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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek
és Ráth Mór pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

OSTERLAMM KÁROLT

a magyar ref egyház egyetemes tanügyi bizottmány fobizományosa, és

pesti könyvárusnál (Erzsi hetiéren)
részint saját költségén, részint bizományában megjelent

Mozgó betük és számjegyek

Ugyanaz felhuzva
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Steinre Ferenci. Vezérfonal a vegytan gyakorlati megtanulására. Múvegytani
és reáltanodák, különösen gyógyszerész-segédek számára
Szabó Károly. Költészettan. Tanodái s magán használatra
.
.
.
.
Szám veté*, uj pénzzeli. Népiskolai s magán használatra. Irta egy karczagi
ref. tanitó
Szénássy Sándor. Latin nyelvtan. Elsö resz: Alaktan algymnasiumok számára
Szénássy Sándor. Latin gyakorlókönyv algymnas. számára
.
.
.
.
Szénássy Sándor. Latin nyelvtan. Második rész: Mondattan (Syntaxis) gymnasiumok számára
.
.
.
.
.
.
.
Szénássy Sándor. Gyakorlókönyv a mondattanhoz .
Sztehlo A. Vallástan. Vezérfonal az ág. hitv. evangelikus konfirmálandók oktatásában. Második kiadás
TJgyanaz német nyelven
Torkos László. Költészettan főgymnasiumok számára, kötve
Tfidos János. Latin mondattan. Gymnasiumi használatra .
W a r g a János. K«5zi ABC olvasókönyvecske. Az irva olvastató tanmód szerint.
Hetedik kiadás, kötve
.
.
.
•
•
•
Warga János. Magyar olvasókönyv 1. kötet. 4-dik kiadás
Warga János. Magyar olvasókönyv 2. kötet. 3-dik kiadás
Warga János. Nevelés- és oktatástan kézikönyve. I-ső kötet: Neveléstan. Harmadik kiadás
•
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EMLÉKIRAT.

ft. kr.

Negyedik kötet.
8-rét (166 lap). Borítékba füzve 1 ft.

(Ezen kötettel az Emlékirat be van fejezve).
— 30
— 60
—-60
— 40
— 80
— 50

A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI

1 —

S Z I N I

K Á R O L Y.

SZVORENYI JOZSEF

— 24
1 —
2 64
60

magyar nyelvtana.
Az algymnasiumi és ipardanodai

harmadik osztály használatára.
Második rész: MONDATTAN.
8-rét (111 lap). Füzve 40 kr.

— 60
1
— 60

A B.-C,
elsö olvasókönyv
vagy

"

80
30
40
40
80
25

— 16
1 50
-

80
1 —
- 15
- 45
— 24
1 50
— 21
— 50
— 50

magyar és német tanulók számára.
N e g y e d i k kiadás. — (131 lap). Kötve 25 kr.

A ker. kath. egyház

FÖHIT- ÉS ERKÖLCSTANAI
tizennégy oktatásban elöadva.
Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen

vasárnapi iskolák számára,
egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók számára.

irta WEINHOFER JÓZSEF,

jnbilált áldozár, IX Pius pápa ö szentségének titkos kamarása, a cs.auszt. Leopold-rend
— 50
lovagja, szentszéki ülnök és pinkafői lelkipásztor.
— 50
—
—
l
1

12
12
—
—

— 12
— 42
— 80
1 —

Második kiadás. — 8-rét (84 lap) 20 kr.

FÜGGELÉK

az ideigl. törvénykezési szabályokhoz.

és kiadandó tan- és vezérkönyvek kizárólag általam rendelhetők, mint a fentnevezett Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivatalo*
felhívás é» hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye.
bizottmány föbizományosától.
_„
Továbbá a „Sárospataki főiskola" által kiadott, valamint minden más
iskolai tan- és vezérkönyvek rendelésére ajánlom bő raktáromat.

>

Ogterlaiiini Károly.

Pest, oktober l-jén 1865.

Hangjegyekre tette és kiadta

Harmadik füzet. — 50 dal.
1 40
— 12 E folyam négy füzetből fog állani, mely 2 0 0 dalt és dallamot foglaland magában.
1 60
Egy-egy füzet ára 3 0 kr.
120
— 40
— 40
1 50
— 40
kisebb

S V * A magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmány által kiadott
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Tizenkettedik évfolyam.

Irta

tan- és iskolai könyvek.
Arvay József ABCzé és vezérkönyv Pályamű, kiadja ref. egyh. egyet, tanügyi
bizottmány (sajtó alatt).
Assmann Dr. W. Az Ó-kor története emleversekben, szülök, nevelők, algymnasiumi tanulók magán használatára, s o szakbani öntanulás könnyítésére
átalában
.
Ballagi Kár. Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. Második kiadás .
Batizfalvi István. A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda alsóbb osztályai siámára. Hatodik kiadás
Batizfalvi István. A magyar királyság földrajza. Az alkotmányos felosztás szerint iskolai 9 magánhasználatra. Második kiadás
Ugyanaz kivonatban népiskolák számára versekkel
.
.
.
.
.
.
Batizfalvi István. Vezérfonal a világtörténet elsö oktatásánál. Algymnasiumi
kézikönyvül. I. rész: Ó-kor; I I . rész: Közép-kor; III. rész: Uj-kor.
Mindep-yik ára
Batizfalvi István. A világtörténet alaprajza. A gymnasium és reáltanoda felsőbb osztályai számára. I. resz: az Ó-kor történetei
.
.
.
.
Batizfalvi István. Magyarország története. Gymnasiumi kézikönyv, I-ső kötet.
Magyai ország története az Árpád és vegyes házakból származott királyok alatt
Batizfalvi István. Magyar- és Erdélyország térképe
Dósa Elek. Az erdélybeni evangelico-reformátusok egyházi jogtana
.
Dűrringer János. Szára- és mértani gyakorlókönyv. Felsőbb elemi és alsó reálvagy polgár-tanodák osztályai számára. Első füzet: gyakorló-könyv
.
Második füzet: feleletek
Fábián Mihály. Kalauz a földgömb használatában. Néptanitók számára .
.
Fenyvessy Adolf. A magyar gyorsiráazat kimeritő tankönyve Stolze elvei után
Fischer N. A magyar nyelvtan és ismétlő könyve
.
.
.
.
.
.
Haan Lajos. A keresztény egyház történetei prot. algymnasiumok és polgári
iskolák számára
Kerkápoly Károly. Tiszta észtan. Első füzet: Ismerettan. Második fiuet: Gondolattan, mindegyik
Könyvtár. Protest. theologiai, kiadják a pesti ev. ref. thologiai intézet tanárai:
Elsö kötet: H a g e s b a e h Dr. K. R. A theologiai tudományok Encyclopaediája. Forditotta Révész
Második kötet: K u r t z F. H. szent történelem tankönyve, forditotta
Fabó András
Körner Friedr. Lehrbuch derHandelsgeografie zum Schul- und Privatgebrauch
Magyarország térképe. Nagy fali mappa iskolai használatra. Gyönyörü kiállításban alkotmányos felosztás szerint. Kiadja a ref. egyh egyet, tanügyi
bizottmány. (Sajtó alatt).
Martensen Dr. H. Az erkölcsbölcsészet alapvonalai. Akadémiai előadásokhoz
használatul. Magyarították Haberern Jonathan és Molnár Aladár
.
.
Molnár Aladár. Á psychologia vázlata. Dr. Erdmann F. Eduard alapján tanításaihoz vezérfonalul
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nagy Soma. Népszerü gyakorlati mértan
Nagy László. Beszéd- és értelemgyakorlatok a helv. népiskolák kezdő és első
osztálybani használatra tanitóknak vezérkönyvül. Kiadja a h. h. négy egyházkerület egyet, tanügyi bizottm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Psenyeczki Nagy Sándor franczia nyelvtan, középtanodai használatra kötve
Noszág János. Az ütem irás lényege útmutatásul tanitók számára Otto
F. szerint
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Noszág János. Kétszer 52 bibliai történet. Protest. népiskolák számára kötve
Pálfy J. Utasitás ev. népiskolatanitók számára
.
.
.
.
.
.
Pálfy József. A keresztyén anyaszentegyház története, protestáns ifjuság számára. Második javitott kiadás
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ugyanaz kisebb kiadás népiskolák számára
Pánczél Ferencz. Erkölcsi olvasókönyv. A ref. népiskolák második osztályának.
Másodrangu jutalmat nyert pályamű. — Kiadja a ref. egyh. egyet, tanügyi bizottmány. Harmadik kiadás kötve
.
.
.
.
.
.
Hévész Imre. Egyetemes egyháztörténelem. Főiskolai tanulók s müvelt protestánsok számára. Első füzet: Az egyház alapittatásátől a reformatióig
(A második füzet sajtó alatt van).
Rosenmayer Izsák. Bibliai tanulmányok izraelita iskolák és családok számára.
Árvay József közreműködésével
l í fali olvasó-táblák. Kiadta a sopronyi ev. iskolatanitó-képezde .

40-ik szám.

Harmadik folyam. - Elsö füzet.
(1865. január—junius. I.—XXII. sz.)

Nagy 8-rét (VIII. és 64 lap). Fűzve 60 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. — Nyomatott íaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utóra 4-ik szám alatt).

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
bAronuzor- vagy több
•tt* Mollien

Szőgyény
Midőn Mailáth György kir. udvari főkanczellárrá lett kinevezve s ez által el lőn
törve a páleza a hazánkra nehezedett régi
kormányrendszer felett: mindenki várta,
hogy az uj alkotmányos élet szerepvivői között Szőgyény László nevét is ott fogjuk
találni. S ezen reményünkben nem is csalatkozánk. Az uj rendszer befolyása alatt
kinevezett megyei főispánok sorában a legelsők egyike Szőgyény László volt, kit ezen
kitüntetésre politikai multja és polgári jelleme egyaránt képesiteit, s bizton remélhetjük, hogy a családja czimerén olvasható
(„Pro rege et lege") jelszó mellett, azon pályán is, melyre
most lépett, a korona és nemzet
egyaránt hü védőt és közbenjárót fog benne találni.
A család, melyből Fehérmegye uj főispánja ered, azok közé
tartozik, melyek már jóval a
mohácsi vérnap előtt a nemesi
osztály közé tartoztak.
Eredeti helyük az Esztergommegyében Köbölkut közelében fekvő Szőgyény falu (ma
Szölgyén s primatialis birtok)
volt.ASzőgyények egyike 1588ban az esztergomi várkapitányság azon időben jelentékeny hivatalát viselte.
A család két főágra oszlott,
a nyitra-gömörire, mely még a
XVI. században kihalt, s a maiglan is fennlevő zemplén-szabolcsira. Ezen utóbbi ág jelenleg
is birja azon javakat, melyeket
I. Mátyás király 1466-ban adományozott őseinek s pedig épen
Székesfehérvárott „in festő divisionis apostolorum" (az apostolok oszlása napján), mit rosz jóslatul vehetnénk, ha már eddig is
nem láttuk volna, hogy Fehérmegye uj főispánja,inkább össze
tudja hozni az igazi apostolokat.
Nem lehet itt helye, hosszasan leirni a
Szőgyény család történeteit s jelesb tagjainak hazafiui érdemeit; elég legyen megemliteni, hogy miután III. Károly, kedvese
Althan grófné s ennek barátnéja Batthyány
Adámné befolyása következtében, a hazánk
alkotmányát felforgatni akaró kamarillával

László.

meghasonlott s Savoyai Jenő, a zentai, nándorfehérvári s péterváradi hős tanácsát követve, az ősi alkotmány helyreállitását tüzte
ki feladatául, s a királyi helytartó-tanácsot
mint a nemzeti jogok ellenőrét s egyszersmind a fejedelmi hatalom képviselőjét létre
hozta: tanácsosai egyikévé Szőgyény János
Mátét nevezte ki. Ezen Jánostól s nejétől
Jékey Zsuzsannától származtak: Anna, gróf
Lichtenberg Pompejus neje; Mária,ki apácza
lett, Lőrincz (ki, miután a hadi pályáról
lelépett, Laibachban a tudományoknak élt
s ott halt meg, igen szép könyvtárt hagyván

SZŐGYÉNY

LÁSZLÓ.

hátra, melyből maiglan is több érdekes
könyv van a család birtokában), Imre és
László. Lőrincz nem hagyott hátra gyermeket, Imre pedig s József két ágra oszlatták
a családot, melynek egyik ágából, t. i. az
Imrééből származik Fehérmegye mostani
főispánja, mert atyja, Zsigmond, az épen

emlitett Imre s Krucsay Mária második
fia volt.
Zsigmond 1775 ben született Kis-Várdán
Szabolcsmegyében, s hivatalos pályáját a
fiumei királyi kormányszéknél kezdte meg
1796-ban. Azonban midőn 1800-ban fegyvert fogott a nemesség s a megyék dandárai
sikra szállottak, visszatért Szabolcsba, a midőn hadnagy, majd pedig a szabolcsi felkelősereg hadbirája (auditor) lön. Az insurgens sereg szétoszolván, ö is a törvényes pályára lépett; 1801-ben a közalapítványi
igazgatóságnál ügyész volt s kilencz év
mulva mint a pesti táblai ügyvédi kar legjelesbjeinek egyike,
a kir. itélőtábla birájává neveztetett ki. Alapos jogismereteinél
és tiszta jelleménél fogva, a kir.
főitélőszéknek is igen jelentékeny tagja, az ügyvédi kar s
kereskedők tiszteletének tárgya
volt, s igy közörömöt gerjesztett Pestmegyében, hogy az érdemeit méltányló József főherczeg nádor előterjesztésére Pestmegye főispáni helyettesévé neveztetett ki. Ezen pályáján szerzett ujabb érdemeit pedig az
által jutalmazta a király, hogy
Szőgyény Zsigmondot királyi
személynökévé (personalis) nevezte ki. Ezen hivatalnál alig
volt szebb hazánkban, mert a
personalis azon kívül, hogy a
kir. tábla elnöke volt, egyszersmind az alsó táblánál a nemzet
az időbeni képviseleti testületénél is viselte az elnökséget, s igy
kitünő birói, politikai ismeretek, szilárd jellem s diplomatái
ildomosság kivántatott meg abban, a kire bizatott.
S Szőgyény azon rövid idö
alatt is, mig ezen méltóságot
viselte, fényesen igazolta a reményeket, melyeket kinevezésé'
hez a fejedelem s a nemzet csatoltak. 1825ben, midőn a jogaiban sulyosan megsértett
nemzet feljajdult s a jövöre nézve legszentebb kincse biztositását követelve lépett fel,
fölötte nehéz feladat várt a kir. személynökre, midőn védelmeznie kellett a több éven át
követett rendszert, mely fölött később maga
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a király is oly kárhoztató itéletet hozott.
Szőgyény azonban csak az előcsatákban vehetett részt, mert ezek annyira meggyöngiték a már elöbb is betegeskedő férfiut, hogy
nem érezvén magában annyi erőt,amennyit
a küzdelmes személynöki állás megkivánt,
lemondott s végkép lelépett a hivatalos pályáról. Mely alkalommal a fejedelmi megelégedés s kegy ujabb jelét tapasztalta az
által, hogy alkanczellárrá s a Sz. Istvánrend
középkeresztesévé neveztetett ki. De nem
foglalhatta el uj méltóságát, mert megsulyosodott betegsége 1826-diki február 8-dikán
élte legszebb idejében, 51-dik évében sírba
dönté. Nejétől, Pászthory Júliától, a hires
fiumei kir. kormányzó leányától, két gyermeket hagyott hátra: Antóniát, később Bohus János, Aradmegye követe, majd főispánja
nejét, a lelkes hölgyet, kinek nevét tisztelve
emliti az egész haza s áldják a fővárosi s
vidéki szegények, kiknek emberbaráti gyámolitásában leli legszebb örömét, a mire,
mint a pesti jótékony nőegylet elnöklője, bő
alkalmat is talál.
Zsigmond másodikgyermeke,mai képünk
tárgya, László volt, ki 1806-dik január 2-án
született, tehát jelenleg 59 éves. A mint befejezte a jogi pályát, ősi szokásként mint
jurátus csörgette egy ideig a kardot s ez idő
alatt szorgalmasan felhasználta az alkalmat,
melyet a kir. főtörvényszékek üléseinek meglátogatása nyujtott az ifjaknak a jogi kiképzésre. Az ügyvédi diploma birtokába jutván,
Pestmegye rendéi örömmel látták tisztvise
lőik közé lépni a szép reményű, eleven eszü,
dolgozni szerető ifjut, s többi között a főherczeg-nádor is, a ki megyei tiszt, főjegyzővé nevezte ki, különös előszeretettel viseltetett iránta, s ha egy öreg pestmegyei
táblabirótól jól értesültünk : „meus parvus
filiolus"-nak szokta nevezni.
A megyei pályát csak mint előkészületit
választá, mert atyja akaratával megegyező
czélja az volt, hogy a közigazgatás terén
szentelje tehetségeit s buzgóságát fejedelmének s hazájának, mire csakhamar alkalmat lelt az által, hogy a magyar kir. udvari
kanczellária titkárává neveztetett ki.
Itt csakhamar igazolván, hogy atyjának
méltó fia, a kormány oly hivatalra mozditá
elö, melyre rendesen a legjelesb kapaczitások alkalmaztattak, s mely mind kir. táblai
előadósággal , mind országgyülési jegyzőseggel járván, nem csak nagy fontosságu
volt, de valóban meg is próbálta emberét. Ez
a nádor itélömesteri (protonotáriusi) hivatal
volt, mely még nagyobb fontosságúvá vált
az országgyülés megnyitása küszöbén. Ezen
országgyülés alatt Szőgyény László bő alkalmat talált, éles eszét s fogalmazási ügyességét kitüntetni, ugy hogy a rendek teljes
méltánylása közben távozott el Pozsonyból
s a király az által tanusitá irányában szol
gálataival való megelégedését, hogy az udv.
kanczellária előadójává nevezte ki.
A kanczellária nem sokáig számithatta
ekkor Szőgyényt tagjai közé. Báró Mednyánszky Alajos halála után azon nem kőnynyü feladata jutott, hogy a napról napra
fontosabbá váló nevelési és sajtóügyre felügyelő u. n. tanulmányi bizottságba elnököt
nevezzen ki. Ezen elnökséggel egyszersmind
a helytartósági elnöki helyetesség is egybe
volt kötve. E fontos polezra az elhunyt jeles
férfiu után Szőgyény László látszott legké
pesebbnek, s e hivatalos állással együtt járó
nehézségek megoldására legalkalmasabbnak
Az iránta táplált bizalomnak e téren is t e l
jesen megfelelt s érdemei, melyeket itt szerzett, átalánosan el vannak ismerve.
1848-ban Szőgyény László a hivatalos
pályától visszalépett. 1851-ben a bécsi állam• tanács tagjává hivatott meg, hol azonban az
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akkor uralkodott kormánynézetek ellenében
ö is, másokkal együtt hiában küzdött. De
annál tágabb tért nyert hazafiui érzéseinek
s loyalitásának kifejezésére, midőn 1860-ban
a jobb időket jelentő, megerősitett birodalmi
tanács alelnökévé neveztetett ki. Több jeles
hazánkfia által támogatva lépett ott ki a
síkra, a nemzet elévülhetlen jogainak védelmére ; azok elismerését s visszaállítását
mondván a legczélravezetöbb s egyedül üdvös politikának; itt küzdött ő is Magyarország önállósága s törvényes autonomiája
mellett, itt mondá ki azon sarkigazságot,
hogy nálunk csak az lehet törvény, a mit
azzá tesz a király és nemzet közös megállapodása stb. Ezen küzdelem eredménye volt az
1860-dik évi „októberi diploma", melynek
következtében helyreállittatott ismét a magyar udv. kanczellária. Ez alkalommal Szőgyény László neveztetett ki b. Vay Miklós
nellé alkanczellárrá, mely hivatalt azonban
;sak addig viselte, mig viselnie tisztességgel
lehetett, a nélkül, hogy hütlenné legyen
múltjához s politikai jelleméhez.
A Schmerling-féle provisorium alatt
Szőgyény is a magánéletbevonult scsaládja
körében élt, többnyire Pesten, vagy apósa,
Marich Dávid egykori veszprémi főispán
sori birtokán, Székesfehérvár tőszomszédságában. Erre nézve tudnunk kell, hogy
Szőgyény László neje a Marich-család utolsó
ivadéka levén, a család fiágat illető javaiban
fiusittatott, olyképen, hogy gyermekei a
Szögyény-Marich nevet viselvén s a két család czimere egyesittetvén, mind azon javak,
melyek az ősi Marich-család fiágának kihalása után a törvény szerint a koronára estek
volna vissza, a Szögyény-Marich családból
származó fi- és leánygyermekeknek kétségbevonhatlan törvényes tulajdonává váljanak.
Ezen magányában találta Szőgyény
Lászlót azon ujabb legfelsőbb kinevezés,
melynélfogva most mint Székesfehérvár
negye főispánja,

e megye dolgait intézi.

-y.

Hervad a lomb . ..
Hervad a lomb, hulló félben
Remeg a hűs esti szélben,
Es az alkonypirtól festve,
Olyan szép az őszi este.
Nézem az elszálló napot,
Mint vet bucsupillanatot,
Még egy végsőt mosolygni rád,
Sárguló lomb, hervadt virág!
Itt az erdő, s dala kihalt,
Nem hallok benne semmi zajt,
Mint ezelőtt nyáréjen át
Hangos kis fülmile dalát.
Még is a táj oly szép nekem,
Körüljárja tekintetem,
És mindenütt a merre száll,
Oly kedves nyugpontot talál.
A nap lemegy, — de folytatom
Sétámat a szép alkonyon.
Lombos erdő szent homálya
Mintha hivna estimára.
És egy fohász kél ajkamon
Te éretted, oh drága hon!
Ha minden bérez, minden róna
Kebleden már boldog volna!
Ne szállj le még, oh légy jelen
Te fényes nap, honszerelem;
Hisz' hervadt lomb, s hulló levél
Annyi fájdalomról beszél . . .
Hervadt lomb hullni nem késik;
Eltünnek majd szenvedésid,
S életfádon virág terem
Egy szép tavaszon, nemzetein.
Terhes Barna.

A Thurzó nádorok kora (1609-1626).
(Történeti rajz.)

Csak bámulni, és sajnálni lehet azon
küzdelmeket, melyeket a hon atyjai, a haza
és vallásszabadság érdekében, a tulnyomó
befolyást erőszakosan követelt magasabb
papság ellenében a Thurzók nádorsága alatt,
megharczoltak.
A nagy honfi, Illésházy István nádor
halála következtében 1609-ben oly nagy
mozgalom keletkezett az egyháznagyok
körében, s ezek részéről oly örömkiáltás
tölté be a püspöki-kar tagjai láthatárát,
mintha az emlitett nagy ember halálával,
rájuk nézve, egy uj ég és uj föld vette
volna kezdetét!
Az esztergomi érsek gróf Forgách Ferencz bibornok, Lépes Bálint nyitrai püspök,
és korlátnok, Náprágyi Demeter győri püspök, hárman egyesülve, és a papság élére
állva, éjjel nappal oda müködtek, titkon és
nyiltan, hogy az uj nádor, ha törik, szakad, de minden áron rom. kath. vallásu
legyen, mint ezt már Illésházy megválasztása alkalmával is kivinni megkísértették.
A meghányt s vetett terv, szép reménynyel kecsegtető, és szerencsésen keresztülvihető valósítását egy véletlenül felmerült
botrányos eset annyira felvillanyozá, hogy
a nádori méltóságot már előre kezeik közé
látták letéve. Történt ugyan is, a nagyfontosságu, és akkor felette erős érsekujvári
határszéli várban, hogy az ottani német
várörség, papi titkos befolyás következtében,
a várbeli nagy templomot, melyben a protestánsok, mint tulajdonukban, nevezetesen
pedig az evangelikusok németül, a kálvinisták pedig magyarul tartották isteni tiszteletüket — megrohanta, — és a kath. papság
birtokába átadni erőszakolta.
Ezzel Érsekujvár falai közt, az eddig
békés polgárok körében vallásos villongás
vette kezdetét, mely szerencsétlen körülmény annál inkább fájhatott a fejedelemnek,
II-dik Mátyásnak, mivel a Bocskai István
erdélyi fejedelemmel testvére Rudolf által
kötött bécsi békét (1606) — ő is az előtt, nem
sokkal koronázása alkalmával , 1608-ban,
ujra megerősitette. De fájhatott végre azért
is, mivel ezen botrányos esetben Illésházy
István és Thurzó György, mint azon időben
legnagyobb tekintélyű és befolyású hatalmas fő uraknak, roppant tulnyomó többséggel biró pártját látta megsértve, melyre
neki, mint jobb és balkeze erős támaszira,
oly kiáltó szüksége volt.
Hogy tehát a rend, béke s nyugalom
a fölháboritott polgárok közt helyreálittassék — a meghasonlás tovább terjedhető
fáklyája végkép eloltassék, nem is késett a
kormány Thurzó György vezetése mellett
Thurzó Szaniszló, Pálffy István, Lippai János személynök, Révai Péter, Dóczy András,
Széchen Tamás, Forgách Zsigmond és Vízkeleti Tamás főurakat oda rendelni, a meghasonlott kedélyeket kibékiteni, s a megsértett félnek részrehajlatlanul igazságot
szolgáltatni.
Azonban a legnemesebb buzgalom is
ezen ügyben, a türelmetlenek erőszakoskodása miatt, hajótörést szenvedett, mivel a
fegyvertelenül ott megjelent főküldöttség
fegyveres kezekkel durván megtámadtatva,
boldognak tartá magát, hogy a vár falai
alól életben megszabadulhatott. A vár minden közlekedéstől elzáratván, senkinek nem
nyitá meg kapuit — sőt kerületi parancsnok Kolonics ezredes, ki épen ott volt, és
Pálffy, erőszakosan letartóztatván, mind
addig nem bocsáttattak szabadon, mig a
katonák által önként kiszabott tetemes váltságdíj meg nem küldetett.

íly körülmények közt hivatott össze Po- ; a tekintélyesebb főpapok közül egy megfe- I évi pozsonyi országgyülés fejezte ki végre azon
zsonyba november 18-kára 1609-ben az lejtkezve a hely méltóságáról, és magáról is, óhajtását, bogy a haza fővárosában. Pesten álországgyülés, melyet maga a nagy pompá- gunyosan sértö szavakkal illeté az uj nádort, landó országháza épittessék. Ennek folytán jutalomdijak is tüzettek ki, s mintegy 32 épitészeti
val fogadott király nyitott meg, a nemzet a nemzet büszkeségét, mit az egymás melterv be is küldetett az e czélra kinevezett bizottképviselőinek örömkiáltásai közt. Az egy- lett álló ifju Thurzó és Zrinyi grófok meg- sághoz. Ezen tervek közül — ugy emlékezünk
házi elem, erősen sorakozva, jelszóul tüze hallván, ott mindjárt a helyszinén udvari Feszi épitész terve találtatott legalkalmasabbnak
zászlójára: „minden áron Erdődy Tamás szolgáik környezetében — egy pofoncsapás- s e szerint a diszes országháza a terjedelmes ujtér
a nádor!" A megyék küldöttei ellenben sal utasiták rendre a botránkoztató papot (most Erzsébettéri park) közepén, hol ma az
Thurzó György nevét hangoztaták , erős ki az ifju grófok szolgáinak, ezen szent irás- ideiglenes német szinház disztelenkedik, lett volna
szivvel és lélekkel. A két elem ugy állt beli hely ismétlése mellett: „jaj a botránko- felépítendő. Ezen épitési ügy egyik leghatalmasabb pártfogója gr. Széchenyi István volt, mindaszemközt egymással, mint két ellenséges zónak, de jajabb a botránkoztatónak," egy
mellett az idök akkor nem voltak kedvezők e szép
tábor. A papi elem a királyi előterjesztése- cseppet sem zúgolódva, hogy észre ne vétes- terv teljes megérlelésére s keresztülvitelére. A
ket sürgette mindenek előtt, a KK. és RR. sék, — egy lépéssel tovább állott.
dolog jobb időkre halasztatott. Az 1847-i országellenben, minden pontok előtt, határozottan
Ezután a választott nádor, könnyes sze- gyülés ismét a pc zsonyi kaszárnya alaku országkívánták, sürgették, és követelték a nádor mekkel, és megindult hanggal kezdett be- házban gyült össze. 1848-ban Pestre költözött
ugyan át, de akkor is csak a városi régi redouteválasztását.
szélni, mondván: Ezen fényes, és magas hi- termekben ütötte fel sátorát. Midőn 1861-ben ujra
Igy állván a dolog, alig hogy észrevette vatalt, nem kérte és nem kereste soha, miu- össze voltak hivandók a nemzet képviselői, ezek
magát a papság nagy kisebbségébe n,azonnal tán azonban az Isten, és a nemzet választása számára egyszerre két helyiség rendeztetett be,
nézetét változtatva, azt kére a királytól, hogy azt neki megadta, ezennel határozottan nyil- előbb a budai u. n. országház nagy teremé, s kémondaná ki határozottan, miszerint a jelen vánitja, s az országgyülés szine előtt szen- sőbb, miután a közvélemény a „zárt várban" tarviszonyok közt, hogy mindenik félnek elég tül fogadja, hogy hatalmával nem él vissza tandó országgyülés ellen hangosan nyilatkozott,
tétessék, a nádori méltóság ne töltessék be, soha, hanem mint a jog, és az igazság hoz- Pesten a nemzeti muzeum díszteremé, mely vendégszerető ajtait folyvást nyitva tartá a nemzet
hanem mint volt Illésházy előtt, csak helyet- zák magukkal, azt minden haszon, pártérdek, képviselői eiőtt, az országgyülés teljes feloszlatesittessék, annál is inkább — mondák az és nyereség kívánása nélkül, gyakorolni, és tásáig.
egyháznagyok — mivel a nádor házának mind a fő mind pedig az alrendeknek részMidőn ez év tavaszán ismét a magyar orföntartása oly tetemes költséget emészt fel, rehajlás nélkül igazságot szolgáltatni,legfőbb szággyülés összehívásának szüksége merült fel, a
melyet most, a többféle szükséges Kiadások kötelességének ismeri stb.
bár ideiglenes országháza építésének kérdése is
ujra szőnyegre került. A „Pesti Napló" egy
közt lehetetlen fedezni.
Thurzó nádor magas méltóságában mindA papi elem ily okoskodása folytán a járt három kellemetlen esettel találkozott, tárgyavatott czikkben fejtegető ez épités elhalaszthixtlanságának szükségét. E felszólalás az
megyék nemes haragra lobbanva, bátor és ugymint 1-ör Báthory Zsigmond volt erdé- egész haza közkívánatát fejezte ki s ez csakhamar
nyilt homlokkal a királyra tekintve, azt lyi fejedelmet illetőleg az adta elő magát illető helyen kellő méltánylatra is talált,mert már
felelték.határozottan : mikép nagyon sajnál- Prágában 1610-ben, hogy ez saját udvari aug. 5-én ki lőn adva azon legfelsőbb királyi
ják, hogy valahányszor, az ország sarkalatos mestere által, mintha titokban egyetértene rendelet, melynél fogva egy ideiglenes országos
intézményei forognak kérdésben, a magas a lengyel királylyal — elárultatván, feb. képviselőház épitése haladék nélkül, azonnal fopapság mindannyiszor, mint egy más hazá- 17-kén korán reggel, luhokoviczi szállásán a ganatba volt veendő.
B. Sennyey Pál tárnok ő excja nagy buzgónak fiai, ellentábort alkotva, a helyett, hogy császár parancsa következtében elfogatott,
sággal
sietteté ez ügy valósítását. Egy két hét
összevetett vállal, együtt működnének a és 50 fegyveres katonával Prágába kisértealatt a hely kijelölése, aPest várossal elintézendő
megyékkel a dolgok, s megzavart rend tett. Báthory megsértett büszkesége érzeté- jogi kérdések, tervrajzok kiírása s más efféle előhelyre állitására, külön válnak, ellensze- ben azt monda a császári biztosoknak, hogy munkálatok be va'ának fejezve. A benyujtott págülnek, más irányt követnek. Midőn azt ö mint volt erdélyi fejedelem, ily lealacso- lyatervek közül a kormányilag kinevezett bizottmondják, hogy sokba kerül a nádori udvar nyító eljárást nem tűrhet, és mint magyar, ság Ybl Miklós ismert derék építészünk tervét
.föntartása.azt kell nekik felelni, hogy a más csupán csak a magyar király, IL Mátyás fogadta el. Végre szept. 11-én az épitési munka
szemében piszkálják a szálkát, magukéban iránti tiszteletből engedelmeskedik. Vele is elkezdődött s azóta ernyedetlen szorgalommal,
csaknem lázas sietséggel folyton folyik. A kötepedig a gerendát sem látják meg; mert hi- együtt Markó vajda is, Mihály vajda fia, és lező szerződés szerint ez épületnek szombaton,
szen tudva levö dolog, hogy csak ez évben Basta György titoknoka is elfogatott, mint decz. 9-én teljesen készen kell állania. E sietség
is az esztergomi érsek, több mint 45,000 bűntárs, és mindketten 10 kocsi kiséretében daczára is az uj képviselőház tömör, erős, u. n.
akó bort vett ba és ugyanennyit érő jöve- Prágában egy polgári lakosztályba elzárat- nyers téglaépület (Eohziegelbau) lesz, s szolid
delme volt, söt a jelen "levő országgyülés tak. Ennek hire, villámgyorsan repülve, el- anyagokból, a technikai szakismeretek teljes felalatt is gróf Forgách bibornok ur, a többi hatott Erdélybe, hol Báthory Gábor meg- használásával fog készülni. Nagy kezességül szolgál, hogy az épités anyagi részét a tevékeny és
egyháznagyokkal egyetértve, oly nagyszerü unt zaklatásai miatt oly nagy részvétet éb- erélyes Diescher építőmester vállalta el, ki az uj
vesztegetést visz véghez, hogy ha számosan resztett a volt fejedelem balsorsa, hogy so- vigadói épület, az akadémia palotája s több más
találkoznának könnyen hivők, és megvásárol- kan Báthory Gábortól elfordulva, ujra Bá- ujabb emíékszerü épület felállítása körül fényes
hatók, a papi elem könnyen kivihetné, hogy thory Zsigmondot kívánták fejedelmül. A jelét adta már ugy épitészeti képességeinek, mint
14 nap lefolyása alatt, egy magyar sem lenne föliratok egymást érték Thurzó nádorhoz, különösen ügyvezetése erélyének. S szinte lehetlennek látszik, a mit óhajtunk, hogy az uj képviitt stb.
hathatósan kérve és sürgetve, hogy minél selőház, a mint Ybl tervezte, (a mint homlokzatát
A magas papság a megyék ily és több elébb a kellő lépéseket Báthory Zsigmond mellékelt képünk mutatja) mától (okt. 1) fogva, 70
efféle viszonválaszát hallván, tágítani kez- szabadon bocsáttatása iránt megtenni el ne nap alatt teljesen elkészülve, keblébe fogadhassa a
dett, és hogy terve romjaiból valamit meg- mulaszsza. — A másik kellemetlen eset volt a nemzet akkorára összehivott képviselőit — de
védhessen, most már csak azt kére szelídebb hajdúk pártütése, kik Homonnai Bálintot ki- bízunk a határozott Ígéretekben s az ég segitő
hangon, hogy a nádorválasztás, ne közönsé- vánták királynak. —A harmadik azon pontok jó kedvében, mely a rosz idő s az elemek alkalmatlan dulásait ez idén talán későbbre fogja hages felkiáltás, hanem a szavazatok össze- értelmében történt, melyek Bécsben julius lasztani.
írása által történjék. Erre a megyék azt fe- 3-ikán II. Mátyás király és a német biroAz uj képviselőház tehát Ybl terve szerint
lelték : „ez már rendén van, ez már okosan dalmi fejedelmi rendek biztosai közt, a macsinos kül alakban is, u. n. olasz renaissance stylvan". Most kezdetét vette a választás, mely gyarok hire tudta nélkül köttettek. Azon ben fog épülni. A mi ez épület belső szervezetét
hogy annál ünnepélyesebb legyen, a megyék 14 czikkben foglalt egyezség 8-dik pontja igy illeti, az a megállapitottjterv szerint következőleg
követei nagy számmal fölállva, a meghatá- hangzik: „ 0 felsége a magyarországi vára- lesz berendezve:
A herczeg Sándor-utczában, egy 728 D ölrozott rend szerint szavaztak három főúrra, kat német őrséggel taztozik magrakni, és
nyi
területen,
a nemzeti muzeummal átellenben,
ugymint Thurzó György, Erdődy Tamás és ezek föntartására megkivántató költséget, a
hol
még
nehány
hét előtt egy hadiszekerészeti
Forgách Zsigmod grófokra, kik közül Thurzó csehek is aránylag tartoznak fedezni."
laktanya állt, három hónap alatt felépül az ideigGyörgy 150 szavazatot nyert, Erdődy csak
Ez a pont annyira nem tetszett a ma- lenes országház, s megnyílnak termei a tanácskozó
53-mat, Forgách még kevesebbet.
gyaroknak, hogy 15,000 vitéz hajdu, Nagy honatyák számára. Az épület szilárd anyagokból,
A szavazatok íly nyilvánítása után gróf András vezérlete alatt, erős állásba téve téglákból fog alkottatni; a födélzet érczlemezekForgách Ferencz bibornok kikiáltá nádornak magát, már egész Felső-Magyarországot ből álland. Habár az épület ideiglenes lesz is, külseje mégis szép és diszes lesz. Az épület homlokaz ország nevében Thurzó Györgyöt, követ- kezdé elfoglalni.
zatán fog Magyarország czimere s a nemzeti lo(Foiyt. M?.)
kező rövid tartalmu szónoklattal: „A szavabogó díszelegni. Az ülésterembe a feljárat a képzatok többsége nádornak választá önt, leviselők számára üvegfedéllel f ödetik. Ezen feljárat
alatt lesz a bemenet a főkapun át az előcsarnokba,
gyen tehát sokáig boldog, és vele együtt
A magyar képviselőház uj épülete. hol
a kapus lakik.
legyen sokáig szerencsés az ország is." E
Minden háznak megvan a maga története.
Ezen előcsarnokon át tiz széles lépcsőn fölrövid beszéd után a megyék, örömittasan
Ezredéves
alkotmányunk
változó
viszontagságai
felé
haladva
egy másik kisebb előterem nyilik,
felkiáltva, háromszor mondák egymás után
alatt egyik helyről a másikra vándorolt ország- melynek balfelén a képviselők ruhatára s jobbra
hangosan: éljen, éljen, éljen a nádor!
gyűlésünk, s még legállandóbb tanyája volt Bu- az első emeleten a bizottmányi termek lesznek.
Az örömnyilvánitás alatt azonban, egy dán, a Rákosmezőn s az ujabb időkben Pozsony- Ezen kisebb előteremből a társalgó-teremmel
botrányos jelenet adta elő magát. Ugyanis ban, itt is csak ideiglenes hajlékokban. Az 1843. összeköttetésben álló 8 a nagy terem hosszában vo-
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nuló folyosóra juthatni. A nagy gyülés-terem az
épület közepét foglalja el, s talaja az utcza helyszínétől számitva 6' magasabb lesz. A terem hoszs z a l ? 0 3'6", szélessége l l " 4' egész négyszögterülete 189°; s igy terem a vigadó nagy terménél
29 G öllel tágasb. Magassága 41' 6". A teremben 462 követ számára lesznek helyek készitve az
angol alsóház mintájára. A bejárattal szemben, a
terem fenékhosszában álland az elnök, két alelnök, 4 jegyző, végre a 6 gyorsíró emelvénye; az
elnöké legmagasabbra emeltetik.
A követek a gyülési, bizottmányi s társalgási
termekbe oly bejáratok s helyiségeken át jutnak,
melyek a közönség számára fönhagyott helyiségektől teljesen elkülönitvék. A nagy gyülés-teremből az elnöki szek mögött a már emlitett
nagy társalgási terembejuthatni. Ettől jobbra van
az étterem s csemegetár; balra a hivatalos helyiségek a registratura s az iroda igazgató számára,
végre ezekkel összeköttetésben egy társalgási terem. A kisebb előcsarnoktól jobbra van egy szoba

muzeumban tartja, ott a szükséges átalakítások volt: „Bízzál Istenben — és tartsd lőporodat számegtétetnek, 8 a rácsozatnak az országház felőli razon!" Induláskor az egész város összegyűlt,
részén kapu nyittatik a közlekedés megkönnyeb- hogy az apa fiától, a testvér testvérétől, s a férj
bítése végett.
nejétől és gyermekétől bucsut vegyen, talán sokára, talán örökre.
„Ma kaptuk a parancsot az indulásra, — két
Egy hős nő az l'nio hadseregéből.
nap mulva a Potomnc-hadsereg uton lesz BullNem rég egy díszes kiállitásu könyv jelent Nun felé", — 1861. júl. 15-kéről csupán e szavak
meg Amerikában, mely a még élénk emlékezetben vannak könyvembe följegyezve; de e napok emlevő amerikai háboruból sok érdekes apró jelene- léke sokkal mélyebben van lelkembe vésve, semtet sorol elő s nagy figyelem tárgya főleg a miatt, hogy azt valaha elfeledhetném. Vidáman, a katomert benne egy nő, ki a harcz kitörésétől kezdve nai zenekar harsogó zenéje s a katonák honfidalai
annak végeig hősi részt vett a hadjáratokban, mellett indult el a sereg, telve lelkesültséggel,
saját harczi kalandjait adja elő.
telve harczvágygyal; veszteségre nem is gondolt
E nő Edmonds Emma, ki bátorsága, vitéz- senki.
sége s az északi hadaknak tett szolgálatai által
Három nap mulva hadseregünk már közel
méltán kivívta magának az egri nevet. Mint be- volt az ellenséghez. A folytonos utazás sok bajjal
tegápoló lépett a hadsereghez, de bátorsága na- járt a nagy melegben. Kevés viz volt a vidéken,
gyobb szolgálatok tételére is képessé tette, s sokan eltikkadva maradtuk el az uton. En a tábori
később mint kém szerepelt a déli hadak erejének lelkész és neje társaságában utaztam, ki szintén
és állásának kifürkészésére, s működése oly sike- betegápoló volt a csatatéren.

A magyar ideigl, képviselőház. - Ybl Miklós terve szerint. — (Fénykép után rajzolta Keleti Gusztáv.) — A nemzeti muzeum parkjából tekintve.

előszobával a quaestor, balra egy terem szintén
előszobával a ház elnöke sz imára.
A közönség az országházba két bejáraton át
juthat, mely a két kis előterem két végén lesz.
Innen a terem karzataira lépcsők vezetnek. A
terem végén szintén két lépcsőzet, melyek két külön páholyba vezetnek. A folyosó két oldalán
lesznek az árnyékszékek stb. a követek, s a kis
előcsarnok két felén a közönség kényelmére. Mig
mindezen nevezett helyiségek az épület fenék-színén lesznek, addig az elsö emelet utczafelőli része 5 nagy bizottmány; 8 e gy gyorsíró-termet
foglal magában.
A terem mindkét felöli hosszában s félmagasságában lesznek a karzatok. Ezek legnagyobb része a hallgatóság számára hagyatík fönn, mindazáltal mindkét felén ezeknek egy külön páholy marad
a felsőházi tagok, a hölgyek, ujságirók használatára.
A társalgóteremmel egy szabad lépcsőzet
által a könyvtár s két nagyobb bizottmányi terem
lesz összeköttetésben. Miután a felsőház üléseit a

res volt, hogy közelismerés szerint ő most a
yankee-föld legvitézebb hölgye.
E nő képét közölve, nem tartjuk érdektelennek, nehány harczi kalandjával, saját előadása
nyomán, megismertetni az olvasót.
„Tiz nappal az elnök harczot jelentő kiáltványának kibocsátása után, — ugymond, — Washingtonba utaztam. Amerika egyesült államai,
nem szülőföldem ugyan, de kis koromtól kezdve
jó ápolóm volt, s nem késtem érte a veszély idején szolgálatomat kormányának fölajánlani. Mint
betegápoló a harcztéren szolgálatba léptem.
Mindjárt az első hadcsapattal indultam a
fölkelök felé. Mily lelkesedéssel lépett minden
fegyverfogható ember a szent ügyért küzdő hadsorokba, meglátszott abból, hogy mindjárt az első
napokban egy kis városon keresztül vonulva, nem
találtunk benne egyetlen családot, melynek valamely tagja a hadsereghez föl ne csapott volna. A
város lelkésze meghatóan bucsuzott el az uj hadfiaktól, mindegyiket egy-egy uj testamentummal
ajándékozván meg, melyen a következő fölirat |

Este az őrtüzek mellett meglepő volt előttem
a tábor kinézése. Sokan irogatni kezdtek, mert
ritka katona volt az, a ki nem vitt magával írószereket; sokan áhitattal olvasgattak a bibliából;
mások csoportokat képezve beszélgettek, mig némelyek egész nyugodtan aludtak álmukat, nem
törődve a holnappal. Pedig a tábori orvosok már
megtették készületeiket a közelgő ütközethez s
egész kórházakat szereltek föl a sebesülendők
számára, a többek közt egy kőtemplomot Centrevilleben.
Még napkelte előtt föl voltak állítva a hadoszlopok Centreville mellett, s a zöld halmokról a
hold fényénél, minden dob- vagy trombitaszó nélkül egész csendben megindultak a völgy felé, hol
az ellenség tanyázott. A tábori lelkész oly ünnepélyesen ült lován, mintha a halál angyalával
nézett volna szembe. Az ünnepélyes csendet csak
a gyalogság lépteinek tompa moraja s az ágyuk
és társzekerek döczögése zavarta meg.
Nemsokára elkezdődött az ütközet. Az elaő
halott egy tüzér volt, kit egy ellenséges bomba

ezétpattanása ölt meg, melynek darabjai még halált. Csak midőn a lovak dobogása végkép ele- — Keblem elfogult, de a közelgő ellenséges lovashárom embert megsebesítenek. Leugrottunk lo- nyézett, mertem kijönni rejtek-helyemből s tértem ság nem hagyott tovább késnem s én is menevunkról a megsérültek sebeit bekötözni. Ez jalatt Centrevillebe vissza; de másnap már ez is az kültem."
Később a Potomac-hadsereget, mely összesen
kitört a harcz egész vadságában; csak ágyudör- ellenség kezébe került.
Már csak én és a tábori orvos, maradtunk a mintegy 100,003 emberből állt, hajón Monroe
gés, kardok csattogása és fegyverek ropogása
volt hallható; mindenfelé csak a pusztulás járt és sebesültek mellett, a hadsereg parancsot vett erődhöz szállitották, honnan e hadtest Yorktown
a halál. Sokan, a kik az ellenségnek hátat fordítva Washingtonba vonulni vissza. Az orvos maga 21 mellé vonult. Edmonds Emmát innen sokszor kiküldték, hogy a köra közel cserjékbe me—
nyéken élelmi szereket,
nekültek, d a r a b o k r a
tejet, vajat, tojást stb.
tépve és vagdalva adózszerezzen be. Egy ily
tak hűtlenségökért,mélkirándulása alkalmával
tó jutalmul, a miért a
a következő érdekes
megpróbáltatás órájátörténetet beszéli, mely
ban az ügyet, a hazát
mutatja, hogy a déliek
és társaikat cserben
közül még a nők is
hagyták.
mily
engesztelhetlen
Engem Centrevilgyülölettel viseltettek
lebe küldöttek vissza,
az északiak ellen.
ezeszt és tépést hozni
„Egy reggel —
a sebesültek számára.
ufymond — utam a
Lovam habzott a tajhamptoni országúinál
téktól a gyors futásegy magános lak melb a n ^ mire visszaértem,
lett vitt el. E lak hir
egész rettentőségében
szerint
mindazon tárgyt
dühöngött a harcz. A
gyal gazdagon el volCsata képe igazán borlátva, a mit épen én
zasztó. Sebesült harkerestem. Lovam az
czosok
összerogyva,
ablak alatt megkötve,
emelt karral kiáltanak
magam becsöngettem.
segélyt; mások elvérez
Az ajtónál egy halve feküsznek, széttépett
vány nő fogadott, föltagokkal; itt egyiknek
dig gyászban, a mi szokezét, másiknak lábát
moru tekintetéhez oly
hordta el az ágyugolyó,
nagyon [illett. Udvarimig mindenütt vértől
asan fogadott, de alig
piroslik a pázsit. Mint
mondtam meg küldetéjégzápor omlott a gosem czélját, valami gyalyó, de hátrálni nem
nus titkolózást láttam
volt szabad; s már-már
átvonulni arezvonásain.
kezünkben véltük a
Szemmel tartottam, de
győzelmet, midőn a fölegyszersmind
ugy fogkelők uj segélyt nyerve,
laltam szobájában hea sereg egy részét meglyet, hogy az ablakon
kerülték.
át lovam is szemem előtt
Nem lehetett tiszlegyen. Igérte, hogy
tán kivenni, hogy a kökívánságom
teljesítve
KU.CHEl'MANM s.c.
zelgő csapat barát vagy
lesz, de a szükséges
ellenség- e ? Griffi n kaEdmonds Emma; egy hős nö az Unió Hadseregéből.
czikkeket oly sokáig
pitány már lövetni akart
reájok az ágyukkal, de az őrnagy határozottan golyót metszett ki csak tollkésével a sebokből;én rakosgatta, hogy a szándékos tartóztatás és késállitá, hogy az a mi fedezetünk. A mint közelebb ápoltam őket szakadatlan, mig végre a sebesültek i leltetés szembetűnő volt- Gyanu támadt benértek, az első sortüzre hullottak embereink, s a maguk intettek távozásra, hogy mentsem meg ' nem és sürgetve kijelentem, hogy menni akarok.
reá következő roham alatt a legderekabb üteg ma^am, miután itt segitségökre többé ugy sem le- Erre halálsápadt lett s reszketve tölté meg a kosarat. Feltüntelőtaz ellen kezébe
"
"
~
tem, hogy kivüle
jutott.
.
"
~" -"'
az egész háznál
E szerencsét-•*"
egy l é l e k sem
lenség hire vil1
<N
volt.
lámgyorsan terVégre átvetjedt, s a megbomtem a kosarat, s
lott rendet nem
midőn
fizetni
l e h e t e t t többé
akartam, a pénzt
helyreállitani. —
nem fogadta el.
Lovasok kivont
K ö s z ö n t e m szikarddal állottak
vességet, mire ő
el az országutat,
visszatért a szode nem tudták föl bába ; de e g y
tartóztatni a fupercz mulva megtókat. A tüzérek
jelent az ajtóban,
eebes vágtatva sis vad tekintettel
ettek menekülni
szemeit reám szeaz ágyukkal, mi
gezte. En nyee futásnak még
regbe vetvén marémületesebb
gam, még egyszer
szilit kölcsönzött.
üdvözlém, azonAz üldöző ellenban alig távoztam
séget csakaBlen
tőle nehány ölker tábornok ven
yire > pisztolyt
zérlete alatt volt
sütött reám ; de
tartalékcsapatok
azon pillanatban
tartották vissza.
lovam nyakára haIgy veszett el a
joltam s a golyó
Potomac-hadsereg
fejem fölött sü*lsö csatája.
völtött el. MáMi a kórházsodszor is lőtt, de
ban a sebesültek
keze
annyira
ápolásával elfogreszketett, hogy
lalva, nem is tudnem találhatott.
tuk a dolgok vaKépek a hazai népéletből : LII. Delelő tótok. — (Lüders rajza)
Egy pillanat alatt
lódi állását, s az
«st beálltával kíváncsiságból elhatároztam sze- hetnék. E vé<*ső perczekben még egy emlékezetes megforditám lovam, s hét lövetü pisztolyom reá
mélyesen győződni meg. A csatatéren a sereg- jelenetnek voltam tanuja. Egy halvány arczu be- irányzám. Ekkor könyörögve kért kegyelmet, de
*ek nyoma sem volt, csak holtakkal volt az bo- teg kért, hocy a kezében tartott arany medaillont haragra voltam lobbanva. Nem akartam megölni,
ritva. Az őrvonalon kivül czirkáló ellenséges nyissam föH tartsam szemei elé. Csókjaival hal- csak megbüntetni, s golyóm felém nyujtott balcsapatok közeledtét vevén észre , menekülnöm mozta el a benne foglalt képet, mely egy ifju nőt kezét furta keresztül.
Az aléltan összeomlott nőt magamhoz véve
kellett. Szerencsére egy deszka csomó közelében s kis gyermeket ábrázolt; s szótlan megilletődésévoltam, s az alá bújva kerülhettem ki a bizonyos ben egy végső csókkal lelkét is kilehelte reájok. vittem táborunk felé, s midőn aléltságából eszme-
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létre tért, ujra könyörgött életeért. Elmondá, volt" mondám, s feleletem megtette hatását. A tet alig talált, — nem szenvedheti a dohányfüstöt
hogy atyja, férje és két testvére esett el az északiak nálam csupán szinem megvizsgálhatása végett s drágán vásárolt tajtpipáit öreg létére unokái
ellen a harczban, kikkel egész élete boldogságát tartott tükörben megnéztem magam, s valóban, hordják szét; de hogy az abban hagyott dohányelveszte, s a kikért boszut esküdött. Azóta én arczom sötét mulatt-szinü volt, mig megérkeztem- zás még is kárpótolva legyen, megszokja a
voltam az első az uniótól, a kivel találkozott, s kor ébenfekete. Egy készen tartott kis üvegből kevésbbé diszes burnótozást. Igy az e czikkemnem csoda, hogy oly rohammal újultak meg szi-ujra bekentem magam salétromsavas ezüst-oldat- ben bevezetésileg megjegyzett azon állitásom,
hogy a dohányzásban legalább is száz perczenttel
vének sebei. Megszántam a valóban szánalomra tal, hogy szinem elvesztését meggátoljam.
méltó nőt, s a tábori orvos begyógyitá a kezén
Visszatérve a vizhordásra, egy férfi vonta több költészetet látok mint a burnótozáí-ban, néesett sebet, melynek történetét, rajta és rajtam magára figyelmem, a ki mint házaló, hetenkint mileg igazoltatik; mert ugyan a burnótozás kissé
kivül, ez ideig nem tudta meg senki. A nő egyik egyszer a mi táborunkban is megfordult, s most nagyon is prózai dolog levén, fiatnl barátaink már
legbuzgóbb betegápoló lett az északi hadsereg- a konfoederáltak nagy számától körülfogva, épen annálinkább is amazt, vagy egyiket sem, de legben; de tudtommal csak ez volt az egyetlen déli az északi hadak fekvését, erejét s terveit beszélte kevésbbé választják ez utóbbit, — nehogy minnő, a ki az északiak iránti engeszte hetién gyülö- el. Közelebb húzódtam. Egy ifju hadnagy halálát den költészet nélkül (kérem a dolgot nem épen
letével egészen fölhagyott."
is előadta, ki ő általa esett el. A mint nevét szószerint venni) prozaikusoknak látszassanak, és
De Edmonds Emma még e veszélyekkel sem mondá, megtudtam, hogy az ifju tiszt egyike volt ha talán valamelyik még is tenné, az < gy napszáérte be; szándékosan ment nagyobb veszélyeket legjobb barátaimnak. E percz óta ki volt mondva most fogadhat, ki minden priiszentéseért „egészségére váljék '-ot kivánjon. Eszmekapcsolatnál
keresni. Ilire jött, hogy Richmondban egy szö- a házalóra a halálitélet.
vetségi kémet elfogtak és kivégeztek; ennek heA harmadik nap estéjén a feketékkel az elő- fogva felemiitjük azon most már elavult szokást,
lyét be kellett tölteni, s ő erre is vállalkozott. őrsökhöz küldtek, számukra vacsorát vinni. Ez mely szenrint a prüsszentőnek „egészségére válErre vonatkozólag a következő történetet be- volt az óhajtott pillanat. Az előőrsöknél időzésem jék"-ot kivántunk. Egy ragályos betegség uralszéli el:
alatt az északiak tüzelni kezdtek, s a feketék kodott, melynek tragikus kimenetele prüsszentés„Ajánlkozásom folytán a főhadiszállásra hi- visszavonultak, de én az előőrsöknél maradtam. sel végződötf, s a benne szenvedő jobb létre szenrattak, hol két tábornok mindenféle fogós kérdé- Az éj beálltával egy tiszt jött s kérdezte, hogy mit derült. Megtörtént mindazáltal, hogy többen, bár
sekkel igyekezett vélekedésem kitudni a lázadás keresek itt. Egyik fekete őr kimentett, de a tiszt prüsszentettek is ama beteg-égben, annak áldofelől. Ez azonban csak az első próbáltatsís volt; magával hivott s őrül állitottak ki oly helyre, a zatai nem lettek, s ily alkalmakkal a beteg körül
utána mindjárt a lőfegyverek kezelésében való honnan az órt épen lelőtték az északiak. Fegyvert forgolódók a „prüsszentésre" „egészségére válkívánságnak valójártasságomat kellett bemutatnom, de ezt oly si- adtak kezembe, azután magamra hagytak azon jék"-ot kívántak. Innen ezen
e<
a
szinü
eredete.
—
H°gy
p
l'g
burnótozás bir-e
kerrel tettem, hogy akármelyik hadastyánnak biztatással, hogy ha elalszom, lelőnek mint a
jótékony
befolyással
a
szemek
gyengeségére
és az
kutyát.
becsületére vált volna. Még ez sem volt elég.
emlékező tehetség erösitésére, azt kevésbbé hiUjra kikérdeztek, majd fejein alkatát vizsgálták
Az éj koromsötét volt, s midőn körülem
meg phrenologiai szempontból, s miután ugy minden elcsöndesedett, a homályban elhagytam szem, mert először a tapasztalás azt épen nem
találták, hogy nálam a titoktartás és harczvágy őrhelyemet, s a kezembe adott fegyverrel átjöttem igazolja, és mert másodszor, ha az állana, sok burérzéke kitücőleg ki van fejlődve, letétették velem a szabadok földére; hogy azonban az északiak le nótozó embernek s asszonynak, kik azzal évek
hosszu során át rendesen éltek, óriási emlékező
a hűségi esküt s utra bocsátottak.
ne lőjenek, lőtávolban vártam be a reggelt, s csak
tehetségük volna, s ha ez állana, sokan már csak
Következő nap korán Monroebe mentem s midőn jelvényem magasan tartva megismerhetek, e czélból is megszoknak a tubákolást. A tubákooly ruha' vettem magamnak, minőt a négerek az közeledtem saját táborunk felé.
lásnak egyéb hatása nincs, mint hogy az, az orr
ültetvényeken viselnek. Azután tövig levágattam
Mac Ciellan főhadiszállássán jelentkezve, a idegzeteit ingerii, és egyedül ebben rejlik azon
hajamat; arczom, karom, nyakam és fejem korom- tábornokok, kik pár nap előtt vizsgáltak, nem is- talány megfejtése, miért élvezik azt sokan oly
feketére festem be, elláttam magam kétszersült- mertek rám, csak akkor, midőn arczom fekete nagy mérvben.
tel s megindultam a lázadók főfészke, R;chmond bőrét előttök krétával megfehéritettem. Hűségefelé. Fél tizkor hagytam el az északi előőrsöket s sen előadtam a tapasztaltakat, mire a tábornok
Angolországban I. Jakab király nagy adót
éjfélkor már a fölkelök őrvonalán belől voltam. szivéből üdvözölt.
vetett a dohány- és burnótra, hogy ezen teher álA mint az őrségtől illö távolban gondoltam maA fegyvert, melyet, mint győzelmi jelt, az el- tal annak terjedését szűkebb körökre szorítsa;
gam, ryugalomra dőltem. Az éj hüvös volt, a föld lenség táborából magammal hoztam, Washing- ezen intézkedések azonban czélhoz még sem vehideg, s a hosszu óákat borzalomban töltém el. tonba küldtek, s ott őrzik azt a kapitóliumban, zettek; ugyanezen országban I I . György angol
Reggel először is egy néger-csapattal találkoz mint érdekes emléket a harczból."
király nejéről tudjuk, hogy sárga dinnyét máskép
tam, mely kávét vitt az őröknek. Szóba eredtem
Igy adja elő harczi kalandjait Észak- Ame nem is evett, ha csak az az akkori időben legfivelök s barátságos megszólításomat egy pohár rika hős leánya, kit most mint a honszeretetből nomabb és leghiresebb spanyol burnóttal be nem
kávéval jutalmazák. Megvártam „visszatértöket s folyt női önfeláldozás ritka példányképét, a yan- volt hintve. A burnótnak tehát már két czélra
velök mentem Yorktownba, a nélkül, hogy irán- keek — csupa elismerésből és hálából, — egészen való használását ismerjük, ez utóbbi azonban ketam legkisebb gyanu ébredt volna.
vésbbé volt elterjedve, mert nem hiszem, hogy az
elárasztanak házassági ajánlatokkal.
**
izlést kielégitené, egyébiránt „de gustibus stb." s
A négerek mindjárt munkára indultak, a
akkori időben nagyon is divatos volt.
sánczok készitéséhez. En még ott maradtam, mert
nem tudtam mily szerepet kell kezdenem. CzéltaA dohány elterjedését s meghonosulását haKépek a hazai népeiéiből.
lan bolyongásom magára vonta egy tiszt figyelzánkban és Erdélyben különösen előmozdította
UI. Delelő tótok.
mét 8 kérdezte, kinek tulajdona vagyok s miért
azon viszony, melyben a törökökkel voltunk.
nem dolgozom?
Azon időben ugyanis a dohányzás TörökországEzek
az
emberek
ott
képünkön,
kik
oly
jóizün
— Szabad vagyok, mindig is az valék, —
ban már meglehetős lábon állván, következik,
nyújtózkodnak
az
őszi
nap
déli
fényében
vagy
csenmondám a legjobb néger kiejtéssel — s megyek
hogy a velünk folyvást csatározó török hadsereg
Richmond felé munkát keresni. Erre egy polgári des pipaszó s dévajkodás mellett várják az ebédet: annak élvezéséről akkor sem mondott le, midőn
a
mi
derék
tót
atyánkfiai.
Békeés
munkaszerető
öltözetü emberhez fordult, ki a négerek f-lügye
a nálunk a félholdat megörökiteni akarta, a miért
lőjenek látszott. ,,Állítsa munkához ezt a feketét, voltuknál fogva mindig teljes bacsülését birták
;
is ama végzetteljes 150 év alatt elég alkalmuk
8 ha nem jól dolgozik, husz korbácsütéssel adja magyarnak, kinek keserü és boldog napja ban volt ősapáinknak a dohányzás mesterségét tőlük
mindenkor
hűségesen
osztoztak,
pedig
támadott
tudtára, hogy itt szabad néger nem létezik, mindeltanulni. Igy a történelemben feljegyeztetett,
addig , mig egy átkozott yankee lesz Virgi- köztök elég hamis próféta, kik az ellenséges in- hogy 1576-ban Báthory Kristófnak a török ködulat
konkolyát
hintették
el
sziveikbe;
de
túlnan,
niában."
az a palotaszerü országház, melynek elődét romba vetség dohány- és pipával kedveskedett. Apaffi
Munkához állitottak s egész nap hánytam a dönték s melynek most első köveit éjjel-nappal Mihályt pedig 1663 ban Érsekujvár alatt a nagysánezot ugy mint a többiek. Erőm sokszor majd hordják a szakadatlanul dolgozó kőmivesek elé, vezér egy pipa dohánynyal kínálta meg, minek
kimerült, de tágítanom nem volt szabad. Kezeim tanúja lesz azon szorgalomnak is, melyet e jóra- következtében roszul érezte magát s fogadást tőn,
az erős munkától fólhólyagzottak. — Az est be- való, munkás faj kifejteni képes.
hogy ezentul nem fog sohasem dohányozni, s azt
álltával körültekintettem az erődítéseken, s rövid
másoknak sem engedé meg. Ez időtől kezdve ErA magyarországi tótok sajátszerü szerepet délyben különös tilalmak fordulnak elő a dohátudósitást juttattam táborunkba.
játszanak
a nagy városokban. Ok, kik a légynek nyozást illetőleg. Ilyen a következő, mely 1670'
Másnap egy fiatal néger váltott meg nehéz
munkámtól, kit öt dollárral akartam jutalmazni, sem vétenek, bástyákat rombolnak, paloták, szín- ben decz. 1-én a Gyulafehérvárit tartott országa
de mind elfogadni nem merte, mert annyi pénze, házak létrejöttében tettleg közreműködnek, vala- gyülésen hozatott.
ugymond, soha sem volt. Bőkezűségem által majd- mint az ujabb Pestet s Bécset is ők építik. Hogy az
nem gyanuba hoztam magam, a mi megvizsgál országházát nemcsak szorgalommal, de némileg
XIII. Artikulns.
tatásom vonta volna maga után; ennek pedig, politikai meggyőződéssel is talyigázzák a befejeA tobálc megtilalmazásáról és a ki behozná annak
zés
elé,
erősen
hiszszük,
s
ezen
vidám
család
is,
képzelhető, hogy nem a legjobb következményei
büntetéséről.*)
lehettek volna. Másodii: nap vizet kellett horda- melyet rajzunk mutat, tán épen vándorlásban van
Magyarország
fővárosa
felé
s
most
az
országut
nom a táborba, a mi nem volt nehéz munka,
•A tobáknak alkalmatosságával minémü rommert a nap már hüvös volt s a kut közel. Egész nap szélén valamelyik faluvégen delel. Holnap-holnap- lás követé némely atyánkfiait nyilván vagyon,
után
leérnek
Pesre
s
belekapaszkodnak
azon
egya katonák között járva megtudtam, hogy az egész
másképen is sok pénzét emésztvén meg ez hazáerő 150,000 emberből áll, s hogy az erődítmények kerekü jármű szarvába, melynek ránk és rájok nak az ilyennel kereskedők, hogy azért ennekutána
nézve
is
oly
mély
jelentősége
van.
megtekintésére Lee tábornokot várják, a ki legsenkinek is affélét ez hazában behozni szabadon
jobb mérnök a déliek táborában; ez pedig ugy
ne légyen, sőt a kinek de praesenti vagyon, post
nyilatkozott, hogy Yorktownt lehetetlen lesz tarexspirationem praesentis dietae csak tizenötöd
tani Mac-Clellan O8tromágyui ellen. Azután hadiA dohány.
nap alatt árulhassa, poenája penig a ki behozza a
tanácsot tartottak s a hely kiüritését elhatározlegyen, hogy mind harminczadokon, vámokon,
(Folytatás.)
tak. Mindezek fontos tudni valók voltak előttem.
városokon, falukon minden egyéb nála levő jaMég volt időm, hogy néger társaimat megláMint bármely tárgy szabad és gyakori éltogathassam. Egy fekete gyerek, a mint a nálam vezete elvégre unalmas lesz előttünk, ugy a do•) Jelen, és a következő három törve'nyczikkelyt az
volt fris vizből ivott, egész meglepettéssel fordult hányé is. Semmi szabály nincs kivétel nélkül — 1861. évben megjelent nagykőrösi naptárból (szerk. Baltársaihoz mondván: „Nini, ez a fiu még meg- szokjuk mondani, — ugy itt is, de a tapasztalás lagi Károly tanár) vettem át, valamint az ezen naptárfehéredik!" E nyilatkozat meglepett. „En való- azt tanitja, hogy nagyon sok öreg ember, ki fiata- ban megjelent „adatok a dohány történetéhes" czimü érdé.
ban várom, hogy fehér legyek; anyám fehér nő labb korában a dohányzásnál kedvesebb élveze- kes czikket is ezen értekezésem történeti részéhez kútfőül
használtam.
B. M.

vaiva elvétessék azon helybéli tisztek által; faluban psnig a falusibiró is elvehesse; jószágos ur s
Nemes ember penig ha él vele 50 for., egy ház
helyi Nemes ember 12 forint, paraszt ember 6
forint poenája, melyeket a tisztek sub poena articulari tartozzanak exequalni comperta tamen rei
veritate. Az paraszt ember penig, ha a Dorninus
terrestris elébbeni, a büntesse meg, ha penig a
tiszt, ugyan a tiszt büntesse meg, ide értvén papokat, deákokat, és indifFerenter minden nemü
rendeket.
Az 1683. febr. 10-én Segesvártt tartott
gyülésen.
(Folytatás köv.)

Nagy kort ért embereink,
többnyire a XIX. századból.
ö s s z e g y ű j t ö t t e : Inkey

Adam.

(Vége.)

309. Hajnik Pál, országgyül. képviselő, Pest,
1809 — 1884; — 55.
310. Horváth Ede (Szalabéri), földbirtokos
Baltaváron, Zala, 1802-1857; — 55.
311. Jósika Sámuel b., erd. kanczellár, Erdély, 1805-1860; — 55.
312. Pejachevich Antal gróf, Pest, 1806 —
1862; — 55.
313. Eohonczy Lipót, honvédezredes, Sopron,
1806-1861; — 55.
314. Vörösmarty Mihály, koszorus költő,
Fehér, 1800-1855; - 55.
315. Aulich Lajos, magy. tábornok, Pozsony,
316. Batthyányi Károly gr., földbirt. SzentGróton, Zala, 1798 — 1852; — 54.
317. Bitskey Lajos, megyei főbiró, Pest,
1802-1856; - 54.
318. Csertán Sándor, országgyül. képviselő,
Zala, 1810 — 1864; — 54.
319. Hugonnay Zsigmond gróf, előbb Szentgyörgyi Horvát, volt országgyül. követ, Somogy,
1770-1824; — 54.
320. Inkey Gáspár, I I . megyei tisztviselő,
földb. Nagy-Bécsén, Zala, 1800—1854; — 54.
321. Kiss Pál (Nemeskéri), nagyváradi kanonok, Zala, 1793—1847; — 54.
_ 322. Nyéky Béla, földb. és országgyül. képviselö, Temes, 1809-1863; — 54.
323. Nagy Dániel, ügyvéd Zala-Egerszegen,
Zala, 1794—1848; — bf
324. Záborszky Alajos, országgyül. képviselő,
Somogy, 1808—1862; — 54.
325. Andrássy Károly gr., ellenzéki előharezos, Zemplén, 1792—1845; — 53.
326. Asztalos Károly, ügy véd és a budapesti
zenede alelnöke, Pest, 1811 — 1864; — 53.
327. Bajza József, hirneves iró és akadémiai
tag, Heves, 1804—1858; — 53.
328. Báthory István (Somlyói), erdélyi fejedelem és lengyel király, Erdély, 1533 — 1586; 53 éves.
329. Bercsényi László, ügyvéd, Pest, 1811 —
1864; — 53.
330. Bordács Dániel, városi főbiró N.-Kőrösön, Pest, 1802 — 1865; — 53.
331. Inkey Imre I. özv., szülét, gróf Szécsen
Jozefa, Kőrösd, 1770—1823; — 53.
332. Papszász Lajos, alispán és országgyül
követ, Bihar, 1808—1861; — 53.
'
333. Inkey Ádámné, szül. Rajky Mária, Zala
1780-1833; — 53.
334. Tasner Antal, ügyvéd, ea gr. Széchenyi
István titoknoka, Pest, 1808—1861; — 53.
335. Wesselényi Miklós b. ifj., hires ellenzékvezér, Erdély, 1797—1850; — 53.
^336. Corvin János, Mátyás király fia, 1452—
1504; — 52.
337. Kuthy Lajos, iró és akadem. tag, Pest,
1812-1864; - 52.
338. Michnay Dániel, lyceumi tanár, Pozsony, 1804—1857; — 52.
339. Pálffy János, jeles ellenzéki előharezos,
Erdély, 1805-1857; - 52.
340 Teleki Lajos gr. özv., szül. gr. Bethlen
Eszter, Erdély, 1813-1865; - 52.
341. Zelenszky László gróf,
Arad, 1811 —
ö
1863; — 52.
342. Császár Ferencz, iró és septemvir, Zala,
1807-1858; — 51 éves.

Még egy pár szó a szigetvári Zrinyiünnepről.
Szigetvár, szept. 22.

Peintler József pécsi hittanár ur lel kes, hazafías beszédet mondott, fölszólítva J 'zigetvár
Somogy és az egész haza gyermekeit, hogy
emelnének méltó oszlopot a jövő háromszázados emlékford ulati napon, ama halhatatlan
hősnek, ki Isten, haza és királyért oly hősiesen elvérzett. Csukás ur mind erről hallgat, tán>
nem aludta ki magát s elkésett a gyászünnepályről. Mert tudja mög, mi az igazi és az elhunyt
hősökhöz illő ünnepélyt nem nehány tara^zk-durrogatásban és czifra papírból összeállitott diszkapuban; hanem leginkább ájtatos gyász-istenitiezteletben tartjuk, midőn a nemzet gyermekei
összegyűlve Idten templomában áldást rebegnek
az elhunyt hősökre, és szivből imádkoznak az éde*
magyar haza jobbléteért.
Nem hagyhatom itt emlités nélkül, hogy a
jövő háromszázados ünnepélyre, valamint a halhatatlan hősnek fölállítandó emlékszoborra nézve
a kezdeményezés már megtörtént. — A szigetvari közönség nevében: egy szigetvári polgár.

A „Vasárnapi Ujság" 38-dik száma egy
czikket hozott, ezen czim alatt „Zrínyi-ünnepély
Szigetvárott", alájegyezve Csukás Elek névvel.
Készemről nem ismerem Csukás Elek urat, de
egyrészről a méltányosság és igazság érzete,
másrészről édes szülőföldem iránti kegyelet és
ragaszkodás az, mely főlhivott, hogy Csukás Elek
ur soraira nehány megjegyzést tegyek; annál inkább, mert földieim a szigetváriak által erre fólszólittattam.
A czikkiró többi között ezt irja: „Az emelvény egyik oldalán Erdély, másik oldalán Horvátország czimerei voltak, — mig Magyarország
czimerét sehogy sem fedezhette fel a szemlélő."
Megbocsásson Csukás uram; de itt elvetette a sulykot : mert igenis ott volt, ott díszelgett édes hazánk czimere is, mi szigetváriak igen is láttuk,
hogy ön nem láttá, nem tehetünk róla. Sziveskedjék nappal megtekinteni a diszkaput, s ott fogja
— A fentebbi tárgyra vonatkozólag Szigetvártalálni még most is.*)
ról, Hegyessy János járásbeli főbiró ur utján még
Azt irja továbbá Csukás ur: „Azonban ép a a következő bizonyitvány küldetett be hozzánk:
„Alulírtak ezennel bizonyítjuk, hogy a Zrinyi
kapu mellett a falon volt látható egy meglehetős
nagyságu kétfejü sas; hogy ez mit jelent ott? emlék ünnepét megelőző nap délutánján Hegyessy
arról tudomást nem szerezhettem." Pedig igen János járásbeli főbiró ur látogatásán voltunk dakönnyen szerezhetett volna, és az utolsó sziget- malosi birtokán, a midőn arra kért bennünket,
vári gyerek is megmagyarázta volna; hogy ott a hogy j irásbeli esküdt ur által a pandúroknak még
cs. k. távirda helyisége van, és ennek jelölésére egyszer határozottan és világosan mondassuk meg
van ott a kétfejü sas.
abbeli parancsolatát, hogy az esteli kivilágításnál
Csukás ur egy harmadik pontban irja: „Az netalán történő énekléseket és zenetartást legkiünnepélyre begyült vidéki vendégsereg közül sebbé megakadályoztatni ne bátorkodjanak, és
ismét megalakult a dalárda, mely a Szózatot elé- egyedül az ily alkalmakkal történni szokott kicsaneklendő volt stb."
p o n g á s o k akadályozzák, az ily egyéneknek tiszIgaz, hogy a szép ének és dal emeli a szivet tességes körökből eltávolítása által.
és lelket, és különösen Vörösmartynk Szózatának
Kelt Szigetvárott, 1865. évi szept. 22-én.
öszhangzatos eléneklése lelkesültséget képes a Barthos Lajos s. k. Rozgonyi Gábor orvos tudor,
honfiúi szivben előidézni; de egy a dalárda névre s. k. — Ugyanezen értelemben utasitotta főbiró
korántsem érdemes, összeszedett csapat nyávo- ur már az nap reggel Szigetvárott többünk jelengása és mormogása impietást mutat a megholt létéban a pandurőrmestert és káplárt is. Kölbl
hősök irányában, és botrányt okoz a hallgatók fü- József s. k."
leiben. A szabó, csizmadia stb. mesterséget is
Hogy ezen másolatok az eredetiekkel mindeelőbb próbálni, tanulni kell, és csak azután lehet nekben megegyeznek, hitelesen bizonyltjuk. Kelt
kabátot és csizmát várni. Elöbb az éneket, és Szigetvárott, szept. 25-én 1865. (P. H.) Nyádalokat is tanulni, és csak azután kellett volna a rády Zsigmond, t. Somogymagye szolgabirója.
nyilvánosság elé lépni: nem pedig csak össze- (P. H.) Hannolydk Ferencz, esküdt.
beszélni, és a korona vendéglőből kirohanva a
Szózatot, a magyar nemzet eme kedves dallamát
elkiabálni.
Egyveleg.
A mi Hegyesy János főbiró urról irott szavait illeti: meg keli jegyeznem, hogy Csukás ur itt
** (Ira Aldridge) Londonba visszatérvén, a
sincs egészen tisztában a dologgal: mert dr. Roz- Haymarket szinházban ujra föllépett Othello
gonyi Gábor, Barthos ügyvéd és Kölbl szigetvári szerepében, de korántsem aratott oly tetszést, mint
polgárok, kik jelenvoltak a pandúr őrmesternek előbbi fellépéseivel.
adott parancsolatnál, mindenkinek készek fölvilá** (Egy második Pompejit) ásnak most ki a
gositást adni, hogy az egész előfordult kellemet- földből. Ez a Palermo mellett eltemetett ős Solunt
lenség és zavar a pandúr-őrmester által roszul városa, melynek, ha nincsenek is oly nagy becsü
értett szavakból következett. Ugyanis Hegyessy régiségei, mint Pompejinek, a régiségbuvárok
János azon parancsolatot adá ki a pandúr Őrmes- előtt mindazáltal igen érdekes darabokat hoznak
ternek : „hogy csak azon esetre lépjenek közbe, napfényre a régi századokból. A város utczai szikha tán „excessus" történik. A pandúr őrmester lába vannak vésve, s eddig sok magán s nyilvános
ezt balul arra magyarázta, hogy ha énekelnek, épület maradványára, oszlopokra, falakra, kövedalolnak. De midőn a fentnevezett egyének érte- zetre és mozaikra akadtak. Egy görög felirat
sültek a történtekről, azonnal a pandúr őrmestert gymnasium lételéről is tesz bizonyságot. Nagy
előhiván, visszaküldöttek a dalosokhoz, azon uta- mennyiségben találnak edényeket, vázákat, pénzsítással, hogy bátran énekelhetik a Szózatot. Azt darabokat és üvegmüveket. Az üveg szine és köazonban nem hallgathatom el, hogy igenis rosz szörülése oly szép, hogy mitsem enged a jelenlegi
néven vette a szigetvári közönség, hogy Hegyessy cseh és szász készítménynek. Solunt, mely CatalJános ur, esküdtjével együtt, midőn Isten házá- fano lábánál fekszik, négy czivilizatio korszakát
ban az elhullott hős Zrinyi Miklós és bajnoktár- érte meg, névszerint az ős siculiak, pnonicieik,
sai fölött a gyászünnepély tartatott, egy közel görögök és rómaiakét.
levő faluba lovagoltak a mint ők mondák, „hiva** (Ügyvédi fogás.) Egy fiatal vidéki ügytalos teendők" miatt Mi ugy hiszszük, hogy a
halhatatlan hős Zrinyi megérdemelte volna a ke • védnek Páris egyik hirnevesb ügyvéde ellen kellett bizonyos pört védelmezni. Nem bizott magágyeletet a főbiró ur részéről is.
ban a fogas prókátor ellen, s a tárgyaláson ilyenAzt jegyzi meg továbbá Csukás ur. „Nem formán védelmezte ügyét: „Uraim! a mi vidékünhagyhatom emlités nélkül még a szigetváriak kö- kön, ha a gyermeknek csak csekély baja van, a
zönyösségét az ünnepély iránt" stb. Már itt bo- gyógyszerészhez fordulnak; ha a baj valódi betegcsánatot kérek, de felforr a vérem, e köszönje meg ségnek látszik, a helybeli orvost keresik föl; ha
Csukás ur, hogy nincs előttem, mert alig ha ugy pedig a betegség sulyosnak mutatkozik, a kerületi
nem járna, mint sok török, kiket Zrinyi katonái orvoshoz mennek; és végre, ha a veszély nagy, a
jól megráztak. Hát közönyösség az, hogy a sze- betegség fenyegető, bármily nagy áron is Párisgény szigetváriak minden évben összeadják fillé- ból hozatnak egy hires orvost. Ugy találom, hogy
reiket a diszkapura éskivilágitásra? közönyösség az általam védelmezett pör és a betegség közt néaz, hogy a város legnagyobb része, mind hatodi- mi hasonlat van. Kliensem bizván ügye igazságákán este, mind hetedikén a gyászünnepélyen jelen ban, elég bizalma volt hozzám, mig ellenfele Pávolt, hol a szigetvári prépost Hölbling Ignácz ur ris egyik jeles ügyvédénél mert csak megállapodmutatá be az engesztelő sz. mise-áldozatot az ni." — E beszéd igen mulatságos helyzetbe hozta
elhunyt bajnokok lelki üdvéért, azután pedig a párisi ügyvédet a közönség előtt. Védelmi beszéde hatás nélkül maradt, s a fiatal ügyvéd csak*) Ezen diszkapu rajza hozzánk is beküldetvén, bizo- ugyan meg is nyerte a pört.
nyithatjuk, hogy a horvát és erdélyi czimer között ott áll a
magyar czimer. Szerk.

DÍ!
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Vasárnapi beszélgetés.
Pest, szeptember 29-én.
(Uj polgármester. — Bolt-örök. — A föváros szépulése. —
Királyi nyaraló. — Az Akadémia palotája. — A képzőmüvészek szüreti kirándulása.)
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A fŐváros polgármesteri rangját ismét azon
férfiu foglalja el, ki 1848-bans 1861-ben: Rottenbiller Lipót, Budapest legnépszerübb embereinek
egyike s ezen kitüntetésre minden tekintetben
érdemes. Mint minden örvendetes változáshoz,
ugy ehhez is a legjobb reményeket fűzzük. A városhatósághoz benyujtott s az attól függő magánés közügyek, melyeknek vezetése épen nem állt
minden kifogáson fölül, szabatosabb s gyorsabb
kezelést várhatnak ezentul.
A sok közöl, melyrek üdvös életbeléptetésére
s módositására számítunk, az éji-boltőrség kérdését kellene hovaelőbb megfelelőn elintézni.
Esti kilencz után, midőn a városi forgalom
zaja elhalóban van, szűk mellékutczákból kísérteties alakok czammognak elénk, melyek télennyáron egyaránt be vannak burkolózva, s melyekre nehány lépésnyi távolságban nem mernők
rámondani, hogy emberi teremtések; s mint ama
beteg gyermek, ki lázas álmában rémeknek nézte
a korhadt fűzeket, egy kis képzelődéssel mi is
odvas fáknak gondoíhatnók ezen gubbagzkodó
testeket, ha néha-néha nem köhintenének, a mi,
tudtunk szerint, még a legvénebb fűzeknek sem
szokása. Közelebb lépve még azt is látjuk, hogy
foszlányos köpenyökből egy lándsa nyele nyulik ki,
mely, ugy véljük, inkább szolgál támasztási mint
támadási eszközül, mert ugyancsak törődött öregek azok jobbadán, kik a lándsát karjaikban melengetik s kik nappal ócska csízmát foldozgatnak
s kapuzárás idején túl — bolt-őrök. Honnan
szedje, veszély esetében, közbátorságunk ezen
egyik vitéze a szükséges erélyt, hogy meggátolja
az erőszakot s mitévő legyen azzal a muzeumba
való középkorbeli fegyverrel, melylyel ugyan még
egy jóravaló gyereket sem birna féken tartani. A
városi katonák, kiknek létszáma vajmi csekély a
szükséghez képest, a pálinkamérések s gyanus
mulatóhelyek körül tévelyegnek ilyenkor, hol
rendesen tolvajt vagy munkakerülőt keresnek s
fognak is. A bel- és Lipótvárosban, hol a vagyonosabb osztály lakik, alig látni rendőrt, pedig
tapasztalás szerint lopni csak ott lehet, a hol van
mit, s a melegében rajtakapott gazember óvatosabb lenne máskor. Ha a fővárosi élet eposzának
ily éji jelenete „előadódik", az a göthös boltőr
esetlen lándsájával épen nem félelmes hős, kit
vagy legyűr a minden esélyre kész gonosztevő,
vagy, mert nyilván hosszu kezén kivül hosszu
lábszárral is bir, rövidebb idő alatt elillan, mint
a mennyi szükséges arra, hogy e fővárosi bakter
nekidurálja magát az üldözésnek s elfogásnak.
A boltőrségre bátor, fegyelmezett, jól fölfegyverzett s mindenesetre tisztességes egyenruházatu ép emberek valók, hogy felelősséggel járó
s kiváló fontosságu tisztöknek eleget tehessenek;
mert arra, hogy a bezárt boltajtó lakatját meghuzgálják, még a meglevők is kelleténél jobbak.
Szép és derék dolog volna, ha az uj polgármester
a tüzoltó-testülettel együtt a bolt-őrök seregét is
hova-előbb szervezné. Beméljük s óhajtjuk is,
hogy inditványunkkal ne álljunk egyedül.
Budapest, mely a mostoha időjárások ellenére
is szépült és szépül, az ujra föltámadt politikai
élet s az országos lendület folytán, még inkább
fog gazdagodni diszben s kiterjedésben. Ha a magyar miniszterium nem idea többé, a miniszteri
palotasor sem lehet ábránd, valamint a magyar
fővárosban összpontosított közigazgatás épületei
sem s a tehetős magánosok, főurak s tőkepénzesek, hazanságból, spekuláczióból s tán szükségből
is, egyenkint ki fogják tölteni azon utcza-részeket
s telkeket, melyekre eddig nem akadt még vevő.
E házhelyek nem soká fognak árvr.n vagy özvegyen maradni s ki a muzeum körül emelkedő
nagyuri lakokat látja, biztathatja magát azon
valószinűséggel is, hogy a Festeticsek és Károlyiak példája után megindul majd a többi ivadéka
is az ősi nemzetségeknek.Ha e kilátásainkhoz méjj
azon remény is csatlakozik, hogy a király az év
nehány hónapját magyarjai közt, budai büszke
várpalotájában fogja eltölteni, a testvérfővárost,
külső tekintetében is, fényes jövendő várja.
A magyar Schönbrunn vagy Laxenburg is
meg volna már találva, mert, mint neszét vettük,
mágnásaink azon szerencsés gondolatra jutottak,
hogy a pompás gödöllői kastélyt messzeterjedő
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parkjával s vadaskertjével, Magyarország királyának akarjuk hódolati ajándékul adni azon szükséges átváltoztatások s czélszerüsitések után, miknek oly lakot, mely arra volna hivatva, hogy a
fejedelem mulatóhelye s kedves nyaralója legyen,
szükségkép alá kell vetni. Nem vállalunk kezességet e hir valóságáért, noha mint bizonyosat álliták; de gondolatnak is oly szép, hogy nem
állhattuk meg fölemlitését. A vasut által Gödöllő
csakugyan kiváló szerepre van hivatva a budapestiek életében s egy vagy máB tekintetben
bizonyosan bekövetkezik azon idő, melyben e kies
vidék kedvencz kirándulási helye lesz a fővárosnak.
Az akadémia palotájában már csak a végmunkálatok folynak, a mestermüvet mintegy m^gcsiszolják még. Az előcsarnok fényes gránit-oszlopaival s mozaik padlózatával fölséges benyomást
gyakorol a nézőre s a diszterem, kúpjának aranyzott virágfüzéreivel, márványoszlopokon álló szobraival s antik izlésü falfestményével, roppant ablakaival s görög szabásu karzataival, a felsőbb
emeletekbe vezető lépcsőzet, a méltóságos folyosók, szóval mind, az épület nemes arányaitól
kezdve le a legcsekélyebb részletig: örömmel s
büszkeséggel tölti el a szivet. Ime az összetartozás érzetének s a hazafiságnak egy maradandó s
kiváló szépségü emléke! Ez épületnél jeles müvészek s kézművesek, a legjobb terv szerint a legfinomabb anyagot dolgozák fől. A maga nemében
minden lakat, minden sarokvas egy-egy kis remek, a kályháknál meg nem tudjuk, szobrászé
vagy fazekasé az érdem. Intő és sokatjelentő
illustratiója a haladásnak, midőn müvészi ihlet
nemesiti a kézmüves munkáját s a népszerüsitett
s alkalmazott tudomány foly be a gyári munkára.
Az elzárkózó müvészet s meddő tudomány eljátszotta szerepét. Szép haszon, magasztos czélszerüség, nemes élelmesség — ez jellemzi az uj kor
vivmányait.
A magyar képzőmüvészek szüreti kirándulása Dömösre, mely a mult vasárnap elmaradt,
szeptember 29-én ment véghez. A visegrádi romok
környékén a társulat egy szőlőhegynek idei termését magához váltotta s a mintegy százra menő
részvevők, vidám zeneszó mellett, gyors és kényelmes gőzhajón indultak el reggeli 7 órakor
Budapestről, vivén magukkal üvegekben azt, mi
ott a dömösi hegyoldalban ^héjában érik meg.
Ez alkalommal nem csatlakozhattunk a vig zarándokokhoz ; de ha a csatát is le lehet irni —
távolból, majd a szőlőben elkövetett vérengzéssel
is igy próbálkozunk meg.
Forgó János.

Irodalom és művészet.
** (Engedélyek uj lapokra.) Vértesi Arnold
egy „Szivárvány" czim alatt Pesten, hetenkint
megjelenendő szépirodalmi lap szerkesztésére s
kiadására, — dr. Wünsch Sándor pedig „Magyar
jogtudományi hetilap" czim alatt Pesten, Wodianer Fülöp nyomdájában hetenkint egyszer, Hatvani Gál Ernő pesti ügyvéd felelős szerkesztése
mellett, kizárólag jogtudományi s törvénykezési
tárgyu tartalommal megjelenendő szaklap kiadására nyert^engedélyt.
= (Érdekes röpirat.) „A középdunai gőzhajótársaság igazgató-választmányához a vállalat
érdekében: Houchárd Ferencz hajókapitány". Ez
czime azon 8-rét alaku 19 oldalra terjedő kis füzetnek, mely a legrövidebben s legértelmesebben
foglalkozik amaz alapkérdésekkel, melyeket a már
megalakult társulatnak tudni kell. — Kimutatja
ugyanis, hogy mily s hány hajó, mekkora alaptőke
kell s minő ügyrend hozandó be, hogy egyszerüség és gazdálkodás mellett az ellenőrzés is lehető
legyen. Az egész tervrajzban csupa gyakorlatias
szakavatottság; az előadásban rövid tomöttség s
világos bizonyitás tünik elő. Azon körülményről
is emlitést tesz e röpirat, hogy a társaság hajói a
fiumei gyárban készülnek. Erre vonatkozólag azt
mondja a végszóban: „hogyniidőn nekünk Fiume
a mi viszonyainknak s követelményeinknek megfelelő hajókat épen oly, sőt olcsóbb árért képes
kiállitni, mint bármely más gyár: ekkor épen nem
csupa hazafias rajongás, de nemzetgazdászati okos
számitás és takarékosságnál fogva legfőbb kötelességünkké vált, Fiume mellett szavazni"
Az
érintettek után csak örülnünk lehet, hogy
Houchárd Ferencz úrban, a vállalat kezdeményezőjében, a társaság oly szakavatott férfiut bir,
kitől a vállalat fölvirágoztatását bizton várhatni.
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— („Posner leltára-'). íly czim alatt jelent
meg e napokban Posner Lajos ismert pesti papirkereskedő kiadásában egy igen gyakorlati alkalmazású segéd ea kézikönyv. Ez egy betüsorozattal
ellátott, vonalozott üres lapu, csinosan kiállitott
jegyzékkönyv,mely az angoloKnál szokásos „analitical indexek" mintájára magyar és német használatra készült, 8 az államférfiu hivatal-szobájában, az urihölgy termeiben, a tudós és tanuló
iróasztalán, a kereskedő irodájában, az iparos és
gazdaember háztartásában egyaránt használható.
E könyv valóságos naplójává válhatik minden
birtokosnak, hová minden emlékezetre méltó
eseményét, adatait, észrevételeit s gondolatait
íoljegyezheti , hogy a feledéstől megőrizze 9
annak idejében hasznát vehesse. — E leltárhoz
több oly közlemény is van mellékelve, melyek statisztikai, üzleti adatokat, s az életben szükséges hasznos tudnivalókat tartalmaznak. — A
szépen kiállitott mű dr. Arenstein József urnak, a
m. akad. lev. tagjának van ajánlva; különben
czélszerü elrendezése által önmagát ajánlja legjobban.
** (Megjelent uj zenemű.) Rózsavölgyi és társa
műkereskedésében legujabban megjelent: „Szeretlek én egyetlen egy virágom"; eredeti népdal,
irta Bényei István, zenéjét szerzé Állaga Géza.
Ára 40 kr. — Kivánatos volna, hogy e valóban
szép dallamhoz valaki egy egyszerübb jó szöveget
is irná, a túldagályos, czifra szavak halmazából összerakott, élvezhetetlen mostani szöveg
helyett.
** (Uj naptár.) Nagy-Kanizsán Vajdics Józsefnél 1866-ra „Zala-Somogyi népnaptár" jelent
meg. összeállitá Könyves József. A 100 lapra
terjedő naptár hármas kiadásban kapható 60, 40,
vagy 26 kron.

Egyház és iskola.
** (A keleti nyelvek előadatása a pesti egyetemben). Vámbéry Armin a „British Association"
Birminghamban tartott gyűléséről visszatérve,
október hó folytán megkezdi előadásait a keleti
nyelvekből. Vámbéry a török-tatár nyelveket kiválóan tanulmányozta, s főfigyelme arra irányult,
hogy a magyar s a török nyelvek közti rokonságot megállapítsa, s igy érdekes előadásainak
egyik tárgyát, a „ S . " szerint, a magyar és töröktatár összehasonlító nyelvtan fogja képezni.
** (A jászberényi gymnasium emelkedése.)
Mint értesülünk, a közoktatás terén a Jászságban
legközelebb nagy lendület történt: ugyanis határozatba ment, hogy a jászberényi algymnáziumot
főgymnáziummá vagyis nyolcz osztályúvá emeljék. Az osztályok évenkint fognak emeltetni; igy
az 5-ik osztály már e hóban megnyilik.
** (A pesti izraelita hitközség közgyülése) m.
hó 25-én ment végbe. Elnöknek Lányi Jakab, elöljáróknak : Deutsch Samu, Herz Salamon, Holitscher Fülöp, Kohen J. J. és Leopold Ignácz
választattak meg.

Közintézetek, egyletek.
** (A szent-István-társulat) szept. 25-ikén tartott választmányi ülésében, a nagygyülés tartásának idejét okt. 19-re határozták. Ez alkalommal Csaplár Benedek szegedi tanár 10 arany jutalmat tüzött ki egy jóirányu ponyvairodalmi
dolgozatra.
** (Az elsö magyar iparbank) szept. 23-ikán
közgyülést tartott. A közgyülés feladata volt határozatot hozni a részvények második kibocsátása
fölött. Indítványba hozatott, hogy a közgyülés
nyilatkozzék az első közgyülés határozata mellett,
mely szerint a korábbi részvényaláirók, kik részvényt többé nem nyerhettek, az uj kibocsátásból
elégittessenek ki. Ezen javaslat több oldalról pártolásban részesült. Utána a nyilt vagy titkos szavazás kérdése merült fel, s a nyilt szavazás lőn
elfogadva. Minden részvényes neve fölolvastatván,
megkérdeztetett, vajjon a korábbi közgyülés határozatára szavaz-e, vagy azt kivánja, hogy minden
eddigi részvényre essék uj részvény? Az eredmény
a korábbi közgyülés határozata mellett nagy többséget tüntetett ki. — Ezután az igazgató megválasztása következett, melynél egyhangulag Manó
István nagykereskedő lett igazgatóul megválasztva.
*• (A magy ar-óvári takarékpénztár) alapszabályai a felsőbb jóváhagyást megnyerték.

Melléklet a Vasárnapi ujság 40-ik számához 1865.
Közlekedés.
J (Egy uj magyar vasut) engedélyéért folyamodott gróf Keglevich István. A technikai
előmunkálatok e vonalat Komáromtól Vágujhelyen át, főiránya szerint a Zsitva völgyén Surányon s Verebélyen keresztül Aranyos-Maróthig
vezetik, honnan a Nyitra völgyébe átcsapva Oszlányra s Priviczére vezetne; végre a Turócz völgyén Tót-Prónán s Sz.-Mártonon keresztülvonulva Szucsán táján a tervezett kassa-oderbergi vonalhoz csatlakoznék. Azon esetre, ha egy Trencsénbó'l Brünbe vagy Olmützre vezetendő vasutvonalra mások nyernék az engedélyt, folyamodó
gróf elsőbbséget kér egy kapcsoló vonalra Aranyos-Maróthról vagy Oszlányról Trencsénbe. E
tervezet azon föltevésen alapul, hogy Komárom
mellett a Duna okvetlen át lesz hidalva, mi által
a Dél-Magyarországon készült vagy épülő vonalokkal kapcsolat létesülne.
„* (A pesti lóvonatu vaspálya ügye,) Pest
város egyik közelebbi teljes tanácsülésében ismét
szőnyegrekerült. Ezuttal azon kérdés fölött határoztak, vajjon a kis sörcsarnok féle vezető ugynevezett váczi töltés szélesbitése elkerülhető- e°vagy
sem? Minthogy ezen töltés szélesbitése nélkül a
forgalom, ezen egyébkint is élénk közlekedésnek
örvendő utvonalon, tetemesen hátráltatnék, a szélesbités szüksége elvben kimondatott ugyan: a
mennyiben azonban a társulat a költségek viselésére nem ajánlkozott, a községi pénztár pedig e
közel százezer forintra terjedő költség által tetemesen terheltetnék, a tanács e fontos ügybeni határozathozatalát egy későbbi ülésnek tartá fenn.

Mi ujság?
** (A követválasztási mozgalmak) országszerte megkezdődtek s eddig a legnagyobb higgadtsággal teljes rendben folynak. Nem lesz érdektelen
elsorolni, kiknek neve eddig tudtunkkal a választók zászlóira van tűzve. A pesti Józsefvárosban
rendre tartják az értekezleteket a ott Szentkirályi
Mór, Erkövy Adolf és Szilágyi Virgil készülnek
jeloltekül föllépni. — A Terézvárosban Gorove
Istvánon kivül más jelöltről eddig nincsen szó s a
taraly-utczán egy óriás zászlón lobog neve. — A
Ferenczvárosban Kottenbiller Lipót s Horváth
Karoly szerepelnek. - A Lipótvárosban Manó
István s Sath Károly a jelöltek. - Budán báró
Eotvos Jozsef nevével tüzetett ki egy lobogó. Vaczon Dragfy Sándor és b. Podmaniczky Árminról van szö, - Esztergommegye köbölkuti kerületében Köl er Antal, Wargha 8 b. Baldaoci toborzák a választók bizalmát! - Szepesmegyében
eddig csak Zsedényi Ede választása van biztositva A tobbiot választókerületben alkalmasint
szavazásra kerül a sor. A megyei b i z o t t m á n y okt.
5-kére hivatott egybe, de a főispán közbejött betegsége miatt elhalasztatott. — Naoy-Kőrösön
csupán Tanárky Gedeonról van szó, ki e várost
már két izben közmegelégedéssel képviselte.

Szerda, szept. 27.,, A tücsök leánya." Színmü 4
** (A debreczeni uj szinház,) mint emlitve
volt, okt. 7-kén nyilik meg, még pedig következő felv. Németből ford. Csepregi.
műsorral: Jókainé az első két estén prologot fog
Csütörtök, szept. 28. „Dinorah" vagy „.4
szavalni Jókaitól, mire Mosonyinak ez ünnepélyre ploermeli ówcs!í".()pera 3 felvonásban. Zenéjét
szerzett nyitánya következik. Ez után „Zrinyi a ; szerzette Meyerbeer.
költő" czimií, Jósika regénye után irt látványos i
drámát fogják előadni. A szinház összesen 1100
Szerkesztői mondanivaló.
egyént fogadhat be, s rendes belépti árak mellett |
7882. Alexandria (Egyiptom). K. B. Üdvözöljük
körülbelől 580 forintot hoz egy este. — Csak sajnál- |
ni lehet, hogy a nagy költséggel létrehozott szín- afrikai figyelmes olvasónkat. Á kivánt könyvre nézve az
feltételeket a vidéken lakó tulajdonostól kell
háznál mindjárt megnyitásakor némi villongások : átengedési
elébb megtudnunk. Annakidejében azonnal tudósítjuk önt.
koczkáztatják azon eredményt, mely szerint annak '•
7883. Kis-Gzell. , . . i. Bocsánatot kérünk, ha a vibiztos fölvirágzását lehetne várni. Igy a város| szonválaszt tisztelettel félreteszszük. A fenforgó vita tárközönsége épen nem vette jó néven, hogy a szinház i gyát nem látjuk abban uj oldalról felvilágosítva, de a két
fél közötti különbség sem lényeges. Hetilap vaügyei intézéséből a helybeli szinügyegylet választ- vitázó
gyunk, gazdálkodnunk kell a mai eseménydús napokban a
mánya, mely Debreczen értelmiségének szinét, rendelkezésünkre álló térrel.
javát foglalja magában, egészen ki van zárva,
7884. Kolozsvár. Egy törzselőfizetö. Az arczkép
annyira, hogy kénytelennek érezte magát egynyi- j iránti kívánságot szivesen fogjuk teljesiteni, mihelyt arra
latkozatban feloldozni minden további felelősség- | alkalmas időpontot találunk. Egjiéb nehézségekkel nincs
től. Csak igy történhetett, hogy mindjárt az uj a dolog összekötve.
Belicza. I. Á. Köszönettel vettük a folytatást.
szinház megnyitását utczai komédiával akarták Egy 7885.
kis szünet mulva ujra fölveszszük majd a fonalat.
megkezdeni. Ez ellen, mint magát a szinészetet és
7886. Pohorella. A rég várt levél elküldetett. MegDebreczen értelmi kifejlettségét egyaránt lealázó érkezett-e? rendben van-e minden?
7887. Lincz. Cs. K. Gy. Becsüljük érte, hogy a latény ellen, több debreczeni polgár nyilvánosan is
fölszólalt a „Hortobágy"-ban, s mint tudjuk, ez í pot az „operenczián"' tul is maga után járatja ön. A Vas.
ára 8 hónapra 1ft.60 kr. levén, a fenmaradt 50 kr.
utczai látványosság csakugyan el is marad. Óhaj- Ij Ujs.
iránt rendelkezni sziveskedjék. A kérdezett lap ára egy
tandó, hogy ily ballépések és viszálkodások a ! évre 6 ft.
szinház jövőjére ne legyenek rontó hatással.
7888. Szilsárkány. K. E. A fogadást azon fél nyerte
** (Műkedvelői előadás.) Péczelről irják nekünk, hogy ott a kisdedóvó és magyar gazdaszszonyok egylete javára tartott műkedvelői előadás
szept. 25-kén a legszebb sikerrel folyt le. Az
összes jövedelem ugyan csak 125 ft. volt, minek
oka leginkább a szmlapok késő szétküldetésében
keresendő; ez azonban nem gátolta a műkedvelőket, hogy jól ne játszanak. Kisfaludy „Három
egyszerre-' czimü vigjátékát is előadták. Közremüködtek: a színdarabban Fáy Piroska, Wartensleben Fanny grófnő, Haas Zsófi kisasszonyok s
Káday János, Ottlik László, Fáy Béla, Kazinczy
Arthur s Tahy István urak. A hangversenyrészben : Péczeli Nina k. a. énekelt, Blaskovich Malvin k. a. zongorázott, s a kis Kovács Margit szavalt. Fáy Lőrincz ur hegedün, Fáy László ur
pedig énekkel müködött közre, mig a Pestről lerándult Virág Gyula ur a „Szép Mayert", Bakics
és Schönfeld urak pedig a Hunyady-nyitányt s
Berlioz Rákócziját négy kézre adták elő. Előadás
után tánczmulatság következett, mely egész virradatig tartott.
** (Egy 102 éves ember kérelme.) Egyik
legutóbbi legf. kihallgatáson egy Brassóból valo
102 éves hadaggastyán azon kérelmet terjeszté 0
Felsége elé, hogy egyetlenfia,ki őrsértésért egy
évi sulyos börtönfogságra itéltetett el, legf. kegyelemből szabadon bocsáttassák. A kérelem
azonnal teljesittetett.
** (Halálozás.) Elekes András, a békési
helv. hitv. egyház hű lelkipásztora, szept. 23-ikán
elhunyt, életének 71-ik, s lelkipásztorkodásának
41-ik évében. Béke hamvaira!

,, , ( ? ? ? %
?V> m a g y * r országgyülések 1842 ota egyik elsö rangu tekintélye, követNemzeti szinház.
jelöltül csakugyan föllépett a Józsefvárosban,
„Mit kell akarnunk?" czim alatt
programmj
Péntek, szept. 22. „A völgy lilioma.'' dráma
alatt, programmját
5 felv. Irta Barriére, ford. Feleki.
nyomtatásban is kibocsátotta.
Szombat, szept. 23. „Don Juan." Opera 2
** (A Csokonai-szobor) alaptőkéjéhez a debreczeni „emlékkert-társulat" 1000 ftot adomá- felv. Zenéjét szerz. Mozart.
Vasárnap, szept. 24. „A szép juhász." Népnyozott. E szobor alaptőkéje most körülbelől 4000
színmű 3 szakaszban. Irta Szigeti József.
forint.
Hétfő, szept. 25. „Sheridan." Színmü 5 felv.
** (A Vörösmarty-szobor) javára Székesfe- ;
hérvárott a mai napon, okt. l-jén hangversenyt Langlétől.
rendeznek.
Kedd, szept. 26. Kotsis Irma k. a. utolsó, s
** (Az Edelspacher-félepénzgyüjteményt) nem Knahl Adélé assz. első vendég-játékául és Willem
veszik meg a muzeum számára; igy az valószinü- Vilmos ur follépteül: „A troubadour." Opera 4
felv. Zenéjét szerz. Verdi.
leg külföldre vándorol.

Hónapi-éí
hetinap

Oktober

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Szept, (ó)

Tisri

Vasár j A17 Olvas. ün. A Í 6 Aladár 19 V 17 Troph.
11 Abdiás
1
12
£ h e °pWl püsp. Lucian
20 Eustachius
.
Kedd Kandid vért.
Fejér
•'21
Kodrát
113
Abel
Szerda Szeráf. P e r e n c z F e i l e n c z
114
22 Phókas
Csőt. Plaeidus vért.
P!acidug
15 Sat. Onn.
I 23 János fog.
Pént. Bruno hv ; , Emil Emil
10 Sát.S.ün.
!|24 Thekla
Szomb. Justina, Ágost. . Etelka
17 Sub. Her.
JJ25 Euphros
Holdfényváltosások. <£ Utolsó negyed 11-kén 4 óra

Nap
hossza |
6. p.

SAKKJÁTÉK.
30()-ik sz. f. — Szirmay Jánostól.
Sötét.

a

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

295-dik számu feladvány megfejtése.
(Pap Dezsőtől, Miskolczon.)
Világos.
Sötét.
Vilásjos. A) Sötét.
ClÖ
1. Hbö—o7
Hc8—b6A) ,
~„
2. Bgl—g2
Ff5—lép.
2. F g S - d 6 :
Ff5—c8
!
3. Hc7—lép
tetsz. szer. 8. IIc7—a6
tetsz. sz.
4. H— v. Fh—fmat.
4. H - v. B—fmat.
Helyesen fejtették mej?. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon.: Czenthe József — Kecskeméten .- Keller
Lajos. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten: Cselkó
György. — A pesti sakk-kör.
(E kitünő szép feladvány ugy a pesti mint vidéki
sakk-körökben osztatlan tetszéssel találkozott, s nehézségemiatt megfejtésével többen siker nélkül próbálkoztak.)

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.
Katholikus és Protestáns
naptá r

meg, mely igy oltassa a kérdéses helyet: „Szép királynak
lenni" stb. — Legalább mi igy emlékezünk s azt tartjuk,
ezen hely Garayban olvasható.
7889. Pozsony. Sz. F . J . Köszönettel vettük a várvavárt küldeményt s reméljük, hogy a mai viszonyok többé
utjában állani nem fognak. Csak egy-két nappal elébb kaptuk vo ! ni! Kérjük a folytatást, hogy a terjedelem iránt
tájékozhassuk magunkat.

kél | nyüg.
6.

P.

Hold
hossza

nyng.

6

6. V-

- H

l l 42 5 58 5 40
l l 37 6 0 5 37 12 18 !
l l 33 6 2 5 35 J12 25Ü
l l 29 6 4 5 33 12
12 27||
31 5
l l 25 6 5 5 30 12 35' 5
l l 23 6 6 5 29 112 37 6
l l 19 6 8 5 27Í12 41 7
38 perczkor délután.

1 23
2 37
8 52
16 5 l l
56 6 32
80 7 52
ll 9 9

Szőgyény László (arczkép). — Hervad a lomb . . . —
A Thurzó nádorok kora (1609—1626). — A magyar képviselőház uj épülete (képpel). — Egy h ö s n o az Unio hadseregéből (képpel). — Kopek a hazai népéletből. — A.
dohány (folyt.). — Nagy kort ért embereink (vége). —
Még egy pár szó a szigetvári Zrínyi-ünnepélyről. — Egyveleg. — T á r h á z : Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és
müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek.
— Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő P á k h Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz )
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HIRDET ESEK.

A magyar földhitelintézet

POZDECH JÓZSEF

a) egy nagy iaiíás.

A m. t. Akadémia-palotája I-ső emeletében egy nagy és igen kényelmes lakás, melyben 4 két ablakos utezai- és 4 tágas udvariszoba, előszoba és konyha van, sz. Mihály
naptól számitva egy vagy több évre bérbe
adandó.
1324 (2—3)

sorsolás alá eső 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog álfal fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

fiivó-gyárnok, nagyszer-kovács s a harangok uj fölszerelésének felfedezője,

b) Nagy raktári helyiségek.

A m. t. Akadémia-palotájának pinczehelyiségeiben igen tágas, világos és száraz
raktárak, melyeknek térfogata 227 • öl, és
melyek két alagut által a rakparttal közvetlen összeköttetésben állnak, egy vagy több
évre adandók béíbe
Közelebbi tudósitást nyerhetni a m. t Akadémia palotájában, az épitészeti hivatalban.

az intézet alapítványi tőkéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,

P e s t e n , Terézváros, gyár-utcza 7-ik szám. saját házamban,

kölcsönös 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
g
eI ek
el ek
3I
/
1
él
venkinti
* t v l í fnA° ^n - 'i^ J
M ' Í^K? *"' f /
nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 es 100 ftra szolnak, 5'/« %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek
nem számitva bele azon töke-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
I-ső 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

'I
'I

Bérbe adandó

árvapénzek,

1 8 6 5.

KUGLER ADOLF

pesti könyvárus bizományában
megjelent:

RENDSZABÁLY

alapítványok,

a községi kíizgyniiiok számára
a készpénzbeli árvavagyon
pénztárszerü kezelésére nézve
gyakorlati utasítással.
Kidolgozta GRÓFFY SÁNDOR,

s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt

Pestmegyei törvénysz. ülnök.
Ezen rendszabály Pestmegye által elfogadtatván, •
.> a főméit, magyar kir.
udv. kanczellária által is a törvényhozás
további intézkedéséig mint ideiglenes
kisegítő jóváhagyatván, Pestmegyében
már két év óta a legjobb sikerrel hatályban van.
Tartalmánál fogva nem arra van
szánva, hogy csak pillanatnyi szükség.et
vagy érdeket elégítsen ki; a ki ugyanis
ez összesített (cumulativ) árvapénztári
kezelés rendszerével kiván megismerkedni, vagy hivatásánál fogva közös
árvapénztárt kezel, az hasznát veendi
ezen könyvecskének, mert abban nem
csak §§-ok foglaltatnak, hanem a kezelés alakszerűsége gyakorlati példák és
számos minta által felvilágosítva adatik elő. ,
1323(1)

nyujtanak.

B . r n n ^ ^ emlitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTBN: Malvieux C. J., Wahrmann és fia
Baron testverek czimü kereskedő-házaknál; - BECSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L Epstein uraknál DostJ n í l « n a m . t ^ S btttOMtö-társasag főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján magatol az intézettől is megszerezhetők.
1033 /jj—rA

az illető t. cz. közönséget tisztelettel értesitem, hogy hazai első szab. f u v ó gy á r a m b a n megrendeléseket min den alaku és nagyságu fúvókra tenni lehet.
Azonkivül elfogadok mindenfélenagy kovácsmunkákat is.
Több izben ujság utján is közlött s az általam föltalált és országos szabadalmat nyert, a
londoni világkiállításban éremmel jutalmazott, czélszerü, takaros, nemkülönben
a hazai gazdasági egyesület f. évi junius
3—7-kén gazdasági kiállitás alkalmával
elsö rendű éremmel diszitett

harang uj felszerelési módomat
a t. cz. közönség figyelmébe ajánlom. Mert ezen uj módom szerint a harang
vaskoronával felszerelve, többféle előnyt nyujt melyek különösen abban
állának, hogy a harang könnyen forditható koronája következtében sokkal
tovább tart és minden elrepedéstöl mentve v a n ; aharangozás szükebb
tért igényel, mint ez a közönséges felszerelésnél van, a harangozás sokkal

Uj előfizetés

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1865. évi

oktober —deczemberi évnegyedére.
A beállott mozgalmas időszak ismét nagyobb mértékben ébresztvén
fel a hirlapok iránti érdekeltséget s az előfizetések ismét nagyobb tömegekben érkezvén be: vidéki olvasóinkat értesíthetjük, hogy lapjainkat a közelgő
uj évnegyedben nagyobb számmal szándékozunk nyomatni, nehogy ismét a
mult hónapokban tapasztalt kellemetlen helyzetbe jöjjünk, a midőn a később
érkezett előfizetőknek lapjaink egyes számaival már nem szolgálhattunk.
Évnegyedes e l ő f i z e t ő i n k e t tisztelettel figyelmeztetjük, hogy
az októberi évnegyed közeledtével, előfizetési megrendeléseiket mielőbb
beküldeni sziveskedjenek.

Elöfizetési föltételek

könnyebbittetik, és következőleg a harangozáshoz kevesebb ember szükséges,
végtére, főkép a nagy harangok huzásánál a torony falain a legkisebb rezgés,
rendülés sem vehető észre.
A harangok ezen uj fölszerelése több hazai
magyar és német lap által közzé téve volt.
Továbbá nemcsak harang-fölszerelés létesül,
de uj harangöntést is elvállalok, vagy pedig
öreg harangokat ujjal cserélek; ugy szintén különbféle nagyságu újharangok készen kaphatók.
A gyáramban most készült, s már többször emlitett uj felszerelésü 45
mázsás harang, 4 kisebb harangokkal, melyeknek sulya következő: I. 862;
II. 454; I I I . 344; és IV. 271 font; — lesz október 5., 6., 7. és 8-án Győrben az átalános termény-, bőr-, gyümölcs-, gép- s egyéb házi ipartermékek
kiállításában felállitva.
Ezen emlitett harangok a kiállitás után gyáramban addig lesznek közszemlére felállitva, mig vevőjök nem találkozik. — Minden itt elősorolt tárgyakat jutányos áron a lehető legrövidebb idö alatt a t. cz. közönség
teljes megelégedésére kész vagyok véghezvinni.
1272 (3—3)

HERCZEGNO-VIZ
Renard Ágosttól Párisban,

Ezen világhirü mosdóviz a bőrnek ifjas frisseseégét ismét visszaadja, az arczot,
nyakat, kart s kezeket vakitó fehérré, puhává és gyengéddé teszi, s mint soha más
hasonnemü szer -- hűsítő s frisitőleg hat. Bőrkütegeket: u. m. szeplőt, pörsenéseket s a Tánczokat tökéletesen eltávolítja, s az arezszint, — minthogy ezen mosdóviz
semmi tisztátlanságot a bőrön nem szenved, egész a késő korig a bőrt simán fentartja.
Emlitett arerszépitő szer, mely hasznossága és szilárdsága által oly kedveltté
vált, valódi minős'' ifben egyedül a kizárólag csak alólirt főraktárában kapható.

Egy üvegcse ára 84 kr.

Egyedüli raktár Pesten :

VÉRTE8SI SÁNDORNÁL,

Kristóf-tér I-ső szára, a „Venushoz." 1277(10-10)

STOLP K. 0.

könyvkereskedése Pesten, vácziuteza 7. sz.
ajánlja a t. cz. iskolaigazgatók, tanitók, nevelők, szülők és az egyetemi
tanulóknak minden

iskolai tankönyvek, atiaszok, földgömbök

az október—deczemberi évnegyedre:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt 2 ft. 5 0 kr.
és egyéb segédkönyvekkel
Csupán Vasárnapi Ujság
. I ft. 5 0 kr.
gazdagon ellátott raktárát, az egyetem-, gymnasium-, kereskedelmi-, reálCsupán Politikai Újdonságok
1 ft. 5 0 kr.
és normál-iskolák számára.
1827(2—3)
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
A könyvek jegyzéke ingyen kapható.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

Családok,

Elöfizetési fölhívás

Lairitz-féle crdeis?yapot gyárt
máiiyok és készítményekből

FALUSI GAZDA

kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól ma
gukat távol — vagy az ellen egy hatható
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajta
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valód:

egy jól rendezett raktárt tartok. Ezen gyárt
manyok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. cz. közönség
rendelkezésére hasznalati utasítások ingyér
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgyban
tudakozásokra egész készséggel kellő fel
világositással szolgálok; minélfogva a fen
érintettek a t. cz. közönség szives figyel
mebe ajánltatnak.
" - ^ o (2—6)

SIGMUND

j

-városház-utcza I-ső sz. a . Pesten, a „zöl<
koszoruhoz."

1

Régi pénzeket

«Ss mindennemü régiséget, drágakövet,
gyAngyftt, Bzineskővet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron
1288(2-2)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ife 8 Z . a . Pesten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü

régiségek regi pénzek, gombok, övek

és mentekötókböl a lególcsóbb áron ugyszintén egy nagy raktár ásványok' len
kék, bogarak, madárbörök, tojások
uvegszemek is találhatók.
'

Egy gyermekbarát

1865. évi október—deczemberi folyamára.

Előfizetési föltételek.

Postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Egy negyedévre, vagyis október—deczemberi folyamra 1 ft. 5 0 kr
Julius -szeptemberi számokkal 1 ft. 50 kr, beküldése mellett még
szolgálhatunk.

Nélkülözhetlen és felette hasz
nos minden háztartáshoz és
szoba-butorzatokra.

Kemény vagy puha-fa, valamint parkét szoba-padolatok beeresztésére általam legujabban feltalált padolat fényesitő-anyag önkészitési módját és titkát
— egy pontos használati utasitványban
összefoglalván, — azt í forint bérmentes beküldése mellett kész vagyok bárkinek átengedni; megjegyzendő: hogy
az emlitett anyaggali fényesités gyorsabban eszközölhető, csodaszép, tartósabb és minden más hasonnemü fénymázoknál sokkal olcsóbb. E tárgybani
leveleket elfogad: FUSEK F. Pesten,
király-utcza 7-dík szám alatt, T ö r ö k
J ó z s e f ur gyógyszertárában.
1331 (1)

Ara 60 ujkrajezár.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

minőségre nézve
ujonnan
keletkezettek
48 óra
alatt
m<?
ggyógyittatnak

Évenkint 38 hozásra játszhatni

dr. Fux J.

1 badeni Sö ftos sorsjegy

évnegyedenkinti csak 4 ft. befizetése mellett.

i ,u , A társulat 2 ° résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az első részletbefizetése
alkalmával egy részvenyjegyet - melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve vannak - k a p , s melyek nyereményedé az ót megillető nyereményrésziet kiszolgáltatik.
i
i

rttni? EzefyseorsímekrárfofaemZs

,'. ,
, ^ ...
r
egyenlő részre felosztatik.

-Után

4 ft

Jával-

a

társulati birtoklás meg-

rint eladatnak s az azokból bevett pénz 20
*

Azon oknál fogva, hogy az összes sorsipo-iroV A • • i •
JI • -i-i i
J
10 e
,
•.
,\°, , s ^
.
, ° " J g y e K arai ielenleff rendkivulileír le vannak szoritva, a nehány év leforgása alatt IPKOI^KV, •
i .< , • ,-,M
^ ^ I - •..I
L i
, il Í«I
i_
«gaiaDo is az előbbi álláspontot elermok
g<! * bil z•o n
ssá

J f í )oll\ T t f
[ ° g g a l feltehető, hogy az ezen társulatokban!
részvét (228 húzásra) a legroszabb esetben csak is néhánfcsekély forintba kerülhet.

L AA^FI

Eef
1
1
1
1

A Z l

a

iy íájfisulatbani
r SZletfiZetéSeken

fizÍte nd ó

b

ffP é f "em tételezi fel a többi társtagokkali köde-

^
^^"'önkorra
ÍGÉRVÉNYEK.

db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (huzás decz. 1-én)
„
db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre (huzás decz. 1-én)
'
db. Pálffy-sorsjegyre (huzás szept, lő-kén) . . '.
db. Credit-sorsjegyre (huzás okt. 1-én)
"
* ~ " " 5 db. ígérvény egyszerrei vételénél 10"/«

HERZBERG A.

csakis « V bé.yegdij
2,ft. _
— k,r )és
j ft 25
2 5 kkr
r fff

5

0 kr

g {t, _ kr.? b ( íi V P D . ( 1 l ;
J
8 ft. 5 0 kr.)
engedtetik.

I BETEGSÉGEK,
Titkos

8 nap alatt

(Pest, egyetem-utcza 4. sz.)

tinden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyre,
hozzáadásával

kis növendékek után tudakozódik. Személyesen találkozhatni vele ,.London" szállodában, I-ső emelet, 33. szám alatt.
1307 (3—3)

-

Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten, Dorottya-utcza,
—
_ uj háznégyszög 3. sz. a.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.
1225 (13-0)

28 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. I-ső
emelet
1193 (8—12)

SZVETENAY MIKLÓS

magyar kir. udv. ágens,
jogtudor, s magyar hites köz- s
váltó-ügyvéd-irodája
létezik

BÉCSBEN,
KUrnthnerstrasse 29. szám, IL emelet.
1237 (10-lQ)

HiDdennem

takarópapiros
(Maknlatnr)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-i

41-ik szám.

512

Tizenkettedik évfolyam.

HÁZTARTÁSI ÉS KONYHASZEREK, FŐRAKTÁR PESTEN.
F o r s t i n g e r Albert M.-nél, Dorottya-utcza Wurmház.
Ugyanott Alpacca-ezüst raktár.

DOBLER JÓZSEF A.

j,;, váczi-utcza 5. sz. a,, a „naphoz"

czimzett rövidáruk- és szalag-kereskedésében minden a divat
körébe vágó megrendelések postai utánvétel mellett elfogadtatnak.
Ugyanott kaphatók nemzeti zászlók nagyobb készletben,
s megrendelésre és utánvétel mellett különféle nagyságban készittetnek következö árakban:
1 röí hoszaságú a rúddal együtt 2 ft. 80 kr.
2 „
„
„
„
3 ft. 80 kr.
3 „
„
„
„
5 ft. 25 kr.
4 „
„
„
„
6 ft. 75 kr.
5 „
„
„
„
8 ft. 50 kr.
6 „
„
„
„ 10 ft. 50 kr.
i „
„
„
,, lo tt.
kr.
8 „
„
„
„ 15 ft. — kr.
10 „
„
„
„ 20 ft, — kr.

STEIN JÁNOSNÁL Kolozsvárit

megjelent, s általa minden könyvkereskedésben kapható, nevezetesen C i r i l l
K á r o l y (ezelőtt Geihel A.) könyvkereskedésében Pesten, Kristóftér 4. szám.
Haller K. Az átalános polgári törvénykönyv, mint ez jelenleg Erdélyben érvényes;
minden a legujabb időig megjelent és még hatályban levö utólagos rendeletekkel fölvilágosító és utasító jegyretekkel ellátva. Ára 7 ft. 20 kr.
Brassai Sámuel. Ingyen tanitó franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly
könnyen, mint alaposan megtanulni kívánó magyar ifjaknak ajánlja B. S.
I. rész. Az alap- és bővített egyszerü mondat. Ára 1 ft. 60 kr.
Mihályi K. Származtató philosophia tanfolyama. Tanuló növendékeknek kézikönyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden müvelt magyar embernek
érthető olvasmányul. I. kötet. Ára 1 ft. 40 kr.
Mihályi K. Erkölcsi rajzok az emberi természetből. Egy sor egyházi beszéd. I. kötet. Ára 1 ft. 80 kr.
Péterfi 8. Temetési szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Ára 1 ft. 6 kr.
Péterii S. Egyházi szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
U.i folyam, 1—2-ik füzet. Ára egynek 1 ft.
Péterii S. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek. 3 füzet. I-ső füzet: Január
elsó napjától május első vasárnapjáig. Második javított és bővített kiadás. Ára
1 ft. 20 kr. — 2-dik füzet : Május elsö vasárnapjától szeptember elsö vasárnapjáig. Ára 1ft.20 kr. — 3-dik füzet: Szeptember első vasárnapjától deczember
itohó vasárnapjáig. Ára 1 ft.
Szabó J. Erdélyi katholikus hitszónok, vagyis egyházi beszédek gyüjteménye.
Szerkeszti és kiadja Weszely K. Ára 2 ft, 20 kr.
Láme FI. Hajdankor történetei növendék ifjaknak. Prancziából forditotta Szilágyi S. * kiadás. Ara 70 kr.
Mtthlbacli L. TartarofF herczegnő vagy a czárnő leánya. Forditotta B . . . 2 kötet.
Ára 2 ft.
•
Oettinger. Szerelmi pikantériák a franczia udvari életéből. Közli Balázs F. Ara
1 ft. 20 kr.
7. ,
Gáspár J. és Kovácsi A.,Népiskolai olvasókönyv, 2 kötet. I-ső kötet: Az alsóbb
osztályok számára. Ára 80 kr. — 2-ik kötet: A felsőbb osztályok számára.
Ára 30 kr.
"
1830(1-3)

Lakások bérknadása és fölvétele.

Azon t. cz. háztulajdonosok s lakók, kik kisebb vagy nagyobb szállásokat a
jövő országgyülés alkalmával kiadni szándékoznának , tisztelettel felkéretnek azokat,
mielébb az
. . ,.

„Orsz. eng, ügynökségnél"

-

(Í»és1;,*nagy hid-vtteza 6. sz., a ,,fehér hajó"-hoz czimzett házban) elójegyeztetni:
szintugy fölkéretnek a Pesten szállást kereső t. cz. vidékiek ebbeli megbizásaikat a
fent nevezett intézethez beküldeni.
1325 (2—4)
Ezen intézet kisebb s nagyobb szállások egész bebútorozását is elvállalja.

1274(5-6)

HARRER ÉS SCHMOLLINGER
Pesten,

a váczi-utezában, (nemzeti szálloda),
ajánlják hölgyek száraára épen most érkezett

kész zekék és köpenyek
nagyszerü raktárukat

gyapotkelméböl, selyem- és bársonyból.
Nagy raktárt tartanak továbbá

flHHHHHH

|anpl és berlini Long-Shawl és váll-iendőkbóJ,
valamint

„>|OÍ)líí*tö<J -

beszövött franczia és bécsi

Long-Shawl-okból.

89a 0)

Mindezen tárgyak igen olcsóért adatnak el.

A hamburgi kereskedelmi akadémia
lehető legjobb alkalmat nyujt a nevelő-intézetében levő, ugy a vidéki és hazai növendékeknek a divatozó nyelvek gyors és alapos megtanulására, valamint különösen a kereskedelmi hivatásra ajánlott ifjuságnak, magukat a későbbi kereskedői életre elméletileg
és gyakorlatilag kellően előkészíteni.
Miután azon előkészület, melyet a gymnasiumok, reál- és polgári iskolák biztosítanak, valamint a tisztán gyakorlati tanítás, azokra nézve, kik magukat jövendőbeli
üzletembernek korszerüleg kiképezni akarják, nem több mint kielégitő; de egy kereskedelmi akadémia meglátogatása mindenesetre a legczélirányosb. Hamburg mmt világpiacz minden oldalróli kereskedelmi forgalmával, a kereskedelmi kiképzésre oly rendkivüli eszközöket és előnyöket nyujt, melyek az intézetnek legkedvezőbb eredmények
elérését biztositják,ugyszintén növendékeknek jövendő pályájuk uttörését megkönnyítik.
Az intézet, mely mindjárt 3 fő- és 2 előkészületi osztályra osztatik fel, a legegészségesebb és legszebb tájékon fekszik a Tároson kivül nehány percznyi távolságra, és a hatóság külön felügyelete alatt áll. Az oktatás az igazgató által, a legtekintélyesebb tantestülettel egyesülve, leglehetöbb tudományossággal kitünő gyakorlati irányban adatik
elő és magában foglalja az egész mai kereskedelmi tudományt, ideértve a vidéki levelezést, mennyiségtant és természettudományt, nemzeti nyelveni tanitást a felsőbb osztályokban, német, angol, franczia és spanyol, mint társalgási nyelvet.
>
Latinul, olaszul, oroszul, dánul és svédül, ugyszintén zene, ének, táncz, torna
vivás és uszás a szülők kivánsága szerint.
Különös figyelmet érdemlő, hogy a fentebbi intézet nem egyedül elméletileg tanit, hanem egyszersmind a tanítás által szerzett ismeret egy, különösen
c czélra az intézettel egyesült üzletben gyakorolható is.
Fiatal embereknek, kik mar gyakorlatit!)!; tevékenyek voltak, a müvelmény szerint mérsékeltebb dij engedtetik, de még olcsó és jó lakás is ajánltatik,
hogy ha elönyösbnek tartjak az intézeten kivül lakni, azért a bemenet az akadémiába mindenkor megengedtetik. — Magába az intézetbe és az előkészitő
osztályokba 12 évtől Fogva gyermekek is felvétetnek, kiknek erkölcsi jóllétéről
lelkiismeretesen lesz gondoskodva.
Bővebb értesitést nyerhetni ez intézet által kiadott áttekintésből, mely e
lapok kiadó-hivatalában is megkapható, és bövebb felvilágositással is mindenkor örömest szolgál
B«IIPAI1AI> I
•
±J.

1813(4-4)

SCllMMiei 1^., igazgató.

Minden tan- és segédkönyvek,

egyetemek, gymnasinmok, reál-, kereskedelmi és elemi iskolák, valamint
magán-tanodák számára, könyvkereskedésünk által a l e g j u t á n y o s a b b * ! !
megszerezhetők. A nevezetesebb nyilvános iskolák, valamint saját kiadásunk könyvjegyzékei kívánatra ingyen kaphatók.

testvérek könyvkereskedése Pesten1294 (3-3)

váczi-utcza 9-ik szám alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott aaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, oktober 8-án 1865.
8 » ~ Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Pel évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtataanál 10 krbahéronuzor- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AHonában: Haasensíein és Vogler. - M.-Frankfurtbaoi
Otto Mollien es Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertészgazdásaati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Báro Saguna András metropolita.
Maholnap megnyílnak az erdélyi országA Vasárnapi Ujság eddigi évfolyamai- magyarországi születésü s 1809. január 1-én
gyülés termei s a testvér haza külön nem- ban gyakrabban volt alkalmunk, az erdélyi maczedo-román eredetü szüléktől született
zetiségü népeinek képviselői össze fognak magyarok kitünőbb fiainak ismertetését kö- Miskolczon, hol atyja közbecsülésben állott
gyülni Kolozsvár os falai között, hogy az zölni. Olvasóink bizonyosan szivesen veen- kereskedő volt. Ezt még gyermekkorában
anyaország iránti viszonyukat megalapítsák dik, ha most az erdélyi románok legfeltű- elvesztvén, anyja kénytelen volt átköltözni
s jövő sorsuk felöl szabadon és hiven intéz- nőbb vezérével, legnevezetesebb politikai és fiával Pestre, hol testvére, egy gazdag és
kedjenek. A határozat, mely e gyűlésből ki egyházi tekintélyével is közelebbről megis- tekintélyes kereskedő, lakott. A pesti iskofog eredni, döntő erővel fog birni a késő mertetjük.
lákban végezte be gymnaziális tanulmányait
jövendőre s Európa nés nagy szorgalommal kezpei elött bizonyságul fog
dé meg a jogi tanfolyamot
szolgálni a Királyhágónis, de ettől csakhamar,
tuli nemzetek politikai
egész életére elhatározóérettségéről s a szellemi
lag, elfordult, a midőn
képesség azon fokáról,
az akkori verseczi görögm
e l y a mult példáin
keleti püspök, Manilovits,
okulva, az élet nehéz iski a fiatal Saguna deli
kolájának tanait hasznára
külsejét s ajánlatos mafordítva, nem a szenvedégaviseletét igen megkedlyek fékezhetlen árja által
velé, ezt arra szólit á fel,
sodortatja magát, hanem
hogy az egyház szolgála— különösen ott, hol a legtába lépjen. Nem csekély
fontosb életkérdések forogküzdelem közben lépett a
nak szőnyegen — az ész
reményteljes ifju e tiszhiggadt szavának, a testtes, de lemondásteljes pávéri vonzalom és egyetlyára, de csakhamar elisértés nemesebb érzelmeimerésre talált itt is erének mutatja be hódolatát.
lye és szellemi tehetsége.
A világ szemei most
Mert alig végezte be Verkérdőleg és várakozástelseczen theologiai tanuljesen Erdélyre lesznek
mányait, midőn püspöki
fordulva s ha volt idő,
barátja és pártfogója már
melyben méltán nevezték
ugyanazon seminarium,
Erdélyt a magyar alkotegyik tanárává nevezte
mány és szabadság védki, melynek épen azelőtt
bástyájának: ugy igaz az
még növendéke volt. Nemis, hogy Erdély legközesokára — tudva nem levő
lebbi politikai magatarokokból — a Szerémségtásától fog függni a Szent
ben levő hopuvai zárdába
István koronája alatt élő
barátnak öltözött be s
népek boldogsága s köza tonsura
alkalmával
vetve a birodalom haAnasztáz eredeti kereszttalma és felvirágzása. —
neve helyett András neNem a mi feladatunk, e
vet nyert.
tá
r g y fontosságát bővebÉlénk szelleme azonben indokolni; a mi czéban a kolostor rideg falai
lunk nem egyéb, mint
között nem találta meg
azon férfiakkal , kik Era
várt megnyugvást, s
dély közelebbi történeténeve
müködésének elébbi
BÁRÓ
SAGUNA
ANDRÁS.
ben vezéri szerepre hivathelyein
sem mehetett fevák, közelebbről megismerkedni s szinküBáro
Saguna
András
érsek,
a
magyar
és
ledésbe.
—
Stratimirovits
érsek
a karlovitzi
lönbség nélkül minden jó igyekezetet, minerdélyországi
görög-keleti
egyház
metropoérseki
seminariumba
hivta
meg
tanárnak,
den valódi tehetséget, mely ott fölmerül,
litája
—
kinek
nevével
az
utolsó
évtizedben
s
egyuttal
titkárául
nevezé
ki.
Kevés
idő
érdeme szerint méltányolni.
oly gyakran találkoztak a hirlapok olvasói — mulva az ujvidéki püspöki megyében lé--

