
Az elsö cs. kir. szabad. Dunngözhajózási-társaság,
A személyszállitó gőzösök

MENET RENDÉ
f. 1867. május havától kezdve további rendelkezésig.

L e f e l é .
DonanwórthrAI Regensburgba: minden

páratlan számu napon. Indul 8V« órakor
délelött; júniustól kezdve naponkint.

Linczból Bécsbe naponkint 8 órakor regg.
Bécsböl Poisonyba: naponkint 4 órakor

délután a helyigózóssel.
Bécsből P«-«*re nnpoiikint 6Vi ór. regg.
Esztergámból VACE és 1'esíre naponkint

6 órakor reggel a helyigözössel és 4 óra
felé délután a bécsi személyszállitó-hajóval.

Váczról í'estre naponkiat 8 óra után
reggel a helyigözössel és 5 óra felé dél-
után a bécsi személyszállitó-hajóval.

Bogdaiiyból Szt.-Endre és Pestre na-
ponkint ö órakor reggel a helyi gőzössel.

Pestre! Soroktar, Ráczkeve és Tassra
naponkint 8'/» órakor délután a helyi gő-
zössel.

Pestr AID.-Föld varrn naponkint 4 ór. d. u.
Pestről Baja és Mohácsra naponkint 6

órakor reggel.
Pestről Esték és Zimonyba: hétfön,szer-

dán és szombaton 6 órakor reggel.
Pestről Orsova, Giargevo, Galacz és

Konstantinápolyba Chajóváltoztatással
Orsovánál) szerdán 6 órakor reggel.

Zimonyból Orsova, Giurgevo, Galacz
és Konstantinápolyba (hajó változta-
tással Orsovánál) csütörtököa reggel, a

F ö l f e l é .
Regensburg böl Donanwfirthre: minden

páros számu napon. Indul 6 órakor reg-
gel; júniustól kezdve naponkint.

Bécsböl Linczbe naponkint 6'/i órakor
reggel.

Pozsonyból Bécsbe naponkint 6 órakor
reggel a helyigőzössel

Pestről Bécsbe naponkint 6 órakor dél-
után.

Pestről Vácz és Esztergámba naponkint
3 órakor délután * helyigőzössel és 6 óra-
kor délután a Bécsbe menő személyszal-
litó-hajóvsil.

Pestről Szt.-Endre és Bogdanyba napon-
kint 4 órakor délután, a helyi gőzössel.

D.-Földvárról Pestre naponkint 4 ó. regg.
Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre

naponkint 5 órakor reggel, a helyi gő-
zössel.

Mohácsról Pestre naponkint Sorakor dél-
után.

Zimonyból Eszék és Pestre vasárnap,
kedden és pénteken 10 órakor este.

Baziácról Pestre pénteken délután.
Orsováról Zimonyba és Pestre pénteken

reggel.
Galaczról Ginrgevo, Orsova, Zimony

és Pestre : (hajóváltoztatással Orsová-
nál) hétfőn reggel.

Konstantinápolyból Galacz, Ginrgevo,,
Orsova, Zimony és Pestre (hajóvaltoz-'
tatással Orsovánál) pénteken délelőtt.

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

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Báziás, 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.

pesti
után.

személyszállitó-gőzös megérkezte

Baziásról Orsova, Giurgevo, Galacz és
Konstantinápolyba (hajóváltoztatással
Orsovánál) csütörtökön délelőtt a pesti
vasutvonat megérkezte után.

Orsováról Giargevo, Galacz és Kon-
stantinapolyba pénteken délben.

I. Bécsből vasárnap 6'/i órakor reggel.
Pestről hétfőn 7 órakor reggel.
Baziásról kedden 9 órakor reggel.

Érkezés: Hdstgnkra szerdán 10 óra-
kor délelőtt.

„ Giorgevóba szerdán dé'b<»n.
„ Galaczra csütörtökön regg.
„ Konstantinápolyba csü-

törtökön délben.
„ Odessara pénteken reggel.

II. Baziásról szombaton 9 órakor reggel.
Érkezés: Rostsnkra vasárnapié óra-

kor délelőtt.
„ Ginrgevoba vasárnap délb
„ Gnlnczra hétfőn reggel.
„ Konstantinápolyba hétfőn

délben.
Ezen ut Odessába Galaczon át

Várnán át az osztrák Lloyd gőzöseivel tétethetik.

I. Konstantinápolyból pénteken 4 óra-
kor délelőtt.

Galaczról szombaton 7 órakor reggel.
Ginrgevoból vasárnap 4 órakor reggel.
Rustsnkról vasárnap 5 órakor reggel.
Orsováról hétfőn 9 órakor reggel.

Érkéz.: Háziasra hétf. 5 ór. fel.délut.
„ Pestre szerdán reggel.
,, Bécsbe csütörtökön délut.

II. Kostantlnapolyból kedden 4 órakor
délután.

Odessabél hétfőről kedre éjjel.
Galaczról szerdán 7 órakor reggel.
Ginrgevoból csütörtökön 4 ór reggel.
Rontsuk ról csütörtökön 5 órák reggel.
Orsováról pénteken 9 órakor reggel.

Érkezés: Baziásra pénteken 5 órakor
délután,

orosz gőzösökkel vagy Rustsuk-

Szlszekről Zimonyba hétfőn reggel.
Zimonyból Sziszekre csütört. reggel a pesti ezemélyszállitó-gőzös megérkezte után.

Szegedről Zimonyba: szerdán és szóm- ! Zimonyból Szegedre vasárnap és csütör-
baton reggel. i tökön délben.

A szerb parton.
Belgrádról Gradlschtere vasárnap, ked- Gradisehteból Belgrádra hétfőn, szerdán

den éS CSÜt.rtrtKtXn famral f5a ftffnmHufnn *.A~~.*1den és csütörtökön reggel.
Belgrádból Orwovara csütörtökön reggel,
Sckabaczrol Belgrádba hétfőn, szerdán

és szombaton reggel.

és szombaton reggel.
Orsováról Belgrádra pénteken délben.
Belgrádból Scbabaczra vasárnap, kedden

és pénteken reggel.

A gőzösök megérkezése Pestre:
Bécsböl naponkint este.
Mohácsról naponkint_reg(fel
Eszékről 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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főügy vi vőségeMagyarországon

Ismét egy fényes bizonyitvány
DR. PEARCE EDW.

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

jeles hathatóságáról:
26. Weiss József gyógyszerész urnak Bécsben. Reichenau jún. 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 lemon-
dani ; 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 ke-
dély ellensége, egészen megszünt. 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 üveg-
gel e megbecsülhetlen szeszből a hely megnevezése nélkül, minthogy vándor-éle-
tünkben 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 gyomorgyenge-
ség és rosz 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 Józse f gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-ik szám alatt, klbez mindazon vidéki arak, kik raktárt kiván-

nak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
Azonkivül még léteznek raktárak következő uraknál:

Rozsnyóban: Posch J. J-Bécsben: Weiss József
Tuchlauben 27., dr. Girt-
ler József Freiung 7. és
Moll A., Tuchlauban.

Aradon: Szarka János.
Báanban: Márky.
Bártfán: Aichmann.
Ba Maszekén: PaschLaj.
Brassóban: Fuhrmann és

Honigsberger.
Csáczán: Bentsáth Fidél.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgn.
Érsek-Ujvárott: Konleg-

ner Ignácz.
Eszéken: Deszáthy István.

„ Karojlovits M.
Esztergámban: Beszédes

János.
Fehértemplomban: Fil-

der Mihály.
Göllnitzben: Brujman E.

Ede.
Gyöngyösön: Kocziano-

vich József.
Győrött: Némethy Pál.

„ Lehner Ferencz.
Hajda-Doroghban: Ta-

nács Mihály.
Illőkön: László F.

Jánosházán: Kossá Guszt.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kassán: Wandraschek K.
Kolozsvártt: Hincz D.

„ Wolf János.
Komáromban: Térfy N.
Lugoson : Kronetter Fer.
Magyar-Óváron: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Miskolczon: Balogh Istv.
Mitrovitzban: Czeiszber-

ger József.
Módoson: Jezovits Zsigm.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Kanizsán: Fessel-

hofer József.
Nagy-La kon: Lenhard Ja-

kab Frigyes.
Navy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
Nagyváradon: Molnár J.
Nasiczban: Mernyik Ant.
Nezsideren: Steiner Ján.
Orosházán: Székány Istv.
Pozsonyban: Pisztory B.

Schneeberger D.

Sárbogárdon: Trsztyánsz-
ky Károly.

Sassinban: Miske A.
S.-A.-Ujhelyben: Rei-

chard testvérek.
Szegeden: Aigner Károly.

., Meák Gyula.
Sz.-Fehérvárott: Légman

Alajos.
Sz.-Miklóson: Haluska P.
Szikszón: Aichmann Jó-

zsef.
Szinér- Várallyan: Gerber

Ödön.
Szombathely.: Pillisch F.
Temesvártt: Pecher J. E.

Weszely M. C.
Tokajban: Krotzer Ágost
Tornailyán: Lipthay J.
Újbányán: Nickel Ödön.
Újvidéken: Grossinger K.
Ungváron: Bene L.
Varasdon: Lellis Ede.
Versetzben: Blum Jó-

zsef.
Veszprémben: Wurda M.
Zágrábban: Mittelbach

Zs'gmond.
Zirczen: Vekerle János.

Pécsett: Nendtwich Vilm.
Rimaszombaton.- Hamal-

jár Károly.
Minden bővebb felvilágositás található a használati utasításokban, me-

lyek 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.

Tizennegyedik évfolyam.

Porté voii en miniature d'Abraham h Páris.

Egy hallási szernek felfedezése, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egye-
bet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen kis szer alig
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjü, és oly tete-
mesen 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 elmulik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
ilónyt nyujt ezen iszonyu betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
használási uta'.ványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudako-
zásokra számos bizonyitvány kiüdetik át a szer kitünő hathatóságáról. 2072 (6—6)

Fórakhely: Pozsonyban. WlfiAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

24-ik szám.

Pest, junius 16-án 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre .5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 Haasenetein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Azon örömzajba, mely a magyar király-
nak szent István ösi koronájával junius 8-án
történt ünnepélyes megkoronáztatását e kiál-
tással üdvözlé: „Éljen a király" — egy szint-
oly hangos és minden magyar sziv mélyéről
felhangzó szó vegyült: „Éljen a királyné!"

Hazánk sorsára,
történelmünk kezde-
tétől fogva, rendki-
vüli befolyást gyako-
roltak a nök.Lovagias
nemzetünk, melynek
a nőnem iránti tisz-
telet és gyöngéd hó-
dolat, valamint a ke-
resztény családiasság
kiváló jellemvonásai
közé tartozik elejé-
től fogva nagy befo-
lyást engedett mind
egyéni, mind állami
életére, a nőknek.
Egy nő, egy szűzies
érzelmü anya volt az,
Emes, Almos anyja,
ki jós álomban látta
meg a méhéböl szár-
mazandó fejedelmi s
utóbb királyi család-
nak dicsőségét s ez
álom hitteljes erejé-
nek befolyása alatt

neveié nemzetünk
elsö ősvezérét, kiről
költői mondáink any-
nyi csodásán szép

emléket tartottak
fenn. Egy nő és anya
volt, Gyeics vezér
második neje Adel-
hájd, István fejede-
lem mostoha - anyja,
ki első volt nemze-
tünknek a keresztény
hitre térítésében s
szelid és vallásos be-

folyásával vezérlé
férjét, fiát s harczias,
de minden nemesre
fogékony nemzetét
az ídvezitö hit elfoga-
dására. Nő és király-
né volt, Gizella az

Erzsébet, magyar királyné.
elsö magyar királyné, kinek gyöngéd keze
munkáját, az eredetileg egyházi czélra
készült aranyhimzetü palástot, a magyar
korona szent ereklyéi között őrizzük most is.

Azóta annyi kitünö királynéja s feje-
delmi asszonya volt e nemzetnek, hogy kóp-

ERZSÉBET, MAGYAR KIRÁLYNÉ.

csarnokukból büszke emlékeink legszebbjei-
nek hosszu sora telnék ki. S ha voltak
Predzlavák és Gertrudok, — de végetlen
sokkal nagyobb számban dicsekedhetünk
történelmünkben valóban nemes női alakok-
kal. Nem csak királyaink nejei közt találjuk

öket; ha sors ugy
akarta, törvényes és
koronás királyaink

sorában is találunk
nőket. A magyar
nemzet, durvább ős-
időkben is annyira
vitte a nőnem iránti
lovagias tiszteletet,
hogy ha a királynak
fia nem volt: leányát

ismerte királyául.
Igy már a XIV-dik
szazadban, Nagy La-
jos királynak fia nem
maradván, Kis Ká-
roly rövid idei ural-
kodása után, Nagy
Lajos idösb leányát,
Máriát, emelte trón-
jára a nemzet. A
pragmatica sanctio
törvénybe igtatta a
női örökösödést s Má-
ria Terézia valóságos
királya volt a ma-
gyar nemzetnek. — *
Szilágyi Erzsébet,

Hunyadi János kor-
mányzó neje s Hu-
nyadi Mátyás kirá-
lyunk anyja, nem ült
bár trónon, királyi
alakjai közé tartozik
történelmünknek.

De alig gyakorolt
még nagyobb és üd-
vösebb befolyást női
gyöngédség egy tör-
ténelmi fordulatra s
alio- viseltetett vi-
szont női erény és
begy iránt nagyobb
hódolattal és hálatel-
jes rokonérzettel e
nemzet, mint az nap-^'
jainkban azon felsé-|

^ V



ges asszony részéröl és iránta történik, kit
junius 8-án, a királylyal együtt, királynévá
koronáztunk. Igen, mert nem titok senki
elött, hogy felséges asszonyunk mily igazi
és benső részvéttel, szeretettel viseltetett
kezdettöl fogva hazánk sorsa iránt, mily
mélyen érezte a minket nyomó balvégzet
sulyát, s mint használta föl befolyásának
egész mértékét felséges férje szivére, hogy
egyik eszköze lehessen azon örvendetes for-
dulatnak, melyen ma e nemzet milliói örven-
deznek. S a nemzet nem hálátlan a királyi
asszony iránt: szeretetét őszinte szeretettel,
ragaszkodással viszonozza. Ennél többet,
jobbat,becsesebbet, nemzetnem adhat koro-
nás főknek.

Nem lehetne megmondani, nem is kisért-
hetjük meg elemezni, hogy azon forró ra-
gaszkodásban s lelkesedésben, melylyel a
nemzet királynéját környezi: mennyi része
van a sorsunkra oly jótékony befolyást gya-
korlott királyné iránti hálának, mennyi a
magasztos női és házi, ugy keresztényi eré-
nyek iránti természetes tiszteletnek, mennyi
a nyelvünket — neki csak nemrég még ide-
gent — az anyai nyelv teljes bájával és sza-
batosságával beszélő magas személy iránti
vonzalomnak, mennyi végre a valódi báj és
szépség iránti hódolatnak.

Erzsébet királynéban mindez egyesül.
Leánya Miksa bajor királyi herczegnek, a
müncheni királyi udvartól elvonulva, csak-
nem polgári egyszerűségben neveltetett.
Fény és hiuság után nem kapkodó nemes és
egyszerü lelkületének éltető elemét aránylag
kisebb körben is tökéletesen föltalálta. Ko-
rán kifejlett benne azon szivjóság, mely az
égnek iegszebb adománya; alárendeltjeit
csaknem társnőinek tekintette s velök szeli-
den, kegy gyel, testvériesen bánt; a szenve-
dés és nyomor iránt mély részvéttel visel-
tetett.

Midőn Ferencz József osztrák császár
1854. ápril 24-cn nőül vette az alig 17 éves
királyi szüzet, a császári udvar fénye kez-
detben nyomasztólag hatott az egyszerűség-
hez szokott hölgyre, de utóbb ott is megta-
lálta jótékonysága s szeretni és boldogitni
teremtett szive otthonos körét. Férje, g) er-
mekei, a szenvedők és szerencsétlenek -— ezek
alkották világát.

Magyarországot 1857-ben látta elöször,
nagy körutat tevén abban felséges férjével.
Maga mondá késöbb egy ünnepélyes alka-
lommal, hogy elsö pillanattól fogva mély
rokonszenvet érzett a magyar nemzet iránt.
Ah, ki érezné, hanem a magas női sziv, egy
nagy és szenvedő nemzet baját, mely jogai-
ért az ellenkező sorssal daczolva, férfias
kitartással küzd, mely az örök igazság vég-
diadalában törhetlenül bizik, — de melynek
végtelenül jól esik, ha igazságát egy. a ter-
mészettől és sorstól magasra helyzett gyön-
géd nő támogató szavai is segítenek érvényre
juttatni. A királyi asszony megérté hivatását
s a diadalban, melyet ügyünk kivivott, neki
is kétségkivül nagy része van.

Nemzetünk iránti szeretetének ragyogó
példái közül csak egyet emlitsünk, melyet
már érintettünk is. Nyelvünket, az idegen-
nek oly végetlenül nehéz s kivált a német-
nek csaknem lehetetlen keleti jellegü nyel-
vet nemcsak megtanulta könyvből, az értésig
vagy erőltetett kifejezésig, — hanem oly
tökélylyel, finomsággal, valódi érzékkel és
bájjal beszéli, hogy sein szófüzésén, sem
kiejtésén a legkényesebb fül sem veheti
észre az idegent. A kitartás, melyet e tanul-
mányra forditott, a nyelv-talentom, melylyel
kétségkivül kell birnia, — mindez nem
magyarázná ki kellőleg e tüneményt, ha nem
tudnók, hogy az őszinte szeretet nemzetünk
s nyelvünk iránt, az tette e csodát.

Nemzetünk iránti rokonszenvének jele,
hogy magyar hölgyekkel szivesen veszi kö-
rül magát, s velök rendesen magyarul társa-
log. Ferenczi kisasszony iránti leereszkedő
jósága közönségesen ismeretes. Ujabban ki-
nevezett udvarhölgyei, köztök a szintoly
bájos mint lelkes Andrássy Gyula grófné, a
köztiszteletben álló Eötvös báróné stb., azok
közé tartoznak, kik a fejedelmi asszonynak
magas kegyével dicsekedhetnek. Legköze-
lebbről kitünö publicistánkat, Falk Miksát
méltatta azon kitüntetésre, hogy töle a ma-
gyar irodalom iránt tájékozásokat vegyen, s
nagy történetírónkat, Horváth Mihályt hi-
vatta magához, hogy nemzetünk ujabb tör-
ténete iránt felvilágositást nyerjen tőle.

Legutóbbi tette, melylyel a király ma-
gasztos elhatározásához járult, midőn a nem-
zetnek koronázási ajándékát, az 50—50 ezer
aranyat, a csonka honvédek és az elesettek-
nek özvegyei s árvái részére ajándékozák
mindketten, oly tett, melyet ha dicsérni
akarnánk, nemcsak a felséges adományozó-
kat, de Magyarországot is megsértenök,
mely érezni tudja ez ép oly nagyszerü mint
gyöngéd ajándék becsét. —á—r—

Maria Terézia mcgkoronáztat<isa
1741-bcii.

A koronázás szertartásának traditióit, mióta
az első magyar király az 1000-dik évben augusz-
tus 15-dikén megkoronáztatta magát, kétségkivül
eléggé meg iparkodtak tartani mind a nép, mind
a királyok. Utóbbiaknak nagy érdeke volt abban,
hogy a formahibák miatt ezen állami tett érvénye
ne legyen kétségbevonható. Es csakugyan, kivált
a vegyes házbeli királyaink alatt, gyakran látjuk
egy s más mulasztás miatt a koronázás érvényét
kérdés tárgyává lenni.

Tudjuk, mily nevezetes vitapont volt ez Já-
nos és 1. Ferdinánd közt, kik mindketten koronás
királyaink valának: de minden igyekezet mellett,
hogy a szokott formákat megtartsák, lehetetlen
volt egyiknek is minden formát az utolsó részle-
tig megtartania.

Azonban ezen igyekezet daczára is a koro-
názási szertartás annyi száz éven át változásokon
ment keresztül, bár a módosítások lassanként s
alig észrevehetőleg csúsztak be, — ugy hogy ba-
jos lenne hű történetét adni a módosulásoknak.
Legyen elég itt nagyából néhány körülményt
megemlítenem , melyek módositólag hatottak,
Egyik legközelebb eső az, hogy a koronázások
800 év lefolytán sokszor nagy időközökkel tör-
téntek, ugy hogy, ha volt is még életben öreg em-
ber, ki az előbbi koronázást látta, az ritkán volt
olyan, ki szereplö is lett volna, s igy elfelejtett
sok részletet belőle. Néha még kisebb időköz is
elég volt, hogy az egykoruaknak ne legyen vilá-
gos tudomása a koronázás körüli teendőkről. Igy
1608-ban koronázák meg II. Mátyást, és már
1618 ban, II . Ferdinánd koronázásakor mégis biz-
tosokat neveznek ki, a kik a szertartási szokások-
ból az uj koronázás programmját rendbe hozzák.
Mennyivel kevésbbé csodálkozhatunk azon, ha
Rudolf koronázásától II-dik Mátyáséig, — mint-
egy 36 év alatt — még többet felejtettek!

Többet változhatott a szertartás a vegyes
házbeli királyok alatt. Ekkor épen azért, mivel a
versenykirályok oly sokat adtak a külsőségek
megtartására, az ország rendéi kimondták —
1440-ben — hogy a koronázás mindig a nem-et
akaratától függvén, még Sz.-István valódi koro-
nája sem fődolog a szertartásban: az ezzel való
megkoronáztatásnak is csak a rendek beleegye-
zése adja az érvényességet.

A többféle dynastiák, kik a magyar trónt
rövidebb-hosszabb ideig betölték, mintegy aka-
ratlanul is, némely külsőségek által más-más szint
adtak az ünnepélyeknek.

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy legré-
gibb idők óta némi versenygés volt a szertartá-
sokra nézve az egyházi és világi rend közt, mely
a dolog természetében volt. A koronát a pápa
ajándékozta Sz.-Istvánnak, — a magyar király
ezen koronával apostoli czimet nyert, — s az or-
szágunkban mindig hatalmas — habár nem min-
denható klérus — az elvet, hogy a koronázás tul-
nyomóan egyházi szertartás, mindig erősítette, s

olykor, midőn nagyobb hatalomra jutott, a koro-
názási szertartartásokban a templomi résznek na-
gyobb részt juttathatott, mig a világiak — mint
az 1440-diki példa is mutatja — hajlandók voltak
azon elv vitatására, hogy a koronázás tisztán or-
szággyülési tény, — a rendek beleegyezésétől
függvén. Még későbbi időkben is látjuk a vita
némi nyomát azon törvényben, melynélfogva a
koronaőri méltóság csupán világit illet meg, —
tartván a világiak attól, hogy egy-egy érsekre
vagy püspökre bízván, a klérusnak egészen hatal-
mába kerül a koronázás, melynek szertartásaiban
különben is oly nagy része van. Miután a klérus
is a rendekhez tartozott s abbaa kiváló szerepe
volt, érdekében álla, hogy a rendek jogosultságát
ne vonja kétségbe, s a vita ellenségeskedéssé nem
igen vált; mindkét félnek megadatván a maga része
ezen szertartásokban. De ezen, bár kisebb, olykori
törekvések kétségkivül hol az egyházi, hol a világi
szertartásra némi módositó hatással voltak, — és
ugy látszik. hogyMiksa koronázása óta az egyházi
szertartás jobban kibővült, mint azelőtt, mig vi-
lági része sokat veszitett nagyszerűségéből, fé-
nyéből, sőt belső nyomatékossága is a hatalom
részéről már vitás tárgygyá kezdett tétetni. XVI.
és XVII. száz évbeli királyaink — egyszersmind
Németország császárai — többnyire absolut haj-
lamu fejedelmek voltak. Azért a koronázásnak
épen világi részét nem szerették, mig — buzgó
katholikusok lévén, — az egyházinak örömest
adtak nagyobb fényt. Sőt nem lehetetlen, hogy a
világi szertartás azon részében is, mely csupán
külsőség, német császári méltóságukra is tekintet-
tel lévén, udvaruknak nagyobb fényt adtak, mi-
után a rági magyar banderiális diszelgés is az
idők szelleméhez képest mind jobban elhalavá-
nyodott.

De módositó befolyással volt időről időre a
koronázási hely megváltozása is. Mily különbség
van az 1528. előtti koronázás külsőségeiben, mely-
ben a király-választás Pest mellett történt s a
koronázás Sz.-Fehérváron, és az 1563-ik ótai ko-
ronázások közt, melyek székhelye többnyire
Pozsony vala!

Mindezekkel nem akarunk egyebet mondani,
mint hogy a szokásokbeli traditiók csaknem an-
nyira, mint a szóbeliek, minden hűség és kegyelet
mellett, melyekkel irántok viseltetünk, módosítá-
sokon mennek keresztül, részint akaratlanul, a
külső viszonyok változása miatt, részint az embe-
rekkel vele született módosítási ösztönből. Minda-
mellett el kell ismernünk a traditio ősi voltát,
annyival inkább, mivel a módosítások is idő foly-
tán ősiekké válnak, s valamint a Sylvester pápa
eredeti koronája iránti kegyeletünket nem zavarja
az, hogy Dukas görög császáré hozzá forraszta-
tott, ugy a szertartásoknak századokon keresztül
való hozzátoldásai nem változtatták meg belső
jelentőségében.

Azonban legalább mig Pozsonyban tartatá-
n;ik a koronázások, már csak a hely azonosságá-
nál fogva is bizonyos egyformaság fejlett ki, ugy
hogy egyet leirva, ismerhetjük valamennyit.

A korona II. Mátyás óta a pozsonyi vár egyik
bástyájában őriztetett; a vár volt egyszersmind a
királyi lak, mig a király Pozsonyban volt, (kivéve
azon kevés esetet, midőn a vár nem volt lakható,
s ekkor a király a primási palotában szállt meg).
Továbbá elejétől fogva, azaz Miksa koronázása
óta, Szent-Márton temploma helyettesité azon
fehérvári székes-templomot, melyben Sz.-Istvánon
kezdve annyi király koronáztatott meg és temet-
tetett el, s mely koporsóival 8 roppant kincseivel
többször kiraboltatott egy-egy invasió alkalmával,
mi" végre a török foglalás és háborúk alatt vég-
kép elpusztult a föld szinéről. Maria Terézia, söt
Károly koronáztatásakor is rég viszsza volt fog-
lalva Székes-Fehérvár; de részint régi fényének
elenyészte, részint Pozsonynak mint koronázás
helyének kétszáz éven át hagyományossá válta,
részint végre Pozsonynak Bécshez közel fekvése
miatt megmaradt továbbra is koronázási helynek,
s Sz.-Márton nagy teploma maradt a legkiváltsá-
goltabb székesegyház az országban.

Fekszik az a Duna mentét véve felső és Duna
felőli, csaknem szélső zugában, a régi várfalaknak
mintegy délnyugati bástyájaként, a minthogy a
templomnak tornyos része kivül is ért a várfalon,
mig nagy része belül nyult el hosszában, körülbe-

| lül nyugattól keletnek. Közelében volt az ugyne-
j vezetr bécsi vagy vizi-kapu, melyet még régebben
| sötét kapunak neveztek, s melyen a királyok, Bécs-
I ből érkezve, bevonulásukat tárták. A várhegytől
; azon tornyos részt csekély távolság választja ugyan
el; de a rendes ut, melyen a koronát a várból a
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templomba szálliták, s melyen a királynő a tem-
plomba ment, sokkal kerülőbb.

A várhegy lejtőjén az ut kanyarogva, először
északi, majd nagyából keleti irányt tart s a Pálffy-
kertnél lehaladva, ért a lejtő tövén levő kereszt-
hez és a mai kapuczinus-térre. Itt érkezett a város
árkához és falaihoz. Itt az ut egyszerre jobb felé
déli irányt vészen, s itt vonult át a menet a Szt.-
Mihály-kapunak íeeresztő-hidján. A kaputól déli
irányban egy hosszu, meglehetősen egyenes utcza
vonul alá lejtősen, a városnak átellenben volt déli
fala felé. Ezen utcza kettős nevet visel: felső ré-
szét Sz.-Mihály-, az alsót Ventur-utczának hivják.
Ez volt a városnak legszebb utczája, a kettő
együtt azonban alig négyszáz lépésnyi hosszu. A
Ventur-utcza végétől jobbra, vagyis nyugatnak
vette utját a menet, az akkor is, ma is ugyneve-
zett Hosszu-utczába, mely a város déli falaival
párhuzamtan s ezek közelében nyult hosszában.
Azonban a Ventur-utcza végétől a hosszu-utezán
ugyszólva csak nehány lépés volt Sz.-Márton
templomának délre nyilt kis terére, hol a fő-bejárat
van. Az egész ut a vártól a főtemplomig alig több
1500 lépésnél ezen kerülő uton is, ugy hogy na-
gyon lassan menve is egy félóra járás.

Itt vitetett le a korona Sz.-Márton templo-
mába a szokott kísérettel, melyről itt nem szólok
bővebben. Csak azt emliteni meg, hogy a korona
még jún. 24-kén délután a székesegyháznak emli-
tett tornyos végében levő egyik sekrestyéjébe
vitetvén, ott még nem került egészen egyházi
őrizet alá. A nádor és két koronaőr, az ország-
gyülési küldöttség jelenlétében azt ujra lepecsé-
telték. A sekrestye kulcsait a koronaőrök, mig a
templom kulcsát annak rendes őrzője, a káptalan
custosa, vették magukhoz.

25-kén, ugymint a koronázás napján reggel
5 órakor a koronaőrök az országgyülés megbízott-
jainak jelenlétében fölnyitották a szekrényt s a
koronát a vele járó jelvényekkel együtt a sekres-
tyében erre elkészített helyre tették ki, maguk
mellette maradván őrzőkül. Mint látni fogjuk,
csak a királynő megérkezte után adattak át a
templom főrészében az oltárnál az egyháziaknak,
kik azonban szintén az országnak politikailag is
főméltóságai s az országgyülés tagjai voltak, s
egyszersmind törvény által is a koronázás végre-
hajtói.

A rendek 25-kén reggel 6 órakor gyültek
össze az országházba, honnan fél óra mulva men-
tek elnökük, a személynök vezérlete alatt s meg-
határozott rendben a főtemplomhoz, mely a hosszu-
utczának nyugati végén, mintegy 600 lépésre le-
hetett az ugyanazon utcza keleti végén feküdt
országházától. Az alsóház tagjai, vagyis azok
nagy része, elfoglalá a főtemplomban számukra
elkészitett állványon ülőhelyeiket. Egyszersmind
a szolgálatot teendő klérus is megjelent a tem-
plomban, hogy miseruhát öltsön. A főrendek 7
órakor gyülekeztek a gyöngélkedő nádor szállá-
sára, — rendkivül fényes öltözetben és gazdagon
fölszerelt lovakon. Onnan a várba mentek, leki-
sérni a királynőt.

A menet reggel fél nyolezra indult alá a vár-
ból a már leirt uton, melyen a várkaputól a Pálffy-
kert mellett a város északi vagy Sz.-Mihály-
kapujáig két vasasezred képezte a sorfalat; a
Szent-Mihály-kaputól, azaz a város falain belül
az utnak többi részét a város polgári katona-
sága foglalta el, külön a német s külön a magyar
polgárőrség, egy szekérútnyi tért hagyva maguk
közt a menetnek. A templom bejáratánál a főaj-
tónálló-mester felügyelete alatt az országgyülés
által segitségére rendelt főrendiek és képviselők
vigyáztak föl, hogy nem hivatottak, s különösen
szolganép, a templomba be ne tolakodhassanak.
Ezenkivül a templom íőbejárása előtt rendes ka-
tonaság is volt felállítva a nagy néptolongás mér-
séklésére.

A királyi menet egy negyeddel 9 óra után
indult le a várból. Elől jött négy udvari „egyfo-
gatos" kocsi, kocsisuk a lovon ülvén. Nyomban
utánuk a magyar és német urak fényes és tarka
bérruhás kengyel-futói és szolgái, számszerint
62-en; azután jött a királynő 12 apródja; utánuk
az udvari szolgálattevő személyzet s a királynő
12 kengyel-futója, mind gyalog, — összesen 272.
Azután következtek a lovasok — és pedig leg-
elői a nemes fiatalság és az országgyüléshez nem
tartozott nemesség magyar diszruhában és hárma-
sával. Azután a rendek, szintén lóháton, — még
pedig ily renddel: városok, a jelen nem volt mág-
nások követei, a megyei követek és a királyi tábla,
hatul az alnádor. Ezután jött a felsőház: először
a született mágnások vegyesen, azután a kineve-
zett főispánok, azután az örökös főispánok, az

ország bárói, s végül, minthogy a nádor, gyön-
gélkedése miatt nem lovagolhatott, az országbíró.
Ezután az aranygyapjas és arany-sarkantyus vi-
tézek rendjeleikkel, — és a német miniszterek és
udvari főméltóságok, — kik egyszersmind ma-
gyar indigenák voltak. A német urak a magya-
rokkal versenyezve a fényűzésben, rendkivül gaz-
dagon voltak öltözve. Ezután jött Magyarország
heroldja: Göszinger Ferencz, mellén és hátán fe-
hér alapon Magyarország nagy czimerét rikító
szinekkel viselve, fehér ezüstpáleza kezében. Azu-
tán jött gr. Eszterházy Ferencz főlovászmester
kivont karddal, szintén lóháton és hajadon fejjel.
Nyomban utána jött a királynő kocsija, melyben
ezuttal egymaga ült.

Az egészen nyilt kocsit boritott zöld bár-
sony gazdagon volt áttörve aranynyal és sze-
gélyezve arany bojtokkal, s hat pompás ló
volt eléje fogva. Most is fehér ezüstszövetü
magyar ruhában volt, mely aranynyal volt át-
törve. Mellén, nyakán, finom csipkés ingvállain
a drága gyöngyök s kövek minden neme és szín-
vegyülete, melyek fényt látszanak árasztani kö-
rében. Fejét ezuttal csak természetes ékesség di-
szité — szép és dús szőke haja, mely a korona föl-
tevésére volt elrendezve, s melyet arany naper-
nyővel árnyékolt. Mint némelyek megjegyezték,
a szokottnál komolyabb volt s nem viditá föl a
nép éljenzése, mely egész utjában meg nem szünt.

A város kapujáig udvari testőrök vették kö-
rül a kocsit, onnan pedig a templomig ismét a
városi tanács fogta közbe gyalog és hajadon fej-
jel. Különös kegyből megengedé a királynő, hogy
a fényűzésben mindenkit fölülmúlt Eszterházy An-
tal herczeg soron kivül, kocsija körül lovagoljon. A
királynő után jöttek a királynő némely udvari
főemberei és azután 7 kocsiban palotahölgyei. Az-
után egy egész sor kocsiban magyarok ültek, —
ugy hogy összesen 49 kocsi volt a menetben. A
menetet a polgári katonaság és a rendes gyalog-
ság egy-egy osztálya zárta be. A királynő férje
nem vett részt a menetben. A templomban az oltár
közelében oldalt páholy készíttetett számára,
melyből a szertartásban résztvettek felén által
láthatta a szertartást. Ö, valamint a külföldi kö-
vetek, a hölgyek — kiknek külön karzata volt, s az
országgyülési követek és főrendek nem lovagló
része a templomban várakoztak. Kevéssel a ki-
rálynő megérkezte előtt érkezett a nádor is a
templomba.

A menet a már irt rövid uton oly lassan ha-
ladt, hogy másfél óra alatt érkezett Sz. Márton
templomába.

A menet előtt az egész városban eltiltatott a
kocsik járása, s a hidon tul is a liget elzáratott
minden külső közlekedéstől. A mint a királynő a
Sz. Mihály-kapun áthaladt, bezáratott a város
valamennyi kapuja. A mint a királynő a templomba
érkezett, hasonlókép bezárattak a templom ajtai.
Az ajtóban az esztergami érseken s a többi ma-
gyar főpapon kivül a pápai nuntius, a bécsi érsek
Kollonics és a velenczei követ, Capello fogadták
a királynőt. Az esztergami érsek nyujtá neki a
szentelt vizet. Ezután a kalocsai érsek és az egri
püspök közbefogván, a többi papsággal együtt
azon sekrestyébe kisérték, hol a korona állott.
Oda kisérék az országgyülésnek tanuként kikül-
dött megbizottjai és a herold is.

Innen történt nem sokára, az egész templo-
mon végig, melynek padlata posztóval volt bete-
rítve, egy ünnepélyes processio, melyben elől
ment a klérus, maga előtt egy kereszttel. Utánuk
a magyar korona országainak tiz zászlóját vitték
ifjabb mágnások: u. m. Cumania, Bulgária, Lodo-
meria, Szerbia, Ráma, Galiczia, Horvátország,
Tótország, Dalmatia, s a mindtzeknél nagyobb s
fehér szin, de a czimerrel diszitett Magyarország
zászlóját. Ezután jött a herold. Utána a két ko-
ronaőr, s ezek után a koronázási jelvények vivői,
kik mind világiak s az ország bárói, kik közt leg-
hátul hozá a koronát az öreg nádor, két szolgától
támogatva, lábai gyöngék lévén. Azután jött a
főlovászmester a maga kivont kardjával. A ki-
rálynő lépdelt utána, mellette két püspök s utána
a főudvarmester. Bezárta a menetet a pápai nun-
tius, a bécsi érsek és a velenczei követ. A menet
orgonaszó és dobok közt ért a főoltárhoz, melynek
jobb^ felén állának meg a koronázási jelvények
vivői. Miután a királynő az oltár alsó zsámolyára
térdelt s az esztergami érsek a szokott intést el-
mondá, hogy dicséretesen uralkodjék, ugyanan-
nak fölszólitására a jelvényeket annak világi vi-
vői letették az oltárra, s elkezdődött a koronázás-
nak tulajdonképi egyházi része, melyet részle-
tezni nem szándékom. Csak átalán azt jegyzem
meg, hogy az sajátságos vegyülete volt, kivált

' régebben a világi és egyházi elemnek. Mert át-
] vették hozzá a kardvágást; de oly értelemben,

hogy a megkoronázandó a hitet fogja védelmezni.
Ez benne volt a német császárok koronázási szer-

| tartásában is, sőt mielőtt a kardvágás megtörtént
; volna, a császárnak egy egész sor kérdésre kellett
I igennel felelnie, melyek egyházi természetüek
; voltak. Hogy ezen szokás nálunk régi, onnan is
j gondolható, hogy a magyar király Apostoli hiva-
í tásánál fogva mindenkor a kereszténység védel-
1 mezőjének tekinté magát s tek'mté őt az egyház is.

De nálunk az érintett kérdések nem voltak
meg, s Sz. István kardjának a templomban való
megforgatása kevesebb formasághoz volt kötve.
Nevezetesebb a világi elemet illetőleg az, hogy
nálunk szintoly elmaradhatlan volt a nádor, vagy
ennek valamely világi megszemélyesítője a tem-
plomi szertartásban is, mint maga az eszter-
gomi érsek, vagy az ezt helyettesitő más fő-
pap. Ez kérdé I. Józsefig a templomban, mielőtt
a korona a király fejére tetetett, három izben:
,,Akarjátok-e?" Es az országyülés tagjai chorus-
ban felelék: „Akarjuk." Továbbá az esztergomi
érsekkel együtt a nádornak kellett a, király fejére
tenni a koronát és végre ez kiáltá ki „Éljen király;"
1741-ben az első — magától érthetőleg elmaradt,
mint Károly koronázásakor is, — mert utóbbi sem
volt már „választott" király. A nádor más két te-
endőjét, gyengesége daczára elvégzé, — habár a
rendek gondoskodtak volt eleve helyettesítéséről.
Azt határozták, hogy ha a nádornak lehetlen volna
a szertartásban részt vennie, az országbíró töltse
be szerepét addig is, mig a koronázás után a he-
lyettesítést egyszer s mindenkorra tövényezikk
szabályozná. A mi az utóbbi teendőt illeti, a —
rendek már elvégezték volt, hogyan kell a nádor-
nak éltetni a megkoronázandót, ki nő lévén, latin
nyelven bajos rá a régi kifejezést alkalmazni.
Annálfogva elvégezték hogy igy kell éltetni:
„ Vivat Domina et rex noster".

Az egyházi szertartás alatt a főtemplom ajta-
jától a ferencziek templomáig vezető utczákon és
tereken deszka-palló állíttatott, s az háromszinü
posztóval vonatott be, ugy hogy két széle közül
egyiken a vörös, másikon a zöld szin nyult hosz-
szan, mig a közepén lévő fehér szinen volt me-
nendő gyalog a királynő, még pedig mindig fején
a korona, egyik kezében a királyi páleza, másik-
ban az arany alma, vállán Sz. István palástja.

A kanyargós ut egyik templomtól a másikig
alig több vagy 600 lépésnél; de azért ez volt
legnehezebb, mert a nehéz koronával és palást-
ban gyalog kellett megtennie a királynőnek. A
menet a templomnak nem azon déli ajtaján jött
ki, melyen bement, hanem az átellenben lévőn s
a jezsuiták épületén s a mai kis káptalan-utczán
jött ki a Ventur-utczába, melyen az újabbkori
országháza (akkori kamara-épület) előtt elha-
ladva, jobbra betért a szűk nyerges-utezába,
mely a főtérre torkollik ki. A főtéren balra
északi irányban haladt a már közel eső feren-
cziekhez. A népre nézve ez volt az ünnepélynek
mulatságos része. Ezüstpénzt szoktak ilyenkor
szórni közébe, még pedig régen az uj király által
veretett első folyó pénzt, s igy nagyobb jelentő-
sége volt; de Mária Terézia koronázásakor már
csak ezen alkalomra veretett emlékpénzeket.
1608-ban a nép az egyik pénzdobálót lerántotta
volt a lóról s elvette tőle a pénzt, ugy hogy csak
néhány darabbal menekült vissza a Sz.-Márton
templomába. Azóta őröket rendeltek melléje.
Nem kisebb utczai mulatságul szolgált a nézők-
nek a menet elhaladása után a szines posztón való
osztozkodás is, moly gyermekes dulakodással ment
többnyire végbe. Hogy a menet ezen részét mu-
latságossá ügyekeztek tenni, kitetszik abból, hogy
egy korábbi koronázás alkalmával a főtéren a vá-
rosház tornyáról kifeszitett kötelen egy akkori
Blondin akara bemutatni ügyességét a királynak.
Mulattatóbbá lett az azáltal, hogy lebukott, de
minden veszélyes sérelem nélkül.

A ferencziek templomában megtörténvén a
lovaggá-ütés, innen a menet ismét a Sz.-Mihály-
utczaba tért át s ott a Sz.-Mihály-kapun át nem
balra a vár felé, hanem jobbra egy széles térre
kanyarodott ki, hol a királynő a nép előtt volt le-
teendő az esküt. Az első pozsonyi koronázáskor
1563-ban ezen tér igen alkalmasan volt választva
A vár falain kivül ezen tájon még kevés épület
állott s nagy sokaság fért el rajta. Az irgalma- '
sok temploma és koródája sem volt meg. Mária
Terézia idejében már állott a templom s valószí-
nűen sok más ház is összébb szoritotta volt a tért.
Mindamellett jókora széles az most is.

Más királyok lóháton Szoktak volt menni a
Ferencziek templomától a mai irgalmasok-terére.

! * : •
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Mária Terézia díszkocsiján tette meg, Sz. István
kardjával övedzve, ezen alig 400 lépésnyi utat. A
királynő férje nem vett részt a menetben; de a
pápai nuntius és velenczei követ is most díszko-
csikba ültek, valamint a vénség miatt lovagolni
nem biró primás és a nádor is, kiknek kocsija és
fogatai emelek a pompát és fényt. A többi főpa-
pok most maguk is lóra ülve mentek a mágnások-
kal s többi rendekkel együtt.

Az állvány itt szintén vörös-fehér-zöld posz-
tóval volt bevonva. A királynőn kivül az es ter-
gomi és a kalocsai érsek, a nádor, országbiró, a
kanczellár, tokamarás és főudvarmester foglaltak
ott állást. A királynő az aranynyal gazdagon
hímzett teritőjii asztal mellett állva, s két ujját-
föltartva mondá el a primás után a rendekkel
már megállapitott eskü-formát, s végzé ily mó-
don a koronázás ezen legfontosabb tényét. A tér
lejtőségénél, s az állvány magasságánál fogva
majd mindenki által látott jelenet- és messze hal-
latszott szavakra a nép lelkesedése tetőpontot ért,
s éljenei csaknem tulkiálták a megszólalt ágyu-
kat, melyek első izben a templombeli korona-
foltételkor, s most másodízben dördültek meg.
,,Vivat Domina et rex noster!" volt a kiáltás.
A királynő innen a várfalakon kivül s azok
hosszában ment ismét kocsin a Duna melletti ko-
ronázási dombhoz. A papok közül most csak az
volt a menetben, a ki elől a keresztet vitte, — a
maga a nádor is az eskü megtörténte után kocsi-
ján eltávozott. Az irgalmasok terétől a koronázási
dombig a távolság már nagyobb volt, mint az ed-
digiek, kivéve a várból a templomig való állo-
mást. Mintegy 800 vagy 1000 lépést is tehet az.

A koronázási domb tökéletesen oly alaku
Pozsonyban, habár más fekvésü, mint a minőnek
Pesten látjuk. Mária Terézia idejében is ott volt,
a hol ma is látható; sőt ott volt, a hová 1563-ban
rögtönözték volt a székesfehérvári mintájára, mire
különösen az életben volt I. Ferdinánd, Miksa
atyja, jól emlékezhetett, miután magát is Székes-
Fehérváron koronázták volt meg. De a domb
környezete akkor egy rendkivül nagy tér lehetett
hosszában és székében, mert a Dunától a vár
faláig (a mai belváros széléig) nem voltak házak,
legfölebb egyes halász-kunyhók. Mária Terézia
idejében itt is kezdődtek már épületek emelkedni;
de a tér még mindig elég széles volt a menetbeli
lovasok, kocsik és a néző, tömegek számára.

A király-dombnál, mely nemcsak ki volt ho-
mokozva, hanem háromszinü posztóval bevonva,
Mária Terézia leszállván a kocsiból, egy számára
készen tartott szép, és drága kövekkel, nagy
gyöngyökkel gazdagon diszitett fekete lóra ült,
melynek kantára és nyerge nehéz aranynyal és
ezüsttel volt ékesítve. Vágtatva ment föl a domb
tetejére s ott Sz.-István kardját kivonván, a világ
négy tája felé vágott kereszt-formára, a nép rop-
pant éljenzése, ujabb ágyudörgések és puska-
sortüzelés közt.

Az ünnepélyes menet most visszatért a dunai
kapun, a főtemplom közelében, s igy megkerülte
az egész belvárost Pozsonyban. A királynő visz-
szatért a várba.

A rákövetkező koronázási ebéden, melyben a
királynő koronázási teljes ruházatban jelent meg,
résztvettek: Mária Magdolna és Maria Anna her-
czegnők, a királynő férje, a primás, a nádor és
a kalocsai érsek. A külföldi követek — a pápai és
velenczei követ némi neheztelésére — nem bocsát-
tattak erre, bár sokat jártak benne.

(Bp. K.) Salamon Ferencz.

jelenete bontakozott ki a bámuló szemek előtt; a
magas emelvény, rajta a hallhatólag esküvő ko-
ronás király; lenn a tér, melyen a bandériumok
tágas helyet találtak az átvonulásra, egész pom-
pájokat kifejthették, mig az ország főtnéltóságai
s a főpapság, lovaikról az eskü alatt leszállva,
utána ismét nyeregbe ülve s indulva a királylyal,
a legmeglepőbb látványok egyikét nyujtottak.

De e sorok irója, ki szerencsés volt mindezek-
nek tanuja lehetni, habozna e pontok bármelyiké-
nek elsőségét is elismerni a lánczhidtéri látvány
fölött.

E pont: a néptömeg nagyságának s a kibon-
takozás teljességének előnyével birt a többiek fö-
lött, mig a királydombra fel vágtató, ott a n gy
világtáj felé vágó király daliás alakja valami lo-
vagkori varázst öntött a jelenetre.

A tágas téren a megyék, városok és kerüle-
tek (köztök a jászkúnok) bandériumai háromszö-
gökben voltak felállitva. Az ország főméltóságai,
a zászlós urak, az ország és a tartományok lobo-

óit magasan hordozó lovagok, s a végetlenül
érdekes csoportozatot alkotó papság, mind lóhá-
ton, — oly képet alkottak, melyet lehetetlen leirni.
A tért, a Duna felől hosszu sorban magasió állvá-
nyok tömött sorain kivül is ezerek és ezerekre
menő néptömeg szorongó csoportjai tölték el.
Egy gombostünyi hely sem maradt üresen, fej fej
mellett látszott, a sokaság szakadatlan hullám-
zásában.

Az eleven kép kerete méltó volt a képhez.
A háttérben a gyönyörü Dunasor, elől a Duna és
a felséges lánczhid torka, két méltóságos orosz-
lánjával; oldalt egyfelől a dicső egyszerüséget
most ünnepi pompával födött akadémia-palota,
másfelől a kitünő diszszel ékitett Lloyd-épület,
melynek a térre néző hosszu ea térés erkélyén a
királyné ült női kiséretével.

Midőn a királyi menet, a plébánia-térről jőve,
a Dorottya-utczán közeledett, a nép ezreinek él-
jen-riadása eget vert. Midőn a király, kiválva kí-
séretéből, tűzvérű szürke ménén a királydombra
vágtatott s fején a koronával, vállán a palásttal,
kezében szent István kardjával kimagaslott a nép
tömege fölött, mikor délczegen tőn két ugrást lova
s ő négy felé vágott, a riadás még mintha maga-
sabbra emelkedett volna. De ez csak egy perczig
tartó villám-tünet volt: — a következő perczben
a ki rály ismét a nép közt állt lovával.

Nagy sokára a felállított sorok bontakozni
kezdettek. A bandériumok indultak vissza, a
lánczhidon át Budára. Menetök hosszu során
örömmel legeltettük szemeinket. De mig e menet
tartott, a király, a dombnak a lánczhid felőli olda-
lán, hol egy kis szabad tér nyittatott számára,
nyugtalan lován folyvást fel s alá, vagy körben szá-
guldozott, folytonos éljenzésektől üdvözölve skí-
sérve. Végre a bandériumok mind elvonultak.
Utánok mentek az országok főméltóságai; aztán
a főpapság, végre a király.

A tündéri látványnak s a koronázási orszá-
gos ünnepnek vége volt. —á—i

Képek a koronázásról.
A kardvágás.

*
A junius 8-diki nap, nagyszerü, lélek-emelő

mozzanatokban felette gazdag volt. De kevesek-
nek jutott azon szerencse, hogy e mozzanatok
mindenikének tanúi lehessenek. Kivált a hivatal-
ból jelenvoltakon kívüli nézősereg legnagyobb
része az ünnepély főbb pontjainak egyikéhez vagy
másikához volt kötve; ki a hol helyet foglalt, nem
igen mozdulhatott onnan.

Szerencsére azonban mindenik pontnak meg
volt a maga sajátságos előnye. A koronázási
templomban jelenlevök magát a koronázás tényét,
a fényes egyházi szertartást láthatták. Buda, a
vároldal, ea Pest azon utczai, hol a menet elvo-
nult, a legváltozatosabb alakok fényes sorát lát-
ták, mint egy panorámában hosszan elhuzódni
magok előtt. A pesti plébánia-t
közjogilag a mily fontos, festőileg oly

A párisi világkiállitás.
v.

•ren az eskünek
felséges

A müvészeti teremből kilépve, az ipar ter-
ményei között találjuk magunkat. Itt is, miként
az előző tömbben, közös a háztartás: Ausztria
elnyelte Magyarországot, mint Jónást a czethal.
Csakhogy a szent irás meséjében az elnyelő óriási
volt az elnyelthez képest, i t meg az elnyelt
nagyobb az elnyelőnél, ugy, hogy csaknem meg
lehetne hagyni az adoma sxerinti elvetést: Jónás
elnyelte a czethalat. Vissza fogja-e adni ? Tőlünk
függ.

Jobbra Pózner Károly könyvkötő müvei lát-
hatók, közÖttök a Deák albuma. Nagy figyelmet
gerjeszt Fischer Mór herendi porczellánja, mely
a Khinait igen szerencsésen utánozza. Adott is
már el belőle sokat, többi között a walesi her-
czegnek.

Az osztrák rokon hangszerek közé beékelve
áll Beregszászy zongorája, s Ketten Henrik a
Rákóczi indulóját játszsza rajta. Közönség állja
körül s tapsokban nyilvánitja a darab végén tet-
szését. A zongora j ó s a jury is méltányolta.

A gazdasági termények el vannak különítve
az ausztriabeliektől s két teremben állitvák fel.
Legnagyobb helyet boraink foglalnak el, melyek-
bőrmeglehetős választékot küldenek a termelők
és kereskedők, s mi több, igen jeles példányokat.
Szakemberek örömmel tapasztalják a haladást,
melyet bormivelés és kezelés dolgában tettünk az

utóbbi években, de azért alig lehet magunkat
azon reménynyel kecsegtetnünk, hogy Franczia-
országba is fogunk azokból szállithatni, hanem ha
kivételképen egy kis tokajit, vagy mikor itt rosz

sztendő volt a szőlőre. Azonkivül, hogy a fran-
czia borok szint oly nemesek és változatosak, nem
is igen drágábbak a mieinknél, sőt a vámot és
vitelbért számba véve, talán olcsóbbak is. A ma-
gyar borok eladási piacza a régi lengyel-, orosz-
és németországin kivül Skandinávia lehet, meg
Anglia és Amerika, s talán Olaszország is. A fél-
sziget szőlőnedve véleményem szerint nem állja ki
a miénkkel a hasonlitá^t, csak az a baj, hogy az
olaszok igen mérsékletes és takarékos emberek.

A bor után legnagyobb méltánylásra talált a
liszt, különösen a debreczeni é3 miskolczi, s jónak
találtatott a győri száraz tészta is. Ez véleményem
szerint oly iparczikk, melynek nagyobb mérvben
gyártása alkalmasint jutalmassá válnék.

Dicséretben részesült a dohány is, valamint
a kender és a méz (Beliczay), melyről egyik jury-
tag egy barátunk előtt oda nyilatkozott, hogy azt
a hires narbonnei méznél különbnek találta.

E rovatba tartozik, ámbár az osztrák-magyar
vegyes osztályban fordul elő, az óvári gazdasági
intézet gazdag és érdekes küldeménye. Láthatni
itt pl. a magyar gyapjú minden faját, a kukoricza
sokféle betegségét, rovargyüjteményt könyvalakú
tokokban, egy-egy tokban a rovar minden válto-
zatait, a tojástól kezdve a teljesen kifejlett állatig
stb. stb.

Igy csak lenne egy is,más is, amit a külföld-
nek felmutathatunk, csak az kár, hogy többet,
többfélét nem küldtek honfitársaink.

A dijakról, miket honfitársaink nyertek,
mihelyt kétségtelenül és egytől egyig tudva lesz-
nek, szintugy el nem mulasztandom értesiteni
olvasóinkat; addig is csak annyit mondok vigasz-
talásul előre azoknak, kik üres kézzel térendnek
haza, hogy valamint az iskolában, ugy a kiállitáson
is a jutalom nem mindig kétségtelen bizonysága
az érdemnek, s a meg nem különböztetés az érdem-
hiánynak.

Ez észrevétellel forduljunk az osztrák biro-
dalmi tárlathoz, melyet, minthogy hazai kiálli-
tásunk avval össze van zavarva, evvel egy füst
alatt vettünk szemügyre.

A csehországi üveg ismeretes jelességéről, s
itt is becsülettel megállja helyét. Feltűnnek a
bécsi tajtékpipák és Klein ízletes bronz- és bőr-
gyártmányai. Tetszésben részesülnek a bécsi czi-
pészek müvei is, de már a ruhafélék, hanemha
olcsóságuk által, nem igen tünnek ki. A rábigyesz-
tett árak azonban oly alacsonyak a párisiakhoz
képest, hogy az ember szinte kételkedik, vajjon
nem puszta fitogtatásul szolgálnak-e azok, s kap-
hatni-e igazán ily áron öltözetet a bécsi szabók-
nál. Érdekkel szemléltem meg továbbá a Fricz-féle
reáltanodái szergyüjteményt, cseh és német fel-
iratokkal, mely, ámbár gondolom teljes, mégis
csak 160 forintba kerül. Ez, ugy hallom, általá-
nosan el van terjedve a csehországi reáltanodák-
ban. Szomszédjában találtam az osztrák közokta-
tási miniszterium küldeményét is, mely iskolai
kézikönyvek s gyűjteményekből áll. Ide tették a
pancsovai reáltanoda növendékeinek rajzait is.
Egyéb magyarországi tárgyat itt nem vettem
észre. Figyelmet gerjesztenek még a cseh gránát-
ékszerek, leginkább olcsóságuk által, s mellettök
a . . . . magyar opálok, a legnagyobbak, miként a
felirat mondja, a világon. Van köztök egy mint-
egy másfél hüvelyk hosszu s 3/4 hüvelyk széles,
laposan domború kő.

Az osztrák gyertyák és vas-árúk is jól vannak
képviselve, de a legnagyobb tetszést a Wertheim-
féle tűzmentes szekrények aratják. Hasonló feltü-
nést okoznak a fémkoporsók, miket a francziák még
nem ismertek, s melyek mind izlés, mind olcsó-
ság tekintetéből méltánylást érdemelnek. Végtére
nem hagyhatjuk emlités nélkül, a szintén Bécsből
küldött°uj találmányu utczai távirati gépeken
kivül, az osztrák hadügyérség által rendezett
tüzéri és mérnöki kiállitást. Magában foglal az
röppentyűket, aknalobbantó villanygépeket, tábori
telegráfokat, torpedókat, s többféle tengerészeti
műszereket. A tábori távírók között van egy,
mely két székalaku gépből áll, melynek mindegyi-
két egy-egy katona a hátára veszi, s oda viszi, a
hova kell. A torpedó oly vashordó, mely, ha jól
emlékszem, 3 vagy 5 mázsa lőporral meg van
töltve, s a kikötők bejárásánál tiz lábnyira a viz
alá sülyesztetvén, ha valamely hajó hozzá ér, lobbot
vet s a hajót légbe röpiti. , Sz. D.
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Óriás ágyii a párisi kiállitáson.
A kedélyes polgárember száz kart óhajt ma-

gának, melyekkel az egész világot felölelhesse, a
rideg harezos pedig olyan eszközt, melylyel az
ellenséget egyszerre megölhesse. A polgárembe-
ren még az amerikai fakar gyárosok sem tudnak
segitni, de a harczok emberének óhajtása ide s
tova teljesülve lesz.

Ime a porosz Krupp állitott ki Párisban olyan
ágyút, melynek csak bömbölése is gyilkol, s mely-
nek golyója eiőtt ugyancsak pánczél legyen, a
mely be nem horpad." Ott tátong szürkés feketén,
óriás talapzatán, s nemcsak emberek törpülnek el,
mellette hanem az ellentét gyanánt eléje hely-
zett mozsarak is végkép elvesznek amannak csupán
lövete mellett.

A világhirü esseni gyár, mely megszámlál-
hatlan mennyiségü romboló eszközt szolgáltatott
már a harcz embereinek kezébe, nem termelt még

oly roppant művet, minte sötét alkotmány, mely-
nek öntvénye öt külön részben vastagodik töve
felé, s melynek lőlyukához a kanóczos tüzérnek
harmadfél ölnyi magos hágcsón kell felmászni.

Hagyjuk ott tátongani, s hirdetni harczot és
borzadályt és forduljunk el tőle, ama tárgyai felé
a világkiállításnak, melyek békét hirdetnek és
szelid élvezeteket.

Egy szó a magyar korona történe-
téhez.

A Vas. Ujság folyó évi 23-ik számában „Az
orsovai kápolna" czimü czikkben, a 4-ik kikezdés
végén következő mondat olvasható: „Több puszta
gyanitásnál, hogy bizalmas értesülés vezette
(Karger) lépteit (a koronakeresésnél)." Ezen ál-
litás tisztázásához — mit ámbár sokan tudnak —

következő felvilágositással szolgálhatok: 1857.
április 8-án Szemere Bertalan ur Párisban, nekem
saját lakásán 7. rue de Chateaubriand, Dembinszky
tábornok előtt, szerény kérdezésemre e tárgybari
igy válaszolt: „A korona 1849-ben augusztus
11-ik napjáig mindig Kossuth közelében tartatott;
menekülésekor Aradon felejtette. En ezt észrevé-
vén, gróf B itthyány Kázmér szekerére tétettem;
Orsova vidékén Batthyányval ketten elásattuk. A
térséget lerajzoltam, a közel fákra jeleket kar-
czoltam. A rajzolatot rögtön gr. Batthyánynak
átadtam s gondviselésére biztam. Később, mikor
Kossuth emissariusokat küldött Magyarországba
a korona keresésére és Londonba hozására, s emiatt
otthon sok ártatlan ember elfogatott, gr. Batthyány
jónak látta felfedezni Kossuth előtt a titkot, s a
rajzolatot átadta neki. A rajzolattal beküldött
egyén Kossuth bizalmával visszaélt."

Sárospatak, junius 9-kén 1867.
Antalfi János.

A koronázási ünnepélyek.
Testvérlapunk a „Politikai Újdonságok" ter-

jedelmesen hozta ez ünnepélyek részleteit, minda-
mellett is folyvást merülnek fel utólagosan érde-
kes mozzanatok, melyekre visszatérnünk, azt
hiszszük, nem lesz érdektelen olvasóinkra nézve.

A diszmenet.
A koronázási menetben, mely az ünnepélyek

leghatásosb részét tette, a bandériumok élén gr.
Ráday Gedeon lovagolt, mint jászkun kapitány,
párduezoson és oldalán Lehel kürtjével. Utána a
jászok és kunok több százra menő banderistái
csupa igazi magyar alakok tüzvérü paripákon, hár-
masával, az elsők feketében, rókatorkos mentékben,
az utóbbiak sötét kékben, fénylő pitykékkel. Az-
tán a fővárosi fehér-kékbe öltözött dandárok. Ezek
voltak a legnagyobb számú bandériumok. Azután
a megyéké következett. Ezek többnyire három-
három lovagból állottak, a megye szinei szerint
öltözve, s az örökösen változó szinek rendkivüli
élénkséget kölcsönöztek az egész képnek. Mennyi
váltakozó öltözék történetünk minden szakából!
Mennyi csatákban megtépett zászló!

Nagyszerü benyomást tett a főrendüek me-
nete, a Zichyek, Andrássyak, Orczyak, Bánffyak,
Széchenyiek, Festetichek, Szapáryak, Károlyiak,
Bethlenek, Eszterháziak, Almásyak s Batthyányiak
s megannyi kitünő név képviselőinek kitünő vál-
tozatossággal, leleményes ügyességgel festői szé-
pen összeállitott díszruháik, a régibb és ujabb kor
viseleteinek oly gazdag változataiban, mely min-
dig ujabb meg ujabb érdekességet nyujtott, s alig
telt be a szem e pompás és meglepő látvány élve-
zetével, mely mellett a külföld diplomatiájának
legfényesebb díszruhái, hamar megszokottá és
egyhangúvá válnak.

Az emelt galléru Zrinyi-dolmáy, a vértes
nyakkörzet, sisakos csatlós, szükebb, bövebb
mente, palást, a selyem és bársony minden válto-
zata, arany szövetek, különféle prémek medvétől
hattyúig, kardok, fokosok, buzogányok, haudzsá-
rok nagyszerü változatban tüntek ki.

íly látványban az egész képnek oly tömeges
hatása van, mely a részleteket elmossa. Alig jut
időnk megnézni: ki ama régi századok pánczélos
öltönyét viselő lovag, szintén pánczélos és sisakos
csatlósaival? ki az a medve-kaczagányos, vagy ama
másik, kinek öltönye páuczél-üngöt mutat, de
csak az ipar segélyével, mert voitaképen) bársony ?
ki ölté föl ama daliás öltönyt, minőben Zri-
nyit szokták rajzolni? A legtöbben ősi buzogá-
nyokat tartanak kezökben, vagy régi csáklyákat.
A pompás méntk mindenikét két-két csatlós ve-
zeti, szintén régi magyaros öltönyökben. A menet
fölött egész kolcsag és sastollhullátnzás van. Az
országok lobogói vetik azonban a legnagyobb hul-
lámokat. Daliás, gyönyörű régi kép volt ez, mely-
nek alakjai hogy a mai világban élnek, az itt-ott
csak a szemek elé csiptetett gavallcrosszemüvegek
árulták el.

Ki győzné előszámlálni mind e neveket, s
leirni e ragyogó öltözeteket. — Csak itt-ott tün
ki egy kettő a fény tulságánál, vagy a közönség
suttogta ismert névnél fogva.

A magyar mágnások után jöttek a lovagren-
dek vitézei, vegyest magyar főurak és magas ka-
tonatisztek. A zászlókat vivő főurak; a mao-yar
királyi hírnök széles karimáj u kalpagban; a koro-
naőrök, az országos jelvények vivői, a miniszterek,
a főherczegek; a keresztet hordozó püspök, ő Fel-
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segé a király koronával és Sz. István palástjával,
gyönyörü fehér ménlovon udvari kiséretével; az
érsekek és püspökök lóháton, teljes egyházi öltö-
zetben, mindkét szertartás szerint és csatlósaik
által kisérve és vezettetve; a magyar testőrsereg
és az udvari csendőrök, végre pedig egy század
huszár. A menet egész hosszában a nép elégedet-
ten bámulta a kifejlett pompát, s figyelmével külö-
nösen kitüntette Beust bárót, ki fehér lovon zöld
takaróval, s a zöld és aranysujtásos udvari öltö-
zetben, hosszu szögletes kalappal jelent meg, és
gr. Andrássy miniszterelnököt, kit rokonszenves
éljenzésben részesített.

A diszitmenyek.
A plébánia keskeny tere nagy csínnal volt ki-

diszítve, s állványokkal körülvéve. A háttért
plébániatemplom képezte a városháza egy részé-
vel, melynek koronás tornya épen ide nézett. Ba
oldalon volt hely hagyva az országos törvényhozó
testületnek. Középen, a sz. háromságszobor Duna
felé néző oldalán, állt a négyszögü, öl magas eskü-
pad, — tágas emelvény, szabadon minden oldal-
ról, két följáróval. Fából volt összeállitva, fehérre
festve, dúsan megaranyozva, oldalfalai a magyar
koronaországok czimereivel és czirádákkal éke-
sítve, a párkányok vörös bársonynyal bevonva. A
föl- és lejárat oldalait csillagos vörös bársony bo-
ritá egészen. A párkányok egyik másik oldalán is
három-h irom alakban a magyar korona. Két dár-
dán sz. István és a szent Szüz képe köralakban.
Fent az emelvény közepén lépcsőzetes, aranyteri-
tővel bevont széles zsámoly volt, az esküt letevő
király részére.

A lánczhidtér fölséges képet nyujtott. Nagy
terjedelmével, naary palotáival, diszes és czélszerü
rakpartjával és lánczhidjával, e tér különben is
egyik büszkeségünk, s volt már reá eset, hogy e
térnél fogva Nápolyhoz hasonlitgatták főváro-
sunkat. Most e tért egészen maga részére foglalta
le az ünnepélyesség.

Közepén a Skalniczky és Koch építette király-
domb ; másfél öl magas földhányás, három széles
feljáróval, melyeket bístyás, faragványos körzet
foglal be. Meredek oldalain, e tér sivár kövei
közt, jól esik a szemnek egy kis zöld gyep, me-
lyet alant sulyos bronz szinü lánczok védnek,
tetején pedig a megyék és városok szentelt föl-
dén tapos a láb. A királydomb kőkorlátai bíbor
bársonynyal voltak befödve s ez a fehér korláttal
s a domb tövében zöldelő gyeppel együtt a leg-
szebb nemzeti háromszint alakitá.

Aztán az épületek. A fejedelmi Dunával
szemben a Nákóház, az előtte lévő állványokon
magasan kiemelkedve, kidiszitve nemcsak czifra
aranynyal, hanem számtalan ablakában számtalan
női arczczal, melyek a szépség és ifjuság minden
positiv és negativ fokát mutatták. E ház lapos
tetején is tömérdek néző volt. Balra tőle a feje-
delmileg diszitett Kóburg-ház. Haj:a a fejedelmi
család óriás czimere, tetején kiszedett cserepek
helyéről kikandikáló ünnepi arczok, oldalain vö-
rös bársony és fehér selyem díszítések, virágko-
szorukkal, arany rojtozattal. Továbbá az Európa
és István főhercieg szállodák stb.

Fődiszét azonban e térnek a kereskedelmi
palota s a magyar akadémia egymással szemben
képezték, gyönyörüen feldíszítve. Az akadémia-
épületet jó gondolat volt czifraságokkal tul nem
halmozni; az csak levont volna e monumentális
épület magas arányaiból, mig igy, a kirúgó hom-
lokzat gazdag aranyozása, s rajta a föliratok:

„Fölvilágosodás. Szabadság. Haladás stb." jól
estek szemnek és szívnek. És szerencsés eszme
volt a Lloyd társulat épületének üveg erkélyét,
exoticus növényekkel gazdag téli kertté alakitni
át; legjobban illett e díszítés a közép ablak dra-
périája alól kinéző királyné alakjához. Ez erkély
jobbra balra ki volt szélesítve, amott diplomaták
s hölgyek sürü tömege, a különböző országok
díszruháiban, itt udvarhölgyek nehéz selyem ru-
hái, gyémántja, aranya és ragyogó szépsége.

És aztán a világ egyik csodája, a Dunán me-
részen átszökő lánczhid, és Buda, melynek csak fel-
sőbb részei emelkedtek ki a pesti part-állványok
fölött, a vadregényes Gellért-hegy, melynek egész
láthatári vonalán jó távcsővel mozgó ember-ala-
kokat lehetett látni.

Budán Mátyás király templomának külsején
bántotta a szemet az ódon idomzattal ellentétben
álló bemeszelés; bensejébenazonban szivesen láttuk
a jelen díszítéseit a koronázás nagy alkalmából.

Az oszlopok olasz módra veres selyemmel
voltak behúzva; felülről lengtek a társországok s
tartozványok zászlói; volt közöttök egy fekete-
sárga is, csakhogy a sárga rnezőn nem a kétfejü
sas, hanem a rámái (szerb) nyíllal meglőtt vadkan-
fő sötétlett, a falakon kétszázados remek sző-
nyegek, a Habsburgok sajátja, az oszlopok közt
lombfüzérek. Az élénk arany és márvány fényben
ragyogó főoltárt száz meg száz gyertya ékesité, s
az orgonakarzat a szivárvány minden színeiben
ragyogott: az oltár előtt ki volt teritve azon gyö-
nyörü kárpit, melyet magyar hölgyek az akadé-
miai nngy terem számára hímeztek.

Trónok, mennyezetek, állványok töltötték be
a.tisztelet ébresztő szent hely üreit. Arany süvegű,
fehér selyem ruháju püspökök sürögtek-forogtak
benne; egyenkint jöttek be fényes díszruhában a
főrendek, s csillogó gyémínt pártával s ölnyi
hosz-izu uszálylyal az udvarhölgyek, kiket Kék
attilás s biborpalástcs apródok vezettek helyeikre;
jöttek később a német titkos tanácsosok, s gazda-
gon felcsillagzott diplomaták, a templom életet
nyert és tömegeivel és pompájával azon korba ve-
zette a képzeletet vissza, mikor az igazságos Má-
tyás tartotta benne esküvőjét.

Keresztelő János budai templomának belsejét
drága középkori szőnyegek boriték, s a lovagok
ütéséhez jobban is illett a középkori szőnyegzet,
mint illett volna mindennapi csillogás. Ezen,
aranynyal dusan átszőtt gobelinok a tizenhatodik
századról beszélnek regét; a németalföldi solid
szövőszékekről safranczia királyról, kinek különös
gyára volt, melyben ily szőnyegek készültek aján-
dékul fejedelmek számára.

E szőnyegek felett minden oszlopra egy-egy
magyar-nemzeti, zöldkoszoru-övezte czimer körül
négy zászló volt tűzve, festőileg redőzött csoport-
ban. A nagyszerü főoltár dus virágágyból magaslott

fölötte arany koronából kétfelé lefolyó piros
bársony függöny csüggött, nehéz aranyrojt terhé-
vel, két felén egy-egy arany, fekete sasos zászló-
val; az egész presbyterium piros bársonynyal volt
bevonva, arany rojttal; a baloldalon mennyezet
alatt három lépcsős dobogón állt aranyos szék a
király számira, mellette öt piros bársony aranyos
szék a főherczegek számára; a sanctuariuni egész
tere dus, tarkázott szőnyeggel volt beterítve, mely
alól nemzeti szinü posztó szaladt ki a templom-aj-
tón — végig az utczán, a merre az ünnepi menet
elvonulandó volt.
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Arany János „Összes költeményei."
Arany János ,,Összes költeményei hat kö-

tetben, teljesen megjelentek. Azt hiszszük, irodal-
munk minden bnrátja örömmel veszi e hirt 8 büsz-
kén tekint azon valóban nemzeti kincsre, melyet
Arany János költői müveiben birunk. — A két
első köte'. a kisebb költeményeket tnrta'mazza,
közöttök a korszakot alkotott remek balladákat,
melyekkel Arany a magyar balladának tulajdon-
képi megteremtője lőn s két kisebb költői elbes é-
léstis: „Katalint" és az eposzi becscsel biró „Ke-
veházát". E kot kötet körülbelől egy negyedrész-
nyivel terjedelmesebb mint a régebb, első és
második kiadásban megjelent kisebb költemények,
mert magában foglalja azok tartalmán kivül az
1848,,,-ben írottakat, valamint az 1855 ótaiakat
is, mikor t. i. az első kiadás megjelent volt. — A
következő három kötet Arany nagyobb költői el-
beszéléseit s eposzait foglalja magában, azon mű-
veket, melyek Aranynak a magyar éposz-költők
közt Zrinyi és Vörösmarty mellett, s bizonyos te-
kintetben felettök is, első helyet biztosítanak. Itt
vannak a harmadik kötetben „Toldi" és ,,Toldi
estéje"; a negyedikben „Buda halála", első de
önálló része egy nagy eposzi trilógiának, mely
„Csaba királyfi-' czimet viselend és „Murány os-
troma"; az ötödikben két vig eposz vagy „furcsa
hősköltemény": „Az elveszett alkotmány," mely
csak a Kisfaludy-társaság évlapjaiban jelent meg
(1846-ban) s a mai olvasó közönség legnagyobb
része előtt ismeretlen, és a „Nagyidat czigányok."
Végre a hatodik kötetben elegyes költöi darabok
vannak, köztök bevégzetlen de igy is rendkivül
becses töredékek, mint Bolond Istók első éneke,
a humoros múzsának egyik legszerencsésebb alko-
tása, továbbá műfordítások Ariostóból, Tassóból,
Horáczból stb. — Az egész gyüjtemény 110 ivre
terjed, a legdíszesebb kiállításban, Ízletes berende-
zéssel. Előfizetési ára 6 frt volt; de akár belbecsét,
akár terjedelmét, akár kiállítását tekintjük, a 7 frt
20 krra szabott bolti árt is feltünően olcsónak
mondhatjuk. — Ugyanennyi az egy kötetes nagy
4-edrétü album-kiadás ára is, melyhez azonban
még képek is készülnek, mikkel természetesen
drágrább lesz. Mintkét kiadáshoz hozzátartozik
azonban a költőnek tökéletesen talált fényképe-
zett arczképe.

A hatodik kötetben foglalt s közönségünk
elött ismeretlen számos költemény közül egyet
mutatványul itt közlünk:

T á j k é p
Fűzes0) Tiszaparttól Biharig egy róna.
Mintha sebes árviz meggyalulta volna;
S ha Belényes ormán fölkel a nap reggel:
Végignézhet rajta, még álmos szemekkel.

Nines azon hegy cs völgy; itt-ott egy ta törzse;
Távol rengetegek szétszórt előőrse:
Vagy kerek erdőcske messzi láthatáron,
Mely alá kiönt niég a dél vize nyáron.

Nincs halom a titcn, vagy csak eltévedve.
Mintha olykor a föld buborékot vetne;
Azt is emberi kéz ásta-véste, látszik,
Hogy alá temette egyikét a másik.

Hova ión hajléka? vármüve? temploma? . . . .
Csak temetőjének maradt reánk nyoma.
Hol vigadt? hol küzdött? imádta Istenét? . . . .
Csak sirhalma látszik, mely őrzi tetemét.

Szántogat a gazda, síró füttye hallik.
Barázdája a domb oldalán felhajlik,
Csak, hová tinói már nehezen másznak,
Tetejét hagyá meg u botos juhásznak.

Ugaron a bojtár legelteti nyájat,
S dombtetőn ríkatja gyenge furulyáját.
Maga pedig hozzá keservesen mormol:
Ntm tudja, mi leli odafent az ormon.

Nem tudja, hogy a hely, hová lábát teszi,
Hány derék vitéznek csontjait fedezi;
Nem tudja, hogy emlék minden legkisebb hely:
Hogy a Haza teste mindenütt egy sebhely . . . .

Nyugodj, vén dalia! becsülettel nyugszol. —
Én pedig kijártam, és én ültem sokszor
A kis domb süvegjén, ott az ér-oldalon,
Melynek neve ma is, mint régen, Tcthalom.

Oda járt ki hozzám a beszédes Monda,
Melylyel már bölcsőmet ringatá SzalonU;
Méltó-e, hogy a lant elzöngje? Miért nem? . . . .
Alacsony az ember, de magas az érdem.

•) Vo't, 48 elött.

Nem csak az, kit a hír untalan emleget,
Hajta végre dicső bajnoki tetteket:
Sok tudott hónáért élni, halni olyan,
Ki felejtve nyugszik egy hitvány zugolyban.

Irodalom és művészet.
= (Uj könyvek.) Heckenast Gusztáv kiadá-

sában megjelentek: „A sík és gömb-háromszög-
mértan részletes tankönyve." A gyakorlati élet
czéljaihoz alkalmazva, magánoktatásra irtaLübsen
H. B. Forditotta Stoiner Imre, iglói tanár. Ára
80 kr. — ,,A magyar nyelv szótára." Szerkeszti
Ballagi Mór. VI. Füzet, a Gyepei szótól a Hizel-
kedik szóig. Ara 50 kr. — „A köztörvényható-
sági önkormányzat biztosításáról." Ara 80 kr. —
„Koronázási könyv." Irta Bozóky János. Ára 50
kr. — „Koronázási emlékkönyv." Ára 20 kr. —
.,Die Krönung" stb. Ára 20 kr.

= (B. Pongrácz Emil) költeményeire Áldor
Imre előfizetést hirdet. Példánvonkint 1 ft. vagy
diszkötésért 2 ft. Deutsch testvérekhez küldendő.

= (Uj lap.) „Igazmondó" czim alatt Jókai
Mór szerkesztése és kiadása mellett júl. l-töl
kezdve hetilap fog megjelenni politikai, szépiro-
dalmi és nemzetgazdasági tartalommal.

= (Uj zenemü.) Kugler László műkereske-
déséhen megjelent „Koronázási Magyar", ajánlva
Bozó Pálné assz., Teleki Auguszta grófnőnek;
zongorára szerzé Sipos Antal, ára 70 kr.

** (A budai népszínházban) három évi kény-
szerült szünetelés után jún. 13-kán volt az első
előadás. Dobsa „Sz. Istvánját" adták elő, végül
„A nemzeti ébredés hajnala" czimü allegóriái
képpel, melyet Molnár rendezett. A népszínház-
ban az őszi idényig a mostani hármon kivül nem
lesz előadás, hanem folytatólag másodnaponkint
a budai szinkörben játszanak.

Közintézetek, egyletek.
= (A pesti, hazai elsö takarékpénztár) 1867.

évi május havi forgalma a következő eredményt
tünteti föl; bevétel 2,351,611 frt 24 kr.; kiadás
2,309,586 frt 21 kr. Készpénz-maradvány ápril
30-ról: 188,146 frt 75 kr.; készpénz maradvány
május 31-rőT: 230,171 forint 78 kr. *-•

** (A pesti takarékpénztár) választmánya
1000 frtot bocsátott a belügyminiszter rendelke-
zésére honvédek segélyezése végett. Ugyanily
czélból 20,000 ft. tőke alapítását fogja a közgyü-
lésnek ajánlani.

= (A Szent László-társulat) ez idín első ván-
dorgyűlést tart Esztergomban.

üli ujság?

— (T. olvasóinkhoz.) Lapunk mult
száma mellett küldöttük szét elöfizetési föl-
hívásunkat a közelgő uj félévre. Olvasóink
mai számunk hirdetései közt azt egész terje-
delmében azt ismét föltalálják, s igy fölös-
legesnek tartjuk itt bővebben szólani az
abban elmondottakról; lapunk az eddigi
irányban, folyvást haladni igyekszik. Multja
jelöli jövőjét. — Ajánljuk elöfizetési fölhí-
vásunkat olvasóink s az irodalom minden
barátjának figyelmébe. Szerk.

** (Ő Felségeik) jún. 12-én este 10 óra után
Bécsbe visszautaztak. Nagy közönség gyült össze
bticsutisztelgésre az utczákon és az indóház körül,
köztök nagy számu honvédek, a fővárosi elöljáró-
ság, 8 a magas hivatalok fejei. Ö Felségeik folyto-
nos éljenzés közben léptek a váróterembe, 8
onnan a király nem sokára a vasuti kocsiba, mig a
királynő a küszöbön maradt egy ideig 8 a legnyá-
jasabban viszonozta az üdvözléseket. — A vonat
elindulta után az 0 Felségeiket ide kisért minisz-
terelnök is sok éljenzést kapott. — Ő Felségeik a
Mathild főhgnőért 8 napig tartó udvari gyász
ideje alatt Bécsben maradnak; azután hir szerint
ismét visszatérnek Magyarországba.

** (Rudolf koronaörökös) és Gizela főher-
czegnő jún. 12-kén d. e. fél 10 órakor a rendes
vasuti vonattal Bécsbe utaztak.

** (A 100 ezer darab arany,) melyet a király
és királyné a honvédek árvái és özvegyei fölse-
gélésére ajánltak föl, jún. 11-én az országos fő-
pénztárba vitetett át.

** (Klapka tábornok) az összes bécsi lapok
tudósításai szerint jún. 11-én Bécsbe érkezett. —
Azt is emlegetik, hogy Perczel Móricz haza jött,
sőt hogy (') Felségénél kihallgatáson is volt.

** (Azon szekrény,) melyben a királynak az
országos ajándékot átnyujtották, remek dombor-
műben, szent István, nagy Lajos, Mátyás és II-ik
Lipót arczképeivel van ékítve. Továbbá Magyar-
ország és mellékországainak czimerei és F J I .
betük vannak rajta, szintén domborműben. — A
királyné szekrénye hasonló az előbbihez, csak
hogy ezen szent Erzsébet, Mária, Adelheid és
Mária Terézia arczképei vannak.

** (A koronázás alkalmából) Simor János
herczeg-primás és esztergomi érsek, ki egyut-
tal a Szent István-rend kanczellárjává kinevez-
tetett, és gróf Andrássy Gyula magyar miniszter-
elnök az említetett rend nagykeresztjét, továbbá
gróf Almássy György főajtónállói, és gróf Sza-
páry Antal főlovászmesteri helyettesek a Lipót-
rend közép-, Maschirevich Samu g. k. érsek és
karloviczi patriarcha és Schaguna Endre g. k.
metropolita s erdélyországi érsek a Lipótrend
nagykeresztjét, Lipovniczky István czimz. püspök
a Sz.-István-rend lovagkeresztjét, Székács József
ágostai és Balogh Péter helvét hitvallásu superin-
tendensek a Lipót-rend lovagkeresztjét, — to-
vábbá a tudomány, irodalom, törvénykezés, gaz-
dászat és művészet terén szerzett érdemek a köz-
hasznu működése elismeréseül Arany János
magyar akadémiai tag a Sz.-István-rend, Balassa
János és Pauler Tivadar kir. tanácsosok- s aka-
démiai tagok, és Maschirevich Samu kir. táblai
biró a Lipót-rend, Madocsányi Pál volt főispán a
Szent-István-rend, Justh József, Gozsdu Manó és
Szilassy György földbirtokosok, valamint Led-
niczky Mihály hites ügyvéd a Lipótrend lovagke-
resztjeit dijmentesen, Ullmann Károly és Lutzen-
bacher Pál nagykereskedők, Than Mór és Székely
Bertalan művészek, és Erkel Ferencz a magyar
nemzeti szinház karigazgatója a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét, végre Liszt Ferencz a koro-
názási mise szerzője a Ferencz József-rend közép-
keresztjét nyerték Ő Felségétől.

= (Melczer István) személynököt Ö Felsége
a szent István-rend középkeresztjével ruházta fel.

= (O Felsége) 802 magyarországi fegyencz-
nek büntetését elengedte, 3-ét pedig enyhitette.

= (Kineveztettek) a király személye melletti
miniszteriumhoz: Barthos János udv. tan. minisz-
teri tanácsossá, Szentgyörgyi Gyula erdélyi kor-
mánysz. és Somossy József kir. tanácsos, Szirmay
Géza és Trauschenfels Emil orsz. képviselők min.
titkárokká, Semsey Lajos tiszt. min. titkárrá. —
Továbbá: Szaxun János, Nikolics Ulászló, Vavrik
Gábor, Kelemen Mór min. fogalmazókká, és báró
Rosenfeld Lajos, gr. Teleki Ed , Szegedy György,
gr. Csáky Sándor tiszt, fogalmazókká, Beör Kál-
mán, Augustich Károly fogaim, segédekké, és
Rosty Flórián tiszt, fogaim, segéddé.

** (A pénzügyminisztériumnál) Imély Miki.
másodrangu számtiszt első rangúvá, Münczberger
Máté id. nyüg. számtiszt másodranguvá, alsó-ran-
tokai Moxus Ödön adófelügy, tiszt 3-ad rangu
számtisztté neveztettek ki.

** (A koronázásról.) A koronázás napját az
országban több helyen megünnepelték, több hely-
ről pedig távirati üdvözleteket küldtek föl ez
alkalomból. Győrött pénzt gyüjtöttek, s azt a sze-
gények közt kiosztották. — A koronázást meg-
előzött 3 napon Győrből gőzösön 1031 személy
szállíttatott le Pestre, ezenkivül naponta 2 vonat
indult, és mégis fordult elő eset, hogy a közleke-
dési eszközök elégtelenek voltak. — A koronázás
napján a lánczhidon és a hajóhidakon, a kettős
ünnepen át pedig az utóbbiakon dij nélküli szabad
járás-kelés engedtetett. — A koronázás előestéjén
Ö Felsége a király táviratilag fordult Rómába,
kérve a pápa áldását; ő szentsége ezt azonnal
táviratilag küldötte meg. — A plébánia-templom
75 darab társországi és megyei zászlókkal volt a
koronázáskor diszitve, mely zászlókat a király
készittetett.

** (O Felségeik) a fővárosok részéről átnyuj-
tott ajándékok közül a bort és zöldséget saját
pinezéjük számára megtartották, az állatokat em-
lékül megtartva Gödöllőre szállíttatták, a többit
pedig a szegények gyámolitásával s ápolásával
foglalkozó jótékony intézetek, kórházak stb. ja-
vára átengedték.

** (Fiume város) koronázási küldöttsége jún.
11-én fejezte ki hódolatát Ö Felsége a király
eiőtt. A küldöttség olasz nyelven intézett beszé-
det Ö Felségéhez, ki ugyancsak olasz nyelven
következőleg válaszolt: „Kegyelmesen fogadom
fiumei hiveimnek hódolatát s királyi üdvözletem-
mel viszonzom azt. Vigyék meg küldőiknek ez
üdvözletet s biztositsák őket, hogy szép városuk
jóllétének emeléséről atyailag fogok gondos-
kodni."

Melléklet a Vasárnapi Ujság 24-ik számához 1867.
** (A királyné Ő Felsége) részére a koronázás

emlékére a pestvárosi polgárság által készittetett
imakönyv alakja következő: Albach „Szent hang-
zatok" czimü magyar szövegü imakönyve ezüst
szövetbe van kötve, vert arany lemezekkel ea drága
kövekkel kirakva. Mellső oldalán a királyné nevé-
nek első betüje gyémántokból van, az E betü felett
a magyar korona szintén gyémántokból; jobbra
Magyarország, balra Pest város, az E betü alatt
pedig a királyné családi czimere, e az egész oldal
vert aranykerettel van befoglalva és gyémánt,
rubin és smaragdokkal kirakva, ugy hogy az egész
nemzeti szint mutat. A könyv hátsó oldala hasonló
keretű, közepén „Pest, 1867. junius 8." van bevésve.
Az első lapon következő felirat olvasható: Erzsé-
bet Ó császári királyi Felségének magyar Király-
névá koronáztatása ünnepének emlékezetére hódo-
lat jeléül sz. kir. Pestváros közönsége 1867. junius
8. Az eredeti imakönyvben levő kőnyomatu öt kép
helyett Than, Barabás, Lotz, Telepi és Szél urak
műbecscsel biró Öt képet festettek. Az imakönyv
kék tokja gyönyörü könyvkötői munka. A diszes
ajándékot jún. ll-én nyujtotta át egy városi kül-
döttség.

** (A királyné) ily választ adott az imakönyv-
vivő küldöttségnek: „Fogadják benső köszönete-
met gyengéd figyelmükért. Legdrágább kincseim
közt fogom őrizni szeretett Pest városomnak e
gyönyörü ajándékát."

•* (O Felsége) Reviczky Konrádot, a cs. k.
Theresia-akademia növendékét, cs. k. nemes-
apróddá nevezte ki.

** (A királyné) 6000 ftot adott jótékony czé-
lokra és pedig 100 ftot Mezei József festésznek,
1900 ftot azoknak, kik hozzá segélyért folyamod-
tak, 1200 ftot a pesti kisdedóvodának, 1000 ftot
a pesti áryaháznak, stb.

** (Özv. Sebes Emiiné) részére a királyné
nyugdíj t rendelt adatni. „

** (Thaisz Elek) pestvárosi főkapitányt O Fel-
sége szép ajándékkal lepte meg a koronázási
ünnepélyek alatt fenntartott rendért. Az ajándék
áll egy igen szép vert-arany török dohánytartó
szelenczéből, mely kék zománczczal van övezve,
és két darab, másfél hüvelyknyi átmérőjü nagy
arany-éremből.

** (A csanádi püspök) a koronázás eseményét
nemzeti czélu alapitványnyal akarta emlékeze-
tessé tenni és küldött a magyar tud. akadémiának
10,000 frtot. — Báró Sina Simon pedig jótékony
czélra adott ugyanily tetemes összeget.

•* (Lovagoltak a koronázásnál) a magyar püs-
pökök közül: ahgprimás, az egri és kalocsai érsek,
a veszprémi, pécsi, sz.-fehérvár, györi, szombathe-
lyi, váczi, erdélyi, csanádi, szatmári, a szamosuj-
vári, lugosi s a n.-váradi gör. sz. s a munkácsi
megyés püspökök, a pannonhalmi főapát, továbbá a
keresztvivő Lipovniczky István, gr. Forgách
Ágost s Lipthay András c.-püspökök.

** (Ö Felségeik) azon főpapokat, kik a koro-
názás alkalmával kürültök fungáltak, arany ke-
resztekkel ajándékozták meg.

*• (A Mrály), kinek párisi útját nagyon emle-
getik, ha oda megy, hir szerint 12 magyar bande-
ristát is elvisz oda magával.

** (A városligeti népünnep) költségeire szánt
pénzt fővárosi szükölködők közt osztották ki.

** (A külföldi vendégek) távozta előtt több
helyen diszlakomát tartottak. A pesti lövészegy-
let például lövészvendégeinek adott egyet, Szent-
iványi elnök a bir. tanács tagjainak, Zelinka bécsi
polgármester pedig, viszonzásul, a budapesti elöl-
járóságnak.

•• (Néhai Mathildfb'herczegnoert) csütörtö-
kön 1867. junius 13-án udvari gyász vétetett föl,
8 junius 13-tól 26-ig bezárólag mély, junius 27-től
julius 3-ig bezárólag pedig félgyász fog viseltetni.

— (Az országgyülés) mindkét házának jún.
12-diki üléseiben az Ó Felsége által szentesitett
ismeretes törvényezíkkek olvastattak fel, s a kép-
viselőházból egy küldöttség választatott, mely O
Felségeiknek a ház köszönetét a honvéd-alapít-
ványért megvigye.

** (Mathild föherczegnö) bebalzsamoztatása
alkalmával következő égések találtattak a holt-
testen: A jobb karon, a hónaljtól kezdve a kö-
nyökig kétujjnyi szélességü égés látható, a bal kar
majd egészen el van égve; a nyakcsigán az égés
tallérnagyságu, a hát azonban boritva van mélyen
beégett sebekkel. Beljebb két tenyérnyi nagyságu
seb látható, épen ugy a lábszárakon. A test elő-
része sértetlen maradt.

*• (Türr tábornok,) mint irják, Párisban időz
és több vásárlásokat tőn magyar kiállitmányokból.
Többi közt egy szép kulacsot vett Adrián Já-
nos tatai esztergályostól — Plescb. Mátyás pol-
gártársunk pedig ajándékul adott a tbknak egy
csinosan készült kulacsot.'Kossuth elment Páris-
ból; Türr meglátogatta Henszlman Imre és Ró-
mer Flórián honfitársainkat.

** (Ujházy Tivadar) tudatja, hogy Ujházy
László északamerikai menekült hazánkfia mult
évben hirdetett gyűjteményei nem fognak megje-
lenni. Az előfizetők pénzeiket az illető ivtartóknál
visszavehetik.

— (Mai számunkhoz) van mellékelve a „Di-
vatvilág" czimü szépirodalmi és divatlap, s a
„Regélő" cz. regény- és beszély-folyóirat előfize-
tési fölhívása. Az első legolcsóbb divatlapjaink
közé tartozik, mely minden szám mellett hoz
mellékletet; a „Regélő" egy év folytán annyi
olvasmányt közöl, hogy 30-40 közönséges 8-rétü
kötet kitelnék belőle. Előfizetési áruk félévre: a
„Divatvilág"-ra 4 ft., a „Regélő"-re 3 ft., a ket-
tőre együtt 6 ft.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XII. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

Pozsonyból Szinnyei József és neje 50—50 kr. ifj
Szinnyei József, Otmár és Károly 40—40 kr. h. B. 10 kr.
D. K. 10 kr. Ossz. 2 ft. 40 kr. — Tasnád-Szántóról Ková-
csy Sándorné 80 kr. — T.-Füredröl Milesz Béla 40 kr.,
Milesz Béláné 1 db. ezüst huszas. - Kassáról Spernovits
Józsefi ft, — Husztról (Máramarosból) Martineck Ede ál-
tal: Roxer Vilmos 1 ft. Schmidt Károly 1 ft. Martineck
Ede 1 ft40 kr. Szilágyi Bernát 50 kr. Krausz Ignácz 20 kr.
Hrabéczy Sándor 1 ft. Bikky Ferencz 20 kr. Hánka Márton
40 kr. Voloscsuk János 1 ft. Illyásevies János 50 kr. Hor-
váth Ágoston 1 ft. Jakobovics Kajtán ifj. 50 kr. Képesy
Gyula 1 ft. Jóny Géza 50 kr. Neusinger Endre 50 kr.
Voytigh Rudolf 20 kr. Mármarosy Elek 10 kr. Ujhely
Antal lelkész 30 kr. Bikky Berta 10 kr. Krausz Dávid 30
kr ifj. Pellionis József 1 ft. Valaki 30 kr., Eglis Dezsö 40
kr. Ozsváth Dániel 40 kr. Adreáni Ferencz 50 kr. Horváth
Károly 1 ft, Győry János 20 kr. Mandics János 50 kr.
Ossz. 16 ft. — Eperjesről Márczy János 50 kr. Fizély
Frigyes 50 kr. Négyen 10—10 kr. Ossz. 1 ft. 40 kr. —
Szőlősről Földy Imre 1 ft. — K.-Remetéról Székely János
30 kr. — N.-Géczröl Luby Károly 1 forint.

A Xll-ik közlés összege 22 ft. 80 kr. és 1 db
ezüst huszas.

Az I—Xl-ik közléssel együtt begyült eddig
összesen 715 ft. 90 kr. és 2 db. ezüst huszas.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 7. „A nburalom." Eredeti vigjáték 3 felr.

Irta Szigligeti.
Szombat, jún. 8. Ingyen előadásul: „Régi pénzek."

Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Fáy András.
Vasárnap, jún. 9. A magyar gazdasszonyok egylete

ó» a szinházi segélypénztár javára: „Afrikai ni'." Opera 5
felvonásban.

Hétfő, jún. 10. „A mama." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta
Szigligeti.

Kedd, jún. l l . A koronázás ünnepére, a szinház ünnepé-
lyes kivilágitása mellett, először: ,,A szent korona." Ünnepi
előjáték 1 felv. Irta Szigligeti Ede. Zenéjét szerzettek: Erkel

és Böhm G.— Ezt követte : „Kemény Simon." Eredeti drá-
ma 3 felv. Irta Szigligeti, zenéjét szerz. Huber K. Az elsö
mü allegoricus előadása a korona történetének. Cselek-
vényét szent István visiója képezi, melyben a három külön
házakból eredt királyok csoportozataijelennek meg az első
király előtt. Azután Gizela nejével tart a király párbeszé-
det, melynek alkalmi helyeit, különösen azokat, melyekben
Szigligeti ügyesen vonatkozika szintén bajor házból szár-
mazott Erzsébet királynéra s méhol ennek valósággal mon-
dott szavát is beszőtte, nagyon megéljenezték, a Dózsa
Györgyből vett fegyvertánezot pedig még meg is ujráz-
tatta a legnagyobb részt vidékiekből állott közönség. Ha-
sonló örömnyilatkozatokra nyujtottak alkalmat a „Kemény
Simon" hazafias helyei is. E művet is Szigligeti itta az is-
mert történelmi alapeszmén. — A szinhiiznak legkisebb
zuga tele volt közönséggel, csupán a páholyok egy kis
resz* állott, Mathild föherczegnö halála miatt, üresen.

Szerda, ju«. 12. Másodszor: „A »zent korona" és „Ke-
mény Simon."

Csütörtök, jún. 13. „Lohengrin." Opera 4 felv. Wag-
ner Rikhárdtól.

Szerkesztői mondanivaló.
— Bi -Enyed. P. Sz. K. Az érdekes képeket köszö-

nettel vettük. Várjuk a czikket is.
— H.-Bdsasörmény. Mázán Lukréezia. — Nem vár-

tunk a Hajdúságból ily exoticus közleményt. Egyébiránt
látszik rajta némi irói gyakorlottság, de túlságosan bosz-
szura is van nyujtva s a közölhetés mértékét nem üti meg.

— Nagy-Várad. F. S. Kossuth Lajosnak lapunk 22-ik
számában megjelent arczképe 1867. ápr. 9-ki turini photo-
graphia után készült.

— Magyar sóhaj. Igy végzi:
Maholnap nem leszek büszke rája
Sót — szégyenlem, hogy magyar vagyok.

Odáig tán nem jutottunk.
— Rónaszék. P. J . A kérdett czikk nincs kezünknél,

nem találjuk a régi kéziratok közt.
— Eperjes. Z. J . Nem tudjuk micsoda czikk az,

melyről a levélben kérdés van téve.
— M.-Homorog. Nem rendelkezhetünk annyi térrel,

hogy a takarékmagtár alapszabálytervét egész terjedelmé-
ben adhassuk. Érdekesen készült kivonatos ismertetést az
eszme közérdekűsége tekintetéből szivesen közölnénk. A
kéziratot visszaküldjük. Az ajánlott tájleirásokat elvárjuk.

— Mutatvány Ossián müveiből. A közlött mutat-
vány után itélve, a fordítás nem képez haladást az ezelőtt
negyven évvel megjelent magyar Ossián-forditáshoz képest.

— Koronázási dal. Maga a tény által költött lel-
kesedést ez csak lehangolná. Nem közölhető.

— Cs. A. A dalnok stb. A rég elhangzott Bajza-kor
középszerűbb termékeire emlékeztetnek, a mai költői
irányhoz nem találnak eléggé.

SAKKJÁTÉK.
394-dik sz. f. — Grirashav S.-től.

Sötét.

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Lapunk mai számához van csatolva
a „Divatvilág"' czimü szépirodalmi, ismeret-
terjesztő és divatlap, „Hazánk s Külföld"
és „Heti Posta" 1867. második félévi elöfize-
tési fölhívása.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

16
17
18
19

20
21
22

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
€s6t .
Péntek
Szomb.

Junius
F 1 Ss.hároms.
Jézus sz. vére
Marczellián
Gyárfás, Protáz
Űrnapja
Alajos hitv.
Baulina, Kriszt.

F Sz. hár.
Adolf
Marczel
Gyárfás
Flóra
Alajos
Paulir kos

Gfirög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Junius (ó)
4 A Punk. vas.
5 Punk. hétfő
6 Visarion
7 Theodotus
8 Theodor v.
9 Cirillus, Alex

10 Timoté Antal

Siv. Ros.
13
14
löMak.győz.
16
17
18
19 S. Bech.

N a p H o l d
hossza | kél |nyug.|| hoasza | kél |Jgyg£.

f. p.

84 46
85 44
86 41
87 38
88 35
89 33
90 80

<5.
4
4
4
4
4
4
4

P-
2
2
2
2
2
2
3

ó.
7
7
7
8
8
8
8

P-
58
59
59
0
0
0
1

f.
256
268
280
292
304
316
328

P-
30
23
15
8
3
3
ll

6. v
7 8
7 58
8 43
9 23
9 59
10 33
11 1

ó. p.
3 48
4 30
5 16
6 8
7 3
8 1
9 2

Hold változásai. Q Ujhold hétfőn, 1-én, l l óra 4 perczkor éjjel.

TARTALOM.
Erzsébet, magyar királyné (arczkép). — Maria Teré-

zia megkoronáztatása 1741-ben. — Képek a koronázásról
(képpel.) — A párisi világkiállitás. — Óriás ágyu a párisi
kiállitáson (képpel). — Egy szó a magyar korona törté-
netéhez. — Tárház: A koronázási ünnepélyek. — Arany
János „Összes költeményei." — Irodalom és müvészet. —
Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? — Adakozások
Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
*
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MárTÉny-oránit- s másnemü kövekből készült

SÍREMLÉKEK,
emlékszobrok, feszületek, keresztelőmedeiu-zék, asztaltáblák, épületmuukák s ejsyéh ínárványmü-
készitmények, közvetített megrendelhetésenek czéljából az orsrág különböző vidékein s a dunafejedelem-
sé^ekben ügynökségeket állitván fel: van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon értesítés mellett
itt közzé tenni, hogy az érdeklett megrendelések az általam ép e végből kiadott s minden ügynökségnél meg-
tekinthető rajzkönyvnek nagy választéku mintarajzai után és az ezekhez mellékelt nyomatott árszabályzat
szerint minden alább megnevezett helyen elfogadtatnak s pontosan teljesittetnek.

Az
Abonybalt: Székány Istvau.
Abrudbanyán: Kenietey Ignácz.
Al»ó-Jás7.-8zeiitgyfirgyftn: Galovies J.
Also-Kubin: Freud Ábrahám
Apathinban: Weidinger Zsigmond.
Aradon: Andrényi Károly.
Uj-Aradon: Orth A. J.
Almáson: Beck Mór.
Bátaszéken: Koller Istr. J.
Boszfercze-Bányán: Palkovics Lajos
Békésen: Konsitzky János.
ÍV.-Becskereken: Sehüffer Péter.
Belgrádon: Bukovalla és Mejovics.
Bezdánban : Schwell E. T.
Bisztriczen : Kelp Frigyes.
Bogdánban: Blascliuti és fiai.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán: Karácsonyi Miklós
Brassón: Zürner Ferencz
Broodon: Dimovits D. N.
Brailátl: Sréten Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
B.-Csabáu: Singer D. A.
Bi.-Csanádon: Telbisz János.
l'zeglcden: Gombos Pál.
t'songrádou : Marsics Ignácz.
Dályán: AVeiss testvérek.
Dettán: Frey A. fia.
Deésen: Krémer Samu.
Devecser: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Dömftlkön: Turcsányi Andor.
Dunaföld váron: Nathera Pál
Kleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Kper jeseu : Pölt Ferencz.
Erzsébetvárosban: Szenkovits Z.
Eszéken: Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Scbesehcrko Ant.
Felsö-Bányán: Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason: Novák János.
Galaczon: Metaxa A.
(•inrgevoban: Waldner Wilmos.
(iöllniczen: Szentistványi F. J.
B.-(>yarinaton: Gazdick Lajos.
Gyöngyösön: Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Halason: Hirschler David.
Hátszegen: Lengyel és fia.
Hódságon: Rausch Antal.
Hold-M.-Vasárhelyen: Szokolovits Illés
llftgyészen: Rausz özvegye és fiai.

illető ügynök urak névsora következők:
Jussiban: Bnumgartner Frigyes. l 'apan: Bermüller Jóx ef.
Jászberényben: Holczer testvérek. Pécsett: Obetko Zsigmond.
Iglón: Schwarz A. V.
Ipolysághun: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jermi Károly.
Karansebes: Engels Mátyás.

i Kaposvárott: Laipzig.
j Károly varott: Fröhlich Albert.
JKarolyfehérvarott: Matemy Emil.
|Kalocsán: Loidl József.
jKrajovan: Vidacs István.
Késmárkon: Szopko C. N
Kezdi-Váxárlielytt: Csiszár Mihály

IN.-Kikiuda: Kisiílinger Mátyás.
Kis-Kfirosöii: Teichner Illés.

JKolosvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.

'Kilián: Bosnyák J. utóda.
JKun-Szent-Miklóson: Leschitz Mátyás. Szegeden- Reinitz Vilmos.
|Kun-Szent-Mártonban: Nitsch Márton. Szegszardon: Fejős J. M.
'Kőrmftcz Bányán: Jánosy János özv. Szentesen : Dobray János.
~ ippáll: Winternitz és Büchler.
jéván: Missik J.
ompalankáii: Rojesko J.
OFOnczon: Geduly Albert.

Lovrinban: Krausz Péter.
Lőcsén: Schmidt K. Lajos.
Ilgoson: Schisler Antal

Makón: Böhm Albert.
Maros-Vásárhelyit: Fogarasy Döme.
Megyésen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Bede László
Mohácson: Witt Károly.
Moóron: Haan Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagy-Károlyban : Nasch és Weisz.
Xagy-Kftrősftn: Szikszay L.

Pétervaradon : Lang Mátyás.
I'etriniában: Schmidt M. f. fia.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Radujeváczon: Büchele J.
Rimaszombatban: Dapsy József.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Rusztsnkon: Woititz Zsigmond.
S.-A.-Ujhelyi: Szentgyörgyi József.
Sarospafakon: Hosenbliih J.
Segesvárott: Misselbacher fiai.
Selmeczen: Dimák J. E.
Szabadkán: Demerátz Albert.
Szatmarott: Jaracsko Dániel.
Szamos-Újváron: Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
S/,ász-Régí.'iiben: Wachner Trasgoí.

Szent-Tamáson: Manojlovits J.
Szebenben: Dinger Nándor J.
Székelyhidon : Szabó István.
Szilágy-Somlyón: Breszler János.
Szigetvarott: Kohárits Ferencz.
M.-Szigeten : Tyrnauer György.
Tischolczon: Küchta Dániel.
Tulcsan: Bauer János.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokaj ban: Kroczer Ágoston.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turinnogurellóban: Aumüller Ferencz.
Turnseverinban: Dinelli és társa.
Tittelbcn: Kreszties Mihály.
Uj-Verbáczon: Szmiha A.

? 2163 (4-4)

Pénz
! adatik mindennemü állami-.
i ipar- és sorsjáték! érték-
|papírokra 85% árfolyam
! értékig, mely akár egyszerre,
akár részenkint fizethető

vissza.

Károly József
váltóüzlete

Iharininczad-utcza 3. sz. alatt.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.

] Louis Roederer a lleims : carte blanche;
Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bonzy 2 ft.

! Napoleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2 Vi ft. A
fentebbi fajokból Vj palaczkokban
l'/jft. 2097(9-24)

| A pénzösszegbérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

\'agv-Kun-Szent-Miklóson: Karl Nánd. Újvidéken: Menráth Lőrincz.
Nagy-Kanizsán: Schwarz Adolf.
Nagy-Kallóban: Mandel Salamon.
Xagy-Bányan: Haracsek N. János.
Nagy-linyeden: Jakabfy Albert.
Nagy-Szombaton: Balázsovits János.
Nagy-Sehenken: Pototzky Gergely.
Xagy-Váradon : Sdravits János.
Xyir-Báthorban: Lagányi Ede.
Ayiregyházán: Kralovánszky László.
Nyitrai!: Fülberger R. A.

, Oraviczai!: Becker József.
ÍOrsován: Böhme Károly.
I Orosházán: Vánuyel Mihály.
]Őszödön: Fábián Mihály.
j Pakson : Weisz Fülöp.
I Palánkan: liosenstoek Salamon.

i Sz.-Udvarhelyt: Dobray Nándor.
Ungváron: Landau Dávid.
Uj-Becsén: Kugler József Ede.
Vág-Ujhelyt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verscheczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard Tódor fiai.
Viddinben: Joannovits J.
Vingán: Augustinov Antal.
Vnkovárt: Birra György.
Zágráb: Kroschel M. C"
Zentán : Győrffy Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.
Zsombolyán : Schnur Frigyes.

2144 (2-5)

GERENDAY ANTAL,
elsö orsz. szab. márványgyártulajdonos.

Utazók,vadászok
(2 - 3)2151 és

lovaglók számára.
Nyergek, kantárok, teljes nyereg-
szerszamok, izzasztók, ostorok, ka-
rikások, mindennemü zablák, csatos
sarkantyúk, vadászszékek, minden-
féle madár és vadcsajókak, vadász-
sipok, kürtök, kutyánjakstijak.
szájkosarak, por és seréttartók, há-
lók, csapdák, vadáazcsntorák, ivó-
serlegek, istálló-eszközök és lám-
pák s végre mindendennemü tartósan
és szilárdan gyáitott utazó-eszközök,
bőröndök és táskák urak és hölgyek
számára minden nagyságban és legna-
gyobb választékban készen kaphatók.

Javitások és vidéki megrendelések
gyorsan és jól teljesittetnek.

OTTOFI LIPÓT raktárában,
Pest, kishid-uteza 3. sz. a.

a női utaxó ládához.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Koronázási emlékkönyv.
I. Ferencz József osztrák császárnak

Pesten, junius 8-án

Magyarország királyává koronáztassa emlékére.
Fametszvényekkel, negyedrétben, ára 20 kr.

Die Krönung.
der ungarischen Kftnigc und Koniginen im Allge-
meineii, die Kron-Inslgnien, und die KrAnung

Ihrer Majestáten

Franz Josef und Elisabeth.
Negyedrét, fametaz vényekkel, ára 20 kr.

KORONAZASKONYV
Irta

Negyedrét, borítékba füzve 50 krajczár.

Budapest legujabb térképe
1861.

Neuester Plán \on Pest und Ofen.
Von F f . stadt. Ingenieur.

Nagy ívrétben, borítékban 2 ft. Vászonra huzva könyvalakban 4 ft. Vászon
rudakkal 4 ft.

Tizennegyedik évfolyam.
A. k é t l a p

együtt:
Félévre 5 forint.

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS K g y l a p
külön:

Félévre & forint.

Vasárnapi Ujság te Politikai Uj donságok
második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmu két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan Mustrálva, a másik .^Országgyülési
beszédtár"-ral bővitve.)

Bátran elmondhatjuk, hogy tizennyolcz év óta nem ért még hazánk
oly nagy időket, mint jelenben. Azon nagy nemzeti és alkotmányos átala-
kulás, mely az 1848-ki alapokon, de a viszonyok elutasithatlan követel-
ményeihez képest, épen most van folyamatban, s már legközelebbről meg
leend pecsételve, bevégezve egy szenvedésekkel teljes korszakot és meg-
nyitója lesz egy jobb időnek.

E korszak nem lehet más, mint az 1848-kinak folytatása. A mi még
akkor bevégzetlenül s kifejtetlenül maradt, a mit nehéz és sújtoló sorsfor-
dulatok félbeszakitották, most kellend befejezni, midőn a koronázás nagy-
szerü ténye által a magyar törvényhozás mindkét alkatrésze: országyülés
és koronás király együtt leend s együtt működhetik a haza és nemzet ja-
vára. A közöröm a tizennyolcz éven át hazánkra sulyosodott akadályok
elhárítása fölött, méltán tölt el minden hazafi-kebelt; de e közöröm izgal-
mas napjai ut'ín a komoly munka nehéz — ám sikerben gazdag — korsza-
kának kell következni. A negyvennyolczadiki elvek részletes kivitelének s
alkalmazásának nagy munkája a jelen nemzedékre vár; napjainkra jutott a
föladat, hogy azok szellemében megujittassék a szent koronának nyolczszá-
zados birodalma.

Ezért kiváltképen fontosak s örökre emlékezetesek lesznek a legköze-
lebbi napok és hetek. Maga a koronázás rendkivüli horderejü ténye, egy-
aránt bir az ujdonság érdekével s a maradandóság becsével. Azon fényes és
nagyszerü ünnepélyességek, melyeknek hazánk iker-fővárosa ez alkalommal
tanuja, s melyeknek szemlélésére nemcsak a haza minden részéből, hanem a
külföld távolából is ezerenkint seregeinek a kíváncsiak és érdeklődők cso-
portjai: mind a tollnak, mind a rajzoló ónjának bőséges anyagot nyujtanak
a leírásra, ábrázolásra és ismertetésre. Ugy intézkedtünk, hogy olvasóink
lapunkban mint egy hű tükörben láthassák mindazt, a mi fény és nagysze-
rűség, látványosság és magasabb érdek, kevés órák és napok szűk kereté-
ben ekkor összecsoportosul; s hogy mind leírásaink, mind képeink, melyeket
kitünő hazai művészeinktől nyerünk, ugy hűségben mint müvészi felfogás-

ban és kivitelben, minden igénynek megfeleljenek s helyes fogalmat nyujt-
sanak a koronázás minden főbb mozzanatáról.

Ezek mellett azonban nem fogjuk szemeink elől téveszteni azon egyéb
érdekeket sem, melyeknek lapjaink annyi éven át hű őrei és ápolói valának.

E szempontból a „Vasárnnpi Ujság" közleményei továbbra is fel fog-
nak ölelni mindent, mit az emberi ismeret körében, ugy a hazai mint a kül-
földi életre, viszonyokra természeti nevezetességekre, történeti mozzana-

I tokra nézve érdekest, fontost, tudni méltót találandanak; kellő arányban
! gondoskodva a mellett a nemesen mulattató olvasmányról. A sajtó felszaba-
dulásával ismét szélesedett köre is ; sokat,mi eddig tilalomfával volt őrizve,
különösen hazánk utóbbi husz évi történeteiből s állapotaiból, most már
szabadon tárgyalhatunk, s e szabadsággal élni is kivánunk.

A „Politikai Újdonságok" ezután is hű tükre leend az eseményeknek,
s azokból összevonva az egész politikai helyzetnek. A törvényhozás, kiegé-
szitett állapotában, kétségkivül a legnagyobb horderejü s minden honpol-
gárt mélyen érdeklő alkotások előestéjén áll; az ujonnan megindult megyei
s törvényhatósági élet folyvást bő és érdekes anyagot szolgáltat a politikai
és társadalmi közleményeknek. Lapunk mind ezeket éber és folytonos figye-
lemmel kiséri, azok eredményét hiven és gyorsan terjeszti olvasóink elébe,
az országgyülések hű rajzán s a belpolitikai események átnézetén kivül,
kellő gondot fordítva a külföld nevezetesebb mozzanataira is.

Munkatársaink régi köre, az eddigi erők megtartása mellett, folytono-
san gyarapodik; állandó főmunkatársaink: a Vasárnapi Újságnál Szász
Károly ismert írónk; a Politikai Újdonságoknál pedig Pálffy Albert, e lap
politikai részének már kilencz év óta vezetője.

Atalában főtörekvésünk leend, hogy lapjaink folyvást hű képviselői
legyenek a nemzeti és hazafias közszellemnek, s ez által akarjuk tovább is
kiérdemelni a közönség részvétét.

Pest, 1867. junius elején.

Heckenast Gusztáv, kiadó. Nagy Miklós, szerkesztő.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
F é l é v r e ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) . . . . . . 5 f o r i n t .

C s u p á n a V a s á r n a p i U j s á g :
Félévre (julius—deczember) 3 forint.

A három forintos előfizetéseknél vigláosan kiirandó, vajjon
csupán a Vasárnapi Ujság vagy csupán a Politikai Újdonságok
kivántatnak e?
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — Á pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A j
mult félévi cdmszelvényekből egy-egy darab szives beküldését!
kérjük.

Csupán a Polií kai Újdonságok:
Félévre julius —deczember) 3 forint.

A „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
tebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t. cz. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyár>soks iparüzők hirdetményeinek fölvé-
telére s közlésére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban
fognak számittatní, — többszöri hirdetésnél az illetők különös ked-
vezményben részesittetnek. A forditások németből magyarra ingyen
eszközöltetnek.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜBSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzíratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Késztiietek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel

Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erői hor-
gany-érczböl szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négysnögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és i} lő kádak a legerősebb

anybl K^ROLY
2 1 8 5 < 4 - 6 > bádogos-mester

Raktár: rózsatér Z. sz. a., a városháza mögött.

POLLAK MÓRICZ papirfcereskefléséból
egyetem-uteza 4. sz. a., az „AIbum"-hoa, Heckenast O.-féle házban

P e s t e n .
100 levélpapír névvel . . . . • • . . . — ft. f>0 kr
100 „ „ finomabb — „ 80 „
100 „ „ legfinomabb
100 szines levélpapír névvel
100 „ „ „ finomabb
100 ,, ., „ legfinomabb

I 100 levélpapír monogrammal minden szinben
! 100 „ ,, v „ angol papir
| 100 db. levélpapír gyászfoglalványnyal s névvel

Ugyanaz gyászmonogrammal . . . .
100 db. magasnyomású latogatásijegy 1, 2, vagy 8-soros

i 100 „ kőnyomata látogatatijegy 1, 2, vagy 8-soros, koronával vagy
| czimerrel , . . . . . • • 1
i 100 „ kdnyomatu látogatásiiegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy

8-soros, koronával vagy czimerrel 1 „ 50 „
1000 „ pecsetölőmark, tetszésszerinti betűkkel vagy czimerrel min-

den szinben 2 „ 50 ,.
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el Tannak látva, postni
utánrét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek. 1989 (14 - 25)
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Főnyervény 250,000 forint,

Hitel-igérvények
8 ft. 50 krjával és

50 kr. bélyeg huzás julius l-jén
Eredeti Mailandi jegyek 6 ttjával,

£ db. 18 ft. 50 kr.
10 db. csak 36 ft.

évenkint 4 húzái, a legközelebbi huzás junius 16-án, főnyervény 100,000 ft.

Társasjátékok
20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy badeni 35 ftos

jegy hozzáadásával.
25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevé-
geztével a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között
felosztatik.

íW p]/t(1fltT1fl Ir "ÚQdennemü állam-, ipar- és sorsjátéki
DA C l t t U a t U d l k értékpapírok, arany és ezüstpénzek a napi

árfolyam szerint.
F* Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 2164 (2—4)

KÁROLY JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, harminczad-utcza 3. szám alatt.

Alulittnak van szerencséje a báde i l í IiagytlfTCZ. állail l-
ftlCSftll S o r s j e g y e i v e l biró részvényeseket következő

május hó 31-én kijött 20 sorozat-számról értesiteni:

86,198, 980.1076.1233,1616, 2244.2350,2556, 2807,
2868,3446,3829,4066,4788,4880,5704,5907,6627,6985.

A nyeremények huzása f. hó 31-én történik. A legközelebbi huzás
pedig f. évi augusztus 31-én fog lenni, a mikorára részvényeimet, darabját
3 ft., 6 darab l I ft., 12 darab 33 ftba o. ért. számitva a tisztelt közönség
figyelmébe ajánlom.

SALER L. VILMOS,
2169(1—2) majnai Frankfurtban.

Nagy politikai napilap.
1867. második félév.

WtTK Elöfizetési felhívás ~W

MAGYAR UJSÁG
f. évi julius — deczemberi folyamára.

* Tizennegyedik évfolyam.

Haszonbéri hirdetmény.
Karczagvárosa közbirtokossága tulajdo-

nához tartozó, össsresen 876 catastralis hol-
dat és 491 D ölet tevő, a legjobb minőségü
szántó- és kaszálóföldekből álló pákapusztai
birtokrész, a könnyebben valo kiadás te-
kintetéből 8 egyenlő tagra osztva e f. év
sz. Mihály napjától számitandó 6 évre ha-
szonbérbe kiadandó levén; a haszonbéri
árverés f. ét juniushó 30-ik és ha a birtok
akkor ki nem adathatnék, julius 28-ik nap-
jának, mindenkor délutáni 2 órájára oly
megjegyzéssel tüzetik ki, hogy a haszon-
bérletben résztvenni szándékozók, mago-
kat elegendő bánatpénzzel ellátva, a kitü-
zött időben a helyszinén tartandó árverésen
megjelenni sziveskedjenek. 2165 (3 — 3)

A haszonbéri feltételek addig is ugy
Karczagvárosa, mint Kis-Kun-Félegyháza
főbírói hivatalainál megtekinthetők.

Kelt Karczagváros közbirtokosságának
1867. márcz. 81-én tartott közgyűléséből.

A szüléket érdeklő.
Hosszu időt igényhj vett szorgos ta

nulmányozásomnak sikerült a gilisztabe-
tegségnek, mely a gyermekek sorából oly
tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam
feltalált „Giliszta-esokoládémbnn" töké-
letes gyógyszert állitni elő. Használati
módja a szeletek göngyölén olvasható.

Kapható Pesten: Törők József gyógy-
tára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében, s ezenkivül számos bizonylatokat
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi-
zományoshnnál. 2170 (1 — 12)

Ára egy darabnak 20 kr., nálam hely-
ben 6 darab egy forint.

Megrendelhető posta-utánvétellel az
egész birodalomba.

Kröczer Ágost s. k.
i gyógyszerész Tokajban.

Egy több mint 10 év óta urbéri mérésekkel s építészettel foglalkozó okleveles mér-
nökjutányos feltételek mellett ajánlkozik mérnöki munkavállalatra vagy uradalmi mérnök-
nek Fehérmegyében, ki elegendő biztositékot képes nyujtani, sőt kész 3—4 hétig dij
nélkül is müködni, mig képessége felismertetik. E tárgybani F. J . betükkel jegyzett
levelek Székesfehérvarra intézendók Széchenyi-utcza 28. sz. a. 2158 (3—3)

A „Magyar Ujság" a jövő félévtől kezdve megnagyob-
bított alakbaD, öt hasábos iven fog megjelenni, az eddigi elöfizetési
föltételek mellett.

Az anyagi és szellemi támogatás nagy mérve, melylyel kedvezőtlen
évszakban megindult lapunk találkozott, e megnagyobbitást nemcsak lehet-
ségessé de szükségessé is tette.

Az államéletünkben végbemenő nagy átalakulás alatt annak hordere-
jére vonatkozólag, igyekezvén az eszmék tisztázását előmozditani, a lassan-
kint fölszabaduló valódi nemzeti közvélemény hozzánk özönlő nyilatkozvá-
nyai közlését legidőszerűbb, mellőzhetlen szükségnek tartottuk. Igy lapunk
szorosabb értelemben vett ujsági része, hirtartalma számára kevesebb tér
jutott. Egy okból nem adhatánk helyet a vidékről érkező, gyakran igen
érdekes tudósításoknak sem. De a már f. hó 15-től kezdve valósulandó meg-
nagyobbitás folytán képesítve leendünk jövöre a napi események rova-

| tára nagyobb tért s figyelmet fordítani.
S különösen a megyei s városi önkormányzat alkotmányos szabad

gyakorlata fölött óhajtván őrködni, t. cz. vidéki elvbarátaink közleményei
lapunk egyik állandó rovatát képezendik. — Lapunk irányáról szólnunk
ezuttal már fölöslegesnek tarthatjuk. Szerénytelenség nélkül állithatjuk,
miszerint az rövid két hó alatt, ugy a haza határain belül, mint azon kivül
is ismeretessé lettt.

Magában azon egy körülményben, hogy nagy hazánkfiának Kossuth
Lajosnak történeti eseményt képező s roppant horderejü nyilatkozványá-
nak közlönyévé választattunk, magatartásunk oly fölavatást nyert, melynél
nagyobban nem részesülhettünk, s mely ennélfogva részünkről minden
további hivatkozást fölöslegessé tesz.

Ezentul csupán egy körülményre legyen szabad utalnunk. Az elv-
különbség, melyet szemben a hatalommal s a vele szövetkezett hazai ele-
mekkel képviselünk, rendkivül nagy, s nem kevesebb, mint a nemzeti lét
vagy nem lét kérdése körül forogván, melynél természetesebb viszonyok
közt levő országokban nem többé pártok, de ellenségek állnak szemben
egymással: ily helyzetben küzdelmünk csak ugy számithat sikerre, ha a
hatalom alkotta pártok ellenében szellemi működésünk e nemzet nagy zömé-
nek auyagi és erkölcsi támogatására hivatkozhatik.

Az eddig mutatkozott hatás és részvét hinnünk engedi, hogy a kellő
mérvű pártolásban részesittetni fogunk, s miután már eddig is kitünő szel-
lemi erők csatlakoztak hozzánk, melyeket eddig az absolut rendszer lekötve
tartott, a t. közönség is bizton számithat reá, hogy lapunk tartalma ahhoz
képest fog értékben és érdekességben növekedni, amint a körülmények a
nemzeti közvélemény szabad nyilatkozására kedvezőbbek lesznek.

Böszörményi László, feieiő* szerkesztő.

Elöfizetési feltételek:
Postán kttld ve:

Egy hóra 1 ft. 5 0 kr.
Három hóra (julius—szeptember) 4 „ 5 0 „
Hat hóra (julius—deczember) . . . . . . . . 9 „ — „

fiW" Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedves-
kedünk. — A pénzes levelek bérmeutes küldése kéretik.

ó cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendü éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÁLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (4-10)

melyek mindennemü gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Koczó Pál urnál Pesten,Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
T. E. Máder urnál Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

' Az előfizetések, bármikor érkeznek, mindig a hó elejétől számíttatnak.
Pest, junius hó 1867.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

A Magyar Ujság
kiadó-hivatala egyetem-uteza 4. íz.

SZABÓ FERENCZ,
2154 (3-3) g é p é S Z ,

ajánlja magát mindenféle

malmok épitésére,
ugymint: via-, §>**-> ló- és szélerőre egyszersmind

ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépelt,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
• czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-utcza 3-ik sz. a. PESTEN.
Kiadó-tulajdonos HAckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

25-ik szám.

Pest, junius 23-án 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft. -»@

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
igtetianál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg
minden igtatás után 30 ujkr.

többszöri
dij külön

Kégi óhajtásunkat s egyszersmind köte-
lességünket teljesítjük, midőn társ-lapunk,
a „Politikai Újdonságok" főmunkatársának
s politikai rovatai vezetőjének arczképét s
életrajza főbb vonásait mutatjuk be olva-
sóink elött. A szoros viszony, melyben a két
testvér-lap és munkásai egymáshoz állanak,
nem engedik áradozóknak lennünk a megér-
demelt dicséretben sem. Egyébiránt Pálffy
Albert neve és munkássága sokkal ismerete-
sebb minden magyar olvasó előtt, ismerete-
sebb kivált e lapok olvasói előtt, mintsem
elég ne volna az, ha egyszerüen csak élete
és müködése főbb mozzanatainak
emlékét frisitjük föl egykissé.

Pálffy Albert 1821-ben szü-
letett Gyulán, Békésmegyében
(s nem Nagy-Váradon, mint ed-
digi életrajzaiban hibásan irják,)
mivelt szülőktől. Atyja, Ferencz,
só-hivatali tiszt volt, anyja Ny éky
Juliána. Anyja csak szülőit láto-
gatni ment Gyulára s i t t adott
életet fiának.

Albert Debreczenben kezdte
az elemi iskolákat, majd Nagy- _..r— •-
Bányán és Aradon já r t gymná- ~~r=í
ziumba, a mint atyja, hivatala r :
szerint egyik vagy másik helyre
tétetett át. 1837-ben kis-pap lett
a szatmármegyei semináriumban
s ott bevégezte a bölcsészi tan-
folyamot, sőt már a hittanit
is, egészen az utolsó év végeig,
de midőn Hám János az akkori
szatmári püspök (1848-ban a
király által kinevezett primás)
öt „sub-diaconus'-sá akarta föl-
szentelni, az utolsó perczben ha-
tározá el, mivel már addig is
sokat és soká küzdött, hogy nem
lép be az egyházi rendbe, melyre
nem érzett magában hivatást.

Atyja ekkor már Nagy-Vára-
don hivataloskodott mint só-
pénztárnok; s ő, erős kedvvel
fordulva a jogi pályához, félév alatt az itteni
jogakadémiánál letette a vizsgákat s egy évi
J°g-gyakornokság után 1842. augusztusban
Pestre jött jurátusnak és i tt Lányi szeptem-
vir oldala mellett esküdött föl.

Az ifju eiőtt uj világ nyilt meg s vég-
zete, ellenállhatlan erövel kapván meg lei-

P á l f f y A l b e r t .
két, uj pályát jelölt neki. És bár a következő
évben letette az ügyvédi censurát és meg-
kapta diplomáját, annak soha hasznát nem
vette; életében egyetlen pört sem vitt, de
nem is járt utána, hogy kapjon, mert kizá-
rólag az irodalommal foglalkozott.

Szelleme, az akkor uralkodott irányok
közt, az uj franczia irodalom tanulxná-
nyozására vonta, s első müvein nagyon meg-
látszik ennek nyoma. De csakhamar alapo-
san megismerkedett a régibb franczia iroda-
lommal is s belőle a belsö formák iránti
érzéket mentette. 1843-ban nehány novellája
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jelent meg a lapokban, de még kevés ügyei-
met sikerült gerjesztenie. Petőfivel, ki
1844-ben települt Pestre s egyszerre meteor-
ként tünt föl, ismeretségbe és csakhamar

; szoros barátságba lépett és mindvégig jelen-
! tékeny befolyást gyakoroltak egymásra.
' Egyaránt szabad én csapongó szellemök

megérté egymást s barátságuk, mely érzé-
seken kivül közös eszmékből is táplálkozott,
napról napra szorosabbra füződött.

Szegénységben is hasonlók voltak egy-
máshoz. Hazulról semmi segélyt nem kap-
hatva, magok erején tárták fenn életöket.
Pálffy lassabban haladt az irodalmi elisme-
rés lépcsőjén. 1845-ben megjelent uj-fran-
cziás kis regénye, a „Magyar millionaire,"
sem a közönség, sem a kritika részéröl nem
nyert valami kedvezö fogadtatást. De ez
nem csüggeszté, söt sarkalta öt; érezte ma-
gában az erőt s érezte, hogy a hova egykor

jutand, azt a pontot mégmegkö-
zelitnie sem sikerült.

Apró s többnyire pikánt ir-
modoru novellái, melyek a „Pesti
Divat lapéban és az ,,Életképek"-
ben jelentek meg, egyre nagyobb
figyelmet kezdtek költeni. Társai
és baráti azonban még ekkor is
többet tar tot tak felőle, mint a
nagy közönség, mely a tehetség
finomabb ecsetvonásai i ránt nem
birt elég érzékkel. Néhányan
együtt valami „ifju Magyaror-
szág"-félét képeztek, mely ta-

- N nult, igyekezett, vitatkozott, elö-
>-\ \ re tört, — de az akkor irodal-

munkban is tekintélyes „tábla-
biró- világ" közepette nem birta
kivivni kellő helyét. A lapok ál-
tal sem méltányoltatván eléggé,
a szerkesztők által némileg
hátra téve, föltették magokban
s ünnepélyesen össze is egyez-
tek, hogy egészen megvonják
közremüködésöket a szépiroda-
lom közlönyeitől, társulatot ala-
kitnak s legsikerültebb müveiket
együtt fogják önálló füzetekben
kiadni. Mindössze tizen voltak,
de mindenikök jeles, nehány hir-
neves iróvá lett később. Ott volt
Petőfi, Jókai, Tompa, Pálffy,
Pákh, Obernyik, Bérczy, Degré,

Kerényi, Lisznyai. Az ifju irodalomnak akar-
tak képviselői lenni, a régibb irodalom
ellen küzdve, politikai színezettel, a demok-
rat eszmék zászlója alatt. A „tizek" társa-
sága azonban, mielött kiadványai elsö füzete
megjelenhetett volna, különböző okok miatt
feloszlott. De e kis különválás becsesebbekké.
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