földhitelintézet

sorsotás alá eső 5y2 %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsft helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog ál'al fedezve vannak.
E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kOlcsftnfts jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek
birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34 1 « év alaít,
félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, ő 1 , ° o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon teke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

$ egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt

nyújtanak.
fP5"" Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók I'ESTKN: Jlalvienx C. .1., Wahnnann és fia
Báron testvérek ezimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Sclmapper, Joiiann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság föügynöksógeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzéit azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (19 -0)

110,000 tallér cziistprnzben
mint legmagasb nyeremény t

S V Csak 3 o. é. forint ~3HH
az ára egy eredeti áUmnrészlet-sorsjegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas
kormány által biztosított
legnjabb nagy

jutalomdij-sorshüzásra.

Az egész alaptőke 4 hó alatti nyeremény-húzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatní.
1364(1-5)
14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. ni.:
11O,OÜO, 85,000, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,<:00, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t tallér,
melyek okvetlm meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg beküldése mellett, pontosan és gyorsan eszközöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt húzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készji nzben fognak átszolgáltatni.
Mint előre látható, hogy a megrendelések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéretnek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoi forduljanak.
L. Steindeckcr-Scblesinger,
bank- s váltóuzlete m. Frankfurtban.

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatának, tapasztalatai és a legkitűnőbb európai tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számú Grossz-házban, minden hétköznapon délelőtt 11 órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban.
1350(3-6)

jnindennemfi

takarópapiros
. (Itlakalatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

l Minden gyomorbaj és vakolásban szenvedőknek nagyon ajánlandó

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

m 9x 4)

~^-^*m>*ift£8$£'~'

GYOMORSZESZE
(Magén-

Essenz)

mint kitiino segédszer minden gyomorbaj ellen, úgymint elromlott gyomor, etvágyhiány, gyoniorémelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik),
váltóláz stb. stb.

Mint óvszer a cholera ellen is nagyon hathatósnak
mutatta magát.

Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

urnái, király-uteza 7. szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt
kivannak elvállalni, szíveskedjenek fordulni.

Bécsben WEISS JÓZSEF gyógyszerész urnái, Tuchlauben Nr. 27.
Bukurestben KLADM KÁROLY" gyógyszerész urnái, Strada Serban
Voda 3. sz. a.
Azonkívül még léteznek raktárak a következő gyógyszerész uraknál:
Bécsben: Dr. Girtler Józs. [Kolozsvártt: Hincz
D.
jRozsnyóban: Posch J. J.
WoffJános.
Sárbogárdon: TrsztyánFreiung 7.
Aradon: Szarka János.
Lügoson: Kronetter Fer.
szky Kár.
Battaszéken: Pasch Lajos. Ma>tj ar-Óvaron: Sziklay Szegeden: Aigner Kár.
Brassóban: Stiehler Ede Antal.
„
Meák Gyula.
A l
„a fehér templomhoz."
„..„_,
Balogh Istv. Temesvártt: Pecher J. E
Dfbreczenben: Borsos F.iiOrosliázán: Székány Istv.
Ágost.
Egerben; Eningerlgnácz. Pozsonyban: Pisztory Bó- Tokajban: Krötzer
Tornallyán : Lipthay J.
Eszéken: Deszáthy István. dog.
„
Karolovics Miksa.
Ungváron: Bene L.
Gyöngyösön: Kocziano- Pozsonyban : Schneeber- Varasdon : Lellis Ede.
ger
D.
vich József.
Zágrábban : Mittelbach
e C 8 e
" : Nendtwich Vilm.
Győrött: Némethy Pál. 1 P
GöllnitzbenTBrujmann K. Rimaszombaton: Hamal- Zsigmond.
K a r". '
| Zirczen: Vekerle János.
Ede.
' j•
ár •
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 Irt. - Postán küldve
a pakolásért 20 krral több.

Ismételadóknak illendő engedek adatik.

Nemzeti virágok,

45-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

bársony s a legfinomabb szövetből, nemkülönben tollakkal vegyítve, továbbá divatdisz-tcllak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legkisebb rendelékek is a föntnevezett tárgyakból a legkielégitőbben s
gyorsan megküldetnek.
1347 (3-8)
ÜMELCHER ANTAL
toll- s virág- gyáros által Bécsben, Neubati,
Barggasse 6-dik sz. a.

200,000 ezüst forint

mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,ti00, 30,000, 85,000, 20,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint
összesen

14,811 nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapított és biztosított legújabb nagy pénznyeremény-sorshúzásban; ezen jutalomdij-forshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánlható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztosítás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, valamint a pénznyeremények a húzás után
minden részvevőnek az alólirott bankárház által azonnal meg fognak küldetni.
A sorshúzás kezdete nov. 22-kén.
eredeti sorsj. ára l'/j ft. o. é. bankj.
3 ft. o. é.
6 ft. o. é.
*/,
Szives megrendelések, a pénzösszeggel együtt, mihamarább s közvetlen az ]
alólirotthoz intézendők
j
Homburger Móricz,1
Trierischer-Platz Nr. 9.
1855 (8—10)
m. Frankfurtban.

Családok,

kik a köszvény- és csúzos-bántaltnaktól magukat távol — vagy az ellen egy hathatós
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajtanak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi*

lairitz-féle erdeígyapot gyártmányok és készítményekből

egy jól rendezett raktárt taitok.Ezen gyártmányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyítvány áll a t. ez. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készeéggel kellő felvilágosítással szolgálok; minélfogva a fenérintettek a t. ez. közönség szíves figyelmébe ajánltatnak.
1320 (6—6)
S 1 G M l N D J.,
városház-uteza 1-ső sz. a. Pesten, a „zöld
koszorúhoz."
Demjén László könyvkereskedésében
Kolozsvárit megjelent és kapható:

Petőfi Sándor 1848/49-ben
di<zkiadás olajfesték nyomatban 8 ft.
szinnyomatban
5 ft.

Az erdélyi nemzeti fejedelmek
arczképcsarnoka
diszkiadás

2 ft.
2 ft. 50 kr.

Erdély nagyfejedelemségl848.
évi országgyűléseinek jegyző- és irománykönyve
1 ft.

1848. évi erdélyi országgyűlési
törvényezikkek történeti függelékkel
1361(1-3)
30 kr.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

HP

8 nap alatt "Üi

minőségre nézve

8RT 48 óra alatt ~*@

.

meggyógyittatnak

dr. Fux J.

123 év óta fenálló rendelési intézetében,
| anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-sö
emelet 1193 (U-12)

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gnsitár. - Nyomatott aaját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, november 5-én 1865.
Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
I V Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtataanál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket eliogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M.-FrankfurtbanOttó Hollienés Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Greguss

Ágost.

Ugy hiszszük, hogy átalános érdek- „magyar társaságban" adta az irói pályára j Vajda Péter helyébe, az ottani gymnáziumnek teszünk eleget, midőn a magyar iroda- való hajlamának s képességének első bi- hoz bölcsészet tanárául hivatott meg.
lom egyik hű munkásának, a magyar irói zonyságait. Apróbb dolgozatai, miket itt
Alig volt 21 éves, midőn a tanári székbe
osztály tiszteletre méltó tagjának arczképét készitett, távolabb körökben is figyelmet lepett, de fiatalsága daczára komoly törekmutatjuk be olvasóinknak. Nagy számmal ébresztettek.
vése s tapintatos föllépése által hamar megvannak még a jelenleg működő irói kar köMajd az életpálya-választás nagy kérdése nyerte az ifjúság szeretetét s tiszteletét.
rében, kiknek régóta tartozunk e kitüntetés- állott előtte. Greguss Ágost elébb az orvosi Ezen állásában találta az 1848 —49-diki
sel, s talán nem egészen a véletlenség okozta, pályára szánta magát s e végből Bécsbe is időszak, melynek mozgalmaiban oly élénk
hogy lapunk ezen rovatában eddigelé nem utazott; azonban csak egy évig foglalkozott részt vett, hogy a forradalom legyőzése
csupán az irói érdemeket méltányoltuk, ha- az orvosi tanulmányokkal; ekkor abbahagyta után ö is menekülni volt kénytelen, s egy
nem legtöbbnyire az élet különböző más azon szándékkal, hogy a tanári pályára lép. alföldi pusztán nevelői szerepet vállalt,
pályáinak érdemdús férfiait szemeltük ki E czélból mindenek előtt a németországi utóbb pedig Gyulán, majd meg Szarvason
ismertetéseink tárgyaiul, — legalább nem egyetemeket kívánta meglátogatni s e vágya húzta meg magát, várván az idők lecsendemondhatja rólunk senki, hogy
sülését. Az utóbbi helyen azonazon körben, melyhez magánban nemsokára elfogták s Nagyviszonyok szűkebb és tágabb
Váradra vitték, hol tiz hónapig
köteléke minket is köt s melyfogságban tartották.
nek tagjai magunk is vagyunk,
A hírlapokban elszórva megpazarul szórtuk volna a tömjénjelent egyes dolgozatai által a
fíistöt s dicskoszorukat.
pesti irányadó körökben már
Azonban e tartozásunkat leeddig is figyelmet gerjesztvén,
róni, a jövőre nézve, e lapok
igy történt, hogy midőn nagyegyik méltó feladatának tekintváradi fogságából kiszabadult,
jük. S Greguss Ágost azok közül
Toldy Ferencz közbenjárására,
való, kiket eddigi irodalmi műTörök Jánostól, a „Pesti Napló"
ködéséért, de azon jövő reme,'
akkori szerkesztőjétől, meghínyében is, melyet komoly irávást kapott, hogy lépjen be
nyú munkásságukhoz kötünk, az
>>
munkatársnak a „Pesti Naplódelismerés ez igénytelen adomához. Ez ajánlatot elfogadván,
nya méltán megillet.
1852-ben Pestre költözött s ez
Greguss Ágost alig 40 éves,
idő óta állandóan itt lakik s
s neve már két évtized óta
folyvást buzgó munkása a maismeretes a magyar irodalom
gyar lapirodalornnak. Többi kökülönböző téréin. Született 1825
zött ekkor irta a „Pesti Napló"
évi april 27-kén Eperjesen, hol
tárczájában nagyszámú „irói
atyja, Greguss Mihály, köztiszarczképeit," melyek egyik fóteletben állott s nagy számú
czélja volt az akkori szomorú
egykori tanítványainak hálás
napokban, multunk és jeleseink
emlékezetében élő tanár volt az
emlékeinek fölelevenitése által
ottani evang. kollégiumban; s
lelket, hitet és bizalmat önteni
innen 1833-ban a pozsonyi
az uj nemzedékbe, — s e czélt
tyceumba hivatott tanárul. —
Greguss lelkesítő irodalmi képei
Eperjesen és Pozsonyban tölnagyrészt el is érték.
tötte tehát az atyai háznál
Ezután Greguss Ágost egygyermekéveit, szülőinek gondos
másután
rendes munkatársa
GREGUSS ÁGOST.
nevelése alatt. Atyja 1838-ban
volt a „Pesti Napló"-nak, a
Pozsonyban elhalván, az özvegy édesanya nemsokára teljesült is, a midőn a poroszor- Bécsben megindult „Magyar Sajtó"-nak
gyermekeivel együtt szülőföldére, Gömör- szági hallei egyetem polgárai sorába irattá (mint pesti munkatárs); majd ismét a P.
megyebe, Rozsnyóra költözött, s Greguss nevét. Az akkori legjelesb tanároktól hall- Napló"-nak, a „Magyarországénak; utóbb
Ágost itt folytatta megszakasztott gymná- gatta itt a bölcsészetet, mely ez időben az „Ország" felelős szerkesztője lett, s mint
" 7 i r á n y a i t . A bölcsészeti tanfolyam kedvencz tanulmánya lett. Tudományos elő- ilyen a provisorium ideje alatt a katonai
bevégzésére Eperjesre ment vissza s az itteni
törvényszék súlyát is érezte, mely egy havi
kollégium ifjúsága körében fennállott u. n. menetelének híre már megelőzte, s alig tért fogságra ítélte el. A jelen év tavaszáig Pákh
vissza hazájába, midőn Szarvasra, az elhunyt
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Alberttel együtt szerkesztette a „Magyar
Sajtót" majdnem két évig.
A politikai lapokba irt politikai tárgyú
czikkein kivül számos dolgozata jelent meg
egyéb folyóiratokban is; igy a Pákh Albert
által szerkesztett „Szépirodalmi Lapok"-ban,
Arany „Szépirodalmi Figyelö"-jében, utóbb
„Koszoru"-jában, stb. Időközben Hunfalvy
Jánossal együtt a „Család könyvét" is szerkesztette, mely becses folyóiratból szintén
három évi folyam jelent meg Utóbbi időkben
leginkább a Csengery által kiadott „Budapesti Szemle" szerkesztésében vesz kiváló
részt. — Ez időben néhány szinmüvet is irt,
melyek kevésbbé sikerültek, ámbár az egyik
az akadémiánál 100 aranyos jutaloindijban
is részesült.
Legnagyobb munkásságot fejtett ki Greguss Ágost a lapokban megjelent kritikai és
aesthetikai dolgozataival, szinházi és könyvbirálataival, melyekkel sok mozgalmat és
gyakran erős polémiákat idézett elő. Még
szarvasi tanár korában írt egy „Szépészet"
czimü aesthetikai müvet s később egy magyar
„Verstan"-t is; sokat foglalkozott a külföldi
irodalmak jelesb müveinek átfordításával,
melyek közül elég legyen itt csupán a
„Külföldi népdaloku-a,t,&z „Antónia" czimü
regényt és Shakspeare „Szeget szeggel11
czimü színdarabját megemlíteni, melyek
mind a Kisfaludy-társaság kiadásában jelentek meg.
Szépirodalmi s kritikai dolgozatai utat
nyitottak neki a Kisfaludy társaságba, melynek előbb tagjává, azután titkárává, s midőn
Arany János az igazgatóságtól lelépett, helyettes igazgatójává választatott. Mint ilyen
vezeti jelenleg egész buzgalommal ezen szépirodalmi intézet ügyeit.
Irodalmi munkássága magára vonta a
magyar tudományos Akadémia figyelmét
is, s midőn ez az idők viszonyai által félbeszakasztott működését ismét folytathatta,
Greguss Ágost 1858-ban levelező, 1863-ban
pedig rendes tagul választatott a bölcsészeti
osztályba. Itt tartott értekezései közül több
önállólag is megjelent („Pantheismus és személyes Isten", „A materialismusról" stb.).
Mint az Akadémia küldöttje vett részt a múlt
évben Szatmáron tartott Kölcsey-ünnepélyen,
hol egy jeles emlékbeszédet mondott el,mely
később szintén külön füzetben jelent meg.
Legújabb nagyobb müve „A balladáról"
a Kisfaludy-társaság 50 aranyos pályadiját
nyerte el s azóta bel- és külföldön teljes méltánylásban részesült.
Valóban kivánatos volna, ha Greguss
Ágost kritikai és aesthetikai tanulmányainak
javát kiszemelve s összegyűjtve kiadná s e
tekintetben különben sem igen gazdag irodalmunkban egy érezhető hézagot pótolna,
ami legjobb eszközül szolgálna arra is, hogy
Greguss Ágost irodalmi működésének 8zel
lemét, öntudatos komoly irányát és sokoldalúságát érdeme szerint méltányolhassuk. Ez
idő előbb utóbb be fog következni; s midőn az
eddigi eredményektől sem tagadhatjuk meg
elismerésünket, azon reményben élünk, hogy
az élete délpontján álló férfiúnak még számos alkalma fog nyilni, tehetségei és tanulHiányai érvényesítésére, s azon igazán hazafiui érzület nyilatkozataira, mely Greguss
Ágost összes működését általában jellemzi.

Az örvény szélén.
A polczról leszálltam . . .
Nem szálltam, leestem, —
S ime! föl sem vette,
Azon ép a testem.
Messze eljutottam,
Már az éhezésig, —
S remegés, sápadtság,
íme folyvást késik.

Mért van hát az mégis:
öntudatom tiszta,
Lepattogzik róla
Súlyos vádak piszka,
Szigorún vizsgálván
Benne bűnt nem leltem,
Mégis oly rettentőn
Fáj lezuzott lelkem?
Mért van? — Ugy alkotott
Minket a természet,
Hogy minden jobban fáj
A nemesebb résznek.
Száz ütést tégy a fa
Törzsére, kiállja,
DG soha ki nem nő
Megtört koronája. —
Oh vájjon számomra
Mit szánt az ezentúl ?
— Nincs más, a kit kérdjek,
Kérdezem magamtul, —
Lelkem még reméljen,
Vagy kétségbeessék?
Várni, vagy . . • meghalni . . .
Mi a kötelesség ?
Istenem! meghalni
Olyan könnyű lenne . . .
Hah! a bölcső mozdult
Kis fiam sír benne.
Érzem. Itt a válasz
Bennetek, bálványim:
Édes feleségem,
Kedves két parányim.
Édes feleségem,
Bánátim hű társa,
Szenvedésem élő
Megvigasztalása;
Csevegő, mosolygó,
Bábozó leányom;
Kedves szép reményem
Gyönyörű Zoltánom.
Korhadt faderékot
Ölelő növények,
Földi környezetbe
Tévedt égi lények,
Háromszin szivárvány,
Három másik énem,
El nem hagylak én, nem,
Ertetek kell élnem.
Ezentúl ti lesztek
Gondolatim tárgya,
Lelkem egyedüli
Aggodalma, vágya.
Három fényes csillag,
Éjében a vésznek,
Napom, holdam, szóval
Mindenem ti lesztek.
Közösen vállaltuk
A munkát magu/.kra
Ö és én, hogy lenne
Hát nehéz a munka!
Tudom, ha csüggednék,
Uj erőre hoztok.
Melyhez támaszkodjam,
Ti vagytok az oszlop.
Nagy vagy, oh nagy Isten,
Ki az örvényszélen,
Ily magas csodákat
Cselekedtél vélem.
A hol poklot láttam
Ott mutattál mennyet,
S megtetted, hogy élnem
A halálnál könnyebb.
Kunsági.

ATlmrzó nádorok kora (1009-1620).
(Történeti rajz.)
i Folytatás.)

Mig Magyarországon igy folynának a
fejedelem dolgai: addig Csehországban megváltozék a had szerencséje; mivel a csehek
okt. 29-kén a Fehér hegynél véres csatában
megverettek Ez esemény Bethlen hadjáratát
is egészen megváltoztatá. — A fejedelem,
alig hogy vette ezen szerencsétlenség hirét,
azonnal vigasztaló levelet intézett szövetséges társaihoz, kijelentvén, hogy most annál
nagyobb tevékenységgel fogja folytatni a
háborút.

Azonban nagy szerencsétlenségére a magyarok meghasonlának egymás közt; mert
a rom.-kath. főurak a császárhoz, mint törvényes királyukhoz kívántak csatlakoz
Budiani ellenben és gróf Zrínyi, határozottan
a velük tar;ók nevében azt nyilatkoztatták
ki,hogy: miután a császártól semmi kegyelmet várni nem lehet, ők szükség esetében
inkább készek a töröktől segítséget kérni,
mint a császár iránt magukat hűségre
kötelezni.
E közben, a nélkül, hogy a hadfolytatás
megszűnt volna, a franczia követ közbenjárása folytán, különböző helyeken, ugvmint:
Bruckban, Pozsonyban. Németujhelyben volt
szándéka a hadakozó feleknek békét kötni.
Végre jan. 14-kén 1621-ben Haimburgban
összejöttek Meggau franczia követ kíséretében Prenner császári követ és Bethlen pompás küldöttsége 120 ragyogó személyzettel.
De miután Bethlen követeit a császáriak,
mint király követeit nem akarták fogadni,
az összejövetel minden eredmény nélkül
szétoszlott.
Ferdinánd erre csakhamar keményen
meginté a magyar rendeket, hogy Bethlentől elállva, az o iránta tartozó hűségre visz^
szatérjenek; mert különben őket is, mint a
cseheket, erőhatalommal fogja meghódítani.
De mivel Bethlen a királyi méltóságról
nem akart lemondani, kiadta Ferdinánd az
„Edictol Cassation, és Annullaüon" feliratú
kiáltványait a magyar rendekhez, melyekben
mindazon rendeleteket, melyek Pozsonyban
és Beszterczebányán hozattak — eltörli,
Bethlen királylyá választatását megsemmisíti, mint a mely a törvénynyel és igazsággal ellenkezik.
Ezen kiáltványok közzétételére Bethlen
azzal felelt, hogy a változó szeszélyü magyar
urak ide s tova kapkodása miatt í'ölingerelt
serege egy részét beküldé Ausztriába, és azt
Bécsig — mely a nagy félelem miatt üresen
maradt — tüzzel-vassal pusztította. — Igy
villogtak Bethlen fegyverei, midőn márczius
utolján török és tatár követség nagy pompával és drága ajándékkal érkezett Bethlenhez, annyi segitséget ígérve mindkettő a
kegyelt fejedelemnek, amennyire csak szüksége van és lehet.
Ezen ígért török, tatár segélytől azonban
Bethlen tekintélyesebb vezértisztjei megijedve, tőle elpártoltak, és a császár iránti
hűségre kötelezték magukat. Ilyenek valának Szécsi György, Bosnyák Tamás, Pálffy
István. Szécsi György, hogy annál nagyobb
hűséget tanúsíthasson a császár irányában,
az annyira rettegett Rhédey Ferenczet hálóba kerítve, elfogta, mely nem várt eseten
a nemzeti hadsereg ezen ünnepelt vezére
annyira megilletödött, hogy szive fájdalmai
következtében csakhamar meghalt. — Ezeket
követte a nádor Forgách Zsigmond, Balassa
Z-igmond és mások. A Prágában fölállított
vértörvény szék 28 cseh főembert végeztetett
ki pallos által.
Ferdinánd azon hitben és reményben,
miszerint az emiitett főurakat mások is követik, dunántul Colalto és Eszterházy Miklós
vezéreit rendelé Batthyáni Ferencz ellen, de
ki a császári vezéreket emberül megverve,
futásra kényszerité. A nagyon sajnált Pozsony falai alatt Dampierre. fővezére meglövetve 19,000 népével megveretett, az ott
fekvő morvák- és hajdúktól. Dampierre fejét
a hajdúk lemetszvén , a franczia követnek
elküldék, ki azt, mint francziát Pozsonyban
eltemetteté. Ezen veszteségét Ferdinándnak
helyrepótolá Bouquoi hadvezére Forgách
Zsigmonddal egyesülten, ki Pozsonyt, Modort, Bazint, Nyitrát elfoglalva, a híres
erősséget, Érsekújvárt szállta meg. Falai alá
I érve, azt monda: ezen várat, ha fegyverrel

be nem vehetem, beveszem aranynyal és
ezüsttel. De roszul számított; mert a hős
Thurzó Imre, a legtekintélyesebb magyais változtatva, annak épen oly üldözőjévé azon hazafiui nézetek és intézkedések hü felfogárokkal, még mindig Bethlen mellett volt.
Magának Bethlennek is sikerült, a me- lön, mint volt elébb védelmezője. — A nők sára, melyeket a honvédelmi bizottmány hazánk
gyéket, minden elcsábítás daczára is, meg- minden időben nagy befolyással voltak ugy jó és nehéz napjaiban szent ügyünk sikerére czélnyerni és maga mellett megtartani, melyek a legnemesebb, mint a legocsmányabb tet- szerüeknek itél." (Közlöny 1849. feb. 2., 17. sz.
60. 1.) Ez időben a nyilvánosság orgánumai igen
küldöttségeik által mindent megígértek, csak tek előidézésében.
megkevesedtek, és ugy szólván az Alföldi Hirlaarról biztositsa őket a fejedelem, hogy a koThurzó Imre helyét a békeszerető Thurzó pot kivéve, a magyar journalistika a Közlönyre
rona még mindig kezei közt van. Mit meg- Bzaniszló töltötte be, ki oly hatalmasan védte volt redukálva.
mutatván a fejedelem, a megyék öröme leír- Érsekújvárt Bouquoi ellen. Ferdinánd,BethA Közlöny terjesztésére nézve következő inhatatlan lett, és a korona az ország más len morvaországi állásából Bécset fenyegetve tézkedés történt a belügyminiszter által; „1.)
kincseivel együtt a zólyomi várból Ecsedr látván egyfelől, másfelől pedig a békességre Hogy minden nagyobb község, sőt a mennyire a
szállíttatott.
is hajlandó lévén, Pázmány Péter érsek és, sajtó-eszközök itteni hiánya megengedi, minden
Bouquoi és Forgách Zsigmond, a megyék Eszterházy Miklós által a fejedelmet békével község ingyen kapja a „Közlöny" egy példányát.
2.) Hogy a „Közlöny" illető czikkei a népnek
lelkesedését látva még mindig Bethlen mel kínálta meg, ki azt elfogadván, a béke-alkudo- ünnepnapokon felolvastassanak. 3.) Hogy néplett, mig az első tüzesebben folytatá aj zás helyéül Nikolsburg városa tüzetett ki, s felvilágositó czikkeknek egy rovátkája nyittassék
ostromot: addig Forgách, ki folytonosan 1621-ben deczember utolsó napjaiban vette meg, mely egyenesen a nép felfogásához mért
azon működött a német táborból, hogy Í kezdetét, és 1622-ben január 6-kán követ- fejtegetéseket fbglaland magában."
1849. jul. l-jével Emődi Dániel vette át a
magyarokat Ferdinánd részére hódithassa kező föltételek alatt hosszas.vetélkedés után
megbetegedett, és magát Nagy-Szombatba mégis köttetett: „A protestánsok vallásának Közlöny szerkesztését, a kinevezési okmányt értartom itt egész terjedelmében közölni :
gyakorlása, a bécsi béke és a II-dik Mátyás dekesneK
vitette.
„3591 B. E. Folyó észt. jul. 1-től kezdve a
Bouquoi július 10-kén, midőn fegyvere- megkoronáztatása előtt hozott czikkelyek „Közlöny" uj felelős szerkesztő által fog vezetsen lelkesítené katonáit a rohamra, a hő értelme szerint, mindenütt szabad legyen az tetni. Emődi Dániel hadnagy neveztetett ki áltahajdú Horváth Istvánnal vívott csatában, országban. Bethlen Siléziából az opaliai, lam főszerkesztőül, ki ez okból is keleti küldetéegy Csongrádi nevű kopjástól 16 halálos ratibori herczegségeket, Magyarországból sét máskorra halászta. Az uj viszonyok uj
seb alatt, miután lova alóla kilövetett, ösz- pedig Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, feladatot tűztek ki a hivatalos lapnak. Akarom,
hogy azokat a Közlöny megoldja; szüksége van
szerogyott. Vele együtt több főrangú tiszt Zemplén, Abauj és Borsod vármegyéket rá a nemzetnek, a szerkesztőnek ereje van hozzá.
s ezek közt Torquato herczeg is elesett. Az bírni fogja holta napjáig, ő is teljes vallás- Ennélfogva a hivatalos lapra nézve a következő
egész tábor, 25 ágyú, s több mint 5000 né- beli szabadságot és egyházi igazgatást en- elveket állapitám meg.
met fogoly esett a magyarok birtokába. A gedvén azokon a katholikusoknak; a koro
„1. Miután a háborúk zivatarai miatt a hirlahires Cartesius ezt látva, annyira megrémült, nát visszaadva, a _magyar királyi czimro pókra átalában nem történik előfizetés, ugy hogv
hogy hazájába visszamenve, egyedül a tudo- Bethlen le fog mondani, e helyett Ferdi postán a legolvasottabb hirlap alig bir kétszáz
mányoknak élt, kilépve a katonai szolgá- nándtól, római szent birodalombeli herczeg előfizetővel, azonban kell, hogy a nemzet az eseczimet nyervén. — Neki adja továbbá a ki ményekről és rendeletekről értesittessék: a hivalatból.
los lap minden községnek, mely bizonyos népes• Bouquoi halála nemcsak a német tábor- rály Tokajt, Tarczalt, Kassát, Keresztúri séggel bir, ingyen fog megküldetni. Sőt a táboban ébresztett nagy félelmet, hanem a ná- örökösen, Munkácsot 300 ezer, Ecsedet 100 rokba is oly számmal fogom elküldeni, hogy hador halálát is sietteté, ki csakhamar ezután ezer frtnyi zálogként, és a német birodalm záűk védői is ismeretére jussanak mindannak, a
segedelemből évenkint 30 ezer forintot; to- mi érdekli a szent földet, melyért verőket ontják.
megszűnt lenni.
„2. Kétségkivüli, hogy mivel a Közlöny legEzen nagyszerű s eredményében nagy vábbá átalános bünbocsánatot mindazoknak,
számosabb
példányban küldetett, mivel leghübb s
fontosságú ütközet hirét Bethlen Eperjesen, kik Bethlennel tartottak, s azon 17 föltételt legkimeritőbb
rajzát adták a történeteknek, mivel
hol gyűlést tartott, hallotta meg. Azonnal melyeket koronáztatása előtt a koronázás legbiztosabban eljutott 9 nép közé, a nagy közön30,000 emberből álló hadseregével megin- törvénykönyvben helybenhagyott, megérő ségre a legnagyobb hatással volt. Ezért találtam
dulva, diadalmasan nyomult előre, űzve, siti, és azok megtartására és megtartatására szükségesnek, hogy vele egy meJléklap jelenjen
nemkülönben azoknak az ország közönsé- meg, mely a nép józan eszéhez mért fejtegetésekergetve, sújtva azokat, kik mellőle elpárges
törvényei közé való beiktatására magát seket foglaland magában. Egyszersmind intézkedtoltak. Széchy Györgynek szűk volt Magyaresküvel
kötelezi, a sérelmek orvoslására pe- tem, hogy ezen czikkei innep és vasárnapokon a
ország széles határa; s mint egy elátkozott
nép előtt nyilván felolvastassanak.
lelek, futásban és bujdosásban töltötte éle- dig legfölebb 6 hónap alatt országgyűlést
„3. A Közlöny ezután nemcsak a rendeletektet. - Füleknél állott először is boszut tartand." Ezen béke megkészitésében Thurzó nek lesz közlője, hanem a kormány elveinek is
Bosnyák Tamáson, ki 400 huszáriával lekon- Szaniszló, Pázmány Péter s Eszterházy Mik- képviselője. Fogja vallani mindig a kormány
czoltatott Ezután Pálífy Istvánra került a lós tevékeny részt vettek, és a klérus nem elveit;fogja azokat magyarázni, fejtegetni, védeni,
ha kell; fogja a nemzetet tájékozni a kormány
sor, kit Abaffy Miklós a bányavárosok alatt is mondott ellene soha.
(Vége következik.)
politikájára nézve. Nem felel ugyan a kormány
körülkerítve, 1300 főből álló seregét tönkreminden tételeért a szerkesztőnek, de a czikkek
verte. Lovasságából 200 huszár maradt
irányának a kormányééval nem szabad ellenkezni.
életben, gyalogságából pedig csak a zászlóHírlapirodalmunk a 19-ik században. E szerint a hivatalos lap uj stádiumba lép , uj
tartó futhatott el Maga pedig egy kópiával
életet kezd, cselekvő állásba helyezi magát, s bajNegyedik közlés
üttetett agyon. Epén igy járt Horváth Fenoka, véde, képviselője, magyarázója leend a korrencz önkénteseivel, Pálffy Miklós pedig
mány elveinek, tehát mindig azon hatalomnak,
1848 és 1849.
mely a nemzet többsége által fog fenntartatni.
huszárjaival, mindkettőt hadával, Batthyány
(Folytatás.)
„Ezen elvek alapján szerkesztetett az itt köés Abaffy egyesülve, megsemmisítettek.
vetkező programm-értesités. Budapest , június
„Közlöny,
hivatalos
lap";
a
magyar
belügyBethlen vezérei nyomán haladva, a bámegbízásából szerkesztette Gyurmán 24-én 1849. Belügyminiszter Szemere Bertalan."
nyavárosokon keresztül előre bocsátott ha- minisztérium
A nevezett programmból a tér szűke miatt
Adolf. Megindult 1848. jun. 8-án Feladata volt, a
dai által Ausztriát fenyegetve, Pozsonyt kormány
hivatalos rendeleteit s intézkedéseit álljon itt csak néhány pont:
ostromoltatá
„A lap „nem hivatalos részén" kissé több
tá erősen. De részint, mivel pus- gyorsan a közönség elé juttatni, s bel- valamint
t
kapora is fogytán volt, részint pedig, hogy jülföldi hiteles tudósításokból olvasóit a dolgok lesz a változtatás, inkább a mostani kormány
majd maga után fogja csalni a németeket, igaz állásáról értesiteni; és igy ezen lap rendel- állásából s bevallott irányából, mint a szerkesztői
tetésénél fogva egyátalában nem volt más, mint változásból folyó.
az ostromot abbahagyva, bement Morvába. hivatalos értesítés tényekről és rendeletekről, de
„A „Közlöny" nevezett része ezentúl proItt hallotta meg azon leverő hirt hogy teljességgel nem az, a mi az időszaki sajtó többi grammal s határozott politikai iránynyal lépend
leghívebb, legtekintélyesebb
embere,
Thurzó orgánumainak rendeltetése, hogy véleményt kép- föl. — Programmja és iránya nem lehet más,
y
e, Thurzó
Imre megmérgeztetvén,
é t t é
lletűnt a cselekvés viseljen. A szerkesztő 1849-ben a közkivánatnak mint a mely május 2-án Debreczenben a miniszakarván, 1-ső számában a közönséget terelnöki beszédben kimondatott, t. i. democratia
színpadáról. A hőst nemcsak özvegyen ma- megfelelni
ekkép értesité: „A körülmények változtával lap- s respublicai irány" . . . (Közlöny. 1849. jun. 30.
ráüt ifj u s z é p n e j e j a tántoríthatatlan Nyáry ain ban is változásnak kell történni; s mi nem 145 sz. 541.)
™ leánya, mély bánatba borulva siratta, értenők hivatásunkat, ha ezentúl is csak hivatalos
Rendes dolgozótársai voltak: Lévai József,
*nem gyászolta a nemzet is, mint hű fiát; közlésekre és események száraz előadására szorít- már 1848-ban mint miniszteri fogalmazó résztd riaasereg
é é t s koznánk. Mi tehát ezután elmélkedni is fogunk /ett a lap szerkesztésében; Hajnik Károly, mint
sereg, m i n t e g y i k ü n l t
egyik ünneptílt

p
• v? i / g y á s z s z a l gby
é
bevonva,
részvéte
jeléül
sirhalmára fekteté.
kteté.
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mindvégig megmaradt, melyeket szeretett
férje képviselt, hasonlóul Czobor Erzsébethez, Thurzó György özvegyéhez, és igy nem
olyan volt, mint Kendi Istvánné, elébb Bá-

ügyeink fölött." — A kormány azonban a szerkesztő szabad rendelkezését csakhamar korlátok közé szoritá a következő kibocsátványnyal: „A honvédelmi bizottmány a Közlöny olvasóinak. A honv.
)iz. tapasztalta, hogy a hivatalos Közlönyben maján Íróktól oly czikkek is jelennek meg, melyek
észint tartalomra, részint modorra, sem egy hi'atalos lapnak komolyságával össze nem férnek,
em a kormány nézeteit hiven vissza nem tükrö-

a m.^ minisztérium által kinevezett országos
gyorsirási főnök, a Közlönynek országgyűlési tudósításait több társával együtt szerkesztette;
Kelmenfi László, a honvédelmi bizottmánynak
Debreczenbe vonultával, mint a hivatalos lap segédszerkesztője, Debreczenbe ment ; Szatmári
Károly 1849-ben szintén mint segédszerkesztő
működött a lapnál. Ezen év elejével Jókai Mór is
tevékeny részt vett a Közlöny szerkesztésénél
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Itt jelentek meg Petőfi utolsó költeményei és
Szemerének „Huszár" czimü apotheosisa.
Megjelent a Közlöny 1848. jun. 8-tól deczember 31-ig Budapesten (203 sz. 958 lap)
hetenkint hatszor, szeptembertől 7-szer az eddig
megjelent magyar lapok közt legnagyobb alakban,
igen csinos, mondhatni diszes kiadásban, három
hasábos egy, néha másfél — sőt két ivén is. A
szept. 24. 107 sz. 548 lapon ez áll: „Lapunk
szedői mai napon sáncz-ásással lévén elfoglalva,
holnap lapot nem fogunk adni," decz. 26-án sem
jelent meg. — 1849-ben hétfőt kivéve, naponkint
egy iven.de olykor fél ivén adatott ki;jan. 14-től
— jun. 3 ig Debreczenben jelent meg 1 — 122
szám 460 lap; jun. 5. — jul. l-ig Budapesten
123—146. sz. 461—548. 1. a hol még egy rendkivüli 147. szám jelent meg jul. 3-án féliven, laoszám nélkül; jul. 13. —jul. 29-ig Szegeden adatott ki a 148 — 162. az. 549—604.; 1. az utolsó 163.
szám aug. 5-én jelent meg Aradon, a nyomdaszerek távolléte miatt kisebb alakban.
A Közlöny nyomatott az álladalmi nyomdában ; kivévén 1849. jun. hóban, midőn a m. kir.
egyetem sajtója alól került ki. Előfizetési ára
helyben 6 ft. 30
kr., házhoz küldve 7 ft., postán
négyszeri szétküldéssel 7 ft.
12 k.; naponkint
küldve 8 ft. pp.
egyes
példány
ára 6 kr. pp. —
1849 jun. 12-ig
felvétettek magán hirdetések is
5 krral számiéva
hasábsorát. Előfizetőinek száma
1848.végén3000
volt.
(Pesti Hírlap.
1848.1.541. - K o s suth Hírlapja 1848.
537.— Pesti Divatlap. 1848. 1.736 —
Uj Ismeretektára.
Pest. IV. 667. V.
49. — Szilagyi S.
Magyar forradalom
története. 812—814
397.415.— Szilágyi
S.: Magyar forradalom férfiai. 89. —
Danielik : Magyar
írók. Életrajzgyiijtemény. I.-241. 297.
— Szenén und Bilder aus der ung.
Kevolut. Pest. 1850.
213.)

1460. — Szilágyi S.: A magyar forradalom fórfiai 47. 48. sék." (Közlöny 1848. I I . 818. 1.) — Báró Eötvös
— Ferenczy: A magyar irodalom története 188.)
József vallás- és oktatási miniszter 600 példányra

„Nép barátja." Ily czim alatt jelent meg
1848. jun. 4 kén a pesti középponti választmány
által kiadott, s Vas Gereben (Radákovics József)
és Arany János által szerkesztett néplap első
száma. — A programmból következő beköszöntőt
emelünk ki: „Szerencsés jó napot kivánunk kigyelmeteknek mind közönségesen! Ha ráérnének
bennünket meghallgatni, egy pár szónk volna
kigyelmetekhe7, a mint itt most öregéből el is
mondjuk," stb. — ,.Örömmel üdvözöljük — irta
a Pe9ti Divatlap referense — a szerkesztőket a
népfelvilágositás nagy fontosságú pályáján, melynél jelenleg alig van egy-egy fenségesebb hazafiui hivatás. E néplapot jobb és ügyesebb kezekre
nem lehetett volna bízni. Mindjárt az első szám
meglepőleg tanúsítja helyes tapintatukat. Az
„Előjáró beszéd" a tanulságos lapolvasást ügyekszik a néppel, egészen hozzá alkalmazott sajátos
nyelven megismertetni,— Ciuczor Gergely, a jeles népköltő „Beköszöntő verse tiszta fogalmakat
nyújt népünknek a valódi szabadságról. — Vas
Gereben a képviseletet a legeredetibb népnyel-

fizetett elő, hogy azt hazánk szegényebb lakosai
ingyen olvashassák, ugyanannyi 600 helység ezámára elküldötte.
1849. elejével Debreczenben folytatta pályáját egész apr. 28 ig; 16-ik száma máj. 6-án ismét
Pesten jelent meg, jóllehet nem oly örvendetes
auspiciumok közt, mint az előbbeni évben, de a
szokott erélylyel. — Vas Gereben stilje, előadása
könnyű, népies vala. Tancsicsot és Madarászt ostorozni igen szerette, s az elsőnek nevetségessé
tételére, az utolsónak meggyülöltetésére nevezetes befolyással birt. E lap segédszerkesztője s
szorgalmas munkatársa volt Atádi Vilmos. —
Arany János a szerkesztést el nem vállalván, de
részvételét megígérvén, neve azon mint szerkesztőtársé állott, maga azalatt folyvást Szalontán
maradván. Megszűnt a Népbarát 1849. jun. 30-án
24-ik számával. írtak e lapba költeményeket a
többi közt: Arany János, Bulcsú Károly, Czuczor
Gergely, Lévay József, Petőfi Sándor.
Megjelent minden vasárnap kis negyedrét
ivén; nyomatott Pesten, az első szám Beiméinél,
a többi Kozma
w. , ,
Vazulnál;Debreczenben a város
n y o m d á j á ban;
e l ő f i z e t é s i ára
1848. júniustól
dec. végéig helyben és postán
öt húszas, különben félévi ára
négy bankó forint volt. 1848.
végén szétküldetett belőle a pesti
postán 2710 példány.
(Kossuth HirIapjal848. II. 112.
537. 558. — Budapesti Hiradó 1848.
I I . 535. —Pesti Divatlap 1848. I. 583.
612. 732. — Der
Ungar (Klein) 1848.
II. 1460. —Szilágyi
S : A magyar forradalom férfiai 89. 1.
— Danielik: Magy.
írók Életrajz-gyűjtemény I . 11. I I .
361. 393.)
(Folytatás kBv.)

A persa női

szokások.
„Radicallap,"
felelős szerkeszTalán nem
tője: MéreiMór,
mindenki előtt
k i a d ó s szerismeretlen azon
kesztőtárs : Rosti
szokás hogy a
Zsigmond volt.
persák
között
Megindult 1848.
a
többnejüség
jun. l-jével Pesszintén divatban
ten. A kiállítás
van. Legalább
elégcsinos.a tarvallásuk törvétalom elég váltonyei szerint —
zatos és eseménymert a persák
Előkelö persa nö, sétalovagláson, nőszolgája kiséretében.
dús volt, csak
Mahomed hívei,
ven
igazán
ad
captum
,
mint
mondani
szokják,
még pedig az úgynevezett siiták felekezetéhez tartárczája egy kiesé igen is tág volt a főrovat irányában. Az utolsó 37-ik számban július 16-kán kézzclfcghatólag s feideritő elmésséggel magya- toznak, — meg van engedve nekik négy törvényes
következő közlés jelent meg a „Népelem és Ra- r ízza, az ily beszédet könnyen felfogó magyar nőt is tartani, a kiktől különben tetszésök szerint
dicallap olvasóihoz: — ,,Nyilvánítjuk pedig, hogy népnek. — Ezután „Követválasztás" czim alatt, bármikor el is válhatnak. Azonban csalódnék, a
18-kán vagyis kedden a két lapot összesitvén, egy jó barát józan okosságu dolgokat beszél ar- ki azt hinné, hogy a mahomedánok közt a többegyütt adandjuk és szerkesztendjük e czim alatt ról, hogy a nép senki és semmi által ne engedje nejüség a nép minden osztályánál egyformán áta,,Népelem, radicallap" figyeltetvén a közönséget, magát megvesztegettetni. Végül: Mi hir Budán? lános szokás, mert, habár e tekintetben vallásuk
hogy ez által egyik sem olvadt a másikba, hanem czim alatt újdonságok közölteinek." . . . (1848. nem szab eléjök korlátokat, mégis különösen a
munkás osztály, a köznép, csak egy feleséget tart,
mind a kettőt összeolvasztatá velünk a hon sze- I. 732. 1.) Ez volt később is a lap berendezése.
relmének közös érzete.
Hogy mennyi követtetett el e néplap s a nő náluk oly helyet foglal el a háztartásban,
„Czélunk a népfenség, vagyis az összes tár- terjesztésére, kitűnik a következőkből. Cautiójá- mint a keresztyéneknél, sőt sokszor többet is
nak felét. 2500 ftot Pestvármegye, felét pedig a dolgozik, mint maguk a férfiak.
saság közjava . . .
A többnejüség csak a gazdagabbak s előke„Nép szava, Isten szava, leend jelszavunk; város vállalta magára. A magyar kormány által
nemzetünk közjava, feladatunk; népszabadság és segélyeztetve,el8Ő száma közel fél millió példány- lőbbek körében divatos; s mig a közrendü nők
egyenlőség közös irányunk. Madarász László, ban nyomatott. — A belügyminisztériumtól 184S. szabadon járhatnak munkáik után, addig az előkeMadarász József, Mérei Mór, Rosti Zsigmond." nov. 27-én kelt következő rendelet menesztetett lőbbek nejei, különösen a városokban, szigorú
a hatóságokhoz : „A nép felvilágosítására hasznos felügyelet alatt, tetőtől talpig beburkolva, még
Megjelent közép nagyságú ivén hetenkint szolgálatot tevén azon néplap, mely magyarul arezukat is egészen elfödve jelenhetnek meg az
hatszor, ára félévre helyben 6 ft., postán küldve Népbarát, tótul Prjatel ludu, oláhul Amiculu po- utozákon, ha egy-egy látogatást akarnak viszo8 ft., egy hóra 1 ft. 20 kr., illetőleg 1 ft. 50 kr. porului, németül Volksfreund czim alatt jelenik nozni, melyen kivül egyéb munkájok nem is akad.
p. p.; nyomatott Landerer és Heckenastnál. A meg; ennek következtében felszólittatnak a ha- Ha egy ily előkelő persa nőt látna az ember Eupesti postán szétküldetett belőle 255 példány.
tóságok, miszerint a lelkészeket, falusi elöljárókat rópában utczáinkon, bizonyosan inkább nagy
(Kossuth Hírlapja 1848. 587. — Budapesti Híradó és lakosságot e lap megjelenésére ajánlólag gonddal bepakolt vándorló pogyásznak, semmint
1848.1. 539. - Pesti Hirlap 1848 I. 610 — Pesti Divatlap figyelmeztessék; megengedtetvén, hogy egy pél- a hársm büszkeségének gondolná.
1848. I. 582. — Nemzetőr 1848. 2. sz. 80. hasáb - Má,-dánynak évi ára a községi pénztárból kifizettesAz előkelő nő ideje jóformán csak piperével,
czius Tizenötödike 1848. I. 193. — Der Ungar 1848. I I .

A katymári kastély a kelebiainak méltó társa,
mint erről a nyájas olvasó maga is meggyőződhetik, ha a két képet egymás mellé állítja. Sőt,
ha nem csalódunk, szorosabb viszony is van köztök. Mint mi értesülénk, a katymári kastély
szolgált némileg az épittetni készülő kelebiainak,
mi az épitészet modorát illeti, — előpéldányul. Egyébiránt mind a kettő az úgynevezett
Bácskában van, a Baja, Szabadka és Zombor
közti roppant térségen. Mind a kettő uj keletű,
tehát már keletkeztével a „gyarapodás" jellege,
annál inkább azáltal, hogy minden, a mi akár
a kelebiai, akár a katymári kastélyhoz tartozik,
a legjobb karban s a legvirágzóbb állapotban
van. Mint van házi kápolna Kelebián, ugy van
ilyen a katymári kastélyban is, mindennel gazdagon fölszerelve, mit az isteni tisztelet fensége
követel. Mint van gazdag könyvtár Kelebián,
u°y van hasonló Katymáron is, azon különbséggel, hogy Kelebián a magyar irodalom termékeinek
gyűjtésére voltak kiváló gonddal, Katymáron
ellenben a legjobbat gyűjtötték össze, mit a magyar, latin, franczia és német irodalom fel bir
mutatni. A kelebiai kastély homlokát nagy terjedelmű szép kert előzi meg. A katymári 10D holdA katymári kastély.
nyi parkban áll, melynek elrendezése, részletei és
(Bácsmegyében.)
alkatrészei, a magas és rövid növésü növényzet
bájos
öszhangzása és elosztása igazán gyönyöNincs szomorúbb kép annál, melyet a harűvé
teszik
a palota környékét. Csak egy különb •
nyagságból vagy pedig elhagyatottságból származott hanyatlás mutat.
Látni a hanyatlást ,
ha
egyszer
beáll
és támasz nem
érkezik, egyegy vityillón és
látni azt palotákon, látni azt
falukon és látni
városokon, sőt
tartományokon
és több földrészen elterülő
birodalmakon.
Látni a hanyatlást az udvaron, a kertben, a mezőkön,
a azölőkben.'sőt
még a ligeteken és erdőkön
is. Látni azt
elárvult gyermekeken, elözvegyült embereken, és látni
azt minden kigondolható emberi intézményeken, még a
eirhalmokon is.
a szokásos fürdők és menetek látogatásával s ezen
kivül a henyéléssel telik el. Különösen sok időbe
kerül, mig piperéjökkel elkészülnek, mert nem
elég, hogy selyem bugyogójokat, kaftánjokat magukra öltik, s kitűnő finom persa szövetü kendőt
mint övet csavarnak derekuk körül: hanem mintha
e fényes öltözék még nem emelné ki eléggé ezépeégeiket, arezukat apró fekete szépség-flastromokkal raggatjákbe, azután kifestik szemöldeiket,
8 ha látogatásra készülnek, a körmök czifrára
festése is épen oly elmaradhatatlan, mint az európai divatban a keztyü. Lábaikra tenyérnyi magas
earku papucsot illesztenek, kezükön pedig minden
ujjokat ezüst gyűrűkkel rakják meg, melyekbe
smaragd, rubin, s egyéb drága kövek vannak foglalva. Ezen kivül, ha az utczára kilépnek, arezukat sűrű fátyollal födik el, melyen csupán ragyogó
fekete szemeik számára van egy kis nyilas hagyva,
a mint az képünkön látható, mely egy előkelő
persa nő sétalovaglásra indulását ábrázolja, szolganője kíséretében, kinek úrnőjétől semmi alkalommal sem szabad elmaradnia.

neveltetésök fölött, kik a szegény nép gyermekeinek nevelésére áldozni önként oly lelkesen
r<
buzdulnak.
-^ Barsi.

Vajda-Hunyad.
(Rajzát lásd a Vas. Ujs múlt 43. számában.)

II.
Nem lehet itt szándékomban, őseink ezen
legszebb s mindez ideig egyik legépebb ereklyéjét
tudományos részletességgel ismertetni; csupán
azon nevezetes egyénekről és eseményekről szólok,
kiknek és melyeknek emléke e kastélyhoz fűződik
s azon benyomásról, melyet jelenlegi helyzetében
a vizsgálóra gyakorol.

A vár története.
A vár történetét illetőleg, átalános hazai
történetkönyveinken s krónikáinkon kivül két
tüzetesebb mii állott rendelkezésemre.
Egyik rövid latin kézirat! munka, melyet
1857-ben a várat meglátogatott Kazinczy Gábor
tiszteletére, Kászoni Mihályi Elek, mint magát
aláírja e „királyi vár kiszolgált és utolsó tisztviselője" eredeti okmányokból szerkesztett össze s
melyet Szászvárosról dr, Lészay Dániel ur kegyéből kaptam.
A második egy tüzetes német mü, német
nyelven „Die
Stammburg der
Hunyade; Hermanstadt 1865"
melyet Schmidt
Vilmos n.-szebeni tanár irt s
mely
némely
nemzeti rokon
s ellenszenven
alapuló hibákat
s egy pár tévedéstleszámitva,
nagy szorgalommal s elég
pontossággal
van összeállítva.

A fennebb
emiitett művek
r ö v i d r e vett
eredményeként
a
következőket lehet felmutatni.
Hunyadvár
é p í t é s i ideje
mondái
homályban vész
el.
Három szűz
összebeszél,
hogy mindenik
e
Ellenkező
gy- e gy v á r a *
hatással érinti a
fog építeni.
kedélyt a gya— Ha Isten
rapodás látása,
Katymári kastély (Bácsmegyében). — (Dittmann rajza után).
is ugy akarja
toel
yet
ta—mond az első
a
pasztalt szem szintén azonnal észrevesz, sokszor ség van a két uri lak között, az, hogy itten, t. i. — én három hét alatt vasvárat épitek" s hozzá
a
legkisebb jelekből, sokszor egy darab ócska Katymáron, a park nem egyszer viszhangzik a zűri látván, három hét alatt készen volt Hunyad.
ruhának, vagy elrongyollott kerítésnek megfol- ház fiatal sarjainak játékaitól. Kelebián az ilyen
— Isten segitségével én három nap alatt épitozásából egy félig elkopott bibliának gondos örömeknek még most hiányát érzi az ember, s tek egyet, még pedig ezüstből". S a harmadik nap
táplálja titkon reményét.
estjén készen volt a dévai vár.
Azon a szomorú tekintetű, homokos, sülevé— Mit nekem az isteni segély! — kiált a
Mások mást tapasztalhattak a haza különböző
Vidékein és különböző időkben. Találkoztam a nyes és fátlan alföldön mit tehet az emberi akarat, harmadik — én a nélkül is azonnal megépítem
hanyatlás jeleivel sokszor sok helyen magam is. ha észre és kézre támaszkodik, mutatja Kelebia, arany vár amat''.
Es csakugyan, ez is munkához fogott; de
Láttam városokat, hol még nem régen teljes és de mutatja sokkal jobban, mint régibb telep.Katynépes gymnázium készítette elő a város és vidék már, melynek urasági földein, a fasorokkal szegély- vihar támadt s a Maros és Sztrigy zúgó habjai
fiatalságát magasabb tudományokra, s hol most zett, védett és gondosan megmivelt táblákon azonnal szétrombolák az istentelen leány müvét.
öiég az elemi iskolák is hanyatlást mutatnak, olyan a milyen termés 1863-ban sem hiányzott, 8 E harmadik várhely az aranyi omladvángos
mert nem lévén meg a régi gymnázium, az arra- a jelen szárazságban szintén már messziről eléiik várhegyre vonatkozhatik, mely épen szemben fek-.
v
»ló elkészítést sem tartják múlhatatlan szük- mosolygó virulat, ugy látszik, meg akarja hazud- szik a Marosba rohanó Strigygyd.
8<
5gnek.
tolni az ég könyörületlenségét. A Kigyós ere 8 a
Különben az is lehet, hogy a monda, mint az
De átalán véve, és mindent szem előtt tartva, nádastó szintén hozzájárulnak s különben egyhan- álomról mondják, némileg a valóból szőtte meséu
javulás, a haladás, gyarapodás jelei többségben gú tájkép emeléséhez.
jét, — a mennyiben Hunyad tájékán sok vaskő-,
V
nna
k, a hanyatlás jelei fölött hazaszerte, s
De ideje, hogy megnevezzük Katymár előre Déva körül arany-, ezüsttanyák vannak s az arat?
r^gyarország mintegy megtízszerezve erejét és törekvő birtokosát. Ez nem más, mint az egykori nyi vár közelében közelebbi években is tetemes
!f A r ii t , b e c s ü l e «el viselte el a legnehezebb meg- cs. kir. huszár főhadnagy Latinovics Illés ur, ki- arany kincseket találtak.
Probáltatások hosszú korszakát,
ről a statistikai közleményekben (IV. köt. 220 1.**
Egy más monda, mely már közelebb jő a
lehpt fi 8 á i r n a p i Újság figyelmesebb olvasói még alatt) ezt olvassuk: „E kerületben van, ugy lát- történeti hitelességhez, Hunyadmegyét hátramaho
fcínl
í Sy elfelejtették volna azt az érdekes szik az a göböljárási puszta is, melyről a hírlapok, radott hunn-telepnek, s Hunyadvár első kövét,
Kepét, mely a f o l y ó é y J . 3 3 _ ; k s z a m á b a n látható, e
névszerint a Pesti Napló 1863. 45. számában az vagy inkább erődét hun kéznek tulajdonítja.
áll, hogy Latinovics Illés ur ott saját költségén
Közelebb jőve a történeti hitelességhez, okn
ányu
ifju h Rm
Béla kelebiai
pusztai iskolát alapitott, azt a megkívánt szerek- mány ilag a Hányad („Hunod") név először
kel feldiszitette, s már is 18 gyermek nyer ok- 1276-ban fordul elő.
éP
k
P magáb
Í8 8 Z Ó
u
de
d e kestge so k a t T a V a n Pm i h ge Z> 7h 'a 8 n rl l ft a" tatást benne."
Hogy a Zalasd és Cserna összefolyása közötti
nunk, v f g y t l vTtáís a
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Legyen áldás mindazoknak gyermekein és sziklán már a nagy Hunyadi kora előtt vár volt,
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azt nemcsak a vár némely részének Anjouk ko- Bálintot valószínűleg apósa Pempjlinger Márk Mihályra s ennek halála után 1713-ban nejére
rára mutató építészeti stylje, hanem okmányok is szebeni királybíró voná Ferdinánd pártjára; de Bethlen Katára szállott.
bizonyítják,
már 1535-ben Zápolya pártjára áll s nemcsak
Ez idő alatt a Rákóezy- mozgalmakban csak
1267-ben V-ik István IV-ik Béla király fia, vagyonát, s ezek között Hunyadot kapja vissza, annyiban szerepelt, a mennyiben Csáky István,
mint ifjabb király s erdélyi fejedelem birja, s Le- de ura bízalmátis annyira megnyeri, hogy fia egyik mint! kurucz dandárnok itt tartatik börtönben.
uetak (Istók?) nevű várnagyához irott rendeleté- gyámjául őt jeleli ki. Ennek udvarában, tehát
Apnffyné halálával a vár visszaszáll a fiscusra,
ben ,,Caetrum no9trum"-nak czimezi.
Hunyadon növekedett fel Tinódi Sebestyén, Ma- s ettől kezdve a bányahivatal ügyszobáiul és a
1359-ben /. Lajos király, a várkörnyéken gyarország egyik legrégibb ismert hegedőse, ki vasgyár rakhelyéül szolgál.
belül lakó némely magyar és oláh férfiakat meg- szomorú énekekben zokogta meg volt gazdája s
1823-ban az Igaz Sámuel által szerkesztett
nemesit. Ez oklevélben is, mint királyi birtok hazája veszedelmét.
„Kedveskedő" akkori kamarai inspektor Lengyel
fordul elő.
Török Bálint halála után, ki mint tudjuk, a Istvánnak egy panaszos költeményét közié, mely
1399-ben Zsigmond a hunyadi várnagynak Héttorony fogságában senyvedett el, a hunyadi a naponkint pusztuló várat siratja.
meghagyja, hogy a kereskedőket az utak biztosság- vár Vadas Györgyre, özvegye férjére szállott, de
E költemény megtette hatását s miután a kijahiányában védelmezze.
ettől Bálint fiai János és Ferencz 12,000 tallérért vitásra terv készült s Hunyadmegye rendéi kész1409-ben pedig sz. Lukács napján, Visegrá- kiváltották.
nek nyilatkoztak az ezen czélra teendő áldozatokra
don kelt okmányánál fogva e város több helyen
1550-ben innen rohan ki János, atyja halálát a hazafiasán érző kincstárnok, báró Miske Jóisef
tanúsított fontos szolgálatai jutalmául Serbe fiá- a budai basának, Martinuzzi ellen Izabella segé- keresztülvitte a vár kijavítását.
nak Vajknak, Hunyadink atyjánau, ajándékozza. lyére küldött előcsapatán megboszulni. Ez sikerült
A nemzet nagy költője, Kazinczy megéneklé
Mikor vette át atyjától e birtokot Hunyadi is; az előcsapat nagy részét levágta s annak ve- a szerencsés eredményt.
nincs tudva, de hogy a kápolna, mely 1442-ben zérét Fervagaut, vagy Ferez béget sajátkezüleg
így legalább némileg megóva, bár nem nagy
el volt kezdve, már 144ti-ban fedél alatt volt, — megölte.
kegyeletet tanúsító állapotban jött le az ország e
bizonyos.
1557-ben Hunyad (némelyek szerint Déva) történelmi és régészeti kincse korunkig.
1452-ben már az északi várrész s ebben a egy tragikai eseménynek vált szinhelyévé. Az
De 1852-ben a Bach-féle Bezirks-Amt költöpompás lovagterem is készen állt, mert ennek előbb említett hős, Török János, nejét Balassa zött belé s már 1854 april 13-án a kastély fedelei
vörös márvány oszlopai egyikén , az oszlopfő Borbálát féltékenységből e vár fokán végeztette ki. és szerelvényei — a lángok martalékaivá lettek.
rózsái közé művészileg beillesztett szalagékitvéEzután Hunyadot János és Ferencz fiai bir- Éjjeli 11 órakor tört ki a tűz az északi oldalon s
nyen latin lapidar betűkkel e szavak állanak:
ták, s ez utóbbi gyermeke, az ugy látszik magtalan reggelre már az egész födélzet meg volt sem„Hoc opus Jieri fec.it magnificus Ioannes István már 1605-ben Bethlen Gábornak, a későbbi misítve.
Hunyades Regni Hungáriáé Gubernátor. A. D. nagy erdélyi fejedelemnek s választott magyar
A Hunyadyak, Törökök, Bethlenek, Zólyokirálynak zálogitja el 12000 forintban.
1452."
miak és Tököliek bölcsője és nyughelye; egy MarA vár keleti sarkán épült buzogány a'aku és
De Bethlen Gábor csak mint fejedelem jutott tinuzi és Tinódi nevelő háza; a szerencsétlen
„Buzdogány" nevű máig épen álló védtorony is a várboz, addig azt nagyobbára a híres Török Török Katalin és Bethlen Katalin sóhajainak emHunyadinak tulajdonittatik.
Katalin, Báthori Gábor kedvese birta, kinek szá- lékezetes helye; s a még szerencsétlenebb Balassa
Hunyadi magi, mint a hagyomány fenn- mára a fejedelem Hunyadot a nagyenyedi urada- Borbála halálának szintere, melyhez a keresztyénhagyta, a lovagterem fölötti szobákban lakott, lomért visszaváltá.
séget és nemzetet annyi szent eszme, a régészetmelyek hosszában folyosó futott végig, északra a
A fejedelmi kegyencznő, ugy látszik, nemes kedvelőt annyi érdekes emlék köté, egy vigyázatvédelemre, tartózkodásra és kilátásra egyaránt érzelmeknek sem volt hiával, mert midőn Bethlen lan (?) idegen érzelmű tisztviselő gondatlansága
alkalmas, gyönyörű erkélyekre nyiló. Ezek egyi- Gábor némelyek szerint ura szerelmi kalandjai által néhány óra alatt megsemmisült s azóta csakkében szállásolt a nála mulató Kapisztrán.
elleni erélyes föllépése, mások szernt szebeni nem teljesen fodetlenül *) meredeznek ég felé
A „Buzdogány" akkori izhís szerint, fehér háza lépcsőzet-kövének a gyanakvó fejedelem e hajdan dicső falak, a nemzeti emlékek és tudovörös éa — talán zöld vagy kék koczkákkal volt elé hullása miatt Dévára menekült, Katalin volt mány iránti közöny égbe kiáltó tanujeleiül!
az, ki őt a fenyegető veszélyre figyelmeztetvén,
befestve.
P. Szaihmáry Károly*.
Hunyadinak e várban mulatásáról keveset utat veszittetett vele Temesvár felé.
beszél a történelem. Állítólag a belgrádi, örökhirü
Mintha a haza minden jelesebb emberének
védelemre innen vonult volna ki. Azonban szinte emlékkövéül kellene szolgálnia, Hunyad Bethlen Múlt századbeli magyar hősök.**)
lehetetlen, hogy például sz.-imrei és szebeni üt- Gábortól is nevezetes gyarapodást nyert,
11. Gr. Draskovich József.
közetei előtt vagy után is fel ne koreste volna
A jeles fejedelem miután Erdély trónjára és
ősi fészkét.
Ilnnyad birtokába jutott, e várat az egész déli
Gr. Draskovich József, hadszertárnok, titkos
Ilyes itt mulatására vonatkozik az a hírneves oldal szárnynyal megtoldá. Még kivehető a fedél- tanácsos, Erdély hadi parancsnoka, született 1714.
hósddti adoma, midőn ez utóbbi helység lakói Hu- telenül álló falakon a G. B. betű s fölötte 1629, márcz. 4-kén.
nyadi vizhordó szamarát, mint addig előttök isme- alatta az 1624-ik évszám; ugyanő, ugy látszik a
Mária Terézia királyasszony korából a maretlen erdejökbe tévedt vadat, nyíllal elejtvén, hidat is javittatá, mit a közép hidlábon lévő kez- gyar hadsereg érdemei átalában ismeretesek.
diadallal viszik a várba s a kedélyes várur velők dőbetűk tanúsítnak.
Ezen kori hadjáratokban vett részt Draskovich
az egészet — megeteti.
Az egyenes örökös nélkül elhalt nagy feje- is, és hadi belátását, személyes bátorságát, szolA nagy hős 1456-ban szeptember 10 én delem után Huny adót testvére gyermekei, István és gálati serénységet több izben kimutatta. 1734legdicsőbb győzelme után Zimonyban kimúlik s Péter öröklik.
ben lépett hadiszolgálatba, és 31 éves korában
halála ősi birtokát neje és fiai kezére juttatja.
1646-ban Bethlen Péter halálával a vár,nővé- már a 32-dik számú gyalog-ezredben alezredes
A fénykedvelő Mátyás ősei várát a csak- rére Bethlen Katára száll.
volt. Az olasz hadjáratban kitűnő szerepet vitt,
ugyan ezen korszakra mutató pompás keleti
Ez R ikóczy György szerencsétlen vetélytár- zászló-alját a Col d'Assieta-i ütközetben dicsőszárnynyal toldja meg s a főbejáratához vezető sához Zsólyomihoz megyén férjhez, kinek mint hú séggel vezényelte, és a campo freddoi állomást
óriási kőhidlásokat építteti.
nö kővári börtönét megosztván, ettől fogva Kő- (1748. febr. 17-kén) rettenthetlen bátorsággal
A hidnak kapu felőli felvonható része oly vári Katalin nevet visel.
védelmezte. A következő évben a 37-dik számú
ügyes szerkezetű volt, hogy egyetlen ember sú1651-ben férje meghal s a gondos anya gyer- Eszterházy József-féle gyalog ezredben ezredes,
lya, ha a sarkrészre lépett, elegendő vala a híd mekeivel Hunyadra költözik, hogy ügyes gazdál- 7750. évi októberben pedig tábornok lőn, és a
felcsaptatására s igy a kapu elzárására.
kodása által a család elidegenített javait kivált- hét éves háborúban, hol az előőrsök vezényletéI4(i7-ben Both Benedek lázadása alkalmával hassa.
vel és ennek folytán egy hadtest parancsnoki ágáMátyás több hétig időzöt Huny adón s ugy látszik,
Itt élt egészen 1666-ban történt huláláig val bizatott meg, — nevezetes szolgálatokat tett.
István moldvai vajda legyőzése után itt ülte meg midőn gyermekei Miklós és Mária (Barkóczyné)
A görliczi ütközetben a moyabergi sánczoka „nagy áldomást."
a váron és ahhoz tartozókon megosztoznak.
nak balról megtámadása bizatott reá, melyre
1481-ben Mátyás a hunyadvári dominiumot
Zólyomi Miklós méltó utóda volt atyjának a nézve az intézkedés egészen belátására hagyatott.
grófsággá emeli s természetes fiát Jánost „hu- könnyelműségben és szerencsétlenségben. Mint Draskovich bátor példát mutatva katonáinak,
nyadi gr(tffá" nevezvén, ősei birtokába iktatja.
egymásután négy fejedelem (II Rakóczy György, azok élén és pedig a jobb oldalról előre nyomuló
1490-ben, a nagy király halála után, ekként Barcsai, Kemény, ApafFy) vetélytársa, utoljára a gránátosokkal egyszerre támadta meg a védműjutott Corvin János Hunyad birtokába s ezen török portán hal meg 1661-ben. A pénzvágyó ve- véket oly hősiesen, hogy maga is sebet kapott.
időszakra esik a később oly nevezetes szerepre zérek eszközül tárták őt az erdélyi fejedelmek Az ellenség üzésénél pedig a porosz tábornokot
hivatott Martinuzzi neveltetése Vajda-Huny adón. (különösen ApafFy) ijesztgetésére s gazdag aján- Kanakert elfogta. Ugyanazon évben 500 határKorvin nemsokára bekövetkezett halálával, dékok kicsikarására.
őrrel, 200 huszárral és 2 ágyúval elfoglalta a
Hunyad özvegyi-tartásul nejére Frangepán Bea1673-ban június 16 án a fiskalitássá vált megerősitett schreckensteini várat, hol a parancstrixra szállott, ki két árvájával a korán elhalt Hunyadot Apaffy bizonyos tartozása fejében Tö- nok, hét tiszt és 260 közlegény, két ágyú, két
Kristóffal s a Zápolyának eljegyzett, de ugyan- köli Imrére irja s igy a vár birtoka egyik kalandos zászló esett kezébe. E hadművelet után Draskoceak elhalt Erzsébettel lakott is itt.
és szerencsétlen család kezéből a másikba jut.
vich azonnal átlépte az Élbe folyót, és Loudon
Beafrixot özvegyi éve elteltével II-ik Ulászló
Tököli 1674-1677-iki bujdosása alatt Hu- ezredessel együtt Keith tábornok visszavonulását
király testvére gyermekéhez a kéjencz Branden- nyadon időzött s itt eléggé fényes udvart tárta.
annyira nyugtalanitá, hogy az holtakban, sebeburgi Györgyhöz adá férjhez; s ennek vesztegetéEz időből az udvarnokok fizetésének jegy- sültekben és szétszórtakban 2000 emberét veszté,
sei a hunyadi várat az enyingi Török család ke- zéke s az egész vár leltára fennmaradt.
és e mellett még Aussigban 12 császári tisztet a
zére juttaták.
A vár fő hivatalnokai voltak az inspektor porosz fogságból kiszabadított. Az olmüczi ostrom
Már 1526-ban mohácsi szerencsétlen ütközet (Hosdáti Ferencz), a provisor (Jandurovszky alatt Draskovich minden alkalomnál kitünőleg
évében valósággal i? Török Gáspár és Miklós ke- György), a i>ftVn«(7y(Boranovszky, később Csúcsi), szerepelt, és az 1758. jun. 13-iki kitörésnél, hol
zén van ez, bár a gazdag levéltárt a brandenburgi a prokurator (Hegyessy István) egy magyar pap 8 ágyú, 3 mozsár, 1 vetágyu beszögeztetett, és
az ütegek részint leszerelve, részint elégetve lőmagával vivé, ugy hogy csak //. József császár és a kulcsár.
alatt került az Anspachból haza. Ugyanez évben
A leltárban nevezetes Tököli Imre könyvtára, nek, az őrségnek a legfontosb szolgálatokat tette.
van először okmányilag emlités a hunyadi vas- mely húsz darabból állott. Ezek között Istvánffy Ezért nyerte Mária Terézia rend kis-keresztjét.
gyárról is.
latin történeté, Váradi ó szövetségtörténete s
*) Mindössze is a lovagterem, az erkélyszobák s a
1534-ben Hunyad, mintGáspár fiának Török „Gusztáv Adolf" magyarul. Ugyanezek között
kápolna felett van hirtelen összerótt deszkafedél, <le ez az
Bálintnak tulajdona, Zápolya részéről ostrom alá volt saját naplója az 1676—78-ik évekről.
alatta levő részeket sem óvja eléggé.
!'• Se. K.
kerül s. Czibak Imre által be is vétetik. Török
Tököli halála után Hunyad az ifjú Apaffy
* e ) Lásd V. ü . ez éri 30. számát.
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1760-ban Loudon hadszertármester átadá
neki az összes gyalogság vezényletét, mely Glatzvára ostromára volt rendeltetve, hol Draskovich
a támadásnál, a futóárkok bevételénél és egyéb
hadműveleteknél ernyedetlen szorgalmat, és minden veszélyek közt rettenthetlen bátorságot tanúsított. Draskovich épen Loudon oldalánál a futóárkok szemléletével volt foglalatos, midőn a poroszok sánczaikat elhagyván tábornokainkban
fgy gyorstámadás eszméje villant meg. Ez meg
is történt jul. 25-én és a vár bevételével végződött, mely alkalommal Draskovich az egész had
müvelet kivitelére lényeges befolyással volt elannyira, hogy a sikert Loudon az ő tapintatos
intézkedéseinek és kiviteli vitézségének tulajdonitá. 1761-ben Felső-Sziléziában egy hadtest élén
állott Morvaország fedezése végett. Jagerndorfnál
volt hadállomása, midőn augusztus hóban Ziethen
tábornok túlerővel közeledve, őt tulszárnyalá és
aZuckmantel sánczokra rohamot intézett Miután
a jagerndorfi hadállás tarthatatlan vala, Draskovich eszélyesen visszahúzódott Beutschra, hogy
a würbenthali hadi tárakat jobban fedezhesse, és
előnyösebb hadállást foglalhasson. Ezen mozdulat
és azon körülmény, mely szerint a Zuckmanteli
támadás a mieink által erélyesen visszaveretett,
kényszerité a porosz tábornokot a ja^emdorfi
hadállás elhagyására és Sziléziába visszavonulására.
Midőn 1762-ben a poroszok Schweidnitz
ellen előnyomultak, Draskovichot egy véletlen
szerencsétlenség érte, t. i. júniusban a poroszok
kezébe esett.

Egyveleg.
= (A photografia mint gyilkos-fölfedező,) A
photografia nem régen igen fontos szolgálatot
tett a kalmar-lahni rendőrségnek. Kalmar-Lahn
provincziában egy bucsu alkalmával eléktelenitett
holttestre akadtak, mely azonnal elárulta a legborzasztóbb gyilk sságot. A bűntett elkövetőjét
nem is lehetett gyanítani. A hatóság minden kisérlete hasztalan maradt. Arrólsem feledkeztek meg,
hogy megnézzék a szerencsétlen ember szemeit,
melyekben — mint tudva van — utószor látott
tárgyak képei meg szoktak maradni. A már régen
csukva volt szemek azonban egészen homályosak
valának. A rendőrség lefbtografirozta a holttestet,
miután kilétéről sem volt tudomása. Nemsokára
a rendőrségnél egy férfi jelent meg, és tekintete
véletlenül a photografiára esett. A meggyilkolt
szánalomraméltó alakját látva, összerázkódott,
megdöbbent és elsápadt. E viselet gyanút költött,
letartóztatták, s mint nemsokára kiderült, a bűntényt csakugyan ő követte el.

hanem koronára vágyik." — Valóban nem is megvetendő kül inbség van egy közönséges nemezkalap és egy fejedelmi korona közt. Lássuk p. o.
az angol királyi korona értékét: az alsó övezeten
20 darab gyémánt, egyenkint 15,000 ft., ez annyi
mint 300,000 frt; elején középett két nagy gyémánt 40,000 ft., 44 darab kisebb kő az előbbi
kettő körül 1000 ft., 4 kereszt, mindenik 25 darab
gyémántból 120,000 ft., négy nagy gyémánt a
keresztek közepén 400,000 ft., egy liliom 12 darab gyémántból 100,0)0 ft., 18 darab kisebb gyémánt a liliomban 2(>,000 ft., gyöngyök, gyémántok
stb. a keresztek és ivekben 100,000 ft., 141 darab
rózsa 5000 ft., 25 gyémánt a hegyet képező keresztben 3000 ft., két sor gyöngy 3000 ft. Az
összes drágakő értéke — ide nem számítva az
alapérczet és a munkát — 1,092,000 forint jó
pénzben.

(Esz.) — (Hány betű van a Bibliában?) A
legfeltűnőbb példája a haszontalan idővesztegetésnek s az esztelen türelemnek egy hollandi ember
foglalkozása vala, ki a Bibliában levő minden betű megszámlált s végre harmincz évi fáradságos
munka után diadalmas s örömittas képpel hirdeté
a világnak, miszerint sikerült kiszámítania azt,
hogy a Bibliában 3,566,480 betű van.
(llsz.) — (A világ legnagyobb könyve.) 1832ben nyomatott Londonban, czime „Az angol hősök Pan'heonja." — A könyv 4 öl hosszú 2 ö! széles s a betűk nagysága másfél láb. A papir készí(K.) (Az angol királyi korona.) Béranger az téshez s a nyomtatáshoz külön gőzgépek készítő mindig igazságos és kedves gunyorával igy szól tétének, csak 100 példány nyomtatott s ezek
egy helyen: „Senki sem elégszik meg kalapjával, mindegyike angol könvtárakban őriztetik.

TARHAZ.

nőnek sejtelmektől hullámzó szivére borul, kiált- játékrendje nagyon is klasszikus. Játékának
ván: „Én vagyok a te fiad!"
puritáni ,,hüvőssége" tán innen magyarázható.
(Halottak napja. — Egy kis regény. — Hangversenyek
A férj meghökken, annál inkább, mert házasMég néhány hét — s a szavazattöbbséggel
Választási estélyek.)
sága meddő vala, s a nőn, ki eleinte, férje iránt bíró fővárosi jelöltek mint követek fognak kiké
való tekintetből, habozik sajátjául fogadni az rülni az urnából. Csak is a praxisból magyaráz__
Pest, november 4-kén.
ifjút,
noha arezvonásai élénken emlékeztetnek az ható, szerencsés fogás az, mely szerint a váJtialotto.k napja!
A keresztyénség oly időre tűzte ki ezen ke övéire — a nőn végre is erőt vesz az anyai érzés lasztásoknak egy- és ugyanazon órában kell
gyeletes emlékünnepet, mely legalkalmasabb arra, s keserű zokogás közt magához öleli gyermekét s megtörténniök. Mily végletekig vitt párt-tusák
hogy mély benyomást tegyen az emberi szivre. aztán férje lábaihoz borulva, ennek bocsánatát fejlődnének ki, ha ugy szépen egymásután válaszAz év hanyatlóban van, az éjszaka mélyen nyúl esdi, ki annál hajlandóbb volt erre, mivel, fölfo tanának s fölöslegül meg aztán az egyik kerület
be árnyékával a nappalba, az utolsó vándormadár gása szerint, ugy sem változtathatott a dolgon _ megjelenne a másikban — h°gy segítsen.
is elhagy bennünket, maga a természet haldoklik. aztán, mert nejének fia — 40,000 forintot nyújtott
Deák Ferencz kivételével, kinek nincsen
A fagyó 3 északi *zél búgva nyargal át haraszton át anyjának, mint azon örököt, melyet egy gazdag ellenjelöltje, a többi mind maga fe é véli hajlani
s berken, utczán s téren, a varjak károgva ülnek alföldi kereskedő hagyott rá, mig maga a fiu az a szótöbbség serpenyőjét. Hiszszük, mert hinni
a tetőkre s a kürtőkből fölcsavarodó füst s az egész nagy vagyonnak jutott birtokába.
szeretjük, hogy a józanság s az igazi érdek fölisA kis történet, melynek valóságáért kezes- merése fogja vezérleni a szavazókat, mert csakalanehezedő köd egy nagy fátyollá foly össze,
mely gyász gyanánt bocsátkozik a fővárosnak élő kedünk, sajátos vegyületét mutatja a tréfásnak és ugyan furcsa volna, ha a főváros Deák mellé
s holt lakóira. Megrázkódunk s halálos sejtelmek drámainak, s mint ilyen, leginkább csak az igaz- odaválasztaná azokat, a kik különben tiszteletre
borzonganak lelkűnkben. Minden a sírra emlékez- nak érdekével birván, nem hordozza magában az méltó férfiak, de a közjog terén ismeretlen
tet — a holtak ünnepét maga a természet jelölé ki. akadémiai törvényeknek megfelelő kellékeket; de ujonezok.
Parisban a halottak napja ezúttal a szokott- miután tény — elmondtuk s a Teleki-jutaloniérti
Csütörtökön este, b. Kemény választói a
nál gyászosabb. Ott most a kolera szaporodó ese- versenyzőknek szabad hasznúlatul engedjük át; Széchenyi-sétatéren levő vendéglőben gyűltek
csak
pöndöritenek
belőle
oly
rósz
drámát,
mint
a
tei remitgetik az embereket. Ezen fenyegetőző
össze szép számmal; ne színházi értelemben tessék
rém még eddig távol maradt Magyarországtól, s milyenhez már többször volt szerencsénk.
ezt
venni, mert itt a szép szám rendesen csak azt
Az első phylharmoniai hangverseny is szerenna meggondolja, mennyi bajon mentünk már kejelenti, hogy — kevesen voltak együtt. A nagy
resztül, tán megkimél látogatásával. Volt, van és csésen lemult rólunk.
terem s a mellékszobák ugy megteltek, hogy a
iesz nekünk még elég, a mi ellen küzdeni kell s
Szinte fájó benyomást tett ránk, midőn a pinezérek csak kötéltánczosi művészetük folytán
e küzdelmekért egyedül csak a nagy remények s vigadó ragyogó teremében, melyben két hóval voltak képesek tisztöknek megfelelni. A karzaton
apró szórakozások s eseménykék kártalanítanak ezelőtt, Liszt ittléte alkalmából, alig leMk he- Kecskeméthyék húzták, ki< ép oly hegedühös
bennünket.
lyünket a lelkesedéstől és — szorongástól: most Keményisták, mint a milyen megátalkodott
kényünkre
sétálhattunk. Pedig a programra szépe- Ráthista a Patikárus bandája. A szózsitos pohárE
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gy részét. Eleje kezdődik ket igért, miket azonban részben birt csak bevál- köszöntések közt különösen kivált Királyi Pálé,
ezelőtt huszonhat évvel egy alföldi városban; tani. A főhibát abban véljük rejleni, hogy a zene- ki a gyöngélkedés miatt távollevő jelöltnek eszme
caattanos vége játszik Pesten.
kar, mely a zenede-ünnepély napjaiban ugyancsak gazdag, ragyogó szónoklatban adta jellemrajzát.
A leány fiatal volt és csinos, nem csoda hát, nagy volt s a teremnek jóformán egy harmadát Közkívánatra e beszéd, nem külön, miután a váhogy megtetszett gazdájának, egy igen tehetős foglalá el, most számban megolvadt. Kari nantes lasztók helyes fölfogása szerint ezt pártkaczérkokereskedőnek. Megértették egymást s a gazdag- in gurgite vasto — az emelvényen s a hallgató dásra magyaráznák,hanem valamely;k lapban fog
Síi
S s ^épségnek ezen, noha nem törvényes térben egyaránt. Mig Mozart mennyei vagy he- napvilágot látni; a „Pesti N."-ban természetesen
frigyéből származott egy fiucska, kit az apa ked- lyesebben olympusi derültségü Jupiter-sym- azért nem, mivel szerkesztőjének ismert igénytevesének hitében neveltetett: egy szegény zsidó- phoniájának tökéletesen megfeleltek a művészek lenségével ez meg nem férne. Poharat ragadtak
családnak gondjára bizá melvnek számos gyer- mennyiségben s minőségben, Lisztnek egetrázó Királyi után Tóth Lőrincz, Sorsich ügyvéd éa
kekével felnőtt a szerelem gyermeke is, s a töb- „Dante-symphoniáj inak" tolmácsolására elégte öbben. Az első, talpra esett toasztjában, a megbivel együtt, ő is apának, anyának szólitá a lennek bizonyultak ha minőségben nem is, de érő, s becsvágyát ellenjelöltje érdemének alábecsületes párt, míg sajátképi anyja, a kereskedő igenis számban. A ,.valkürök lovaglása" elfütj ülve rendeli Ráthért ivott; az utóbbi a halottak napt Iái g y. ám °litva, a fővárosban csakhamar férjet nem csinálhatna „véknyabb" benyomást, mint a ján megemlékezett Szalay Lászlóról, az ország,
talált, kivel együtt vendégfogadói üzletet kezdett pokoli robajnak, a kárhozottak rémkiáltásának Budapest s e választókerület nagy halottjáról, s
8 fol
ijedelmei az aránylag erőtlen zenekar előadásában, végül, a „Pester Lloyd" és „Pesti Napló ' szerytatott.
7
es
. Az üzlet eleinte jól ment, de néhány hó előtt ellenben a szelídebb részletek, a hírneves /4"
kesztőségeire mondott köszöntésekre válaszolván,
ütenyü „Francosa", az üdvözülés s az angyali az elterjedt, talpig magyar s népszerű „öreg
ez is, mmt 8 0 k m a 8 8 Z i n tén áldozata lőn a mos
• V 1 8 z o t l yoknak. Nagy szükségben tengetek karének földöntúli szépségei elragadón hatot- Vasárnapi Újságot" élt. té, oly lelkes szavakban,
jl
álk
[
tak ránk.
melyeknek ismétlését tiltja szerénységünk. A
á t kér
Ugyancsak a vigadó kisebb termében, két jóizü humorral a szikrázó elmésséggel mondott
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padnak vendéget, ma- nappal később, a pesti születésű Grün J- tartá beszédet, ép ugy mint a többit, zajos éljen s tap-i
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szoronganak stb. De meg háromra szabott hangversenyének elsejét. követé. A szónoklatokat vegyes, azaz magyar és
ir
W
félr l
% « a meglepett asszonynak Grün ki Joachim nagykirü hegedűs kazánkfiának émet nyelven tartották.
kezét felremagyarázhatlan gyöngédségei simo- jeles tanítványa, mesterének s magának dicséreForgó János.
gatja, min nem kevéssé ütközik meg a "vendéglős, tére váló módon győzött meg bennünket művémig végre, nem birván érzelmeivel, az idegen a szetéről. Csak azon, egy kifogásunk van, hogy

Vasárnapi beszélgetés.

ú

Draskovich 1763. febr. 26-án had«ertármester, és Erdély hadikormányzója lőn, egyszersmind
a Mária Terézia rend közép keresztjét kapta,
azonban a rend-kereszt nem sokáig diszité a hős
mellét, mert már 1765. nov. 9 kén a halál vitéz
pályafutásának és életének véget vetett.
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ténél emelnek, s melynek készitésével Skalniczky
építész bízatott meg. — A császári udvar megér** (Tervben levő uj politikai lap-) Gr. Lázár
keztével még nagyobb lesz fővárosunk zsibongó
Kálmán egy politikai lapot szándékozik megindíélénksége, mely már is naponkint szembetűnőbben
tani, s erre az engedély megnyerése végett már
növekszik. Csak a budavárosi kapitányság 50
folyamodott is. Ugyanő az „Uj Korszak" czimü
szállás megrendelésével bízatott meg azon udvari
közlöny szerkesztésétől visszalépvén, az emiitett
személyzet számára, melynek a budai várpalotálap vezetését Henszlmann Imre ismert tudósunk
ban már nem lesz elegendő hely. Különben azon
vette át.
vidám zajongásbcl, melynek fővárosunk nemsokára szinhelye lesz, a vidéknek is jut egy rész,
** (Lapengedélyek.) Mészáros Károly ungrári
mert, hogy egyebet ne emlitsünk, a közelebbi hólakos és ügyvéd, egy „Hazai Közlöny" czim alatt
napok alatt a holicsi uradalomban két nagy udvari
Ungvárit megindítandó, politikai és vegyes tartavadászatot fognak rendezni.
lommal hetenkint kétszer megjelenő lapnak kiadására s szerkesztésére nyert engedélyt; — Bet** (Kinevezés.) Werner Sándort, a magyar
telheim Vilmosnak az ,,Arad" czimü vidéki lap kikir. udv. kanczellária elnöki titkárát, Ö Felsége
adótulajdonosának pedig megengedtetett, hogy
„magyar királyi herold"-dá. méltóztatott kinelapja mostani czimétjövő 1866-ik év elejétől kezdvezni. A herold a koronázási ünnepélynél szereve „Alföld" czimre változtassa; — Ilméri Kiss
pel, mely alkalommal közvetlen a király előtt
István pesti lakosnak pedig, hogy a „Magyar
lovagol.
Néplap" czimü politikai időszaki folyóirat kiadó** (Az irói segélyegylet javára) a jövő januártulajdoni jogát Wodiáner Fülöp pesti nyomdászra
ban
tánczestélyt
fognak rendezni. A rendezésre
ruházhassa át.
Királyi Pált kérték föl.
** (Megjelent zenemüvek.) Rózsavölgyi és
** (A Szombathelyen építendő állandó magyar
társa az általuk egy évvel ezelőtt zongorára két
színház) választmányi tagjai ülést tartottak okt.
kézre kiadott ötven nyitányt négy kézre is kiad26-ikán, Horváth Boldizeár elnöklete alatt. Ez
ták, s az első kötet, mely 14 nyitányt foglal maalkalommal
elhatározták, hogy a már kinyomatott
gában, már meg is jelent. Mind az 50 — négy
programmok az aláirási ivvel ki fognak bocsáttatkézre átirt — nyitány ára csak tiz ft. o. é., mely
ni, és igy a márelőbb elhatározott adomány-gyűjtés
összeg három részletben fizetendő, u. m. az első
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók elkezdetni, — továbbá, hogy a szinház-tért még
kötet átvételekor 5 ft., a második kötet átvétele- középponti állandó bizottmánya) okt. 27 én délkor 3 ft., s a harmadik s utolsó kötet átvételekor utáni 5 órakor Kubinyi Ágoston elnöklete alatt az őszszel fákkal beültetik, és a már meglevő
2 frt. — Fölhívjuk reá a zenekedvelők figyelmét. tartotta az első ülést a múzeumban, melyen a alapfalat ideiglenes farácsozattal látják el, s a jövő
farsangon a színház javára kisorsolással egybekö** (Pályázati eredmény.) A debreczeni pol- tagok nagy számmal jelenvén meg, a természet- tött tánczvigalmat fognak rendezni.
gári kaszinó Kazinczy-alapitványából múlt év tudományok minden ága képviselve volt. A két
** (Népszerű előadások a természettudomáoktóber 26-án kitűzött pályakérdésre, Schiller óránál tovább élénken folyt tanácskozmány követnyok
köréből.) A kir. magyar természettudományi
„Der Taucher" czimü költeményének tartalom és kező pontjai emelendők ki: 1-ször, az elnök előadá
alakhü fordítására, 8 pályamű érkezett be, melyek a jövő XII. nagygyűlés érdekében Rimaszom- társulat január, február és márczius hónapokban
közül a „Hortobágy" szerint a 6-ik számú nyerte batba tett utjának eredményét, miszerint a város néhány népszerű előadást fog rendezni a terméaz első és a 4-ik számú a 2-ik dijt. Az első szer- lelkes polgáraiból és a megye értelmiségéből ala- szettudományok köréből, többnyire mutatványok- ,
zője Gergely Károly, a másodiké Rácz Károly, III. kult helybeli bizottmánynyal együtt megtétettek kai vagy kisérletekkel. Ily előadások tartására
éves hittanhallgatók. — A második feladatra: az előleges intézkedések. 2-szor, a jövő gyűlés már többen ajánlkoztak, ugy szintén többen föl is
„Cicero de oratore" III. k. 25—35 fejezetének ideje meghatároztatott, miszerint jövő évi augusz- fognak kéretni. Előintézkedések tételére a társuműfordítására 4 pályamű közül az első jutalmat tushó 18„ 19., 20-kán lesz a beírás, 21-én a nagy- lat válaszmánya kebeléből egy bizottmány nevezGyörgy Ödön II. é. joghallgató, a második jutal- gyűlés, 22. 23. 24-kén szakülések, 25-kén utolsó tetett ki.
mat Kovács Lajos I I . éves hittanhallgató nyerte. közgyűlés. 3-szor, a középponti bizottmány kebe** (Kempelen Győző síremlékét) okt. 30-ikán
— A jövő évre egy kis vígjátékra van pályázat léből a pályakérdések, tett indítványok megvita- állították föl a kerepes! ut melletti temetőben. A
hirdetve.
tása és formulázására több bizottmány nevezte- hamuszin márványból készült sírkő mintegy 8
láb magasságú pyramist képez. A rajta levő egy— (Ifjúsági olvasmány). Pesten Bartalits tett ki.
szerű siriratot a boldogult még életében megírta,
Imre kiadásában megjelent: „Guliver utazásai is** (A pesti jótékony nöegylet) okt. 29-től nomeretlen országokban." E mű Swift angol hu- vemb. 25-ig, négy hétre, 251 szegény számára 699 betöltvén abban egyszersmind az évszámot is. A
morista híres munkája nyomán az ifjúság számára ft. 65 krnyi segélyösszeget utalványozott. Az sírkő Gerenday Antalnál készült, kinek elismevan átdolgozva. Magyarra forditá Battlay Imre. egyleti kötőintézetben jelenleg 18, más munkára rést érdemel azon méltányossága is, melyet az
E kalandos utazás az „óriások és törpék" tündér- képtelen szegény talál keresetet; a szemhályog- árszabásnál tanúsított, midőn megtudta, hogy a
hazájában igen élénken hat a gyermeki kedély gyógyintézetben pedig a jelen idény folytán 22 sirkő magyar író hamvai fölé emeltetik. Az emlék
képzeletére. A munka négy színezett képpel jelent szenvedőt gyógyítottak, minden dij nélkül és tel- 220 ftba került. „Kempelen Győző munkái"-ból,
melyet e napokban küldenek szét az előfizetőkmeg s kemény borítékban ára 1 ft. — Ugyanott jes sikerrel.
nek, s melynek jövedelme e sirkő állítására volt
megjelent: „Bartalits Imre nagy házi képes nap** (A budai műegyetemi segélyegylet) okt. szánva, 80 ft. tiszta jövedelem folyt be.
tára" 1866. évre ára 36 kr; — s ugyanannak „házi
29-ikén tartotta közgyűlését. Elnökül megválaszkis képes naptára" 1866 évre, ára 20 kr.
= (Százados czéh-ünnep.) Nagy-Kun-Szenttatott Baranyai György. A bizottmány tagjaivá Mái tonból írják nekünk, hogy ott okt. 24-ikén
** (Egy hasznos munka) jelenik meg a napok- pedig következők lőnek : Basa Gábor , Emey
ban. Czime: „Magyarországi kártékony állatok és Gyula, Harmos Béla főjegyző,- Hauszmann szer- nem kis érdekkel biró ünnepély volt. Ugyanis
ártalmas növények", melyeknek ismerése, eltávo- tárnok ; Heszlényi Gyula, Kalmár Dezső aljegyző, még 1765-ben ott egy közös czéhtársulat alakult,
lításuk módjával együtt, minden háztartásnak, László Gyula alelnök, Pohl Ottó pénztárnok, mely azóta folyvást fennáll, s melynek az emiitett
napon százados emlékünnepét ülték meg. Az
kertészetnek és gazdaságnak érdekében áll. Rö- Szemző Nándor és Sztoczek Károly.
egyesült hat czéh Tóth István czéhbiztos elnökvid népszerű szöveggel és 143 felvilágosító ábrá** (Az erdélyi kölcsönöst jég- és tűzkármentö lete alatt már előbb elhatározta az ünnepély megval. — írták: Letenyey L . é s Miskolczy S. A 8 társulat) itt Pesten fiók irodát szervez.
tartását, bár a lefolyt év kedvezőtlen termése s az
ivre terjedő mü ára csak 1 forint. Kapható, Pesebből származott pénzszükség kevés biztatást nyújten, Bartalits Imrénél s a kiadónál, Letenyeynél,
tott arra, hogy az illő fénynyel mehessen végbe.
Közlekedés.
Felcsuthon.
Azonban az ünnep rendezésével Ökröss József
— (A „Protestáns Népiskolai Közlöny" ügyéx* (A pest-ujpesti lóvonatu vasuttársulat) és mégis megbizatván, az ő vezetése mellett az ünlen). Nagy-Kőrösről Nagy Lászlóurjelenti, hogy a város közt fennforgóit akadályok már el vannak
nepély, melyre a város tanácsa is meg volt hiva,
a „Prot. Népiskolai Közlönyt" f. év október ha- intézve, ennek folytán nemsokára megkezdik már
következő módon folyt le. Okt. 24-ikén taraczkvában legjobb akarata mellett sem indithatja meg, az építkezéseket.
dörgések adtak jelt a gyülekezésre, mire összemert az előfizetők még mindeddig nincsenek olyan
jöttek a czéhek saját zászlóikkal, s a templomból
Ji
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vasút
ügyében)
Fiume
város
képszámmal, hogy a folyóiratot meglehetne kezdeni.
az 50-ik zsoltár éneklése 8 fáklyák lobogása melTehát nem rajta múlt, hogy a Közlöny a mondott viselősége elhatározta, hogy O Felségét a Fiume
lett, mintegy kétezerre menő néptömeg kíséretéfelé
tervezett
vonalok
kiépittetése
iránt
megkéri,
időben meg nem jelenhet. Ugyanazért az előfizeben megindultak a régi temetőbe, hol ez alkaegyúttal
a
főkanczellárt
megkeresi,
hogy
kérelmét
tési határidőt meghosszabbítja, illetőleg az előfizelomra már egy emlék volt fölállítva, három
tést folyvást nyitva tartja, s mihelyt meg lesz a egyenesen Ő Felsége kezébe szolgáltassa. E
oldalán azon egyszerű fölirattal, hogy : „az
czélra
nyolcz
tagból
álló
küldöttség
választatott,
minimum, mely a folyóiratot anyagilag részben
1765-ik évi 52 czéhváltó, valamint a száz év alatt
mely
ez
ügyben
Ö
Felségénél
fog
tisztelkedni.
biztositandja, azonnal nyomatás alá adja az első
elhunyt
czéhtagok és czéhbiztosok hamvai nyuJ (A távirdák megrongálása,) A pesti távirszállítmányt.
godjanak
békességben." Ezt körülállva, egy a
= (Iskolai használatra) épen most jelent dai hivatal múlt héten igen sok sürgönyt kényte- „Szózat" dallamára ez alkalomra készített verset
len
volt
visszautasítani
,
mivel
a
Bécsbe
futó
meg Lauffer testvérek könyvkereskedésében Pesénekeltek el. Másnap reggel újra megdördültek a
ten: „Uj földrajz", Bauer Márkfi Lőrincztől. II vonalon tömérdek megrongálás fordult elő. Pén- taraczkok, s szent mise tartatott a száz év alatt
rész. Külön földrajz, 1-ső füzet, mely az osztrák teken és szombaton épen egy sürgönyt sem fo- elhunytakért. Az oltár előtt a czéhek 14 zászlóval
császárságot és a magyar királyságot tárgyalja. gadhattak el Bécsbe; a péntek délután föladot- sort foglalva, Tóth Sándor lelkész megható beszétakat pedig postával küldték el. Hol és miként
Ára kemény kötésben 24 kr.
történtek ez erőszakos megrongálások, nem tudni. det tartott. Az isteni tisztelet után a sokaság a
templom terére ment, hol egy előre elkészített
állványon a rendező fölolvasta azok neveit, a kik
Közintézetek, egyletek.
Ili újság?
száz éve a czéhet váltották és a kik a lefolyt száz
** (A magyar tudományos akadémia) bölcséév alatt czéhbiztosok voltak, beszéde végén áldást
** (Ő Felsége ünnepélyes fogadtatása alkal- kérve a királyra és a hazára, mire ismét taraczkszeti, törvény- és történettudományi osztályainak
okt. 30-kán tartott ülésében először is ár. Henszl- mára) Pesten már folynak az előkészületek. A dörgések feleltek. Az ünnepélyt barátságos lamann Imre tartott felolvasást „Selmecz városnak többek közt a város részéről egy nagy diadalív koma fejezte be, mely késő éjjelig tartott.
régi építészeti emlékeiről." Ezután Pauler Tiva- készítése van tervben, melyet a váczi-ut bemene-

Irodalom és művészet.

dar olvasta föl Hajnik Imre értekezését, melynek
tárgyát a zsidók helyzete képezé a vegyes házakbeli királyok alatt. — Ez érdekes előadások után
az archaeologiai osztály legutóbbi gyűlésének
jegyzőkönyvéből fölolvastatott azon pont, mely
elhunyt hazánkfia Böhm Gusztáv nagybecsü gyűjteményének a múzeum számára leendő megvételére az akadémiát közbenjáróul hivja föl. Erre
vonatkozólag az ülésben jelenvolt nagy hazánkfia
Deák Ferencz javallatára elhatározták, hogy az
akadémia előterjesztést tegyen a helytartótanácshoz, az emiitett gyűjtemény országos költségen
leendő megvétele végett. — Szóba került az
Edelspacher-féle pénzgyüjtemény is, melyre vonatkozólag Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató
fölemlité, hogy a kormány arra hívta föl Edelspacher özvegyét, hogy nem várná-e be a magyar
országgyűlést, mely annak megvétele fölött határozhat. Az özvegy késznek nyilatkozott a várakozásra, igy a szakértők által 60,000 ftra becsült
gyűjtemény még eddig nincs elveszve a múzeumra
nézve. — Az akadémiai heti üléssorra nézve elfogadtatott a titkár által tett indítvány, mely szerint a nyelv- és széptud, osztálynak évenkint 10, a
phil. törv. és történeti, valamint a mennyíségtans természettudományinak 15 — 15 gyűlése lesz.—
Végül az akadémia számára több rendbeli adakozás jelentetett be.

Melléklet a Vasárnapi Újság 45-ik számához 1865.
7939. Pest. K—gi. A küldött három féle czikk saját
** (A művészek választóképessége tárgyá- temették el. Kik voltak a rablógyilkosok, még
használatunkra el van fogadva. Az előbbi: már régen várja
ban) a képzőművészeti társulat helyiségeiben a eddig nincs tudva.
a megjelenést, s csak physikai akadályok tartották vissza.
múlt hét végén értekezletet tartottak. Ugyanis
** (Helyes intézkedés.) A pesti városi kapi7940. Pápa. E. L. Az a „hun miatyánk" régi história
az összeíró választmányok csak azon művészeknek tányság e napokban 91 csavargót fogatott el, ki- s mi humbugnak tartjuk. A régi könyvre nézve még egy
adnak szavazatjogot, kik akadémiai oklevéllel bir- ket alkalmasint az országgyűlés alkalmára a fővá- kis türelmet kérünk, határozott választ még nem kaptunk'
múltkori közlemény nagy égiháborut hozott maga után.
nak, s mivel hazánkban művészi akadémiák máig ros élénkülése csalt ide. Ezeknek nagy részét el- A
Legközelebb le fog csapni. Reszkess!
sem léteznek, ennélfogva sok oly kitűnő müvéez tolonczozták, a másik részét pedig a dologházba
7941. Sz. Fehérvár. Y. A bazini levél végére igényesik el_ a szavazástól, kik a hazai műveltségnek helyezték el.
telenül oda illesztett észrevételnek magunk sem tulajdonínem kis díszére szolgálnak.
** (Elfogott rabló.) A csendőrök e napokban tottunk valami nagy fontosságot, de mint a levelező magán
** (Jótékonyság.) Gróf Károlyi Alajos a na- Baja mellett elcsipték a majdnem egészen kiirtott nézetét elmondattuk. S a mint szerk. észrevételt nem tarhozzá szükségesnek, ugy meg kevésbbé véljük
pokban hódmező-vásárhelyi jószágait meglátogat- Bogár-féle banda tagját, Szumper Józsefet. Még tottunk
szükségesnek a beküldött pánczélos czáfolatot. Egy ártatván, bérlőinek, kik a múlt évek folytán sokat csak a rablófőnök, Bogár Jakab él e bandából, lan sóhajra ágyúval felelni, ki látta azt! Várjuk meg az
szenvedtek, a bérletösszegnek majdnem felét elen- hanem remélhető, hogy ez is lépre kerül, mint- idejét, míg a kérdés tüzetes megvitatás alá kerül. S akkor
gedte. — Áz igy elengedett összeg közel 100,000 hogy 600 ft. lőn fejére kitűzve, társaiéra pedig azután — éljen a törvény s igazság!
7942. Kecskemét. V. S. A „legenda" régen ismereforintra rug.
300 forint.
tes előttünk, de köszönjük, hogy megküldte ön, mert le** (A harangfelszerelési készülékeket illetőleg)
•* (Félkrajczáros borotválás.) Sajátságos árve- irva már nem birtuk. Különben egy pár -variáns helyet taPozdech József ujabb találmányai kétségkívül
láltunk a másolatban, mely az eredetitől eltér.
7943. Méhész. G. I. Az egyik régi munka már meghasznos előhaladást tanúsítanak. Ez ujabb talál- rés fordult elő közelebb Szegeden. A városi szükségmányokat a múlt vasárnap egy szakértő bizott- letekben, a borbély munkák árlejtésénél a kikiál- érkezett, de a másik még nincs kezeink között. Várjuk s
küldjük. Legroszabb esetben kérni fogjuk, hogy
mány vizsgálta meg s minden tekintetben figye- tási ár következő volt: nyírás és köpülyözés 5 kr, azonnal
a beküldött pénz iránt máskép rendelkezni szíveskedjék.
3
borotválás
2
kr.
Ebből
az
ügyes
és
életre
való
lemre méltóknak és gyakorlatiaknak ismerte el.
7944. Miskoicz. D. D. A példány csak a mai naptői
A hazai iparnak most e nemben is örvendetes árlejtők 76%-ot ütöttek le: igy egy borotválás fogva járhat, mert az elébbiek mind elfogytak. Most már
nem egészen '/2 krba jön.
csak nem lesz panasz?
előhaladását jegyezhetjük föl.
7945. Zalamegye. R. Á. A lényegre nézve kevés
** (A. pesti egyetemi joghallgatókat segélyzöujat mond a replika. Jobbnak látjuk, a vitáj; befejezni, s
Nemzeti színház.
egylet) bizottmánya megalakulván, újra megreméljük, ön is bele fog nyugodni.
kezdte működését. Az egylet czélja nemcsak
Péntek, okt. 27. „Hamlet." Szomorujáték 5
pénzbeli segély, hanem különböző állomások szerzése által is könnyíteni a szükölködők sorsán; felv. Irta Shakspeare. Fordította Vajda Péter.
SAKKJÁTÉK.
Szombat, okt. 28. „A fehér nő." Opera 3 felv.
ennélfogva Makfalvay G. a joghallgatók segély305-ik sz. f. — Zagyva Imrétől
egyleti titkára tisztelettel fölkéri a nagyérdemű Zenéjét szerzetté Boaldieu.
(Debreczenben).
közönséget, mely ez egyletet már több éven át
Vasárnap, okt. 29. „A czigány." Eredeti népnemes pártfogásában részetité, hogy kinek nevelő-, színmű 3 szakaszban Szigligetitől.
Sötét.
tanító-, vagy nyelvmesterre, úgyszintén fordítókra
Hétfő, okt. 30. „Gauthier Margit." Dráma
vagy írnokra stb. van szüksége, ez egylethez 5 felvonásban.
(Iroda: nagyobb egyetemi épület I I . e.) fordulni
Kedd, okt. 31. „A fehér nő." Opera 3 felv.
szívese kedjék. Az oda fordulók kivánatait minél
Zenéje
Boaldieu-től.
gyorsabban s pontosabban teljesitni az egylet
Szerda,
nov. 1. „Egy millió." Vigj. 4 felv.
titkára szoros kötelességének ismeri.
írták Labiche és Delacour. Fordit. Szerdahelyi K.
** (Hagyomány jótékony czélra.) Szegeden
Csütörtök, nov. 2. „ Macbeth." Opera 4 felv.
közelebb egy derék polgár, Rózsa József hunyt
el, ki összes vagyonát, több mint tízezer forintot a Zenéjét szerz. Verdi.
szegedi tanodákra hagyta, mint ösztöndijakat és
segélyösszegeket. Arra az esetre, ha oly viszonyok
Szerkesztői mondanivaló.
allanának be valamikor, melyeknél fogva a neveSz. Katolna B. L. Valódi megilletődéssel olvaslési ügyet a nemzeti érzelem gyöngitésére fordí- tuk a7930.
levelet. Ily súlyosaknak nem képzeltük az élet csatanák, alapítványa magyar szellemű jótékony in- pásait. Mindent mozgásba hoztunk, hogy közelebb kifejetézetek gyarapítására lenne fordítandó.
zett óhajtását teljesíthessük. Kilátásaink eddigalegjobbak.
Azon kivül erősen reméljük, hogy más helyen tett lépése= (Négy gyermek meggyilkoltatása.) Kön- inknek is sikere legyen, s bizunk az irói segélyegylet
csög pusztai tanyán Kecskemét mellett, okt.választmányának emberi érzéseiben. Részünkről egy levél
27-ikén délelőtt 10—11 óra közt borzasztó gyil- közelebb indulni fog.
kosság történt Börönte Ferencznél, míg az nejé7931. Pozsony. Sz. J. A „múlt" ugyan már kisiklott
vel együtt Kecskeméten járt a hetivásáron. Mint kezünkből s az utánpótlás most erős akadályokba ütközik,
b
o
d
e
t g
a „S."-nek írják, midőn a szülők délután hazatér- de a mit még meglehet, szívesen; a jelenre s jövőre pedig
Világos.
bizonyosan. A jövő hónap eleje e czélra nálunk legalkaltek tanyájukra, az élve otthon hagyott öt gyer- masabb. Sajnáljuk, hogy annak idejében nem értesültünk
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
mekök közül a 9 éves Marit a konyhában, a körülményesen.
szobában pedig a kályha mellett a 4 éves Laczit,
7982. 1848. Hiány nélkül megérkezett. Most azt az
és ettől távolabb a 15 évesFerkót, végre az istál- uj kilátást lessük epedő szemekkel. A programmok elég
300-dik számú feladvány megfejtése.
lóban a 13 éves Palit már halva találták. Az mulatságosak.
(Szirmay Jánostól.)
7933. P. P . P. Alea jacta est. Serus in coelum
iszonyú gonosztevők csupán a legkisebb gyermeVilágos.
Sötét.
ket hagyták életben, a kit hihetőleg Pali bátyja redeas!
7984. B. í'saba. K. Régi óhajtásunk íme telje1. Ve2—e8
Kcö—d6
kivitt az istállóba, hogy a gyilkosok elől elrejtse.
2. Ve8-d8f
Kd6-c5
A haramiák ezt megkímélték, mert attól nem tar- sülhetett.
Tisza - Tarján. É. A. Ama kis czikknek túl3. Vd8-d4:f
Kc5-d4:
tottak, hogy egy bölcsőben fekvő másfél éves ságos7935.
4. Fh4—f2 mat.
fontosság tulajdonittatott s czélja félre van magyagyermek elárulja tettöket. A gyilkos haramiák rázva. De azért a választ valamelyik közelebbi számban \
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
ezen hajmeresztő tettet egy életlen baltával és szívesen közöljük.
— Miskolczon: Czenthe József — Kiséren : Galambos
egy vasnyelü késsel vitték véghez, és pedig oly
7936, Jersey. I. D. Az elébb küldött czikk is meg- István. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Recskeméten: Kelmódon hogy vad ember se kínozná annyir! em- érkezett. Az utóbbit különössen érdekesnek találnók a ler Lajos. — Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.
bertársát mint ezek ott a tanyán e 4 gyermek hason tárgyú hazai czikk bevégzése után.
7937 Eperjes. Sz. L. Szivessen szolgálnánk az önképkozul a két nagyobbat, mert a legidősb arczát
zó körnek, mely lapjaink teljes folyamait birja, a f. évi
ugy eléktelemték, hogy az orra nem volt rajta julius-oktoberi számokkal, de azok itt kiadóhivatalunkban
látható, mindkét szeme egy-egy balta-vágással már második kiadásban is elfogytak. Magunk pedig csak
Az illető — ki e nyilatkozatra vár
érteki lőn vágva, s az egész arcza elrutitva, eléktele- egy példányt bírunk. Magán felszólítás utján lehetne leg- j
sittetik,
hogy
kérelme
teljesítve
van.
biztosabban
a
kívánt
példányokhoz
jutni.
j
nitve. A gyilkoló eszközöket ott a háznál a szeSz., okt. 29-kén 1865.
. L.
7988 B. Gyarmat. P. I. A kérdezett könyvárusi czég i
rencsétlen apa tulajdonából keresték elő, kitől
egészen
megszűnt
s
az
üzlet
feloszlott.
Ugy
vagyunk
értej
még mintegy 60 ft. értéket el is vettek. A gyer•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatősülve, hogy az illető főnök nyomára Oszterlam ur könyv- j
mekeket a hivatalos bonczolás után Kecskeméten kereskedése
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .
utján lehetne legbiztosabban jutni.

Nyilt tér.*)

HETI-NAPTÁR.

Hónapi- és
hetinap
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

Katholikns és Protestáns
naptár

November

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

hossza |

TARTALOM.
Hold

Nap
kél | nyűg.

hossza

kél

I nyűg.

<S. p .
p. | <5.
Oktob. (ó) Marchesv. <S. P9 46 6 50
36; 14 14 6 41 9 4
22 Imre her. | A 21 Imre h. 24 C 22 Areth. 16
14 16 7 39 10 6
9 44 6 51
Lénárd hitv.
j Lénárd
25 Marczián
17
114 19 8 42 10 59
9 41 6 53
Engelbert püsp.! Adolf
26 Dömötör
18
!l4 21 9 47 11 44
Gpttfried püsp. Gottfried
;27 Nestor
19 B.sát.ü al, 9 39 6 54
0 22
14 25 10 i
{ivadarvért.
, Tódor
(28 Terencz
20 [elk. bün. 9 35 6 56
0
52'
6
57
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í
14
28
9
32
Avelhni András Florentia
29 Anastáz
21 Ariel
1 22
Márton püsp.
j Márton
'30 Zenób
22 Sabbath 9 29 6 59
í | | U 31
Holdfényváltozások. • üjhold 18-kán 0 óra 16 perczkor délután.
A

6. p.

p. 6. p.

Greguss Ágost (arczkép). — Az örvény szélén. — A
Thurzó nádorok kora (folyt.) — Hírlapirodalmunk a 19-ik
században (folyt.) — A persa női szokások (képpel).
A
katymári kastély (képpel). — Vajda-Hunyad (folyt.) Múlt századbeli magyar hősök. — Egyveleg. — Tárház
Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés.
üozieKeoes. — Mi
m\ újság? — Nei
Nemzeti;i színház.— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték,
riltfpr — TTfiti naptár.
Nyilttér.

Felelős szerkesztőPákhAlbert.(Lak.magjar-utezal.sa)
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HIRDETÉSEK.

Mindenféle

MERLEGEK ES SULYMERTEKEK

A legnagyobb választás P e s t e n kész mente, köpeny, ruha és otthonkákban feltűnő
jutányos szabott árak mellett található

bel- s külföld legjobb készítményei, tűz-

nOMASZTERLT ÉS KUZNIIK

Pesten, a király-uteza sarkán.
Árszabályok kívánatra bérmentve küldetnek meg.

újonnan megnyitott

KÉSZ 11101 TOUOh NAGY TERMÉBEN.
1342

E^ész menyasszonyi készletek kiállitása gyorsan eszközöltetik.

utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rőfmérték biztosítása mellett,

a gyári árakból 50%-tig terjedő leengedéssel,

a végkepeni eladás
még

csak rövid ideig fog tartani.

A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruezikkek postán, vasúton vagy gőzhajón bárhová
megküldetnek.

WF*

A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik.*"WÍ

MAGYAR SAJTÓ
1865-dik évi november—deczember havára

a legfinomabbak.
A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbősége kívántatik.
(Magyar vagy német gatyák 1 ft. 20 kr.—2 frtig a legfinomabbak).

1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9 ft 50 kr., 12, 14, 16, 17-19 forintig —
igen finomak.
T~vég"*2~röfös~v4«on ára most csak 15, 18, 20, 22—25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez).
1 tuczat fehér vászon és ezérna batisz-zsebkendő ára most csak 1 ft. 90 kr.,
3, 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.
Jó~hirben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitmónveink a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vásznaink ára most csak 25, 30, 35, 40, 50-60 frtig, az úgynevezett batisz-vásznak,
melyek ára azelőtt 150 ft. volt — most csak 65—75 frtig^
Törülköző-kendők, színes vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 személyre 1 abrosz és 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8 — 10 forintig,
12 személyre még egyszer annyi.
__
1PF 80 forinton felüli megrendelésnél 1 finom damasz nagy abrosz és kendőkből álló 18 ft. értékű asztal-készület adatik ráadásul.
| y
Az e tárgybani leveleket kérjük eke'p czimezni:
1278(11—12)

An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Stadt, Freiung, Bauk-Bazar,
"
neben dem graflich Harrach'-schen Palais in Wien."
Cs. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKÁK,

legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer

g f j á

minden neme ellen,

egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-uteza 7-dik sz. a.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk a biztos hatásuk végett

átalános használatra
minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles ős okszerüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
Ára egy skatulyának 1 ft., V» skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.

Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető
továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél.
1389 (5 —12)

Wfoff scher Malzextrakt.

Az „Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung folyó hó 24-ről a szerkesztői rovatban TI
következő
olvasható
annak, hogy
hogy bizonyos
oldalról azon
azon törekednek,
%.
ír>«i
t^ i_- : Daczára
ra annak,
bizonyos oldalról
törekednek,
VOnatOt — >l<r„r,o™
. ..
fcogy a Hoffféle maláta-kivonatot
- úgynevezett egészségi-sert gyanusitgatják
B ezen
gyártmányt lealacsonitják,
gyártmányt lealacsonitják, s az utánzottaSat égig magasztalják, a valódiHoff-féle malátarakozi
kivonat minden várakozáson felül mégi, a legjobb elterjedésnek örvend. Mindazok, kik a
eJŐnynyel használták
használták, nem
nemengedik
engedik magukat
magukat
ü t ' T 6 ! ?eddig
# ÍisS aa l elegnagyobb
g n a g v o l >b eíőnynyel
által, melyek az üzleti irigység béyegét sokkal nagyobb mértékben
magukon hogy sem azok hitelt érdemelnének tapasztalataikban tévútra
s nemcsak hogy megkedvelt gyógy-tápszerüket ne folytatnák még nagyobb
A,n^
t* í ^fi6™
, , c r d e k é b 'n is annak terjesztését a lehetőségig előmozdítják, s
dcserettel elhalmozzák Minden kétségenkivül esik, hogy a valódi Hoff-féle malátaezens * f f l á b ° a . d o z á s b í < n , s ott, a hol erősítés szükségeltetik, egy kitűnő életrendi szer,
• szernél csakis annak minősége, titokteljes s rendkívüli készitési módja foroghat
^ ° ? 7 . a m i n d e n művelt államban ismert s kitűnő gyáros, Hoff J á n o s képes
Huno, s hathatósságra nézve oty jeles maláta-kivonat-sört készíteni, azt emliton"
t 111ll
1 s így világos, hogy aljas gyanúsításokat s behizJgéseket feleletre sem
mélt/t- A
v<s|Pm«í
r g y t o l ° n g á s gyári telepitvényéhez elég bizonyítéka annak, hogy a nyilvános
veiuneny aljas rágalmak által nem engedi, hogy ezen, oly számtalan elismerések által iga!"oritt e s * e s z L t m e n v i minden más hasonnemű és utánzott gyártmányok fölött háttérbe
s oruiassefi. üzen, a maga valóságában tiszta Hoff-féle maláta-kivonat, úgynevezett
egeszsegi-sor megrendelhető Bécsben, a középponti raktárban, Karntnerring 11-dik

7i

rendkívüli előfizetés nyittatik.
Előfizetési ár a két hóra 1 ft. 70 kr. "^Kf

Legjobb

A „Magyar Sajtó" kiadó-hivatala

Tbbb ezer rőf gyári vászonmaradékból feuérnemüek készíttettek, képesek vagyunk azokat olcsó árért áruba bocsátani, ugyanis :

1 d b . V^ÍSZOIl f é r f i - i n g n e k az ára (jófe'le ruaiburgi vászonból) csak
3, 4—5 forintig a legfinomabbak.
1 db. i g e n CSinOS váSÍOll n ő i - i n g , kivarrva s hímezve 3, 4—5 ftig

(4-0)

Rendkívüli előfizetés.

HT

(egyetem-uteza 4-ik szám).

a legjobb fajokban és az uj catagolusban megnevezett egyéb növények Klauzál Gábor
Kis-Tétényi kertjéből megrendelhetők Liedemann Frigyes ur irodájában Pesten,
mázsa-uteza 2-ik szám, ugy szintén alulírottnál Budán, halászváros 77-ik szám alatt;
továbbá Zálír és Szakmáry uraknál Kassán, Spuller A. József urnái Miskolczon, és
Possert János urnái Debreczenben.
Ka.jszinbarat/.k 17 fajban 2, 8, 4-és5-éves, a megrendelő általi fajkijelöléssel
darabja 30, 37, 44 — 50 kr.; kérész általi fajválasztás mellett 26, 33, 40—46 kr.
Körte 179 fajban 2, 3, 4, 5-évesek, a fentebbi áron.
Alma 348 fajban 2, 3, 4, 5-évesek 27, 34, 4 0 - 4 6 k r . ; illetőleg 23, 36—42 kr.
Névnélküliek vegyesen 15, 20, 24—28 kr. darabja.
Mandola, édes, 2, 3-évesek 12 —16 kr. darabja Almavadóczok, magból tenyésztettek és átültettek, nemesítésre alkalmatosak 2, 8—4-éves«k, száza 1 ft. 20 kr., 1 ft.
80 kr., 2 ft. 50 kr. — Földi eper (Ananas) '.0 darab 4 kr.. száza 1 ft. 80 kr.— Spárgagyökér, hollandi, 2, 3-éves, száza 90 kr. —1 ft. 20 kr. — Rózsaágak, nemesítésre alkalmatosak, darabja 5 kr.
Bésmentes felszólításra az uj katalógus azonnal megküldetik.

minőségű

A HAUSSCHILD

k

SZámtaIa

n

fly'/.gyenl?Séf

Sa Szálnak

tömöksége á leggbiztosb ismertető jelei
s

ö

kert-intéző.

PÉNZ!

A legújabb, legeredetibb 8 legszebb

DEÁK TESTVÉREKNÉL
váczi-uteza 17. sz., Walthier-féle házban.

Megrendelések postautánvét mellett azonnal eszközöltetnek.

mindennemű állam- s

-

M

M vászon-készletek,

ágyneműek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők
s-oknyák s a t . asztalneműek, törülközők s a t .
'

szen fizettettik ki s a visszafizetés havonkint

Kész mennyasszonyi készletek

Azon előlegezők, kik a visszafizetést

bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

részletekben, hanem egyszerre telje-

síteni kívánják,

az árfolyam-érték

4

/í-ben

g

részesittetnek, s a fizetési határidő tetszés
szerint meghosszabbítható.
-

5

2§o'

Gyermek vászonneimí-készletek,
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egé-

nem

Csáktornyán : Kárász A. — Keszthelyen : Wünsch F., — Kolozsvárit: Wolf J . —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., —
Veróczén : Bész J . K. uraknál
1298 (10—15)

Keresztelö-vánkosok és znbonykák

magán-sorsjegyekre

vagy évnegyedenkinti részletekben történ0}

biztos és gyors kiirtása

u. m.: ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött főkötők s a t.

alólírt pénzváltó-irodájában előlegezés akép

het.

PATKÁNYOK Éi EGEREK

1373 (1—8)

Dr. Sctmiidt János.

úgymint: kész férfi- és nöi- uti s városi prémes ruhák, nöi
szücsáru-kcszülctek. vadászsipkák, mindenféle szinü
szőnyegek, lábzacskók, lábkosarak, btsjtfiszönyegek,
úgymint: leopárd-, tigris-, párduez-, í'arkasbör stb.
mindenféle szőrös bőrök, épen most érkezvén meg és legjutá1358 (2—3)
nyosb áron kaphatók

részvényeinket

20 db. Credit-orsjegyre 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés
mellett, bélyegdij 1 ft. 30 kr.
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, bélyegdij 99 kr.
20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 3 ft. részletfizetés mellett, bélyegdij 68 kr.

továbbá:

utánzása;

lele kotopamutnak.

•a

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sors.
jegyek a 20 részvevők birtokába esnek. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr
Azon részvevők, kik nagyobb nyereményre és sorsiegyrészvényekre akarnak
szert tenni, ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft részletlefizetése mellett tizedrész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 36 k r ) , vagy évnegyedenkinti
20 ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdii egyszermindenkorra 3 ft.
40 kr.), résztvehetnek.
Ajánljuk továbbá

Valódi minőségben kapható:

czélsSűnek tLt^° i ",
,
n á k mielőbb eleje vétessék, a gyáros
czélszerunek tartotta, kulönnemü érmei helyett a boritékpapírra „Max Hausschild"
saját czegét nagy disz betűkkel nyomatni, _ ez, valamfnt gyár mányának ismert

,0

esik.

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, kiraly-uteza 7-ik sz. a.,

az „angol czimerhez".

8^

ti II z a N

gy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer á tal. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr,

Deák Ferencz-utcza, 5-dik szám alatt,

szücsáruk

38

MA X-féle legjobbnak elismert négygyüstös első minőségű j

ISZER és TÁRSÁNÁL Pesten,
^ X f é

azok részéről, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsjegytársulatokban résztvenni kívánnak, 20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy
hozzáadásával, s mehekre évenkint

pénzváltó-irodája Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

e szakban a kir. szászországi 18őO-ki arany, londoni 1851-ki, müncheni 1854-kinagy
s a párisi 1855-ki érmek tulaidonOsa — egyedül s kizárólag létezik:

ZÍ

évnegyedenkint

9 V ~ Iyevélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1368 (1 — 0)

KÖTÖPAMÜT-RAKTARA

Z

Csak 4 forint fizettetik

MORGENSTERN A. és TÁRSA

ehemnitzi szászországi kötőpamnt

Gyümölcs-fáfe

1859 ( 3 - 8 )

és betörés ellen biztos

szegek, másoló-sajtok s a t . a legjutányosb gyári árakon
folyvást készletben kaphatók

Pest, váczi-ntcza közepén, 15-dik szám alatti házban

A gróf Harrach-féle
vászon-áruk gyári raktárának

(2-6)

szekrények, szekrényecskék és biztonsági-zárak, vízmentes takaróponyvák, gépszijak, gépi sodrony-

selyem, chálok és nöi divatkelme-kereskedök

Mindenkinek felette fontos.

1367

1369 (1—0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák
Ferencz-utcza 9. sz. a.
HT
Levélbeli megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshuzási áttekintetek a z
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.

c»

<l> i_i " " K .

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t .

Függönyök és íííggönyszöveteket
ajánl

TURSCH P.

Pesten, váczi-utcza 19-ik

szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "W&
Részletes árjegyzékek bérmentve. -^Hg
1319(4-0)
«*

572

46-ik szám.

Előfizetési fölhivás *

KÉPES U JSAG
második évfolyamára,

azaz: 1865. évi október 1-étftl, 1866. évi október 1-éig.
„ _ A változatos és érdekes tartalom mellett nagyban fogja
emelni e lap becsét, a szöveg közé — ennek, hol szükséges, földerítésére — nyomott sok csinos kép. Mindkét részben a hazánk
egén földerült uj korszak tágabb tért nyit, melyben alkalom
lesz t. előfizetőinknek az országgyűlés alatt érdekes hazai újdonságokkal s életképekkel kedveskedni.
y8SF~ A második évfolyam alatt, mely a folyó 1865. évi október 1-étől a jövő október 1-éig terjed, mir.den egész évi t. előfizetőnknek egy nagy képtáblát küldünk, mely legjelesebb maSzem előtt tartva vegyes közönségünket, de különösen figyel- gyar kormanyférdainkat s országgyűlési szónokainkat
mezve néplapunk rendeltetésére, a ,,Képes Újság" belbeos*fásánál abrázolandja.
nagy gond fordíthatott arra, hogy a tartalom változatos, időÚjságunk minden hó 1-ső s 15-ik napján, mindenkor két ivnyi
szeruleg nmlattató, közhasznú ismereteket terjesztő, férfia- tartalommal, csinosan kiállítva jelenik meg, mint emiitettük, érdesán komoly s mégis főleg népünk szükségleteihez alkalmazott kes és változatos szöveggel és sok képpel.
legyen. Ezen irányt fogja ezután is követr i a szerkesztőség, a
melynek élén álló nevek újságunk szellf mérői is eléggé kezeskednek. Ezt leginkább azért emeljük ki, mivel a haza és a nemzet
törzsét alkotó s egészben véve még romlatlan magyar népet jó hogy lapunkat a kevésbbé vagyonos olvasnivágyó hazánkfiai is a
erkölcseiben megtartani s hibáira figyelmeztetve javítani — legkönnyebben megszerezhessék,
szintén egyik ezélja e lapnak, s igen helyesen; mert mint koazoezután is postával együtt
rus Berzsenyink mondja:

Midőn egy évvel ezelőtt a ,,Képes Újság"' ozimü néplapot
megindítottuk, egy jelentékeny hézagot akartunk kitölteni a
magyar időszaki irodalomban. Lapunk e feladatot, miként a
legületékesb egyének bevallják, a minden kezdettel járó nehézségek daczára, már eddig is kielégítően megoldotta s ezután
még inkább meg fog telelni a t. magyar olvasóközönség
várakozásának » küldnftsen az alsóbb néposztalyok igényeinek.

Az előfizetési ár,

110,000 tallér ezüsípénzhen
mint legmaganb nyeremény!

Csak 3 o. é. forint
az ára egy eredeti államrészlet-sorsjegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas
kormány által biztosított
legújabb nagy

jntalomdij-sorshnzásra.

Az egész alaptőke 4 hó alatti nyeremény-búzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatni.
1364(3-5)
14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. m.:
110,000, 85,00O, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t- tallér,
melyek okvetlen meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg beküldése mellett, pontosan és gyorsan eszközöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt húzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készp nzben fognak átszolgáltatni.'
Mint előre látható, hogy a megrendelések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéretnek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoz forduljanak.
L. Steindecker-Schlesinger,
bank- s váltóüzlete m. Frankfurtban.

Pest, november 12-én 1865
9 V » Előfizetési föltételek 18«5-dlk évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
. | y Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsng és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igt»tásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Ottó Molllen és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Gróf F e s t e t i c s

GROSZMANN,
tudor,

egész évre csak 2 ft. o. é. "&M

. . . Minden ország támasza, talpköve
szem- és fai-orvos,
Ily csekély előfizetési árért oly tartalmas és aránylag annyira
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatáköltséges képes lapot a magyar olvasó-közöm ég azelőtt még soha
Kóma ledől s rabigába görbéd.
nak, tapasztalatai és a legkitűnőbb eusem, sót a külföldi is aligha bírt.
rópai tanárok utasításai szerint gyóNem csoda tehát, hogy egyrészről a hallatlan olcsóság s más
Lapunk nyelve, mint eddig, ugy ezután is szorosan népgy it. Rendelési órai a József-téri 11-ik
részről a tapintatos szerkesztés meleg részvétet keltett a tisztelt
szerű leend. Mi lesz a tartalma, lássuk ezt néhány pontban :
számú Gr ossz- házban, minden hétolvasó-közönségben, mely napról napra növekedő pártolással tanuI. Vallás-erkölcsi s életbölcsészeti elmélkedések, okta sitja eljárásunk s áldozatkészségünk iránti méltánylását.
köznapon délelőtt 11 órától 12-ig, és
tások, útmutatások.
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
De minthogy az előfizetési dij oly csekély, s a kiállítási költszámára ingyen minden vasárnap a
II. Oktatva-mulattató tudósítások, elbeszélések, életrajzok, ségek igen tetemesek: ennélfogva még több előfizető, sót tömeges
délelőtti órákban.
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jellemfestések, irányezikkek, népszokások,— regényes és egy- pártolás volna kívánatos. Ezt most, miután e lap életrevalósága
úttal tanulságos beszélykék, mesék, mondák s különféle versek, iránt a t. olvasó-közönség már egy év óta kellőleg tájékozhatta
költemények.
magát, egész bizalommal reméljük is; a mi, ha valósul, annak
III. Élet-, táj-, uti-, történeti-, s világképek, természettan! épen a t. előfizetők fognak leginkább örvendhetni: mert minél
Demjén László könyvkereskedésében
nagyobb lesz, a részvét, annál több s jobb szellemi erőket
és természetrajzi czikkek.
Kolozsvárit megjelent és kapható :
lehet
a
lap
körűi
összegyűjteni,
annál
többet
lehet
költeni
IV. Az ujabb időben oly fontos anyagi érdekek a lehető
jó
és
érdekes
képekre
s
az
egész
külkialliíasra.
legbővebben lesznek lapunkban képviselve, főleg a földmivelés, az
H3F* !S8^* Mivel pedig az alsóbb néposztályok tagjai az
állattenyésztés, s a gazdászati ipar különféle nemei.
ujság-megrendeléshez még eok helyütt nem értenek,— ennélfogva
diszkiadás olajfesték nyomatban 8 ft.
V. A népnek a politikán kivül eső közügyeit illető dolgokra a t. lelkész, tanitó, jegyző urakat, s átalán a műveltebb oszszinnyomatban
5 ft.
is kiváló figyelmet fordítunk.
tálybeli népbarátokat ezennel hazafiuilag fölkérjük, hogy
Az
erdélyi
nemzeti
fejedelmek
VI. A kereskedés s a különféle mesterségek mezején keletkező körükben nagybecsü befolyásukat felhasználni s a nép értelmesbarczképcsarnoka
2 ft.
uj találmányok ismertetésére s egyátalán az iparos osztályt illető jeit aláirá ra felhivni szíveskedjenek. A derék magyar nép szellemi
diszkiadás
2 ft. 50 kr.
dolgok közlésére is lesz gondunk.
képzését s anyagi érdekeinek felismertetését ezélzó lapunk terVII. Apróbb rovataink ezek: ..Kflrthi posta", „Újdonsá- jesztésére a t. gyűjtök sokat tehetnek s azért őket ismételve Erdély nagyfejedelemség 1848.
évi országgyűléseinek jegyző- és irogok", „Gabna- 8 más terményarak", „Gazdák és gazd- szives közreműködésre kérjük.
gST* Tisztelt gyűjtőinknek minden 10 példány után egy
mánykönyve
1 ft.
asszoayok naptára", érdekes tanításokkal s utasításokkal fűszeingyenpéldánynyal szolgálunk.
1848. évi erdélyi országgyűlési
törvényezikkek történeti függelékkel
Pest, októberben 1865.
1361(2-3)
30 kr.
a „Képes Újság" kiadója.
felelős szerkesztő.

Petőfi Sándor 1848/49-ben

Heckenast Gusztáv,

Társas-játékok,

minden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyekre, egy 85 ftos bádeni sorsjegy
hozzáadásával, melynél évnegyedenkinti

4 forint lefizetése mellett évenkint 38 ~9NI
húzásra játszhatni.

Tizenkettedik évfolyam.

Dr. KISS (Ilméri) ISTVÁN,

LÁNG M.

Pesten, nagy hid-uteza, báró Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol
királynő'* szálloda mellett"

ajánlja nagyban szintúgy mint kicsinyben Iegjutányosb áron szép és dúsválasztéku

belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEWOOD

asztali-, thea-, kávé-, csemege-edényeit, fény űzési
10 db. Credit-sorsjegy 10 részvevőre 20 évnegyedenkinti részletfizetés mellett 10 forintjával.
czikkeit, pipere- vagy mosdóasztali-diszárnit,
10 db. 1864-ki 100 ftos sorsjegy 10 részvevőre évnegyedenkinti 6 ft. 25 kr.
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyószi szermühelyek számára
részletfizetés mellett.
20 db. 1864-ki 50 ftos sorsjegy, 20 részvevőre, évnegyedenkint 3 ft. 25 kr.
részletfizetés mellett.
S Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és
"^"> 10 db. 1860 ki 100 ftos sor.'jegy, 10 részvevőre, évnegyedenkinti 8 ft. minél kevesebb költséggel helyieszállitás iránt légjobban lesz intézkedve. 1365 (2—3)
20 kr.
E társaság minden részvevőinek a részletfizetések bevégeztével egy db. eredeti
sorsjegy fog kiszolgáltatni.
Az.elébb érintett társaságokbani belépés nem tételezi fel, hogy egyik részvevő
a másikkal érintkezésbe jőjön; a megállapított részletfizetéseken kivül egyszermindenkorra csakis a törvényes bélyegdij fizetendő.
^S' Vidéki levélbeli megrendeléseknél az első részlet bérmentesítve küldendő
be, melyre az elismerési jegy, vagy a részletbefizetési iv azonnal megküldetik.
ÍGÉRVÉNYEK az 1864-ki kölcsön-sorsjegyek legközelebbi húzására 2 ft.
kalapos-mesternél Pesten, király-ntcza 8-dik sz. a.
(bélyegdij 50 kr.), valamint az annak idejében beküldendő sorshuzási lajstromért
•W a „fekete macskához" * ^ K
20 kr. fizetendő.
női- és férfi-kalapok divatozás végett elvállaltatnak s minden tetszés szerinti for1354(3-0)
|iril7BM;iUJ A S^Dor^S
mára átalakíttatnak..
1371 (1—3)
uj háznégyszög 3. sz. a.
Ugyanott kaphatók feldiszitett leányka-kalapok 1 ft. 50 krtól—4 forintig.

való készületeket.

MülLER TAMiS

HERZBERGA.

Kiadó-tulajdonos Heekrnatt Gusetar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Ti

György.

A nagy Festetics György unokája, az j ket részint köz nemzeti intézetekre, ré- gyöt választá meg elnökének, ki e diszes
országos magyar gazdasági egyesület elnöke1 szint átalános humanisticus czélokra vagy a hivatalt el is vállalta. Olvasóink még élénken
s néhány hónap óta Zalamegye főispánja, hozzá közelebb álló testületek, községek, emlékeznek arra, hogy ezen elnöki minőségróf Festetics György, méltán egyike a ma- egyházak, iskolák s magánosok érdekében gében érte a jelen év júniusi napjaiban a
grófot azon kitüntetés, hogy a gazdasági kigyar főúri rend legtiszteltebb tagjainak. idők folytán áldozott.
Működése tüntetés nélküli és zajtalan, de
Magánéletéből csak az 1860-évben beál- állítás látogatására érkezett Fejedelmet üdannál maradandóbb nyomok jelölik szavai- lott szabadabb mozgalom volt képes gróf vözölhette oly talpraesett beszéddel, a melyre
nak s tetteinek közjóllétre törekvő, hazafias Festetics Györgyöt nagyobb mértékben a adott királyi válasz az országot uj bizalomirányát. Az ö nevét hangoztatták ismét a nyilvános pályára kiszólitani. ki akkori mal árasztá el s mondhatni, a magyar haza
közelmúlt napokban a keszthelyi gazdasági magyar kormány által felszólítva, ekkor történeteben egy uj korszakot nyitott meg.
Majláth György uj kanczellársága alatt
tanintézet megnyitási ünnepélyén is, azon foglalá el Vasmegye föispáni helytartói szégróf
Festetics György is újra a főispánok
uj intézetben, mely az alapitója bőkezűségé- két s e megye vezetése körüli tapintatos,
ből 50 évig fennállott, de az idők folyama bár rövid ideig tartott eljárása által mara- sorában foglalta el helyét, de ezúttal Zalamegye főispánsága bízatott reá,
alatt megszűnt Georgikon helyén
mely székébe f. é. szept. 27-kén
újra életbe lön léptetve.
lön nagy ünnepélylyel beiktatva.
Gróf Festetics György, gróf
A jelen hó 3-án pedig gróf
Festetics László fia, 1815-ben
Festetics mint királyi biztos az
született Bécsben. Iskolai tanulújonnan megnyilt keszthelyi ormányait magánúton végezvén,
szágos
gazdasági tanintézet megvégre a jogi vizsgát Pozsonyban
nyitási
ünnepélyén szerepelt. A
tette le. Ezután néhány évet a
min
oly
sokáig epedve csüggkatonaságnál töltött, hol daliás,
tünk,
a
minek
felállitásán oly
lovagias jelleménél fogva átalások
jóakarattal,
áldozatkészségnos tiszteletben állott. A katonai
gel
s
kitartással
fáradoztak az
pályáról hazatérvén, nemcsak
illetők,
ezen
tanintézet
végre
áldott emlékű nagyatyja példája
létrejött.
Ö
Felsége
kegyelmes
által felbuzdulva s magyar uri
elhatározása után ez intézet
természetétől és némi idylli hajgyors
életbeléptetése s czélszerü
lamoktól ös: tönöztetve, hanem
berendezése a nagy Festetics ma
leginkább azon okból, mert az
élő két sarját, Festetics Tassziló
észszerű gazdászat közjólléti fonés György grófokat illeti s ez
tosságát belátta s az e téren
elismerés a megnyitási ünnepély
javitandók és kifejtendök nagy
alkalmával mondott beszédekben
sokaságát ismerte : egész szenveés felköszöntósekben lelkesedetdélylyel a gazdaságra, nagy kiten nyilatkozott. Ez alkalommal
terjedésű birtokainak czélszerü
monda a jelenvoltak egyike, a
rendezésére adta magát. S nemgazdászati téren érdemekkel biró
sokára volt is alkalma, fáradozáErkövy
Adolf többi között e lelsainak kedvező gyakorlati eredkes
szavakat:
ményeitláthatni, mert uradalmai
„Legnagyobb jóltevöi a nemzetaz ö személyes befolyása melnek azok, kik a munka gyümöllett, észszerűen kormányoztatván,
csözésének és sikerének biztoscsakhamar ismét oly virágzó álla
potra jutottak, a minőben haságára nézve polgártársaikat
GRÓF F E S T E T I C S GYÖRGY.
zánkban csak igen kevés nagytájékozzák. Vannak egyesek, csabirtokos jószágait találjuk. Nagyszámú gaz- dandó emléket szerzett magának a vasme- ládok, kik e tekintetben gondviselésszerü
datisztjei s ezek munkasegédei irányában gyeiek keblében. Az 1861 i országgyűlésen hivatással bírnak. Ilyen gondviselésszerü
mindenkor a szorgalmat méltányolni tudó el- a felsőházban foglalta el helyét. A mint a küldetése van a Festetics grófi nemzetségismeréssel viseltetvén- ezek ö benne nemcsak dolgok ismét roszra változtak, ö is a magán- nek. Midőn a múlt század nyolezadik
igazságos urat, hanem gondos atyai védőt életbe vonult vissza, de a közbizalom nem tizedében a királynő gondjai közé sois találtak s azért hálával és hűséggel ra- sokára itt ismét fölkeresé. Kevéssel ezután rozta: a mezőgazdasági értelmiség sikeres
gaszkodnak hozzá. Jótékony adakozásainak történt, hogy az országos magyar gazdasági terjesztése végett, gazdasági egyesületek
s alapítványainak száma igen nagy, melye- egyesület egyhangúlag gróf Festetics Györ- alakítását elrendelni, 1771-ben a legelső ha-

