lyesen átszállittatnak a koronázási tenfplomba. 4
órakor udvari ebéd.
3-dik nap.
0 Felségeik megkoronáztatnak.
A. templombamenetel reggel 7 órakor veszi
kezdetét. A menet visszatértével a királyi palotában tartatik a koronázási ebéd, mely után a koronajelvények ünnepélyes menetben a koronázási
templomba visszavitetnek s ott három napon át a
közönségnek közszemlére kitéve lesznek. — Népünnep a tábormezőn.
4 dik nap.
Délutáni 3 órakor a pesti redoute termében
nagy lakoma tartatik. Este a város kivilágítása.
5-dik nap.
Ő Felségeik délelőtti 11 órakor az országos
és városi küldöttségeket fogadják. Nyomban erre
a koronázási ajándék 8 Buda és Pest városok természetbeni ajándékainak átnyujtása következik.
— Este 8 órakor bál az udvarnál.
6-dik napDélelőtti 11 órakora koronajelvények a templomból a legfelsőbb termekbe szállittatnak s valódinkul elismerésök után a korona-helyiségekbe
visszavitetnek. 1 órakor diszlövészet pesti lövöldében. 5 órakor udvari ebéd. 8 órakor díszelőadás
a nemzeti színházban.
Nem sokára e sorrend közzététele után falragaszok tudatták, hogy az abban emiitett ,,első
nap" csötörtök, jun. 5-dike.
Mielőtt e nap elérkezett volna, következő
ünnepélyesség ment végbe a budai várlakban:
Az országgyűlés által Ő Felségéhez a koronázási hitlevél átnyujtása végett kiküldött, s hatvan
tagbólálló küldöttség tagjai, délután 4% órakora
belügyministerium helyiségeiben jővén össze, testületileg mentek át a cs. kir. várlakba. Pontban
5 órakor megjelent O Felsége a nagyobb trónteremben, hol már a küldöttség együtt várta Ő Felsége megjelenését. O Felsége kíséretében volt az
összes minisztérium, gr. Andrássy Gyula miniszterelnök vezetése alatt, továbbá az ország főméltóságai közül a főlovászmester Batthyány Imre
gróf, ki a kardot vitte Ő Felsége előtt, főkamarás
Cziráky János gróf, a magyar királyi testőrség
kapitánya Haller Ferencz gróf, a főajtónálló helyettes Almási György gróf stb. Az apostoli kereszt ő Felsége előtt vitetett, s hat magyar testőr,
párduczbőrrel födött festői öltözetben ment O
Felsége mellett, ki a trónra föllépvén, kalpagát
föltette s a trónon helyet foglalt. Herczegprimás
ő főméltósága mint a küdöttség szónoka, következő beszédet tartott:
,
„Császári Királyi Apostoli Felség!
Legkegyelmesebb Urunk 1
<lFAz országgyűlés elérkezettnek hitte azon
örvendetes időpontot, midőn a koronázási hitlevélnek, t. i. azon legnagyobb fontosságú okmánynak szerkesztéséhez fogjon, mely ősi alkotmányunk egyik legerősebb garautiáját képezi, a
korona és nemzet, az ország és uralkodó jogait
megerősíti, és a melynek királyi kibocsátása sarkalatos törvényeink értelmében a koronázást megelőzvén, egyszersmind a törvények közé iktattatik.
A főrendek és képviselők, kiket Felséged
Magyarország jelen közgyűlésére egybehívni
méltóztatott, e fundamentális okmányra nézve
megállapodván, a jelen országos küldöttség által
azon édes reményben s azon legalázatosabb bizalommal járulnak Felséged legmagasb trónjának
zsámolyához, miszerint azon szent frigy törvényes
megpecsételtetése tekintetéből, mely a magyar
nemzetet a felséges uralkodó házhoz feloldhatlanul fűzi, felkent Fejét szent István, apostoli koronájával ősi szokás és törvény szerint megkoronáztatni, e végett pedig a királyi hitlevél
szövegét, melyet itt jobbágyi hódolattal átnyújtani szerencsések vagyunk, mint egy uj, reméljük Istentől, fényes és boldog korszaknak zálogát
legkegyelmesebben elfogadni, azt a nemzet bizalma és alkotmányos hüaége rendületlen kezességéül tekinteni, s legmagasb királyi aláírásával
szentesitni méltóztassék."
Mire Ö Felsége, a trónon ülve rövid beszédben méltóztatott válaszolni ^ melynek értelme
Ő Felsége a főrendek és képviselők azon alázatos kérelmét, hogy magát megkoronáztatni méltóztassék, szívesen teljesiti. A koronázási hitlevél
elfogadása iránti válaszát már holnap fogja legkegyelmesebben tudatni.

Midőn O Felsége az országgyűlésnek a koronázás iránti kérelmét kegyesen elfogadni nyilatkozott, a küldöttség harsány éljenzéssel fejezte
ki hódolatteljes háláját, mi a beszéd végeztével
háromszorosan újult meg ismét.
Erre Ő Felsége, föllálván, kegyesen üdvözölte a küldöttséget s legmagasb kiséretével
együtt, azon rendben mint jött, eltávozott a trónteremből.
Az ünnepélyek első napja.
Jun. 5-kének felvirradtával először is a természet hozta meg önkénytes adaját a/ ünnepélyességekhez. Nyári pompájában kelt föl a nap,
és az egész napon át egyetlen felhőcske sem mutatkozott az égen.
A legmerészebb várakozást is felülmulta az a
pompa, melylyel délelőtt a két törvényhozó testület sok százra menő tagja, Budapest utczáin keresztül a királyi várba felvonult. Arany, ezüst és
drágakkövek, ős családoknak századok viszontagságai közt kegyelettel megőrzött hagyományai,
s az ernyedetlen szorgalomnak fáradságos szerzeményei ragyogtak az ország legfőbb két testületének tagjain. Oldalaikon diszkardok, fejőkön
pompáa fővegek, kocsijaik s a lovak szemkápráztató fényben, s első és hátulsó bakon forgós, mentés huszárok, magyar diszruhás kocsisok, melyek
fényét csak emelte egy két rococo szolga. — Az
ember szeme nem győzött nézni s elméje nem szabadulhatott azon kérdéstől: mikép fog ennyi
pompa a koronázás alkalmával még ennek ünnepiességéhez méltón fokozódhatni?
Ös Buda várában ő felsége a király a trónon
jobbra s a királyné a trónon balra állva fogadták
a két háznak testületét; a fejedelmi-pár között
Rudolf korona herczeg állott. A király magyar
tábornoki egyenruhát viselt, nyakára vetett fehér
mentével, kalpagát mindvégig kezében tartva. A
királyné nehéz fehérselyem ruhában volt, derekán
egyszerű fekete díszítéssel, fején gyémántoktól
ragyogó aranykoronával. A minisztérium a trón
baloldalán foglalt helyet s tovább balra a palotahölgyek, köztök gr. Andrásy Gyuláné állottak egy
sorban.
A főrendiek tisztelgésének végeztével a képviselők tették tiszteletüket. Szentiványi elnök ő
felségét üdvözölvén, a kitörő éljenzés csilapultával a király igy válaszolt: „Kedvelt Magyarországom egybegyült képviselőinek őszinte hódolat
nyilvánítását szívesen fogadom, s felhasználom ez
alkalmat legbensőbb megelégedésem nyilvánítására a képviselőház azon bölcs éstapintatos magatartása fölött, melylyel atyai szándékainkat támogatta s lehetővé tette azok valósulását.1'
E zajos éljenekkel kisért 1. f. válasz után a
képviselők egy mellékterembe távoztak, s onnan
nem sokára a főrendekkel együtt visszatértek a
trónterembe, melyből ő felségeik már ekkor eltávoztak.
Rövid idő múlva ismét megjelent a király, s
a trónra ülvén fejét befedte és elfogadta az uj
koronaőrök esküjét, aztán pedig köv. szavakkal
nyújtotta át a megerősitett koronázási) hitlevelet:
„Az országos Főrendek és Képviselők által
elénk terjesztett koronázási hitlevelet kegyelmesen elfogadjuk, s aláírásunkkal ellátva, Hűségteknek beczikkelyezés végett ezennel általadjuk."
A hitlevelet a primás vette kezéhez, s a képviselőház elnökének adta át. Aztán az egész
országgyűlés nevében megkérte ő felségeiket
külön-külön a primás, hogy a koronát elfogadni
méltóztassanak, mire a király következőleg válaszolt :
„Bizalommal fordultunk a nemzethez, midőn
felhívtuk a helyzet nehézségeiből fejlődött akadályok elhárítására. Hű Magyarországunk teljesen megfelelt a benne helyezett bizalomnak. Most
már Isten segedelmével, és az országgyűlés őszinte
közreműködése folytán, bekövetkezett azon atyai
szivünknek örvendetes időpont, midőn a fejedelmi
és alkotmányos jogokat egyaránt biztosító hitlevelünket kiadhattuk, s törvényes ősi szokás szerinti ünnepélyes koronáztatásunk által biztosithatjuk.
Az nem lehet, hogy az, mit őszinte egyetértéssel a király és nemzet alkottak, állandó s üdvös
ne legyen.
Kedvelt Magyarországunk közóhajtását teljesitendők, koronáztatásunk napjául f. hó 8-dikát
tűzzük ki.
Örömmel járulunk az országgyűlés azon kérelméhez is, hogy ez alkalommal egyszersmind
Felséges Hitvesünk magyar királynénak koronáztassak!"

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában

A kitályné válasza következő:
„örömmel teljesítem a neiresetnek Önök által
nyilvánított kívánságát, mely saját forró óhajtásommal találkozik, s áldom az isteni gondviselés*,
hogy e magasztos perczet megérnem engedte.
Vigyék meg küldőiknek őszinte köszönetemet és szíves üdvözletemet!"
Végre egy küldöttség a nádori helyettesítés-t
adta ő felségének tudtul, mire a király következő
szavakban adta tudtul megegyezését:
„Szívesen elfogadom. Az ország jobban nem
is választhatott volna."
Ezzel az ünnepélyesség véget ért, 8 az országgyűlés tagjai, zajos éljenzések közt szétoszlottak.
Másnap ismét tiszta ég és mosolygó nap
mellett, a kitűzött rendben tovább folytak az
ünnepélyességek, melyek részleteiről folytatólagosan értesitendjük olvasóinkat. A vendégek
folyvást szaporodnak a fővárosban s ennek lakosságával egyesülten, élénk képet nyújt sürgölődésük.
Atalános az öröm, melyet csupán azon távirati gyászhir zavart meg eddig, hogy Matild főherczegnő jun. (5-án reggel 6 órakor, Hetzendorfban, égési sebeiben meghalt. E közbejött eset
miatt az 5-ík napra tervezett udv. bál s a 6-ikra
kitűzött szinh. díszelőadás elmarad, udv. gyász
azonban a koronázás alatt nem tartatik.
— (A külf. udvarokat) a koronázás ünnepélyén köv. méltóságok képviselik. Az Egyházi
államot: Falcinelli érsek nuntius, Capri és Don
Luigi Bruschetti uditore-k, Don Mario Mocenni
titkár és Don Antonio Falcinelli és Federico
Leonhard attachék; Nagybrittaniát: Lord Bloomfield nagykövet, Graham Bonár, Woodhouse,
Plunkett és Greville Sartoris titkárok; Francziaországot: Grammont herczeg nagy követ, gróf
René de Faverney, b. Bourgoing titkárok gróf
Luart, gr. de Montebello és vicomte de Valdattachék és Merlinezredes; Törökországot: Haydar effendi nagykövet, Sadi effendi, Fahzi bey,
Chrysidi effendi titkárok s Memdouh bey attaché;
Szászországot: Báró Könneritz követ; Németalföldet: Báró Heckeren követ-s van Weckerlin
titkár; továbbá Spanyolországot: Don Louis Lopez de la Tőrre d'Ayllon követ és SilverioBaguery
Riboz titkár; Svédországot: v. Dué követ és v.
Burenstamm titkár; Portugallt: Vicomte de Santa
Quisteria követj; Bajorországot: gróf Bray követ;
gróf Lerchenfeld és gróf Hippolit Bray attachék.
A souverain János vitéz lovagrendet: gr. Kolowrat Krakovszky; Mecklenburgot: br. Gamm követ; Hessent: br. Gagern követ s v. Lőv áttaché; Mexikót: DonBarandiaran követ; Dániát:
Chevalier Falbe követ; Oroszországot: gr. Stackelberg követ, 8 Wassiltschikoíf és Ponton titkárok; Belgiumot: Vicomte de Jonghe követ;
Chev. de Pitters, Barbáron, de Broy hg. titkárok,
s báró Beechmann áttaché; Würtemberget: báró
Thumb követ s v. Pfeiífer attaché. Poroszországot : br. Werther követ s gr. Blücher titkár. Italiát: Gróf Bárral követ, gróf Scotti titkár, marehese Guiccioli és marchese Avarna di Qualterio
attachék. Görögországot: Herczeg Ypsilanti követ. Brasiliát: Chev. d'Aquillar chargé des affaires ; Braunschweigot : Báró Thienen követ ;
Schweiczot: vonTschudi ügyvezető; Badent: von
Mollenbeck ügyvezető s a Reusz országokat:
Comth. Schwarcz ügyvezető stb.
— (A koronázási ünnepélynél az egyházi segédlet) következőleg lőn magállapitva: ő Felsége
a király oldala mellett: Haynald Lajos kalocsai
érsek, Girk György pécsi püspök. O Felsége a
királyné oldalamellett: Ranolder János veszprémi
püspök, Peitler Antal váczi püspök. Primás ő
hgségét környezni fogják: Bonnaz Sándor csanádi
püspök, Zalka János győri püspök. Archipresbyter: Káncz Lázár apát, eszterg. kanonok. Primási
keresztvivő: Dankó József eszterg. ez. kanonok.
Diaconusok: Koperniczky Istv. észt. ez. kanonok,
és Klempa Simon ez. prépost, pest-terézvárosi
plébános. Könyvvivő: Kovács Zsigmond apát,
veszprémi kanonok, kir. táblai főpap. Pastoralista:
Mayer István, esztergáim kanonok. Infulista:
Csátszka György, primási irodai igazgató. Bugista: Gr. Pongrácz Adolf, primatialis szertartó.
Thuriferek: Kóder Alajos és Schopper György
észt. ez. kanonokok. Acolythusok: Brunner János
alesp. ó-budai pléb., Rendek József érsekujvári
alesp. plébános. A szenteltvízhez: Eberling József
budavári plébános. Szertartó: Majthényi Adolf
apát, eszterg. kanonok és érseki szertartó.

Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

23-ik szám.

Pest, junius 9-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. - Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
• V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külSn
minden igtatás után 30 ujkr.

A k i r á l y-d o m b.
Itt van a nap, melyre milliók epedve
vártak! Itt az idő, melyben a nemzetnek ismét törvényesen koronázott királya leend !
Szent István dicső koronája., ez annyi vészt
látott szent ereklye ismét visszanyeri jogát,
hogy felkent királyi főn ragyogjon s aranya
és drágakövei szétverődő sugaraival hirdesse a világnak, hogy a magyar alkotmány nyolezszázados jogereje régi érvényében áll!
A magyar király koronázása, ellenkezőleg más fejedelmekével, nem puszta szertartás, nem a
földi hiúság
fényelgése
csak. Egy kölcsönösen kicserélt nagy
eskü az, mely
jogokat ad, és
kötelességekkel jár. Szokásos és százados szertartásai mindenike mély és
magasztos
jelentőséggel
bir.
E jelvi értelmű szertartások egyike a
király-dombra vezet, mely
jelenleg
hazánk fiatal
szépségű fővárosában Pesten, a lánczhid
melletti
Ferencz József-tér közepén épült, s
melynek hü
rajzát képünk
mutatja olvasóink előtt. A képzeletre csak a színezés
van bizva; mert a domb oldala köröskörül
eleven zöld pázsit, korlátai pedig fehérek,
voros bársonynyal diszitve; nemzeti szineink tündökölnek rajta.

a törvényre és az ország védelmére, délczeg és gazdagon ékesitett paripára ül. Fején
a korona ragyog, félre görbült keresztjével;
vállán Szent István nyolezszáz éves palástja
leng; oldalán az egyenes két élü, arany hüvelyü kard, mely szintén első királyunké
vala, s melylyel ő s utódai lovagokká ütöttek annyi vitézt.
A király e készületben fölvágtat a király-domb tetejére. Megállítja lovát, kirántja
hüvelyéből a kardot, s álló helyében négy
felé fordulván egymásután, északra, délre,

A pesti királydomb.

keletre, nyugotra vág kardjával, — hogy
bármerről jőjön ellenség, megvédi az országot támadásától!
A király-domb földje is szent. Nem egyszerűen, akárhonnan összehordott halom
,, r é ? j s z o k á s , hogy a megkoronázott az csak. Az ország minden megyéje megkirály, midőn már a királyi esküt is letette küldi saját földjéből hozzá a maga részét:

a haza ez kicsinyben. S van-e megye,
melynek valamely történeti nevezetességü
pontja ne volna, melyet magas dicsőség
vagy nemzeti gyász emlékei ne szentelnének? melyet vér nem öntözött, vagy mely
történetünk valamely nevezetes forduló
pontjának ne lett volna tanuja? . . . . Minden megye a történeti emlékű helyekről
veszi a földet a király-dombhoz. Egész történetünk könyve az, viszontagságaink, dicsőségünk és gyászunk emlékoszlopa.
Megkíséreljük összeállítani azon helyek legneve-_-=- — _—-^r_=—-_
zetesbjeit,me~ ~~_^ ~ _S~~ ~
ly ékről a pesti
~
~~
király-dömb
—-~
földe
összeró
hordatott.
Selmecz a
hires Kalvá«*
_ria hegyről
küldött, meváros állt, —
Zalamegye
Deák Ferencz
születéshelyéről, — Kecskemét a történeti nevezetességü Csontoshalomból,
Sopron azon
helyről, hol a
hagyományok
szerint hajdan
a négy kardvágást tette a
koronázott
király,—Ugocsa a megyeház előtti
kertből, s helyére emléket
fog állitni, —.
Esztergom
város azon helyről, hol a hagyomány szerint
szent István király született, — Liptó a szvihorai fennsíkról, hol egykor Rákóczi Ferencz
erős csatát állott, — Szabolcs az egykori kállai vár helyéről, — Esztergommegye azon te.lekröl, melyről történetileg bizonyos, htfgy
rajta szent István lakott,—Ung a hires.Í7ng-

*

¥

várról, hol'' a honfoglaló magyarok 889-ben
előszór megrelopedkeJí, — ^íeves és K.-Szolnok, A\>a Sámuel sírjáról, — Deés azon
helyről, hoj Ázsiául jött őseink a monda
szerint először ismerték az istent, — Győr
a csanaki és ménfői -határok közt levő Rákóczi-fák tövéből* '—. Csongrádmegye a
pusztaszeri templom romjaiból, — Biharmegye Kis-Marja városból, az u. n. Bocskai
várdombból, melyen Bocskai István fejdelem
ősei és szülői laktak, — Maros-Vásárhely
azon mezőből, hol 1707. april elsején Rákóczi Ferenczet a fejedelemségbe igtatták,
— Marosszék Nyárád-Szeredáról, azon helyről, hol az 1604-ki országgyűlés Bocskait
fejdelemmé választotta, — Beregmegye
Munkács területéről, a munkácsi várdombból és az u. n. Csernekhegyröl, hol Almos,
az országba jővén, az első éjt töltötte, —
Székes-Fehérvár városa a püspöki kert
azon helyéről, hol egykor a sz. István király
építette nagy bazilika diszlett, s épen azon
helyről, hol a hagyomány szerint az apostoli szent király hamvai nyugszanak, —
Igló városa a kurucz halomból, a hol az
1704-ben, hazánk alkotmányáért nyílt csatában elvérzettek hamvai nyugszanak, stb.
Mennyi emlék, gyászos és dicső! A király, midőn e dombra lép, egyszerre áll az
egész haza földen. S az egész haza földe
megdobban alatta, örömtől, reménytől. És
midőn rajta világ négy tája felé vág. nyolcz
század harczái tűnnek föl lelki szemeink
előtt: mert honnan nem jött már ellenség
reánk?
S jöhet még ismét. De ha nemzet és király, trón és haza kölcsönösen védik egymást, s ha benn egység és béke van — külső
ellenségtől nem felünk. Isten velünk: ki
ellenünk?!

1807. Pfmköstben.
Jövel Szent Lélek! szállj le a királyra,
Ihless meg benne elmét és szivet.
Fején ragyogjon ősi koronája,
Mely fényt arczára és népére vet.
Legyen igazság és törvény hű őre,
Kezén erő, szivében kegyelem,
Jelenre bölcs és kiható jövőre,
S áldás kiférje ottfönn s idelenn!
Jövel Szent Lélek! szállj alá a népre,
Kunyhóban, palotában egyaránt;
Erősödjék meg ingadozó térde,
S emelje újra föl csüggedt karát.
S ha szenvedési és sebláza multán
Fejét büszkén magosra emelé:
Heviiljön ismét önérzetre múltján,
S tekintsen bizva a jövő felé!
Jövel Szent Lélek! szállj le a hazára,
Bőséget onts szét völgyön és hegyen,
Hogy merre harsog Duna Tisza árja,
Áldás, szerencse, béke s üdv legyen.
S mely szent födélként a:myi század éven
Vésztől, vihartól hűn oltalmaza,
Minden fiának lángoló szivében
Ez ima zengjen: Éljen a Hazat
Szász Károly.

A magyar koronázási jelvények.
A magyar koronázási jelvények, vagyis az
ország ékességei (clenodiaj között, melyekkel a
magyar király koronázása eszközöltetik, kitűnő
közjogi fontossággal bír a korona, mint a királyi
méltóság látható külső jele, és mint egyszersmind
a törvényes koronázás egyik lényeges kelléke.
Vannak azonban a koronázásnak eayéb jelvényei
is, melyek kisebb-nagyobb mértékben hason jelentőségűek, s ismeretök annál fogva minden magyar
embert érd.kel. Szólunk tehát 1. a koronáról;
azután az ország többi ékességeiről, úgymint 2. a
királyi pálezáról, 3. az arany almáról, 4. Sz. Ist-
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ván kardjáról, 5. Sz. István palástjáról, 6. a ket- j Silveszter pápa ajándékozta I. vagyis szent Isttős keresztről, 7. a keztyükről, 8. a sarukról.
\ ván királyunknak: a másikra, a görög koronára
I. Nyolcz századot meghaladott nemzeti kin- i nézve pedig tény, hogy az a bizánczi császári udesünk: a ,,szent korona", merő tiszta aranyból ké- j vartól került hozzánk, csakhogy egy rész I. Gejza
szült és a rajta, lévő drága kövekkel és jó gyön- király részére Dukas Mihály, mások III. Béla kigyökkel együtt súlya 1790 ben 136 latnak talál- rály részére Mánuel császár ajándékának vitatják.
tatott. Áll pedig két, egymástól világosan megII. A magyar királyi páleza, alakját és lényekülönböztethető alkatrészből. Az alsó rész, vagy gét tekintve, inkább buzogány, mint jogar (scepis a tulajdonképeni korona egv karima, mely dia- trum), anyaga ezüst, felső nagy gombja alul, felül,
dém gyémánt tétetik az uralkodó fejére. A felső arany szirmokba van foglalva, oldalait pedig nyolcz
részt pedig, vagyis zártetőt, két egymást ktresz- I arany abroncs övedzi,melyekről tizennyolez aranytülvágó iv, vagy abroncs alkotja. E két rész kö- láncz függ le. Nyele szintén arany diszitményekzül a felső lévén a kisebb, az alsó részbe van kel van elhalmozva, és alul aranygombos markoillesztve, illetőleg gyöngyökkel kirakott csík által lata van. Ugy látszik, Szt. István király koráösszeforrasztva, úgy hogy a felső résznek kari- ban még nem volt az ország koronázási jelvényei
máját és némely diszitvényét az alsó rész elfödi. közt. Egyébiránt minden ősrégisíge mellett is
E két külön keletű diszmű alkotja Magyarország eredetét eddig nem ismerjük.
koronáját. Az alsó rész, feliratai miatt görög, — a
III. Az arany alma használata már Szent
felső rész, szintén feliratai tekintetéből latin koro- István idejében is divott, azonban a mostani konának neveztetik.
ronázási ezen jelvény későbbi eredetű. — Lehet,
Az alsó résznek (v. görög koronának) hom- hogy Sz. Istváné és az Árpádházi királyoké elvelokoldala közepén egy sziv alakú tiagy zafir-kő szett, vagy legalább nem iktatták az ország jel7»ompáz. E mellett egymás után jobbról és balról vényei közé. Á mostani arany-alma az Anjou-házi
következnek görög feliratok kiséretében 1. Mihály királyok: I. Károly és I.Lajos korából való, mint
2. Gábor arkangyalok, 3. Sz. György, 4. Sz. De- azt rajta a czimer igazolja. Az egész egy aranymeter vértanúk, 5. Sz. D imián, 6. Sz. Kozma ké- golyót képez, belőle kettős kereszt nyúlik ki. A
peik, közben drága kövekkel és azok foglalványai gömb közepén háromszegletes czimerpaizs van,
által egymástól elválasztva. A nagy zafir-kő fölött négy részre osztott udvarokkal; az 1. és 4-dik
zománezos domborlatban a Megváltó alakja kirá- udvarban az Anjou-ház liliom-czimere, a 2-ik és
lyi székben ülve, jobb keze mutató ujját ég felé 3-dik udvarban a magyar czimer négy folyói látnyujva, balkezében (evangeliomos) könyvet tartva, szanak.
látható. A feliratok arany talajon fekete görög beIV. Szí. István kardja. Ez kétélű pallos
tűkből állanak. A korona alsó részének hátsó ol- vagy tőrfegyver, mely sz. Istvánénak tartatik.
dalán egy kisebb nyolczszegletü züfir-kő van, me- Markolata keresztalaku, különben egyenes.
lyet az onnan régebben kiesett drágakő helyébe
V. Szt. István palástja. Ez a korona után
1608-ban II. Mátyás király tétetett. E kő felett egyik legnevezetesebb kincse a, magyar nemzetbíboros Konstantin görög császár képe, bíborvö- nek. Alakja egyházi szertartási köpenyt (pluvialét)
rös fölirással szemlélhető, alul a kő két oldalán mutat. Feliratai közt különben casula-nak nevezszintén két fejedelem képe diszlik, jobbról Dukas tetik. Kelméje nehéz égszin selyem, aranyfonalMihály görög császáré, balról Gejza magyar ki- lal gazdagon hímezve. Kiterjesztett alakja egész
rály képe.
félkört képez, melynek átmérője 4'/s lábnyi, alsó
A korona pártázatából az elő oldalon lobor- kerülete pedig 14 lábnyi. Gáliéra 1 láb 12 hüszerü ormok, félkör alakú lemezekkel váltakozva velyk hosszú, és 8 hüvelyk széles. Súlya az arany
emelkednek, apró gyöngyökkel szegélyezve, a lo- hímzés miatt 8 '/2 fontot tesz.
Az egész palást három széles aranycsik
bor és iv-esúcsok tetején jobbadán hosszúkás nagyobb gyöngyök ragyognak. A hátsó oldalon csu- által négy térre oszlik, közepéről széles arany bopán a pártázatból emelkednek ki nagyobb gyön- rr ás a félkört mintegy két negyedre osztja, hanem
közepét egy csúcso? tojásdad karima szakítja meg,
gyökA felső — úgynevezett latin koronának egy melyben az üdvözítő képe látható, oroszlánt és
részét, mit mondók — elí'öldi az alsó korof a; ez sárkányt tapodva, és jobb kezével keresztet, a bal
okból annak minden diszitménye szembe nem tű- ban ostyát tartva; a karimában zöld betűk ily körnik. Ennek felső csúcsán áll a megdőlt aranyke- iratot adnak: „Hostibus pnChristusprostratis emireszt ; alatta a következő képek vannak : 1) a cat alt." Jobbról fölfelé hasonló, de kisebb s anMer/váltóé ülő helyzetben. Azután az apostolok gyalok által tartott karimában aboldogságos szűz
képei következnek latin mellékiratokkal, móg pe- képe ilyen körirattal: „Emicat in coelo sanctae
dig az innenső oldalon Krisztus képe alatt: 2) Sz. genitricis imago." Balról János evang. képe haJános, alatta 3) Sz. Bertalan, kinek feliratából sonló aranykarimában, ily körirattal: „Dat summo
regi famulatum concio coeK."E képek közt a hézanéhány betűt egy bevert szeg eltakar.
A jobb ivén a Megváltó képe alatt 4) sz. Pé- gokat bibliai állatok hímzett ábrái töltik ki. A
második osztályban, melyet a három szegletre veter, 5) sz. András.
Á bal ivén a Megváltó képe alatt 6) sz. Pál, zetett és angyalképekkel díszített arany borítás
választ el a felsőbbi osztálytól, 17 próféta alakja
7) sz. Fülöp.
A hátsó oldalon ismét a Megváltó képe alatt látható, ezek közt jobbról a hatodik, balról az
ötödik kép Krisztust ábrázolja, minden kép mel8) sz. Jakab, 9) sz. Tamás.
lett
fölirat van. Ezen osztályt a következőtől elAz ivek egymást keresztbe metszve, a korona
azon legalsóbb részéig nyúlnak, mely a király ha- választó, hüvelyknyi széles aranyboritáson ezen
lántékait övedzi. A fölebbi apostolok képeiből körirat áll: Egina. Casula haec operata et data
Bertalané, Andrásé, Fülöpé és Tamásé a görög Ecclesiae Sanctae Mária", sitae in Civitate Álba:
korona által el vannak fedve. Az alsó pártázat Anno Incarnationis Christi M. XXXI. Indictione
széléről kilenez aranylánczocska függ, jobbról és XIII. a Stephano Rege et Gisla R. A mi magyabalról a fülek mellett négy-négy, hátul a közepén rul ennyit jelent: ,,e palást készíttetett és adatott
egy. Azok egyszerű aranygyűrűkből állanak, a fejérvári sz. Mária egyházának Krisztus sz. 1031.
évében a XIII. Indictiokor István király és Gimint ezt képünk mutatja.
Hogy szent koronánk két egymástól elütő zela királyné által." — A következő harmadik oszkülön-külÖa bevégzett műből áll, azt nemcsak az tály közepét, tojásdad alakú, két végén esúcsos,
előadottak mutatják; de a két résznek művészeti karimában, ismét Krisztus képe, királyi széken ültekintetben is egymástól különbözése tanúsítja. ve foglalja el. A karima körirata ez: „Sessio regSőt a latin koronának anyagja az arany szinére nantem notat, et Christum dominantem" — két olnézve is különbözik a másiktól, és nemcsak kövei dalról tornyocskákkal diszitett ívezetek alatt,
kisebbségére nézve, de művészeti tekintetben is mintegy templomban, hat-hat apostol képe, ülve
ez alatta áll a görög koronának. Szemesebb vizs- van ábrázolva. Ezen osztályt is egy széles himzett
gálatból az is észrevehető, hogy a latin koroná- arany borítás választja el a legalsó, vagyis nenak szintén volt alsó karimája, mely most a görög gyedik osztálytól, melyben egyenlő sima aranykorona alatt rejlik, valószínűleg a hiányzó többi karikákban tizenkét koronás mellkép látható, a
apostolok képeivel együtt. Végre a latin zárt, a két középső István király és Gizella királyné kégörög korona pedig nyilt alakú koronát képezett. peit ábrázolja, ezek közt egy kisebb körben fiuk
Mindezek tehát a korona két részének külön ön- Imre herczeg arczképe látszik; a többi tíz mellálló keletét világosan tanúsítják. Mikor illeszte- kép Kelemen, Sixtus, Cornél, Lőrincz, Vincze,
tett azonban a két korona együvé, azt tudni nem György, Kozma, György és Pantaleon szentek
lehet, annyi bizonyos, hogy már ezen alakkal birt képeit folgalja magában, mint felírásaik mutatják;
I akkor is. midőn Erzsébet, Albert király özvegye egyiknek (a tizediknek), hiányzik felirata. — A palást gallérát dús aranyszegélyzet, és azon belül
I azt III. Fridrik császárnak elzálogosította.
hét arany ormózat diszití. E palást, mint fölirata
E két korona eredetéről, kivált a múlt szá- is mutatja, — eredetileg a sz.-fejérvári templom
zadban sokat vitatkoztak tudósaink, és a sok vita számára egyházi köntösül volt szánva, és később
eredményéül azon ősi véleményben látszottak meg- jutott a koronázási ékek közé.
állapodni a latin koronára nézve, hogy azt II.

VI. A kettős keresztet Szilveszter pápa küldte
Sz. István m. királynak: azonban, mint Vjélik, az
idők viszontagságai között az elveszvén, helyébe az ország egy másikat készíttetett ezüstből, és
azóta ezt szokta koronázás alkalmával egy püspök a király előtt vinni.
VII. Á koronázási keztyűk szintén Sz. István
király tulajdonának iratnak, anyagjuk sárga vastag szarvasbőr és hosszas kézszárakkal vannak
ellátva. Végre következnek:
VIII. A saruk és harisnyák. A saruk sárga
bcírből készült bakancaforma lábra-valók, fél magas szárral, erői piros selyemzsinórral fűzhetők.
Hozzá járulnak vörös szattyánból készült czipő
alakú bélések, és a sötét vörös selyemharisnyák,
melyeknek eredetéről egyébiránt semmi biztos
adatok nem tanúskodnak.
—n.

A magyar korona történetei.
Szent koronánk eredetére nézve alig találnánk a történetíróknál hiteles forrást, csak annyi
bizonyos, hogy két része különböző időkben és
kölönböző helyekről került hozzánk. A felső részre
nézve igen valószínű, hogy az, a melyet II. Szilveszter pápa ajándékozott 1000. esztendőben Istvánnak. Ezt ugyan tagadják némely történetíróink, de abban mindnyája egyetért, hogy Szent
István korából való. A görög koronát illetőleg legvalószínűbb az az állítás, mely szerint azt Dukas
Mihály görög császár adtai. Géza királynak, hadi
segélyének meghálálásaul. Hogy mikor illesztették a két koronát össze, annak semmi nyoma.
Szent koronánk sok viszontagságon ment
keresztül. Első vándorlását Imre király halála
után tette, Lipót osztrák herczeghez, kinek Constanczia özvegy királyné adta gondviselése alá, a
trónravágyó Endrétől féltvén. Endre trónra jutásával aztán haza került a korona. Egyéb háborgatását az Árpádok korából nem emiitik a történetírók.
Hanem annál több viszontagságokon ment
keresztül a vegyes házakból származott királyok
alatt. Venczel király az országban, kicsap >ngásai
s korhelysége miatt nem maradhatván, Prágába
magával vitte, s később Ottó bajor herczegnek
adta át. Ottó álruhában bejött az országba, s magával hozta a koronát. De nem valami nagy becs
ben tarthatta, me.t még az is megtörtónt, hogy
ut közben egy pocsolyába ejtette, és csak a jó
szerencse hozta magával, hogy egy kisérője ott
még megtalálta. Hanem később, miután Székesfehérvárott, 1305-ben megkoronázták, annyira
felismerte értékét, hogy még kőrútjai alkalmával
is magával hurczolta, nehogy valamikép elvegyék
tőle. Mindamellett is megtörtént, a mitől félt:
Apor vajda elfogta, s a koronával együtt Gyula
fehérvárott őriztette. Ezért a pápa átokkal sújtotta Aport, de végre is Ottó belátta, hoí;y nem
neki való a magyar korona, s azt 1310-ben Róbert Károlynak átengedte.
Még sulyo8b viszontagságra jutott koronánk
Albert király halála után. Ennek özvegye, Erzsébet, uralkodásra vágyott, s mivel az ország rendéi
nem szerették az asszony királyt, Ciliéi Ulrikkal
együtt elhatározta, hogy a koronát elsikkasztja.
E kincset akkor a visegrádi várban őrizték. Erzsébet visszaküldte oda valami ürügy alatt Kottauner Ilona nevű udvarhölgyét, ez elorzotta a
koronát, s Erzsébethez vitte, ki aztán Árván született László fiát csakhamar megkoronáztatta
vele, a csecsemő helyett Ciliéi mondván az esküt.
Azután egy ideig bujdosni kellett Erzsébetnek, s
útjában a csecsemő-király bölcsőjében hordozta a
koronát, sőt egy ideig Kapuvár körül egy odvas
fűzfában is tartotta elrejtve. A féltett kincs eltűnése nagy megdöbbenést okozott, Gara koronaőrt
alig lehetett a felkonczoltatástól megmenteni, s
végre is elvesztette a visegrádi várnagyságot.
Erzsébet aztán a gyermek-királylyal együtt
Fridrik német császárnak adta át a koronát. 24
esztendeig egy küldöttséget a másik után küldöttek, egyik ajánlatot a másik után intézték ehhez
a magyarok, de a birtokvágyó fejedelemtől nem
tudták a nemzeti kincset kicsikarni, mig végre
Mátyás király haddal támadta meg a bitorlót, s
ekkép megpuhitván, hajlandóvá tette, hogy a koronát kezéből kiadja. Mátyás halála után fia: Hollós János kezére került, ki csak vesztett csaták
és keserű kiábrándulások után adta azt győzelmes
vetélytársának: II. Ulászlónak személyesen vissza.
A mohácsi vész után Perényi Péter koronaőr
előbb Zápolyának, majd Ferdinándnak adta ki a
koronát megkoronáztatás végett. Perényi később
torok rabságba jutott s a vele együtt kezére ke-

rült koronát Szolimán török császár aj ndékképen
Zápolyának küldte. Ennek özvegyétől aztán Ferdinándhoz került, ki Prágában őriztette, honnan
Miksa és Rudolf koronázásakor csak rövid időre,
aztán pedig csak huzamos idő múlva, II. Mátyás
alatt került ismét haza.
II. Ferdinánd alatt Pozsony várral együtt
Bethlen Gábor birtokába esett a korona, ki azt,
— ámbár módjában lett volna vele magát királylyá koronáztatni, — 1621-ben, a nikolsburgiszerzŐdés pontjának értelmében Ferdinándnak visszaadta. A háború alatt hol Ecseden, hol Kassán
tartották, a béke megkötése után Trencsénben
őrizték, s onnan vitték 1622-ben Sopronba Eleonóra császárné koronázására, innen pedig ismét
Pozsonyba.
A Rákóczy-háboru idején egy ideig Győrben, később Bécsben, sőt a török fenyegetései
miatt Passauban és Linczben is tartották a koronát; Haza 1687-ben került, I. József, az első magyar örökös király koronázására. Az ekkori nevezetes országgyűlésen törvényt hoztak, hogy a korona Pozsonyban őriztessék magyarok által, mi
1784-ig ugy is volt. Ez évben II. József alkotmányos törvényeink, s a rendek és a nemzet tiltakozása ellenére Bécsbe vitette, s csak halála
előtt pár nappal, midőn törvénytelen rendeleteit
mind visszavonta, adta át ismét az aggódó nemzetnek.
II. Lipót megkoronáztatása után koronánk
egy ideig Budán őriztetett, majd a győzelmes
francziák elől Munkácsra, s aztán ismét Budára
szállíttatott, s a forradalom itt találta.
1849 végén, a forradalom férfiaival együtt,
egy időre a korona is eltűnt. Azonban az osztrák
kormány mindent elkövetett kifürkészésére, s 4
évi keresés után sikerült is megtalálnia az aldunavidéki Aliion hegy egy rejtett zugában, a többi
jelvénynyel együtt, hiány nélkül.
Az újra me talált kincseket Budára, innen
Bécsbe, majd folytonos ünnepélyességgel ismét
Budára szállították, hol mai napig őriztetnek.

A magyar korona viszontagságai
lí. József korában.
Meghalvín Mária Terézia 1780-ban, nagyreményű fia, I I . József császár vette át az egész
birodalomnak s vele Magyarország kormányát is.
Tíz évi uralkodásának negyedikés tizedik esztendeje örökké emlékezetes a magyar korona történetében.
József c -ászár uralkodásának negyedik évében a, szent ereklye egy még létezése óta őt hasonlón nem ért mellőztetésben és lealáztatáshan,
hat évre reá pedig oly dicsőítés- és felmagasztalásban részesült, milyenről a történelem más helyütt és korban nem emlékezik. Eddig, mióta Sz.
István* rszágafenállott, minden uj királynak, trónraléptekor legelső gondjai és törvényszabta uralkodói kötelességei közétartozott, magát a m<gyar
birodalom alkotójának koronájával megkoroaáztatni, s e szertartás által magát az ország és nemzet sérthetetlen urává avatni. József volt az első
fejedelem Magyarország fölött, ki e hét, bú s
öröm között lefolyt évszázad által szentesitett
szokásnak és törvényes igénynek nem felelt meg.
Nagy átalakítási tervekkel lépvén ősei trónjára,
nem akarta tűrni, hogy valami őt szándékaiban
akadályozza, hogy tervei kivitelében bármi által
kezei megköttessenek. Azon átalakítási tervek
pedig, melyeket agyában forgatott, merőben ellenkeztek Magyarországnak addigi intézvényeivel,
szokásaival és törvényeivel. Hogy vihette volna
azokat Magyarországon, hol legszükségesebbeknek találta, keresztül, mint oly férfiú, ki határozottan vonakodott lelkiismeretét az esküszegés
bűnsulyával terhelni: ha ő magyar királylyá koronáztatása alkalmával ünnepélyes esküvel fogadja
az ország ősi intézvényeit fentartani és a nemzet
ősi szabadságait védeni?
Az első rendelet, melyet József a magyarországi hatóságokhoz intézett, magában foglalta
ugyan azon ígéretet, hogy „minden udvari s országos kormányszékeket ugyanazon hitkötelesség
és eljárási utasítás mellett, melyek azokat eddig
is kötelezték, megerősíti, s az ország rendéit jogaik, szabadságaik és kiváltságaik sértetlen fentartásáról biztosítja", — de az országgyűlést, koronázást, mint eddio-, uj uralkodó trónraléptével
törvényes szokásban volt, egy szóval sem emiitette benne. Ez a hazafiak keblében általános
aggodalmat gerjesztett, a nemzet izgatott feszültséggel nézett a jövendő események elé; bús sej-

telmei támadtak, a többi között, hogy József Magyarországot a német .örökös tartományokkal
ugyanazon törvényeknek a&uja aMvetni'*s ugyanazon korlátlan elvek'szeri^ kormányozni.
E sejtelem kevés idő múlva meg is'valósult.
Józsefnek 1784-dikig kibocsátott" több-több rendeletei az ősi alkotmányt^ a nemzetiséget és a
nemesség jógiit lényegökben megtámadták 1784-ik
év folytában végre két oly rendelete érkezett le a
helytartótanácshoz, melyeknek.fogSmatba vétele a
nemzetiségen, nemzeti léten és önérzeten halálos,
sebet ejtett. Azt parancsolta t. i , hogy Magyarországban a magyar s illetőleg az eddig dívott
latin nyelv helyett a német legyen a hivatalos
nyelv ; s mielőtt még ezen rendeletét kiadta volna,
azt parancsolta a helytartótanácsnak, hogy, miután a pozsonyi várat, hol a magyar korona eddig
tartatott, papnevelő-intézetté szándékozik arakitani, a koronát addig is, mig számára valahol alkalmas hely találtatnék, a koronaőrök s négy magyar testőr kiséretében Bécsbe küldje, hol az a
császári kincstárban egyéb koronák és kincsek
mellett ezentúl őriztetni fog.
Több ízben emlittetett már, mily becsben
részesült a szent ereklye mindig a nemzetnél. Királyi koronáját, a magyar nemzet nyolczadfélszázados végzet és viszontagságteljes élete folytában
megszokta már ugy tekinteni, mint nemzeti kincsét, sérthetetlen nemzeti ereklyéjét, melyre csak
a leghőbb kegyelet érzetével gondolt, mely vele
járt, vele kelt, vele dresőittetett s vele aláztatott
meg; s melynek az általa felidézett, mind örömédes, mindkeserüségteljes emlékezetek, saz érette
és füccetlen birtokáért vívott számos harezok oly
nagy becset és tisztességet kölcsönöztek minden
hazafi előtt, hogy azt szinte életétől elválaszthatlarmak tartja. Azért a korona elvitelének parancsa mély szomorúságba döntötte a kedélyeké*.
Nemcsak a nemzetet, hanem magokat a helytartótanács tagjait is fájdalom lepte meg, mert a
papnöveldének Pozsonyba való helyezése nem
látszott elegendő fontosoknak a nagymérvű tényre,
melynek végrehajtása gyanitásuk szerint nemcsak
kö/.elégületlenséget, hanem még veszélyes mozgalmakat is idézhet fel az országban.
Ez iránti aggodalmát a helytartótanács egy
april 8-án kelt feliratában érzékenyen kifejezte a
császárnak s kérte őt, vonná vissz* e rendeletét;
de József kérlelhetlen maradt, s csak elébbi parancsát ismételte. Az országban átalános volt a
bú és a fajdalom a korona elvitelének biztos hírére ; azt hitték, hogy vész és szerencsétlenség
fog lecsapni mindennemű alakban az országra, ha
a drága ereklye nem lesz többé kebelében ; azt
hitték, hogy nem találkozik magyar ember, ki kezét, lábát mozdítsa a koronának idegen földre
való tovaszállitására. A császár ujabbi parancsának vételére a korona s a többi országos ékek
gróf Csáky János országbíró és a helytartótanács tagjai jelenlétében megszemléltetyén, jegyzékbe tétettek, azután gróf Keglevich József és
gróf Balassa Ferencz koronaőrök által, négy
testőr fedezete alatt april 13-kán Bécsbe szállíttattak. •
Evek óta nem voltak levertebbek a magyarok, mint midőn koronájok elvitetett. A fejedelemnek eddigi kérlelhetlen szigorral végrehajtott
tetteit megfontolván, sokan a legfőbbek közt az
alkotmány, szabadság és a haza vesztének kezdetét vélték látni a korona elvitelében. József maga
is érezni látszott tettének egész súlyát, mert koránsem volt oly félszeg, hogy át ne látta volna,
miszerint e tett őt a magyarok szeretetétől és bizodalmától mindenkorra megfosztja. Erezni látszott tettének súlyát, mert Bécsben palotájának
szobáiban nagy nyugtalansággal járt fel s alá, s
türelmetlen izgatottságban, helyét sehol sem
lelve, várta a korona megérkeztét. A kitűzött idő,
melyben megérkeznie kellett volna, rég elmúlt
volt már, aggódni kezdett, nem tudá magának megmagyarázni e késedelem okát. Végre hírnök érkezett, ki a korona megjöttét jelenté. Könnyebb lőn
azután lelke, midőn a korona kíséretétől megérté,
hogy Pozsonyban az ereklyéket rejtő szekrény 44
hosszú év alatt megromlott zárának felnyitásával
töltötték el az idő javát a koronaőrök.
Mihelyt a vármegyék az esemény felől hivatalosan értesültek, sziveik keserűségében tüstént
gyüléseztek és panaszló hangon feliratoztak. „Annál fájdalmasabb" — mond Sopronmegye egyidejű feliratában a Felséghez — ,»a koronának e
váratlan kivitele az országból, minhogy az országbiró hozzájárultával s a helytartótanács jelenlétében, melytől leginkább kellene várnunk törvényeink fentartasát, s magok a koronaőrök által
hajtatott véghez
0 Felsége jogait az or.
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szag szent koronájára alattvalói tisztelettel elismerjük; de egyszersmind törvényeink iránt köteles
hűségünknél fogva ki kell jelentenünk, hogy az ország csak azon feltétel alatt adta át a felséges
Uralkodóház első szülöttének örököaen a koronát,
hogy összes kiváltságai, szabadságai és törvényei
szentül fentartassanak." Kérik erre ő felségét,
hogy ne csak küldje vissza a koronát, melynek
őrizetére az országban van illő és alkalmas hely, hanem azzal minél előbb koronáztassa is meg magát.
„Mert" — mondja mintegy erre vonatkozólag Temesmegye felirata — „bármi legyen is oka annak,
hogy az ország a szent korona iránt oly aggodalmas
gonddal viseltetik, akár mivel e szentséges ereklyét
tiszteli; akár mivel általa jelenteni akarja, hogy
a legfőbb országhatalom a király és a rendek között megosztva van; akár mivel azt oly kötelékül
tekinti, mely a királyt a nemzettel összefűzi:
annyi bizonyos, hogy mind eleink magok ugy
éreztek, mind nekünk, kik utódaik vagyunk,
örökségül hagyták hátra, hogy arra lelki üdvösségünknél is nagyobb gondot viseljünk. Tudjuk

a megyék eltörlése és az adónak birtok- és jövedelemarányban mindenkire való kivetése. Ez
utóbbi — bármily üdvös is lett volna alkotmányos
útoni eszközlése, — már nem léptethetett életbe.
Közbejöttek a zavargások.
A német-alföldiek, kik szintén József fenhatósága alá tartoztak, s kiknél szintén számos ujjáalakitást akart létrehozni, 1788-ban nyilt lázadásban törtek ki az ausztriai kormány ellen, s ennek
közegeit az országból kiverték s hazájokat függetlennek nyilvánították. A háború, mely 1788-ban
a birodalom határán az orosz és török között dühöngve folyt, Józsefet is belevonta a tettlegességbe. E háborúban József nem a szerződés szerinti segedelemnyujtásra szorítkozott, hanem birodalmának egész haderejével lépett fel a törökök
ellen. Midőn e miatt a Magyarországból járuló
hadilleték és hadszükségletek beszerzésére az eltörölt megyéket körlevél által ismét tanácskozásra
Ö88zehivatá, a sokáig elfojtott indulatár most heves
nyilatkozatokban tört ki. A megyék a sokáig nélkülözött közgyűlések által egymással érintkezésbe

A
ugyan s hiszszük, és eleiak is'tudták és hitték,
miképen a király és alattvalók közti polgári kapcsolatnak szentsége és ereje nem külső jelekben
létezik; de bizonyos az is,hogy, miután érzelmeiket az emberek egyedül küljelek által nyilváníthatják, s a köteles hűséget még Isten iránt is, ki
a veséket vizsgálja, csak küljelek által lehet bebizonyitaniok: a korona örökké szent s alattvalói
hűségünknek és kötelességeinknek örök jelképe
maradand előttünk."

József, ki az 1789-dik év végén már betegen
tért haza a török határszéleken levő táborból,
megdöbbent a bátor, kihivó, daczos hangtól, mely
Magyarország felől hozzá hatott. Tapasztalta ebből, hogy azon reménysége, miszerint a nemzetet
újításaival valahára mégis megbarátkoztatandja,
végképen meghiúsultnak tekinthető. Búsult és
aggódott a miatt, hogy önmaga semmisítse meg
már most ifjúságának álmait, nagyratörő, de kevesektől értett lelkének kedvencz terveit, s tiz
évi munkásság és fáradalomteli kormány-életének
annyi előszeretettel és gonddal ápolt intézményeit
és ezeknek eddigi eredményét. — Súlyos, lélekölő volt a gyötrelmí harcz, melyet József ekkor
szenvedett. Érzé, hogy az általános viharnak,
mely most ellene zúdul, nem fog ellenállhatni, és
igy koporsója szélén, leküzdve önmagát, egy tollvonással semmisité meg újításainak több mint két
harmadát. „Ily körülmények közt" — irá 1790ben január 26-án egyik kormányférfihoz — „ily
körülmények közt semmit sem lehet félig tenni.
En tehát a magyar és erdélyi rendeknek minden

delete szerint őriztetni határoztuk, s megparan- megyék, melyeken keresztülvitetett, tisztelgő bicsoltuk, hogy azoknak eltételére alkalmas hely zottmányokat s nemesi zászlóaljakat küldenek
eléje határaikhoz, mint valami hatalmas kegyúr
tüstént készíttessék."
elé,
kinek jó hajlamáról és véduri kegyéről az
Leirhatlan volt a nemzet öröme és lelkesedése,
midőn a királyi leiratot hirül vette, s ez még fo- alattvalók örömük és ragaszkodásuk legtulságokozódott, midőn a leiratnak emiitett pontja foga- sabb nyilvánításával akarják magokat biztosítani.
natba vételének hire szárnyalta be az országot. A merre csak vitetett, szakadatlan lánczban állottá
A nemzet e drága kincsnek diadalmas vissza~
hozatalában jövő rémé9
nyeinek támpontját s
minden reá várakozó
boldogságnak zálogát
-z~---&
—_
tekintette.
~~ ~~~ "^=~Megtétetvén az elő.^-^^=^j
leges készületek, febr.
— ___^r^-^.-~yCíf=
17-kén Pálffy Károly,
__ _^§S££^LS-~:
£
kir. udv. főkanczellár
maga köré gyüjté a
Bécsben időző zászlós
urakat, azokkal együtt
délután a császári kincstárba ment, ott mindnyájokkal a szent koronát s a többi ékeket
egyenként az üvegszekrényből, melyben
tartattak, kivévén s
megvizsgálván, régi
szekrényökbe rakatta,
s azt három kulcsával
elzárva, másnap reggelig ott hagyta. Február
18-án, reggeli 8 órakor
4 hatlovas hintó robogott a cs. kincstárépület elé, és miután azokban a korona s födözete helyet foglalt, lovastestőrök kiséretében,
Ó-Orsova.
Bécs városa kíváncsi
népének bámuló csoportulása közben, 6 évi száműzetése helyéből Ma- el a nép mindkétfelől az utat. A tisztelgő bizottgyarország felé indíttatott. Útja az országon át mányoknak s követségeknek száma sehol sem
egész Budáig diadalmenet volt; fejedelmi koro- csökkent, városi polgárság és jobbágyi testületek
nák közül a történelem nem képes még egyről siettek mindenfelől díszruhában a szent korona
emlékezni is, mely oly hasonlíthatlan megtisztel- lelkes fogadására, a tantestületek példával járultetésben, oly lelkes felmagasztaltatásban részesült tak elé a tisztelgésben; a koronaőrökhöz lelkes
volna valaha, mint ekkor a magyar korona. A szónoklatok rögtönöztettek, ünnepélyes hálaisten-

tiszteletek tartattak, ötszáz ágyudurranás lobbantatott el, bor folyt az utczákon, táncz és zene
közt nyilvános lakomák rendeztettek, alamizsna
osztogattatott a szegényeknek, a papság pedig a
közeledő nagyböjtben, a közöröm ünnepélyes
nyilvánságos, nagy jeléül még a húsevést is helybenhagyta.
Midőn a korona a
magyar határokhoz közeledett, Pozsonyvármegye nemessége, Pozsony
városának polgárai és
a jogakademiai hallgatók, ünnepi diszöltözetben részint gyalog, részint paripákon gr. Forgách Miklós palotája
előtt összesorakozván,
több ezerre menő férfiés nőkisérettel együtt a
városból kimenének és
a Dunán átkelvén, az
ország határánál megállapodának, várván a
korona megjöttét. Ez
délután 3 órakor megérkezvén , eget verő
örömkiáltással
fogadtatott, s zene, ágyudurranás és harangzugás
szólalt meg Pozsonyban. Minekutánna Pe
rényi kanonok és czimzetes püspök a sátorban, melyben a várakozók táborában letétetett, üdvözlő beszédet
intézett, mindig növekedő üdvkiáltás közt a
köpcsényi herczegi palota külső kapujáig kisértetett, hol a köpcsényi városi tanács a lovakat a hintó elől kifogván, maga vonta fel azt a kastély bemeneteléig, A főrendek kivévón a szekrényt a hintóból,
felvivék azt a számára rendelt szobába, és ott a
koronázási ékeket mind az összesereglett nép
szemléjére két ízben kitették, mialatt ők magok
állottak tiszteletőrt oldala mellett. Ünnepélyes

magyar koronázási jelvények.

lépvén, az ismét lenetővé vált eszmecsere következtében bátrakká, sőt itt-ott merészekké és zajlongókká is lőnek. Józsefnek a hadszedésre vonatkozó leiratára heves, kíméletlen feliratokat intéztek
ismét, melyekben mindenekelőtt az országgyűlés
összehívását sürgetek, ott lehetvén ilyesmiről beszélni. De puszta kérelmekkel, melyeket a nemzet oly sokszor füstbe menni látott, nem elégedett
már meg az átalános ingerültség. Némely megyék
sürgették az országbírót, hogy, ha ő felsége
Sereggel érkeztek az ilyféle panasztételek a nem hirdet 1790-iki év május havára országgyűfejedelemhez; de ő mitsem törődvén ezekkel, nem lést, tegye ő meg azt hivatalos hatalmánál és köis méltatta válaszra. Azon öntu8atában, ho^y telességénél fegva.
szándéka jó és tiszta, s csak a közjólétet czélozz~a,
József válaszolt ugyan a feliratokra, de hafeltartózhatlanul haladott elő újításaiban, sem- tározatlanul; kijelenté, hogy országgyűlésről csak
mit sem hajtva az eddig fenállott viszonyokra, a béke után lehet szó. Az indulatok árja ezzel
szokásokra és előítéletekre, s nem engedett az nem csillapult le. Értesülvén ama nagyszerű mozáltala elhintett uj magnak elegendő időt arra, galmakról, melyek Francziaországban kitörtek s
hogy érett gyümölcsöket hozzon. Józsefnek a ko- a nemzeteket lázas állapotba ejtek, némely merona kivitele utáni hat uralkodási évében hozott ! gyékben már a fegyveres felkelést is szervezték
végzései fclelmes mértékben fokozták fel a nem- alattomban s az újítások megszüntetését ujabb
zet izgatottságát. Különösen végelkeseredést szült feliratokban nemcsak kérték, hanem követelték is.

kigondolható, a méltányosságnak csak színét is
viselő panaszaikat egyszerre meg akarom szüntetni . . . Szivemből kívánom, hogy Magyarország boldogságában s a jó rendben ez által annyit
nyerjen, mint én rendeleteim által kivántam neki
szerezni minden ügyeiben."
Ezen elhatározása következtében József a
magyar királyi udvari kanczellaria által jan. 28-án
egy rendeletet adott ki, mely által a türelmi
s a lelkészek és jobbágyok ügyét szabályozó rendeletek kivételével, Magyar- és Erdélyországon
egyéb újításait mind megsemmisítette s mindent
az elébbi állapotba helyezett vissza. Egyszersmind
kinyilatkoztatta, hogy 1791-ikben koronázó országgyűlést tartand. S hogy a nemzetnek tett
ígéretekből semmi se hiányozzék, s azok teljesitésének mintegy zálogát adja, a leiratban következő pont is foglaltatott: „Végül, nehogy kívánalmaitok összegéből valamit hiányozni engedjünk,
az ország szent koronáját s többi ékeit, melyek
ideiglen császári kicstárunkban tartattak, Budára
királyi várunkba átvitetni, s ott a törvény rende-
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„Téged Isten dicsérünk" után herczegEszterházy
nagy lakomát tartott, mely alkalommal a szegényeknek is bő alamizsnát osztogattatott.
Február 19-kén a korona hasonló pompával
a megye határáig kisértetet, s hasonló pompával
és lelkesedéssel fogadtatott a györmegyeiek által,
kik Eszterházy és Festetics grófok vezérlete alatt
zászlóaljakba sorakoztak és várták a koronának
megyéjök területén való átvonulását. Febr. 19-én
esti őórakoraz megérkezvén, előtte ment a püspök,
a káptalannal, papsággal s a tanuló ifjakkul, kereszteket vivén ; utána zenekarok és roppant néptömeg, mely szüntelen ezt kiáltotta: „Éljen a
magyar szabadság!" — A korona a városba érkezvén, felvivék a koronaőrök a székesegvházba, és
ott szekrényéből kivevőn, azon oltárra tevék le
közszemlére, melyen sz. László király koponyája
régtől fogva tiszteltetik. Miután ez éjjel történt,
a távolabb fekvő város, mely elkészülésre jobban
ráért, ünnepélyesen ki volt világitva. A világitásnál a festett koronák fölött és alatt, mind kivilágított betűkkel következő feliratok voltak olvashatók : Napunk virradása; Egünk derülése; Törvényünk ereje; Hazánk ujulása; Szabadság épsége;
Nemzetünk élete; Óhajtásunk czclja; Örömünk
kezdete; Sebünk orvoslása; Panaszunk szünése,
stb. Ezen feliratokat többnyire Révay Miklós,
halhatatlan nvigyar nyelvészünk készítette, s
az első hatot tanodájának ablakaira alkalmazta. Egész éjjel örült, vigadott minden a városban, lakoma, mulatság, tánez és ének meg nem
szűntek reggelig.
A hajnali órákban, épen midőn Bécsben, a
császári pilóta egyik hajlékéban egy nagyobb,
nemesebb élet kialudt, midőn I. József c-ászár
lelke az örökkévalóság útjára kelt, útra kelt a
magyar szent korona is, harsogó örömzaj között
Komárom felé, hol reá hasonló tisztelgések vártak. Február 20-án délben 1 órakor érkezett a városba, 8 csak kevés ideig állíttatván mec, ismét tovább indíttatott Esztergom felé. Esztergom
megyében is mindenfelé el volt állva útja, s majd
egy, majd más sereg nemesség kisérte. Február
20-án délután érkezett a korona Esztergommegye
határára, hol száz lovas és ugyanannyi gyalog és
sok Esztergom városbeli fegyveres és érseki ember várta ünnepi készülettel. Esti 9 órakor érkezvén Esztergom városához, ennek végén még 300
fehérbe öltözött leányka fogadta két sorban felállítva, égő viaszgyertyákkal kezeikben. A harangok mind megkonduhak, az ágyuk megdördültek
8 roppant örömzaj között, tömérdek gyártva és
szövetnek világánál kisértetett a korona he a városba, melynek utczáin alig volt elegendő tér mozoghatni. A korona szekrénye az esztergomi érseki lakban, a nagy prépostnak ünnepélyesen
kivilágított termébe vitetett a legelőbbkelo urak
által, kik azt egy selyemmel dúsan bevont asztalra
letették. Egy rövid magyar, beszéd után, melyet
egyike a kanonokoknak elmondott, a korona
szekrényéből kivetetett és közszemlére kitétetett.
Mindjárt ez este a főtemplomban .,Te Deum"
tartatott, s ez másnap délelőtti 10 órakor nagy ünnepélyességgel ugyanott ismételtetvén, a korona
ugyanazon tisztelgők seregétől, kik fogadták, hasonló rendben a városból elkisértetett egy hosszú
darabig Buda felé.
Következő nap, u. m. február 21-kén délutáni
4 órakor végre Budára, az ország fővárosába érkezett, hova azt a haldokló fejedelem, leiratában,
az országgyűlésnek további intézkedéséig vitetni
rendelte. Az ős főváros a maga tisztelgésével
méltóképen zárta be a nemzetnek e nagyszerű hazafias tüntetését, ötszáz ágyulövésnek üdvözlő
dörgése hirdeté a nemzeti nagy kincsnek bevonulását ős Budára, a hozzá legérdemesebb székhelyre. A roppant díszmenetnek élén, mely a bámulok szemei előtt feltárult, ment azon küldöttség,
mely a koronát a megye határánál fogadta és a
szomszéd megyebelinktől átvette; utána a kunok,
jászok és kecskemétiek zeneszóval, továbbá a
gzent-endrei és budai lovasság, a budai és pesti
városi tanács gyalog e s Pest város küldöttei hintókon és sokféle nemzeti öltözetü megyei nemesek
lóháton. Azután a budapesti polgári zászlóaljak
és az ünnepélyesen öltözött ezéhtestületek, végre
a korona is hintáján, mellette 6 testőr, utána a
nádor zászlóalja, ezek után a koronaőrök hintóikon, kisérő nemesek és urak, ésmegszámlálhatlan
néptömeg, lázasságig felfokozott lelkesedésben.
Az ágyúk szakadatlanul dörögtek, és a két
város összes templomainak harangjai zúgtak. Felérvén a várba, a királyi palotához, hat erre kiszeszemelt nemes leemelte a hintóról az ékeket rejtő
szekrényt és azt a palota nagy tróntermébe vivén,
egy piros bársonynyal bevont, lépcsős állványra

helyezek. Ekkor, minekutána gr. Zichy Károly
országbíró rövid beszédet tartott, a szekrényt kinyitotta s n koronát kiemelvén belőle, a teremből
vele a palota erkélyére lépett és onnan a sokaságnak bemutatta, mely azt szűnni nem akaró lelkes
kiáltásokkal üdvözölte.
Este az iker-főváros általánosan ki volt világitva. A szegényebb lakosok között kenyér és
bor osztogattatott ki, a főurak pedig nagy lakomát ültek. Másnap február 22-kén a budai vártemplomban, az ország herczegprimása, Battyányi
József által „Te Deum laudamus" tartatott oly
nagyszerű egyházi pompával, minőt ritkán lehete
még látni. Az isteni tisztelet alstt a korona a
többi jelvényekkel együtt egy oltárra volt helyezve, melyen azok három egymásutáni napon,
u. m. február 24-éig egy arra rendelt tiszteletőrség felügyelete alatt a nép szemléletére kitéve
voltak. Febr. 24-én az ékek a koronaőrök által mind
szekrényükbe elzárattak és a várpalotába visszahelyeztettek, mely alkalommal a palota előtti tiszteletőrséget a jövő ors7ággyülésig rendre a vármegyék foglalták el.
Bozóky János.

Az országba visszahozott koronához.
(1791.)

II. József halálakor a tiz évig idegen földön
tartott korona végre az ország törvényei szerint
visszakerült a hazába. Előbbi csikkünkben rövid
történeti rajzát adtuk a korona e korbeli viszontagságainak. Mily hangulatot idéztek elő azok,
valamint a korona visszaérkezése, avagy csak azon
egyetlen költeményből is meg lehet ítélni, melyet
— mint irodalomtörténetileg is becses maradványt,
azon ujjászületési korból, — itt közlünk olvasóinkkal:
Oh üicsö Koronánk! Törvényünk ereje!
Melylyel fénylett minden igaz Urunk feje,
Te Egekből szállott szentséges Ajándék,
Hozzád hiv keblünkből a helytelen szándék
Hányszor tagadott el? de el nem rejthetett,
Hogy bús árván hagynád a Magyar Nemzetet.
Mindég gondot viselt reád a kegyes Ég,
Megtért mindég veled a kívánd üdvösség.
Akkor is, hogy utóbb egy tanácsadónak,
A haza-vesztónek, a jó rend-bontónak,
Ellopittott tőlünk gonosz sugallása,
S dülö Nemzetünknek már sirgödröt ása,
Nem tetszett az Égnek, s haragját dorgéssel
Nyilván jelentette gyászos könnyezéssel.
Jaj ! miként fordult fel minden a hazában,
Keresni kellett már a Magyart Honjában.
Távolléted kára: házunk bilyegzése,
Szabad ugarinkon mérö-láncz csörgése.
Távolléted kára : ;kim:sünk elrablása,
Sok jámbor szándéknak hijult másolása.
Távolléted kára : bányánk kisebbsége,
Magyar aranyunknak kitolt dicsősége.
Távolléted kára: nyelvünk kivesztése,
Hitvány gyülevészszel Tisztünk megtelése.
Erre s még többekre a szivünk repedett,
S bánat záporával bús arczánk epeden.
Az Isten lágyítja a kemény sziveket,
Tetszésére hajtja a Fejedelmeket.
t
S a mely vesszőt emelt megveretésünkre,
Oszloppá váltatta fölemelésünkre.
Az eszközök, melyek aláztatásunkra,
Nyilván kohoitattak végső romlásunkra,
Ellenkező munkát tettek erejekkel,
Más tárgyra rúgódtak törekedésekkel
Kevély Bécsnek Ura bámul e csudára,
Józanabb Tanácsnak hallgat már szavára,
S hihető maga is átkozza sirjában
Azt a b . . . . s dögöt rothadó porában:
Ki nemes érzésre megtompult szivével,
Udvart elcsábitó rút szövevényjével,
A szabad nemzetre nyűgöt akart vetni,
S omlott falai közt nyelvét eltemetni.
Élünk tehát még mi s nyöltön emelkedünk :
Osi Törvényinkben sértést nem szenvedünk.
Legfőbb kár vallásunk megtéríttetik,
S ennek erejével visszaszereztetik,
Valamit elcsípett a hatalom dolga,
Kinek már meghajlott sok alacsony szolga.
De Te bátor Magyar! nagylelkű származat,
Ki meg nem csökkentél még a járom alatt,
Rúgd félre vérétől elfajult fajtádat,
Ki eszköz volt benne, hogy felegyék jódat,
S mikor göggel tiprod gyalázatos testét,
Ki kereste hitvány bérért Nemed estét,
Ragaszkodj forróan megtért koronádhoz,

Erősebben csatlódj újuló Hazádhoz.
Szánakodj azután a szomszéd rabokon,
Kiknek, hogy kemény bőr törődött nyakokon.
Nem érezvén súlyát megszokott jármoknak,
Boszuságot törnek a vig Magyaroknak.
Már megkapták, ugy mond, csecseze bábjokat
A síró gyermekek s űzik játékjokat.
Nem báb a Korona, szegény nyavalvások!
Nem gézengúz zsibság e szent rendtartások.
Kötés kezdett lenni. Király s a nép között,
Mikor a sokaság városba költözött,
Hogy egy Főtől függjön s éljen bátorságban,
Megtartsa vagyonát szabad társaságban.
Már akkor a kötés meghitt tartósságra.
Erőt Koronától vett állandóságra.
Bátorság kedvéért keskeny telekedre
Pecsétes levelet váltasz kis pénzedre,
Bizonyságra tészesz alkut szomszédoddal,
H°gy jégre ne vigyen csekély sajátoddal:
Mégis, bátor Lélek ! büszke birodalmat,
Zálog nélkül adhatsz egynek fő-hatalmat?
Ki nyakadon ülvén vagyonodban bizzék,
S Fiaidból szedett haddal fenyegessen,
Véres verejtéked erejével hinzék,
Minden falatodra- vámot s adót vessen; —
Zálog a Korona: mely inti Királyát,
Hogy határán kivül ne vigye dagályát.
Zálog a Korona:'mely hódúit népekben
Állandó hivséget nevel a szivekben.
Mikor ez a Zálog fénylett Anyád fején
Dúló Házatoknak Ínséges idején
József! mit tett akkor a Magyar hivsége,
Villogó kardokkal kikelt vitézsége?
Érzékeny Anyádnak gördültek könnyei,
Ragyogtak arczáján az öröm gyöngyei
A mi erőnk volt az, mely harezot értetek,
Általunk mentödött megrendült széketek ;
A mi vállainkon nyugodt örökséged, —
Kiért, mint fizetett hideg keménységed?
Rútul megvetetted arany Koronánkat,
Elkeserítetted azzal jó Hazánkat.
Idegen Nemzetre akartál szorulni,
Mikor hatalmadat kívántad {águlni.
Élsz-e még? — De bátor már hamuvá lettél.
Árnyékod is érzi, hogy nagyot vétettél.
Azzal jobbits rajta, hogy a más-világon
Örülj a feltámadt Magyar méltóságon:
Mikor Koronánkkal Öcséd i'og ragyodni,
S hívebb segedelmet lát bennünk buzogni.
Ha erőszak alatt a tábor veleje,
Volt a magyar Nemzet a hadnak ereje:
Mit tesz szabadságát nem sértő Királyért?
Miként tékozolja kincsét s a vitéz vért?
Majd Várnáig viszi hatalma határát,
Hogy jobb bátorságba tegye Nándorvárát,
S akkor a szabad Rend az Ország NagyjávaJ,
Boldogabb tanácsát tartja Királyával.
Jobb előmenetel szab uj törvényeket,
Felosztja közöttünk a tágas földeket.
S ha igaz, hogy eddig setétben bolyongott
A magyar s fülében csak bomlott vész dongott,
Nyájasban terjeszti a tisztább világot,
Csinjábban vezeti erre az Országot,
Elevenebb ösztönt ád a szebb Lelkeknek,
Nyertesebb keletet a kézi müveknek.
Bátrabb utat töret a kereskedőknek,
Boldogságot szerez a szántó-vetőknek,
De nem erőltetve idegen szokásra.
Mert mi kórság késztet ilyen csigázásra?
Természete rendjén nagyobb hasznát veszed,
Mig kínnal a Magyart más Nemzetté teszed.

Az orsovai kápolna.
Az alsó Duna vidékén, nem messze azon helyektől, hol Traján a Dacius melléknevet magának
kiküzdötte, kellemes öbölben, Tekia, szerb falucskával átellenben fekszik Orsova, eleven városka.
A magyar végvidékek egyik nevezetesb pontja ez.
Egyik oldalán a magyar bánság életben, másikon
Szerbia aranyban gazdag képei, felül a világhírű
mehádiai fördők, lábánál pedig a még ma is fenyegető Vaskapu.
Pár órányi távolban, innen a Cserna és a
Bachna patakok közti mintegy 2400 O ölnyi föld
van, melyet 1791-ben Ausztria és Törökország
kölcsönösen semlegesnek nyilvánított. E tér
örökké emlékezetes lesz magyar ember előtt. Ennek földében hevert a korona négy évig elásvaA forradalom férfiaival, 1849-ben a korona is
eltűnt. — Kósza hírek, gyanitások, ráfogás vették sorsát szárnyaikra, most Szászka és Oravicza,
majd Debreczen és Nagyvárad közt vélték elásva

vasónő 1 komorn.; Bayer lov. korm. tan. 1 szolgával.
0 flge a koronaörökös. Mellette 1 komorna,
1 ajtónálló, 2 b. lakáj, 1 b. szolga, 1 b. szolganő,
1 szakácsnő és szolgálója. TovábbáLatour ezredes
szárnys. 1 szolg., gr. Pálffy kap. 1 szolg., dr. Widerhofer b. orvos 1 szolg., dr. Mayer udv. káplán,
Spindler kap. 1 szolgával.|
Ő fnsge Gizella főherczegnő. Mellette 2 kom.,
2 b. lokáj, 1 szolga. Továbbá Surirey de St. Remy
k. a. nevelőnő 1 szolga., b. Gerstackerné társalkodónő 1 szolgával.
Továbbá Károly Lajos főhg b. Hornstein vez.
őrn. főudvarmesterrel és b.Schneeberg kap. szolg.
kamarással; Lajos Viktor főhg. báró Wimpffen
Őrn. főkomornokkal és b. Kotz főhadnagygyal;
IV. Ferdinánd toskánai nagyhg., Merli marquis
főudvarmesterrel; Toskánai János főhg., b. Piers
őrn. Főkomornokkal: Albrecht főhg., gr. Braida
tbsznagy főudvarmesterrel és gr. Csappy ezr.
segéddel; Vilmos főhg., b. Sallaba tbsznagy főudvarmesterrel és KoblitT ezr. segéddel; József
főhg., gr. Eltz őrn. főkomornokkal; Lipót főhg.,
b. de Vaux kap.; V. Ferencz modenai főhg., gróf
Forni tbsznagy , foudvarm. és Tacoli marquis a
megfelelő szolgaszemélyzettel.
Az udvar hivatalnokai: hg Hohenlohe-Schillíngsfürst első főudvarmester, gróf Kueffstein udv.
főtnarsal; gr. Grünne lov. tbnok f'őlovászinepter;
gr. Haller lov. tbnok. a magyar nemesi testőrség
kapitánya; a főudvarmesteri hivataltólImhofudv.
tan., ns. Raymond udv. titkár, dr. Westermayer
udv. fogalmazó; a számvevőségtől Irbik korm.
tan.; az udv. kápolnától főt. Columbus praelatus,
főt. Hasel prépost, főt. Mayer udv. káplán; dr.
Bielka udv. orvos; Mayr főfizetőmes er; b. Rlefl
kam. fourier; lov. Gerstner, de Vuko et Branko
Ján., de Vuko et Branko Mih. Sestan és Kleibel
Guszt. udv. fourierok; (5 teremkamarás 16 teremajtóőr, 4 kamarás bejelentő, 1 fourier bejelentő;
Erdtl udv. butormester 1 szobatisztitóval s több
kárpitossegéddel; Möraus korm. tan. udv. szám.,
Zehkorn alud. számv.
Az udvari konyhaszemélyzetből: Martin felügyelő, 1 udv. főszakács, 6 udv. szakács, 5 cs. főszakács, 6 külső szakács, 3 kukta, 1 súroló, 1 peesenyeforgató; az udv. pínczétől: 2 udv. pinczehiv.
tiszt 3 segédjével, 6 idegen segéd, 2 hordár; az
udv. czukrászattól: 2udv. ezukrász, 4 cs. k. ezukr.,
9 idegen ezukrász, 3 hordár; az udv. világitóhivataltól: Jurischítschek felügyelő, 2 hordár, 1
töltögető; az udv. ruhamosó-hivataltól: 1 főmosónő, 1 segéd, 1 extrasegéd; az udv. ezüst- és
asztalnemű-hivataltól: 2 udv. asztalteritő, 6 asztali segéd, 1 udv. ezüsttisztogató, 13 segéd, 2
ezüstmosónő, 1 hordár.
Az udv. zenekartól: Preyer udv. karmester,
Richter udv. orgonista, 10 udv. éneklő gyermek,
4 tenorista, 4 bassista, 14 hegedűs és brácsos, 2
gordonkás, 3 contrabassista, 2 fuvolás, 2 obolyos,
2 klarinétos, 2 fagótos, 4 kürtös, 4 pofsaunos, 7
trombitás, 1 féldobos, Hoffmann udv. hegedükészitő, 1 hangszerhordó szolga.
A magyar nemes testőrségtől: b. Wernhardt
altnagy főhadn., Tóth ezr. és gr. Török ezr. őrmesterek, 37 testőr, 1 számvevő tiszt; az Arcierentestőrségtől: b. Babarczy ezr. első őrm. és házi
parancsnok, Zerboni őrn. 2-ik őrm., 12 gárdista;
az udv. darabont-testőrségtől: Schwarzer alezr.
kapitanlieutenant és házi parancsnok, Ehrenhöfer
főhadn. 2-od őrm., 4 al- 2-od őrm., 40 darabant;
az udv. csendőrségtől: ns. Kampf ezr. svadronparancsnok, gr. Kielmannsegge kap., gr. ErbachErbach és b. Redvvitz főh. 2 első őrmest., 2 tromb.,
Ő Felségeik udvara.
1 kov., 60 zsandár; az udv. várőrségtől: Fiolitsch
Azon cs.kir. udvar, mely a jelen koronázásra József főh., 3 szakaszvezető, 3 udv. várőr.
Bécsből Ö Felségeikkel lejött, s részint a királyi
A főkamarási hivataltól: D. Schilling korm.
lakban, részint magánlakokban elszállásoltatott, tan., Eisenreich kiadó és lajstromozó, Seidl kincskövetkező tagokból áll:
tárnok; a főlovászmesteri törzstől: hg. Windischő Felsége a király. Mellette 2 belső komor- grüfcz ezr. első lovászmester; a főlovászmesteri hinyik," 1 b. ajtónálló, 4 b. fegyvernök, 1 b. házi- vataltól: Jovy lajstromozó és kiadó, az apródok
szolga. Továbbá gr. Crenneville tbsznagy első udvarmestere, a Theresianum egy praefectusa, 16
tábori segéd 1 komornyikkal, gr. Bellegarde ve- cs. k. apród, Kuhnen kocsifelügyelő, Holmes főzérőrnagy táb. segéd 1 vadászszal, hg. Liechten- kocsirendező, 1 udv. kocsirendező, 3 kocsirendező,
stein alezr. szárnysegéd 1 szolgával, b. Fejérváry 2 lójártató, 13 lovászati hivatalnok, 70 kocsis és
őrnagy szárnys. 1 szolg., Gerlich őrn. szárnys. 1 lovász, 20 udv. lokáj, 4 vadász, 4 hírnök; a főseszolg., gr. Szirmay kap. szolgálattevő tiszt 1 szolg. gédi hivataltól: lov.Beck ezr., lov. Grobbenolezr.,
Ő Felsége a királyné. Mellette 2 komorna, b. Tauffenbach és gr. Mittrowsky kap., 2 hiv. tiszt,
1 b. fodrásznő, 1 b. szobaleány, 1 komornyik, 1 2 ordonáncz, Klinger főh,, 1 udv. törzs-segéd, 1
^rágfüzőnő, i fürdőcseléd, 4 b. lokáj, 1 b. szolga, udv. törzs-őrm. — A belső titkos irodáiéi: lov.
:, • sz olgáló. Továbbá gr. Könijrsegg vezérőrn. Braun államtan, irodaigazg., Píípay udv. tan.,
foudvarm. 1 komornyikkal; gr. Königsego-né fő- Hofmann korm. tan. kabinet-titkár, Rünagel udv.
udvarmesternő 1 komornával, 1 szobalánynyal, 2 titkár.
szolgával; hg. Thurn-Taxisné udv. hiil. T 1 kom.,
Ö Felségeik egész udvara a koronázás alatt,
l szobai., 1 gzolg.; gr. Hunyadyné udv. hölo-y 1 ideértve a felségeket, méltóságokat, hivatalnokokom., 1 szobai., 1 s z o l g . ; Ferenczy k. a. felol- kat és szolgákat, 921 személyből áll.

majd török, franczia, angol sőt muszka kézre jutottnak állították. Aggódott miatta a nemzet, de
különösen aggódott a kormány, mely a legkorlátlanabb önkényuralom kellő közepette is sajnosán
érezte e nemzeti kincs hiányát.
Karger Titus cs. k. őrnagy megbízást kapott
Bécsben, hogy az ország határai közt nem ok
nélkül gyanított koronát keresse meg. Hosszas
kutatás után rá is jött ez, hogy a kincsnek valahol ürsova körül kell lenni, de közelebbi nyomára
nem jöhetett, mert az 1849-ki tél vastag hóval
borította el az alsó Duna vidékét, a következő
tavasz olvadása pedig egészen elsimította az ásás
nyomait. A szárnyra kelt hir ezalatt más oldalra
vezette a kutatók figyelmét, s 3 év telt el, mig
Karger ismét a helyes Ösvényre, Orsova vidékére
tért. Több puszta gyanitásnál, hogy bizalmas értesülés vezette lépteit.
1853. július és augusztusban szakadatlanul
folytatott sikereden kutatások után egyszer azt
vette észre, hogy az Allion liget egy rejteg zugában egy facsoport galyai levágvák, a fák pedig
meckarczolva és sudaraikon mesterséges jelek
vannak. Észrevette továbbá, hogy a letördelt galyak megvannak a bokrok között, a földön pedig
csinos órakulcsot talált, miből azt lehetett gyanitni, hogy a gályákat nem közönséges emberek
tördelték le. A puha föld azonfelül, a folyondárok
övezte fák különös alkata, a félreeső és a törökszerb határ felől könnyen megközelíthető hely
arra bírták, hogy egész buzgalommal ásatni kezdé
a 20 Q ölnyi tért.
Szept. 8-án reggeli l/i 9 órakor egy munkás
erezet hallott ksipája alatt megkondulni. A koronázási jelvényeket migában foglaló vasszekrény
volt az.
Kiásták, fedél alá vitték, s felyitották. Kivül belől ellepte a rozsda. Bsnne felül sz. István
palástja feküdt, ez alatt a 3 vánkos, melyen a jelvényeket a megkoronázandó király elé vinni szokták, továbbá a selyem harisnyak, a vitézöv, a saruk
és papucsok, végre egy öv és több szalag. Ezek
mellett vohak a korona, a királyi páleza s az arany
alma, végre a láda fenekén több rothat nőköpenydarab, valószínűleg honleányi áldozat a kincsek
elástakor, nyeregszerszám, s egy pár elmállott
okmány. A ládáról, s az abban levő összes kincsekről viz csepegett; mindamellett is azok aránylag keveset szenvedtek, a drágaságokból pedig
semmi sem hiányzott.
A tavirda azonnal szétröpitette a megtalálás
hírét, egy hadi gőzöst Orsovára küldtek, s a
csakhamar megérkezett nemzeti kincsek elé nagy
számmal sereglett üdvözlő közönség Pestről s.az
ország többi vidékéről. A méltóságok, s a fő
tisztviselők Promontorig elébe hajóztak, ott hitelesítették, Budára felvitték, s nagy ünnepélyességekkel szt. István kápolnájában elhelyezték, 3
napig közszemlére kitéve. Aztán Bécsbe szállították, s onnan folytonos ünnepélyességgel ismét
Budára, hol a jelvények azóta folyvást őriztetnek.
Azon helyen pedig, hol négy egész évig
elásva voltak, 1857-ben Ö Felsége parancsára
kápolnát épitettek, bizanczi modorban, kupolás
nyolezszög alakban. Az épületnek ajtaja s ablakai
is kupalaknak, s az egész vörösre zonánczolt téglából van. Belől fél öl magas márvány korlátok
közé foglalt mélységben latin felirat s a jelvények rajza jelöli azon helyet, hol ezek elásva voltak, az ajtóval szemközt pedig szűz Mária szobra
áll márványból vésve.

ve l

— (A koronázásikocsi) tömör, dúsan aranyozott üveghintó, melynek készítése I I . Ferdinánd
császár korából származik, rajza már VI. Károly
idejében megjelent könyvben látható. A kocsi ajtaja és hajója allegoricus Rubens-festvényekkel
van feldíszítve. Befogva 8 spanyol fajú fehér
ménnel; kevély járású nagy lovak hosszú sőrénynyel és jó ápolt, majd a földet érintő farkkal. E
mének bíborvörös bársonynyal s nehéz arany hímzéssel és bojtokkal diszitett gazdag szerszámokkal
vannak ellátva. E nyolezas fogatot az első és rudas lovon ülő két kocsis hajtja ; a lovak mellett 8
futár halad. A kocsisok fekete bársony, a futárok
pedig dúsan aranyozott öltönyt, hajporos parókákat és széles arany paszomántos fehér-sárga-fekete structollakkal ékített spanyol kalapot viselnek. A kocsisok magas lovagcsizmákat, a futárok
czipőt harisnyát és fehér-sárga-fekete övet hordanak.
— (A koronaherczeg kocsija) vörös alapon
dúsan aranyozott, hat fogatú, a lovak szerszámai
aranynyal gazdagon ékített vörös bársonynyal
vannak bevonva. E hatos fogatot egy pompás
magas bakon ülő kocsis és az első lovak egyikén
ülő csatlós vezeti. A futárok helyét itt széles
sárga selyem sujtásos fekete óltönyü szolgák pótolják. A kocsis a XV-ik Lajos korában divott
kis kalapot, a többiek háromszögletű rojtos kalapot viselnek, A kocsi megett lovagolnak a heroldok, elől a cseh herold, balján az osztrák-főherczegi, közepén a királyi magyar, s végre a két
császári osztrák herold. A heroldok pompás
aranypej, egyenlő lovakon ülnek, fekete bársony
öltönyben s e felett gazdag aranyzásu és szines
himzetü czimerpalástokkal, melyeknek uszályai a
lovakat majd egészen befedik. — Fejőket kerek,
széles rojtozott kalap fedi sűrűn lengő strueztollakkal.
•
— (A koronázási ló) pompás hófehér mén,
mely gyönyörűen hajlott nyakkal, fényes fehér,
majdnem a földet érintő farkát szépen hordva, és
selyem lágyságu sörénye a szélben lengedezve,
kecses és büszke léptekkel halad; a nyeregszerszám aranytól ragyog, a kantár arany gombokkal
és gyűrűkkel elhalmozva, melyeken Magyarország
czimere diszlik. A nyeregtakaró, melynek végei
egész a ló térdéig aláérnek, dúsan aranyozott zöld
bársonyból készült: ennek mintkét szögében nagy,
aranynyal és színekkel hímzett magyar czimer
van, és az egész szegélyzeten aranyhímzésű levelek közt kisebb magyar czimerek vannak behimezve.
— (Tánczdűh.) A 19-ik század minden régi
okmányában és krónikájában olvashatunk tudósításokat egy akkor tájban uralkodott és majdnem
ragadóssá lett betegségről, a tánczdühről, mely
lassankint egé-z nyugati Európában elterjedett.
Ugyanis azt beszélik, hogy a férfiak és nők egész
csoportja forgott körbe az utczákon esztelen vad
dühhel, mig a teljes kimerülés következtében lerogytak. Ezen különös állapot tartama alatt se
nem láttak, se nem hallottak, semmit, de mikor
elmúlt, ugy emlékeztek rá vissza, mintha egy vérfolyamba lettek volna merülve, melyből ki kellett
ugraniok, mások meg mintha az eget látnák volna
nyitva. Ezen epidemikus betegség legelőbb Németalföldön mutatkozott és onnan elterjedett nem
sokára Németországra is. Azonban ugy látszik,
hogy kicsapongó emberek is utánozták, hogy azáltal gonosz czélokat érhessenek el, mert az egyház, rendőrség és az orvosok egyaránt igyekenek
meggátolni ezt az esztelenséget.
— (A czethalászatot) mostanában egészen uj
rendszer szerint űzik, mely lágenyesen fog arra
közreműködni, hogy ezen tengeri óriások száma
minél kevesebbre olvasson, pedig a czethalászat
ezelőtti módja is megtevé e tekintetbe a magáét.
Egy Thiercetin nevű vegyész oly mérget fedezett
föl, mely a két legerŐsbb méregnemből van öszszetéve és puskalövés által bocsájtatik az állat
testébe. Egy ilyen töltés egy unczia mérget tartalmaz és az attól megsebesült czet okvetetlen és
rövid idő alatt meg fog halni. Egy czethalász 1866ban egy útjában 10 állatot lőtt meg melyek a megsebzés után 4^töl 18 perczig, mind el haltak.
ni—g. (Átlátszó házakat) készítenek mostanában a Nevada vidékén (Mexikóban) roppant
mennyiségben talált jegeczezett gipszből, mely
oly átlátszó, mint a koczkákra hasított jég és oly
sima, hogy az egyes darabokat csak egymásra
kell rakni, hogy erős falat képezzenek. Az eddig
épített házak, bárha nincsenek ablakaik, átlátszóságuknál fogva elég világosak.
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mint I. Lipót, ugy most I. Ferencz József koro— (A koronaőrségen.) Hajdan nálunk a nemnázása alkalmával is újra öntötték. Nevezetes, zetiség nem volt akadály arra, hogy valaki koro= (A koronázásnak) saját irodalma is van. hogy mint az emiitett régibb újra öntésnél, ugy naőr lehessen, mert voltak szláv és német koronaTöbbi közt Heckenast Gusztáv adott ki erre vo- a mostaninál is azon hibát követték el rajta, hogy őrök is, mint például 1625-ben I I . Ferdinánd
natkozó müveket. Ilyenek a ,,Koronázási emlék- 1686 évszám helyett 1668-at öntöttek. — Pápai alatt Dóczy de Nagy-Lucske és Lipcse, egy liptókönyv," a koronázási jelvények leírásával törté- rendeletnél fogva a koronázás alkalmával pünkösd megyei szláv ajkú birtokos; volt több német is.
nelmével, s a mostani koronázás részleteinek ér- vasárnapján is mindenféle mulatság meg vanHa románokat és szerbeket nem ért e tisztség,
dékes összeállításával. Hasonló tárgyú füzet engedve. — A királydombnak a beküldött földdel annak a vallás volt oka. Eleink azt hitték, hogy a
ugyanott németül is jelent meg. — Ugyancsak He- való behintése június 5-én délben ment végbe b. szent koronát, mely apostoli király fejére tétetik,
ckenast G. kiadásában megjelent: „Koronázási Wenkheim Béla belügyminiszter, gr. Szapáry csakis ugyanazon hitű polgárok őrizhetik. Egész
könyv." Irta Bozóky János. Az 5 ivre terjedő Antal főlovászmesteri helyettes s egyéb fényes Ulászló királyig főpapok lehettek koronaőrök,
könyv a magyar koronázási jelvények és koroná- közönség jelenlétében. A ládákat egymásután aztán katholikus főurak is, későbben terjesztek e
zási szertartás részletes leirását, a magyar korona nyiták fel s az illető hely neve, honnan a föld tisztet az egyszerű nemesekre, mig a jelenlegi hittörténetét stb. foglalja magában. Ez érdekesen küldetett, mindig hangosan kikiáltatott. Összesen levél szerint az „ország lakosai kebeléből minden
irt munka egyik szakaszát: „A magyar korona 55 köbláb láb föld küldetett be az ország külön- valláskülönbség nélkül" választhatók. 1790 óta
viszontagságai II. József korában" czim alatt mai féle részéből. Az igen csinos ezüstözött ládát, me- van csak a határozat, hogy az egyik koronaőr
lapunkban mutatványul közöljük.
lyekben Fiume és Brassó városa küldték a földet, protestáns.
= (Magyar hazafias költemények bokrétáját) a múzeumnak adatnak át. — A magyar gárdis= (O Felsége) jun. 5-kén délután fogadta az
nyújtja Pongrácz István gr. egy csinos kiállítású táknak fehér lovaik vannak; a lószerszám vörös, ág. hitv. egyház küldöttségét, mely az 1859-dik
kötetben a német közönségnek ily czim alatt: ezüsttel gazdagon ellátva; a nyeregtakaró zöld, évi pátens visszavételéért fejezte ki a protestánsok
„Gedichte aus Ungarn." A könyv ára fűzve 50 széles ezüst paszománttal, mindegyik szögletén köszönetét. A küldöttség hálanyilatkozatára ö
kr, diszkötésben 1 ft.
egy aranyhimzetü kétfejü sas látható, középen a Felsége következőleg válaszolt: „Szívesen telje= („Budapesti útmutatót") adott ki az Eggen- magyar czimmerrel. — Fiume és Brassó városok sítem hű protestáns alattvalóim óhajtását, s annál
bergerféle könyvkereskedés, csinos nemzeti szin- finom faragványu, s ezüsttel diszitett szekrények- hajlandóbb valék azt tenni, mert ápolom azon
boritékkal, és térképpel ellátva. A kis 8-ad rét ben küldték be a koronázási földet. Fiume a ten- reményt, hogy ez elhatárzásom érvényesitésénél
kiadású könyv tartalmát a következők képezik: gerfenekéről vette a földet. Mindkét szekrény a azon hittársaik irányában is, kik ezáltal közvetBudapest története, a nemzeti múzeum kép-, régi- magyar múzeumba kerül. — Horvátországból lenül érintetnek, engesztelő szellemben s vallásos
ség-, természetiek, és könyvtárának, valamint az többi közt megérkeztek a koronázásra a bán, és érzelmeik lehető kíméletével fognak eljárni.
akadémia-palota és Eszterházy-képtár részletes Verőcze és Pozsega megye küldöttei. — A bécsi
„Őszinte óhajtom, hogy ekkép a vallásos
ismertetése, templomok, redout-épület s más nyil- reichsrath 24 tagot küldött.
nyugalom
és béke egyházuk kebelében ismét
vános helyek leírása, Buda nevezetességeinek, a
helyreállítva
megszilárduljon, — s e siker remé—
(A
főrendiház)
máj.
6-kán
d.
e.
tartott
királyi vár, fürdők, alagút stb. s a főváros környében
kedvesen
fogadom imént kifejezett köülésében
elnök
a
május
7-én
tisztelgő
küldöttség
nyékének ismertetése. Végül gyakorlati útmutató.
szönetük
nyilvánítását."
névsorát
olvasta
fel.
—
A
képviselőház
az
uj
koE könyv magyar és német kiadásban jelenik meg,
ronaőrök megerősítésére vonatk. kir. leiratot át= \(O Felsége) jun. hó 5-én elrendelte, hogy
8 ára 80 kr.
küldvén, tudomásul vették. — Ülés után a főren- a pesti országos zálogháznál jelen elhatározás
= (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mü- dek teljes díszben Budára vonultak, 1. m. elfogadnapjáig, egy forint erejéig betett, s mindeddig ki
kereskedésében megjelent „Bandérium induló," tatás végett.
nem váltott zálogtárgyak, mint kiváltási dij elenzongorára szerzé Mosonyi Mihály; ára 40 kr.
gedése mellett a betevőknek visszaadassanak. A
=
(A
koronázási
hitlevél
átadására)
megváUgyanott kapható „1867-ki medicus csádás,"
zálogok kiadása jun. 11-én kezdődik. A mely zálasztattak:
a
felsőháznál,
a
hitlevél
készítőin
s
az
zongorára szerzé Szabó István; ára 50 kr.
elnökön kivül Girk pécsi, Pankovics munkácsi püs- logot 3 hóig el nem visznek, azt hivatalból eladpök, gr. Károlyi Gy., gr. Nádasdy L., gr. Zichy B., ják, s árát 3 évig félre téve tartják.
Eozintézetek, egyletek.
gr. Andrássy M., gr. Bánffy M., gr. Waldstein
** (A belügyminisztériumnál) báró Konrads= (Az akadémia) jun. 3-ki ülésében Győry J., gr. Széchenyi K. — a képviselők közül: Hor- heim Vilmos, Sárváry és Torkos László belügySándor r. t. olvasntt fel mathem. értekezést. — váth A., b. Miske I., Mocsonyi S., gr. Zsigray miniszteri fogalmazók tiszti titkárokká kinevezUtána Nendtwich Ferencz ismerteié Kéri Imre F., Túry G., Domokos L., Botka M., Szász K., tettek.
munkáját a menyházai gyógyvizekről; Szabó Jó- Nagy L, Molnár P., Huszár, Ivánka Zs., Opicz S.,
— (Gr. Károlyi István) hír szerint lemond
zsef pedig bemutatá a bécsi birodalmi földtani Vecsey Oláh K., b. AmbrózyL.,Kudlik I., Kuba Pestmegye főispáni helytartóságáról.
intézet által küldött térképet. A magyar hölgyek J., Dimitrievics M., Mihályi P., Perczel P., Kar— (Allatkertünk.) egy ritka fajú szép szaralapítványból az aesthetikai pályadira három mű dos K., Karácsonyi F., b. "Wodianer A. — A ko- vassal gyarapodott, Neve: ,,russa Aristotelis."
rona
vitelére:
a
felsőháztól
gr.
Károlyi
Gy.,
gr.
érkezett, czimeik: 1) Értekezés. 2) Eszmék lánHazája Keletindia. Hat éves korában éri el teljes
czolata.. 3) A szép és természet, a művészet és Festetics Gy., gr. Batthyányi ifj., gr. Pejachevich nagyságát, midőn az oroszlánhoz kasonló sörvényt
emberben. — Több uj adomány is jelentetett be, G., a képviselők közül Bánó J., Inkey J., Vojnics kap. Kilátásunk lehet rá, hogy a kert koronázás
így Kolozsváry-Nedeczky Józsefné végrendeleti- B. és Dózsa D. — A korona kíséretére a felsőház- után teveparducot (giraffe-ot) és más ritka állatot
leg 1000 frtot hagyományozott, b. Sina Simon ból Zalka J . győri, és gr. Forgács Ág. püspökök, is fog kapni legmagasb helyről.
1000 frtot a kis terem kifestésére és Ruprecht- b. Sennyei tárnok, gr. Erdődy Istv., gr. Pejache— (Budai népszínház). Budaváros a népDemidoff Kornélia, Kende Kanutné s Vojnits vich Márk, a képviselők közül Ivánka I., Rónay
színházba
visszahelyezé Molnár Györgyöt, mint
L.,
Szitányi
B.,
Kovách
L.,
Joannovics
Gy.
és
Jakabné a magyar hölgyek dijához alapitókép
gr. Zichy J . — A főasztalnok segitségére kikül- művezetőt. Melléje 5 tagból álló felügyelő bizottjárultak.
dettek: gr. Batthyányi F., b. Wenkheim L., gr. mány van adva, Balassy Antal elnöklete allatt.
= (Az első magyar gyapjumosó-gyár) az ala- Sztáray A., gr. Festetics L., a főpohárnok mellé A szinházban tán már szombatra vagy hétfőre
kulás pontján áll, miután engedélye leérkezett, ifj. b. Vay M., gr. Teleky K., gr. Apponyi S., gr. előadást terveztek.
az eddigi lépésekről kimeritő jelentés készült, s Pejachevich S. — A királyi ebéden részt fognak
— (A pécskai választókerületben) Ormós
az ezutáni teendőkre nézve bizottmány külde- venni: Szirmay P., Bencsik Gy., Trauschenfels
Sándor
választatott országgyűlési képviselővé.
tett ki.
E., Tóth V., Vojnics Lukács és Stefanides Hen—
(Nagyszombat)
város lelkes hölgyei a csal= (Az országos lelencz-társulatnál) 80 alapító rik. — Pest város részéről a koronát kisérik:
lóközi
Ínségesekre
fölsegélésére
előbb 1786 ft 66
10,400 frtot alapitott, 129 rendes tag évi kötele- Szentkirályi főpolg., Agorasztó főbiró, Simon
krt,
ujabban
pedig
135
ft
17
krnyi
összeget adozettsége 734 ft., aláirt segélyezés 298 ft. 50 kr., s Flór., Havas I., Kochmeister F. és Beliczay I. Az
mányoztak.
egyszer-mindenkorra bejött 332 ft.
Ö Felségénél tisztelgő bizottmány 50 tagból fog
** (A császárfördöben) múlt szerdán volt az
állani.
első bál; összesen 12 lesz, melyek közül a három
Mi újság? *
= (Marosszék koronázási küldöttsége) fölér- elsőnek tiszta jövedelme jótékony czélokra fog
— (Hirek a koronázásról.) A koronázási kezett. A három tag egyike nem a lapokban hi- forditatni.
** (A budapesti hajósegylet,) közkívánat folydiszmenetben 40 püspök vesz részt, — A helyőr- resztett gr. Toldalagi Zs., hanem Bereczki Sánségi templomban 30 nemes ur aranysarkantyús dor, a székely föld egyik kiváló egyénisége, a tán, regettát ma, vasárnap június 9-én 6 órakor
lovaggá üttetik, a mint az koronázáskor szokás- róla nevezetes jeles váltóeke föltalálója, a több estve tart. Nézőhely nagy személyszállító gőzösökön a redoute épülettel szemközt.
ban van. A leendő arany-sarkantyús vitézek közt szép székely népdallam szerzője.
gr, Karácsonyi Guidót is emiitik. — A szerb feje** (A pénzügyminiszter) intézkedése folytán
** (Koronázási vendégek.) Bécsből az ott
delmet Marinovics, a senatus elnöke — két tiszt időző főherczegek és főherczegnők, valamint az jun. 4-től kezdve a pesti adó gyüjtőpénztár nakíséretében — képviseli a pesti koronázáson. — udvar tagjai e hó 5-dikén reggel külön vonaton gyobb nagyobb bankjegyeket aprókra vált.
Keddre van kitűzve a nemzeti színház díszelő- Pestre indultak. Beust báró csötörtökön indult el
= (A bécsi pénzügyminiszter) közelebb előadása: „A szent korona" czimű előjáték és „Ke- Budára nejével. Vele b. Werner osztálytanácsos terjesztést fön a Reichsrathnak, melyből kitűnik,
mény Simon", mely nem Kisfaludy Sándor műve, és Ascher. A diplomatiai testület az északameri- hogy Magyarország mart. 16-tól május 24-ig öszhanem egószen uj, Szigligetié. Az előadást szer- kai Egyesültállamok és Mexikó követeit kivéve, szessen 12,689,098 frot kapott Bécsből; ellenben
dán ismétlik — bementi dij nélkül. Ez ünneplő teljes számmal vesz részt a koronázáson. A szász felküldött 11,341,654 ftot.
hétre a „Mátyás király lesz" czimü drámát is koronaherczeg nem jelen meg a koronázáson.
kitűzték. — A koronázási diszmenetnél sorfal ké- Haidar effeendi, a bécsi török követ egész kíséreMai számunkhoz a koronázás ünpezésre a fővárosi kereskedelmi és iparos tesztü- tével az „Europá"-hoz szállt. E derék muzulmán nepélyes eseményének alkalmából,allegóriái
letek, különböző egyletek a budai dalárda, az volt az, ki az 1849-ki menekvő magyarokat Rust- czimképpe) ellátott rendkívüli mellékletet
izraelita hitközség, az óbudai hajógyári munkások suknál a porta nevében fogadta, s ki — mint te- adunk, féliven, fölapunk alakjában.
és Ganz vasöntödéjének munkásai voltak felszó- heráni követ — Vámbéryt személyesen adta a
lítva, a rend fentartására pedig a képviselő testü- közép Ázsiába menő karaván oltalmába. Mondják,
• f Melléklet: Előfizetési felhívás a
let tagjai s a különböző czéhek elöljárói. — A hogy jelenlegi díszkocsija a legpompásabbak
„Vasárnapi
Újság" és „Politikai Újdonsábudavári helyőrségi templom nagy harangját, vala- egyike a koronázás alatt.
gok" 1867. második félévi folyamára.

Melléklet a Vasárnapi Újság 23-ik számához 1867.
= (Kiss Pál) honvédtábornok temetése meg- | György 20 kr. Szabó Károly 50 kr. Hampl 30 kr. Jurka
** (Az udvar köréből.) Rudolf főherczeg és
Bazil 50 kr Görög Dániel 50 kr. Várjon Lajos 20 kr.
Gizella főherczegnő vasárnap meglátogatták a ható gyászünnepélylyel ment végbe május 30-án j Ivásko Gergely 1 ft. Összesen 6 ft. 10 kr.
ferenczhalmi nyaralót, hol a tavalyi nyarat tölték. T.-Füreden. A városból s vidékéről nagy közön- j
A X/-ik közlés összege 33 ft. 70 kr.
— Beszélik, hogy a Felségek július végén Budá- ség gyűlt össze, köztük 5 ezredes és számos honAz I—X-ik közléssel együtt begyült eddig
ról utaznának Parisba, s onnan megint ide térné- védtiszt. A gyász szertartást óhitü lelkész végezte; összesen 754 ft. 10 kr. és 1 db. ezüst húszas.
de azután egy ref. s egy rom. kath. lelkész is tarnek vissza.
** (A budapesti honvédegylet) választmánya- , tott beszédet. Egy kis nemzetőrcsapat gyászlövéNemzeti szinfeáz.
nak a múlt vasárnap igen érdekes ülése volt. A seket tőn, a közönség pedig végül a szózatot énePéntek, május 81. „Ördög naplója."' Franczia szinmü 8
tagok igazolása nagy mérvben halad. A központi kelte el.
felvonásban.
**fAzora
magyar
mérnököket,)
kik
a
földöntöegylethez eddig mintegy 20 vidéki egylet csatlaSzombat, június 1. „Hunyadi/ László." Eredeti opera
kozott, mostanság pedig még 20 egylet van ala- zés és csatornázás tanulmányozása végett Olasz- 4 felv. Zenéjét szerz. Erkel F.
országba utaztak, ott igen szívesen fogadták s
Vasárnap, június 2. „Rózsa és liózsika." Vigjáték 4
kulóban.
felv. Irta Birchpfeiffer, ford. Fáncsy L.
minden
módon
támogatják.
Többi
közt
Turinban
** (A fóldm., ipar és keresk. miniszter) közzéHétfő, június 3. „Tandér ujjak." "Vigjáték 5 felv. írták
teszi, hogy a szepes-iglói bányakapitányság kerü- Kossuth Ferencz és Lajos részesítették őket szíves Seribe és Légouvé, ford. Feleki M.
gyámolitásban.
letében Rosnyón és Göllniczbányán bányabiztosKedd, június 4. „Fidelio.1" Opera 2 felvonásban. Ze**
(Viktória)
angol
királynő
május
25-kén
néjét
szerz. Beethoven.
ságok állittatnak fel, melyek hivatalos működésütölté
be
életének
48-ik
évét.
Ez
alkalomból
WindSzerda,
június 5. „A Falusiak." Eredeti vigjáték 3*
ket f. é. augusztus hó 16-án kezdendik meg.
felv. Irta Szigeti József.
** (Az orvosegyetemet,) mely a hatvani és uj-sor fényesen ki volt világítva.
Csütörtök, jnnius 6. , Rigoletto.1' Opera 4 felv. Zenéjét
** (A párisi világtárlaton) levő magyar régi
világ-utcza szögletén dísztelen külsejével a szeszerz. Verdi. Morzsái Emma k. a. 2-ik vendégjátéka.
met bántja, s pinczéiből jövő bűzével az egészséget ereklyék mindenkinek feltűnnek. A régiségek közt
Szerkesztői mondanivaló.
veszélyezteti, hir szerint eladják, s helyette a régi érdekesek azon Hunyadmegyéből küldött ókori,
ezines kövekkel kirakott, mozaik mivü bronz-társóház téren állitanak szebbet, jobbat.
— Sáros-Patak. Dr. S. T. Névcsere van a dologban,
gyak, melyeket Keméndi Várady Ádám állított
** (Az irni és művészi tulajdonjog) iránti ki, kitől a mi régiségtárlatunkban is látható egy hasonló betűk miatt. A czikkek a közlendők közé vannak
sorozva, de a mostani tárgyhalmazban még nem kerülhetörvényjavaslatot a Kisfaludy-Társaság megvi- pár feltűnő darab.
hetett reájok a sor.
tatta, elfogadta, s mielőbb az országgyűlés elé
— M.-Sziget. Sz. L. A czikk tárgya magában érdekes,
** (Az orosz czár és kétfia)június 1-én délterjesztetni határozta.
után érkeztek Parisba. Az indóháznál a császár de a tárgyalás módja nem találja el a kellő középutat a
** (Nevezetes adomány.) Szabó F. főhadnagy várt rájuk. A czár, miután a Tuilleriákban a csá- szigorú tudományosság és a népszerűség között. Azért
mást kérünk helyette."
Kolozsvárott három házat és 12,000 ft. tőkét ado- szárnét üdvözölte, az Elysée palotába kocsizott. inkább
— Kolozsvár. R. T. Sajnáljuk, hogy ismét a tavalyi
mányozott nőnövelde alakitására.
** (Miksa császár) sorsára vonatkozólag Was- eset fordult elő: becses költeménye, egy hasontárgyu,
** (Fojtó meleg) uralkodik pár nap óta az hingtonból máj. 31-én keltezett s következő tar- már előbb elkészülettel jött összeütközésbe.
— K.-Korpad. N. J. örülünk, hogy amaz érdekes
egész országban, s a jótékony eső hiánya már is talmú táviratot közöl a bécsi hivatalos lap:
népdalok szerzőjével megismerkedhettünk. A jelen küldesok felé ébreszt alapos aggodalmakat.
„Queretarót a juaristák máj. 15-én váratlanul ményben azonban kevésbbé találjukfölazok egészséges
** (Biharmegye) május 27-ki megyegyülésén bevették. A császár a felső városba vonult ugyan hangját.
egy izraelitát választott tiszti ügyészszé. — Arad- vissza, de a heves ágyutüz miatt kénytelen volt
megye bizottsága is két zsidót vett fel tiszt, al- magát feltétlenül megadni; kíséretében voltak Mejia
SAKKJÁTÉK.
és Castilloy Cos." Escobedo sürgönye máj. 16-án
ügyészei közé.
kelt,
akkor
még
sértetlen
volt
a
császár
személye.
*• (Az ujonezozás Szegeden) nagyon nehezen
393-dik sz. f. — Szirmay Jánostól,
halad. A legények nem igen akarnak mutatkozni. Kedvező jel Juarez érzületére nézve azon körül(Königgratzben.)
Május 27-én az első korosztályba tartozó 796 be- mény, hogy a Puebla bevételekor fogságba esett
600
idegent
szabadon
bocsátotta.
Egyébiránt
az
Sötét.
szólitott közül 400 hiányzott.
Egyesült
Államok
kormánya
erélyesen
közbeveti
** (A májusi fagy,) habár nem oly iszonyú
alakban mint tavaly, az idén is megjelent. Egerben magát a végből, hogy a császárnak semmi bántómájus 26-ra virradóra igen sok egri szőlősgazdá- dása ne legyen, és személye biztonságban legyen
nak terméséhez kötött reményeit megsemmisítette. addig is, mig hajóra nem száll." A „Francé" tudni
Legtöbbet szenvedtek a felsőcziglédi, almagyari, akarja, hogy Miksa császár Tampicóba vitetett, de
kőporosi, kocsi, hajdú-, birka-, bajusz-, rácz-, egyúttal kijelenti, hogy e remény nem alapszik pofarkas- és paphegyi szőlők. Némely gazda ter- sitiv tudósításon.
mése egészen megsemmisült. Némely szőlőhegyek,
Adakozások Pákh Albert síremmint a Galagonyás, Sikhegy és Eged, megkimélve
lékére.
maradtak. A völgyekben és lapályos földeken levő
bab, burgonya és kukoricza is semmivé lettek. —
XI. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkeszPécs vidékén is nagy károkat okozott. Hegyháton tőségéhez beküldettek:
a föld csontkeményre, a bab, tök, kukoricza pedig
Kis-Albertröl Tevely Pongrácz 60 kr. — Debreczentökéletesen elfagyott. — De még nagyobb mér- ból Jeger József 1 ft. Gaszner Károly 1 ft. Dáné István 1
tékben pusztított külföldön. Például Francziaor- ft. Bauer Antal 1 ft. Auer Andrásné 1 ft. Kornhofler Jószágban és Svájczban épen oly hirnevet hagy maga zsef 1 ft. Balázs V. 50 kr. Mayer Emil 50 kr. Roslossnyik
Simon 1ft.Ossz. 8 ft. — Zentaról Szekfü György 50 kr.
után, mint a milyet a múlt évi hagyott nálunk.
— N.-Arról Barát Mihály 10 kr. — Tisza-Dadáról Terhes
** (Debreczenben) háromszor volt tüz a múlt Barna által: Hosszufalusy László 10 kr. Jakabfal vay László
10 kr. Káposztás Istv. 10 kr Katona Ferencz 10 kr. Kókay
héten, s összesen 8 ház hamvadt el.
Benjámin 10 kr. Mátyáf Endre 10 kr. Németi István 10 kr.
b
c
d
e
** (B. Nyári Albert,) ki 1859 óta Olaszor- Ozdinyi Károly 10 kr. Tatár Mih. 10 kr. Tamás Pál 10 kr.
g
szágban tartózkodott, e napokban hazatért, hozván Terhes Pál 10 kr. Terhes Barna 10 kr. Polonkai Alb. 10 kr.
Világos.
magával több száz magyar történelmi okmányt, Ossz. 1 ft. 3 0 kr. - Munkácsról Gáthy Albert által: Gáthy
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
melyeket a milánói és turini levéltárakban má- Albert 1 ft. Munkácsi kaszinó-egylet 5 ft Román Ferencz 1
ft. Jóó Kálmán 1 ft. Merényi János 50 kr. Megela Antal
solt le.
40 kr. Klinkárt Frigyes 40 kr. Hubert József 40 kr. Lé vay
A 888-dik számú feladvány megfejtése.
** (Matild főherczegnő) állapota még mindig Józs. 20 kr. Oláh Sám. 20 kr. Oláh Gy. 20 kr. L. T. 10 kr.
(Pavitt S.-tól.)
súlyos. Lélekzése könnyebbeden ugyan, de fáj- M. D. 10 kr. Ossz. 10 ft. 5 0 kr. — Sz.-Fehérvárról Nagy
Világos.
Sötét.
dalmai még mindig élénkek. Ö Fenségét gondos Zsigm. 1 ft. — Pestről Oláh Vilm. 1 ft. — Sz.-Fehérvárról
Falvay Istv. 50 kr. —• Sükösd Mik. által: Csaórról Sükösd
1. Bg2 - 6 . . . . • • • • K c 4 — d ö
és szakavatott apáczák ápolják. Néhány napja a Miklós 1 ft. Gy.-Fehérvárról Hernnfelder Bernád 1 ft.
2. H d l - e 2 f . . .
. . . . Kd5-e6
hetzendorfi kastélyba költöztetek. •
Szász-Sebesból Kováts Laj. 1 ft. Keresztes 1.20 kr. Alvincz3. H f 7 — g ö f m a t .
** (Halálozások.) Tóth Mihály, Szeged 1848-ki ról Polit József 40 kr. Ekhárd Antal 10 kr. Csóka Miklós
H e l y e s e n fejtették meg. Veszprémben: F ü l ö p József.
10 kr. Péterfi László 10 kr. Bacsilla Elek 10 kr. Sebes- — Miskolczon: Czenthe József. — Pesten: Rakovszky Alafőbírája meghalt. Egykor a legnagyobb népszerű- helyről
Papp László 10 kr Összesen 4 ft 10 kr. M.-Teremségnek örvendett a szegedi népnél, s most el sem ről Veisz Ábrahám 10 kr. - Akna-Sugatagról Osváth Pál dár. — Török-Kanizsán: Bacztf Frigyes. — Harasztiban:
Gr. Festetics Benno. — Sárospatakon: Váczi István. - A
jöttek temetésére. — Gr. Széchen Antal édes által: Oaváth Pál 1 ft 3 kr. Achácz 20 kr. Vatternaux 20 pesti sakk-kör.
anyja, Szécsen Franciska grófné, május 29-kén 82 kr. Schönher 50 kr. Balogh István 30 kr. Piros Kristóf 20
_ A 386-ik és 387-dik feladványokat még helyesen
kr. N. N. 10 kr. Gallov 20 kr. Simonchich 17 kr. Alexi fejtette meg Czenthe József.
éves korában meghalt.
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HETI-NAPTAR.

Hónapi- ét
hetinap
Vnsár.
Héttő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

TARTALOM.

A király-domb (képpel). — 1867. Pünkösdiben. — A
magyar koronázáti jelvények, (képpel). — A magyar koIzraeliták
Hold
Nap
Katholikns és protestáns Görög-orosz
rona történetei. — A magyar korona viszontagságai I I .
naptára
naptár
József korában. — Az országba visszahozott koronához.
naptár
hossza | kél Inyug. hossza
— Az orsovai kápolna (három képiéi). — ó Felsége udMájus (ó) Siv. Ros. f.
6. p. f. p. 6. p-<S. p . vara. — Egyveleg. — T a r h á z : Irodalom és művészet. —
Június
FPűnkösdvas. FPönk.vas. 28 A 6 Nicetás GPünk.ttn. 78
Közintézetek, egyletek. — Mi ujsiíg? — Adakozások
170 11 este 0 17
7Pünk2.ö. 79
Pünkösdhétfő Margit
183 10 1 7 0 45
Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti színház.
29 Theodos
8
80
195 49 2 43 1 12
Barnabás ap.
30 Iz-ák barát
Barnabás
A rendkiviili melléklet (ártalma: A koronázási
208 14 3 15 1 39
9
80
Johanna Kánt.f Tóbiás
3t Hermeias
ünnepélyre (képpel). —• A magyar koronával megkorO' á4
17
220
28
10
Páduai Antal
81 55
2 8
Antal
1 Június
zott uralkodók név- és időrendi sora.
I, Ferencz Jó57 232 34 5 16 2 37
82 52
Vazul nawy
f Szerényke
U
zsef (arczképpel). — A koronázás ünnepélyei.
2 Nicephor
83 49
58 244 34 6 14 3 11
Vid, Modest f Vid
3 Lucillian
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
íold változásai. <X Utolsó negyed kedden, 25-én, 6 óra 44 perczkor reggel
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HIRDETÉSEK.

A „viráfkosárhoz"

Idényi erikkeket,
nevezetesen:

k

lnilor-li( ziim-o yari raktár megnyitása.

S3 2

Alulirt igazgatóságnak van szerencséje a nagyérdemű közönséggel ezennel tisztelettel tudatni, hogy említett bútor-részvény-társulat
eladási helyiségét

a 11
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Pesten, nádor-utcza 9-ik szám, a Zrinyi-utcza szögleién f. évi májns 27. megnyitotta.
A földszinti és 1-ső emeleti helyiségekben dús választékban találhatók mindennemű szoba-butorzatok, u. m.: Chiffonok, ágyak,
mosdószekrények marmor betételekkel, trumeaux-almáriomok, mosdóasztalok, éjiszekrénykék, asztalok, ét- és csemegeszekrények, ágyzsámolyok, öltözködőtükrök, székek, etagérek, könyv- és ezüstszekrények, iró-, varró- és toilette-asztalok, továbbá minden formában
vánkosozott ülőkésziiletek, olcsó és legfinomabb szövetből épen ugy, mint vánkosozatlan butor-állványok, tükrök, csillárok, fali- és kargyertyatartók, párkányok; teljes és diszes étterem-bútorzatok, renaissance góth, byzanti és ónémet stylben, órák, büffettek, olajfestvények, és egyátalában minden a bútorzat szakába vágó tárgyak, melyek már most is a leggazdagabb választékban raktárunkban készen
kaphatók, s készletünket legrövidebb idő alatt oly mértékben fogjuk szaporítani, miszerint butorraktárunk a birodalomban nagyszerűségére nézve bizonyára az első helyet foglalandja el.
Minthogy az igazgatóság raktára felszerelése és kiállitása körül semmi fáradalmat sem kiméit, ígéri, hogy a legolcsóbb árak, a
bútorok legújabb mintája, valamint az áruczikkek valódisága, szilárdsága, gyors és pontos szolgálat biztosítása mellett még a legkényesb
kívánalomnak Í9 tökéletesen meg fog felelni. Minélfog számos látogatásért esedezik

a

Pest, májusban 1867.

pest-budai

butor-kézmü-gyári raktár igazgatósága.
8chweitzi

2155

Legnagyobb transito-raktáta a

ÓH e g y é b

külföldi

s valódilag importált

Havannah-szivaroknak
100 darabja a vámmal
együtt.

Kizárólagos
L'O»

W

jeles és legfinomabb török dohánynyal töltött

Szivarkáknak

•&

a hires Íja Ferme-féle st.-peter sburgi és moskaui gyárból I

Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbizáeok pontosan teljesittetnek.

2084 (5 — 6)

Lótulajdono8ok különös figyelmébe ajanlíaíik
az

(ezelőtt Ottenreiter)

CSUZ-EULENES ÍRJA
lovak számára.

(MNIMENTUM ANTI-RHEÜMATICUM

Használat elótt.
Használat után.
Ezen hathatós gyógyszer,
mely
gygy
y lovaknál akár frisen
isen támadott,
tmadott, akár idült
idü rokkantságánál,
g , vagyis
gyis azok lábainak csuzos-rbeucsuzosrbeu
l marjulások,
jlá
rrándulások
ándlák é
k k l k l
llapoczka
k
t b é á á l
h
l l előidézett
lid
matikus gyuladásánál,
és b
bokacsuklásoknál,
sk
keresztbénaságnál,
vagy a meghütés
által
bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indaganatnál, idósb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, éa ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemc-iak magán bizoEonyitvanyok által, hanem a pesti m. k. allatgyógyintézet által megvizsgáltatott 8 valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
• hivatalos bizonyítvány által megerósittetett. — Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szór színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.
Ezen ír kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
együtt. Ára egy kis korsónak 2 ft 50 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 80 kr. Megrendelések csak az ír
g elmálházási értéknek posts-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 8 ft.
a nagy 6 ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,

Pesten, kis hid-utcza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó
posta megjegyzése kéretik.
2150(2-3)

GUARANA

s » S

a koronázás

emlékének szánt igen diszes tárgyakat, mint, legyezőket, medaillon, s más ékszereket, albumokat, tajtárukat, 8 több rendbeli igen
«- o a sikerült

i

Pénz
vissza.

Károly József
váltóüzlete

harminczad-utcza 3. sz. alatt.

Ajánlkozá8.

Egy több mint 10 év óta úrbéri mérésekkel s építészettel foglalkozó okleveles
mérnök jutányos feltételek mellett ajánlkozik mérnöki munkavállalatra vagy uradalmi
mérnöknek Fehérmegyében, ki elegendő
biztosítékot képes nyújtani, sót kész 3—4
hétig díj nélkül is működni, míg képessége
felismertetik. E tárgybani F. J . bettikkei
jegyzett levelek Székesfehérvárra intézendők Széchenyi-utcza 28. sz. a.
2158 (2—8)

Haszonbéri hirdetmény.
Karczagvárosa közbirtokossága tulajdonához tartozó, összesen 870 catastralis holdat és 491 D ölet tevő, a legjobb minőségű
szántó- és kaszálófóldekból álló pákapusztai
birtokrész, a könnyebben való kiadás tekintetéből 8 egyenlő tagra osztva e f. év
sz. Mihály napjától számítandó 6 évre ha
szonbérbe kiadandó lévén; a haszonbéri
árverés f. ét juniushó 30-ik és ha a birtok
akkor ki nem adathatnék, július 28-ik napjának, mindenkor délutáni 2 órájára oly
megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a haszonbérletben résztvenni szándékozók, magokat elegendő bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben ahelyszinén tartandó árverésen
megjelenni szíveskedjenek.
2165 (1—3)
A haszonbéri feltételek addig is ugy
Karczagvárosa, mint Kis-Kun-Félegyháza
főbírói hivatalainál megtekinthetők.
Kelt Karczagváros közbirtokosságának
1867. márcz. 31-én tartott közgyűléséből.

Azon pillanatban! megI gyógyítása a lejköizveny.
] főfájás és zsábnnnk (NenralIgie) által, Grimault és társa
Alnlirott már több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet
1 gyógyszerészektől Parisban.
környezetében rendkívüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve - fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
E növényi anyagnak, mely Brazíliából származik, kedvező eredményei oly biztoe kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoksak, hogy az a t. cr. közönségnek egész bizalommal ajánlható. —„A Grimault undComp."
nak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészek e kenőcscsel egyszerűen reggel
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
és estve bedörzsöltetnek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
árért (katulyákban 12 por) képes szállítani. Ara 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyarnincs. Megrendelhető egyedül a készítőnél magánál STURZENE6GER GOTTLIEBországra nézve Torok József gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7 sz. a.
nél Herisanban (Helvetiában). Egy tégely ára l ft. 25 kr. — Postai utánvételnek
1933 (6- 12)
nincs helye.
2048 (11—11)

RUWBURGIVASZON-RAKTAR
váczi-uteza, a rmzeti szálloda épületében,

B" B

koronázási érmeket, ajánlanak

(2-3)

Altesti-sérvben szenvedőknek.

O O.

nemkülönben ajándékokra alkalmas czikkeknek dús választékát,

£ '•£

adatik mindennemű állami-,
ipar- és sorsjáték! értékpapírokra 85°/0 árfolyam
értékig, mely akár egyszerre,
akár részenkint fizethető

4 % forinttól 68 forintig

ezimzett

Utazó szereket, czélszerfl bö- Napernyőket.
rondöket, kézi táskákat, Esernyőket.
készleteket stb.
Sétabotokat.
Lovagié és kocsizó szere- Illatszereket.
Nád kézi kosarakat.
ket.
Virág-asztalokat.
Fttrdó és pipere-czikkeket.
háztartás a mostani év- J Dohányzó szereket,
szakra kívánatos czikkeit. Ékszereket.
Rnganj-labdákat.
Dfczitó gyöngyöket.
Bőr-árukat.
Nyári legyezőket.

Kertész és Eisert,
J

norinbergi és diszműkereskedók, Pesten, Dorottya-utcza 2-dik szám a „Magys
király" czimtt szállodával szemközt.
, ^ _ - Az idényi czikkekrol szóló árjegyzékek szintúgy kimerítő czikksorozatok, kivánatra megküldetnek, Írásbeli megrendelések
gyorsan s pontosan teljesittetnek.
2162 (2—2)

Szegeden

nj könyv-, mü-, hangjegy-, iró-. rajzszer- és antiqnar-kereskedés!
Van szerencsém a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálló kölcsönkönyvtáramon kivül egy

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,
valamint

antiquar-könyvkereskedést is nyitottam.

újra megnyittatott és igy ajánlja gazdag választékú rilíllburgi, hollandi, irlandí. creas, fehér fonal é§
sziléziai vásznait.azonkívül asztalkendőket, törül kö/ö c*. vá^zonz^ebkendőket, asztal- é»
ágyteritöket, fehér és színes áa;y- és butorcsinvatot. nankingot, íVhér és színes uerkált,
ablakfüggönyt, linón (Moul),batiszt, t lair. sima
és virágos mousselint, mindennemű béléseket,
ugy nagy választékban k é s z fehérneműiket, valamint
minden szakmához tartozó czikkeket a legjutányosabbra szabott árakon.

vásznak valódiságáért
jótállás biztosittatik.

Vidéki megrendelések különös fi ^'elemiméi és pontosan teljesittetnek.
2161(2-8)

Figyelmeztetés

Kfilcsftnkönyvtáram fenáliása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy jó
szervezett könyvtár kiérdemlett hiréoek örvend és most könyvkereskedésemmel, mely minden korbeliek, de leginkább az öregkorban élőkhöz.
az oskola-utczában Frmnm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl i», ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
Alulírottnak az orvostáreni hosszabb búvárkodás után sikerülvén olyan biztosan
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
Könyvkereskedésem számára hetenkint 2—3 szór érkeznek küldemények, me- ható gyógyszert feltalálni, mely a tfidöguta, (űdóharnt. mellkörgés, mellégés, *
lyek az általános, de főkép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmaz- ragacsos-flegma fel nem kfthöghetése esetében, — különösen azonban az öregekzák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a nél, kik leginkább tavaszszal és ószszel szoktak kitéve lenni a tAdAgnta — tfldöszélhfidésnek (Scbleimschlag),sikerrel használható, — abectikárai hajlamot is eltávolítja.
legnagyobb gond less fordítva.
Bítorkodom a n. é. közönséget erre figyelmeztetni, hogy emiitett gyógyszert
Hangjegykereskedésem a leggazdigabb választékban készletben fog tartani
mindennemű theoretikus müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé kla- j könnyebb használat végett (pflnla) labdacs alakban készítem, melyből 100 darab
üvegben saját pecsétemmel lepecsételve, s használati utasítással ellátva, egyedül nálam
szikus és modern zenemüveket minden hangszerre és minden ízlés-irányban.
Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő Nagv -Mihályban (Zemplénmegye u. po ta N.-Mihály) kapható,— sőt utófizetés mellett
könyvek vagy zenemüvekre, leggyorsabban és minden portó-felszámítás nélkül is megrendelhető Ára egy üvegcsének, vagy 10<» darabnak: 3 ft. osztr. ért.
írásbeli megszólításra egyéb byokbm is orvosi tanácsommal s<iv?,sen szolga ok.
fognak végrehajtatni, s megérkeztük után a t. ez. megrendelőnek a kivánt utón átszolN-Mihály, aprill 3 án 1867.
Á
,
j, ,
gáltatnak.
írószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levő összeköttetésemBél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kapN.-Miháiyi Ziinplénmegyei görögegyesült Cl srus cvosa,
hatók nálam mindennemű papirosok, irónok, réztoll, pecsétviasz, tenta stb.,
a magy. kir. term. tud. társulat rendes tagja.
2148
(2-4)
valamint mindennemű nyomtatványok, úgymint: vasat-, gőzhajó-,országos- és postafuvarlevelek, kötelezvények, ügyvédi és általános meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a lehető legjntanyosb árakon.
Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramat minden nagyságú vonalzóit
A nemi élet
Aeleti-jcgyzökönyvekben a legjntányosabb gyári árakon. Ebből megrendelések
is leggyorsabban és mindig kivánat szerint fognak véghezvitetni.
Végre bátor vagyok tetemes
közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczkjáva! s feljebb.
antiqiiar-könyv-kégzletemet,
Értekezések nemzés ,terhesség-,önLouis
Roedarer a Raims : carte blanche;
fertőzés-,
magömlés-,
sápkór-,
fehérmely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
Jacquesson et fils a Chalons: Créme
folyás-, k'izösülési tehetetlenség-, női
olasz-, latin- és görög-müveket tartalmaz, a t ez. közönség figyelmébe ajánlani. A müde Bouzy 2 ft.
magtalansígról stb., ez utóbbi betegvek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkívül jutányos árakon adatnak el.
ségek óv- és gyógymódjaival.
Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
De szinte veszek is egyes müveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfizea Epernay: Crómaut rosé 2',t ft. A
Függelékkel a bnjakóri ragályzásról
tés meliett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.
fentebbi fajokbó Vj palaczkokban
és Dr. R o d e t , lyoni orvos
Üzletemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
1>/, ft.
2097(8-24)
Szeged, május hóban 1867.
legnagyobb tisztelettel
rairálvellcni legbiztosb óvA pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküliietnek
2142 (3—3)
TAUB B.
szeréről,

Ocsváry Ede,

titkai s veszélyei,

• férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

POLLAK MÓRICZ papirktmkedésébél

egyetem-utcza 4-ik szám alatt, ae „Albom"-hoz, Heckenast 6-féle házban Pesten.
- ft. 80 kr
100 levélpapír névvel
100
„"
„ finomabb .
• •. •
100
„
„ legfinomabb
•
80
100 színes levélpapír névvel
1
100
„
„
„
finomabb
.
.
.
,
1
50
100
„
.,
„ legfinomabb
.
.
.
.
1
60
100 levélpapír monogrammal minden színben
2
50
100
„
„
„
„
angol papir
1
50
100 db. levélpapír gyászfoglalványnyal s névvel •
2
50
Ugyanaz gyászmonogrammal
80
100 db. magasnyomású látogatási jegy 1, 2, vagy 3-soros
1 0 0
» könyomatu látogataiijegy 1, 2, vagy 8-soros, koronával vagy
.„
czimerrel
1
t
« „ könyomatu látogatásijegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy
1 „ 50 „
3-soros, koronával vagy czimerrel
„ pecsétölömark, tetszésszerinti betűkkel v.*gy czimerrel min2
.. 50 „
denm6 s z í b
grendelések — hogyha azok kellő utasitássil el vannak látva, postai
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
1989 (13 -26)

Ili

Ára: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
ÍOkrral több; utóvétellel 40kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czira alatt:

Dr. Biber V. P

Pesten József-utcza 66-ik
2080(10-12)
saját házában.

Pezsgőborok!!

Floch Sándor áitai

Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, dragnkAret,
lovagló és nyeregsEerszamokat lótakarokkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá győngyOt,
SEineskftvet, aranyat, ezttstAt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

50 db. hízott ökör és 3 bival Régiségek és természetiek
szabad kézből eladó, mely mennyiségből
23 ökör az ujfehértói vasúti állomástól egy
órai távolságra eső Szegegyházi pusztán;
27 ökör és 8 bivaly pedig a nyíregyházi
vasúttól 3 órányira eső NyirBaktán megtekinthető. — Mindkét helyen bővebben
értekezhetni az uradalmi tisztséggel.
21Ő7 ( 2 - 2 )

irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénaek, gombok, dvek
és mentekfttokbél « legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lep<kék, bogarak, madárbörftk, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2093 (13 -0)
*«

II!
Ili

Az első és. kir. szabad. Dunngözhajózási-társaság,

A személyszállító gőzösök

MENET

RENDÉ

f. 1867. május havától kezdve további rendelkezésig.
Lefelé.

Donanw6rthrol Regensburgba: minden
páratlan számu napon. Indul 8V« órakor
délelőtt; júniustól kezdve naponkint.
Linczból Bécsbe naponkint 8 órakor regg.
Bécsből Poisonyba: naponkint 4 órakor
délután a helyigózóssel.
Bécsből P«-«tre nnpoiikint 6Vi ór. regg.
Esztergámból VACE és Pestre naponkint
6 órakor reggel a helyigözössel és 4 óra
felé délután a bécsi személyszállító- hajóval.
Váczról í'estre naponkiat 8 óra után
reggel a helyigözössel és 5 óra felé délután a bécsi személyszállító-hajóval.
Bogdaiiyból Szt.-Endre és Pestre naponkint ö órakor reggel a helyi gőzössel.
Pestre! Soroktar, Ráczkeve és Tassra
naponkint 8'/» órakor délután a helyi gőzössel.
Pestr AID.-Föld varrn naponkint 4 ór. d. u.
Pestről Baja és Mohácsra naponkint 6
órakor reggel.
Pestről Esték és Zimonyba: hétfőn, szerdán és szombaton 6 órakor reggel.
Pestről Orsova, Ginrgevo, Galace és
Konstantinápolyba Chajóváltoztatással
Orsovánál) szerdán 6 órakor reggel.
Zinionybol Omova, Giurgevo, Galacs
és Konstantinápolyba (hajó változtatással Orsovánál) csütörtököa reggel, a
pesti személyszállitó-gőzös megérkezte
után.
Bázisáról Omova, Ginrgevo, Galacz és
Konstantinápolyba (hajóváltoztatással
Orsovánál) csütörtökön délelőtt a pesti
vasutvonat megérkezte után.
Orsováról Giargevo, Gnlacz és Konstantinapolyba pénteken délben.

Fölfelé.

R«-i{ensl>nr«ból DonanwGrthre: minden
páros számu napon. Indul 6 órakor reggel; júniustól kezdve naponkint.
Becsből Linczbe naponkint 6'/i órakor
reggel.
Pozsonyból Bécsbe naponkint 6 órakor
reggel a helyigözössel
Pestről Bécsbe naponkint 6 órakor délután.
Pestről Vácz és Esztergámba naponkint
3 órakor délután * helyigőzössel és 6 órakor délután a Bécsbe menő személyszallitó-hajóvsil.
Pestről Szt.-Endre és Bogdanyba naponkint 4 órakor délután, a helyi gőzössel.
D.-Földvárról Pestre naponkint 4 ó. regg.
Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre
naponkint 5 órakor reggel, a helyi gőzössel.
Mohácsról Pestre naponkint Sorakor délután.
Zinionybol Eszék és Pestre vasárnap,
kedden és pénteken 10 órakor este.
Baziácról Pestre pénteken délután.
Orsovaról Zlmoayba és Pestre pénteken
reggel.
Galaczról Giurgevo, Orsova, Zimony
és Pestre : (hajóváltoztatással Orsovánál) hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galacz, Ginrgevo,,
Orsova, Zimony és Pestre (hajóvaltoz-'
tatással Orsovánál) pénteken délelőtt.

A mohács-pécsi vasat vonatai a személysz.állitó-gőzösök meneteivel Mohácsra és vissza összeköttetésben állanak.

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Baziás, Rustsuk, Giurgevo, (Bukarest) Braila, Galacz (Jassy),
Odessa és Konstantinápoly között

a hiresekül ismert „Franz Josef', ,,Albrecht", „Sofie" és „Széchenyi" gyorshajókkal,
melyek minden kényelemmel fólízerelvék, kényelmes alvótermekkel és teljes ágyakkal,
külön zárkákkal, éttermekkel, s fürdőszobákkal stb. ellátvák, — hetenkint kétszer.
I. Bécsből vasárnap 6'/i órakor reggel.
I. Konstantinápolyból pénteken 4 óraPestről hétfőn 7 órakor reggel.
kor délelőtt.
Baziasról kedden 9 órakor reggel.
Galaczról szombaton 7 órakor reggel.
Érkezés: Hantunkra szerdán 10 óraGinrgevoból vasárnap 4 órakor reggel.
kor délelőtt.
Rustsnkról vasárnap 5 órakor reggel.
Orsováról hétfőn 9 órakor reggel.
„
Ginrgevóba szerdán dé'b<»n.
Érkéz.: Háziasra hétf. 5 ór. fel.délut.
„
Galaczra csütörtökön regg.
„
Pestre szerdán reggel.
„
Konstantinápolyba csü,,
Bécsbe csütörtökön délut.
törtökön délben.
„
Odessara pénteken reggel. II. Kostantinapolyból kedden 4 órakor
délután.
Odessabél hétfőről kedre éjjel.
II. Baziasról szombaton 9 órakor reggel.
Érkezés: Rostsnkra vasárnapié óraGalaczról szerdán 7 órakor reggel.
kor délelőtt.
Ginrgevoból csütörtökön 4 ór reggel.
Rostánkról csütörtökön 5 órák reggel.
„
Ginrgevoba vasárnap délb
„
Gnlnczra hétfőn reggel.
Orsováról pénteken 9 órakor reggel.
„
Konstantinápolyba hétfőn
Érkezés: Baziásra pénteken 5 órakor
délben.
délután,
Ezen ut Odessába Galaczon át
orosz gőzösökkel vagy RustsukVárnán át az osztrák Lloyd gőzöseivel tétethetik.
Szlszekről Zimonyba hétfőn reggel.
Zlmonyból Sziszekre csütört. reggel a pesti személyszállitó-gőzös megérkezte után.
Szegedről Zimonyba: szerdán és szóm- ! Zimonyból Szegedre vasárnap és csütörbaton reggel.
i tökön délben.

A szerb parton.

Belgrádról Gradlschtere vasárnap, ked- Gradisehteből Belgrádra hétfőn, szerdán
den és
den
éS csütörtökön
CSÜt.rtrtKtXn famral
reggel.
6ít szombaton
ftffnmHufnn *.A~~.*1
és
reggel.
Belgrádból Orwovara csütörtökön reggel, Orsovaról Belgrádra pénteken délben.
Sckabaczrol Belgrádba hétfőn, szerdán Belgrádból Scbabaczra vasárnap, kedden
és szombaton reggel.
és pénteken reggel.

A gőzösök megérkezése Pestre:

Bécsből naponkint este.
Mohácsról naponkint_reg(fel
Kszékról és Zimonyból vasárnap, kedden és csütörtökön reggel.
Orsováról és a Dunafejedcleinségekból vasárnap reggel.
Galaczról (gjorshajó) szerdán reggel.
Fest, május 1-kén 1867.

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózási-társaság
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főügyvivőségeMagyarországon

24-ik szám.

Ismét egy fényes bizonyítvány

Tizennegyedik évfolyam.

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

jeles hathatóságáról:

26. Weiss József gyógyszerész urnák Bécsben. Reichenau jun. 26-án 1866.
Táborba menetelem előtt közlém Önnel aggodalmamat, hogy gyengdlt
gyomor- és emésztési bajaim a reám várakozó szerfeletti rendetlen életmód
miatt, betegségeket fognak okozni s engem tán kényszeritni állomásomról is lemondani ; ön baráti tanácsa folytán egy üvegcse Dr. Pearce Edw. féle gyomorszeszt
hoztam magammal, s lám minden félelmem eloszlott. A rendet len élet s megerőtetett
hivataloskodásom daczára, jó kedvvel mondhatom, hogy bajom, ezen minden jó kedély ellensége, egészen megszűnt. Minden fáradalom daczára jobban érzem itt magam
mint otthon, étvágytalanság, gyomor-nyomás és főfájásnak semmi nyoma,
ugy hiszem,a követ is megemészthetném. Most azonban küldjön ismét néhány üveggel e megbecsülhetlen szeszből a hely megnevezése nélkül, minthogy vándor-életünkben határozott tartózkodáshelyem nincs. Ekkor álllomásról állomásra utánam
fog küldetni.
Fogadja szives köszönetemet és számoljon egyébiránt elismerésemre.
Tisztelettel

Ostermann József,

cs. kir. tábori táviró.
Dr. Pearce gyomorszesze átalában nagyon erősitőleg hat és kellemesen
melegitóleg hat az emésztési szervekre, azok szabályzatos tevékenységét fenntartja,
a vér és nedvek vegyülését javítja, és étvágytalanság, rőgzött gyomorgyengeség és rósz emésztés, savanyképzés,gyomorhév, felfnvodás, gyomorgörcs, a
gyomorból származott fejfájás, szeszes italok kellemetlen következései,
váltóláz stb. ellen bámulatos hathatóssaggal bir, minélfogva is

minden háztartásnál nélkülözhetlen.

Pesten: Törők J ó z s e f gyógyszerész urnái,

király-uteza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki nrak, kik raktárt kívánnak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
Azonkívül még léteznek raktárak következő uraknál:
Bécsben: Weiss József Jánosházán: Kossá Guszt. Rozsnyóban: Posch J. JTuchlauben 27., dr. Girt- .lobvan: Maiéter Béla.
Sárbogárdon: Trsztyánszler József Freiung 7. és Kassán: Wandraschek K.
ky Károly.
Moll A., Tuchlauban.
Kolozsvárit: Hincz D.
Sassinban: Miske A.
Aradon: Szarka János.
Rei„
Wolf János. S.-A.-Ujhelyben:
Báanban: Márky.
chard testvérek.
Komáromban: Térfy N.
Bártfán: Aichmann.
Lúgoson : Kronetter Fer. Szegeden: Aigner Károly.
Báttaszéken: PaschLaj. Magyar-Óváron: Sziklay
.,
Meák Gyula.
Brassóban: Fuhrmann és Antal.
Sz.-Fehérvárott: Légman
Honigsberger.
Makón: Nagy Adolf.
Alajos.
Csáczán: Bentsáth Fidél. Miskolczon: Balogh Istv. Sz.-Miklóson: Haluska P.
Debrecenben: Borsos F. Mitrovitzban: Czeiszber- Szikszón: Aichmann JóEgerben: Ertingerlgn.
ger József.
zsef.
Érsek-Ujvárott: Konleg- Módoson: Jezovits Zsigm. Szinér- Várallyán: Gerber
ner Ignácz.
Munkácson: Gottier Lip. Ödön.
Eszéken: Deszáthy István. Nagy-Kanizsán: Fessel- Szombathely.: Pillisch F.
„
Karojlovits M.
hofer József.
Temesvártt: Pecher J. E.
Esztergámban: Beszédes Nagy-La kon: Lenhard JaWeszely M. C.
János.
kab Frigyes.
Tokajban: KrötzerÁgost
Fehértemplomban: Fil- Navy-Mihalyban: Czibur Tornallyán: Lipthay J.
der Mihály.
Bertalan.
Újbányán: Nickel Ödön.
Göllnilzben: Brujman E. Nagyváradon: Molnár J. Újvidéken: Grossinger K.
Ede.
Nasiczban: Mernyik Ant. Ungváron: Bene L.
Gyöngyösön: Kocziano- Nezsideren: Steiner Ján. Varasdon: Lellis Ede.
Orosházán: Székány Istv. Versetzben: Blum Jóvich József.
Győrött: Némethy Pál.
Pozsonyban: Pisztory B. zsef.
„
Lehner Ferencz.
Schneeberger D. Veszprémben: Wurda M.
Hajdn-Doroghban: Ta- Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban: Mittelbach
Rimaszombaton.- Hamalnács Mihály.
Zs'gmond.
jár Károly.
Illőkön: László F.
Zirczen: Vekerle János.
Minden bővebb felvilágosítás található a használati utasításokban, melyek minden raktárnál ingyen kiszolgáltatnak.
2086 (2—8)

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 krral több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.

m

Porté voii en miniatűré d'Abraham h Paris.

Egy hallási szernek felfedezése, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egyebet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhítésére használatban volt. Ezen kis szer alig
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjű, és oly tetemesen hat a hallásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek részt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
ember szokás szerint érez, végkép elmúlik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
ilónyt nyújt ezen iszonyú betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
használási uta'.ványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudakozásokra számos bizonyítvány kiüdetik át a szer kitűnő hathatóságáról.
2072 (6—6)
Fórakhely: Pozsonyban. WlfiAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.

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

Pest, junius 16-án 1867.
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 6 ft. — Fél évre 8 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Erzsébet, magyar királyné.
Azon örömzajba, mely a magyar királynak szent István ösi koronájával június 8-án
történt ünnepélyes megkoronáztatását e kiáltással üdvözlé: „Éljen a király" — egy szintoly hangos és minden magyar sziv mélyéről
felhangzó szó vegyült: „Éljen a királyné!"
Hazánk sorsára,
történelmünk kezdetétől fogva, rendkivüli befolyást gyakoroltak a nök.Lovagias
nemzetünk, melynek
a nőnem iránti tisztelet és gyöngéd hódolat, valamint a keresztény családiasság
kiváló jellemvonásai
közé tartozik elejétől fogva nagy befolyást engedett mind
egyéni, mind állami
életére, a nőknek.
Egy nő, egy szűzies
érzelmű anya volt az,
Emes, Almos anyja,
ki jós álomban látta
meg a méhéböl származandó fejedelmi s
utóbb királyi családnak dicsőségét s ez
álom hitteljes erejének befolyása alatt
neveié nemzetünk
első ősvezérét, kiről
költői mondáink anynyi csodásán szép
emléket tartottak
fenn. Egy nő és anya
volt, Gyeics vezér
második neje Adelhájd, István fejedelem mostoha - anyja,
ki első volt nemzetünknek a keresztény
hitre térítésében s
szelíd és vallásos befolyásával vezérlé
férjét, fiát s harczias,
de minden nemesre
fogékony nemzetét
az ídvezitö hit elfogadására. Nő és királyné volt, Gizella
az

első magyar királyné, kinek gyöngéd keze
munkáját, az eredetileg egyházi czélra
készült aranyhimzetü palástot, a magyar
korona szent ereklyéi között őrizzük most is.
Azóta annyi kitűnő királynéja s fejedelmi asszonya volt e nemzetnek, hogy kóp-

ERZSÉBET, MAGYAR KIRÁLYNÉ.

csarnokukból büszke emlékeink legszebbjeinek hosszú sora telnék ki. S ha voltak
Predzlavák és Gertrudok, — de végetlen
sokkal nagyobb számban dicsekedhetünk
történelmünkben valóban nemes női alakokkal. Nem csak királyaink nejei közt találjuk
őket; ha sors ugy
akarta, törvényes és
koronás királyaink
sorában is találunk
nőket. A magyar
nemzet, durvább ősidőkben is annyira
vitte a nőnem iránti
lovaeias tiszteletet,
hogy ha a királynak
fia nem volt: leányát
ismerte királyául,
így már a XIV-dik
szazadban, Nagy Lajos királynak fia nem
maradván, Kis Károly rövid idei uralkodása után, Nagy
Lajos idösb leányát,
Máriát, emelte trónjára a nemzet. A
pragmatica sanctio
törvénybe igtatta a
női örökösödést s Mária Terézia valóságos
királya volt a magyar nemzetnek. — *
Szilágyi Erzsébet,
Hunyadi János kormányzó neje s Hunyadi Mátyás királyunk anyja, nem ült
bár trónon, királyi
alakjai közé tartozik
történelmünknek.
De alig gyakorolt
még nagyobb és üdvösebb befolyást női
gyöngédség egy történelmi fordulatra s
alio- viseltetett viszont női erény és
begy iránt nagyobb
hódolattal és hálateljes rokonérzettel e
nemzet, mint az nap-^'
jainkban azon felsé-|

^ V

