268
Ő cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendü éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert
egybefoglalt

KASZAL0-. ARATÓ-GÉPEK,

szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két
lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2188

nyomtató-gépek,

(2-10)

A legnagyobb vászonruha-raktárban

Tizennegyedik évfolyam.

22-ik szám.

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fehérnemüek fértlak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

melyek mindennemü gabnát félnyi költség m e " ' ^ ritásával tisztán
és tökéletesen, a a legegyszerűbb és alkalmas mö^. >» kinyomtatják,
kaphatók:

SOOOO darabnál több férfi-Ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja' 2 ft
75 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 6 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.
IOOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 8 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr.
SELMECZEN,
2 ft 60 kr, 8 ft, 3ft50 kr.
Koczó Pál urnál Pesten, Toth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
Nöi ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nói ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
T. E. Mailer urnál Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4ft50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr,
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.
6 ft, 7 ft.
Fia-Ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
60 kr, 14 éves 2ft.65 kr, 8 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
1 ft. 50 krtól 50 ftig. Szines fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff 40 kr, 8 éves lft.
85 kr.. 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 (t. 65 kr., 2ft10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 ét es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.
4 „ 50 „ 70 „
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
10 kamattal a nagy mennyiség miatt az eddigi áron alul olcsóbban.
Csipke-függönyök
4 ftól 12'/, ftig, a legfinomabb. Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 ftttíl 8 ftig.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmeng
tesen elküldetik.
Fehérnemü himzések o m . :
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, Irlandl, kreasz- é«
Gallérkák
— ft. l l krtól
3 ftig.
börvássnakban a legolcsóbb gyári árakon.
Chemizettek
— „ 50 „
3 „
Vánionzsebkendók tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4ft50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
Gallér manchettával
— „ 33 „
5 „
7 ft 50 kr, 8ft,9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Zsebkendők
— „ 30 „
30 „ Törölközők tuczatja 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 - 1 6 ftig.
Szines ágyl kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 18—16 ftig.
Szoknyák
— „ — » 4—16 „
Kész fodrozattal ékesített s z o k n y á k . . . . — „ — „ 4 — 2 0 „
Valoságos vásaon-asztalnemű.
Z u a v - i n g e c s k é k párisi m i n t a u t á n készitve
.
1 ,, 5 0 ,,
1 0 ,,
Különböző f o d r o z a t o k , fátyolok, reczék, fejdiszek, pongyola-fökö Asztalkendők tuczatja 5 ft 80 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7ft50 kr, 8ft,9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
tők és többféle női pipereczikkek nagy mennyiségben határozott
24 személyre. Legjobb minőségü kőté-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
gyári áron árultatnak
2146(1-3) Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemU vászon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kivánaág szerint összeállítunk.
Mindennemü megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészittetnek.
Nagy választás agyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendókbél és
csipke, himzések és fehérnemü gyári raktárukban Pesten, szinháztér, a
minden e nembe vágó czikkekböl.
régi német színház-épület, Deák Ferencz-utcza sarkán.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégiteni esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugy szinte mindennemü megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészittetnek.
w-r •• »A
-m •
t> •
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KACHELMANIV KÁROLYNÁL

Csipke-kendők
Csipke-köpenykék

Amerikai krinolinok

Pest, junius 2-án 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évrefift.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
tgtattsn&l csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

ift.50krtói5fti .

F1GLER ANTAL é s TÁRSA

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NÓI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kötő, blmzó, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan<
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, monsweline,
moult, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és czérna-ctipkéket,
továbbá gazdag raktárát
függfinytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemü bútor-, kocsi- és katonai paszomány-arakat,
valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.
Megrendeléseket — a péni előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk.
2064 (9 -20)

POLLÁK MÓRICZ papirkereskedéséböl

2101 l ; .-6i

Fiume.
Most, midőn a koronázás közeledtével s
annak nagy horderejü tenyéré, Fiume — a
magyar korona egyik leszakitott gyöngye
— ismét visszahelyeztetik azon államtestbe,
melyhez törvényesen tartozik s melyhez a
kölcsönös, ragaszkodás még erősebben és
bensőbben füzi, mint maga a törvény betüje : érdekesnek tartjuk e szép tengerparti
városról egyetmást elmondani. Mindenek előtt szükséges megemlítenünk, hogy

tul a fiumei kormányzó a főrendek, a vá- a tengerészeti s kereskedelmi ismereteknek
ros követei pedig a Karok és Rendek kö- mind az elméletiekben, mind a gyakorlatiakzött foglaltak helyet a magyar országgyü- ban hirneves iskolájává vált; a nép a meglésen.
élés nehezebb gondjaitól szabadon, zavartaAz 1809-ki békekötés folytán Fiume a lan munkásságban élvezte napjait; kikötője
a francziák kezére jutott, 1813-ig azon is ma- a kincsterhelten érkező hajókat némi oltaradt; de 1822-ben ismét alkotmányos jogai lomban részesitheté. Ekkor Fiume a szó telélvezetébe lépett s hüsége által, melyet mint jes értelmében drágaköve, egyik kincse volt
mindig, akkor is tántorithatlanul megőrzött, a magyar koronának; de megszállták Jellamidőn az erőszak tőlünk elszakítva s nehéz sics bán elámitott rajongói, kiknek jöttét ré-

Kollaiits Jozsef es Dal.

Heckenast Gusztáv pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárasnál kapható :

A közös viszonyok
rendezésére vonatkozó okmánytár.

(A. tizenötös albizottmány javallata. — Különvélemény. — 1866. november 17-ki kir.
leirat. -- Deczember 20 ki felirat. — A hatvanhetes bizottmány tanácskozmáoyai. —
Elfogadott javaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)

Nagy 8-rét (VII ea 196 lap) füzve. — Ára 1 ft.

A társadalmi tudomány
kézikönyve.

egyetem-utcia 4. ez. a., az „Album"-hoz, Heckenast G.-fe'Ie házban
Pesten.
100 levélpapír névvel
.
.
.
.
— ft. 60 kr.
„Principles of aocial science" czimü munkájának átdolgozata.
100
,,
„
finomabb
— „ 80
Angolból forditotta
100
i,
„ legfinomabb
80 „
100 Mlnes levélpapír névvel
100, )i
«
,,
finomabb
.
.
.
.
.
.
n
100
,i
•'
i> legfinomabb
50 „
l r m0ll0
Nagy 8-rét (XVI ée 575 lap) füzve. — Ára 4ft.50 kr.
100 l e f é l p » P
R«"«nimal minden színben
50 „
100
„
«
„
.,
angol papir
60 „
r
100 db- levélp«P' gyámoglalványnyal 8 névvel
60 „
Ugyanaz gyászmonogrammal
50 „
100 db. magasnyomású latogatáaljegy i, 2, vagy 8-soros
80 „
100 „ kőnyomain látogalasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy
1 ,, czimerrel
' •' ,, '
"
100
kőnyomata látog«»«sljegy vastag priatolpapiron, 1, 2, vagy
1 ,. 50
8-soros, koronával vagy czimerrel
1000 „ pecsétdiómark, tetszésszerinti betűkkel vagy czimerrel min2 .. 50
den szinben
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak látva, postai
Negyed rét.— Füzve 40 kr.
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
1989 ( l l - 2 5 )
s ITcrVír:,-* Gustav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

HALÁSZ IMRE.

Azl§6741ki

MAGYAR FELELŐS MINISZTERIUM.
Nyolcz arczkép és életrajz.

Fiume.

Fiume a régibb időkben is Magyarország- igában tartá, a magyar korona drágaköveihoz tartozott; később ugyan elszakadt, nem nek egyik legbecsesebbjévé vált.
önkényt, hanem a viszonyok kényszerü haFiume legjobb napjai közé számitja azotalma folytán; de 1779. ápril 23-án Mária kat, melyeket Magyarországgali szorosabb
lerezia által az anyaországhoz, és pedig viszonjai között élt. 1822 után szépen emelnem mint horvát város vagy horvát kerület- kedett e város. Lakossága, mind számra,
hez tartozó, hanem Magyarország közvetlen mind anyagi erőben gyarapodott, gyárai emel!f, • V5 r é s z e > visszacsatoltatok. Az erröl kedtek, kereskedelme élénkült, hajóépitészete
szoló oklevél az 1807-diki országgyülés tör- az egész Adrián legjelentékenyebb lett; száVényczikkei között áll. Ennek alapján ezen- mos jó karban tartott közintézetet számlált,

mület, nyomát pusztulás jelezte mindenütt..
A szabadsághoz szokott nép önkény-uralom
alá igáztatott; a forgalom élénkségét, kereskedelmi útjait, a nem messze esö Triesztnek kedvezö irányba terelték. A zágrábsteinbrücki szárnyvonal az utolsó oldaldöfést adta Fiume mélyen sebzett iparának s
kereskedelmének. Az épületfával és dongával való kereskedés is, az utolsó forrás, mely
a száraz felől kiviteli kereskedését táplálta,
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megszünt, — Trieszt felé vette irányát. Ha
A „Stabilimento tecnico"-nál két évvel Oroszországba, Poroszországba, Ausztriáa fiumei hajóbir okos terhet akart szerezni előbb, 1852-ben, egy vegytermény-telepet, ba, Angliába, Egyiptomba, a dunai fejedehajójának, Triesztbe kellett mennie, hogy az u. n. „Stabilimento di prodotti chimici"-t lemségekbe, Észak-Amerikába s a brazíliai
rakodtatót találjon s Triesztbe küldeni ha- állitottak fel, mely hegyes-köves vidékükön, császárságba, Kaliforniába, keleti Indiákra s
jóját, hogy megrakják. A hajóépítő helyek az itteni iparágakra nézve szükségpőtló s a asinai birodalomba, melyekkel mind egyenes
lassankint megnéptelenedtek. Elöbb már legczélszerübb vállalatnak igérkezett. Gyárt- összeköttetésben áll.
volr év, melyben majdnem negyven nagyobb, mányuk főbb czikkei: kénsav (acid. sulfur.),
Folyton virágzásnak örvend Fiume nagy8 —10 — 15, söt 20 ezer mázsát is ernelö vi- acidum nitricum, mindenik különböző foko- szerü tésztagyára, mely hasonlón, mint még
torlás készült itt; most alig ennek egy kon; acidum muriaticum, vitrum solubile, nagyobbszerü lisztgyártása, hatalmas gőzgétizede. Az épitő kézművesek vagy min- halvmeszeny (chlorcalcium), sodasulfat, ti- pekkel rendelkezik. Megemlitendő vitorladen kereset nélkül maradtak, vagy kényte- many (alumium) stb. Nagyobb mennyiség- vászon- és kötélgyára. Nem hiányzanak egyes
lenek voltak Trieszt és Pola hajóépítőihez ben állitják elő különösen a kénsavat, a kisebb müipari telepei, melyek létezése a
folyamodni; a segédmunkások, napszámosok sodasulfatot, halvmeszenyt és a timanyt. A mult idők nehéz viszonyai közt a lakosság
pedig csapatonkint vándoroltak szerencsé- gyártáshoz szükséges sót a piranói cs. kir. ernyedetlen szorgalmának s kitartó munsebb távol vidékekre. A kibujdosottak száma tengerisó-raktárakból, Istria nyugati partjá- kásságának élö bizonysága, s mig máshol
több mint kétezerre tehető, s egy részök most ról szállitják. Timanyt ujabb időben, 1860 talán csak az élelmesség jelei volnának, itt
is az egyptomi nap heve alatt, a suezi csatorna óta évenkint mintegy 5000 mázsát adnak el. ezek a polgári erények érdességének tanúi
ási'tása körül epedez elhagyott házi tűzhelye 1861 óta szappant is nagy mennyiségben egyszersmind. — Fiume a magyar korona
után. Fiume napról napragyengült s a ki becsét készitenek. Gyártmányaikat, melyeket az drágaköveinek egyik legbecsesebbje.
elánisitható értékében kereste volna, nem 1855-ki párisi iparmükiállitás éremmel s az
Azonban nem ez egyedül, a miért mi Fiume
találhatá többé fel benne a drágakő fényét, 1862-iki londoni kiállitás dicsérő okmány- felé oly rokonszenvvel tekintünk. Fiumét ne
sem ragyogását. — Talán végképen kimerül, nyal tisztelt meg, Olasz-, Magyar , Horvát- csupán azért szeressük, mert gyárai kincses
végelpusztulásnak indul, ha fiait a honszere- ország, Stiria és Alsó-Ausztria papir-, üveg-, bányák s lakossága munka-, iparkodó nép
lem nemes tüze nem heviti, s Magyarország- stearin- és festő-gyárai stb. fogyasztják.
s irántunk tántorithatlan jó indulattal viselhoz ragaszkodásuk s Magyarország jövőjéMig egyfelől a gyáriparral s kereskedés- tetik, mint az ö rokonszenvezése is Magyarben vetett rendületlen hitük nem buzdítja [
sel igyekeztek magukon továbbra is segitni, országgal nem pusztán ennek alkotmányán
kitartásra, tűrésre s ujabb és ujabb munkára.
másfelől az ifjuság szellemi képe/.tetésén s szabad intézményein alapszik, hanem kölCsak a honfiúi rokonérzet, de ez annálinfáradoztak. Ismerték a szellemi tőkék becsét; csönös érdekeink helyes fölfogásán is, mekább, ismerteté föl bennük a magyar korona
tudták, hogy bármily nehéz időkben ez leg- lyet mi se téveszszünk szem elől. Fiuméban
drágakövét, ha fény, ha ragyogás nélkül
biztosabban kamatoz. Volt ugyan a városban jót értik azt, hogy jövőjük csak akkor felel
is — legdrágább belértékkel, melyet a szin
egy cs. k. hajózási iskola; de ennek szerveze- meg vágyaiknak, ha Magyarország kalásztisztasága és az anyag szilárdsága adott meg.
tét, ügyvezetését nem találták kielégitőnek. telt rónái, nyájainak gyapja s a magyar
A kalmárkodó politika azonban könnyen
Egyesültek tehát, hogy egy jól rendezett föld egyéb kincsei gyorsan,szabadon jutnak
azt mondhatá: mit veszíthetni e sülyedö váhajózási és kereskedelmi tanintézetet állítsa- í kikötőjébe, melyet ö majd külföldi gyártrossal? nem oly gazdag ez többé mint volt;
nak, melyben ifjaik minden szükséges szak- mányokért s Rio és Cuba kávéjával, Indiák
ki fogná erejét rápazarolni, hogy fölemelje?
tudománynyal, ugy a mint ezt az illető fűszerével stb cserél föl s szolgáltat neFiume megkötött kézzel, gondtól terhelt tudományok jelen állásán kivánni lehet, — künk vissza. Értsük meg mi is, hogy ha
fővel s a honfiúi fájó érzetektől megtört ke- megismerkedhessenek. Az intézet magába Fiume nem a miénk, vagy ha nekünk
bellel sem szünt meg munkálni, hogy élet- foglalja a vallás, szép- és helyesirás, szabad sincs Fiuménk: könnyen önzsirunkba furevalóságának folyton nyomait hagyja. Ke- kézrajz es mütani rajzon kivül, az olasz, ladunk, vagy a természet áldásai mellett
reskedelme, azon árukkal és utakon, mint német, illyr és franczia nyelveket; a szám- is szegények maradunk. Sokan vigasztalják
előbb, — tönkre volt téve, hajóépitészete tant a kereskedelemre és a mütanra alkal- magukat könnyedén,hogy mi a Dunán alá a
majdnem megsemmisítve. Ujabb utat tört mazva; a mértant és háromszögmérést s a Fekete-tengeren át is eljuthatunk a világvállalkozó szelleme. 1854-ben egy névtelen természettudományt egész terjedelmében ; a piaczokhoz Igen! de mily kerülővel? S ne
társaság érczöntödét alapitott, mely 1855- természetrajz rövid vázlatát; a világtörté- feledjék, hogy a Vaskapu sziklásai és zugói
ben el is kezdett müködni. Mindennemü nelmet s a hajózás és kereskedés történetét; még állanak határainkon, melyek közlekeérczöntésre vállalkozott, mit az ipar s külö- az áruismét; a földrajzot s a térképek szer- désünket minden évben 4—6 hónapon át
nösen a hajóépitészet használhatott s a ke- kesztését; a sajátképem hajózási tudományt, megzavarják, olykor huzamosabban is, van
reskedés értékesithetett. Az alaptöke elöször a hajózási csillagászatot és a hajók kezelését; rá eset, hogy teljesen meg is akasztják. Ne
csekély volt arra, hogy vele nagyobb mérvű könyvvitelt és kereskedelmi levelezést, végre feledjék azt se, hogy a Fekete-tenger felé
munkálatokat eszközölhessenek; majd csak- a tengeri-, kereskedelmi- s váltójogot, tehát Oláh- és Moldvaország s Bolgária, a Fekehamar tapasztalták, hogy a vállalat csak mindazon ismereteket, melyekre a kereske- te-tenger mellett Bessarabia bövön adják
ugy vehetne igazán nagyobb lendületet, ha dőnek s kereskedelmi tengerésznek szüksége majdnem mind azon nyers terményt, melyegész, bár kisebb, de tökéletes gépek készi- van. Ez intézet alapszabályai 1852. julius lyel mi is a külföldre sietünk. Ni kik is sok
tésével is foglalkozhatnának Egy ideig hi 13-kán erősítettek meg; 1858. május 4-kén és jó buzájuk és dohányuk van. Már most
ányzott az erő, a vállal .t nehezen tarthatá pedig bizonyítványait a nyilvános iskolákéi- képzelhető-e, hogy mi azokon előnyösen
fenn magát, mindinkább érzék a nehéz idök val egyenjoguaknak ismerték el. Hogy milv törhetnénk át? Mit tegyünk Veröczemegye
lankasztó sulyát. 1858-ban azonban ujabb jól volt szervezve s az igényeknek mennyire s az egész Dráva-mente rengeteg erdőségeierőket gyüjtött össze a nyomatás érzete, megfelelt e tanoda, csupán ezen kitüntetés nek fájával? Lehozzuk a Dráván nagy ügymely atehetségeket jobban egymásra utalta, eléggé bizonyitja. Oly férfi igazgatása s gyel-bajjal, mint mostanában, hogy aztán a
mintegy tömörítetté. Az alaptökét teteme- gondos vezetése alatt állt, áll ma is, ki a Dunán Téténynél vagy Uj Szőnynél végre
sen megnagyobbiták és gondoskodtak értel- tanárok és paedagogok mintájául bátran megtaláljuk a vonatot, mely ha nem is minmes ügyvezetőről, mindennemü öntödei s állitható. Conte Domini Vincze tanár, ős den kalandozás nélkül, rendeltetése helyére
gépmüvek munkába vételéről s biztos alapra velenczei nemesek kitünö utódja, a nagy vigye épitöfáukat s dongáinkat, s boldogok
tanítványa. A magyar kormány- legyünk, ha csak vaspályára is adhatjuk terálliták azon intézetet, mely ez időtől fogva nevü Grassi
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hadi-tengerész parancsnoka, heinket? — Mennyivel szebb volna, ha az
,,Stabiliinento tecnico" néven az egész biroki
a
magyar
tengeri
hadihajók felszerelését alföld fiumei vasut létesittetnek s a dolog
dalomban, söt ennek határain kivül is dicséretesen ismeretes. Képes mindennemü vas- Angolországban erélylyel, ügyesen és hüség- természetének rendje szerint egyenesen jutinunkára. Vashajókat s gépeket, egész ezer gel vezette; miért aztán szabadságával lakolt. hatnánk Adriához!
ló erejéig készít. A osztrák haditengerészet Megszabadulta után nagy befolyással volt e
Vessünk egy pillantást magára a városra
nek ez épité 1860-ban „Hum" és„Velebich" tanintézet fölállításának siettetésére a fiu- és vidékére. Ha Károlyváros felöl a szép
csavaros gőzösöket, mindeniket 230—230 meiak azon nemes érzése is, hogy ök e férfiu Luiza-tttonrnegyünkFiuméba, sziklás hegytelóerővel; 1861-ben „Schwarzenberg" csatár- állását biztositani akarták körükben, kinek tőről ide-oda kanyargó lejtő vezet bele. Alathajót (Fregatté), melylyel Tegethoff a mult megmaradása meg az intézet jövőjeért kezes- tunk jobbra elöször a közel eredö Fiumara
évben a lissai csatánál oly diadalt vivott, kedik.
kigyódzó vize csillámlik fel, a mint zöld400 lóerőre; közelebb a ,Közép-dunai tárEz ujabb intézkedéseik, fáradozásuk séges és virágos kertek között bukdosva siet
saság" „Budapest" és „Fiume" hajóit. Ez mellett régibb vállalataik föntartása s gya- a tengerbe. Partján áll az emlitett papir- és
intézet több mint 250 munkást foglalkoztat rapítása körül sem mulasztottak el semmit. lisztgyár. Balra a hegytetőn a Frangepánok
s a mult év elején Uj-Pesten is alapitott Ilyen a Smith és Meynierféle papírgyár, ősi várának romjai s a tersatoi zárda és
egy fiókintézetet, mely a naponkint szapo- mely már 35 éve áll fen s négy Didót féle egyház maradnak fölöttünk. Négyszáz és
rodó hazai magán gőzösöknek igen sok jó gép mellett mintegy 400 munkást foglal- nehány lépcső vezet fel e helyre, "melyet a
szolgálatot tett eddig is és még többet te- koztat s évenkint mintegy 30,000 mázsa j vidék tengerészei számtalan búesujáratokhet ezután.
különféle papirt visz Olasz-, Görög- s j ban látogatnak. Előttünk majdnem nyugati

irányban, kopár hegyek lábánál terül el a
város. A mint a Fiumara hidján átléptünk,
jobbra a régi városrész sötétebb házait, keskenyebb, rendetlenebb utczáit, szebb épületek takarják előlünk. Az elsö kis tért a szép
szinház disziti. Innen indul ki a város főutczája, melyen a tengerészek kaszinóját, a kormányzói lakot, a tengerészeti s kereskedelmi
tanintézetet stb. találjuk, A házak egész a
tengerpartig terjeszkednek, egynémelye oda
épitve, hol még husz év előtt a déli széltől
vert hullámok játszadoztak. A keleti háboru
tartama alatt nagyon élénk keresete volt a
tengerészeknek az egész Földközi-tengeren
átalában. Ekkor a fiumeiaknak is kissé földerült. Ekkor épült ujból Fiume tengerszéli
része is. — A város nyugati részét több díszes
nyaraló s szép gyümölcsös zárja be. Túl a
városon ez irányban nem messze Vo'osca,
igénytelen kis helység és távolabb, a Moutemaggiore hegye látszik, melynek csúcsát az
év nagy részében hó fedi. A nyugati partok
átalában Istria félsziget partjai. — Ha a
városból a keleti irányban megyünk ki, a
martinschizzai vesztegintézetet (Lazarecto)
érjük, mely Ürményi kormányzóságának
köszöni létezését, s melyet 1833-ban nyitottak meg. Ez úton érünk Buccariba és PortoRe-be is. — A városból délkeleti irányban
Veglia s délnyugaton Cherso szigete zárják
be láthatárunkat. Veglia és Cherso, az alább
esö Arbe és Segnia szigetkékkel még Kálmán
idejében, Ugra horvát- és dalmátországi bán
elött (1105.) hódoltak meg a magyar koronának. E szigetek lakói gyakran látogatják
Fiumét. A Vegliabelieket fekete gyászoló
öltözetük azonnal megkülönbözteti. Mondják, hogy a Frangepánok kihaltát gyászolják
örökké.
Fiume lakossága, mely mintegy 14—15
ezerre tehető, vegyesen használja az olasz és
horvát nyelvet, — ugy hogy az előkelőbbeknél inkább amaz, az alsóbb osztálynál
pedig inkább emez szokottabb, ez a házi,
családi nyelv. Szokásaikban, háztartásuk
körül épen ezen viszonyt találjuk. Egészben
véve szembetűnő különbséget hazai viszonyainkkal csak oly dolgokban találunk, melyeket éghajlati s földrajzi viszonyaik ren
deltek máskép. Éghajlatuk szelid. Átél, olykori erős északi szeleken, a bórán kivül,
gyakoribb és tartóbb esőzésben áll, milyet
a tavaszi délkeleti szelek, nyomasztó sürü
meleg levegő mellett ismételnek: igy a házak kevéssé vannak fűtésre berendezve, holott olykor a fűtés mégis megjárná. Öltözetük is egész éven át könnyü. Asztaluk átalában olasz izléssel van rendezve, a zöldséget csak salátának vagy párolva használják, a
nálunk szukásos, németes berántott főzelékeket épen nem ismerik. Hasonlón nem szokták
a levesíéléket s becsináltakat, de annál változatosb alakban tudják készitni a húsételeket.
Tésztanemüik leginkább éd sségekből, nagyobbára befőtt-töltelékekből állnak. Az ebédet rendesen déli gyümölcsök zárják be. Jó
vörös boruk terem a közel costrenai hegyeken.
Fiume átalában kellemes benyomást
gyakorol mindenkire. Derült ege, népe vidám kedélye, elmés könnyü társalgási modoruk igen hamar megszokottá teszik közöttük az idegent. A város jótékony intézeteknek sincs hiányában, melyek közül a lelenczház, melyet Ürményi kormányzó alapitott s
a
z árvaház, melyet Kiss Pál kormányzó neje
Csapó Ida állitott fel, folyton jó emlékben
tartják a magyar nevet és a fiumeiek a 111agyarok iránt egyénenkint is a legmelegebb
rokonszenvet táplálják. — Fiume a magyar
korona drágaköveinek egyik legbecsesebbje!
Kenessey Albert.

Az első magyar fuggellen felelős miniszterium.
1848! — Ez annyit s oly méltán emlegetett,
oly mély sóhajokkal kisért 8 annyi vágygyal viszszaohajtott év emléke, eszméiből megtestesülve
tünik föl előttünk, midőn e képre tekintünk.
Itt vannak egy csoportban azon férfiak, kik
ama nagy elvnek: a felelős parlamenti kormányzatnak első képviselői voltak hazánkban; kik legtöbbnyire magok voltak ez elvnek kivivői s martyrjai is; kiket a nemzet örömzaja kisért az első
nemzeti kormány magas polczára, magasabbra a
nemzet lelkesedésében még, mint az államlépcsőzeten; kiket a köz-bizalom támogatott e magas
polczon; de kiket, a küzdelem után legtöbbnyire
gyászos sors sodort el . . . .
Öt a kilencz közül nem él már. Gyás fátyol
képeiket, emléköket a dicsőség fényköre folyja
körül. Négy él még. De egyik, távol a hazától, a
számkivetés szomoru magányában, testben lankadva, lélekben épen még, bár reményekben megfogyva . . . . a másik itthon, de egy tébolyda
mélyében, öntudat, önérzet nélkül, nem örülve
semminek, nem tehetve többé semmit.
Mindnyája közül csak kettőt birhatunk s
mondhatunk io-azán magunkénak: egyiket, kinek
képét mostani kormányférfiaink képcsarnokában
is ott találjuk, e szellemdús s érzésteli arczczal, ez
örök-ifju s mindig mozgékony és tevékeny lélekkel; másikat, a haza bölcsét, mostani átalakulakulásunk kivivóját s feltétlen bizalommal követett
vezérét.
Tizennyolcz év mily rettenetes pusztitást tesz
az emberekben; s a nagyok sincsenek kivéve a
köz-törvény alól. Sőt! — A villám hamarabb éri
magas sudárt a tetőn, mint a satnya fűzfát a
laposban.
Őt érte legelőbb — ezt a büszke főt, kinek
őskori nemes arcza kisugárzik most is a többi közül. Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterium elnöke életében, halálában a hazáé,
hiven követte büszke jelszavát: viam meam persequor! (én megyek a magam utján!) Ment a maga
utján, és sem a hatalom ránczba szedett homloka,
sem a túlzásokat követelő néplárma őt ez utról
soha le nem téritette. Első ifjuságában, csaknem
idegen nevelést nyerve, a katonaság németes soraiba lépve, magának kellé másodszor magyarrá
szülnie át magát. S magyar lőn, testestül, Ielkestül. Oda hagyta a katonaságot, átvette birtokait,
rendbe hozta azokat, magyar főurhoz illő helyzetbe tette magát s föllépett a politikai pályára,
melyen őseihez s önmagához méltó 3zerep várt
reá. A pozsonyi országgyülés felső-házában csakhamar vezére lőn a még akkor kisszámu főrendi
ellenzéknek; de a kevés számnak is sulyt kölcsönzött az ő neve, jelleme, tekintélye. Az alsó-ház
erősebb ellenzékének elvei mellett ernyedetlenül
küzdött ő a csökönyös maradás emberei között és
ellen a felső-házban és a társadalomban. Az egész
országban az ellenzéki párt őt vallotta egyik vezérének, Kossuthtal és Deákkal együtt. S midőn
az 1848-ki vívmányok folytán az ország legkitünőbb férfiaiból alakult meg a felelős nemzeti
kormány: annak elnöke csak Batthyány Lajos
lehetett. A bekövetkezett események borzasztó
válság felé ragadták a hazát. A trón és a haza
iránti hűség sulyos összeütközésbe jött. A kötelességek e harczában senki sem volt nagyobb, sem
hívebb mint Batthyány Lajos; s bár előre sejtette
is, hogy hűségét életével kellend megfizetnie, ő azért
meg nem tantoruk. Oly hű a királyhoz, mint a
törvényhez: el kelledőlnie. A forradalomba kényszeritett nemzet élén küzdött az ellenkező hatások ellen mindaddig, mig lehetségesnek látszott
kiegyeztetni a loyalitást a hazafisággal; mikor e
remény megszünt, lelépett a kormányról s mint
egyszerü képviselő a parlamentben, mint egyszerü katona a csatamezőn szolgálta a hazát. De
ha nem is a kormány élén: első tekintély maradt
a hazában. Midőn a főváros fenyegetve volt, az
országgyülés őt akarta küldeni a kiegyenlítés
megkisértésére az ellenséges vezérhez. A kik
tudták, hogy ez mily gyülölettel viseltetik Batthyány iránt, ellenezni ak arák küldetését, a veszélyessé — halálossá válandót: ő büszkén vetette
fől dicső fejét, s ugy fogadta, ugy követelte magának a halálos küldetést, mint a bárd-csapást
egykor Kont, a kemény vitéz. — Elment s nem
tért vissza többé szabadon. Ugy történt, mint jósolva volt s mint maga is tudá, hogy történni fog.
Foglyul vitetett ki a hazából s idegen törvényszék
elébe állíttatott — melynek azonban, mint hazája
törvényeihez hű, felelni sem akart. — A forrada

lom azonban tovább zajlott; nagyobb-nagyobb
hullámokat vetett; a magyar fegyverek diadalt
kezdettek diadalra aratni. Ismét egy perczre fölcsillant a remény — nem az élethez, hanem hogy
használhat még hazájának. Erezte, hogy ő az
egyetlen, ki még most is kibékéltethetné a nemzetet a dynastiával. Se büszke, önérzetes reményt
illetékes helyen ki is fejezte. Hol volnánk most,
ha akkor meghallsjattatott volna! De vajon, ha
a hata'om meghallgatja is: mi meghallgattuk
volna-e? . . . . Aztán a nemzeti önvédelem nagy
harczában elestünk. Batthyányt visszahozták »
hazába: a vérbe fult, az elsanyart, a letiport szegény hazába. Elitélték; kivégezték . . . Ismeritek a gyászos dalt, minek ismételném? Nevén fátyol leng; de sirján nő a babér s az örök dicsőség
soha el nem muló lángokat éget rajta!
Ismeritek mellette e sajátos arczot, e lángeszü homlokot, melyet a döblingi tébolydában
egy sötét órában a gyilkos cső robbanta szét''
Gróf Széchenyi Istvánt, a kit életében már elneveztek a legnagyobb magyarnak, s halálakor az
egész ország gyászban állt fölötte! Elméje, a legnagyobb és legrendezettebb elme, melyet valaha
magyar homlok födözött, a haza sorsán s annyi
nagy terv, annyi dicső mű dugába dülése fölötti
aggodalomban bomlott meg, nagy szive azon
meg.
Gróf Széchenyi István, Ferencznek a muzeum alapitójának fia, kora ifjuságában szintén a
katonai pályára lépett. Es senki sem hitte volna,
hogy e katonatiszt, ki lipcsei csatában mint
galoppin tüntette ki magát s az 1825-ki országgyülésen egyenruhásán jelent meg: még reformátorrá legyen, s hatalmas szellemét keserü, de
élesztő kovászul vesse a nemzeti tespedésbe. Pedig ugy lett. Nagy Pál gyujtó szónoklata kellő
gyú-anyagot talált a katonaruha alatt dobogó
hazafi-szivben. S a magyar akadémia alapja, egy
szóval, egy nemes és nagyszerü áldozattal le volt
téve. Azok, a kik az anyagi érdekeket s haladást
oly erélyesen sürgető Széchenyit annyiszor vádolák, hogy a sivár anyagiság mammonának készti
áldozni nemzetét, feledék, hogy első hazafi-tette
egy tisztán szellemi érdek felkarolása volt; feledék: hogy első fegyverei tisztán szellemiek valának, — könyvei. A Hitel, Világ, Stádium nagyszerü reformot inditottak meg; s előbb, mint Deák
az országgyüléseken, Széchenyi már határozott
reformer volt; és Kossuth nevét még senki sem
ismerte, midőn Széchenyi már nagy agitátor s
szellemi forradalmár vala. A kiváltságok ellen
nagy harczot kellé küzdenie a kiváltságos osztály
egyik elaőrendü tagjának s ő ernyedetlenül küzdötte a harczot — és sikerrel. Majd a jogi fejtegetések terét a társadalmival s az anyagi érdekekével cserélte föl,— nagy, teremtő és éltető szellem
mindenütt. Az országban minden kaszinó lóverseny, vasut, gőzhajózás, folyam-szabályozás stb
tulajdonképi alapitóját azon férfiúban tiszteli, ki
szintoly kifogyhatlan volt eszmékben, mint fáradhatlan a kivitelben.
Végre a fölrázott nemzet biztosan s határozottan indult meg a reformok utján; a vezérleten
két nagy szellem egyenlően osztozhatott meg:
Deák a jogi, Széchenyi a társadalmi és anyagi
téren. Ekkor lépett föl Kossuth s lángszavával uj
rázkódásokat okozott a csöndes haladásban. Noli
turbare circulos meos, (ne zavard meg az én köreimet), mondhatá Széchenyi, ki magában tisztán
látta saját terveit s azok sikeres ^bontakozását.
De ki parancsolhat a köz-szellemnek, ha annak
oly vezére, akad mint Kossuth?—A „Kelet népe"
és a „Felelet" — egy elkeseredett harczot jelöltek,
tisztán szellemi fegyverekkel, de a meggyőződés
elszántságával s a féltő honszerelem kétségbeesett
tüzével mindkét részről. A közvélemény Kossuth
részén volt, —- a jövendő Széchenyinek adott
igazat. 1848-ban kibékült a két ellenfél, s kezet
fogva, egy miniszteriumban foglalt helyet. De két
kard, egy hüvelyben! Az első miniszterium egyik
megölő betüje az volt, hogy igen sok nagy szellem volt benne. Széchenyi, Batthyány, Deák,
Kossuth, — s kivált az első és az utolsó, e két
szélsőség. Széchenyi baljóslatai csakhamar teljesülni kezdettek. A forradalom, melytől annyira
féltette nemzetét s a békés fejlődést, miben oly
nagy része vala tevékenységének, dagadó vitorlákkal közeledett. Látta, hogy senki sem tehet
már róla, nem segíthet rajta. Láttá, hogy a mit ő
alkotott, rendezett, tervezett,meginditott,—mind
halomra dül. S ő volt az első, a ki lerogyott, —
egyedül e gondolat sulya alatt rogyott le. Téboly
boritá el agyát s a döblingi magángyógyintézetbe
vitetett. Tizenkét évet töltött itt. Utolsó éveiben
mind inkább és inkább visszatért régi eszmélete,
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elméje, szellemi ereje. A Bach-kormány eszeveszett gazdálkodása ellen irta utolsó könyvét,
erősebb, maróbb, kérlelhetlenebb éllel, mint irt
valaha, — természetesen, mert akkor az aggódó
szeretet adta kezébe az ostort, most a mély gyülölet vezette kezét. Azonban, midőn ama veszélyes rendszernek, mely a birodalmat s hazánkat a
romlás szélére vezette, megadá a kegyelemdöfést,
— midőn a jobb létre visszatérés első reményei
kezdettek derülni, — az 1860-diki husvét vasárnapja reggelén — egy borzasztó elszánás véget
vetett életének. Mint élete: halála is használt a
hazának. A roppant közszellem, mely sirja körül
hangosan nyilatkozók, meggyőze magunkat, meg-

hamvat sem a katonai szabályzat, sem a hazától
való távollét. A magyar nyelv, nemzetiség és irodalom iránti érdeklődést folytonosan ápolta lelkében, sőt üres idejében, a fegyver ha pihenhetett,
forgatta a tollat is; s a magyar akadémia, a többnyire külföldön (Olaszországban) levő katonát,
lev. tagjai közé sorozta. Hogy valódi irói tehetség volt, a legjavából, azt csak most tudjuk, halála után megjelent önéletrajza-, levelei- s emlékirataiból. Az 1848-diki átalakulás Olaszországban,
egy huszárezred élén találta Mészárost. Itt érte a
meglepő királyi parancs, mely őt, mint magyar
honvédelmi minisztert hazájába szólitá. A becsületes, kétségbevonhatlan hazafiságu katona egy-

kész mindenre, ha a haza szolgálata parancsolt.
Világos után bujdosnia kellett. Törökországban,
Angliában, Amerikában, — mindenütt tiszteletet
szerzett a magyar névnek, nemes, salaktalan jellemével, igénytelen egyszerü nagyságában. Az uj
világban meghjnosulni nem birván, bár haza nem
jöhetett, közeledni kivánt legalább hona határaihoz. Visszatért Európába. Genfbe szándékozott;
de Angliában betegség szegzé ágyba . . . S porai
ott nyugosznak a vendégszerető Albion földében; ott porlad a sziv, mely két szentséget tartott
imádva: a becsületet és a hazát.
Két képre vetődik még a halál gyászárnyéka:
egy hatalmas és roppant birtoku főúréra, s egy
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győzé elleneinket, hogy még élünk, hogy még hatalom vagyunk. S ő mosolyogva és kibékülve nézhetett alá e népre, mely ugy ünnepié nagy és hű
fiát, mint őt a magyar.
Mészáros Lázár az első magyar hadügyminiszter itt mellette, ez a félig katonás, félig
táblabiró!, de egészen becsületes és magyaros
a 3
f *- Kigondolta volna, ő maga nagy igénytelenségében legkevésbbé, midőn a katonai pályára
lépve, egyedül szorgalma, nemes jelleme s hősiessége által ezredességig emelkedett, hogy még magyar hadügyminiszter, s egy forradalmi hadjárat
egyik intézője váljék belőle? . . . Mészáros Lázár
Baján született, fiatal korában lőn katona, de hazájáért lángoló szivére egy perczig sem boritott

szerre megnyerte a nemzet közbizalmát. A kormányzatra azonban nehéz idők következtek; ő a miniszteriumban, a Batthyány és Deák által képviselt
közép irányhoz csatlakozott. Azonközben fegyverkezni kellett. A nemzetőrségek — az alvidáki
lázadók ellen — mozgósittattak; az ország északi
s nyugati szélein is megkezdődött a harcz függetlenségünk s jogaink ellen. A honvéd zászlóaljakat egyre- másra szervezték. SMészáros,szegény,
balsejtelmekkel, de egy perczig is meg nem tántorult hazafi hűséggel — az utolsó perczig megállta
helyét ügyünk majd dicső, majd kétségbeesett
harczában. Ha kellé vezér, ha kellé hadügyminiszter, ha kellé tervkészitő, ha kellé a versengő
vezérek békítője vagy közvetítője,—minden volt,

egyszerü, de annál nagyobb szivü táblabiróéra; a
miniszteri széken összetalálkoztak.
Arnaz herczeg Eszterházy Pál, az 1848-ki
miniszteriumban a király oldala melletti miniszter.
Kora ifjuságában a diplomatiai pályára lépett,
melyre családi összeköttetései, nagy neve, roppant
vagyona, tehetségei s finomsága egyaránt alkalmassá tették, s mint egy akkori ismeretes népköltemény mondá:
„— mint a pisztoly a tokban,
Otthon volt ő minden udvari titokban."
1810-ben követ volt a drezdai^ udvarnál, később
az európai átalános restauratió után, rendkivüli
nagykövet lett a londoni udvarnál, hol 1830-tól
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38-ig nagy részt vett az európai béke fenntartásában. Rangjához illő, sőt azt felülmuló fényűzése
világhírűvé tette a büszke magyar d>nastát, de
megvetette egyszersmind, fájdalom, anyagi romlása alapját is. 1842 ben lemondván nagyköveti
állásáról, a magán-életbe vonult, honnan — főispánságát kivéve — csak akkor lépett ki megint,
midőn Batthyány e fényes nevet is meg akarván
nyerni kormányának, őt a miniszterségre szólitotta. Fájdalom, a kifejlődött körülmények balvégzetes fordulatait meggátolni képes nem lehetett. Szeptember első napjaiban letette miniszteri
tárczáját s megint visszalépett a magánéletbe,
melyben mégis maradt haláláig. Késő vénségében,
elaggva, megtörve a család vagyoni romlásának
egyre fenyegetőbb voltától, ment sírjába, magával vive egy fényes múlt nagy emlékeit.
Klauzál Gábor a másik. A megyei élet
egyik alapos, törvényismerő és gyakorlati tapintatu, szabadelvü bajnoka, a pozsonyi sérelmi és
reform-országgyűlések egyik kiváló ellenzéki férfia* egy ideig, Deák távollétében, az ellenzék
vezére, az 1848-ki kormányban az ipar, kereskedelem és közgazdaság minisztere, 1861-ben és
1865-ben képviselő, mindig s mindenütt Deák
oldala mellett, ennek leghivebb barátja, küzdelmei
osztályosa. A pozsonyi országgyüléseken gyakran
hallatszott egy tiszta és mély hazafi-szivből eredő
8 minden szivet és velőt megrázó hang, a hazafifájdalom rezgő hangja, a jog-védelem erélyes —
néha szenvedélyes, de soha túlzásokba nem csapó
hangja: Klauzál Gáboré. Mint státusférfiu és politikus a megyei élet emlőin növekedett ugyan, de
látkörét európai utazás, széles terjedelmü tanulmányozás s a külföldi állapotok gondos vizsgálata
által szélesbitette; mint ember tiszta lelkü, a becsületességnek és egyenességnek példányképe,
méltó, párja Deáknak, egyaránt a szív és az ész
embere. A jelenlegi országgyülés mult évi elnapolása alatt érte utól a halál az utóbbi időben
sokat betegeskedőt. S midőn az országgyülés ismét
egybegyült, őt már nem találta a küzdők soraiban.
Az első magyar miniszterium még életben
levő négy tagja közül először is Kossuth Lajosra
fordul tekintetünk; azon férfiura, kiről Deák a
közösügyek fölötti tárgyalások alkalmával az
1848-diki nagy nemzeti átalakulásról szólván, igy
nyilatkozott: ,,Ha akkor az országgyülés, ragaszkodva ősi aristokratikus intézményeinkhez, szabaddá nem teszi a népet és a földet, nem osztozik
a néppel jogokban és terhekben, ha szélesebb
alapra nem fekteti az alkotmányt, a reánk következett nehéz évek sulyát el nem bírtuk volna, s
összeroskadtunk volna a szenvedések alatt, a
nélkül, hogy a müvelt világ szánalma és részvéte
kisérnévégsülyedésünket. Ezen átalakulást össze
fogja kötni a történelem azon férfiunak nevével,
ki azt 48-ban meginditotta s ernyedetlen erélylyel
keresztülvitte. Daczára a bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek, müvének ezen része fennmaradt, és fenn fog maradni, mig nemzetünk él és
országunk áll, s ahhoz a nemzet emléke és hálája
lesz mindig csatolva." A hnza nagy bölcsének
igaza van. A reformok és átalakulás vezérszerepét, Széchenyi kezéből Kossuth vette át a negyvenes évek elején. Először az irodalom s jelesen" a
napi sajtó terén lépett föl, roppant hatásu „Pesti
Hirlap"-jával. Midőn e térre lépett, már a martyrság dicsfénye környezé halvány homlokát.
Országgyülési irott naplója s átalában a gondolatszabadság ügye miatt sulyos börtönt szenvedett s
midőn szabadságát visszanyeré, elszánt agitátor
volt már. A politikai lapirodalomnak, magasabb
értelemben ő lőn teremtője ha/.ánkban. Vezérczikket a lángeszü iró és szónok egész hatalmával
szólottak a kedélyekhez s szokatlan mérvű lelkesedést költöttek. Majd a megyei és országgyülési
szónoklat terére lépett át, s egyszerre legelső lett
az elsők között. Az ország vezérmegyéjének,
Pestnek, ő lett vezére; ő az egész ellenzéknek,
mely rendre-rendre inkább aző elragadó, — mint
a Deák mérséklő befolyása alatt kezdett állani.
S valóban soha magyar ember, magyar szivekhez
még ugy nem szólott mint ő. Az egyszerü ügyvéd
és hirlapiró ellenállhatlan hatalommá növekedett.
S Széchenyi István, hogy egész erejével léphessen
a sorompóba ellene, kénytelennek érzé magát ott
hagyni felsőházi "lését, 8 az 184%-ki pozsonyi
országgyűlésre követül választatni magát. Dc'a
bekövetkezett események csakhamur túTszárnyalták a küzdelem ezen álláspontját. A párisi februári
forradalom, mint vízbe dobott kő, nagy gyűrűkben
mozdította meg az európai állapotok álló vizét.
Magyarország, mint egy villanyütésre, egyszerre
fölébredt 8 talpra ugrott. Kossuth nem többé az
ellenzéknek, az összes nemzetnek vezére lőn. A

ministteriumban a pénzügyi tárczát vállalta el.
De hova-tovább mind inkább túlsúlyt nyert a
mérsékeltebb árnyalatok fölött az ő befolyása. O
lett a kormány tulajdonképi lelke, — s mig a többit
az események haialma kivette sodrából és megbénította, ő akkor volt igazán helyén. Központja s
valódi feje lőn a megindult s roppant mérvre fejlődött függetlenségi harcznak. Pesten, Debreczenben, ismét Pesten, Szegeden, Aradig, ő volt a forradalomnak lelke, mozgató eleme, ruganyosságát
s óriási tetterejét soha el nem veszítő vezére. A
függetlenségi nyilatkozat kimondása után az ország
kormányzója, valódi erkölcsi diktátorságra emelkedett, de soha nem élt a diktátori erőszak fegyvereivel. S midőn az ügy, melynek élén álla,
megbukott: szegényül, fénytelenül vette kezébe a
bujdosás vándor-botját s a száműzetés keserü
kenyerét. Lelke azonban nem tört meg, s reményei
nem hagyák végkép el soha. Számüzetése évei a
lankadatlan, tevékenység évei valának, s Angliában és Amerikában nemzeti törekvéseink és érdekeink népszerűsítésére egy század év munkája
nem tehetett volna többet, mint az ő lángajku
szónoklatai, mert csodálatos és páratlan jelenség!
— idegen nyelven is szintoly ékesen szoló tudott
lenni, mint anyanyelvén. Most Turinban és annak
környékén él, s szive, egy ki nem égett vulkán, a
régi hévvel lángol hazájaért, nemzetéért,.
Alatta ez a büszke alak Szemére Bertalan,
az egykori belügyminiszter. Ah, nem olyan büszke
most.Megtört; magasan hordott feje alágörnyedt;
erős lépései egyik széktől a másikig alig tántorognak; egyenes dereka meghajlott; s mindennél
büszkébb szelleme, ragyogó elméje homályba borult. Egy tébolyda czellájában kell bevégeznie
életét, mely annyi dicsőséggel s oly széles küzdhomokon kezdődőit. Szemere Bertalan először
külföldi Utazása által tünt föl a nagyobb körü
közönség előtt. Rngyogó irálya alatt az eszmék
és tanulmány dúsgazdagsága, a széles látkörü
világnézlet, egyszerre fényes állást szerzett neki
a tudomány és irodalom mezején. Kitünő jogi műve
a halálbüntetésről nagy és méltó elismerésben részesült az akadémia koszorúján kivül. Kisebb
czikkei költői és bölcsészi leiekről tettek tanuságot. De az irodalminál fényesb pálya várt reá a
politikai mezőn. Előbb Borsodmegye, azután a
pozsonyi országgyülések zöld asztala voltak tanúi
erőteljes, magvas, szabatos és ragyogó ékesszólásának. IS eve csakhamar a népszerüebbek közé
tartozott az országban; az ellenzék soraiban a
legjobb erők közé számláltatok. Az 1848-ki kormányban a belügyi tárczát vette át. önálló, elkülönzött állása, egyfelől Batthyány és Deák, másfelől Kossuth között, egyikhez sem csatlakozva
feltétlenül, paralysáha döntö befolyását. De határozott elvei s elszánt ragaszkodása a forradalomhoz, a miniszterium lelépése után is nagy szerepet biztositottak számára. A hadseregnél kormánybiztos, Dembinszky és Görgey között majd
közvetítő, majd itélettevő, a legfontosabb megbízásokat nyerte a kormánytól, mely akkor névleg
a honvédelmi bizottmány, tényleg azonban egészen Kossuth kezében volt. Ápril 14-ke után a
kormányzó őt bizta meg a miniszterium alkotásával. S ő, midőn mint miniszterelnök bemutatta
társait, programmjában ki merte mondani, — mi a
függetlenségi nyilatkozatban is nyilt kérdésül
volt fönhagyva: hogy republikánus elveket vall
s azok valós tására törekszik. Következetesen meg
is maradt iránya meljett, egészen a forradalom
legyőzetéseig. Szegeden még hatalmas programmját adta a hozandó törvényeknek. — Világos után
bujdosásba indult. Külföldről részint a magyar
boroknak a világkereskedésbe hozatalára intézett
törekvései, részint hirlapi czikkei által adott magáról életjelt. Egészsége azonban lankadni kezdett, 8 a lelki hábor jelei mutatkoztak rajta. Hazájába megtörve érkezett, — s most azon homályos
és szomoru helyek egyikén van, melyeken mostanában annyi fényes elme és jellem pályája végződik.
_
A még hátra levő két alakról egészen felesleges szoknunk. Olvasóink, szellemileg minden
nap érintkeznek velök. Egyik báro Köt vos József,
az 1848-diki és 1867-diki kultuszminiszter, kinek
életrajza vázlatát csak nemrég közöltük testvérlapunk olvasóival. A másik, kinek csak nevét kell
emlitenünk — Deák Ferencz.
.-.,;__,,._

A száműzetésben.

Az 1848-diki miniszterek akkori arczképei
mellett, közülök háromnak számüzetéskori arczképét is be mutatjuk olvasóinknak. A többiekét, e
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későbbi korból, jól ismeri a közönség; e háromé
kevésbbé ismeretes, mert a mult években azok
közrebocsátása elhárithatlan akadályokba ütközött
volna. Most, hála Istennek, túl vagyunk az ilyes
akadályokon; s kedves dolgot vélünk cselekedni
az összeállítással.
Az olvasót méltán meglepheti a különbség,
ugyanazon egyének oly arczképeiben, melyeket
egymástól alig tiz—tizenkét évi időköz választ el.
De ne feledje: hogy ez évek a száműzetés évei
valának. Az öregséget, mond egy nagy iró, nem
az évek sokasága teszi; 8 igaza van. Tizenkét év a
száműzetésben, sóvárgás és csalódás közt, távol a
megszokott munkakörtől, s mindenek fölött távol
a hazától, mi más: mint ugyanannyi idő a csendes
otthonban! Egy szép portugál dal mondja:
Rövidebb a percz a peroznél
Hogyha kéjben éljük azt;
Ah de hosszabb percz a percznél
Hogyha bánatsúly nyomaszt.

S a mi a perczekről igaz, ne volna-e igaz az évekről, — a száműzetés éveiről . . . . ?

A főépítész és a kézmüves.
Egy napon Mauricet-tel egyik legkitünőbb
épitész házához menék Párisban, némi utasításokért, mikre a pallérnak volt szüksége, s melyeket
az ő vezetése alatt le is irtam. Az épitész nem
volt hivatalszobájában, és nehány termen kellett
áthatolnunk a szolga kalauzolása alatt, hogy a
kertben megtalálhassuk. Mindenütt sokféle szinü
szőnyegek, aranyozott bútorok, selyem és bársonyfüggönyök voltak láthatók. Soha sem láttam
ahhoz hasonlót; szemeimet kinyitám s csak lábujjhegyen mertem járni, nehogy szétzúzzam a virágokat a szőnyegeken, — Mauricet pedig csak ucry
lopva pillantott reám.
„Nos, mit tart ön e csinos kalitkáról?" kérdé
kárörvendő hangon; „ugy hiszem, eléggé ki van
czifrázva és fényes?"
Azt feleltein neki, hogy ugy látszik, mintha
e ház egy fejedelemé volna.
„Az épitész valóban fejedelem!"
felelé
társam. „Nagyon tiszteletreméltó állapot! Még
van három hőtel-e Párisban, hogy falusi kastélyát
ne is említsük."
Egy perczig semmit sem válaszoltam; ez a
gazdagság olyan rosz érzést költött fel bennem!
Annyi selymet és bársonyt látva, önkénytelenül is
magamra néztem és szegyekéin magamat, ho<ry
olyan szegényesen voltam öltözködve. Szinte hajlandó valék gyülölni e gazdagság tulajdonosát,
hogy megismerteté velem önnön szegénységemet.
Mauricet, ki semmit sem gyanitott, tovább is mind
csak figyelmeztetett az épület szépségeire; én
türelmetlenül hallgattam rá; szivem hangosan
dobogott, a pir arezomra futott, nem mertem megállani, hogy szét ne nézzek, s mentül tovább néztem, annál elkeseredettebbé levék. Nagyravágyásom, a mely oly régóta szunnyadozott, ujból
felébredett, még pedig, fájdalom! az irigység
miatt.
Végre egy teremben megáliottunk, mig a
szolga uráért ment. Mauricet hirtelen egy nyomorult kis arczképre hivta fel figyelmemet, mely
fekete keretével ott függött a szép és gazdag
rámázatu festmények között, melyek a falakat
díszítek.
Egy munkást ábrázolt az szegényes kabátjában, egyik kezében pipával, a más kban egy
pár czirkalom.! al. Egyike volt azon festményeknek, a melyek hat frankba kerülnek s melyeket
rendesen a folyosókban szoktak felaggatni.
„Itt van a mester," mondá a kőmiveslegény.
„Vajjon ő is volt mesterember?" kérdeztem én.
„Valamint ön és én," viszonzá Mauricet, „és
ön láthatja, hogy nem is nagyon szégyenli."
Ujra megnéztem az egyszerü fekete rámás
arczképet, azután pedig n drága bútorzatot, cs
igyekeztem kiokoskodni a szembetűnő átmenetet
egyikből a másikba.
„Ön talán bámulj ezen?-' mondá a legény
nevetve; „ön keresi a létrát, mely őt képessé tette,
hogy az egyszerü építész-állványról e helyre jusson. De nem mindenki tudja, hogy miként kell
azt a létrát használni; midőn e kisérletet tevék,
sokan hullottak le arról ügyesség és erős kéz hiányában."
-^ z t jegyzem meg, hogy „neki szerencsésnek
kellett lennie; minden csak véletlen a világon; az
ember maga sem tudja, hogy jut a boldogsághoz."
„Például, Mauricet apó," tevém hozzá kese

rüen, „miért nincs önnek oly szép háza, mint
annak, a ki itt lakik. Kevésbbé munkás, kevésbbé
becsületestalán ön, mint amaz? Ha ő könnyebben
boldogult, mint ön, nern a szerencsés véletlen
müködése-e az?"
Mauricet szemhunyoritással tekintett rám.
„Ön ezt nekem s rólam mondja, de azalatt
saját magára gondol," felelt kötekedve.
„Az mindegy," válaszolék, egy kissé boszankodva, hogy szivembe látott; „engem nem tartanak a legroszabb munkásnak; nem vagvok oly
rest mint mások. Ha a kötelesség teljesítése elég
arra, hogy valakit milliomossá tegyen, akkor én
is a magam kocsiján járnék."
„És ez utazási mód tetszenék önnek?" kérdé
gúnyosan barátom.
„Miért ne? bármelyikünk is örömestebb kíméli saját tagjait, mint lovaiét . . . De ne féljen,
nekem abban soha sem lesz részem. Itt alant,
amint ön is látja, ugy vai, miként a régi időkben
a nemes családoknál szokásban volt, minden a
legidősebb fiúé s az ifjabbaknak semmi sem jut, és
mi, munkások, mi vagyunk az ifjabb gyermekek!"
,,Ez már igaz!" mormogá társam és elhallgatott.
„Nincs mit beszéljünk ellene," folytatám; „a
mint rendelve van, ugy jól van! Mi nem fogjuk
felforgatni a világot! De lássa, a vérem forr,
ha a különböző állást nézem, a melybe az emberek
helyezve vannak. Hogy lehet az, hogy egyik
fényes palotában büszkélkedik, a másik pedig egy
galambházban vonja meg magát? Miért vannak e
8'őnyegek inkább itt, mint nálunk?"
„Mivel én szereztem azokat," vágott közbe
hirtelen egy hang.
Megütődtem: az épitész h itunk mögött állott,
hímzett papucsban és drága kelméjü hálóruhában.
Kicsiny, szürke haju ember volt, de erős testalkata és parancsoló szava tiszteletre inditott.
„Ah, ugy látom, hogy ön vén mormogó
medve," mondá, szemeit rám szegezve, ,,ön irigyli
sorsomat; ön azt kérdi, hogy házam mi jogon
inkább az enyém, mint az öné? Jól van, meg fogja
tudni, csak jőjön velem!"
Egy ajtó felé indult; nem akartam követni,
de ő visszafordult.
„Fél ön?" kérdezé oly hangon, mely minden
pirt arezomba szöktetett.
„Mutassa csak az utat az ur," viszonzám
szinte durván.
Egy tanulószobába vezetett minket, melynek
közepén egy hosszu asztal állott, azon pedig lombikok, ecsetek, mértékek és iránytűk valának. A
falakon színezett tervrajzok függöttek, melyek
egy épület kül<m osztályait ábrázolák. Imittamott állványokon lépcsőzet- és gerendázatminták
hevertek és több műszer, melyeknek használata ismeretlen volt előttem.
Egy terjedelmes irószekrény foglalta el a
szoba végét, mely külön osztályokra volt elválasztva, mindenik osztály felirattal ellátva és egy
íróasztalon számadások s egyéb irományok voltak
felhalmozva. Az épitész megállott a nagy asztal
előtt és egy vizfestékü tervrajzra mutatva, igy
szólott hozzám:
,,E terven igazitnom kell. Azt akarják, hogy
az épület két öllel kisebb legyen, a nélkül, hogy
a szobák száma apadjon, s már most helyet kell
keresnem a lépcső számára. Üljön le és csináljon
arról bármilyen durva vázlatot."
Meglepetve néztem rá és mondám neki, hogy
nem tudok rajzolni.
„Akkor vizsgálja meg ezeket a fölméréseket
és nézze meg, hogy a számitások pontosak-e "
Mondám neki, hogy nem értek annyira a
dologhoz, hogy árakat becsüljek és fölméréseket
Ítélhessek meg.
,,De legalább annyit mégis csak meg tud
mondani. — folytatá az épitész — hogy miféle
törvényes formákat használjak azon három házat
illetőleg, melyeket épen most akarok épiteni?"
Haragosan felelém, hogy nem voltam törvénytudó soha.
„S minthogy ön hihetőleg nem is bankár,
természetesen azt sem tudja, hogy miként rendezze be költségeit és minő kamatot kell huznia
tőkéje után, hogy a bukást kikerülhesse. Mint: U) Sy n em kereskedő, azt sem fogja tudni, hogy
n! i, p h a t n i a legjobb áruezikkeket, mikor van
alkalmas i d ő a v á 8 á r i á e r a é a m e i y e k a leggazdaságosabb szállitási eszközök. Minthogy nem gépész, azt sem tudja, hogy vajjon a gép, melynek
a mintáját ,tt látja, alkalmas-e arra, ho«*y fáradságot 8 ennélfogva költséget is kímélhessünk vele?
Minthogy nem számtudós, hiába is próbálja meg-

itélni azon uj rendszerü és alkatú hidat, melyet
az alsó Szajnára fogok épiteni. Egy szóval, csakis
annvit tud, a mennyit egynehány száz ember tudhat társai között; ön is, mint a többi, csak a kalapácsot és a vakoló kanalat tudja kezelni."
Tökéletesen le voltam győzve és csak a kalapomat gyűrtem össze-vissza, a helvett, hogy felelni
tudtam volna; valóban, nem is volt mit mondjak.
„Érti már, hogy miért lakom olyan szép házban, mig ön csakis szegényes kunyhóban élhet?"
— folytatá az épitész emelkedett hangon. „Azért,
mert fáradoztam; azért, mivel én mindent megtanultam, a mit ön elmulasztott; önkénytes tanulás
következtében lettem tábornokká, mig ön csak
ujoneznak maradott. Mi jogon követel ön épen
oly előnyöket, mint főnökei? A társadalom nem
ugy tartozik e mindenkit megjutalmazni, a hogy
megérdemli? Ha azt kivánja, hogy a társadalom
önnel is ugy bánjék, mint velem, tegyen ugy, a
hogy én tettem; még a kényért is tagadja meg
magától, csak bogy könyveket vehessen; töltse a
nappalt dologgal, az éjet tanulással. Ugy járjon a
tanulás után mindig, mint a kereskedő a haszon
után, s ha megmutatta, hogy semmi sem képes
bátortalanná tenni, ha jól megtanulta, hogy miként kell az embereket és dolgokat megérteni és
becsülni, akkor, ha még azután is kunyhó lakója
lesz ön, jőjön el hozzám, panaszolja ki magát s én
résztvevő leszek ön irányában."
Az épitész mind élénkebbé lett beszéd közben
s a végén igen haragos volt: mindazáltal én semmit se szólottam; okoskodásai megfosztanak minden beszédtől.
Mauricet, a ki zavaromat észrevette, nehány szót koczkáztatott védelmemre s előadta
látogatásunk okát is. A mester átvizsgálta a jegyzeteket, melyeket készítettem, némi felvilágositástkért s azzal elbocsátott. De a mint kijöttem az
ajtón, visszaszólitott. „Tartsa eszében, a miket
Önnek beszéltem, kedves barátom," — mondá szívélyesen, — ,,s a helyett, hogy zúgolódnék, szerezzen egy kevés nemes dicsvágyat magának. Ne
vesztegesse idejét avval, hogy azokat szidja, a kik
önnél különbek, sőt inkább dolgozzék arra, hogy
oly kötelet fonhasson, a melyen felküzdheti magát hozzájuk. Ua valamiben segitségére lehetek,
csak egy szót kell szólnia s én el fogom látni önt
az első szükséges kendercsomaggal!"
Souvestre Emil után
Sámi Lajos.

A moszkvai népismei kiállitás.
Ua a róka oroszlánképeket vág, hogy egy kis
hushoz juthasson, legfölebb is azt mondjuk rá,
hogy élelmes, és ha csele sikerül, még tetszésünket is megnyeri. De mikor az oroszlán öltözik
rókabőrbe, azzal legfölebb is csak azt bizonyitja
be, hogy nem oroszlán.
Nem is nevezte a muszka birodalmat soha
senki oroszlánnak. Medvével szokták azt összehasonlitni, és esetlenségét csakugyan most is bebizonyitotta az által, hogy népismei kiállitás czime
alatt a délibb vidéken lakó szlávokat Lengyelországon keresztül szállittatta Moszkvába, hol egy
elpusztított haza romjain egy halálra üldözött
nemzet szelleme kisért, — és az által, hogy alkalmat nyujtott a szlávoknak belátni, hogy hisz ők
tulajdonkép nem is egy nemzet, mert szokásaikban, érzületeikben, igényeikben ég és föld köztök
a különbség, s nemcsak egymást nem ismerik, de
egymás nyelvét sem értik.
Hanem ünnepélyekben, pompában, rubelekben azért nincs hiány. A medve kitett magáért.
A senki küldte deputatiókat borban fürösztik,
czukorral hizlalják, színházba hordják, tánczoltatják, mindenik alá hintót adnak, s nincs min csodálkozni, ha Jeszenszky és Mudrony uraimék,
kik Magyarországról küldték oda magukat, tele
zsebbel jönnek onnan vissza. — Az oroszok mindent elkövettek, hogy hatalmuk külső benyomásaival, vendégeiket mámorba ringassák.
Az ünnepélyek május 3-kán vették kezdetöket, midőn a czár és családja diadalmenetben vonultak Moszkvába. Akkor este a hatóság nagy
fényű kivilágítást rendeztetett a lakosokkal, harmadnapra pedig megnyitották a kiállitást.
Helyiség a Maehovaja-ulican fekvő katonai
lovarda, épen átellenében a vakbuzgó oroszok által
csaknem szentkép imádott Kremllel, s ettől csak
keskeny parkozattal elválasztva.
A terjedelmes épület azonban nemcsak maga,
hanem eg<;sz telke tele van miniature hegyek,
völgyek, erdők, házak, kertek, rétek, tavak és

szántóföldekkel. Minden egyes részleten más-más
tájszokást és viseletet talál a szem, mégpedig
élő képekben, mert a muszka rendezők nemcsak
másolatokat állitottak ki, hanem igazándi embereket is hozattak nagy költséggel és fáradsággal,
tudósok tanítására és bámészkodók gyönyörűségére.
Az épület erkélyéről madártávlat nyilik a
legnevezetesb tájkiállitásokra. A közepett emelkedő czári páholy és a nagy orosz csoportozat
malommal, izbával (parasztház), kuzniczával (kovácsmühely) és egyéb sajátságos épületeivel
mintegy uralg a többi tárgyakon. Balfelől a fehér
oroszok, litvánok stb. vannak egy fél kéz erdőcske
hosszában. Jobbra feltűnnek a kis oroszok kiállitmányai egy mazankával (agyagból vert ház), a
lengyelek, magyarországi ruthének, szerbek, horvátok, szlovének, csehek stb.
E csoportban a montenegroi kiállitmány nyujt
érdekes látványt, melynek nemzeti képviselői
azonban aligha jól fogják magokat ez állatkerties
sziklák s e mosdótál-szerü tengerek közt érezni.
Bevonták e kiállításba a Kaukázust is, és
ugyancsak imádtatnak nehány ártatlan géber-iel
egy lángot, melyet mesterségesen ugy alakítottak,
mintha a földből jönne elő. Hoztak cserkeszeket is,
kik meglehetősen utánzott duchanjok (bolt) mellett búsan emlékeztetnek a szent Samilra. és a
hősi küzdelmekre óriás hegyeik közt. Jöttek kirgizek, turkomannok, s más sivatag-lakók a középázsiai orosz birtokokból, tatárok, cseremiszek,
szamojédek, kamcsadálok stb. bizonyságul annak,
hogy a kiről a muszkák azt akarják, hogy szláv
legyen, szláv az, és a kit Moszkvába hivnak, el is
viszik azt oda.
A magyarországi tótok, szerbek és ruthének
alakjait téliesen öltöztették fel. Hanem furcsa
fogalmat adhat rólok egyik legpánszlavabb lap
következő leirása: „Lábbelijök hasonlit az Osztrolenka vidéki gyékény lábbelihez (valami bocskorféle lehet.) Néhányan szőrme anyagú téliruhát
viselnek (mi juhász bundának mondanók), hasonlót az orosz paraszt hálóbundájához, a mi prózai
hálókabátunk északi helyetteséhez. Nehány ily
ruha csinos szattyán alakzatokkal van diszitve.—
Egyébiránt azt az egyet méltányolnunk kell a
rendező urakban, hogy a magyarországi oroszokat külön állitották ki, és nem kcblezték be Rus! siába. — A rövid bundába öltöztetett, hunczutkás
: és festett köős tót asszony viseletében némelyek
nagy hasonlatosságot találnak az oroszországi
nők viseletéhez.
Ezek szomszédjában vannak a horvát határőr
imposant alakja, és egy békés horvát pár.
De nem folytatjuk tovább e leirásokat, miután ugy is hátra van még arról szólnunk, mit az
egész világ e kiállitás tulajdonképi czéljának tekint: a szláv világ politikai notabilitásainak látogatásáról.
Az oroszok barátságos hajlamát, ha mi magyarok nem ismerjük is, mások gyakran emlegetik. Az orosz vallásos érzelmeinek bizonyos alkalmakkor csókban ad kifejezést, urát és gazdáját
apjának hivja és vendégével nagyon sokat megoszt még olyanokból is, miket mi kizárólag szeretünk birni. E barátkozási hajlam nyilvánult ez
alkalommal nagyobb mérvben, és gyanithatólag
tisztátalanabb indokból.
A Csehország felől érkező vendégeket díszes
küldöttség fogadta Graniczán, s a szokásos üdvözlő szavak után felpattogzott a pezsgős-üveg
dugója, harsogott a slava és urah, és csapongott
a kedély. — Aztán külön díszvonat repült a vendégekkel tova. A pihenő-helyeken nagy néptömeg és a helyőrségek tisztikara tisztelgett, maguknak az illető kormányzóknak jelenlétében. —
Varsóban ismét társasebéd és szinházi díszelőadás
várta a vendégeket, mely alatt a hirhedt Berg
tábornok, a szegény lengyelek egyik elnyomója 8
kipusztitott országuk kormányzója fogadta őket
és vendégelte meg fagylalttal. — Talán hogy a
felébredhető boszu lángját előre elfojtsa.
Mindenütt szabad lakás, étkezés és mulatozás. Nagyuri fogatok a vendégek rendelkezésére,
és behizelgő fogadtatatás a megtiszteltek részéről.
Mindenütt zajos éljenek, különösen Palacky, Safarik, Brunner és Rieger részére, és lekötelező
viszonzás ezek részéről. Sőt a tüntetések zaja meg
sem fórt Moszkvában. Átszármaztatták azt Pétervárra is, hol a czár a vendégeket Zarskoje Seloban elfogadván, a szerbek üdvözletét azzal viszonozta, hogy sorsuk nem „sok idő mulva jobbra*'
fog változni, a cseheknek pedig „viszontlátást"
igért.
-
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mert őszintén és tartózkodás nélkül kifejtettem
azokat ott, hol képviselői állomásnál fogva jogom
= (Csengery Antal) népbank-terve, a népbank- és kötelességem volt felszólalni; védtem a jogikal összekötött takarékpénztár tervével együtt, lag fennálló törvényeket az absolut hatalomnak
melyet két évvel ezelőtt mind a m. földhitelinté- egyoldalu eljárása ellen, s midőn arról kellett tazet, mind a m. gazd. egyesület helyesléssel foga- nácskoznunk, hogy hazánk érdekében szükséges-e
dott, külön füzetben megjelent, s 40 kron kap- az eddigi törvények valamely pontját a törvényható.
kezés rendes utján módosítani, és ha szükséges,
= (Görgey Arthurtól) pár nap alatt, Ráth minő módosítás leend legczélszerübb, elmodottam
Mór kiadásában, egy levelekben irott munka fog én is meggyőződésemet és annak okait. — Kifejmegjelenni, mely a világosi fegyverletétel annyi- tettem azon egyéni véleményemet, hogy én helyszor vitatott tényét törekszik igazolni. Érdekes zetünkben a békés kiegyenlítést üdvösebbnek
adalék kétségkivül, a forradalom utolsó napjai- tartom, mint oly politikát, mely bizonytalan igénak történetéhez. Szólni fogunk róla megjelenése retek mellett várakozásra, további szenvedésre
után.
utalva, csupán véletlen eseményektől, talán forra= (A sajtóvétségek felett itélő esküdtszékek) dalomtól s a birodalom szétbomlásától, külföldi
felállítása iránt kiadott miniszteri rendelet, Pfeif- segélytől, melynél bizonyosan nem a mi érdekünk
fer N. kiadásában külön füzetben megjelent. Ára volna a főtekintet, uj és idegen szövetkezéstől,
melynek sem alakja, sem czélja, sem haszna még
30 krajczár.
= (Budapest legujabb térképe.) Heckenast tudva nincs, függesztené fel sorsunk jövendőjét.
Gusztáv kiadásában a magyar főváros részletes és - Kifejtettem, hogy a kiegyenlítésnek azon módja,
pontosan fölvett térképe jelent meg, mely kivált melyet én is javaslok, alkotmányos szabadságunidegeneknek czélszerü útmutatóul szolgálhat. Ara kat nem veszélyezteti, s hazánkra nézve sok tekintetben előnyös." Továbbá erélyesen kimondja,
2 forint.
= (Kodolányi Antal) értesiti előfizetőit, hogy hogy véleményét senkire rá nem kényszeritette,
„Növényboncz-, végy- és élettan" czimü munká- s a kiké azzal mégis találkozott s egy czélra tört,
ját május hó végével sajtó alá bocsátja, s kéri a azok nem szorulnak védelemre, szivesen vállalja el
még eddig be nem küldött előfizetési iveknek e a felelőséget, „kit sem a hatalomnak parancsszava,
sem becstelen érdekek, sem hiuság és a pillanatnyi
hó végéig leendő beküldetését.
népszerüség hajhászása nem vezetnek, hanem ke= (Uj zenemü.) Rózsavölgyi és társánál resi a haza javát és követi saját meggyőződését."
megjelent: Franczia négyes Offenbach „Párisi
= (A magyar menekültek) közül Schneider
élet" (La vie parisienne) cz. vig operájából. E Antal, Vavrek János, Kárpi Sándor, Kiss Mihály,
négyest zongorára alkalmazva szerzé Ellenbogen Asboth János, Czetz István és Bardócz János enA. Ára 60 kr.
gedélyt nyertek O Felségétől, hogy hazájokba
büntetlenül visszatérhessenek.

Közintézetek, egyletek.

= (A mayyar tud. akadémia) május 27-diki
ülésében Karácson Mihály olvasott fel töredékeket „Budapest történetéiből, aztán pedig Wenczel
Gusztáv folytatta felolvasását ily czimü müvéből:
„Visszapillantás II. Géza korára." — Janicsáry
Euphemia 2000 forintot ajándékozott pályázatra.
— Elhatároztatott, hogy a javadalmazott intézetek
jövő év elejétől kezdve nem részesülnek ingyen
könyvküldeményekben.
= (A Kisfaludy-társaság.) május 29-én tartotta e havi ülését, b. Kemény Zsigmond elnöklete alatt, s — a mi ritkaság — több tag mint
hallgatóság jelenlétében. Áz ülés főtárgyát
Arany László uj tag székfoglalója képezte, ki a
magyar népmesékből értekezett, előadta előbb a
mese, s azzal együtt a rege és monda fogalmát;
aztán a népmesék különböző fajait éles birálat
alá véve, némely nálunk és külföldön uralkodó
elméleteket, végre népmeséink jellemző vonásait
terjeszté elő. Előadását számos példával s egyes
mesék és meseleirók jellemzésével érdekesitette.
— Némely folyó tárgyak előterjesztése után az
ülés zárt tanácskozmánynyá alakult, melyben,
mint értesültünk, az irói tulajdonjogról szóló törvényjavaslat vétetett tárgyalás alá.

Balesetek, elemi csapások.
f (Gömörben) a Barkóságon és Rima völgyén május 17-kén iszonyu jégesők pusztítottak,
23-kán pedig Jánosi és Rimaszombat környékén
hullottak ludtojás nagyságu jegek. E hó 26-kán
virradóra fagy volt, mely a tengerit, babot s egyéb
gyöngébb növényeket leforrázta.
x* (Egy réztoll) közelebb Budán leesett egy
első emeleti ablakból, s egy asszony karába furódott. A nő kezdetben fel se vette a sebet, azonban
az odafajult, hogy az asszony karját lesz kénytelen levágatni.
= (A képviselőház) máj. 29-iki ülésében 209
szóval 90 ellenében végleg elfogadtatott a közösügyi törvényjavaslat. A 383 igazolt képviselő közül 83 nem volt jelen, az elnök pedig nem szavazott.
= (Kossuth Lajos nyilt levelére) várva várta
a közönség Deák Ferencz válaszát. A haza bölcse
azonban a „Pesti Napló"-ban május 30-kán kijelenti, hogy czáfolatokba nem fog bocsátkozni, 8
nem tartja szükségesnek a nyilt levél vádjai ellenében magát és eddigi eljárását igazolni. „Polititikai eljárásom — mondja — nyilvános volt. Elveim, nézeteim és minden állításomnak, minden
javaslatomnak okai tudva vannak a közönség előtt,

rályné ő Felségét, hogy szintén koronáztatná
meg magát.
=• (Hirek a koronázásról.) A koronázásra a
lánczhidtól a városi templom-térig a nép számára
négy nagy üres tér van fentartva, melyek közül
három, mindegyike 25 öl hosszu, a negyedik pedig, a városi redout előtti, 35 öl, s ez utóbbi maga
képes 10,000 embernek nézőhelyül szolgálni annál
is inkább, mert a város ezt nagy költséggel lejtősen fogja kipadlóztatni, hogy az utolsó sorban lévők is jól láthassanak. Az egész Dunasoron a
lánczhidtól a templom-térig 50—60,000 embernek jutand hely; a nép számára lesz még fentartva
a városházi és a régi német sziházi tér is. — A
budai polgárok visszaemlékeztek egy régi koronázási előjogukra, nevezetesen, hogy a király közvetlen diszőrségét budai polgárok képezték, bárhol történt is a koronázás. E kitüntető joguk
több régi okmányban meg van irva, s ennélfogva
igénybe venni óhajtanák ezuttal is, annál is inkább,
mert most a koronázás Budán lesz. — Az Albrecht-ut forduló-pontján álló árbocz egy nagyszerü sátornak fog támpontul szolgálni, mely az
ott elkanyaruló utat fogja befedni. — A koronázás ideje alatt 7 napig folyvást udvari ünnepélyek
lesznek, minden nap mintegy 180-an lesznek a
királyi asztalhoz hivatalosok. Áz ünnepélyek sorát
egy udvari bál fogja berekeszteni, melyben a német és franczia tánezokhoz a zenét a bécsi cs. k.
udvari zenekar, a csárdásokhoz pedig egy magyar
czigány banda játszsza. 500 személy lesz e bálra hivatalos. — Biharmegye részéről a koronázási
dombhoz szabadalmas Kis-Marja városa adta a
köbláb földet a Bocskay várdombból, onnan, hol
Bocskay fejedelem ősei és szülői laktak és temetkeztek. — Baranyamegye a koronázási domb földjét a mohácsi gyásztérről vette, és már ezelőtt
= (A horvát országgyűlést) Ő Felsége, má- 2 héttel föl is küldte. — A királydombi földet
jus 25-ről kelt leirattal feloszlatta.
Maros-Vásárhely azon mezőről veszi, hol 1707-iki
= (Fiume városhoz és kerületéhez) Ő Felsége ápril elején Rákóczi Ferenczet a fejedelemségbe
kir. meghívó levelet intézett május 25-ről, hogy a igtatták; Marosszék pedig Nyárád-Szeredáról
koronázó országgyűlésre, saját képviseltetésök küldi azt, hol az 1604-beli országgyülés Bocskait
végett követet küldjenek.
fejedelemmé választotta. — Marosszék a koroná** (Fiuméban) nagy lelkesedéssel fogadták a zásra három banderialistát küld s mindegyiknek
magyar országgyűlésre való meghivást, s a május 1000 frtot szavazott meg. A banderialisták zász28-diki városi közgyülésen a közp. választmány lóját gr. Toldalagi Victorné vezérlete alatt a szék
megalakult. Egyuttal elhatároztatott, hogy O hölgyei himezik. — Vasmegye bandériuma három
Felségéhez hála- s hódolati felirat, a magyar mi- selyem zászlóval jön a koronázásra: az egyik biniszterelnök urhoz köszöneti s bizalmi fölirat borvörös, 1741-ből; a másik zöld, III. Károly koküldessék. Az utczák nemzeti lobogókkal voltak rából; a harmadik fehér, 1741-ből. — A nemzeti
ékitve, az egész város kivilágittatott.
szinházban most minden buzgalom, előkészület,
= (Smaic, fiumei főispán) hivatalától és tevékenység, áldozat, a koronázási diszelőadásbaii
minden méltóságától felmentetett. — A horvát bán öszpontosul. Ez est előadásának költségei többre
jelen lesz a koronázáson és mint országzászlós, az rugnak tízezer forintnál. Felekiné díszruhája egymaga 800 forintba kerül. — A koronázásra a
arany almát viszi.
= (Az eszékiek) tömegesen felszólították ha- bécsi reichsrath képviselői is leszándékoznak
tóságukat, hogy városuknak a koronázáson kép- jönni. — Megerősítik a hirt, hogy Párisból kéj vonat
jő a pesti koronázásra. Triesztből bizonyosan jő
viseltetéséről intézkedjék.
= (A kb'zm. és közi. m. k. miniszter.) Kléh egy. — A budai vár templom előtt készítendő nagy
Kálmánt, Schmidt Ferenczet, Schneider Alajost, bíbor baldachin 3000 frtba kerül. — A külügyi
első rendű, Eilers Frigyest, Fábián Jánost, Haj- miniszter egy körirat által értesité a követségeket,
nal Antalt másodrendü segédmérnökökké; Ecker- hogy a császár a diplomatikus testületet jún. 7-én
mann Edét és Ney Bélát mérnökgyakornokokká; Budán fogadja. — A városligeti népünnep követStöckl Alajost, Bozóky Istvánt, Szilberleitner kezőleg állapittatott meg: Reggel czigányzene
Bélát segédhivatali aligazgatókká, és Leutner kíséretével viszik ki az ökröt, bort és kenyeret. A
Károlyt térkép- s könyvtári aligazgatóvá ne- sétány elején diadalív lesz, a fák pedig tele lesznek zászlókkal s este mécsekkel. A nagy kör
vezte ki.
= (A keresk, miniszterium)jún. l-töl uj levél- elébe óriás fenyőszálon az 52 megye czimerét,
és hirlapjegyeket bocsát ki. Áz eddigiek érvény- ezek mellé a kir. pár nevével diszitett obeliszket
ben maradnak jún. 15-ig, de azontul megszünik teszik. A tér közepén szines léggömbökből palota
lesz, s mikor a fejedelmi pár e mellett elhalad, 18
érvényök.
= (A koronázás ideje,) Andrássy miniszter- léggömb emelkedik fel. A tánezolóknak deszkaelnök egy legközelebbi nyilatkozata szerint jún. emelvényt készitnek, a tavon pedig regattát, s az
8-ra van határozva. — A fejedelmi pár jún. 5-én utakon kengyelfutást rendeznek stb. — A korofog Gödöllőről Budára bevonulni. Pest határánál názási dombnak azon földdel leendő bevonása,
bandériumok és két huszárszázad fog várni s ké- mely az ország összes részeiből e czélra beküldepezni Budáig a kíséretet. Midőn ö Felségeik tett, jún. 6-án eszközöltetik. — Bécsböl jún. 5-én
ünnepélyes bevonulásukat tartandják, Budán a külön gőzös induland, mely az udvari zenekar
Ferencz József kapu előtt a várparancsnok bár- tagjait s hadirnokokat s a magasabb udv. szolgasonyszekrényre helyezetten fogja átnyujtani a vár személyzet nagyobb részét szállitandja Budára.
kulcsát, melyet a király azonban csak kezével fog
megérinteni. A várban a budai főpolgármester és
** (Haynald Lajos) kalocsai érsek Rómából
az egész tanács várja Ö Felségeiket. Ha az uj visszaérkezett, s rövid látogatás után édes anyjáfőpolgármester akkorra nem érkeznék Budára, nál Szécsényben, Esztergámba rándult, onnét peakkor a városbiró fogná őt helyettesiteni, rövid dig Bécsbe utazott. Ünnepélyes beigtatása hir
beszéddel üdvözölvén a legmagasabb érkezette- szerint még a koronázás előtt végbemegy.
ket, miután levett fővecrgel kisérendi az egész
** (A „Magyar Polgár") cz. kolozsvári lap
tanács az udvari hintót egész a küszöbig. Másnap mult vasárnapi számát az ottani hatóság egy táraz ország prímásának vezetése alatt a főrendek czaczikk rm&ttlefoglaltatá. A Királyhágón tul is el
és képviselők fognak bemutattatni legelsőbb a kelne már egy kis alkotmányosság.
királynak, azután a királynénak. Midőn a király** (A budai népsünház) ügyét erélyesen felnénál lesz a fogadtatás, primás ő herczegsége régi
karolta
az uj városi hatóság, s oda törekszik, hogy
szokás szerint kérni fogja a nemzet nevében kibenne már a koronázás alatt legyen előadás.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 22-ik számához 1867.
Nemzeti sainfeáz.
** (Mathild herczegnő,) az olasz koronaörö— (A képviselőház május 31-diki ülésében) a
koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött orszá- kös arája még tul sincs a veszélyen, s ime Amade
Péntek, máj. 24. „Rang és szerelem." Franczia vigjágos választmány jelentette, hogy O Felsége V-ik savojai herczeg aráját: Cisterna herczegnőt is ték 3 felv. Legouvétól.
Szombat, máj 25. .fird'óg Robert." Opera 5 felv.
Ferdinándnak a trónról lemondása iránt az 1861-ki veszély fenyegette. Lovai elragaták, a kocsiból
Meyerbeertól.
országgyülés fölirataiban is kifejezett formasági kiugrott, és sérüléssel mentette meg életét.
1
= (Siami összenőtt testvérek.) Nehány éve
Vasárnap, máj. 26. „Kisértet. ' Népszinmü 3 fel. Irta
aggodalmak elhárítása végett a miniszterelnők a
választmány elébe oly nyilatkozatott nyujtott be, nálunk is megfordult a megtestesült szerencsét- Szigeti József.
Hétfő, máj. 27. „Fox és Piu." Vigjáték 5 felv. I r t a
miszerint alkottassák törvényczikk, mely a fen- lenség e két képviselője. Akkor végig mutogatGotschall; ford. Szigeti J .
ták
magokat
a
világon,
szép
pénzt
összegyűjtöttek
forgó esetre nézve az ország óváitételét, a jövenKedd, máj. 28. „Faust." Opera 5 felv. Gounodtól. Mardőre nézve pedig az ország önállósága biztosítékait s abból élnek most Észak-Amerikában egy észak- git szerepében Morzsay Emma k. a. eddig külföldön mükarolíniai
telepitvényen.
Egy
amerikai
orvos
köfoglalja magában. E nagyfontosságu nyilatkozat
ködött magyar születésü énekesnő lépett föl, s a közönség
tárgyalására, junius 1-sején délután tartandó ülés vetkezőleg ir róluk: Az amerikai háboru közepe részéről szívélyes fogadtatásban részesült.
tüzetett ki. Az ezt követett zárt ülésben arról tájáig békében és nyugalomban éltek; de ekkor
Szerda, máj 29. „A fogház." Vigjáték 4 felv. Németvolt szó, miképen vegyen részt az országgyülés boldogságukat megháboritották nejeik. Ugyanis ből ford. Fáncsy L.
mindeniknek öt-öt egészséges, szép gyermeke
Csütörtök, máj. 30. „Lammermoori Lucia." Opera 3
testületileg a koronázás tényében.
volt.
Azonban
az
egyik
párnak
hatodik
is
szülefelv.
Donizettitói.
** (A budapesti honvédek) felhívják a vidékieket, hogy az orsz. honvédgyülésmegtarthatása tett, s ez oly irigységet és gyülöletet ébresztett
Szerkeszti! mundaoivaio.
czéljából, amennyiben még egyletté alakulva nem a másikban, hogy a nők — egyébiránt nővérek —
nem
lakhattak
többé
egy
födél
alatt,
hanem
külön
volnának, mielőbb egyesüljenek, s minden egylet
— Fogoly. A küldeményekben, kivált a műfordítáképviselőket jeleljen ki, kik a budapesti honvéd- házba költöztek. — Az összenőtt testvérek akkor sokban, van némi élvezhető. A „Virágrege" eszméje is csibizottmány által közzé teendő napon Pesten meg- mintegy 50 évesek voltak; egyikök azonban 10 nos. De a közölhetés szinvonalat még sem érik el egészen.
évvel is idősbnek látszott. Hátaikat és fejeiket
— Dr. S, J . A küldött czikkben sok helyes eszme
jelenjenek.
egymás felé fordithatják, meddig a bőr engedi. — | van, s jól is előadva; de tárgyánál fogva közönségünk elé
** (Dr. Agai Adolf) élénk tollú tárczairónk Egy időben oly kéréssel fordultak az orvosokhoz, nem vihetjük. Becses közremüködését bizalommal kérjük
f. hó 23-án kelt össze Steiner Regina kisasszony- hogy messék szét összekötő részeiket, de a kisér- továbbra is.
nyal az izraeliták nagy templomában.
— R. Sz. K. M. I. A felhivást mint inkább a Prot.
letek oda mutattak, hogy a műtét mindkettőt
** (Az egyetemi növénykert) most nagy ritka- megölné. A vérkeringést kötés által akadályozták E. és I. Lapok köréke tartozót, áttettük azon lap szerkeszságot rejt üvegkupos virágházában. Egy legalább akkor, de csak rövid ideig tehették, mert a gyen- tőségéhez. A kérdezett kézirat valószinüleg elö fog még
8 vagy 9 tizedet élt nagy agave virágzik, és gyengébbik elájult, és lankadtsága testvérére is kerülni a régi szerkesztői hagyományokból.
— Pest. D. V. Ismeretes baladai hangok gyönge
hatalmas hengerével ölnyi magasságra terjed. A erősen kezdett hatni. Annálfogva végkép felhagyviszhangja.
virág 10—12 nap mulva tökéletesen kifejlik.
tak a kisérlettel, s ezt csak akkor akarják ismé— S. Patak. M. P. Még nem eléggé érett ifjui ki— (Képviselővé) az árva-kubini választó-ke- telni, ha egyik meghal. Az orvosok azt hiszik,
sérletek.
rület Zmeskál Móriczot, a billesi kerület Roser hogy ha a gyengébb hal meg előbb, a másik, tőle
— M.-Csenger. Dr.Gy.I. A küldemény eltévedt volt,
Miklóst választotta.
megszabadittatván, még talán életben marad; de s csak a reclamatio után juthattunk hozzá. Akkor mind** (Cséry Lajos,) tolnamegyei Szakcs kerületi ha az erősebb hal meg előbb, nincs remény, hogy járt intézkedtünk s a füzetek megküldettek.
képviselö, a választása ellen emelt kifogások és a másik tul élhesse.
panaszok alaptalanoknak találtatván, mind az igazoló bizottmány, mind a képviselőház által végleg
SAKKJÁTÉK.
— (Adakozások.) A „Vasárnapi Ujság"
és egyhangulag igazolt képviselőnek kijelentetett.
392-dik sz. f. — G o l d S a m u t ó l .
** (A bécsi urakházának) felirata kinyilatkoz- szerkesztőségéliBz beküldettek:
A Vandrák- család részére Orosz pusztáról
tatja, hogy a kormány részéről megkezdett ki(A pesti sakk-körnek ajánlva.)
egyenlítési műnek nem áll utjában. A bécsi kép- Kovácsi S. Károly és neje 8 ft.
Sötét.
viselőház felirata is kedvezőleg fog hangzani. A
bizottmány idestova kész lesz a munkával.
Adakozások Pákh Albert síremt (Al-Torjai Miké Sándor,) erdélyi kir. főlékére.
kormányszéki nyüg. levéltár-igazgató máj. 24-én,
X. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz73 éves korában Kolozsvárott elhunyt. A köztiszteletben állott ősz férfi, e vpJódi ősi magyar jel- tőségéhez beküldettek:
lem, a hazai történelmi buvárlat kitünő bajnoka
Pestről Sziklay-Hajnik Francziska 1 ft. — Vörösmartvolt, ki fáradhatlan szorgalommal áilitá össze egy ról Dömötöry Pál 50 kr — Dakáról Stettner Károly 10
egész hosszu életen át a legbecsesebb adatgyűjte- kr. — Szatmárrói Jakó Pál 1 ft. — Böszörményi László 1
ft. — Szentistvánról Barátosi Sz. Antal 50 kr. — Budáról
ményeket.
Szédelyi Lajos 20 kr. — Miskolczról Lippai Endre ev.
— (Halálozások.) Boér János, Alsó-Fehér- gymn. igazgató által: Lippai Endre 10 kr. Lippai Erzsémegye alispánja s a megye egyik kerületének a bet 10 kr Lippai Béla 10 kr. Lippai Ilona 10 kr. Münnich
jelenlegi országgyülésen képviselője, folyó hó Kálmán 10 kr. Klein Endre 10 kr. Kulcsár Károly 20 kr.
21-én Ábrudbányán jobb létre szenderült. Egyike Szánthó János 10 kr. Alberth Ede 20 kr. Zurik 10 kr.
Markó Pál 40 kr. Habély Victor 10 kr. Lessich Daniel 20
volt ő azon felvilágosult oláh hazafiaknak, kik a kr Bartko József 10 kr. Furman János 20 kr. Szalczer
haza közboldogságát a magyar nemzettel kezet János 10 kr. Juhász Antal 10 kr. Lamos József 10 kr.
fogva akarják kivívni. — Szücs Lajosné szül. Kraudy Antal20kr.Csebray Károly 10 kr. Povoszky Józs.
Benedekfalvi Luby Ágnes május 19-én Szathmá- 10 kr. Greichmann Ede 10 kr. Szobránczi Samu 10 kr. SzoAladár 10 kr. Szobránczi Zoltán 10 kr. Eörron meghalt. — Csigaházy Edét, lapunk kiadó- bránczi
dögh Ist. 10 kr. Eördögh Dezsö 10 kr. Eördögh Béla
hivatalának egyik buzgó tisztviselőjét az a pótol- 10 kr Baumann Nina 10 kr. Jakabfalvay Emma 10
hatlan csapás érte, hogy neje, szül. Hickade Teréz kr. Karász Mariska 10 kr. Sáray Zzuzsika 10 kr.
a
b
e
d
e
f
g
h
asszony, életének 42-dik évében május 15-kén el- Tausch Cornélia 10 kr. Légrádi Nina 10 kr. Légrádi Etelka
Világos.
10 kr. Légrádi Antonia 10 kr. Teper Malvina 10 kr.
hunyt. Béke hamvaira!
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
Fleischer János 10 kr. Szánthó Bertalan 10 kr.Koch
** (Mickiewicz Ádám) számüzött lengyel köl- Aurél
10 kr. Fidler Sándor 10 kr. Ludvigh Gyula 10
tőnek Párisban május 21-én emléket emeltek. Az kr Schmidt Ernő 10 kr. Geiger Bertalan 10 kr. Lányi
A 387-dik számu feladvány megfejtése.
Összesereglettek nagyobb része ugyan lengyelek- Róbert 10 kr, Pottornyay Vilmos 10 kr. Ossz. 5 ft. 40 kr.
—
B.-V
-Ardóról
özv.
Géresy
Istvánné
5
ft.
—
belmeczből állott, de nem hiányoztak más nemzetíbeliek
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
Scholcz Vilmos, Gajdács Pál és Gellért Endre által
sem, francziák, csehek, szerbek és magyarok. Ez ről
Világos.
Sötét.
3 ft - S.-A.-Ujhelyről Fejes István 5 ft. — Gyöngyösről
utóbbiak közt jelen volt Kossuth Lajos, Vukovics Halász József által: Laskovics József 10 kr. Boroviczény
1. Fb4—d6f
Ke5-d6:
Sebő, Ihász ezredes, Simonyi Ernő, Tanárky Ferdinánd 10 kr. Berkó Gábor 10 kr. Novák Ferencz 10
2. Bc8-c5 .
Vf2— cö:
Gyula, s mások. Az ünnepély folytán többi közt kr. Gracza Dániel 10 kr. Parenlézy József 10 kr. Mirscnl
3. Hgö-f7fmat.
Irányi Dániel menekült hazánkfia is tartott be- Sándor 10 kr. Hirschl Mór 10 kr. Balázs József 20 kr.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Ossz. 1 ft.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Harasztiban: Gr. Festeszédet.
A X-ik közlés összege 23 ft. 10 kr.
tics Benno. — Debreczenben: N. N. — Török-Kanizsán:
** (Mexikói hirek szerint) a juaristák QuereAz I—IX-ik közléssel együtt begyült eddig Baczó Frigyes. — Sárospatakon: Váczi István. — A pesti
tarot e hó 15-én bevették, Miksa császárt pedig
sakk-kör.
Miramon és Meja tábornokokkal együtt elfogták. összesen 120 ft. 40 kr. és 1 db. ezüst huszas.
I

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és
hetinap
Vasár.
Hétfő
Kedd
5 Szerda
6 ^ Csőt.
7 Péntek
8 Szomb.

Katholikus é3 protestáns
naptár

Junius

F 6 Erasmus
Klotild
Quirin püsp.
Bonifácz püsp.
Norbert
Hóbert apát
Medárd püsp. f

F 6 Exaudi
Klotild, Oliv.
Berta
Bonifácz
Pálka
Kobert
Medárd
Hold változásai, i

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Május (ó)

íj ár Ros.

TARTALOM.
Fiume (képpel). — Az első magyar független felelős

hossza i kél

miniszterium (képpel). — A száműzetésben (képpel). —

Hold

Nap
nyüg,

hossza I kél | nyüg.

f. p. ó. p.ó. p.

31 A 5 Konst. 28 B. Samu h. 71 24 4 6 7 50 68 44
72 21 4 6 7 50 84 0
29
22 Basilicus
1 Siv. Ros. 73 19 4 6 7 51 99 13
!23 Mihály p.
74 16 4 5 52 ,114 13
2
24 Simeon
75 13 4 5 53 !128 51 8
25 Áldoz. csőt. 3 Simeon
76 ll 4 4 54 143 4,
4 Sámson
26 Carpus
77 8 4 4 55 156 50110
5
Sab.G.p.
27 Therap.
i,
17-én,
6
óra
l
l
perczkor reggel
Holdtölte hétfön

p- ó. P-

20
ll
ll
18
29
41
52

7 28
8 36
9 36
10 26
ll 9
ll 44
regg.

A főépitész és a kézmüves. - A moszkvai népismei kiállitás. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek,
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —
Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti
naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

i
I
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Figyelemreméltó vásári jelentés.

A koronázási ünnepélyre

Jótállás mellett tiszta vászon fris
és hibátlan kelmékből

(6-6)

METH S. rumburgi vászonkereskedése

bátorkodnak alulírottak az ország fővárosa t. cz. látogatóit, legnagyobb, legválogatottabb s legolcsóbb

tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok raktárára,
melyek minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak, ezennel tisztelettel figyelmeztetni.

Kaphatók továbbá:

*

c Tűz és feltörés ellen ment pénz-, könyv-és oklevélszekrények, ládácskák, patentir ózott biztossági záiak ~
i
(feltörés ellen mentesen) darabja 60 krtól 9 frtig.
*2

Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbórból.*" *
Vizhatlan abroszok, bélyegsütő harapófogók, bélyegző ólom stb.

© *""

se

S

gyári raktára, a király-utcza sarkán Pesten.

L-< l i : * legnagyobb gyáriraktára Ausztriában

PESTI VÁSÁR TARTAMA ALATT

Deák Ferencz-utcza (ezelött nagy hid-utoza) 10-ik szám
a Miatyánk-utczával átellenben,

a most divó magasztalások nélkülözésével dicséretesen ismert vásznait, fehérneműit, asztalteritékeit és va*zonkendA-ityHrimányait leszállított árakon és
pedij; 35% engedinényujel árulja.
Azon ismert minőségnél iogva, mely az első arany és ezüstérmekkel lön megjutalmazva, tetszésében áll minden tisztelt vevőnek egy léi röíöt a megvásároltvalódi vászonból levágni, magát bármily módon biztosítandó a kelme valódiságáról,
és minden darabott viszaveszek, ha a kívánalmaknak meg nem felel.
1 vég SO röfös mángolatlan czérna vá- Ilölgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
szonnak ára most csak 7 ft. 50 kr., 9.50,
50 kr , 3 ft., 3 ft. 50 kr., batiszt-peregész 10 ftig a legjobb.
kálból ,s»azdag hímzéssel 4—5 ft.
1 vég SO rőfös fehéritett rumburgi váy perkaj-alsószoknyak fodorral
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
4, 5, 6-7 ft.
a legfinomabb.
/i vászon férfi-gályák 1 ft. 25 kr.
1 vég 31 rőfós */« és */«-es runburgi
1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 fi. 50 kr., lovagló-'
dupla czérnavászon most csak 13, 15,
gatyák a legfinomabbak (némát, mi17, egész 20 ftig ^ legfinomabb.
gyar, franczia minta szerint) 3 ft.
1 vég 40 — 42 rőfös 9/« és s 4-es rumbnrgi 30 rőfös szines ágynemű 8, 9, 10—12 ft.
sokel-vászon ára most csak 15, 17, 20, a legjobb
22, egész 25 itig kitünően jó és érem12 db. vászonzsebkendö, kisebbnemü
mel ellátott.
1 ft 50-2 ft., nagyobb 2 ft. 50 kr ,
1 vég 48 rőfös valódi belga vászon ára
3. 4, 5 ft., ugyszintén szines és fehér
most csak 22, 2ö, 27, 30 egées: 35 ftig.
czérna-batisztksiidők 3 ft. 60 kr., 5,
7 - 9 fug a legfinomabb.
A hires 50 — 54 rőfös rumburgi vásznak V* széles most csak 30, 83, 35, 40, 12 db. törülköző vagy asztalkendő 6, 6,
45, 50 — 60 fiért, kitüntetve a nagy
7 ft. 50 — 9 frtig, a legszebb vászon-daarany éremmel.
msszból.
férfi-ingek (a nyak köre 1 vászon-damaszt asztalteriték 6 szemegjelölendő 2, 8, 4 — 5
mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
ftig a legfinomabb.
6 hozzá illő asztalkendőből) 5, 6,
8 — 10 ftig.
hölgy-ingek, sima 2 fr.,
horgolva és ránczozott 1 vászon-damaszt asstalteriték 12 személyre (meiy áll 1 n:sgy damaszt aszmellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
talterítőből és 12 hozzá illö asztalkenfinomabbak és himezve
dőből 12, 14 és 20 ftig.
8 ft. 50 kr., legfinomabb
gazdag hímzéssel és valódi csipkebevarrással 4, Orosz vászon (szürke) melynek ára
er.elótt 60, 70 kr., sőt l'ft. volt,
5,6-8 ft.
mostan csak, a meddig készletem
Szines shirting-ingek, legujabb frantart, 30, 85—60 kr. rőíönkint; nyári
czia minta, darabja 1 ft. 50 krtói 8
öltönyökre férfiak és tornászok száftig a legdíszesebbek.
mára.
Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavétetnek.
Vevők, kik 85 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kit 70 forintért, 1 legfinomabb dama^z-teritéket 6 személyre ingyen kapnak.
Vidéki levélbeli megrendelések a pénz beküldése vagy postautánvét mellett
leggyorsabban eszközöltetnek.
Li.

ril m o s t D * ' a l ' Ferencz utcza (ezelött nagv hid ntcza)
UI, lo-ik szám alatt Pesten.
2147(2-6)

Allesü-sérvlicn szenvedőknek.

Alulírott mir több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet
környezetében rendkivüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve - fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitünő s egyátalában semoni ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészei e kenőcsénél egyszerüen reggel
és estve bedörzsöltetnek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készítőnél magánál STURZKNKüGKR fc'OTTLIKBnél Herisaaban (Helvetiában). Egy tégely ára 2 ft. 25 fcr. _ p o g t a i utánvétéin^ k
nincs helye.
2048 (10—11)

o

an

FIGYELEMREMÉLTÓ!

HIRDETMÉNY.

KiiríntTsirasse Bécsben, a jelenlegi

a

Lególcsóbb forrása valódi ékszereknek

(2/3 árral olcsóbb mint minden ékszerárusnál),
melyek a legujabb találmány szerint ezüstből készülve és 3-as számu aranynyal boritva (nem aranyozva); Ízlésre s tartósságra nézve az igazi nehéz aranyékszert
meghaladják.
A magas agio daczára a legolcsóbb árakon kaphatók következő czikkek u. m.:
Mellgombök párja . . • . . . . 1 ft. 50 kr., 1 ft. 70 kr. s 2 ft. — krig 0. é.
Inggombok
„
3 „ — „ 3 „ 80 „ „ 3 „ 50
Karpereczek
— „ — „ 7 „ — „ „ 12 „ 50
Mindennemü gyűrflk
— „ — „ 1 „ 60 „ „ 3 „ 50
t'üggönydks melltük garnitúraként — ,, — „ 9 „ — „ „ 17 „ —
Függök s melltűk küIOn mindig a garnitúra fele áráért adatnak.
Melltük fényképek számára
7 ft. — krtól 10 ft. — krig o. é.
Medaillonok
2 „ 50 „ 10 „ —
Minden nagyságban keresztek
1 „ 80 ,, 3 „ —
Gyermekluggók
1 „ 50 ., 3 „ 50

Egyedüli raktár SÁRKÁNY J. S.-nél Pesten,

a Deák Ferencz-utcza és váczi-utcza sarkán.
SP^* Mmden darab a cs. kir. érezvizsgáló hiva'al bélyegével eüátva. Megredel; sek utánvétel mellett pontosan eszközöltetnek.
2156 (1 — 5)
:

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜHSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
KéüZüietek, melyek mii.dtin 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-érczböl szilárd gépezettel, famunkáattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállhva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustiák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által n fást a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdó- és ülőkádak a legerősebb

horganyéi ől
2135(3-6)

MIKSITS

K

4R0LY

bádogos-mester
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

Titkos

2008 (12 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátultatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. flelfer Viimos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban. I-ső emelet, délelőtt 7- 9-ig,
délután 1-4 óráig
$ W Dijazott levelekre azocnal
valasEoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkűMeínek.

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerezamokat lótakarókkal egyfitt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
uzineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek,'régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböi a lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, mndárborök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2093 (ll —0)

BÉCSBÖL,

2145 (3-4)

a mostani pesti vásár alatt

a régi színháztéren 4-ik sz., harminczad-uteza
kán, szemközt a Privorski-kávéházzal,

sar

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 fonalvászon, becsár 18 ft, most csak 9 ft.
30 rőfös csinositlan házi vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft.
30 rőfós szépen fehéritett kreasz-vászon, becsár 24 ft, most csak 13ft.50 kr.
30 rőfös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft, most csak 14—16 ft.
30 rőfös igen jeles rumburgi vászon, leginkább használható férfi-ingekre,
becsár 36-40 ft, most csak 18-20 ft.
1 vég 60 rőfös legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár
32 ft, most csak 16 ft.
1 vég 37 rőfös rumburgi dupla czérnavászon, különösen tartós, becsár 28—32 ft,
most csak 14—16 ft.
1 vég 40 rőfös valódi hollandi czérnavászon, becsár 28 ft, most csak 15 ft.
1 vég 38 röfös valódi rumburgi czérna vászon, becsár 30 ft, most csak 16 ft.
1 vég 36 rófös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas,
becsár 32—38 ft, most csak'16-18 ft.
1 vét? 40 rófös küiönösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft, most csak 17 ft.
1 vég 50 rőfós valódi hollandi szövet, becsár 40 ft, most csak 20 ft.
1 vég 50 röfös valódi irlandi szövet, becsár 44—48 f , most csak 22—24 ft.
1 vég 50 rőfös igfln jeles belgiumi szövet, leginkább használható ferfi-ingekre,
becsár 60-70-80 ft, most csak 80-85-40 ft.
^ ^
1 vég 50 és 54 rőfös legsulyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 23, 25, 27, 29,
32, 36, 40, 42—50 ftig.
1 lepedő varrás nélkül 3 röf hosszu és 2 róf széles, csak 8 ft.
1 vég 80 rőfös szines valódi vászonkanavász ágynemü-boritékokra, becsár 16 —
18 -20—24 ft, most csak 8, 9, 10, ll, 12 ftig.
Orosz vászon, vitorlavászon és trill férfi nyári öltözetekre, rőfe 30, 85, 40, 45—50
krig a legfinomabbak.
1 tuczat valódi fehér vászon zsebkendő, 2 ft. 40 kr.
l
,
v
»
nőknek 3, 4, 5, 6, 7—8 ftig
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4, 6, 6, 7 ft.
1 tuczat nagy szines vászonzsebkendő különösen jó minőségü 6 ft.
1 tuczat vászon damast asztolkeadócake 4, 5, 6, 7—8 ftig.
1 tuczat vászon damaszt törülköző 4, 5, 6, 7—8 ftig.
1 rumburgi damaszt-asztalteriték 6 személyié 5, 6, 7, 8 ftig.
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr., különös jó 3 ft.
A legszebb szines férfi ingek darabja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb szines franczia batiszt féifi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.
Igen jó szabásu férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja2 ft, 2
ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4ft, 4 ft 50 kr. 5 -6 frtig.
Férfi-gatyák igen jó erős vászonból 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr, legjobb rumburgi vászonból fél vagy egész magyar 2 ft.
Női ingek rumburgi vagy h >llandi vászonból, darabja az egyszerűn készülté 1 ft.
60 kr., hurkolt 2ft,finomanhimezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.
A legszebb szinü és legujabb mintájú egészen finom gyapjú-ágy takarók párja
14—16 ftig.
jpgF; Megrendelések midenhová a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett lelki smeretesen teljesittetn-k.
1
1
1
1
1
1

vég
vég
vég
vég
vég
vég

A levelek ekkép czimzendők:

J1ETII S. Bécsböl, a ré£i színháztéren 4 ik sz., harminczadutcza sarkán, szemben a Prhorski-kávéházzal Pesten.

Pezsgőborok!!

közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczkjával s feljnbb.
Louis Roed^rer a Reims: carte blunche;
Jacquesson etfilsa Chalons: Crőme
de Bouzy 2 ft.
[Napoleon grand vin; Moüt & Chandon
py:
C
^ Kpernay:
Crómiiut rosé 21,* ft. A
fentebbi
fajokbó
tbbi f j k b ó Vs
V palaczkokban
l k k b
1/íft.
2097(7-24)
A pénzösszeg bármentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Fl

Sándor áitai

Ober-Dobling Nr 28

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcz!»4. BA.) megjelent
és minden hitíles könyvárusnál, Pesten
Grill Károly és Pfeifer Ferdinándnál
kapható :

Buzgóság könyve.
Elmélkedések és imák

Protestáns nök számára.
SZÁSZ KÁROLY,
kezdi - vásárhelyi református paptól.
második kiadás.
Bőrbe kötve 2 ft. 50 kr. Díszkötésben 5 ft.

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

KASZÁLÓ- ARATÓ-GÉPEK,

szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két
lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott

nyomtató-gépek,

2140

(3-10)

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

KACHELMANN KÁROLYNÁL

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

C s i p k e - k e n d ö k . . . . . ift.5
C s i p k e - k ö p e n y k é k . . 4 „5o „ 70 „

10 kamattal a nagy mennyiség miatt az eddigi áron alul olcsóbban.
Csipke-függönyök
. . . . " • 4 ftól 12% ftig, a legfinomabb.

A m e r i k a i k r i n o l i n o k 1 &.50 krtói 5««.

Fehérnemü hímzések n. m.:
Gallérkák
— ft. l l krtól
Chcmizettek
— „ 50 ,,
fia Hér inanehettával
— „ 33 „
Zsebkendők
— „ 30 „

Szoknyák

3 ftig.
3 „
5 „
30 „

— „ — „ 4—16 „

Kész fodrozattal ékesitett szoknyák
. . — „ —
Zuav-ingeeskék párisi minta után készitve 1 ,, 50

„
,,

4—20
10

„
,,

Különböző fodroz a tok, fátyolok, reezék, fejdiszek, pongyolafokotok és többféle nöi pipereezikkek nagy mennyiségben ha

tározott gyári áron árultatnak

2146 (2—3)

FIGLER ANTAL é s TÁRSA

csipke, hímzések és fehérnemü gyári raktárukban Pesten, szinháztér, a
régi német szinház-épület, Deák Ferencz-utcza sarkán.

SZABÓ FERENCZ,

2154 (1 - 3)

ll'
IU

gepesz,

ajánlja magát mindenféle

malmok épitésére,

iSiugymint: viz-, göz-,ló- és szélerőre egyszersmind
ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépeit,

; melyek szakértő emberek által a legjobbaknak
ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára
tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a. PESTEN.

fVÚTMAUÍ/f
Ezen gyógyszer, tiszta s tetszetős kü'formájában egyesiti a chinát mint a legkitünőbb zsongító szert, mely egyátílában ismeretes, s a vasat, mint vérünk alapelemeit,
E tények nyomán a legelőkelőbb párisi orvosok által vétetik használatba sápkpros esetekben a fiatal nőnem kifejlődése előmozdításában, és hogy az elvesztett organismusnak
elementumai ismét visszaadassanak; eltávolít némely elviselhetlen gyomorfájddlmakat,
melyek vérszegénység vagy fehérrolyásból származnak, melyeknek leggyakrabban a
nőnem van alávetve ; rendezi és könnyíti a havi folyást, s nigy előny nyel ha«znál tátik
vizenyős vérüeknél és skrofulás gyermekeknél; előmozdítja az étvágyat s emésztést 8
különösen oly személyekre nézve hathatós szer, melyeknél erőltetett munka utáni vérszegénységből, betegségekből * hosszantartó felüdülésből szá-maznak Azért a sikeres
eredmé'nyrk magukra soha sem várakoztatnak — A fóraktáregész Magyarországra nézve:
Török Jozsef gyógyszerész urnál Pesíeu, király-utcza 7-dik sz a.
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Tizennegyedik évfolyam.
A két lap együtt:

4 hónapra . . . . 3 ft. 40 kr.
Félévre
5 ,, — .,

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS

Egy lap külön:

4 hónapra
Félévre

Rendkivüli melléklet
2 ft.
3

VasárnapiIjsiio roliiiluii Ujdonságok
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a

VASÁRNAPI UJSÁG
1867

O-ÜSLÍ

sszétxxx^tli

1807. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmu két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik .,Országgyülési
beszédtár*4-ral bővítve.)

Rendkivüli elöfizetés júniustól szeptemberig, 4 hónapra.

M

A jelen mozgalmas és várakozásteljes időben, midőn minden
A küszöbön levő s már juniusra kilátásba helyezett koronánap uj mozzanatokat hoz alkotmányos fejlődésünk folyamában s zás s az azt előkészitő és követendö események a Vasáruj érdekes jelenetekkel gazdagítja a napi történetet, az időszaki ira- rapi Ujságnak mind szövegét, mind képeit nagy érdekkel igértok kétszeres fontosságot nyernek, s a szokottnál bővebb anyaggal I kéznek megajándékozni. Gondoskodtunk, hogy e lap, mely másfél
rendelkezhetvén, rendkivüli érdekkel birnak. E folyton növekedő évtizedes pályáján a hazai ügyekre mindig oly kiváló figyelmet
érdeknek tulajdonítjuk, hogy a Vasárnapi Ujság és Politikai forditott, az eseményekkel lépést tartva, benne az olvasó most is
Újdonságok, mint a közélet minden nevezetesb mozzauatát fel- föltalálhassa mindazt, a mi érdekest a nagy napok nyujtandanak.
Az országgyülési és megyei élet elevensége folytonosan szaölelő s arról tájékozást nyujtó iker-vállalat, a közelebbi időben
folyvást szaporodni látta olvasó-körét. Czélszerünek véltük azért porodó tárgybőséggel látván^ el a Politikai Újdonságokat, e
alkalmat nyujtani azoknak, kik ujonan óhajtanak ikerlapjaink elő- téren is, az eddigi modorban és szellemben, kellő tájékozást nyujfizetői sorába lépni, hogy már jnnins elejétől kezdve tehessék. tandunk az átalános és részletes politikai helyzetről.

HECKENAST GUSZTAV,
kiadó.

Elöfizetési

A Vasárnapi Ujság es Politikai Újdonságok együtt:

4 hónapra (jún—siept.)
Vá évre (julius— dece.)

NAGY MIKLÓS,

Pest, május 20-án.

szerkesztő.

föltételek:

Külön a Vasárnapi Újságra:

• . . . 3 fi. 40 kr. 4 hónapra (jún.—ssept.)
. 2 ft.
3 n
5 „ — „ V á éé v r e ( j u l i u(s — d e c z . ) ) . . . . . . . . . . .

4 hónapra (június-szeptember)
V2 évre (julius—deczember)

Külön a Politikai Újdonságokra:

2 ft.
3 „

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

Gazdasági gépek.
A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. cz. földbirtokosokat s mezei gazdákat mindennemü

locomobile, cséplőgépek
(gőz- és járgányerőre),

vetőgépeim és szállitható malmaimra stb.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos elöszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat
megragadván, a külfölddeli versenytél soha
v i s s z a nem riadtam — söt nyilvános küzdtérre is
fölhiván öket, — azon helyzetben vagyok, hogy számtalan vevőimet megnevezhetem, k i k gépeimet szilárd
munka s jó anyagra nézve, az angol gyárakból kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.
B ^ ~ Hlustrált árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.
A árak a legolcsóbb™ határozvák osztr. ért. bankjegyekben^

Raktár Pesten: feldunasor 16-ik sz. alatt.
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gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

Szegeden

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

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

antiquar-könyvkereskedést is nyitottam.

Kölesftnkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állithatom, egy ió
szervezett könyvtár kiérdemlett hírének örvend ea most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentul is, ugy mint
eddig, az irodalom legujabb és legjobb termékeivel bőviteni és a t. cz. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
Könyvkereskedésem számára hetenkint 2—3 szór érkeznek küldemények, melyek az általános, de főkép a magyar és német irodalom legujabb termékeit tartalmazzák ; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.
IlangjeKykereskedésem a leggazdagabb választékban készletben fog tartani
mindennemü theoretikos müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé klaszikus és modern zenemüveket minden hangszerre e's minden ízlés-irányban.
Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levö
könyvek vagy zenemüvekre, leggyorsabban és minden portó-felszámítás nélkfti
fognak végrehajtatni, s megérkeztük után a t. ez. megrendelőnek a ki-'nt uton átszolgáltatnak.
írószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levö összeköttetésemnél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kaphatók nálam mindennemü papirosok, iró nök, réstoll, pecsétviasz, tenta stb.,
valamint mindennemü nyomtatványok, ugymint: vasut-, gőzhajó-, országos- és postafuvarlevelek, kötelezvények, Ogyvédi és altalános meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a lehető leg.jntanyosb árakon.
Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramat minden nagyságu vonalzott
azletl-jegyzökönyvekben a legjutányosabb gyári árakon. Ebből megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghezvitetni.
Végre bátor vagyok tetemes

antiquar-konyv-készletemet,

mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
olasz-, latin- és görög-müveket tartalmaz, a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani. A művek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkivül jutányos árakon adatnak el.
De szinte veszek is egyes műveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfizetés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.
Üzletemet a t. cz. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
Szeged, május hóban 1867.
legnagyobb t i s z t e l e t t e l
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TAUH B.

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

Hosszu nagy éjben, rémes nehéz álom
Ólom-sulyával nyomta kebelünk',
És függe éltünk vékony, gyönge szálon,
A kínról érzők csak, hogy lehelünk.
De a kiontott vérnek bíborában
Derenge már a jobb-lét hajnala;
Fejünk fölött állt, hófehér ruhában,
Fénylő arczczal, a Beke Angyala.

Lágyan megéré a zöld olajággal
A gyászoló Hon özvegy-fátyolát;
A könnyező szem új örömre lángol,
S a fényben úszó koronára lát.
Lefoly válláról gyászos hosszu leple,
Ajkán, még félve, mosoly tör elő;
S riadva kél, fönnen dobogva keble:
- „NÉP ÉS KIRÁLY! EGYSÉGBEN AZ ERŐ!"

A magyar koronával megkoronázott ! 41. IL Mátyás, megk. Pozsonyban, 1608-ikév,
november 19-ikén, 51 éves korában.
királyok név- és időrendi sora.
42. IL Ferdinánd, megk. Pozsonyban, 1618-ik
1. Szent István első apostoli királya a magyaroknak, megkoronáztatott Esztergomban, az
1000-dik év augusztus 15-én.
2. Péter, megk. Székesfehérvárott, 1031 és 1038
között.
3. Aba Samu, megkoron. Székesfehérvárott,
1041-ben.
4. /. Endre, megkoronázt. Székesfehérvárott,
1047-ben.
Salamon, megkoronázt. Székesfehérvárott,
1058-ban, 7 éves korában.
5. /. Béla, megkoronázt. Székesfehérvárott,
1061-ben.
6. Salamon, másodszor megk. Székesfehérvárott, 12 éves korában.
7. /. Géza, megkoronázt. Székesfehérvárott,
1075-ben.
8. /. vagy Szent László, megk. Székesfehérvárott, 1077-ben.
9. Könyves Kálmán, megk. Székesfehérvárott,
1095-ben.
10. //. István, megkoronáz. Székesfehérvárott,
1114-ben, 13 étes korában.
11. //. vagy Vak Béla, megk. Székesfehérvárott 1131-ik év ápril 28-ikán 23 éves korában.
12. //. Géza, megkoronázt. Székesfehérvárott,
1141-ik év február 16-ikán, 12 éves korában.
13. ///. István, megkoron. Székesfehérvárott,
1161-ben, 15 éves korában.
14. IL László, megkoron. Székesfehérvárott,
1161-ik évi julius hóban.
15. IV. István, megkoron.. Székesfehérvárott,
1162-ik évi február hóban.
16. III. Béla, megkoronáz. Székesfehérvárott,
1174-ik évi január 13-ikán, 25 éves korában.
Imre, megk. Székesfehérvárott, 1185-ben,
l l éves korában.
17. Imre, másodszor megk. Székesfehérvárott,
1196-ban, 22 éves korában.
18. ///. László, megkoron. Székesfehérvárott,
1204-ik év augusztus 26-án, 2 éves korában.
19. 77. Endre, megkoron. Székesfehérvárott,
1205-ik év május 29-ikén, 29 (?) éves korában.
IV. Béla, megk. Székesfehérvárott, 1208-ik
évben, 2 (?) éves korában.
20. IV. Béla, másodszor megkor. Székesfehérvárott 1236-ik évben, 30 éves korában.
V. István, megkoron. Székesfehérvárott,
1245-ik év augusztus 20-ikán, 5 éves korában.
21. V. István, másodszor megk. Székesfehérvárott, 1270-ik évben, 30 éves korában.
22. IV. vagy Kun László, megk. Székesfehérvárott, 1272-ik évben, augusztus hó vége felé, 8
éves korában.
23. III. Endre,megk. Székesfehérvárott, 1290.
évi julius 28-kán 35—40 (?) életévei között.
24. Cseh Venczel, megk. Székesfehérvárott,
1301-ik év augusztus 27-ikén, 12 éves korában.
25. Bajor Otto, megkoron. Székesfehérvárott,
1305-ik év deczember 6-kán.
26. /. vagy Robert Károly, megk. Székesfehérvárott, 1310-ik év augusztus 27-ikén, 20 éves korában.
27. /. vagy Nagy Lajos, megk. Székesfehérvárott, 1342-ik év julius 21-ikén, 17 éves korában.
28. /. Mária, megk. 1382-ik évben Székesfehérvárott, szeptember 17-ikén, 12 éves korában.
29. //. vagy Kis Károly, megk. Székesfehérvárott, 1385-ik év deczember 31-ikén.
30. Zsigmond, megkoron. Székesfehérvárott,
1387-ik év márczius 31-én, 19 éves korában.
31. Osztrák Albert és Erzsébet, megk. Székesfehérvárott 1438-ik év, január l-jén, Albert 41,
Erzsébet 27 éves korában.
33. V. László, megkoron. Székesfehérvárott,
1440-ik év május 14-én, 3 hónapos korában.
34. I. vagy Hunyady Mátyás, megk. Székesfehérvárott, 1464-ik év, márczius 19-iken, 21 éves
korában.
35. //• Ulászló, megkoron. Székesfehérvárott,
1490-ik év szeptember 18-ikán.
36. IL Lajos, megV. Székesfehérvárott, 1508-ik
év junius 4-én, 2 éves korában.
37. Zápolya János, megk. Székesfehérvárott,
1526-ik év november 11-ikén, 34 éves korában.

év julius l-jén, 40 éves korában.
43. III. Ferdinánd,megk. Pozsonyban, 1626-ik
év deczember 8-ikán, 18 éves korában.
44. IV. Ferdinánd,megk. Pozsonyban,1647-ik
év junius 16-ikáD, 14 éves korában.
45. /. Lipót, megk. Pozsonyban, 1655-ik év
junius 27-én, 15 éves korában.
46. /. József, megk. Pozsonyban, 1687-ik év
deczember 9-ikén, 7 éves korában.
47. ///. Károly, megk. Pozsonyban, 1712-ik
év, május 22-ikén, 28 éves korában.
48. Mária Terézia, megk. Pozsonyban, 1741-ik
év junius 25-ikén, 24 éves korában.
50. 77. Lipót, megk. Pozsonyban, 1791-ik év
nov. 15-én, 43 éves korában.
51. I. Ferencz, megk. Budán 1792-ik év, junius 6-ikán, 24 éves korában.
52. V. Ferdinánd, megk. Pozsonyban 1830-ik
év szeptember 28-kán, 37 éves korában.*)

f. Ferencz József.
Megértük végre, hogy ő Felségéről, I.
Ferencz József ausztriai császárról, mint
törvényesen megkoronázott magyar királyról szólhatunk, azon tiszteletteljes hódolattal, melylyel a magyar királyáról szólani
szokott, melylyel hozzá, „a legelső magyar
emberhez," kiért „minden honfi karja készen
áll" — ős időktől fogva megszoká közeledni.
Ma, midőn az ágyuk dörgése, dobok és
harsonák riadása, százezerek éljenzése s
üdvkiáltásai zajossá verik a levegőt, ma,
midőn az egész nemzet, azok milliói is, kik
a hely színétől távol vannak, ünnepel és örvendez, — ma — az elmult 18 év csak nehéz
álomnak tetszik, futó s szétoszló ködeivel,
melyből oly jól esik az ébredés s a nyomott
kebel a besütő napsugár üditö érzetére szabadabban lehelve, azt mondja: „hála Istennek, hogy csak álom volt, hála Istennek,
hogy vége van! u
Ah, nem csak álom volt! De minél erősebb hitünk, hogy csakugyan vége van és
pedig örökre, s minél jobban meg vagyunk
győződve, hogy e naptól kezdve hazánknak
boldogabb korszakát fogjuk számithatni, és
hogy a régi sebek lassankint behegednek,—
annál nyugodtabban tekinthetünk vissza a
lefolyt időkre s annál kevesebb keserüség
vagy szemrehányás vegyül emlékeinkbe.
Mint a vándor, ki nehéz utjában éles kövön
vérzett, tüske szaggatta arczát, kezét, a havasi görgeteg, égi háboru, vadak rohanási
fenyegették életét, — s néha majdnem öszszerogyva a meredeken, lihegve és csüggedezve tört fölebb és fölebb, — mikor végre
a tetőre fölére, megkönnyebbülten tekint
vissza vészes utjára, melyen annyi akadály
és szenvedés közt jutott idáig: ugy nézhet
most a visszanyert — s mennyi küzdelemmel visszanyert! — alkotmány magaslatáról
a nemzet, — ugy nézhet most a koronázási
domb magaslatáról a király vissza a vészes
és nehéz utra, melyen küzdve idáig feljutának.
I. Ferencz József magyar király azon
kiváló alakok közé tartozik, kiknek a történelemben nevezetes hely jutand. A Történelem, ki felsöségi jogánál fogva, népek és
királyok fölött is itél, kijelölendi Neki is a
helyet. Annyit azonban most is tudunk már,
hogy uralkodása a legeseménydúsabbak
közé tartozik, s akár küzdelmei és törekvései nagymérvüségét, akár egyénisége kiváló tulajdonait tekintjük, az ujabb kor
nevezetesebb uralkodói közé tartozik. Eddigi életpályája — hogy előbbi hasonlatunknál maradjunk — magas hegyoldali

38. I. Ferdinánd, megkor. Székesfehérvárott,
1527-ik év, november 3-ikan, 24 éves korában.
39. /. Miksa, me<fk. Pozsonyban, 1563-ik év
•) A 32-dik és 49-ik király, I. Ulászló és //. József e
szeptember 8-ikán, 36 éves korában.
nem foglaltatnak, mert I. Ulászló a sz. István
40. /. Rudolf, megk. Pozsonyban, 1572-dik év lajstromban
koporsójáról levett koronával, I I . József pedig épen nem
ezemptembe'r 25-ikén, 22 éves korában.
koronáztatott meg.

úthoz hasonlit; alján virágos völgy, szelid
enyhely, — azután nehéz és vészes meredek,
— fenn a tetőn messzi kilátás s magas
dicsőség.
Ferencz József, ö felsége V. Ferdmánd
császár és király testvéröcscsének Ferencz
Károly főherczegnek és bajor királyi herczegnö Zsófia fóherczegasszonynak elsőszülött fia, 1830-ban született, augusztus 18-án.
Mint valószinü trónörökös, kinek egykor a
császári és magyar királyi trónon kellend
ülnie (Ferdinánd császár és királynak gyermekei nem levén), minden tekintetben a
legnagyobb mérvű és leggondosabb nevelésben részesült, hogy uralkodói magas kötelességei teljesítésére teljesen alkalmatos
legyen. Természettől nyert kitünö tehetségei, szilárd határozottsága, deli alakja s
egész lényének külsö és belső összhangja
már korán olyanná jelölték, minőt egy nagy
birodalom trónja igényel.
A magyar nemzeti ébredés legélénkebb
korszakába esvén gyermekkora, mikor a
magyar nyelv a törvény nyelvévé lőn s a
királyi ajkakon is meg kellé zendülnie, — a
fiatal főherczeg gyermekkorában már alaposan megtanulta nemzeti nyelvünket s azt
szépen és szabatosan beszélte.
Serdülő ifjúságához nemzetünknek egy
felejthetlenül édes, drága emléke van kötve.
Midőn 1847-ben József főherczeg, Magyarországnak feledhetetlen 50 éves nádora, a
nemzet közgyászára meghalt, fia István főherczeg, addig is, mig az ország rendéi által
a nádor választás megtörténnék, királyi
helytartónak, Pestmegye főispánjának, jászok
és kunok föbirájának neveztetett ki. A nemzet leirhatlan lelkesedéssel fogadta a körében megjelenő Istvánt, kinek Pestmegye
föispáni székére leendő beigtatására maga a
valószinü trónörökös, az akkor alig 17 éves
Ferencz József főherczeg jelent meg. A fiatal
koronaörökös deli alakja, nyájas modora,
nyilt arcza, szabatos magyar beszéde egyszerre minden szivet megnyert számára s
határtalan öröm és lelkesedés tölté el a
nemzetet azon gondolatra: ez leend királyod!
ennek fején fog ragyogni egykor Szt. István
dicső koronája! Ah, mennyi gyászemlék
tolong e remény s annak most már bekövetkezett valósulása közé.
7
Az 184 /8-ki országgyülés, melyet V-ik
Ferdinánd király személyesen nyitott meg
és zárt be, az ápril 11-én szentesitett, törvények egy uj időszak küszöbére vezették a
nemzetet. Dicsőnek tünt föl a jövendő s a
nemzet kétely nélkül engedte át magát jövője
álmainak, hagyta magát ringattatni általok.
A nyugati és a déli égen azonban viharfelhők gyülekeztek. A vihar kitört s tombolt.
V. Ferdinánd, kinek évek óta folyvást
gyöngült egészsége, ily viharos időben elégtelennek érezvén magát a korona súlyának
viselésére, 1848. deczember 2-kán minden
országainak trónjáról és koronáiról lemondott; s miután testvéröcscse és a pragmatica
sanctio értelmében törvényes utóda, Ferencz
Károly főherczeg is ugyanakkor lemondott
a trónöröklési jogról, ennek fia, a még csak
18 éves Ferencz József főherczeg, Ferdinánd
császár és király által nagykorusittatván, —
ugyanaz napon átvette az uralkodást.
A birodalom hét fele közt nyilt háboru
folyt. Sok dicsőséggel és sok gyászszal tele
lapokat irt a történet múzsája.
Tudjuk a végét. A magyar függetlenségi
s forradalmi harcz legyözetett.
I. Ferencz József császár kormánya a
hóditási jogot vette igénybe a legyőzött
Magyarország fölött.
Ez volt az első, gyászos időszak. A meredeken föl, ez volt az elsö kőszirtbe vágott
szük, éles ösvény.

A második enyhébbnek látszik valamivel. A jog-eljátszás elméletének nevezték,
mely nem szólva már a fegyverjog és hóditás középkori érveiről, azt vitatta, hogy a
pragmatica sanctiot Magyarország eltépte
ápril 14-én, s igy maga részére sem hivatkozhatik többé arra. De az ut e második
kanyarulata még veszélyesebb volt az elsőnél, veszélyes a fejedelemre szintugy, mint
az államra; két élü kard, markolat nélkül, a
ki kezébe fogja, azt sebzi meg legelőbb.
A harmadik lépcső már valódi közeledés
volt a tető felé. Az októberi politika volt ez,
mely a nemzeti jogokat elméletileg elismerte, azok egy részét gyakorlatilag is megajánlotta, bár a legfontosabbakat elvonta a
nemzet elhatározása alól. Merev kifejezést a
februári alkotmányban talált, mely a
magy. országgyűlést
tartományi
gyülés
rangjára sülyesztette
volna le, s központi
parlamentet szervezett, a teljes reichsrathot, hol a 85 magyar követ mindig
kisebbséget képezve,
soha sem érvényesíthette volna nemzete
jogait s érdekeinek
követelményeit.
Az 1861-diki országgyülés ez álláspont ellen is határozottan tiltakozott. A
válasz e tiltakozásra
az országgyülés eloszlatása lön.
Az érintkezési alkalmak azonban a
nemzet és fejedelme
között gyakoriabbak
lőnek. Ö Felsége több
izben
meglátogatta Magyarországot,
megismerkedett szükségeivel , óhajtásaival , tanulmányozás
alá vette a nemzet
történelmét, jogait,
jellemét; meggyőződött loyalis hűségéről s ragaszkodásáról
a trónhoz és a törvényhez. És az ég,
a kegyelmes — egy
angyalt rendelt mellé, Felséges Asszonyunkat, ki édes szószólónk volt mindig
a fejedelem magas
szivénél s minket
nem egy könynyel,
nem egy jó szóval
támogatott, az Isten áldja meg érette!
Az 1865. deczember 14-ki trónbeszéd a
negyedik fokot jelöli, a fölfelé vezető uton,
egészen közel már a tetőhöz. A fejedelem
nyiltan és férfiasan elvetette a jogvesztés
elméletét s a pragmatica sanctió közösen
elismert alapjára állott. A nemzet lelkesedve
fogadta e roppant horderejü nyilatkozatot:
mert érezte, hogy a kiegyenlítés lehetővé
van téve, valószinü, sőt bizonyosan bekövetkezendő.

burgok utóda, az oltár lépcsején, s az annyi j visszaállításának a királyi koronázással beszázad dicsőségét visszatükröző koronát, tetőzött nagy magaslatán. Oh ne szálljunk
szent István ősi koronáját, ott teszi fejére le innen többé! Mint az Urnak, a hegyen,
az ország prímása, s az ország választottja, mondák az apostolok: jó minekünk itten
az ezen tényre nádor-helyettes, a mostani laknunk, építsünk itt három sátort és abban
miniszterelnök. Velencze magát a tenger- lakozzunk, — mi is e tetőn építsünk egy
rel gyürü által szokta egykor eljegyezni, — sátrat a királynak, egyet a nemzetnek, egyet
a mi jegygyűrűnk, Magyarország és királya a törvénynek.
Alant köd, mely elfödi, a feledés fátyoközött, a szent korona; s mint ama gyűrűre
lecsillapult a haragos Adria s elültek vészei lával a vészes utat, melyen átjövénk. Itt
és a tenger elrejté mélysége szörnyeit: — tiszta a levegő, nyilt a láthatár, közel az ég!
ugy ez eljegyzésre a szentkoronával, a mult Innen messze hangzik a szó, Kárpát bérczei
minden vésze lecsillapul, a gyászemlékek homlokán visszazeng s Adria partjain a
szörnyei tünnek s csend és béke fénysugara tenger morajába olvad, kiáltván:
ünnepel a habokon.
Éljen a királyi Éljen a hazai Éljen a
—á—r.—
Ott emeli szent és magas esküre kezét a törvényi
már koronás király: esküszik, hogy meg-

A koronázás ünnepélyei.

Piros pünkösd ünnepe kétszeres ünnep
ez idő szerint Pesten.
Nem csak a szent lélek
leszállását ünnepeljük
ez idő szerint a hit buzgalmával, hanem ünnepeljük a nemzeti történelem egy nagyon szomoru korszakának örvendetes végét, a kölcsönös bizalmat nemzet
és fejdelem közt, az
alkotmány ujabb, erősebb, és bizonyára tartósabb érvényesülését,
ünnepeljük a király koronázását.
Idegenek, vendégek, a nép tömegei járnak-kelnek ünnepiesen
diszitett utczákon, lobogók lengenek a házakon , virágok mosolyganak az ablakokban, s
emelkedett öröm dagasztja a kebleket. Az
egész kettős főváros
egy templommá változott, s a sok ezer vendéggel megszaporodott
lakosság egyetlen ünneplő tömeggé.
A koronázás teendőinek intézésére hivatottak nem voltak képesek a közönséget határozataikról eleve értesiteni, s ámbár e miatt a
vidékiek tetemes része
az első napok ünnepélyeitől elesett, ezt is
annak örvendetes jeléül
vehetjük, hogy Ő Felsége, az országgyülés
és a miniszterium egy
perczig sem akarta a
nemzet vágyának teljesitését : a koronázást
továbbra halasztani. —
Csupán
az előleges ünI. F E R E N C Z
J Ó Z S E F .
nepélyek előtti napon,
tartja a törvényt, s megvédi azt minden jún. 5-én jelent meg a hivatalos lapban a koronámegtámadás ellen. Ország és világ, Isten és zásnak, a fö'lovászmester-helyettes által közrebocsátott következő sorrendé:

ember, ég és föld halljátok meg e magasztos
esküvést!
Ott nyargal föl, büszke hadiparipán, a
nemzeti színben mosolygó királydombra;
fején a korona, vállán a palást, melyet az
elsö magyar királynő hímezett, melynek
nyolcz század alatt, kijavitgatásán a királynők (a jelenlegi is) dolgoztak tűikkel, —oldalán a kard, az is szent Istváné, -— kiAz országgyülés azótai folyama nem rántja hüvelyéből s büszkén négy szélbe
e
gyéb, mint e negyedik fok egyes lépcsői, vág — hiszen
néha egy visszalépés, egy kanyargás, de
Négy vége van a világnak,
átalános irányában mindig fölebb, mindig
Négy ellene a magyarnak,
fölebb.
— ő mindenik felé meg fogja oltalmazni.
S most már a tetőn vagyunk.
i! a tetőn vagyunk. Alkotmányunk
Ott hajtja meg fejét, a f'ölktntet, a Habs-

I-ső nap.
Ö Felségeik, a koronázási hitlevél átvétele
után, délelőtti l l órakor méltóztatnak fogadni a
magyar országgyülés összes főrendéit díszruhában, és fél 12 órakor az egész képviselőházat.
(A bemenet a felső palota-négyszög főkapujánál történik.)
Ugyancsak 12 órakor fogadják a buda-pesti
helyőrség tábornoki- és tisztikarát.
Délutáni 3 órakor történik az ország jelvényeinek átvitele a korona helyiségéről a legfelsőbb
termekbe.
Esti 6 órakor hölgyek köre Királyné O Felségénél.
2-dik nap.
Délután 2 órakor a koronajelvények ünnepó*

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

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában

A kitályné válasza következő:
„örömmel teljesítem a neiresetnek Önök által
nyilvánitott kivánságát, mely saját forró óhajtásommal találkozik, s áldom az isteni gondviselés*,
hogy e magasztos perczet megérnem engedte.
Vigyék meg küldőiknek öszinte köszönetemet és szives üdvözletemet!"
Végre egy küldöttség a nádori helyettesítést
adta ő felségének tudtul, mire a király következő
szavakban adta tudtul megegyezését:
„Szivesen elfogadom. Az ország jobban nem
is választhatott volna."
Ezzel az ünnepélyesség véget ért, 8 az országgyülés tagjai, zajos éljenzések közt szétoszlottak.
Másnap ismét tiszta ég és mosolygó nap
mellett, a kitüzött rendben tovább folytak az
ünnepélyességek, melyek részleteiről folytatólagosan értesitendjük olvasóinkat. A vendégek
folyvást szaporodnak a fővárosban s ennek lakosságával egyesülten, élénk képet nyujt sürgölődésük.
Atalános az öröm, melyet csupán azon távirati gyászhir zavart meg eddig, hogy Matild főherczegnő jún. (5-án reggel 6 órakor, Hetzendorfban, égési sebeiben meghalt. E közbejött eset
miatt az 5-ik napra tervezett udv. bál s a 6-ikra
kitüzött szinh. díszelőadás elmarad, udv. gyász
azonban a koronázás alatt nem tartatik.
— (A külf. udvarokat) a koronázás ünnepélyén köv. méltóságok képviselik. Az Egyházi
államot: Falcinelli érsek nuntius, Capri és Don
Luigi Bruschetti uditore-k, Don Mario Mocenni
titkár és Don Antonio Falcinelli és Federico
Leonhard attachék; Nagybrittaniát: Lord Bloomfield nagykövet, Graham Bonár, Woodhouse,
Plunkett és Greville Sartoris titkárok; Francziaországot: Grammont herczeg nagy követ, gróf
René de Faverney, b. Bourgoing titkárok gróf
Luart, gr. de Montebello és vicomte de Valdattachék és Merlinezredes; Törökországot: Haydar effendi nagykövet, Sadi effendi, Fahzi bey,
Chrysidi effendi titkárok s Memdouh bey attaché;
Szászországot: Báró Könneritz követ; Németalföldet: Báró Heckeren követ-s van Weckerlin
titkár; továbbá Spanyolországot: Don Louis Lopez de la Torre d'Ayllon követ és SilverioBaguery
Riboz titkár; Svédországot: v. Dué követ és v.
Burenstamm titkár; Portugallt: Vicomte de Santa
Quisteria követj; Bajorországot: gróf Bray követ ;
gróf Lerchenfeld és gróf Hippolit Bray attachék.
A Souverain János vitéz lovagrendet: gr. Kolowrat Krakovszky; Mecklenburgot: br. Gamm követ; Hessent: br. Gagern követ s v. Lov attaché; Mexikót: DonBarandiaran követ; Dániát:
Chevalier Falbe követ; Oroszországot: gr. Stackelberg követ, s Wassiltschikoff és Ponton titkárok; Belgiumot: Vicomte de Jonghe követ;
Chev. de Pitters, Barbáron, de Broy hg. titkárok,
s báró Beechmann attaché; Würtemberget: báró
Tlmmb követ s v. Pfeiffer attaché. Poroszországot : br. Werther követ s gr. Blücher titkár. Italiát: Gróf Bárral követ, gróf Scotti titkár, marehese Guiccioli és marchese Avarna di Qualterio
attachék. Görögországot: Herczeg Ypsilanti követ. Brasiliát: Chev. d'Aquillar chargé des affaires ; Braunschweigot : Báro Thienen követ ;
Schweiczot: vonTschudi ügyvezető; Badent: von
Mollenbeck ügyvezető s a Reusz országokat:
Comth. Schwarcz ügyvezető stb.
— (A koronázási ünnepélynél az egyházi segédlet) következőleg lőn magállapitva: ö Felsége
a király oldala mellett: Haynald Lajos kalocsai
érsek, Girk György pécsi püspök. O Felsége a
királyné oldalamellett: Ranolder János veszprémi
püspök, Peitler Antal váczi püspök. Primás ő
hgségét környezni fogják: Bonnaz Sándor csanádi
püspök, Zalka János györi püspök. Archipresbyter: Káncz Lázár apát, eszterg. kanonok. Primási
keresztvivő: Dankó József eszterg. cz. kanonok.
Diaconusok: Koperniczky Istv. észt. cz. kanonok,
és Klempa Simon cz. prépost, pest-terézvárosi
plébános. Könyvvivő: Kovács Zsigmond apát,
veszprémi kanonok, kir. táblai főpap. Pastoralista:
Mayer István, esztergáim kanonok. Infulista:
Csátszka György, primási irodai igazgató. Bugista: Gr. Pongrácz Adolf, primatialis szertartó.
Thuríferek: Kóder Alajos és Schopper György
észt. cz. kanonokok. Acolythusok: Brunner János
alesp. ó-budai pléb., Rendek József érsekujvári
alesp. plébános. A szenteltvízhez: Eberling József
budavári plébános. Szertartó: Majthényi Adolf
apát, eszterg. kanonok és érseki szertartó.

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

Tizennegyedik évfolyam.

23-ik szám.

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

A k i r á 1 y-d o m b.
Itt van a nap, melyre milliók epedve
vártak! Itt az idő, melyben a nemzetnek ismét törvényesen koronázott királya leend !
Szent István dicső koronája., ez annyi vészt
látott szent ereklye ismét visszanyeri jogát,
hogy felkent királyi főn ragyogjon s aranya
és drágakövei szétverődő sugaraival hirdesse a világnak, hogy a magyar alkotmány nyolezszázados jogereje régi érvényében áll!
A magyar király koronázása, ellenkezőleg más fejedelmekével, nem puszta szertartás, nem a
földi hiuság
fényelgése
csak. Egy kölcsönösen kicserélt nagy
eskü az, mely
jogokat ad, és
kötelességekkel jár. Szokásos és százados szertartásai mindenike mély és
magasztos
jelentőséggel
bir.
E jelvi értelmü szertartások egyike a
király-dombra vezet, mely
jelenleg
hazánk fiatal
szépségü fővárosában Pesten, a lánczhid
melletti
Ferencz József-tér közepén épült, s
melynek hü
rajzát képünk
mutatja olvasóink eiőtt. A képzeletre csak a színezés
van bizva; mert a domb oldala köröskörül
eleven zöld pázsit, korlátai pedig fehérek,
voros bársonynyal diszitve; nemzeti szineink tündökölnek rajta.

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

A pesti királydomb.

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

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

