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szerű és lelkes beszédével gr .Vay Mihály. Ezután pedig előlépvén a Kölcsey 
Kende családnak két gyöngye, a kellemdus két kisasszony, szűz kezeiken 
hozott koszorujokkal megkoszoruzák az emlékszobrot és helyet adának a 
még gyermek, de lelki tulajdonival korát bámulatosan túlhaladt Kende 
Csillának, ki ártat lan ajkain fajunk babiloni keserveit minden hallgatója 
keblét áthatóan elszavalta. Erre a könybe borult arczu gyülekezet közt fel-
zengett ismét „Áldd meg Isten a magyar t ! " énekünk s annak és a Szózat-
nak felváltva folytatott éneklése közt, megtért ismét a menet, miként jö t t 
ünnepélyes rendben a Kende Lajos házába, hol a jelenvoltak ismét felhivat-
tak a vendégszerető házigazdától, hogy honi emlékeiket tiszteljék és e napot 
jövőre se feledjék, hanem akkor is tartsanak a Kölcsey sirjánál még nagyobb 
ünnepélyt, melyre nézve ő nyilvánítja, hogy annak emelésére tőle telhetőleg 
áldozni mindenha tisztének ismeri. — K. A. 

b. — (Az átalános mű- és régiségkiállitás), mely jövő évben fog tar ta tni 
a Muzeum termeiben, közéig a megvalósuláshoz; különösen gr. Zichy Edmund 
és gr. Waldstein János nagy tevékenységet fejtnek ki ez ügyben. A legkö-
zelebb ez érdemben tar tot t ülésen, elhatároztatott, a kiállítás terviratát a haza 
s külföld minden vidékeire szétküldeni. Már előbb több galicziai úrral esz-
közöltek összeköttetést — kik már hasonló kiállítást iétesitettek Krakóban. 
Az ottani bizottmányelnök hg. Lubomirsky György megigérte, hogy munkás 
leend a magyar történetre vonatkozó tárgyak beküldésében. — Továbbá hg. 
Eszterházy, nemcsak hirneves képtárát , hanem, kismártoni, eszterházi s egyéb 
táraiban levő műkincseket is a bizottmány rendelkezése alá bocsátott. 
Mondják, hogy a herczeg e kiállitáson maga egy termet szándékozik feldi-
szittetni az Eszterházy-féle családi régiségekkel. A herczeg birtokában négy 
kép van, melyek a vezekényi ütközetet ábrázolják, továbbá bírja az ott ele-
sett négy Eszterházy arczképét, fegyvereit. — A gr. Erdődy család be fogja 
küldeni régiségeit, valamint Bakacs Tamás bibornokérsek biborpalástját is. 
Továbbá a Schönborn grófok, a gr. Viczay család, gr. Zichy Edmund, gr. 
Nákó Kálmán, gr. Andrást/ Manó, b. Prúnay és többen be fogják küldeni 
műkincseiket. — A muzeumi termek diszitése Ybl építész terve szerint és 
vezetése alatt gyorsan halad, s a kiállításig készen leend, mely e szép ter-
mekben, az ősök fényűzését, harczi s házi életét fogja fölmutatni. Számos 
idegen és számtalan magyar fog a kiállitás napjaira Pestre zarándokolni, 
hogy a mult jelvényeit látva a régi dicsőségre visszaemlékezzék. 

-f- (Báró Perényi Gábor), Bereg- és Ugocsamegyéknek volt helyettes 
főispánja, az ugocsai gazdasági egyesület elnöke, f. évi május 28-án életének 
67-ik évében tüdővész következtében elhunyt. Béke porainak! 

4- (Kulini Nagy Benő és Sárvári Elek) „Magyar- és Erdélyország hir-
nevesb leányai élet- és je l lemrajza" czimű, jótékony czéllal összekötött vál-
lalatuk ügyében fölkérik ivtartóikat, hogy a kik iveiket még be nem küld-
t é k , azokat legfőlebb junius hó 20-ig Debreczenbe, Czegléd-Domb-utcza 
99. sz. alá beküldeni szíveskedjenek. 

4- (A Lendvai-szobrot) már fölállították a nemzeti szinház előtti kis 
kertben, a Katona-szobor helyére, mely utóbbi Bécsbe szállíttatott, hogy 
újra öntessék. A Lendvai-szobor Dunaiszky sikerült müve. Rajzá t köz-
lendjük. 

4- (Széchenyi István tiszteletére angol nyelven) egy igen lelkes halotti 
beszéd jelent meg, melyet — irja a „Napke le t " — az angol főurirend egyik 
kitűnő hölgye, ki most a magyar nyelvet tanulja, több példányban kinyo-
matott . 

4* (Boka Károly) a jeles debreczeni népzenész, társulatával Oroszor-
szágba utazott, hol szép magyar nótáinkkal bizonyára köztetszést vivand ki. 

+ (Szekrényessy Endre) orsz. főtörvényszéki tanácsos a budai or3Z. 
törvényszéknél, a pesti orsz. törvényszék alelnökévé neveztetett ki. 

4- (Häuser Miska hegedűművész hazánkfiát), ki jelenleg Konstant iná-
polyban hegedül, a zultán a Medsidje-rendjellel díszítette föl. 

© (Pestnek „Üllői-ut" nevü utczája) fokonkint Pes t egyik legszebb 
utczájává fejlik ki. Nemrég feltöltötték, mi által egész végig egyenlő lett s 
kövezetet nyert . Ez utczában nevezetes középületek állnak, u.m. a gazdasági 
egyesület Köztelke, egy ujan épült kincstári három emeletes dohány raktár, 
a nagy üllői kaszárnya, a József-árvaház, az utcza végiben, ott pompázik a 
Ludoviceum, mely most katonai kórház, evvel szemben áll a fűvész-kert, 
mögötte pedig az Orczy-kert, mely Pes t egyik legszebb sétánya, s ezenkivül 
igen jó ivóvízzel is jeleskedik. 

-)- (Angolországban a lóversenyek) nagyszerű fogadásokkal szoktak 
járni. Mr. Merrynek „Thornamby" nevű lova, mely az idei Derby-fut tatáson 
győztes volt, csupán ily fogadások által már 70,000 fontot nyert . A Derby-
versenyen május 24-én mintegy 250 ezer néző volt jelen. 

— (A zágrábi gazdasági egyesület) a magyar országos gazdasági egye-
sület közelebb megtartatot t közgyűlésére követet küldött Fodróczy Sándor 
ur személyében. A testvérhon küldötte a legszivesb fogadtatásra talált az 
illető körökben s többi között Korizmics László egyesületi alelnök társasá-
gában gazdasági kirándulásokat te t t Ercsibe s Érdre. 

b. — (Nagyvárad ki fog köveztetni) négyszeg kövekkel, a városhatóság 
egy ujabb határozata folytán. 

b.— (A jezsuiták számára Kalocsán) templomot s kolostort építenek; 
a gymnasiumot is azok fogják átvenni. A kalocsai érsek ur a székes-káp-
talannál 200,000 f to t t e t t le, mely tőke 10,000 ftnyi kamat já t a jezsuiták 
élvezendik. 

b.— ( A zöldbéka czombja) igen kedves nyalánkság Amerikában. Uj-
Jerset/-ben egy vállalkozó, tavakban tenyészti a zöidbékát és a czombokat 
ezrével küldi a piaczra, hol azokat csak nagyban árulja, százát egy dol-
lárért. 

— Szerdahely, maj. 31. Színészeink vannak, s igy a színészet élveiben 
gyönyörködünk ismét, ugyanis folyó hó 24-én érkezett ide Hubai igazgatása 
alatti huszonkét tagból álló magyar színtársulat, s már 26-án „Brankovics 
György" czimü drámában léptek fel tagjai, 28-án „Dalos P i s t á t " adták, 
mely alkalommal tudomására jöt t a közönségnek, miszerint a társulat ha t 
előadásra bérletet nyitni szándékozik; föltűnő, hogy a kisebbszerü városok 
sorában levő Szerdahelyben ütöt te föl tanyáját egy ily számos és derék ta -
gokból álló társulat, de a ki tudja, mily pártolásban részesült tavai i t t majd 
négy hónapon át Kőszeginek minden tekintetben alantabb fokon álló szín-
társulata, az azon legkevesbé fog csodálkozni; Kőszegi társulata mult évben 
Komáromból ugy jöt t ide, mint a vert had az elvesztett csata után, eladó-
sodva s ruháinak egy részét zálogban hagyva, s i t t a lelkes csallóközi közön-
ség buzgó pártolása folytán nem csak adósságait kifizette és elzálogolt ruhái t 
visszaváltotta, hanem a rendes szini dijakon kívül részben még magán uton 
gyűj töt t segélyben is részesülve, a jólét áldásival távozhatot t innét; a lelkes 
csallóközi közönségnek áldozatkész honfiúi buzgalma tehát a szini világban 
nem lehet ismeretlen, sőt, mint értesülénk, a szellemi miveltségben előhaladó 
Csallóközt csakugyan „színészi Eldorado" czimmel is jellemzik a vidéken 
működő magyar színészek; adja Isten, hogy eme szép jellemzést tovább is 
megérdemelje. — Oszivetéseink nagy részt középszerűek, a téli nagy hó kö-
vetkeztében néhol kivesztek, az égevényeken pedig feltünőleg sárgák, mig 
ellenben a laposabb vagy gyöpből nem rég feltörött földek bő aratást ígér-
nek; a tavasziak átalában jóknak mondhatók, pedig az időjárás reájok nézve 
nem épen kedvező, mert a huzamosan ta r to t t szárazság után ujabban, ha 
permetez is kevés eső, ennek kedvező hatását elrontja a majd naponkint or-
dító dühös szél és az ezzel járó dermesztő hideg. — Gyümölcsünk nem sok 
lesz, károsan hatott e részben fáinkra a május elején uralgott hideg, meg a 
későbben föltámadt cserebogaraknak roppant légiója. 

— Dunavecse, maju3 15-én az it t keresztül utazott Keszi társaságának 
felütött színpadát s diszitményét, jótékony czélra használván fel néhány 
közjó iránt buzgó műkedvelő, Szigetinek Szerelem, és örökség czimű darabját 
adta elő a dunavecsei községi iskolai könyvtár javára, mely közel 50 f tot 
jövedelmezett. A közreműködő kisasszonyok, jelesen J . J . J . M. és St . A. 
mind kitűnők valának ugyan, de különösen az első nevezetes jelét adta mű-
vészeti hajlamának. A férfiak közöl különösen N. J . ur, ki Dunántulról is 
kész volt átjőni, hogy a közczélra közreműködjék, K . P . mint eredeti öreg 
huszár és B. S. urak kiemelendők. J á t ék után Sz. P . k. a. érzéssel szavalta 
a mohácsi temetőt, J . M. e vidéken kellemes énekéről ismeretes k. a. pedig 
egy dallamot énekelt, mely mellett e dallam zeneszerzője N. J . ur accom-
pagnirozott. Vidékiek az idő kellemetlensége miatt csak kevesen jelenhettek 
meg, de azért némelyek, mint : F . M. B. L és F . P . urak, beküldött áldoza-
taikkal bizonyították a szent czél iránti buzgó érdekeltségüket. — Cs. 

— (Viszhang egy magyar kereskedőtől.) Miskolczról veszszük e soro-
kat : Ön becses lapjának 23-ik számában megható örömmel olvastam, több 
ügyfelemmel együtt De Rívó György ur nyilatkozatát, hogy t. i. ezután, 
kizárólag magyar nyelven kezeli üzletét. Mi i t t ezen talpig becsületes magyar 
ember nyilatkozatát , kivel több év óta kereskedői összeköttetésben állok, 
nagy örömmel fogadtuk. Szép példáját örömest követjük, annyival is inkább, 
mert a magyar levelezés kényszeríteni fogja mind a bel-, mind a külföldi 
nagy kereskedőket, magyar ifjainkat pártfogásuk alá venni, s kereskedésük-
ben jobb állásokra alkalmazni. — B. 

A. (A „Szent István" gőzös), mely Luczenbacher testvérek tulajdona, 
junius 2-án megkezdé rendes járatai t Pes t és Esztergom közt. Pestről na-
ponkint d. u. 5 órakor indul 8 7 órakor Esztergomban van már, honnét más 
nap ismét 5 órakor indul és fél hétre már Pesten van. Útközben állomást 
tar t Váczon e N.-Maroson. Jegye t a hajó födélzetén kell váltani. A ki oda 
és vissza egyszerre vált jegyet, dijelengedésben részesül, s az ilyen jegy a 
nyár folytán bármikor használható. Az utas 30 fontnyi tehert is vihet ma-
gával. E csinos kis gőzös legelőször a lóversenyek alkalmával állt a közön-
ség szolgálatára. 

A . (A vén markotányosné.) Az Afrikából legközelebb Francziaországba 
visszaérkezett 4-ik franczia sorezredben van egy 95 éves markotányosné, ki 
már 1779. év vagyis 80 év óta szolgál az ezredben 8 azt azóta mindenüvé 
elkísérte s még rnost is testileg, lelkileg ép, jó kedélyű s a tisztikar nyug-
dijban részesiti. Ö ré3ztvett az egyiptomi, németországi, lengyel, spanyol, 
orosz és afrikai hadjáratokban. Egyszer férjhez is ment Pa t ru kapitányhoz, 
de a ki nemsokára elesett Lützennél. 

— (Czáfolat.) Kőszegről a következő sorokat veszszük : 
„T. szerkesztő ur! 

„Némely egyének különös előszeretettel haszontalan s hamis koholmá-
nyokat nyilvános lapok részére gyártani szoknak, azonban ilyes egyének a 
közönség előtt magukat elrejtezik. Hasonló koholmányon alapszik a „Vasár -
napi Új ság 22-ik számának 264-ik lapján Széchenyi-gyászünnepélyre vonat-
kozólag Kőszegről közlött tudósítás.*) T. szerkesztő ur tiszteletteljesen fólké-
retik, hogy ezen helyreigazítást becses lapjának legközelebb megjelenendő 
számában közzétenni szíveskedjék, és remélem, hogy igazság- és méltá-
nyosságból ezen fölhívásomnak megfelelni fog. — Kelt Kőszegen, 1860-iki 
május 29-én. — Schlamatinger András, cs. kir. szolgabíró és sz. kir. Kőszeg 
városának h. polgármestere." 

*) E tudósításban arról ér tesül tünk, hogy a cs. k. szolgabíró és polgármester u r 
az előbb elt i l tott Széchenyi-gyászünnepély megtartását rendel te meg utólagosan, s 20Q 
ftnyi alapítványt t e t t volna a Széchenyi-requiem évenkínti megtar tására stb. — Szerk. 


