
500

Különleges hathatósága az

ANATHER1N-SZÁJVIZNEK
dr. Popp J. G. gyakorló fogorvostól Bécsben,

előadva J a n e t Gyula gyakorló orvos stb. által. dr. professor O p p o l t e r
R e r t o r magnif. kir. szász udvari tanácsos, dr. Kletz i n s k i , dr B r a n t s , dr

H e l l e r stb. által rendelve a cs. kir. koródában Bécsben.
A fogak tisztítására szolgai egy-

átalában.
Vegytani tulajdonságainál fogva fel-

oldja a nyálkát a fogak közt s fogakon.
Különösen ajánlható annak használata

az evés után, mert a fogak közt vissza-
maradt husrészecskéket a rothadásbani
átmenetkor a fog anyagot veszélyezteti
s a szájból az oly kellemetlen bűzt ter-
jeszti.

Még azon esetben Is. bogyha a
borkő a fogakon űlleperfni kezd, nagy
előnnyel alkalmazható, a megkemé-
nyedést gátolja s az ellen nagvban mú-
ködik. Még akkor is: hogy ha a fognak
legkisebb pontja csorbítva van, a szaba-
don álló fog a csontszú által megtámad-
tatik, okvetlen elvész
fogakat is megrongálja. s az egészséges

A fogaknak "szép s természetes
színét visszaadja, minthogy azoknak
minden idegenszerü burokjait vegyészi-
leg szétosztja s leöblíti.

Különös haszonnal jár a mii fogak
tisztántartásánál, fen tartja azokat ere-
deti színükben, fényükben, s a borkő le-
rakodását gátolja, s az oly kellemetlen
búztől megóvja.

Enyhiti nemcsak azon fájdalma-
kat, melyek az üres és üszkös fogaktól
származnak, hanem azok tovább terjedé-
sét is meggátolja.

az anatherin-szajviz a foghns rotha
dása ellen, biztos szer azon fájdalrmk
eltávolítására, melyek az üres fogaktól
erednek, valamint csúzos fogfájdalmak
ellen. ^

Az anatherin-szájvíz esiijopitja,
könnyen, biztosan, anélkül hogy vjiíamelyjj
káros következéstől tartania H l l ^
fájdalmat a legrövidebb idő alktt.

Megbecsiilhetlen legkivá;Itkép az An
therin-szájvizalélekzet k e l l e s s illat
báni tartásara, ugyszinte a-tneglevó
kellemetlen búzfi lélekzefcemelésére
s annak eltávolítására, melyre nézve
elégséges, hogy ha a száj e vizzel napon-
kint többször kiöblittetik.

Nem eléggé ajánlható az, taplói
foghusnal. Az anatherin-szájvizet alig
4 héten át utasítás szerint használva a
beteg foghusróla haiaványság elenyészik,
es k«llemes piros szín lép helyébe.

Épen ngy jelesnek bizonyult be
az anatherin-szájviz Ingón fekvő fo-
gaknál, ez oly baj, melyben számtalan
skrofulások szenvedni szoktak, valamint
oly esetekben, hogy ha az előrehaladott
korban a foghus elenyészése kezdődik.

Biztos szer az anatherin-szajviz
könnyen vérző foghasnál, mely a fog-
edények gyengeségében keresendő. Még
pedig ez esetben keményebb fogkefe
használandó miután a foghust karczolja,
mely által tettlegesség idéztetik elő.Hathatósnak bizonyult be továbbá

Kaphatók Pes ten: TÖRÖK 3. gyógyszeres* urnái, király-utcza 8. sz. Vér
tessy Sándor illatszerárus urnái, Unschnld Ede urnái vácziutczában, Molnár
János urnái, LneíT M. illatszerárus urnái, Thalmayer A. és társa, Hoffutann K.,
Balitzky Sándor uraknál. Budán: az udv. gyógyszertárban, és Ráth gyógy-
szerész urnái, Tabán, külvárosban. ' 2197 (4 -6)

Alulírottnak van szerencséje ezennel köztudomásra juttatni,

* hogy nyilvános

fő- és kereskedelmi iskolájában,
nevelő-intézetével egyetemben

(PEST, ország-ut 4-ik sz. a.)

az üj tanfolyam folyó évi október 1-én
veszi kezdetét.

A szervezet, tanórák, tanfolyam valamint felvételi feltételek,
a programmból, mely kívánatra egész készséggel ingyen szolgáltatik ki
— megtudható.

a, Röser Miklós.
A tanulók fölvétele naponkint történhető.

ÁRJEGYZÉK

POLLÁK MÓRICZ
papirkcreskedésébol

egyetem-utcza 4. sz. a., az „Album"-hoz, Heckenast G.-féle házban
P e s t e n .

100 levélpapír névvel 50, 80 kr , 1 ft., egészfinom 1 ft. 50 kr.
100 színes levélpapír névvel 80 „ 1 „ „ 1 „ 50 „
100 ,i „ monogrammal vagy gyászfoglalványnyal lft. 50 kr ,egészfinom 2 ft.
Monogramra pecsételő-ostyák tetszésszerinti két betűvel gummirozva csinos tokban,

100 darab ára 1 ft_
100 db. latogatásljegy dombor nyomással 80 kr., kőnyomatu 1 ft. — kr., 2 ft 50 kr.
100 „ k ő n y o m a t a látogatásijegy bristolpapirra . . . . 1 „ 50 „ 2 „ 50

« « gyászfoglalványnyal 2 „ 50
levélboriték 8-rét 40, 60, 80

„ s z i n e s • • . 80 kr., 1 ft., 1 ft. 50
pénz-vagy okiratok küldésére 1 „ 8 „ 50

1 rizma jóféle irodapa pir 2 ft., 3 ft., legünomabb mlniszterpnplr 4 ft.
Aczéltoll (12 tuczat) 40, 60, 80 kr., 1 ft., 2 ft. 50 kr.
Pecsétviasz vékony vagy vastag szálakban 1 font . . . . 40, 60, 80 kr , 1 ft., 4 ft.

W A tisztelt tanitó urak, kik íróeszközeiket nálam vásárolják 10 % részesit tétnek.
9 V * Vidéki megrendelések utánvét mellett lelkiismeretesen, gyorsan és po ntosan

eszközöltetnek. 2278 (1 -25)

Előfizetési felhívás ~*&9 *i J j T l

MAGYAR UJSAG
folyó évi október-deczember folyamára. f

Ellenfeleink rósz akarata, miután gyanúsításaik, rágalmaik sikertelenek maradtak,
l<*fnitóbb már azon aggodalom terjesztésére vetemedett, mely szerint a kormányhatalom
előbb utóbb elfogná nyomni lapunkat.

Ezen, az általuk oly szabadelvűnek magasztalt kormányra nézve épen nem hízelgő
léj és ük hiven jellemzi kétségbeesésüket, vak dühöket, melyben készebb önmagukat is
sértik, csakhogy azzal nekünk árthassanak.

E rósz akaratu törekvésekkel szemben az uj évnegyed küszöbén szükségesnek
tartjuk figyelmeztetni a t. ez. közönséget, miszerint csupán tftle, az 6 nagy mérvű
pártolajától függ, hogy a hatalom és pártjának minden erőfeszítései s még neta-
lán alkotmányellenes üldözési kísérletei is sikertelenek maradjanak.

Mert a kárhozatos jogfeladások után uj törvényeinknek még fönmaradt s a saj-
tóra vonatkozó czikkelyei — noha tulszigoruak, de 1 ehetienné teszik azt, hogy a hata-
lom valamely lapot betiltson, megszüntessen, mint ezt az előbbi absolut rendszerek
alatt teheté.

A kormány hatalma csupán odáig terjed, hogy ellenünk pöröket inditbut, -- és
ha daezára abbeli igyekezetünknek, mely szerint valamint eddig, ugy ezután is a tör
vények korlátai között tartjuk magunkat, s nem hisszük, hogy a független polgárokból
alakuló esküdtszék ilyen irányú működésünkért elitélhetne, — ha mindennek daczára
elmarasztaltatnánk, a felelős szerkesztő kész a szent ügyért fogságot szenvedni, és ez
esetben pótolni fogja ót második, ha kell harmadik, negyedik stb. elvtársa, de a lap
iránya minden esetben változatlan marad'

Viszont a kiadó fedezni fogja a biztosítéki alapban pénzbüntetések által netán
okozandó hiányokat, miután az előfizetési pénzekból kártérítést nyer.

E szerint csak azon — a közönségtől függő körülmény idézhetné elő a lap meg-
szűnését, ha az ismételt pénzbírságokat az előfizetések nem fodözhetnék. Ebajt azonban
a t. ez. közönség lelkes támogatása elháríthatja.

Csupán a közönség akaratától függ tehát, hogy lapunk minden fondorlat daczárs
rendületlen fenálljon.

És mi az eddigi részvét után bizton hinni merjük, hogy a közönség támogatása
napról napra növekedni fog, s hogy mint eddig, ezentúl is meghiúsulnak a kormánypárt
hiveinek ugy lapunk tisztán nemzeti iránya,mint fennállása ellen irányzott cselszövényei.

Lehetetlen, hogy ebbéli várakozásunkban csalódjunk.
A szabad sajtó a közönség javára, előnyére szolgál; a szolgáivá törpült sajtó

elárulja a közönség érdekeit. Midőn tehát a közönség nem pártolná az ő legszentebb
jogait függetlenül s áldozatkészen védő közlönyöket, — saját legfőbb érdekeit hagyná
cserben, a mit az értelmes és szabadságra törekvő msgyar közönségről föltenni sér-
tés volna.

Mi elmondhatjuk bizton, s a nélkül, hogy bár ellenségeink részéről ellenmondás-
tól tartanánk: hogy lapunk határozott, független, nyilt magatartása a szabad sajtó
ujabbi megalapitásában első és legfőbb tényező volt; különösen pedig lehetővé tette
azon mérhetlen becsü körülményt, hogy a közönség legnagyobb hazánkfia Kossuth
Lajos messze kiható, rendkivüli hatású, s kiszámitbatlan horderejű nyilatkozványait
olvashatta. Átalában igyekeztünk mindent megtenni az országos közszellem fölébresz-
tésére, az ország veszélyes állapotának földerítésére.

Az összes nép hivatása hogy a megismert bajokat orvosolja; „egyes hazafi csak
aDnyit tehet, a mennyi erőt neki a nemzet kölcsönöz,"

Fölkérjük ennélfogva honfiúi tisztelettel elvbarátainkat, hogy lapunk terjesztését,
— az alkotmányos önállás biztositékainak visszaszerzésére és a társadalmi egyenlőség,
szabadság elveinek érvényesítésére irányzott hazafiui törekvések egyik igen fontos támo-
gatójáultekintvén: az uj negyedévre minél számosabb előfizetők gyűjtésére közremű-
ködni szíveskedjenek. —, „ ., . • • • • >

BAsztirmenyi Laszlo.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Postán küldve:

Évnegyedre (október—deczember) 4 ft. 50 kr.
Egy hóra I „ 50 „

g^T" A pénzes levelek bérmentes kflldése kéretik. — Gyűjtőinknek, tiz
előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.

A Magyar Újság kiadó-hivatala
5.2 — 8) Pest , egyetem-utcza 4. sz.
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Fontos liirdetmény dohányzók számára.
Pipák, szivarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési

likacsos-faszénből (plastisch-poröser Holzkohlen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egész-
ségre nézve oly káros nikotin-mérget tökéiletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkivüli kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz iztsoha
támadni nem engedi, s így minden pipa tisztán kisziható.

Glocke Lajos gyára Hensen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre ár-
jegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.

§ W Eladási helyiség Pesten: Horváth Ferencinél a váczi-utezában.
JPF* A lipcsei országosvásár tartama alatt a raktár létezik Lipcsében. „Tho

masgassehen Nr. 1, Ecke des Marktplatzes, 2 Treppen hoeh. 2247 (2-6)-

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztav. — Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

41-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.

Pest, oktober 13-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 6 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft.

9 ^ " " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vairv trthh
ígtatósnál csak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9 - Bélvei d ; „ , !

i d i t t a tá 30 jk ' s y K<"onminden igtatas után 30 ujkr.

Az amerikai dandárparancsnoki egyen-
ruha, melyet olvasóink mai képünkön szem-
lélnek, egy igazi magyar embert fedez.

Bonyhádi Perczel Miklós, ki nemcsak a
mi szabadságharczainkban 1848/9-ben, de a
közelebbi években az észak-amerikai nagy
belháboruban is dicső katonai nevet vivott
ki, Perczel Mór tábornoknak testvéröcscse,
született Bonyhádon (Tolnamegyében) a
Perczel-család ősi birtoka főhelyén, 1812-ik
év deczember havában,s így csak egy évvel
ifjabb a tábornoknál és nyolezadik azon 21
testvér között, kiket atyjok, a nagy tekintélyű
Bonyhádi Perczel Sándor, Kaj-
dacsy Erzsébettel, a ritka eré-
nyü és valódi magyar matro-
nával nemzett.

Gyermekkorát az atyai ház-
nál töltötte s Móriczczal együtt
nevekedett; tanitójok és neve-
lőjük Vörösmarty volt, ki
1817-töl kezdve 1827 ig volt
a háznál mint magán-nevelő;
hogy mily szívélyes viszony
volt a nevelő és az ifjak közt,
bizonyítja az, hogy Vörösmarty
első költeményét, mely nyilvá-
nosan jelent meg a „Tudomá-
nyos Gyűjteményiben, Perczel
Móricz és Miklós tanítványihoz
czimezte. E viszony köztük
utóbb az idők forró barátsággá
fejlődött.

Bölcsészeti és jogi tanulmá-
nyait Miklós a pesti egyetem-
ben végezvén, 1832-ben Ba-
ranyamegyében aljegyző lett,
s aztán csakhamar szolgabiróvá
választották.

Baranyamegye ez időben
nagy változásokon ment át;
fölötte is, mint az ország né-
hány más megyéje fölött, uj
korszak hajnala kezdett de-
rengeni. A tekintélyes és sza-
badelvű derék Siskovich, kit
azon időben radikal-reformernek neveztek, [
főként a Perczel-család befolyásánál fogva
első alispánná választatván, a megyei köz-
véleménynek szabadelvűbb irányt adott.
Perczel Móricz és Miklós bár ifjak még, a
politikai viták sorompóiba léptek, s ugy-
szólva vezetőivé lettek a baranyai radikál

P e r c z e l M i k l ó s .
reformereknek. Átalában véve Miklós hü
társa volt P. Móricznak azon izgatásokban
és küzdelmekben, melyeket ez 1837 és 1848
között Tolna-, Baranya-, Fehér- és később
Komárommegyében folytatott. Egyike volt
a tolnamegyei hires Kubinszky-párt főnö-
keinek, mely P. Móricz vezérlete alatt ala-
kult, és több éven át harczolt a Pecsovicsok-
nak keresztelt kormánypártiak ellen. E párt
Bezerédyt tüze ki követül s megválasztatá-
sát keresztül is vitte. P. Móricz már e kor-
szak elején, 1839-ben, tehát még Kossuth
föllépése előtt a legszabadelvübb javaslato-

P E R C Z E L M I K L Ó S .

kat tette az emiitett megyék gyűlésein, mint
például az urbér eltörlését, a közterhek vise-
lését, és a nép bevételét az alkotmány sán-
czaiba; a királyi városok szavazatjogát, az
ország Önállóságának visszaállítását stb., sőt
a tolnamegyei derék magyar és német lakos-
ság rokonszenvét birván, azok érdekeltségét

is igyekvék ez eszmék iránt felkölteni. —
Tudomásunk van egy levélről, melyet P. M.
1837-ben irt egy barátjának, s többek közt
ily formán nyilatkozik: „Itt vagyok a pusz-
tán, felügyelek a gazdaságra, a jobbágyok
munkáira, a robotra . . . én a robotra!? a
feudal kor e durva maradványára!? . . . s
itt lankadok, ahelyett, hogy karddal kezem-
ben, századunk szabad eszméiért harczol-
hatnékl..."

Roppant rázkódások, véres összeütközé-
sek, s mondhatni regényes események jel-
lemzik e megyei harezokaí, melyek hire s

magoknak a pártoknak nevezete
az egész országban elterjedt és
a jövő fejlődésére nagy hatást
gyakorlott; mig másfelől fegy-
verül és támaszul szolgált
Deák Ferencznek, a hazafi-párt
legfőbb és országosan tisztelt
vezérének nagy tervei sikeres
eszközlésére.

A kormány Móriczot és
testvéreit (Mauritius, Nikolaus
et Alexander omnes trés fratres
Perczel) lázitási perbe fogata és
elitéltetésökre külön bizottsá-
got delegált. De részint a kor-
mánybiztos grófVay Ábrahám-
«a/bigazságos, pártatlan és bölcs
jelentéséből meggyőződve, hogy
itt a Kubinszky-párt volna leg-
kevésbé vádolható, részint ma-
ga a Pecsovics-párt által indit-
ványozott felírás folytán a vád
és per egy ujabb királyi decre-
tum által megszüntettetek.

Tevékeny része volt Miklós-
nak azon működésekben is, me-
lyeket Móricz a védegylet meg-
alapitása körül kifejtett, szóba
hozván azt már 1841-ben. —
1842. január havában pedig in-
dítványt tett Fehérmegyében
vasutak építése, nemzeti bank,
fiumei kikötő, nemzeti kereske-

delmi rendszer iránt, s még azon évben
megalakitá Tolnamegyében az első hazai
védegyletet, mit aztán vagy húsz megyében
követtek; s'Kossuth vezérczikkben dicsőité
azelső 150 tolnait, kik a véd-egyletet aláirtak.

1848-diki márcziusban P. Miklóst Bara-
nyamegye követévé s az 1848-dik évi első .



I

képviseleti országgyűlésre Tolnamegye kö-
lesdi kerületének képviselőjévé választották.

Miklós nem volt oly jeles szónok mint
bátyja s azért az országgyűlésen nem vitt
oly feltűnő szerepet, de aztán a harcztéren
ő is megállta helyét emberül. Magas nö-
vésü, daliás termetű szép férfi volt s még
most annyi év s annyi viszály után is, azon-
nal szembeötlő katonás külseje van.

Már 1848-ban nemzetöri őrnagy lett
Tolnamegyében, s ö volt a legelső, ki az or-
szágban szabad csapatot alakított; s Bech-
told vezérlete alatt részt vett a ráczok ellen
folytatott első csatározásokban. Vitézségé-
nek már itt kitűnő jelét adta, kivált azon
alkalommal, midőn segédtisztjét, gr. Ziehyt
oldala mellől lőtték le s maga is a legna-
gyobb életveszélyben forgott.

Midőn István föherczeg szeptemberben
eltávozott s Móga egy lövés nélkül vissza
akart vonulni, Perczel Miklós is ez utóbbi
táborában volt tolnai önkénteseivel. Sukorón
hadi tanácsot tartottak, melyben P. Móricz a
megütközést sürgette s midőn Miklós is erő-
sen támogatta, Móga tábornok igy szólt
hozzá: ,,Morgen werden die Tolnaer auf
den ersten Kanonensehuss davon laufen."
Mire P. Miklós azt felelte: „Es ist besser
dass sie auf den ersten, als dass sie auf gar
keinen davon laufen."

Másnap szeptember 29 én P. Miklós, Sán-
dor öcsesétöl támogatva, a császári Wasa
gyalogság őrnagyának Jlecknek támadását a
jobb szárnyon győzelmesen vissza nyomta s
ez által a nap eredményére elhatározó be-
folyást gyakorolt. Ennek bizonyságára szol-
gál a következő levélke, melyet Móga tábor-
nok a csata vége felé küldött Perczel Móricz-
hoz; a levélke igy hangzik: „Ich gratulire
Ihnen Herr Oberst. Wir ziegten, die -Éhre
des Tages gebührt Ikrem Brúder und der
Tolnaer Nationalgarde."

E kis levélkének még az a nevezetessége
is van, hogy ezt a tábornok egyik nyargon-
cza, gróf Andrássy Gyula vitte Perczel Mó-
riezhoz, az a gróf Andrássy — mondja egy
egykorú emlékirat, kit később konstantiná-
polyi követté neveztek ki; s az az Andrássy
— tehetjük utána, ki jelenleg Magyaror-
szág miniszterelnöke.

A harczok további folyamában jelen volt
P.Miklós a schwechati,moori csatákban — s
azon tul is a bánáti hadjárat minden neve
zetesebb mozzanatában hü kísérője voltMó
rieznak, mig végre július hóban 1849-ber
ezredessé és aradi várparancsnokká nevez
tetett ki.

Később azonban Damjanics küldetet
várparancsnoknak s ez Izrael Miklóst Jog-
ságra vetteté; épen azon időben, midőn Mó-
ricztól is a tiszai tábort elvették. A történe-
lem dolga ezek okát kimutatni. Később, ini-
dön Móricz is Aradra került, az ö parancsára
bocsáták szabadon öcscsét. A két Perczel a
temesvári szerencsétlen csatában mint ön-
kéntes vett részt. Utolsók voltak a csataté-
ren s Móricz alól kilőtték lovát, aztán Lú-
gosra s onnan Orsovára vonultak és 1849
aug. 18-án átlépték a haza határait. Miklós
is egyike volt azoknak, kiket a török kor-
mány később Kiutahiába belebbezett,

Kiutahiában kereste fel Miklóst hü neje,
Latinovics Hermina; s 185 J-ben a Mississippi
fregátteon mindketten Amerikába hajóztak.

Miklós Amerikában eleinte órákat adott
mint franczia nyelvmester — mert a ma-
gyar, latin és német nyelven kívül folyéko-
nyán beszélte a franczia és olasz nyelvet s
aztán tökéletesen megtanult angolul is. -
Később 40 acre földet vásárolt, kis házacs-
kát épített s ugy élt a föld kerekségének át-
elleni részén. 1857-ben át jött Európába
Jersey szigetére, hogy Móriczot megláto-
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gassa, s itt maradt két évig. 1859-ben Olasz-
országban voltak mindketten, de hamar
visszavonultak, mert belátták, hogy idejö'k
még nem jött el. Miklós nejével együtt vissza
ment Amerikába, hol 1861-beo Jóvá állam
ezredessé választotta és két ezred szervezé-
sével és vezetésével bizta meg; s két éven
által mint dandárnok vitézül s többszöri
kitüntetéssel harczolt. A háború végeztével
New-Yorkba telepedett le — s üzleti életet
kezdett, de bekövetkezvén Magyarországon
a dolgok uj rendje, erőt érezvén még szivé-
ben és lelkében, azt szeretett hazájának ol-
tárán akarta feláldozni, s csakhamar jelenté
hazatérő szándékát.

A magyar nemzet mind a két Perczeit
szívesen íátta a hazatéritek között — mint
édes anya hosszú vándorlásból hazatérő
fiait. El lehet mondani, hogy a milyen volt
részükről az adjon isten, olyan volt a nemzet

észéről a fogadj isten. Deák Farkas.

Betegágynál.
Nem lesz egy vágyad, még csak egy sem,
Hogy rögtön bé ne teljesítsem,
Mit ajkad szól, vagy lelked gondol,
Ellesve, téve lesz azonnal.

Elviszlek messze, messzire,
Elő világ legszélire;
Ott élünk aztán, csupa ketten,
Ha kedvedet találod ebben.

S ha vágyad inkább válni tőlem :
Hirt sem vehetsz többé felőlem
Ugy elmegyek; nagy puszta földön
Eltein vadként, bolyongva töltöm
Es nyomom széllel söpretem,
Hogy el ne mondja életem.

S ha leginkább ugy tetszenék,
Hogy maradjak körödbe' még,
Azzal növelni kínaim,
Hogy lássalak más karjain :
Oh, azt is, azt is megteszem,
Csak gyógyulj meg, én kedvesem!

Nem lesz több kérés ajkamon;
Mindig csak hálát mond dalom,
Dicséreted mindszüntelen:
Csak tartsd meg őt, én Istenem!! —

, Réthi Lajos

M. a s s z o n y .
A következő meglepő történetet hallottuk

egy még életben lévő, felvilágosult és telje
hitelt érdemlő egyén ajkairól:

Feleségem nővére — úgymond — 35
éves korában özvegyen maradt két leány-
gyermekkel, kiket szenvedélyesen szeretett.
A férje által alapitott vászonkereskedést
folytatta s mivel még mindig szép nő volt,
számos kérője akadt, kik közül csak egyet,
bizonyos B. urat tüntetett ki különösen.
Nőm soha sem szenvedheti ez embert, mit
nővére előtt nem is titkolt, gyakran mondo-
gatván neki, hogy B. tulajdonképen csak kis
üzlete után vágyódik. Szegényes körülmé-
nyek között élt, s a házasság által csak
egyet akart elérni: kissé rendbe hozni anyagi
helyzetét.

Egy szép augusztusi napon M. asszony
jo-y hivták sógornémat — kirándulást

tervezett B. ur társaságában a vidék egy
szebb kilátású pontjára Nőm, bosszankodva
hogy e férfi kíséretében rándul ki, eleget
mondogatá ugyan, hogy jobban tenné,ha üz-
lete és gyermekei után nézne;Henriette (M.
asszony) azonban, mindezek daczára a me-
netelnél maradt, intézkedék a bolt iránt s
meo-igértette nőmmel, hogy leányainak gond-
játCfogja viselni.

A kiránduló társaság két kocsin indul
el, melyek egyikébe két, Henrietté által haj
tott pony-ló volt fogva.

Mi semmi esetre sem vártuk őket haza
kile-icz vagy tíz óra előtt, Ezt a következen-
dök miatt azért említem különösen,mert eb-
ből kitűnik, hogy nőm nem gondolhatott
hamarább megjövetelökre.

Este hat óra tájban nőm a kertbs ment,
hogy behívja a gyermekeket. Nem találván
ott őket, keresésökre indult, inig végre az
üres istálókhoz is eljutott s azon hiedelem-
ben, hogy talán ott játszanak — benyitott;
— helyettök azonban a legsetétebb szöglet-
ben látja nővérét, M. asszonyt. Meg vala
lepve, mert nem várta őt ily korán haza; de
elég csodálatos, az kevésbé lepte meg, hogy
itt találja. A kirándulás miatt különben is
boszus lévén reá, női szeszélylyel a szóvál-
tást azonnal fel akará eleveníteni s kapott
rajta, hogy uj tárgya akadt. „Ugy gondolom
— szólt — hogy e kirándulásra mást is ölt-
hettél volna, mint e legszebb s legdrágább
fekete selyem ruhádat. — Megjegyzendő,
hogy nőm, mint idősebb, mintegy tanácsadói
jogot igényelt magának, s fekete selyem ruha
uzon időben sokkal nagyobb fényűzésnek
tartaték, mint mai nap.

Nem kapván feleletet, nőm ismét meg-
szólalt. „Ha a legkisebb intést sem tudod
jlfogadni durczásság nélkül, magadra hagy-
lak." Ezzel bejött hozzám megmondani, hogy
a kirándulók hazatértek és nővérét nem a
-egjobb kedvben találta az istálóban; akkor
nekem sem látszék valami rendkívüli dolog-
nak, hogy ott találkozók vele.

A lovakat tőlem kölcsönzék az egyik ko-
~si számára, vártam tehát, hogy haza hoz-
zák Henriette szomszédunkban lakván, cso-
dálkoztam, hogy senki sem jö elmondani,
hogy folyt le a mulatság, s gondolám, jó lesz
átmenni s megkérdeni tőle. A szolgáló, nagy
meglepetésemre azt mondta, hogy még nem
tértek haza, mi engem aggodalommal kez-
dett eltölteni; nőm azonban saját szemeivel
látván Henriettet, nem akart hinni a szolgáló
szavainak, s azt állitá, hogy alkalmasint pa-
rancsot hagytak eltitkolni megérkeztüket,
hogy lovaimmal még más valahová mehes-
senek stb.

Tiz órakor a kirándulók egyike szembe-
tűnő izgatottsággal nyitott be hozzánk; nőm
azonnal gyanitá, hogy szerencsétlenség tör-
tént s szóhoz sem engedé jutni.

— Mi baj? Mi történt Henriettel?
— Ha életben óhajtja még találni, jöjön

tüstént velem.
Előadásából megtudtuk, hogy a ponyk

nem voltak még jól betanítva s azok tulaj-
donosa, nem örömest látva a gyeplöt Hen-
iette kezeiben, nagy óvatosságra intette öt.
.így helység közelében gyors hajtás közben
a ponyk megijedtek valamitől s eszeveszet-
ten vágtattak egyenesen egy zárt kapunak.
Hasztalan volt minden erőlködés a lovakat
feltartóztatni, néhányan a kaput siettek ki-
nyitni, de későn; a másik két nő kiugrott;
Henriette hiába igyekvék fékezni a neki va-
dult állatokat — mig végre már a kapura
rontván kocsija ö is kiugrott — de szeren-
csétlenül fejre bukott s eszméletlenül terült
el a földön.

Egy közel házba vitték ápolás végett,
rögtön orvost hívtak, de csak annyira nyer-
heté vissza eszméletét, mig ennyit mond-
hatott: „Istenem, gyermekeim!" Szemeit
körülhordozta a szobán, mintha keresne va-
lakit; szólni akart, aztán ismét elájult. •—
Ez hat órakor történt, midőn nőm az istáló-
ban látta öt, vagy inkább csak látni vélte;
mert nem lehetett egyéb mint szelleme.

Mialatt ismerősünk ezeket elbeszélte,
kocsink elkészült. Fölültünk s még elég ko-
rán érkezénk, hogy halála perezén jelen le-
gyünk. Csup4n akkor volt eszméletnél, mi-

dőn fennebb beszélni erőlködött, hasztalanul.
Fekete selyem ruhában volt.

Midőn hagyatékát rendeztük, kitűnt,
hogy alig maradott valami a két árva szá-
mára. Nagyatyjuk, ki tehetős ember volt,
magához vévé őket; de nem sokára történt
halála után csak tengődtek a rokonoknál,
egyik a másikhoz küldözé, s két évig otthon
nélkül keserves életet éltek.

Gyakran tűnődtem magamban, miként
segíthetnék a szegény gyermekeken, miután
magamnak is nagy számú családom volt s
már majd elszántam magam arra, hogy
szűk anyagi helyzetem daczára házamba fo-
gadom őket, midőn üzlet-dologban hirtelen
a szomszéd városba kellé utaznom. Az ügy
annyira sürgős volt, hogy éjjel utazám el
Gyönyörű holdvilágos éj volt, mély hólepel
boritá a földet, a hideg lég élesen metszé
arezomat; útitársul nagy bulldog kutyámat
vivém, mely fél-ébren pislogott a keskeny
ülésen, meleg pokróczok alatt.

Utunk csöndes, elhagyott tájon vitt; a vi-
dék nyilt és sik volt, a szem messze távol-
ban nem akadt meg semmiben; — nem jól
érzem magamat e kietlen helyen — midőn
kutyám borzadozva pokrócza alá rejtőzött;
a ló iságaskodék smajd az árokba fordított.

Felnéztem. A ló előtt, fehér öltönyben,
mely a fénylő hó fehérségét is tulragyogá,
fedetlen fővel, szétszórt hajjal egy nőt lát-
tam haladni. Látása ily öltözetben, ily zord
éjjelen eleinte annyira megdöbbentett, hogy
alig tudtam, mit tegyek. Magamhoz térve
kiálték neki, nem kiván-e fölülni kocsimba ?
Semmi válasz. Gyorsabban hajték, lovam
reszketve, ágaskodva száguldott előre. Az
alak mindig előttünk haladt. Azon gondo-
latra jövék, hogy ez nem nő, hanem átöltö-
zött férfi, ki rablási szándékkal kerülget,
ezért kutyámat kezdem ráuszítani; ez azon-
ban reszketve bujt a pokróczok közé. Végre,
mindenre elszántan, megállapodám.

Az alak mindig a ló fejénél állt. A mint
megálltam, megfordult s — elhalt sógorném
M. asszony arczát láttam oly világosan, mint
önt most, fehéren, átszellemülten. Bár nem
vagyok ideges, megvallom, nem a legjobban
érezém magam. Henriette mélyen, busán és
szótlanul tekintett reám. Ekkor meggyőzöd
tem, hogy ez szellemes visszatért bátorságom,
tudván, hogy tőle bántódásom nem lesz. Mi-
dőn végre szólni tudtam, kérdeztem, mi há-
borgatja nyugalmát? Nem felelt, csak foly-
vást azon merő tekintettel néze reám. Érez-
tem, hogy gyermekeiről kell szólanom,

— Henriette, gyermekeid végett nem
nyughatol ?

Semmi válasz.
— Henriette — folytatám — ha az

volna, fogadom, hogy mig erőmtől telik,
nem lesznek elhagyatva. Nyugodjál békében!

Semmi válasz.
Homlokomra emelem kezemet, hogy le-

törüljem róla a hideg verítéket; midőn sze-
meim elöl elvevém kezeimet — az alak el-
tűnt s magam valék. A hideg szél metszőén
fújt, a csillagok fényesen tündököltek; ku-
tyám kibútt rejtekéből és hizelkedve nyalo-
gatá kezemet, mintha mondani akarta volna:
Jó uram, ne haragudj; mindig híven szol-
gállak, csak most nem tehettem.

A két gyermeket magamhoz vevém s
növeltettem, mig maguk szárnyára nem kel-
hettek. Angolból F. G.

Nagy-Enyed, régészeti és történelmi
tekintetben.

(Folytatás.)

1600. Ez évben Erdély sorsa Enyed előtt,
vagy inkább Enyed felett, a szomszéd Miriszló és
Décse nevű falvak között dőlt el.
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Báthori Zsigmond kegyetlenségei és nyugha-
tatlan természete iszonyú nyomort hozott az or-
szágra; most nejének, majd Endrének, püspök
rokonának adta át az ország kormányát s Rudolf
császár egyéb haddal nem igen rendelkezhetvén,
ez egyezmény-ellenes intézkedések megboszulá-
sára: a nagyravágyó oláh vajdát Mihályt indítá
Báthori Endre ellen.

Szeben alatt árulás által győz s a vajda ke-
vély diadalmenettel vonul be Gyula-Fehérvárra,
mig Báthori Endre székelyek kezétől vérzik el
Csikszékben.

Mihály vajda megkezdve kegyetlenkedéseit
az elhagyott országban, már azon tanakodik, hogy
a magyar nemességet végképen kiirtsa, midőn
ezek a vesztett ütközet rémülésétől felocsúdva,
Tordán gyűlést tartanak s a vajda ellen, ki már
inkább a maga, mint a császár kezére dolgozik,
Bástát, az Erdélyhez közel táborozó császári ve-
zért is meghívják.

A vajda roszat álmodik ugyan a fehérvári
fejedelmi palotában, mert egy Torda felől indult
felhőből álmában villám csap reá: de környezete
mégis reáveszi, hogy szálljon táborba.

Megindul tehát inkább nagyszáma (25,000)
mint rendezett táborával, melyben keletnek min-
den nemzetisége képviselve van s Enyed alá a
Tinód nevű rétre száll; mig Básta, hátát a mirisz-
lói hegynek vetve, az ott lezúduló patak és a
Maros által képezett szegletben vesz megerősi-
tett állást.

Másnap szept. 17-én a fegyelmetlen sereg neki
zúdul Enyednek s a semmit sem vétett várost fel-
dúlván és felégetvén*), a Holt-Marosnak nevezett
berekig nyomul előre. Innen 300 lovast tul küld
a vajda a Maroson, hogy a gombási hegyen tá-
bort ütvén**), a netalán őt megkerülni szándé-
kozó magyar hadat szemmel tartsa. Kozákjai elő-
őrsi csatát kezdenek a magyar lovassággal, de
estvére kelve visszaszoríttatnak.

Most Mihály alkudozni kezd; de a magyarok
másnapra halasztják a feleletet.

Másnap reggel Básta felgyujtatja Miriszlót s
sergeivel, mintegy 12,000 magyarral és némettel,
tettetett futással üécse felé vonul fel a Maros
mentében, hogy a vajdát kedvezőbb helyzetéből
kicsalja.

A csel sikerül. Mihály csapatai rendetlenül
tolongnak a hitök szerint futó magyar had után,
mig végre azt a décsei magaslaton hadi rendben
állitva találják. A hires Toldy utóda Toldy Mik-
lós, Sennyei Miklós, Pethe László, Csáky István,
Perusit Máté s végre a derék Borbély György,
ki kéz- és lábköszvénye miatt szekerén szaladgál
le s fel, szembe indítják a föllelkesült sereget.

Előbb a kozákokat szorítják a Marosba, majd
véres öldöklés után, az egész had vad futással
bomlik fel; maga a „nagy" Mihály Fogarasig
meg sem áll.

A szerencsétlen enyediek, kikre a temetkezés
bizva volt, tizenegyezer halottat szedtek össze; e
hulla-tömeg két nagy halmot képezett a Maros
partján, s később a víz által lassankint elhor-
datott.

Ez volt a szept. 18-ki nagy nap; de szegény
Enyed ezt is drágán vásárolta meg. (Szamo&közi
után Bethlen Farkas: Histor. de rebus transilva-
nicis Tom. V.)

1601. Egy rövid év sem telt le s a hamvából
még fel sem épült várost második, az elsőnél még
nagyobb csapás érte.

Egy év alatt változtak a dolgok. Mihály visz-
szanyerte Rudolf császár kegyét s most Básta és
ő együtt gazdálkodtak Erdély egykor gazdag
földjén. Meg is látszott kezök nyoma. Még asirok
sem maradtak épen s a marháitól kifosztott pa-
raszt, magavont taligáját elnevezte „Básta szeke-
rének."

Tordának azért kellett lakolnia, mert múlt
évben innen indult ki a Mihály elleni terv. Enyed-
nek miért? Isten tudja, talán még volt benne mit
rabolni. Rácz György nevű vezérét bizta meg ez
év_ augusztus havában e szép feladattal Mihály
vajda s ez elég hű szolgája volt urának. A ki el
nem menekült, meghalt; ház épen nem maradt.

Innen Gyula-Fehérvárra mentek fejedelmi és
királyi sírokat rabolni. (Kővári IV. 121, Bethlen
V. 33, Kemény 45. 1.)

1603. Két év alatt, ugy látszik, a leirhatlan
nyomor daczára is annyira összeszedte magát a
város népe, hogy a kalandozó csordák ellen kas-
télyát védelmezhető állapotba tette. Mert Toldy

*) Ez égetés főeszközéül Taby Istvánt, Básta egyik
vezérét jegyzi fel a krónika. (Lásd Wolf. de Bethlen IV.
Tom. 585.)

B#) Máig látszik az ezek által vert tábor sánczolata.

István és Borbély György ide vonulnak meg Básta
dulongó csapatai elől. (Kővári IV. 139. 1.)

1613. Ez évben szeptember 3-kán Bethlen
Gábor az enyedi kastélyt az Enyedhez, mint ura-
dalmi fő-jószághoz (caput dominii) tartozó falva-
kat (Décse, Miriszló, Fel-Enyed, Muzsina stb.)
első nejének, Károli Zsuzsannának, irja át 12,000
tallérban.

(Ez eredeti oklevél megvan a n.-enyedi ref.
kollégium levéltárában, nagy diszszel, arany be-
tűkkel kiállítva.)

1629. Bethlen Gábor élete hanyatlását érez-
vén, miután hazájának jogi állását biztosította,
végházait, templomait megépítette, a külföld előtt
országának tekintélyt, benn jóllétet, gazdagságot
teremtett: minden igyekezetét egy szebb jövő esz-
közlésére irányzá s egy főtanoda végmegalapitá-
sán fáradozott, melyet Gyula-Fehérvarott már
1622. óta megkezdett s a mivelt világ első meste-
reivel (Alstaed, Opitz, Bisterfeld) látott volt el.
Most, hogy a tanodának állandó jövedelmet biz-
tosítson, a következő nevezetes alapítványokat
tette:

1. A főtanoda fenntartására 20,000 forintot
ajándékoz szept. 1-én 1629.

2. A tokaji hegyen lévő „Hét szőlő" nevű
szőlőskertjét 1629. szept. 2-kán a tanodára Íratja.
(Ezt később a Rákócziak tartván árendában,
II. Rákóczi Ferencz buktával a fiskus igaztalanul
elfoglalja.)

3. Debreczen városának taxáját, mely várost
őaz Enyingi Török család jogánbirta,ugyancsak a
tanoda alapjául ajánlja fel (a fiskus később erre
is reá tette kezét) szept. 2-án 1629. S végre

4. Enyed városát, mindennemű fizetendősé-
gével és jövedelmeivel s a hozzá tartozó Miriszló,
Décse, Fel-Enyed, Muzsina, Hidas nevű egész,
Besenyő és Henningfalva rész-jószágokkal a fő-
tanodának hagyja. 1629. szept. 2-án.

(Mindezekről az eredeti okiratok a n.-enyedi
ref. kollégium birtokában vannak.)

1634. Ugy látszik, a szép hagyomány, már
az első utódban I. Rákóczy Györgyben nem eléggé
kegyeletes kézre jutott; különben alig lehet érteni,
miként történhetik, hogy ez, 1634. szept. 10-én a
fehérvári kollégiumot Enyed városának méh- és
bárány-dézmájáról biztosítja.

1643. Ugy kell lenni, hogy védelmi esetekre
a fehérvári kollégium az enyedi nemességet a

ethlenféle épületbe bocsátotta; vagy egy ma nem
létező vagy végre más név és birtokos alá került
bástyájoknak kellett itt lenni, mert az „approbata
Constitutio" ez évre vonatkozó szabványai köíött
az országgyűlésnek egy határozata áll mely ren-
deli: „hogy a nemességnek enyedi kastélybeli
kamarája restituáltassék s a controversia a városi
nép és nemesek között intéztessék el." (Lásd
Approb. Const. e. h.)

1657. Ez év február havának 10-én kiadott
oklevele által II. Rákóczy György Enyed városa
polgárait megnemesiti, minek következtében ezek
magokat a közteher viselése alól kivonják. (Lásd
Compilata Constit. e. h.)

1658. Ez év újra siralmas vala Enyed váro-
sára nézve, ellenben a kastélynak ez egyszer dicső-
séget szerzett, miután az ostromot szerencsé-
sen (?) kiállotta.

Ez egy esetet illetőleg azon kellemes hely-
zetben vagyunk, hogy egyidejű, sőt már nyomta-
tásban is megjelent, de ma már igen ritka for-
rásból meríthetünk, mely a város, különösen a
kastély körül tett védelmi intézkedésekre oly hű
és világos fényt vet, hogy nem tartjuk elvesztett
fáradságnak ez eseménynél kissé hosszabban
időzni.

II . Rákóczy György szerencsétlen lengyel
hadjárata felharagitá a török Portát s még e "sze-
rencsétlen koronavadászat esztendejében, mely a
valaha kiállított legszebb erdélyi hadsereg, Er-
dély virágának elveszésével s tatár rabságra hur-
czolásával végződött, tudtul adá a szultán Erdély
rendéinek, hogy Rákóczyt a trónon nem tűri.

Ekkor Rhédey Ferenczet választák; de Rákó-
czy nem nyugodott s Rhédeyt lemondásra kény-
szeritette.

Most a szultán büntetésül legrakonczátla-
nabb csapatait: a két oláh vajdát, a silistriai basát
s végre a legvadabb tatárságot bocsátá a szeren-
csétlen kis országra.

Itt már átvehetjük a krónikás szavait: „Hall-
ván a tisztek a városban (Enyeden) hogy az ellen-
ség közel volna, elküldenek bizonyos embereket
Fagarasig, a kik is megjővén, és az ellenség jöve-
teléről bizonyos hirt hozván, mindjárt rendelének
gondviselőket a kapukban, tornyokban, az utczá-
kon és sorompóknál. Egyik fő gondviselő voltGás-



pár János a másik Boltos Mihály; kiket is arra
rendelének, hogy a népnek előtte mennének, mi-
kor az ellenségre csatára kimennének. — A strá-
zsáknak is rendelének két elöljárót, Tóth Mihályt
és Nagy Jánost; a kapukban Szabó Keresztélyt,
Posta Istvánt, Csizmadia Mihályt; megesketvén
ezeket erős hittel az ő tisztjükhöz, hogy e várost
sem el nem árulnák, sem pedig a kaput halálig
meg nem adnák."

Eleinte apróbb csa-
patok jöttek és pedig ^ _ _ _ _
az első Csombord, a má- r=~- '^cs-
sodik Fel-Enyed felől a
város alá: de ezeket a
városiak szerencsésen =.>
visszaverték; sőt az
utóbbiaktól tetemes ra-
gadoinányt is ejtettek.

De szept. 8-án már
nagyobb csapat jő Szt.-
Király felől, mely a
marha csordát is elke-
ríti, s midőn ezt vissza-
vernék, egy 5000-nyi
sereg, melylyel meg-
küzdenek ugyan a so-
rompóknál, de pár em-
ber vesztesége után

kénytelenek a kastélyba
vonulni vissza.

A következő napok
eseményeit ekként foly-
tatja a krónikás:

„9-dik szeptember.
Elérkezik a moldovai
vajda fia sok néppel,
annak meghódolván,
fizetünk 230 tallérokat,
hat ezüst kupát, me-
lyekkel kimen vén Lip-
pai Mihály, épen Ko-
lozsvárig vitte. S on-
nan is alig eresztette vissza (t. i. a vajdi fia Lip-
pait).

10-ik szeptember ; elérkezik a derék tábor,
melylyel volt a tatár Kán, a silisztriai basa, mol-
dovai, havasalföldi vajdák lövő szerszámokkal;
beizene, hogy kinek tartjuk a várat, kényszerité-
nek, hogy megsarczoljunk*), ha pedig nem,
ágyukkal mind összerántják a várunkat. Mi
kiküldöttük hozzájok
Nyerges Jánost, de őtet ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^
meghurczolták, és ugy
megfosztották, hogy

még az ingit sem hagy-
ták rajta, de a havasal-
földi vajda ismét meg-
adatta nékie, beizen-
vén, hogy öreg emberek
menjenek ki hozzájok ;
mentenek is ki ezek:
Adorján Szabó János,

Szabó Bálint, Tót
György és Szirmai Ist-
ván. Ezek közül Ador-
jánt bébocsátották, a
többit künn marasztot-
ták; ugyanazon napon
adtunk sarezot sokat,
aranyat, tallért, ezüst

poharakat és egyéb
ezüst marhákat is; de
azzal sem elégedtek
meg, hanem beizenvén
egy török által, mely
követ ugyan zálogul be
is jőve hozzánk, meg-
kérdvén, ha volna-e hi-
tünk , mi bebocsátók
hitre, zálogul, mivel a
mi atyánkfiai is oda ki
voltak. E követ által
azt kívánta a vajda,
hogy minden javainkat
adnók ki, fegyverein-
ket raknók le, adnók
meg magunkat és elki-
sértetne bennünket be-
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nének a viadaltól. E viadalban ellövék közülünk
is a várfokról Németi Jánost, és Porhát Istvánt."

Itt rövidebbre vonjuk a krónikás előadását.
A vár körüli sátrakat még az nap meggyujtá

az ellenség. Másnap 11-én pedig újra követ érke-
zett bé,hogy hitlevél mellettadják ki fegyvereiket,
és becses portékáikat, mire ezek hajlandóknak is
mutatkoztak; de az ellenség egyre követelőbb lett.

Nagy-cnyedi képek: 4. A lutheránus lelkész lakása a XV-ik századból. — (Nemes Ödön rajza után.)

„A mi legkeservesebb, sírásra méltóbb —
folytatja a krónikásunk — a tatár kán kívánsá-
gára három szép szűz leányt is adtunk ki*), amely
ugyan bün volt, de a nagy szörnyű félelem vitt
erre."

Némelyek kétségbeesve az ellenség közé ki-
mentek, mások a nagy toronyba szorultak, annak
lépcsőjét elhányván.

utolsó harezhoz készülnek, melyet krónikásunk
igy ad elő:

„Ezeket igy látván, Istent segítségül hiva,
embereinket elállitottuk rendre ; óntálakból go-
lyóbist öntvén, ostromnak kezdénk mi is készülni,
mert láttuk, hogy nem javainkat, hanem életün-
ket vadászszák, holott még szent edényeinket is
kiadtuk nékiek, miért hogy ígérték békével való

hagyásunkat."
,,Az Isten megszán-

ván, megerősítő ben-
nünket annyira, hogy
mikor a havasalföldi
vajda a silistriai basá-
val és szultánokkal (igy)
a kapura jőve, csak egy
darabontunk által is el-
veszthettük volna (őket)
de a hadnagyunk Bol-
tos Mihály nem engedé,
hogy ellőjük *). Azon-
ban csudára, és hála-
adásraméltó dolog tör-
tének, mivel az Isten
könyörüle rajtunk és
bocsáta a mi ellensége-
inkre oly szörnyű fer-
geteget, ugyannyira,
hogy az ellenségnek a
vár körül felütött zász-
lói közül egynéhány

megége, az ellenség pe-
dig a fellyülről szállott
tűz miatt kénytelenit-
tetett a szőllő hegyekre
szaladni.

Mely ellenségből
több esett el százhet-
vennél a lövés által,
mint azután értettük."

Itt elhagyjuk a jám-
bor krónikást, s kritikai

szemmel tekintve a dolgot, annyit megengedhe-
tünk, hogy a fergeteg feltartóztatá az ostromot s
vagy kedvezőtlen hirek, a pogány nép szokásos
babonasága, melynek egyetlen villámleütése is
elég lehetett, vagy végre annak meggondolása,
hogy a várban nyerhetők már nem érnek fel a
még szenvedhető veszteséggel: a sáska csapatot
tovább mozditá.

A védőket pedig,
kik tehetségesebb vezér

_ nélkül csekély erővel,
de annál több kitartás-
sal oltalmazák kis kas-
télyukat, mindenesetre
megilleti az utódok há-
lás emlékezete. (Lásd
Dipsai Szabó István:
,,Erdélynek s Nagy-
Enyed városának két
rendben esett égetésé-
nek, sarczoltatásának,
raboltatásának rövid,
de hiteles históriája."
N.-Enyeden, 1838.)

(Vége kftvetkezik.)

Nagy-enyrdi képek: 5. A nagy-envedi közös sir. — (Xe.nes Ödöa rajza után.)

kével, de minekelőtte a zálog török bejött volna,
lőni kezdették a várunkat ágyukkal, és a tatá-
rok ostromnak készülének! De mi i8 annyira
kezdők őket lőni, hogy az ostromlást elhagyták ;
mert a pattantyúsaik közül ellövénk vagy négyet,
a zászlótartóik közül is egynéhányat és megszün-

*) Sarezot fizessünk.

E rémület között a kezesül fogott török ki-
szökött, s a vár gyenge oldalát elárulta. A kán
oda vitetett három ágyút, s a várat lövetni kez-
dette. Ez végsőre határozta a benszorultakat „Jé-
zust!" kiáltanak, a hitlevelet kopjára tűzik s

volt.
•) Ezek egyike, szájhagyomány szerint, Jónás leány

Petőfi gyermekkori
lakhelye.

Hol született Petőfi,
e sokat vitatott s már
nagy valószínűséggel,
bár még nem teljes bi-
zonyossággal eldöntött
kérdést nem szándékom
itt újra fölvenni.

Annyi bizonyos,
hogy, ha nem Félegy-
házán látta is meg a
legnépszerűbb magyar
költő a napvilágot s ha
e szerint saját szavai:

„Ez a város születésem
helye . . . "

némi túlzást foglalnak is magokban, de már cse-
csemő korában itt laktak szülei, itt lett ő járó,
gyügyögő, beszélő gyermek, itt töltötte élete
legelső éveit.

E kőfalak, melyeket képünk teljes hűséggel

*) Hihetőleg, hogy az ellenség boszuját jobban
ne költsék.

fel

ábrázol, nem állottak még akkor;( 8 némi fictio
van abban, hogy e házban élte volna gyermekéveit
a költő. A tábla is azt mondja: Itt. Egy kis roz-
zant, nádfódelü épület állt akkor (negyvennégy
éve!)e helyen; _ _ _=

annak falai, egy —%=\L^ ~^~~ z.~
részben, ugyan ^_
mé<í ma is meg-
vannak az épü- iE
let azon részé- Jte.
ben, mely az Jjr;
udvarra nyúlik. §^

Akkortáj-
ban, hogy Pe-
trovics István,
a komoly ter-
mészetű mészá-
ros^ költő édes-
apja, Félegyhá-
zára jött lakni,
e Uiáz Bánhidy '-
Gáspár tulaj-
dona volt, ki
azonban másik
házában lak-
ván, emez la-
katlanul állott,
— míg Wagner
József, Petro-
vics benső ba-
rátja, ki nem
bérelte a Fél-
egyházára köl-
töző Petrovies-
•család részére,

mely aztán
1827-dik évi
mindszenthóig
csendes meg-
elégedésben s

meglehetős
anyagi állapot-
ban élt benne.

Még ma is sokan emlegetik az alacsony ter-
metű, köpezös, pirospozsgás mészárost, kinek
kitűnő lovai s bikafogó kutyái voltak; — ma is
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szoms7.é(]okat öá«ejárván, egy helyen vajas ke-
nyeret, más helyen pedig piros almát nyomtak
kezébe.

De ki g >ndolca volna akkor, hogy e fiu a ma-

Petőfi gyermekkori lakházn Félegyházan.

gyár nemzet legnagyobb lantos költőjéül van
kiszemelve a múzsák által? Ki gondolhatta volna
el a kis fiúról, a ki apjához a mészárszékbe bal-
lagván, az utczakon pajzánkodott: hogy egykor

kikkel a templom mögötti kis épület előtt az utczai
porban űzte az élet legkedvesebb foglalkozását —
gyerm kjátékait.

Még ma is él egy jeles emberré nőtt pajtása
körünkben, ki
beszéli, hogy
az ő nagy apj a

készité a ,,füz-
fasípokat" & a
„szilaj nádpa-
ripákat," me-
lyeken az ak-
koriban a pia-
ezon levő kút-
hoz lovagoltak
itatni: ott az-
után,mint gyer-

mekek közt
szokás, össze-

összekaptak,
le-leszálltak a
lóról s egymá-
son verték szét
a szilaj nádpa-
rípákat; ekkor
aztán mind-
ketten haza
mentek pitye-
regve, — más-
nap azonban a

jó öregapó
megint fölru-
házta őket nád-
lóval, s ők is-
mét a régi jó
czimborák let-
tek.

Nem puszta
költői képzelet

hát költőnk
,SziiIb'földemenl

czimü s Fél-
egyházán irt költeményének e szaka:

, Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok, íűzfdsípot fújva,

Spanyolországi képek: IV. Szegény ember temetése Sevillában.

•emlékeznek a magas termetű, szikár s gyönge ; neve a világirodalom bámulatát magára vonja?
alkotásu nőre, kinek minden öröme Sándor fiában I — A világ rendesen csak a magas származású
volt; — ma is emlékeznek a barnás bőrű, „pen- ! fiukat szereti ismerni s bámulni; — a szegény
•deles" vagy szoknyás, nyurga kis fiúra, ki a ; mészáros-fiut csak környezete ismerte s pajtásai,

Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályúhoz mék, lovam inni kíván;
Megitatom: gyi lovam, gyi betyár —
Cserebogár, sárga cserebogár!"

,,A mi legkeservesebb, sírásra méltóbb —
folytatja a krónikásunk — a tatár kán kívánsá-
gára három szép szűz leányt is adtunk ki*), amely-
ugyan bűn volt, de a nagy szörnyű félelem vitt
erre."

Némelyek kétségbeesve az ellenség közé ki-
mentek, mások a nagy toronyba szorultak, annak
lépcsőjét elhányván.
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Még élő emberek beszélik, kik a Petrovics-
családot közelebbről ismerték, hogy a „Sándor
gyerek" igen daczos volt, ha megharagitották; s
daczosságát, egy pár mogorva szó által, csakis
apja tudta lehűteni, kitől Sándor igen tartott.
Voltak azonban jelesb tulajdonai is. Pkn'm József
vágólegényök beszélte, hogy ő 1827-dik évben
lévén nálok, Sándor az asztalnál rendesen ő mel-
lette evett, s mint gyermeknek, elmés ötletei, kér-
dései s feleletei voltak; de apja csakhamar rendre
utasitá, ha az asztalnál beszélgetni kezdett.

Egykor azonban — beszélő nevezett — az
öreg Petrovicsnak nevenapja lévén, a kis Sándor
köszöntő-verset mondott tiszteletére, s midőn el-
végzé a dikcziót, apja szemeiben könyek csillogtak.

Ma is élő sebészünk, Sallay László volt az,
a ki Sándort, mint benevolus auditort a kathol.
elemi iskolába vezetgeté s az írás és olvasás első
elemeire, a pontok és vonalok elhelyezésére ok-
tatgatá.

Az ő állitáía szerint Sándor virgoncz, eleven
természettel 8 élénk fölfogással birt.

Még valamit a házról.
1827-ik év utóján Szabadszállásra költözött

a Petrovics-család, s a Bánhidy-féle ház, melyben
laktak, tulajdonosától elpöröltetvén, több h.-m.-
vásárhelyi rokonok tulajdonává vált; s ezektől
vette meg az akkori kis-kun ker. kapitány, b. e.
Szabó József ur, fia Szabó Sándor s 1848- ki derék
követünk részére, ki azt ily szerény de vonzó ki-
nézé8Üvé alakította át, s kinek máig is tulajdona.

S mig az idő haladott fölöttünk, egy reggel
csak arra ébredt a magyar nemzet, hogy a Petro-
vics István, egykori félegyházi mészáros fia Sán-
dor — no „az a kis vézna, virgoncz gyerek" —
hazánk legnagyobb költője.

1861-ben művész hazánkfia Reményi körutat
tevén, Félegyházán is megfordult s hangversenyt
adott, mely után a tiszteletére rendezett társalgó-
egyleti estélyen inditványozá: „hogy azon ház,
melyben nagy Petőfink mint csecsemő élt s melyben
az édes honi szót először ejtek ki ajkai, egy már-
ványlappal jelöltessék." — S az e czélra begyült
kis összeg a művész áldozatkészsége folytán
110 ft. 50 krra egészittetvén ki. az emléktáblát
— melyre „Itt élte gyermekéveit Petőfi Sándor.
A nagy költő emlékének tisztelői. 1861-ben" van
vésve — Gerenday ur csakhamar elkészité s ren-
deltetése helyére, Szabó Sándor ur házához le is
szállitá.

De a mostoha politikai viszonyok miatt csak
most jött el ideje, hogy az emléktábla rendelte-
tési helyére illesztethessék; s mint képünkön lát-
ható, a ház homlokzatán a két középső ablak közé
van illesztve, és leleplezése f. hó 13-kán, tehát a
mai napon, meg is történik.

A nemzet, korán elvesztett nagy költője ez
igénytelen emlékét, mig az az idővel daczolni bir:
mindig kegyelettel tekintendi. Pásztor Ferencz.

A börtöniigy történetéből.

Spanyolországi képek.
IV. Alamizsna* temetés.

Talán Olaszországot kivéve, Spanyolország-
ban látni a legfényesebb, legezifrább vallási szer-
tartásokat, mi a spanyol nép rendkivüli vakbuz-
gógágában s ebből folyó adakozóságában leli
magyarázatát.

Azonban a fényes körmenetek, szertartások,
mint Davillier megjegyzi, inkább elszomoritó,
nyomasztó, semmint jótékony hatást gyakorolnak
a szemlélőre, önkénytelenül eszébe jut az ember-
nek ezek láttára az a sok borzasztó gyilkosság,
mit az inquisitiók hasonló fényes czeremoniák
közt követtek el.

Milyen rideg másfelöl az a szokás, melylyel
a szegény embereket utolsó nyughelyökre viszik !
Utazóink is láttak egy ilyen „alamizsnás teme-
tést."

Mint Olaszországban, ugy itt is az ilyen kol-
dusféle szegény embereket éjjel szokták temetni.
Egy ember elől a kereszttel szalad, utána egyné-
hányan lámpásokkal, azután húzza a nyomorúsá-
gos koporsót egy kocsin egy nyomorúságos ló. A
szomorodott felek a kocsi után futnak. Dóré
Gusztáv, a hírneves franczia génre-festő, megra-
gadó szépen rajzolt le egy ilyen jelenetet.

Mégis jobban van az nálunk: hogy szegényét,
gazdagot egyforma lassan visznek ki. Legalább a
szomorodottaknak idejök marad kisírni magokat
a temetőig! K— * F—s.

A börtönjavitás eszméje már az ókorban pen-
dült meg; az egyház, a quakerek azt valósitani
iparkodtak, mikor még az elrettentési elv része-
sült átalános elismerésben; a javitás rendszerei-
nek kidolgozása és foganatosítása a tizenkilen-
czedik századnak hagyatott fenn.

Az ókor átalában nem sokat gondolt büntető
intézeteivel, és igy nem csoda, ha történetüket,
ugy mint azon idők sok egyéb intézményéét, ránk
nézve a feledékenység s a titok áthatlan leple
fedi. A klasszikus korbeli irók egyes e tárgybani
nyilatkozatai inkább a büntetés czéljára vonat-
koznak, s csak mellesleg tesznek a börtönökről
említést, a melyek a görögöknél s a rómaiaknál
majdnem kizárólag arra szolgáltak, hogy a bűn-
tettesek bennök addig őriztessenek, mig érdem-
lett büntetésüket elveszik; a fogság, különösen a
görögöknél, nem képezett önálló büntetést; ellen-
tétben volt nemzeti Öntudatukkal.

Rómában volt tömlöcz. Livius szerint Róma
harmadik királyának idejében, az elhatalmasodó
gonoszság gátlására, a város piaczán egy kény-
szervár (robur)épittetett, melynek földalatti része
irtóztató volt, a benne uralgó sötétség és dögletes
levegő miatt. A gladiátorok, hadi foglyok és a
tartománybeli bűntettesek is börtönökben őriz-
tettek a küzdőjátékok idejéig; ez értelemben
mondja Ulpián : .,carcer non ad puniendos, sed
ad continendos homines haberi debet." (A börtön
nem büntetésére, hanem őrzésére való az embe-
reknek.) Minthogy a börtönök tehát még csak
biztos őrizetre szolgáltak, állapotjuk is csak en-
nek volt megfelelő, kizárólag a durvaság és ke-
gyetlen szigor szellemében szervezve, tekintet
nélkül az emberiség követelményeire, az elzárt
testi jóllétére s lelki üdvére. S igy maradt ez az-
után is, a mint lassankint a fogságot mint bünte-
tést szintén használni kezdek, a mi egyidőben
történt a keresztyénség fellépésével. Az uj vallás
követőinek üldöztetése idejében ugyanis oly ma-
gasra emelkedett a kivégzések száma, hogy a
rómaiak végre zavarba jöttek a teendők felett,
mert, úgymond Plinius Trajánhoz irt levelében:
„nemcsak a városokban, hanem a falvakban és
vidékeken is el van az álhit terjedve, és eléggé
ismeretes, hogy a templomok üresek, s az ünne-
pélyek elmaradnak; nagy mennyiségben vannak
az áldozati állatok, de ritkán találkozik reájok
vevő; ebből megítélhetni, hogy mennyi embert le-
hetne megmenteni, ha bünbánólag megtérnének,"
s végre tanácsot kér levelében és utasítást a csá-
szártól. Ekkor használtatott először a tömlöcz a
keresztyének ellen, a végre, hogy őket bánatra,
megtérésre s a keresztyén hittől elszakadásra
birja; azonban a legtöbbnél sikertelenül; hiszen
a vallásos meggyőződések ellen intézett bünteté-
sek hatály nélküliek, mert az örökélet jutalmai-
nak reménye a büntetés előli félelem felett közön-
ségesen diadalmaskodik.

Az első keresztyének ellenében a különös
isteni gondviselést látták azon bűnösnél működni,
ki az emberi igazság kezeibe jutott, mert isteni
mesterük nyilván kijelentette, hogy a bűnösök
megmentésére jött a világra, s a mi jót a foglyok-
kal tesznek, azt neki teszik. „A tömlöczben vol-
tam és ti hozzám jöttetek." (Máté 35. 36.) Az
apostolok sem mulasztották volt el, a foglyokat a
keresztyének szeretetébe ajánlani: „Emlékezzetek
meg azokról, kik bilincsekben vannak, ép ugy,
mintha ti volnátok lánczokba vetve." (Zsid.13.3.)
Ennélfogva a keresztyének az isteni és felebaráti
szeretet eme parancsát már a legrégibb időktől
kezdve gyakorolták, kötelességüknek tartván a
foglyokat látogatni, a halottakat temetni!

Konstantin uralkodóvá tette a keresztyén
vallást; s az ő és fia Konstantius törvényei a bör-
tönökre nézve is emberiesebb kor eljövetelét je-
lezték. A niciiai egyházi zsinat (325) megalapitá
a ,,szegények pártfogói" czimü szép intézményt,
melynek feladata vala a foglyokat meglátogatni e
mindazon szolgálatokat végezni, melyeket a kö-
rülmények megkívántak. Honorius császár a 4-ik
század vége felé egy lépéssel tovább haladt, s
elrendelte, hogy a biró minden vasárnap szálljon
le a börtönökbe, ott»minden fogolyt vezettessen
maga elé, kérdezze ki őket, és vizsgálja meg,
vájjon kiszolgáltattatik-e minden, a mi őket illette;
a püspök és a papok is felszólittattak, hetenkint
kétszer, kedden és pénteken, a foglyokat megláto-
gatni, őket elfogatásuk okáról és bűneikről kikér-
dezni, viszonyaikról és szükségleteikről maguk-
nak tudomást szerezni, s a szerencsétleneket vi-
gasztalni.

Igy az 549-ben tartott orleansi concilium 20
canonja is kötelezi minden egyház archidiakonját
a foglyokat felkeresni, bármi bűnt is követtek
legyen el. E szerint a börtönjavitásnak alapköve
a keresztyénség által tétetett le; az eszme, melyet
az apostolok hirdettek és alkalmaztak, nemcsak a
szerencsétleneket s ügyefogyottakat, hanem a
megesett embertársakat is felkarolta.

Sokáig tartott azonban ezután, mig a börtön-
ügy haladásának uj fokát jelölhetjük.

A középkor vége felé mégis állandó javulás
létesült. Az egyház pártfogása és gyámolitása
mellett egyes lelkes férfiak, mint Paulai sz. Vincze,
példájára, több külön jótékony czélu testvériesü-
let keletkezett, igy a pörök gyorsitására, kegyelem
eszközlésére, a foglyok közti kenyérosztogatásra,
betegségükben való ápolásukra, a bűnösöknek
kikisérésére kivégzés alkalmával, s hulláik teme-
tésére. Ezek gyakran különféle kiváltságokkal
bírtak. Igy a „dei bianchi" nevű congregatio,
melyet 1471-ben két kanonok több másokkal ala-
pított Milanóban, Galeazzo Sforza által azon
kiváltsággal Ion felruházva, hogy némely bűnté-
nyeket megvizsgálhasson s elítélhessen; statútu-
mainak 132. ez. szerint azt, ki valakit jogtalanul
elfogatott, az okozott kárnak megtérítésére ítél-
hette, s kényszerrel szoríthatta; némely esetekben
megkegyelmezni is volt joga. A congregatio prae--
fectusa gyakran maga a milánói kormányzó, de
mindig a legelőkelőbb milánói nemességből való
volt, a melynek nagyszámú tagja tartozott a test-
vériesülethez.

Hasonló testvériesületek léteztek Velenczé-
ben, Nápolyban, Turinban, Florenczben; Itáliá-
nak úgyszólván minden városában.

A középkorban az emberiség és miveltség-
nek szinte kizárólagos képviselője volt az egyház,
mely mindenütt mint a durvaság- s a kor és világi
hatalom vadságának szeliditője lépett fel, s igy a
büntető törvényhozás mezején is. Segédkezet
nyújtott neki ebben a közszellem.

V. Károly császár büntető-törvénykönyvét
azonban ezen elvek még nem hatották át. Fran-
cziaország e korbeli törvényhozása még mára is
kiható szomorú képet mutat, mert ott a halál,
száműzetés és "ályarabság mellett, a titkos elfo-
gatási parancsleveleket (íettres de cachet) e kor
már szintén ismerte, de még nem a börtönt mint
eriminalis büntetést. Annál kínosabb volt azon-
ban a tömlöcz mint vizsgálati fogság; ritkán tör-
tént a rendetlenség ezen időszakában, hogy a
bűnös érdemlett büntetését elvegye, de ha egy-
szer valaki a büntető igazságnak kezébe került,
akkor vae victis! társai helyett is meglakolt; kin-
zás volt a kitűzött czél, s ördögi lélekkel kigon-
dolt eszközökkel gyötörték a szegény bűnöst,
főkép a német városokban. Nem volt elég, hogy
a foglyokat földalatti sötét, nedves, hideg üre-
gekbe zárták, hanem lánczokat, golyókat, vastus-
kókat raktak kezük-lábukra, sőt gyakran a falhoz,
vagy rövidre bilincselték őket, kik rongyokba
lévén burkolva, undoritó, egészségtelen eledellel,
gyakran csak kenyér és vizzel tartva, nem csoda,
ha a tömlöcz-járvány soraikat gyakran megritkitá.

Angliában a 16-ik század közepe táján épült
az első fegyház (house of correction), mely leg-
alább neve által tanusitá a foglyokra fordítandó
gondot. Hollandiában a 16. század vége felé tűn-
tek fel az első javítási kísérletek, midőn 1595-ben
az amsterdami fegyház létesült; különben az
ipari tevékenység ezen őshazájában a tömlöcz
elnevezése kezdettől fogva egyértelmű volt a dol-
gozóházéval (werkhuis).

Colbertnek, XIV. Lajos nagy miniszterének
figyelmét, midőn az állam zavart pénzügyi viszo-
nyait rendbe hozta, nem kerülhette ki a szoros
összefüggés, mely a pénzügykezelés s a közer-
kölcsiség, s igy a bűntények elnyomása között is
fennáll; 1670-ben tehát kieszközlé a bűnügyi
„ordonance"-t, mely a börtönökben megtartandó
külső rendről intézkedett. _Még határozottabban
mutatkozik a börtönjavitási eszme a tudós bene-
dek-rendi szerzetes Mabillon János tanácsaiban s
terveiben, melyeket Colbert is meghallgatott, még
pedig oly alakban, mely az újkori fejlődés egyik
irányának alapelvével azonos. Mabillon •) a keresz-
tyénség hagyományai és szelleme által áthatva,
azon eszközöket fejté ki, a melyek által a bünte-
tés alatt lévő szerzetesek erkölcsi érzületét javí-
tani lehetne, s miután ennek eszközlését az elkü-

*) Mabillon, Letellier rheimsi érsek által XIV. Lajos
királynak mint „a királyság legtudósabb szerzetese" mu-
tattatott be, s megérdemlő, hogy a nagy Bossuet megje-
gyezze: „S mondja ön hozzá, uram: tís a legszerényebb."
Meghalt Parisban 1707-ben 75 éves korában."

lönzés, munka, hallgatás és imádság által véle
elérhetőnek, hátrahagyott munkáiban következő-
leg irja le egy javítva fenyitő intézet tervét:
„Egyes a karthausiakéhoz hasonló s laborató-
riummal ellátott zárkákba kellene a bűnösöket
zárni, s ott hasznos munkával foglalkodtatni. A
zárkákat külön kis kertekkel lehetne összekötte-
tésbe hozni, hol az elzártak bizonyos órákban
dolgozván, egyszersmind a szabad levegőt is
élvezhetnék. Az isteni tiszteletnél elkülönzött
emelvényekben lennének jelen, táplálékuk dur-
vább és szegényebb, böjtjük gyakoribb volna.
Kötelességévé kellene tenni a ház elöljárójának,
vagy ennek megbízásából másnak, időről időre
őket zárkáikban egyenként meglátogatni, vigasz-
talni és megerősíteni. Meg vagyok győződve,
hogy, ha ez elfogadtatnék, az ilyen magány meg-
szűnne rémletesnek vagy tűrhetetlennek látszani,
sőt legtöbben, habár életük összes hátralévő nap-
jaira záratnának is ide, fájdalmat e végett nem
éreznének. Nem kétlem, hogy mindez egy uj világ
eszméjének fog tartatni, de bármit gondoljanak
és mondjanak, mihelyest meg van az akarat,
könnyű lesz a börtönöket türhetőkké és haszno-
sokká tenni." — Mabillonnal egy időben, 1677-ben,
Franci Fülöp volt a m igánrendszer feltalálója
Florenczben, hol a javitóházat (casa di rifugio) és
San Filippo börtönét némileg ennek szellemében
szervezte; de az eszmét eme korban legtökélete-
sebben valósitá IX. Kelemen pápa, átlátván, hogy
küldetése nem csak az egyház fejének, hanem a
nép első tanitójának s példaadójának lenni. 0 ala-
pitá ugyanis az 1735-ben bevégzett „Sz. Mihály-
ról" nevezett börtönt Rómában. Három emeletes
volt, egy nagy terem, körül 60 zárkával. Ezen
intézet az emberiség és a józan bölcsészet tartós
alapjára építtetett; a henyeség, a mely sok rosz-
nak szülő anyja, a folytonos munka által volt
kiszoritva; az osztályozás bizonyos pontig keresz-
tülvitetett, és a hallgatás, a mennyiben lehetséges
volt. Minden fogolynak éjjelre külön nyughely
jelöltetett ki. A falon kis táblácskák függtek,
melyekre erkölcsi mondatok voltak írva, ugy hogy
a foglyoknak folytonosan szemükbe ötlöttek. Bün-
tetések a szelíd, de éber és hajthatatlan fegyelem
szabályai szerint mérettek; javitás, és nem szen-
vedés voltezen intézetnek nemes czélja. A keresz
tyénség alapelvének, melyet 1700 év óta elfeled-
tek volt, most ismét megújult emlékezete. Az
intézet homlokzatán a következő mély értelmű és
nagy valóságu felirat tündöklött arany betűkben:
„Parum est coé'rcere improbos poena, nisi probos
efficias disciplina." (Elégtelen a gonoszokat bün-
tetés által féken tartani, ha nem javítod őket egy-
szersmind fegyelem által.) 80 évig állott fenn
eme fogház, s az olaszok máig minden javitó
intézet anyjának és példájának nevezik; majdnem
egy századig egyedüli eredménye volt e téren a
katholikus jótékonyság működésének.

(Vége következik.)

A csillaghullásról.
„Egy csillag szaladt le, valaki meghalt," igy

szoktunk szólni, ha tiszta nyári vagy őszi éjjelen
az ég boltjáról csillagfénynyel tündöklő égitestet
látunk lerohanni; sőt vannak babonás lelküek, kik
a csillaghullást szerencsétlenség gyászjelei gya-
nánt tekintik.

Bármennyire hasonlítanak a hulló égitestek
a csillagokhoz, de nem tulajdonképi csillagok
azok ; a csillagok, melyek éjente világítanak, nem
hullanak alá. Ugy látszik puszta szemmel, hogy a
hulló csillagok egy perez szüleményei, s már a
másik perezben megszün lételük. — Ha felleg
nem zárja el a látkört, csaknem minden éjjel lát-
hatni csillaghullást, de a természettudomány ki-
derítette, hogy annak nagyobb mérvben eló'jöve-
tele bizonyos időszakhoz van kötve. Leginkább
augusztus'hó 9., 10. s 11-én szemlélhető legna-
gyobb fényében. A novemberi „lebvény-boly gó-
dok" — igy nevezik tudományos nyelven a hulló-
csillagot, — hosszabb időköz után tűnnek elő
seregestől. Arago híres csillagász 1799. november
12-én három óra alatt 240 ezerre teszi a lebvé-
nyek számát.— Ez évben, minthogy a novemberi
sűrű csillaghullás minden 34 évben jő elő, s utol-
jára 1833-ban volt látható, pompás tüneménynek
lehetünk szemlélő tanúi november 12-ke táján.

Abból, hogy a lebvények bizonyos időszak-
ban tűnnek föl, azt lehet következtetni, hogy
azok a föld utján keresztül vonuló égitestek. A
figyelmes szemlélő előtt ugy tűnik föl, hogy az
,idős7aki lebvények egy sugárzísi pontból indul-
nak ki. Azonbua ez csak láttán! csalódás, mert

pályájuk párhuzamos, s a távolban csak össze-
folyni látszanak. A novemberi lebvények több
kisebb testek csoportja, mely a nap körüli pályáját
354 s '/j nap alatt futja meg. — Pályája a föld
évi utjával ellenkező, s a föld útját ott metszi át,
a hol ez november 14-én áll. — Minthogy tehát,
mint naprendszerünk egyéb bolygói, a nap körül
meghatározott időben futják pályájokat, a hulló-
csillagokat a világtestek közé lehet számitanunk.
— Utjok gyorsasága is összevág a bolygókéval,
mert egy másodpercz alatt 4% —9 földrajzi mér-
földet haladnak.

Kicsiny bolygók tehát a lebvények, s megha-
tározott pályát futnak napunk körül, s való-
színűleg mindenik lebvény-bolygó forog saját
tengelye körül, mint a naprendszer nagyobb égi-
testei. — Lehet, hogy a nap körül forogva, azt
gyűrűvel veszik körül; hasonló tünemény észlel-
hető a Szaturn-bolygónál, melyet észrevehetőleg
üy gyűrűk kerítenek, s azon tény, hogy daczára
az ölébe kerülő gyűrűknek a bolygó teste látható,
azt igazolja, hogy azok nem mind szilárd anyagok.

A lebvény magasságát meghatározni nem
nehéz; a háromszögtan oldja ezt meg. Ha a ma-
gasság adva van: a vizsgálat helyérőli távolságot
is ki lehet számitani. De érdekesb a lebvény-boly-
gódok nagyságáról emlitést tenni. Herscbel sze-
rint vannak hullócsillagok, melyek nem nehezeb-
bek egy unczia tizenhatodrészénél, mig mások
már több fontnyi, mázsányi nehézségüek. A föld
fölülete fölötti magasságuk azon perezben. midőn
láthatókká válnak, 16-tól 140 földrajzi mérföld
távolságra esik. Ily távolságban bizonyosan föl-
fedezhetlenül szállnának el e kicsiny bolygódok,
ha gyulékonyságuk miatt vakitó fényt nem lövell-
nének alá, s a sötét éjszaka nem lenne árulójuk.
Egy darabig, mint sötét testek bolyongnak a tér-
ben, de földfelé szállva, gyulékonyságuk miatt
szétromboltatván, egynéhány másodperczig lát-
hatókká vállnak. Egésöket onnan magyarázzák,
hogy a föld légköréhez érkezvén, itt roppant
gyorsasággal törnek magoknak utat. A lég a leb-
vény előtt összesűrüdvén, gyúlékony anyagrészei-
nek fölbontására s megégetésére kellő meleget fejt
ki. Ha meggondoljuk, hogy a lebvény mily gyor-
san futja át légkörünk tájékát, eme megfejtésbe
teljes készséggel bele nyugodhatunk. — Körülbe-
lől 60-szorta gyorsabban fut, mint az ágyúgolyó,
s ha az ily sebességgel rohanó t e ^ mozgásának
a lég állja útját: az ellenszegülés alkalmival rop-
pant hőségnek kell kifejlődnie.

Ez általánosan elfogadott elmélet ellen fazt
szokták fölhozni, hogy némely lebvények a öld
kíszámitott légkörének magassága felett haladnak
el. Herschel, ki a fentebbi elméletnek nem mond
ellent, azt állítja, hogy 10 mérföldnyi magasságra
a lég már oly vékony, hogy ott már hőség nem
fejlődhetvén ki, meggyuladás sem jöhet létre;
nagyon valószinü, hogy a légkörön tul ür létezik;
ily űrben pedig a megégés csaknem lehetlen. De
ugyancsak ezen tekintély kutatása után bizonyos,
hogy némely lebvény-bolygók ezen űrtől 60 mér-
földnyire járnak. E tárgyban még nincsenek ala-
pos tudomások. Csak annyi bizonyos, hogy ezen
kicsiny bolygódok a légkörhez közel érvegyulnak
meg; éghető anyagrészeik felbomlanak, párává
vagy gázzá válnak. Földünk föl van pánczélozva e
tüzes nyilak ellen, miről meggyőződhetünk, ha meg-
gondoljuk, hogy az ágyukból kilőtt bombák az
ágyú vascsővén áthatolás következtében kifejlett
hőség által lesznek gyújtókká; e nélkül átfuródná-
nak ugyan az utjokat álló falon, de nem égetnének.

E világtestek alkatrészeire az esetleg lehul-
lott lebkövekből lehet következtetni. Ezen lebkö-
vekről terjedelmes és igen érdekes tudósításokat
olvashatni. Vannak, melyek több mázsát nyomnak.
Amerikában találhatók a legnagyobb lebkövek,
u. m.: a bahiai és a columbiai, melyek mindegyike
7'/2 láb hosszú. — A lebkövek vagy a tiszta égből,
vagy mennydörgéshez hasonló zörej között söté-
tes felhőből hullnak le. A hajdankor kőesője tehát
korántsem mese, mert még ma is találnak oly vi-
dékeket, hová lebkövek nagy mennyiségben hull-
nak. Anyagrészök különféle elemek vegyülékéből
á'1- Többnyire csonka gúlákhoz hasonlítanak,
fölületök sötétes, szurokszinü. Ugylátszik, hogy
a lebvény-bolygódok létezésére sem a lég, sem a
víz nem szükséges, s éleny is csak nagyon kis
mennyiségben. Ma már a természettudósok kiváló
gondot fordítanak a lebkövek tanulmányozására,
ugy tekintvén azokat, mint földünknek a körül-
tünk lebegő világtestckkel összekötő kapcsát;
remélhető, hogy ha egy kicsiny kavics utat nyit
saját égitestünk földtani ismeretéhez, a lebkövek
tanulmányozása a világegyetenriek még eddig
elrejtett titkához adja a kulcsot kezünkbe.

Mielőtt e fontos természettani tárgyról szóló
rövid értekezésünket bezárnók, említsük fel a csil-
laghullástillető régibb nézeteket is. 1095-ben ápri-
lis 25-én oly sűrű csillaghullás volt látható, hogy
ha a lebvények nem világítottak volna, jégesőnek
gondolják vala. A korszellem a keresztes hadak
előjeleit olvasta benne. Anaxagorás azt hitte
hogy e tüzes gömbök a napból hullanak; Aristo-
tele3 szerint a szél földi anyagokat sodort a léo-be
hol azok meggyulván, lángolva rohantak lefelé.
Apollóniái Diogenes ugy vélekedett, hogy a lát-
ható csillagokon kivül vannak láthatlanok is, s
azok közül hull le némelyik a földre. Plutarch azt
mondja Lysander életrajzában, hogy a csillagok
közül sokan szabályszerűden mozgás következté-
ben hullnak le, nemcsak a földre, hanem kivül a
nagy tengerbe, s azért nem lehet azokat megta-
lálni. A nagy Kepler a lebvényeket egészen ki
akarta zárni a csillagászatból, mert ugy véleke-
dett, hogy azok a föld párolgása közben fölemel-
kedett gyúlékony párák, melyek a levegőben pat-
tannak szét. Mások ismét azon nézetet terjesztet-
ték, hogy azok a föld sarkainál találtató tűzhányó
hegyekből a levegőbe sodort kövek, ismét mások
a hold tűzhányó hegyeiből származtatták; de
ezen vélemény sem talált hitelre, mert a holdban
oly vulkáni kitöréseket nem fedeztek föl; s azon
meggyőződésre jutottak, hogy a holdvulkánok a
víz s lég teljes hiánya m att tevékenységben
nincsenek. °

\ árjuk tehát a csillagászok jóslásának betel-
jesülését, mely szerint 34 év lefolyásával jelen év
november 12-től 14-ig gazdag csillaghullásban
gyönyörködhetünk, s a kicsiny bolygók se félel-
met, se babonás előítéletet ne idézzenek elő.

Közli: Könyves T. K.

E g y v e l é g .
** (Az esküdtszéki tárgyalási terem berende-

zéséről.) A kerepesi utón 65-dik sz. alatt, hol
a Mátyás királyhoz czimzett vendéglő állott, az
esküdtszéki tárgyalási terem most redeztetik be.
Az egész helyiséget most a vizsgáló és sajtóbiró-
ság birván, a nagy terem hagyatott fenn tárgya-
lási teremnek; ide 3 felöl lehet bejutni; a bíróság
a főhelyet foglalja el külön bejárattal, a terem
közepén lesz az esküdtek helye balra, szembe ve-
lök a vádlottak padja, előttök a védő asztala, a
terem közép-korlátai mellett a tanuk ülőhelyei.
A terem harmadik osztályában legelői a gyorsírók
asztala, azután a közönség számára álló- és ülő-
helyek. A közönség is külön bejárattal jut helyé-
hez. Az eddigi kiadások is már pár ezer forintba
jöttek. A bemeneti rend is, ugy halljuk, meg
lesz állapitva akként, hogy a főlépcsőn a tárgya-
lás kezdete előtt osztatnak ki a sorszám szerinti
jegyek, s kinek-kinek abban a rendben, melyben
jött, van joga helyt foglalnia.

** (Miksa császár holtteste.) Egy szemtanú
Queretaróból e tárgyban a következőket irja aug.
24-ről: A koporsót, melyben Miksa császár holt-
teste van, Senor Don Munnos Ledo házában ta-
láltuk a második emeletben. Az ajtóban egy katona
állt őrt, bebocsátva mindenkit, ki a halottat meg
akarta nézni. Nézetünk szerint az lehetett a nagy
készségnek magyarázata, hogy néhány reált rak-
hasson zsebre. A szobának oly kinézése volt,
mintha azelőtt lomtárnak használták volna: sötét
és piszkos volt, még pedig nagy mértékben. A
koporsó a szoba közepén két durva falóczára volt
áilitva.Ékitése fekete posztó s olcsó aranyozások-
ból állott. A koporsó felső végén egy félretolható
lemez volt, mely alatt üvegablakon át meo- lehe-
tett nézni a császár fejét. Á császár ruházata kék
kabát, sötétkék nadrág és nehéz lovao-csizmákból
állott. Kezeire egy pár fehér, de foltos keztyii
volt húzva. A száj és szemek részben nyitva vol-
tak, ugy hogy a fogakat és szemek színét szintén
tisztán lehetett látni. Szakála, valamint hajzatá-
nak jó része is hiányzott, levágta dr. Lisso, kire
a bebalzsamozás bízatott, s eladta fürtönkint 5
uncia vagyis 80 dollárért. A császár koporsója a
múlt hétig^a Lisso házában állott s onnan hoza-
tott ide. Ezenkívül eladott Lisso mindent, mire
csak rátehette kezét s a mi a legtávolabbról i8
vonatkozással birt a császárhoz. Véres ruháinak
szétvagdalt darabjaiért szép összegeket vett be.
Mondják azt is, hogy egy darabkát eladott kopo-
nyájából i8, melyért igen nagy összeget adtak
neki. A doktor azt állítja, hogy a kormány nem
fizette ki neki a bebalzsamozás költségeit (csak
40,000 dollárt) s így kénytelen más utón jutni
pénzéhez. _
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irodalom és művészet.
= (Horváth Mihály kisebb történelmi mun-

Ttáinak) két első kötete megjelent. E terjedelme?,
összesen 1000 legnagyobb 8-adrét lapot tartal-
mazó két kötetben tizenhét önálló dolgozat van,
melyek mindenike, valamint tárgyánál fogva
nagy érdekű, ugy a feldolgozás és előadás jeles-
ségei által is kitűnő. Első helyet foglal el a két
kötetben két koszoruzott akadémiai pályamű,
egyik: „Párhuzam az Európába költözködő ma-
gyar nemzet s az akkori Európa polgári és erköl-
csi műveltsége között;" második: „Az ipar és
kereskedés története Magyarországon a közép-
korban," melynek folytatása: az ipar és kereske-
dés története az utolsó három században, a har-
madik kötetben következik. Rendkívüli érdekű s
most ismét különösen korszerű: „A magyar hon-
védelem történeti vázlata" czimü terjedelmes ta-
nulmány, mely négy szakaszban kimeritőleg s
nagy alapossággal és adat-bőséggel tárgyalja
honvédelmünk történetét az Árpádok alatt, az
Anjouktól a mohácsi vészig, ettől az állandó had-
sereg felállításáig és ettől ismét korunkig. Nagy
érdeküek a Dózsa-féle pórlázadásról,az olygarchia
harczárói az alkotmány ellen, a keresztyénség és
alkotmányos rend megszilárdulásának korszaká-
ról szóló tanulmányok, melyek mindenikében
egy-egy forduló korszak mozgató eszméinek és
irányainak tükrét találjuk. A köztiszteletben álló
szerző nagy hálára kötelezte le a történelmi ol-
vasmányt és tanulmányt kedvelő közönséget ez
elszórt, s részint elfogyott vagy elfeledett művek
összegyűjtésével. Valamint a kiadó is, hogy azo-
kat ily nemes Ízléssel és aránylag olcsó áron bo-
csátja közre. A négy testes kötet előfizetési (ille-
tőleg aláirási) ára 12 ft., mely két ízben is lete-
hető a két-két kötet átvételekor. A harmadik és
negyedik kötet is sajtó alatt van már s rövid időn
megjelenik.

** (Szász Gerö,) egyik kiválóbb fiatal költő,
előfizetési fölhivást bocsátott ki verseire. E költe-
ményeket erő, bensőség és bizonyos bölcsészi vi-
lágnézet jellemzik. Szász Gerő kétségkívül sokat
haladott, mióta első gyűjteménye megjelent.
Ajánljuk olvasóink pártolásába az előfizetési ivet,
mely szerint a 20 íves kötet Ráth Mór kiadásában
fog megjelenni; ára 1 fi. 50 kr., s akár a szerzőhöz
Kolozsvárra, akár a kiadóhoz Pestre, küldendő be.

= (Tavffer Emil és Pulszky Ágost) köze-
lebbről érdekes müvet adtak ki e czim alatt: ,.A
börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, különös
tekintettel Magyarországra." E mű a magy. kir.
egyetem által 1866-ban pályadíjra érdemesitte-
tett. Ara 1 ft. 80 kr. Ez érdekes tanulmányból
közöljük A börtönügy történetéből czimü czikket,
ugy átalános érdekességeért,mintakönyv bővebb
ismertetése czéljából.

= (A pesti kegyesrendi nagy-gymnasiumi
Onkéfzö-egylet Évkönyve) megjelent s beküldetett
szerkesztőségünkhöz. Örömmel győződtünk meg
tartalmából, ifjaink komolyabb irányú törekvé-
séről s irodalmi és egyéb tanulmányairól. Bubla
Ferencz terjedelmes tanulmánya Arany Zách
Klárájáról kiváló dicséretet érdemel.

= (A kolozsvári unitárius kollégium) ifjúsága
olvasó és irodalmi köréről is vettünk egy annak
múltját feltüntető történeti vázlatot, mely iroda-
lomtörténeti tekintetben igen érdekes. E kör adta
az irodalomnak Krizát, Szentiványi Mihályt,
Köváry Lászlót, Veress Józsefet. Innen keletke-
zett a Remény zsebkönyv, mely annak idejében
az Athenaeum figyelmét is annyira felköltötte. A
kör ujabban is nagy tevékenységet fejt ki s re-
méljük, hogy irodalmunknak ezután is adand
jeleseket.

** (Jovánovich János,) a szerb költő és
Kisfaludy-társaságí tag, ki Arany és Petőfy több
müvét szerb nyelvre leforditá, most Arany „Toldi
estéjét" forditá le s előfizetést hirdet rá.

** („Nyiru nevű) „j lap mutatvány-száma
küldetett be hozzánk; Nyiregyházán szerkeszti
Börkey Imre. Óhajtjuk, hogy főgondját vidéke ér-
dekeire fordítsa s az által tegye magát életre-
valóvá ég saját környékének nélkülözhetlenné.

•• (Zimay László) „Dalcsokor" czimü zene-
fűzérre nyit előfizetést. Az 5 törekvése — írja
fölhívásában — a népdalok válogatott kiadása és
terjesztése mellett a magasb irányú és szellemű
magyar műdalok müvelése. A nagyobb, mesteribb
műágak virágzására addig '-gondolni sem lehet,
mig e részben össze nincsenek hordva az épitkező
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kövek. Szerző — mint szerényen megjegyzi —
,,porszemeivel" kíván járulni e nagy építkezéshez.
Októberben fog megjelenni, négy dallal. Előfize-
tési ár 2 frt., melyet a jövő hó végéig lakására
(Pest, molnár-uteza 19. sz., 2. emelet) kér bekül-
detní. Gyűjtőknek hat példány után egy tisztelet-
példánynyal szolgál.

** (Eladó könyvek.) Waltherr László örökö-
sei eladás alá rendezik a néhai fáradhatatlan
gyűjtőnek mintegy öt ezer darabra menő könyv-
tárát. E becses gyűjtemény magyar, latin, német
s néhány franczia nagy érdekű történeti, jogtör-
ténelmi és diplomatiai művet foglal magában; a
mi azonban benne unicum, az az országgyűlési
okmányok és naplók, folyóiratok és hírlapok, a
megyei és közéletre vonatkozó s a legapróbb je-
lenségeiben is felölelt irodalom teljes tárháza, a
magyar nyelv felcseperedésétől fogva az 1850-es
évekig s még korábbi időből, mikor közéletünk-
ben még a latin nyelv dívott. A könyvtár hű képe
egy a magyar köz- és irodalmi élet iránt teljesen
érdeklődő, művelt és eredeti szellemnek, milyen-
nek a régi, dicséretes táblabirói szokásokból ki
nem vetkőzött Wahherr Lászlót, a nyelvbuvárt,
a jogtudóst, a m. tud. akadémia tagját s a gróf
Károlyi-család érdemes öreg levéltárnokát, élte
utolsó órájáig ismertük. (A könyvtár megtekint-

| hető: Üllői-ut, 8-ik szám, gr. Károlyi-ház.)
! — Egerben megjelent: „Kis lantos,'1 víg,

komoly, üdvözlő 8 egyéb alkalmi dalok gyűjte-
ménye, az elemi tanodák s nönöceldék számára, 2,
3 és 4 gyermek-hangra átírták és kiadták Zsass-
kovszky Ferencz és Endre. 1 füzet — 40 dal tar-
talommal — ára 20 kr. Eger, 1867. — Jelen füzet-
tel oly sorozatot szándékoznak megindítani az
illető szerzők, melyben a darabok, tekintettel az
elemi tanodáknál található erő és hangterjedelemre,
lennének választva és kidolgozva. A választásnál
kiváló figyelem volt nemzeti dalainkra fordítva.
— A csinos kiállítás, gazdag tartalom mellett
ezen — ép oly czélszerü mint gyarkorlati müvet
olcsó ára is ajánlja.

Egyház és iskola.
** (O Felsége) a körtvélyesi helvét hitvallású

egyházközség leégett temploma épitési költségei-
nek pótlására a mindkét felekezetü evang. egy-
házi s iskolai czélokra rendelt évi átalányból 400
ftnyi segélyt engedélyezett.

— (A kezdi-vásárhelyi egyház küldöttei,) ki-
ket múlt számunkban ajánlólag emliténk, minde-
nütt a legszivesbfogadtatással találkoznak; alkal-
munk volt gyűjtő könyvüket átlapozni s abban
oly neveket találunk mint Deák Ferencz, gróf
Andrássy Gyula, báró Wenkheim, gróf Mikó Imre
Tisza Kálmán, gróf Keglevieh Béla, Bónis Samu

j stb. mind csinos összegekkel följegyezve. Ez al-
J kálómmal megjegyezzük, épen az illetők érdeké-
i ben, hogy óhajtandó volna, ha minden egyház ily

ügyes és megbízható egyéneket küldene ki ha-
sonló czélra.

** (A pozsonyi államgymnáziumhoz) rajzta-
nárrá egy lutheránus egyént nevezett ki a kultus-
miniszter. Az illető igazgató azonban ez egyént
kitolta a gymnáziumból, mint katholikus (?) inté-
zetből és fölirt ellene a miniszterhez. Remélhető-
leg, a miniszter rendre utasítja ez elfogultságot.

**(Mint a „P. H." hallja,) a közoktatási kir.
minisztérium a győri jogakadémia könyvtára szá-
mára az iskolai alapból ezúttal 1000 ftot utalvá-
nyozott, s azontúl évenkint 100 frtot biztosított.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar kir. pénzügyminiszter) a ma-

gyar éjszaki vasut-társaság igazgató tanácsa tag-
jává, a kincstár és a nevezett vasúttársaság között
létező egyezmény értelmében, visontai Kovách
László országgyűlési képviselőjét jelölte ki.

** (A történelmi társulatnak) 53 alapító tag
után 600 ft tőkéje s 404 évdijas tag után 2020 ft
évi bevétele van eddigelé.

** p * z „Egyenlőségi kör") alapszabályait
megerősítek. A körnek 400 tagja van jelenleg.
Helyiségül a régi posta utczai Neumayer házban
az ezelőtti távirdai hivatalhelyet bérlék, ki, 21
ablakkal az utczára.

** (Brassóban fogyasztási egylet) van kelet-
kezőben. Ily egyletek léteznek minden külföldi
nagyobb városban, s czéljuk, hogy tagjaikat a
napi életre szükséges kellékekkel lehető legol-

' csobban lássák el.

** (A biharmegyei nöegylet) egy évi tevé-
kenységének és pénztári állapotának bejelentése,
valamint más egyéb szükségelt teendők czéljából
folyó évi november hó 6-án d. u. 3 órakor Nagy-
Váradon a kaszinó-egylet nagytermében közgyű-
lést fog tartani, melyre az egylet minden tagja
tisztelettel meghivatik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Az álamvaspálya társulat főigazgató-

sága) köv. hirdetményt tett közzé: Miután a déli
Németország felé az Erzsébet nyugati pályán
szállításra feladott gabona raktáron levő mennyi-
sége 241 ezer mázsára rug, ellenben e pályán csak
20 kocsi vétetik át naponkint az északi vaspályá-
tól, és üres kocsik is csekély mértékben jönnek
déli Németország felől, — arra érezzük magun-
kat kényszerítve, hogy a Dél-Németország felé a
bécsi nyugati vaspályaponton átszállítandó gabona
felvételét okt. 11-től kezdve, további rendelkezé-
sig felfüggesszük.

** (A budai bortermés) az idén sokkal jobb
lesz mintsem eleinte gondolták. Megközelítő szá-
mitások szerint az egész termés 500 — 600,000 akó
lehet, melynek egy harmada vörös bor.

** (Az első magyar átalános biztositó-társa-
ságnál) f. évi szeptemberben köttetett uj biztosí-
tás halálesetre 159,000 ft., élet esetében fizetendő
73,500 ft. tőke; összesen 232,500 ft. és 2600 da-
rab aranyban.

** (A marhavész) Tordamegyében, Gerenden
is kiütött.

** (A marhavész miatt) Erdélyben még a
mosott juhgyapjura nézve sem akarták megen-
gedni a kivitelt. A brassói keresk. kamra azonban
gr. Péchy Manó kir. biztoshoz fordult s kifejté
előbb azon tetemes hátrányokat, mik ez intézke-
dés által az országot érik, másrészt hogy a mosott
juhgyapju semmikép sem veszedelmes már. E föl-
világositó kérelemnek lett is eredménye; a kivitel
és szállítás háboritlanul foly.

** (A híres hat harangot,) melyeket Pozdech
József helybeli iparos készite, e napokban szállít-
ják Nancyba. Méltó megnézni e gyártmányokat,
pompás vaslábaikon, melyeket Pozdech szivesen
megmutat bárkinek is. Nem csak igen díszes ön-
tetűek azok, hanem bámulatos könnyűsségel lehet
kongatni. Például a 66 mázsást egy ember is köny-
nyen húzhatja. A műtelep a gyárutezában van,
7-dik sz. a., a vakok intézete során. E gyárosunk
egyszerű kovácsmester volt, s önszorgalmából
vitte annyira, hogy Francziországból is ily tete-
mes megrendelést kap. Remélni lehet, hogy a ma-
gyar templomok számára is ezután egyre több
harangot rendelnek meg nála.

Mi újság?
** (Matcovich Gáspár honfitársunk) Pesten

van. A fiumei polgárok elindulásakor nagy tömeg-
ben gyűltek körűié és Walluschnigg Antal lelkes
búcsúbeszédet tartott hozzá, melyre Matcovich
többi közt azt válaszolta, hogy „Fiume fontosabb
Magyarországra, mint Róma az olaszokra nézve."
— Matcovich azért jött Pestre, hogy itt Fiume
bekeblezését sürgesse.

** (Türr tábornok) megint Pestre jött és
Deákot meglátogatta.

** (O Felsége névnapjának) megünneplését
minden nagyobb városunkból jelentik.

** (Kállay Ödön,) szélső baloldali képviselő,
állomásáról lemondott.

** (Az aradi vértanuk) szobrára eddigelő
4165 ft gyűlt be.

** (Heves vármegyébe) királyi biztosul Rajner
Pál főispán küldetik. A megyei bizottmány e h<5
14-ére rendkívüli ülésre van összehiva.

** (Lánczhid megváltása.) A minisztériumban
komoly tanácskozmányok folynak a lánczhid meg-
váltása iránt, és valószinü, hogy a terv sikerülni
fog.

** (A magyar királyi egyetem) 110,000 kö-
tetből álló könyvtárát, mely f. hó 1-től kezdve
naponkint délelőtt 9 —12-ig, délután 4—7-ig a t.
olvasó-közönségnek nyitva áll, a lefolyt iskolai
évben 26,823 olvasó látogatta meg s 43,817 darab
könyvet használt.

^ ** (A sajtó-iroda vezetését) szervezték, még
pedig ugy, a hogy senkinek sem jutott eszébe.
Főfelügyelő lett Kandó Kálmán, irodaigazgatd
Mérey Mór, és szellemi igazgató Ludasi (Gans)
Móricz, az uj magyar nemes.
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Melléklet a Vasárnapi Ojság 41-ik számához 1867.
** (A honvédelmi minisztérium) közhírré te-

BZÍ, hogy a szabadságos és tartalékos altisztek
testi fenyítékkel nem illettethetnek.

** (A vallás- és közoktatási miniszter) ezentúl
hetenkint csak egyszer, és pedig vasárnap d. e.
10 órától 1 óráig fogadhat el.

** (A herczegprimás) Budára 8-kán érkezett,
résztvenni a Sz.-István-társulat nagygyűlésén.
Más egyházi méltóságok is jöttek.

•* (A Kisfaludy-társaság képviselői) a fél-
egyházi Petőfi-ünnepélyen, mint értesülünk: Dux
Adolf, Gyulai Pál, Szász Károly és Vadnay Ká-
roly lesznek.

•• (Az országgyűlés háza) teljesen kész, csak-
is a száradásra keli várni, a mi e rósz időben las-
san történik.

** (Aradon és Pozsonyban) ünnepélyes gyász
isteni tiszteletekkel ülték meg az okt. 6-diki év-
fordulót. Aradon a requiem okt. 7-dikén tartatott.
A gyászravatalon levő kereszten borostyánkoszoru
függött, a ravatal talapzatára pedig hatalmas
tölgylomb-koszoru borult. Mint tiszteletbeli őrség
a ravatal mellett két csonka-honvéd állt, az egyik-
nek karja, a másiknak lába hiányzik. Szegényes,
de tisztes polgári ruhában álltak a ravatal mellett.
Az isteni tiszteleten a honvédeken kivül egyéb
nagy számú közönség is jelen volt, s isteni tiszte-
let után a legnagyobb csendben oszlottak szét. —
Pozsonyban okt. 5-dikén volt a requiem. A gyász-
ravatal körül majdnem száz gyertya lobogott, kö-
röskörül nemzeti zászlók függtek; a ravatalon elől
pedig a 13 vértanúnak babér és virággal ékitett
képe volt felállítva. E képet a 42. honvéd zászló-
alj zászlójának egy darabja is ékité. A diszőrséget
honvédek képezték kivont karddal. A misét ft.
Ruscsák Antal mondta, egykor honvéd tüzérhad-

(Megrázó fájdalom.) A hétfői requiemről
egy asszonyságot eszméletlen állapotban vittek
ki a ferencziek templomából. Ez Lukinich József
honvéd százados özvegye volt. Férjét egykor az
égő Beszterczén átvonuló sereg közepette Bem
helyett lőtték agyon, a vezér kocsijában. Fia nem
rég végezte ki magát. A köztiszteletben álló öz-
veoyasszony imádkozni ment elvesztett övéiért,
de" fájdalmainak és emlékeinek súlyát nem bírta
meg e gyászos ünnepen.

** (A „Honvéd" lap járatását,) mint több-
felől jelentik, a katonaságnak megtiltották, ha
nem is mindenütt, de sok helyt.

** (A zsidó eskü.) F. hó 7-kén egy izraelita
ifjúnak Pestváros törvényszéke előtt esküt kellett
letenni. A törvényszéki tollnok az eskü szavait né-
metülkezdi felolvasni, mire azifju kijelenté, hogy
őaz esküt magyarul kívánja letenni, anyanyelve a
magyar lévén. A kérelem azonban nem teljesitte-
tett azon okból, mivel a zsidók elé szabott eskü-
minta nincs meg magyarul és azt előbb magyarra
kellene forflittatni.

** (Gyilkossági kísérlet.) N.-Váradon f. hó
2-kin egy udvarban a ruczákat belopózott orvok
tizedelni kezdték. A zajra ugyanott lakó E. N.
kimenvén, lármát ütött. Mire a gazok egyike reá
rohant. A kifejlett tusa szomorú eredménye az
lőn, hogy E. jobb kezét majdnem egészen elvágta
a gaz betyár, előrántott késével. A czinkos azon-
ban még sem menekülhetett el, mert a jajkiáltásra
elősietők segélyével elfogatott.

** (Deufsch testvérek) egy „Koronázási Al-
bum"-ot állítottak ki, a koronázás kiválóbb jele-
neteit képekben tüntetvén föl. Ez albumra sok
megrendelés érkezik Franczia- és Angolországból.

** (Szini Károly,) ki négy czim alatt szer-
kesztett eo-y lapot, nem játszhata ki ezzel a
törvény ca"utiót illető rendeletét, mert törvény-

szék elébe idéztetvén, 100 ft. birságra és egy havi .
fogságra büntettetett. |

** (Kinevezé ek.) A m. kir. igazságügyminisz- j
ter a vezetése alatti minisztériumnál Székely Fe- |
rencz segédfogalmazót rendes fogalmazóvá, Löw !
Tóbiás tiszt, segédfogalmazót pedig tiszt, fogai- ,
mazóvá nevezte ki.

** (Kinevezés.) A pénzügyminiszter Páz- 1
mándy Dénest tiszteletbeli segéd fogalmazóvá ne- ;
Tezte ki. !

** (Öngyilkos.) Bucsi nevű levélhordó főbe- •
lőtte magát Kolozsvárit. Oka erre az volt, hogy j
részegeskedése miatt állásából degradálták. j

•* (Gyermekgyilkos.) Kótajban egy anya j
gyermekét meggyilkolta; a szivtelen anya már a ;
megyei fogházban van s várja biráinak ítéletet.

** (Egy kövér gyermeket) bámultak a Rókus- :
kórházban, kit anyja — egy vidéki asszony — vitt •
oda. A fiu 6 éves, 163 fontot nyom s roppant ét- i
vágya van. Ezek igen nagy aggodalomba ejtek
anyját s azért mutatta meg az orvosoknak.

** (Vásárengedély.) Zalamegye Alsó-Dom-
ború helységnek évenkint marczius 19., május 16.,
július 13. és deczember 9-ik napjain országos vá-
sárok tartása megengedtetett.

** (Kujeden) f. hó l-jén a Koreck testvérek
gőzmalma leégett. A tüzet gonosztevő kéz gyúj-
totta esteli 7 óra tájban s a 16,000 frtra becsült
malmon, gépezeten és egyéb tárgyakon kivül még
1000 köböl élet is a tűz martaléka lett. Oltani a
tökéletes vízhiány miatt nem lehetett. A malom
biztosítva volt.

** (Névváltoztatások.) Petrovich István Petöji-
re, Riedl Károly Düllöi-re, Fischer József, Jenő
László és Dezső Halászy-rn,, Kripner Lajos So-
mogyi-ra, változtatták neveiket.

** (Bloomfield lord) angol követ a bécsi ud-
varnál, barátai egyikének, egy ismert mágnásnak,
azon közleményt tévé, miszerint a követség egyik
tagja legközelebb Pestre fog küldetni, hogy a
Magyarország részére alakítandó angol főkonsul-
ság ügyében az előleges lépéseket megtegye.

** (Guizot) folyó hó 4-én töltötte be 80-dik
évét. Ez alkalommal több barátja ment Val Ri-
cher-be, hogy e napot az öreg urnái barátságos
körben ünnepeljék. Guizot mosolyogva monda,
hogy még 20 évi életre van szüksége a februári
forradalom bevégzésére, s hogy öregségének fris-
seségét a folytonos munkának tulajdonítja. „Meg
vagyok edzve a munkára — szólt — s ez a gon-»
dolat mindig fenntart."

** (A sáskák déli Francziaországban.) Fran-
cziaország déli részében ismét pusztít a sáskahad.
Mint ugyanis Nimes-ből irják, e várost és környé-
két október 2-án egészen ellepték a falánk álla-
tok. Szerencse, hogy már arattak, mert különben
semmit sem lehetne megmenteni dühös étvágyok
elől. Most az egyszer az idő sem kedvez jelenlé-
töknek, mert a gyorsan beállott hideg pusztulás-
sal fenyegeti őket.

Nemzeti szinMz.
Péntek, okt. 4. „Paul Jóhnes." szinmü 5 fel. Dumástól.
Szombat, okt. 5. „Zsidóm.!í Opera, 5 felv. Halévytál.
Vasárnap, okt. 6. „Harmadik magyar király." Tragé-

dia, 4 felv. Tóth Kálmántól.
Hétfő, okt. 7. „Egy csésze thea." Franczia vígjáték

1 felvonásban. És Ketten Henrik, hangversenye. Ketten
Henrik, ki néhány év előtt, meg mint gyermek ragadta
bámulatra a közönséget, egészen megfelelt a hozzá kötött
várakozásoknak. Most, mint valódi művész áll előttünk.
Mint zeneszerző még most kezd sokat ígérni. Nagy tet-
szésben s ismételt kihívásokban részesült.

Kedd, okt. 8. „Dinorah." Opera 8 felv. Meyerbeertól.
Szerda, okt. 9. „Halottak emléke." Dráma, 3 felv. Szig-

ligetitől.
Csütörtök, okt. 10. „Hunyadi László." Opera, 4 felv.

Erkeltől.

Szerkesztői mondanivaló.
— K. S. Azt hiszszük, nincs semmi ok a fönakadásra.

Erdélyben azok a szokásos elnevezések; ott, nem mondják
„ág- hitv.", hanem „lutheránus' és „szász", mert e két
kifejezés csaknem födozi egymást. Meg akartuk tartani a
czikkiró á!ta! használt s ott szokásos elnevezéseket.

—- Kolozsvár. M. Épen nem érezzük szükségét a sie-
tésnek.

— Nagy-Légii. A. tudósítás ugy is elkésett volna; a
9-kén megjelenő lapnak 10-kére már nem lehetett hatása

— Szent-Kút. Nyílt térben szivesen helyet adhatunk
az értesítésnek, de szerkesztőségünk a közvetítést nem
yállalhatja el, legkevésbé pedig jutalomért.

— Debreczen. Z J. A kérdezett kéziratoknak után
fogunk keresni s akkor értesitendjük önt.

SAKKÜÁTÉK.
411-dik sz. f. —A nagyszombati remeté-töl.

Sötét.

1 ü€\!

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

78-dik számú játszma. — A párisi világki-
állítási tornából.

(Neumann)
Világos.
1. e2-e4
2. Hgl-f8
3. Ffl—b5
4. 0—0
5. d2—d4

(Vinavre)
Sötét.
e7—eö

Hb8-c6
Hg8~f6
Hf6—e4:

dö—e4:
(Hiba sötéttel, ki ugy lát-
szik, nem elég jártas a kez-
dő játék elméletében. Jobb

volna Ff8-e7)
6. Bfl—el f7—f5

(d7—d5-re, 7. Hf3— d4: s
később f2~ f3 következnék

világos előnyére.)
7. Hf3-d4: Hc6 -d4:
8. Vdl d4: Ff8-e7

(Sötétnek aránylag itt nincs
jobb húzása.)

9. Vd4-g7: Fe7-f6
10. Vg7—h6 Vd8—e7
11. Hbl—c3 c7—c6
12. Fel—f4(!) Ff6-c3:
18. b2 —c3: d7-d5
14. Fb6—e2 Fc8—e6
15. Fe2-h5f Ke8-d7
16. f2 — f3 He4—c5
17. Ff4-e5 Bh8—g8
18. Fe5-d4 b7—b6
19. Fd4—c5: b6—cö:
20. Bet-e5 Ba8-f8
21. B a l - b l Ve7-f6
22 Vh6-h7:f Kd7-d6
23. Bbl-e l Vf6-e5:
24. Bel—e5: Kd6—eö:
25. Vh7—e7 fö-f4
(Világos 26. f3-f4f-kal

fenyegető dzött.)
26. Fh5-g4 B g8-g4:

(Neumann) (Vinavre)
Világos. Sötét.

27. f3-g4: Bf8-f7
28. Ve7--e8 f 4-f3
29 g2—fS: Bf7—f3:
30. Kgl— g2 Bf3—f4
81. h2—h3 d5—d4
32. Kg2—g8 Bf4—e4
33. cS-ci Be4—e3f
34 Kg3—h4 Be3—c3
35. Vr8-c6: Bc3—c4:
36. V«6-g2 Bc4—c3
37. Kh4 - g 5 Fe6—dö
38. Vg2~h2f Keö—e6
39. Vh2—e2f Bc3-e3
40. Ve2~a6-r Ke6-d7
41. Va6-a7f Kd7-d6
42. h3-h4 Be3—cS
43. h4-h5 Fdö-e4
44. h5-h6 Be3—h3
45. Va7—b6+ Kd6—d5
46. a2-a4 Fe4-c2:
47. a.4—a5 Kdö—- c4
48. a5—a6 Fc2—e4
49. a6 -A7 Bh3—a3
50. Kg5-f4 Fe4—d5
51. h6—h7 Ba3—f3{.
52. Kf4—eö Bf3—e3f
53. Ke5-f6 Be3—f3f
54. Kf6-g7 Bf3-f7f
55. K g 7-g6 Bf7-f8
56 Vb6-f6 Bf8-e8
67.Kg6- g 7 Fd5—e4
58. h7—h8V Be8—h8:
59. Kg7—h.8: Fe4-dö
60. a7—a8V Fd5—»8:
61. Vf6—a6f Kc4-c3
62. Va6—a8:

Sötét a játszmát feladja.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és

hetinap

13! Vasár.
14 j Hétfő
15; Kedd
16 Szerda
17 Csőt.
181 Péntek
19 Szóm.

Katholikus és protestáns
naptár

Október
F 18 Kálmán
Kalliszt püsp.
Terézia szűz
Gál, Florentin
Hedvig özvegy
Lukács evang.
Alkantari Péter

F 17 Ede
Szerencs
Teri
Florent
Hedvig
Lukács
Péter

Görög-orosz
naptár

Október (ó)
1 Octobcr. Ali
2 Cyprián
3 Areop. n

4 Hierot
5 Karithina
6 Tamás ap.
7 Sergius

Dienes

Izraeliták
naptára

Tisri
14
15 Sátor. fln.
16 3-ikünn.
17 Abdiel
18 Abdon
19
20Sab.Ber.

N a p
hossza | kél nyűg.

f. p.
199 38
200 38
201 37
202 37
203 36
204 36
205 35

<5. p .
6 16
6 17
6 18
6 19
6 21
6 23
6 24

6. p.
5 16
5 15
5 13
5 11

H o l d

hossza I kél ! nyűg.

f. p.
18 14
32
46

1
3

60 17
74 35
88 65

103 12

ő. p.
5 35
6- 9Í
6 43;
7 25 j
8 14 j
9 7j

10 9i

6. p.
5 47
6 58
8 9
9 20 !

10 29
11 34
este

Hold változatni. (X Utolsó negyed vasárnapon, 20-án, 10 óra 33 perczkor délelőtt.

TARTALOM.
Perczel Miklós (arczkép). — Betegágynál- — M. asz-

szony. — Nagy-Enyed, régészeti és történelmi tekintet,
ben (folyt, két képpel). — Petőfi gyermekkori lakhelye
(képpel). — Spanyolországi képek IV. (képpel). — A bör-
tönügy történetéből. — A csillaghullásról. — Egyveleg.
T á r h á z : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Mi újság? — Nemzeti színház — Szerkesztői mondanivaló.
- Sakkját*. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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I E T É S E K.

Gjermek-vászonnemück és kereszteli) készletek.
Iügek. Fölötök. Felöltök. Hosszú vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18, 24, 36 ftig és fölebb, bármely színben.

TÜRSCH F.-nél Pesten, váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kristófé mellett.
Részletes árjegyzék bérmentv«*.2257 (1-4)

Heckenast Guszl
könyvkiadó-hiv; tálában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók:

1868. évre
szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

Lidércz-naptár.
Kémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések, tündérregék, csodás

tünemények stb. gyűjteménye. Sok képpel VII. évfolyam. Ára 00 kr.

úgymint:

ilíuftrirter

István bácsi naptára.
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely-
ségelőljáróknak, iparosoknak és foldmivelőknek való képes-kalendárium.

Szerkeszti JHAJER ISTVÁN. XIII. évi folyam.Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkeszti BALLAGI MÓR, tanár. XIV. évfolyam. Ára 50 krajczár.

FALUSI GAZDA NAPTÁRA.
A földmivelés, kertipar es gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertész-
gazdák, lelkészek, iskola anitók és gazdatiszteknek ajánlva. Szerkeszti

Dr. FARKAS MIHÁLY, földbirtokos. IV. évfolyam. Ára 80 kr.

HONVED NAPTÁR.
A magyar nép számára. Szerkeszti ÁLDOK IMRE. — I. évfolyam. Ára60kr.

für Ungarn nvto
f>erait8gegeben üoit ®. ©• — II. 60

Határ idő-naptár,
mindennemű

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,
üzérek és utazók számára.

Kemény kötésben 1 forint 2Q krajczár.

Felsőbb tanintézeti

T

A magyar gazda

tárcza-naptára.
Szerkeszti KKGLY SÁNDOR. — I I . évfolyam. Kemény vászonkötésben lft.

AURORA.
Album-naptár magyar hölgyek számára.

Szerkeszti TÓVÖLGYf TITUSZ. — II. évfolyam. Ára 60 kr.

ÁRCZA-NAPTÁRA.
Kötve 1 forint.

1 magyar nép naptára.
Képes-kalendárium,

sokféle hasznos és mulattató olvasmány nyal ellátva. Szerk. TATÁR PÉTER.

BUDA-PESTI KEPES-NAPTÁR
a magyar nép számára. — Szerkeszti TATÁR PÉTER.

Kisgazdák naptára
a magyar nép számára. — Megirta EGY KISGAZDA. Ára 30 kr.

511

SKRIVÁN FERENCZ
PESTEN,

vácai- és zsibárns-uteza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.
Nagy választékú raktár, minden

nemű selyem- és nemezkalapokbol,
urak és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok keim* vadasz-
kalapok,' házi és vadaszsipkák,
koesmak. nyakkendők, ingallérok,
Glacée-kesztyük.

Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók Vidéki megrendelé-
seknél a mellette álló számok pontos ki-
tétele mellett, még a kalapok árát, színét
és a tej nagyságát megjegyezni kérjük.

Disz-kalpagok 5 forintot 20 fo-
rintig.
1. száai féikemény, fekete, szürke vagy

drap színben 3 ft. 50 <tr., 4—5
ftig.

2. „ egész kemény, fekete, szürke
vagy drap színben 4—5 ftig.

3. „ félkemény, fekete, szürke
vagy drap színben2 ft. 50 kr..
Sft, Sft. 50 kr., 4—5 ftig.

4. „ egész kemény, fekete, szürke
vagy drap színben 4 - 5 ítig.

5. „ félkemény, fekete, szürke vagy
drap sz.nben 2 ft. 50 kr , Sft.,
3 ft. 50 kr„ 4 - 5 ftig.

6. „ egész kemény, fekete, szürke
vagy drap szinben 4—5 ftig.

7. „ félkemény, fekete 3 ft. 50 kr.,
4—5 ftig.

8. „ egész lágy, széles karimával,
fekete, szürke vagy drap szín-
ben 4 ft. 50 kr., 5 - 6 ftig.

9. „ félkemény, fekete, szürke
vagy drap szinben 3 ft., 3 ft.
50 kr , 4 - 5 ftig.

10. „ egész kemény, fekete, szürke
és drap színben, egyenes ka-
rimáju 3 ft 50 kr., 4—5 ftig

11. „ egész lágy, fekete, szürke és
vegyes szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig.

k l b l é

17

12.
is.
14
15.

egész kemény, selyemből és gyékény-nemezből, csupán
feketében 4 ft., 5 — 6 ftig
í'élkemény, fekete, szürke és drapszinben 4—5 ftig.
egész lágy, fekete, szürke és drap szinben 6—6 ftig.
egész kemény, fekete, szürke vagy drap szinben 4—5 ftig.

szám félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 3 ft, 3 ft. 50 kr.,
4 - ő ftig.
félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 4—5 ftig.
lágy kalapok, zöld és szürke
szinben 4 ft. 50 kr., 5 — 6 ftig.
hímzett fekete selyem kala-
pok, lágy, pup és kemény ka-
rimával 5 ft. 60 kr.
egész kemény, fekete, szürke
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig.
egész lágy, közönséges gyapot
vadász-kalapok, szürke, ve-
gyes és zöld szinben, szegély-
lyel 3 ft., 3 ft. 50 krig.
félkemény, fekete és szürke
szinben 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 krig.
félkemény és egész lágy, fe-
kete es szürke szinben 3 ft., 3
ft. 50 kr , 4 - 5 ftig.
félkemény, fekete és szürke
színben 3 ft. 00 kr., 4 - 5 ftig.
egész kemény, fekete, szürke
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
4—5 ftig.
félkemény, fekete és szürke
szinben 3 ft, 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig.
fekete libéria-kalapok 4 ft.,
5 — 6 ftig.
egész kemény, fekete kocsis-
kalapok i ft. 50 kr., 5—ü ftig.
huszársapkák, vörös és kék
posztóból 4—5 ftig , valódi
paszománnyal 10 ft. 50 krig.
horgonyzott comode sapkák
minden szinben 2 ft., 2 ft. 50
kr., 3—5 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. sza-
mu egész kemény, fekete koczkfts sza-

laggal, vörös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. 5.
számú fekete vagy szürke, selyem vagy bársonynyal felókesitve 3

Titkos 2233 (6 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
sorodaban, mint niügán gyakorlat foly-

I tán több ezer betegen legjobbnak
| hi;onyult mod s/.erint, sokszor a nél-
| kül hogy a beteg hivatásában vagy

Kj«tfiiédjabau gatoltatnék, gydke-
reaeu, biatosan és gyorsan gyóg)it

Med. clr. Helfer Vilmos
Pt'St, király-uteza 27. ss. Medetz-

| házban. 1-só emelet, délelőtt 7 -9-ig,
délután 1—4 óráig

.sSgT" Uijazott levelekre azonnal
valasíoltatik, skivanatra a gyógy-
szerek it megkuidetnek.

THEA es
12272 nemkülönben (2-12)
kiMinő magyar, rajnai, t-ordeauxi bo-
rait, valódi franczia pezsgőket, hol-

j landi Anisette, Curacas. Benedicti-
nusok Liqueurje, valódi iranczia

: Cognac és frar.e^ia szeszt (Franz-
| branntwein), tisztelettel ajánlja

í Hollóssy Gyula,
I Wurm-utcza, Vogl-íéle házban.

30

fttal, vékony szalaggal 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ftig. 7. számú fekete
vagy szürke 2 ft., 2 ft. 60 kr., 3 flig. Legkisebb gyermekek szá-
mára felálló karimával fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 8 ft s»int
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig. 2251(3-3)

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek

Nagybani és darabonkinti eladás.

Titkos betegségek
és súlyos ntobajai elien, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Hicord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel

orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a

korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint 11 órá-

2234 (7—12)
Megkereshető levél által.

tól l-ig.

ZSEBKENDŐKET
vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból ,, 6.75 „ 30 „

I színes darabja 1.15 „ 2.50 krig.
Ajánl 2261 (2-8) 1

TÜR8CH F. |
Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" |

mellett. l

Heckenast Gusztáv pesti könyvkiadónál
(egyetem-uteza 4. sz.) megjelentés minden

könyvárusnál kapható:

TOLDI ESTÉJE.
Irta

ARANY JÁNOS.
Népszerű kiadás.

16-rét (287 lap) borítékba kötve 80 kr.

TELI IDÉNY

k BUDAI CSÁSZÁBFDRDŰBEN.
Alólirt ügyvivőség, a budai közúti vaspálya építése alkalmából bátorságot vesz

magának a t. közönséget, s különösen ama tisztelt földbirtokos urakat, kik a nyári
idény alatt gátolva valának a fürdők látogatásában, figyelmeztetni a közelgő császár-
fürdői téli idényre, midőn is a gyógyfürdők a legkitűnőbb sikerrel lesznek hasz-
nálhatók. , , , . • • ,

A külföldi vendégek által is mind nagyobb mérvben látogatott győgyhelyiség
dicsérgetésétől tartózkodva, csak azt emiitjük föl, hogy:

1-ször. E fürdőnek nagy, födött, a kedvezőtlen időjárástól védet sétacsarnoka
van és minden folyosóját üvegfalak védik a légvonatoktól, s a folyosók, valamint a szo-
bák, fűtésre is berendezvék.

2-szor. A császárfúrdó kedvező helyzetevei a vjlág egy fürdője sem vetélked-
hetik, Magyarország fővárosában feküdvén ugyanis, a fürdővendég, a fürdőhelyiség
által nyújtott szórakozások mellett uiég a változatosságban gazdag fővárosi élet élvei-
ben is részesül. Végre

3-szor. A cászárfűrdő a téli gyógyfürdésre oly nagyszerű és a köszvény, s csúzos
stb. bántalmakon biztos gyógyhatású gőzfürdővel rendelkezik, melynek párja nincs egész
Európában.

Egyszersmind ajánljuk intézetünket a t. közönségnek,s különösen a t. ország-
gyűlési képviselő uraknak kényelmes, díszes hónapos szobáival és kitűnő kony-
hájával; ekülönitett, több szobából ál ó családi lakások is állván rendelkezésre. A
rendelkezés alatt levő 200 szoba ára: egy-egy szobáért egy hóra 7 fttól fölebb az
igények éi kényelem szerint. Naponkint társas étkezés (table d'Hote) négy tal
étellel 50 kr.; gyógyétkezés- és étkekkel as intézet jónevü vendéglőse étlap sze-
rint méltányos olcsó árakon szolgál.

Az ügyvÍTŐség feladatául tűzte a t. fürdóvendégek s lakók kivánalmainak a leg-
nagyobb készséggel megfelelni.

Budán, 1867. szeptember 2C

2265(3 s) A budai császárfürdő ügyvivősége.

Előfizetési felhívás

IVAT VII
siépiroűüisíii, ismeretterjesztő m divatlap,

R E G É
Ő

L
regény folyóirat 1867. második félévi folyamára.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
A Divatvilág-ra külön: Félévre (jul. — decz.)
„ „ „ Évnegyedre (okt.—decz.) . . . .
A Regélö-re külön : Félévre (jul.—decz.)
„ „ „ Évnegyedre (okt.—decz.) . . . .

A Divatvilág és Regélö-re együttesen: Félévre . . . .
Szegyedre . . ,

4 ft. — kr.
2
3
1
3
1

50

50

czimü
élé

mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk,
úgymint:

1865 í Márcziustál kezdve deczember végéig (tiz hónap) • • 5 forint.
• \ Július 1 jétól kezdve deczember végéig (hat hónap) • 3 „

ISBfi I J a n u á t t ó 1 kezdve deczember végéig (egész évi fohaiu) 8 „
* ( Félévi folyam . . . 3
1 8 6 7 . J a n u á r - j ú n i u s i f o l y a m * . ' . ' . " 3 "
S e folyamokat megrendelő t. ez. elöflzetők az illető évfolyam-
hoz járandó mümellékletünket szintén megkapják.
A pénzes levelek bérmeutes küldése kéretik.

A Divatvilág és Regélő kiadó-hivatala
(2 -8) (Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)
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Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÜJBONSÁGOK

1867. október—deczemberi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti
képekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyűlési besiédtár"-ral

bővitve.)
Kiadja Szerkeszti

Heckenast Gusztáv.

A közelgő évnegyedre uj előfizetésre hívjuk föl a t. olvasóközönséget, s ajánljuk
ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint képei által közkedvességet vívott ki magá-
nak, politikai részével pedig nélkiilözhetlen tájékoztatójává vált a naponkint birlapot
nem olvasó közönségnek. Az országgyűlés aj ülésszakának küszöbön Ievö meg-
DJitása, hol hazánk legfőbb érdekei többi közt anyagi létünk életkérdései fognak
tárgyaltatni, ismét érdekesebbé teszi a politikai lapokat; s a „Politikai Újdonságok."

• mint hetilap mindig kellő és világos áttekintést nyújt a helyzetről, ugyanazon írónk
tollából, ki e lap politikai részét már kilencz év óta kezeli.

A két lap öszhangző tartalmánál fogva magában egyesit minden hasznos tudni-
valót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen
megrendelhető.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve

vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
É v n e g y e d r e ( o k t ó b e r — d e c z e m b e r r e ) . . . 2 f t . 5 0 k i *

Csupán a Vasárnapi Újság: Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt. — decz.) 1 ft. 50 kr. Évnegyedre (okt.—decz.)l ft. 50 kr

WH^^^^ •*- „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
WHHy tebb lapok Buda-Pesien s a vidéken, a t ez. közönség, kereskedelmi

testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvételére s közlé-
sére is ajáriltatnak. Az igt.atási-dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri
hirdetésnél az illetők különös kedvezményben részesittetnek. A fordítások németből
magyarra ingyen eszközöltetnek.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok íü»d<j-hivaía!a

Altesti sérvben szenvedőknek.
Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebiiek Herisánban, Appenzell kan-

tonban, Sveiczban.
Két év óta kettes lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos

fájdalmakat okozott. Ön kitűnő két .köcsög sórvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érsek s a sér»
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kér.mönt, miután a gyógyítást tökél-
letesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenócséből ismét 2 köcsöggel.

Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
—— C G. pék-tanonc*.

örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezer-
sreres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt körül, mert ön azt megér-
demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizo-
nyára megtennem, hogy Sfurzenegger kitűnő sérvkenócsét vegyék használatba.

Constanz, junius'29. 1867. F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs

reggel 8 este egyszerűen b-dörztöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kel-
lemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. 20
kr. a. ért. t»esten Forinágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlau-
ben. — Zagrabbnn Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. vá-
rosi gyógyszertárban.

Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvke-

nőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly ŝ zer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irá-
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — StendnitzSiegendorf, Porosz Szi-
léziában. Haynau kerületben, július 31-én 1867. 2239 (8 -7)

(3-8) (Pest, egyetem-uteza 4-ik siám alatt).

Előfizetési felhívás.
A „Honvéd" első magyar katonai hetilap szerkesztője a 9-ik és 10-ik

számaiban felszólítást intéz a honvédegyletekhez és a nonvédekheza „téli
iskolák" érdekében, s egyúttal előfizetést nyit a téli iskolák könnyítésére
havonkint 2-szer megjelenendő „oktató-levelek"-re, melyek a következő
tantárgyakat fogják tartalmazni:

1) a szolgálati szabályzatot;
2) a taktika elemeit (oktató, gyakorlati és hadműködési szabályzatok);
3) az ügyelő szolgálatot (előörsi és őrjárati szolgálat);
4) a számadó szolgálatot (adminietratio).
Az „oktató-levelek" szétküldése 1-ső novemberrel kezdődik meg,

és ezen évi két hóra az „előfizetési feltételek" a következők:
1) Az előfizetési ár havonkint 30 krban határoztatott meg.
2) A „Honvéd" előfizetői a két hóra (november—deczember) járó

60 krt. egyszerre folyó hó 20-káis; kéretnek beküldeni.
3) Á külön előfizetőkre nem szabatik nagyobb ár, s ezen tisztelt elő-

fizetők is kéretnek a 60 kr. pontos beküldésére, és
4) valamennyi előfizető minden két hétben előre, t. i. 1-ső és 15-dik

november-, továbbá 1-ső éa 15-dik deczemberben 2 egész nyolczad ivén
fogja az emiitett „oktató-levelefc'et megkapni.

Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadó úrhoz (Pest, egyetem-
uteza 4. ezám) küldendők.

Uj iskolai könyv.
Heckenast Gusztávnál megjelent és minden könyvárusnál

megrendelhető:

A MAGYAROK TÖRTÉNETE.
a középiskolák használatára.

Irta HORVÁTH MIHÁLY.
Fűzve (224 lap), ára f fforint 4 0 krajezár.

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK.
«s. kir. szab.

LÁMPA-GYÁRÁNAK
PESTEN,

nri-nteza 2-dik szám. Trattner-Károlyi-féie házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroia-lámpáit;
legczélszerübb s legújabb díszes formákban,

MF* a legolcsóbb gyári árakon. ~%B&
Ugyszinte jieílOleillII- és HgrOÍIie-Olajait legjobb minémü-

ségben, a legolcsóbb árak mellett. 2271 (2-4)

Die in Wien 1866 príimiirte Samenhandlung

BRÜDER FRAXKL IN PRAG.
Sehülingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „enghseher Hof",

erbittet ŝ cb rechtzeitig, unter Beifiigung von 10 fl. Ö. W. als Angabe per Sack, Auf.
trSge auf nacbstehende, bewSbrte, vorzüglichste, direct bszogene Üriginal-Saatge-
treide und Winterraps-Saaten unter Garanlie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Kom) ) 25 — Söfacher "j in plombirten OriginalsScken zu

„ Saaíwelzen j Ertrag > l Tonne ungefahr 2'/« nieder-
.. Wiuterrapssaat ' österr. Metzen.

Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im Augnst; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.

Engliache Saatweiztn, namentlich: Fenton, Hopetown, Hnnters, Winter-
Talerwrea, Redlbaff. Spaldings profíllo, Kessingland, Halleta *enealogischer,
Fern oder April und antUrein Sacken von ungefáhr 2% niederösterr. Metzen Effec-
tuirung September; spa'tere Ordres vier Wocben nach Empfang.
SedSnder Saatroggen (Kom) 1 in Sáeken zu 1V» niederösterr. Metzen, Effectuirung
SerlAndi-r WlnterfapftMtnt J August; spStere Ordres 14 Tagé nach Empfang.

Ferner empfieblt sie ihr Láger sHmmllicher
land- und forstwiithschaftlicher Saincn und Gemüse-Samen,

jetzt insí. osidttrö von Stoppelrüben (Wasser), engl. Fntterrüben und Turnips,
Bufhweizcn (Heidekorn). amerik. *Merdezahnmal«, Acker-und Riesenspörgel,
sowie sueh von eugl. Portland-Oment, en«l. Steinkohlentheer, bestén Chamot-
trzlegeli;, Wiener-Neustadtcr Binderpech, Fichteupech, feinste belg. Wagen-
fetlen, Peru-Guano. Knochenmebl etc. e t c , sowi« selba auch ihre Dienste beim
Eln- und VerkauflaDdwirthschaftl. Products und Fabrikate, für Landwirthschaft und
laodwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auoh zu Vflrschüs-
seu auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie fürOesterreich die General-
Agentnr der wiederbolt mit den ertten Preisen, auletzt auf der gegenwartigen Welt-
auastellung betheilten

kön.preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassforth
übernommen hat, ur.d empfi<h!t zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün-
gung die KalldanReniittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an rei-
iiem Káli und Controle der lobi. agriculturchem. Versuchst=tation in Prag, namentlich:
rohesschwefelsauresKalilO-li0/*, rolie schwefelsanre KaHmai?nc8Ía 16—18%,
dreífach conoentrirtcs KaliealK 30—SS'/o, (ünfTach concentrirtes Kalisalz
50-53%, jserelüiKtes schwefclsaures Kall 39-42%, rohe schwefelsaure Magne-
sla, Kalktnagnesia. Sammtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtóngaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und frameo.
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Tizennegyedik évfolyam.

Kiado-tulaiilonos Hockenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, oktober 20-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok *-«yűtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 tt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein én Voglür, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Kolozsmegye fiatal uj főispánja, kinek
arezvonásait mutatjuk be olvasóinknak,
egyik kitűnő tagja a fiatalabb nemzedéknek
közéletünk terén. S ha szívesen tekintünk
azoknak tiszteletgerjesztő arczára, kik érde-
mekből fontak egy hosszú életen át koszorút
halántékaikra, jól esik néha azokon is szem-
lét tartanunk, kik pályájok első szaka által
feljogosítottak, hogy még sokkal többet vár-
junk jövőjöktöl s kik biztos zálogául szol-
gálnak azon alapos reménynek, hogy hazánk
ezután sem lesz hü és jeles fiák hijjában.

Gr. Eszterházy Kálmán Dobokamegyé-
ben Nagy-Iklódon született,
1830. június 7-kén. Atyja Esz-
terházy Dénes, anyja gr. Haller
Czeczilia. Az Észterházy-család
cserneki törzsének egyik ága a
múlt században származott be
Erdélybe, házasság által; s ez
ág, melynek több tagja vi-
selt közszolgálatokat időnkint,
melynek öt tagja vett az 1848-ki
eseményekben is részt, ez ág
az, melyhez Kálmán is tartozik.

Iskolai tanulmányait 1839-
ben kezdette a kolozsvári kath.
gymnasiumban s végezte az
ottani lyceumban, 1848-ban.
Tanulói pályája két utolsó évé-
ben élén állt az ifjúság ama
szabadelvű s nemzeties moz-
galmainak , melyek föczélja
volt a magyar nyelv rendes
tannyelvvé eszközlését vivni ki
az ott még akkor is uralkodó
latin helyett; a mellett a lyceum
könyvtárát megnyitni az ifjú-
ságnak, s ifjúsági olvasó- és
önképző-kör alapítása által
emelni az iskolai művelődést,
nem tartván erre elegendőnek
a tanórákon nyert oktatást. De
mind e nemes törekvések csak
1848-ban jutottak teljes siker-
re; midőn a márcziusi napok
elragadó árja az előbbi mozgalmak által
már organizálva találta a lyceumi fiatalsá-
got, s igy? testületi részvéte, vezetőivel, az
akkori tüntetésekben minden rakonczátlan-
ságtól is megóvta.

Az országgyűlés megnyíltával királyi
táblai gyakornoknak esküdt föl. A tanév,

Gróf Eszterházy Kálmán.
a közbejött események miatt a szokottnál
korábban záratván be, midőn egyszersmind
tanulói pályáját is befejezte, az események
Pestre vonzották a lelkes és tettvágytól
sarkalt ifjút. Csakhamar megkezdettek a
toborzások az alakuló honvéd-zászlóaljakba.
Kétségkívül az első beállók közt lett volna,
ha meg nem hallja, hogy Erdélyben is fog-
nak hadsereget szervezni. Mihelyt erre vo-
natkozólag gr. Mikes Kelemen és gr. Bethlen
Gergely fölhívását olvasta, azonnal haza
sietett, s Kolozsvárit, a toborzás főhelyén,
mint saját költségén fölszerelt önkéntes,

GRÓF ESZTERHÁZY KÁLMÁN.

beállott közvitéznek, a szervezni kezdett
lovasosztály első századába. Az őszi hadjá-
ratban mint szakaszparancsnok altiszt vett
részt; s midőn Bem átvette a vezérletet,
általa tisztté neveztetett ki.

A gálfalvi csatát követő napiparancsban
dicsérettel lön kiemelve, „a csata előtti éjjel

a jobb szárnyon az ellenség előtt és közelé-
ben eszélyes vezényleteért." Január 21-kén
a szebeni csatában, ágyufedezeten volt a
balszárnyon; s itt egy ellenséges kirohanás
alkalmával, midőn azt föltartóztatni sze-
mélye hősies koczkáztatásával igyekezett,
jobb karját egy ágyúgolyó elsodorta. De oly
kevéssé veszté el lélekjelenlétét, hogy csa-
pata vezényletét átadván káplárjának, sú-
lyos sebe daczára maga lovagolt a vezérlő
őrnagyhoz, gr. Bethlen Gergelyhez s jelenté
neki, hogy sebesülése miatt másnak volt
kénytelen átadni a vezényletet. A vitéz

őrnagy (később ezredes) nem
ok nélkül emlegette ez epizódot
külföldön is több izben, mint
a hadosztályát átlengő katonás
kötelességérzet szép példá-
ját. Mint sebesült, Maros-Vásár-
helyt feküdt, hol átalános rész-
vétben részesült, mig karja
amputáltatott. Innen, mint a
hadi szolgálatra képtelen, be-
küldé lemondását; de az nem
fogadtatott el, sőt előléptetést
s harmadosztályú érdemjelt
nyert.

A magyar hadjárat bevé-
gezte után ő is sorozás alá esett
mint honvédtiszt; de csonka
karja megmentette, s mint kép-
telent a szolgálatra, nem so-
rozták be. A forradalmat köve-
tett szomorú korszak alatt
visszavonulva, gazdaságával
foglalkozott, a társadalmi s
anyagi téren megragadva min-
den alkalmat, szolgálhatni ha-
zája és nemzete ügyének. Tu-
dományok iránti szeretete, kü-
lönösen a természettudomá-
nyok s kivált a geológia ta-
nulmányozása felé vonta, elő-
mozdítani óhajtván hazájának,

• Erdélynek, e tekintetbenis meg-
ismertetését. E szakba vágó s

egyéb irodalmi dolgozatai többnyire neve
nélkül jelentek meg; az erdélyi múzeum-
egylet körében a mondott czélra évenkénti
kirándulások rendezése által is hatott ez
irányban.

1861-ben, az ujraébredés korszakában,
résztvett a kár oly fehérvári értekezletben,

42-ik szám.


