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I „VIETORÍÉ

biztositó-társaság,
mely Kolozsvárott 1866. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris

3.200,000,059 fi. 54 kr. biztosítéki alappal bir.
Biztosításokat elfogad:
I. T ű z k á r o k ellen.
I I . S z á l l í t m á n y i á r u k , utoni e l k á r o s o d á s e l l e n .
III. J é g k á r o k ellen, mindennemű terményekre. Végre:

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált

IV. a* ember életére,
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett.

Életbiztosítási példák:
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő
1000 ft. tökét biztosítani óhajt, fizet:
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr.
» 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 v » 60 » 75 » 60 »
» 35 » 27 v 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 »
évenkénti dijat.
II. Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000ft.kiházasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet:
Egy 1 éves gyermektől
18 korévig
20 korévig
24 korévig
40 ft. 20 kr.
33 ft. 60 kr.
24 ft. 70 kr.
» 2 »
»
44 » 10 »
36 » 70 »
26 » 50 »
» 3 »
»
48 » 50 »
40 » 10 »
28 » 80 »
évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek.
III. Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a
túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt.
Ezenkívül elfogadja a

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is.
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a
társaság 50° '• nyereményben részesittetnek.
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással
szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és

u

négyszögletüek (8 évi jótállás mellett).
5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa.
18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint.
S u l y e g y e n - m é r l e g e k (5 évi jótállás mellett).
Horderó: 1 2
4
10 20 30 40 50 60
70 80 font.
Ira:
5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint.
Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett).
Horderó;
15 20
25 30 40 50 mázsa.
150 170 200 230 300 350 forint.
Ára:
H í d m é r l e g e k (10 évi jótállás mellett).
Horderó:
50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa.
350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint.
Ára:
Továbbá minden más mérlegek és sulyok. 9tF~ Megrendelések, a pénzösszeg
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak:
1202 (6—50)
Horderó:
Ira:

Képes kiadás.

krajczár egy-egy kötet.
ezen czim alatt:

MESEKÖNYV.
I. Don Quichote kalandjai.
II. Mokandah, vagy a fiatal indián főnök.
III. Csontos Siegfried. Szép Meluzina.
IV. RoMnzon Crusoe élete és kalandjai.
V. Oktávián császár. Erneszt herczeg.
VI. Fortnnátus és fiai.
VII. A Xa Xa barlangi lakat. Szent Genovéfa története.
féf* Kapható minden könyvárasnál. "£ÍS

Eaktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám.
Gyár: Margarethen, (íriesgasse 26-dik szám Bécsben.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

alatt]

A NÉMET IRODALOM
KÉZIKÖNYVE.
Második javitott és bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Fűzve 2 ft. 40 kr

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1872. évi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos eredeti képpel
illusztrálva; a másik rendkívüli mellékletekkel bővitve.)

Biztos nyeremény.
C s a k 11 ft. 5 0 k r . az ára n á l u n k m i n d e n t o v á b b i f e l f i z e t é s n é l k ü l
e g y darab r é s z v é n y j e g y n e k e g y

1839. Rothschild féle sorsjegyre,
melylyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

Előfizetési föltételek:
postai szétküldéssel vagy

Pesten házhoz

hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:
Egész évre (jaiiuár—deczember)
Félévre (január—június)

1 0 ft. — kr.
5 „ — „

Csnpán Vasárnapi Újság:
Egész évre (január—deczember)
Félévre (január—június)

6 ft. — kr.
3 „ — „

E sorsjegyekből egészben még csak 5 hnzás leend,

Csnpán Politikai Újdonságok:

melyben

Egész évre (január—deczember)
5 ft. — kr.
Félévre (január-június)
2 „ 50 „
••"" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utalvány által eszkö
zölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik.

minden s o r s j e g y feltétlenül ki f o g hozatni.

Politzer Zsigmond és társa
bankháza Pesten, fürdő-utcza 1-sö sz. alatt
ftW* Vidéki megrendelések azonnal foganatosít
tatnak.
1196 (8-25)

Zichy

mérleg- és suly-gyárosok Bécsben.

Dr. RIEDL SZENDE.

A nép és az iQuság számára.

§ n y Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnil 10 krajczirba; háromszori vagy
többszöri igtatisnil csak 7 krajczirba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szimira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppriik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hsasenstein és Vngler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatis útin 30 krajczir.

BugaIIyi L. és társa,

a „Victoria" biztosító-társaság

v e z ó r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-utcza.2.sz.,2. emelet).
Utánnyomás nem dijaztatik. "9E3
1189 (5—26)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr.

TJj kedvezmény!
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedésefolyuán a jövő 1872. évtől kezdve azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj R e g é l A"
czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett 2 ftért rendelhetik meg.

k Vasárnapi UJsá* és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(1—3)
(Fest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Zichy Mihály kitűnő festesz hazánkfia,
kinek arczképével s egy kisebb rajza máso
latával kedveskedünk olvasóinknak, szüle
tett 1827-ben Zalán, Somogymegyében.
Első iskoláztatását a veszprémi piaristáknál
nyeré, kik élénk kedélye és elméssége miatt
igen megkedvelek, mig házi gazdája, az öreg
Sámson tanár, jó hirben állott nevelő-inté
zetében, a „kis Miskát" sokáig, mint felejt
hetetlen kedvenczét emlegette, s egy-két
hozzá került festményét, mint ereklyéket
őrizgette. A család Pestre költözvén, Mihályunk tanulmányait itt folytatta, s tanárai,
ismét a kegyesrendiek, nem
egyszer kobozták el előadás
közben befirkált papirdarabkáit, melyeken aztán vagy sa
ját vagy egy s más tanulótár
sak hiven talált, olykor eltor
zított arczvonásaikat ismerték
fel. Nem volt akkor még kö
teles tantárgy a rajz, s e szak
mában bármi remekelése nem
pótolhatta a többi „eminentiák" hiányát. Nem is sokat
törődött ezzel, mert gyors
fölfogása és jó emlékező tehet
sége lehetővé tették neki a
zárvizsgákat megelőző néhány
nap vagy hét alatt utolérhetni
előrehaladottabb társait. A
világtörténelem, aztán Schil
ler és Vörösmarty valának
kedves olvasmányai, ez utóbbi
verseiből, hazájától huszonöt
évi távollét után, most is egész
szakaszokat képes elszavalni.
Korán meglátszott rajta, hogy
nem a gyakorlati élet, ha
nem a fantázia embere lesz,
s hogy nem a politikai élet,
hanem a művészet fog tehet
ségeinek megfelelő tért nyitni.
S mi jeliemének s kora érett
ségének egyaránt becsületére
válik, mint gyenge ifjú feltéve
magában, hogy nem támasz
kodva ősi vagyonkájára, családjára, össze
köttetéseire, önmaga fog magának existentiát teremteni, s független állást, sőt jól
létet is biztositani. Az első pénz, mit csinálmányáért kapott, nagyobb örömöt szerze
neki, mint százszor annyi, mit véletlen

Mihály.

öröklött, vagy valami sorshúzásban nyert
volna.
Legkedvesebb embere csakhamar az öreg
Marastoni lön, ki méltán volt mindig
büszke ezen leghíresebb tanítványára. Nem
csak üres óráit szentelé a lángoló ifjú e de
rék mester műhelyének, hanem az attól
távol töltött időt elveszettnek tekinté.
Bécsbe ment,hol az egyetemre „proforma"
még eljárt ugyan, de már egész szívvel-lélek
kel választott hivatásának élt. Itteni mes
tere az öreg Waldmüller akad. tanár volt,
ki akkor éles vitát folytatott a képzömüvé-

ZICHY

MIHÁLY.

szetek akadémiája ellen, mint a mely sze
rinte minden haszon nélkül nyelte el a reá
költött ezreket és semmit sem birt fölmu
tatni említésre méltót. Az egész akkor di
vatozott oktatási rendszert, mely a régi
képek szolgai lemásolásában összpontosult,

lélekölőnek, butitónak állította, s a termé
szethez visszatérést, mint a mely forrásból
a nagy mesterek is merítettek, hirdette
egyedül üdvözitő csalhatatlan dogmaként.
Az akadémikusok azon mentegetődzésére,
hogy az ö iskolájokon kívül még kevesbbé
teremnek jeles művészek, Waldmüller csak
hamar, több magyar tanítványán kívül, első
sorban Zichy Mihálylyal felelt.
Tény, hogy ez ifjú művész első művei
nemcsak Bécsben, de a nagy Németország
ban is közfigyelem tárgyai lőnek, s a tekin
télyes „Augsburger Allgemeine" mellék
lapjában nem egyszer tüzetes
ismertetésben, magasztalások ban részesültek. Egy hatalmas
Maecenas kell vala, egy nagy
nemzet, mely lángra szítsa ez
isteni szikrát; de hol volt az
akkor nálunk ? s van- e most ?...
Oda vetődik az éjszak egy
külön ez és pazar delnője, Ilona
orosz herczegnő, a kinek meg
tetszik a Waldmüller methodusa, s órákat adat leányának,
Michailowna Katalin nagyherczegnőnek (azóta MeklenburgStrelitz hg. neje), majd el
akarja szerződtetni az öreg
zsörtölődő anti-akademikust,
ajánlván neki, hogy állítson
Szt.-Pétervártt egészen a saját
felfogása és elvei szerint egy
uj művészeti iskolát. Az öreg
nem hagyja Bécset; kérik, hogy
beszélje r á tehát valamelyik
tanítványát. így került a sor
Zichy Mihályra.
Az ifjúnak tetszett e ka
land, épen boszantotta is va
lamely képének valami pályá
zat alkalmával történt méltat
lan mellőzése, hazájának, az
egy akkori pécsi püspököt
Scitovszkyt kivéve, teljes rész
vétlensége stb., szóval: ő föl
csapott 1847-ben, s egy Nizzán
és Gleichenbergben töltött zajos saison után
elment a földsarki világvárosba.
Azóta soká nem hallottunk róla, s a
családja körén kivül állók tán ma sem hal
lanának, ha oda nem vetődik, mintegy 12
év előtt, a hires franczia műítész Gautier
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Theophil, a ki orosz művészeti viszonyokat I antipódja lehetne az egyházra és hitéletre Az Országgyűlési Ifjúi Egyesület és
tanulmányozni küldetett ki. Miként „fedezte vonatkozó nézeteit illetőleg. Ezek, mint
Casino apológiája.
föl" itteni hazánkfiát, mint örült e fölfede I legújabban Németországban és Angliában
(Adalékul a Lovassy-féle fólségsértési pörhöz.)
zésének, s hogy mutatta be e „csoda láng kiállított „Messiás"-& is tanúsítja, a legsza(Folytatta)
észét, „monstre de genie"-t, a Vernét, Dela- badelvübb világnézlet színvonalán állanak.
croix, Ingres- és Dorékkal szerinte egészen Ki nem gondolhatta magában vagy egyszer
Az üldözés közepett a sziv edződék, a
egy magaslaton állót saját földiéinek: azt azt, hogy vájjon mi lenne abból, ha az
lélek
erősödött, s mi nem csüggedénk. Még
annak idején a magyar közönség is a „Bu „Üdvözítő"most újra megjelenne köztünk?
egy
lépés
vala megkísértendő. Három tagot
dapesti Szemle" érdekes czikkeiböl tudo E kérdésre megfelel, ez eszmének kifejezést
elküldénk
a mélt. királyi személynök úrhoz,
másul vehette. Egyes képeinek leírására ad Zichy Mihály komposicziója. Kész czáfomegjelenteni,
hogy mi egyesületet állítunk s
nézve is ama szellemdús tollra utalhatunk, lat a csalhatatlanságra. A trónszéken vállaa
gyanú
elhárítása
végett Alapszabályainkat
nem titkolva sajnálatunkat a fölött, hogy kon körülhordozott szentatya alábukik,
benyújtjuk,
esedezvén
egyszersmind, hogy
nálunk a mükritika még jobban sántikál, fáklyája kialszik, pompás kísérete megszö
azoknak
kinyomatását
közbenjárása által
mint a művészet maga. A pesti mütárlatban kik, vadfutásnak ered, mig átellenben egy
kieszközölni
méltóztatnék.
Ö mlga küldöt
kiállítva volt fényképi másolatok (mint szerű apostoli palástban glóriafényben elő
teink
által
azt
izené,
hogy
ő hivatalosan
egy 30 darab) a művész sokoldalúságának lép a rég nem látott Messiás s az elébe siető
semmit
sem
akar
tudni
Egyesületünkről,
teremtő, erejének némi viszfényét adták, s minden nép- és hitfelekezetbeli legjobbak
találkozott is egy, a ki a franczia müitész- üdvözleteit viszonozni látszik. Kaulbachnak privátim pedig javasolná az eloszlást. Tehát
nek hazánkfiára szórt dicséreteit túlzottak méltó pályatársára ismerünk e mű szer legfőbb elöljárónk sem akart tudni rólunk,
hanem veszélynek engede. Midőn küldöt
nak találta, más egy, de tán kettő, a ki zőjében.
teink a kegyes izenetet elmondák: én állék
komolyan tudakozódott, vájjon e másolatok
A rajz, melyet képünk mutat, egyike fel elsőben, és egyedül azon nyilatkozat
egész gyűjteményét nem lehetne-e valami ama számtalan jellemző apróságoknak, mi
tal, hogy, érezve ártatlanságunkat s ezékép megkapnia? Ennyi az egész.
ket föl- vagy le a császárnő legyezőjéig, lünk szentségét tisztán látva, utolsó csapá
Mit tesz ellenben az angol kofonaher- mintegy játszva s könnyű, de biztos kézzel sig hive maradandók Egyesületünknek, és
czeg? azt művész hazánkfiának a „Vadász százával szokott odavetni. Egy barát, ki társaimat a csüggetlenségre szólitám fel.
és Versenylapéba adott terjedelmes és fe akaratlanul a Walter Scott copmanhursti Ezen ülésekben spiónok valának jelen; ujjal
lette jellemző útleírásából örömmel olvas remetéjére emlékeztet, középkori katona ki lehetne mutatnunk; s én, mintha láttam
hattuk, mely mellesleg a szellemdús mű pajtásokkal suttog, képzelhetni minő istenes volna, mily kárörvendve jeleltek ki árulás
vésznek egyúttal irói talentumával is meg dolgokról! A gúny, a nevetés az egész ala tárgyául. De kérdem, ily nyomasztó körül
ismertetett. Rósz hirbe hozták ezt a walesi kon, testtartáson, de az arcz legfinomabb mények közt melyik, hazájáért élő, ifjú tu
herczeget, mivel hogy don-juan és adósság redőiben is tökéletesen ki van fejezve.
dott volna mérsékeltebb lenni? Engemet
csináló volna; de ha olvassuk Zichy Mihály
Bármely rajzát nézzük, azt, a mi a szótlan senki sem követett a szólásban: de egy lé
leveléből az Abergeldie vadász-kastélyban művészet fó feladatát, lényegét képezi: tisz lekkel elfogadták a felszólítást. Ugyanez
töltött napok s kedélyes esték vonzó leírá tán és érthetőleg kifejezni az eszmét, min ülésünkben szavalta el Lovassy László önsát, főleg ama családi körét, mely a bájos denütt föltaláljuk benne. Természet és munkáját a „Zsidók
emanczipácziójáról",
háziasszony Alexandra herczegnő (a dán tanulmány müvészszé tették, a roppant mely, mivel csupa természetjogi értekezés
király leánya) s gyermekei megérkeztével emberismeret, melyet sajátszerű helyzeté vala, s bennesem kormány, sem alkotmány
csak uj fényt és teljességet nyert, ama fesz nél fogva szerzett magának, kikerekité hi érdekelve, az a társaság iratául elfogadta
telen barátságot, patriarchális szokáso vatását, s igy egyike azon választottaknak tott és bírálatra kiadatott.
kat, s minden rangkülönbséget, feledtető áll előttünk, kikre mint nemzeti becsüle
Ez időtáj vala az Egyesület legfényesebb
őszinte nyájasságot: ugy vajmi szigorú tünknek a külföld előtt képviselőire méltán
szaka; ekkor számlált legtöbb tagot, mi
puritánoknak kellene lennünk, ha részvé büszkék lehetünk.
27-nél nem ment feljebb. Vala pedig ez
tünket az ily nagyúrtól megtagadhatnék.
augusztus hava 1834, mely időszak után ha
Az előttünk tudvalevő részletek legalább
nyatlani kezde a viharai közt eddig ingat
messze elütnek az V-dik Henrik FallstaffEzermester az idő . . .
lan társaság. Asztalos Pál tagtársunkat
kompániájától.
Ezermester az idő, —
atyja az Egyesület miatt magával vivéhaza.
Hegyi kirándulásai egyikéből hazatérve,
Mindenre kiterjed gondja;
Engemet atyám haza parancsolt. Lovassy
a herczeg egy magával hozott jókora darab
Sürög-forog, tesz és vesz,
Lászlót körülményei hivák haza. Pulszky
granitsziklával ajándékozta meg művész
Mintha csak száz keze volna.
kilépni kényszeritteték. S ezek ugy jegyez
vendégét, mint a ki az orosz lapályhoz
tettek meg, mint a kik az Egyesület gyep
Bölcsőt farag, aranyos
szokva, Skóczia nagyszerű természeti szép
Pillét hiraez, pártát gyöngyöz;
lőjét tartják kezekben. A mi elválásunk
ségein s egyéb különösségein is különös
S a mosolygó arczokon
után szelídülni látszottak ugyan a társaság
ámulattal csüggött. E magában értéktelen
Ránczot varr a szemfedőhüz.
viharos körülményei; aszokásmeguntatáaz
ködarabot, a búcsúzás és távozás benyomá
Egyesületről való megemlékezést a társalsai alatt szobájában feledé hazánkfia, de
Tettre költi az erőt,
kodási körökben, holott sokáig egyedül
Lelkesíti vész s viharba';
véghetetlen sajnálatát fejezé ki e fölött egy
És a bút a feledés
vala a beszéd tárgya, s ugy látszék, mintha
ismerős előtt. íme alig érkezik meg PéterLágy leplével betakarja.
ellenségeink is feledeznék. De, fájdalom,
várra, s az Abergeldie-Castleben feledett
egyszersmind sorvadozni kezdett s a kiálló
emlékkő az itteni angol követség utján kézHagyja nőni a reményt,
kat ujakgyérebben válták fel. Afogyásérezbesittetik neki. Ezen ismételt gyöngéd figye
A csalódást, a sok álmot;
hetöbb lön: mig végre az egyetlen kis szo
lem s a hozzá kötött emlékek azt a durva
S azután elsöpri — mint
bába szorult. A munkák elakadtak. Ülések
követ becsesebbé" teszik művészünk előtt,
Falról a gyönge pókhálót.
mint ama drága ékszerek, rendjelek, fegy
egyszer tartattak hetenként, a melyekben
Darmay Viktor.
verek, ezüst- és porczellán edények egész
az Egyesület biztossági és gazdasági tár
tömege, mik gyűjteményét oly bő mérték
gyain kivül más alig fordult elő, s majd
ben ékesitik s lakszobáinak egy kis múzeum
Régi nóta.
négy hónapig létezek igy a lassú sorvadás
kinézését kölcsönzik.
csendes állapotában, kizárólag ujság-olvasó
Régi idők, régi dalok,
társasággá
alakulván. Utóbb, némely lel
Tavasz-látta
jobb
napok
.
.
.
Lakásának ily művészi és fantasztikus
kesebb
tag
hazamentével,
még lejebb szál
Gallyat
ejtő,
levél
vesztő
fölszerelésére különben igen sokat t a r t ,
Fiatal fa . . . hervadok.
lott
és
még
csak
tespedésben
létezek. Alig
nem hajolva ama józanabbak tanácsára, kik
volt
hat-hét
tag,
a
ki
szorgalmasan
eljárt;
váltig korholják azért, hogy nem szerez va
Hogy csattogtak, hogy zenegtek,
a
többieknek
csak
lajstromba
jegyzett
ne
gyont, nem rakja élire a rubeleket. Ehhez
Hány reménynek volt dala!
veik
voltak
hivei
a
társaságnak,
önmaguk
És
most
hattyú
vég
fohásza,
nem ért, s a fösvény Rembrandt előtte lé
pedig hetekig kimaradván, részvényüket is
Kinek párja elhala.
lektani rejtély marad; ö hiu arra, hogy a
vagy
épen nem, vagy csak nehezen fizették.
világ egyik „legdrágább" festőjének tartas
El a tollat, el a lantot!
Igy
álla
az Egyesület, és képét adá a ma
sák, s valóban mesés árakat kap néha váz
Boldogabbak . . . zengjetek,
gyar
hazának,
mely sok ideig mély álomba,
latszerű karczolásokért is, de a pénzt magát
Hej az élet, ez az élet,
merülve
fenn
tudá
tartani létét.
Tud
elég
bús
éneket.
sokkal inkább megveti, semhogy gazdag í

emberré válhatnék: azt hiszi, ez lelke szár- !
nyálasát megzsibbasztaná. E tekinte-tben
tán leginkább Liszthez volna hozzáfogható.
Megegyez vele szikrázó elméssége is, ugy
a társalgásban, mint levelekben; de merő

Hová lettek, mivé lettek,
Az én régi dalaim!
Gyógyithatlan, fájó seb van
Az ifjú fa gallyain.
, ,
n ,
Gáspár Imre.
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Ilyen alakban találtam én Egyesületün
ket, midőn ötödfélhónapi otthon mutatásom
után 1835. januárius végin ismét felmen
tem az országgyűlésre. A viszonlátás örö
mei s keservei között kezet adánk egymás
nak még egyszer, lelkesen fogni fel ügyünket,

lasai is megnyervén, meg- nincsenek is politikai állásban, csupán érragadá a jó alkalmat unalmas idejét jóra dekességök miatt. Mert ha a mivelt embert
forditani: s másnap több mint tizenöt, na a vilá>r akármelyik országának körülményei
gyobb részint kártyás ifjú taggal szaporo erdekük, mi miatt a hírlapok olvasására
dott az Egyesület. Nem vádlásképen mon hetenként több órákat szentel, s ez benne
dom én itt őket kártyásoknak, hanem a dicséretes: mily gyalázatos, mily termé
tárgy tökéletes kimerítése teve azt nekem szet elleni volna az, ha á magyart még önszükségessé. Ök nem voltak elvetemültek, hazája dolgai sem érdekelnék? Mi tehát
csak eltévelyedtek; s felhívok minden fér- megegyezőnk egymás közt, hogy a kik kö
fiut és öreget, tekintsen vissza ifjú éveire, zülünk haza mennek, tudósításokat ne egyes
és qui sine p
rum, primus in barátjukhoz intézzék, hanem az egész tt\tSasághos.a kiknek valamelyik a tagok közül
illos lapidem mit tat. Ioan. VIII. 7.
Ropjitiiit lármápal történt meg a föllé a t á r t a s á g nevében válaszoland. Azonban
in rendszeresen ü/.eték, s négy tagnál
pés, s ellenségeink egész figyelmét magukra
nem
is irt több az Egyesületnek, a kik
vonák. Ök ttízzel teljes ifjak valának, a kik
ko/.ül
Itovassy László legtöbbet, azaz-.
kel egy okos, lelkes vezér az eget is megvivhatá vala. De, fájdalom, az okos, lelkes nyolc/, hónapi otthon m ú l a t á s a l a t t négyet.
vezér hiányzott, 8 a nagy tüzet senki s< in Hogy pedig ezek puszta tudósításaik mellé
mérséklé, lassan hagyván égni, hogy tartós buzdításokat és óhajtásokat is, s mint a/
és foganatos legyen. S igy lobbant és aludt. ifja kor hozza magával, tűzzel tele, ragasz
Hevesek valának az első illések, Minde tottak, y-agj tisztim ilyenekkel önték el
nik vetélkedék czifra előadás- és uj indítvá lapjaikat: ezek Egyesületünk szomorú álla
nyok tételében. Aréfji rendszereken változá potának csalhatatlan bizonyítványai. Mik
sokat tőnek, s az „Egyesitlet" czim a szokot- ha nem alkotványos szellemben történtek
volna: azt csak ifjúi ctapongásnak és iölEz időközben érkezek hozzám atyámnak tabb .,('asino" névre átváltoztaték. Nagyobb Lengezésnek kell tulajdonítani, s minden
két szelíd hangon irt parancsa, hogy az tnunkálkodási kört szabtak. A tagok kóte esetre nem az egész társaságot, hanem azon
Egyesületet hagynám el. Én, felfüggesztve leztettek havonként munkát, irni. Az uj for egyes tagokat terhelik a törvény előtt
kinyomatásái
az engedelmességet, kéréssel akartam a pa mába öntött Alapszabályok
Az Egyesületből kiállani kényszeríttetett
folyamodás
utján
határozták
el
a nm. Hely
rancs teljesitése alól felmentetni; de a
vagy
hazamenő tagok emlékirattal ajándétapasztalt apa jól számolt s tudá, hogy fia, tartótanácstól kieszközölni, stb. efféléket.
;. a mi a: üldözés közepett tábár ártatlan, veszélyben forog: tehát atyai Dea halomra gyűlt határozások teljesülésbe
hatalmát vévé elő s harmadik levelében nem mentek; mert csak néhány bét múlt el, mait. Eleinte ugyanis, midőn a hazamenti
választást tőn, s nekem pusztulnom vagy s még jól rendbe sem szedhették magukat: s kilépni kényszeritett tagok érzékenyen
lék az
engedelmeskednem kellé. Soha sem fogott az előbbi tespedésbe ttállongott vissza. elbúcsúznának, az Egyesül
Ugyanis
a
legtüzesb
s
lármásb
tagok
leg
indítvány,
hogy
eltávozó
társainknak
le
el keserűbb érzés, mint e pillanatban, nein
elébb
hagyák
oda
a
Casinót.
gyen
tőlünk
egy
kedves
emiékök,
barátsá
mintha sajnáltam volna elhagyni a czélt
nem ért és még csak névben élő Egyesüle
Az első hónapban megjelentek némely gunk zálogául Minek elkészítésével az ak
tet, de mivel kényszerítve látám magamat munkák, melyek közt csak egy, Tormássy- kori jegyző Lovassy László bizaték meg.
Továbbá a mi illeti azon elvet, hogy az
adott szavam megszegésére.
nak a „Lengyelek emléke" czimü irata volt
Országgyűlési
Ifjúi Egyt
QÖrökittu
figyelemre méltó; históriai értekezés, ifjú
Mint zúgó szél a szirtnek homlokán,
Ive,
a
hazamenő
tagok által
Küzd a bátor sorsának ellenében;
hévvel elöntve. Munkák többé nem jelentek
l>r lankadozva dói el
i külön
i fölállítandó fiókmeg, mert ezután csakhamar üres lön az uj
Lábainál a hatalmasabbnak.
K'ólctey.
egyesületek középpontja legyen: ez nem vala
Minthogy pedig irományainkat féltem: Casino, s csak néha vetödék oda törtéi
sen egy-két ifjú tag, nem-tag, vegyesen kár egyéb szép álomnál,némelyek képzeletében
társaimat az eloszlásra igyekeztem birni,
tyázni, ugy hogy, ha még méltó lett volna csak addig tartó, mig az ifjúság hanyagságát
hogy azok biztos helyre tétessenek, s ha
a „Társaság'' nevét viselni, „kártyázó társa ismerni meg nem tanulák. De az czélul
szükség lenne, az egész haza előtt nyilván
ságnak1 lehete azt inkább nevezni, és any- soha sem tüzetett ki, s nyilván ki sem mon
ki lehessen mutatnunk. Fáradságom sikenyira elfeledtetek tagjai által, hogy az el datott soha, csak néha, magános beszélge
retleu maradt. Tehát ki kellé lépnem, 8 én lenőrnek igen nagy fáradságába került tőlök tések között, fordult meg ajkainkon. Hogy
elkeseredés közt, érzéseimmel számolni nem annyi pénzt összerimánkodni, a mivel utol pedig ez az elv is a legtisztább szándékból
tudva, iram meg lemondásomat és beadám. jára a szállás- és szolgálati bért kifizetheté. vette eredetét: eskümet teszem mindenre,
Ki léptemmel a tagok száma nem csökkent, Az irományokat pedig, a társaság házi esz a mi szent előttem. A kir. Tábla ítéletében
mert engemet egy uj tag válta fti, a ki ezen közeivel együtt, Lapsánszky és Párnictky ugyan mondatik, mintha Lapsánszky azon
egét,z ügyben nevezetes szerepet viselt és vala {ez utolsó a királyi fiskus résziről tanú), szándékból vette volna magához a társaság
maramaros-megyei ifjn. s mint a kiizvéle minden kérdés és akadály nélkül, mint res irományait, hogy azt Bestén iámét felállítsa.
meny tartja, árulónk. Hívják padig névé- nulliust, magukhoz ragadák, s igy már azon Szerencsétlen szándék! Hiszen az árva oly
rÖl Lapsánszky-nak. Ezután elvonulva töl- nyár végén hire-hamra sem volt a Casinóly tehetséggel bir, hogy nemcsak egy
tém további Pozsonyba való mulatásomat, nak. És ez vala az a társaság, mely a királyi társaságot létre hozni, de még az elszórt
vágyva azt elhagyni, elhagyni az ország fiskus idéző levelében „poltticae tendentiae ifjúság közt Indítványba tenni sem volt
gyűlést, mely annyi édes és keserű táplálé nefaria aocieta*"*nak mondatik.
képes.Mert nem kell ám azt gondolni, hogy
kot nyujta lelkemnek. Ám az Egyesületet
a magyar ifjúságot könnyen lehessen egye
íme, Mgos Uram, ez volt sorsa az ..Or síteni, avagy a kávé-házban pipázás közt
végig figyelemmel kisértem.
A tél elmúlt, ápril hava jelen volt: s. az szággyűlési Ifjúi Egyesület" s utóbb ,/.'«- soványon elsóhajtott egy ilyen óhajtással:
sinó"-nak; a mi szomorú példányát mutatja „Hejh! be jó volna az ifjúságnak Egyesü
Egyesület névben mégis létezett.
inkább a magyar ifjúság lelkületének, mint letet állítani!" Ilyeneket gyakran hallhatni:
A farsangi mulatság és sors-játékok az
bármely csekély hatást is tehetett volna. még sincs Egyesület. Ennél pedig Lap
ifjúság erszényét tökéletesen kimeritek.
Valóban, a ki ugy megtanulta ismerni ifjú sánszky is alig tudott volna többet tenni;
Hollinger kávéháza vala azon csalkert, a
ságunkat, mint én, az hinni fogja, miképen
melybe vakon rohant a kábult ifjú, arany majd csaknem lehetetlen annak még most, a mit a t. királyi tábla ítéletéből is könyvárak reményében utolsó fillérét is a hamis a mint van, önerejéből egyesülni. Ezen nyen lehet következtetni, a hol róla az
játékosok, s e pokol Luciferének vetvén. szerencsét csak egy jobb jövőtől fogja várni. mondatik, hogy ö ugyan semmit sem csi
nált, semmit sem szólott, csak az ülésbe
Ám a hely szerencsétlen és szerencsés álla
Hátra van még, hogy némely, az Egye hűségesen eljárt, a beszédeket hűségesen
potában egyiránt kedves vala. Pénze volt sületet érdeklő, körülményekről szóljak- A
az ifjúnak? Oda ment, hogy többet nyerjen. levelező tagok és levelezések nem voltak hallgatta és, aligha hűségesen, föl is jegyez
Elveszte pénzét? Oda ment, hogy pénzvesz egyebek, mint a privát barátságos közle gette; s ezt mi végre tette, mi végre nem:
tett bajtársival együtt szomorkodjak el az kedésnek tágasb körré való kiterjesztése. én nem tudom, mert az ítéletben nem mon
időt. Egy ily pénz-vesztett csoport ifjú üzé Mi alkotmányos nemzet fiainak tudjuk ma- j datik. Igy charakterisálja öt a királyi-tábla.
ott unalmát láblógázva pipázás és beszél gunkat, a törvényhozásbán és hatósági köz- \ Már most, föltévén előre, mily nehéz és
getés között Megjelentek ott estvénként tanácskozásokban részt veszünk, 3 majd fáradalmas a rendszeresen roszul nevelt s
más, nem kártyás ifjak is (ilyen volt a meg befolyást is gyakorlandunk. Ily szép jogok az egyesüléstől természeténél fogva idegen
ítélt Tormássy); megjelentek ott a halállal birtokában lehetetlen, hogy önnemzetünk kedő magyar ifjúság közt kivált egy oly
vívódó Egyesület tagjai is, s ezek pana és hazánk politikai körülményei ne érde Egyesület létrehozása, melynek czéljául
szolva adák eló akkori szomorú állapotát, keljenek, a miről a levelező barátok egy értelmi és erkölcsi kifejlődés tüzetett ki, ha
minek következése az lőn, hogy ez a csoport mást kölcsönösen szokják tudósítani, ha | psychologiai tekintettel vizsgáljuk ezen
kártyás ifjú, tanulva önkárán s más nem-

s u legürnvedezésböl felegyenesediij erölkudéuk. De hasztalan. Az Egyesületnek vagy
hatás nélkül kellé tovább is tespednie, vagy
szétoszlania. Miután én minden erőlködést
hasztalannak láték: megtevém az eloszlási
indítványt, s ezt azért, mert attól féltein,
hogy nagyon leolvadván a tagok száma, az
Egyesület vagyonai haszonleső, irományai
áruló kezekre fognának kerülni, a mik ugyan
ártatlanok valának, de sok azok közül ifjúi
tűzzel tele; és mivel tudám, mikép a szent
írást is minden vallási felekezet öunézetei
szerint fejtegeti: nagyon természetesnek
találtam, hogy ha ezek ellenségeink keze
ibe jönek, eszközül fogják használni a go
nosz gyanú megerősítésére, s minden láng
szót felségsértésre magyarázni. Indítványom
erős ellenzésre talált, a csüggetlenségre
szólittatám. Én engedtem, bár egy homá
lyos sejtés unszolt indítványom vitatására.
Februárins közepétől már üléseket sem lehete
tartani, s több napokig egymásután zárva
állott kis szobánk, s csak posta-napokon
ment el egy-két tag újságolvasás végett.
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tárgyat, minden elfogulatlan gondolkozó got, mint Lapsánszky, s átalán véve az
előtt tisztán fog állani, mikép egy ily ne elsők még sem detegálták, a mit onnan tu
héz és üldözéssel-teljes következésü vállalat dok, hogy a királyi fiscus delatorokat nem
szándéklata nem akármilyen közönséges, nevezett, pedig azt a törvények nagyon pa
de csupán oly munkás és önmegtagadó lé rancsolják. Innen azt kell következtetnem,
lekben támadhat, a kivel hazáért lángoló ha a királyi fiscust, a törvény bosszulóját,
sziv és szilárd kebel örök békekötésben magát törvény tapodónak nem akarom hinni,
állanak, s minden alkalommal felül tud hogy ön spionai által tette meg a felfede
emelkedni a sokaságon. Létrehozása pedig zést, a mit neki sem törvényesen megtil
még ezek mellett más külső sajátságokat is tani, sem rósz nevén venni nem lehet, mi
megkíván, mik által t. i. a küzdő körében után az ilyes dolgokra felvigyázni köteles
figyelmet ébreszt és tekintetet viv ki ma sége, s törvényeink megengedik, hogy ex
gának. Ezek igy levén, előttem egyiránt gravi suscipicione el is foghassa a nemes
képtelen dolog a viznek részegítő erőt, Lap- embert. Az az egy igen óhajtható volna,
sánszkynak pedig ifjúsági egyesületi szán- hogy ha már csakugyan tartatnak spionok:
dékozást és szellemet tulajdonítani, a ki ezen tisztes hivatalra olyan becsületes gaz
egész ideje alatt egyesületi és casinói tag emberek választassanak, a kik hiven tennék
ságának csak szenvedöleg viselé magái, és meg vádjaikat a látott- és hallottak felől.
sem azon idő alatt, sem azután és soha leg És ha azt mondja valaki: „haza és király":
kisebb lélek-munkásságot, avagy ilynemű ne ugy adják elő, hogy ez a valaki Ö flge
tehetséget nem mutatott. Mint eszköz, tu- méltóságát megvetette, személyét megbecs-

Kalandok az északi sarkvidékeken.
(Vége.)

A sarkvidéki utazók végzetét dr. Hayes és
társai sem kerülhetek el. Utjokat észak felé a
Smith-öblön, az északi Jeges-tenger egyik legve
szélyesebb szoros-utján akarták tovább folytatni,
mely majd,minden időben tömve van úszó jégda
rabokkal. És e jégdarabok legkisebbiké is képes
lett volna forgácscsá apritani utasaink amúgy sem
valami nagy és erős hajóját. A nehéz küzdelem e
jégszörnyetegekkel, a melyek a Smith-utat egé
szen belepték, megkezdődött. Mindenesetre szo
morú kilátás a kicsiny, gyönge hajónak! Mind e
bajokhoz és veszélyekhez még iszonyú orkán is
járult! A tenger hullámai, a vihaftól korbácsol
tatva, mindegyre végig söpörtek a hajó/edélzetén,
s azon mindent vastag jéggel vontak be. A kötélzetről és vitorlákról csillogó jégcsapok csüngtek
alá s a fedélzetet hamuval kellett behinteni, hogy
járni lehessen rajta. A szélrohamok, melyek a
hajót érték, borzasztók valának és a néha-néha
beállott szélcsend csakis annak a jele volt, hogy a
vihar uj erőt akart gyűjteni. Eközben a nap is

Az északi sarkvidékről: Harcz a fókákkal.
domás szerint, ismeretes, s maga a királyi
tábla is eme szavaival erősiti: „Quod Lap
sánszky in propagandis idmodi principiis
activam partém non habuerit"; továbbá:
„ E u m licentiosi quidpiam seu in sessione
sociali, seu alibi locorum unquam protulisse, nec Fiscus regius actor, nec testes et
complices adseverant." etc. etc. Mégis az
árva, a ki semmit sem tett s tenni nem is tu
dott, Lovassy Lászlóval, a ki annyi meg
annyi borzasztó, irtóztató s istentelen go
nosztettet követett el, egy sorsra, azaz: tiz
évi fogságra kárhoztatott, főleg azon okból,
quod rem su loco detegere neglexisset; ho
lott ezen okból engem is, tagtársaimat, az
ifjúság nagyobb részét, az országgyűlési
oppositióval együtt, legalább tiz évi fog
ságra, a kormánynyal egy szellemű és
követi kar részét pedig, a főrendi táblával
egyetemben legalább pallosra kellett volna
ítélni, mert ezen utolsók sokkal előbb ,és
8 okkal veszedelmesebbnek tudák a társasá-

telenitette, hanem a mint van, t. i. elébb
monda ki a hazát s utána a királyt; mert
van egy igaz bíró, a ki előtt a királyi fiscus
elöljáróival és spionaival egyetemben szo
ros számot adand a sok igaztalan üldözé
sekért s ártatlanul kiontott könyükért. Isten
mentsen, Mlgos Uram, hogy a most elmon
dottak által a t. királyi tábla igazságsze
retetét avvagy függetlenségét akarnám
kétségbe hozni, mint az az 1835. évi egyik
Naplókönyvben tétetik minden bünhesztő
következés nélkül. Csak azt akarám mon
dani s kifejteni, miképen én s velem együtt
mindazok, a kikkel ezen ügy iránt valaha
szólottam, csekély eszünkkel az érdeklett
ítéleteket (a Lovassyét és Lapsánsakyét)
összevetvén, azokból kiokosodni nem tu
dunk. Egyébiránt akármint legyen, a dolgon
többé segíteni nincs hatalmunkban: de van
Isten, és nagy markában villámai, 8 igazságot
teszen köztök és köztünk.
(Vége követk.)

letűnt a sötét, baljóslatú láthatáron s a fehér
tajtékká korbácsolt és fagyásnak indult vészes
hullámok még mindig neki bőszült erővel ostromIák a magas jéghegyeket és terjedelmes jégmező
ket. E vihariizte úszó jégdarabok között bolyongva
sem a kis hajónak, sem utasainak nem lehetett
kilátása szabadulásra; sőt a jármű csakhamar
vérfagyasztó recsegéssel csapódott egy roppant
nagy úszó jéghegyhez. A hajó hátuljához kötött
csónak szilagba zúzatott, a hajó egyik oldala
betört s az előárbocz a hullámok által tova
sodortatott. Azonban még e sérülések után sem
veszté el bátorságát a kis hajó és nagy nehezen
tovább haladott, mig végre a jég ugy körül foga,
hogy többé meg se moczczanhatott. A fedélzetről
még csak egy tenyérnyi nagyságú nyilt vizet sem
lehetett látni sehol, s a jégdarabok csavarként
szoriták össze a kis járművet.Lakói nem tehettek
mást, minthogy belenyugodtak veszélyes helyzetökbe s várták a jó szerencsét.
A földinduláson és vulkán-kitörésen kivül
alig van a természetben iszonyúbb látvány, mint
az úszó jéghegyeknek és jégmezőknek a sarki ten
gerek orkánai által egymás ellen indított harczai.
Mikor e roppant jégtömegeketa szél vagy tenger-

áradat a partok vagy más ellenállásra képes tárgy
felé hajtja, kiszámíthatatlan nyomással záródnak
össze, s ilyenkor a recsegés, zaj és zűrzavar, melyet
előidéznek, valóban borzalomgerjesztő. Most már
képzeljük el körülzárt utasaink helyzetét, midőn
minden pillanatban félniök lehetett, hogy erőtelen
tojásként fognak összezúzatni. A jég recsegésére
és ropogására remegve hallgatóztak s kétségbe
esetten szemlélték annak előnyomulását. Végre
csakugyan elérkezettnek látták akis hajó szomorú
végzetét. Nyögött, jajgatott, rémesen vonaglott s
hánykolódni kezdett az és folytonosan reszketett
árboczhegyétől fenekéig. Oldalai engedni kez
dettek. Fedélzete fölemelkedett s a deszkák illesztékei kétfelé nyiltak. Hayes elveszettnek hitte
hajóját — ekkor fölemelkedett az egész jármű s
egy hatalmas rántódással könnyű labdaként egy
iszonyú nagy jégtáblára dobatott. Most már tul
estek minden veszélyen; a jégdarab csendesen
szétrepedezett s tova úszott. Egy uj lökés a hajót
ismét a vizbe lóditá s a szétnyílott illesztékek
maguktól megint összezárultak. Mindamellett is,
a hajó szorgosabb megvizsgálása folytán kitűnt,
hogy az "nem képes többé a
jég erejével tovább küzdeni,
de a szivattyúk segítsége
mellett még mindig képesek
voltak — noha lassan — to
vább úszni.
Hogy a Smith-szoroson
végig menjenek, most már
szóba sem jöhetett és Hayes
örült, hogy Grönland észak
nyugati partján egy kis
tengeröbölben, melyet ő
„Port-Fonlke' '-nak nevezett,
menedékre találhatott. Kis
hajóját a jég csakhamar kö
rülzárta. Hayes főgondja
és feladata már most az lett,
hogy a közelgő télre beren
dezkedjék, még pedig olyan
formán, hogy mind hajójá
nak a kellő biztonságot, mind
pedig útitársainak a szüksé
ges kényelmet megszerez
hesse. Miután a vitorlákat
leszedték, a felső fedélzet
fölébe még egy fedelet ké
szíttetett. jEzáltal egy kis
házikó állt elő, melyben
mindnyájan kényelmesen el
fértek. A nyílásokat és re
pedéseket vastag csomagoló
papírral tömték vagy ra
gasztották be s négy ablak
bocsátá be hozzájuk a nap
világát, a meddig t. i. volt.
A fedélzetek közt sok volt
a tenni való. A hajó belse
jét, miután padozatát meg
gyalulták, megsurolták és
kifehérítették, a hajó népe
számára szobává alakították.
A főző kemenczét közepére
helyezték el és annak he
lyébe oly — habár igen egy
szerű — készüléket alkal
maztak, mely a havat vízzé
olvasztá. E „hóolvasztó"ból szüntelenül víz csorgott
alá egy nagy hordóba és ez
által minden időben a legtisztább ivó vízzel jól el voltak látva.
Miután téli szállásukat így elkészítették s
berendezték, ünnepélyesen bele költöztek és a
bevonulás emlékére nagy dinomdánomot csaptak.
A gazdag élelmi szerek iránt mutatkozó remény
mindnyájukat igen vidám hangulatba ejté. A
kötélzetén tizével, húszával voltak az irámszarvasok, tengeri nyulak és rókák fölakasztva. így hát
a legénység jó étvágyáról, melyet a ruganyos,
egészséges légnek és kemény munkának köszön
hettek, nemcsak a jelenben volt bőségesen gon
doskodva, hanem a jövőre nézve is maradt még
elég kecsegtető kilátás. A vadászok ritkán tértek
haza üres kezekkel. Az iram szarvasokat, melyeket
kirándulásaik alkalmával elejtettek vagy a földbe
ásták el vagy pedig a kötélzetre függesztették,
.hol aztán oly keménynyé fagytak, minta kő, s ké
sőbb igen kitűnő sültet szolgáltattak. A kutyák,
melyeknek az eszkimók szokása szerint csak min
den két napban adtak enni, gyakran egy egész
irámszarvast kaptak egyszerre; igen falánkak
-voltak és csakhamar kövérré híztak.
Október 15-kén a nap végképen eltűnt a déli

hegyek háta megett, hogy négy hosszú hónapig
még csak színét se láthassák többé. De azért, leg
alább eleinte, korántsem állt be teljes éji sötétség,
sőt inkább még mindig majdnem kilencz órai
alkonyat derengett naponként. Mig végkép be
nem sötétedett, addig még foglalkozhattak egy s
más dologgal. A kutyákat begyakorolták a szánkahuzásban, mi nem kevés fáradságukba került,
mert az okos és ravasz állatok nem egykönnyen
hagyták magukat idegenek által is kormányoztatni.
A fedélzeten Hans és családja nem egy mu
latságot szerzett a kis társaságnak. A fedélzet fölé
vont fedél alatt eszkimósátrat ütött föl magának
s feleségével és gyermekével, felényire irámszarvasbőrbe temetve, valóságos bennszülött módra
éldegéltek. Fiacskájok igen eleven kis példánya
volt a mosdatlan emberiségnek. Tiz hónapos vala
és Pingaszuk (a csinos) névvel volt felruházva.
Természeténél fogva — ugy látszott — épen oly
nagy hajlammal viseltetek a hideg iránt, mint a
kácsafiókák a viz iránt, mert a roppant hideg
daczára is majd mindennap tökéletesen meztele
nül mászkált alá s fel a fedélzeten.

„A titok" — (Zichy Mihály rajza.)

A növekvő sötétség mind jobban-jobban oda
kényszerité a jég közé fagyottakat, hogy otthon
— azaz : hajójukon maradjanak. Most már nehe
zebb volt vadászkirándulásokat rendezni. De ott
hon is jól el tudták tölteni az időt. Sakkoztak,
mulatoztak, elbeszéléseket, fölolvasásokat tartot
tak, sőt egy lapot is adtak ki „Foulke-öbli újság"
czim alatt, mely tele volt elbeszélésekkel, érdekes
leírásokkal, szám- és szótalányokkal, távirati tu
dósításokkal a világ minden részéből, hirdetések
kel stb. Künn pedig süvöltött és ordított a hóvi
har és a növekvő hideg miatt a hévmérő mind
alább-alább sülyedt. Lassan teltek a napok és
hetek az áthatolhatatlan északsarki sötétségben.
Csakis a hold mérsékelte még a hosszan tartó
sötétséget, a mint a láthatár szélét megkerülte, de
soha le nem tűnt; mig fény teljes pályautját meg
nem futotta, fölkeltétől kezdve leáldoz ásd ig sza
kadatlanul font ragyog az égen. És pedig oly
fénynyel világol, hogy világánál olvasni lehet.
Eközben egy oly esemény adta elő magát,
mely az utazás későbbi folytatását végképen megakadályoznifenyegetőzött.Ugyanis a kutyák között

ragályos betegség ütött ki; szemeik vérben forog
tak, szájuk tajtékzani kezdett s néhány óra múlva
eldÖglöttek. Igy pusztult el az állatok legnagyobb
része, és Hayes aggálylyal tekintett az uj év elébe;
ha nem kaphat kutyákat ama néhány eszkimótól,
kik tőlök nem nagy távolságban a szárazföldön
éltek, szép tervei füstbe mentek. Ez okból köve
teket küldött, másodparancsnokát s barátját dr.
Sonntagot és Hansot, a közel portyázó eszkimók
hoz, hogy őket Port-Foulke-ba csalogassák. So
káig nem kaptak tudósitást a két kiküldöttől,
mig végre az őrök felkiáltottak: „.lőnek az eszki
mók!" — És valóban meg is érkezének:Hans, egy
csapat más eszkimó, férfi és nő, — de Sonntag
nem volt sehol, s csak most hallá meg Hayes a
szomorú hirt, hogy Sonntag egy vékony jegü
helyre jutott, a jég lábai alatt betört s a hülés kö
vetkeztében, melyet akkor kapott, nem 'sokára
meghalt. Ekkor Hans őt egy hókunyhóban elásta
Hayes későbben föltalálta szerencsétlen barátja
holttestét s tisztességesen eltemeté.
Egyik képünk az eszkimók megérkezését
ábrázolja Port-Foulke-nál.jTöbbnyire mindnyájan
rokonai voltak Hansnak, a
kinek családja ezáltal tete
mesen szaporodott. E sza
porodásnak Hayes és társai
csak örvendeni tudtak, mert
az is csak ujabb mulatságok
és tanulmányozások forrá
sává lett számukra. Mint
hogy a fedélzet nem fogadhatá be mindnyájokat, egy
részök a szárazon települt
le, hókunyhót épitettek ma
guknak és saját kezökre kü
lön háztartást rendeztek be.
Mindamellett is természete
sen a jó egyetértés köztök
és a hajó népe között ko
ránt sem szakadt félbe, sőt
inkáb a legjobb barátságban
élten egyámással.
Miközben az idő igy
teldegélt, a nap ismét meg
jelent a láthatáron, s min
den uj nap délszaka több
több fényt árasztott a jégvi
lágra. Most már a nap meg
jelenése volt a legfontosabb
esemény, mely utazóinkat
kizárólagosan fbglalkodtatá.
Mindnyájan csak orré gon
doltak és erről beszéltek.
Soha még emberi társaság
türelmetlenebbül nem várt
valamely közelgő boldog
ságra, mint utasaink az ál
dott reggelre, mely újból
fényt, életet és reményt fog
árasztani a hoszszantartott
lámpafény által egészen
színtelenné halványított arczaikra. 1861. febr. 18-ka
volt az a nap, melyen az
égboltozat fénygömbjét is
mét meglátandók valánakFölmásztak egy sziklafokra
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s dél felé tekintettek. A tá
volban nyilt tengert és azon
számtalan úszó jéghegyet
láttak, s ezek fölött kellett a
napnak megjelennie. Most
egy fénysugár tört elő a vékony ködfelhőkön át, vi
dám csillogással árasztván el a nyúlánk jéghegyek
ezüstszinü csúcsait. A sugár mind közeíebb-közelebb nyomult, a csillogó toronytetők szaporodtak
— ott! ott! a nap! valóban az! Csak fél gömbjével
jelent meg a viz felületén, hogy csakhammar
ismét eltűnjék. Hayes és kísérői levették süvegei
ket s vidáman üdvözölték az égnek oly régóta
elvesztett vándorát. A nap 126 napi távollét után
ismét visszatért, hogy a szunnyadó világot fölrázza
álmodozásaiból. A nap, mely mindenütt fénynek
és pezsgő életnek szülője, ugyanaz itt is e siva
tagok közepette. Az északi zord világ kedves
virágai — mintegy varázsütésre — virulni kez
dettek, a jég olvadásnak indult és zúgó zuhatagokban omolt alá a sziklákról, az irámszarvas
vidáman ugrándozott hegyen-völgyön át zöld
legelőket keresve, a tengeri madarak roppant
sokaságban érkeztek meg a mohaágyak fölkeresé
sére, hova tojásaikat elrakják.
A nap visszatértével még több eszkimó érke
zett a befagyott hajóhoz, köztök egy „fejdelem"
is, a ki, ha ugyan lehetséges — még alattvalómii

18
is jóval piszkosabb volt. Ezektől H a y e s egy csa
p a t pihent k u t y á t kapott, s már most elérkezett
nek vélte az időt, hogy utazásának tulajdonképeni
ezéljára gondoljon! Szánakon végig akart menni
a befagyott Smith szorosuton, s az egyik szánon
egy érez mentőcsónak volt, melylyel egy<" esen
a nyilt savki tengerbe szándékozott evezni. Élelmi
szerök volt elég. A legénység vidám hangulatban
indult el a n a g y útra es csak néhányan maradtak
vissza, hogy a hajót őrizzék. A merész vállalko
zóknak utjokban minden lépten-nyomon roppant
faradsággal és veszélyekkel kellett küzdeniok. A
2 8 — 3 0 tok hidegben a legvastagabb öltönyök
daczára is megfagyás fenyegeté a szegény m a t r ó 
zokat,, ugy hogy Hayes kénytelen volt őket viszszaküldeni, s elhatározd, hogy 14 kutyával és
három kipróbált emberével maga fogja tovább
folytatni a veszélyes utat, mely oly rettenthetetlen
bátorságot és eltökélést kivan.
Végre leírhatatlan vesződések és küzdelmek
után a merész uti társaság, élén Hayes-szel, a
sarki t a r t o m á n y o k n a k egy oly magas pontjára
j u t o t t , mely a földnek azideig elért legészakibb
helyéül tekinthető.
„ M nden oda m u t a t o t t " — hja H a y e s —
„ h o g y a tulaj donképe. íi sarktenger partjait elér
tem s lábaim előtt mérhetetlen, széles oczeán
t e r ü l t . A föld, melyen álltam, egy nagy észak felé
hajló kiszökellés volt, hasonló a Szevero-Wosztocsnoi- fokhoz Szibériában."
Már hogy igaza \ olt-e Hayes-nek az általa
emiitett „sarki medencze" elérését illetőleg, vagy
nem, egyelőre.még most igen bajos volna elhatá
rozni, de hogy ő jóhiszemben volt az iránt, annyi
kétségbevonhatatlan. Tovább hatolnia lehetetlen
ség v o l t ; ő különben is azt hitte, hogy „czélját el
é r t e . " Most már a visszatérésre kellett gondolnia.
A tavasz megérkezett, a jég olvadni kezdett és igy
nem volt veszteni való idő. Nagy kőrakást halmoz
t a k össze s alája egy palaczkot helyezte!;. A z
üvegben következő jegyzetke van bepecsételve:
„ E pontot, a legészakibbat, mely eddig (a
sz .razon) eléretett, alólirott, kit K n o r r G y ö r g y F .
is követett, 1861. május 18. ési.9-én megíátogatá.
A z utat kutyáktól \ ont szánakon t e t t ü k meg. A
Smith-öböl bejáratánál, a Sándor-fok mellett levő
telelési helyünkről, igen terhes utazás után, 46
nap alatt j u t o t t u n k ide. Eszleleteim szerint e
helyben az északi szélesség 8 1 " és 3 5 ' s a nyugati
hosszúság 70'' 30' alatt vagyunk. A z olvadó laza
j é g s a közte levő sok hasadás nem engedé meg
t o v á b b hatolnunk. A mint látszik, a K e n n e d y csatorna a sarkmed; ncze felé nyitva van. Meg
vagyok győződve , hogy legalább j ú l i u s b a n ,
augusztusban és szeptemberben hajózható. Viszszatérek téli állomásomra, megkisérlendő, hogy
az idei olvadás alatt nem hatolhatnék-e á t a j e 
gén hajómmal. — J. J. Hayes.'1
E z utóbbi szándéka tudvalevőleg nem sike
r ü l t , és igy e reményében csalódva többé nem volt
alkalma állításának helyes vagy helytelen voltát
kipuhatolni. A kérdés tehát ma is függőben van.
Hayes nehezen t u d o t t megválni e helytől.
Valami megmagyarázhatatlan biiverővel birt az
r á nézve, és nem epén mindennapi érzelmek kö
zött j á r t a t á végig örvendő szemeit ez uj t ü n d é r 
világon. E g y e t l e n társa kíséretében (a többieket
az utón h a g y t a ) egy oly lakatlan vidéken állt, me
lyet soha még embernyom nem érintett, s a mi
lyen közelre földünk tengelyéhez élő ember még
eddig elő nem j u t h a t o t t .
A visszautazás épen oly nehézségekkel volt
összekötve, mind az oda menetel, sőt egy helyen
csak néhány perezbe múlt, hogy H a y e s a j é g közé
nem veszett. P o r t - F o u l k e - b a megérkezve, az egész
hajó népét j ó egészségben találta. M i g oda j á r t ,
addig az erősen megrongált hajót igyekeztek,
u g y a hogy lehetett, kijavítani. A hely színén
pétiig csodaszerü átváltozás ment végbe. A lég
mérséklet egészen megszelidült — ugyanis a
fagyponton egy fokkal felül állt, a mi e magas
északi tájakra nézve m á r melegnek mondható. A
t é l fehér köpenye, mely völgyet és halmot oly
régóta beburkolva tartott, lassanként tünedezni
kezdett a nap meleg sugarai előtt. Az elolvadt hó
vad zuhatagokban rohant le a sziklákról az alan
t a b b fekvő szűk völgyekbe és mindenfelé mutat
kozni kezdettek a visszatérő növényzet nyomai.
A z apró fűzfa törzsekben megmozdult az életnedv,
noha gyökerei körül a földet még hó és fagy
b o r i t á és a kikeletnek nálunk is n a g y részben
ismert virágai tündérszemek gyanánt kacsintgat
t a k föl a kiengedett, ámbár még h i d e g talaj felü
letéről. A levegőt n.adárzaj tölte b e : a sziklák
m i n t e g y morogni látszottak a sok apró sirálytól,
csüllőtől s más ilyen szárnyastól; a kikötő felett

dunnalud-rajok lebegtek tova gyors repüléssel;
csinos tengeri fecskék rajzottak, csicseregtek és
játszadoztak a tenger szine fölött; a snepfek apró
édesvizű tavak körül röpkedtek; a verebek szik
láról sziklára szálldostak és a gágogó vadlibák
hosszú sorokban vonultak tovább a magas észak
távolabb eső pontjai felé. Az úszó jégdarabokról
a fókák mély hörgése volt hallható; az öböl maga
hemzsegett a tengeri állatoktól, melyek a jégme
zőkre fölmásztak és a napon sütkéreztek. Mind e
változás hihetetlen gyorsasággal ment végbe.
J u n 21-én, mikor a nap legmagasabb északi
állását elérte, a nyár közepe is beállott. Mióta uta
sainkat az északsarki éjfél sötétségbe burkolá,
hat eseménydús hónap telt el. Most már a hőség
gyakran 12 fokra is emelkedett s a kikötőben a
jég, mely a hajót körülzárta, szintén olvadni kez
dett. K ü n n a szabad tengeren és a jégdarabokon
majdnem egymást érte a sok fóka, melyek a leve
gőt iszonyú bőgéssel tölték be. Számuk szerfölött
nagy lehetett, mert a meddig a szem látni képes
vala, tele volt a tenger velők; minden jégdarabb
el volt lepve általok. E gazdagság természetesen
fölingerié utasaink vadászó kedvet s H a y e s nehányadmagával egy csónakon a nyilt t e n g e r r e szállt
szigonyokkal és p u s k á k k a l jól
fölfegyverkezve.
Lassan közeledtek egy j é g t ö m e g h e z , melyen
20—24 fóka ü l t ; otromba és csúnya állatok, szőr
telen vastag bőrrel, mely vaslemezhez hasonlított
és hosszú agyarakkal. M i k o r a csónak oda érke
zett, a fókák, melyeknek egyike semjvolt 5 méternél
rövidebb, fölemelték fejőket, de azért az idege
nekre nem is hederintettek. Ismét összedugták
orruk h e g y é t s tovább aludtak. E k k o r a vadászok
puskáikat egyszerre kisütötték s egy vén kövér
fókába szigonyt röpitettek. Iszonyú ordítással
u g r á l t most a tengerbe az egész falka, szigonyt és
kötelet magával czipelve. D e néhány perez múlva .
ismét a vizszinére jöttek, mikor egy másikat
megint megszigonyoztak. E r r e aztán leírhatatlan
jelenet következett. Az állatok egyetlen vészkiál
tásban törtek ki, m i n t h a segitséget hívnának a
haláltusára; ekkor a léget visszafelelő orditás tölte
be. A megsebesített himfóka : Huk! huk! kiáltása
mindenfelé viszhangra talált, mert a lárma j é g d a 
rabról j é g d a r a b r a származott át s a fölijedt állatok
egymásután u g r á l t a k a tengerbe. Utálatos fejők
egyenesen állt ki a vízből és hűli! huh!-ott kiáltva
nyílt torokkal rohantak a csónak felé. E z pár perez
alatt egészen k ö r ü l volt véve, s az egész tenger
megelevenült és feketévé lett a sok ellenségtől.
H o g y támadásra k ' s z ü l n e k , lehetetlenség lett
volna kétségbe vonni. A roham elől kitérni
szintén lehetetlen volt; fölriasztották a fóká
kat s most már tessék velők harczolni. Először is
a megsebesített és a szigony kötelénél fogva tar
tott vén fóka fordult a csónak ellen, mely legalább
is ezer tátongó sorok czélpontjává lőn. A fókák
nak, ugy látszott, az volt szándékuk, hogy a g y a 
raikat a csónak szélébe akasztva, ezt darabokra
tépjék vagy fölfordítsák, a mi abban az esetben
valószínűleg sikerült is volna nekik. A vadászok
nak tehát elég okuk volt vigyázni magukra ; evező
rúddal, dorongokkal és puskaagygyal estek a ször
nyetegeknek. Mihelyest egyet visszavertek,háromnégy j ö t t helyébe. Az általok eddig l á t o t t leg
nagyobb foka, egy méternyi hosszú agyarakkal,
utat tört magának többi társai közt s irtóztatóan
ordítva a csónaknak rontott. A perez válságos vala,
mert a puskák mind ki voltak lőve. — E k k o r Hayes
gyorsan újra töltött s a roppant állatot egy jól
irányzott lövéssel halálosan takílta. Vezérök esete
az egész falkát vad futásnak inditá, s n é h á n y perez
alatt mind a viz alá merültek. A veszélyes játék
szerencsésen véget ért. Mikor ismét a felszínre
jöttek, már tetemes távolra voltak a csónoktól s a
tenger közepe felé úsztak. L e g a l á b b is egy tuczatot ejtettek el a hatalmas állatokból és t ö b b halá
losan megsebesült. A viz helyenként egészen vö
rössé lett a vértől s a visszaűzött veszélyes ellenség
dühös támadásáról tanúskodott.
A viz ez alatt mind magasabbra emelkedett
a kis íiajó körül, mely most már egészen utrakészen állt. D e még mindig j é g vette körül, mely
nem a k a r t oly hamar engedni. V é g r e a déli szél
segítségökre j ö t t ; az utolsó jégmaradvány is repe
désnek indult; irtóztatóan tombolt és recsegett az,
a hajó ide s tova ingadozott, mikor aztán a j é g
szerte vált és 1861. jul. 12-én a hajó ismét úszni
kezdett. Hosszú tiz hónapig állt az befagyva s ez
idő alatt inkább lakhely mint hajó volt. Hayes
végbúcsut vett az eszkimóktól. Szinte sajnálta el
h a g y n i e hű embereket, kik oly becsületesen és
barátságosan viselték magukat irányában. A kész
ség, melylyel kutyáikat rendelkezésére bocsátot
t a k , ragaszkodásuk leghathatósabb bizonyítéka ;

volt, mert a kutyák a magas észa'c ez egyszerű
gyermekeinek a legdrágább kincsei, melyek nél
kül helyökről se mozdulhatnának, s igy éielmöket
nem t u d n á k megszerezni.
A nagyszerű glátscherek és csillogó j é g h e 
gyek mellett, melyek Grönland rideg partjait sze
gélyezik, délfelé vitorlázott a kis hajó. A z utazás,
néhány csel-élyebbszerü baleseten kivül, elég sze
rencsésen folyt le. A lég mind melegebbé lőn; az
Atlanti-oczeán északi részét keresztül hajózták, s
végre Bostonban kikötöttek. Az expediczió tehát
elég szerenesésnek volt nevezhető, mert Sonntagon,
a másod parancsnokon és a hajóácson kivül senki
sem halt meg. A többiek mind épen és egészsége
sen j u t o t t a k vissza hazájokba.
Sámi
Lajos.

Bacsányi János hátrahagyott kéziratai.
(Az akadémia január 2-ki üléséből.)
N é h á n y héttel ezelőtt az a hir járta végig a
lapokat, hogy Bessenyey Györgynek, irodalmi
újjá születésünk (1772) egyik első rendű bajno
kának eddig ismeretlen kéziratai s talán nagy
becsű irodalmi hagyatékai fedeztettek volna föl,
vagy legalább ilyesek föltalálására alapos kilátás
volna. Az akadémia, illetőleg annak leginkább
érdekelt első osztálya sietett lépéseket tenni ez
ügyben, s mivel a szóban forgó irományok D e b r e czenben állittattak lappangni, u g y a n o t t élő derék
tagját I m r e Sándort — ki maga is irodalomtör
t é n e t ü n k egyik jeles búvára ós m u n k á s a — bizta
meg az utánjárással. Fájdalom, a legbuzgóbb
utánjárás sem vezetett oly mérvű sikerre, mely az
előleges reményeknek csak legtávolabbról is meg
felelt volna. Bessenyeytől majdnem semmi uj sem
fedeztetett föl; legfölebb Tarimenejéből egy kis
töredék, de a melyről még nem lehet tudni, váljon
az eddig is megvolt (s kéziratban a múzeum könyv
tárában meglevő) részben nincs-e már benne. A
lelemény becsesb része nem irodalmi, hanem t ö r t é 
nelmi: néhány érdekes oklevél, melyek be is fog
nak szolgáltatni — a jelenlegi tulajdonos szives
ajándékából — az akadémiának.
Mig a B e s s e n y e y - h a g y o m á n y o k h o z k ö t ö t t
remény igy fölcsillant és ismét meghiúsult, egé
szen más oldalról, hazánk határain túlról egy
másik, nem kevésbbé érdekes és becses lelmény
érkezett, s b á r még az sincs k e z ü n k n é l : a mit ed
dig mint bizonyost t u d u n k róla, elég a r r a , h o g y
az általa felköltött, remény meghiúsulásától t a r 
t a n u n k ne lehessen. É r t j ü k Bacsányi hátrahagyott
kéziratainak és levelezésének föltalálását LinzbenOlvasóink bizonyosan sziveden veendik, ha elő
legesen is némi részletességgel értesítjük ez é r d e 
kes lelemény felől.
Stessel József ur, Bécsben lakó hazánkfia, a
m ú l t év novemberében arról értesítette az aka
démia főtitkárát, miszerint tudomására jutott,,
hogy Bacsányi J á n o s h á t r a h a g y o t t i r a t a i , vagy
legalább azoknak egy része L i n z b e n , egy ottani
lakos birtokában vannak. Kérdi azért, mielőtt to
vábbi tudakozással netalán ' föltűnést okozna,
váljon valószinü-e, hogy ez iratok között olyanok
is lehetnének, melyek az akadémiát s átalában
irodalmunkat vagy tudományosságunkat érdekel
hetnék, s méltó volna-e tovább nyomozni a dolog
mibenlétét, s részletes tudomást szerezni e h a g y o 
mány minősége s netaláni megszerezhetése módja
felől?
A főtitkár a leginkább érdekelt első (nyelvés széptudományi) osztálylyal közölvén Stessel út
levelét, az osztály érdeklődése nagymértékben
fölkelt az ügy iránt. T u d v a van ugyanis, *) hogy
Bacsányi J á n o s , irodalmunknak a. múlt század
végén s a jelen század elején egyik legnagyobb te
hetségű s nagy érdemű munkása, 1809-ben N a p ó 
leon ismeretes proklamacziójának lefordítása miatt
a g y ő r i ütközet után az országból ismét kivonuló
franczia sereg oltalma alatt Francziaországba b u j 
dosott s egy ideig franczia szolgálatban állott,
később azonban ismét visszatérvén, Linzbe ( F e l s ő Ausztria fővárosába) internáltatott s ott élete
végéig (halála 1845-ben 82 éves korában követ
kezett be) rendőri felügyelet alatt maradt. Csekély
franczia kegypénzén k i v ü l alig levén más élet
forrása, sokszor volt sanyarú körülmények közt, s
igy az sem lelte tétlen , hogy iratai egy részét volt
házi gazdájánál zálogul tehette l e ; mig másfelől
t u d v a van, hogy halála után iratainak megtalált
része rendőrhatóságilag lezároltatott s máig is a
hatóság levéltárábin lappang.
*) Bacsányi életrajzát, arozképével, közöltük a „ V a 
sárnapi Ú j s á g ' l»t)Ü évi 51. számában.
Sxerk.

1!>
iserint tizenhatan,aszolyvai Sztojne\ü
havas
Ily előzmények után mindenesetre kívánatos modorbin nyilatkozik; említi, hogy neje Bécsben
utasára vállalkoztak.
nak látszott részletesebb tudomást szerezni az egy grófnénál nyert alkalmazást ; ugyszinte az
ö t óra tájban a harsfalvi fürdőn tul fekvő vad
állítólagos leleményről,s Stessel ur udvarias levél akkori politikai viszonyokat néhány észrevétellel
ben szólittatott föl a további tudakozódások meg kiséri. A költőnek egy német jegyzete, kis papír regényes ricsui völgyben állapodtak meg, me
tételére. Válaszai, melyeket ez ügyben az első szeleten (mely Parisban 1835-ben kelt) a franezia lyet csergedező, pisztrángdús patak válaszl két
osztály elnöke és titkára vettek tőle, az akadémia minisztérium összeállítására tesz egy pár jellem- felé, mig partjait zöldelo buja rétek 8 azontúl a
illető osztályának jan. 2-án tartott ülésében ter zetes észrevételt. Ugyan tőle két levél, egyik Bclle- két oldalt emelkedő hegyeket lombos fák, legin
jesztetett elő, s nagy érdekkel és méltó elismeréssel villeben P a r i s mellett, a másik Parisban kelt kább óriási bükk-, jávor-, kőris- és szilfák borít
1815-ben, nejéhez a legnagyobb gyöngédséggel ják . • E tájon vadászott 185S. aug. 18-kán Fe
fogadtattak.
„Örömmel s teljes megnyugvással jelenthe irva. Személyes ügyeiről szolnak e levelek, me renoz József uralkodónk, midőn Albrecht, Erneszt
tem, irja Stessel ur, decz. l-jén Bécsben kelt leve lyekből k i t ű n i k , hogy a franczia kormány (már és Henrik fonerozegekkel, gr. Ghrünne, Forgács
lében, hogy Bacsányi János Linzben hátrahagyott előbb, érdemei elismeréséül évdijjal jutalmazá, főispán s mások kíséretében, s Polososina-h
iratai nagyon érdekes tartalmúak, s jelenleg igen 8 m i n d e n t e k i n t e t b e n k i t ü n t e t i ' . Nejéi i l l e t ő l e g a t ö v e b e n . a L e p k o v a n a e r d ő á t e l l e n é b e n , a \
folyó jobb partján elterülő réten készitett lomb
jó kézben vannak, a mennyiben nemcsak elpusz levél vége felé a következő passus fordul élő (né
tulásuktól tartani nem lehet, de jelenlegi tulajdo m e t ü l ) : ,,ki tudja, vájjon nem egy külföldi hata sátorban, mely egj nyolczszögU teremből a annak
nosuk valószinüleg hajlandó lesz az egész kincset lomnak van-e főntartva az is, hogy Németország, négy sarkaiból kiszögellő négy mellék osztályból
illetőleg Ausztria koltöiiiiji'ről gondoskodjék?" Egy állott, gr. Schönbom Károly juta] adott villás-reg"
az akadémiának titengedni."
A z iratok jelenleg Hafner linzi kőfaragó darabka papírra Bacsányi saját kezével nyolbz gelit tartott a több napon át folytatta e tájon n
tulajdonát képezik, rendezés végett pedig Káncz sor vers van irva, Stessel tir nem döntheti el sa vadászatot, melyre hajtókul nemcsak Beregből,
h a n e m a szomszéd U n g , DgOOSa és M á r a i n a r o s Zsigmond ur kezén vannak; hozzájutásukat Stes játjai-e vagy nem. A versek igy szólnak :
megyékből is több ezer ember, csendőrök fedezete
sel ur következőleg írja l e :
„Állj meg kipusztult váraink
alatt kirendeltetett.
„Linzben lakó honfitársunk, Káncz Zsig
Búg omladékain,
E völgyben állott meg havasra vágyó társamond cs. kir. főbánya- és erdész-tanácsos ur, el
Ültess borostyánt bajnokink
ságunk is, a miután a jelen volt tudománykedvelő
h u n y t nővére számára sirkeresztet rendelvén meg
Gyöplepte hamvain;
munkácsi gyógyszerész Gr, L. azon ellenvetése
egy ottani kőfaragónál, ez alkalommal a Hafner
Hogy a kik édes bonjokért
daczára, hogy ő szándékát, a havas virány tanul
nevű kőfaragó, ki Batsányit személyesen ismerte
Ott sirba dültenek:
mányozását holdvilág mellett el nem érheti) sza
volt s neki nagy tisztelője és a szóban forgó egész
< irókre minden hü magyar
vazattöbbséggel elhatároz:!, hogy a hold feljötté
Szivében éljenek."
iratcsomagnak tulajdonosa, Káncz urnák a gyűjte
vel neki indul a karaván a készen tartott hátas
ményről emlitést tevén . midőn ez érdekelve lát
szott lenni i r á n t ' , neki fölajánlotta, hogy az ira T r a t t n e r egy levele (1822-ből) Faludy Ferenoz l o v a k o n a h a v a s n a k , a r é g b ő l is, h o g y a r r ó l a n a p
tokat átnézés és rendezés végett átadni kész. Káncz kézirataiból egy magyar jegyzetel küld át Bacsá f e l j ö t t é t s z e m l é l h e s s e : c s a k h a m a r t a n y á t ü t ö t t ,
ur ez ajánlatot örömmel fogadta s az iratokat nyinak. E g y bécsi levél va'amely irodalmi li • rút tüzet gerjesztetett s annak lángjánál nyárara sza
tényleg magához vette s azok rendezését — tárgy jától, az Annálokat s Kazinczy szigorú bírálatai lonna és hagymaszeletek közé tűzött, borssalsmái
érinti. E levél szerint Bacsányi már 1811-ben fűszerrel b e h i n t e t t h ú s d a r a b o k a t s ü l t e t e t t ; a d d i g
és idősor szerint — meg is kezdette."
pedig kidlő szivarfüst, lánghullámu borocska,
Mikép j u t o t t a k a'z iratok H a f n e r h e z , ezt Parisban volt.
„Nejének, folytatja Stessel, két levelét láttam. adoma és előzetes mellett tölték az útitársak a
Stessel ur egy másik levelében ( B é c s , decz. 9.)
következőleg adja elő. Bacsányi halála után az E g y i k Parisból van (keltezve, de kihez szid, nem pihenésre szánt rövid időt. közben-közben egyikelhunyt költő könyvei s iratai közül mind az, mit tudni, mert róla a megszólítás ki törülve s a Levél másik ajakáról megszólalván víg dal. melyet a
a rendőrség le nem foglalt (s mit foglalt l e , ma vége, tehát az aláirás is ollóval levágva ; ez a pá közel bérezek viszonoztak . . . Nemsokára megké
még nem t u d a t i k , csak annyi áll, hogy terjedel- risi útra nézve szép megjegyzéseket tartalmaz. A szült az Ízletes sült, aföldbeszurt párolgó nyársról
mesb és sajtó alá készitett kéziratok a most föl másik Bécsből, 18115-ban kelt s férjéhez szól. 32 e g y i k szelet a m á s i k u t á n t ű n t é l , s a zöld páz-itr.találtak között nincsenek, holott hogy ilyenek is oldalból állt a hosszú levél, mint az első lapon kibontott egyéb élelmi czikkek egy része is
léteztek, mint alább látandjuk, bizonyosnak mond meg van jegyezve, de most a vége hiányzik; azon c l f o g y a s z t a t o t t , m i d ő n v é g r e a n a p a m a g a s In
ható) — bizonyos Haferl nevű boltos kezeibe ban igy is elégséges arra, hogy belőle a nők egyik g y e k m ö g é l e b o o s á t k o z n i , az a l k o n y d e r e n g e n i , t
j u t o t t , valószinüleg némi követelések fejében, me díszpéldányát ismerjük meg. A gyöngéd szeretet, nem s o k á n egyes csillagok is föltünedezni kez
lyeket ö, tíz örökösök nélkül elhalt Bacsányi ha a türelem, az áldozatkészség, hű ragaszkodás, s dettek. A közel osalitban megszólalt édes hang
gyatéka ellen támasztott, mely hagyaték azonban minden női erény sugárzik ki belőle, ki hivatva j á n a nyugtalan rigó, majd n fülemile kezdi
sokkal szegényesebb volt, mintsem hányt-vetett volt, hogy angyalként őrködjék magas röptű lel mély dallamát csattogva előadni, s mi a hold
rósz iratoknál értékesebb holmikkal elégíthette kével a jeles költő és hazafi fölött. A levél a beteg feltüntével lovainkra ülve,] megindultunk a lom
volna ki magát belőle. Haferl az igy örökölt köny férj sorsáról aggódva szid és fájdalomteljes han bos erdőbe vezető ösvényen, mindig feljebbveket, sőt az iratok egy részét is, olcsó áron elpré gon, mély érzéssel adja elő azon lépéseket, melye feljebb haladva a hold rezgő sugaraitól megvilá
d á l t a ; ugy látszik, nem viseltetett Bacsányi iránt ket ügyében a császárnál Bécsben személyesen gított fák közt. Egyik óra a másik után merült
kellő kegyelettel, vagy nem volt sejtelme az örök tett, panaszkodik azok eredménytelensége fölött sebesen, gyorsan, a mily gyorsan váltakozott be
ség értékéről. Hafner kőfaragó Haferllel ismeret stb. Végre saját bécsi életének napirendjét sorolja szédűek tárgya, mely majd komoly tudományos,
ségben levén s Bacsányi iránt nagyobb tisztelettel elő. Az egész levél szerény hangon s oly nemes majd tréfás és kedélyessé- lett, a mint a körülmé
viseltetvén, a boltossal sajátságos csere-szerződésre modorban van i r v a , mely valódi kegyeletet költ nyek, a gallyak-okozta kalapleverések,»lórul való
lépett. Sirkövet f a a g o t t s állított Bacsányinak, s szivünkben e nő iránt. E sokat szenvedett nő váratlan lesikamlás s más ily apró mulattató bajok
fizetésül érette Bacsányiné miniatur-arczképét és nemes szive 1x38-ban szűnvén meg dobogni hozták magukkal. Volt, ki itt is el-elmerengett s
Bacsányi ír tai s levelei egy részét nyerte. A többi (mikor már Linzben laktak), a költő súlyos anyagi hallgatagon döczögött lovacskáján , inig másik
ekét később, valószinüleg pénzért szerezte meg, viszonyai nem engedték , hogy a harmad-osztályú fölsóhajtva dalban önté ki szive s lelke érzetét,
temetk' zési rendre nézve megállapított 14 forint közben-közben dúdolván:
hadd forduljon rajtok valami a boltosnak is.
36 kr. költségnél magasabb összeget
fordíthatott
,.>'<• fáradozzatok
Lássuk már, a mi legfontosabb, a lelemény
volna kedves és dicső neje hamvainak eltakarí
Hitért, dicsőségért;
tartalmáról mit ir Stessel ur.
tására."
Egy édes csók annál
„ E d d i g i értesüléseim szerint, — úgymond,
Százszorta tCbbct ér."
Bacsányi iratain s a levelezéseken kívül nagy
még decz. 1-sei levelében, — az iratok leginkább
c?omó hírlapjai is Káncz ur kezeinél vannak.
Éjfél felé járt az idő, midőn távolról ebuga
apró papírszeletekre irt különféle tárgyú jegyze
Ezeknek szeleire, olvasás közben, Bacsányi szá tást halfánk s nemsokára e . y juhpásztor szállá
tekből és rendes levelekből állanak, és pedig a
mos és érdekes észrevételt irt ir^nnal, s igy ezek sánál találtuk magunkat, ki ott, hol az erdőség
jegyzetek t ö b b r e mennek ezer darabnál, a levelek
becses adalékok lesznek, ha — mint remélhető — véget ér s a havasi kopasz mezőség kezdetét veszi,
súlya pedig meghalad egy mázsát. Belérték te
az akadémiai könyvtárba juthatnak.
ütötte föl tanyáját, juhait az összeállított sövénykintetében is hiszem, hogry az irathagyomány k i 
E
n
n
y
i
nagyjában,
mit
az
érdekes
leleményről,
fonadéku kosarakban hálátván. Az álmából föl
elégítő leend, a mennviben az egész, de különös
Bacsányi és neje levelezése nagyon sok, eddig is derék hazánkfia Stessel ur leveleiből előleges ér ébredt bacsó édes fris sajttal > a zsendiczével venmeretlen s érdekes körülményt fog földeríteni u g y tesítésül ö-szeállithattnnk. N e k i , mint az ügy I dégelt meg minket. Rövid pihenés után tovább
a költő életére, mint viszonyaira, s átalában az megmozditójának, Káncz urnák a kegyeletes ren i folytatók utunkat, szándékunk levén hajnal előtt
akkori időkre vonatkozólag. Megtudandjuk e dezőnek, a Hafner kőfaragónak, e deréK iparosnak, érni el a csúcsot, hogy a magasból gyönyörköd
levelezésből mily szép, bár nehéz szerep j u t o t t ki Bacsányi iratait megőrizte, s bár anyagi érték hessünk a nap feljöttében. A mint az erdőövet
osztályrészül Bac-ányi nejének. Férjének vigasza kel nem bírnak, szellemi beesőkért kegyeletesen elhagytuk, a hold kétes világánál szokatlan lát
s támasza volt küzdelmei s szerencsétlenségei fentartá, a haza és irodalom már eddig is nagy ványt nyújtott a feltűnt havas kopár területe,
közepett. A művelt, költői szellemű, nemes lelkű hálával tartozik; hiszszük, hogy a becses kincsmk mely most óriási nagyságában mutatkozott, unnál
s nagy szívű hölgy angyali jósága s hűsége t ü n  ! illetékes helyére, az akadémia kezei közé j u t t a t á - sajátságosabban, mert a félhomályban még a tála
t még nagyobb hálával fogunk nekik tartozni. szinét sem vehettük ki tisztán, s a mindenfelől
döklik leveleiből. Bacsányi fogsága, tartézkodása
élőnkbe tátott meredély ugy t ű n t föl, mintha ég
— á-r—
Parisban, családi viszonyai, szóval e:rész viszon
és föld között járnánk. Lovaink a meredélyéé
tagságos életéhez uj adatok fognak napfényre
oldalon vigyázva lépdeltek egyik m;rhacsapásról
jőni, melyek annak egész összefüggő képet doma másikba, melyek itt a havason mindenütt for
Kirándulás
a
havasra.
boritandják ki. Bacsányi saját jelleme s egyéni
dulnak elő, a lábokozta gödrök egész lábnyi mély
sége helyes megitélésére is bő anyagot fognak ez
(Folytatás),
ségig is hatolván le a földbe. Majd egyes szikla
íratok szolgáltatni. Nem kevésbbé lesznek érde
tömegek tűntek itt-ott föl, de fának és csalitnak
T
e
g
y
ü
k
meg
nz
első
kirándulást
szép,
csen
kesek, ugy átalános t u d o m á n y i , mint különösen
des nyári időben, midőn virágnál, lombos erdőnél, többé semmi nyoma. Éreztük lábaink alatt a nagy
magyar irodalmi szempontból."
• fent bájoló kilátásnál s vadregényes, de épen azért buja füvet, a dús virányt, de a növényzet és vi
Stessel ur az egész, még rendezés alatt levő
I érdekes völgyeknél egyebet nem veszünk észre; r á g nemeit ki nem vehetők. Végre egy sziklacso
gyűjteményt nem látta még, de módja volt belőle
portnál megállapodtunk, leszálltunk lovainktól s
néhány darabot áttekinteni. „ A levelek, úgymond, I nem még azon kis fáradságot sem. mely lejövet a a minket vezető főerdész biztatására, ho<iy a S
gyengébbek
izmait
kissé
megzsibbasztja.
melyeket láttam, mind német nyelven vannak irva.
ormát innen egy óra alatt elérhetjük, kissé pihen
186* nyár egyik szép délutánján mint*
A Bacsányi által irott leveleken nincs megszólítás,
tünk, mig végre B lovakat legeltetni I
nincs aláírás. E g y Parisban kelt levélben nejéről s szekér indult ki Munkácsról, megrakva vidám gvalog indultunk fölfelé.
a. mak szenvedésteljes életéről a leggyöngédebb kedélyű férfiakkal az értelmiség osztályából, kik,
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Már tovább mentünk egy óránál 3 a bérez földünket, midőn a hajnali hives lég kissé mele rhum és tejjel ünnepelték meg a téli fürdés ver
mégis igen távol látszott tőlünk, az elszórtan gedni kezdett, hozzá fogtunk a táj kimerítőbb senynapját s a karácsont. Berlinben is van egy
heverő sziklákról egyes madarak sivítva repültek szemléléséhez. A néhány lépésnyi terjedelmű kup- 86 éves nyomdász, a ki egész éven át mindennap
föl, az ég már derengeni kezdett s nem kis aggo dad bércztetőn, a mesozóos vagy másodkori, jele megfürdik, s télen rendesen néhány perezre a jég
dalmunkra az orom nem hogy közelebb, de min sül a kréta-képződményhez tartozó sötétszürke alá bukik. E szokását 25 év óta folytatja, s mint
den léptünknél még távolabbnaktűnt fel; igy nem kárpáti homokkő-sziklák meredeznek ki a föld saját maga mondja, e 25 év alatt csak egyetlen
maradt egyéb hátra, mint meggyorsítani léptein ből, hatalmas emlékkövek gyanánt állván ott egyszer nem fürdött meg és épen csupán azon
ket, nehogy a várt szép jelenettől, a nap fölkelte évezredek óta, míg közöttök észak és kelet felé napon érezte magát roszul. Az ilyen téli fürdés
nek szemlélésétől elmaradjunk, és sieténk föl-föl óriási völgyeket képező meredélyes nyúlványok, egészséges lehet annak, a kinek természete meg
a zsombékos, kivájt talajon, mi szokatlanságunk hegyhátak s hosszú oldalágak terjednek szét, me bírja, s — a ki meg tudja szokni.
miatt nem épen a legkényelmesebb mulatság volt; lyek képzeletet felülmúló vadonságot tüntetnek
** (Chinai vélemény az európai irás eredetéről.)
azonban bátraké, a győzelem, s mi elszántan ro az idegen elé. E zöldelő gerinczeken és nyúlvá Chinában azt tartják, hogy egy hajdani chinai,
hantunk feljebb-feljebb, míg végre nem kis ver- nyokon egyes legelésző marha-falkák fehérlenek, mikor kisétált, könyvet is szokott magával vinni,
aenygés után elértük a légfőbb gerinczet, mely melyek, jóllehet a darabok száma ezerekre megy, s egyszer a mint egy nagy erdő árnyas fái alatt rá
kilátást engedett a keleti részre, s a tetőt, melyen szintúgy elvesznek a nagy területeken. E havaso jött az álom, könyvét egy kő alá rejté, maga pedig
a földből kitolult, mohhal fedett homokkő-sziklák kon ugyanis mindenütt buja, övig érő fűvel ellá mély álomba merült. Fölébredvén, tüstént haza
állanak; e kövekre elhelyezkedve most, mint vala tott gyepmezők terülnek el, melyeket nyaranta a ballagott, könyvéről pedig szépen megfeledke
mely óriási színhelyről kezdők nézni azt, mi mil r fölfogadott marhák részben lelegelnek; itt-ott fal zett. Időjártával annyira elrongyollott az elfeledett
lió évek óta naponként megszakíthatatlan követ vak közelében le is kaszálják s a gyűjtött szénát könyv nedves rejtekében, hogy csak 24 jel (betű)
kezetességgel történik, s minek mégis oly keve gallyakon és szánkán vagy leszállítják, vagy ott maradt épségben. Ezeket egy majom találta meg ;
sen a szemlélői, t. í. a nap, a föld e királynőjének helyben juhokkal megetetik. — Zivatar és ferge de mivel nem tudott rajtok elmenni, egy európainak
felséges föltünését . . .
teg idején a falkák ösztönszerűleg a közeli erdőkbe adta át, a kinek révén alakították az európaiak
Tollam gyenge leírni e jelenetet, azon szín menekülnek s ott a terebélyes fák közt keresnek mai írásukat a majom ajándéka nyomán. íme, egy
változásokat, melyek a nap fényét megelőzik. oltalmat.
uj táp a Darvinismus híveinek.
Eleintén, midőn keleten még csak gyenge fehér
Innen meglátható az is, hogy e havas erdő
** („Iskola vagy börtön") czim alatt az orosz
ség mutatja némileg azon pontot, melyről a nap öve mintegy 3800 lábnyira emelkedik. Lombos „Kijevijanin" egy czikket közöl Nagy Péter czár
föl fog jönni, sötét fátyol borítja a föld láthatárát, erdők mindenütt körülveszik a havasokat és azok születésének két-évszázados fordulója alkalmából,
ugy, hogy alig lehete az alattunk fekvő bérezek völgyeit, fenyvesek csupán a huklivai, valóczi és s kérdi: hogyan lehetne azon embernek emlékét
sokaságából valamit kivenni; majd igen sötét máramarosi nyúlványokon találtatván.
legjobban megülni, ki Oroszország tudatlanságá
zöldszinbe változott át minden, midőn a kelet
(Vége követk.)
nak véget vetett? ós erre ugy felel, hogy minél
felőli fehérlő kör hova-tovább fejlődni s pirosodni
Lehoczky Tivadar.
számosabb népiskola felállítása által; mivel —ugy
kezdett; majd láng
mond a muszka lap
szer ü sugarak lát
— nem a rendőrség,
szottak kilövelleni s
hanem a műveltség
a veres szín élénkült,
• semmisiti meg majd
mi a föld felületének
azon romlottságot,
színezetére is mind
mely
Oroszországban
annyiszor hatást gya
mai napság is ural
korolt ; a sötétzöldet
kodik a köznép közt.
a legszebb lilaszin
Ezen szomorú álla
válta fel, hasonló a
pot okát kutatva, ab
görögtűz fényéhez.
ban találja, hogy
Most a nap biborsunemcsak Kijevben,
gárai mindinkább
hanem egész Orosz
tüzesedni kezdenek,,
országban, az eddigi
elébb csak a kiálló
kormány-rendszer
bérezek tetejét vilá
folytán, a rendőrség
git ván meg, míg a
fentartására tízszer
többi részek annál
annyi volt kiadva,
homályosabbjárnyékmint az iskolák fel
han maradtak; majd
állítására. —• Erre
a láthatár, melynek
bércz-hullámzatai fo
Kissenev, Kazán,
konkénti derületben
Harkov és Kijev vá
kezdenek föltünedez
rosoknak az iskolák
ni, elébb tengerzöld,
ra és a rendőrségre
előirányzott költség
majd világoszöld
vetéseit összehason
szint öltöttek ma
lítva, állítását szá
gukra; míg végre elő
mokkal erősiti. Kijev
bukkanván aragyogó
város
a rendőrség
nap tüzes tekéje s el
fenntartására
éven
árasztván földünkre
Az északi sarkvidékről: Az eszkimók megérkezése Port-Foulkba.
ként 52,383 rubelt és
világossságát,
27 kopeket ád ki,
den természetes szinében tűnt föl előttünk, kik elra
holott az öszszes ískolákrj csak 6809 rubelt. E
Egyveleg.
gadtatván e gyönyörű látvány által, mint vala
számok — mond a „Kijevijanin"— elég világosan
mely jeles színészt, megéljeneztük a napot!
•/. {Abyssiniai prédikáczió.) Egy abyssiniai beszélnek, azért még egyszer ismételnünk kell:
S csak most kezdők észrevenni, miszerint pap a negyven napi böjt után következő oktatást
„Iskola vagy börtön."
testünket szokatlan hideg kezdi áthatni, mire a tartott: „Szeretett barátim, testvérim és nővéreim!
** {Bolivia volt elnökének meggyilkoltatása.)Liihegytetőn fujt szellőnek is nem kis hatása volt. Halljátok mit mondok nektek. Adjatok papotok
Azért köpönyegeinkbe szorosan burkoltan húzód nak, ki 40 napig böjtölt, 50 korsó bort, 50 korsó mában(Peru);november 23-án este Melgarejotábortunk meg a szikla mohos oldalához, nézve, mily sört, tisztát és jót, 50 jól megsült kenyeret, de ne nok, Bolivia volt diktátora és elnöke, veje Sanchez
gyorsan emelkedett a nap, mily sebesen hagyá legyen megégve, 50 jól megfőzött tyúkot csontok tábornok által megöletett. Melgarejo, mikor sze
maga után a bérczeket, melyek közül csak elébb nélkül, 50 tehenet, melyeknek szarva az égig érjen, rencséje tetőpontján állott, belészeretett Sanchezoly lassan bontakozott ki. Bámultuk az alattunk és farkuk az egész földet kisöpörje. Ne csináljatok nek nővérébe és szeretőjévé tette. Ennek nagy
elterülő száz és száz bérczekből álló hegycsopor- tüzet házaitokban sem pedig délebédet, a nélkül, befolyása Melgarejonál kieszközölte, hogy a dik
tozatot, mely sok mérföldnyi területen húzódik hogy papotokat meghívnátok. Ha igy cselekedtek, tátor leányát Sanchezzel és fiát Sanchez egy má
sik nővérével összeházasítsa A meddig a Melga
Galiczia és Máramaros felé, míg délről az átlát- akkor meg lesztek áldva. Ámen !'•
rejo győztes és szerencsés volt, addig a Sanchez
hatlan sikság le Debreczenig s nyugatról a hires
•/• {Spártai szokás.) A nyugotindiai hadcsa család hű maradt az ő érdekéhez, de mihelyt sze
szőlőtőkékkel beültetett Hegyaljáig terjed. Köz
pat egyik kitűnő tisztje túlságos kövérsége miatt rencséje fordult, az is ellenségévé vált. Egy napon
vetlenül a Sztoj havas alatt a lombos erdők hova
legközelebb nyugalomba helyeztetett. Erre az szeretője kincseinek nagy részével elhagyta, és
tovább eltörpülnek s elmosódnak szemeink előtt,
indiai „D. News." felemliti, hogy a spártaiak hí Melgarejo nyomasztó helyzetében iparkodott kin
ugy hogy Munkács és Beregszász táján csak egyes
zásnak indult polgártársaikat naponként becsüle cseit visszaszerezni. Az nap, melyen megöletett,
sötét pontok jelölik a lapályos, ligetszerü erdőket;
tesen el szokták korbácsolni. Bizonyos Nauclis nevű fölfegyverezve és ittasan be akart nyomulni San
mig a völgyben a Latorcza ezüst szalagként húzó
rendkívül kövér egyént pedig közszemlére állítot chez házába. A ház ajtajánál Sanchez eléje lé
dik végig s távolról a Tisza csillámlik föl. Mun
tak ki és száműzetéssel fenyegették, ha rögtön pett, és két lövést tett rá, mely halálos sebet
kács város háztömegeiből alig vehetni ki csekély
„becsületes spártai alakot nem ölt magára."
ejtett rajta.
fehér pontoknál egyebet, sőt az 526 D lábnyira a
**
{Fürdő
a
jég
alatt.)
London
Hyde-parktenger színe felett fekvő munkácsi vár is csak
** {A chicagói égésről). A chicagói „Tribun"
parányi pontul tűnik fel. Összeolvad, elvész minden jában minden reggel, s az év minden szakában az összes veszteségeket a következőkép állítja
a nagy 8—9 mértföldnyi távlatban, összevéve egy-egy csoport lelkes fürdő-közönség -jelenik össze: mintegy 250 ember meghalt és 98,500 fedél
azonban oly gyönyörű panorámát nyújt a népte meg. Ha a tó ott be van fagyva, lyukat vágnak a nélkül maradt. A vagyoni veszteség 290 millió
lennek látszó láthatár, melyet nem egyhamar jegén, s a fürdő-klubb alája búvik. Ez rendesen dollárra megy, ebből 100 millió biztosítva volt, de
felejtünk s melynél bajosabbat én még a Tátra délelőtt történik, délután e társulat korcsolyázik. a biztosító társulatok csak 30 milliót fizethettek
magas bérczeiről, a lomniczi csúcsról sem szem Deczember 25-én évi szokás szerint 100 yard- ki. A lakók rajt' vannak, hogy a várost régi fé
nyi úszó pályát úsztak meg, melynek nyerési dija nyébe visszaállítsák, s ezt egy vagy két év alatt
léltem. . .
egy ezüst billikom volt. Mintegy 30-an vet hiszik eszközölhetni.
S most, midőn a nap teljes fényével világitá tek részt a versenyben, mely után egy veder
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TÁRHÁZ.
Irodalom és művészet.
— {As időszáki sajtó) a fővárosi ugy, mint a
vidéki, átalános élénk örömmel üdvözölte a hirt,
hogy az akadémia pártfogása alatt, s Gyulai Pál
szerkesztése mellett, még ez évben létre jövend
ama szemleszerü tudományos és irodalmi vállalat,
mely a megszűnt „Buda-Pesti Szemle" üresen
hagyott helyét pótolni lesz hivatva. Az erre ki
küldött akadémiai bizottság ugyanis befejezte
munkálatát s javaslata közelebb fog a teljes aka
démia elé kerülni, mely azt kétségkívül el is fo
gadja. A nagyfontosságú vállalatról akkor rész
letesebben fogunk szólani. Erre vonatkozólag egy
vidéki barátunk azt az eszmét közli, javaslatkép
velünk, hogy az irodalom minden közlönye, min
den pesti és vidéki lap, párt- s szakkülönbség
nélkül, elismerve egy ilyszerü vállalat rendkívüli
fontosságát, tűzze ki maga elébe, hogy saját hatás
körében annak legalább egy-két állandó előfizetőt
szerezzen; egy pár száz előfizető ezzel is kerülne.
Részünkről jobb szeretjük, ha a közönség nem
pártolás-képen s nem rábeszélésre, hanem lelki
szükségből s tartalmáért fizet elő s tartja fönn az
ily valóban fontos irodalmi vállalatot; mind azáltal
elismerjük, hogy kivált a vidéki lapok, saját vi
déki köreikben, csakugyan sokat tehetnek ily vál
lalat érdekében. Óhajtjuk is, hogy tegyenek, s
azért emiitjük föl a jóakaratú indítványt; érjen a
mennyit érhet.
— {Bévész Imre folyóiratának) a „Magyar
Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező"-nek
múlt deczemberi füzete is megjelent, s azzal a
második évfolyam be van zárva. A tudós szer
kesztő a harmadik évfolyamra az eddigi föltéte
lek mellett (előfizetési ár negyedévre 1, félévre 2,
egész évre 4 fr) előfizetést hirdetvén, bátran hivat
kozik s hivatkozhatik a folyóirat rendes olvasóira,
ítéljék meg: volt-e, van-e szükség e folyóiratra?
tett-e szolgálatot a közügynek? Mi e kérdésekre
minden kételkedés nélkül igenlőleg felelhetünk s
óhajtjuk, hogy a folyóirat minél szélesb körben
terjedjen el. Mellékesen jegyezzük meg, hogy
egyik debreczeni lapból értesülünk Révész Imré
nek közelebbi súlyos betegségéről, de egyúttal
arról is, hogy már üdülőben van. Munkásságának
csak ideiglenes félbeszakadása is nagy kár volna a
tudományos s kivált a protestáns irodalomra nézve.
— {Az „Erdélyi Protestáns Közlöny") is,
melyet Szász Gerő szerkeszt, Szász Domokos fő
munkatársi segédkezésével, második évfolyamába
lépett. Az első évfolyam életrevaló és igen derék
vállalatnak bizonyitotta be e hetilapon, melyet a
Királyhágón innenről és túlról sok jeles erő támo
gatott, s mely a protestáns egyház napi- és átalánosb érdekű kérdéseihez alaposan és férfiasan
szól folyvást. A szerkesztők, előfizetőiknek külön
kedvezményül, a lefolyt évben ivenkénti mellék
letekben 12 iv prédikátori tárt adtak, mely egyéb
jeles egyházi dolgozat mellett néhai Szász Károly
nagyenyedi tanár, Erdély legkitűnőbb jogtudósaés publiczistájának, az 1834-ben elhunyt gróf
Kendeffy Ádám fölötti — s addig kéziratban ma
radt jeles és hatásos emlékbeszédét is közölte. —
A derék közlöny előfizetési ára egész évre 6 fr.
félévre 3 fr.
— {Filó Lajos,) nagy-kőrösi reform, lelkész
s a protestáns egyházi irodalom egyik jeles mun
kása, egyházi beszédei első füzetét bocsátotta
közre, Szilády Károly fia kecskeméti nyomdatu
lajdonos kiadásában. A csinos kiállítású s 12 ivre
terjedő füzet huszonhat ünnepi és alkalmi beszé
det foglal magában, méltókat a derék szerző tu
dományos és szónoki hiréhez. A rövid előszó a
gyűjtemény folytatását az első fűzet mikép fogad
tatásától teszi függővé. Nem kétkedünk, hogy e
fogadtatás mind az illetékes szakirodalmi birálat,
mind az érdeklett, olvasó közönség részéről olyan
lesz, mely a szerzőt jeles gyűjteménye folytatására
buzditandja. Az I-ső füzet ára ? —
** {A „Természettudományi Közlöny") 1872.
januári füzete megjelent a következő tartalom
mal : „A légnemű testek láthatlan részecskéinek
mozgásáról," Than Károlytól. „A dobsinai jég
barlang," Fehér Nándortól. „Sir William Thomsen elnöki beszéde a British Association legutóbbi
nagygyűlésén." „Az állatok és környezetök ssánrokonsága," közli Könyves Tóth Kálmán. Az aka-

démia üléseiről, számos apróbb közlemény, társu
lati ügyek stb.
** {Régészeti folyóiratok.) Szerkesztőségünk
höz beküldetett a tud. akadémia kiadásában meg
jelenő „Archaeologiai közlemények" VHI-dik kö
tetének 3-ik füzete; Ormós Zsigmondtól, Érdytöl,
Hampeltől, Myskovszkytól és Rómertől tartalmaz
régészeti czikkeket; különösen érdekes Rómertől
a „Magyar viseletképek a bécsi császári könyv
tárban." A számos fametszettel és 6 táblával ellá
tott füzet ára 1 frt 80 kr. — ARómer Flóris által
szerkesztett „Archaeologiai Értesitö"-hö\ szintén
egy ujabb füzetet vettünk, melylyel a múlt évi
folyam be van fejezve. E folyóirat éber figyelem
mel kiséri a hazai, valamint a külföldi régészeti
mozgalmakat, tájékoztató czikkeket, ismertetése
ket ad, gyakran rajzokkal illusztrálva; időhöz nem
kötött füzetekben jelenik meg s előfizetési ára
egész évre (20—25 iv) 3 frt.
** {Az országos képzőművészeti társulat) csar
nokában most nyílt meg a Scaramuza-féle Dante
illusztráczió kiállitása, mely 70—80 tollrajzból
álló igen érdekes képcyklus, az imént abécsi műértő
közönség nagy részvételével találkozott s hihető
leg nálunk sem fog látogatlan maradni. Február
elejétől pedig 2—3 héten át kifog állittatní Kaulbach legújabb képe: „Arbuez," mely mint a gu
nyoros szellemű szerzőnek főleg a pápai tulhatalom
ellenében készült irányműve, Eurójm több fővá
rosaiban sensatiót keltett. A vidéken ébredő műkedvelés egyik szép jelenségéül fölemiitjük végül,
hogy Weber X . Ferencz ismert műve: „Szigetvár
végperczei" Pécsett, a művész szülővárosában
külön kiállíttatván, a képzőművészeti társulatnak
onnan, mint belépti dijakból származó tiszta jöve
delemnek felét 100 frtot küldtek be.
— {Márki Sándor,) a „Sakkjáték tankönyve"
szerzője, Nagy-Szalontárói szerkesztőségünkhöz
intézett soraiban tudatja, hogy munkája közbe
jött nyomdai nehézségek miatt nem jelenhetett
meg a kitűzött időre; azonban bevégzéséhez kö
zéig s megjelenése után az előfizetők részére,
kiket kevés türelemre kér, haladéktalanul szét fog
küldteni.

Közintézetek, egyletek.
— {A magyar tud. akadémia) történeti s böl
csészeti osztálya jan. 8-án Horváth Mihály elnök
lete alatt tartá ülését. Három fölolvasás volt. Az
elsőt Domanovszky Endre soproni tanár és akad.
levelező tag tartá ,,A bölcsészeti tanulmányok
fontosságáról", mely értekezés egyszersmind szék
foglalóul szolgált. A filozófiát védi azok ellen, kik
ezt mint önálló tudománynak fölöslegesnek írat
ják vagy épen meg is tagadják. Ezután Hunfalvy
János tett jelentést az antwerpeni kongresszusról,
melyen ő az akadémiai elnök megbízásából és ál
lami segélylyel vett részt. Értekező e gyűlés tu
dományos vitájából a következő kérdéseket adta
elő: mikép kell a tengerek mélységét, a vizek kü
lönböző rétegeinek hévmérsékletét, a különböző
mélységek állatait és növényeit illető vizsgálato
kat folytatni, mily hőmérsék mellett van a ten
gernek legnagyobb tömöttsége, mikép kellene az
ismeretlen vidékekre küldendő utasokat felkészí
teni. A kongresszus programmja négy részre osz
lott : szorosan vett földrajz, kosmografia, meteoro
lógia, ethnografia. A gyűlésen jelen volt a kiállí
tók közt Tóth Ágoston honvéd ezredes, ki dombor
földképeivel oklevelet nyert, s azonkívül fölkére
tett, hogy képei, mint kitűnő tanszerek bocsáttas
sanak kereskedésbe. A kongresszus nyelve franczia
volt, a tudósok azonban anyanyelven felelhettek
az üdvözlő beszédekre; igy Hunfalvy maga is ma
gyarul beszélt, s beszéde meg is jelent az akadé
mia elé terjesztett füzetben. Végre Wenczel Gusz
táv olvasott fel Óváry Lipót Nápolyban tartózkodó
hazánkfiának kutatásairól a nápolyi levéltárban,
hol kivált az Anjou-kor béli okmányokat teszi
figyelme tárgyává, s már többet fölfedezett, me
lyek a magyar történetre egészen uj világot vet
nek. Ezzel az ülés véget ért.
— {A pesti állatkerti társulat) választmánya a
legközelebbi közgyűlésen egy lényeges változta
tást készül előterjeszteni, mely a társulat egész
alapját megmá8Ítaná s abba több életet hozhatna.
Az indítványozó dr. Szabó József egyetemi tanár,
egyike ezen vállalat legrégibb s a viszonyokat

legjobban ismerő tagjainak. Indítványának lényege
oda megy ki, hogy az állatkertet ezután ne rész
vényesek, hanem évenként fizető tagok kezeljék, s
hogy e szerint a pesti állatkerti részvénytársulat
egy „állat- s növényhonositó társaság"-gá alakul
jon át. Ez által a szakkedvelők könnyebben s
nagyobb számmal csoportulhatnának, s a vállalat
nagyobb lendületet kaphatna. Dr. Szabó ez indít
ványát részletesen indokolja, s hiszszük, hogy a
választmány nem is fog késni az életrevaló terv
elfogadásával.

Egyház és iskola.
** {A budai műegyetem) jan. 7-én tartotta
25-ík évfordulóját. Az ünnepélyen számos vendég
közt jelen volt Pauler miniszter is. Az egyetem
eeniora Conlegner Károly alkalmi beszédet mon
dott, kiemelvén a technikai tudományok fontos
ságát, Stoczek József a műegyetem történetére
tőn visszapillantást, szólva Széchenyi fáradozá
sairól. Szily Kálmán dékán pedig Conlegner Ká
rolyt dicsőitette, mint ki az egyetemnek alapításától
fogva tanára, s fölolvasta azon eredeti okmányt,
melylyel Conlegner 25 érvel ezelőtt tanárrá ki
neveztetett. Végül Kovács Lajos műegyetemi
polgár intézett hálaszózatot a tanári testülethez,
mire az ünnepély véget ért. Délután a Frohnérteremben lakoma volt, melyen pompás ezüst
serleget nyújtottak át e fülirattal: „Conlegner Ká
roly tanárnak, a kir. József-műegyetemen töltött
25 éves tanársága ünnepére, az őt tisztelve szerető
társai. 1871." A műegyetemi polgárok pedig este
fáklyás zenével tisztelték meg a derék tanárt.
** {Az országos rajztanodának) rövid fenállá.sa
óta jelenleg már 57 tanítványa van, nagyobbára
magyar ajkúak, kik közül nem egynek csinos
rajzait stb. örömmel és remény nyel lehet nézni.
Átalában Keleti Gusztáv igazgató és a tanárok
buzgalma gyorsan kerékvágásra vitte e műintézetet, melynek okvetlenül nagy haszna és szélesen
kifejlő jövője lesz. Megemlítjük még, hogy mind
azok, kiket ezentúl rajztanároknak szándékozik a
miniszter kinevezni, jövőre a kinevezés előtt ez
intézetben fognak tanári vizsgát tenni.

Közlekedés.
•f {Uj vasutak megnyitása 1871-ben.) Ma
gyarországon a lefolyt évben a következő uj vas
pálya vonalak nyittattak meg: Ápril 6-án aradtemesvári pálya 8 mértföld; május 6-án salgótarján-losonczi magyar államvasp. 4 9/io mft; jun.
13-án miskolcz-bánrévei magyar államvasp. 6
mfd; jun. 18-án losoncz-zólyomi magyar állam
vaspálya 7 V,,, mfld; jun. 25-én debreczen-nagykárolyi magyar északk. vasp. 9 mfl.; szept. 14-én
n.-várad-csabai alföld-fiumei vaspálya 12 mfl.:
okt. 1-én győr-szombathelyi magyar nyugati vasp.
13 4/io mfl.; okt. 26-án szerencs-s.-a.-ujhelyi ma
gyar északkel, vasp. 6 mfl.; nov. 20-án gy.-fehérvár-m.-vásárhelyi magyar keleti vasp. 14 s / 1 0 mfl.:
decz. 8-án zsolna-poprádi-kassa- oderbergi vasp.
18 5 /, 0 mfl.; decz. 12-én poprád-igló-kassa-oderbergi 3 5 , 10 mfl.; decz. 25-én legenye-mihályi-homonnai első magyar-gácsországí vasp. 8 * , 0 mfl.
— összesen 108 ',',„ mfl.
** (.á tiszai vaspálya) 1871. évi bevételi több
lete, mint a „N. Fr. Pr." értesül, a megelőző év
hez képest körülbelül 12 millió forintot fog tenni.
Az üzleti kiadások ez évben 46° ,,-re emelkedtek.
A tiszta jövedelemtöbblet az 1870. évhez képest
700,000 forintra, az 1871. évi szelvény 23 forintra
(1870-ben 15 frt) tétetik.

Mi ujság?
** {Ujországház.) A lánczhiddalszemben levő
Nákó-házat a kormány országháznak megvette; a
1100 négyszög öl területen fekvő ház vételára
1.800,000 frt s 2000 darab arany kulcspénz. Ugy
számitják, hogy ha még akis Nákó-házat is hozzá
veszik, a szükséges átalakításokkal együtt az épü
let összesen 2 millió forintba fog kerülni. A terv
szerint a belső falakat lebontják s az országgyűlés
két háza számára, ott két nagy csarnokot építenek,
melyet kert kötne össze. Lónyay miniszterelnök
szerdán határozati javaslatot terjesztett a képvi
selőház elé, melyben erre nézve egy 15 tagú or-
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— Tornallya. —n. Ily éles, és személyeket is illeti!
szagos bizottság kiküldését indítványozza. Az uj
** (Tudományos kutatás léghajón.) A szt.-péországgyűlés a jövő őszszel már ez uj helyiségben tervári hivatalos „Ruski Invalid" közli, hogy megtámadásokat ismeretlen beküldőtől, ki még a szerkesz
tőségnek sem nevezi meg magát, egy lap sem közöl. Egyéb
üléseznék.
Seveljev, híres orosz léghajós oly léggömböt ké iránt a választás utáni áldomás nem is olyan nagy bűn ám.
** ( Vitkovics Mihály sirja.) A kedves magyar szített , melyen képes lesz magát több hónapig a
— Gara Mária alma, románcz. Nem roszul van gon
szerb költő, ki két népet dicsőitett lantján, a jó levegőben fentartani. Seveljevnek szándéka az dolva; de a csekély eszme, mely csak egy ellentétben nyi
zsefvárosi gör. nem egy. temetőben nyugszik. De északi sark felé utazásokat tenni, és pedig a 80-ki latkozik, igen hosszasan kidolgozva, s azért bágyadt. Nem
e hely már megszűnt temető lenni. Még két év előtt északi szélességi foktól indulva. Találmányának közölhetjük.
— R.-Keresztúr. Az éjben. Allegóriának is gyönge;
magas síremlék jelölte nyughelyét, hanem a sír alkotását még eddig titokban tartja.
átalános költői becse pedig épen nincs.
emlékeket, melyeket a rokonok el nem vittek, a
** (Samyl, ahőscserkesz vezér fiának) Hazi-Meh— Hajnik. Az „utóbbiak alatt" igen is, az emiitettek
Taros eladta kőfaragóknak. Vitkovics gazdag med eft'endinek, ki eddig Kijew városában lakott, értendők; sor kerül majd reájok. — A beküldött jegyző
rokonai megfeledkeztek a költő siremlékéről, s Sándor czár megengedte, hogy Törökországban könyvi fogalmazvány nem oly érdekes, mint gondoltuk.
egy kéziratgyüjteményben , de nem tárgyaért.
elpusztult az. Talán az akadémia utána fog nézni választhasson állandó lakhelyt, s ez alkalommal a Érdekes
Vissza fogjuk küldeni. A ,gavaslat" nem rósz, kivált ha
a költő porainak, s a helyet, hol pihennek, nem költözködési költségekre 10,000 rubelt, azonkívül sikere lenne; meglássuk 1
fogja nyomtalanul elenyészni hagyni.
pedig még 6000 rubelből álló évi nyugdijt rendelt
** (.4 Ludoviceum-alap.) Az alapítványok kir. ki neki az államkincstárból.
igazgatósága a honvédelmi minisztériumnak azt
** (A nagy helyőrségi kórház), melyet a budai
SAKKJÁTÉK.
az ajánlatot tette, hogy tegye közzé a Ludoviceum- Krisztina-városban a vaspálya közelében építe
633-ik sz. f. — J e n s e n T h . - t ó l
alap részére adósok névjegyzékét, hogy ezek kö nek, és mely már f. évi augusztus hóban fog át
teleztessenek a náluk lévő tőke után járó kamato adatni a használatnak, nagyszerű épület lesz és
(Ranumban.)
kat a magyar kir. állami pénztárba, nem pedig a 500 beteg számára minden kényelemmel be fog
Sötét.
•cs. és kir. államkincstárba fizetni.
rendeztetni. A középületben az irodák, a parancs
** (Archeolog és főispán.') Torma Károly nok, az orvosok és hivatalnokok lakásai lesznek
1
Belső-Szolnokmegye főispáni székében is megmu elhelyezve. Az épület l 2 millió forintba kerül.
tatja, hogy tudományos férfi. A közelebbi bizott
** (,.Elsö magyar országos építészeti iroda.")
sági gyűlésben ugyanis bocsánatot kért, hogy a A napokban ogy a legjelesebb magyar műszakfér
bizottsági tagokat meg nem vendégeli, hanem fiakból álló társaság alakult, mely egy átalános
e helyett 266 frt ajánl föl a deési reformátusok műszaki irodát akar alapítani. A vállalat élén
góth stylü ódon temploma körül állítandó vas Mihálik volt közlekedési miniszteri tanácsos és a
rácsra. Az eredmény az lett, hogy 24 óra alatt viz-, ut- és hidépitészetben legjobb hírnévnek ör
1500 forintot írtak alá.
vendő szakférfiú áll. A társaság építésekkel és
** (Hásasság.) Áldor Imre, a „Gyors-Posta" mindennemű műszaki munkákkal fog foglalkozni,
szerkesztője, vasárnap tartá esküvőjét Dely és nagy vállalatokat tervez.
Mariska kisasszonynyal.
t (Halálozások.) Dr. Obonyai János vízkereszt
** {Országgyűlési képviselő mint gyorsíró ta estéjén tüdőiobb-ban 63 éves korában meghalt.
nár.) A „Gy. L . " szerint Zsolnán ühlarik János Bár tót származású volt, de azért testtel-lélekkel
országgyűlési képviselő a múlt nyári szünidőben tüzes magyarnak tartotta magát. A forradalom
egy hat heti gyorsírászati tanfolyamot tartott alatt a tábori orvosok főnöke s Kossuth Lajos
tanitók számára, kik a gyorsirászatot oly sikeresen kedvelt házi orvosa volt. Társas körökben kedvel
sajátitották el, hogy azt most már maguk is képe ték élezés modoráért. A kinek politikai elveit nem
sek terjeszteni. Uhlarik képviselő a Gabelsberger- helyeslé, arra azt szokta volt mondani: „Nem ha
Markovits-féle gyorsírászatban nemcsak elméleti zafi, hanem hasafi." Szerzett magának jelentékeny
c
d
e
f
g
leg, hanem gyakorlatilag is tökéletesen jártas.
vagyont, s mivel se családja, se közel álló rokona
Világos.
** (Gr. Széchenyi Ödönt,) a tűzoltók főpa nem volt, barátai körében gyakran monda, hogy
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
rancsnokát, ki a nemzeti színház égése alkalmával mindenét pesti tót fiuknak magyarokká képeztenagy buzgóságot fejtett ki az oltásban, a nemzeti tésére hagyja. Van-e azonban végrendelete, nem
Az 628-ik számú feladvány megfejtése.
színház igazgatósága újév napján ezüst tűzoltó tudni.
(Seipel Sándortői Soósmezőn.)
<lisz-sippal ajándékozta meg.
Sót.
I
Vil.
a)
Sőt.
** (Jótékonyság.) Iharos-Berényben (Somogy
— (Adakozás.) Őrallya- Boldogfalva hu- 1. V fV3i-l f. 5
Kc5-c4:(a) 1
1.
e7-e6
ban) Inkey Istvánné, szül. b. Eötvös Jolánta (az nyadmegyei falut (Erdélyben) m. évi deczember
2. V f 5 - f 8 f 2.Ke5— c4:(b)
elhunyt nagy hazafi leánya) cselédjein kívül 80 hóban roppant tűzvész sújtotta, mely többek közt 2. Vf5—c8f F d ö - c 6
3. V c 8 - c 6 f
I 3. V f 8 - b 4 m a t t .
gyermeknél többet látott el karácsonyi ajándékkal. a derék reform lelkész t. Fábri József lakhelyét
Vil.
b)
Söt.
:
* (Az első pesti gyermek-menhely javára) ren is elemésztvén, magát, nagy családjával együtt,
2.
Kc5—c6
dezett sorsjáték kisorsolása folyó hó 20-án megy egész élete csekély keresményétől megfosztotta s
3. Vf8—c8 matt.
végbe, 12 fő- és 120 mellék-nyereménynyel, meg csaknem semmi nélkül hagyva a legnagyobb ín
H e l y e s e n fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
annyi értékes vagy csinosan dolgozott házi esz ségbe taszította. A szegény lelkész család nyo — Miskolczon: Czenthe József. — Jdszkiséren: Galambos
István. — Kecskeméten: Galambos László. — Karczagon:
köz, festményt, stb.
mora némi enyhítésére szerkesztőségünk is szíve
Lajos. — Nagy-Szálontán: Kovács Albert. — Pesten'
** (Pesti fekete képek.) Egy számítás szerint a sen fogad el jótékony adakozásokat, s azon sorát Kacsó
Gold Ignácz. — Váczott: Rosteller Keresztély. — Debremúlt évben Pesten 129 öngyilkosság követtetett magarészéről siet megnyitni: Nagy Miklós 4 frt., czenben: Császy Imre. — A pesti sakk-kör.
el. Ezek közül 96 férfiú, 33 nő. A legidősb ön Szász Károly 2 frt., Dapsy László 1 frt., Tors
gyilkos 83 éves, a legfiatalabb 11. A halálnemek Kálmán 1 frt., Sámi Lajos 1 frt., Könyves Tóth
— (A pesti s a k k - k ö r ) f. január 7-ikén tar
következők: 35 agyonlőtte, 12 fölakasztotta magát, Kálmán 1 frt., László Mihály 1 frt., Erkel Elek
tott tisztújító közgyűlésén, folyó évre elnöknek:
14 vízbe ugrott, 19 mérget ivott, 13 nyakát vágta 1 frt. — összesen 12 frt.
Erkel Ferencz, alelnöknek: EngertTivadar, titkár
föl, 4 átszúrta magát, 10 az ablakon ugrott ki, 11
nak: Ivánfy Lajos választattak meg.
a sínekre vetette magát. E szám eléggé mutatja
Nemzeti színház.
azon sorvadást, mely alatt társadalmunk szenved.
** (Mindennapra egy halott.) Szombathelyt a
Péntek, jan. 5. „A nők az alkotmányban
Vigj. 3 felv.
múlt évben 365 haláleset fordult elő ; tehát épen Irta Tóth Kálmán.
11
annyi a hány napja volt az esztendőnek.
Szombat, jan. 6. „Teli Vilmos. Opera 4 felv. Zenéjét
Legújabb naptárak.
** (Böhm Lénárt) derék történészünket Fe szerzetté Rossini.
Vasárnap, jan 7. „Tündérlak Magyarhonban.11 NépSzerencse n a p t á r az 1812. évre. Számos
hértemplom választóközönsége a végbement tiszt szinmü 2 felv. Újonnan kidolgozta N. N.
újításon polgármesterré választotta. Ö tehát első
Hétfő, jan. 8. „A fösvény." Vigj. 5 felv. Irta Moliére; képekkel, világosított példával, útmutatással és
tanácscsal arra nézve, miként lehetünk e földön sze
alkotmányos polgárnagyja e nemrég polgárosított ford. Kazinczy Gábor.
Kedd, jan. 9. „A tévedt nő.'1 Opera 4 felv. Zenéjét szer rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenő. Ára
és szab. kir. városi rangra emelt magyar határőr
zetté Verdi.
fűzve 60 kr. o. é.
vidéki városkának.
Szerda, jan. 10. „Macbeth" Szomorújáték 5 felv. Irta
Eladó leányok n a p t á r a 1872. szökő évre.
* (Expediczió az északi sarkhoz.) Veyprecht Shakespeare; ford. Szász K. — (Jókainé assz. fóllépteül.)
és Payernek azon állítása nyomán, hogy az északi
Csütörtök, jan. 11. „Az afrikai nő." Opera 5 felv. Zené Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagyott kéz
iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ara fűzve
sarknál Spitzbergba és Novaja Semlja közt hajóz jét szerzetté Meyerbeer.
50 kr. o. é.
ható tenger létezik, ama tengernek megvizsgálá
sára Ausztriában expediczió van készülőben. En
I j ^ " Kapható minden könyvárusnál az or
Szerkesztői mondanivaló.
szágban.
nek támogatására gr. Wilczek János azon kikö
— J.-Kis-Er. A szives jó kivánatot köszönjük. De a
téssel ajánlott fel 30,000 frtot, hogy az expediczió
beküldött versek nagyon gyengék; mintha, egyiknek egy
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé
vezetése Veyprecht és Payer urakra bízassák.
kifejezése szerint „csízecske csicsereg"-ne bennök.

Nyílt-tér. *)

nyek irányában vállal felelősséget a

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és
hetinap

Kafhoiikos és protestáns

Görög-orosz

naptár

naptár

Január
14
15
16
17
18
19
80

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Izraeliták
naptára

Löwinger A. és Társa
MM» papir' kereskedése
Pesten,

hossza

kél

nyűg.

hossza

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)

kalap-gyári-raktára P e s t e n ,
váczi- és zsiMrus-uteza szögletén.

a „tanulóhoz

Legújabb választéka

Levélpapírok.

nemez- és selyem-kalapoknak, nrak, fiak és gyermekek
részére.

100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo
nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
1 ft._20 kr.
&F" 100 levél és borítékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég
gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
lft.
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
S V " N a g y választék mindenféle
üzleti, j e g y z é k i é s másoló könyvek
ben. — N y o m d a i munkák megrende
lés szerint a lehető l e g o l c s ó b b ára
kon. — Levélbeli megrendelések
ntánvét mellett teljesíttetnek.
SaF~ A iennt elősorolt mennyi
Bégeken kívül — k e v e s e b b nem ren
delhető m e g .
1155(14-0)

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, kü
lönösen mellfájás, rekedtség,
köiiögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvl orvos által sikeresen
gyógyíttatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-tól 4-ig.

Bálvánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt váczi-ut 24-ik s z á m . )

Legújabb készítésben
Cilinder-kalapok, a
ft. 4, 5, 6, 7 — kr.
Párisi, valódi angol, a 8 ft., legfinomabb, a
ft. 10—12 — »
Gibus gép-kalapok kaschmirból, a 6 ft., valódi párisi, a 8 ft., legfino
mabb atlaszból, a
ft. 15,16 — »
Fekete halvány cilinder-kalapok nemez és kaschmirból, a . . . ft. 6, 7, 8 — »
Legújabb minta és készitésü kerek nemez-kalapok; feszesek, félfe
szesek és lágyak, á ft. 2.50, 3, 3.50, 4, legfinomabb, á . . . . ft. 5 — »
Angol és párisiak, á
ft. ti, 7, 8 — »
Fiu-kalapok fekete és szürke, á
ft. 2, 2.50, 3 és 8.50 »
Gyermek-kalapok fekete, világos, szürke, sötétszürke és fehér, kelme
és lemezből, a
. ft. 2, 2.50, 3, 4 — »
Fekete és barna lakk-kalapok, matrózok minta, gyermekek és fiuk
részére, á ft. 1.50,2, leányok és hölgyek részére legújabb minta,
finom, a
ft. 2.50, 8 — »
Gyermekek és fiuk részére kelme- és bársony sipkák, a . .
ft. 2, 2.50, 3, 8.50 »
Gyermek és nagy honvéd sipkák, a
ft. 1.50, legfin. 2.50 p
»
kucsmák szürke és fekete, á
ft 1.10, 1.40, 2, 2.50 »
Vadász-kalapok, urak részére, á
ft. 8, 8.50, 4, 5 — »
»
»
fiuk
«
á
ft. 2.50, 8, 3.50 »
Utazó- és vadász-sipkák, urak és fiuk részére, kelme és nemez
ből, a
ft. 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 5 — »
Tüzögetettselyem sipkák,urak, fiuk és gyermekek részére,áft. 1.40,2,2.50, 3,8.60 »
Szürke vegyesszinüek, kerek, vízmentes pamut-kalapok, urak ré
szére, á ft. 1.80, 2,2.20, gyermekek és fiuk részére, á . . ft. 1.30, 1.60 »
Gyermek- és fiu-cilinder-kalapok, á
ft. 4, 5, 6 — »
Női nyargaló-cilinder-kalapok, á
ft 66, 8 — »
Kocsis-kalapok, á ft. 5, tollal és szalaggal, á
ft. 6 — »
» •
»
vizmentesek tollal és szalaggal, á
ft. 6, 7 — »
Livré-kalpag,Jvízmentes sima, á ft 4 és paszománnyal és boritokkal, á ft. 6, 7, 8 — »
Selyemkelme-kalapok legújabb alakú és készitésü, á . . . . ft. 3,4, 5, 5.50 »
Világos kelme-kalapok a nyári idényre minden szinben, valamint fe
hér pique-kalapok urak részére, á
ft. 4, 5 — »
Valódi florentini szalma-kalapok, valamint angol, á . . . . ft. 3.50, 4, 5 — »
Livré huszár-sipkák, á
ft. 3.50, 4 — »
» cilinder-kalapok, á ft. 7, 8, valódi paszománnyal és boríték
kal, á
ft.
10, 12, 14 - »

Házi

sipkák.

Egyszerű horgolt házi, á ft. 1.80, finomabb, á ft. 2.50, 3, legfinomabb, á ft. 5, 5.50 »
Török veres finom fesz bojttal, á
ft. 1.80,2, 2.50, 8 — »
Bársony házi-sipkák fekete és minden más szinben, áft. 8.50,4, 5, finom
selyem-bársony valódi arany paszománnyal, á ft. 7, 8, 10, legfin., á ft. 12 — »
Nagy választék nyakkendőkben és bojtokban, á
8—30 kr., ft. 4 — »
Finom prágai glaee-keztyük, á
ft. 1.50, 1.80 »
Utazási nemez-csizmák, urak részérc, á ft. 2, 2.50, magasok, á ft. 3,
magas bőrrel beszegve, á
ft. 6, 7 — »
Házi nemez-czipók, urak részére, á
ft. 8, 3.50 »
»
»
»
nők
»
á
ft. 2.50, 3,3.50 »
»
>
»
»
» fűzéssel, á ft. 5, huzallal
ft. 5.80 »
Leány czipők fűzéssel és bőrrel szegve, á
ft. 3.70 „
Egészségi-hárizsnyák finom fehér nemezből, á
ft. 1.80 »
Papucs
ft- 1.20 »
Nemez-talpak
50 »
„
» bőrrel
ft. 1 — »
Vízmentes eső kalapok, urak részére, á ft. 4, és eső sipkák . . . .
ft. 8.50 »
Minden vidéki rendelések elfogadtatnak és leggyorsabban készíttetnek el.
Cilinder-kalapok minden időben vasaltothatnak, á 20, 30 kr., egészen gyű
röttek, á 60 kr.
Raktáramból vett cilinderek Ingyen vasaltatnák, csak egészen gyűröttekért
20 vagy 80 kr. számíttatik.
Minden kijavítások elfogadtatnak és a lehető leggyorsabban elkészíttetnek.
Egy nemez-kalap felékesítéséért ft. 1.80, uj alakítás és felékesítéséért ft. 1.50,
egy darab festése, alakítása és felékesítése ft. 1.80, 2 ftig., legfinomabb ft. 2.30.»

&£T Egy fejmérték (Conformatenr) által, minden kalap néhány perez alatt a fejhez alaklttathatik.

Skrlván Ferencz.

ERNST L.,
homáopath-orvos és szülész.
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kalapgyárnok és kalapkoreskedő Pesten, váczi-uteza

Titkos betegségeket és tehetetlenséget

Szerk.

Zichy Mihály (arczkép és képpel). — Ezermester az
idő . . . — Régi nóta. — Az Országgyűlési Ifjúi Egyesület
és Casinó apológiája (folyt). — Kalandok az északi sark
vidékeken (vége, két képpel). — Bacsányi János hátraha
gyott kéziratai. — Kirándulás a havasra (folyt.). — Egyve
leg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi újság?
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Nyilt-tér. - Heti-naptár.

SKRIVAN FERENCZ

hatvani-uteza 6. sz.,
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

TARTALOM.
Nap

Jan. (ó)
Sebat R. t P .
G í Mór
2 B t Silvester 4
293 40
Rem. Pál.
3 Malachias
5Jab
294 41
Győző
4 70 tanitvány 6
295 42
Rem. Antal
5 Theophant
7 Jónás
296 43
Piroska
8 Epiphania
8 Jonáthán 297 44
Márius
í 7 Ker. János
9 Xylopho. 298 45
Fáb., Özséb
8 György
10 Sab.Bes. 299 46
Hold változásai. 9 Első negyed 17-én 1 óra 18 perczkor délután

t> Z Jéz. sz. nev.
Remete Pál, Mór
Márczel, Géza
Remete Antal
Péter rom. széke
Mari us
Fábián és Sebest.

HIRDETÉSEK.
^ ^ ^ £ i Cs. és kir. szab. gyökere£
^ h / s e n ható poloska-irtószer,
^ B H f ) bútorok számára. Egy üveg
< ^ ^ v » ára 4 0 kr. 6 üveg í f t . o . é .
Fölülmulhatlan hatású poloska-lrtószesz, falazat számára. Festésnél, meszelésnél vagy falak mázolásánál a festékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elégséges egy középnagyságú szobára.
Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-bogár
(Heimchen) Irtó-por.
1 csomag ára 3 0 kr.,
6 csomag ára 1 ft. 5 0 kr.
Valódi persa rovar-por,
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
2 0 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.
, A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasítás
mellékelve van.
W " Nagybani árszabályok a t. ez
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek
S V Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik.
1152(16-24)
g y Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb.
Számos megrendelést vár:

REISS

B..

magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a
férgek gyökeres kiirtására
Pesten, három korona-nteza 9 . sz.

Mindennemű

takaró-papiros
(Makulatur)
kapható Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt.

Báli

disz-hajfürtöket,
melyek egész éjen át kurta rugékonyság, valamint tömött fényes természetes
bodrosságukat megtartják, a hires

..Pálma"

nyújt.

E g y üveg ára 1 ft. 2 0 kr. és 7 0 kr.
Kapható Pesten: Tőrök József
gyógyszerésznél király-utczaésLneffSf.
illatszerésznél váczi-uteza a „Minervá"hoz.
1216 (3—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám alatt)
megjelent és minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:

Loskay ltékény.

(elgyengült férfierőt)

1 nemzeti irodalom és műveltség története.

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett

A legrégibb időtől a mohácsi vészig.
Második kiadás. — (8-rét, "VTH, 238 lap) fűzve 1 ft.

Handler Mór,
9tT

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatása
patkány- és egérIrtószer. Egy bádog doboz ára I ft., 6
doboz 5 ft. o. é.

o r v o s - és sebésztudor, siúlési és szemesi.
Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután "Wtk
3 órától 5-ig.

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-uteza 13-ik szám, 1-ső
emelet, 14-ik szám.
m* (13-20)
M T Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

Dr. Pattison köszvény vattája,
a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
mell-, torok- és fogfajdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkosz vény. tagszaggatás,
hátgerinez és á g y é k stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 7 0 kr.,félcsomagé 4 0 kr.,
és kapható P e s t e n : Tórök József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. alatt; Aradon:
Bokor Antal gyógyszeréw; P o M o n y b a n : Henrid F. gyógyszerész; Temesvárit:
Pecher J . E . gyégyszerész; Makón: W e i l M á r k ; Bndan: Plchler Viktor, udvari gyógy
szerész s E p e r j e s e n : Schmidt Károly, gyógyszerész uraknál
1173 ( 4 - 4 )

24

Kollarits József és fiat

„IPSILMTIHOZ"

Tizenkilencedik évfolyam.

Biztos nyeremény.

czimzett legelső

Csak 11 ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül
egy darab részvényjegynek egy

vászonruha gyári raktárban

1839. Rothschild féie sorsjegyre,

váczi-utczában Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

minden nem ft k é s z fohérnemüek férfiak, h ö l g y e k é s
gyermekek számára.
Férfi-Ingek, rnmburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 60 kr., 8 ft., 8 ft. 60 kr.
4 ft, 4 ft. 60 kr.,6ft., 5 ft. 60 kr., 6 ft., 6 ft.60kr., 7ft.,8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli Ingek férfiak szamara 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft, 14 ft. egész 20 ftig.
Silnes férfi-Ingek, 1 ft. 60 kr.,2 ft., 2 ft 60 kr., 8 ft.
Férfi-Ingek fehér madapolanból 1 ft. 60 kr., 2 ft., 2 ft 60 kr., 8 ft., 8 ft. 60 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 76 kr.,
2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kragllk, kezelök, ny akkutok, kapcznk és mindennemű vászon- és battisztEsebkendök.
Nöi Ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek 8 ft, 8 ft. 60 kr., 4 ft., 4ft.50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft., 7ft.,8 ft.,
10 ft., 12 ft, 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft,
7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft, 12 ft.
Kői hálé-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
8 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
Kői vall-fűzők franczia alakban 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,
4 ft. 50 kr.
Női alsószoknyak és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnűrl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-fókötők, kapczák czérnából, pamut gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fin Ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, agyszin
tén gatyák és kapczák.
Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapczák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok arak és
hölgyek számára, agyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flanell-ingek és shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból, da
rabját 25, 27, 28,30, 32, 35, 88, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft., 15 ft, 16 ft., 17 ft., 18 ft., 20 ft.
egész 25 forintig.
1209 ( 3 - 8 )
TörfilkAző-kendók tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10 ft., 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Színes canefas ágynemaeknek 9 ft, 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.,
12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal-'és agy teritök. kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
9 V Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso
magolási dijt nem számítunk. *^P6

melylyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

E sorsjegyekből egészben még csak 5 húzás leend,
melyben

minden s o r s j e g y feltétlenül ki f o g hozatni.

Politzer Zsigmond és társa
bankháza Pesten, fürdö-utcza 1-sö sz. alatt.
W T Vidéki megrendelések azonnal foganatosít
tatnak.
1196 (9—25)

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnil 10 krajczarba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatahuik számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein és Vngler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Hnile balsamiqne
Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya- lapdacsok.)
Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg
óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektói, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
1185 (4—6)
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
Ü T Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggniczban

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
1872. évi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos eredeti képpel
illusztrálva; a másik rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
postai szétküldéssel vagy

négyszögletfiek (8 évi jótállás mellett).
Horderő:
Iral

1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa.
18 21 25 85 45 55 70 80 90 100 110 forint.
Salyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett).
Horderő: 1 2
4
10 20 30 40 50 60
70 80 font.
Eral
5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint
Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett).
Horderő: 15 20 25 30 40 50 mázsa.
Ára:
150 170 200 230 300 350 forint.
Ilid-mérlegek (10 évi jótállás mellett).
Horderő: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsaÁra: 350 400 450 500 650 600 650 750 900 1200 forint
Továbbá minden más mérlegek és sulyok. | V * Megrendelések, a pénzösszeg
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak:
1202 (7—50)

Bngányi L. és társa,
mérleg- és suly-gyárosok Bécsben.
W * Baktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám.
••F* Gyár: Margarétáén, Crriesgasse 26-dik szám Bécsben.

MarczibányiAntal.

(balzsamos-olaj),
jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ára Z ft. 25 kr. a. é.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr.

Pesten házhoz

hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:
Egész évre (január—deczember)
Félévre (január—június)

10 ft. — kr.
5 n — „

Csupán Vasárnapi Újság:
Egész évre (január—deczember)
Félévre (január—június)

6 ft. — kr.
3 „ — „

Csnpán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—deczember)
5 ft. — kr.
Félévre (január—június)
2 „ 50 „
•W* Egyes előfizetések legczélazerübben postai utalvány által eszkö
zölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik.

Uj kedvezmény!
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedése
folytán a jövő 1872. évtól kezdve azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj Regél*"
czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett t ftért rendelhetik meg.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.

(2—3)
(Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt)
Kiadó-tulajdonos Itfrkenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-dik szám aktt).

(1793-1872.)

A z akadémia palotáján a közelebbi na
pokban lengett gyász-lobogó ezúttal a tu
dománynak nem egy fölkent bajnokát, ha
nem egy nagylelkű pártolóját jelentette a
nemzet uj halottjául. Az utóbbiaknak nem
vagyunk nagyobb bővében, mint az előb
bieknek, s nem kisebb mértékben érdemlik
tiszteletünket, s hogy kegyelettel és hálá
val álljunk meg ravataluk fölött és pillant
sunk vissza életökre.
Csókái és puchói Marczibdnyi Antal,
cs. kir. kamarás, Trencsénmegye egykori
főispánja, egy régi gazdag
magyar család utolsó férfi
sarja az, kit az akadémia igaz
gató tanácstagjai közül ja
nuár 13-án a halál kidöntött.
A Marczibányi család, mely
férfi-ágon most halt ki, egyike
volt az ország leggazdagabb
nemesi családjainak, s miután
hajdan a harczmezökön és a
közszolgálatban
jeleskedtek
tagjai, utóbb nemzedékeken
át a jótékonyság magas jellem
vonásával tündököltek, miről
számtalan jótékony, közhasz
nú és tudományos czélu alapitvány maradandó tanúságot
tesz. Legnevezetesebb amazok
közt a közönségesen csak „Marczibányi-alapitvány" név alatt
ismeretes amaz intézmény, me
lyet 1815-ben, Marczibányi
István (a most elhunyt Antal
nagybátyja) hagyományából s
kifejezett végakarata szerint,
testvéröcscse M. Imre tett,
70,000 forinttal, azt Pestme
gye kezelésére bizva, általa
részletesen kijelölt czélokra.
Ennek kamataiból nyer 400
frtot a váczi siketnéma-intézet;
480-at a pesti rókus- és budai
irgalmas kórházak szegény be
tegek ápolására stb., továbbá
500 frtot a nemzeti múzeum, s ugyanannyit
tűzött ki két irodalmi jutalomra, egyet a
nemzeti nyelv, másikat a tudományok mivelése köréből; ily jutalmak voltak azok, me
lyek egy m. nemz. szinház, majd egy m. tud.
akadémia alapitása s szervezése módjainak,

s ismét a nyelvújítás elveineK kérdéseire is
kitüzettek volt, melyek közül az utóbbi ket
tőt egyszerre nyerte el gróf Teleki József,
később az akad. elnöke s a „Hunyadiak
korá"-nak nagynevű szerzője. E jutalmakba
m.tud. akadémia megalakulása után annak
kezelésébe mentek át, s ma is fennállanak,
egyik a nagy jutalom mellékjutalmául, má
sik pályakérdések dijául szolgálván.
Marczibányi Antal egészen méltó volt
őseihez s apáihoz. Fiatal s férfi korában a
közélet terén vitt munkás és hasznos szere-

MARCZIBÁNYI

ANTAL.

pet; agg korának egyetlen örömét a művé
szet és tudomány pártolásában s a szenve
dők nyomoráqak enyhítésében találta.
A múlt század utolsó tizedében, 1793.
máj. 28-án született Puchón, családja egyik
ősi fészkén, Trencsénmegyében. Bár nagy

vagyon örököse, fiatalon már a közhasznú
munkálkodásban kereste élete nemesb czélját, s alig végezve tanulmányait, tett- és ha
táskört keresett magának. Megyei közhiva
talra lépett s 20 éves korában Trencsén
megye szolgabirája lőn. Három év múlva fő
szolgabíróvá választatott, s e hivatalt nyolcz
éven viselte szülömegyéjében. Az 1825-ki
nagyfontosságú országgyűlésre megyéje öt
küldötte egyik követéül s ő a szabadelvű
párthoz csatlakozván, miután az 1830-diki
rövid (koronázó) országgyűlésen is képvi
selte megyéjét, az 183%-kin,
mely reform-országgyűléseink
sorát oly méltólag nyitotta
meg, folyvást a hazafias párt
hoz tartozott s a szabadelvű
reformok embere volt. Az or
szággyűlések közidőiben me
gyéjében az ellenzéki párt
vezére vala, s az utolsó Illésházynak, Trencsénmegye örö
kös főispánjának konzervatív
törekvései s hatalmaskodó
korlátlan önkénykedése erős
és fáradhatlan ostorukat ta
lálták benne.
Visszatérvén az utóbb em
iitett országgyűlésről, me
gyéje által alispánnak válasz
tatott meg, s magát a közigaz
gatás vezetésében époly ügyes
nek és tevékenynek bizonyitotta,a mily tántorithatlan volt
a szabadelvűséiben és haza
fiságban. Az 183.9—40-ki or
szággyűlésen még egyszer kép
viselte megyéjét; 1841-ben
Arvamegye főispáni helytar
tójává, 1845-ben pedig Tren
csénmegye főispánjává nevez
tetett ki. E tisztségében nem
csak megyéjének átalános tisz
teletét és szeretetét vivta ki,
— hanem az ország történel
mének lapjain is megemlítésre
méltó helyet vivott ki magának, midőn az
1847-ki konzervatív mozgalmak alkalmá
val Pesten a szabadelvüség ellen szövetke
zett 400 előkelő magyar családdal szemben,
az ellenzék tagjain kivül ő volt az egyedüli
a ki e szövetkezés és annak iránya ellen föl

