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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 51/* %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsó helyen történt betáblázás által biítositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálog) biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 34','t év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékők szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szóínak, 5% °/o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon tőke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
g egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7° 0 évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

S ^ * Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek ezimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság főügynöksegeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért a-ionban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (20 -0)

110,000 tallér eziistpénzben
mint legmagasb nyeremény!

Csak 3 o. é. forint
az ára egy eredeti államrészlet-sors-
jegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas

kormány által biztosított
legújabb nagy

jutalomdifsorshüzásra.
Az egész alaptőke 4 hó alatti nyere-

mény-húzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatni. 1364 (5—5)

14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. m.:
110,000, 85,000, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t. tallér,
melyek okvetlen meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg bekül-
dése mellett, pontosan és gyorsan esz-
közöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt húzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készp/nzben fognak átszolgáltatni.

Mint előre látható, hogy a megren-
delések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéret-
nek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoz forduljanak.

L. Steindecker-Schlesinger,
bank- a váltóüzlete m. Frankfurtban.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(ülakulatur)

I kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.

„VICTORIA."
A „Victoria" biztosító-társaság alólirott igazgatósága ezennel tisztelettel tudatja,

miszerint pesti vezérügynökségének ügyvezetésével Galgóczy János urat', mint titkárt,
bizta meg s ezentúl minden a nevezett vezérügynókség által kibocsátandó irat a vese'r-
UgynökUhlV. F. ur aUirásánkivttl általa is ellenjegyeztetvén, a ezégjegyzés követ-
kezőleg álland:

A „Victoria" biztositó-fársaság vezérto'nökségti Pesten
Galgóczy J. Ihl V. F.

Kolozsvárit, 1865. október 21-én.
A „Victoria" biztositó-társaság igazgatósága :

Hintz György, Wagner Frigyes, Galgóczy Károly,
alelnök. igazgató. vezérigazgató.

Igazgatóságunk előboesátott közzétételére hivatkozva, van szerencsénk magunkat
mindenféle tüzkárbiztositások eszközlésére ajánlani.

Hazai intézetünk szellemének kellő megvilágításául felsoroljuk itt az annak élén
álló egyéniségek neveit:

E l n ö k : báró Józsikn Lajos.
A l e l n ö k : Hintz György.

I g a i g a t ó v á l a s z t m á n y i t a g o k : Fiseher Lajos, Fólly Mihály, Groiss
Nándor, gróf Horváth-Toldy Lajos, gróf Károlyi Ede, Korbuly Bogdán, Pataky Sándor,
Poch József, báró Szentkereszti Zsigmond, Simon Elek, Stein János. Zeyk József; —
v á l a s z t m á n y i p ó t t a g o k : gróf Andrássy Gyula, báró Bornemisza János, Kré-
mer Ferencz, dr. Szombathelyi Gusztáv, Vájna Sándor.

I g a z g a t ó k : Dózsa Dániel, Kóváry László. Wagner Frigyes.
V e z é r i g a z g a t ó : Galgóczy Károly.

Biztosithatók pedig e társaságnál tűzkár ellen: mindenféle lakházak, gazdasági
épületek, kastélyok, templomok, tornyok, azokban a harangok, gyárak, műhelyek, azok
felszerelvényei, készletek, gyártmányok sat. bútorok, áruezikk-raktárak, gazdasági kész-
letek, magtárban gabona, szalmás gabona, takarmány, széna, mindenféle baromállomány
bennégés ellen.

A biztosítási dijak a lehető legolcsóbbra szabvák ; egyszerre több évre kö-
tött biztosításoknál különös kedvezések engedtetnek.

A „Victoria" egyike lévén a legfiatalabb biztosító-intézeteknek, igyekezni fog jó
hírnevét a kártérítések alkalmával is méltányosság, igazság és gyors fizetés által
megalapitani.

Feladmányi ivek ingyen adatnak; mindenféle felvilágosítások és utasítások a leg-
szívesebb készséggel szolgáltatnak.

Kelt Pesten, 1865-ik év október havában.
A „Victoria" biz'ositó-társaság vezérügynöksége Pesten.

1380 (1—8) Galgóczy J. Uhl W. F.
Biztosítási irodánk: váczi-ut, 63-ik szám.

Női- és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dusválasztékban s olcsó

árért kaphatók

BRETSGHNEIDIR ZSIGMOND-nal
uriutcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.

Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készíttetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készségei kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek. Löi * v1 °)

Rendkívüli előfizetés.

MAGYAR SAJTÓ
1865-dik évi november—deczember havára

rendkívüli előfizetés nyittatik.
Előfizetési ár a két hóra 1 ft. 70 kr. "3Mf

A „Magyar Sajtó44 kiadó-hivatala
('egyetem-utcza 4-ik szám).

Heckenast (insztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4 sz.) megjelentek,
és minden könyvárusnál kaphatók:

az elemi tanodákban
vagy

NÉZLETI 0KTATASMÓD.
Dr, Ottó után Koller Károly, éterei rendi

második kiadás.
8-rét 287 lap). Fűzve 80 krajezár.

ALGEBRA.
Felső-gymnasiumi (és reáliskolai) tankönyv.

Irta

dr. Moenik Ferencz.
A nyolezadik kiadás után forditotta (a tantételek és műszók eredetiben

is megtartásával)

Szász Károly.
8-rét 236 lap). Boritékba fűzve 1 ft. 20 kr.

Kiadó-tulajdonos Ileekenatt Gusetav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utcza 4-ik »%im alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, november 19-én 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi l'jbaic és Politikai Cj<lori*aicok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számár* hirdetményeket elíogad, Hamburg és Altimában: Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban:
Ottó Mollien ia Jarger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. Józeef-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

„ A tehetség, szorgalommal párosulva,
mindenütt és mindig kivívja a sikert,"

Ez egyszerű jelmondatot, melynek igaz-
sága mellett a történet és az élet ezer pél-
dával tanúskodik, mint legméltóbb koszorút
fonhatnék azon név fölé, mely ez életrajz
homlokán ragyog s mely idegenszerűsége
daczára otthonos, kedves hangzású ma már
a magyar közönség előtt.

Hiven fejezi ki e néhány szó azon rövid,
de eredménydús pálya történetét, mely Ca-
rina kisasszony első fölléptét a nemzeti
színház deszkáin a mai nappal összeköti,
midőn már a közelismerés kar-
jaira emelte s a derék művésznő
a fővárosi müértők és művészet-
barátok közös kegyencze, a ma-
gyar operának pedig egyik osz-
lopa és büszkesége.

A géniusznak szárnyakat a
szerencse kölcsönöz; a gyors
hatás, a rögtöni siker mindig
vagy legalább a legtöbb esetben
erre vihető vissza. Nélküle a
lángelme is csak lassan érvénye-
sül s terhes küzdelmek, nagy
munka, sok önmegtagadás me-
redek lépcsőin juthat föl azon
magaslatra, hol a jók tapsai s a
kislelküek vagy elfogultak el-
hallgatása egykép hirdetik dia-
dalát.

Carina kisasszonynak szintén
ez utóbbi sors volt osztályrésze
nálunk. Szerényen és igénytele-
nül, zaj, lárma és reklámok nél-
kül jelenve meg köztünk, lassan
és egyenkint kellé mindenkit
m e g h ó d í t a n i a a páholyok
vendégeitől le, a földszint ál-
landó barátságu közönségéig s
*°1 a tapsok és kihívások döntő
befolyá sávai büszkélkedő kar-
zatig.

Sajátos jellege a magyarnak,
A^^-^A

 m e g s zeret, bármi pályán műkö-
dik, bármi égalj alatt született s bármely
S Z ? T l v é t beszéli is az, ugy tekinti,
mint hozzátartozót.

E szeretetet, e ragaszkodást azonban nem
oly konnvu kivívni A , i 1

i J. u f . l v l v m. A magyar nép le a leg-
WÍPÍ X •?' " k í A napszámosig
kivétel nelkul megegyezik abban, hogy a

C a r i n a A n n a .
szellemi nagyság és nemzeti érzés varázs-
erővel hat szivére. E kettő elég, de e kettő
kell is, hogy lelkét-vérét áldozni kész legyen
éretted. Ama nagy népszerűséget, melylyel
Carina jelenleg bir, soha sem érendette el,
ha csak művészete ragyogását s nem egy-
szersmind szive vonzalmát hozta volna
közénk.

Mily nagy és méltó szerepet visz nálunk
a hazafiság, épen ö vele éreztetek leginkább
első föllépései alkalmával. Azonban ahelyett,
hogy elfordult volna ezért tőlünk, a kiváló
lelkek szokásaként inkább ösztönt és buzdi-

Carina Anna. — (Fénykép után.)

tást meritett abból. „A mely nép ugy tud
szeretni: annak rokonszenveért érdemes
küzdeni", ez lett jelszava és törekvése, me-
lyet alig néhány év múlva, ma a legteljesebb
siker koszoruz. Carina szívben, érzésben, sőt
nyelvünk elsajátításában is „magyar mű-
vésznő" lön, ki hozzánk és színpadunkhoz
feláldozó szeretettel ragaszkodik, s mint

ilyen, méltán birja a közönség osztatlan
tetszését.

Carina házi élete elvonult, csöndes; mű-
vészetének és művészetében él ő egészen. A
legnagyobb gonddal és aggályos lelkiisme-
retességgel készül előadásaira, egy nagy-
szabású szerepre épugy, mint egy dalra,
melyet a philharmónikus vagy valami jóté-
kony czélu hangversenyen vállalkozik elő-
adni. Mindig is ilyen volt s azért életrajzi
adatai nagyon kis tért igényelnek.

Carina Anna 1839-ben november 15-én
született Bécsben. Atyja nyugalmazott kor-

mányszéki tanácsos volt, a csa-
lád régi nemes származású. Hét
testvére van; ezek egyike hosz-
szabb ideig lakott Magyaror-
szágban, mint államhivatalnok
Pécsett, aztán Sopronban, végre

',. x Kassán. Carina k. a. kitűnő ne-
velésben részesült. Beszél fran-
cziául, olaszul, angolul, németül
s szorgalommal tanulja a ma-
gyar szót, melyet legkedvesebb
nyelvéül vall. Előbb zongorajá-
téka által tűnt ki, s Pacher, Bécs
egyik hires zongoramesterének
legkedvesebb tanítványa volt.
Utóbb a bécsi conservatorium
növendékei közé fölvétetvén, itt
Marchesi egyik legkitűnőbb ta-
nítványa volt; tanulmányait
UfFmann hires énekmester okta-
tása mellett végezte be. 1862-ben
Würzburgba lőn szerződtetve,
hol alig lépvén föl négyszer,
már Németország legtöbb udv.
színházaitól igen előnyös fölté-
telek mellett szerzödtetési aján-
latokat kapott (igy Drezda,
Stuttgart, Darmstadt, Kassel,
Berlinből stb.), azonfölül ven-
dégszerepelt Darmstadt, Wies-
baden és Mainzban. 1862-ben
Majnái-Frankfurtba primadon-

nául lőn szerződtetve, honnan 1863-ban, tet-
szésétől függvén a berlini udvari és a pesti
nemzeti színház között választani, ez utób-
binak adta az elsőséget s azóta egyik ékes-
sége ez intézetünknek, melyhez oly hü von-
zódással viseltetik, hogy ezen egész idő óta
nemcsak elmenési szándékot nem nyilvání-
tott, de még vendégszerepelni sem ment,

47-ik szám.
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noha ismételve fényes ajánlatokkal hittak el
múlt nyáron Londonba.

Carina a magánéletben is érdekes jelen-
ség. Öltözetének, magatartásának, modorá-
nak egyszerűsége „Faust" Margitjára emlé-
keztet, homlokán lady Macbeth büszkesége
tükröződik; szép vágású, nagy szemének
tüze s az arczot körülfolyó dús fekete fürtök
pedig első pillanatra mindenkinek eszébe
juttatják Leonórát („Fidelio" ban), e nagy-
szerű alkotásu szerepét, mely feledhetlen,'
traditionalis leend szinpadunkon.

Művészi értékéről nincs miért Írnunk.
Azon egyhangú magasztalások, melyek a
hazai lapokban olvashatók, a vidéki közön-
ség előtt is már rég ismeretessé s keflveltté
tették nevét. Érzelem' tűz, szenvedély, erő,
kifejezés s mindezekhez compact, terjedel-
mes, ezüstcsengésü, remekül iskolázott hang,
ime az eszközök, melyeket e művésznő érte-
lemmel tud és szokott érvényesiteni.

Bravourszerepei nincsenek, mert mind-
egyik az.Ha mégis Margit-ját külön emiitjük,
azért van, mert a „Faust" példátlan sikere
— a fényes kiállítás s elbájoló zene daczára,
Carina Margitjának tulajdonitandó.

Carinát utóbbi időben sok, megérdem-
lett kitüntetés érte. így a lángeszü Volk-
mann az ö számára irta s kiadva neki aján-
lotta ,,Sappho"ját; a magyar zene Nestora,
Erkel „Dózsa György"ében a fó női szerepet
szintén neki szánta, egy külföldi ágens pedig
épen e napokban járt itt s arany hegyeket
ígérve csalogatta a stuttgarti udv. operához.

A conventionalis styí szerint most azon
óhajunkat kellene itt kifejezni: vajha a jeles
művésznő még sokáig dísze maradjon a
nemz. színháznak! de miután neki eszeágá-
ban sincs távozni, az intendánsokat pedig a
közönség regulázza: ez óhaj nyilvánítását
fölöslegessé teszi a — valóság! — Aldorlmre.

A makkabaensok anyja.
Víg dal riadjon Dántól Berzebáig,

Sión leányi! zöngjön dal—"zene!
Jehova népe Jehovát dicsérje, —

Légy áldva Jákob szent nagy istene!
Egedbe tört lel néped hö imája!

Millió ajakról harsog, zöng a hála.

Hűvös patakhoz ért az üldözött vad
Hosszú, epesztő szomjuság után,

Sajgó sebére iratos virányon
Balzsamfüvet lelt lombok árnyékán.

Leszórta gyászos fátyolát a lélek,
Bilincseit a zsibbadt kéz — kebel:

Szídd a szabadság üde levegőjét,
Oh nemzetem, megáldott Izrael!

Víg dal riadjon Dántól Berzebáig!

És áldva én! — Mint termő dús olajfát
övez körül szép ifjú sarjadék: —

Oh fiaim, én drága csemetéim,
Megváltókat hazámnak én adék.

Mint küzde Júda, küzde Eleázár
S a többi hős oroszlán-gyermekek!

A szabadítok érdemetlen anyja
Én — én vagyok, ég és föld hallja meg!

Sión leányi, zöngjön dal — zene!

Áldásod Isten, bűnös gondolatban
Keserű ajkkal hányszor átkozám:

Ért volna inkább meddőség rút átka! —
— S méhem gyümölcsit zúgva hordozám.

Rabszolga-sarjat szülnöm rab hazának:
Oh anyakínok kettős iszonya!

És im,— a békót fiaim zúzák szét — —
— Én ég kegyeltje, hálátlan anya!

Jehova népe Jehovát dicsérje!

Legyen megáldva a fájdalmas óra,
Midőn szüleiek, hősi bajnokok,

Áldott a sziv virrasztó remegése,
Mely hűn takarta gyermek-álmotok;

Áldott a siró honleány keserve,
Mely kétségbe esve vágyta a halált:

Irgalmad, oh ég! — kishit szégyenéül
Annál dicsőbben tört ez éjen át.

Légy áldva Jákob szent nagy istene!

Én hőseim, mily szépen leng babértok,
Szüzek fonák azt furtitek közé:

Rehegve kisded — aggastyán magasztal
És hint virágot a győzők elé!

És szárnyal a szó: „diadalt nyerének,
Mint Góliáton Isai fia" . . . .

Oh, hogy szememnek, Isten! — Dávid ősöm
Föltámadtát megadtad látnia!

Egedbe tört fel néped hő imája!

Ép újra Dávid széttépett palástja
Szent Izrael királyi termetén,

És porba tiprott drága bíborára
lm visszatér a régi büszke fény.

Hősökbe öntéd szent lángod, nagy Isten!
Velők te küzdél: Izrael szabad!

Elszárad a kéz, mely oltárod' éri,
Otromba bálványt porba xlönt szavad.

Millió ajakról harsog, zöng a hála!

Oh mint ragyogsz uj, boldog Jeruzsálem,
Nem börtön immár és nem temető; —

Mozog, felépül — nézd! — a százados rom,
Életre hívja titkos szent erő.

Jeremiás, romok gyász-siratója,
% Múltját felejti uj öröm miatt,
És a siralmak dalnokának ajkán

Vidám zsolozsma renditőn riad.

Víg dal riadjon Dántól Berzebáig,
Sión leányi! zöngjön dal — zene;

Jehova népe Jehovát dicsérje,
Légy áldva Jákob szent — nagy istene!

Egedbe tört fel néped hő imája:
Millió ajakról harsog, zeng a hála!

Lörinczi Zsigmond.

Wesselényi Ferencz és Szécliy Mária
Miirányban 1044.

Hadadi gróf Wesselényi Ferencz, Ma-
gyarország nádora, III. Ferdinánd és I. Lipót
királyok alatt, felette érdekes jelenés a hazai
történetben. A harezmezön jó vitéz, mint
államférfi, mint közvetítő a nemzet és korona
közt, ki tudta nyerni az udvar kegyét a nél-
kül, hogy megszűnt volna hazafi lenni. Sima,
megnyerő modo r gyengeség nélkül szintoly
nagy hasznára volt a pozsonyi zöldteremben,
a bécsi kabinetülésekben, mint murányvári
kalandjánál, mely nevét országos hírűvé
tette. Körökben, hol mitsem tudnak a nádor
Wesselényiről, a költő Zrinyi barátjáról,
ismerik Széchy Mária lovagias szeretőjét.
Alig van tárgy a hazai történetben, melyet
a költészet oly kedvvel, oly gyakran felka-
rolt, mint Wesselényi regényes házasságát a
murányi Venussal. Ök halhatlanokká lettek
együtt nemcsak a tudósok, hanem minden
olvasni tudó magyar emlékezetében, de oly
mythikus elváltozással, hogy talán önma-
gukra sem ismernének. A történet Wesse-
lényije nem a Gyöngyösi rajongó szerelmese,
és Széchy Máriáséin a magyar orleánsi szűz,
kiben a szerelem férfias daczon, szilárd poli-
tikai meggyőződésen diadalmaskodik. Mu-
rányvár bevétele inkább Boccaccio Decame-
ronejába illik, mint drámai tárgynak, mely-
ben lélektani küzdelmek vannak feltüntetve:
marad azonban még elég ok érdeklődni ama
férfias, lelkes arezért, minővel Wesselényi
mégazOrtelius-féle torzkép-csarnokban isbir.

1644-ben felső Magyarország lángba volt
borulva I. Rákóczy György erdélyi fejede-
lem fegyvert fogott III. Ferdinánd király
ellen a protestantismus és az ország szabad-
ságainak védelmére. A Bocskay és Bethlen
által kivívott vallási szabadságot sokban
sértegették volt egyházi és világi nagyok.
A katholicismus Pázmány óta lépésenkint
visszaküzdte az elvesztett tért, sőt még el-
nyomni is igyekezett a protestantismust,
melynek létele maga sérelem volt a hitbuz-
gók szemében. Politikai tekintetben ugyan
soha osztrákházbeli magyar király nem kí-
mélte inkább az alkotmányt III. Ferdinánd-
nál, de protestáns szem talált mégis elég
törvénytelenséget, hogy a fegyveres fölke-

lést az aranybulla záradékával igazolja. Az
ország két pártra oszlott. Férfiak, kiket né-
hány év múlva a magyarság közös oszlopai-
nak tekintettek, fegyverrel állottak szemben.
Rákóczynak legügyesebb vezére Kemény
János volt, a későbbi erdélyi fejedelem; a
királyi seregben Zrinyi Miklós a költő egy
öntoborzott ezredet vezetett, Wesselényi
Ferencz pedig mint kapitány a füleki várat
tartotta meg. Nem volt soha felkelés Ma-
gyarországban a Habsburgház ellen, melybe
személyes indokok és ezélzatok annyira be-
folytak volna. Voltak perczek, midőn az
egész csak a Rákóczyház versenygésének
látszott Eszterházyval, Homonnayval, és e
körülmény csökkentvén érdekünket e harcz
iránt, képesekké tesz bennünket, elfogulat-
lanábbul bírálni az egyes pártembereket, s
nem lelkesedni sem a király, sem a fejede-
lem mellett.

A főurak közül, kik I. Rákóczy György
zászlói alá szegődtek, gr. Illésházy Gábor,
még fiatal ember, Murányban lakott. E vá-
rat Széchy György, Bethlennek egyik főhive,
e század elején (1621-ben) szerezte volt meg
családjának. Kilencz gyermeke közül 1644-
ben már csak három leánya élt. Eva, kit
1641. óta Illésházy bírt nőül, Katalin köp-
csényi b. Liszti Jánosné és Mária, a legidő-
sebb, a később oly hires „murányi Venus."
A zavargós időben, mindhárman az erős
sziklavárba vonultak; mindhárman protes-
tánsok voltak és Illésházynak nem nagy
bajába került őket, miután Budaházy István
várnagy és Boldizsár porkoláb az ö elveit osz-
ták,és a várörségjobbára csatlósaiból állott,
a fejedelem részére megnyerni,kinek amurá-
nyi vár nagy könnyebbségére szolgált had-
müködéseiben.

Máriáról leginkább fel lehetett tenni,
hogy meggyőződésből ragaszkodik Rákóczy-
hoz. 1644-ben már legalább 32 éves volt, és
vállalkozó, férfias szelleme által testvérei kö-
zül kitűnt. Jól ismerte Rákóczyt és család-
ját. Első ifjúságát Erdélyben tölté, mint ifj.
Bethlen István Bethlen Gábor kisöcscsének
neje. Bethlen István 1633-ban hat évi házas-
ság után meghalván, második férjévé kevés-
sel utóbb, szinte félig-meddig erdélyi, szat-
mármegyei Rosályi Kún István lett. Azon-
ban Mária hamar megunta a „tekintetes,
jószemélyü ifjú urat." Nem tetszett neki sem
szállás, sem konyha Rozsályon. Elment Tas-
nádra, egy másik jószágára, és onnét „hogy
jó lóháti szemes asszony volna" paripára ka-
pott és megszökött. Kún István megtudta,
hogy a dévai vár aljában egy házba vonulf,
mely rá még Bethlen után maradott. Harag-
gal vegyes szerelemmel harmadfélszáz em-
berrel egy éjjel rátört. A kaput fejszékkel
verték fel, de Mária a zajra az ablakon a
kertbe ugrott, és egy hátulsó ajtócskán cse-
lédjeivel a várba futott. Kún István a hűlt
helyen tölté boszuját, mindent feldúlt, és a
következő éjjel, titok ban, nehogy a várbeliek
meglássák és lelőjjék, eltávozott. A botrány
nagy volt egész Erdélyben. A dolog váló-
perre került és a házasság felbontatott. Kún
István később megvigasztalódván, Kálnoky
leányt vett ismét nőül, 1647-ben szatmári
főispán lett, és csak 1660-ban halt meg mint
családjának utolsó ivadéka; Mária pedig,
Bethlen után maradt jószágait a Bethlen csa-
lád nagy haragjára, Rákóczy fejedelemnek
eladván, hazament Magyarországba anyjá-
hoz, ki csak 1643 ban halt meg a murányi
várban. *)

A vendégek közt, kik Széchyéknél Mu-
rányban megfordultak, volt Bosnyák Zsófia
is, Hadadi Wesselényi Ferencz, füleki kapi-
tány, kegyes életű felesége. Halálával (1644.

•) Szalárdy krónikája 92 és köv.l.; mindez 1634 ben
történt.
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april 28.) megszakadt minden kapocs a
két vár között. Wesselényi maga csak hirböl
ismerte Máriát, a belháboru meg épen ellen-
ségekké tévé őket. Wesselényi, mint gyer-
mek, Kálvin tanát követte, de 17 éves korá-
ban Pázmány elragadó hatása visszatérité a
régi egyház kebelébe, s egyúttal kijelölte a
pártot, melyhez a kor vallásos háborúiban
állandó volt. Mint neophyta nem csak buz-
gón ragaszkodott uj vallásához, de még bi-
zonyos előszeretettel is foglalkozott theolo-
giai kérdésekkel, és az akkor még vitás szep-
lőtelen fogantatásnak lelkes védelmezője
volt. Családja, ámbár igen régi — csekély-
nek látszhatott a Zrínyiek, Nádasdyak, Dru-
gethek és Széchy ek mellett. Nagy atyja hirt
és hatalmat szerzett, mint egyike azoknak,
kik Báthory Istvánnal Oroszország belsejéig
vitték a magyar vitézséget *).• Ferencz a
svédek és törökök ellen uj harczi babérokat
szerzett a Wesselényi névnek. Rákóczy be-
törésekor Eszterházy nádor seregéhez csat-
lakozott, ki szintén, mint ő, convertita és
nagy pártfogója volt.

Midőn a nádor — Kassa szerencsétlen
ostroma után —- az erdélyi vezér Kemény
János előtt, Sárosba, Szepesbe, Liptóba hát-
rált, Wesselényi parancsot vett 300 magyar
lovassal Fülekre, mely akkor a nógrádi ne-
messég központja és tekintélyes város és vár
volt, visszatérni, a körülfekvő vidéket a ki-
rály iránti hűségben és a török ellen meg-
tartani, és ha lehet, a murányi várat meg-
vévén, az erdélyi sereget hátulról szoron-
gatni , inig

elfeledte a veszélyt, mely rá a murányi éber
vigyázat mellett várt, és a feladatot ügyesen
megoldá. Wesselényi fekete pecsétes levele
észrevétlenül Mária kezébe került, telve
szerelmi hévvel, azon egy kéréssel, vajha
csak egyszer szinröl szinre láthatná. Máriá-
ban a hosszú özvegység inkább fokozta,
mint oltá a szerelmi tüzet. Rögtön válaszolt
Nagy János által, hogy nehéz találkozni,
de mégis némi reményt nyújtott. A tapasz-
talt Wesselényi felismerte a jó jelt. És csak-
ugyan 5 nap múlva már követ járt Széchy
Máriától Füleken, Kádas Márton „kopasz
homlokával," kit Wesselényi legnagyobb
titokban, legnagyobb örömmel fogadott, gaz-
dagon megajándékozott, s egy uj levéllel
visszaküldött. Válaszában Mária megadá a
légyottot, jövő szombaton, a tiszolezi erdő-
ben, hová horgászás színe alatt menni fog.

(Vége következik.)

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Negyedik közlés

184$ és 1849.
(Folytatás.)

„Figyelmezö." Vida Károly mint szerkesztő
és kiadó 1848. jul. 19- kén indította meg Pesten,
ígérete szerint késznek nyilatkozván, vívni mind
az ellen, mi a nép vallásosságát, a tulajdon és csa-
lád szentségét, csak távolról is fenyegeti. Olvasói
többnyire békés falusi emberek voltak. A magyar
minisztériummal és annak embereivel folytonosan
— harczolt. Dec, közepén azon okból, „mivel

a nádor a Homonnay által j édes atyja Vida András határozottan a Budapesti
hozandó lengyel segélylyel az ellenség hom-
lokzatára
közepe táján).

fogna támadást intézni (június

Wesselényi tűzzel fogott feladatához, bár
annak nehézségeit átlátta. Murány egy ma-
gányos, meredek sziklacsúcson feküdt, melyre
csak egy, keskeny, kanyargó ösvény veze-
tett. Két szomszédhegyről ugyan be lehetett
lőni, de a gondolat is megdöbbent — Kazy
szerint — a nehézségtől, vadkecskék és zer-
gék ösvényén ágyukat vonszolni fel. A vár
nem volt bevehetetlen — mint Salm Miklós-
nak mintegy 100 év előtt sikerült, kemény
ostrom után és árulással a rabló Basó Tamás-
tól visszafoglalni: azonban Wesselényinek
sem serege, sem szere nem volt rendes ostro-
mot kezdeni; szövetségest kellett keresnie a
várban, ki neki kaput tárjon, s e szövetségest
Széchy Máriában vélte feltalálni. Nemcsak
elég kalandos szellemű és ledérnek tartá,
hogy pártját szerelmi viszonynak feláldozza:
de fel is tett benne annyi erélyt, hogy sze-
relméért valamit merni is képes Wesselényi-
nek nem volt áldozat, hir, dicsőség, vár mel-
lett még feleséget is nyerni, kinek szépségé-
ről sokat beszélt neki első neje, Bosnyák
Zsófia. Bizott, hogy a könnyen lobbanó nőt
meghódítja. 36 éves volt, délezeg, daliás
férfi,, érdekes mint svéd és török harezokon
megpróbált vitéz, érdekes, sima, megnyerő,
enyelgő modora által. Catoi kedélyü ember
bizonyára vonakodott volna oly növel, mint
Széchy Mária viszonyba lépni: de Wesselé-
nyi elég könnyű vérü volt, két havi özvegy-
ség után még akkor is érdeket találni sze-
relmi kalandban, hanem is szolgált eszközül
°ly fontos vállalat kivitelére, mint Murány-
várnak elfoglalása.

Alkalom Máriával összeköttetésbe lépni
kínálkozott. Kürthy Ferenczné —

vu i 1 ' F u l e k ^ Murány közt - Széchy
Aíi" i v o n t a t n : lgát, és cselédjei akadály

nélkül ki bejártak a várba. Egyiknek -
Nagy Jánosnak hivták - Wesselényi 70
tallért ígért, ha az ugorka közt, melyet asz-
szoriyanak visz - sléchy Máriának egy le-
velket csempész be. A legény a pénzt látva,

*) Toldy, Irodalmi és tört. levelek II..2(3. 1.

hamar

Híradó czimii lapra vállalt jótállást, ezen jótállás
a Figyelmezö czimü lapra a jótálló által át nem
Íratott, a Figyelmezőre minden biztositék hiány-
zik" — a szerkesztő törvényszék elé idéztetett s
lapja kiadatásától eltiltatott, — 1849. jan. 21-én
ismét megindult 1-ső számával Pesten, — pro-
grammjában jelentvén, „hogy marad az eddigi,
mindenkor tántorithatlanui hű. a törvényhez, ki-
rályhoz és a hazához,*' — és tartott april 21-ig;
másnap Vida a magyar seregeknek Pestre történt
bevonulásával, Pozsonyba menekült és ott foly-
tatta lapját jul. 2-tól — aug. l-ig; mignem nov.
13-án ismét Pesten inditá azt meg a 102. számmal.

Az 1849. év vége felé panaszát nyilvánítja a
szerkesztő, mikép magyar irók hiányában, kik
„részint elestek, részint számkivetésben vannak,"
kénytelen tárczáját francziából fordított regények-
kel megtölteni. 1848-ban Szilágyi Sándor volt e
lap egyik fődolgozótársa 1849-ben pedig Falk
Miksa irta bécsi leveleit e lap számára.

Megjelent Pesten hétfőt kivéve mindennap
egy ivén ivrét alakban, Pozsonyban 4-rétben;
nyomatott Pesten Kozma Vazulnál, Pozsonyban
Schmidt betűivel; 1849 végén Budán akir, egye-
tem nyomdájában, ára félévre 5 ft 30 kr, postán
hetenkint kétszer küldve 7 ft 12 kr. háromszor 7 ft
3(5 kr. p. p. Előfizetők száma 1848. november hó-
ban 818 volt, az ingyen-és cserepéldányoké pedig
63, összesen 881; ebből a budai posta 818 at kül-
dött szét a többi a két városban oszlik el.

(Közlöny 1848. II . 881, - Kossuth Hírlapja. 1848.
152. 481. 546. 558. 612. — Uj Magyar Múzeum 1850—1.
I 64. — Ferenczy: Magyar irod története. 187. 1. — Da-
nielik: Magyar irók. II . 78. — Pester Zeitung. 1849. I.
5229. — Pressburger Zeitung 1849. I. 467. II . 174. 924.
956. 1177. 1281. 1344. — Der üngar (Klein) 1848. II .
1523. — Der wahre üngar 1848. II. 450. — Janotyckh
von Adlerstein. Die letzten zwei Jahre Ungarns. Wien
v850. I. 8. 9. 1)

„Köztársasági lapok", czim alatt egy politi-
kai napilap keletkezett Pesten, 1848. okt. második
hetében, ugy látszik csakhamar betiltatott, mert
a lapok többet nem emiitik.

(Kossuth Hírlapja 1818. II . 419.)
„Jövő." Ábrányi (családi nevén Eördögh)

Emil mint felelős szerkesztő inditá meg, ezen sza-
badelvű politikai napilapot 1848. decz. l-jével
Pesten, Mészáros Károly társaságában. Közremű-
ködtek: Barsi, Horárik, Nyíri, Töltényi. Még

„Tiszavidéki Újság, a nép értelméhez s]a tár-
sas élet szükségeihez alkalmazva"; megjelent
Szegeden Molnár P. kiadó-szerkesztő alatt 1849
elejével, hetenkint kétszer fél-fél ivén ivrét alak-
ban, előfizetési dija félévre helyben és vidéken
2 ft. 20 kr. p. p. nyomatott.

Május 2-án lett belőle „Szegedi Hirlap";
erről alább.

(Pesti Hirlap. 1849. I. 6. 1.)
1849 elején két nap óta Budán volt már az

osztrák sereg, de még ekkor járt Pesten egy lap, a
„Forradalom," mely a németet szidta. Szerkesz-
tette Magas Ernő.

(Közlöny. 1849. II. 604. 1.)
„Komáromi Értesítő.'' Mack őrnagy és tüzér

parancsnok által Rév Komáromban alapítva, 1849.
jan. 9-én jelent meg 1-ső száma, 8 azontúl napon-
kint (vasár- s ünnepnapokat kivéve) féliven, kis
negyedrét alakban adatott ki. Mack a szerkesztést
márczius 15-én átadta Rózsafi (Ruzsicska) Mátyás
Pázmáneumbeli növendéknek, ki azt ügyesen
kezelte jul. 4- ig, midőn a K. É. megszűnt. — Hogy
mily jótétemény volt ezen kis lap Komárom vá-
rosa s környékére nézve, azon időszakban különö-
sen, midőn a hirlapvágyó közönség, a vár ostroma
által, meg lett fosztva minden alapos tudósítástól,
mely akkor előnyomuló seregünket illette volna
— kiki képzelheti. — Minden estve, midőn e lap
megjelent, a kiadó Szigler Antal köny várusi boltja,
hol árulták, a szó teljes értelmében ostromoltatott;
s azután utón útfélen olvasták, sőt az ellentábor-
ban is figyelem tárgya lőn. — Sokszor csak bizta-
tásokat, hamis bulletineket közölt (igyp. o.márcz.
15-diki számában ez áll: „Palotánál ismét nagy
ütközet volt, melyben maga Windischgratz is se-
bet kapott, és 36 ágyút nyertünk) — melyeket jó
reménység fejében el kellett hinnünk, habár ké-
sőbb azok alaptalanoknak bizonyultak is be; gyak-
ran újdonság hiányában hosszadalmas polémiák-
kal — különösen Mack és Krivácsy — tölték meg
hasábjait; s csak igen ritkán adhatott a futárok
által becsempészett „Közlöny"-ből alapos tudósí-
tásokat. Nyomatott Szigler testvérek betűivel. —
Megjelent 1849. jan. 9.—apr. 7. 1—50. szám, 200
lap; apr. 10., jul. 4. 1 — 72. sz., 201—488 lap;
egyes szám ára 3 kr. p. p., máj. 12 tői reggeli
lappá változott. Rendkívüli előfizetés nyittatott
máj. 15-től október elejéig, Komáromban házhoz
hordással 5 ft. p. p. a kiadóhivatalból elhordva
4 ft. 30 kr., postán boritokban 5 ft. 30 kr. p. p.

(Honvédek könyve. II. 92. 95. 96. 99. 100. I I I . 43 -
Görgev — Világos. Klapka. Komorn. Leipzig u. Pest
1850. 97. 101. 113. 1.)

„Magyar ÓV." Nagy Pál 1849. jan. 26-kán
inditá meg ezen katholikus politikai lapot — mi-
ként előrajza tudata— hogy a katholicismust füg-
getlenül vezesse az értelem és erkölcsi szabadság
pályáján, czikkei egyedül a magyar alkotmány és
örvény szentségét védendik; ezenkívül világi és

egyházi kinevezéseket, változásokat közöltek ha-
sábjai. — Megjelent Pesten, hetenkint négyszer,
mignem márczius hó folytán megszűnt.

(Pester Zeitung. 1849. I. 5269. — Pressburger Zei-
tung. 1849. I. 195. 256.)

„Esti Lapok." Jókai Mór szerkesztése alatt •
Debreczenben jelent meg ezen politikai napilap
•* r\ t r\ n i n t . i i •• . . . . . . . . * - - - . * •

1849 febr. folytán és a képviselőház mérséklő
pártjának volt közlönye. A pártnak, melyet kép-
viselt, vezére Nyári Pál vala, irányát ő határozta
meg, a nélkül, hogy szerkesztésébe valóságosan
befolyt volna. Az Esti Lapoknak két rovata volt,
komoly és humoristikai, az elsőt Kovács Lajos,
Kazinczy Gábor és Hunfalvy kezelte, a másikat
maga a szerkesztő. Jókai főleg jeles humoristikus
levelei és czikkei által gyakorlott hatást. Hatá-
lyos fegyver vala e humor a „Márczius tizenötö-
dike" a Madarászpárt közlönyének élczei ellen s
tulajdonkép ezen humoristikai rovata volt az mi
annak népszerűségét megszerzé. Vezérczikkei
tárgyismerettel voltak irva. Czéljok volt, az ak-
kori viszonyok iránt fölvilágositni a népet s oda
vezetni a dolgot, hogy ez a kibékülési politikát
követelje. A forradalmi fegyverek szerencséje, az
april 14-diki határozat -_ misem ingatá meg
őket. Folytatták a küzdelmet, mig lehetett, s mi-
dőn láták, hogy az árviz ellenében uszniok lehet-
len — a cselekvény mezejéről visszalépének.

„_„., , , — , „_,.. „ _ & Az „Esti L,pok"-at illetőleg következő hi-
azon hó végével megszűnt. — Megjelent ivrét vat»los oklevelek adattak át a nyilvánosságnak:
alakban háromhasábos egy ivén, hetenkint hatszor,
decz. 1. —28. 1 — 23. szám 92 lap. — Ára félévre
helyben 6 ft, vidékre hatszor küldve 7 ft. kevesebb-
szer 6 ft. 24 kr. egy hóra 1 ft. illetőleg 1 ft. 20 kr.
p. p.: nyomatott Müller Emilnél.

a y g k :
„I. Tisztelt orsz. rendőri hivatal! Esti lapok

czimü politikai hírlapom itt Debreczenben már
megindult. Vidékről számos felszólító sürgetéseket
kapok. Azért illendő tisztelettel kérem a tisztelt
orsz. rendőri hivatalt, méltóztassék az illető posta

(Kossuth Hírlapja 1848. II. 558. 674. — Der Ungar hivataloknál lapom szétküldhetése iránt a törvé-
(Zerffi.) 1848. 406. — Danidik, Magyar irók. II. 1. 1.) nyék értelmében rendelkezni: aláza^s tisztelet-
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tel vagyok az orsz. tisztelt rendőri hivatalnak
alázatos szolgája Jókai Mór, az Esti Lapok felelős
szerkesztője.

„II. Debreczcn városa polgármestere. Felszó-
Iktatásom következtében jelentem, hogy az „Esti"
czimü lap szerkesztője Jókai Mór, az 1848-ik évi
XVIII. törvényczikk 3-ik fejezete 30-ik §-nak
1-ső pontja értelmében a nyilatkozatot megtette :
miszerint ő a debreczeni nyomdában naponkint
Esti czimü lapokat nyomat. A mi pedig a fenn
érintett törvényczikk, fejezet, paragraphus máso-
dik pontja szerint a kívánt biztosítékot nézi: e
tárgyban a kezességet képviselő Szúnyog Kudolf
ur vállalta magára. Mivel a biztosíték azonban
fekvő birtokban áll, 8 ennek becséről a bizonyít-
vány, ugy szinte a betáblázási jegyzőkönyvi kivo-
nat kezeim közzé mind idáig is be nem adatott: e
tárgyban kimerítő tudósítást ennélfogva nem
tehettem, s nem tehetek. Debreczen febr. 28.1849.
Poroszlay Fridrik, polgármester.

„III. 451. sz. É. P. K. Debreczen városának. ,
Az „Esti lapok" czimü hírlap iránt tett jelentés
folytán, oda utasittatik a ható-
ság, hogy mivel a sajtó törvény
rendelete szerinti intézkedések,
a helyhatóság köréhez tartoznak,
Debreczen városának hatósága,
az 1848-ik törvény 18-ik czikke
értelmében haladéktalanul intéz-
kedjék, s Jókai Mórnak hátirt,
s itt •/. alá csatolt folyamodását
szolgáltassa kezéhez. Debreczen,
marcz. 2-ikán 1849. Madarász
László, országos honvédelmi bi-
zottmányi tag.

„IV. 454. sz. R. P. K. De-
<' breczen városának tegnapi föl-

terjesztéséből kitetszvén, miként
az „Esti Lapokra" a törvényes
biztosíték sem készpénzben, sem
fekvő vagyonra betáblázott köte-
lezvényben le nem tétetett, az
irt lapnak postán leendő szétkül-
dése, míg a törvény követelései-
nek elég nem tétetik, meg nem
engedtetik. Debreczen mart. 1-én
1849. Az orsz. honv. bizottmány
tagja, Madarász László. (Köz-
löny 1849. 44 sz. 153. 1.)"

Minden ellenzés daczára a
kauczio végre letétetvén, a lap
folytatta pályáját s nem szűnt meg
a Madarász-párttal élethalál-
harezot folytatni, Jókai lapjának
ez egyik főérdeme.

1849. apr. 30-tól máj. vé-
géig Ludassi Mór szerkeszté Pes-
ten0; jun. 4-től ismét Jókai Mór
vette át a lapot és folytatta jul.
közepéig.

Megjelent 1849 febr -tói npr.
végéig Debreczenben a városi
nyomdában; apr. 30-tól közép
juliusigPesten minden nap (vasár-
napon kivül)kis ivrétben egy ives.
szám. Előfizetési ára helyben hat
hóra 5 ft. egy hóra 1 ft; postán
hat hóra 6 ft. egy hóra 1 ft. 20 kr.
egyes szám 3 kr. pp.

28—1849 aug. 14-ig 1 — 197 szám (ez az utolsó)
772 lap — jelent meg; kis ivrét alakban napon-
kint kiadatott (vasárnapot kivéve) egy iv magyar
és német szövegben. Előfizetési díj : félévre hely-
ben 6 ft., postán négyszer küldve 6 ft. 48 kr v két-
szer küldve 6 ft. 23 kr.

(Közlöny. 1849. I. 198 490. — Aradi Hirdető. 1848.
7 sz. és Szabó Károly ur szives közlése után.)

„Brassói lap." Szerkeszté Veszély Károly ;
kiadta és nyomatta Gött János. 4 r. 1 — 19.
szám (1849. apr. 16. — jun 18.) Politikai irányú
újság; politikai csatatéri stb. tudósításokat közöl.

(Szabó Károly ur szives közlése után).
Gaál József a Debreczenben megjelenő „Már-

czius Tizenötödike" ellenében, egy ujabb „Már-
czius Tizenötödik"-et alapított Pesten, hol annak
1-ső száma 1849. april. 24-én jelent meg „Borura
derű" jelszóval, Lukács László nyomdájában és
kiadásában; csak alakra, berendezésre volt sza-
kasztott hasonmása névrokonának, szellemre s
béltartalomra nézve azonban egészen eltért tőle,
mert sokkal higgadtabb és komolyabb irányban

függetlenségi harczának története 1848/9. Genf. 1865. I I I . .
370 1.)

„Való" czimü politikai lap jelent meg Pesten
1849 jun. hó folytán.

(Szenén und Bilder aus dem ungarischen Revolutions*
kriege. Pest 1850. 188. 1.) (Folytatás kov.)

(Pesti Hírlap 1349. I.. 48 Hor-
váth Mib: Magyarország függ. tlenségi
barczának története 1848 és 1849-ben
Genf. 1865 Paky Miklósnál. II . 382-383. — Pester Zei-
tung 1849. 1.5578. 5678. — Pressburger Zeitung 1849. I.
579. 672. 762. Uj Ismeretektára Pest 185 2. IV. 650. —
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9 Pest,
1850. 74—75. 88. 91. 92. — Magyar forradalom története
315. 328. — Ludassi: Pestágyuztatása. Pest, 1819. 19 43.
-— Magyar irók arczképei és életrajzai Pest 1857. 35. —
Csokonai Album. 248. —)

Madarász László hatalma tetőpontján állott,
az „Esti Lapokat", sajtó utján próbálta ellensú-
lyozni. 8 testvére, Madarász József által megin-
dittatá a „DebreczeniLapok"-at 1849. febr. 27-én,
mely azonban pár heti élet után márczius 13-kán
7-dik számával megszűnt. — Gorove László leg-
erélyesebben szólalt fel Madarász László s a
Debreczeni Lapok ellen. — Hetenkint háromszor
jelent meg két hasábos 4-rétü féliven kedden csü-
törtökön és szombatom, egyes száma 3 kr. p p-
volt; nyomatott a Kolozsvárról ideiglenesen Deb-
reczenbe áttett nyomdában.

(Uj Ismeretekiára. Pest 1852, IV. 12. — Szilág i S:
Magyar forradalom története. Pest 185G. 815.)

„Honvéd." Szerkesztette és saját betűivel
nyomatta Ócsvai Ferencz Kolozsvártt, 1848 dec.

A pesti belvárosi plébánia-templom. — (Myskovszky rajza után )

szerkesztetek. — Megjelent naponkint este (va-
sárnapot kivéve) 4 rét féliven; ára nyolez hóra
helyben 5 ft., vidéken 6 ft., egyes száma 3 kr. p. p.;
megszűnt július közepén.

(Közlöny. 1849. I. 338. — Uj Ismeretektára. III.
k. 535.)

„Szegedi Hírlap." kiadó tulajdonos és alapitó
Tóth Mihály, hely. főbiró; felelős szerkesztők:
Havi Mihály és Szabó M. nyomtatta Grünn Já-
nos Szegeden. — A Sz. H. mely a Közlöny mel-
lett egyetlen hirlap volt a kormánynak Szegeden
időzése alatt, egyik számában megrótta azon
„veszélyes, udvarszerü környezetet", mely nőkből
alakulva, kormányzói teremekben állítólag nagy
befolyást gyakorolt volna. — Szilágyi Sándor e
lapnál mint főmunkatárs működött.

Megjelent a Sz. H. 1849. május 2-tól aug.
hó elejéig minden szerdán és szombaton ivrét
alakban, három hasábos fél ivén. Előfizetési ára
félévre helyben 2 ft 30 kr. vidékre postán küldve
3 ft. p. p.

(Közlöny. 1819. I. 368. — Honvéd. 1849. II. 752 —
Ország Tükre 1863 I. 169. Horváth Mih: Magyarország

A pesti belvárosi plébánia-templom.
Pest legnevezetesebb s egyszersmind legré-

gibb egyháza a belvárosi parochiális templom.
Ebben egy régi okirat nyomán már 1507-dik év-
ben tartatott isteni szolgálat; későbben a törökök
által mecsetté átidomitva, csak ezek kiűzetése
után 1726-ban lőn újra javítva és nagyobbitva.

Bármily nevezetes és szép e templom bel-
seje, mindazáltal a szemlélőre nem gyakorolhat
összhangzó benyomást, miután egyes részei külön-
böző időszakok különböző ízlésében építtettek s
azért sem külsejének, sem belsejének, építési mo-
dora nincs összhangzásban; mert mig egyrészt

belül a sanctuarium és presby-
terium XV-dik századbeli szép
góth izlésü oszlopokkal és bolto-
zattal diszeskedik, addig a tem-
plom főhajója — miután későbben
épittetett hozzá — jóniai, dóriai
oszlopaival renessaince izlésü; s

_=a e különbség annálinkább szem-
VSi betünő, miután a presbyteriumot
- ^ a főhajótól elválasztó boltív felső

része félköridomu, alatta mind-
j irt a góth boltozativ látható,
mely két különböző izlésü bolto-
zat aesthetikai szempontból nézve
nem fér össze.

E templom főhajóját hat jó-
niai faloszlop (pilaster) disziti,
nemkülönben a boltozat is szép
egyszerű színben és modorban
van tartva. A főhajó mindkét ol-
dalán négy kis kápolna van, és
elején főbejárat felett az orgonát
és zenekarzatot négy pár szép
dóriai oszlop tartja.

E templom tiz oltára közül
különös említést érdemel a főol-
tár — Sz. Mária menybemenetelét
ábrázoló szép képpel, és csinos
görög izlésü szentségházzal (ta-
bernaculum),jobb oldalán sz. Ist-
ván, bal oldalán pedig sz. László
szobrával.

A többi egyes kápolnákban
levő mellékoltárak részint uj góth,
részint rokokó izlésüek s külö-
nös művészi vagy régészeti becs-
csel nem birnak.

Megemlítésre méltó a pres-
byterium jobb oldalán levő kis
kápolna, melyben egy uj góth iz-
léaü oltáron kivül a kápolna bei-
falaiban két szép román modorú
régi dombormű veszi igénybe a
szemlélő figyelmét, s ez nem le-
het egyéb, mint egy régi templom-
ajtó feletti részei (tympanon),
melyek valóízinülegl821 dik év-
ben a presbyterium kijavítása al-
kalmával falaztattak be; e kis
kápolna szép góthboltozattal bir,
melyen két kerek nyilas van, eze-

ken színezett üvegen keresztül hat be a világos-
ság, e kápolna külső boltivén olvasható :

HONORIBUS DEIPARAE IMMACVLATAE BE8TAU-
RATA. 1855.

Különös figyelmet érdemel a sanctuarium
jobb és bal oldalán befalazott fülkékkel ellátott
két oltárhely, mely veres márványból készítve,
remek faragásu diszitésekkel van ellátva; a jobb
oldalon levő fülke mind két oldalán gyertyát
tartó angyal látható féldomborműben, a fülke fe-
lett levő szalagon következő felirás van :

ECCE PANISTGELO^-. FCTVS. CIBVS. VIATOR.

A baloldalon levő oltárhely diszitményre
nézve tökéletesen összevág az előbbivel; s ezen
következőket olvashatni:

EGO. SVM. PANIS.VIVVS. QVI. DE.CELO. DESCENDI-
A szentélyt a presbyteriumtól egy kőkor'át

választja el, mely elválasztás azonban későbbi
időkben történhetett.

Megemlitendő még báró Kray Pálnak, az

osztrák-franczia háborúkban kitűnt tábornoknak
a presbyterium balfalán levő siremlékköve, mely-
nek felső részén a család czimere hadi jelvények-
kel és két ülő bajnokkal fehér márványból kifa-
ragva látható; az alsó része szürke márvány,
melybe egy fekete márványtábla van illesztve,
hosszú latin felírással, melyből megtudjuk, hogy
e 69-ik évében meghalt vitéz taborDoknak hálás
fia Ferencz állíttatta ez emléket 1804-ben.

Ezen síremléken kívül van még a főhajó
baloldali első kápolnájában fehér márványból,
egyszerű de szép Ízlésben készitett másik sírem-
lék, következő felírással:

KULTSÁR ISTVÁNNAK A NEMZETISÉGRE BUZGÓ
SERKENTŐNEK KESERGÖ ÖZVEGYE. SZÜLETETT

MDCCLX MEGHALT MDCCCXXVIII.
E templom fekvésének iránya megegyez a

régi templomokéval, azaz szentélyével keletfelé
van fordítva, s a városház és a Duna közti tért
foglalja el hosszában, a templom főhomlokzata
főbejáratával nyugat felé a Dunára néz, hol szép
renaissance ízlésben épült két tornya áll. Ezen
főbejáraton kivül van még két mellékbejárata,
északi és déli oldalán. Legmeghatóbb képet nyúj-
tott e templom belseje és környéke az 1860-ban
tartott nagyszerű Széchenyi — emlékünnep alkal-
mával, meíy akkor e lapokban bővebben volt
leirva és rajzolva.

Az uj képviselőház gyülés-terme.
Közeledik immár, az idő, midőn a honatyák a

haza sorsát századokra elhatározó nagy müvet
megalkotni összejönnek, s a ház, melyben ülései-
ket tartani fogják, naponkint közelebb halad be-
fejeztetése felé. Falainak teljes fölemelését s a
kőműves munkák elkészülését már jelentettük, s
a további munkálatok is nagy erélylyel folynak.

Talán nem volt még építkezés Pesten, me-
lyet első kövének letételétől kezdve az utolsóig,
annyi szem kisért volna figyelemmel, mint ez
ideiglenes országházat, melyhez most minden honfi
kebelben annyi vágy, annyi remény csatlakozik;
épen ezért kell, hogy e közérdekkel kisért épület
részletes ismertetéseinknek is tárgya legyen; s
hogy a fővárostól távol levőknek is fogalmat nyújt-
sunk azon helyről, hová most a választók, hazánk
boldogitásának nagy munkájára képviselőiket
küldeni fogják: találó képen közöljük az ország-
ház nagy termének belsejét, azon termet, melynek
falai között a nemzet fájdalmának vagy örömének
szózatai nyilatkozni, viszhangozni fognak.

E nagy gyülés-terem az országház épületé-
nek közepét foglalja el, oly kiterjedésben, hogy
egész Pestnek ez lesz legnagyobb terme. Hossza
17 öl 3' 6", s szélessége pedig 11 öl 4 lábnyilesz,
igy az egész 189 négyszög ölnyi területet foglal

Az angolok tengeri fürdőben.
Jersey, okt. 7-kén.

Azt óhajtja, kedves grófué, hogy az angol
tengeri fürdőélettel megismertessem röviden. En-
gedelmeskedem parancsának addig is, mig talán
saját szemeivel győződnék meg leírásom helyes
vagy hibís voltáról.

Gyönyörű reggel van, s a nap már is melegen
süt, daczára a késő idénynek. Az ártelj hajnalban
esett 8 holdtöltekor sebesen apad a tenger. Azért
mégis jókor érünk még a fürdőparthoz.

Csinos szőke leányok lépdelnek előttünk,
anyáikkal vagy azok nélkül, egy kis bőrkosárral
kezükben; má*ok szembe jönnek velünk, felbon-
tott vizes hajjal, mely vállukon szárad. A férfiak
törülközőt visznek s avval árulják el, mi járatban
vannak.

A fürdés zárt kocsikból történik, mint
Boulogne-ban, ugy hogy mire kiszáll az ember,
azonnal jókora vizet ér. Az asszonyok egy kis
távolságra fürödnek a férfiaktól, ismeretségszülte
csoportokba oszolva s fel s alá merülve, és hol
sivítva, hol hangosan nevetve; a férfiak . . . no de
jobb, nem nézzük ezeket, igazi vademberek.

A fürdés után jól esik a reggeli, természete-
sen thea, vajas kenyérrel, egy pár híg tojás s egy
kis sonka vagy sült szalonna. Az angolok nem
koplalnak. Azután a ladyk felöltöznek — a férfiak

A templom szentélye keletfelé a góth Ízlésnek
megfelelőleg sokszög által záródik be, s ezenkívül
góth oszloptámokkal és szép góth izlésü kápolná-
valvan ellátva, hol sz. Flórián szobra áll;e kápolna
kifelé nyitott és csinos vasrácsozattal van elzárva.

í^g 1 egyházi anyakönyvek e plébániában
sem léteznek, csak a törökök kiűzetése óta (1686)
találtatik rendes egyházi jegyzőkönyv, melyből
kitetszik, hogy ez idő óta e templomnak kilencz
plébánosa volt.

Említésre méltó a templom főhomlokzata
előtt álló legujabbkori, tiszta góth izlésü, Sz. Há-
romság-szobor, melyet néhány évvel ezelőtt állít-
tatott e szép térre a hivek buzgalma, s melyet
annak idejében e lapok rajzban is bemutattak. E
szobor Halbig nevű bécsi szobrász müve s
* l éggé művészi becsü, csak az a kár, hogy a szo-
borhoz használt anyag nem tartós márvány, ha-
nem könnyen elporladó puha fövénykő, s igy tar-
tósságot nem igér, a minthogy egy erősebb vihar
«gy ízben má, r i e i3 hordta a szobor tetejét, mit
ezután újra kellett készíttetni.

, V e gul meg kell még említenünk, hogy igen
Kívánatos rolna, ha a templom falához ragasztott

• t t T , f k ' b e k b e n itt mindenféle élelmi-
«zikkek áruitatnak 8 a z épület díszére épen nem
szolgainak, v é g r e valaha™ egészen eltűnnének.
5 U ] ° t 7 ™ t (;mPlom előtti tér a múlt években tör-
tént feltöltés éi kövezés által sokat nyert. M. V.

A magyar képviselőház nagy terme Pesten.

el, s a városi vigadó nagyterménél 28 négyszög öl-
lel tágasabb. Talaja egy öllel magasabb az utcza
helyszínénél, s a terem magassága 41 láb.

De kiváló figyelem lesz forditva e terem be-
rendezésére, mely egészen az angol alsóház min-
tájára készül. Szemben a bejárattal, a terem
fenékhosszában áll majd, mint képünk mutatja, az
elnök, két alelnök, 4 jegyző és 6 gyorsiró emel-
vénye, melyek közül az elnöké lesz a legmaga-
sabb. Oldalt jobbról és balról kényelmes padok
462 képviselő számára, s a terembe a képviselők,
és a karzatokra a nagy közönség külön bejáráson
juthatnak.

Mint emlitettük, az épület már nemsokára
készen lesz. Mindeddig a rósz idő igen kevés
akadályt okozott az épitőmestereknek. Az idei
száraz, derült és október végéig meleg őszi napok
igen kedveztek az építkezésnek s a kőfalak csak-
nem egészen szárazon juthatnak a tető alá,
azonban a falak teljes kiszáradása, ugy lát-
szik, mégis több időt vesz igénybe, semhogy a
kitűzött napra, decz. 10-re, a termeket használni
lehetne. Azért rövid időre a képviselőház első
ülései számira ismét a múzeum termét fogják
ideiglenesen berendezni, habir az érdemleges
tárgyalások már a képviselőház saját termében
fognak folyni. S ha majd a még most puszta terem
a honatyák tiszteletre m íltó seregével megnépe-
sül, még egy képét fogjuk bemutatni olvasóinknak.

már fel vannak — s vagy zongorához ülnek vagy
olvasnak délig, illetőleg egy óráig, a mikor ebéd-
hez ülnek. Áll ez közönségesen sült marha- vagy
juh húsból, hozzá burgonya 8 valamely más zöld-
ség vízben főve; tálban főtt gyümölcs tésztahár-
tyával borítva, mi pie nevet visel, 8 egy darab
cheshire sajt záradékul. Néha kirándulnak egész
napri, a szebb pontokat megszemlélendők, hol
külön, hol társaskocsin. Eledelt magukkal visznek
s azt valamely fa vagy szikla árnyékában vígan
elköltik. Ezt nevezik pio-nic-nek, mely, ha táncz
is járul hozzá, igen boldogokká teszi a szépeket.
A helybeliek néha odahaza felejtik a mamákat s
párosán u Ivarlóikkal indulnak mulatni. Mikor jól
nevettek és gagyogtak barátaik társaságában,
este hazatérnek minden baj nélkül. Kivéve némely
ritka esetet, a mikor valamely Gretna Greenbe
tévedtek, a honnan aztán szülőik megegyezéseért
könyörögnek. Ez igy van Amerikában is. No már
megvallom, ha túlságosnak találom a franczia
zárdaszerü nevelést, az ily teljes emanczipácziója
a leányoknak se bírja helyeslésemet. Czélszerübb,
nemde a középút ?

Szerdán és szombaton délután a kollégium
előtti téren gyűl össze az uri világ, hogy zenét
hallgasson. Az asszonyok szépecskén leülnek a
pázsitra, mig a férfiak mellettök őrt állnak, vagy
özintén lehevernek. Máskor, ugyancsak az iskola
nagyobbik terén, cricket játékot nézünk, ezt is
zeneszó mellett.
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Tudja-e a grófné, mi az a cricket? Beszúrnak
S földbe három vastag botot, egy sorban a mint-
egy féllábnyira egymástól, a középsőre rátesznek
egy labdát, a melyet onnan le kell ütni a botnak
egy másik labdával érintése által, e daczára a
mellette álló ellenfélnek, ki a jövő labdát lapáttal
feltartóztatni igyekszik. Ezt tizenkét ember tizen-
kettő ellen játszsza, egy része nagy körben körül-
állván a czélt, hogy az ellökött labdákat felfogják.
Egyik a nyert pontokat jegyezgeti. A játszók
vastag bőrrel védik lábszáraikat, alulról térdig,
mivel a labda igen kemény s el is törhetné a szá-
rat. Az a játszószer t. i. dugaszfából készült s ke-
mény bőrrel van beborítva. Topánjaik talpa
pedig, nehogy a csúszós pázsiton elbukjanak,
csavaros szegekkel van ellátva. A mely napon
először láttam a cricket-et, katonatisztek és tanu-
lók játszottak egymással, a tiszti kar az iskola
ellen. A kardos vitézek győztek. Minap meg
Guernsey kihívta Jerseyt, s ott is megbukott az
én kis szigetem. Nemde szépe a katonáknak ily
fraternisatiója a polgári osztálybeliekkel, s nem
utánzásra méltó szokás-e, hogy a meglett férfiak
is folytatják a testi gyakorlatokat? Ezeknek teg-
napelőtt egy másik faját is szemléltem.

Egy ifjú egy másikat versenyfutásra hivott
ki. A választott tér az országút vala St. Clement
felé, reggeli fél kilencz órakor. A bírák kimérvén
a pályát, gondolom 300 yard, mintegy 350 lépés-
nyit, a versenyzők, pisztolylövéssel adott jelre,
elindultak. Az egyik nyaktól körömig fe'iér tri-
kotba volt öltözve, czipő nélkül; míg a másik
topánt,de ezenkivül mindössze puffadt uszó-nadrág
formát viselt. Ez utóbbi első érkezett a czélhoz,
mire hirtelen zárt kocsiba ugrott s ott felöltözött.
A rendező háromszoros hurrah t indítványozott
a győztesért, mit a közönség — közte egy pár
asszony — lelkesen elkiáltott.

De nemcsak a férfiak, az ifjú nők is folytat-
nak testi gyakorlatokat. A sz. Márk temploma
mögött van egy rét, a hova nyilazni járnak. Kö-
rülbelől hetven-nyolozvan lépésnyire egy fél öl
átméretü kerek czéltábla áll (szalmagyékényből
viaszos vászonnal bevonva) póznán és a néző felé
hajlítva. Mellette vagy tiz lépésnyire egy másik,
és szemben, vagy száz lépésre, ugyancsak két
hasonló. A nők az egyik táblának hátat fordítva,
a másikba irányozzák nyilaikat, hármat véve ki
egymásután a vállukon függő tegezből. Az ív
ölnyi hosszú s lövés platt függőlegesen tartják.
Közepén bársonynyal van bevonva, a hol fél kéz-
zel fogják, míg a másik a nyíllal a húrt felvonja.
Mikor mindegyik a maga három vesszejét elsu-
hintotta, a férfi-mesterrel együtt a táblákhoz
lépdelnek s azokból nyilaikat kihúzzák, mig az
intéző beírja könyvébe, ki hogyan talált. A
nyolcz—tiz amazon közül egy pír igazán jól czél-
zott és ritkán hibázta el a táblát. Azután megfor-
dulván, nehogy hiába kelljen visszamenniök , a
mint mondók, szemben felállított másik két táb-
lára irányozzák nyilaikat, és igy tovább, mig az
óra eltelvén, a deszkaházikóban teszik le öldöklő
fegyvereiket — szemeik kivételével. A katonai
zene innen sem hiányzik, valamint a néző közön-
ség, mely oldalt szin alatt padokon ül vagy álldo-
gál. Bizonyos időszak múlva itt is versenylövés
történik a legügyesebbek között. Mit gondol
nagysád, nem követhetnék-e a mi leányaink is
ezen példát? Ha parancsol velem, küldök egy
ivet a hozzávalóval Irma kisasszony számára.

Egy másik játék is van most itt divatban. Ez
az úgynevezett croqué. Neme a kis biliárd-nak,
mit szalonban állítanak fel s melyen nők és fér-
fiak együtt játszanak. A helyt lakó férfiak czélt
lőnek, persze puskából, s ez a milyen átalános,
oly kedvelt gyakorlat.

Hét órakor theáznak az angolok vagy oda-
haza, vagy valamely ismerős házánál. A zongora
s ének ilyenkor köteles fííczpre a mulatságnak,
mit többnyire croqué játék vált fel. Van színház
is, de kegyetlen szereplőkkel, ugy hogy alig láto-
gatják. Ennél jobban szeretek a partra kimenni s
Mikecre emlékezve: .,hallgatni a tenger zúgását."
Mások is ide jönnek, a sima kemény homokon
járkálva, mig a homály hazatérésre nem inti.

így folynak a fürdővendégeknek napjai; ne-
ksm itt is munkával telvén a nap nagyobb része.

Férjétől rég nem kaptam levelet. Utolszor
azt irta, hogy jószágai rendezésével foglalkozik.
Oly derék apa, mint Ő, b zonyosan nem fogja j
megfogyaíztani fiai örökségét, hanem ha már ;
nem öregbitheti, legalább épen adandja át, mi
őseitől maradt reá. Ittlétein emlékéül egy jersey-i \
nevezetességet küldök neki, ez káposztaszárból
készült bot. Itt t. i. oly káposzta terem, melynek
ezára négy, egész hat láb ma.ras, s megszáradván,

ugy megkeményedik, hogy sétabotokat készitenek
belőle. Szivesen üdvözlöm őt a kedves Irma kis-
asszonynyal együtt, kegyednek pedig, édes grófné,
mély tiszteletemet jelentem 8 maradok

alázatos szolgája /. D.

Edes Gergely védelmére.*)
^ A Vasárnapi Újság f. évi 43-dik számában

„Édes Gergely néhány verse" czikkel lép föl
Eötvös Lajos, s a helyett, hogy a jelen irodalom
virányain legeltetné itészi szemeit, a szegény el-
hunyt régi irókat czibálja elő a síri porok közül,
hogy megszidja őket silány verseikért. De E. L.
az idő körülményeit, szellemét, nehézségeit, me-
lyekben az általa szégyenkőre állított irók éltek,
nem ismeri. Ezért nincsen kegyelettel és mél-
tánylattal azok iránt, kik a magyar nyelv bölcse-
jében az ébredő csecsemőt ringatták, kik a hazai
irodalom elhagyatott pariagán napszámoskodva
verejtékeztek, ugy a mint néhai Kovács József
verséből olvassuk :

,Azt mondják, hogy a hol vannak Moecénások, ott látsz ott
Hatalmas versü Virgilt és prófétáid Horáczot.

Mit?! Veröfénynyel tele szűrt rozzant hordó fenekén
Száraz kenyéren és vi; en hitelben verselek én."

Édes G. 1763-ban született, 1782-ben már
föllépett mint iró s.-pataki tanuló korában, csak
jó szóval támogattatva, s elhagyatott árvaságá-
ban egy-egy ebéddel megvigasztaltatva. Kiktől?
tán uri Moecénásoktól? Nem, a szegény becsüle-
tes tanároktól, néhai b. e. Szombathy János és
Szentgyörgyi Istvántól, kik nálam levő leveleik-
ben E. Gr.-t ,,édes fiam Gergely" czimmel illetik.
Midőn II . József hatalmi rendeletével a magyar
— szerinte nem használható, kifejletlen, s maguk-
tól a magyaroktól is (értsd a császári gyertyafény
körül röpkedő lepke magyarokat) mellőzött, —
nyelvet, a mely helyett a magyar törvényszékeken s
föliratokban is a deák használtatott, háttérbe
nyomva, birodalmi átalános közit kedéi és tör-
vénykezési nyelvül a németet erőszakolta, s pa-
rancsa foganatositására az ősz táblabiróknak is
csak három évet epgedett: akkor Edes Gergely
és iró kortársai, nem azt vizsgálták, hogy milyen
rósz versek lehettek egy századdal elébb azok,
melyeknek végrime egy egész lapon végig vala
vala; hanem neki dűltek a munkának, s E. G.,
hogy megmutassa, mikép a magyar nyelv fzintugy
alkalmatos a gondolatok kifejezésére, mint akár
a görög, akár a s iák, lefordította Anakreont ha-
sonnemü versekben, ugyanazt mellék oszlopzat-
ban rimes versekben is adván, az olvasni kezdő
csecsemő közönség kedvéért, mely ilyen versek-
ben inkább gyönyörködött. Forditgatott Horácz-
tól is, s ezt utóbb egészen is hasonnemü s mér-
tékű versekben kiadta p<;ros oldalon magyarul és
deákul. A init „verőfénynyel tele szűrt hordón"
irt, hitelben nyomatta ki. — Kazinczy 1790-ig a
polgári pályán, részint arra készüléssel, részint
hivatallal lévén elfoglalva, keveset dolgozott.
1788. kezdett Geszner fordításához, s még ez
időben nem vitt vezérszerepet, csak mint a többi
irók,közlegénykedett; azzal a különbséggel,hogy
őt születése, neveltetése a magasb házuk küszö-
bén belől, fővárosi körökbe, nagyok kegyébe s a
nemet nyelv birtokába juttatván, finomabb Ízlés-
sel, könnyű topánban indulhatott a pályán, min
E. G.és társai magas vaspatkós saruban**)nehéz-
kes léptekkel haladtak. Németül tanáraik sem
tudtak, előttök a német irodalom férfiai a theolo-
gia körén kivül nevökről sem ismertettek. De
annál jobban tudták maguk is, tanítványaik is,
Hornért, Virgilt, Horáczot könyv nélkül. Megvolt
ugyan már Kazinczy gondolatában az irók cso-
portosításának eszméje, egy kis tudós társaság
alakjában; de majd 1794 —1801-ig tartott fogsága
a nemes terv létesítésében meggátolta. Nem jól
mondja E. L., hogy ezen szomorú időszakban
Gyöngyösi, Mátyási, Édes stb. szabadon futkos-
tak. Meglapultak biz ők, veszélyben forogván
mind, kik K.-val levelezést folytattak, Nehéz
küzdelem kora volt ez, de azért munkálni meg

*) Mi ugyan meg vagyunk győződve, hogy, azon kis
mutatvány, mehet Eótvris Lajot lapunk egyik közelebbi
számában néhai Édes Gergi ly versei közül mint irodalmi
curiosumot közlőit.nem rejt magában semmiféle ellenség 8
indulatott, s komoly rendre utssiti'st nem érdemel: mindaz-
által közöljük a jelen felszó'alást nem< sak azért mert
abban egy érdemes agg férfiú védi atyja emlékezetét,
hanem mert benne több érdekes :roda!omtörténeti adatra
is akadunk. Szerk.

**) Az úgynevezett tógás diákság törvényes öltözé-
kének kiegészitő része volt ez időben a majd hüvelyknyi
széle1-- - as patkóvá! sarkalt csizma, inkább saru. — É. A.

nem szűntek, a közvitézek vezér s haditerv nél-
kül ugyan, de emberül álltak a gáton. Hát mél-
tányos-e a hamvak közül ily kíméletlenül rán-
gatni elő azokat, kik úttörők voltak a pályán, s
egyengették azt, hogy majd ha E. L. arra lépend,
ilyen csinos vakart tollal Írhasson rólok gyaláza-
tot, mint irt.

Miért volt épen a vers-szörnyeket idézni?
irt e valaki azóta ilyeneket? Lehet-e félni, hogy a
magyar tudós társaság ilynemü versekre pályát
hirdet? s hogy ez a vers-nem még életbe lépend?
Hiszen ez a versfaj csak 1786-ban született, afc-
kor midőn debreczeni tudós tanár Varjas annak
bebizonyítására, hogy a magyar nyelv mennyire
alkalmazható, e magánhangzóra, egy hosszú ver-
set irt, mit sem diák, sem ^örög nyelvben nem
lehet irni. É. G. tanárai biztatására ekkor irta
először diákul e hangra: „Semper egent dentes,
ventrem ne tendere tentes" stb., s hogy még
Varjas úron is tul tegyen a, e, i, o, ö stb. magán-
hangzókkal is gyártott, mint maga monda, egy-
egy verset, inkább gúnyból, mint jelentőségre
törekvtssel. Hogy e versnemről mi Ítélettel volt,
megtetszik abból, hogy gyermekkorunkban, maga
tanított im e versre minket:

Éneked ebnek kell, mert éh nem lélek ez ének
É-t keres éhes eszed, éhvel egyed kenyered stb.

Ha E. L. E. G.-nek talpra esett s Ovid köny-
nyüségével folyó mértékes verseit, Anakreon s
Horácz fordítását megolvassa; ha Vörösmarty
életének vázlatába belepillant (Bajza és Schédel-
től 613. 1.), melyben mondatik, hogy Vörösmarty
eleinte rímelt, utóbb Edes Gergely Keservei ke-
rülvén kezébe, a görög mértéket kísérletté meg;
ha tudná, mit irt Kisfaludi Sándor Himfy élőbe-
szédében : „h* Gyöngyösi, Faludi, Ányos stb.
előttem magyarul nem irnak vala, hátha három
Petrarca lett volna kebelemben, Himfy mégsem
született volna": minden esetre remélem, hogy
kíméletesebben szólott volna azokról, kik a ma-
guk védelme végett sem kard-, sem tollhegyre
nem vehetik többé Eötvös Lajost.

Nehéz köny perdült alá ősz szakállomon, el-
gondolván mint jutalmazza a világ elhunyt baj-
nok őseit, kiknek köszönhetik az unokák, hogy
most édes szép nyelvünkön Írhatunk és beszél-
hetünk.— S fáj, nem azért, mivel a termé-
szetsajátságánál fogva kezeiről érdekel; de fáj
átaíános szempontból 's, hogy a magyar Olymp
templomának fafaragványait, mivel azokon nincs
meg a mai politúr, herosztratusi kezekkel illetik.
Édes Gergely Keservei élőbeszédében mondja:
„Ki Ígérhet jövendőt ? Én azt tartom, hogy az én
alacsony sorsom keservei a jövő századok fiainál
dicsőségemre fognak szolgálni, annyival inkább,
mivel elvettotett állapotban irogatám. A mivel a
tehetősök tartoztak, a tehetetlen fizeti le."

Hiszen a finom mivü asztal, melyről most az
unokák kávét, theát szörpölnek, az öregek által
ültetett diófa volt, durva kéreggeí s görcsökkel,
de a gyermek«knek kedves gyümölcsöt termett,
mire az idősbek is kártyáztak addig, míg a játék
nem abból állott, hogy egymást zsebeljük ki. A
, Peleskei Nótárius" versekbe öltözve előzte meg
b. Eötvös József Falu Jegyzőjét. Ez remek most,
amaz is a volt maga idejében. S ha a vén csonka
eperfa házam előtt, előbb b. Eötvös birtoka, mely-
ről mondják, Karthausiát ennek árnya alatt íro-
gatta, a Peleskei Nótárius írójának vagy Rikóti
Mátyás szerzőjének szolgált volnaárnyékával,épen
oly kegyelettel öntözném tövét, mint e nyáron azt
a vén fa életét fenyegető hőségben saját kezeim-
mel tevém.

Egy nagy családu gazdag anyának konyhá-
ján több cseléd fáradozott az asztali tartáshoz
szükséges dolgokban. Volt egy kivénült fa aprózó
s tűzrakó. Ez soká fúkálta a tüzet, de a nyersfát,
bár sok szalmát, pozdorját, papirt elégetett alatta,
csak nem birta lángra lobbantam. Oda ugrik az
ifjú nyalka kukta, pofoncsapja az öreget, megbiz-
gatja a farakást s im' egyszerre föllángol a tűz.
„Lásd, vén szamár! igy kell!"— „Ugy ám, mikor
már én megszárítottam!" — A hasonlat sántít
ugyan.de az a kérdés,hogy az öreg érdemlette-e?
s az ifjú kuktától kompetált-e a pof?

Egyébiránt bármi rósz verseket irt volna is
Édes Geégely, nekem mint 60 on tul levő ember-
nek is életem főöröme az, hogy édes atyám volt
ő, — hogy szellemi munkás törhetlen erőködésé-
nek késő véneégében is, midőn már az emlékező te-
hetség is elhagyá és második gyermekké l<>n»
tanuja lehettem; hogy nemzeti erős jellemének
unokái, ezeknek baráti, az ifjabb nemzedék és sok
barátságes látogatók, kiknek azon időben hajié-
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kom gyülpontja volt, szemmel kísérői s igy egy
legeredetibb őspéldánynak ismerői lehettek. Sza-
bad legyen egy vonást élete végnapjaiból ide
igtatnom.

B. B. volt segédem, ismervén a módot, mely-
lyel az öreget felviditni lehetett, egy alkalommal
több vendég jelenlétében igy szólt hozzá: „Tisz-
telendő ur, minél tovább gondolkozom, annál in-
kább meggyőződöm afelől, a mit a minap mon-
dott, hogy a magyar nyelv minden előttünk isme-
retes nyeltnél erőteljesebb." Fölvillant erre az
Öreg ur s lángtűzzel mutogatta egyes mondatok-
kal az állitás valóságát. Majd a s. lelkész többel
tóditotta, az öregnek teljes megelégedésére. —
Hozzám fordul az atyám s halk szóval kérdi:
„Ki ez az ifjú ember, fiam?" „A káplán, édes
atyám!"— „No, meglásd, ebből jeles ember lesz."
— Néhány perez múlva ismét megszólal B. B.
„Hanem t. uram! a német nyelv mégis simább,
lágyabb s tán a fülnek kedvesebb, mint a magyar."
— „Jaj nekem! fölkiált az öreg borult arczczal
keserű hangon, csak ilyet ne hallanék. Hát mi
szép van ebban? schlief, schluf, schlaf; wasz,dasz;
ich werde gelobt worden sein! Mennyi haszonta-
lan betű és szó? De tedd ki nekem ezt egy szóval
bár mi nyelven: fám, fád, fája. Tedd ki ily sokat
jelentő rövidséggel ezt: Képed az idők egy lyánya,
egy töpörödött vargánya (gombaneme); ránczaidon
képzeletem most is csak ujy döczögtetem." — Hoz-
zám fordult ismét s kérdi: „Kicsoda, fiam, ez az

ember?' „A káplán, édes atyám." „Nem igen
derék fráter?" — Vége lett az elébbi becsületnek.

Tisza-Tarján, 1865. október 28-án.
Edes Albert, ref. pap;

nyűg. lépett alsó-borsodi esperes, Édes Gergely fia.

E g y v e l e g .
(K.) — (Bátor harangozok.) Az a szokás,

hogy a fiatalság a harangozónak szivesen segít
harangozni, ép ugy megvan Sevillában, mint fal-
vainkon. Csakhogy ott nagyobb tér nyilik a zajos
művészet gyakorlására, miután nem bizonyos
órákban harangoznak, hanem akkor, amikor épen
vállalkozó akad. Alig lehet aztán valami kábitób-
bat képzelni, mint ha egész tömeg fiatal összebe-
szél és a Giralda 20 harangját egyszerre ráhúzza.
A sevillai fiatalság különös szenvedélyt tanusit e
téren. Nemcsak a kitartás, és a különféle haran-
gok szavának öszhangoztatása, rendszeresítése,
hanem különösen azon vakmerőségben* igyekeznek
egymáson tultenni, melylyel a harangkötelet ke-
zelik. Egyik a koronához közel ragadja meg a
kötelet s lábait a harangon kétfelé vetve, ugy
követi annak mozdulatait, hogy minden második
fordulatnál feje lefelé áll. Másik a kötél végébe
ragaszkodik és ugy himbálózik a levegőben. E
vakmerőség még hajmeresztőbbé lesz, ha hozzá-
gondoljuk, hogy ott nem a torony közepén állnak

a harangok, mint nálunk, hanem az ablakod közé
vannak helyezve. — Azonban mi az, a mitől
fiatalság és erő visszariadnának?

(K.) — (Hazai képzőművészeink) anyagi sze-
génysége ellenében nem lesz érdektelen azon
árakat ismerni, melyeken a franczia császári kor-
mány, Soult marsai hagyatékiból 5 képet spanyol
mesterektől, néhány év előtt a Louvre számára
megvásárolt. A képek és árak következők: Szűz
Mária születése, Murillotól, 150,000 frank;— San
Diego égbe emeltetése, ugyanattól,80,000 frank;
— Nolasquei sz. Péter és Penaflori sz. Raymond,
Zurbarantól, 25,000 frank; — Egy püspök teme-
tése, ugyanattól, 25,000 frank; — A hitágazato-
kat előadó sz. Vazul, 20,000 frank. — Tegyük
hozzá, hogy e képek épen nem voltak jó állapot-
ban, és helyreigazításuk tömérdek költségbe
került.

(K.) — (Az idő mindent megemészt), olykor
láthatlan erőkkel, olykor az emberek kezeivel vé-
gezvén rombolását. így esett fejszék áldozatául
azon gigászi tölgyfa is, mely még néhány év előtt
a Rajnavidék egyik régészeti büszkeségét képezte.
E tölgy Autrage falu határán feküdt, s tövénél
14 métre kerületű és 5 métre átmérőjű volt, ma-
gassága 20 métre-nyire emelkedett; csupán két
ága 40, törzse pedig 126 öl tűzifát adott. A te-
nyészeti óriást sokan látogatták és életidejét sok
száz esztendőre tették.

Yasárnapi beszélgetés.
(Tél elején. — "Választási élet. — Akadémia s vigadó. —
Vagner festménye. — Kertészet ársulati kiállítás. —

Szinház.
Pest, november 18-kán.

A levegő tele van köddel és örömhirekkel. A
nap helyett, mely borongó felhők felett járja most
rövid útját: fényes ünnepek, estélyek, vigalmak s
csillogó pompa fogják hinteni derüjöket a fővá-
rosra: s ez alig lesz képes magába fogadni azon
sokaságot, mely a közelgő télre idekészül. Or-
szággyűlés és udvari élet egyaránt fogják éber-
ségben tartani a figyelmet. Nagy és apró benyo-
mások s események változatos színezetben tükrö-
zendik vissza e nevezetes napokat és a sovány
hireken rágódó napisajtó irói nyakig ülnek majd a
tarkánál tarkább történetkékben s tán mindamel-
lett sem fognak eleget tehetni a hirszomjas, ese-
ménysovár, tények után epedő közönség nek
Mig odáig érnénk, a követválasztási program-
mok oly sűrűn hullanak, minta pehely, vagy, mert
nem vagyunk még oly mélyen benne a téli évszak-
ban, mint a falevél: csakhogy ezek a falevelek nem
sárgák és élettelenek. Ha akad is közöttük egv-
egy, mely kelleténél zöldebb, ezt annyi bölcaeség
mellett, mely oly bő virulatnak örvend a jelöltek
beszédében, számba sem vehetjük.

Itt a fővárosban egymást érik a választási
estélyek s különösen a Teréz-és Lipótváros pol-
gárai fejtenek ki zajos buzgóságot bizalmuk fér-
fiai körül A leghiggadtabbakhoz tartoznak a
lipótvárosiak; ezek noha élénken, de az^rt szaba-
tosan végezik a polgári jogok legszebbikét; végig

, hallgatják egymás beszédét s megesik olyan csoda
is, hogy a két tábor az ellenfél jelöltjét élteti —
ha visszalép.

Ifjúi „hevély,, forr azonban a 1 endő hin-
dosztani vaspálya indóháza s a még csatornára
nem fejtett Adriai tenger pesti partjain, t. i. a
Terézvárosban. Mig a törzs-választók Gorove
mellett kardoskodnak, kit, amínteddigelé mutat-
kozik, csakugyan képviselőségre is fognak jut-
tatni: azalatt hatalmas tüdejü legények Schvartz
Gyulát hirdetik, ki ezelőtt négy vagy öt héttel,
a franczia tanrendszer meghonosításában maga
sem kereste volna még politikai programmját s az
^ é k e k bevonulását Pestre, legfólebb valami
? r d°g pilulág darabban keresi vala. De gyors
időben élünk. Tegnap szerény ifjú, ma Jupiter, a
múlt hetekben honfi, a jövő hetekben honatya.
Csodálatos fejlődés, melyet a politikai élet tesz csak

A-I • UlVé' I I a triviális hasonlatot akarnánk hasz-
nálni, beszélhetnénk a tojásról, mely a választási
mozgalom jótékony melegében mesés rövidségü
ido alatt lett ékes 8 z a V u , szárnyait csattogtató
kakassá, vagy nem bánom magas röptü sólyommá.
Kerteseinek e kép n y i i v á n jobban fog tetszeni,
kik valóságos rajongásig vitték a ScWartzcul-
tnst sindus atyánkfiai a jövőben, nagyobb elra-
gadtatással nem hordozzák körül imádásuk tár-

T Á R H Á Z .
gyát, az isteni Viczlipuczlit a Ganges mellett,
mint a doktor urat a^ ő emberei a Duna bal part-
ján. Megéneklik, fáklyás menettel megfústölik, a
lovakat az omnibuszból — mert telivér demokrata
nem jár fiakkeren — az omnibuszból kifogják s
mint ezelőtt 30 évvel szokták volt tenni a mennyei
ballerinákkal: éktelen diadallárma közt czepelik
körül a Terézváros csöndes utczáin, noha a sze-
rény tudós erélyesen tiltakozott ellene. Míg lova-
kat váltottak, nem mert leugorni mert könnyen
legázolhatta volna valamelyik választóját. Lélek-
emelő látvány volt.

A magyar tudományos akadémia háza de-
czember 11-én, az elnök jelentése szerint, meg fog
nyittatni, mégpedig, a mint hírlik, a király jelen-
létében. Ez ünnepély tehát közvetlenül, az or-
szággyűlés megoyitási napjára következnék. Az
épület, apró tatarozások, utolsó vakolások s vég-
simítások kivételével, teljesen elkészült s bátran
kimondhatjuk rá, hogy fényes és nemes épület.
Azon apró kifogások, miket szigorúan vett mű-
vészi szempontokból tehetnének ellene, merőben
elenyésznek az egésznek összhangzatos, tetszetős
volta előtt; felesleges azonban gáncsoskodása
azon ismeretlen tudósítónak, ki, valamelyik német
képes lapban rajában s szóban ismertetvén a vi-
gadót, ezt oly szembetünőleg magasztalja az aka-
démia rovására. Legfurcsább az egészbsn az,
hogy a vigadó azon részletét találja legsikerül-
tebbnek, mely leginkább van eltévesztve — s ez
a lépcsőház.

Ennek egyik falán még mindig üresen áll
azon négyszög, melynek művészi betöltése a
várostanács hercze-hurczája miatt mindeddig
lehetetlen volt, mert görbe utakon akarta
kegyénekének vázlatát odajuttatni, mely vázlat,
ugy a hozzáértők mint a nagy közönség Ítélete
ezerint, nem érdemes arra, hogy első üdvözölje a j
belépőt, s annál kevésbbé, mivel a pártfogolt váz
lattal együtt több olyan is verzenyzett, melyek
ugy fölfogásban, mint tárgyuknál fogva, sokkal
inkább méltóak e hely díszítésére. — A csemege- |
teremben Wagner freseoja mártelje3en elkészült; !
pedig, ha az állványokat nem távolították volna
el, még mindig azt gondolnó'-c, hogy — színezni
kell. Magyarán mondva, egy kis pirositó nem ár- !
tana neki; hisz a frescónak átalán s ennek külö-
nösen, melynek gázfénynél kell ragyognia, főkel-
léke s kiváló szépsége a sziiek élénksége. Azt
mondják, hogy ez a müncheni iskola; de talán in-
kább megfelel vala érzékibb természetünknek az
olasz modor vidám, sugárzó színezése. Azonban,
a mi a műnsk szerkezetét, világos csoportosítását
s nemes fogalmazását illeti, fóltétlen dics -retün-
ket ke'l kifejezni.

M^r ha benne vagyunk a vigadó épületében,
látogassunk e! a kertészeti társulat ingyenes kiál-
lításába is, mely a sör éi kávéhíz között tárja
ki elénk ízléses összeáll!.ásban a föld minden
konyha-vetetnényét, nagyfejü káposztát s még
nagyobb fejű tököt, késő ugorkát s korán érő

borsót, görög dinnyét, magyar tarhonyát, olasz
maccaronit, török búzát, rajnai szőlőt, franczia
kaméliát, hollandi tulipánt, tót kölest, rácz ür-
möst, zsidó babot stb, stb. Gazda, gazdasszony s
mindazok, kik azokká lenni igyekeznek, teljes
megelégedéssel fogják elhagyni az életrevalóságok

' e csinosan földiszitett múzeumát.
I Akadémia, vigadó, múzeum! Mi van még
; hátra? A szinház. Szóljunk tehát erről is, melynek
deszkáin a múlt héten tette első színi kísérletét
Vaszilievics Bognár Adél (Vilma húga) a leg-
szebb s ezúttal a legkövetelőbb szerepek egyiké-
ben, Stuart M riában. A művészi pályára lépő
hölgy, ugy halljuk, Szigeti tanítványa. A mester
neve is jó ajánlólevél s ha a tisztelt nő, kinek
szép alakja igazán drámai, hangjában is bírná azon
kelléket, mely e nehéz szerepkörre megkívántat^:
reménységgel volnánk jövője iránt. ítéletünket
azonban felfüggesztjük mindaddig, mig Bognár
Adél, kibontakozva a játékán még nagyon érez-

j hető tanítói kezekből, önálló fölfogásban, saját szi-
véből meritve, fogja tolmácsolni a nagy mesterek
műveit. Biztató tapsokban nem volt hiány s re-
ményhetőleg a pályatőrő nem is tekinté e tets'zés-
nyilatkozatot egyébnek, biztatásnál.

Innen a többire áttérni könnyű volna; de
miután eddigelé a játékrend nem dicsekedhetik
valami nagy változatossággal, az „Afrikai nő," „A
pelikán", A férj szökik" s több uj opera, szerep-
osztás, fordítás s eredeti darab, a deczember kö-

i (lében vesztegel még: emlitsük meg egyszerűn azt,
hogy a nézőtér mindamellett szépen megtelik estén-
kint s hogy színészeink egyes darabokbm egyes
helyeket igen szépen játszanak. A sajtó, mely alig
szól az előadásokról: vagy még mindig duzzog a
megvont szabadjegyek miatt, vagy annyira van
elfoglalva az ország dolgával, hogy ez intézetnek
vajmi kevés figyelmet juttathat. Lehet, majd ha
megeredt az országgyűlés, a nemz. színház is
megkezdi sajátképi téli hadjáratát, s akkor az
ítészek, újdondászok, tárczairók s egyéb nagyja s
apraja az újságírói nemzedéknek sűrűbben foglal-
kozandnak ez intézettel. S miután benne vagyunk
a reményekben, reméljük szebb jövőjét a budai
népszinháznak is, melynek egykori „alapító"
igazgatója ellen a csőd elvégre meg lett szüntetve.
Mert, szelíden szólva, furcsa dolog az, hogy Ba •
dapesten, az ország fővárosában, négy helyütt
játszanak németül, mig magyarul csak is a kere-
pesi utón.

A tömérdek üdvö=i változások közt, miket az
országgyűléstől várunk, ott szeretnők látni azt is,
hogy a nemzeti színház, ha már ki nem szoríthatja
a németet azon gyönyörű helyről, melyet bitorol,
legalább oda kerüljön, hol a résfi városi szinház
állott, oda a vigadó mögé, a város szVébe, hol
mindenki, honi és idegen, útjába ejtheti £i me y
külső pompája, belső di*ze 8 szép játékrendje ál-
tal, mindig nagy közönséget csábítson magába.

. Forgó János.

i< ;

f-i'J

> . i



* < •

* !

[' fi !

596 597

Valahára egy gyarkorlati értékű,
jó naptár.

E napokban küldetett szét a nagyszámú elő-
fizetőknek az Okr'óss Bálint által szerkesztett,
1866. évi „ O r s z á g o s n a p t á r " , mely Heckenast
Gusztáv kiadásában díszesen kiállítva jelent meg.

örömmel üdvözöljük a köz- és magánélet
szükségeihez alkalmazott, gyakorlati irányú se-
gédkönyvet, mely az eddigi naptárak rendszer-és
iránynélküli, egymásra halmozott, s ritka esetben
haezonvehető tarkaságától eltérve, csupa köz-
hasznú tudnivalókkal s % köz és magánjogi, min
dennemü üzleti, ipar- és kereskedelmi, közleke-
dési stb. napi érdekekbe vágó ismeretekkel tölt:
hasábjait, még pedig oly terjedelemben, a minő
még eddig egy hasonló hazai vállalatban sem ta
pasztaltunk. Legnagyobb gond van fordítva Í
napi történelem eseményeinek rendszeres előadá-
sára s különösen mindennemű statistikai adatok
összegyűjtésére, melyek által e könyv birtokosa
egy lehető legteljesebb országos tiszti-névtár
(schematismus) birtokába jut. E névtár kiterjed i
királyi méltóságra s udvarra, az orezággyülé
szervezetére, a magyar főkormányszékek, fő és
alsó törvényszékek, vármegyék és szab. kerületek
sz. kir. s rendezett tan. városok, Erdély-, Horvát-
Tótország és Dalmatia szervezeti és személyes
viszonyaira. Itt található a fővárosi s vidéki ügy-
védek teljes névsora. Következik a külön vallás-
felekezetek egyházi és iskolai személyzete; a kir.
államvizsgálati bizottmányok s az e szakba vágó
helytartótanácsi rendeletek. A „közintézetek és
egyletek" rovata igen terjedelmes, s ebben a hazai
tudományos intézetek, a hitel és biztosítási egy-
letek, gazd. és keresk. társulatok, tanintézetek,
müvé8zegy!etek , segélyegyletek , egészségügyi
intézetek, kaszinók i-tb. teljes statistikája talál-
ható. — A kik a fővárosra nézve kivannak el-
igazodni, azok biztos kalauzt találnak itt a pesti
házak és háztulajdonosok teljes jegyzékében s
minden nevezetesebb üzleti, kereskedői, iparosi,
orvosi stb. czég összeállításában.

A naptár második szakaszában a múlt év ér-
dekes történetének vázlatát olvassuk, a Schmer-
lingféle szerencsétlen korszak végvonaglásait 8
az igazságos és észszerű politikai irányzat törek-
véseit, egészen az országgyűlést összehívó, s a
februári pátenst felfüggesztő legfelsőbb rendele-
tig. Ezután a törvényhozás körébe vágó nagyszámú
legújabb felsőbb rendelet sorozata következik, me-
lyek a szellemi és anyagi élet különböző érdekeire
vonatkoznak s melyek tudása a mindennapi szük-
ségek közé tartozik. I t t találjuk továbbá az összes
magyar hírlapok teljes jegyzéket, azok kiadói,
szerkesztői s előfizetési dijaival együtt. Követ-
keznek a birodalmi ügyek, s itt olvasható egész
terjedelmében ama két nevezetes okirat, melyek-
ről naponkint van szó lapjainkban, de melyeket
igen kevés ember ismer körülményesen: az okt.
20-i diploma és a febr. 26-i pátens. I t t veszszüka
a lajtántuli birodalmi rész részletes statistikáját,
a birodalom pénzügyi, hadügyi, tengerészügyi
kimutatásait, a hadsereg szervezetét, az egyes ez-
redek előszámlálását stb., végül az osztrák kö-
veteket a küludvaroknál, s consulokat, továbbá a
külállamok követeit a bécsi udvarnál. — A kül-

földi rovat alatt találjuk a külállamok külön rövid
statistikáját, betűrend szerint, s „Világkrónika"1

czimmel azok közelebbi történetének vázlatát. A
„statistikai kalászok" czim alatt tanulságos és
közhasznú adatok olvashatók, az elhanyagolt hazai
érdekekre alkalmazva. A közlekedés rovat hasznos
kalauzul szolgál a vasutak, gőzhajók, posta és
távirda körül szükséges tudnivalókra nézve. Vé-
gül itt találhatók még a kisorsoJási naptár, ka-
mattáblák, mértékek, bélyegtörvények, vásárok s
több efféle rendes naptári rovatok.

Elfelejtettük megemlíteni, hogy e naptárhoz
6 csinos kép is van mellékelve. Az egyik az uj
képviselőház rajza, azután Mailáth György, báró
SennyeyPál, MelczerIstván, gr. Belcredi Richárd
s gr. Eszterházy Mór arczképei, kiknek értelme-
sen irt életrajzai a naptárban benn foglaltatnak.

Röviden elmondtuk a gazdag tartalom kiváló
részleteit, a mennyire e szűken kimért téren e
valóban hasznos kézikönyvről szólhattunk. A
többire nézve az olvasót magára a könyvre utal-
juk, mely valóban megéri azt a 2 frtot, a meny-
nyiért könyvárusaink árulják. (Előfizetési á r a l f t .
50 kr. volt.) örülünk, hogy végre praktikus irányú |
naptárunk van s a magyar ember nem lesz többé '
kénytelen német naptárakhoz fordulni, hogy az
élet szükségeinek megfelelő házi segédkönyvre j
szert tegyen. Ökröss Bálint urat pedig üdvözöl-

tkár Entz Géza, jegyző Maurer Arthur, pénz-
•árnok Mészáros Károly, könyvtárnok Fejér La-
os, aljegyző Szabó Alajos. Választmányi tagok:

Balogh Antal, Fodor Pál, Balassa Péter, Ebner
János, Mestrits Caesar, Puky Ákos, Szűcs Albert,
Dózsa Pál, Kösztler Ágoston és Purjesz Zsig-
mond. Ez idő szerinti választmány midőn műkö-
dését megkezdené, nem mulaszthatja el az egylet

jük ez uj téren, s kívánjuk, hogy „Országos nap-
tára", mely oly kielégitőleg indult meg, évről évre
növekedjék tökélyben és haszonvehetőségben.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A gyakorlatikertészeti egyesület) alapsza-

bályai, felsőbb helyen legközelebb megerősittettek.
Ez egyesület, minta„G.L."ir ja, egyik főteendőjéül
az országban létező községi faiskolák gondozását
tűzvén ki, ezzel oly nagy és fontos feladatot tű-
zött maga elé, melynél fontosabbat a kertészet
terén a jelen körülmények között — aligha talál-
hatott volna. — Az egyesület egy kertészeti kiál-
lításban — egy Karácsony-fával akarja az össze-
ülendő országgyűlés tagjait megtisztelni, s magát
az országnak bemutatni, mely akkéntlesz rendezve,
hogy benne minden megye kertészeti termései
egyenkint megjelölve kitűnjenek. Reméljük —
hogy ez élő kertészeti statisztika összeállításában
a megyék a legtevékenyebb kézzel közre fognak
működni, hogy Magyarország kertészeti ipara
méltóan legyen bemutatva a nagy közönség és az
ország képviselőinek.

•f (A debreczeni jövő évi lóversenyidényre)
pár ezer forintnyi uj dij Íratott alá. Kétséget nem
szenved, jegyzi meg erre a .,V. és Vlap," hogy ez
a debreczeni versenyek emelésére uj ösztönül fog
szolgálni; nagyobb mezőnyöket azonban, élénkebb
küzdést s igy növekvő érdeket csakúgy remélhe-
tünk, ha az ország keleti felének versenyhatárnap-
jai közös egyetértéssel ugy lesznek kitűzve, hogy
egyik a másiknak útját ne vágja, s Kolozsvár,
Debreczen és Ujhely kellő időközökkel megannyi
étape-ok lesznek a Pest-őszi versenyek felé. Erre
nézve az erélyes kezdeményezés mind a három
pályának, de leginkább talán Debreczennek állna
érdekében.

•f (Gyökeres szölővesszők és gyümölcsfa-cse-
meték.) Az ültetésre nagyon kedvező lévén az
őszi időjárás és az idén nagyobb készletnek bir-
tokában lévén a gyökeres asztali faj gyökeres
vesszőnek, valamint más egyéb nemes csemeték-
nek i s : el nem mulaszthatjuk ezáltal is a kert-
kedvelő közönséget értesiteni arról, hogy az orsz.
m. gazd. Egyesület budai szőlő- és faiskoláiban az
eladás már elkezdődött.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvény- és történet-tudományi osztályainak
e hó I3-ikán tartott ülésében Purgstaller Kai.
József r. tag értekezett „a természet és a teremtő
ész közötti viszony''-ról, mely után több apróbb
közleményre került a sor. így bemutattatott azon
diszmü, melyet Beér Károly 50 éves tudorsági
jubileumára az estiandi lovagkar adott ki. E mü
Beér önéletleirását tartalmazza. Miután Beér
Sz.-Pétervárott 1841. és 1843. között az ott akko-

on elhagyatva levő Regulynak szíves segédkezet
nyújtott: Hunfalvy Pál indítványozta, hogy az
akadémia küldené meg Beérnek Reguly hagyo-
mányai diszkötésü példányát s fejezné ki egyszer-
smind üdvözletét a tudor ur jubileumához. Az
nditvány elfogadtatott. — A statistikai bizottság
indítványára megkerestetik a helyt, tanács, hogy
a választók összeírásának eredményét nyilvános-
ságra hozatal végett közölné az akadémiával. —
Az archaeologiai bizottság két tagja, Rómer Fló-
ris és Henszlmann Imre jelenték, hogy azon gyü-
•üről, melyet a chalonsi téren találtak, s melyről
ulajdonosa azt hiszi, hogy Attiláé volt, csak

akkor mondhatnának Ítéletet, ha eredetijét lát-
hatnák, igy az egyszerű állítást egy kissé merész-

ek találják.
*• (A magyar tudományos akadémia XXVI-ik

agy gyűlése) idejéül az elnökség által folyó 1865.
ecz. 7—11. napjai tűzetvén ki, ezt megelőzőleg
ecz. 6-án az osztályok értekezletei, decz. 7., 8.
s ha szükséges 9-ik napján, délutáni 5 órakor,
lagy gyűlések tartatnak; 10-dikénaz igazgató ta-
ács ülése, végre decz. l l -kén délelőtt közgyűlés

eend, melynek előrajza a maga idejében közzé
bg tétetni.

= (A pesti orvostanhallgatókat segélyzö- egy-
t) ez évi választmánya következőleg alakult

neg. Elnök Novak Károly, alelnök Batizi Endre,

eddigi buzgó pártfogóinak mély köszönetét nyil-
vánítani, továbbá a kegyes pártfogók meleg gyá-
molitását a nemes czélu egylet törekvéseinek elő-
mozdítására továbbra is bizalomteljesen kikérni.
Különösen pedig bizalommal kéri fel ez alkalom-
mal a választmány mindazon szülőket és nevelő-
ket, kiknek tudományosan művelt, s nevelésben
jártas tanítókra vagy nyelvvezetőkre volna szűk.
ségök: legyenek szívesek ez egyletet az orv.
egyetem I I . emeletén levő irodájában megkeresni.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
Pesten tartott IX-ik nagygyűlése alkalmával
Buda sz. kir. városa által harmincz db. cs. kir.
arany dij tüzetett ki egy közegészségi pályakér-
désre. — A bejött munkálatok a bírálók Ítélete
szerint kielégítők nem lévén, a XI. pozsonyi
nagygyűlés a kérdést újra kitűzni határozta, s a
díjnak szaporítására aláírási iveket bocsátott ki.
— Adakoztak e czélra: Kovács S. Endre 4 ar.
Batizfalvy Samu 3 ar. Rómer Flóris 1 ar. Póór
Imre 1 ar. Hegedűs János 5 ft. Koller Gyula 1 ft.
Kramalin István 5 ft. Wagner János 5 ft. Bókay
János 5 fc. Schwarzer Ferencz 5 ft. Dr. Gallas 5
ft. Dr. Frenreisz 2 ft. Hirschler Ignácz 2 ft.
Sapka Jeromos 1 ft. Összesen 9 arany és 36 ft.
a. é. A pályadíj e szerint eddigelé 39 arany és
36 ft.

Közlekedés.
•f (Az útleveleket) utóbbi időkben már csak

a birodalom határain kellett előmutatni láttamo-
zás végett; most Ő Felsége legújabban helyben
hagyni méltóztatott, hogy az útlevelek előmuta-
tása s láttamozása ezutánra a birodalom határain
is megszüntetendő s ezen, valamint a közlekedést
könnyítő, ugy gazdászati tekintetből is következ-
ményteljes intézkedés már legközelebb életbe fog
lépni.

# (A pest-ujpesti lóvonatu vaspálya) mun-
kálatait már megkezdették.

•f (A személy-szállító hajók a Dunán) egész
a vizi járatok befejezéséig, az eddigi rend szerint
fognak közlekedni; ugyanis a dunagőzhajózási
társaság igazgatósága elhatározta, hogy személy-
szállító hajói közlekedését nem fogja, mint ren-
deeen szokta, az évszaknak megfelelő arányra
leszállitni, hanem, hogy a császári ut és országgyű-
lés megnyitása alkalmából a nagyobb személy for-
galomnak megfelelhessen, a rendes meneti rendet
csökkentés nélkül fennhagyja. Ez az intézkedés
kétségkívül a közönségnek is előnyére szolgál.

•/ (Gyorsvonatok Pest és Bécs között.) A ma-
gyar országgyűlés megnyitásának s Ő Felsége
pesti utjának közeledtével jövő hó l-jétől fogva
Bécs és Pest között naponkint gyorsvonatok ia
fognak közlekedni.

Mi újság?
** (O Felsége ünnepélyes fogadtatására,) a

megalakult nagy bizottmány a tervkészítésre egy
albizottmányt küldvén ki, ennek körében, hir sze-
rint egyelőre a következő javaslatok tétettek: A
két határ-halom, mely a vaspálya közelében a
városi területet jelöli, zászlókkal leend díszítve,
s mihelyt a vonat, mely 0 Felségét hozza, e he-
lyen áthalad, az ott felállított 24 mozsárból üdv-
lövések fognak tétetni, értésére adandók a lakos-
ságnak, hogy O Felsége a város közelébe érkezett.
A pályaudvarban, mely az államvasuttársulat ál-
tal fényesen föl lesz diszitve, 0 Felsége a pesti
polgárság részéről a főpolgármester vezérlete
mellett egy küldöttség fogja fogadni és üdvözölni.
0 Felsége a pályaudvarból kiindulva, a váczi-
uton és fürdő-utezán, továbbá a Ferencz József-
téren és a lánczhidon át vonuland Budára be. Az
utczákon és tereken a ezéhek, társulatok s átalá-
ban a lakosság sorfalat fognak képezni. Mindkét
oldalon árboezfák lesznek felállítva, melyeket a
zászlók s az ország és melléktartományok czime-
rei fognak díszíteni, míg Magyarország zászlóját
és paizsát, valamennyi megyék czimerével a pol-
gárság fogja hordozni. Gondoskodva lesz, hogyŐ
Felsége kocsiját legalább 24 magyar nemzeti ru-
hába öltözött lovas kisérje, kikhez aztán a budai
bandérium csatlakozand. Az nap este, melyen Ő
Felsége Budapestre érkezendett, átalános kivilá-
gítás fog rendeztetni, mely 6 órakor veszi kez-
detét. — Dec. 10- én, mint az országgyűlés meg-

nyitásának napján, Ö Felsége fényes fáklyásme-
nettel fog megtiszteltetni, melyre nézve a további
intézkedések később állapittatnak meg.

** (A pesti lipótvárosi templom építési kb'l-
csönére) Christen örökösei 1000 ftot írtak alá.
A 100,000 ftra határozott kölcsönből 94,000 ft.
folyt be.

Melléklet a Vasárnapi Ijság 47-ik számához 1865.
** (Azon philharmoniai hangverseny) melyet

az irói segély egylet javára szándékoznak rendezni
decz. 17-ikén lesz a vigadó nagytermében. A mű-
sor terve a következő: Beethoven A-dur sympho-
niája, melyet ünnepélyes szelleme miatt választot-
tak; Bach S. „Toccata-"ja; Liszt „Pokla", s
Berlioz ,.Rákóczy"-ja; közben egy énekrész,
melyreHollósy L.-nét s egy kitűnő műkedvelő nőt
szándékoznak fölkérni.

** (Fáklyásmenet.) A pesti polgárság Rotten-
biller Lipót főpolgármestert nov. 14-én, mint név-
napja előestéjén, fényes fáklyásmenettel tisztelte
meg. A menet a reáltanoda udvarából indult ki, s
mintegy 300 fáklyásból álló díszes sor vonult a
szénatérre, hol egyik dalárda elég Öszhangzattal
néhány dalt zengett. Beszédeket ez elkalommal
nem tartottak, s néhány fölharsogó „éljen" után
a fáklyás tömeg csöndben oszlott szét.

** (Majláth-tér Pécsett.) Pécs város tanácsa
elhatározta, hogy Majláth főkanczellár ő nmgá-
nak Pécs városa körül szerzett érdemei elisme-
rése, s az ezekért való mély hála némi kitünteté-
sére, az irgalmas rendtől vett kerti térségből
alakított ujtér „Majláth-tér"-nek neveztessék el,
s ez elnev ezés azonnal megfelelő felirat által tel-
jesittetett.

•* (Egy szomorú jelenetről) t tudósítják a
„Hon"- t . Kalocsán Saffenberger Ádám korcsmá-
ros, Schweiger Jakab pénzügyőrnek tudtára adta,
hogy a korcsmája előtt elmenő Böndör István
foktői lakos csempészett dohányt visz. A pénz-
ügyőr erre a kimutatott egyén után ment, azt a
fokalatti utczában utolérte, és dohányt találván
nála, kardszurásokkal az utczán életétől megfosz-
totta. A vérében fetrengőhöz sietett laktársa
Tamás József, s bár ennél sem dohány nem volt,
sem a pénzügyőrt nem bántotta, hanem szeren-
csétlen laktársát felemelni akarta, a neki dühö-
dött ember ezt is számos kardvágás és szúrások
által halálosan megsebzetté. Most kezdett a nép
csoportosulni, a pénzügyőr Kábonyi János városi
esküdt házába menekült, itt egyik szobába zár-
kózott, és a szoba minden bútorát az ajtó eleibe
rakta, s magát védelmi állapotba helyezte. Eset-
leg a szobában maradt kis szolgáló az ablakot
kinyitotta, s azon kiszökni akart. A pénzügyőr
árulást gyanítva, ezen leányt is bántalmazni
akarta, ki azonban a szúrások elől az ablakon ke-
resztül szerencsésen megmenekült. — Az össze-
csoportosult nép féktelenkedui kezdett, az előtte
bezárt utcza-ajtókat is ostromolni kezdette, mire
jöttek a fegyveres csendőrök, és a pénzügyőrt
szuronyok közé véve, laktanyájukba elvitték.
Délután a nép szétoszolván, estefelé a pénzügyőr
szabad lábra helyeztetett, és az éjjel elutazni ké-
szült. Azonban nem találkozott kocsis, ki az éj
sötétségében tova szállítani vállalkozott volna;
reggel azután a megyei törvényszék kiküldé
utána fegyveres hajdúit, kik őt a pénzügyi biztos
lakásáról, hova menekült, fegyverek között a me-
gye börtöneibe kisérék, hol megmotoztatván, nála
egypár ezer forint készpénz, óra és gyűrűk talál-
tattak, s miután Tamás József is ekkorig valószí-
nűleg meghalt, ellene a vizsgálat megindittatott.

** (Ellopott ékszerek.) D r . Batizfalvy Sá-
muelt, a királyutezai gyógyintézet tulajdonosát,
inasa megrabolta. Az ellopott ékszerek értéke
fölülhaladta a 2000 forintot. A kárt akkor vették
észre, midőn a tolvajnak már elegendő ideje volt
a menekülésre. A hatóság rögtön táviratozott
mindenfelé, s a bűnöst az ellopott ékszerekkel
együtt Székesfehérvárott sikerült is kézrekeriteni.

** (A vadászéleiböl.) Herczeg Breczenheim
abaujmegyei regéczi uradalmához tartozó főnyi
pagonyban, az uradalmi erdész Fűzesséry Meny-
hért vadászatot rendezett okt. 31-én. Ez alkalom-

mal Nagy Oldal és Vajda-völgy hajtásokban az
erdész kopókutyái előtt három vadkan, és egy

I vad kocza elesett. Figyelmet érdemel az, hogy
| minden egyes darab, külön vadász által egyes
j golyó-lövéssel ejtetett el. A legnagyobb vadkan

három mázsa 10 font sulyu, két kan egy-egy má-
zsán fölül, egy kocza-vaddisznó egy mázsa 21

i font nehézségű volt. Lövészek mindössze tizen
voltak.

SAKKÜÁTÉK.
— (Á pesti sakk-kör közgyűlése) nov. 12-kén végbe-

ment, habár nagyon csekély részvét mellett. A választá-
soknál elnök lett Erkel Perencz, alelnök dr. Brode, titkár
Ternyey Ferencz, pénztárnok Ginter, választmányi tagok:
Szily, Strausz, Hirschfeld, Bartalns, Schindler és Auer
urak, köztök olyanok, a kik összesen csak 2—3 szavazatot
kaptak. A régi választmány, mely a sakk-kört létrehozta,
megalapította, egészen visszavonulni volt kénytelen. —
Végül a volt titkár jelenté, hogy ifj. gr. Bethlen János 2
darab aranyat ajándékozott az egyletnek. A közgyűlés az
adományt köszönettel fogadta. — E szépen indult egylet-
nél caak az lenne kivánatos, hogy az egylet ügye megszűn-
nék magánérdekeknek alárendelve lenni.

307-ik sz. f. — Czenthe Józseftől
(Miskolczon).

Sötét.

Kedd, nov. 14. „Szép Ilon." Eredeti opera 4
felv. Szerzetté Mosonyi Mihály.

Szerda, nov. 15. „Az erdő szépe.'- Dráma 5
felv. Feuillet után francziából forditottaFelekiM.

Csütörtök, nov. 16. „Teli Vilmos." Opera 3
felv. Zenéjét szerzetté Rossini.

Szerkesztői mondanivaló.
7957. Pozsony. Sz. J. Épen lapunk zártával vettük a

küldeményt. Kár, hogy egy nappal elébb nem érkezett.
Egy rész a jövő számban, a többire nézve még a rajzok
iránt kell intézkednünk. A végpont iránt pedig talán már
a jövő héten.

7958. Rozsnyó. M. Á. A leirások eléggé érdekesek,
de a rajzokkal most sem vagyunk égésien megelégedve.
Hogy különben mikor kerülhet rajok a sor? azt e perezben
még nem mondhatjuk.

7959. Pest. O. L. Az elfogadás iránt határozott vá-
laszt csak a kézirat elolvasása után adhatunk. Más biztatás
nem áll hatalmunkban.

7960. Kolozsvár. R. T. Nem más a baj, csak az,
hogy lapunk igen sok oldalról van igénybe véve. Csak
előre a megkezdett utón - de az Istenért, ne politikai

a b o d e
Világos.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

302-dik számú feladvány megfejtése.
(Szerző megfejtése szerint.)

Világos. Sötét.
1. Fel—d2 Hc4—d2:
2. Vc7—e5f Kd4—e5:
3. Hb4—c6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judith.

(Sajnálattal jegyezzük meg, hogy e feladvány még
más első lépésekkel is megfejthető, mely körülmény sokat
levon a különben csinos feladvány becséből.)

Rövid értesítés. Kis-Kürtös. Cs. K. Köszönet a
figyelmeztetésért. Megkisértettük segíteni a dolgon, de
biz az eddig nem sikerült.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 10. „Az erdő szépe." Dráma 5

felv. Irta Feuillet Oktáv, francziából ford. Feleki.
Szombat, nov. 11. „Bánk bán.'1 Opera 3 felv.

Zenéje Erkeltől.
Vasárnap, nov. 12. „Szécsi Mária." Eredeti

szinmü 3 felv. Szigligetitől.
Hétfő, nov. 13. „A% erdő szépe." Dráma 5

felv. Irta Feuillet Oktáv, francziából ford. Feleki.

7961. Köbölkút. F. J. Két helyről is beküldték Jókay
Lajos molnár mester „Szózat"-át. Eltettük egyéb ritkasá-
gaink közé s most azt lessük, melyik választási urnából fog
a költői lelkű molnár neve győzelmesen kibontakozni.
Épen ily honatyára volna még szükségünk.

7962. RománcK a bajai szőke Pipiskéhez. Nem ne-
künk való. Nem azért mert szőke, hanem mert — románcz.

7963. Győr. G. F' Mi hozzánk most már csakugyan
későn érkeznének a rajzok. Kár, hogy annak idejé-
ben nem egyenesen ide küldettek. Égy pár hetet igénybe
venne azok elkészülése, akkor pedig már nagyobb és köz-
érdokübb tárgyak kerülnek szőnyegre. Sajnáljuk, hogy
szives ajánlatát most már igénybe nem vehetjük.

7964. Ki»-€zell. T. A. A „kemenesaljai képek" an-
nak idejében illő helyet fognak találni. Csak az a rajz!
csak az volna érthetőbb.

7965. Táüya. Sz. L. A czáfolat a „P. U." közelebbi
számára maradt. Mi a vidéki követválasztási mozgalmakat
szenvedélytől menten nézzük és szívesen engedünk tért
lapunkban a különböző pártok nézeteinek. Csak azt ki-
vánnók, hogy a nyilatkozók, midőn a pártharczoktól távol
álló nagy közönség előtt megszólalnak, hagyják otthon
pártszenvedélyeiket, s a parlamentáris modor higgadt és
mérsékleti határán belül maradjanak. Mire való az a nagy
harag, még ott is, a hol nincs kire haragudni?

7966.1849. A levél itt van régen, de a többi csak
18.-án jött. Most kerül rá a sor.

Nyílt tér.*)
A „Pesti Hirnök" 1864. szept. 9-ki számában

ezt olvassuk:
— Bármily bajban is, gondviselésszerü sze-

rencse az, ha a szenvedő, ha a testi fájdalmakkal,
például fogbajokkal sújtott ember oly orvosra
talál, ki hosszú tapasztalásai által nyert szakava-
tottsága a műtői ügyessége által oly bajon, melyen
még segitni lehet, alaposan, tökéletesen s a le-
hető leggyorsabban segitni tud is. — Ily elismert
tekintély gyanánt mutathatjuk fel az érdeklettek-
nek Heksch György József urat Pesten (1. József-
téren 3-ik sz. a.), ki mindazon esetekben, melyek
a fogfájásra vagy foghiányra vonatkoznak, mind
a czélszerü gyógyszer alkalmazásában, mind
műtétekben, mind műfogak s egész fogsorok beté-
telében, a legújabb felfedezések és tökéletesítések
számbavételével, mind a szakértők öszhangzó ité-
lete, mind azok vallomása szerint, kik eddig hozzá
fordultak, szintoly szerencsés mint ügyes, — s
annálfogva bizonyosak vagyunk benne, hogy jelen
ajánlatunk s figyelmeztetésünk által az illetőknek
hasznos szolgálatot teszünk.

•) £ rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Mai számunkhoz vau csatolva
Heckenast Gusztáv kiadóhivatalának jegy-
zéke oly könyvekről, melyek rendkívüli árle-
szállítás mellett adatnak el.

HETI-NAPTAR.
Hónapi-és

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár _ _ _ _ _

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

November

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Novemb. (ó)
A 24 M. Erzséb. A 23 Erzséb. jj 7 C 24 33 vért.
Bódog hitv. j Jolánta

Assz. beavat.! Ilma
aczelle szűz Cziczelle

Kelemen püsp.
Flóra szűz
Katalin szűz

Kelemen
Flóra
Katalin

8 Mihály
9 Onesiphor

110 Erastus
11 Victor
J12 János p.
13 Ar.sz. János

Kislev. R.
1 Kislev.R.
2 Esőérti i-
3 [ma kezd.
4
5 [k. elég.
6 Böjt, Jer.
7 Sabbath

N a p
hossza | kél | nyng.

8 58
8 56
8 53

6. P .
7 11
7 12
7 14
7 16
7 17

4 19

_ _
hossza

H o l d

kél | nyng.

6.

14 52
4 18 |14 54
4 17JH4 57

15 0
4 15
4 14

Holdfényráltoíások. © Holdtölte 2-kán 8 óra 1 perczkor este.

15 2
15 4

4 13J15 7

6. p.
7 51
8 46
9 36

10 21
11 1
11 37
0 9

6. p.

5 18
6 5
6 57
7 55
8 57

10 4
11 13

TARTALOM.
Carina Anna (arczkép). — A makkabaeusok anyja. —

Wesselényi Ferencz és Széchy Mária Murányban 1644. —
Hírlapirodalom a 19-ik században (folyt.). — A pesti bel-
városi plébánia-templom (képpel). — Az uj képviselőház
gyülés-terme (képpel). - Az angolok tengeri fürdőben.
— Édes Gergely védelmére. — Egyveleg. — Tárház:
Vasárnapi beszélgetés. — Valahára egy gyakorlati értékű,
jó naptár. Ipar, gazdaság, kereskedés.—• Közintézetek,
egyletek.'—Közlekedés. - Mi újság? — Sakkjáték. —
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyílt tér.
— Heti-naptár. _______—
Felelős szerkesztő Pákta Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

MONASZTKRLY ES KUZMIK
Pesten, váczi-utcza 15-dik szám.

Egész Magyarhonban a legnagyobb raktár kész köpenyek, menték,
shawlok, selyem és női divatszövetekben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Legújabb téli köpenyek legnagyobb választásban 22 fttól kezdve.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Paletot. házi otthonkák, 10 fttól kezdve.

MONASZTERLY és KlJZMfk Pesten, váczi-iiteza 15. szám.
Bársony k«-rok köpenykék, palctot és téli felöltök.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Pongyola és ntazó-rtiliak, azinhnzi fe.jkötök és övek.

MONASZTKRLY és KlZMlK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
3/t széles különös ezep szörszttvett-k, sima koczkás és síkos, 48 kron rőfe.

M O N A S Z T K R L Y é s K U Z M I K P e s t e n 7 v á c z i - u t c z a I S ^ T
4A szóles finom f'agoué iustre mind n színben rö krtól rőfe.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/• széles sima franczia Chamhord szövet minden színben, 1 ft. 80 kr. röfe.
MÖNÁSZT KRLY és K UZ MlíT Pesteií",'"vácziMitcza "ÍÍT szá ni7

•/« szeles l'rancziii. pouplin, sima. minden színben, 2 ft. rőfe.
IMONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

*,4 széles irlapdi Poüpliii, minden színben, 3 f. 75 kron röfe.
MONASZTKRLY és KUZ>!IK Pesten, vaczi-utcza 15. szám.

Hímzett és broeln-ozot diraf-niliak. 'hímzett és .-bawl-al.ikban beszövött reggeli
AltAnvok.

lliiulcn ^yoiuorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

D R . P E A R C E E D W . 1 3 9 ( 2 4)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

mint kitűnő segédszer minden gyomorba.] ellen, úgymint elrom-
lott gyomor, étvágyhiány, gyomorémelygés, rögzött gyomor-
gyengeség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvó-
dás, gyomorgörcs. fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik),

váltóláz stb. stb.
líint óvszer a cíiolera ellen is nagyon hathatósnak

mutatta magát,

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Angol finnel és láma. eachemir. rips royal.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/t széles fekete lyoni taf'ota, 1 ft. 95 krtól kezdve rőfe.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
5/6 szóles lyoni tafota. minden színben és minőségben.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V' és * 4 széles, sikos és koczkás tüfota. ~ ft 15 kr. rőté.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Soirée selyeraruhák cs u> héz hrocat selyemszövetek.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
7/s széles moir anfiqiie minden színben, 4 ft. 75 krtól röfe.

MONASZTKRLY és KlZfslK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/> széles fagoné és chilié selyemszövetek, *J ft. 30 kron rAfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
i széles KTOB tailie. vrlonr ottoman és selyem rips, minden szinben. rőfe

3 ft. 60 kr.
MONAS25TERLY és KUZüliK Pesten, váezi-uteza 15. szám.

Gyári raktár! t'ranczia Loiig-shawlok és kendőkben.
MONASZTERLY és KUZ.HIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Angol wathmol-shawlok és utazó-plaid 8 ft. 50 krtói kezdve.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Wathmol- és hvmalayan-kendök 6 ft. 50 krtól kezdve.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Broch-kendók és nyakszalagok 35 krtól kezdve.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Nagy raktár báli szövetekből.

~1»ÍÖNXSZTKRLY é7 KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Minden fajta gyász-szövetek és kendők.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Elvállalnak mindennemű megrendeléseket ralink elkészítésére, valamiot egész

menyasszonyi készletek kiállítását.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Kívánatra minták a legújabb szövetekből megküldetnek, valamint hozzájok intézett a
divatot illető tudakozásokra a legn igyobb készséggel válaszolnak, és minden meg-

rendelést p o n t o s a n teljesítenek. 1378 (2—0)

Cs. kir. kizárni, szabiid.

FOG-SZIVARKAK,
legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényeliuesb szer

m i n d e n n e m e e l l e n ,
egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, kirá'y-utcza 7-dik sz. a.

Ezen fog-szii arkák, kényelmes alkalmazásuk e biztos hatá uk végett
ü$sj&T átalános használatra ""3Hf

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet mag:, iák, ho<»y egy jeles és oksze-
rüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.

Ára egy skatulyának 1II., ' i skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.
Ismételadók illendő százalékban részesülnek.

Középponti elküldési raktár : a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető
továbbá a Magyar- és szomsrédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél. 1389 (7—12)

Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái, király-uteza 7. szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik raktárt

kívánnak elvállalni, szíveskedjenek fordulni.
Bécsben WEISS JÓZSEF gyógyszerész urnái, Tuchlauben Nr. 27.
JBukurestben KLADM KÁROLY gyógyszerész urnái, Strada Serban

Voda 3. sz. a.
Azonkívül még léteznek raktárak a következő gyógyszerész uraknál:

Récében: Dr. Girtler Józs. i Kolozsvárt!: Hincz D. | Rozsnyóban: Posch J. J.
FreiungT. j Wolff János.{Sárbogárdon : Trsztyán-

Lugoson:,Kronetter Fer I szky Kár.
g

Aradoii: Szarka János. I Lúgoson: Kronetter Fer
Battaszeken : Pasch Lajos. (Ma«yar-Óvaron : Sziklav
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz."
Debreczenben: Borsos F.
Klcerben; Krtineer Igrnácz. i« . -~. - _,
Keséken •. Deszáthy István.! ̂ Monyban. P l „tory Bo-

Antal.
Dliskolczon: Balogh Istv.

Istv.

Szegeden : Aigner Kár.
G l

Karolovics Miksa. | **'
Gyöngyösön : Kocdano-! Pozsonyban

vich József. í g e r D

Győrött: Némethy Pál.

g
Meák Gyula.

Temesvártt : Peeher J. E.
Tokajban: Krötzer Ágost.
Tornallyán : Lipthay J.

Schneeber-1 Ungváron : Bene L.
| Varasdon : Lellis Ede.Pécsett: Nendtwich Vilm.

Göllnitzben: Brujmann KJ Rimaszombaton: Hamal-
Ede.

|Ára egy üvegcsének,

Zágrábban : Mittelbach
Zsigmond.

Zirczen: Vekerle János.jár Kár.
használati utasítással egytitt, 1 frt. — Postán kfildv e
a pakolásért 20 krral több.

Ismételadóknak illendő engedek adatik.

Legjobb | § ^ imnosegn
cheiniiitzi ezászorsiági kötopamnt.

A IIAUSSCHILD MAX-fóle legjobbnak elismert négygyüstös első minőségű

KÖTÖPAMUT-RAKTÁRA
e szakban a kir. szászországi 18öO-ki aranv, londoni 1851-ki, müncheni 1854-ki nagy,

s a párisi 1855-ki érmek tulajdonosa — egyedül s kizárólag létezik:

ISZER és TÁRSÁNÁL Pesten,
Deák Ferencz-utcza, 5-dik szám alatt,

az „angol czimerhez".
Hogy ezen áruezikk számtalan utánzásainak mielőbb eleje vétessék, a gyáros

czélszerűnek tartotta, különnemü érmei helyett a boritékpapírra „Max Haussehild"
saját ezégét nagy disz betűkkel nyomatni, — ez, valamint gyártmányának ismert
szép minősége, fény, egyenlőség, s a szálnak tömöttsége a legbiztosb ismertető jelei
a Hausschild-féle kötőpamutnak. 1373 (3—3)

PATTI SAROLTA.
Landfogt szinház-igazgató áldozatkésu közbenjárása következtében, ULL-
fi B. ur, a new yorki olasz opera igazgatója, azon helyzetben tétetvén, hogy a

PATTI-hangversenyeket
a pesti városi német szinházban létrehozandhatja, — miről a legközelebb megjelenő

hirdetmények részletesb tudósítást hozandnak. 1390 (1—2)
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már 78 év óta fenálló

i .SCHWEICZ1H0Z
cziíiizeií, Pesten szerviialér, a „fehér hajó" szálloda áíeüe-

nében létező
s a legjobb hirben álló

liMIIII IWI VÁSZON-RAHTÁR!
[ielenleffi tulajdonosai ajánlják egészen újonnan rendezett 8 minden-
nemű raiuburgl-, hollandi-, irSandi-, kreasz-, fehér fonal-,;
sziléziai és házlvászoakkal, —nemkülönben asztalkesz-
letek, a^ybeli szövetek, schweiczl perkáiok s fehér
áruczikkekkel gazdagon ellátott raktárukat. Nagy raktárt

tartanak továbbá
kész fehérnemüekből

is — s ajánlják azokat, valamint az imént emíitett áru-
czikkeket Á

a lehető legjutányosbra szabott
árakért.

AEBLY UTÓDAI.

Hardebrn és íársai kftiiyvkereske-
désében Pesten, valamint minden más

könyvárusnál is kapható :

Kiért ürítsük e pohárt?
felköszöntések (toasztok)

gyűjteménye.
Képes borítékba fűzve ára 60 kr.

Postán bérmentesítve ára 70 kr.
A jelen könyv mindenféle alkalmakra

számos komoly és hnmorisztikus
toasztokat tartalmaz és jó utmu'atóul
fog szolgálni minu azoknak, kik szép
és elmés felköszöntéseket késziteni
vagy elmondani szándékoznak.

1392 (1)

1381 (3—3)

Nyilvános fezönet.
Alólirott hálás köszönetem nyilvánítom

Tisza-Füredi lakos, Sípos Ignácz urnák, a
ki engem mint több orvos ur által kimon-
dott gyógyithatlan hektikámból tökéletesen
meggyógyított, melyet az emberiség javára
tétetem köztudomásra, hogy ilyen bajban
szenvedők az eddig hihetetlen gyógyítást
higyjék és az illető gyógyítót fellelhessék.

Kelt Pesten, 1865. nov. 10-én 1391 (1)
Nagy János, könyvkötő, uriuteza.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyittatnak

dr. Fax J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Kendéi: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet 1876 (2-12

REGÉLŐ
czimű regény-folyóirat 1865. évi teljes számú példányaival még foly- \

vast szolgálhatunk.
Előfizetési ára 1805. márcziu§tól kezdve deezeinber i

végéig 5 forint.
IJ*~ A fentebb emiitett folyamot megrendelő t. ez. előfizetők a

„megfagyott gyermek" czimű f. évi őszi műmellékletünket szinte meg
fogják kapni.

A„ 111. ? d d i g T ~ X V I 1 - füzet jelent meg, (minden füzet 4 ivből áll ',
4° alakban). & v *

Tudatjuk egyszersmind t. előfizetőinkkel, hogy őszi műmel-
lékletünk szétküldését már bevége^tük. a

A „Regélő" kiadó-hivatala.

-
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PÉNZ!
M rt- M

mindennemű állam- s magán-sorsjegyekre l

alólirt pénzváltó-irodájában előlegezés akép
adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egé-
szen fizettetik ki s a visszafizetés havonkint
vagy évnegyedenkinti részletekben történ-
het. Azon előlegezek, kik a visszafizetést!
nem részletekben, hanem egyszerre telje-!
siteni kívánják, az árfolyam-érték %-ben
részesittetnek, s a fizetési határidő tetszés
szerint meghosszabbítható. 1369 (5 -0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák

Ferencz-ntcza 9. sz. a.

S- §

Levélbeli megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshazási áttekintetek az
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.

g " »

MI
Ct -

Csalt 4 lóriul fizettetik |
évnegyedenkint

azok részéről, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsjegytársulatokban részt-
venni kivannak, 20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy
hozzáadásával, s melyekre évenkint

K P 3 8 h n z á § e s i k . ~ 9 i
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába esnek. Bélyegdij egyszermindeakorra 68 kr

Azon részvevők, kik nagyobb nyereményre és sorsjegyrészvényekre Akarnak
szert tenni, ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft részletfizetés mellett tized-
rész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 36 kr.), vagy évnegyedenkinti
20 ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdii egyszermindenkorra 3 ft,
•10 kr.), résztvehetnek.

Ajánljuk továbbá

részvényeinkéi
20 db. Credit-sorsjegyre 20 részvevőre. 25évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés

mellett, bélyegdij 1 ft. 30 kr.
20 db. 186-i-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegvedenkinti 6 ft. rész-

letfizetéssel, bélyegdij 99 kr.
20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre. 25 évnegvedenkinti 3 ft. részlet-

fizetés mellett, bélyegdij 68 kr.
Mindenki egyenkint beléphet bármely tetszése szerinti társulatban, anélkül,

hogy a többi társtagokkali érintkezés feltételeztetnék

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

, _ ÍC# ' Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes progra.rn.mok
I kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1868 (5 -0)

(Beküldetett.)
A „Politikai Hetilap" 20-ik számában olvastam Numvári Werther Frigyes ur

Élet-ital gyárában készített (Franzbranntweiu) sósborszeszre vonatkozó Szever Károly
ur elismerését. S minthogy szószerinta fájdalmas szaggatás és rheuniatikiis bajok ellen
valóban én is kitűnő sikerrel használtam a fentebbi szert, sőt a hideg őszi idővel láb-
fagyásom kiújult, s nemcsak a fájdalom, de a kinos viszkete»ség ellen is, a mellékelt
könyvecske Df. William Lee utasítása szerint eredményes gyógymódnak vallom, mely
hathatós szert a fagyás ellen is hasonló elismerésem mellett ajánlhatom. Kapható Török
József ur gyógytárában és Thalluiayer és társa uraknál, nádoruteza, „a flamingóhoz",
az illető gyámok pecsétjével ellátva. 1393 (1)

,Pest, november 17-én 1865.
Ára egy nagy üvegnek 1 ft., egy kis üvegnek 45 kr., használati utasítás 20 kr.

Eörley Kálmán s. k.
Az Élet-ital és Franzbranntwein központi iroda és főraktára: Pest, országút 25-ik szám,

a múzeum átellcnében.
«#
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Mindenféle 1867 (6-6)

MERLEGEK ES SULYMERTEKEK
bel- s külföld legjobb készítményei, tűz- és betörés ellen biztos
szekrények, szekrényecskék és biztonsági-zárak, víz-
mentes takaróponyvák, gépszijak, gépi sodrony-
szegek, másoló-sajtók s a t. a legjutányosb gyári árakon

folyvást készletben kaphatók

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

Gyermek vííszomiemü-készletek,
u. m.: ingek, lábrava'ók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött fokotok s a t.

Kereszteló-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágyneműek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,

Sioknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

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

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

Függönyök és fuggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCI1 F.
Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "3PG
Részletes árjegyzékek bérmentve. ^ @ 1319(5-0)

Nnmvári Werther Frigyes gyárbirtokos urnák Pesten.
Gyakori dicséretét hallván, az ön által készitett (Pranzbranntwein) sósbor-

szesznek; fájdalmas és kellemetlen szaggatásaimban szenvedvén, magamis örömmel
győződtem meg, hogy tagjaim többszöri bedörzsölése után fájdalmaim enyhülni kez-
denek, és naponkint a kinos jelek érezhetetlenebbé vallanak s végre megszűnt.

S midőn ezt a nyilvánosság elé hoznám, bátran merem az ön által készitett
Franzbranntweint, és különösen a mostani nedves korszakban mindazok figyelmébe
ajánlani, kik rheumatikus bajokban szenvednek. SzCVt'I* KÁFOlV S« k.

Pest, nov. 9-én 1865. J

A cs. k.kiz. szab. Élet-ital iroda és főraktár létezik: Pest, országút 25. sz., a múzeum
átellenében. 1389 (2—2)

Zeillcr róka-csalószere!
mely által a rókák a messze környékből bárhová csak kívántatik, biztosan összecsalogat-
hatók, attól a szaglást elvesztik s elkábulnak, —ezen állapotban minden öaitönszerii
elővigyázatot mellőznek ős igy bizton a csaptatóba mennek, könnyen vadászhatók, és
lesben agyonlőhetók vagy megmérgezhetők.

Ezen rejtvényes szer korántsem humbug vagy ámítás. A bizalmas vadásznak itt
egy rendkiviili és csalhatlan csaloj/atószer nyujtatik rókák és farkasok számára, mely a
fentebb emiitetteket pontosan teljesiti. Az egyidejűleg közhírré tett tréfás csalogató-
módszer által (mely azonban vadásztitok) ezen kellemetlen vendégektől egész területek
kiirthatok, s biztosithatók, a szorgalmas vadász igy tele aggathatja szögét értékes dia-
daljelvényekkel, s fáradsága és költségei gazdagon kárpótolva leendnek. Az erre vonat-
kozó programm kívánatra ingyért küldetik meg.

5 forint bérmentes beküldése mellett vagy postai utánvétellel a bel- s külföld
bármely irányában megküldök 8 lefozetnek megfelelő csalogatószert az ahox megkiván-
tató speciesekkel együtt, használati utasítással s gyakorlati útmutatóval, mely azt
tárgyalja: miként lehet vastőrben rókákat fogni. — A megrendelő levelek ekép lesznek
czimzendők : Leopold Zeiller, in Bisamberg (Nieder-Oesterreich),l.PostKorneuburg.
A külföldre nézve Ausztriában postai utánvételi rendszer nem állván fenn, — a pénz
mindenkor a levélhez csatolandó. 1382 (1)

300,000 ezüst forint
mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,000, 30,000, 85.000, 80,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint

összesen
14,8H nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapított és biztosított leg-
újabb nagy pénznyeremény-sors-
húzásban; ezen jutalomdij-sorshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánl-
ható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztosítás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, vala-
mint a pénznyeremények a húzás után
minden részvevőnek az alólirott bankár-
ház által azonnal meg fognak küldetni.

A sorshúzás kezdete nov. 22 kén.
V* eredeti sorsj. ára l'/i ft. o. é. bankj.
V. „ „ „ 3ft .o.é. „
Vi „ M „ 6ft.o. é. „

Szives megrendelések, a pénzösszeg-
gel együtt, mihamarébb s közvetlen az
alulírotthoz intézendók

Hombiirger Móricz,
Trierischer-Platz Nr. 9.

1355 (8—10) m. Frankfurtban.

Egy okleveles erdész,
ki 13 évig mint erdőmester szolgált, s felül
100,000 hold erdőt kezelt, az erdőkezelés
minden ágaiban, ugy az úrbéres erdő elkü-
lönítési munkálatokban tökéletesen jártas,
a magyar, német, latin, tót és román nyel-
veket beszéli, a legjobb oklevél s bizonyít-
ványokkal el van látva, — 100 ujforint ju-
talmat ad annak, ki neki egy több évre
biztosított erdőtiszti állomást szerez. Bőveb-
ben értekezhetni Pesten, magyaruteza 23.

alatt, 2-ik emelet, 10-ik ajtó, P . ö .sz,
czim alatt. 1392V» ( 1 - 3

„VICTORIA."
A „Victoria" biztositó-társaság alőlirott igazgatósága ezennel tisztelettel tudatja,

miszerint pesti vezérflgynökségének ügyvezetésével Galgóczy János urat, mint titkárt,
bizta meg s ezentúl minden a nevezett vezérügynökség által kibocsátandó irat a vezér-
ügynök Uhl V. F. ur aláirásán kívül, általa is ellenjegyeztetvén, a ezégjegyzés követ-
kerőleg álland:

A „Victoria" biztositó-társaság vezérügynöksége Pesten
Galgóczy J. Uhl V. F.

Kolozsvárit, 1865. október 21-én.
A „Victoria" biztositó-társaság igazgatósága:

Hintz György, Wagner Frigyes, Galgóczy Károly,
alelnök. igazgató. vezérigazgató.

Igazgatóságunk előbocsátott közzétételére hivatkozva, van szerencsénk magunkat
mindenféle tűzkárbiztositások eszközlésére ajánlani.

Hazai intézetünk szellemének kellő megvilágításául felsoroljuk itt az annak élén
álló egyéniségek neveit:

E l n ö k : báró Józsika Lajos.
A l e l n ö k : Hintz György.

I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i t a g o k : Fischer Lajos, Fólly Mihály, Groiss
Nándor, gróf Horváth-Toldy Lajos, gróf Károlyi Ede, Korbuly Bogdán, Pataky Sándor,
Poch József, báró Szentkereszti Zsigmond, Simon Elek, Stein János, Zeyk József; —
v á l a s z t m á n y i p ó t t a g o k : gróf Andrássy Gyula, báró Bornemisza János, Kré-
mer Ferencz, dr. Szombathelyi Gusztáv, Vájna Sándor.

I g a z g a t ó k : Dózsa Dániel, Köváry László, Wagner Frigyes.
V e z é r i g a z g a t ó : Galgóczy Károly.

Biztosithatók pedig e társaságnál tűzkár ellen: mindenféle lakházak, gazdasági
épületek, kastélyok, templomok, tornyok, azokban a harangok, gyárak, műhelyek, azok
felszerelvényei, készletek, gyártmányok sat. bútorok, áruezikk-raktárak, gazdasági kész-
letek, magtárban gabona, szalmás gabona, takarmány, széna, mindenféle baromállomány
bennégés ellen.

A biztositási dijak a lehető legolcsóbbra szabvák; egyszerre több évre kö-
tött biztosításoknál különös kedvezések engedtetnek.

A „Victoria" egyike lévén a legfiatalabb biztosító-intézeteknek, igyekezni fog jó
hirnevét a kártérítések alkalmával is méltányosság, igazság és gyors fizetés által
megalapítani.

Feladmányi ivek ingyen adatnak; mindenféle felvilágosítások és utasitások a leg-
szivesebb készséggel szolgáltatnak.

Kelt Pesten, 1865-ik óv október havában.
A „Victoria" biztositó-társaság vezérügynöksége Pesten.

1380 (3-3) Galgóczy J. Uhl W. F.
Biztositási irodánk: váczi-ut, 63-ik szám.

JÁTSZÓ-MUVEK,
4—36 db. zeneművel, ezek közt pompás
művek harangjátékkal, dob és harang-
játékkal, fuvolával, égihangzatokkal s

mandurával.

Játszó-szelenczék
2—12 db zeneművel, utazó-szekrény-
kék, szívartartó imolák, fénykép-albu-
mok, tintatartók és schweiezi házikók
zenével,—mindezek finom faragványban
vagy kifestve, továbbá bábok schweiezi
öltözékben zenével és tánczolva: ezeket
mint legújabb műtárgyakat tisztelettel
ajánl H e l l e r J. II. Bern-ben. Ezen
müvek, melyek kellemes hangjuknál
fogva minden kedélyt felvidítanak —
bár ne hiányoznának a salonokban s a
betegek ágyainál. 1385 (1—3)

GROSZMA1VN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitűnőbb eu-
rópai tanárok utasításai szerint gyó-
gyít. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számú Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt 11 órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1350 (6—6)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik SÍ.

Kiadó-tulajdonos Heektnast Gn«tav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési feltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél érre 3 ft.

fgW Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetSleg, 1863. november 1-tól kezdve: Egy, négyszer hasabzott petit sor árs, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb«-
hiromízor- vagy K>bb»z8ri igt»tásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haas. telein éo Vogler. - M.Fri.iikfurlban:
Ottó Hollien is Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdásaati Ogynökség is. Józseí-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Vácz város fekvése egyike a legigézőbbeknek
hazánkban. Ez állítást bizonyítani fogják mind
azok, kik valaha a nógrádi országúton haladva,
a kies völgyben fekvő Katalina pusztától fölfelé,
az erdőn keresztül, a hegygerinczen levő váczi
szőlőkig érvén, Váczot és vidékét a szőke Duna
kanyargó két ágával egyszerre megpillantották.
E nagyszerű panoráma élvezetes meglepetést
idéz elő mindenkiben.

Az 1864-ik évi összeírás szerint Váczot
13,935 lélek lakja, ezek között: 12,524 r. kath.,
1260 ref., 140 ágos. v., 11 görög, és 527 zsidó, —
az iskolások száma 995. — Közlekedés tekin-
tetében Vácz több nevezetes város irányában
nagy előnynyel bir, /miután egyik oldalán a vas-
út, másikán a
Duna, a köz- ^ ~ r

lekedést igen --""-=-_
könnyűvé te- __~ 7 ~~ ~~
szik. ĵ fC "

Vácz lakos- ~^>_-=-
sága anyagilag ~-_--=_
tekintve, mind V __-
a mellett, hogy : -- "
oly kedvező
helyzete van:
még sem mond-
ható vagyonos-
nak ; vannak
ugyan kivéte-
lek, de ezek
csak igen cse-
kély számát te-
szik a nagy
egésznek. A
földmivelő rész
talán azon ok-
ból is, mivel
többnyire sok
szőlővel bir, s
így a kettős
foglalkozást
kellő szorga-
lommal nem vi-
heti ; sőt a fér-
fiak inkább fu-
varozással, az
asszonyok pe-
dig kofálkodás-
sal bibelődnek
— épen nem
mondható va-
gyonosnak ; de

a mi táplálkozást és ruházatot illeti, e részben
ugy látazik — egyik fél sem szenved hiányt; va-
lamire való kofánál a kávé sem ritkaság.

Vácz nem annyira gabona-, mint borter-

V á c z v á r o s ,
tani, ha ama százados tőkéket kivágnák, és a sok
terebélyes gyümölcsfát kipusztitva, az ujabb
rendszer szerint újonnan beültetnék. A mi a gyü-
mölcsfákat illeti, miután nem lehet tagadni, hogy
közel a fővároshoz, ezek is szép hasznot hajtanak
a tulajdonosnak, a szőlő aljában lehetne czélsze-
rüen alkalmazni és nemesíteni a legjobb fajokból;
miután ezek nemcsak hogy kelendőbbek, de
sokkal jobb áron adhatók el, mint a közönséges
gyümölcs.

Legelő szűke miatt a szarvasmarhák száma
sem lehet itt nagy, ámbár a földművelésre és trá-
gya készitésre nézve, ezek hasznosabbak a lovak-
nál. A vasúti közlekedés kezdetétől folyvást sza-
porodnak a kocsi-fuvarosok, kik mig kevesebben

mesztő hely, temérdek szőlőhegygyei bir, melyek
nagy részben tartós, jó izü, és kedves zamatu bo-
rokat teremnek; mennyiségre nézve azonban -
Jó formán - még egyszer annyit lehetne előálli-

Vácz város látképe. - (Keleti Gusztáv rajza.)

voltak, jól megrángatták a tapasztalatlan utaso-
kat; egy pár év óta azonban rendes árszabály alá
vonattak, s hogy egymást ne rongálják, a fuvar
kiállítása sor szerint történik; mire nézve a fel-
ügyelés egy általuk megválasztott fuvar-biztosra
van ruházva. A nagy számú talyigások most már
nem szamarakat — mint ezelőtt — hanem több-
nyire jó lovakat tartanak.

Társadalmi tekintetben a vácziak három
osztályba sorozhatok, nevezetesen : a papság, és
uri rendűek az első osztályt képviselik, de nagyon
ritka eset, hogy a társalgásban összeolvadnának;
főleg a papság egészen visszavonulva, hivatalos
körén kivül ritkán érintkezik valakivel, midőn az
uri rendű férfiak mégis csak eljárnak a kaszinóba
vagy lövöldébe, hol a középrendüekkel nemcsak
érintkeznek, de mulatságaikban is részt vesznek.
A második, vagy közép osztályba számítom a ke-
reskedőket, és előbbkelő kézműveseket, kik jó-
formán összeolvadva tartották fenn a szomorú
viszonyok között is a lehangolt társas életet. A
harmadik osztályt képviselik a szegényebb sorsú
kézművesek és foldmivelők, kik egész héten dol-

goznak, és csak
""- = v a s á r n a p o n ,

_ __2i_ - yagy ünnepen
- ~ " " " jönnek össze,

leginkább bor-
ivó helyeken.

Közmulat-
; s ágait a váczi

közönség nyá-
ron át legin-
kább a szabad-
ban tartja,neve-
zetesen: az elő-
kelőbbek köz-
napokon is, de
különösen vá-
sár- és ünnep-
napokon a lö-
völdét nagy
számban kere-
sik fel, hol néha
tán czvigalmak
isrendeztetnek,
zene azonban
gyakran van. E
diszeB hely a
város keleti ré-
szén, közel a
hétkápolnához,
kellemes fekvé-
sű, s nem épen
csekély kiterje-
désű téren áll.
— Megemli-
tendőnek ta-
lálom, mikép e
kedves mula-
tóhelyen kut

nem létezvén, vizet távolabb helyről kellett a
szükséglethez képest hordatni, — mit látva a
jótékony tetteiben kifogyhatatlan néhai Gás-
párik Kázmér n. _ prépost, egy kutat igen di-
szes alakban készíttetett el; a lövészegylet pe-
dig hálaemlékeül e tettét egy a kut közelében
befalazott márványban örökité meg. — Az 1848-í"*>
forradalom alatt, az itt keresztül vonuló oroezok, 'V

Tizenkettedik évfolyam.48-ik szám.

Pest, november 26-én 1865.


