
r-n-i

36

** (A pesti lb'portoronyban), a városi küldött-
ség megkeresése folytán, az ott tartott lőpor-
mennyiséget 200 mázsára szállítják alá.

** (A budai népszínház bizottmányának) el-
nöke, gr. Széchenyi jÜdön, — tagjai közöl pedig
Dobsa Lajos, Ho'lán Ernő, Kempelen Győző és
Lévai Henrik, kijelentik, hogy közreműködésök
továbbra nem szükségeltetvén, testületileg vissza-
lépnek.

** (Mátyás király billikoma.) Bathyány Káz-
mér lefoglalt ingóságai között egyebekkel egy
üveg billikomot is árvereztek el, melynek talap-
zata aranyozott ezüstből készült. E billikomról,
mely most tergoviczi Modrooich Ignácz ráczalmási
birtokos kezei közt van, a történet azt mondja,
hogy egykor, igazságos királyunk, Mátyás tulaj-
dona volt, ki azt a velenczésektől ajándokba
kapta. A serleg körületén e fölirat van : „Vina
bibant hoinincs, animalia caetera fontes." Nagy
királyunk halála után, I I . Lajos korában Batt-
hyány Ferencz pohárnokhoz jutott, ki e billiko-
mot arról tette nevezetessé, hogy midőn őt I I .
Lajos Német-Ujvárral megajándékozta, egy hu-
zomban itta ki a király egészségére a közel hat
itczés serleget.

** (Korcsmái czivódás.J Marosszék Csavás
nevű helységében e hó 5-én este, egy csendőr s
két ottani lakos, az énekelt dalok miatt összevesz-
tek. A csendőr kardot rántott, s őket az udvarba
kikergette; itt azonban kitekerték kezéből a kar-
dot, s saját fegyverével annyira összevagdalták,
hogy pár óra múlva meghalt. A tettesek be van-
nak fogva s a vizsgálat fbly.

— (Jolsváról január 6-ról írják) : Szellemi
életünk nem nagy jövővel kecsegtet, minek oka
leginkább a tehetősb polgároknak az olvasó-kör
iránti részvétlenségében található, melynek tag-
jai évenkint gyérülnek. — Nálunk is történik csoda;
ugyanis egy szegény nő Sylvester napján három
gyermeket, egy fiút és két leánykát szült, de rövid
idő múlva mindnyájan elhaltak. — Időjárásunk
meglágyult, borús, ködös időnk jár, néha havas eső
is esik, a mi épen ritkán történik Vízkeresztkor.
— Nagy készületeket tesznek egyházunk buzgó
előjárói, a februárhó 2-kán tartandó sorsolással
egybekötött egyházi bálra, melynek eredményét
annak idején közölni fogom.

** (Vidéki hangverseny.) Mint félegyházi
levelezőnktől értesülünk, ott nem rég Tornyos
Kálmán , kit fővárosi föllépéséről is dicséretesen
ismer a közönség, hangversenyt adott. E művész,
világtalan létére, apját s anyját tartja, azért vidéki
kőrútján reá nemcsak a műélvezetet keresők, ha-
nem az emberbarátok figyelmét is fölhivjuk.

Nemzeti sziiihaz.
Péntek, jan. 16. „Az eladó leányok." Eredeti

vígjáték 3 felv. Irta Szigligeti. Mind belszerkezet,
mind az alakok keresztülvitelében Szigligeti gyen-
gébb müvei közé tartozik. Egyes részleteknél a
közönség jól mulatott.

Szombat, jan. 17. „Sarolta." Eredeti opera
Erkeltől, 3 felv.

Vasárnap, jan. 18. A jótékony nőegylet által
rendezett „Álarczos bál," melyet igen számosan
látogattak meg, de a melyben mulatságot senki
sem talált. A földszinten néhány épen nem szel-
lemdus álarczos szomorkodott; de a páholy-közön-
ség szépen volt képviselve.

Hétfő, jan. 19. „Az eladó leányok." Vígjáték
3 felv. Szigligetitől.

Kedd, jan. 20. ,,Borgia Lucretia." Opera 3
felvonásban. Irta Bidera, ford. Jakab J . Zenéjét
szerzetté Donizetti.

Szerda, jan. 21. „Port a szemébe." Vigjáték
2 felvonásban.

Csütörtök, jan. 22. „Ördögrésze." Vig opera
3 felv. Irta Seribe, zenéjét Auber. Fordította
Egressi B.

Budai népszínház.
Jan. 16. „Napám boldogít." Vigj. 3 felv. Irta

Tarnay Pál.
Jan. 17., 18., 19. Háromszor egymásután:

„Dunanan apó és fia utazása." Operetté 3 felvo-
násban Oft'enbachtól. Eműnekmind szövege, mind
zenéje annyira vidám, mulatságos, és kedves, hogy
széltire dicsérik az igazgató eljárását, a miért e
darabot a közönség nagy mulattatására megsze-
rezte. Kiállítása fényes;előadása, a népszínházhoz
kötött reményen fölül sikerült volt.

Jan. 20. „Királyi csók." Franczia vigjáték 4
felvonásban.

Jan. 21. „lll-ik Richárd." Dráma 5 felv.
Shakespeare-től.

Jan. 22. „A dunavizhordó." Népszínmű 3
felv. E darab előadásával
pályázat be lőn fejezve.

a budai népszínműi

Szerkesztői mondanivaló.
6414. Hatvan. B V. A jó kivánatokat, a czikket s raj-

zot köszönettel vettük, Somogyból örömmel olvassuk az
ily népnevelési mozzanatokat.

6415. Nyitra. Egy valaki. Megjött. Csakhogy postán
küldve 2 ft. 50 kr. az ára.

6416. Az Isten háza. A jól választott tárgy technikai
bajokban szenved.

6417. K . . . i. A költemények hivatásról tanúskod-
nak, de mint ön is elismeri, még igen flatalok.

6418. A mivelődés történetéből. Népszerűbb mo-
dorban szerettük volna ezt olvasni, de e körülmény a mun-
ka becséből nem von le semmit. Mihelyt lehet. Sárosy
hátrahagyott kézirati drámája, melyet ön bir, illő helyén
lesz ott, a hova ön szánta. A kérdezett ur hollétéről nekünk
sincs tudomásunk s vele semmi összeköttetésünk.

6419. Erdősek leánya, stb. Sok könnyüség a verse-
lésben s az előadásban; a eompositio nem eléggé szabatos.
További kísérleteket ajánlunk.

6420. Liter. P. G. Buzgó fáradozását nagy köszönet-
tel vettük. Jól esik azt látnunk, azon különnemü középkor-
szagu ellenséges izgatás és befeketités között, melynek
napjainkban egynémely lap és szerkesztője, egyházi és
világi hivatalos részről, ki van téve. Naponkint veszszük
ennek hirét a vidékről és eléggé csodálatosnak találjuk a
mai században. Majd egyszer tán komolyabban szólandunk
hozzá. Van más részről elég okunk a megvigasztalódásra
s az eddigi utón való megmaradásra. — A pénz, ugy hisz-
szük, az illető helyen megérkezett. Az első kötet, mint
halljuk, februárban tbg megjelenni. A küldött czikk meg-
jelenésének talán csak az egyházi forma emelhetne gátot.

6421. Temesvár. B. P. Köszönet. Legközelebbi alka-
lommal.

6422. Bölcső-dalok, stb. Biz azok a rimek most is
csak roszak.

6423. Pest. Több előfizető. Szóbeli értesítés utján
örömest adnánk magyarázatot, melyről hiszszük, hogy más
véleményre birná önöket. A kérdés oly belügy, melyről
nem szólhatunk nyilvánosan. Egyébiránt a mi minket, illet,
mi eleitől fogva azt óhajtjuk, a mit önök, s a reményről
nem mondottunk le. Egy kis várakozást — vagy látogatást
kérünk.

6424. Otocac. Földfi. Örvendünk a jó barátnak a tá-
volban. A megbízást szívesen teljesítettük.

6425. Félegyháza. — né. Ily kedélyes levelek dus
kárpótlást nyujtnak sok más levélért, példának okáért
olyanért, melyben tudtunkra adják, hogy valahol egy püs-
pök ur ismét belehozta körlevelébe a ,,nem katholikus"
lapokat. Mert ez most az ,,idök divatja és tanuja!" — Kí-
vánjuk, hogy e körlevelek mielőbb megszűnjenek; de azt
még inkább, hogy ön levelei minél gyakrabban keressenek
fel. Az a „sextett" nem oly mogorva, mint a minőnek raj-
zolták, s a milyennek lenni néhanapján nagy oka volna.

6426. Pozsony. Sz. F. J. A czikk és a kisérő sorok
kellemes meglépés volt ránk nézve. A lfgszivesebben üd-
vözöljük. Az Ígérteket óhajtva várjuk. Az eddigit mielébb
hozzuk.

6427. Szil-Sárkány. K. E. A czikk teljesen megüti
a mértéket. Az előbbi is megjött, de kényes tárgyánál fog-
va nem tartjuk alkalmasnak a közlésre.

6428. Balatonfö-Kajár. A közlött tény eléggé szo-
morú, de a ki ily vádakkal akar valaki ellen föllépni, az
mindenekelőtt irja alá a nevét, azután álljon jót a mondot-
takért. Nem lévén a dologba avatva, az efféleért nem vál-

/alhatunk felelősséget. Be kellene azt bizonyítani tudni
hogy ama halált csakugyan az illetők hanyagsága és mu-
lasztása okozta-e ? — Ily alakú és tárgyú közleményekre
nincs lapunkban hely.

6429. T.-Roff. M. R. Elfogadtatott.
6430. S.-A.-Ujhely. F. J. A megbízások elintéztettek.
6431. B.-Gyarmat. D. Ezt nevezzük mi aranyszáju

szent Jánosnak. Az ég tartsa meg e nemes buzgalmát és
szives vonzalmát.

6432. Puszta csárda. De már a két első versszakot
ide teremtjük; ha másnak nem, jó lesz legújabb „rejtett
szónak". A megfejtő jutalma egy iteze bor. Hangzik pedig
ilyképen :

„Puszta csárda, kívül-belül fakó
Paripáján oda tért be Patkó.
— Csárdás gazda, — imigy ejti a szót —
Látott-e már egy lovon hét p a t k ó t ?

No ha még eddig nem — hát most láthat;
Négyet visel e gyönyörű állat.
Magam vagyok az ötödik — nemde?
Kettő meg a csizmámra van verve." stb.

SAKKJÁTÉK.
161-ik számú feladvány. — C a m p b e l l t ő l

(Londonban).
(A legközelebbi londoni versenyen második dijat nyert

feladványok közöl).
Sötét.

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, a 3-ik lépésre matot mond.

156-dik

1)
2)
3)

számú feladvány megfejtése.
(Weisz J.

Világos.

F
F

h 2 — h
d 7 — a
a 4 — c

4
4
2

A.-tól.)
Sötét.

f6-f 5
fö —f 4

K e ő — f 5
4

Helyesen rejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
Nagyváradon : báró Meszéna István. — Kis-Kürtösön:
"semiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sándor. — Váczon:

Niczky Pál. — Buzsákon : N. N. — Parabutyban : Rothfeld
József. — Tordán : Szentpétery Antal. — Bajmakon: Weisz
Fülöp. — Vebreczenben : Zagyva Imre.— T.-Sz.-Miklóson:
Franki A. — Kún-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — Pesten':

selkó György.— Kassán : Skvór Antal. — K.-Szálláson:
Tompaiak. — T.-Roffon : Mauritz Rezső.

Rövid értesítések. Kis-Kürlbs. Nem tudtuk magun-
kat ráhatározni ön megjegyzésére. Vezéreket nem szívesen
hagynánk ki azon sorból, melybe közkatonák nem is sora-
kozhatnak. — Parabuty : Bayer Konrádnak szép felad-
ványa, melynek már megfejtését is hoztuk, s melyre önnek
legutóbbi levele vonatkozik, ha az első lépés a Világos ki-
rálylyal történik, meg nem fejthető; így értheti ön eljárá-
sunkat. Azért, ha ugy lenne, mint ön irá, nagyon sajnálnók.
Régi sakkbarátainkkal igen szívesen találkozunk. - Munka-
társainkhoz : Sok használható, részint jeles eredeti felad-
vány van nálunk, s hogy e becses küldemények hevernek,
leginkább a londoni verseny miatt történik, mert ennek
ismertetésével épen nem akarunk a külföldi lapoknál hát-
rább maradni; de azért gondunkat a hazai termékekre
is kiterjesztjük s munkatársainknak becses küldemé-
nyeikért köszönetünket küldjük.
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TARTALOM.
Báró Bemer László (arczkép). Göndöcs B. — Kére-

csényi László. Szél Farkas. — Miranda (folytatás). Jókai
Mór. — A kenyérmezei viadal verses krónikájának ügyé-
ben. Vas József. — A jósafői malom s az aggteleki barlang
vizei (képpel). — Kőröshegy a Balaton mellett (képpel).
Z. ff. — Az oltárok története. J. Sándor István. — Nagy-
várad 1860. Csúthy Zsigmond. — Sajátságos jelenet a mada-
rak életéből. Dr. B. L. — Bécsi levél. K. T. — Tárház:
Országbirák arczképcsarnoka. Z. ff. - Egyház és iskola. —*
Közintézetek, egyletek.— Balesetek, elemi csapások.— Mi
újság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszínház.
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 1863-ik évi teljes számú példányaival még folyvást szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Tizedik évi folyam.

Pest, februárius l-jén 1863

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság cs Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. I Fél évre (január-június)

Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

6 ft.
3 ft.

. . . 5 ft.
Csupán Politikai Újdonságok :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január-június) 3 ft.

Egy 17-ik századbeli arczképgyüjtemény
egyik ritka példánya jutott nem régiben
kezünkbe s az akkori időhöz képest megle-
pően tisztán és szabályosan rajzolt arczké-
pek annyival inkább lekötötték figyelmün-
ket, mert a lerajzolt férfiak nagy része
magyar volt, mindannyian a 17-ik század
közepe táján a politikai, hadi és egyházi
téren nevezetes szerepeket ját-
szott férfiak, a pártok szétvá-
lása szerint különböző olda-
lakon. — Ránk nézve ez arcz-
képek többszörös érdekkel bír-
nak; először, mint ama férfiak
valószinüleg hü, legalább egy-
korulag m á s o l t arczvonásai,
másodszor az akkori ruhavise-
let tekintetéből s harmadszor
érdekelhet magának a műnek
technikai kivitele is. így tör-
tént, hogy ezen arczképeket hü
hasonmásokban (fac-similékben)
készittettük el s egészen azon
alakban mutatjuk be, a mint
azok még valószinüleg ama fér-
fiak életében forogtak köz ké-
zen. Mindegyik kép keretében
olvasható az ábrázolt f é r f iú
neve, czime, rangja; az év, mely-
ben lerajzoltatott, és mindenik-
nek kedvencz jelszava, melylyel
az akkori idők szokásai szerint
a nagyobb emberek átalában
birtak.

Megkezdjük ez arczképcsar-
nokot, melyet rövid ismerteté-
sekkel kisérve, napjaink férfiai-
nak arczképeivel felváltva foly-
tatni fogunk, a 17-ik század egy
nevezetes férfiával, Wesselényi
Ferenczczel.

Régi magyarok régi arczképei.
I. W e s s e l é n y i F e r e n c z .

tárok ellen kelt, Wesselényi magyar csapa-
tokat vitt rendelkezése alá, és vele harczolt,
a miért lengyel indigenatust és 100,000 tal-
lér értékű lengyel javadalmat nyert. Ez al-
kalommal II. Ferdinánd grófságra s Fülek-
vár parancsnokává emelte. Innét nevezetes
kicsapásokat tett. 1647-ben Magyarország
főtábornagyává tétetett, harczolt a svédek,

Wesselényi íerencz, Wesse-
lényi István királyi tanácsos
és kamarás fia, II. Ferdinánd király udva-
rában nevelkedett, hol jeles ismeretekre
tett szert. Szép lelki tehetségekkel és erős
testalkattal lévén megáldva, már fiatal ko-
rában katonai pályára adta magát. Részt-
vett a törökök elleni több csatában. Midőn
IV. Ulászló, lengyel király a muszkák és ta-

VV V, S S K L K K Y 1 F E K K N C Z.

de harczolt Rákóczy György ellen is. 1644-
ben bevévén Murányt, teméntelen kincset
foglalt el.E várnak azon időben a hős Szécsi
Mária volt parancsnoknője, ez ellen Wesse-
lényi csellel élt; azt irta levélben hozzá,
hogy szereti, nőül óhajtja, s efelett tanács-
kozni óhajt vele. Szécsi Mária találkozást

adott, Wesselényi használta az alkalmat, rej-
tett utakon a várba hatolt s Rákóczy embereit
lefegyverzé; (ámbár Szécsi Máriát azután
csakugyan nőül vette). E tetteért Ferdinánd
Muránynyal ajándékozá meg és kir. taná-
csossá tette. így ment magasb rangba. 1655.
márczius 15-én a pozsonyi országgyűlésen
nádorrá választatott, jelen volt Leopold és

Eleonóra koronáztatásán. Küz-
dött Barcsay és Rákóczy özve-
gye ellen is.

1661-ben a német sereg
miatt volt baja, hogy ezi az or-
szágból kivonulni nem akart;
mindenütt megtagadták tőle az
élelmet és tartást. Ezt Wesselé- *
nyinek Írásban adták be; leg-
erősebb volt Kassa. Itt a né-
metek ellen 30,000 ember kelt
fel, hogy kiverjék, ugy, hogy
Wesselényinek nagy fáradsá-
gába került a lázadások elnyo-
mása.

1662-ben a protestáns ügy
foglalkoztatta; a felizgatott ke-
délyek lecsillapitására ö is fel-
hivatott ; az egybegyült ország-
gyűlés előtt majdnem könyes
szemekkel tartott beszédet. Ez
évben jun. 15-kén a király IV.
Fülöp spanyol király nevében
lovaggá tette. 1663-ban a törö-
kök ellen 20,000 insurgenst ve-
zényelt. 1665-ben Leopoldvár
építésénél az alapkövet ö tette
le, Szelepesényi udv. kanczellár,
Souchet marsai és több ország-
nagy jelenlétében. Később, mi-
dőn a trencséni és zólyomi für-
dőkben felség-elleni összeeskü-
vések történtek, Wesselényi is
elhagyta a fejedelem iránti hü
magatartást és az Öszszeesküvök
pártjához állott. Erre leginkább

neje ösztönzé. Később fel akarta fedezni az
összeesküvést, de ebben egy nehéz betegsége
akadályozd, melyben 1667. márczius 23-án
Német-Lipcsén meg is halt.

A történetírók átalában ugy tartják,
hogy Wesselényi hü maradt végperezéig feje-
delméhez.

/

5-ik szám.
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alti

Hagyomány szerint Szécsi Máriának is,
kinek szivét megnyeré, és ki föltételül tüze,
hogy szerelme- és kezéért, pártja közé áll-
jon, igy felelt volna:

„A mely zászlónak én hűséget esküvém,
Annak fogok élni, az "alatt halok meg."

Képünkön a körirat azt tanúsítja, liogy
1646-ban Wesselényi Ferencz Murány örö-
kös ura, és Magyarország főtábornagya volt.
Vagyonát leginkább harczokban és III. Fer-
dinándtól nyervén, jelszava volt : „Viya la
guerra et la Maesta di Ferdinánd III. (Éljei'
a harcz és III. Ferdinánd ö felsége.)

Ifj. E. S.

A mosoly.
A szerető- s anyának ajkán
Remény, boldogság egy veled!
S a támadó naphoz hasonlitsz
Mely fénybe vonja az eget.

Midőn támadsz a gúny, gyűlölet
Es kárörömnek általa :
Vagy : félig elrejtett gyiloknak
Gyors, félelmes mozdulata.

Népet, birót megfélemitesz
A vérpad gyász deszkáiról,
Ha benned a megölt igazság
Fölebb-hivatkozása szól.

Mosoly! ki a sziv életéből
A fényt s homályt igy mutatod :
Mi vagy te a ha lot tnak ajkán?
S hol lészen magyarázatod!

Tompa Mihály.

igen, egy halállal küzdő irta azokat vérbe-
mártott ujjal, értesítésül a hazaérkezőknek;
a küzdelem nem tapodta el egészen a betű-
ket, el lehetett még olvasni.

„Timbue — Miranda!"
Hurtado ott leroskadt a földre, s össze-

csókolá e drága nevet, drága vért.
Mik történhettek itt ?

Ártatlanság.
Nézzétek őt! Amott halad . . .
Mily igéző ! mily bájoló !
Pillanatra azt gondoljuk,
Hogy a látvány nem is való.
Az a homlok mily szűzies!
A szem milyen lánggal teli!
Mit a lélek együtt szeret
0 benne mind együtt leli.

Mint nézitek! Kebeletek
Miként lángol! miként hévül!
Forró nem ismert érzelem
Kezd égetni a sziv körül.
A vas kemény, de a delej
Helyéből könnyen veszi ki;
Ártatlanság ! égi sugár !
Ki ne hódoljon meg neki ?

Alig álltok, ragad a vágy,
Szemetekben vad tűz ragyog,
De a szivben bűn lángja ég,
Az angyalhoz ne nyúljatok!
Milyen szép a kicsi lepke,
Kis szárnyain mily sok szin ég!
De e diszét letörleni
Egy érintés maga elég.

Dalmady G-yözö.

itlirnnda.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓH.

(Folytatás )

Hurtado örjöngve rohant fel a lépcsőkön,
miket a tüz épen hagyott. Ugyanazon tekin-
tet, melyet már egyszer látott: összetört bú-
torok, vérrel festett falak, a padlaton rnezi-
telen lábak nyomai vérből, eltompult nyilak,
kitépett hajfürtök.

Mint a sebzett vad, rohant át Miranda
szobájába. "Üres volt az is, mint a többi, a
falakon golyók, lándzsafurások nyomai, a
padliiton vér.

És a mint megkövülve ott állt a szoba kö-
zepén, merev szemeit a vérfoltos padlóra
szögezve, ugy tetszék neki, mintha a kuszáit
csuszamlások között betűket ismerne fel;

Az történt, hogy a mint Hurtado és lo-
vas csapata eltávozott a várkastélyból, egy
indus küldöttség jelent meg a dobogó hid
előtt. Maga volt annak élén Mangora, tim-
bue fejedelem, és ö volt közte egyedül a
férfi, a többi mind asszony és leány.

Nunjo bebocsáttatá őket.
Mangura egészen fegyvertelenül jött, ki-

sérete pedig csupa asszonyokból állt, ki tar-
tott volna tőle?

— A timbue megtudta, hogy a fehérek
éheznek, a timbue hozott nekik enni. Kosa-
rakban édes gyümölcs, tömlőkben édes
nedv; dobozokban só; a hus maga lábán jött
ide; egyetek, igyatok, vendégeskedjetek. A
timbue nem kér fizetést; a timbue csak ba-
rátságot kér a fehérektől; jó szót és atyafi-
ságot. Atyafiak nemcsak enni adnak egy-
másnak, hanem szeretik is egymást. A
timbue kiválogatta népe leányai közöl a leg-
szebbeket, elhozta ide; fehérek, testvérek
ismerkedjetek meg velük, ki melyiknek meg-
tetszik, azt válaszsza, azt szeresse. A szeretet
összeforrasztja a jó embereket és az erőse-
ket : ti erősek vagytok, mi jók vagyunk. Ha
tetszik nektek, a mit mondtam, fogadjá-
tok el.

Nunjo sokkal gyermetegebb lélek volt,
mint hogy gyanakodni tudott volna egy sze-
lid képű ember szavában, a kit nem bántott
meg soha.

Az élelmiszerek, a pálmabor kiosztat-
tak, mennyi e napra való volt, a vitéz örse-
reg között, s hogy azoknak se maradjon

messe a földbe. Az ember mindenütt a föl-
dön rájött arra a tudatra, hogy milyen jó
„állatnak lenni," csak érezni, de nem gon-
dolkozni.

Épen erre jó az agavisz.
Ize behizelgö, kesernyés édes, füszerii-

latu és erősen szeszes. Ugy hínák nálunk,
hogy ,,itatja magát".

Hanem amellett azon utóhatása van,
hogy a ki először iszsza, az mély lethargicus
álomba sülyed tőle, melyet főfájás, émelygés
követ : ha ezen egyszer átesett, azontúl nem
árt meg többet. Épen ugy tesz az ismeret-
lennel, mint a dohány : a ki először élvezi,
elkábul tőle, a ki megszokta, annak élvezet.

A timbuek hozzá voltak már az agavisz-
hez szokva, nekik mindennapi italuk volt
az; a spanyolok pedig akkor ízlelték először;
talán igenis nagy mértékben : ha szép höl-
gyek tölték a poharat, s szép ajkak édesitik
a bort, férfisziv nem állhat nekik ellent. Al-
konyatra kábultvolt az egész spanyol telep,
még a nők is hálószobáikba kényszerültek
térni, kik az agaviszt először ízlelték; —
csak a timbuek voltak ébren.

(Folytatása következik.)
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Nagyvárad 1600-ban.
(Történeti korrajz.)

(Folytatás.)

g , gy oknak se maradjon
semmi aggodalmuk aziránt, vájjon nincs-e
megmérgezve étel, vagy ital ? a szelid, simu-
lékony indu hölgyek odatelepedtek melléjük,
megoszták falatjaikat; az ismeretlen gyü-
mölcsbe, melyhez a spanyol kétkedve nyúlt,
elébb ők haraptak bele, s a poharakba töl-
tött agaviszt elébb ők izlelék meg; piros
nyelveikkel szájukat is körülnyalva utána,
annak bizonyságául, hogy abban nincsen
semmi méreg.

Hanem elébb mondjuk el, hogy mi az az
agavisz ?

Van egy vastag, hosszas levelű növény
Délamerikában, melyet mi agavénak hívunk.
Nálunk is láthatni uri kertekben cserepekbe
téve. Ott ugy terem ez, mint a bogács. Ná-
lunk ez nagyon sok időre virágzik, a mese-
mondók épen száz évre teszik idejét. Mikor
e g/ egy ilyen ritka példány valamely fiivé-
szi gyűjteményben virágzásnak indul, annak
európai híre támad, annak állványt készíte-
nek, mert bokrétája három ölesre megnő,
annak kifejléséröl bulletineket adnak, s meg-
számlálják, hány ezer virágkehely termett
rajta?

Délamerikában ez ugy terem, mint ná-
lunk a répa, s bár ott is évek kellenek kifej-
léséhez, de egyik a másik után nő, az agave-
erdö folyton virágzik.

Ha egy ily óriás virágszárt, mikor első
heti növésében van, felül élesen lemetsze-
nek, az abból kitoduló nedv pint számra
tölti meg a tömlőt, s e nedvet használják az
indusok arra a czélra, mire mások a bort,
sert, égett vizeket.

Mert az emberi nyugtalan ész minden
éghajlat alatt kitalálta azt, hogy kell valami
nedvnek lenni, a mibe a lelket belefojtsa; s
az ég magas adományát, a gondolatot, elte-

Ali basa támadásának hírére a magyar
ügyeket képviselő urak azonnal siettek I.
Leopold császárhoz, s kérve kérték, hogy
tekintélyes erőt, minél elébb adni kegyes-
kedjék , mivel a késedelem, ki nem mond-
hatni, mily nagy veszedelembefogja dönteni
Magyarországot. Mire nézve, véleményeiket,
hogy és mint lehet Magyarországot, a fenye-
gető nagy veszedelemtől megmenteni, egy
emlékiratba foglalva, benyujták ö felségének.
Az emlékirat igy hangzik :

„Hogy Nagyváradot a törökök ostrom
alá vették és keményen lövetik, az oly bizo-
nyos, hogy azt kétségbevonni, vagy tréfá-
nak tartani, épen nem lehet. Bizonyítja ezen
szomorú igazságot a nádornak a rakomázi
táborból június 29-én kelt levele, valamint
Souche tábornok tudósítása is június 30-ról,
ki borzasztó színnel rajzolja a veszedelmes
helyzetet, a várörség csekélységét, kimond-
ván nyíltan, miszerint ha a szegény ostrom-
lottaknak hirtelen és megkettöztetett gyor-
sasággal segély nem érkezik : Nagyvárad
ezen erős, és nagyfontosságu kőfala az euró-
pai keresztyén világnak, minélelébb ledül.
Minélfogva az most már a kérdés : mi okkal
és móddal lehet leginkább és legközelebb
segítséget nyújtani a szorongatott várőrség-
nek, — megvédeni erős bástyáját nemzeti-
ségünknek, hogy az soha, legdühösebb ellen-
ségünknek a töröknek kezére ne kerüljön?!
És hogy mennyire megkivántatik, minden
erőnket megfeszitve emiitett erősségnek se-
gélyt nyújtani; megtetszik a következő
okokból :

„1. Mivel Nagyvárad, egyik a jelesebb és
legerősebb helyek közöl való a keresztyén
világban, mely ha egyszer megdőlve a török
fél-holdnak hódol meg:, ezen esetben méo-
csak remény sem mutatkozik többé, ezen
erős helyet hatalmunkba visszakeriteni, bár
legyen mellettünk harczias és hatalmas nagy
sereg.

„2. Mivel az oly kedvező helyen fekszik,
hogy annak vidékén még csak omladék
sincs, hol magát ellenséges elem megfész-
kelhetné, mint Magyarországnak más egyéb
vidékein, és különösen Felső-Magyarorszá-
gon; minden szomszédos népeitől biztosítva
van, például egyfelől a lengyelektől, másfe-

löl az erdélyiektől, és harmadszor a H&jdu-
városoktól, honnét 15, vagy 16,000 főből
álló erős hadat könnyű móddal felszerelve
nem nehéz előállítani. De engedjük csak
ezen nagy előnyt feláldozni : akkor a törö-
kök maradnak urai hazánk azon nemes sző-
lővel koszoruzott hegyeinek, melyek a világ-
hírű tokaji bort termik, s alkalom nyílik
előttük, Felső-Magyarország kincses bányáit
kirabolni, gazdag grófságait kizsákmányolni,
hü népét tűzzel vassal pusztítani, az évi adó-
zást, tőlünk elvonva, a maguk részére kicsi-
karni, — sőt mivel semmi erősség sincs az
útban, mely őket főltartóztathatná, Sléziába
és más örökös tartományokba, melyek csak
három vagy négy napi járásnyirafeküsznek,
könnyen becsaphatnak, és ott is mindent
feldúlva elpusztíthatnak, a minthogy a ná-
dornál, ezen eshetőség, és ennek eltávozta-
tása felett már három nap óta élénken
tanácskoznak is. Továbbá a nép, mely véres-
verítékkel szerzett vagyonát félti, látva,
azon nagy hadsereg mellett is, melyet Fel-
séged tart — elhagyatottságát, elrémülve el-
keseredik — látva Nagyvárad elestét, mely
neki kőbástyája, kétségbeesve feltámad,
hogy tovább csupa nézője ne legyen azon
szomorú játéknak, mely Nagyvárad alatt
eljátszatni szándékoltatik, — szóval : látva
végromlását, elvégre, mintegy ember feláll,
és közönséges aláírásával megerősített kiált-
ványt fog intézni minden hatalmassághoz,
segélyt kérve alázatosan, mikép, a nagy-
pusztulást Magyarország földjéről elhárítani,
és a magyar nemzetet a végveszedelemtől
megóvni, minden erő és hatalommal meg ne
szűnjenek.

„3. Mivel ezen helynek elvesztése egész
Erdélyt és a vele szomszéd tartományokat
és országokat, mind egymásután halomra
fogja dönteni; mert a törökök magukat
ezen nagy erősségben megfészkelve, Erdé-
lyen keresztül szabadon mehetnek Oláhor-
szágba, melynek három nagy tartományá-
ból, maguk mellé 50, vagy 60,000 harezost
nagy erőfeszítés nélkül vehetnek, sőt ha
ennyi sem lenne elég, nyitva állván előttük
az ut egész Ázsia legbensőbb részeibe ; hon-
nét f-zárazon és vizén, egész nép-áradatot
hozhatnak nyakunkra, mely mind országunk-
nak, mind a vele szomszédos tartományok-
nak csodálkozásra méltó termékenységét, és
az arany, ezüst, réz, só, bor, kenyér, nagy és
aprómarháiban való bőségét, részint föl-
emésztve, részint az erősséget azokkal meg-
rakva, több esztendőn keresztül ugy meg-
erősödik, hogy azon bevehetetlen bástyából,
mind Erdélynek, mind szomszéd határainak
számos várait egymásután beveszi és egyik
lábával Lengyelországba lépve, melyen ke-
resztül — mivel semmi fontos erőssége nincs,
a másik lábát könnyen átteszi Silézia, Cseh-
ország és a többi örökös tartományokba, —
mindenütt romlást és pusztulást hagyva
maga után.

„4., A szövetség, és a békekötések nem
csak Magyarországot, hanem Austriát is kö-
telezik, Erdélyt mind annyiszor védeni, va-
lahányszor azt a törökök miatt vesze-
delem fenyegeti, különösen most, midőn egy
kinevezett kormányzó basa járma aláhajtatni
rendeltetik; — megtetszik ez a Báthori Zsig-
monddal kötött szövetség pontjából, — a
Bethlen Gáborral kötött béke- czikkeiböl —
a legözelebb meghalt fejedelem édes atyja
I. Rákóczy Györgygyei tartott eperjesi érte-
kezletből, mely egy erejű a békekötés pont-
jaival, hol Austria szintúgy mint Magyaror-
szág köteleztetik, Erdélynek szükség idején
segédkezet nyújtani, — a mint hogy ezt tel-
jesítették is :

„5. Mind Rudolf, mind Miksa, mind pe-
dig Ferdinánd, kik egész hatalmukat mér-

legbe vetve a hosszú és nehéz háborúk-
ban mint örök, ugy állnak a keresztyénség
ótalmára, oly erélyesen védve Erdélyt, hogy
ott basa, soha magát huzamosabb időn ke
resztül, meg nem fészkelhette, •— és most
veszitenők el az oly sok drága vér kiomlá-
sával megvédett Erdélyt; melynek omladé-
kaiból a sok jajszó, gyász és keserűség min-
ket elitélve bosszúért kiáltana fel a magas
egekre, hogy neki végromlását közönyösen
néztük.

„Több okot felesleges volna felséged előtt
fölemlítenünk, melyek Nagyvárad megmen-
tését sürgősen követelik, mit ha felséged
tenni elmulaszt, az egész világ felségednek
fogja bepanaszolni fájdalmát a köz-romlás
felett, mely Nagyvárad elestéből származik.
A kért segély csekély, 500 katonát kér a vi-
téz parancsnok lelkes várőrségéhez, kik ha
kellő időben megérkeznek, a keresztyénség
meg mentve fog lenni, azon szégyen és gya-
lázattól, mely különben Nagyvárad omladé-
kairól okvetlen be fogja árnyékozni". —•

Ezekkel ellenkezőleg, Nagyváradnak se-
gélyt nem nyújtani, következő okokat soro-
lának elő a más nézetüek, a Bem magyar
urak köréből, — úgymint :

„1. Ha segélyt adunk, ugy megszegjük
a törökökkel kötött békét, ezenkívül ö felsé-
gének tartományai nincsenek oly helyzetben,
hogy ö felsége most háborút folytathasson,
minélfogva könnyen megtörténhetnék, mi-
szerint a helyett, hogy Erdélyt xnegmenthet-
nénk, azt is elvesztjük, mit most birunk.

„2. O felsége, a megkötött béke tartóssá-
gáról épen nincs biztosítva; mert ámbár szö-
vetségkötés eszközöltetett a svédekkel, de ezek
részéről az mind e mai napig sincs aláírva,
sőt mint tudomásunkra jutott, hadseregüket
erősítve, a kiszolgált katonákat újra zászló
alá hívják nagyszerű toborzással, azon tit-
kos reménynyel biztatva, hogy ö felsége tarto-
mányaiba fognak vezettetni, az evégre szö-
vetkezett francziákkal. Minélfogva nem
volna tanácsos, az ingadozó békeközt, oly
kegyetlen és hatalmas ellenséggel, mint a
török, háborúba keveredni, melynek ugy sem
lenne más vége, mint az, hogy a törökök
boszuból ö felsége tartományaira ütvén, azo-
kat elpusztítanák. —

,,3. A birodalmi tanács végzése folytán,
ő felsége a választó fejedelmek beleegyezése,
s megkérdezése nélkül senkivel háborút nem
kezdhet, s e nem folytathat.

„4. Oly rettenetes, és félelmes hatalom-
mal, különösen a pénz szűke, és a pénztár
zavara miatt, melyet a hosszas örökös tar-
tományokért folytatott háború okozott, és
kimerített, — ő felsége nemis viselhet há-
borút, ha csak a keresztyén fejedelmek, kü-
lönösen pedig a spanyol király, a pápa, a
franczia király, a birodalom és herczegeinek
segítséget nem adnak, mihez pedig legki-
sebb reménység sincs, s igy fájdalom, ő fel-
sége kezeit segedelemadás végett nem nyújt-
hatja ki.

„5. Nem vagyunk mi oly erősek, hogy a
törökökkel megmérkőzhetnénk, vagy hogy
csak egyszer is velük megütközhetnénk, kik
50,000 emberrel rendelkeznek; mi pedig
10,000-nél többet jelenleg nem számitha-
tunk, kiket ő felsége, nem a végett fog kül-
deni Felső-Magyarországra, hogy fejeiket a
törököknek dobják oda, hanem hogy a két
grófságot, úgymint Szatmár és Kállóvárait
— a fejedelemtől elvéve ö felségének vissza-
szerezni segítsék.

„6. Azért, hogy a török Váradot ostro-
molja, a velünk kötött békét nem szegte
meg; mert Nagyvárad Erdélyhez tartozik,
Erdély pedig nem a mienk, az erdélyi fejedel-
mek is magukat lassan lassan török hatalom
alá adták, tőlünk elfordulva, megkeresi most

már a török az övéit minden sérelem nélkül
meghóditani. Mi azért a világ előtt nyíltan
kimondjuk, miszerint háború folytatására
elégséges okot nem látunk, sőt arra, még
csak kilátásba sem helyheztethetjük magun-
kat. — És már ezek azok a legfőbb okok,
melyeknél fogva Nagyváradnak segítségére
nem lehetünk, meg lévén győződve, hogy
ezek oly fontosak, hogy erejükben semmi
ellenvetés meg nem gyengítheti, és a Nagy-
várad mellett felhozott okokat, minden-
esetre érdem- és érdekben jóval felülha-

_ (Folytatása kBvetkezik.)

Az állatok szellemi képességei.
Házi állataink között többektől minden szel-

lemi képességet megtagadnak, sőt azokat még
ezen felül az ostobaság, nyerseség és butaság
példányképei gyanánt szeretik sokan tekinteni.
Ezen állatok jelleme a természeti állapotban egé-
szen más; csak a fékezés, a nyers és szigorú bá-
násmód, a nehéz munka és a silány élelem sü-
lyesztették alá azokat. A következő sorokban a
bivaly és disznó szellemi képességének oly kitűnő
példáját fogjuk látni, mely ama szemrehányásokat
alaptalannak fogja kimutatni. — Kingston Hill
állatgyüjteményében a többi között egy nagyon
vad bivaly tartatott, mely hogy annál könnyebben
fékezhető legyen, vaskarikát húztak az orrába.
Ezen vaskarikán egy vasláncz fügött, melynek
alsó végébe megint egy négy hüvelyk átmérőjű
vaskarika volt illesztve. A bivaly legelés alkalmával
ezen lánczot magával czipelte, mely oly hosszú
volt, hogy annak egy részét a földön hurczolta.
Ilyképen természetesen gyakran megtörtént, hogy
az állat nem a lánczra, hanem a fűre ügyelvén,
véletlenül a lánczra rálépett, s ilyenkor fejét fel-
emelvén, nagy fájdalmat kellé kiállnia. A szegény
bivaly, hogy ezt kikerülje, egyik szarvát a láncz-
nak a földön hurezolódó karikájába öltötte, és azt
felemelvén, fejét addig rázta, inig a karika a szarv
tövére le nem esett; és ily módon le nem érvén a
földre a láncz, az őt a járásban legkevésbbé sem
akadályozta.

A disznók nyersesége szintén elmúlik, mihelyt
azokat azon gondos bánásmódban és kedvelésben
részesitjük, mint a kutyákat, lovakat, s más házi-
állatokat szoktuk. Limousin némely vidékein a
disznók folytonos társaságban élnek, még a har-
madik emeletbe is felhágcsálnak és gazdájok szo-_
bájában alusznak. Sokkal tisztábbak mint szoktak
lenni különben, engedelmesek, mint a kutyák,
gazdaasszonyaikat a városon át elkísérik, hogy
ez őket a folyóban naponkint kétszer megdörzsölje
és megmossa. Önként mennek be a vizbe, önként
fordulnak egyik oldalukról a másikra, vagy hátul-
ról hasukra, hogy annál könnyebben megkefél-
hessék őket, sőt ezen jótékony élvezetbeni része-
sítésért, urnőjök kezét is megnyalják. A disznók
közt levő barátságos vonzalomnak egy példáját
egy földbirtokos közli. 0 két savoyard disznót
vett, melyek egy ólban maradának együtt. A mint
az egyik fájdalomtól megtámadva, helyéből fel
nem kelhetett, hű pajtása enni hozott neki azon
táplálékból, mely a bejárásnál levő teknőbe mind-
kettőjök számára tétetett. Erre nemsokára vala-
mennyi disznó makkolásra hajtatott ki az erdőbe.
A betegségéből még egészen fel nem lábbadt sa-
voyardnak azonban az ólban kellé visszamaradnia,
egyedül, hű társától is elhagyva. A hű pajtás
azonban, midőn az útnak még felét sem hagyta
volna hátra, egyszerre megállt, rövid szünidő után
visszatért pajtásához, és ezt, a szegény biczegőt,
magával hozta anyájba; sőt ezután is mindig mel-
lette maradt, hogy azt szükség esetében gyámo-
lithassa. — A disznók ellenséges megtámadások
alkalmával is közösen védelmezik magukat, es
ügyes taktikával. Egy mérnök egyik télen, Alsó-
Bretagne-ban tett hivatalos utazása alkalmával egy
csoport disznót talált csatában két farkassal. A
helyzet oly kedvező volt, hogy az utazó a viadalt
meglehetős közelről szemlélheté. A disznók, me-
lyek tizenöten valának, fejőkkel kifelé egy kört
képeztek, s fogaikat borzasztóan csikorgatták. A
két farkas majd itt majd ott támadd meg a kört,
de mindenütt kész csatasor várván őket, ezáltal
mindig visszaüzettek. A legharagosabb és erősebb
kanok közöl egyik kirohanásokat tett időnkint, s
az elől talált farkast, ha teheté, megsebezvén,
gyorsan visszavonult, és beállt megint a megnyíló
csatasorba. A farkasok egy fél óra múlva vérezve'
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ellankadva, és bátorságukat vesztve hagyák oda
a csatát, és tovább illantak. A győzedelmes disznó
csoport oly ügyes volt, hogy ellenségeit nem ül-
dözé, hanem mindaddig együtt maradt, mig a
farkasokat elveszte szeme elől, s csak azután
bomlott szét. Dr. B. L.

A Zarzetzky-féle gyufagyár Pesten.

A néhány évtized óta hazánkban erőtel-
jesen fejlődő gyáripar a fővárosban, mint az
ország szivében jelentkezik legnagyobb ki-
terjedésben. A mi igen természetes.

Már a múlt század második felében kezd-
tek Pesten gyárak emelkedni, melyek közöl
többen országos hírre is vergődtek,*) de
hogy azóta mennyire emelkedett a gyáripar:
annak legbiztosabb jele kereskedésünk gya-
rapulása és virágzása; és azért bátran el-
mondhatjuk már, hogy az Budapesten nagy-
szerű mérvekben fejlődik.

Jelenleg is fővárosunk nagyobbszerü ipar-
üzletének egy fényes bizonyítékát mutatjuk
be olvasóinknak.

Ha e la-
pok hasáb-
ja in elpusz- ~~
tult régi vá-
rakat és ro- c,
mokat, mint
a nemzeti ke-
gyelet szép
t á r g y a i t
gyakran mél-
tatjuk emlí-
tésre: annyi-
val i n k á b b
k e l l figye-
lemmel 1 e n-
n i i n k a z
ujabbkori in-
tézményekre ,
melyek elő-
rehaladó ko-
runk jellem-
vonásait al-
kotják.

Egyik fel-
adatunk , a
hazai i p a r-
vállálatokat
ismertetni. —
Átalában el
lehet monda-
ni, hogy : sok-
kal b i r u 11 k
m á r e te-
kintetben , a
mit a nagyközönség nein is ismer, azt sem
tudja, hogy létezik-e? Szükségei fedezését
sokszor messze távolban keresi, pedig itt-
hon talán jobban és jutányosabban kapná.
Innen erednek aztán azon oknélküli jeremiá-
dok, melyek szerint némely tulbölcs ember
nem átalja kimondani, hogy Árpád apánk
óta nem lát haladást az ipar terén.

Nekünk is vannak itthon gyáraink, me-
lyek habár nem is versenyezhetnek nagy-
szerűségre London világra szóló gyáraival,
— melyek közöl egy-egy egész várost képez
•— de mindenesetre figyelemre, elismerésre
méltók.

Egyike legnagyszerűbb ipartelepünknek
a Zarzetzky-féle gyufagyár Pesten, melynek
főgyártmánya ugy a" a gyufa, de ezenkivül
még számos más tárgyat is állít elő, melye-
ket alább sorolandunk el.

E gyufagyárnál megjegyzendő, hogy
nemcsak azért magyar, mert hazánk főváro-
sában készíttetik : hanem azért is, mert áta-
lában a gyufának, mint a mai élet egyik

hasznos és nélkülözhetlen czikkének feltalá-
lása, magyar ember érdeme.

A gyufa feltalálója Rómer István, magyar
volt, ő állította Bécsben az első gyufagyárt
e század elején, s miután gyártmányaira ne-
vét németül csak egyszerűen St. Romer-wek
jegyzetté fel, a bécsiek valami furfangos
francziának gondolták.

Zarzetzky József pesti gyufagyára a te-
rézvárosi 3 bárány-utezában, saját házában,
már 183 7. évtől kezdve folyvást működésben
van, hol egyúttal főraktára Is létezik.

A képünkön látható terjedelmes gyár-
udvar pedig az 1844-ik évben nyert szaba-
dalma óta a váczi útvonalon, a régi, úgyne-
vezett „váczi temető"-vel szemben, mintegy
4500 négyszög ölnyi térségen építtetett; hol
naponkint 1000-nél többre megy azon külön-
böző munkások és mesteremberek száma, kik
itt alkalmaztatnak és napi élelmüket keresik.

Naponkint 13 millió darab különféle fajta
kész gyufa kerül ki; ezenkivül nagy mennyi-
ségű fénymáz, spanyolviasz, éjjeli mécses,
gyujtókövek, stb. készíttetnek, miknek o\n-

szik, mutatja azon körülmény, hogy legkö-
zelebb is gyárának összes gépezetét gőzerőre
alakította át.

Végre megemlítésre méltónak találjuk
még azon emberbaráti intézkedést, hogy a
gyár munkásai, kik időközben megbeteged-
nek, és a dologra képtelenné válnak, egy
e végre alapított pénztárból gyógyittatnak;
ebből fizettetik a gyógyszer, az orvos; az
illető munkás, betegsége alatt bérének fe-
lét kapja; halálesetnél, a temetkezési költ-
ségek is e pénztárból fizettetnek.

A ki látni akarja, miképen készül a
gyufa, mily gyorsasággal válik egy fenyő-
hasáb ezer meg ezer gyufává; az nem fogja
megbánni, ha adandó alkalommal egy fél-
órát töltött e gyár érdekes mühelyeiben.

Z. G.

A „Passaic" nevű nj pánczélos hajó.
Csak alig pár hete, hogy a hires ameri-

kai pánezélos hajó, a „Monitor1', melynek
csatáját a „Merimoccal" annak idejében la-

punk is adta,
egy tenger i
vész alkalmá-
val a nyiltten-

" geren szirtbe
ütközött s el-
sülyedt. A raj-
talevő legény-
ségnek is csak
egy része me-
nekülhetett

: meg, s 5 tiszt

•) Lásd Pulugyay Budapest leírását 503. lap

A Zarzetzky-féle gyufagyár Pesten.

állítására roppant mennyiségű nyers anyag
szükséges. Feldolgoz e gyár évenkint :
300,000 font legfinomabb ként, 200,000 font
arab mézgát (gummi arabicum), 20,000 font
phosphort, 15,000 font gyantát (colofonium)
és 20,000 font miniumot. Ezenkivül évenkint
30,000 darab deszkát használ fel, melyből
különféle gyártmányai számára megkiván-
tató asztalos munkák, skatulyák, tokok és
ládák készíttetnek; nemkülönben 2000 öl
legjobb minőségű bajor fenyőfát, gyufának
dolgoz fel. Gyártmányait messze vidékekre
elküldi; mert nemcsak Magyar és Erdély or-
szágban, Gallicziában és az osztrák tarto-
mányokban, hanem a távol külföldre is
nagyszerű kereskedést folytat, s azon ked-
vező helyzetben van, hogy a legterjedtebb
megrendeléseknek is mindig gyorsan és
pontosan eleget tehet.

Gyártmányaival a finomabb és magasabb
igényeknek is megfelel, annak fényes bizony-
ságát birjaazon dicsérő okmányban,'melyei a
múlt évben a londoni vilárjMiiaion nyert.

Es hogy a gyár derék tulajdonosa még
mindig nagyobb tökélyre és sikerre törek-

és 19 matróz
a tengerben
lelte sirját.

E körül-
mény axt lát-
szik mutatni,
hogy a nehéz-
kes pánezélos
hajők a nyilt
tengerre nem
valók, s leg-
ío 1 e b b csak
parti haszná-
latraalkalma-
tosak; Észak-
Amerikában
azonban még
sem szűnnek
meg e hajókat
folytonosan
készíteni, még
pedig mindig

nagyobb-nagyobb tökélylyel. — Legújabb
e nemben az Ericsson kapitány terve sze-
rint készült „Passaic" nevű hajó, mely a
közelebbi mérnöki müvek között kétségki-
vül a legtökéletesebb, és sikeres használha-
tása miatt a tengeri háborúk történetében
korszakot képez.

A víz alatt úszó hajó közepén egy kis
vas torony emelkedik ki, melynek külső
átmérője 23, magassága 9 láb; vas falának
vastagsága; 11 hüvelyk, nehézsége pe-dig
240 tonna. — E kis torony belsejében két
hatalmas ágyú van, melyeknek átmérője
4 láb, s melyeknek nagyságáról az olvasó
kellő fogalmat szerezhet, ha azokat a mel-
lettök álló tüzérekkel összehasonlítja. Ez
ágyukközöl egyik-egyik 42,000 fontot nyom,
s e roppant nehézségű lövegek oly ügyesen
összeállított gépezeten nyugszanak, hogy
őket három ember a legnagyobb könnyii-
séggel kormányozhatja, Lövés után 5 másod
perez alatt a lüréshez oldalt fordíthatók,
hogy bennök az ellenséges golyó kárt ne
tehessen. A tüzér, ki az ágyú háta mögött
áll, csak egy könnyű kis emeltyűn csavarit,
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s a nehéz löveg tetszés szerint fordul. Ha az
ágyú már meg van töltve, ez emeltyű segé-
lyével, az egész torony egy pillanat alatt a

kiszemelt tárgy felé fordítható, s az ágyuk
iránya a legkönnyebb in megadható.

Azt hihetne valaki, hogy többszöri lö-

vés után a kis toronyban a tüzérek műkö-
dését a füst gátolja; továbbá, hogy lövés-
kor a benn összeszorult hang- kiállhatat-

lan nagy lármát okoz : de e kis torony
szerkezetében az is egyik nevezetesség, hogy

Az ágyu-tér a l'assaic n vü uj pánezélos hajón.

a füst a toronyból rögtön eloszlik, s hogy
az ágyuk elsütésekor a durranás kisebb,

mint a szabadban kilőtt ágyuk használá
sakor.

jé*

Ericsson uj pánezélos hajója a tengeren

Papírkészítés a kiikoricza-levélbol. \ mfzete megváltozott óshogy_ e változást
I súlyosan erezi mindenki.Mennyire szeretnök

Miden hosszas bizonyitgatás nélkül kocz- | magunkat meghúzni házunk szentélyeiben,
izon állítást, hogy az idők ter- j élve családunknak és az ö javának ; meny- jkáztathatom azon

nyire szeretnénk megóvni akünnjáró fagyos
széltől mindent, a mit kegyeletünk átszelle-
mitett! Nem lehet ott áll a mai sta-

i tus a maga követelményeivel, mindenüvé
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követ, mindenütt sarkunkban van; és alig
hogy kikomplimentiroztuk az egyik ajtón,
más alakban, másik ajtón, sót ablakon, ké-
ményen és különféle réseken ismét bekö-
szönt. Szívességgel kell fogadnunk, akár
tetszik, akár nem, mert : „Komst du nicht
willig, so brauch ich Gewalt," hangzik kü-
lönben a ballada.

Az élet nem oly egyszerű többé, mint
volt hajdanában, hanem valódi mesterséggé
fejlődött, még pedig nehéz mesterséggé,
melynél, a kinek beletörik fáradsága, annak
szánalom helyett a világ hahotája jut jutal-
mul. Nem lehet megállapodnunk létezésünk
régi feltételénél, hanem iparkodnunk kell uj
meg uj jövedelmi forrásokat nyitni; azokat
felhasználni, értékesíteni, az elötalált érté-
ket magasbra fokozni, szóval, azon meggyő-
ződésben sürögni forogni, hogy a mi jólétünk
a nemzet jóléte.

Sok alkalom a jövedelmi források nyitá-
sára ugy sem kínálkozik, de íme! itt van
egy. Valaki (nevezzük Diamant-nak, ámbár
vannak, kik már 38—40 évvel ezelőtt olvas-
tak franczia lapokban e találmányról) kisérle-
tet tett, a tengeri (kukoricza)-levelek rostjai-
bólszövésre és fonásra alkalmas szálakat ké-
szíteni, — a kísérlet sikerült, mert előttem is
fekszik egy darab vászon, mely ily fonalak-
ból készült. Kihúzta továbbá a tengeri nö-
vényben rejlő tápanyagot, és közönséges
liszttel keverve jóizü kenyeret sütött belőle.
No, ez is jó — kívánjuk, hogy ne szoruljunk
reá. De a legérdekesebb azon eljárás, mely-
lyel a kukoricza csővét burkoló levelekből,
vagy foszladékból kitűnő papír gyártatik.

Ha meggondoljuk, hogy a mivelés alatti
szántóföldek területének 21 száztóliján ku-
koricza termesztetik, hogy továbbá csupán
csak Krassó, Temes, Torontál és Bácsme-
gyékben több, mint 8 millió mérő kukori-
czát hoz be évenkint az aratás; másrészről,
hogy a papir-fogyasztás mily roppant hala-
dást tett nálunk, és mennyire fog még nö-
vekedni : bizton lehet mondani, hogy itt
olyan iparággal van dolgunk, mely sehol
sem válhatnék annyira otthonossá, mint Ma-
gyarországon, és annyira szilárd jövendöjü,
miszerint kevés vetélkedhetnék vele. Hozzá
kell vennünk, hogy a lenrongyok, melyek ed-
dig a papírkészítés anyagát képezek, mind-
inkább ritkulnak, részint mert lenszövetek
helyett inkább csak gyapotszövetek jönek
kereskedésbe, részint mert a lenrongyoknak
oly magas áruk van, hogy élénk kiviteli
czikket képezvén, belföldi gyáraink sokszor
ugyancsak megszorulnak nyers anyagban,
és lépéseket tesznek a rongyok kivitelének
megtiltására.

Az úgynevezett géppapír, mint mind-
nyájan tudjuk, közhasználatban jóformán ki-
szorította a merített papirost, mely kevésbbé
sima volt ugyan, de tartósabb. Mi lesz le-
véltárainkból maholnap, melyek csak gép-
papir-irományokkal töltettek meg, arra csak
aggodalommal lehet gondolni. Hiszen ha
most veszünk egy húsz évvel ezelőtt irt le-
velet kezünkbe, már a mész tartalma átette,
már szétporlik kezünkben, e részben valódi
gyönyörrel lehet a kukoricza-levelekböl ké-
szült papírra nézni, mert ez sima, mint a
legfinomabb levélpapír, és oly erős, hogy
a pergamen is alig tartósabb.

Mily szép iparág volna Magyarországon
a papírgyártás; — soha jobban kezére nem
járt a mezőgazdaság a magasabb iparnak,
mint itt; és soha jobban nem támogathatná
egymást a fb'ldmivelés és gyáripar.

Azonban meg ne állapodjunk a meddő
szemlélődésnél, hanem gondoljunk a gya-
korlati meghonosításra. Az ujnemü papír-
gyártásban kétféleképen lehetne résztvenni.
)0gyanis3 vagy azáltal, hogy mi szállítjuk a
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tengericsö leveit a papírgyárakba, vagy
hogy a papírgyártáshoz magunk fogunk
hozzá. A Gloggnitz melletti schlaglmühli
kincstári papírgyár, a szépen válogatott ten-
geri levelek bécsi mázsájáért fizet 3 forintot,
különös szép áruért 3 ft. 50 krt. Ez elég szép
ár, csak az a baj, hogy a leveleket bérmen-
tesen kell átadni Schlüglmühlen. Minthogy
a kukoricza-szalma nagyon olcsó portéka, de
mázsájának teriméje igen nagy, világos, hogy
a szállítási költség felemésztene majdnem
minden hasznot. Silányabb minőségű kuko-
ricza-foszladékért még 3 forintnál is alább
árral kell beérni; romlott portékáért sem-
mit sem adnak.

Ha valaki kukoricza-levelek szállítására
akar vállalkozni, csak keveset kell figye-
lembe venni. A teljes érettség után t. i. a
kukoricza-csövek letöretvén, az azokat taka-
rólevelek (Lischen) lefosztatnak a földre térít-
tetnek, hogy megszárittassanak, a mi ha
megtörtént, zsákokba göngyölítve illető he-
lyükre szállíttatnak. Minél szárazabbak ezen
csölevelek, és minél sikeresebben óvattak
meg a természetes korhadástól, a papírgyár-
tásra annál alkalmasabbak. A beváltási dij
kétségtelen szép nyeremény, és minthogy a
csölevelek a kukoricza-szalmának csak kis
részét teszik, az utóbbiból még elég marad
szarvasmarhának, tüzelésnek, és egyéb házi
szükségeknek a falun.

De ha azzal beérjük, nem igen magasra
fogjuk emelni a hazai ipart, különben is
már érintem a szállítás nehézségeit. Sokkal
méltóbb, és aránylag jövedelmezőbb fogla-
latosság a papírgyártás maga, melynek nem
áll semmi sem ellen. A nyers terményeknek
épen közepette lévén, mi ezeket czélszerüb-
ben dolgozhatjuk fel, a szállítás lényegesen
kevesebbe kerül, a nyersanyag mennyiségét
a termesztökkel való érintkezés által mindig
biztosithatjuk magunknak. Átmeneti idősza-
kul, ha ugytetszik, a félgyártmány előállí-
tása is "szolgálhatna. Félgyártmányt nye-
rünk, ha a tengericsőveket takaró levelekből
a tápanyagot kiválasztjuk; meg tartván a fo-
nalozási és papíranyagot. Ilyen félgyártmány
belső értéke nagyobb, elszállítása könnyebb
és olcsóbb, biztos eladásáról soha sem kell
aggódni, mert minden papírgyár, még az is,
a mely eddig csupán rongyokból készített
papirt, képes ezen félgyártmányt papirossá
feldolgozni, és szívesen is vásárolja meg,
mert gyáraink soha sincsenek böviben a
nyers anyagnak.

A ki a tökéletes, különben elég egyszerű,
papírgyártás gyakorlatába be akarja magát
avatni, forduljon Auer A. lovaghoz Bécs-
ben, mint az államnyomda igazgatójához,
és a többször emiitett sehlaglmühli papír-
gyár fővezetőjéhez, és mind azon útmutatá-
sokat, oktatásokat fogja nyerni, a mire szük-
sége van. Szóltam tehát egy iparágról,mely a
felvirágzás minden, de minden előfeltételeit
hordja magában, csak egy kívántatik, hogy
hazánk általa a sors jobb kezéből (mondják
bár, hogy a bal kéz közelebb áll a szivhez)
is nyerjen valamit, az : hogy komolyan tud-
junk valahára iparos nemzet lenni.

Kukoricza •termesztésünk nagyszerűsége
mellett is üres kézzel fog mellétünk elmenni,
ezen szép találmány, ha mi azt meghonosí-
tani késünk. Ott van a Velenczei királyság,
és Lombardia, mely szintén sok tengerit
termeszt, és hol iparos nép lakik. Ne nézzük
mindig, miként gyarapodnak mások az ipar
magasabb terein való jártasságuk által, mi-
alatt mi, a primitív termesztés stádiumánál
megállván, vagyonúnkat hagyjuk elszik-
kadni, mely szellemi és felsőbb nemzeti éle-
tünk erősítésére volnaképesitve.

Pesty Frigyes.

A czinezetlen rézedények az egész-
ségre nézve ártalmasak.

Orvosok és vegyészek sokat vitatkoztak afe-
lett : mennyire ártanak a czinezetlen rézedények-
ben tartott vagy készített ételek és italok az
egészségnek, és mennyiben nem. Voltak többen,
kik azt állították, hogy a réz légköri levegő hoz-
zájárulása nélkül nem élegül, s ennélfogva a savak
által mégsem is támadtathatik. S minthogy a fövés
alatt a felszálló gőz a légköri légnek a rézedény
belső részéhez való jutását megakadályozza : czi-
nezetlen rézedényben savanyu folyadékokat és éte-
leket bízvást lehet főzni, azok ártalmasságától
semmit sem tartva. Ellers különösen oda nyi-
latkozott, hogy kávét, tejet, s több effélét ilyen
edényekben bátran lehet főzni, és a rézrészek fel-
oldásától semmit sem kell tartani, minthogy az,
ily sav- és savanymentes folyadékok főzésénél
nem következik be.

A dolog ezen bizonytalansága vezette PleischI
kormánytanácsos urat arra, hogy e tárgyra vo-
natkozólag kisérleteket tegyen, s e.z ügyet tisztába
hozza.

PleischI ur először jó és hamisítatlan sert
főzött egy tisztán kifényesitett rézedényben egy
óráig. Ezen műtét után a rézedényt megvizsgálta,
s mind a folyadék tükrén, mind pedig az edény
oldalain bizonyos rétegképződést vett észre. Mind-
ezen a sör felületén képződött rétegből, mind a
serből magából az tűnt ki, hogy abban réztartalom
van. Ezen próba után egy rész só, hatvan rész viz-
ben felolvasztatván, az ebből nyert oldat, egy
tiszta rézedényben 17 Eeaumur féle fokú melegre
tétetett, és ott 20 óráig hagyatott. Ezen idő alatt
a folyadékon eleinte egy szürke, később zöldes
színű réteg képződött, az edény feneke pedig pá-
vafarkszinü zománczot nyert, mely gondosan fel-
törültetvén, megvizsgáltatott, és hasonlókép réz~
tartalom tűnt ki belőle. Az érintett folyadéknak
egy óráig tartott főzése hasonló eredményt muta-
tott. — PleischI ur ezután eczetsavat és borkő-
savat vett vizsgálat alá, vizzel mindkettőt az
érintett arányban megritkitva, ugy, hogy egy rész
eczet- vagy borkősav hatvan rész vizben oldatott
fel. Ezen kísérletekből is hasonló eredmény tűnt ki.

Minthogy mindezek mellett is azon ellenve-
tést lehetne tenni, hogy az említett tárgyakat, a
mindennapi életben nem igen szokták főzni :
PleischI ur savanyitott káposztával, aszalt szilvá-
val és végre marhahússal tett kisérleteket. — A
savanyitott káposztának egy óráig tartott főzése
után a rézedény belső oldalain a káposzta felülete
felett, hasonlóképen bizonyos zománczréteg mu-
tatkozott részint szürke, részint zöldes, részint
pedig kékes szinváltozattal. A káposzta undorító
ízzel bírt, színét megváltoztatta; és mind a folya-
dékban, mind pedig a káposzta hamvában réztar-
talom volt. — A szilvának rézedényben megkisér-
lett főzése, hasonló eredményt szolgáltatott ;
valamint hasonlót szolgáltatnának más, a szilvához
hasonló tartalmú gyümölcsök is.

A mint a marhahús egy fényes rézedényben,
porczellannal befedve, két óra hosszáig főzetett, az
edény belső oldalán szenyes zöld réteg képződött,
melyet nem lehete onnan lemosni. A letöltött le-
vesben réztartalom volt felismerhető, még azután
is, midőn gondosan átszüretett. A levesen megfa-
gyott zsír hasonlóképen zöldes szint öltött magára,
és megégettetvén, hamva között réz találtatott,
sőt még a marhahús hamva között is.

Mindezen eredmények után, nem szenvedhet
kétséget, hogy oly ételek és italok, melyek czine-
zetlen rézedényben több ideig állanak, bármily
tisztán tartassanak is azok, az edényből rezet
vesznek magukba, s ezáltal betegségek, sőt mérge-
zések is származhatnak. Ne hitesse magát senki
avval, hogy nagyon csekély mennyiségű méreg
lehet az, mely ily módon az étellel vagy itallal
egyesül. Ha valamely mérges anyagból naponkint
veszünk bár kis mennyiséget magunkba, annak az
egészségre kártékonyán kell hatnia. Ezen kivül a
rézedények gondatlan használatából származott
mérgezések nem tartoznak a ritkaságok közé; és
hány baj nem fordul elő, mely innen veszi szár-
mazását, de mely vagy ki nem tndatik, vagy még
fel sem is ismertetik. Sok hosszadalmas gyomorfáj-
dalom, időszaki hányás, és altestbeli fájdalmas
szorulás lehet a világon, mely ilyen érczmérgezé-
sekből származik. Sok ember sinyli át e világi
életét, anélkül, hogy tudná, mi sajátkép az ő baja,
és hogy legtávolabbról is gyanítaná, hogy siny-
lődésének és halálának oka a konyhában a hú-
sos fazékban keresendő ! Dr. B. L.

Felszólítás a pápai ref. főiskola ter-
mészetrajzi műtára érdekében.
Az 1861 évi Pesti Napló egyik számában egy

felszólítás olvasható Pap Gábor literi ref. lelkész
úrtól, melyben a perei erdősz, — Pamminger ur
kitömött állatait specificálja, s azoknak igen méltó
dicsérete mellett felszólitja honunk tehetősbjeit s
főleg a pápai ref. főiskolát, a valóban gyönyörű
gyűjtemény megszerzése iránt. Mint fennebbi so-
raimból kivehető, a „Pesti Naplónak" e felszólítást
hozó számára nem emlékezem, de arra igen ! hogy
a felazólitás szívből jött, csakhogy fájdalom, —
nem egyszersmind szivhez is, mert a gyűjtemény
máig is megvan. — Hogy e kiáltó szó pusztában
hangzott el, annak szerintem két oka lehet, —
egyik : az azon időben uralkodó politikai izga-
tottság, mely minden más érdeket háttérbe tolt;

másik : hogy a Pesti Naplóban jelent meg az,
m e l y e t — tehetősbjeink olvasnak ugyan, de a
pápai reform, főiskola tulajdonosa — a dunántúli
helv. hitv. egyházkerületnek nagyrészben közép
és alsóbb osztálya — nagyobb előfizetési ára miatt
— nélkülözni kénytelen.

Én azért a politikai izgatottság némi enyhü-
letével — bátorságot veszek magamnak — az
elterjedtebb Vasárnapi Újság lapjain, e nevezetes
gyűjteményre újra felhívni a helv. hitv. közönség
figyelmét, hogy azt, mint reális kincset a pápai
ref. főiskola számára szerezzük meg.

Felhívom különösen a pápai főiskolai ifjúsá-
got, hogy a pesti, s több főiskolai ifjúság pél-
dájára — lángoljon — lelkesüljön, — s hozzon
áldozatot a közjóért, rendezeen kebelében szava-
lati estélyeket, vagy bármi más utón gyűjtsön e
czélra segélyt, mert e gyűjtemény megszerzése —
nemcsak ismereteit bő mértékben neveli; de egy-
szersmind utódait is betlehemi csillagként vezér-
lendi e példa a sz. ügy — az áldozatok oltárához
— s azok áldáskivánása kisérendi ki az életbe.

Felhívom továbbá a pápai értelmiséget val-
lás-különbség nélkül, mert e nevezetes gyűjtemény
Pápára kerülve — nemcsak az ifjúság szolgálatára
álland, de a város lakosságának is mindig szép él-
vezetet nyujtand annak szemlélése.

Felhívom végül a dunántúli helv. hitv. e. kerü-
let n. t. espereseit, hogy e. megyéjökben gyűjtse-
nek e czélra adakozást, s hiszem én, hogy er-
szényéhez nyuland minden, ki a főiskola ügyét
csak kissé is szivén hordja; hiszen gyermekeink
boldogitása a legszentebb feladat, melyhez pedig
e gyűjtemény megszerzésével is egy lépést köze-
litünk, mert ezzel azok jövő ismereteit tágitandjuk.

A gyűjtemény 93 különféle négy lábú és szár-
nyas vadakból áll; — természeti állásuk, s elké-
szítésük — mondhatni — páratlan; — s a bőr, an-
nak szőre és tolla — vegyészi biztos műtét folytán
-— örökre ment a molytól, s minden efféle pusz-
tulástól. — összes ára 244 o. ft. de adná Isten,
hogy ez összegnél sokkal több jőne össze, mert
egy jó pénzalap úgyis szükséges volna ujabb meg
ujabb állatok vételére, s egy — minél tökéletesbb
természetiek tára (Naturalien-kabinet) alapítására.

Az adakozásokat n. t. Vali Fercncz pápai
ref. tanár úrhoz kérném küldetni, ki az ügyet szí-
ves buzgalommal már is megindította, s további
elősegélésen is a leghívebben fáradozik. — Dudar,
jan. 11. Mátis Ferencz.

Egyház és iskola.
** (A lipótvárosi bazilika javára rendezendő

sorsjáték terve) következő : Ki fog adatni össze-
sen háromszázezer sorsjegy, mely három ftjával
tesz kilenczszázezer ftot. összesen lesz kétezer
nyerőszám kétszázhetvenezer fttal. Első nyere-
mény nyolczvan-, a második harmincz-, a harma-
dik húszezer ftos. Lesz aztán tíz- és ötezer ftos;
továbbá 5 nyeremény kétezer, szintén öt 1000, tíz
500, huszonöt 200, ötven 100 és ezerkilenczszáz
50 ftos nyeremény. Engedményekre a sorsjegy-
eladóknak számittatik százötvenezer ft; különféle
költségekre huszonötezer ft; s így a kiadások ösz-
ezege négyszáznegyvenötezer ftot tevén, marad az
építési alap javára tisztán négyszázötvenezer fo-
rint. E tervezetet Pest város tanácsa, múlt hó
19-én oly kérelemmel nyújtotta át hazánk bibor-
nokprimásának, hogy Ö Felségénél e szent czélu
Vállalatra engedélyt nyerni, s bélyegmentességét
kieszközölni szíveskedjék.
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Ipar, gazdaság, kereskedés.

— (Kérelem Szabó János állatorvos úrhoz.)
Kalocsa, jan. 24. Midőn ön a vidékünk többhelyén
kiütött százrétü paczalaszályt oly sikeresen gyó-
gyitotta : akkor kellő biztosságban voltunk mert
nyugodtan várhattuk a baj beütését, tudván, hogy
annak meggátlására ön egy biztos gyógymódot
talált fel, melyet előttünk ugyan titokban tartott,
különösen benső alkalmazását illetőleg, de közkí-
vánatra becsületére fogadta : hogy törvényes és
szakavatott tanuk jelenlétében egy ujabb kísérletet
tesz, és ha az is sikeresnek bizonyul be, bizonyos
feltételek alatt felfedezendi azt. Melynek minél
előbbi kivitele miatt másnap Pestre utazott ön.
Körülbelől 3 hete ön elmenetelének, azóta kerestük
Pesten, és pedig utasítása szerint a kertészgazdá-
szati ügynökségnél (Józseftér 14 sz.) De minden
fáradozásunk hiában volt; a marhákon pedig nem
segithettünk, elpusztult már 3/4-e. Többen óhajta-
nának önnel tanácskozni, mint lehetne e pusztító
elemtől marháinkat megóvni. Erre nézve szüksé-
ges volna, hogy találkozzunk, vagy pedig e leg-
terjedtebb lapok utján kérjük önt ígérete minél
előbbi teljesítésére. Különben marháink pusztulnak
s vesznek. — Kérjük tehát teljes hazafiui tiszte-
lettel becsületszava szerinti ígérete teljesítésére,
tegye meg nálunk is ígért látogatását, mert nem-
csak marháink, de juhaink közé is beütött a vész.
Az eddig alkalmazott gyógyszereket vagy agyógy-
szerész nem jól állította össze, vagy a baj is más
alakban mutatkozik, vagy pedig nem az igazi ren-
delvényt adták át. — Molnár Alajos.

** ('A bihari gazdasági egylet), a ,,B—r" sze-
rint e hó 19-én tartott gyűlésében elhatározta ; aj
Hogy még ez évben ekeverseny s terménykiállitás
rendeztessék; jó erkölcsü, szorgalmas és ügyes
régi cselédek jutalmaztassanak, b) A megye kü-
lönböző részein versenyszántás tartassék. c) Sző-
lőiskola állittassék, melyben eladásra, haszonnal
mivelhető nemes szőlőfajok tenyésztessenek. d)
A ló-is marhatenyésztésre leginkább oda kell hat-
ni, hogy vidékenkint szűz-gulya és ménes állit-
tassék.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos Akadémia) nyelv

és széptudományi osztályának múlt hó 26-ikán
tartott ülésében Ballagi Mór olvasta föl Kuliffay
Zsigmond nagy-kőrösi lelkésznek a nagy szótárra
tett észrevételeit. Különösen a gyökök hibás hasz-
nálatán akad föl, s azt indítványozta, hogy az
Akadémia minden ahhoz értőt szólítson föl a hiá-
nyok javítására, s a hiányzók utánpótlására, s az
igy begyült adatokat egy külön pótkötetben adja
ki, hogy a mű teljes legyen. — Ezután az újonnan
választott igazgató-tagokat megerősítő leiratot
olvasták föl. Továbbá indítványba hozták a tan-
intézeteknek kiosztandó akadémiai kiadványok
korlátozását. Végül nagy derültséget okozott egy
ausztráliai polgárnak az Akadémiához irt levele,
melyben tudatja, hogy a felesége magyar asszony,
s továbbá, hogy szeretne tiszta, hamisítatlan ma-
gyar bort inni, kéri tehát az Akadémiát, ajánljon
neki oly borkereskedőt, ki pinezéjét tiszta jó magyar
borral lássa el. E levelet a „Gazd. egyesületnek"
adták át.

** (A szent László-társulat) Danielik János
elnöklete alatt jan. 15-én választmányi gyűlést
tartván, a többi közt fölolvastatott Bernardoni
Ágoston bukaresti püspöki helynök levele, mely-
ben köszönetet mond a társulatnak, az ottani ma-
gyar tanító havonkint 10 aranyból álló dijának
megajánlásaért; egyszersmind a tanuló ifjúság
számára tankönyvek ezentúl is küldését kéri. Em-
litésre méltó még, hogy az oláhországi plojesti k.
tanoda szükségei fedezésére 24 arany küldése el-
rendeltetett. Végül a társulat rendelkezése alatt
álló összegből, a pápa segélyezésére 1000 ft, — a
pest-lipótvárosi templom építésére szintén 1000 ft,
— a bukaresti angol kisasszonyok intézetére 500 ft,
— a pesti kath. legényegylet segélyezésére 100 ft,
— s a Tisza árjai által elpusztított magyar-szent-
mártoni egyház épitésére 100 ft, ajánltatott fel.

** (A nemzeti múzeum érdekében alakult or-
szágos bizottmány) működését jan. 15-ikén kezdte
•meg, s jan. 24-ikén be is fejezte. Az ülések sokszor
egész késő éjig tartottak. A könyvtár számára,
hogy az eddig rendezett 2000 okmányon 13000
db. kéziraton s 62000 db. könyvön kivül a többi
is mielőbb a közönség használatára állhasson, a
személyzet szaporítására, szekrények szerzésére,

s a könyvek bekötésére jelentékeny összeget in-
dítványoztak. A régiségtárban a még rendezetlen
éremgyüjteményeket a hölgy-bizottmány által ál-
lítandó szekrényekbe fogják helyezni. Az emlék-
köveket részint az udvaron, részint a kapuk alatt
rendezik el. A természettárban melyet Xantus,
Duka, s mások lényegesen gazdagítanak, a sze-
mélyzet szaporítása s szekrények beszerzése hatá-
roztatott. A képtárat illetőleg, minthogy a Pyrker-
képcsarnok törvényezikkileg van átvéve, az válto-
zatlan marad; a többi terem képei azonban szigorú
válogatás alá kerülnek, s a pusztán történeti ér-
deküek, a régiség-osztályba tétetnek át. Az épü-
let, — különösen a rozzant tető kijavítására,
egyszer mindenkorra 120,000 ft. jő indítványba.
Az évi kiadások körülbelől 60,000ftot tesznek. Ez
inditványok felsőbb helyre intézendő felterjeszté-
sének kidolgozásával albizottmány van megbízva,
mely ha munkájával elkészül, a többi teendő vé-
gett az országos bizottmány ismét össze fog ülni.
Említést érdemel még ugyané tárgyban gr. And-
rássy Györgynek, mint ez országos bizottmány el-
nökének, Bohus Szögyény Antóniához intézett
levele, kinek elnöklete alatt hazafias érzelmű höl-
gyekből bizottmány alakulván, a főterem diszité-
tésére s fölbutorozására több mint 26,000 ftot
gyűjtöttek egybe. E honleányi támogatásért az
elnök az országos bizottmány nevében köszönetet
szavaz.

** (A pesti nemzeti kaszinó) a múlt évben
közczélokra 2901 ftot adakozott.

— (A debreczeni árvaház ügye.) E tárgyban
irják nekünkDebreczenből: Talán 1760-ban, több
a kincstárnak kölcsönzött összeg közöl 30,000 ftot
Mária Terézia királynő szabad rendelkezésére
adott Debreczen városa. A királynő ez összegről
ugy rendelkezett, hogy az a városi hatóság által
jövedelmeztetvén, ha megnő, egy árvaház (orpha-
notrofium) állittassék abból; a rendelkezésben
nem volt említve vallásfelekezet. — Néhány év
múlva már a főkormányszékek csak katholikus
árvákra értelmezték azt. A tanács igen sokat felirt
e tárgyban, mig 1830 körül hivatalból felfüggesz-
tés terhe alatt meghagyatott annak, hogy állítsa
föl a katholikus árvaházat; ekkor folyamodott a
tanács I. Ferencz ő felségéhez, hogy magyarázná
a rendelkező királynő szavait; a nádor is fölké-
retett közbenjáróul.Sok év letelt; néhány év előtt
jött le a rendelet, hogy ő felsége ugy döntötte el
e kérdést, hogy két árvaház állittassék, — egyik
a kath., másik a protestáns árvák számára, s e te- _
kintetből az elkülönítésre egy bizottmány külde-
tett ki, e bizottmányban Szőllősy helyettes pol-
gármester a 250,000 ftot már meghaladt összeg-
nek megfelezését indítványozta, mi el is fogadta-
tott. Eljött az 1861-i alkotmányos korszak; a
városi közgyűlés ismét felirt, hogy még akkor,
midőn 1760-ban ezen 30,000 ft. felajánltatott, 3
kath. családnál alig volt több Debreczenben, — azt is
elmondta, hogy Szőllősy helyettes polgármesternek
nem is volt joga a város nevében ajánlatot tenni,
stb., s azt ajánlá, hogy legigazságosabb osztály
leend, ha minden vallásfelekezet árvái számsze-
rinti arányban élvezendik az árvatartást. E kor-
szak csakhamar letűnt; jött egy másik. A bizott-
mány ismét összeült; a katholikus egyház volt
képviselve, a protestáns nem. A két árvaház ala-
kítását ugy értelmezte e bizottmány, hogy az
összes tőkét kétfelé osztotta; csak ennek megtör-
téntéről értesittetett aztán a superintendens a
biharmogyei helytartó által, azon hozzáadással,
hogy a protestánsoknak jutott felerésznek protes-
tánsok általi kezelésmódja tervét terjessze föl, A
superintendens a tárgyat a debreczeni ref. egy-
házgyülése elé terjeszté intézkedés végett; s jan.
21-én tartott ülésben sok érdekes vita után 29
szavazattal 27 ellenében elhatároztatott, hogy a
protestáns árvák növeltetése minden ágáról egy-
házilag kelletvén intézkedni, — ezen árvaház ügye
tárgyalás alá fog vétetni. Minő lesz e tárgyalás
eredménye; maga az egyház fog-e tervet adni az
árvaházra s árvák neveltetésére nézve, vagy a su-
perinte^densre, vagy talán az egyházkerületre bi-
zandja azt? — annak idejében közölni fogom. — /±

Közlekedés.
— (Posta-expeditoripontosság.) Nyíregyháza,

jan. 19. Alábbirt folyó január hó 7-én Nyiregy-
házán két egyszerű levelet adott fel, melyeknek
egyike Rimaszombatra, másika Tiszolczra szólott.
A levelek fontos családi ügyben írattak. Midőa
alulirt január 12-én llimaszombatba érkezett, a?
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odaküldött levél még akkor sem érkezett volt
meg rendeltetése helyére, ámbár máskor az mindig
harmadnapra szokott megtörténni.— ATiszolczra
küldött levél boritékán pedig ily postabélyeg van:
Nyíregyháza jan. 7., Kassa jan. 13., Rimaszom-
bat jan. 14., Tiszolez jan. 1">. — Alulirt ezen
posta-expeditori pontosság következtében egy
hét (7) napi, 40 forintjába kerülő utat tett
hiúban — s most az is kérdés, hogy ezen posta-
expeditori pontosság hol keresendő, Nviregyhá-
zán-e, vagy Kassán? —Megjegyzendő, hogy most
Kassa Nyíregyházától a vasúton — csak hat
órányi távolságban esik. — B i rtholomaeidesz János.

** {Pest és O-Buda közt a gőzhajó járatok)
ismét folyamatban vannak, de az árakat fölemel-
ték. Most az 1. hely 13, a Il-ik hely 11 krajczár.

Wi újság £

"M (A szí rb fejedelemné) gr. Hunyndy Júlia,
testvér fővárosunkban néhány órát töltvén, gyors-
vonaton tovább utazott. Kisérete csak titkárából s
négy udvari hölgyből állott.

** (Csernák gyilkosa, Soos Imre fölött) a bi-
ráskodás illetékességet a királyi tábla már eldön-
tötte, s illetékesnek Pest sz. k. város fenvitő
törvényszékét nyilvánította ki. így, a sokáig ha-
logatott ítélet a nagy bünős fölött nemsokára ki
lesz mondva.

** (Egy elmeháborodott) pesti ügyvéd nejét
meg akarta mérgezni, s annak szétfeszített szá-
jába bizonyos folyadékot önteni iparkodott, a mi-
ből azonban szerencsére csak igen csekély rész
jutott a szerencsétlen nő gyomrába. Ezután saját
torkát borotvával megmetszvén, mint súlyosan
sérültet, a Rókus kórházba vitték.

** (A budai országos tébolijda) mielőbbi föl-
építésére vonatkozólag felsőbb helyről rendelet
érkezett, melyben ez építés folytatását gátló aka-
dályok elhárittatnak. E rendelet folytán az eddigi
vállalkozókkal kötött szerződések, azoknak kielé-
gítése mellett, fölbontatván, árlejtés utján az épí-
tést más kezekre fogják bízni, s így e közhasznú
intézet létrejötte remélhető.

** (A joqász-segélyzö-egylet tánezviga/ma)
alkalmával a Lloyd-társulat a termet az egylet
javára díj nélkül engedte át. A városi hatóság a
bál illetéki diját szintén elengedte. A o-áztársulat
pedig ingyen világitott.

*w (A „CsaládiKór" mümelléklete.) Az Orlai
által festett, s Marastoni által kőre rajzolt jeles
kép, „Kun László udvara," a „Családi Kör" har-
madik számával indult útnak, mint műmelléklet,
az emiitett lap előfizetői számára. Mind a compo-
sitio, mind a kivitel oly szép, hogy a legkövete-
lőbb igényeket is kielégítheti.

— (Halálozás.) Aradról azon szomorú hírt
veszszük, hogy a múlt év végén, Braziliából haza
tért Kornis Károly, egykori m. kir. egyetemi jog-
tanár és h. ügyvéd, január 27-én Győrökön, csa-
ládja körében, életének 41. évében meghalt.

** (A lévai kaszinó, műkedvelői előadást)
rendez jótékony czélra. Az ottani elemi iskolák
javára tartandó szini előadás után táncz fog követ-
kezni.

— (Halálozás.) Biile (Pestmegye), jan. 23.
A részvétnek legőszintébb fájdalmával nyúlok
tollamhoz, — jelentvén Wiener Ferencz urnák
január 21-én a Biliéi pusztán, — Koburg herczeg
birtokában — életének 42-dik évében, typhusban
történt gyászos halálát. — E kora halált kesergik
ifjú, vigasztalhatlan neje, 4 növeletlen gyermeke,
agg szülői, hű rokonai, számos barátai s ismerősei,
és a szegények egész serege. Mert a boldogult,
nemcsak e megyebeli legnagyobb s legelismert-
tebb bérlő gazdáknak egyike volt; de egyszers-
mind a munkás szegény nép valódi jótevője, mely
e családnál 30 éven át keresé kenyerét. Kitűnő

gazda, jó hazafi, becsületes magyar ember, szivcs
házi ur, példás férj, jó atya, hunyt el vele. Jó hír-
nevére, valamint nevezetes vadászataira e vidék
népe soká fog megemlékezni. (A. Vas. Újság ez
évi 1. számában közlött „Rókavadászat a Biliéi
pusztán" czimü czikk is méltánvlólag emlékezik a
megboldogult nemes tulajdonairól.) Holt tetemei
e f. h(> 23-án igen népes gyászsereg kíséretében.
róm. kath. szertartás szerint tcmettettek el, két
év előtt, egy hét alatt elhalt, 2 kedves szépremé-
nyü gyermeke sirj:ii mellé. Béke hamvainak, áldás
emlékezetére. — Dy. K.

** (Halálozás) Ráze.l József gyulai kath lel-
kész és prépost, múlt hó 26-ikáu este Pesten jobb
létre szenderült.

** (Az utonállók folyton garázdálkodnak).
Szőllős és Pecze-sz.-Márton közt, N.-Várad mel-
lett, m.hó 14-én egy izraelita nőt, ki gyermekével
s dajkájával utazott, öten megtámadtak s 2000
ftnyi pénzétől megfosztották.

** (Tököly Szabbás ünnepét) a debreczeni főis-
kolai ifjúság ezidén is a főiskolai énekteremben
nagy ünnepéi ylyel ülte meg.

** (Földrengés). Múlt hó 17-ikén Pestmegye
több helységében erős lökést éreztek. A földren-
gés következtében P^nczen több kémény összedült.
Ácsán szintén erős lökések voltak észrevehetők.

** (Késő vénség) A székelyföldön Homorod-
Ujfalun nem rég temettek el egy Tamás István
nevű székelyt, ki 1709-ben született s 151 évet
élt. Harmadik nejétől, ki most is életben van,
1829-ben, az öreg Tamás István 1 20 éves korában
született legifjabb gyermeke. Másfél száz.idot élni
nem a mi időnkbe való. Kevesebb is elég ajóbél.

** (Pompejiban csontvázakat találtak,) mi
annál nagyobb ritkaság, mert a lakosság több-
nyire jókor megmenekült. Egy kamra belsejében
négy nő s a szögletben egy gyermek csontváza
volt, hová a betoluló hamu elől hihetőleg az anyai
gondoskodás rejtette el. A csontvázak mindnyá-
jan álló helyzetben voltak, s nyomait lehetett látni
rajtok azon kelméknek, melyekből ruházatuk állt.
A földön egy tárcza is volt, 20 darab római ezüst
pénzzel.

Nemzeti szinház.

Péntek, jan. 23. „Tévedések vígjátéka." Víg-
játék 3. felv. Irta Shakespeare, ford. Egressy G.
és Szigligeti.

Szombat, jan. 24. „Dinorah, vagy a ploermeli
bucsu." Opera 3 felv. Meyerbeertől.

Vasárnap, jan. 25. „Farsangi iskola." Víg-
játék 4 szakaszban. Irta Vahot Imre.

Hétfő, jan. 26. „Egy pohár viz." Vigjáték 5
felv. Scribetől.

Kedd, jan. 27. „Robin orvos." vigj. Irta Pre-
meray. Ford. Egressi B. Ezt követte „Az elizon-
dói leány" operetté 1 felv. Offenbachtól.

Szerda, jan. 28. „A jó barátok." Színmű 4
felv. Sardou után francziából ford. Szerdahelyi K.

Csütörtök, jan. 29. „Brankovics György."
Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Obernyik.

Budai népszínház.
Jan. 23. „Veszedelmes nagynéne" vigj. 4 felv.
Jan. 24. ,,A dunavizhordó" népszínmű 4 felv.
Jan. 25. „Dunanan apó és fia utazása" ope-

retté 3 felv. üffenhachtól.
Jan. 2(5. „Dunanan apó és fia utazása" ope-

retté 3 felv. Offenbachtól.
Jan. 27. „XL Lajos" Dráma 5 felv.

Jan. 28. „Peleskei nótárius" Bohózat 4 felvonás-
ban Gaaltól.

Jan. 29. „Szapáry" vagy „Budavár viszavé-
te.le" dráma 4 felv. Birchpfeifertől.

Szerkesztői mondanivaló.
6414. S.-A.-l jhely. F. J. A tévedést, ha lehet, még

kiigazitandjuk. Attól tartunk, hogy a kívánt tavali számok
nem lesznek kaphatók.

6415. R.-Keresztiir. M. J. Xem viszszük máshová.
Jó lesz az nekünk ií. Legközelebbi alkalommal.

6416. DeHnezen. Z\ Az S. K. betűk tulajdonosára
már nem emlékszünk. Előttünk ismeretlen, jelentéktelen
név volt.

6417. Eser. Sz. I. A czikk megjött. Mit mondjunk
róla? Ott van a többi között, s várja a sort, békés türe-
lemben. A lap miért nem jár? okát nem sejthetjük. Innen
rendesen indul, s az a kérdés, hol akad meg. A levél többi
részét nem értjük, c.-<ak azon örvendünk, hogy ön „jó izüt
nevet". Sokat ér e< a mai világban.

6418. Kántor-Jánosi. K. K. A P. ü. múlt évi 48. szá-
mában egy része az ,.adakozásoknak" csakugyan közölre
van. Innen :i félreértés. A folytatás is következni fog.

6419. II.-M.-Vásáiiiely". Dobosy L. A kivánt 1861.
évi számok nem kaphatók. Sajnálva tudatjuk, hogy kiván-
ságát nem teljesíthetjük.

6420. O-Apathi. K. S. A számos- és tiszaháti vidék
ismertetését valóban nagyobb örömmel fogadnók; bár a
küldött mű is szerencsésebb óra szüleményei közé tar-
tozik.

6421. Tornallya. Sajnáljuk, hogy a levél alá név
nincs irva. E körülménynél fogva csak annyi hatása lehet,
hogy egyszerűen tudomásul veszszük, de azokkal, a kiket
illet, tartalmát nem közölhetjük. A vádak részletes okada-
tolását óhajtottuk volna — annyival inkább, mert — mint
látszik — nö ellen nő lép fel

6422. X.-Köi-ös. N. J. Most már két példányban bir-
juk. Mihelyt a tér engedi, közöljük.

6423. Grüfenberg;. B. L, Addig is, mig más utoa
mondhatnék el örömünket, várjuk a többi derék elmeszu-
leményt. A „hamvas" becses emlékben áll még most is.

6424. Győr. T. K. Köszönettel vettük a brazíliai ere-
deti ismertetést, s nem fogunk késni vele.

6425. Gelej. F. M. A korszerű tárgy a legközelebbi
számokra van kitűzve.

6427. Heves. O. J. A 20 ft. kezünkhez érkezett. Má&
ily czélu összeg is rendelkezésünkre állván, illető hazánk-
fia állapotáról részletes tudomást óhajtunk s eziránt meg-
tettük a kellő lépéseket. Ezek eredményétől függ további
eljárásunk, mirrti rövid idő múlva reméljük önt s a közön-
séget tudósítani.

SAKKJÁTÉK.
162-ik számú feladvány. — P l a c h u t t á t ó l

(Innsbruckban).
(A londoni versenyen 3-ik dijat nyert feladványok közöl.)

Sötét.

f ga b e d e
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

157-dik számú feladvány megfejtése.
(Báró Meszéna Istvántól.)
Vilá$*>s. Sötét.

1) H g 2 — e 3 d 4 — e 3 :
2 ) B d 3 - d l f K e 4 — f 4
3) B d 1 — g 1 tetszés szerint
4) B g 1 - g 4 1

Helyesen fejtették me$. Veszprémben: Fülöp József.
Kis-Kürlösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor. — Vác.zon: Niczky Pál. — Buznákon : N. N. — Pára-
bulyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery Antal.
— Bajmakon : Wöisz Fülöp. — Debreczenben : Zagyva Imre.
T.-Sz.-Miklóson : Franki A. — Kún-Sz.-Miklóson : Bankos
Károly. — Pesten: CselkóGyörgy.— Kassán : SkvórAntal.
K.-Szálldson : Tompaiak. — T.-Roffon : Mauritz Rezső.
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. TARTALOM.
Régi magyarok régi arczképei. Wesselényi Ferencz

(arczkép). /. E. fí. S. — A mosoly. Tompa M. — Ártat-
lanság. Dalmady Gy. — Miranda (folytatás). Jókai M. —
Nagyvárad 1660-ban (folytatás). Csúthy Zs. — Az állatok
szellemi képességei. Dr. B. L. — A Zarzeczky-féle gyufa-
gyár Pesten (képpel). Z. G. - A Passaic nevű uj pánezélos
hajó (két képpel). — Papírkészítés kukoricza-levélböl.
Pesty Frigyes. — A czinezetlen rézedények az egészségre
ártalmasak. Dr. B. L. — Tárház : Felszólítás a pápai föisk.
természetrajzi mütára érdekében. — Melléklet: Toldalék a
marhavész biztos gyógyszeréhez. Dr. Sikor. A magyar tud.
Ak. uj jutalomtételei. Magyar képz. művészeti társulat és
két legújabb mülapja. Orlai. írod. újdonságok. Művészeti
hirek. Vidéki közlemények. Csipkebokor. Egyveleg.

4.5

A fasárnapi ijság 5-ik számához 1863.
A magyar tudományos akadémia uj

jutaloiiitételci.
A Nyelv- és széptudományi osztályból.

1.) A mindennapi tapasztalás bizonyítván,
hogy mióta a nyelv jogosultsága kérdésbe többé
nem vétethetik, és irodalmunk, főleg pedig az idő-
szaki, sőt a napi sajtó is, folytonos gyarapodást
vészen, nyelvünk szükség nélkül más nyelvek
phrasisai vitán képzett számtalan — a törzsökös
magyar szólásmódoknál sem szebb, sem hatályosb,
sem világosb, sem szabatosb — uj szólásokkal
árasztatik el, miáltal a nyelv saját eredeti színe-
zetéből kivétetik anélkül, hogy egyéb tekintetben
nyerne : fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek
uj szólásmódok alkotásánál szem előtt tartandók;
s mutattassék ki számos példában, mily káros
befolyással volt és van, ez elvek mellőzése miatt,
nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek hanyag
vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala óta.
Jutalma a Jfarczt6<ró?/t-alapitványból negyven
darab arany. Határnap martius 31. 1864. A jutal-
mat nyerő mű az akadémia tulajdona.

2.) A gróf Teleki József-féle „drámai" juta-
lomért 1663-ban „vígjátékok" pályáznak. A ver-
ses forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason
vagy közel-hasonbecsü társak felett. Jutalom száz
darab arany. Határnap dec. 31. — A jutalom
martius 19. 1864. adatik ki. A jutalmat nyerő
mű a nemzeti színház sajátjává leszen.

3) A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért
1863-ban komoly drámai művek pályáznak, a
hová nemcsak szomorujátékok, hanem másnemű,
úgymint történeti, regényes, polgári színművek,
drámai erkölcsrajzok is számláitatnak. A verses
forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason
vagy közel-hasonbecsü társak felett. Jutalom két-
száz darab arany. Határnap dec. 31. 1863. — A
jutalom martius 31-én 1864. adatik ki, de csak
ugy, ha a legjobbnak ítélendő mű, drámai, szini és
formai tekintetben önálló becscsel is bir, s igy szin-
költészetünk haladására szolgál. A jutalmat nyerő
mű a szerző tulajdona marad.

4) Különféle téveszmék divatozván a népies-
nek fogalma, a műszéphezi viszonya s a költészet-
beni jogosultságának kiterjedésére nézve, e kér-
dés tűzetik ki : mit kell a „népies" alatt érteni
átalában, s különösen a tartalmat és formát te-
kintve ; mik. annak fokai; mikép viszonylik az a
műszéphez; s mily kiterjedésben, mily alkalma-
zásban, s mely nemekben igényelhet érvényt a
költészetben. Az elméleti fejtegetések történeti
tényekkel világosittassanak fel mind más, mind a
magyar irodalomból. Jutalma a Croroue-alapitvány
ból harmincz darab arany. Határnap martius 31.
1863. A jutalmat nyerő mű az akadémia tulajdona.

5.) Kívántatik egy, a magyar történetből
vagy magyar mondavilágból vett tárgynak költői
elbeszéléssé feldolgozása. Jutalma az ifj. gr. Ná-
dasdy Ferencz ur által néhai gr. Nádasdy Tamás
nevére tett alapítványból száz darab arany. Ha-
tárnap május utolsó vasárnapja 1863. A jutalom
nyerő mű a szerző tulajdona marad.

6.) Kívántatik M. Annaeus Lucanus Pharsá-
liájának tartalom- és alakhű fordítása. Jutalma
egy névtelen hazafi ajánlatából száz darab arany,
melyhez ez összegnek a jutalom odaítéléséig gyűlő
kamatai is hozzácsatolhatnak. Határnap martius
31. 1864. A jutalmat nyerő mii a szerző tulajdona
marad.

A Történelmi osztályból.

Kívántatik az „Ujabb nevezetes utazók tör-
ténete," különös tekintettel a világ és az északi
sark körüli utazásokra, legalább 15 ivén. Jutalma
háromszáz frt a Hölgyek alapítványából. Határ-
nap június 30-ka 1863. A jutalmat nyerő munka
az akadémia tulajdona. ,

A természettudományi osztályból. j
Kívántatik a „Felfedezések története," kü- '

lönös tekintettel a gőz és vilányosság alkalmazá-
sára, s a fényképirás kifejtésére, mintegy 12 — 15
ivén. Jutalma a Hölgyek alapítványából három-
száz forint. Határnap jun. 30-dika 1863. A jutal-
mat nyerő munka az akadémia tulajdona.

A bölcsészeti, történeti s természettudományi
osztályoknak a múlt évekről megfejtetlenül visz-
szamaradt, s igy újra kitűzött jutalomkérdéseit

fölöslegesnek tartjuk újra elmondani; hanem a
pályázni kivánókat az általánosan ismert pályá-
zási szabályok szigorú megtartására figyelmez-
tetjük.

A magyar képzőművészeti társulat
és két legújabb mnlapja.

Ne akadjon fenn senki, ha kissé messzebb
kezdjük ismertetésünket.

Mi beszélhet elevenebben az utókornak a
nemzetek életéről, mint a művészet! írók, költők,
szobrászok, festők voltak azok, kik az unokák
számára őseik tetteit fenntartották, vagy a sirba-
omlott nemzetek hatalmáról, szellemök fényéről
örök időkre tanúskodnak. Azon nemzet emléke,
mely ily apostolokkal nem birt, lett légyen bár a
világ ura, csak pislogó mécs gyanánt fog sinleni.
•— Hol van Semiramis birodalma, vagy a persa
óriás; Salamon fényes országa és Karthágó ha-
talma? Mind elenyészett nyom nélkül, létezésüket
nem bizonyítja semmi a történet puszta szavain ki-
vül. Mily lélekemelő ellentét ezekkel, ha a kis
Hellasra vagy Rómára gondolunk. Ezeket is el-
érte az enyészet kérlelhetlen karja, de írói, költői,
művészei, lelki szemeink előtt folyvást működtetik
őket, bevezetnek családi köreikbe, fórumaikra,
templomaikba. Mi lelkesíti most is a görögöt és
az olaszt, hogy hazája jobbléteért életét adja cse-
rébe ; a művészet soha el nem némuló nyelve az,
mely neki ősei nagyságáról regél, s az unokákat
hasonló tettekre hevíti.

A művészi nagysággal birt nemzetek emlé-
keihez más népek is elküldik fiaikat, hogy lelke-
sedést s erőt merítsenek, hasonló művekkel gaz-
dagítani hazájukat. Ezen vándorok közöl Róma
műgazdagsága von magához legtöbbet. Nem em-
lítem a nagy nemzeteket, a művelt német városo-
kat, melyekből számos művész küldetik évenkint
oda, oly utasítással hogy feladott tárgyát e
világvárosban készítse el; de el nem hallgatha-
tom azt, hogy mig a mi gazdag hazánk, hol egye-
sek birtokában egy kis országgal felérő vagyon
van öszpontositva, egy fiát sem foglalkoztatja ott,:
addig Horvátországnak, sőt még a kis Szlavóniá-
nak is van ott ily művész kiküldöttje. Visszariasztó
e közöny a képzőművészetek iránt azokra, kik
hivatást és lelkesedést éreznek, a hazának ez utón
szolgálni.

A hazai művészek között, barátságos kör-
ben, már évekkel ezelőtt, felmerült az a kér-
dés : mi módon lehetne e közönyt legyőzni, s he-
lyébe a képzőművészetek iránti figyelmet és sze-
retetet ültetni? Voltak, kik keserű küzdelem után
belefáradtak minden reménykedésbe, s az ily kí-
sérletnek semmi jövőt sem ígértek ; a nagyobb rész
azonban, törhetlen hitet táplált a nemzet iránt,
nem engedett gyökeret verni azon gondolatnak
lelkében, hogy a magyar, ki jogainak oly éber őre,
iparának oly serény emelője, szelleme és nyelve
művelőinek oly buzgó támasza, egyedül a képző-
művészetek iránt legyen mostoha. Es azon példa-
szó igazságában bízva : ne hagyd el magadat, s
az Isten is megsegít, egy oly társulat felállításán
fáradoztak, mely kizárólag a hazai művészetet
vegye ápolása alá. S kidolgozván az alapszabá-
lyokat, az 1861-ik év márt. 18-án tartottközgyülé-
sen összegyűlt művészek és műbarátoknak bemutat-
ták, hol csekély kifogásokkal helyesnek ismertet-
vén el a szerkezet, a társulat megalakultnak nyil-

j vánittatott, és az alapszabályok megerősités vé-
I gett felsőbb helyre küldettek. A társulat ezótai
| történetét a nemsokára megjelenő évkönyvétől
I várjuk, itt csak annak választmánya eljárásáról

emlékezünk meg röviden. A fennmaradhatás
bizonytalan állapota mellett is, mivel az alapszabá-
lyok megerősítését csak most várják, mindent el-
követett az, mit a kimondott nagy ezélok valósit-
hatására hasznosnak vélt, s ha tán nem követte
elegendő siker, azt inkább a viszonyok mostoha-
ságának, mint törekvései viszhangra nem találá-
sának tulajdonítjuk.

Legközelebb hazai művészeink művei után
kőre rajzolt két szép albumlappal lepte meg a
társulat részvényeseit, melyekről néhány szóval
megemlékezni s azokat a hazai
rnébe ajánlani, kedves
jük.

Egyike ezeknek^ Londonban elhunyt művé-
szünk Brodczkynak „Ámor és Psychéjé"-t ábrázolja.
Ki ne ismerné a régi kor istenei e legcsintalanab-
bikát, ki nem viselte édesmérgü nyilának sebét ?
De ki annyi szivnek bajt okozott, egykor ő is se-
bet vett önfegyverétől, ésPsyche ibolya szemeiben
s méz ajkaiban találta a gyógyirt reá. Minden
éjjel eljárt kiújuló sebét orvosolni, s hogy a földön
legkorábban széttekintő istennőtől, a hajnaltól
meg ne lepettessék, ennek felkelte előtt elhagyta
álmodó kedvesét. Ez érdekes bucsut ábrázolja em-
iitett képünk.

A másik lap a történetünkben fényes, s Zách
Klára esete miatt gyászos emlékű Visegrádot áb-
rázolja. Régi dicsőségünk elpusztult emlékköve
ez, mely a százados viharokból hirdetőül maradt
fenn, hogy mik valánk egykor. Legszebb részéről
mutatja azt be nekünk Ligeti, ki e lap rajzolója.

Mind e két lap technikai kivitele, nyomása, a
művészeti társulathoz méltó gonddal történt, s ta-
núskodik, hogy csak a magunk iránti bizalom-
hiány szőrit le e téren is a külfölddeli verseny-
zéstől.

A társulat helyesen gondolkozott, midőn ma-
gyarázó szöveget, művészeinek életrajzát és jeles
költőinktől egypár kedves költeményt csatolt mű-
lapjaihoz. Legyen e füzet lépvessző, mely a tár-
sulatnak tagokat gyűjtsön, hogy ezáltal képesítve
legyen, a haza javára kitűzött czéljait létesíteni.

Orlai.

Toldalék a „marhavész biztos
gyógyszeréhez."

Midőn a V. U. múlt évi folyamának utolsó
számában az elkülönzést, mint biztos gyógyszerét
a marhavésznek egy rövid czikkben ajánlgatám ;
jól esett azóta olvasnom részint ezen, részint más
lapokban, hogy annak alkalmazásba vétele nem
hazudtolta meg állításomat. — Most azonban ama
czikknek némi toldalékául kötelességemnek tar-
tom megemlíteni azt, hogy megyénk szomszédsá-
gában több helyen azon eset adta elő magát, mi-
szerint a dögtéren eltemetett marhák tetemei,
melyek még teljes enyészetbe nem mehettek át,
a községekben szabadon kószáló ebek által felásat-
tak, és ezáltal a ragály a már teljesen vészmen-
tessé lett helyeken ujolag kiütött; ennélfogva
helyén látom figyelmeztetni minden egyes közsé-
get, méltassák figyelemre e körülményt és kebe-
lükben az ily esetek létrejöttét a legszigorúbb
eljárással meggátolni törekedjenek. — Én e te-
kintetben a következő rendszabályokat tettem
javaslatba megyém t. alispánja elé.

1-ör. Mindazon dögterek, melyeknél tapasz-
talható, hogy a rendelet szerint kívánatos földré-
teg nem tétetett a dögök fölé, vagy ha tétettek is,
de a heveny felásott föld laza lévén, azóta meg-
ülepedett, és most vékony réteg fedi a dögöt,
azokra uj föld hányassék, ugy hogy 4 láb föld
fedezze a hullát.

2-or. Az idő valódi tavaszi lévén, ha valahol
a marhák kihajtatnának a mezőre, vigyázni kell,
nehogy a kijáró marha a dögtérre menjen.

3-or. A kutyák mind a községekben, mind a
pusztákon megköttessenek, és az e rendszabályt
áthágókra büntetés szabassék.

4-er. Hogy a fertőzött ólak mindenütt a
rendszabály értelmébenkitisztittassanak, éspedig:

A padolat felszedessék, a föld egy ásó nyom-
nyira felásassék, kihordassék és egy félreeső
helyen eltemettessék, helyette uj föld hordassék.

Az ólak bútorzata, u. m. a jászol, szénatarto,
villák stb. erős meleg lúggal lemosassanak.

Hogy az ól a fertőzött marha vérétől, nyá-
lától, ganajától, mik a falra ragadtak, megtisztit-
tatván, bemeszeltessék, hogy az ól soká szellőzve
legyen. — Dr. Sikor József Győrmegye főorvosa.

a nazai közönség figyel-
kötelességünknek ismer-

Irodalmi újdonságok.
— (A múlt hónap) nevezetesebb irodalmi és

művészeti termékeit s egyéb mozgalmait a követ-
kezőkben foghatjuk röviden össze :

Megjelent uj munkák :
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Kecskemét várostörténete. Oklevéltárral. Hor-
vyik János által. 111-ik kötet. 250 darab oklevél-
lel. Egyike a legbeesesebb történeti müveknek,
mely közelebb akadémiai jutalomban is részesült.
Kecskemét város és vidékének teljes monogra-
phiája, a régi idők eseményeinek részletes rajzá-
val. Mint tudjuk, az egész mii 5 kötetre van szá-
mítva. A most kiadott 111-dik kötet 20 évi
korszakot tárgyal (1683—1703); az előbbi kötet
ii ,.török világot" festette, ez a ,,német világ" vi-
szontagságait adja elő. Egy kötet ára 2 ft. A
munka kiállitása a kecskeméti nyomdának becsü-
letére válik.

Képek a hazai történelemből. Gyermekek szá-
mára szerkesztő Tánczos János. Kolozsvárit. Stein
Jánosnál. Egyes hősök jellemrajzai, történelmi
események elbeszélései különféle forrásokból, de
eléggé érdekesen összeállítva, nem épen „gyerme-
kek," hanem inkább ifjak számára. Attila, Árpád,
Lehel, Botond, Sz. István, Cserhalom, Hunyady,
Várna, Kenyérmező, Eigómező, Mátyás király,
Mohács, Jurisics, Szondy, Dobó, Zrinyi stb. stb.
ezek s effélék az egyes czikkeknek czimei s a
szerzők között itt-ott Garay, Vörösmarty, Czuczor,
Jókai stb. neveivel is találkozunk. Ajánlható ol-
vasmány az ifjúságnak. Ára 50 kr.

Oláh Judith. Történeti regény, irta Dózsa
Dániel. Kolozsvárit, Stein Jánosnál. A regény
színhelye Erdély a múlt század első tizedeiben.
Ára 1 ft. 20 kr.'

Erdély földrajza az alkotmányos közigazga-
tási felosztás szerint. Alsóbbrendű iskolák számára
szerkesztő Matusik N. János. Egy színezett tér-
képpel. Kolozsvárit, Stein Jánosnál. Ideje volna,
hogy végre a magyarországi iskolákban is nagyobb
szorgalommal tanítsák a testvér haza földrajzát,
mely czélból a jelen útmutatás igen jó szolgálatot
tehet.

Közhasznú Nagy-Enyedi naptár az 1863-ik
évre. Kiadja Löcsey Sp. Lajos könykötő. 3-ik év-
folyam, Kolozsvárit. A tiszta jövedelem fele a
nagyenyedi leányiskolák gyarapítására van szánva,
e azért kivánjuk, hogy minél több ezer keljen el
belőle.

A megoldáshoz. Az „Egy magánlevél írójá-
tól". Pest, Pfeifernél. Azt fogták e röpiratra, hogy
Somssich Pál irta, a tévedés csakhamar kiderült.
Azt mondják, hogy e mű írója Jankovits György
jászkun kapitány. Ára 60 kr.

Szózat, hazánk katolikusaihoz, különösen
katolikus Klérusához. Pest, Pfeifernél.

Népszerű kis tenTtészettan. Guthy Károly
által. Három kis füzet jelent meg, melyekben a
„légtünemények, csillagok s különféle fejtmények"
volnának magyarázva igen gyarló rímekben az
ifjúságnak. Egy füzet ára 10—20 kr.

Orvosi rendőrség. Irta Grosz Lajos orvost, stb.
A közegészség érdekében irt mű, mely hasznos
kézikönyvül szogálhat nemcsak az illető hatósági
egyének, hanem magán-embereknek is az élet
százféle viszonyaiban. Tárgyalva van e könyvben
egészségi szempontból a lakhely, az épületek, táp-
lálék, ruházat, kereskedés, ragályok, járványok,
büntetések, tetszhalál, halottszemle, stb. stb; az
<• tárgyú külföldi legjobb dolgozatok nyomán.
Ara l'ft. 50 kr.

Paul de Kock regényei, Francziából fordítva
J [I kötet I I I rész : Choublanc ur. Pest, Noseda
Gyula. Ugylátszik, komolyan folytatják e kön-
nyed franczia termékek átültetését irodalmunkba.
Kíváncsiak vagyunk, meddig győzik. Ára 1 ft.

** A magyar tud. akadémia kiadásában meg-
jelent könyvek :

„A stratégia elvei," az 1796-ki németországi
hadjárat előadásával felvilágosítva Károly ausz-
triai főiig által. A m. tud. akadamia megbizásá-
ból fordította Kiss Károly r. tag két kötet.

„Nyelvtudományi közlemények'' kiadja a ma-
gyar akadémia nyelvosztályának bizottsága. Szer-
keszti Hunfalvi/ Pál. Első kötet 3-ik füzet. Tar-
ialma : „Szabatosság az igeidőkben." Fogarassi
Jánostól. „A régi magyar írók mire nézve lehet-
nek igazító mintáink?- Hun fal vy Páltól. „Muha-
1. uncz-ül lugetejn" Vámbéri Ármintól és „tö-
)• >k példabeszédek" ugyanattól. „Csuvas közlések
ré tanulmányok" Butlenz Józseftől; „Tudósítás a
nyelvosztályi bizottság üléseiről." „Thewrewk
Emil Homerosa" Budenz Józseftől; „Miklosich,
Lexieon palaeoslovenicum. Fasc. I." Budenztől;
Fogarassi János : ,,A személyragok viszonyáról a
birtokra és tárgyra" Hunfalvy Páltól; „Brassai
Samu : „A magyar mondat" Hunfalvy Páltól.
Mind a három füzetnek ára együtt 3 ft.

„Archaeologiai közlemények" kiadva az aka-
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demia archaeologiai bizottsága által. Ill-ik kötet
3-ik füzete. Érdekes tartalma : Magyar ereklyék.
Archaeologai tanulmány Lpolyi Arnoldtól, két táb-
lával és a szövegbe nyomott 26 fametszettel. Tár-
gyalja a középkori magyar ötvös műemlékeket.
Nevezetesen sz. István, László, Kálmán stb. régi
ezüst és érez mellszobrait; Nagy L. ötvöse, Sienai
Péter által az aacheni magyar kápolna számára ké-
szült ezüst diszeszközöket, ereklyetartókat stb.
Mindezen érdekes hazai müereklyék számos kén-
ben és szakavatott leirásban közölíetnek. A na-
gyobb közönségre nézve is átalánosabb érdekű
tárgy ezen értekezésben sz. László király ezüst és
zománezos hermájának a Xll-ik század óta folyto-
nosan a legújabb időkig történeti adatokból, okira-
tokból, legendákból, néphagyományokból és régi
magyar énekek-, XVI-ik századi költőkből szőtt ér-
dekes története, mely a hazai jogrégiségekre ős nem-
zeti ős hadiszokásainkra nem csekély fényt dérit.

** Az „Erdöszeti lapok'- ez évi folyamának
első füzete megjelent. A gondosan szerkesztett s
csinos kiállítású füzet a következő czikkeket tar-
talmazza : A bányászat viszonya az erdőszethez.
— Egy pár szó a zsombültetvényezésről. — Mi
szükséges arra, hogy valaki jó fatenyésztő legyen?
— Mit tudunk az erdőről? — A hely viszonyok
jelentősége. — makk- és gubicstermő erdőkről. —
A Libanon ezédrusai. — E dus tartalmú szaklap,
olvasó közönsége tetszését nagyban megnyerte, s
azt valóban meg is érdemli.

**„Ingyen tanitó franczia nyelvmester" czim-
mel Brassai Sámuel jeles franczia nyelvtant adott
ki. Brassai nyelvtana mind a francziát, mind pe-
dig a magyart egyenlő figyelemmel és szakava-
tottsággal tárgyalja. Megismerteti a franczia idio-
makat, megfelelő tősgyökeres magyar kifejezések-
kel szolgál mindenre s érthetővé teszi a legbonyo-
lodottabb szabályokat, kézzel fogható példái által.
A tárgy fontosságát tekintve, e müvet nem ajánl-
hatjuk eléggé a közönség figyelmébe.

**„Csatározásadáco-romántörekvések ellen."
Papiu Florianu „Erdély függetlensége" czimü
röpirata ellen, — melynek fő eszméje, hogy Er-
délytől, Bukovinából s Magyarországnak a Ti-
száig terülő részéből álló Románia alakittassék,
mert a röpirat szavai s/.érint ,,e terület román s
nem magyar; a történelmi jog szerint a Gladu és
Menumarot unokáit illeti az," — irta Dózsa Dá-
niel, a „K. K." szerkesztője. Az erdélyi s tiszántúli
magyarok s románoknak különösen ajánlható.

** (Az „Orvosi hetilap") érdekessé tételére
legközelebb jutalom-kérdéseket fognak kitűzni.
E czélra a magyarországi orvosok 205 darab ara-
nyat, 30 frankot aranyban s 234 ft. 50 krt. o. é.
gyűjtöttek s adtak össze, melyhez dr. Duka Tiva-
dar hazánkfia, a budapesti orvosok társulatának,
Indiából 5 font sterlinget küldött.

** Nők könyve. Hasznos és mulattató olvasmá-
nyok, művelt hölgyek számára. Irta Báttaszóki
Lajos. Pest 18(53. Az első magyar egyesületi
könyvnyomda csinosan állította ki. Tartalmát,
irányezikkek, beszélyek, jeles íróknak a nőkre
vonatkozó mondatai s vegyes czikkek képezik. —
Kapható szerző lakásán (tükör-uteza, 1-ső szám,
2-ik em.) és RáthMór könyvkereskedésében. Ára
1 ft., diszkötósben 1 ft. 80 kr.

** (A „Budai lapok") első száma Jós ik a Kál-
mán szerkesztése mellett megjelent. Tulajdonosa
és főmunkatársa Batthyányi Júlia. Tartalmát
Dobsa „Attilá"-jának első felvonása, s leginkább
a budai szinházróli közlemények teszik. Alakja
a volt Szépművészeti Cs írnokéhoz mindenben ha-
sonló. Ára egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyed-
évre 2 ft.

** („Magyarország és Erdély, eredeti képek-
ben") czimü jeles vállalat 55. és 56-ik füzete meg-
jelent. E munkát, Hunfalvy János szerkesztése
mellett Lampe Gusztáv adja ki Darmstadtban, s
e mű valódi nyereség irodalmunkban, mert benne
hazánk nevezetesebb helyeinek leírását 8 rajzát
jeles képekben együtt birjuk. A legutóbbi két fü-
zet hat szép aczélmetszetü képet hoz, s ára füze-
tenkint 52% kr. A kiadó értesiti előfizetőit, hogy
a festői vidékek nagyobb teljessége kedvéért, a fü-
zetek számát legföíebb tízzel megtoldani kényte-
len, de a hátralevő füzetek gyorsan fognak egy-
más után következni. Az utolsó füzethez a képek
jegyzék > s a bekötés iránt tanácsadó utasítás lesz
mellékelve. Ugyancsak nz utolsó füzet vételekor,
az előfizetők egy jut álomképet, egy, legalább is 3
tallér értékű szép aczélmetszetet fognak kapni,
még pedig ingyen.

** (Az uj bélyegtörvény) sok zavarra adván
alkalmat, a tévedni nem akarókat figyelmeztetjük
a pár nap előtt Iláth Mór kiadásában megjelent
könyvecskére, melynek czime : ,,Az 1863 jan. 1-én
életbe léptetett uj bélyeg- és illetékszabályok, a
bevezető legfelsőbb leirattal a foganatositási sza-
bályokkal, s az ígérvény-üzlet iránt kelt határoza-
tokkal." Ára 50 kr. Ráth Mór utján minden hite-
les könyvkereskedésben kapható.

** („Ifjúsági olvasmányok") czimü folyóira-
tot szándékozik meginditani Bunyitay Vincze
nagyváradi püspökmegyei áldozár. Áz I. kötetnek
ára, a szétbocsátott előfizetési felhivás szerint 1
ft., mely a szerkesztőhöz, (Nagyvárad, barát-uteza
5. sz.) február végéig küldendő. Gyűjtők, öt pél-
dányra egy tiszteletpéldányt kapnak.

** (A „Részvét könyve") az Eötvös és Gyulai
által az irói segélyegylet javára szerkesztett disz-
album, már össze van állítva, s pár nap alatt sajtó
alá kerül. Apróbb műveken kívül, Jókai, Jósika,
Degré, Bérczy novellái, — Arany „Bolond Is-
tók"-ja, — Szász Károly „Zrinyi"-je, — Tóth K.
,,Sz. István" legendája, s Szigligetinek „Nőura-
lom" czimű pályanyertes vígjátéka fogják igen
jeles tartalmát képezni.

** (Balogh Zoltán) egy kötet költeményre nyit
előfizetést. A diszkiadásban megjelenő mű ára 2
ft. leend, s april elejére okvetlen meg fog jelenni.
Az előfizetések szerzőhöz, ujvilág-utcza ltí-ik sz.
alá intózendők.

** (Bukaresti német lapok.) Bukarestben ed-
dig két élhetetlen német politikai lap jelent meg;
de mindkettő megbukott. Ezeknek romjain most
egy harmadikat akarnak állítani, mely a politiká-
val keveset törődik, s leginkább gazdászati viszo-
nyokra lesz tekintettel.

** (Uj román szépirodalmi lap Pesten.) „Au-
rora Romána" czimmel Joanichiu Miculescu szer-
kesztése alatt uj évtől kezdve román szépirodalmi
lap indult meg.

Művészeti Mrek.
— (A debreczeni kis templom) épitészi ügyére

nézve ottani levelezőnktől a következő felvilágo-
sítást veszszük: A roskadozó félben ref. levő kis
templom helyére épülendő uj templomra, múlt év-
utolsó napjáig, mint zárt határidőig 6 pályázat ér-
kezett; egyen kivül jeligés levelekkel; e rajzok
egy héttagú bizottságnak adattak ki megbirálás
végett; a tervekért háromféle jutalom fog kiosz-
tatni. Több lapból olvastuk, hogy pesti épitész
Feszi rajza nagyon szép; egyik lap már azt is
mondja, hogy a templom e terv szerint fog byzanti
modorban építtetni, minthogy e modor templo-
mokhoz legalkalmasabb. Nem hiszem, hogy jó
szolgálatot tett magának Feszi ur, midőn tervét
elárulta, s neki azon műértő, ki tervét az épitész
megnevezésével előre földicsérte; de annyi igaz,
hogy még az építési modor nincs elhatározva, s a
tervek még mindig csak vizsgálat alatt vannak;
azt is mondhatjuk, hogy van itt más dicsérni való
terv is beadva, — a többek közt van egy vegyes,
ugy egy igen szép góth Ízlésű is; pedig templo-
mokra a góthizlés amannál nem alábbvaló, bár
sokan ugy vélik, hogy az egyszerű kálomista egy-
házakra nem alkalmas. Tehát várjuk be a bírálatot
egész türelemmel. — ^

** (A Vörösmarty-szobor-egylet) bizottmánya,
reményét fejezvén ki, hogy az említett czélra már
eddig begyült nevezetes összeg a még várhatók-
kal gyarapodva, a szobor fölállítását lehetővé
teendi, fölhívja az ajánló honfiakat adakozásaiknak,
ugy az ivtartókat, még be nem küldött iveiknek a
begyült pénzzel együtt Gebhardt Ignácz pénztár-
nokhoz (Székesfehérvár, nádor-uteza 62. szám alá)
haladék nélküli beküldésére, hogy a jelesen min-
tázott szobor, — melynek rajzát ez évi első szá-
munk hozta, — öntése és felállítása mielőbb esz-
közöltethessenek.

** (A pozsonyi gymnaziumi tanulók) múlt hó
26-ikán Kruesz Ktizosztom igazgatójuk névnapja
tiszteletére színi előadást rendeztek. A „Pártütő-
ket" adták Kisfaludy Károlytól magyar nyelven.
Mellette a „Fösvényt" szintén Kisfaludytól német
nyelven. A gymnásiumi nagyterem zsúfolásig
tömve volt a meghívott vendégekkel. Mind a két
darab jól ütött ki. A „Pártütőknek" előadása kü-
lönös tetszésben részesült. A nőszerepeket szintén
a tanulók vitték női ruhában s nem kis sikerrel.

** (Gounod Faustját,) „Margit" czim alatt,
majnai Frankfurtban e napokban adták először,

még pedig tömött színházban. A czimszerepben
jövendő primadonnánk, Carina kisasszony, az
ottani lapok szerint, ritka szépségű éneke s kitűnő
játéka által a közönséget mindvégig a legnagyobb
mértékben elhajolva tartá. Az operát másnap is-
mételni kellett, a mi Frankfurtban a legnagyobb
ritkaságok közé tartozik. E hir szép ajánlat az
ifjú művésznő számára.

— (Hir a művészi világhól.) Azon érdekelt-
ségnél fogva, melylyel e lapok olvasói a hazai mű-
vészek és művészet viszonyai iránt viseltetnek,
bizonyosan kellő figyelmet fog ébreszteni azon hir,
melyet biztos forrásból mentettünk, miszerint gr.
Forgách Antal főkanczellár ur legközelebb felszó-
lítást intézett Györgyi Alajos jeles pesti festé-
siünkhöz, hogy ez a m. udv. kanczellária számára
Ő cs. k. Apostoli Felsége arczképének festését vál-
lalja el. Mint halljuk, Györgyi Alajos e felsőbb
megbízatás folytán már Bécsbe is utazott. Azon
körülmény, hogy a főkanczellár ur bizalma |s vá-
lasztása, ott, hol művészekben válogatnia lehetne,
hazai művészre esett, szintén egyike azon kedvező
jeleknek, melyeket örömest jegyzünk fel s melyek-
nek jó hatása el nem maradhat.

** (A nemzeti múzeum képtára) legközelebb
igen becses művel szaporodott. Gróf Keglevich
István, Rafael Bronzino„Venus"ával ajándékozta
meg, melyet 2000 aranyon szerzett. Csak azt kö-
tötte ki, hogy tudtán kivül e képet ki ne javitsák,
nehogy Leonardo da Vinci Kis Bálint által javí-
tott (?) remekmüvének sorsára jusson.

** (Liszt Ferencz) Ersébet czimű oratóriumát
befejezvén, egy másodikba fogott; czime Krisztus.
Az előbbit Weimarban fogják adni először.

** (Willmers Rudolf jeles zongora-művész)
Aradon e hó 2-dikán hangversenyt fog ren-
dezni, mely alkalommal műkedvelők is közremű-
ködnek.

** (A Széchenyi-szobor fölállítása) ügyé-
ben gr. Dessewffy Emil Pest városát egy bead-
ványnyal kereste meg. A város a szoborra szüksé-
ges tért a láczhidtér közepén ingyen engedte át.
További intézkedés végett 11 tagból álló bizott-
mány alakult hogy a szobor mintázására pályáza-
tot nyisson. Mielőtt azonban azt tenné, szükséges-
nek látja, hogy a szobor alkatásában irányadóul
szolgáló segédeszközöknek birtokában legyen.
Ilyenek: 1. Á lánczbid előtti tér átalános helyfek-
vési rajza, a környezet profiljével es a házak magas-
sági mértékeivel. 2. E tér emelkedési és lejtési vi-
szonyainak s a híd középpontja és ivei magasságá-
nak felmérése. 3. Keresztmetszések a Lloyd-épü-
lettől az akadémia épületéig és a hídfőtől a Nákó
házig. Mindezek részint a szobor arányainak
meghatározására, részint tájékozhatás végett
levőn szükségesek, hogy tudni lehessen, mikép
tünend fel a szobor a pesti és budai partról s a
hidközépröl: az emiitett választmány nevében a
gróf, mint annak elnöke, kéri a város tanácsát,
hogy ezeket, mérnöki hivatala által a választmány
kezéhez juttatni szíveskedjék.
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Azt is olvashatjuk több lapban, hogy gőzmal-
munk derék igazgatói múlt évi egész jutalékukat
(mely körülbelől 25,000 ft. lesz) az emlókkertnek
ajándékozták. Ez sem igy áll. Az igazság ez : a
mostani igazgatók ideje a múlt év utolsó napján
lejárt. Uj igazgató választatott, de ugy, hogy a
volt igazgatok f. évi júliusig vezessék az ügyke-
zelést, 8 az uj igazgató akkor vegye azt át. Erre
ráálltak a volt igazgatók, de egyszersmind ezen
félévre esendő jutalékot az emlékkert javára fog-
ják átadni. Azt hiszszük, ezen kis rectificatióval
maguknak ezen derék uraknak is szolgálatot
tettünk.

Reszler szinházába azon nem sok előfizetőn
kivül, kik áprilisig bérlettek, nagyon kevesen jár-
nak; ugylátszik, a múlt évben kiköltötte magát a
szinházi közönség; az is igaz, hogy a színtársulat
a múlt évihez képest nagyon gyenge. Jan. 20-án
álarezos tánczvigalmat rendezett Reszler; a szin-
ház meglehetősen volt diszitve, álarezos volt elég,
a maga képében még több, a karzatok tömve; azt
hiszszük, hogy még egy pár ily vigalom kiránthatja
az igazgatót bukdácsolásából. Áz álarezok közöl
elmésségéről alig két három pár megemlíthető; a
többi vagy felfutt hólyagot döngetett bohóczpál-
czájával, vagy a pereczes sipot futta, s légy szár-
nyát zizegtette, vagy önmagával elégülten bámult,
s ődöngött; a bálnak már vége volt, s az étkezésre
alakított öltözőkben nagyban kezdődött a mulat-
ság. Csak mulassunk is bú elfelejtésére. — /\

Nagyszombat, jan. 19. (Farsang. Vigalom.
Halálozás.) Csodálni fogja, hogy oly városból
veszi talán az első savanyu tudósítást, mely a la-
pokból ítélve, holtnak látszik s melynek nevét oly
ritkán olvashatni az újságok hasábjain : egy év
foly el, inig tőlünk némi tudósitás száll a távolba;
talán évek multak, mióta farsangi mulatságaink-
ról valamit hallottak. — Nálunk máris több nagy-
szerű báli mulatság tartatott a városi színházban,
váratlanul nagy közönséggel, miután a környék
előbbkelői itt egybegyűltek. Ezek egyrésze nagy-
költséggel varázslá e bálokat valóban fényessé és
mulatságossá. A színházzal szomszéd terem czitrom-
és narancsfáival szolgált kellemes pihenő helyül
a fáradt tánezosoknak, kik Farkas bandája kedves
zengzetén lej tettek fel s alá tágas színházunk fényes
padlózatán. Hölgyek s urak nagy száma volt jelen.
A sok szép közöl nem tudom kit nevezzek leg-
szebbnek.

A reggeli szürkület inté szétoszlásra a társa-
ságot s csak ekkor érzék a hölgyek a fáradság
szülte levertség és álmatlanságot. Vigadunks élünk
az idővel! A következő este Skolka Ernő hely-
beli közkedvességü reform, tanárnak és királyi
tanácsos Ohaba Jánosnak adatott fáklyászene,
melynél a nemrég körünkbe érkezett Strausz he-
gedű művész is jelenvolt.

Az általa s mások által rendezett hangverse-
nyen különösen ő s Marták Ágost, Laffers István

Vidéki közlemények.
Debreczcn, jan. 22. (A vizvezetés még nem

csurog, nem is cseppen. A gőzmalom. Színház.)
Azon hir kezdi bejárni a lapok sorát, hogy Debre-
•czeuben a vizvezetés 60 kuttal elhatároztatott. —
Lehet benne valami, ha nagy titokban vitték ke-
resztül. Annyi igaz, hogy midőn Abbé Richárd Itt
járt, a Homokkertben 3 forrást mondott egymás-
hoz közel oly bővizünek, mely ha egy viztartálylyá
Ö3zpontosittatnék, vizvezetős utján a város egy
negyedét ellátni képes. De e források még nincse-
nek kiásva, addig pedig a vizvezetést talán na-
gvon korán volna elhatározni: sazt hiszem,meg is
gondolja e határozatot a tanács, különösen pénz-
tárának oly nyomasztó állapotában, midőn saját
tisztviselőit fizetni nem képes. Azonban furott ku-
tainkat két annyira szaporitván, s jó karban tart-
ván, nem is oly nagy itt a szükség a temérdekbe
kerülő vizvezetésre, különösen akkor, midőn első
szükségeink a népiskolák stb. még teljesen hiány-
zanak. Azt hiszem, az egész hir a vizvezetést vi-
déki városokba behozni kívánó, s magának egy jó-
kis rebachot óhajtó sensálnak műve, s egy kis kre-
ditet gondol magának szerezhetni azáltal, hogy
már Debreczenben el van határozva, s Váradon a
munkábavétele remélhető!

szókban sokat igér, de majd meglátjuk, mennyibea
felel meg a várakozásnak.

Midőn a fővárosi lapok telvék Országh Antal
fényképészeti működéseivel, mi is örvendhetünk,
hogy e korszerű művészet városunkban sem teng,
de az úgynevezett kenyér-photographok, kik ugy
szólván ebből tartják fönn éitöket, működéseikkel
el nem érik nt. Kalaba József k.-r. tanár urat, ki
ámbár csak tudományos szempontból s kedvtöl-
tésből foglalkozik a fényképészettel, mégis oly tö-
kélyre vitte, hogy arczkőpei mitsem engednek
kivánni; tájképei pedig a fővárosból idekerültek-
kel összehasonlitva, bátran állják meg a versenyt.
Bizony sajnálandó, hogy szerénységénél fogva
működéseinek eredményeit (értve a tájképeket) a
fővárosba nem küldi.

C s i p k e b o k o r .
II.

Sylvcster estéjén.
öntöttek ólmot, megtudandók,

Mit rejt ménében a jövő? . .
— Aranka és Géza valának

Ezen két sorskisértgető. —
Es im az ólom formákat ölt,

Nem is kételkedhetni már :
Szép párta lesz Aranka dija,

Gézáé meg sok szép kosár.

III.
A mit még nem hallott...

Együtt utaztak, egy kocsiban,
Egy zsidó s egy vásott diák ;

Ez folyvást boszautá amazt; az
Türó; de végre felkiált :

,Orfi, olyat mondok, a mit nem
Hallott soha, ha ingerel.'

„No, és mi volna a?" riad ez.
,Hogy ön dherék, okhos ember.'

Pajor István.

rosi tanácsost és 16-án Szekér Mihály néhai pol-
gármestert, kik életükben is legjobb barátok, nem
válhattak el sokára. — Tegnap este pedig váro-
sunknak 50 évet szolgálatban töltött agg baktera
Csemez János sokat öntvén fel a garatra, leesett
a magasból s bevégzé életét. — S. A.

Temesvár jan. 15. (lledoute. Színház. Cir-
cus. Photographia). Elkezdődött a farsang, de még
nem igen rendeztetnek bálok s nagyon kevés re-
mény van az idei tánczvigalmakhoz. miután az
itteni számos fogadós között a redoutetermet senki
sem akarta kibérelni, minek az lön következmé-
nye, hoo-y ingyen adatott ki. A városi színházban,
hol tavaly Szabó társasága diszlett, a német Tha-
lia teno-, mert ámbár provincziális városi viszo-
nyokhoz képest az opera nem a legroszabb, mert
egyes magánénekesek messze tul vannak a közép-
szerűségen, de a másodénekesek, a kar s az orche-
strum bizony elég gyenge, mi pedig az operai re-
pertoire-t illeti, áz ismert olasz s franczia oporák
kerülnek sorra színre; hanem annál gyengébb a
dráma, ellenben a „Hanswurst" (Posse) eléggé
ól adatik; ha még azt mondom, hogy néha-néha

holmi „kautsehuckm mn," olasz s perzsa gyinnas-
tikusok mutatják hajmeresztő testgyakorlataikat
színpadunkon,'eléggé lesz jellemezve.

De most épül, soha itt még nem látott nagy-
ságban egy circus, melyben Belliiig amerikai lo
varda-társasága akar kitelclni; a hirdető falraga-

Egyvdeg.
Szépítő szerek, vagy charlataneria. A wür-

tenbergi iparlap egyik közleménye érdekes felvi-
lágosításokat nyújt arra nézve, miből állanak az
ujabb időkben a hírlapokban magasztalt titkos
szerek. Eszerint a dr. Suin de Boutemard által,
hiresztelt „aromatikus fogpaszta" nem egyéb,
mint olajszappanból, keményitőből, mészből, és
horzsából (Binsstein) készitett keverék; — dr.
Borchardt „növényszappana" nem más, mint kö-
zönséges festett szappan, levendula-, bergamott-,
fahéj- és borsosmentaolajjal illatozva. A nagy
közönség ezen titkos szerek pompás magasztalásai
által valószínűleg nem engedné magát oly könyen
elámittatni, ha tudná azt, a mit mi az érintett
közleményből tudomásul veszünk, hogy annak
gyártója, valamint a dr. Koch-féle „mellbonbonoké"
is, nem más, mint a nagyon is ismeietes Goldber-
ger, ki nevét természetesen kihagyja a játékból;
minthogy az a „csuzlánczokkal" (/jíheumatismus-
ketten) már nagyon is szoros összeköttetésben áll.
Valóban megfoghatlan nem annyira az, hogyanagy
tömeg oly könnyen elámitható : mint inkább azon
szemtelenség, mely a közönséges szereknek mesés
tulajdonságokat költ. Hasonlóképen van egy szer,
mely egy kevés fahéj-és rózsaolajjal kevert hamu-
zsírból áll, és „Lilione.se" néven, mint valami szé-
pitőszer drága pénzen árultatik. így történik ez
az „Aurora hajkenb'cscseb' is, mely ibolyagyökér-
porból és kakaovajból van készitve, s melyet mint
„igen biztos szert" még azon költeni.'nynyel is
szoktak felezifrázni, hogy „a bőr kipár olyasát elő-
mozdítja és szíp arezpirt kölcsönöz, mely « test
melegségével fokozódik, vagy gyengül". Az egész-
ben a legborzasztóbb az, hogy az ily titkos szer-
gyártók gyakran valóban meggazdagodnak, és
ezen szerencséjök által másokat is az utánzásra
buzdítanak. — (Die Natúr. Jahrg. 7. N. 16.)

Ezen sokakra nézve keserű igazság közlésével,
a t. magyar közönségnek véltem hasznos szolgá-
latot tenni; valamint annak érdeke kívánná azt is,
hogy ezen kis közlemény tovább is elterjedjen. —
B.L.

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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ÁRJEGYZÉKE
legújabb magyar könyveknek

e ^ «f c ^ « / melrek •/
HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szára alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Júlia. Való és költött.
fűzve 3ft.

képével. Fűzve

R á r i l r K á n (Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban-
. DdlIK. Ddl l . Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arcz-

70 k70 kr.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V.—VI Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.

VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költók szemenszedett mondatai.
VIII. l'.p (srainniíik.

Ára egy füzetnek fűzve 70 krajczár.

K \ V P r a - f i T n v n l á a elméleti és gyakorlati kézikönyve.

n.. A. vers-szavaias 8.rét. (316 lap) füzve t ft.Irta Arisztidess. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fúzTe
á r a ± f t 2o kr.

í flín« P m l p k l Y í l t f l i a z I 8 4 8 k í é 8 1849-ki magyarországi
ljdJUS> e i I J l t ^ K U d l d l hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba füzve ára 8 ft.

Nevezetesb emberek köz-és
magánéletbeni elmés rögtön-

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Boritékba füzve ára 2 ft.
Lidlliid

Magyarország gyümölcsészete £ $
működésökkel szerkeszti Giróknti P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 —3-ik füzet. Hat füzetmk, melyben 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára 10 It.

<*lf>t Szeszélyes regény. A kakuk szó. Két kötet.
C l t J l . ( L 2 H , H. 306 lap, 8-rét) fűzve 2 ft.

Jósika Miklós munkái, uj folyam. 52 kötet E g j e g
8

y
0 S t e t

1—4. Jo a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve " 3 ft. 20 kr.

5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (2S2,
208 lap 8-rét) fűzve 1 ft. 60 kr.

7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap. 8-rét)
fűzve S ft. 20 kr.

11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,2501., 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
14—16 A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)

füzve 2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) füzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzvo 2 ft. 40 kr.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
fűzve 4 ft.

5 ft.
A magyar nemzet classicus Írói.

jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág B. mnnkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.

Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

Stifter Adalbert. Költői vázlatok.
Diszkötésben

Németből. Cziraképpel. (415
lap. 8-rét) füzve 2 ft.

3ft.

Erdélyi János. Válogatott magyar közmondások.
Második kiadás. (256 lap, 8-rét) füzve 1 ft.

Arany László. Eredeti népmesék. (328 lap 8 ?d
ff5

}
0 £

zve

Ökröss Bálint. Atalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvádak s a közélet használatára.
1862. Füzve ' ' 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog a
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott ég
bővített második kiadás. Fűzve 5 ft.

Merényi László. Sajóvölgyi eredeti népmesék.
Két kötet, (226, 185, 8-rét) füzve 2ft.

Merényi László. Eredeti népmesék. Két kötet. Ára fűzve
2 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.e Kee g e . ^ S ^ S ^ Í
tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben 3 ft.

í r n á H n t t n r p Képek MaKyarország történetéből. Készité Geiger
/VlJJdUUÜ K U l d . p e te r N. János, tervezte é3 magyarázta dr. Wenzel
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Haránt-
nagyrétben. Diszkötésben 18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeíre és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet , 4 ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.
Újonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nem-
zet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet: Az Árpádház kihaltától a
mohácsi ütközetig. I l l ik kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétói a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
boritékba fűzve 10 ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd<>kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Pto-
lomeusok.) Ára egy kötetnek 1 ft.

Az egész munka tíz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Winternitz Károly. Olvasás-játék Í ^ ^ ^
tanító és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő rövid idő alatt nemcsak olvasni
megtanulnak s az eléjök mondott gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak,
hanem egyszersmind szellemöket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig ily
korban a ritkaságokhoz tartozott. (103 betűvel kártya-papiroson, 19 olvasó-
táblával, melyek között a 8 első képes, 1 kirakó-táblával s 2 iv szöveggel, vagyis
utasítással : mint kell az olvasás-játékot alkalmazni.) 3-ik jobbított kiadás. 1 ft.

Farkas Elek. Legujabh szerkezetű magyar levelező
és házi-ügyvéd, vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különösen
kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek
szerkesztésére vezérlő segédkézi-könyv, számos példával felvilágosítva. Nyolcxadik
javitott s magyar törvényeink s a mostani viszonyokhoz alkalmazott kiadás,
(1863., 355 lap, 8-r.) füzve 80 kr.

Jókai Mór. Téli zöld. e l b e s z é l é s e k * z i f j u s á g ««>**•

Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,
k l (171 l k k

£22y g ^
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) füzve 1 ft. 50 kr.

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
A mulatni szerető ifjuság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap),
Boritékba füzve 2 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8rét>
füzve 1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést

pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Ileckcnast €nsztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckennst Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és ücckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

6-ik szám Tizedik évi folyam.

Pest, februárius 8-án 1863.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l § 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január—december) 10 ft.
Csupán Vasárnapi Újság :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 3 ft.

I Fél évre (január—június) 5 ft.
Csnpán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 3 ft.

Tizenhetedik századbeli arczkép-gyüjte-
ményünkből oly férfiút mutatunk be ma, ki-
nek magyaros arezvonásai, határozott ke-
mény tekintete, izmos testalkata, érdekes de
egyszerű öltözete egyszerre magukra vonják
figyelmünket.

E férfiú BarUczy László, a XVI. szá-
zadban Zemplénmegyében fe lemelkedet t
Barkóczy család ivadéka, ke-
reszt nevén III. László.

Barkóczy László (II. László
fia) gondos nevelésben része-
sülvén, csakhamar magára ra-
gadta a család, ismerősök és
az ország figyelmét. Erőteljes
testében erőteljes lélek mun-
kálódott; éltében a bátorság
és szerencse övezték, 1628-ban
már Zemplénmegye alispánja
és e megyének kedves embere
volt, mit tanusit azon körül-
mény, hogy az alispánságot so-
káig viselte. Zemplénmegye
közel esvén Rákóczy fejedelem-
ségéhez, Barkóczy igen ki volt
téve annak, hogy Rákóczy
pártjához csatlakozzék, de, bár
hazáját igen szerette, nem volt
képes Rákóczy elveiért magát
feláldozni; sőt később (1644)
Rákóczy Györgynek a zem-
pléni nemességgel ellent is ál-
lott.

Az akkori kormány elis-
merte érdemeit. Barkóczy már
1635-ben Nyirvasváriban kirá-
lyi adománynyal nyert egy
rész birtokot. II., III., IV. Fer-
dinándnak és Leopoldnak csak
azért tett hü szolgálatokat,
hogy ellenfelükkel békét esz-
közölhessen. 1638-ban febr. 13-
kán a koronázás alkalmával
ajtónallói szerepet viselt (mint
Katona irja : ,,pro ostiariis ordinati fuerunt
Ladislaus Barkóczy et Paulus Eszterházy").
— 1644-ben lengyel sereget vezérelt Rá-
kóczy ellen Ónod alá, hová "Wesselényi Fe-
renczczel (lásd a V. U. múlt számát), ki
magyar sereget vezényelt, egyszerre érvén,
együtt űzték Rákóczyt Csetnek felé. —

Régi magyarok régi arczképei.
I I . B a r k ó c z y L á s z l ó .

1647. június 10-dikén IV. Ferdinánd koro-
názásakor a pozsonyi diszmen étnél Dalmatia
zászlóját hordozta és lobogtatta; ugyanazon
alkalommal a kir. diszebéd felett asztalnoki
szerepet viselt; 1647. július 16-án pedig, mi-
előtt az ország rendéi szétoszoltak, arany
sarkantyus vitézzé üttetett.

1649 június 3-án a török elleni hadra

B A R K Ó C Z Y L Á S Z L Ő .

csapat-ajánlatok tétetvén, Barkóczy László
saját költségére csak egy embert Íratott
be. 1655-ben midőn III. Ferdinánd harmadik
nejét Eleonórát koronáztatta meg, Barkóczy
Lászlót érte azon kitüntetés, hogy a felséges
asszonyt a templomba vezette. Ugyanez év-
ben a katholikus hitfelekezetüeket több ké-

relmökben gyámolitotta. Az 1655 évi 29. és
5l-ik t. czikkely, mint Bereg- és Zemplénme-
gyék főispánját, és királyi főkamarását em-
liti; ez évben emeltetett bárói rangra is. —
Nemcsak törvénytudó, de jeles vitéz is volt,
több csatában vett részt, és vezérelte ugy a
magyar, mint a lengyel lovasságot — ezért
van arczképünk keretében is e czime: „Hun-

garorum et Polonorum eques-
tris Colonellus," mert, mint
mondottuk, a magyar és len-
gyel lovasságnak ezredese volt.

1659 január 31-kén kora
58 évében hunyt el, Bátka vá-
rában, hol, mint Szirmay irja^
(Not. Hist. Com. Zempliniensis
I. köt., [186. lap) ily sriratot
nyert :
Vixisti patriae, gessisti bella, decusque

Pace, sub hoc frueris Ladesilae solo-
Annos sí spectes, coelo intenuisse juvabit.

Si ingenium, dices te periisse cito.
At si virtutem, major post funeravivis,

Nam tuus en, vietor surgit in astra Leo!

E versek oda czéloznak,
hogy Barkóczy László hazájá-
nak élt, hadakat viselt, békéket
eszközlött, korán hunyt el, de
jó tulajdonait tekintve, él a
nemzet lelkében.

Első felesége volt Jaku-
sics Erzsébet, második felesége
nagy-mihályi Bánffy Katalin,
harmadik felesége Péchy Anna;
ezektől 4 fia maradt : István,
Zsigmond, György és Ferencz;
ellenkezőleg atyjok politikai
hitével sokáig Tököli Imre
pártján voltak, mignem ők is
a királyhozi hűségre tértek,
melynek az lett következmé-
nye, hogy két Barkóczy elfo-
gatván, megöletett. — Szirmay
és egyéb irók szerint a Bar-

kóczy-családban sokan lévén László néven,
nehéz az életirások összeszedése. Barkóczy
Lászlónak, mint az akkori idők szokásai kí-
vánták, kedvencz jelszava volt :

„Audaces fortuna juvat!" azaz: „Bátrak-
kal a szerencse." Ifj. E. S.


