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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Alulirtnak van szerencséje a báíleili üagyflíTCZ. „..„„,-

Forty orvos-féle átalános

iUti-kÖlCSftfa S o r s j e g y e i v e l biró részvényeseket következő
jfebr. hó 28-án 1867 kijött 50 sorozat-számról értesíteni:.

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása álta'
leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban.— Ily bajok a torokgjuladás,
légcsóhurut,
bórkés, barnaság,
bártyásgyik(Croup,
angina) mindenne_ miimegsértések,harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, dtrázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) , meglepő
gyors fájdalomcsillapítással, rögrött
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar
(carbuneulus pústul a maligna), megkeményedések, genyedések, vérkerlések, min
den mirigybetegségek, göivélyes fekélyek, fagydaganat, uijféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz, továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájosfekélyezett vagy már genyes női mell.
— Sok nf< már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetien, életveszélyes
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bujokban is eléretüek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái, király-uteza 7. sz. a.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz",
és Mészáros B.-nal, a Kristóf-téren 6. sz. a. — Budán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E gysz. — Aradon: Szarka J. — B.-Csabán:
Biener B — Debreczenben: dr. Rothschnek V. B. — Egerben: Plank Gy. —
Eperjesen: Isépy Gy. — Győrött: Lehner F. — Kassán: Koregtkő A. — Kecskeméten: Handtl K. — Miskolezon: Dr. Csáthi Szabó J. — Nagyváradon : Husella M. — IV'agybecskereken: Kleszky J. — Pozsonyban: Pisztóry B — Rozsnyón : Hirsch J N. — Szegeden: Aigner K. — Sz.-Fehérvárott: Braun J.-nél.
— Trmesvarott: Pecher J. E. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. — Zágrábban: Hegedűs Gy., a „fekete sashoü," czimzett városi gyógyszertárában.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az árnak
készpénzbtni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban
teljesittetnek.
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Legnagyobb raktár

1

120, 216, 218. 265, 357, 600, 787, 834, 1062,
1077, 1565.1650, 2272, 2527, 2558, 2671, 2687,
2808, 2929, 3161. 3383, 3447,3462,3588,3702,
3714, 3820, 3885, 3964, 4103, 4195, 5091, 5100,
5295. 5567, 5708, 5729, 5913, 6196, 6285,6415,
6442, 6585, 6564, 7178, 7391, 7671, 7804,7846,
és 7924.

,
A nyeremények húzása f. hó 31-én történik. A legközelebbi húzás
! pedig f.évi május 31-én fog lenni, a mikorára részvényeimet, darabját 3 ft.,
jtídarab 17 ft., 12 darab 33 ftba o. é. számítva a tisztelt közönség figyel-

6—7 órai égetés 2 krajezárba kerül!

s világossága 2 milly sfearin-gyertyával felér! Kapható
darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 kr. 1 ft., 1 ft.
10, 1 ft. 40e 1 ft. 50 kr.

Petróleum-lámpák minden nemben.

Legfinomabb Iigroin bádog-palaczkokban vagy fontszámra, belföldi 8 amerikai petróleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, betéttel a kettős zárral,finomanlakkozva, bőrvánkossal együtt 10 és 12 forintjával.
Levélbeli megrendelések postai utánvét mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.

Zellerin Mátyás,

bádogos-mester, raktára sebestyén-tér
gyára borz ntcea 4. szám alatt.

majnai Frankfurtban.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél é n e í f t .

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany- érczból szilárd gépezettel, famunkáiattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából 8 lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő k á d a k a legerősebb

horganyérezböl.
2041 (1 — 6)

MIKSITS

fáMlY,

bádogos-mester

Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

MAGVAK S NÖVÉNYEK.

Alólirottnak van szerencséje a t. ez. virág- s növények minden barátival tisztelettel tudatni, hogy legújabb s gazdagon ellátott magvak 8 növények árjegyzéke 1867-ik évre megjelent, s kivánatra bérmentesítve küldeik meg.

ÁBEL RUDOLF és TÁBSA

mag- s növénykereskedők Hietzingben Bécs mellett.

RUMBÜRGI VÁSZONRAKTÁRA
„A MENYASSZONYHOZ 4 4

2O

O 4 ( 8 -Ö)

P E 8 T E IV,
nri- és zsiMrns-utcza szegletén, báró Orczy- féle házban i 0. sz. a.

ajánlja igen jól rendezett árutárát,úgymint: rumhurgi, hollandi, creas, sziléziai
és fonal vásznak, 8/i, */*, ' % széles ágylepedöknek való vásznak; 30 rőfös
asztalnemúek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törűlközökendők, asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér
és színes vászonzsebkendők, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemüek, butorcsinvatok, nankingok , szines perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, színes ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair, monl, nyári piké, madapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takarózok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma vatmoll,
orlean- és lflster-szövttek ruháknak vaíd jutányos gyapjúszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett áruezikkeket

legjutányosabbra szabott áron.

A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól teljesittetnek.

I©B RU ST - KRANKHEUEN

lUNTERPHOSPHORIGSAUREIÍ KAIK- SYIUP
IVÓN GRIMAÜLT & C? APOTHEKER IN PARIS

kir. szabadalmazott

A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-, Francziaország és Belgium
kórházaiban tétettek, szerük ezen gyógyszerben a legbiztosabb ellenszerét felismerni a
t ü d ő g u m ó n a k , ugyszmte igen kitünó szer a h u r u t , k ö h ö g é s , makacs nátha és
nehéz l é l e g z é s ellen.
Behatása által a köhögés csillapul, az éjjeli izzadás megszűnik és a beteg egészséget gyorsan visszakapja.
Minden üvegen GRIMAÜLT és TÁRSA névaláírása van. A főraktár egész
Magyarországra nézve: Török Jor§ef gyógyszerész urnái Pesten, király.utcza 7-ik

szám alatt.

„^

^

}

Pest, márczius 17-én 1867.

SAUER L. VILMOS,
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ujonan megjobbitott Ligroine-lámpákból biztonsági
csavarokkal,u.m.: asztali,pincze-.konyha-,istálló-,
fali- és függő lámpák, valamint tüzszerszámok.

-=s 2040(1-0)

Tizennegyedik évfolyam.

kukoricza-, burgonyaés répamag-vetőgépe,
g
p g g p ,

mely gyakorlatban
tökéletesen
czélszerünekk bi
bizonyult s hasonlitlanul egyszerűbb s
k l b
k
jutányosabb minden eddig ismert hasonló gépnél. — Alólirott kizárólagosan jogosítva a nevezett g'pek gyártása s eladására, azok leírását, rajzát s árjegyzékét bérmentes tudakozásokra közli.

H Á C S E K MÓR,
2037(i-3)
| szabadalomtiilajdonos. irodája: Pesten, nádor-utezában 11. sz.

Kiadó-tulsjdonos Heckenast Gasttár. - Nyomatott wját nyomdájában Pwten 1867 (egvetem-utow 4-ik s«m alatt).

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. -

Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - fel évre 3 it.

ési dijak, a Vasárnapi ü j 8 é g és Politikai U j d o „ 9 á g o k a t illetőleg: Egy, n é g y » e r h a s i z o t t petit sor, vagy an B ak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
Hirdetési
ba számittatik.-Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenste.n e 8 Vogler, Wolkeüe Nro. 9. - Bélyegigtatásnál csak 7 krba
minden igtatás után 30 ujkr.

Horváth
E szép s nemes arcz, a szellemdús és szeretetteljes kifejezéssel, a finom, mondhatnék
arisztokratikus jelleggel, e tiszteletet gerjesztő alak, melyen a főpap, a tudós és az
emberbarát jellemző vonásait egybeolvadva
találjuk: az 1848/9-ki csanádi püspök és
kultusminiszter, a kitűnő történetíró s rendületlen hazafi, a hazájába 18 évi bujdosás
után a jelen év kezdetén yisszatért Horváth
Mihály. Élete oly esemény- és tettdús s egyszersmind viszontagságteljes, érdemei oly
nagyok, neve oly népszerű és átalánosan
tisztelt, hogy az uj szerkesztőség, midőn e lapok
vezetését átveszi, alig
tehet jobbat, mint ha a
„Vasárnapi Újság" régi
arczképcsarnokát folytatólag, részéről e kitűnő
férfiú arczképével s életrajza vázlatával nyitja
meg.
Horváth Mihály 1809ben született Szentesen,
azon városban, mely hazaérkeztének első hirére
sietett öt bizalmával
megtisztelni s az érette
visszalépni kész országgyűlési követ helyett a
képviselői állással kinálni meg, melyet azonban
ő, fontos okokból, ezúttal
el nem fogadhatott, ö t
éves alig volt, midőn
szülei Szegedre költöztek, itt végezte az elemiés a középtanodákat. —
1825-ben a váczi püspöki
papnöveldébe lépett s
hat éven át tanulta a bölcsészeti és hit-tudományokat; ezeket még el
sem végezve, huszonegy
éves korában, a pesti magyar kir. egy etemen letett
szigorlatok után a bölcsészet tudorává emeltetett. A hittant végezve,
mivel a pappá szenteltetésre szükséges életkora
még nem volt meg, egy
évig a püspöki irodában

Mihály.

mint levéltárnok Ion alkalmazva. Egy év
múlva, ekkor is pápai engedélylyel, pappá
szenteltetvén, mint segédlelkész előbb Dorozsmán három, azután Kecskeméten két,
Nagy-Kátán egy évig szolgált. Innen szólittatott gróf Keglevics Gábor tárnokmester
házához ideiglenes nevelőül, hol körülbelöl
egy évig foglalkozott a fiatal Béla gróf nevelésével.
Ekkor mintegy 30 éves volt; de már
átalánosan elismert névvel birt a tudományos, jelesen a történelmi irodalomban. Iro-

HORVÁTH
MIHÁLY.
(Borsos és Doctor fényképe után rajz. Marasztoni)

dalmi munkáiról összefüggöleg akarván
szólni alább, itt csak azt emiitjük meg, hogy
épen e tájt, 1839-ben választotta meg a
m. tud. akadémia levelező-, s két év múlva
rendes tagjává a történelmi osztályban, hol
székét 1842-ben „A magyar honvédelem
vázlata-' czimü nagybecsü értekezéssel foglalta el.
E közben ismét visszatért a papi foglalkozáshoz s jelesen Abonyban nyert segédlelkészi alkalmazást; honnan azonban egy
év múlva nevelőnek a gróf Erdődi családhoz,
s innen három év múlva
a bécsi Teréziánumba a
magyar nyelv és irodalom tanárának hivatott
meg. Bécsben lakása alatt
történelmi tanulmányait
s kutatásait űzte a
könyv- és levéltárakban.
Gyakori kirándulásokat
tett Kis-Mártonba, az
Eszterházy herczegi levéltárban teendő kutatások végett, vagy őt
kisérö barátjával, dr.
Stölsllel a kis-martoni s
höfleini erdőben botanizálgatva. E helyeket szomorú és veszélyes körülmények közt kellett még
viszontlátnia . . . .
1846-ban a patronatusi kinevezéstől függő
hatvani plebánosságot s
a következő évben az
ezzel összekötött, de királyi kinevezéstől függő
prépostságot nyerte meg.
E diszes és jövedelmes
állásban egészen a tudományok számára lett volna biztositva élete s roppant munkássága, ha a
bekövetkezett 184%-iki
válságos évek reá nézve
is oly végzetessé nem
válnak s őt a szaktudós
és búvár csöndes működési teréről előbb az
állam-élet pályájára, azután a száműzetés úttalan
RUSZ K.
sivatagára nem ragadják
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1848-ban, felelős miniszteri előterjesztésre, V. Ferdinánd királyunk által csanádi
megyés püspökké neveztetett ki. S a viszontagos idők, melyek nemzetünket a forradalmi
térre,Magyarországot néhány tiszai m gyére
s a törvényhozó testet üebreczenbe szoritották, ugy hozták magokkal, hogy april 14-ke
után, Kossuth kormányzósága alatt, a Szemere-miniszteriumban a kultus tárczája Horváth Mihály kezébe tétetett le. Mit eszközölhetett volna e téren, ily férfiú, ily magas,
felvilágosult szellem, békés időben, állandó
viszonyok közt! Tevékenysége akkor,midőn
„inter arma silent musae" s midőn az imádság a fegyverek megáldásaért zokog az ég
kapuinál, le volt sodorva természetes teréről. Kereszt-háborúra hivhi fel a küszöbén
megtámadott nemzetet észak dúló hadai
ellen, országos böjtöt s közimádságokat rendelni el, ez lehetett csak az 1849-ki kultusminiszternek legkiválóbb rendelkezése. Horváth azonban mind az utolsó perczig hiven
részt vett a miniszteri tanácsban, s az egyszer felvállalt felelősségből, az oltár és
tudomány e szelid embere nem vonakodott
elfogadni a reá esett részt.
A világosi katasztrófa után bujdosni kellett. Némelyek a legrövidebb utat választótták, Lúgos, Orsova . . . De Horváth ily rövid
utón nem mehetett. Valami féltett kincse
volt még Szegeden hátrahagyva, mit nem
akart volna könnyedén itt hagyni: irományai, a későbbi ismeretes kötetek anyagának
legnagyobb része. A történet be volt végezve, de dicsőség- és gyászteljes fordulatainak emlékét nem volt szabad elveszni
hagyni. Azonban az ut, Aradról, hol a katasztrófa mint minisztert érte, Szeged felé
szintoly lehetetlen volt már, mint pár nap
múlva Orsova felé.
Az ország felvidékein át Bécsnek vette
útját, remélve hogy ha oda eljuthat, egy
ideig elrejtözhetik. Azonban egy váratlan
találkozás, Kis-Marton mellett, egy régi
ismerősével, majdnem veszélyére vált. A
rendőrség nyomára lön vezetve; s gondolva,
hogy bizonyosan Bécs felé fog nyomoztatni,
útja irányát megváltoztatva, Pápának, onnan
a Dunának, majd Kecskemétnek tartva, e
roppant kerülővel kanyarult vissza Szegedre.
Itt meglelte hátrahagyott irományait s miután azokat biztosan elhelyezé, Pestre jött,
hol pár hétig biztos baráti fedél alatt rejtőzött. Itt töltötte a gyászemlékü október
6-kát is. Az áldott-emlékezetü Brunswick
Teréz grófné közbenjárására, mint Pr . . y
báróhölgy inasa, jutott el, a bakon utazva
Bécsbe, s innen Lipcsébe; onnan pedig idegen útlevéllel Belgiumba. Itt lélekzelhetett
először teljesen szabadon. Mentve volt.
A számüzöttség nehéz éveit, szűk terünk
miatt csak röviden, a tartózkodási helyek
fölemlitésével vázolhatjuk, ü hosszú 18 évet
Belgiumban, Paris- és Montmorency-ben,
Genua-, Pegli-, Florencz-, Livorno- és Nizzában, legnagyobbrészt pedig Genfben töltötte, részint gróf Batthyány Lajosné és gr.
Károlyi Györgyné házában, a fiatal Pálma
grófhölgy nevelésével foglalkozva, részint s
főleg nagybecsii irodalmi foglalkozásainak
élve. — S itt az idő, Horváth irodalmi pályáját röviden vázolnunk.
Első müvét 1830—32 körül küldte be a
Marczibányi-alapitványból kitűzött jutalomkérdésre, de közbejött okok miatt a dij
elitélése s kiadása csak 1846-ban történt
meg. Müve: „Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa
polgári és erkölcsi műveltsége között," nagy
dicséretekkel lön a jutalomra érdemesitve,
s 1847-ben meg is jelent. De ez első müvének napfényre jöttét sokkal megelőzték
egyéb, hasonnemü s jelességü dolgozatai.

Az akadémia által'1835-ben kitűzött jutalom- j
Alig végezte be e nagy müveket, fáradkérdésre irta s 1837-ben bocsátotta birálat hatlan tevékenysége uj tárgyat keresett. S
alá „Az ipar és kereskedés története Magyar- talált, valóban méltót magához. A magyar
országon a XVI. század elején" czimü müvét, keresztény (kathol.) egyház történetei kutamely 1842-ben a jutalmat megnyervén, meg tásához s megirásához kezdett. Még ugyan
is jelent, de szintén megelőzve ugyanazon az első részen, a magyarok kereszténynyé
mű folytatása által, mely „Az ipar és keres- létének már jó formán rendezett történetén
kedés története Magyarországon a három kivül, csak az adatgyűjtésnél s előmunkálautolsó század alatt" czimmel már 1840-ben toknál van, — de reméljük, hiszszük ép oly
megjelent és a következő évben, mint az erősen mint óhajtjuk, hogy e nagy müvet,
azon évi magyar könyvek legjobbika, az tárgyához s önmagához méltóan, mielőbb
akadémiai (200 aranyos) nagy jutalommal fejezhesse be. Sőt várjuk és reméljük a „25
lön kitüntetve.
év" és a „Függetlenségi harcz" szükségessé
lm e hármas diadallal lépett föl Horváth vált második kiadását, az adatok és részleMihály az irodalmi térre. Az elismerés és tek még nagyobb teljességével s a jellemzédicsőség soha sem is lett többé hütelen sek még nagyobb biztosságával, mint a távolhozzá, mert ujabb és ujabb érdemekkel ban lehetett, — most, midőn a szerző ismét
vivta ki s tartotta meg azt magának. A tu- vissza van adva hazájának.
dományos folyóiratokban megjelent kisebb
Igen, s örömtől dobogó szivvel irjuk le
értekezéseit nem emlitve, s „Nádasdy Tamás e szót, Horváth Mihály ismét vissza van
nádor élete" czimü munkáját is csak érintve, adva hazájának. 1865 októberében folyamomelyet püspöke, gr. Nádasdy ösztönzésére dott hazatérhetésért, de kedvező választ nem
még segédpap korában irt, halhatatlan ér- nyert. 1866-ban az akadémia s különösen
demet szerzett magának azon müveivel, annak köztiszteletü elnöke b. Eötvös vetette
melyekkel, a monográfia korlátoltabb köré- magát közbe azon férfiúért, kinek tudomáből kilépve, az átalános magyar történelem nyos munkálkodására a nemzetnek, s kivált
mezején ajándékozta meg irodalmunkat. Első az akadémiának oly nagy szüksége van. De,
ezek közt négy kötetes nagy müve: „A ma- el szabad árulnunk, még egy hatalmasb párgyarok története;- mely 1840—42-ben jelent tolója is volt Horváthnak. S ez nem más,
meg Pápán. E közelismeréssel fogadott mü- mint Felséges Asszonyunk, ki a száműzött
véből készítette, iskolai használatra, két- müveit olvasván, azok közt kivált a „25 év
rendbeli kisebb „Magyarok történetét"; egyi- története" által mélyen érdekelve s megraket az alsóbb, másikat a középtanodák szá- gadva, nyájasan kérő szavával eszközölte
%
mára; mindkettő azon szerencsében része- azt, hogy Horváth Mihályt nem csak szelsült, hogy a forradalom utáni években lemileg, hanem testileg is, ismét magunkékitiltatott az iskolákból.
nak mondhatjuk.
Szász Károly.
De nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy
Horváth irodalmi működésének, még a számüzöttség éveiben kezdődik második, az elsőJ
hoz.
nél fényesb és nagyszerűbb időszaka. 1855(Arany János ujabb költeményeiből).
töl 59-ig Briisselben tartózkodása alatt irta,
Bús az ősznek hervadása,
az ottani ritka gazdagságú, s hazánk törtéHulló lombok, néma táj:
netére vonatkozó oklevelekben is dús belga
De az ősznek van varázsa.
királyi levéltár kibuvárlásával. Utjesenics
Enyészetben méla báj.
(Martinuzzi) György életéről szóló kitűnő
monográfiáját, melyet némely kisebb, szintén
A gyümölcs hull — semmi: érett!
Hallgat a lomb — semmi: szólt!
érdekes történeti dolgozatokkal (mint „Erdély
Öltsön a mező fehéret —
állapota György barát halála után". „A bécsi
Semmi: oly dús zöldje volt!
béke előzményei" stb.) — Történelmi Zsebkönyv ezim alatt, Hatvani Mihály álnév alá
Csak, ha bimbó fővel asznak
A virágok: oh, ez fáj;
rejtőzni kényszerülve, adott ki. Innen adta
Ha reménye uj tavasznak,
a m. akadémiának, mely iránti ragaszkodáMost születve, sirba száll —
sának a távolból is több jelét adta, a Monumenták számára, négy erős kötetre terjedő
Oh, derülj hát, ifjú lélek,
oklevél-gyűjteményét a brüsseli levéltár
Légy a vidám hajdani ;
Gyönge vagy még a zord télnek
kincseiből. Itt kezdette, régibb négy kötetes
Koszorúját hordani!
müvét teljes és gyökeres átdolgozás alá
vetve, azon kitűnő . Magyarország tö'rténelmv'- czimü dolgozatát, melynek két első
A gazdag ember vacsorája.
kötete, kényszerűségből, szintén Hatvani
név alatt s csak mint szerény 2-dik kiadás
(Falusi képek.)
jelent meg, holott az, minek a harmadik köIrta TOLNAI LAJOS.
teten kezdve méltán vallja magát, valódi uj
( V é g e.)
dolgozat; e nagy mü hatodik s utolsó kötete,
bár két év óta készen, kinyomva, — nyűgeiMásnap meghozta az uri szakácsnét is.
ből csak e napokban bontakozhatott ki s
Cselédei munkához láttak. A konyhán
most már teljessé teszi azon nagy munkát, rettentő tűz lobogott, nagy izmos fazekak,
melynek második és harmadik cyclusa Hor- lábasok, tepsik kerültek elő, a szobákban
váthnak Genfben irt s ott is nyomatott két össze-visszahánytak, vetettek mindent, padlót
nevezetes müve: a „Huszonöt év . . ." és „A sikáltak, csaptak-vertek ajtót, ablakot, a fomagyar függetlenségi harcz története" -- lyosó vége mészárszékké vált, az asszonyok,
amaz két, ez három igen erős kötetben. — Ki szomszédok süttek, forrtak, mindenki megnem ismeri, bár szigorú tilalom nyomta, e akarta tudni, hogy mi készül itt. Az unoka
két müvet? ki nem bámult: honnan vehette, tanult, hegedült, dalolt, gitározott, hogy
messze a hazától, elzárva a közvetlen forrá- böcsülettel elöállhasson.
soktól, ily nagy bőségben, csaknem teljesKoncz Gábor mindezeket a legbensöbb
ségben az adatokat! Honnan? roppant emlé- gyönyörrel szemlélte, járt-kelt fölebb-alább,
kezete, elméje, szive s emberismerete kincs- most a húsvágó embereknek adott szigorú
tárán kivül — a Szegeden életveszélylyel parancsot, majd a konyhába tekintett s okfölkeresett s nyalábolt csomagokból. A tör- t a t t a az uri szakácsnét, ki megnagyságolta,
ténetiró ösztöne s szenvedélye, mig a törté- a miért a konyhába többször is be-betekintnetet csinálták, gondoskodott már, hogy azt getett. Megkérdezte: mi ez,hát az, hát ez? s
egykor tán meg is kellend irni.
nagyokat kaczagott mikor az előzékeny finom
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— Nem izente, de haragudott, vagy mi,
— Igen, igen, — oh máskor — válaszolt
kis szakácsné egy-egy francziás ételnemet
nyers fölsemvevöséggel a nevelő ur, s nö- hogy más urat mikor meghivatott már kemondott.
vendékével sorra nézte azon képeket, melyek gyelméd, öt meg csak most.
— A ki forgója van — kiáltott fel — no, egykor a pesti zsibvásár kirakatait képezték.
Koncz Gábor restelte a vendégek előtt,
korványi koldus urak! ilyen még nem volt
s
előre-hátra
rángatta vöröses üstökét.
S egy darabig kedvetlenül folyt a bea fogatokon, ugy-e? De még a magamén
Megint-megint bekiáltott a szakácsné is.
szélgetés.
sem, — dörmögött lassabban.
— Nagyságos uram, a drága étel mind
Hat óra tájban jött Szekeres Miklós és az itt romlik, nem várhatok tovább, tálalok.
S a vénember, örömében,büszkeségében,
dicsőségében nagyokat csipett a folyvást angol.
Nem veszthetem el a jó hiremet. A sok tészta,
Ekkorra az öreg Koncz Gábor nagyságos sült, mind reám ég.
*
nagyságos czimmel élő szakácsnén.
Koncz Gábor elfelejtkezett magáról, naRégi ravasz múltjára, mikor egy-egy uram, dühében már kékülni kezdett.
Most barátságosan nagy-kiabálva ugrott gyokat csapott az ajtókon, fennhangon káromlopott tinóért, feltört pinczéért, kamráért
eléjük,
különösen a lord elé, s erős kézhado- kodott, szidta a koldus urait, a kik igy szeesztendő számra nyomta a tömlöcz fenekét,
názással
iparkodott neki egyet-mást megma- dik rá a becsületes embert, a kiknek az
— épen nem gondolt, valamint arra sem,
gyarázni
, hogy ime itt az unokám, diák, ember csak akkor „Koncz ur, barátom uram,"
mikor az első ezrest a Dunába halt rácz kehegedül,
gitároz, ő is ki fog menni Angol- ha pénz kell. No megálljának!
reskedő tárczájából szerezte.
országba, s akkor az urat is meglátogatja.
Kiment, oda kiáltott a konyhába, hogy
Bolond volna, a ki gazdag korában ilyeAz angol mosolygott, s hasonlókép hado- a tálalásból,mig ő nem szól, semmi sem lesz.
nekkel tépelödnék!
nászott.
— Hát mért nem esznek már apáin, hiA mi volt, régen volt, Koncz Gábor már
Telt az idő, jött is még egy pár vendég szen kilencz óra is elmúlt — szólt oda jóakaöreg ember, első ember, — nos?
a szegényebbekből, de a gazdagabbak mind rólag a vő.
Igen!
-— Micsoda? — ordított féktelen dühvei
azt izenték, hogy nekik is vendégük érkezett,
Szerdán délre már jóformán minden nem jöhetnek.
az após — hát te akarsz nekem parancsolrendben volt, az öreg nagyságos ur nem
Koncz Gábor dühösen ment ki a kony- gatni? nekem? Koncz Gábornak? hát ki vatudott addig nyugodni, mig a konyhán be
hába, onnan az udvarra, nagy fölhevüléssel gyok én? hát ki, mi vagy te itt?
nem bizonyitották, hogy akármelyik pillaA lárma nagy lett, oda hallgattak a venjárt-kelt, kezeivel csapdosott a levegőben,
natban teritni lehet. Ekkor egész háznépesmintha vendégek után kapkodna. Oda-oda dégek is, a vő ezt észrevette, nem hagyhatta
töl hozzá fogott az öltözködéshez. Maga
magát, oda mondogatott az öregnek, az öreg
kiáltott a folyosóra, hol veje pipázgatott:
meleg, kék posztó magyar nadrágot húzott
botot ragadt, a vö, hogy ennyire már mégis
— A Hegyessyék —
fel, meglehetős szűk, vastag mellényt, nagy
ne csúfoskodjanak, odább akart állni, de az
— Nem jönnek.
bojtos, fekete selyem nyakkendőt kötött,
öreg vérszemet kapott, s mire a vendégek
— A ki adta. A Pordányék —
hogy mire felöltözhetett, alig birt a meleglassanként
elszéledeztek — a két megha— Nem jönnek.
séggel, annyira oda lett a forróságtól; megprósonlott
ember
keményen ellátta egymást.
— Azt a gyilkolom
hm!
bált keztyüt is húzni, de az minden erejét és
De
a
takács
ott maradt békéltetés végett.
S a vén ember egyre dühödtebben rántürelmét kimerítette, nem boldogult, pedig
Evett-ivott,
dalolt, tánczolt, dicsérte az
gatta fejét.
átallotta, hogy kezei feketés-vörösek. Megunokát,
a
kinek
az a kóczos Szekeres gyerek
— Küldjétek a rektorért,' meg a notárakta ujjait gyűrűkkel, s nyakába akasztotta
még csak ezzé, azzá se lehetne,, s ölelgette a
a nagy arany óralánczot is. Meg akarta mu- rusért, meg a preceptorért is, meg a Ta- vén Koncz Gábort. Megrakta becsületesen
tatni, hogy ur lesz a koldus urak között. kácsért is.
Azután bement a vendégekhez, kik mind- minden zsebét hússal, kalácscsal, módjában
Unokája hasonló fényesen öltözött, de vejévolt, s csak késő hajnal felé vetődött haza.
vel sehogy sembirt, az ugy nyilatkozott, hogy össze hatan voltak, a nevelő s tanítványa,
A gazdag uri vacsorát máig is háladatonem eszik urakkal egy tálból cseresznyét, jó az angol, a Szekeres gyerek, Gombos Náczi, san emlegeti, jóllehet Konez Gábor többször
lesz ö neki a hátulsó szobában is. Azonban valami mérnök-segéd, s ennek valami idegen felszólította, hogy: „jó, jó, abba hagyhadd
leánya, ki egy kövér, telt arczu, igen szőke, ismerőse.
már Öcsém !"
A gazda nyugtalanul tekintgetett, feje
derült tekintetű asszony volt, nem habozott
fölvenni legfinomabb selyem ruháit , sőt lángolt, szemei szikráztak.
Reggel az erdőben.
ugy látszott, felette örül apja ebbéli paranA szakácsné ki-kihivatta:
csának. A beteg öreg asszonyt a leghátulsó
Deres, hideg reggeli levegő árad szét az őszi
— Nagyságos uram, az istenért, tálaljunk
természeten; de még éji sötét s a legmélyebb
cselédszobába tették, hogy öreg parasztos már, mert a pecsenyék oda lesznek.
birkás modorával a üszteséget meg ne za-- Hadd legyenek, az áldóját, — mordult csönd terül el az előttünk fekvő szikla-övezte ervarja.
dőségen. A fogyó hold vékony sarlója éles metszetrá az ember mérgesen, — ha nem jönnek
Következett a délutáni 4—5 óra, mi- még a vendégek. Akkor eszünk: ha leszünk. tel és fényesen, de nem világítva, lebeg a setétkék
csillagos égen a fekete erdőszél fölött, s a völgykorra az uzsonna volt rendelve.
Egy cseléd kihivatta a gazdát.
nyilatokban kísértetiesen lebegnek a szürke köA nagy szobába teritettek, s az öreg
Nagylassan oda súgta Koncz Gábor ur- dök az erdei setétben, mig fűszálakra és tüskékre
Koncz Gábor ugy intézkedett, hogy a ven- nák, hogy tisztelik, de bizony már épen lefe- akadva, óriási kristályékszer gyanánt díszítik az
dégek a fölségesen megrakott asztalokat küdtek, hanem a kis preceptor ur egyben ingadozó száraz ágakat. A keleti ég halvány csíkját most derengő félhomály követi s egyszerre ércsak akkor pillanthassák meg, mikor az arra itt lesz.
kezik meg vele a távol kéklő hegyormok felől az
rendeltetett személy — mint az uraságoknál
Valaki épen ekkor köszöntött oda nagy éles reggeli szél s egy pillanat alatt átsüvölt az
szokás — jelenti, hogy: ha ugy tetszik.
vidáman, s kezeit már messziről a legbarát- ős erdő agg fenyüsudarain; aztán ismét oly siri
Koncz Gábor még egyszer körüljárta a
némaság üli meg a levegőt mint előbb. Kárpótlászobákat, betekintett a konyhába, hogy egy ságosabban nyújtogatta.
azonban a madárvilág eleven hangjai zendül— Mi baj öcsém? -- kérdé mogorván a sul
szép nagyságos ur czimet nyerjen, s várta
nek meg a még félálomban levő erdő fölött. Elővén ember, alig tekintvén a nevető takács ször egyes vörösbegyecskék csipegése, majd más
kimondhatlan büszkeséggel a vendégeket.
kis énekesek vidám csiripolása, vagy az áthúzódó
Soha édesebben nem érezte még magát, felé.
rigók éles fütytye tudatja, hogy ébren vannak s
—
Hát
hogy
megérkeztem.
jóllehet a meleg posztóruha majd megölte.
légutra szállni készek mind, csapatostul; és a föld
— Hova?
Elmúlt négy óra, öt is, és a vendégek
rögéhez lánczolt ember fájdalmasan édes örömmel
— Ide bátyám uram.
csak sehogysem akartak érkezni.
hallgatja e bájos bácsu-hangokat. Valóban vágyAz unoka lázas reszketés és félelmek
— Mire?
teljes fájdalom tölti el a szivet: miért nem követközött ott sétált öregapjával a kék bársony
— A ki adta, bátyám, de kikérdez, hát heti e könnyü-szárnyu lényeket a messzi, a viruló
Dél felé! De ne keserítsük az elérhetlen utáni
divános szobában, s folyvást azt forgatta vacsorára.
vágygyal, a szűk de azért oly boldogító itthon öröelméjében, hogy a hegedü-húr is rósz, a
— Kihez? — kérdé egyre vadabb tekin- mét, sőt örüljünk előre már vidám kedélylyel angitáré is, és mi lesz ö belőle.
nak, hogy e távozó szárnyasok nemsokára visszatettel
s mi. Koncz Gábor.
Végre kopogtattak.
Kihez
mentél
te
ökör?
—
kiáltott
a
— Hiszen a béres volt nálam, hogy igy térendők lesznek ismét. Szánjatok hát, meg nem
Magas, sötét-barna, szürke ruhás ur lé- folyosó
végén üldögélő béreshez. Hisz a ló- irigyelve, ti biztos vándorai a légnek, s a megpett be egy nyolcz-tiz éves kis fiúval.
doktorhoz küldtelek én, Takács Máté úrhoz. térő tavasz hozzon minélelőbb újra vissza nekünk!
Mily bájoló látományt nyújt amott a maga— Jó napot — kiáltott a barna ur moAzonban a takácsmester nem az az ember
san
szárnyaló fenyümadarak hosszú, sűrű raja!
solyogva — csak mi jöhettünk Koncz Gábor volt, a ki egy jó vacsorát holmi tévedés miatt
Amaz idővel és évszakokkal daczoló bütykös jáuram, a tanítványommal, Rácz ur a fúvesi odahagyjon, csak mentegette magát, hogy ö vorszil aranyszínű lombjai alól kipirosló bibor-bovásáron van, okvetlen el kellett neki menni, nem oka semminek, s beballagott Koncz gyók által csábítva, az éhes csoport meglepte a
a nagyságos asszony pedig beteges, az épen Gábor uram után a nagy szobába.
gyümölcsadó terepély fának már gyérülő lombu
nem mozdulhat.
Nemsokára a kisbiró kopogtatott be, koronáját. Vidáman és hangosan szökdelnek f ölebb,
alább, a terhök alatt görnyedező ágakon, mintha
Ejnye, ejnye, eblelke — mormogott a hogy nótárius uram nem jöhet.
kedvök szerint teritett asztal körül forgolódnávén ember, üstökét csavargatva — hogy az
— Miért? — mordult reá keményen a nak. Sok bogyó földreis hull, smintkoráll-gyöngya vásár, no, hm. A bizony, tudom ám. Majd
gazda.
üát máskor.
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szem perdül el a földön. De lomb is lomb után,
az éji fagytól hervasztva, susogva válik meg ágától s mint ágy-pehely simul a szikla-termelék
vagy a fagyott rögek közé; vagy a halk fuvalom
által tovább lebbenve, a puha, nedves moha szálai közt akad meg. — Most egyszerre sűrű zaj
hallatszik , az egész madársereg fölrebbenve
szárnyra kerekedik s ott hagyja izes reggelijét;
csak egy s más madár késik meg egy-két per^zig, bámészan tekintve a tova szárnyaló csoport
után; aztán ezek is, gyors röpülésselutánaszállanak a tova szálló csapatnak s mind együtt eltün
nek a messzi távol homályában.
Lángolóbb s terjedtebb lesz ezalatt a fénylő
csík a láthatár fölött; mig a hold ezüst sarlója
egyre halványul a a kis csillagok sápadva eltűnnek a mindent túlragyogó nap közelgése előtt.
Nyugodt, fénytől elárasztott pompában tűnik föl
most az alattunk terülő zárt erdő elhajolt tekintetünknek. Az aranynyal szegett fasudarak tengere mintha hullámokat hányva ingadoznék a
nap hatalmától leküzdött , még hömpölygő
ködök zűrzavarában. —
Még soká ott lebegnek
ezek föl s alá vonulva, az árnyas, illatozó
völgyek fölött, mig
magasan és szabadó:
fekvő kopár-tetők csodásán ragyogó ezüstfényben csillognak fenyér és haraszt-födött
talajukkal, az őszi pókok finom hálóitól beszőve. — A csöndesen
uralgó éj varázsolta ugy
át e tetőket, rajok fagyialván a titkon hulló
harmatot. De most a
melegitő napsugarak olvasztó fénye tüzcsókkal engeszti fel a dermedt fagyot, hogy újra
reszkető
nedvességgé
gyöngyözzék és saját
árnyképünk, melyet a
kelő nap a háttér tetőire magasan fölvet,
mint egy dicsfénytől
környezett homloku
óriás tűnik föl. Zajtalanul, a balzsamos erdei léget mélyen lehellve be, lépdelünk
tova a pompásan ékitett kopáron, setét nyomokat hagyva hátra
mindenütt, a setétlő
erdő irányában. De mielőtt azt élérhetnők,
hirtelen, mintegy lebüvölve, mozdulatlanul
állunk meg egy sűrű
fenyőcsoport előtt.
Kényesen szedve
lábait, lépdel elő a harmattól csillogó fenyübokrok mögül egy daliás bak-őz s utána
karcsú nyősténye. Majd
bizalmasan
lehajolva,
itt-ott egy nedves fűszálat csipegetve, majd
soha nem szunnyadó
vigyázattal vetve föl csinos fejecskéjüket, szaglálva a szelet, egyenesen felénk lesnek élénk
gyöngy-szemeikkel. A bizalmatlan bak soká marad ez állásban, magasan emelt fejjel, mig a gyanútlanabb nyostény, szorosan simulva vigyázó
híméhez, ismét egy rügy-ágacska után kap, melyet
aprós harapdálásával rágcsál feketén szegélyzett
szájacskájában. Rubin-szemekként piroslik egykét bogyó a kis ágon, melyen még egy-két fehér
másod virág is mosolyog.
Hosszasan nézzük a hű pár gyöngéd bizalmasságának e bájoló képét, s nem telhetünk be karcsú
termetök, csinos mozdulataik szemléletével. A
setét erdő háttérétől árnyalva, mint a legszebb
kép domborul ki alakjok. Egy szellőcske sem
árulja el nekik közellétünket, s az óvó sűrűség
vizsga szemeik elől is elrejt. Mily gyanútlanul s
hü szemekkel pihen meg a szelid gim, hímének
magas szaruval koronázott feje alatt! — De valami, tán egy száraz ág vagy levél megrecscsen
halkan lábunk alatt — s a következő perezben,

fölijesztve a zajtól a félénk állatok futásnak erednek. Kecses ugrásokkal sietnek a kopáron és
fenyéren át a setét sűrű felé, még föl-fölvillan
olykor szürkés alakjok s aztán elvesznek szemeink elől.
De soká hallatszik még a felriasztott bak
intő kiáltása a völgynek csöndén át, mig aztán a
hallgatózó fül ismét csak az ismert madár füttyöt
hallja, közbe egy-egy éles harkály-kiáltást, azonkivül mindenfelé csönd és hallgatag magány.
Fölebb s fölebb emelkedik az ég királynéja
és sugaraiban megrezdül a levegő a fölengedt
talaj fölött. Egyes, zöld- és aranyszárnyu bogárkák zizegnek föl s alá röpkedve, az őszi légen át,
sőt még egy magános, elmaradt pillangó is lép
egy-egy későn virágzó tüske rózsára, egy kis mezecskét keresve még benne. De mi édes merengés
érzetével hagyjuk el a csodásán titkos erdőt, hol
mindig feltaláljuk lelkünk nyugalmát, ha elhagyna
az élet zajában.
—k~

Özek az erdőben.

A faluban utczahosszat. .
Petőfitől.

A faluban utczahosszat
Muzsikáltatom magamat,
Tele palaczk a kezembe',
Tánczolok, mint veszett fene.
Húzd rá, czígány, siralmasan,
Hogy magamat kisírhass im.
De majd ott az ablak alatt
Húzzatok valami vígat.
Ott lakik az én csillagom,
Az én bujdosó csillagom,
A ki tőlem elbujdosott,
S világát mással éli most.
Hejh czigányok, itt az ablak:
Most a leges-legvigabbat!
Ne lássa az a csalfa lyány,
Hogy búsulok csalfaságán.

Kenyérmező.
Lombkoszoruzott és villámsujtott kettős hegylánczolat közt méltóságosan hömpölyög a Maros,
Erdély legnagyobb folyója. Századok folyamán
mosta ki sziklaágyát migának, századok óta
hordta keblében a fövényt, mind mélyebbre sülyedten s mind magasbra emelvén partszegélyét.
Kiérve a fenyvesek hónából a kies tágas térre, elveszti pajkos játsziságát, nem csörömpöl, nem rohan,
hanem mintegy az önérzet méltóságával s az erő
szilajságával foly tova a gyönyörű völgyön, melyen néha-néha haragját is kitölti. S a mint igy
foly századok óta, gazdag változatosságu, gyönyörű völgyet képez magának, melyen egyaránt
megtalálja a magáét a vándor, a természetbarát
és a honfi. A vándor szívemelő tájképet talál itt,
a természetbarát gazdag flórát, faunát és kőzeteket, a hazafi szeme pedig romba dőlt sasfészkeken
akad meg s lelke a múlt küzdelmein és nagyságán
mereng. Hej! sokat küzdöttünk mi egymással és
sok ellenség ellen kellé
e térek és bérezek lakóinak, drága szabadságát vérrel megvédenie.
Gyulafejérvárnál,
mely az Erdélynek, a
mi Buda Magyarországnak, már egész méltóságában hömpölyög
alá két hegylánczolat
közt a Maros. Az emelkedésen fekvő vár s a
fejdelmi székváros egy
része uralkodólag tekint le a völgyre. A
szem elfárad a balra és
jobbra tekintgetésben.
Itt mérte össze egykor
két világhatalom kardját, itt küzdött a kereszténység és az izlám
egymással.
Messze fönn kezdődik a sz.-imrei tér,
Hunyadi Marengoja, —
s mikor a Maros egy
csapodár kanyarulattal,
egyik hegyoldaltól a
másikhoz csapván, a
völgyet mintegy elvágja, — kis halomkaréjtól
támogatva,
kezdetét
veszi a Kenyérmező,
melyhez egy dicső győzelem, annyi ezer magyar emléke, s Báthori
és Kinizsi neve van
kötve.
Mászszunk fel egy
hegy-oromra, melyen
valaha, a rege szerint
tündérek vára állt, nézzünk szét az aranyosi
vár sziklatetőjéről a
Kenyérmezőn, ismerkedjünk meg a térrel,
hol őseink vérzettek.
A Maros és a
Sztrigy épen ugy hömpölyögnek ma is, mint
mikor tündérek lábait
mosták; e vadrózsabokrok talán tündérkert
elfajult maradványai, e
sajátságos kő, melyen ülünk, talán tündérvárak
részlete. Hisz a Csáklya és a Kecskekő ormaira,
melyek felől a Maros jő, tündérvárakat rak a nép
hagyománya, képzelete, s a felhőben, mely most
a Kecskekő sugár csúcsába kapaszkodott — még
ma is Tündér Ilonát látja. Távol a lietyezát hóteteje áll mogorván és örökké tisztán, mellette
eltörpülnek a többi csúcsok; ezredévek óta áll ott
ingatlanul, tövében helyet adva a szép hátszegi
völgynek, s csak néha-néha engedve a kis szorosokon fagyos szellőt áttörni a Maros völgyébe,
mely Erdélyben legnagyobb.
Gyulafejérvár büszke tetői komor ellentétben
állnak a tér közepén, vidáman díszelgő Szászvárossal. Hiába csókolják a nap sugarai azokat a komor,
mohett tetőket — mosolyt nem tudnak rólok leerőszakolni; gyászolnak azok, gyászolják saját nagyságukat, — mig Szászváros vidám fehér házaival,
ékes fényes pléhtornyával, csillogással tölti be
környékét.
Fráter György meggyilkoltatása helyén Al-

szász földnek visz. Báthori tanácsot tartva, elhatárzá, hogy a levonuló tar seregnek elállja útját,
ha pedig ez Szászsebesnek tartana, hogy Szebennek csapjon, üldözni fogja. A török az elsőt tévé.
Megpillantván a kisded magyar tábort, zsákmányát és foglyait Balomiron hagyta, maga pedig
Gyalmár, Sibót és Felkenyér mellett vett állást, hátát a meredek kisded hegyvonalra támasztva.
Báthori harczi sorba állitá kis
seregét, Piskincznek támasztva jobb 6
szárnyát, melyet székelyek, Kendi
Antaí vezérök alatt képeztek. A bal
szárnyat a völgy túloldaláig terjészté; szászok képezték ezt, Csukás
György ispánjok vezérlete alatt, kevés oláhsággal. Maga Báthori a
homlokzatot vezette, alatta a lovas
nemesség szine s az erdélyi püspök
bandériuma állt. Összejárta a sorokat, tüzet, lelkesedést igyekezvén
önteni a harezosokba. Szükségök is
volt erre, mert emberi valószínűséggel a vesztesek ők leendnek. A mi a
túlnyomó török ellenében mégis diadallal kecsegteté őket, — az a magyar vitézség, mely a Hunyadiak
alatt csodákat művelt, a gondviselésbe vetett hit, és a Kinizsitől várt
segély volt. Elkészültek a halálra,
szentelt földet ízlelt mindegyik ostya
helyett, — s megesküdött maga, neje
s utódai szabadságára, hogy vagy
győzni fog, vagy elvész mind egy
szálig.
Aztán összecsaptak. B >3z haraggal küzdött a két sereg, — ember
ember ellen, kard kard ellen. — A
török túlsúly csakhamar erőt vesz.
Hiába minden erőfeszítés — a magyar fogy, s napja hanyatlik. Százszor megújul a harczi orditás. A
zászló ismét kevélyen lobog a vezér
Nem emelem ki tovább e nagyvajda mellett, — de ime lovát leszúrszerű tér többi meglepő pontjait. A
ják, maga is lehanyatlik. Nem baj!
festő sem veheti ecsete alá ez egész
Báthori ismét lóra ül, ismét és isvölgyet, — egyes részletért a töbmét osztja a halálcsapást, de lova
bit föl kell áldoznia. Ha a statistiismét elbukik, maga is hat sebből
kus, meg a geográfus szárazságával
vérezve a holtak ezrei közé borul, s
bírhatnék most, elősorolnám Baloa vérben gázoló magyar seregnek
mirt, e hun nevű oláh falut, Zsibótot,
Petöft „ A faluban utczahosszat" ez. költeményéhez. - {Irinyi Sándor rajza.)
már nincs többé vezére.
melynek határán a közel múltban
legyilkolt magyarokból egész halom
De ime Szászváros mellett harezos daliák
g'yűlhelyül, a szálingozó nemesek, szászok és szédomborodik, s ha nemzetgazdász volnék, más
tűnnek föl, — s fegyverek ezreiben törnek meg a
kelyeknek, — a megtámadást akkorra halasztván,
tekintetből venném szemügyre; de én ezúttal
nap sugarai. Kinizsi még jókor érkezett, hogy kinemzetem múltjának vagyok búvára, ki midőn mikor majd a török gazdag zsákmánytól terhelten
ozmán kezéből. Bevág sereannak emlékei közt jár, érzéketlen nem tud iránta visszaút) át veendi.
gével a csatába, a magyar
maradni, ki, midőn a Ke„Jézus" kiáltás megújul.
nyérmezőn végig tekint,
Maga előrohan s látva,
elfelejti, hogy mily ipart
hogy
nem emelkedik
lehetne itt fejleszteni egy
többé a vezéri zászló makis vasút építése által, —
gasra, ennek megboszuel, hogy a szalmazsupos,
lására egy kardot nem
füstégetett kunyhók nem
tart elégnek, kettőt vesz
anyagi jóllét jelei, hogy
két kezébe és osztja a
ezekben szellemileg is
halált, mint a bosztt kérszegény, elnyomorodott
lelhetlen angyala. — A
nép teng, hogy Erdély e
vaskar csapásai alatt ellegáldásosabb tere csak
lankad a török, emberi
óriási szellemi és anyagi
gyarlóság szállja meg —
hátramaradást bir felés fut, fut, menekül,
mutatni; — hanem visz— fényes, nagy diadalt
szaidézi lelke elé a kort,
hagyva a magyar kemely dicsőbb, nagyobb
zében!
vala, melynek fénye máig
s
Méltó emlék nem
sem homályosult el egéhirdeti az utókornak fi
szen.
diadalt, csak Bcnczencznél emelkedik egy domb,
Mátyás ült Magyar— itt aluszsza örök álmát
ország trónján , és Monyolezezer magyar.
hamed a szultánok széA vándor, kinek Kekén. A két birodalom,
nyérmező útjában esik.
mintegy
szükségképi,
áldást mond az elhullottermészetszerinti örökös
tak emlékére — s habár
tusakodásának, ellenséporladó emlékoszlopukat
geskedésének szülemészétverte az idő vihara,
nye, a két fejedelem veKenyérmező és az unotélkedésének következkáik szabadságáért elménye az lön, hogy
vérzettek emléke élni
1479-ben török csapatok
fog, — mig magyar él!
törtek be a magyar biroKenyérmező Erdélyben, (Nemes Ödön rajza után)
Lukács Béla.
dalom déli részeibe — s

vinczen alól, kisded hegyvonal nyúlik a völgy
közepébe. Hideg, havasokról lecsörtetfí hegyi
patak vonul végig ennek tövében be a Marosba;
a Kenyérvize ez. Fenyves bérezek és havasokról
rohan le Kuzsir és Felkenyér falukon át, melyek
elsejének fontos vas-, másodikának fa-, deszka- és
zsindelyűzlete van. E hegylánczolat
gazdag változatosságban folytatódik
a balparti Maros-hegyvonal mellett,
az emjékezetes Piski körül beolvadván. És a mig tart, a mint igy levonul, számos völgykatlant, öbölt és
szorulatot képez, melyek mindegyikébe jómódú, népes faluk ékelték be
magukat. Némelyiknek csak tornya
látszik, elbújt, hogy szembe ne tűnjék. Nem is csoda: sokan járták
végig e völgyet, és sok volt ezek
közt, ki nem jóbarátképen jött. A
rablókéz, mely üszköt vetett a békés
lakokra, rabszíjra fűzött, kit elérhetett — keserű tanulságot hagyott a
megmenekülteknek. Ezek aztán oda
hagyták a viruló tért, elvonultak
egy hegyektől köritett gödörbe, egy
elzárt völgybe, hogy vagyonaik s
magok ne lehessenek latrok prédáivá.
Magas szirtcsúcson állván, ime
beláthatunk egy ily rejtek-völgybe,
— ott ama ritka erdő aljában szalmazsúpok vehetők ki. Piskincz a neve
e falunak. Mellette Vajdcei tornya
piroslik. E falunak már neve is —
Vajdeei: szegény fejők! — jellemző.
Szemben ezekkel a völgyben
Benczencz terül el, — csinos falu,
számos földbirtokossal. Közepén kis
domb magaslik, ronda, romladozó
egyszerű épitménynyel, mely méltatlan gyarló emléke a kenyérmezei
diadalnak!

és segélyre jövésre a temesi grófot. Kinizsi Pált
is fölkérte. S mig egy kis sereget gyűjthetett, a
török rabolt és pusztított, gyilkolt és gyújtott
széltében hosszában Erdélyországban, — vértől
csepegő kardját és űszkeit fölvitte Enyed, Torda,
Kolozsvárnak . . . Báthori a Kenyérmezőt tűzte ki

RíAAbasa a l a t t m i n t e g y
bO,000 tar csapott Erdélybe. A török sereg el! v w if18 h a z á t - Ellentállásra nem talált; az
akkori honvédelem, fájdalom, nálunk nem vala
3 L
^ V 6 Z u e > h °gy é t e l e n jött ellenséget hirte en kiverhetett volna a z országból. BáthorI
István Erdély vajdája sereggyüjtés után látott

- És nem is csalódott. A török hosszú menetA moszkvai lelenczház.
ben közeledett a Maros völgyén, nagy szamu rabszíjra fűzött fogolylyal, gazdag prédával. —
Wospitatelnoi dom, vagyis a moszkvai leAlsó-Váraljánál szétágazik a völgy, egyik része lencz és árvaház, - irja egy utazó, - melynek
a Marost követi, a másik balra kap s végében födele alatt több lakik huszonötezer gyermeknél,
Szász-Sebes terül el, és az egykor igen virágzó
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s azonfelül egész sereg, mert több mint két ezer tisztességesen és tisztán néztek ki vörös és sárga
a gyöngéd arezcsipés! Engem" magam,
felvigyázó, felvigyázónő, dajka, tanitó és hivatal- kartonruháikban, és nemzeti tarka fej kendőikkel. leginkább érdekeltek az idősb növendékek, az els
nok, melynek kiadása a hét millió rubelt megha- Egy bölcsőnél megállott a felügyelő, és lehajolt osztály ifjú delhölgyei; elegáns tartásuk, a magaladja évenkint, s mely évről évre hétezer csecse- az abban fekvő csecsemőre. Szeretetreméltó kö- viseletök és beszédjükben való gondos figyelem
mőnél és apró gyermeknél többnek ad hajlékot, vér, eleven, feketehaju leányka volt ez, élet- és valósággal megkapó volt. Egy sem pirult el, és
bátran a világ csodái közé számitható. Oroszor- kedvteli, ki ugy látszék, jól ösmerte a felügyelőt, nem esett zavarba, ha szót intézett hozzá az emszágban minden óriási, csak a szabadság mérvei mert viczkándozott örömében, midőn az picziny ber. Természetesen és bátran, teljes elfogulatlanparányik.
kezeit megfogta.
sággal és nyugalommal feleltek minden kérdéElláthatlan hosszú hársfasor vezet az inté„Ez az én keresztlányom. Körülbelől kétszáz semre, távol minden negélytől és álszeméremtől.
zethez, s félóra kellett, mig ennek végétől az osz- ezer azon gyermekek száma," — folytatá, midőn Paris, London vagy Berlin és Bécs legelső körei* lopos főkapuig, s a széles külső kőlépcsőig értem. tovább mentünk — „kiket én itt egymás után nek dclnői nem szégyenkedhetnek, ha oly finom
A nagy váróteremben kimért bókkal fogadott egy keresztvizre tartottam, ezeknek természetesen társalgási hangot használnak, mint ez orosz árva
kék egyenruhás, kardos, martialis uri ember. Azt nagy része nincsen már életben, mindamellett leányok.
hinnéd modoráról s méltóságos külsejéről, hogy meglevő keresztgyermekeimből is oly sereget
„Mi oroszok — jegyzé meg a felügyelő, miaz intézet igazgatója, pedig csak főrendőrmester, tudnék sikra állítani, melytől egyik-másik közép- alatt a termen keresztülsétáltunk, — kitűnő tahúszezer szegény gyermek vasorru bábája, a terje- hatalmasság halálra ijedne. De jőjön ön, a nap lentummal birunk idegen nyelvek megtanulására.
delmes intézet fegyelmi ügyének kezelője. Egyéb- nagy pillanata — ebédünk — közeleg, ennél ne- Gyermekeim között is van sok derék nyelvész;
iránt kedélyes urnák látszott, jóakarólag mosoly- kem jelen kell lennem, és önre nézve is bizony- többen beszélnek és fogalmaznak anyanyelvökön
gott a gyermekekre, melyekkel találkoztunk, és nyal érdekes lesz ezt látni, semmiesetre sem kivül németül és francziául. Szintúgy foglalkozleereszkedőn hallgatta ki a panaszos dajkákat, mindennapi oly asztalnál megjelenni, melyen a nak többen zenével és rajzolással, és néhányan
mely fajtából egyetlen teremben ötszáz is volt teríték nem száz, hanem ezer számra van, és a valóságos művésznők. A magasabb tudományokegyütt. Atalában az egész roppant intézetben hol a hatodik évtől a hatvanadikig minden élet- ban szabad választást engedünk a gyermekeknek
nem találtam szomorú vagy mogorva ábrázatot, kor képviselve van".
hajlamaik és tehetségök szerint."
minden arcz elégültséget, ártatlan nyugalmat és
Ismét folyosóra, tornáczról tornáczra kellett
Ezenközben a gyermekek kiüritették a tálakényelmet fejezett ki.
mennünk, mig az étterem ajtajához eljutottunk. kat, vidám dal zárta be az ebédet, és ugyanazon
A ki valaha nyomasztó álomban egész éjen
Hangos harangszó jelenté az ebéd kezdetét, rendben, a melyben jöttek, vonultak az ajtókon
keresztül lépcsőről lépcsőre, szobáról szobára, melynek végső hangjaira oly embertömeg nyomult kifelé; egy sem ment azonban ki anélkül, hogy a
végtelen folyosókon, roppant udvarokon áthaladt, elő a számtalan szobákból és fülkékből, mintha kormányzónak „Jó napot papa!1' ne köszönt
annak körülbelül fogalma lehet azon érzésről, csak népvándorlás kezdődött volna. De minő rend volna.
melylyel nyájas rendőrmesteremet az óriás épület e tolongásban! Kettesével jöttek ki a növendékek,
„A mi kedves gyermekeink — kezdé újra
tömkelegén át követtem. Végre, fél órai menés és a nélkül, hogy csak egy pillanatra is fenakadás követőm, mialatt a termet elhagytuk, — mindután tömjénfüst és ének tudatta velünk, hogy vagy zavar állott volna be, hosszan sorokoztak, és nyájan boldognak erezik magukat. Ki egyszer
a templom pitvarába értünk. Lábujhegyen halad- épen oly rendben és csendesen lépdeltek, a mint nálunk a Wospitatelnoiban volt, a ki a bejárás
tunk el térdelő asszonyok, dajkák, felügyelő s előbb a templotnbóljöttökkor. Bár lehetelátni ifjú feletti nagy kőpelikán alatt e háznak küszöbét
ápoló nők hosszú sora mellett az oltárhely felé. arczaikon a várakozás izgalmát, mindazáltal az átlépte, annak joga van ismét hozzánk fordulni,
A templom tele volt, ezrével ültek gyermekek a öröm seholsem nyert hangos kifejezést.
ha szegénység vagy kór, nyomor vagy ínség selóczákon egymás háta megett, de nagy csodálkoEgy negyedóránál tovább kellett várakoz- gélyünket keresni kényszeritik."
zásomra csaknem csupa leányok, fiu alig volt kö- nunk, mig sikerült egy szakasz gyermeken keresz„Minémü alapból szereltetett föl az önök
zöttök. Különböző szinü ruházat jelölte különböző tül az étterembe, jutnunk és hátunk mögött még intézete, és mely eszközök által tartatik az fenn?
rendeltetésűket. A sárga ruhásokat a tempíomha- folyvást jöttek. Étterem, mit mondok? ét-egyház, — kérdezem. A sz.-pétervári lelenczház, mint
jóban bábáknak nevelték, a két oldalt ülő zöld olyan nagy, mint a legnagyobb templom; fájdalom tudom, a kártyákon levő bélyegből és a Lombardruhások pedig szolgálóknak voltak szánva.
azonban oly alacsony, hogy nekem először ez ala- kölcsön jövedelmeiből tartatik fenn."
Középeit az oltárhoz legközelebb sötétkék sonyság, mint Alpes nyomta keblemet. Belátha„Mária Teodorowna császárnő, Pál felesége,
ruhás leánykák ültek. Figyelmesen néztem végig tatlanul következett itt egyik asztal a másikra s a mi intézetünk alapitója" felelt a kormányzó.
ez üde, azonban atalában nem szép arczokon, s egyes soraik közötti tér nem volt szélesebb, mint „Továbbá a gazdag DemidofF család tekintémély szánalom fogott el azon gondolatra, hogy e a mennyit a szükség követelt, mindamellett itt lyes javadalmakat és tőkepénzeket adott rendeltemérdek ártatlan leány megannyi földönfutó, a is minden a legnagyobb szabatossággal történt. kezésünk alá és végre minden nyilvános mulatsálegtöbb soha apát, anyát, szülői szeretetet nem Tolongásnak, rendetlenségnek nyoma sem volt, a gok, színházak, bálok, hangversenyek bevételük
ismert, s nem is fog ismerni soha.
fegyelem tökéletes, kevés pillanat alatt mindenki tiz száztóliját nekünk tartoznak adni, s ez tesz
— Szegény gyermekek! — sohajtám.
saját helyét találta meg asztalánál.
valamit az általában igen mulatságvágyó oro— Szegények, az igaz, — viszonzá a rendőrAz asztaltenger közepén egy emelvény volt, szoknál."
mester, — de előkelők. Ez árvák mind nemes melyről a tágas termet, gyermekvilágával át leKinéztem az ablakon, és roppant kiterjedésű
származásúak. Itt egészen rangjukhoz illően ne- hetett tekinteni. Ide vezetett engem a felügyelő. zöld gyeptért láttam, melyen a gyermekek ugy
veltetnek. Az intézetben több van ötszáz tanárnál
„Itt az én helyem," szólt, miután nekem nyüzsögtek, mint valami vásáron. Vasárnapi szünés tanárnőnél, kik a női tudományokat bizonyára egyike által a fürgén ide s tova szaladgáló fel- idejöket töltötték itt, s a gyermekek járkáltak,
megtanitják ugy növendékeiknek, mint a szent- ügyelőnőknek széket hozatott. „Én mindig gyer- játszottak, pajkoskodtak, — természetesen egész
péterváriak, ha jobban nem.
mekeim közepette étkezem, és semmit mást, mint sereg felügyelő vigyázata mellett. A tér csaknem
Egyszerre tipegés és suhogás hallatszott, a mit ők kapnak. Szabad öac meghivnom, hogy egészen puszta volt, alig tenyészett rajta egy kis
mint mikor szél zizegteti az erdő lombjait. Felke- velünk tartson?"
virág és csalit, de kiterjedése oly nagy, hogy azt
rekedtek először a sárgák, aztán a zöldek, a kéAz ebéd teljesen kielégítő volt, természete- hiszem, egy hadtest gyakorolhatta volna magát
kek, végre az első sorban ült felnőttebbek, s taná- sen egyszerű, de azért tápláló, és kitűnően készí- rajta. A végtelen gyeptér körül néhány száz apró
raik és tanárnőik vezérlete alatt ezredekre, zász- tett, és a mellett oly tiszta, hogy már a ránézés fából épült nyári lak állt.
lóaljakra, századokra és szakaszokra oszolva ha- étvágyat gerjesztett. Csak az volt otthoniatlan,
„E házikókba" monda a kormányzó „nyáron
ladtaj;, jól betanitott katonák módjára, egyenes hogy az egész ebédlés temetői csendben ment át azon növendékeinket szállásoljuk, kiknek kütartással, jobbra nézve, rendben kifelé. Pajkosság- végbe. Ebben a fegyelem kissé túlszigorunak tűnt lönös szükségök van a fris lég akadálytalan élvenak, hiábavalóságnak egyetlen nesze sem hangzott fel előttem. Szegény, szegény gyermekek! gon- zetére. A gyermekek annyira szeretik itt azéletet,
közöttök, csupa csend és rend uralkodott a so- doltam újra meg újra! Hol van a ti igazi gyermeki hogy mindig nagy számmal jelentkeznek oda."
rokban.
kedvetek? Hol van szabad sürgéstek-forgástok,
Egy második ajtón át négyszögü nagy szoIly nagyszerű intézet kormányzója, ki több mit nem korlátoz fenyíték és fegyelem?
bába léptünk, melynek falait magas üvegszekrélelket számit vas vesszeje alatt, mint némely közép„Hol van a fiuk étterme?" kérdeztem a felü- nyek boriták, tele mindennemű és nagyságú bávárosi polgármester, természetesen a hivatalok gyelőtől, midőn asztaltól asztalhoz vitt, és növen- bákkal. A játékszerek közt a legkülönbözőbb
magasb fokán s egy rangban áll a tábornokkal. A dékei kitünőbbjeire figyelmessé tett. „A templom- házi eszközök és iparos szerszámok mintái s az
mostani kormányzóban azonban nincs meg a rang ban is csupán leányokat láttam."
állatország minden egyedének művészi képmása
fesze, nyájasan állt fel beléptemkor asztala mel„Legnagyobb része fiaimnak" volt a felelet is megvolt, hasznos játékszerül a gyermekeknek.
lől, hol irományok özönébe volt merülve, s ajánló „nincs e pillanatban intézetünkben. Ugyanis neTulajdonképen nem is lelenczház ez a Woslevelemet olvasván, azonnal maga ajánlkozott az künk a vidéken fiókintézeteink és majorságaink pitatelnoi, mert belé bárki által hozott gyermeintézet részletes megmutogatására.
vannak, ott vannak most az ifjak, az éltesbek gaz- keket felvesznek, s a felvételnél egyedüli föltétel,
Először is a csecsemők osztályába vezetett, dászati dolgokkal foglalkozván. Ezenkivül Moszkva hogy bizonyos koron tul ne legyenek. Naponként
mely barátságos, világos szobák hosszú sorából áll. környékén és messzebb az országban minden fa- körülbelül harmincz gyermek érkezik az intézetMindenikben 40 — 50 bölcső van, gázfüggönyzettel, luban vannak dajkák és nevelőanyák legkicsi- be, senkitől sem kérdezik, hogy a szülők nevét
s oly csinosak, hogy fejedelmi gyermekek elfek- nyebbjeink számára, kik közül többről mint öt- megmondja, valamint senkitől egy kopeket sem
hetnének bennök. Az intézetben közép számítás- ezerről van e módon gondoskodva. Magától érte- kivannak tartás és nevelés fejében. A ki azonban
sal 800 csecsemő talál egyidejűleg hajlékot, ugyan- tik, hogy gyermekeinket csak derék személyekre évi harmincz rubelt fizet, az megkívánhatja, hogy
annyi dajkával. Az ajtóknál tisztán és csinosan bízzuk, s ezekre is folytonosan felügyelünk. Azt gyermekét ne adják ki falura, hanem benn az inöltözött felügyelőnők fogadtak bókkal bennünket, se gondolja ön, hogy ez itten egyedüli table d' hő- tézetben ápolják. A mely fiúért 250 rubelt egyszer
barátságos öreg nők; mindenik dajka a maga böl- te-unk e házban; még egy fél tuczat éttermünk mindenkorra letesznek, az tiszti kiképeztetést
csője mellé állott és vállukra vették csecsemőiket, van, természetesen azonban ezeknek egyike sem nyer. Az egészen vagyontalanokat pedig, mikor
hogy engem annál inkább meglepjenek, — itt is oly nagy, mint ez, melyben én magam vagyok az felnőnek, csaknem kivétel nélkül besorozzák közminden katonás modorban és kimértséggel tör- előlülő."
katonáknak. Tekintet van felötlő tehetségekre,
tént.
Újból alkalmam nyilt most a feltűnő szívé-, és például nem egy igen nevezetes orvos került ki
A dajka-állomást a Wospitatelnoi-domban lyességet csudálni, melylyel a felügyelő a gyer- ez intézetből. A felvétel után csakhamar minden
oly szerencsének tartják, hogy arra az orosznők mekek iránt viseltetett, valamint a nagy szerete- gyermek számot, lajstromot és nevet kap, nyaugyancsak törekednek. A dajkáknak e serege tet, melylyel ezek mindnyájan hozzá, de csak is ő kába egy jegyet akasztanak, melynek mását
között szépségeket nem vettem észre. A legtöbb hozzá ragaszkodtanak. Mint villogott a szeme azon azon személynek kézbesitik, ki a gyermeket hozta,
közülök alacsony, rósz növésü volt, kifejezés nél- gyermeknek, kire atyai pillantását rávetette, mily ennélfogva ez 21 éves korában visszakövetelhető.
küli, széles, sárga képpel; azonban mindnyájan jól esett egy-két dicsérő szava, és egy másik leány- Az intézetbe a birodalom legtávolabb részéből is

visznek gyermekeket, ezek negyede azonban már j magyar nő, ki valaha Queenslandban, és Uj-Dél- nővel hozta össze a sors, kivel utóbb házasságra
az első hat hétben elhal, és több mint tele az első Waíesben s Sidneyben megfordult. De most már is lépett. Ugyanis Bajáról Mihálovich Ferencz
nevű hazánkfia, nejével s két gyermekével szinitt is igen jól találja magát.
hat évben.
A kereskedelem s fényűzés nagyszerűségét, tén oda vándorolván, a tengeren kapott betegHálás érzettel vettem bucsut öt órai tartóza
pompás
kikötőt, a kereskedő hajók és gályák sége következtében csakhamar meghalt. Özvekodás után szives ciceronémtól, s azon meggyőzőszázaitól
nyüzsgő
tengerpartot, a füvész- és állat- gyét Nagy László nőül vette, s házasságukból
déssel távozám Wospitatelnoiból, hogy az nemmár két kis magyar is született, kik a megvolt
csak bámulatraméltó, hanem egyszersmind a leg- iért csodáit stb. stb. lehetetlen volna ugy leir- két Mihálovich gyerekkel együtt szülőiktől manom,
hogy
nektek
is
képzetet
adjak
rólok.
A
Gerendezettebb emberbaráti intézetek közé tartozik
gyarul tanulnak irni, olvasni, de az ott divó
a világon, és nincs egyéb baja, mint hogy rende- orge-Street (György-utcza) több mint 6 angol angol nyelvet is természetesen jól értik.
zettsége muszka szokás szerint meglehetős közel mérföld hosszú, és mind épületek, mind kirakatok
#
szépségében s a népesség forgalmában sokkal fejár a szolgaisághoz.
lülmúlja pl. a váczi-utezát; az európai városok
íme, ezek ujabb adataink Ausztráliába vánközül leginkább Hamburghoz hasonlíthatom.
dorolt magyar honfitársainkról. Őket, szegényeÉpen most jövök a német klubb meetingjéről, ket, oly távol a szülőföldtől, minden hír érdekli,
Magyarok Ausztráliában.
kik a jelen év márcziusától kezdve orvosuknak mit innen vesznek, méltó hogy mi is megemlékezneveztek ki, de még nem határoztam egészen el zünk rólok és viszontagságaikról. Sorsukat érdek(Eredeti levelekből.)
magamat, vájjon elfogadjam-e az ajánlott állomást,
Lapunk ez évi folyamának első számában — miután Shoelhavenbe (Sidneytől 60 angol mér- kel kisérve, ha további tudósitásaink lesznek feközöltük az ötödik világrészbe kivándorolt ha- földre eső tengerparti városba) is kaptam meghí- lölök, azokat sem mulasztandjuk el közölni olvazánkfiának dr. Kempf Józsefnek, Brisbane-ben vást 8000 p. fr, fizetésre. Elmegyek előbb oda is sóinkkal.
(Queensland, Északi-Ausztrália) 1866. jul. 19-kén s körültekintek, mielőtt magamat egyikre vagy
kelt levelét. Hiszszük hogy olvasóink érdeklődnek másikra elhatároznám. Bizony, ideje volna, hogy
Magyar-szláv bál Münchenben.
e messze, épen a föld túlsó oldalára vetődött hon- reám is mosolyogjon valahára a jó szerencse; de
München, márczius 3-án.
fitársunk és kisérőnéje sorsa iránt s azért szívesen bajos is, pártfogás és pénz nélkül valamire menni.
Bátorítva
azon
részvét
által, melylyel a
veendik az alább közlendő ujabb tudósításokat is. Hetvenen vagyunk itt orvosok; harminczan ve„Vas.
Ujs."
és
„Pol.
Ujd."
az
ipar és az iparos
annál inkább, mert azok több ugyanoda települt gyész-gyógyszerészek. S mielőtt hivatalomat elosztály
mozzanatait
kiséri,
fogok
tollat, hogy a
s részint már évek óta ott élő magyarokról is foglalhatnám, itt is újra le kell tennem, mint
szerkesztőséget
mintlétünkről
tudósítsam.
szólanak.
Queenslandban, a Medical-boord előtt a szigorú
Bár tudjuk, hogy a társulás egyik leghatalE levelek egyikét ugyancsak Kempf József vizsgát, mint idegen; mert itt már ismét idegenmasabb
emeltyűje a művelődésnek, de mi, manek
tekintenek,
s
akkor
leszek
csak
orvosi
gyaur intézte, Pesten lakó rokonaihoz, kiknek szigyar
iparosok
sokkal kevesebb számmal vagyunk
korlatra jogosítva, egész Uj-Dál-Wales területén.
vességéből azt egészen közöljük.
itten,
semhogy
egyletet alakithatnánk, s igy a
Kérditek talán, miért hagytam el Brisbanet,
A levél 1866. deczember 23-kán kelt, Sidneybarátságon kívül azon három magyar hirlap, me- "
hol
félig-meddig
már
megtelepedtem
volt?
Feleben (Uj-Dél-Wales) Ausztrália legfőbb városában
let: 1-ször, nem birtuk kiállani a pokoli forrósá- lyet járatunk, képezi köztünk az összetartó kötes igy szól:
got, mely Fahrenheit hévmérője szerint rendesen íéket, melyből szivdobogva lessük édes hazánk
„A boldog képzelődés édes érzete foglalja el 100—110 fok körül volt; sem a milliárd mosqui- állapotának fejlődését.
egész valómat, midőn nektek irván, titeket rnint tót s más e fajta szúró legyeket és bogarakat, mik
" A cseheknek itt rendes egyletökvan, melybe
élő lényeket látlak lelki szemeim előtt. . . Bámul- majd halálra kínoztak; 2-szor, borzasztó volt a most olvadtak a lengyelek, s minket is felszólítottok ugy-e, hogy egv évi lakás után Brisbane-t, drágaság; 3-szor, rajtunk kivül egy magyar sem tak a beolvadásra. Meg kell adni, hogy_ derek
Queensland fővárosát, folyó deczember hó 8-kán, volt az egész városban; 4-szer, a kormány az ál- müveit fiuk ezek, szeretjük is őket, meg is látohű vándor- és élettársammal együtt elhagytam.. ? lambukás szélén állott, a workm&n (munkások, gatjuk néha, de beolvadni nem szoktunk senki
A „City of Brisbane" (Br. városa; nevet viselő kézművesek s napszámosok) munka — s annál- fiai közé a világon. Hanem hogy megmutassuk,
gőzös hozott, és pedig rendkivül viharos tengeri fogva pénz nélkül voltuk, senki sem tudott fizetni; hogy nevünk és függetlenségünk koczkáztatása
utón a világhirü Sidney be, melynek nagyszerű 5-ször a kereskedelem is merő szédelgés volt álbu- nélkül szivesen társulunk minden jóravaló nemkikötőjét, deczember 10-kén reggeli 4 órakot ér- kások, mindenféle zavarok, a benszülöttek lázon- zet fiaival, febr. 25-kén bált rendeztünk München
tük el. A pompás látványt, mely itt szemeink elé gásai, semmi társasélct . . . P^gyszóval: oly nyo- legszebb termeinek egyikében, sz'ávok és magyatárult, meg sem kisértem leírni. Sidney régi, elő- masztó viszonyok, hogy a ki csak teheti, oda- rok bálja czim alatt. Kiki a maga nemzeti rukelő, nagyurias Lés nagyszerű Comercial-town hagyja Queenslandot; az arany-ásásnak is vége hájában jelent meg, mindegyik felekezet meghivta
(kereskedő-város), melynek majdnem százezer la- cár ott, mindenki az ujo:ian fölfedezett Weddin- küldöttség által, jelenleg Münchenben tartózkodó
kosa van; ezek legnagyobb réazben angolok, ke- aranyhegyekbe tolul melyek innen 200 angol művész vagy más nevezetes egyéniségeit, s jól
vés némettel, hollandival, dunaival és benszülöttel mfldnyire vannak. Eddigelé már 6000-en vannak mulattunk, forgattuk a müncheni lányokat a valvegyest; de mind e népekkel mi keveset goudozerben. Szünet közben egy csárdást is húztak,
lünk ; hanem a mi engem, s kedves Erzsimet, e jó ott, kik szerencsét keresnek s a mint hallatszik, ta- szegény volt biz az, de mi azért egy más nyakába
debreczeni msnyeesk t egészen boldoggá tesz, itt lálnak is; az áshatási engedély csak 10 shilling ugrottunk és eljártuk a mint már csárdást lány
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s akkor szabad ásnia, mosnia nélkül eljárni lehet; a lengyelek, valamint a csetaláltuk a következő magyarokat:
, p.
. fr.). fejenként,
.
1. Gijulau Esquire, (tekintetes ur) erdélyi j az aranyat, a mennyit csak talál. Egynémely sze- hek is eljárták nemzeti tánezukat. Mint az itteni
Secretarv of the Paris-Exhibition- í gény ördög, ha igaz, egy nap 150 font (15 i0 frt) lapok állítják, mind a három igen tetszett a sószületésű, s itt Secretary
Commissioners (a párisi kiállítási bizottmány tit- árut is keres. Mi is az^n gondolkozunk, hogy ha goroknak.
kára) kitünőleg mivelt, tanult és nemes magyar az ajánlott két állomás közül egyik sem fog tetHogy számos látogatóink voltak, az is muszeni, oda megyünk az arany-hegyekbe, — vagy- tatja, hogy még osztozni való is maradt. A mi a
ember ;
2. Dr. Bochlitz Kálmán, homoeopatha (hason- vagy, — szerencsét próbálni. Itt „arany" az egyet- magyarok részére aránylag jutott , itt küldjük a
len jelszó.
t. szerkesztő urnák, kérjük abból a jövő fél évre
szenvi) orvos, Eperjesről;
A Pesten dühöngött kolera hire nagy aggo- megújítani előfizetéseinket a,,Vasárnapi Újságra",
3. Mr. Blau ékszerárus, Aradról;
4. Mr. Udvardy, hontmegyei volt szolgabiró dalomba ejtett végettetek s ottani ismerőseinkért. „Politikai Ujdonságok"-ra és a „Bolond Misírjátok meg, éltek-e s jól vagytok-e mindnyá- kára", a fennmaradó összeget szíveskedjék az Ínjelenleg hegedű-művész;
ségeseknek juttatni.*) Kérjük a lapokat továbbra
5. Mr. Asztalos, Szatmármegyéből, borbély; jan." . . . stb. stb
Eddig a levél. Hozzáteszszük még, hogy is a kath. legényegyletbe küldeni, melynek tagjai
6. Mr. Hollander, a Hegyaljáról, Szántóról,
itt bor- és fűszerkereskedő, kinek igen jól megy irója, ausztráliai tartózkodása alatt már^ eddig is vagyunk. Itt szoktunk összegyűlni, s büszkén
üzlete; a gyarmati-borokat mind magyar nevekre igen érdekes természeti s ritkasági gyűjteményt hasonlítjuk lapjainkat össze az itteni lapokkal,
szerzett, melyet, ha szándéka szerint haza térend, egy sem állja ki a hasonlítást a mieinkkel sem
kereszteli; nagyon élelmes ember;
7. Mr. Weiszperger Székesfehérvárról, do- illetékes hazai intézeteink számára óhajt fölaján- nagyság, sem csinosság, de még bel tartalomra
sem. Bizony előkílő lapokon is megesik, hogy
hánykereskedő. Ez ember Amerika és Uj-Zéland lani. Hozza isten minél előbb!
közt hajótörést szenvedett s egy nagy faládában
minket magyarokat a szlávok közé soroznak. —
A napokban még, az 1-ső számban adott Mulatságos, a mint németeink magyar áztatják
menekült meg, melyben 27 napig hánykódott a
háborgó tengeren, mig végre a vihar Uj-Zélandba közleményünk azon pontjára, hogy tudtunkra mao-oknak, mi van ez vagy ama törött czilinderre
vetette a partra, hol magát egyszerre vad-embe- Kempféken és Rochlitz eperjesi hazánkfián kivül irva, a mit a „Bolond Miska" hozni szokott. A
rek közt találta. Ha kalandjait elbeszéli, az ember más magyar ember nincs Ausztráliában, Kecske- „Vasárnapi Újság" képeit is szeretik nézni.
csodálkozva hallgatja. Már 26 éve, hogy elhagyta métről kaptunk tudósitást, melyből — az előbbi
Bezárom levelemet azon szavakkal, melyek
levélben előszámlált, sidney-i magyarokon kivül most az egész magyar hazában hangzanak, s itt
hazáját.
8. Mr. Oszádi, budai születés, szabómester ; még egy ottani hazánkfiáról veszünk értesülést. külföldön a mi h<viszerető szivünkben is viszEz pedig Nagy László kecskeméti születésű hangot k iltenek : Éljen Deák Ferencz, és a mavégre.
hazánkfia,
kiről szintén közöljük a következő o-yar minisztérium!
Csepreghy Ferencz
9. Mr. Morvay, Szatmárból, magánzó.
E hazafi-társaink közt kevésbbé érezzük ide- adatokat:
Nagy László a kecskeméti reform, iskolában
genül magunkat, kivált Erzsi, a ki végre talált
négy
osztályt mint első kitűnő végezvén, azután
valakit a kivel magyarul jól kibeszélgethesse maEgyveleg.
gát, mert m^g kell mondanom róla, hogy szülötte szabómesterséget tanult. 1840-ben hazájából kiköltözött
s
azóta
nem
is
tért
vissza.
Európa
több
nyelvén kivül mást soha sem fog megtanulni, leg- (Dohánytermelés.) A „Daily Telcgraph"
főlebb egy keveset angolul, a mit már csakugyan nagy városában fordult meg, különösen Parisban egy összeállitása szerint az évi dohánytermelés
9 évet töltött. Innen Londonba ment; honnan az tesz az egész földön 432.500,000 kilogr., mely
lehetetlen itt nélkülözni.
arany-álmak
Ausztráliába csalták. 1853. jul. 15-én következőleg oszlik el a különböző világrészekre:
Az említettek nagyobb része, mindjárt megérkeztünkkor alegszivélyesebben fogadott; smás- szállt hajóra s ötödfél havi tengeri utazás után Ázsia 155.000,000, Európa 141.000,000, Amerika
nap nagyszerű angol-magyar ebédet rendeztek, Melbourneban kötött ki. Levelei Melbourne-, 124,000,000, Afrikal2.O00,O00,Ausztrália5O0,00O
11-kén esti 6 órakor, Gyulay urnái, a hol a leg- Kingstown-, s több városokból érkeztek; a legszívesebb üdvözletek mellett természetesen a tá- utóbbi, 1866. novemb. 25-kérőI, Curregongból. kilogr.
vollevő drága hazára mondott toasztokban sem (?) Változó szerencséje eseményeit a hozzánk kül*) A küldött 20 o. é. fttal a megbízás szerint intézdött levélben sem találjuk részletesen elsorolva, kudtünk.
. volt hiány.
Szerk.
Erzsim mindenütt feltűnik, mert ő az első csak az% hogy a föld e túlsó oldalán egy magyar
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A „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" t. olvasóihoz.

TÁRHÁZ.
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Ily helyzetben nem tehetek Ígéreteket,
de igazolni vélem magamat s reményt
nyújthatok az olvasóknak, ha fölemlitem
azon szerencsés körülményeket, melyek pályámat mintegy megkönnyítik.
Az uj szerkesztőségnek nem kell, nem is
akar uj ösvényt törni. Föladata, ha azt jól
fogja föl, a megkezdett irányban s szellemben haladni tovább, s minden törekvése épen
erre lesz irányozva; mert jól tudja, hogy a
lelkiismeretesség és buzgóság erőt kölcsönöz
a gyöngébbnek is.
Főleg munkatársaim közreműködéséből
merítem a reményt. Nemcsak a főmunkatársakat értem itt, hanem értem a testvérlapok
mindazon tisztelt munkatársait IS.
is, kik e
lapokat eddig, annyi éven át becses közleményeikkel gazdagították, s kiket ezutánra
is megnyerni szerencsés voltam.
Pest, márczius 15. 1867.
Nagy Miklós.

Midőn ezelőtt 14 évvel, ama sivár vigasztalanság korában, a hazai olvasó közönség
számára egy népszerű ismeretterjesztő hetilap kiadására határoztam magamat, a szerencse ugy akará, hogy annak vezetését oly
férfiú kezébe tegyem le, ki az előtte álló
föladatot teljes mértékben fölfogni s megoldani is képes volt.
E férfiú Pákh Albert vala.
Tizennégy éven át helyes ítélettel és
tapintattal, sokoldalú ismerettel s lángoló
hazaszeretettel folytatta munkáját; s nem
én, hanem a közelismerés és e lapoknak
mindig szélesbülö olvasó köre monda ki,
hogy a felvilágosodásnak s a nemzeti és
irodalmi érdekeknek kevés ember szolgált
több hűséggel, példásabb kitartással és
kézzelfoghatóbb sikerrel — mint ö.
A halál elszólitá öt pályája derekán s
megfosztá tőle irodalmunkat, meg ez általa
Irodalom és művészet.
annyi gonddal és szeretettel ápolt testvérlapokat, melyekben munkásságával a leg= (Arany János összes müvei.) Nemzetünk
legnagyobb élő költőjének Arany Jánosnak müvei
szebb emléket állitotta magának.
Ez emlék kegyeleti kötelességet ruhá- kettős kiadásban jelennek meg Ráth Mórnál. A
kiadásból, mely hat kötetre terjed, három
zott alulirt kiadóra, s épen azért igyekezett kézi
már megjelent; az album-szerü díszkiadás egy
a testvérlapok szerkesztését oly kezekbe tenni nagy kötetben egyszerre fog a hat kötetes kiadás
le, melyekben kezességet bir, hogy azokat az bevégződésével megjelenni. Az előfizetés azonban
eddigi szellemben és irányban fogják vezetni; mindkét kiadásra még nyitva áll, 6 írtjával. A
mert ugyanazon szellemi erők, melyek az koszorús költő müvei, azt hiszszük, nem szorulnak
elhunyt mellett, az elvrokonság és barátság ajánlásra. — Lapunk mai száma azon számos kölkettős kötelékével hozzácsatolva, eddig közre- temények közül hoz egyet mutatványul, melyek a
régebben megjelent két kötetes kisebb költeméműködtek, fognak ezután is az általa kitűzött nyekben nem foglaltatnak s részint csak szétszórczélfelé az ö nyomain haladni.
va, részint épen nem jelentek meg eddigelő.
Nagy Miklós ur, a „Magyarország Képek= (Salamon Ferencz) ismét egy nevezetes
ben" czimü folyóirat szerkesztője, ki a volt történeti művel ajándékozta meg irodalmunkat.
szerkesztő alatt lapjaink belmunkatársa és Könyvének czime: „Két magyar diplomata a tisegédszerkesztője volt huzamosb ideig, a zenhetedik századból." E két diplomata: Toldaszerkesztő betegsége alatt és halála óta lagi Mihály és Tassi Gábor. Amaz Bethlen és
pedig e lapokat ideiglenesen vezette, veszi át Rákóczy György, emez pedig Eszterházi Miklós
nádor hive volt. Salamon közli naplóikat, leveleimost névleg is a felelős szerkesztői tisztet. ket, s hosszas történeti tanulmányt irt a korról,
Púlffy Albert ur, ki kilencz év óta a kö- melyben e diplomaták működtek. E becses könyzönség teljes megelégedésére vezeti testvér- vet Ráth Mór adta ki, s ára 2 ft 50 kr.
lapunk, a „Politikai Ujdonságok"-ban a vál— (A „Budapesti Szemlé"-böl) a jelen évi
lalat politikai részét, fogja továbbra is az folyam első füzete most jelent meg. Tartalmát a
eddigi szellemben, mint főmunkatárs, meg- következő becses közlemények teszik: Eszmetöredékek a vármegyék rendezéséről. Első közlemény.
tartani e lap vezetését.
Móricztól. — A Tokaj-Hegyalja terAz összes többi szellemi erők megtartása Szentkirályi
mészettudományi és borászati tekintetben. Szabó
és támogatása mellett, kik helyben és az Józseftől. — Pályák és Pálmák. Erdélyi Jánostól.
egész hazában vállalatunkat eddig gyámoli- — Vidéki élet a római császárság alatt. Boissier
tották, a „Vasárnapi Újság" főmunkatársául után. Szász Károlytól. — Az angol adórendszer.
lép be a szerkesztőségbe Szász Károly ur, e Első közlemény. Weninger Vinczétől. — Irodalmi
lapoknak kezdettől fogva hü munkatársa, ki Szemle: I. A költészet Francziaországban 1865szépirodalmi és tudományos munkálatairól ben. Vaperau nyomán Deák Farkastól. — I I . Gelich katonai levelei. Hollán Ernőtől. — III. Petőfi
az egész hazában ismeretes s kinek közremű- angolul. A. L. és Sz. K.-tól. — Kisfaludy-társaság
ködése által lapunk ujabb gyarapodást nyer. 1866. nov. —1867. febr., Arany László pályadijt
így elérhetni remélem azt, hogy e köz- nyert költeményével.
kedvességii testvérlapok, az eddigi irányban
= (A magyarországi hírlapirodalom),az uj
haladva tovább is, megtartandják, sőt egyre korszak hajnalán nagy élénkséget fejt ki. Ertjük
szélesbitendik azon olvasó kört, melylyel a most keletkezett és keletkező lapokat. Pesten az
eddig dicsekhettek, s melynek szellemi szük- eddigi „Sürgöny" helyét „Budapesti közlöny"
ségeit kielégiteni, és az előbbi szerkesztő foglalta el Salamon Ferencz szerkesztése alatt,
esaméit terjeszteni s emlékét ez által is örö- Pompéry ,,Magyarország"-a csak nemrég indult
meg ismét; Frankenburg ,,1848," gróf Lázár
kíteni, leend mind a szerkesztőség, mind Kálmán „Pesti Hirlap" czjm alatt alapitottak kialulirt kiadónak legfőbb törekvése.
sebb alakú napi lapokat, Aldor Imre „Pesti HetiPest, márczius 15. 1867.
lap"-ot szerkeszt, Szoko'y V. pedig a „Hazánk és
Külföld" melléklapjául „Heti postá"-t. A KirályHeckenast Gusztáv.
hágón tul: Kolozsvárit K. Papp Miklós indit hetenként kétszer megjelenő politikai lapot „Magyar
polgár" czimmel, Maros-Vásárhelyt pedig Székely
Ádám „Székely Közlöny" czimü szépirodalmi és
vegyes tartalmút. Szini Károly „Pesti Ujság u -a
szépirodalmi napilapnak Ígérkezik. Mész íros Károly humoristikus lapot tervez. Azon kivül egy
„Neuer Lloyd" czimü német lap készül megindulni a magyar fővárosban, az öt-hat régibb
német hirlap mellett.

Melléklet a Vasárnapi Djság 11-ik számához 1867.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
(Az erdélyi fökörmányszék) értesítése
> •/
szerint, a marhavésznek az Erdélylyel határos
moldvai kerületbeni nagyobb elterjedése alkalmából, a szarvasmarhák behajtása, úgyszintén a
nyers termékek behozatala az ojtozi, csik-gyimesi
és tölgyesi veszteg-intézeteknél betiltatott.
y* (Nagyszerű tejgazdaság). A magyar-óvári
urodalom hat majorjából naponkint 5000 itcze tejet
szállítanak Bécsbe. Útban van a tej 7 óráig s ezalatt, hogy meg ne romoljék, jég által 11 foknyira hüttetik le.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) márcz. 11-diki
nyelv- és széptudományi osztályülésében, mielőtt
a rendes tárgyakra tértek át, báró Eötvös Józsefet, az akadémia elnökét, ki miniszteri tárczája
átvétele óta ekkor jelent meg az akadémiában először, néhány rövid szóval üdvözölte a titoknok,
Arany János. — Budenz J . lev. tag ismerteté s
bírálta dr. Blaunak jakut-tanulmányait. Dr. Eózsay levelező tag Ziltz Mórnak a magyar tudományos akadémia palotájának megnyitása emlékére héber nyelven irt költeményét mutatta elő
magyar forditásban.
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
állandó választmánya Kubinyi Ágoston elnök
indítványára elhatározta, hogy a Rimaszombatban
tartandó f. é. nagy-gyülés aug. hóban következő
rendben tartassék: aug. 9—11-kén a beiratások;
11-én ismerkedő estély; 12-én a megnyitó közgyűlés; 13 — 14-én szakülések; 15-én kirándulás;
16-án szakülés; 17-én a bezáró közgyűlés; 18-án
kirándulás Aggtelekre, Rozsnyóra; 19-én délben
Rozsnyón, este Dobsinára; 20-án Dobsinán; 21-én
Pohorellára és Murányba.
= (A budapesti közúti vaspályatársulat) részvényesei f. hó 26-án d. u. 3 órakor közgyűlést tartanak az evangélikus gymnasium nagy teremében.

Ni újság?
= (O Felsége Budapesten.) Azon ágyudörej,

mely f. hó 12-én reggel Ö Felségének az ország
határaihoz érkeztét tudata, uj ünnepélynek volt
zajos előjele. Mindjárt az ágyuk eldörrente után
reggel megélénkültek azutczák, testületek és nézőség seregesen állottak sorba a pesti indóháztól a
budavári palotáig, a szokatlan diszitésü utczákon,
melyeknek vidor képet kölcsönzött nemzetiszin
zászlók elláthatlan sora, és a legtisztább tavaszi
nap. Az indóház óriás színe pompás csarnokká,
az udvari váróterem pedig tündérkertté volt varázsolva; az utón feldiszitett árboczok, az ablakokban szőnyegek, a hajókon lobogók jelölték a menet
irányát. — A minisztereket harsány éljenzés fogadta az indóházba érkeztökkor, mely egyetlen
hosszantartó üdvkiáltássá vált midőn Ő Felsége
gr. Andrássy miniszterelnök és többi kiséretével
a kocsiból kilépett. Ő Felségét Rottenbiller főpolgármester üdvözölte a főváros nevében, s a
legfelsőbb válasz örvendetes czélzat lőn az alkotmány és a kölcsönös bizalom újjászületésére. A
menet 4 óra tájon ért a királyi várba, hol a főrendek, képviselők s egyéb méltóságok fogadták
a magas vendéget. Ő Felségét ugy a bevonuláskor mint később minden alkalommal zajos éljenzés fogadta mindenhol, a hová lépett.
Este 7 órakor a kettős főváros kivilágítása
vette kezdetét, melyet Ő Felsége 8 óra tájt személyesen megtekinteni méltóztatott. Kár hogy
rövid idő múlva egy hirtelen jött zápor elrontá
az utczákon zsibongó és nagy száma miatt alig
mozdulható tömeg kedvét.
Ő Felsége ittmulatásának 2-ik napja elfogadásokban és fontos tanácskozásokban telt el.
Február 14-kén újra kezdődtek az ünnepélyek.
E napon tette le esküjét a magyar független felelős minisztérium Ö Felsége kezeibe. A miniszterek eskületétele, a miniszterelnökén kivül, ki már
régebben tette le az esküt, d. e. 11 órakor ment
végbe a kis trónteremben; miután %12-kor a
nagy trónteremben az országgyűlési küldöttségek ,
fogadtatása következett. Az országos küldöttség
szónoka, Bartakovics Béla egri érsek volt, kinek
beszédére 0 Felsége következőleg méltóztatott
válaszolni:

Midőn a „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" vezetését, mint felelős szerkesztő, ezennel átveszem, érzem egyfelől
a feladat nagyságát: e majdnem másfél évtized alatt közkedvességet kivivott, az
irodalomban tekintélyes állást elfoglalt lapokat multjokhoz méltó jövőnek vinni elébe;
másfelől a nagy felelősséget, melyet ezzel
„Az ország közóhajtását az alkotmány helyreállítása
= (A képzőművészeti társulat) érdekes régiugy a nagy közönség, mint az elhunyt szer- ségkiállitása f. hó 15-kén nyilt meg, s 3 hónapig iránt örömmel teljesítem.
Alkotmányos államok biztos kifejlődésének és megkesztő emléke irányában elvállalok.
fog tartani.
szilárdulásának két föltétele van. Őszinte ragaszkodás a

** (Deák Ferencznek) a zsombolyi (hatzfeldi)
választókerület is küld bizalmi nyilatkozatot. E
kerületnek körülbelől egész hazánkban a legvegyesebb ajkú lakói vannak: magyarok, németek,
francziák, ráczok, oláhok.
** (Muszka kémet) fogtak el Komárom körül,
mint a „Lloyd"-nak irják. Az elfogottnál nemcsak pénzt, hanem 130 rajzot is találtak.
•* (Az Eszterházy hcrczegek bécsi palotája)
a Mariahilfen, mely a művészet barátai előtt mint
Bécs egyik legszebb képcsarnoka ismeretes, nagy
kerti helyiségeivel együtt a zár-gondnokság részéről áruba bocsáttatott.
** (A budai népszínház) ügye eldőlt. Húsvéttól kezdve 3 évre adják ki, valószínűleg pályázat
utján.
** (Szegszárdon) a dunaföldvári és dombóvári Ínségesek javára Sztankovánszky főispán
inditványára sorsjátékkal egybekötött tánczvigalmat rendeztek, melynek fényes jövedelme hétezer forint lett. Az e vidéki jóltevők ugyanis tetemes felülfizetéseket tettek.
** (Garibaldi) az „1848" ez. lap tudósítása
szerint az Olaszországban tartózkodó magyar
emigránsok- s légionáriusoknak, szerencsét kivánva a magyar ügy kedvező fordulatához, azt
tanácsolta, hogy igyekezzenek módot találni a
hazájukba való visszatéréshez.
** (Egy pesti kocsmáros) észrevette , hogy
lopják a fáját; de nem tudott nyomára jutni, hogy
ki a tolvaj. Néhány hasáb fát megfúrt tehát, s lőport tett bele. Ez aztán nyomra vezeté, mert a
fölrobbanás csakugyan megtörtént egy vele
ugyanazon födél alatt lakó gyömölcsárusnő kályhájában.
** (Derecskén) a napokban az adóhivatali
pénztárt mintegy 800 forint erejéig kirabolták.
A tettesek még nem kerültek kézre.
— (Nyilvános nyugta.) Vajda-Hunyad várának
megmentése czéljából Szalánczi Klodin úrhölgy
közelebb buzgó felhivást bocsátván ki ismerői
közt, eképen 30 ftot gyűjtött s ez összeget hozzám
beküldeni szíveskedett. Midőn azért Szalánczi
Klodin úrhölgynek ezennel köszönetet mondanék,
egyszersmind tudatom, hogy az egyes adakozók
nevének közlésére a Pompéry J. által szerkesztett
„Magyarország" szerkesztőségét kértem fel. —
Dr. Arányi Lajos.

trón és a fejedelem iránt, és a politikai érettség azon foka,
mely az alkotmányos szabadságot gyakorlatilag lehetővé
teszi. Szívesen ismerem el, hogy mindkettőnek legújabban
is kétségtelen tanujeleit adta a törvényhozó-testület mindkét háza és a nemz. t. Nem kétlem tehát, hogy egyesült
erővel sikerülni fog biztositanunk azon kedvező eredményeket, melyeket Én és Velem együtt a nemzet a kormányzat jelen rendszerétől mind az ország, mind a birodalomra
nézve várunk.
A mint igy egy részről meg vagyok győződve, hogy
kedvelt Magyarországom a trón és a birodalom rendithetlen támasza leend, ugy más részről élénken óhajtom, miként a nemzet is meglegyen győződve arról, hogy Magyarország területi épségének és alkotmányos szabadságának
leghívebb őrét Bennem találandja.
Biztosítsák egyébiránt az országos főrendeket és képviselőket meleg vonzalmam és királyi kegyelmemről."
Ő Felsége e legkegyolmesebb szavait a küldöttség a legzajosb éljenzéssel fogadta. — Este a
fővárosi lakosság óriási fáklyásmenetben fejezte ki
Ö Felsége és a most már végkép beavatott és
megerősített minisztérium iránti érzelmeit. A
menet 2000 fáklya fényénél indult meg négy osztályban Pestről Budára, Frivisz honvéd-alezredes
zászlóvitele és három katonai zenekar harsogó
zenéje mellett. Lassú vonulás után a várpalota
elé érve, a budapesti egyesült dalárdák elénekelték a hymnust, a szózatot s néhány népdalt.
A legmagasb ittmulatás jeléül, mely hír szerint tiz napig, vagy tovább is terjedend, folyvást
lobognak a zászlók, folyvást élénkek az utczák.
Egyetlen vágy dagasztja a sziveket, az, hogy
legyen a haza mostani öröme tartós és tiszta
mindenha!
_
—
f (Gyászhir.) Krivinai Lonovics József kalocsai érsek, Szent István rendének közép keresztese, a császári Lipótrend nagykeresztese, a hétszemélyes tábla közbirája, a magyar akadémia
igazgató tagja, életének 74. évében hosszú szenvedés után, márcz. 13-án d. u. 5 órakor meghalt.
— Magas állása s nyilvános pályája kötelességgé
teszik, hogy e pályára közelebb tüzetesben visszatekintsünk.
= (Haynald Lajos érsek), e nagy tehetségű
i és népszerű egyháznagyról a „P. H . " azon közlést
/ hozza, hogy „a herczegprimás mindent elkövet
I arra, miszerint a magyar haza és magyar katholikus
egyház, a regeneratio jelen nehéz munkájában
l Haynald érsek üdvös szolgálatainak mielőbb örVvendhessen."
= (Amagyar minisztérium) egy márcz. 11-én
kelt rendeletében Magyar- és Erdélyország öszszes törvényhatóságainak meghagyatik, a lakosságot figyelmeztetni, hogy adótartozásának önként
s pontosan eleget tegyen, s ezáltal a kormányt a
teljes alkotmányosság helyreállításának nehéz
munkájában hazafiui készséggel támogassa.
= (A „Budapesti közlöny") márcz. 14-dik
száma hozza az uj korszak első kinevezését, mely
szerint Szlávy József főispánt ÖFelsége amagyar
belügyminisztérium államtitkárává nevezte ki.
Az okmány Budán márcz. 13-án kelt és a belügyminiszter ellenjegyezte. A kultusminiszterium államtitkára Tanárky Gedeon, a kereskedelmié Fest
Imre lesz. Hirlik, hogy izraelitákat is neveznek
ki magas hivatalokra.
** (Táncsics Mihályt) Ö Felsége megérkezése
napjánbudai fogságából, hol több év ótaszenvedett,
szabadon bocsátották.
** (Az erdélyi orsz. pénzügyigazgatóságnak)
tudtul adatott, hogy e hó 14-kén tul a magyar
pénzügyminiszter rendelkezése alatt áll.
** (Barthos Jánost,J a volt m. udv. kanczellária udvari tanácsosát, O FelségeaSzent-Istvánrend lovag keresztjével diszité föl. Barthos 1848
előtt az akkori lapokba több beszélyt irt „Márk"
név alatt, de később — hivataloskodása miatt —
fölhagyott az irodalommal. Mondják, hogy a
régibb királyi leiratokat is ő szerkesztette.

Hónapi- és Katholikus és protestáns
hetinap
naptár

Márczius

SAKKJATEK.

380-dik sz. f. — Dr. Alexandertől
(Londonban).
Sötét.

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 372-dik számú feladvány megfejtése.

(Rakovszky Aladártól, Pesten.)
— (Adakozás.) Tisza-Füredről Bán ZsigVilágos.
Sötét.
mond reform, lelkész úrtól a Petőfi-szoborra 21 ft
1. Bc5—f5f
Fe4—f5:
60 krt vettünk, mely a farsang utolsó napján, az
2. Vd8-g5f
Kf4-g5:
alkotmány visszaállításának örömére rendezett
3. Fa7—e3fmat.
társas vigalomban többek adakozásából gyűlt
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
össze. Illető helyére fogjuk beszolgáltatni.
— Miskolczon: Czenthe József. — Budán: Werner Ferencz.— T.-Polgárban: Tiszauer Józtef. — Nagy-Körösön:
A kaszinói sakk-kör. — Kun-Szent-Miklóson: Cseresnyés
Nemzeti színház.
Gyula. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Sarkadon: Nuszbek Sándor. — A pesti sakk-kör.
Péntelc, márcz. 8. „Rang és szerelem." Vigj. 3 felv.
Szombat, márcz. 9. „Alarczos bál." Dalmű 5 felv. Zenéjét szerzetté Verdi.
A 373-dik számú feladvány megfejtése.
Vasárnap, márcz. 10. „A peleslcei nótárius.'1 Eredeti
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)
énekes bohózat 4 felv. Irta Gáál József.
Hetfö, márcz. 11. „Az idegesek.1' Vígjáték 3 felv. Irta
Világos.
Sötét.
Sardou.
1. Bel—e8
tetsz. szer.
Kedd, márcz. 12. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.
2. Fdl—a4: v. Be8—d8fmat.
Zenéjót szerzetté Meyerbeer.
Helyesen
fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Szerda, márcz. 13. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Vigj.
— Miskolczon: Czenthe József. — Budán: Werner Ferencz.
3 felv. Irta Szigligeti.
Csütörtök, márcz. 14. „Az elkényeztetett férj." Vigj. 1 — Sárospatakon: Váczi István. — T.-Polgárban: Tiszauer
József. — Letenyén: Homolka János. — A csibrági magán.
felv. Ezt követte: „A nyolezadik pont." Vigj. 1 felv.
olvasó-egylet. — Nagy-Körösön: A kaszióni sakk-kör. —
Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Talpason: Kabdebo KálSzerkesztői mondanivaló.
mán. — Debreczenben: Lángh Endre és Szakái Pál. —
Sarkadon: Nuszbek Sándor. — Bihar-N.-Bajomban: Sol— Misslitz. (Morvarország.) S. J . örülünk, hogy a tész Mihály. — A. pesti sakk-kör.
P. U. képmelléklete idegen földön is oly tetszésben részeRövid értesítések. Bihar-N.-Bajom: S. M. A 367-ik
sült. A megrendelt példányokat a kiadó-hivatal már útnak feladványra
tett észrevétel hibás; nem szabad a bástyát a
inditotta.
játékból kihagyni.
— T.-Hermány. Ne bántsunk azért senkit, ha bármely viszonyok közt is magyarrá akar lenni. Nem vagyunk
Lapunk mai számával küldetik szét
oly sokan, hogy számunk szaporodását feleslegesnek tart„Ludas Matyi" ez. élczlap előfizetési fölhívása.
hatnók. Hagyjuk meg azért az illetőnek is e kedvét!

TARTALOM.

H E T I - N A PTÁR.

•

— Sztropkó. Ny. Kr. A tisztujitás kérdésének ily
tüzetesb fejtegetése inkább valamelyik politikai napilapba
illenék.
— Drávamellék. —m. A levélben kevés a tény; a politikai élesb nyilatkozat pedig lapunkba aligha bele illenék.
Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy az ön által vádolt másik oldal férliait is tiszta hazafiság indulatai vezérlik. Várjuk el türelemmel a kibontakozás hosszú, de üdvös lefolyását. Róma nem épült egy nap alatt; s szintoly kevéssé lehetne egy nap alatt halomra dönteni is.
— IV.-Várad. K. P. Kuriosumkép, közöljük a magyyar
minisztérium kineveztetésére készült s az 1867 számot betűivel kifejező idő-verset (Chronosticon) :
Égi VILágosság, tör Vény s jogszüLte Igazság,
FényLIk napjalDon, szép CsILLagszInbe Magyarhon!
— Babylon. A „Pipás paraszt" csak pipázgasson
csöndesen tovább! A magyar trafik iránti lelkesülését
nagyra becsüljük, de verseit nem közölhetjük.
— Dobsina. D. V. A küldeményt megkaptuk. Az
adományok sorozatát lapunk jövő száma fogja hozni.

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

Márczius (ó) Vádar R.

Ho I d
Na P
hossza ' l.él nyűg. hossza kél nyag.
f.

17 Vasár. F 2 Gertrud
356
F 2 Remin. 5 A 1 böjtben 10
18 Hétfő
357
Sándor, Ede fi tí vértanú
Sándor, Ede
n12
19 Kedd
358
József
7 Chersonin
József pátri.
20 Szerda Joakim
8 Theophil
Hubert
13 Észt. böjt 359
21 Csötör. Benedek apát
Bene
9 40 vértanú 14 Kis Pur. 0
1
10 Kodrat
22 Péntek Oktavián vért. Oktavián
15 N. Pur.
2
23 Szomb. Victoria, Ottó Fidelis, Hű 11 Sophron
16 Sab.
Hold változásai. (£ Utolsó negyed csütörtökön, 28-án, £ óra
1

P- 6. P- 6. P- f.
24 6 12 6 7 139
24 6 10 6 9 163
2i 6 8 6 11 167
23 6 6 6 12 180
23 6 4 6 13 193
22 6 1 6 14 2ot;
22 6 0 6 15 218
2 perczkor reggel.

P- 6. P47 3 4
41 4 14
2 5 23
18 6 30
19 V 38
4 8 41

34

9 45

ó.

P-

4 29
5 ;s
5 37
ti 6
6 34
7 2
7 32

Horváth Mihály (arczkép). — J
hoz. — A
gazdagember vacsorája (vége). — Reggel az erdőben
(képpel). — A faluban utczahosszat . . . (képpel). — Kenyérmező (képpel). — A moszkvai lelenczház. — Magyarok Ausztráliában. — Magyar-szláv bál Münchenben. —
Egyveleg. — T á r h á z : A „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" t. olvasóihoz. — Irodalom és művészet. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
_
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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HIRDETÉSEK.

Lelkészek, néptanítók és községi jegyző uraknak!

Figyelemreméltó vásári jelentés. á MAGYAR ALKOTMÁNY KÁTÉJA
Jótállás mellett tiszta vászon fris ""^g

Jótállás mellett.

VALÓDI RUMBURGI VÁSZON

53 róíös: 30, 36, 40, 50, 60, 80,120 forint. Irlandí vászon-zsebkendők, tuczatoiiként: 5 ft. 75 kr., 7 ft.
9 ft., 15 forint. Nevíiimzés bármely áron.
2019 (1_2)
TÜIiSCH F.-nél Pesten, váczi-uteza 19-ik szám, a „nagy Kristóf*' mellett.

ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA

Die in Wien 1866 pramierteSamenhandlung

IIni der Franki in Prag,

Schillingsgasse (Poric) 1074 II, Hotel „Englischer' Hof"

kauít und verkauít
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, KleeSamen etc. etc,
empfiehlt sich zum Bczuge von

Magdebnrger und Quedlinburger ZuckerPesten, Ferenezváros soroksári-ut 20. sz. a.
und Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz.
Ajánlom a t. ez. gazdaközönség figyelmébe, minden a tavaszi idényre szükségeltető gazdasági
Luzerné, Pernauer und lligaer Kron-Sae[gépeiméi, nevezetesen mindennemű szántásra alkalmas vas-ekéimet, taligával vagy anélkül, fa és vas-boroLeinsamen, amerikanisehem Pferdezahnjnákat, rögtörő és vetőgépeket, valamint kukoriczamorzsoló, ezecskavágó, zúzó gépeket.
Mais, Kukurutz, Lupinen, AVieken, Bachweizen, Esparsette, Raigrasern, Honiggras,
Ajánlom továbbá elismert jelességii Itöck-féle tisztító s zsákoló cséplőgépeimet, Hensengliscben Turnipss&men, Klee- und Grasman és amerikai cséplőket, hajtógépeket (Goppel) kisebb és nagyobb lóerőre alkalmazott őrlőmalmokat,
mischungen,
külonöuen ajánlom a két köves 8 lóerejü gőzgép vagy Locomobilhez alkalmazott őrlőmalmaimat,
überbaupt allén Arten
r
bel- vagy külföldi kövekkel. Készülnek s nagyrészben készen is kaphatók gyáramban mindenféle nagyKIee-, Gras-, Futterpflanzen, Ftifter- nnd
RnnkeJrüben-, Oekonotnic-, Ilnndels-,
ságú gőigéjiek, kazánnal vagy anélkül, olaj- és borsajtók, vasesztergák, könyvnyomdái gépek
Wald- und (itmüse-Ssnnn,
lés kist'bb vagy nagyobb szivatyúk; elvállalok bármily nagyságú gőzmalmok akár egyszerű, akár egész
sowie auch von
Ifinomcrlúsrei berendezését.
PorUand-Cement, Steirskohlen-Theer,
A fent elősorolt gépek gyáramban többnyire készen kaphatók, s azoknak czélszerüsége
belgiseliem Wagen<ett, Braupech Rapskuchen, Pern-Guano, Knoclienmehl.
jés szilárdsága, valamint czélnak megfelelő munkaképességéről kezeskedem.
Auítrage auf die vorzüglich bewKhrten,
Tisztelettel felkérem azon t. ez, földbirtokos urakat, kik a bekövetkező cséplési idényre, akár gőz,
25- bis 35faches Erbagniss liefernden
akár peidg lóerejü cséplöket szándékoznak tőlem venni, avagy ha már ilyfajta gépeknek birtokukban
1866er Probsteier Sant S erste und Saatvannak, becses megrendeléstiket, ugy ez utóbbiaknál szükséges javítási intézkedéseiket, mielőbb megtenni
bafer, engl. Síuili;. treido.
ezive&keiljenek, hogy én azoknak a kellő időre megfelelhessek. Egyúttal kérem figyelembe venni, miszerint
welche mit 10fl.Arigabe per Tonne versehen
sind, werden VOÜ Február an in plombirten
gépjavitás végett utazó gépész-segédek közül csupán azok megbízhatók, kiknek gyáramból írásbeli megOriginal-Sacken von circa 2% Metzen, jené
hatalmazásuk, s ez évben 1Ő67. jegyzett a gyári pecséttel ellátott könyvecskéik vannak.
auf echte Original.
engl. nnd amerikanisclien Kartofleln,
2028(4-6)
ROCK ISTVÁN S. k.
Neuseelíinder-Sommerraps,
Képes árjegyzékekkel bérmentve ingyen szolgálok.
gép-gyártulajdonos
welche mitöíl An^abeperZentnerversehen
sind, werden im Friihjshra bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowier
unsere Brosohüre Uber Prohtteier Saatgetreide werden aut'Verlangen franko zugesendet. Für die Echtheit sftmrntlicherOrigiEgy valódi amerikai keveset hasznal-Saaíen garantiren wir. 1956 (8 —16)
a
pesti
hazai
első
takarékpénztár
részvényeseinek
f.
évi
april
hó
3
ik
nált s legjobb karban levő varrógép
Brüder Franki in Prag.
átkölrözködés végett a vételár egy- napján délután 4 órakor Pesten az intézet házában tartandó évi rendes
közgyűlésére.
harmadaért eladandó. Bővebb tudósiTitkos 2008 (4-12)
Tárgyai:
táet ad a Vasárnapi Újság kiadó1.
Igazgatónak
három,
a
választmány
tagjainak
egy
évre
meghivatala.
választása.
2. A múlt 1866-ik évi üzletforgalom és mérleg kimutatásának
még makacs és üdült bajokat is ugy
Fris
közzététele.
koródában, mint magángyakorlat foly3. A tiszta haszonról rendelkezés.
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult méd szerint, sokszor a nél4. Fióktakarékpénztár felállítása iránti javsslat, és egyéb a választkül hogy a beteg hivatásában vagy
mány által teendő indítványok tárgyalása s azok fölötti határozás.
életmódjában gátoltatnék, gyökeúgymint:
Kelt Pesten, 1867-ik év márczius hó 14-ik napján.
resen, biztosan és gyorsan jryógyit
Lóhere, valódi lVauezia és magyar
A
választmány
rendeletéből
luezerna.
Lóhere, sfajer vfirfis.
2053 (1-3)
Réti here. fehér hollandi.
Pest, király-uteza 27. sz. MedetzVadócz (Raigras), angol, franczia
házban, 1-só emelet, délelőtt 7 —9 ig,
intézeti titkár.
olasz, belföldi.
délután 1—4 óráig
Réti csibehúr (Spörgel).
PU~ Dijazutt levelekre azocnal
Baltaczim (Esparcette).
válaszoltatik, s kívánatra a gyógy(Jzukor- és takarmány-czéklarépa.
szerek is megküldetnekl
Tarló-répa.
Bükköny, mobar, nyári- és ősziI melynek évenkint 8 húzása van s 1914-ik évig játszik, 50,000 s 40,000 frank nyererepeze.
I meny nyel mindenkinek i n g y e n adatik, ki alulírottnak pénzváltóirodájában 1 db. Tokaji származású lakatoslegény, kinek
Tavas/.i-bnza és rozs.
1864-ki 100 ftos sorsjegyet vesz — 21 havonkinti 5 ft. részletfizetés mellett.
holléte 3 hónap óta családja előtt ösmeretPohánka.
Az utolsó részlet befizetése után a vevőnek 1 db. 1864-ki 100 ftos, s 1 db. freilen, ezennel felszólittatik özvegy édes anyja
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Ibnrgi eredeti sorsjegy szolgáltatik ki.
által, hogy miután testvérbátyja, Nagy
Burnótlu (Pimpinella).
Károly lakatosmester néhány nappal ezelőtt
1 db
- Credit-sorsjegyre, húzás április 1-én,
meghalt, siessen haza minél előbb az üzlet
Akaczfa-magvak és más magfajok.
200,000 ft. nyereménynyel 3 ft. 50 kr. s
vezetésére.
Marható és trágyasó.
bélyegdij
50
kr.:
5
db.
19
ft.,
10
db.
csak
37
ft.
—
1
db.
1864-ki
sorsjegy
2
húzáFelkéretnek a hazában lakó lakatosmester
Olaj-pogácsa.
sára, mely április 15. és június 1-én történik, 6 ft., s magára az april lő-ki húzásra
urak, kik nevezett Nagy Pál hollétéről valaSzappangyökér, vagdalt és őrlött.
2
ft.
s
bélyegdij
50
kr.
—
ÁUamsorsjegyek,
húzás
márczius
20-kán
4097
nyeremit tudnának, bogy alulírott kesergő öz(aaboua-zsakok és gyékények.
ménynyel 300,000 ftnyi összegben 3 ft. — 1 db. Credit, 1 db. 1864-ki ígérvény s
vegy anyját egy pár sorral tudósítani szíGép-olaj, legjobb minőségű disznó1 db. allamsorsjegy összesen csak 9 ft.
veskedjenek.
2048 (2-2)
zsír és háj.
Tokaj, márczius 8-ikán 1867.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.
Özvegy Nagy Sandorné.
CF~ Jó minőségben és jutá3 húzás évenkint, 100,000, 50,000 lira főnyereménynyel. 1 eredeti sorsjegy ára 6 ft.
nyos áron kaphatók: 1977(7—13)
' | K u 9 ^ | > V B W J mindennemű állam-, ipar- és sorsjáteki ipar•"• • ^*"*' • "• ^ ' papírokra, az árfolyam 85%-ig adatik.
Halbancr G. János

fAHROGEP.

MEG

betegségeket

7IT0MAGVAK,

Rákóczi János s. k.

így freyburgi 15 francos sorsjegy,

Mailandi

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saj4t házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. ezám a.

Szölövesszök.

A legjobb faj vörös, töves és sima
még folytonosan kaphatók alólirottnál E g e r b e n .
~.
. •

o o fi-3,

2 5

Sir Antal.

sorsjegyek

Társasági játékok,

2026(4-4)

20 minden ausztriai sorsjegyre, egy 35 ftos badeni sorsjegy hozzáadásával,
25 részlet-befizetéssel. A befizetés nem vész el, minthogy a társaság feloszlásával a
sorsjegyek eladatnak, s az egész bejött összeg a 20 részvevő közt felosztatik.

KÁROLY JÓZSEF

Ipénzváltóirodája Pesten, harminczad-nteza 3. sz. a.

Med. (Ír. Heifer Vilmos

Nagy Pál

Értesítés a dinnyetermelök
számára.

A magyar kertészeti-társulat legutóbb
kiállítása alkalmával, szépségéről és kitünó
jóságáról átalános elismerést nyert Cráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi 8 el nem fajult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dúságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradicsom-magvai is
P e s t e n , a szervita-téren 5. szám alatt
létező Beckcr V. Károly vászonrnhakereskedésében a legjutányosabb áron kaphatók.
1996 (4 6)

és hibátlan kelmékből

METH S. iiimliurgi vászonkereskeűése
B É C S B E Hí,

2045(2-3)

a mostani pesti vásár alatt

czim alatt egy kis müvet adott ki szerző, melyben azon szent czél vezette,
hogy alkotmányos jogaink ismeretét minél szélesebb körben elterjessze s
minden honpolgárnak szivvérébe csepegtesse.
Az eszme megtestesitése végett bizalmas tisztelettel ajánlja művét
önöknek, mint a népnevelés közvetlen eszközlőinek becses figyelmökbe.
Egy példány ára 20 kr. Kapható P e s t e n , Eggenberger Férd.
akad. könyvkereskedésében, Fdrencziek-tere 5-ik szám.
2057 (1 — 10)

a Táczi-uícza közepén, a „korona" kávéház mellett,

uj árjegyzékét — sokkal olcsóbban mint bárki másnál — azon megjegyzéssel teszi
közzé, hogy ezen bámulatos olcsó árak következtében a legjobb és legnehezebb
valódi vásznak (pamut nélkül) mellett minden verseny lehetlenné lesz.
A vásznak ára:
80 rőfös jó kézi fonalvászon, becsár 16 ft, most csak 8 ft.
30 rőfös valódi fehér vonalvá-zon, becsár 18 ft, most csak 9 ft.
30 rőfös csinostatlan házi vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft.
30 rőfös szépen fehéritett kreasz-vászon, becsár 24 ft, most csak 12 ft.
30 rőfös valódi rumburgi vászon, beesár 28—32 ft, most csak 14—16 ft.
30 rófös igen jeles rumburgi vászon, leginkább használható férfi-ingekre
becsár 36-40 ft, most csak 18-20 ft.
1 vég 60 rőfds legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár
32 ft- most csak 16 ft.
1 vég 37 rőfös rumburgi dupla ezérnavászon, különösen tartós, becsár 28—32 ft,
most csak lt—16 ft.

1
1
1
1
1
1

vég
vég
vég
vég
vég
vég

1 vég 38 rőfös valódi hollandi ezérnavászon, becsár 28 ft, most csak 14 ft.
1 vég 38 rőfös valódi rumburgi ezérna vászon, becsár 30 ft, most csak 15 ft.
1 vég 36 rőfös igen ieles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas,
becsár 32 — 36 ft, most csak 16-18 ft.
1 vég 40 röfos különösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft, most csak 17 ft.
1 vég 60 rófós valódi hollandi szóv-t, becsár 40 ft, most csak 20 ft.
1 vég 50 rőíös valódi iriandi szövet, beesár 44—48 f , most csak 22—24 ft,.
1 vég 50 röíös ig-'.n jeles belgiumi szövet, leginkább használható fírfi-ingekre, j
becsár 60 -70 -80 ft, most csak 30 - 35 — 40 ft.
1 vég 50 es 64 röiös legsúlyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 23, 25, 27, 29,
32, 36, 38, 42—50 ftig a legfinomabb.
1 lepedő varrás nélkül 3 rőf hosszú és 2 rőf széles, csak 3 ft.
1 víg 30 rófös pzines valódi vászonkanavász ágynemü-boritékoSra, becsár 16 —
18 -20 ft, most csak 8, 9,10, 11 ftig a legfinomabb.
1 tuozai; valódi fehér vászon-zsebkendő, nagyobbféle 2 ft. 40 kr.
1 „
„
„
„
nőknek 3, 4, 5, 6, 7—8 ftig
1
1
1
1
1

tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4, 5, 6. 7 ft.
tuczat nagy színes vászonzsebkendő 6 ft.
tuczat vászon damast asztalkendócske 4, 5, 6, 7 —8 ftig.
tuczat vászon damaszt törülköző 4, 5, 6, 7—8 ftig.
rumburgi damaszt asztalteriték 6 személyre 6, 6, 7, 8 ft, 12 személyre 10, 12,
14, 16 ftig.
1 tuczat jó konyhatörülközó 2 fi. 50 kr., különös jó 3 ft.
A legszebb színes férfi ingek darabja 2 ft
A legszebb és legfino-nabb súnes francia, batiszt fé.fi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.
Igen jó szabású férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja
2 ft, 2 ft. 60 kr , 3 ft, X ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr. 5 - 6 frtig a legfinom. J
Férfi-gatyák igen jó erős vászo-iból 1 ft. 60 kr., 1 ft. 80 kr, legjobb rumburgi vászonból fél vagy egész magyar 2 fc.
Női ingek rumburgi vagy hollmdi vászonból, darabja az egyszerűn készülté 1 ft.
60 kr., hurkolt 2 ft,finomancimezve 3 {'. 50 kr., 4, 5 ft.
A legszebb szinü és legújabb mintájú egészen finom gyapjú ágytakarók párjai
12-24 ftig.
Ezenkívül van még raktárában vászon- és gyapotcsinvat, ugyszinte színes I
csinvat-matraczok.
Megrendelések a pénz elóleges beküldése vagy utánvét mellett lelkiisme-1
rétesen teljesittetnek.
A levelek ekkép czimzendők:

METII S. Pesten, váczi-iiícza a „koronánál."

Veteménymagvak.

Mindennemű gazdasági magvak, u. m.: lóher-, fű-,
takarmányrépa-, gabna s más egyéb hasznos növények s
magvak; valódi hollandi s franczia, kerti- s főzelék-, fa<Ss cserje-, több száz-féle a legszebb virágmagvak, melyek
biztosak valamint a legpompásb georginák sat. a legolcsóbb
árért kaphatók

HOFFMANN J.

2010 (4-í

magkereskedésében Pesten, a „vetőhöz", aldunasor,
a kishid-uteza szögletén, az „angol királynőhöz"
czimzett szállodában.
Árjegyzékek és mustrák kívánatra bérmentesítve küldetnek.

Dr. Tüske aranyér-ellxirje,

Ezen, a maga nemében hath '.tósságra nézve fölülmulbatlan szer, biztos eredménynyel használtatik az aranyér mind n nemeiben, elnyálkásodott s idült hurutos
gyomorbajokban, étvágy- s emésztéshiány, rö^zött duguíás-ik, máj- és lépdaganatok,
sárgaság sat. eseteiben. — Egy üveg ára hísznál iti utasitással együtt 1 ft. JO kr.
Főszétküldési raktárak: Pesten, TÖRÖK JÓZSEF, Temesvárt Pecher J.E.
és Bécsben Weiss J. gyógyszerész uraknál. Továbbá kapható : Aradon Stróbl F.,
Brassóban: Tekelius F , t'zernoviczban : Schnirck J , Eszéken: Karojlovics M.,
Fiúméban: Brodám G.. Gyc>rö«t: Litzenmayer assz., Kassán: Quiersfeld E.,
Kolozsvárt: Wolf J , Karolyiároson : Katkic A. E., IWiskoIczon: Csáthi ás
Szabó, Nagy-Szebenben: Zörer J F., Pécsett: Kunz F , Pozsonyban : Heinrizi
F., Rozsnyón: Posch J. G, Szuczavan: Potizat C, Szexeden:'Meak J , Varasdon: Lellis E., Vukovért: Krajcsovits A., Zágrábban: Mittelbach S. és
i'S Schwarz F. uraknál
2027 (2—6)

Jelzálogos kölcsön.
Minthogy a külső péazintézetek tevékenységűket Magyarországot
illetőleg ismét megkezdették, azért bátorkodom a már évek óta a legjobb
eredménynyel koronázott közbejárásomat a jelzálogos kölcsönöknél 2000
írttól 50,000 frtig, azon észrevétellel tisztelettel ajánlani, hogy sálam semmi
néven nevezendő előleg a 4—5 hetet is igénybe vevő kölcsön megkötéséig
el nem fogadtatik.
Debrecacn, márcziusban 1867.

Strelisker Manó.

2051 (1-3)

Iroda: Széchenyi-utcza 1763. szám alatt.

H I R D E T M E % Y.

FOGL E. legnagyobb gyáriraktára Récsben, Karnthnerstrasse 27. sz.,
valamint liécs, Paris- éá Florenczben, ugy Pesten iá, a vásár
tartama alatt

Dorottya-uteza az uj líáznégyszögben, 3- szám alatt
Herzberg A. bank- és váltóüzlete mellett
még soha sem létező, s a bámulásig olcsó árakkal

VÉGELADÁST
nyitott jótállás mellett.

2044 (2-6)

A legnehezebb nemű rumburgi vásznak, zsebkendők, kész uri- és hölgyfehérnemüek

40%-kal leszállított gyári áron.

IRumburg
vásznak

Férfl-inifek (a nyakterj megmondandó) a legfinomabbak
2, 3, 4 - 5 forintig.

R sima '/» —2 ftig, ki.-arrva, redőzött mellel 3—3'/j
frtig: finomabb hímezve 31/*, legfinomabb gazdag hímzéssel és valódi csipkeszegélyzattel 4, 5 - 6 frtig.
jllölgycorsettek finom perkálból l'/j, 2, 2'/j, 3 - 3 % frtig; batizt perkálból finom
hímzéssel 4—5 ft.
Hölgyperkál-alsószoknyák sima 3 -4 ft, redőzve 5, 6—7 ft.
I Vászon férfl-gaíyák sima 1%, 2-2'/», lovagló nadrág a legfinomabbak, (német,
migyar és franczia modorban) 8 ft.
30 röf ssdnezett ágynemű 8, 9, 10 ft, 12 frt a legjobb minőségű.
darab vászon-zsebkendő, legnagyobbféle 2x/i, 3, 4—6 ftig szinezve is, ugyszinte fehér czárna-batiztkandók S'/t, 6, 7 - 9 forintig.
darab törülköző vagy asztalkendő ő, 6, 7l/2—9 frtig, a legszebbek lendamaszból. Asztalterítők minden áron.
j 30 rőf kender vászon, fehérítve, kétfonatos is fehéritetlen 7%, 9'/», 11, 13, 15-18
forintig a legszebbek.
40—42 röf igen jó, szőtt vászon (ágyneműnek vagy 12 nőingre)14, 15, 18, 22-2á
forintig a legszebbek.
50 — 54 röf hasonlifhatlan jóságu rumburgi vagy hollandi szövet (kézifonat és
'/« széles) 22,25,30, 35,40, 50-60 forintig.
A (esthez jól nem illő ingek visszavételnek.
Megrendelők éa vevők 80 f'rtnyi vételösazeg után egy franczia
Cachemir-szőnyeget kapnak d j nélkül.
Megrendelések Magyarország bármely vidékéről, a pénzösszeg
beküldése vagy utánvét mellett, a fentebbi árjegyzék szerint gyorsan
és pontosan eszközöltetnek e a megrendelő levelek vagy Bécsbe vagy
a vásár tartama alatt Pestre is utasíthatók: Dorottya-utcza uj házncgyszög 3. sz., Herzberg A. bank- és váltóüzlete mellett.
*#

II

Az első cs. kir. szabad. Dunagözhajózási-társaság.

FONTOS HIRDETMÉNY.

Van szerencsénk a t.cz. közönséggel tisztelettel tudatni, hogy Csehs Morvaország legelőkelőbb vászongyárosaival kötvényileg szállítási
szerződésre léptünk, miáltal azon kellemes helyzetbe tétettünk, hogy
vászonáruinkból mindenkor a legkitűnőbbekkel s folyvást a legolcsóbb árért szolgálhatunk.
Feleslegesnek tartjuk itthelyt áruczikkeinket ajánlgatni 3 azok
jóeágát feldicsérétekkel elhalmczni, — mivel fenérintett gyárak mindezekért elég kezességet nyújtanak, s csak egy p r ó b a v á s á r l á s r a
vagyunk bátrak a t. ez. közönséget felkérni, melynek megtörténtével
bizonyára minden kétely el leend oszlatva. — Különös figyelmet érdemelnek : mhézféle rumburgi, kreasz-, bőr- és sziléziai vásznaink,
6,12,24,48 személyre való rumburgi damasz-asztalkészületeink,
abroszaink, zseb- s törülközökendöiuk, valamint 8/4, 9/4 és 10/4
rőfszéles ág) huedöink. — Nagy raktárt tartunk továbbá kész férfls női vászon ingekből; a szines ingekre nézve pedig képesek vagyunk
minden kívánalomnak tökéletesen megfelelni.— Dús választékban kaphatók még raktárunkban mindennemű valódi színes kanavásznak,
csinvatok, barchetok s minden az e szakba vágó áruczikkek a
legjutnyosb áron.
A váezonáruk valódisága s minőségeért jótállás biztosittatik.
Összes vászonáruink s fentebb elősorolt áruczikkeink minden árfokozatban kaphatók s igy levélbeli megrendelések is
a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett, könnyen
eszközolht-tök.
Tavaezi divatkelméinkből kívánatra mustrákkal szívesen szolgálacdunk.
2085 (2-3)
rumburgi vászon-raktára a „szép juhásznőhez' Pesten,
az uri- és kigyó-utcza szögletén.

A személyszállító gőzösök

MENET

RENDÉ

márczius havában 1867.'

Lefelé.

Fölfelé.

Steinból Xtissdorfra : minden páros szá- Xussdorfról Steinba: minden páratlan
j ma napon 8 órakor reggel.
száma napon 8 órakor regg.
Bécsből Pozsonyba: naponkint 8 órakor
Pozsonyból
Bécsbe: naponkint 6'/» óra] délután a helyigőzössel.
kor reggel a helyigőzössel.
Bécsből Pestre: naponkint 6Vs órakor
regg. (Első menet raárcz. 3-án )
Pestről Bécsbe: naponkint 6 órakor délEsztergámból Vácz és Pestre: naponután. (Első menet márczius l-jén).
kint 6 órakor reggel a helyigőzössel és i
Pestről
Vácz és Esztergámba: naponkint
óra felé délután a bécsi személyszállítóhajóval.
3 órakor délután a hclyigőzössel és 6 óraVáczról Pestre: naponkint 8 óra után
kor délután a Bécsbe menő személyszálreggel a helyigőzössel és 5 óra felé déllító hajóval.
után a bécsi személyszállitó-hajóval.
; Pestről Mohácsra : hétfőn, szerdán , Mohácsról Pestre: hétfőn, szerdán, péni szombation 7 órakor reggel és 8-ik már- teken, 3 órakor délután, és má czius 9-től
| cziustól kezdve hétfőn, szerdán, péntekezdve hétfőn, szerdán, pénteken,,
! ken, szombaton 7 órakor reggel.
Pestről Ksiék és Zimonyba: hétfőn, szombaton 3 órakor délután.
szerdán, szombaton 7 órakor reggel. Zimonyból Eszék és Pestre: vasárnap,
Pestről Orsova, Ginrgevo, fialacz és kedden,csütörtökön lOórakor délelőtt.
Konstantinápolyba: (hajóváltoztatással
Baziátról Pestre: szombaton délután.
Orsovánál) szerdán 7 órakor reggel
Zimonyból Orsova, Ginrgevo, Galacz Orsovaról Pestre: szombaton reggel,
és Konstantinápolyba: (hajóváltozta- 6 a l a c z r ó l Giargevo, Orsova, Zimony
J
tással Orsovánál) pénteken reggel.
és
Pestre:
(hajóváltoztatással
OrsováHáziasról Orsova, Giargevo, Galacz és
Konstantinápolyba: (hajóváltoztatással i nál) kedden reggel.
Orsovánál) pénteken délelőtt a pesti K o n s t a n t i n á p o l y b ó l Galacz,Orsova, Zivasút vonat megérkezte után.
„ .
,, . •
Orsováról Giargevo, Galacz és Kon- mony és Pestre: (hajóváltoztatássalOrstantinapolyba: szombaton dulben. ' sovánál) pénteken délelőtt.
A karlsbádi ásványvíznek nem ritkán a ceodálkoíással határos gyógyereje sokkal
isnseretesb, hogyeem annak további matjiisztalása s?ükségessé válnék. Ez több század
A mohács-pécsi vasút vonatai a személyszállító-gözöután tapasztalat ilag bebizonyult tényállás. Hogy mily betegségekben vétessenek hasznásök meneteivel Mohácsra és vissza összeköttetésben állanak.
l t b a a karlsbádi ásványvizek , a?t dr. MAXXL az általa kiadott füzetében a legkisebb részletekig bőven megirja, mely kívánatra bárkinek ingyen s bérmentesen küldetik
meg.— A karUbádi fórrá ok mind szétküklhetők, dü különösen a möhlbruiini,,schlossbrunni és blizgárvizek szállíttatnak a legnagyobb mértékben. Mimién megrendelések Szegedről Zimonyba: szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre: vasárnap délben.
ásvány viiek re, buzgársóra vagy buzgárszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a raktáruk által minden nagyobb városban, s közvetlen a források szállítási igazgatósága által MATTO1VI HKMIIK felügyelete alatt Karlsbadünn Csehoiszágban, s Sziszekről Zimonyba: kedden reggel. I Zimonyból Sziszekre : pénteken reggel,
Bécoben Maximilianstrasse 5. sz. alatt.
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csatlakozva a csütörtökön este Pestről
jövő személyszállító-hajóhoz.

Pest, márczius 24-én 1867
Előfizetést föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatósnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeüe Nro. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30'ujkr.

WETZER és KDNZ

természetes ásványvizek szétküldése.

Viz által légzárolt

A szerb part hosszában.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5ft.,lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készflietek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egeszén teljes és díszes Anglts-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany' érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált <?s szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
horganyérczl ól.
2041
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MIKSITS
KAROLY,
bádogos- mester

Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

GUARANA

Azon pillanatban! megI gyógyítása a fejköszvény,
1 főfájás és zsábának (Neural• gie) által, Grlmault és társa
Jgyógyszerészektől Parisban.
E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly biztosak, hogy az at. ez. közönségnek egész bizalommal ajánlható. — „AGrimault undComp."
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállítani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyarországra nézve Török József gyógyszerész urnái Pesten, király-uteza 7 sz. a.
1933(4-12)

Belgrádról Gradischtere Baziasch érin- Gradischtéröl Belgrádra Baziasch érintésével, szerdán reggel.
tésével, a Zimonyból jövő első helyigőzös
Orsováról Hflgrádra Baziasch érintésémegérkezte után, kedden reggel.
Belgrádból Orsovára, Baziasch érintésé- vel, szombaton reggel.
vel, a Zimonyból jövő első helyigózös Belgrádról Schabaczra: vasárnap reggel az első zimonyi helyigőzös megérkezte
megérkezte után, csütörtökön reggel.
Schabaczról Belgrádra: hétfőn reggel. után.

A személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre:

Bécsből : naponkint este.
Mohácsról: kedden, csütörtökön, szombaton és márczius 9-től kezdve kedden,
csütörtökön, szombaton, vasárnap délután.
Eszék és Zimonyból: kedden, csütörtökön, szombaton délután.
Orsováról és a Danafejedelemségekből: kedden délután.
Pest, február 24-kén 1867.

2016 (3-5)

Az első cg. kir. szab. Dunagózhtyózási-társaság

főügyvlvösége Magyarországon.

MÜ LER TAMÁS
kalapos-mesternél Pesten,

király-ntcza 4-dik sz. a., a „fekete macskához",
női- és férfi kalapok divatozás végett elvállaltatnak s minden
tetszés szerinti formára átalakíttatnak.
É835* Ugyanott kaphatók feldíszített leányka-kalapok 1 ft.
50 krtól 4 forintig.
2029 (2-3)

Földmérési és csillagászati műszerek

kir. szabadalmazott

kukoricza-, burgonya- és répamag-vetőgépe,

mely gyakorlatban tökéletesen czélsrertinek bizonyult s hasonlitlanul egyszerűbb s
jutányosabb minden eddig ismert hasonló gépnél — Alólirott kizárólagosan jogosítva a nevezett g^'pek gyártása s eladására, azok leírását, rajzát s árjegyzékét bérmentes tudakozásokra közli.
2037(2

Tizennegyedik évfolyam.

12-ik szám.
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II Á C S E K I U Ó R ,
szahadalonitulajdoiios. Irodája: Pesten, nftdor-ntczában 11. sz.

a legkitűnőbb nemben és szilárd munka,

készítő Starke és Kainmerer Bécsben,
cs. kir. polytechn. intézet.

S ajánlják magukat fentebbi műszerek, valamint terméízettani, időjárási s vegytani,
pontmérő műszerek szállítására vasútépítésekhez, föld s telekmérésekre, csillagdák s oskolák számára, mérnökök, mezei- s erdógazdak s bányatulajdonosoknak sat , nemkülönben bizományi kereskedői házaknak. — Árjegyzékek ingyen
szolgáltatnak ki
2052 (1-3)

Kiadó-tulajdonos Heckenast GUSZUY. — Nyomatott iáját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Lonovics

József.

(1793-1867.)

A magyar Sión ismét gyászban van. A
herczeg-primás után az egyház második föméltósága, a kalocsai érsek hanyatlott sírba.
Lonovics József azon ritka férfiak közé
tartozott, kiket nem a magas állás ékitett,
kik magok belső becsével ragyogva, fényt
kölcsönöztek a legmagasabb állásnak is. Nem
csak a tisztes és méltóságos egyháznagy
arany keresztje díszítette mellét, a hazafiság
és nemes érzelmek drága köve is fénylett
azon. Fejének nem egyedüli éke volt az
infula, a tudomány és eszmék ragyogtak
homlokáról; s ajkairól a papi
áldás mellett az ékesenszólás
édes és erős méze is áradozott.
A kalocsai érseki megyének,
mely, mielőtt beigtatva láthatta
volna, székes egyháza sírboltjába
fogadta uj érsekét, gyászához a
tudomány és irodalom, a törvényhozás és igazságszolgáltatás méltó gyásza is járul. A magyar akadémia igazgató és
tiszteleti tagját, a felsőház legrégibb s legkitűnőbb szónokai, s
a hétszemélyes tábla bölcs birái
egyikét vesztette el benne.
Lonovics József 1793-ban született, Miskolczon, közrendü szülőktől. Alsóbb iskoláit ugyanott
végezte. 15 éves volt, midőn az
egri papnöveldébe lépett s 23,
midőn áldozárrá szenteltetett.
Éjét nappá tevő szorgalma s kitűnő észtehetségei már igen fiatal korában kitüntették öt társai
közül, s a papi pályán, melyre
erős szenvedélye és buzgalma
vitte, fényes jövőt jósoltak neki.
Egészen fiatal volt még, midőn
érseke, Pyrker László, fölismerve
benne a ritka észtehetség mellett, mely még agg korában is
niegtartá fiatali friseségét, a
széles ismereteket, főleg az egyházi és jogi tudományok terén, a nagy
jövőjű fiatal papot különös figyelmére
méltatta; s Lonovics alig volt még 36 éves,
midőn egri káptalani kanonokká neveztetett ki.
Az 1830-diki országgyűlésen, mint káptalani követ szerepelt, s tudománya és szó-

noki tehetsége, ugy mint mérséklete, nem után
j
a politikai küzdelem évei következtek.
csekély figyelmet ébresztett.
Az 1839/4ü-ki és 1843/4-ki pozsonyi országDe fényesb pályája ott veszi kezdetét, gyűléseken a főszerepek egyike jutott neki.
midőn 1834-ben a csanádi püspöki székre A főpapság, hagyományosan a konzervatív
emeltetett. Püspöksége három első évében (kormány) párt soraihoz tartozott. S a nagy
egyházrólegyházra bejárta megyéjét, s főleg eszü és ékes-szóló Lonovicsnak kellé e párton
a népnevelésnek addig nem ismert lendüle-1 mindig az első sorok egyikében küzdenie. E
tet adott. Ö volt, hogy egyebet ne emlit-1 két országgyűlés egyik fontos tárgyát a
sünk, az első, ki tanyai iskolákat állított föl. jvallásügy képezte. A szabadelvű ellenzék,
Tetemesen áldozott a temesvári kisdedovo- csaknem egészen valláskülönbség nélkül, a
dákra; s ugyanazon arányban a Temesvárott vallások felekezeti kölcsönös egyenjogúsága
általa felállittatott bölcsészeti és jogi tan- ;mellett harezolt, a vegyes házasságok, reversalisok stb. annyi keserű vitát
fölidézett kérdéseiben. Lonovics
itt, konzervatív és püspöki kettős
állásánál fogva előtérbe állíttatott az ellenzéki szónokok egész
ostromtüzével szemben. Egyházához s annak kiváltságos helyzetéhez szilárdul ragaszkodó lelke
az érvek és szónoklat minden
forrásait fölkereste s kimerité,
hogy érvényt szerezzen egy, a
közvélemény szemeiben már tarthatlan és túlszárnyalt álláspontnak. És ellenfelei is elismerték,
hogy soha kényesebb ügy több
észszel vitatva és higgadtabban
védve nem volt, mint általa.
Az 1848-iki év szomorú forduló pontot képez életében. A
magyar minisztérium előterjesztésére V. Ferdinánd király által
egri érsekké neveztetett ki. S bár
a forradalom eszméit soha magáévá nem tette, hivebb hazafi
volt, mintsem a veszélyben forgó
hazától megtagadta volna azon
szolgálatot, mely neki — érseki
székébe s öt évi, csaknem rabságnak tekinthető belebbezésbe
került.
Windischgratz a fővárost fenyegette. Az országgyűlés, az
LONOVICS JÓZSEF.
1848-iki év utolsó éjjelén külfolyam emelésére. A jótékonyság intézeteire döttséget határozott a tábornokhoz, ki O Felis különös gondja volt. Makón leginkább az ö ségétől teljhatalommal volt felruházva. E
áldozat-készsége folytán emelkedett kórház; küldöttségnek, Batthyány Lajossal, Majláth
a koldulás megszüntetésére 1000 forintot Györgygyei és Deák Ferenczczel együtt Loadományozott; az elaggott papok nyugdij- novics is tagja volt.
alapját 10,000 forinttal növelte.
S talán nem is volt más bűne, mint ez,
A. buzgó pásztori tevékenység ez évei miért oly keservesen kellé lakolnia. Oly idők

