152

Nemzeti szinház.

** (Fáy-alapitvány.) A pesti takarékpénztár,
— mely Fáy András inditványára jött létre s első
volt Magyarországon, — legközelebbi közgyülésén 20,000 ftos alapitvány tételét határozta el, a
mely, hálakifejezésül, Fáy András nevét viselje.
Ez összeghez a takarékpénztári tiszta haszonnak
2%, s e tőkének 5% kamatai hozzá csatoltatnak, s a
takarékpénztár minden más vagyonától külön fogják kezelni. Ez alaptőke kamatai, — szépirodalmi
és szépművészeti munkák egyedüli kivételével, —
magyar nyelven irt oly szaktudományos munkák
jutalmazására fordítandók, melyek az illető szaktudomány európai szivonalát fólérvén, a hazai tudományosságnak hasznos szolgálatot tesznek;
vagy oly hazai fölfedezések és találmányokat jutalmaznak meg belőle, melyek a szaktudományok
valamelyik ágában a külföld figyelmét is magukra
vonni képesek. Csak absolut becsü munkák, találmányok és fölfedezések nyerhetik meg a jutalmat.
A munka a szerző tulajdona marad. A jutalom
3000 ftnál sem több, sem kevesebb nem lehet, s
fel nem osztható. Az alapítványi tőke kamatainak
időközi kamatai : az alaptőkének 20,000 ftig leendő kiegészítéséig annak javára, azután pedig a
pályázat s bírálat költségei fedezésére fordittatnak. A pályakérdést a takarékpénztár választmánya tüzi ki, a megbirálás és a jutalom odaitélé8ének joga a m. t. akadémiára ruháztatik. Mig a
20,000 ftnyi alaptőke kiegészítve nem lesz, a jutalom ki nem adatik; de addig a jótékony s közhasznu czélokra szánt öszletből minden harmadik
évben 1500 ftot ilynemü jutalmazásokra forditnak. Az első 1500 forintos jutalom 186*!-ban lesz
kitüzve.

Fentek, ápr. 17. „Egy szegény ifju, története''
Színmű 5 felv. Francziából forditotta Feleki és
Hegedűs.
Szombat, ápr. 18. „A zsidónö." Opera 5 felv.
Zenéje Halevytől. Egyike volt a legélvezetesebb
estéknek. Eleazár szerepében Barrach másodszor
lépett föl, s bebizonyitá, hogy e tcnor-szük világban nemzeti szinházunknál a hős-tenor szerepekre
használható tag lenne. Rechát Voggenhuber Vilma
adta azon szorgalommal és szabatossággal, melyet tőle már megszoktunk. Ez estén azonban egy
kis szerencsétlenség környékezte, amennyiben
egyik oldallámpától fátyola meggyuladt, de hamar
eloltatván, további baj nem történt.
Vasárnap, ápr. 19. „Farsangi kalandok."
Vig ballet 3 szakaszban. Couqui Claudina ittléte
alatt ezuttal ötödször aratta a tapsokat.Hétfő, ápr. 20. Ugyanaz.
üTecW,apr.21v ,A házasság rokkantjai.'' Vigj.
Szerda, ápr. 22. Couqui Claudina utolsó föllépteül : „Farsangi kalandok." Ballet 3 felv.
Csütörtök, ápr. 23. „Nyolczadik pont." Vigj.
1 felv. és „A szegény marquis.kíK2 felv.

Ápr. 17. „A két huszár". Énekes bohózat
3 felv.
Ápr. 18. „Choufleuri ur otthon lesz". Vig
operette 1 felv. Offenbachtól. Francziából forditotta Tarnay Pál* Hangszerelte Jakobi F. Ezt
megelőzte „A dajka" 1 felv. Operette. Végül is** (Botrányos kisérlet.) A napokban egy or- mét egy uj cancantánczot hoztak szinpadra.
Ápr. 19. és 20. „Dunanan apó és fia utazása".
vos és egy gyógyszerész a szomszédból Hód-MezőOperette
Offenbachtól, 3 felvonásban. Ugylátszik,
Vásárhelyre rándulva, az ott működő társulatból
két ifju színésznőt hivtak meg vacsorára a „Sas-" mintha a cancan is vesztené vonzerejét. Legalább
hoz czimzett vendéglőbe. Kábító borokkal és csá- ezuttal a jelenvolt cancandühönczöket könnyen
bitó szóval akarták a két leányt behálózni, de meg lehetett volna olvasni.
Ápr. 21. „Bánk bán". Szomorujáték, 5 felv.
miután igy czélt nem érhettek, erőszakhoz folyaKatonától.
Melinda szerepében B. Apraxin Julia
modtak. Azonban a merénynek szomoru következménye lett. Az egyik leány, kit eddig is feddhe- lépett föl.
Ápr. 22. „IL Rákóczy Ferencz fogsága". Törtetlen erényünek ismert mindenki, hogy üldözői
elől menekülhessen, kiugrott az emelet ablakán, s téneti dráma 5 felv. Szigligetitől. Zrinyi Ilona
annyira összetörte magát, hogy felgyógyulásához szerepében B. Apraxin Julia tartotta bucsuelőkevés a remény. — E heves vérü uri embereket adását, ki most hosszabb időre Párisba utazik. Az
nem árt egy kissé hüvös helyre tenni. Ellenök a előadás jövedelme a szinpadi kellékek beruházására volt szánva. Ugyanez estén a közönség, rég
bünvádi vizsgálat már folyamatban van.
** (Nayylelkü jutalmazó.) Győrött nem rég nem látott kedvenczei, Szépnét, hosszan tartó tapegy szegény napszámos egy nyaklánczczal ellá- sokkal fogadta.
Ápr. 23. „Önvád térit." Eredeti dráma 4 felv.
tott 150 ftot érő arany-órát talált, melyet sietett a
városi kapitányságnak átadni. — A vesztett jó- Először. Irta B. Apraxin Julia.

szágnak vagyonos tulajdonosa feltaláltatván, ez a
találónak jutalmul két forintot adott,s midőn a kapitány ennek csekélységére figyelmeztette, a találót lakására rendelé, hol a gazdag jutalmat még
10 krral azon igéret mellett toldotta meg, hogy
majd az ujságban is megdicséri.
** (Magyarország tiszti névtára) megjelent.
Teljes huszonnégy iven magában foglalja a magyar koronaország területén fennálló hatóságokat;
a müködő hivatalnokok teljes névjegyzékét, tudományos, tan, irodalmi, müvészeti és kereskedelmi
intézeteket stb. stb. A munka füzve Lauffer és
Stolpnál 2 ft. 40 kr. o. é. kapható.
** (Elfogott magyarok.) Krakói tudósitás szerint, Rzeszowból négy elfogott magyart szállitottak oda, kik titkos toborzással s útlevél hamisítással vannak vádolva.
** (Görgey Arthur,)ki eddig, mint tudva van,
Klagenfurtba volt internálva, egy bécsi lap szerint
folyamodott, hogy lakása helyét ezután szabadon
választhassa.
** (A „Kerti Gazdaság" czimü szaklap, mint
már emlitettük, csakugyan megszünik, hogy a
nemsokára megjelenendő „Magyar Kertész"-nek
helyet adjon. E lapot, mint mondják, b. Podmaniczky L. fogja szerkeszteni.
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Katholikus cs Protestáns
naptár

Április—Május

Id Vasár. I) 3 Jubilate
Peregrin hitv.
27 Hétfő
Vitái, Valéria v.
28 Kedd
29 Szerda Antalka szüz
30 Csötört. Szien. Katal. sz.
1 Péntek Fülöp és Jakab
2 Szomb. Zsigmond Ath.

D Jubilate
Anastáz
Váli
Antalka
Eutróp.
Fülöp és Jak.
Zsigmond

Szerkesztői mondanivaló.
6554. Pest. B. E. A történelmi adatok becsesek, s mielóbb kiadhatni reméljük. A föltétel magától értetik.
6555. Miről daloljon most a költő? Mind eszme,
mind forma tekintetében figyelmet érdemel. Egy nagy baja
van : az, hogy nem állja ki azon próbát, melyre most minden münek szüksége van: hogy veszedelem nélkül hagyja
el a sajtót.
6556. Orosháza, ápr. l l . Mint szorosan vett alkalmi
mü nem e lapok körébe tartozik.
6557. Repkény. Jöni fog, az előbbivel együtt. A
multkori változás fontos okoknál fogva történt.
6558. Pest. B. G. A dolgozat lapunk igényeinek teljesen megfelelő.
6559. Esztár. M. L. Az egyik okmányt, on kivánata
szerint, annak idejében átadtuk az akadémia könyvtárába,
s nem tudjuk, mi az oka, hogy ez nyilván megemlítve nem
lön. Valószinüleg nincs ott szokásban az egyes adományok
kihirdetése. A másik okmány közlésére még mindig nem
jutott tér és alkalom. Közelebb visszaszolgáltatjuk.
6560. Liptó-Sz.-Miklós. Sz. I. Gy Az ajánlatot meg
fogjuk tenni, de nem hiszszük, hogy amaz intézetnek ama
régiség megvásárlására kellő pénze legyen most. Eddig még
mindig adományok utján gyarapodott — A kivánt számok
elküldettek.
6561. Pozsony. M. K. Kénytelenek vagyunk on megjegyzései ellenében ama könyv védelmére kelni. Ua csakugyan ki volt hirdetve, hogy Petőfi „Vegyes müvei" között
mindazon dolgozatai meg fognak jelenni, melyek összes
költeményei kiadásában nem találhatók : ezt bizonyosan

MAPTÁ

Görög-orosz
naptár

Április (ó)

14 F 2 Miser.
15 Aristar
16 Agapia
17 Simeon
18 János remet.
19 János
20 Theodorus

Izraeliták
naptára
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Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

10 ft
"•

l u

6

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 169-dik számu feladvány megfejtése.
Világos.
Sötét.
1) F a 2 — b i
2)Ve2 — e4f
3) F b 1 — a 2 X
1))

c4 — c3A)
H f 6 — e 4:

A)

H h 7 — lép
tetszés szerint.
2) F b 7 — c 6 :
3) V - v a g y F - j
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly — Parabutyban : Rothfeld József. — Egerben : Tilkovszky F. — Bócsön : Kispál
Ábris. — Felsö-Penczen : Endrödy Géza. — Váczon : Niczky
Pál. — Pécsett • Ritkay János. — Kb'vágó-Örsön : Gold S.
Rövid értesítések. Kővágó-Örs : G. S. Becses küldeményét vettük, s a mit lehet, örömmel használjuk fel. Debreczen : Z. I. Minél több ehhez hasonlót! — Debreczen:
Sp. F. Igaza van önnek, midőn állitja, hogy Novotny pályadijat nyert 168. feladványában Világos a második lépésben H a 8 — c 6, vagy V d 5 — e 5 lépéseket tetszés szerint választhatja, s igy e feladvány nem tiszta. Többen
küldték ezt be hozzánk megfejtve hasonló módon. Ujabb
bizonysága ez a londoni pályabirák hanyagságának. Várjuk a tornáról szóló könyvet, hogy annak eredményéről
bövebben szólhassunk, de nagyon lassan készül. Ugy látszik^ londoni sakk-választmány nem sokat törődikEurópa
figyelmével, melyet a mult évben fölébresztett és cserben
hagyott. — Qy.-Fehérvár : H. L. Az első táblán matot
izenünk 33) B e 2 — e 8 + lépéssel. A második táblán Sötét
25-ik lépése F d 8 — h 4: —

Hartleben K. Adolf (arczkép). Sz. - Népdalok. Közli
Telepi Gyula. — A kinpad alkalmazása, különösen a boszorkány-perekben, — A növények élete nappal és éjjel. —
Dr. E—r. — Mihály vajda siremléke a kalugesri mezőn
(képpel). Luppa Péter. — A szent-gotthardhegyi ut (képpel). — A csillagoknak is vannak lakói. — A harangokról
(ábrákkal). K. M. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi
napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.
- Sakkjáték. — Heti naptár.
_

Melléklet : Egy fél iv hirdetések.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak.magyar-utczal. sz. a.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasitáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

A magyar történelem lapjait olvasgatva,
semmi sem hat kedélyünkre oly nyomasztólag, mint midőn az annyiszor megujuló pártharezok rajzait szemléljük. Hányszor küzdött a magyar saját vére ellen, mily öldöklő
tusák folytak az ellenkező pártok hivei között! S ha mindig a hon és nemzet érdeke
forgott volna szóban, még inkább megnyugodnánk a sors végzéseiben;
de elszomoritja a r é g i kor
vizsgálóiát annak látása, hogy
=~""~1~
mily gyakran lépett a közügy
és meggyőződés helyére az önérdek és az emberi gyarló szenvedélyek.
Ez utóbbiak szinhelye volt
nagy részben azon korszak is,
melynek embereit régi képeinkben ismertetjük.
Ezen korban élt Ipolykéri
Kéry János is, mai ismertetésünk tárgya. Az ország darabokra volt szaggatva, élesen kifejlett pártok állottak egymás
ellenében. Válságos idö, melyben nehéz az élet, próbaköre
van állítva a jellem.
A Kéry-család, mint tudjuk,
hontmegyei eredetü, nevét az e
megyében fekvő Ipolykértől veszi. Régibb okiratokban e nevet
igy is olvassuk : Cheri. János,
kiről szólunk, Kéry Ferencznek,
Hontmegye alispánjának fia
volt, s János néven első a családban. Ugy találjuk a régi
okmányokban, hogy már 1619ben Zólyommegyétől küldött
országgyülési követ volt s Eszterházy Miklós által megbízva,
ennek dolgaiban járt el.
Katona irja, hogy „midőn
1626-ban Bethlen Gábor emberei Palánkhoz érkeztek, ott
akarván megvárni a conjunctiót a törökkel, akkor a palatínustól (Eszterházytól) követ érkezek, Kéry János nevü uri ember, a
békességnek tractájára; ki midőn tractálna,
jőve hir a csatáról, hogy hátán hozná az ellenséget" stb. — A nádor követét a fejedelem (Bethlen) ily szókkal bocsátá e l : „mivel

I
I

^

évre:

Fél évre (január-június)

5 ft

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

6 ft.
8 ft.

VJ

J

Régi magyarok régi arczképei.
V.

t

1863-ik

a Vasárnapi ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve ragy Buda-Pesten házhoz hordva :

\_ .
Egész évre (január-december)

TARTALOM.

kél | delel. | nyüg. || kél | delel | nyüg.

Pest, május 3-án 1863.

SAKKJÁTÉK.
174-ik számu feladvány. — Zagyva I m r é t ő l
(Debreczenben).

Budai népszinház.

Tizedik évi folyam.

18-ik szám.

leginkább prózai műveire kellett érteni, s Tersei között
azokra, melyek a jelen viszonyok köpött megjelenhetnek.
Biztosithatjuk önt, hogy az ön által beküldött három költemény nem tartozik ezen kategóriába. Sőt azt is elhiheti
ön, hogy ezeken kivül még nagyszámmal vannak oly versei,
melyek hajdan elszórva megjelentek ugyan, de most napvilágot nem láthatnak. Ha ezt tekintetbe veszi ön, nem
fogja a „felszólalás" kiadását kivánni. — Petőfi magánleveleiből is sok v>n még egyesek birtokában, melyeket kiadni nem lehetett, azon okból, mivel a levelek birtokosai
azokat igen méltányolni való személyes viszonyoknál fogva
most még kiadásra alkalmasoknak nem találják. — Ön
részvétét becsüljük s a küldeményt adandó alkalommal
fel fogjuk használni.
6562. Pest. F. M. Hosszasan akartunk válaszolni a
több tekintetben figyelmet érdemlő sorokra, de az időből
kifogyván, most ugy találjuk, hogy két szál szivar között
igen hamar és szépen el lehetne intézni a dolgot. Ha ön is
ugy akarja, igen hamar meg lesz találva reá az alkalom.
6563. Xem adható müvek. A Záchok. — Ablakomba
szállt egy kis madár. Töle örök bucsut veszek. Szeress engem! (Azt irja : „mond meg nékem szerecz-é hát? — Bizony ha igy szerecz, elmehecz.) — Falun. (Sajnáljuk, hogy
az egész nem áll összhangzásban egyes sikerült részletekkel.) — Pusztavár. Népdal. — Bordal. Buzdítás stb. (Kellemetlen rímkalapálás.) — Atyám sirjánál. — Itthon. —
Haggód. Zsolcza.

Kéry

János.

urad, mint mediator pacis tégedet ily szines
követséggel tractára bocsátott, másfelől azalatt ellenségemet reám hozta, azt érdemlenéd, elütném fejedet, de hogy megismerjed
mind te keresztyén fejedelmi indulatomat,
mind az urad megtudja, hogy reménysége
szerint való csalárdságával nem használ, és
készebben talál, mintsem gondolta, azért

mindazonáltal tettette a békesség tractájához
való hajlandóságát." Azt is irják, hogy valahányszor Kéry a követséget elvégezte, „Bethlen mindig magyarokkal kisértette ellensége
táborához vissza."
1629-ben is Eszterházy nádor követe
volt Bethlen Gáborhoz, hihetőleg azon készületek ügyében, melyeket Bethlen végső
éveiben Lengyelország ellen tett.
Horváth Mihály „Magyarország
1
történelmében" olvassuk e tárgy;
ról, hogy midőn azon hir szárnyalt, hogy Bethlen Moldvát és
Havasalföldet Erdélyhez kapcsoltatni, s magát dák királylyá neveztetni törekedik a portánál, különösen pedig, hogy Lengyelországot, sógorával Gusztáv
Adolf svéd királylyal szövetkezve, megtámadni s magát ott
királylyá koronázni szándékozik; — ezen időben Eszterházy
nádor, hogy Bethlen szándékát
bövebben kikémleltesse, a király megegyeztével, 1629 tavaszán ismét Kéry János gyarmati
kapitányt küldé a fejedelemhez,
szinleg, vele a még mindig függőben maradt hódoltsági ügyröl értekezni. Kéry az algyógyi
fürdőkben sulyos betegségben
találta a fejedelmet, ki sejtvén
a követ küldetésének okát, ön
maga hozá szóba a különféle hireket, melyek ellenséges szándékairól szárnyalának, s esküdözve, átkozódva bizonyitgatá
a követ előtt, hogy azok valótlanok. A svéd követ épen Kéry
ott léte alatt érkezett a fejedelemhez. Ennek jelenlétét nem
titkolhatván, még Kéry ott időzése alatt követet küldé Bethlen,
KÉRY JÁNOS.
Ferdinánd királyhoz, közölvén
vele a svéd király üzenetének némely pontezuttal menj el, s mondd meg, elvárom urajait. A hazatérő Kéry által pedig megírta
dat, a vele levőkkel, Istenre bizom a szerena nádornak, hogy a svéd király követségét
csének kimenetelét." — Ezzel Kéry sértetleközié a császárral stb.
nül távozott Bethlen táborából.
Ugyanazon évben még egyszer járt
1635-ben még mint gyarmati kapit
Bethlennél a nádor megbizásából, „kinek találjuk; 1642-ben emeltetett bárói r
noha a fejedelem nem hiszen vala ugyan,
1643-ból ismét egy követségéről e
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zik Horváth Mihály. Ekkor ugyanis a béósi
udvar a magyarországi ujabb mozgalmak
hirét vevén, hogy Bethlent ellenséges szándékairól leverje, vagy legalább biztos hireket nyerjen szándékairól, Kéry Jánost október közepén Bethlenhez küldé. Kéry igen
alkalmas időben érkezett Gyula-Fehérvárra,
mert nemcsak Erdély rendéi együtt voltak az
országgyülésen, hanem a svéd követ is az
udvarnál időzött; a fejedelem tehát kénytelen lőn nyiltan válaszolni. S ekkor ki is nyilatkoztatá Kéry elött, hogy a vallás szabadságának sérelmei miatt a franczia és svéd
koronával kiván szövetséget kötni, mert
olyan szolgaságot, minő a leieké, egyátalában
nem fog türni stb.
1646 jún. 14-én, midőn Ferdinándot, a
13 éves főherczeget, királylyá koronázták,
Kéry János mint koronaőr hozta le a gondjaira bizott ereklyét a várból, hova az csak
azon országgyülés folyama alatt került vissza
Győrből, hova a svédek és Rákóczy hadai
előtt menekült. 1647 jún. 16-án IV. Ferdinánd király koronáztatásakor a diszmenetet
igazgatta. Ugyanaz napon sarkantyus vitézzé üttetett. 1654-ben lett gróffá.
Neje Czobor Orsolya, Czobor Márton kir.
föudvarmester leánya volt. Ettől született
IL János fia, ki ferenczrendi szerzetes, utóbb
Szerémi, azután csanádi, késöbb váczi püspök lett. Ugyancsak Kéry Jánosról irja
Katona, hogy III. Ferdinand harmadik neje,
Eleonora koronázásán mint koronaőr, korán
reggel már a korona-láda s jelvények kikészitésén fáradozott, s átalában rendes, tevékeny embernek ismertetett.
•*;'
Némelyek Kéry követségi szerepeit inkább kémségnek nevezik, de hogy ö vissza
nem élt a szereppel, abból látszik, hogy töbször és sikerrel használták fel szolgálatát,
s mindkét féllel jó lábon állott. Különben
békeszerető természetéről volt ismeretes s
minden áron az egyetértést szerette volna
létrehozni. Vele a család Dunán-tulra szakadt, hol Kabold várát birta.
Képünk 1647-ből mint királyi tanácsost,
és koronaőrt mutatja. Jelszava volt: „Pax
optima rerum" azaz : „Jobb a béke száz
hadnál.'
Ifj. R, E. S.

P ó k a y n é.
(Ballada.)

Pókay két testvér mély börtön fenekén,
Fölöttük a halál árnya jár feketén ;
Bevillan egy sugár a rostély-ablakon,
Hajnalé ? Pallosé a szörnyü vérpadon.
Két testvér összenéz, ifju sziv elszorul.
„Istenem, Istenem!" szól Gergely s leborul.
„Átok rád Bátori, boszuló zsarnok ur," —
Mond János s csörgeti vaslánczát konokul.
A végóra kondul, vas-závár csikordul,
Mély gyászban az anya az ajtón befordul;
Szivét a tengerbú örvénye sodorja;
S levelet mutat fel keserün zokogva.
„Kegyelmet hoztam oli! Bátori Istvántul,
Jaj, szemem megvakul, jaj, lábom megsántul!
Térdeltem, könyeztem, faj vala haláltok,
S annál is iszonyúbb kegyelem vár rátok."
Egyiknek kegyelem, de halál a másnak,
Megölő betüje ez volt az Írásnak.
Két szeme fényiből melyiket veszítse ?
Kedvesbnek közülök melyiket tekintse?
Gergelynek ölibe hullt le, a föld vonta,
S imázó ajakát százszor megcsókolta.
„Egy csókot nekem is jó anyám búcsúra,
Vár rám a poroszló, elütött az óra."
„Enyém a búcsúcsók, kevesebb a bánat,
Neked van arád is, több köny hull utánad" —
Szólt Gergely s indula békével, nyugodtan,
De János elibe rohana legottan . . •

„Hamar a pallossal Bátori bakója," —
Akkor a büszke fő lehullott a porba,
Szép deli termete rozzanva aláhullt,
Gergely megrázkódott s az anya elájult.
...„Ébredj föl jó anyáin!" — Felnyílik amely szem
S forog mint az örvény a dühös szélvészben,
Majd fölnéz az égre, e roppant sírboltra,
S felleges árnyak közt rámered egy pontra.
„Mért nem öt csókoltam, mért nem őt öleltem,
Ég látja szivemet, őt is ugy szerettem.
O férjem mása volt, megátkoz jaj, férjem,
Oh, ezt a bánatot mért kellett megérnem !"
„Csendesülj jó anyám, Istené e végzet,
Szent hittel a búnak kínját ugy nem érzed."
„Szive megszakadtán rám sikolt arája
S megátkoz éltébe", megátkoz holtába'."
Az anya arczára esik egy esőcsepp,
„Törüld le jó fiam, ugy éget e vércsepp ;'•
Susogó lágy szellő támad a holt sirján, —
„Vígy innen, vigy Gergely, ö is átkoz immár."
„Nem átok az anyám, nem átok, de béke,
A sors hogy őt érte, nem átkoz meg érte ;
Jőj haza, pihenj le, beteg a te szived, —
Irgalom Istene könyörülj, gyógyítsd meg!"
Fejes István.

A kinpad alkalmazása, különösen
boszorkányperekben.
I Folytatás.)

Börtönben szenvedtek hónapokig, kezeik,
lábaik duczokhoz lánczolva, terhekkel megrakva, melyek minden mozdulatot megnehezitették, söt sokszor lehetlenné tettek, elborítva
szenny és férgek által, s kinoztatva a börtönőrök csúfjai s bántalmazásai által. Nem volt
csoda tehát, ha a szerencsétlenek már csupán
emiatt is ingadoztak, s a szabadon bocsáttatás Ígérete által elcsábittatva, önkéntes vallomásra fakadtak, mely azután elmaradhatlanul a máglyahalált vonta maga után. Ha
a börtönzés által czélt nem értek, ugy a
vizsgálat tovább folytattatott tanúvallomások alapján, melyhez az illetők ismert ellenségei használtattak fel.
Forma kedvéért némely esetekben védő
is állíttatott fel, anélkül azonban — amint
gondolni lehet — hogy ebből a vádlottnak
haszna lett volna.
Ha még most sem vallott, elöször is a
vizpróbához nyultak, s ha ez a vádlott részére kedvezőleg ütött ki, szabadon bocsáttatott, ha — a mi majd soha sem történt —
egy tanu sem vallott ellene.
Ellenkező esetben ismét börtönbe hurczoltatott, ahol „szép módjával" akarták
vallomásra birni, ugy hogy 4—5 napig erősen megsózott eledeleket adtak neki, de
semmi vizet, és folytonos álmatlanságban
tartották.
Ha szilárd akarat, s ártatlanság öntudata e kinokat is kiállotta : a tüzpróba alkalmaztatott. A vádlott ugyanis levetkőztetett, s egész testét átvizsgálták az ugynevezett boszorkány-jegy végett, és ha volt
valami ilyes, májfolt, vagy anyajegy, egy
tüt szúrtak abba, melyre azután ha azon
helyen vér nem jött, a boszorkányság büne
kimondatott; de ellenkező esetben sem volt
ártatlansága bebizonyitva, mert hiszen „az
ördög megtehette, hogy vér jöjön, hogy igy
a boszorkányt megmenthesse."
Végre a kinpadra került a sor. Ezt megelőzőleg a vádlottnak megmutogaták a kinzó
eszközöket, s megmagyarázták azoknak hatását, „melyek már oly sok némát szólásra
bírtak."
Ha ez is sikertelen volt, az ökölcsavar
alkalmaztatott, mig az ujjakból vér nem
fecskendezett.
A kinzás második foka volt a „spanyol
csizmák" (lábszár-csavar) melyek közt a.
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térdcsont és lábikra addig sajtoltatott, mig
a csontok össze nem zúzattak.
Erre következett a spékelt nyul, egy vizszintesen fekvő létra, 400 ékalaku szeggel,
melyen a vallatott egy csiga segélyével ide
s tova hengergettetett; vagy pedig a gonosz
Lizi vétetett elö, mely egy felvonó gép volt,
fából készült háromszöggel ellátva, melyen
a vádlott — kezei hátraköttetve — lábaira
nehéz kövek (a legnagyobbik egy mázsányi)
függesztve, — többször föl- és lehuzogattatott. Megtörtént néha, hogy a lábak a gép
alatt levö két vas horoghoz erősittettek, és
igy hátrakötött karjainál fogva felfelé csigáztatott, mignem a helyökböl kificzamult
vállforgók roppanásait lehete hallani. —
Szelídített büntetés esetében mindenik oldala egy fáklya által égettetett; súlyosbítva
pedig csak egy fáklyával felváltva mindkét
oldalán.
A regensburgi kinvallató kamrában látható ilyen háromszög alapdeszkáján két
facsap létezik, melyek ismét más változatra
használtattak. — Ugyanezen kinkamrában
van az ugynevezett spanyol szamár, egy
egyenesen fennálló s felül élesre hegyezett
deszka, mintegy 6' magas és l 1 2 " széles,
melyre a vádlott mezítelenül háttal fölfektettetett; lábaira kövek erősittettek, s igy vonszoltatott fel s alá, a mit sarkantyú-kötésnek
neveztek.
Egy másik kinzó eszköz vala a gyónószék, vagy a sztízleány Öle, mely karszékalakú volt, s benne az ülést egy favánkos
képezte 100 csiptetővel ellátva, melybe a
kinzott meztelenül beleültetve, egy mázsás
kő tétetett ölébe, karjain keresztül és hátán
át egy 8 szögletü henger illesztetett, s kezei
mellén összeköttettek. A henger a hóhérok
által folytonosan forgattatott.
Még most is látható ott egy körülbelül
20' magas és 4' háromélü mozgatható hengerrel felszerelt létra, melyen a bünös le- és
felhurczoltatott, vagy mint a „gonosz Lizi"nél, kifeszittetett és égettetett.
Egy körülbelül négy láb magas s kétágú fagyertyatartó, melynek mindkét ágán
e
o v g v e r t y a égett, egy rajta függő feszülettel állíttatott fel a kinkamrában a szegény
bünösök vigasztalására.
Ilynemü kínzásoknak még beteg nők is
alávettettek, s nem ok nélkül mondották
egyik vallatott boszorkánynak : „oly véköny ra fogsz sajtoltatni, hogy a nap keresztül süt rajtad."
Törvényszerüleg a kínzásnak egy negyed óránál nem lett volna szabad tovább
tartania, mégis órákig, sőt napokig is eltartott az. A jegyzökönyvek szerint Bambergben előfordult egyszer, hogy a birák — mig
egyik fegyencz a létrán függött, — valamely
vendégségbe mentek, s a szerencsétlen mindaddig függött, mig bírái vissza nem jöttek.
Törvényszerüleg továbbá a kínzásnak
nem is lett volna szabad ismételtetni, hacsak
ujabb terhes vádak nem merültek fel. De a
birák igen könnyen segitettek magukon; az
„ismétlés" helyett folytatták a kínzást, mignem a kinzottak, hogy a borzasztó kíntól
szabaduljanak, mindent vallottak, a mit csak
a birák akartak, még a legképtelenebb s
leglehetetlenebb dolgokat is. Igy 7, 8,10,12
éves leánykák boszorkányoknak vallották
magukat a kinpadon. Mások azt vallották,
hogy bübájos módon embereket öltek meg,
a kik pedig még életben és egészségben voítak. Sokan a kinzafás alatt ájulásba, merevgörcsökbe estek; többen életöket lehelték
ki; ez esetben azt mondották, hogy az ördög
tekerte ki nyakát, hogy a kintól megszabadítsa.
Némelyeket őrült fájdalmukban kétségbeesett boszuvágy rohant meg embertársaik

ellen, ugy hogy mindenkit bűnrészesnek
nyilatkoztattak, kiknek neve hirtelen eszökbe
jutott, vagy a kiket a birák megneveztek.
És igy egy boszorkányperből rendesen 10,
20, 100 is keletkezett. Némely vádlott emberfeletti erővel kiállá a torturát.
Egy ulmi születésü, jó családból származott fiatal leány, kiről egyik vallatott azt állitá, hogy jelen volt a boszorkányok tánczánál, — ámbár 9-szer vonatott kinpadra,
rendületlenül megmaradt ártatlansága bizonyítása mellett.
Egy nördlingeni fiatal leány a kinzás
22 fokán keresztül megtartá ártatlansága
lelkierejét, s csak a 23-ik foknál tört meg.
(Vége következik.)

A k é n y é r.
Vannák sokan, kik meg sem gondolják, hogy
minő mély értelme van imádságunkban azon kifejezésnek : „add meg mindennapi kenyerünket!"
Mély és igazságos eszme rejlik e kifejezésben.
A kenyér minden polgárisuk nép legkitünőbb
eledele; a kenyér, ha jól készíttetik, azon tápszereket tartalmazza, melyek erőnk és életünk fejlődésére elkerülhetlenül szükségesek.
Azon nép, a melynél kenyeret találunk, a
művelődés küszöbét már átlépte, és polgárosodni
kezd, midőn kenyeret süt. A kenyér megszeretteti
velünk a földet, állandó lakhelyekre utal és erőssé
tesz bennünket azok megszerzésére és megvédésére. A vad vándornép nem cl kenyérrel; a vadászatban elejtett állatok az ő tápláléka; nincs
hazája, mert a hol a vad elfogy, onnan tovább
halad. Igy tettek még azon népek is, melyek kizárólag marhatenyésztéssel foglalkoztak; a hol
marháik számára a legelő kevés lett, sátorfáikat
összeszedték és más telepet (mert hazának ilyen
könnyen elhagyható helyet nem nevezhetni), kerestek maguknak ; de mig ezen népfajok gabonatermesztéssel nem kezdtek foglalkozni, azon
erélylyel sem birtak, hogy telepjölset kitartólag
megvédhettek volna; szaporodásuk is igen hátramaradt. E tekintetben egyszerüen és mégis hathatosán fejezte ki magát egy északamerikai vad
néptörzs főnöke, midőn embereit az ott letelepült
európaiak által kiszorítva és számra mindinkább
gyérülni látta, következőképen szólitván meg
öket: „Nem látjátok-e, hogy a fehér emberek
maggal élnek és mi hussal? A hus csak harmincz
hónap mulva jöhet létre és nem ritkán hián\zik!
Azon csodálatos magok pedig, melyeket ők a
földbe vetnek, százszorosnál többet fizetnek viszsza. A hus, melylyel mi élünk négy lábbal bir az
elfutásra és minekünk csak két lábunk van, hogy
utána iramodhassunk; a mag pedig a hová a fehér
ember elveti, ott is marad és fejlődik? A tél, mely
nekünk legfárasztóbb vadászati időnk, nekik nyugalomra szolgál; azért számosak gyermekeik és
életük hosszabb, mint a miénk! Mondom tehát
mindenkinek, a ki hallani akar, ha ti vadászok
vetésre nem szánjátok magatokat, még mielőtt
falunk czédrus fái öregségben elpusztulnak, a gabonavetők nemzedéke a husevő nemzedéket le
fogja szoritani a földről!"
Ezen szavak beteljesedtek. Amerikának nincsenek többé őslakói. —Ebböl is láthatjuk, hogy a
„mindennapi kenyerünk" mély és bölcs_ kifejezés,
és hogy fenntartásunk egyik fő tényezője.
Emlitettem, hogy a kenyér, ha okosan és jól
készíttetik, mindazon tápszereket magában foglalja, melyekre testünknek szüksége van.
Tudjuk, hogy a különféle gabonanemek szemeiből liszt készíttetik, de azért mégis minden
gabonaszemben nemcsak liszt, hanem sok különféle más képződmény is létezik. Ha egy magot
keresztülmetszünk és azt nagyitó üveggel vizsgáljuk, kemény, átláthatlan külső héjjáu belől egy
réteget látunk, mely kis sejtekből áll, melyekben
egy, a táplálásra igen jelentékeny anyag, az ugynevezett „tapasztó, dagvány1' foglaltatik; ezen
rétegen beljebb nagyobb sejtek találhatók, melyek a liszt fő alkatrészét, a keményitölisztet vagy
lisztlángot tartalmazzák.
A keményitőliszt-sejtek részint gömbölyü, karika alaku tekécskék, mint a buzánál; részint egy
központ körül csoportosulva, csigaformát mutatnak a górcső alatt, például a burgonyánál; a keményitőliszt a tulajdonképi fehér, az ugynevezett
„finom," és azért tudatlan emberek előtt „a legjobb lisztet" képezi, és a mag bensejéből nyeretik;

a mag külsejében a takaróhoz legközelebb levő
liszt szürkébb, a hogy mondani szoktuk „durva,
derezés" és noha sokkal táplálóbb, mint az ugynevezett finom liszt, mégis kevésbbé jónak tartatik.
A keményitőliszt megismerésére az iblany
meglehetősen hígított borostyánkőszinü oldatát
használjuk; ha ebből egy keményitőliszt-kevérekhez nehány cseppet teszünk, az viola — sötétkék
— majdnem fekete szinüvé lesz. Feltalálhatni e
szerrel a keményitölisztet finomabb szappanokban
is, hová azért kevertetik, hogy azoknak könnyebben adhassanak bizonyos alakot; ugyanaz áll a
oyertya- és tej-hamisításnál keményitőliszttel.
Kenyerünk legnagyobb részt keményitőlisztből áll; csekély mennyiségben még dagvány is
található benne. — Sajnos, hogy csak csekély
mennyiségben, mert tulajdonképen bővebben lehetne benne, és a kenyér tápértéke általa jelentékenyen öregbülne, minthogy a dagvány hasonló
alkatrészekből áll, mint a hus.
Ha közönséges lisztet egy kendőbe teszünk,
és azt a vizben gyúrjuk, egy ideig a híg tésztává
vált gyűrött lisztből egy tejszinü folyadék a viz
fenekére sülyed, ez a keményitölisztet képezi; a
kendőben pedig egy enyékes, szilárdabb, átlátszó
sárgás, a csirizhez hasonló anyag „a dagvány"
visszamarad.
A nyarakban a keményitőliszt közönségesen a
nevezett módon nyeretik; a megmaradt dagványból
pedig az olaszok kedvencz étele, az ugynevezett
macaroni készíttetik; más gyárakban azonban
ezen rendkivüli fontos tápanyag használatlanul
vész el, mi szintolyan könnyelmü pazarlás, mint
nagy városokban a vágómarhák vérének gondatlan fel nem használása.
A dagvány- és keményitőliszten kivül a kenyér vizet, szerves savakat, a sütőtől hozzátett
konyhasót, és a maghéjban levő mészsavakat és
földeket tartalmazza.
Az emberi szervezet fenntartására szükséges,
hogy a tápszerek bizonyos anyagokból álljanak.
Az eledelek akkor tökéletesek, mikor mindazt helyrepótolják testünkben, a mit ez munka,
testgyakorlat és légzés által elvesztett. Légzés
által képződik testünk saját melege, mely 36 foku
Reaumur szerint; — ha szobánkban meleget akarunk, tüzelnünk kell, az az : égő anyagot, fát, szenet
stb. gyújtunk alá és légfolyam,ot vezetünk a tűzhöz; a hol egyik ezen két föltételből hiányzik,
meleget nem nyerünk. Ha testünk melegét akarjuk fenntartani, olyan anyagokat kell bevezetnünk,
melyek légzés által eléghetnek. Nem kell itt valóságos égést érteni, hanem bizonyos tápszerek felemésztését meleg fejlesztéssel; ilyenek a zsir, az
olaj, a gummi és a keményitőliszt, ezeket tehát
ujra hozzánk veszszük, hogy saját melegünk ne
lankadjon.
Az elenyészett testrészek \ ótlására, azok növésére, és hogy munka után ismét erősödjünk,
testünk részeit, ugymint izmait, idegeit, sejtjeit
stb. ujonnan képző alkalmas eledelekre, valódi
tápanyagokra van szükségünk. íly képző eledelek
a hus, a hozzá hasonló dagvány és csekély fokban
az enyv.
Az emlitett kétféle tápszeren kivül szükségünk van még szervtelen savakra, a melyek a
csontok, hajak, fogak és körmök képzésére kivántatnak; továbbá levegőre és vizre.
Jó eledel tehát csak az lehet, mely vagy
mind azon háromféle tápanyagot magában foglalja, vagy legalább a főbbeket, a vizet és levegőt
kivéve, melyekhez más uton juthatunk.
A tápanyagok ezen egyesülése csak a fekete
kenyérben létezik; az ugynevezett fehér kenyér
ellenben finom lisztből készülve, legnagyobb részben csak keményitő lisztet tartalmaz, mely a mint
mondva volt, csak saját melegünk élesztésére,
nem pedig a felhasznált testrészek pótlására
szolgál.
Jó kenyér csak az, mely növésünket elősegiteni és egészségünket fenntartani képes, csak a
barna, ugynevezett durva lisztből készült, mert
ez dagványt és szervtelen savakat tartalmaz, más
szóval: jó kenyér az, melyben meglehetősen sok
korpa létezik, és igy a közönséges fogalmak szerint a legroszabb, a legdurvább kenyér; minthogy
pedig a korpa a dagványon kivül nagy mennyiségü zsírt is foglal magában,(mert a, gabona zsirdús csirája a héj belső felületéhez simul,) a korpakenyér barnább és a vizet nagyobb mennyiségben
tartván magában, nyirkosabb lesz.
Miután tudjuk, hogy a keményitőliszt testünk erejét fenntartani egyes-egyedül nem képes,
ennélfogva mindazon éledek k, melyek kizárólag
keményitőlisztből állanak, kitünő tápszereknek

épen nem nevezhetők, és ha talán a népnél ezenhirben állnak is, ez őket meg nem illeti. Igy vagyunk más kikiáltott szerekkel is; igy az Arrow,
root, mint kitünő gyermektápszer ajánltatott, valósággal pedig minden könyvkötő ép ugyanazon
szolgalatot teheti; hasonlóképen az igen hiresztelt Revalenta arabica, melyet a csaló nyereségvágy mint valami kitünő szert ajánl beteg embereknek, nem egyéb, mint lencse- és babliszt keveréke szörppel (syrup).
Olyan ember, ki kizárólag csak burgonyával,
tehát keményitőliszttel él, mindig erőtlenebb lesz,
ezt mii'lenki megkísértheti állatokon; miből azon
szabály következik, hogy testünk épségének fenntartására eledelünknek több anyagból kell állania.Alkalmas gyökerek hozzáadása által a burgonya •
táperejét növelni képesek vagyunk és jó burgonya-levesben oly olcsó eledelt kaphatunk, mely
sok\al táplálóbb, mint a közönségesen oly igen
dicsért húsleves, mely ha még gondatlanul is készül, valósággal nem egyéb, mint enyves viz, kevés zsirral és sóval.
Ujabb időben oly eledelek készíttettek, melyek az emlitett tápanyagokat, mintegy kivonatilag tartalmazzák, ilyen a hús-kétszersült, a
melyből 12 lat, jó meszely vizzel főzve egy felnőtt
embernek egy napra kielégitő tápszerül szolgálhat, továbbá egy bizonyos nemü sago, melyet
most gyakran betegek- és gyermekeknek szokás
adni s melyben 28 százalék dagvány és 50 százalék keményitőliszt van vegyítve.
Éhség idejében a kenyér egy pótlékát következőképen lehetne előállítani : makkból vagy vadgesztenyéből keményitőliszt készíttetik, a mi kőnynyü dolog és kevés fáradsággal jár, ehhez vágóhidainkon a naponkiní elvesztegetett vért kevervén,
megsüttetik; ekkép egy megleheiősen jó izü, fekete kenyerünknél valamivel sötétebb szinü s külsejében majdnem hasonló, tápláló kenyeret nyerhetni, mely különben érték nélküli anyagokból
van összetéve. A tudomány haladása az éhség
ellen különféle óvszert nyujthat, melyről a mult
időknek még sejt;lme sem volt; a szegény ember
csak ismerje és akarja is használni. A kenyér al-.
katrészeiből láttuk, hogy az a kielégitő tápszer
nevezetét valósággal megérdemli. Egy jó tápszertől azonban még az is kivántatik, hogy könnyen
szétosztható legyen, hogy fogaink könnyen összezúzhassák és a felemésztésre oly szükséges nyállal
összekeverjék. A kenyér a bensejében levő léghólyagok által porhanyóssá lesz. A sütemény porhanyósságát négy módon érhetni el : a léghólyagocskák a nyulós tésztához, vagy ütés, keverés
által vegyittetnek, vagy az üregek a viz elpárolgása által támasztatnak, vagy vaj által lesz a sütemény porhanyóssá, ez t. i. a melegben elgőzölögvén, gázrétegeket képez a tészta egyes rétegei
közt, melyeket a melegben egymástól eltávolít;
vagy negyedszer a tészta bensejében gerjedés
által nagy mennyiségü léghólyag támasztatik, s
ez történik kenyerünkben.
Egy a melegben, a keményitőliaztből származó
test által, melyet a franczia Payen talált fel, és
„erennek" nevezett, a keményitőliszt keményítőezukorrá válik; ezen utóbbi az élesztő kis gerjgombáival érintkezve, szénsavvá és lánggá bomlik szét. Ezen átváltozás minden gerjedés első
folyamata és a czukor szétbomlása láng és szénsavvá, kenyerünkben szintugy, mint serfőzésnél,
a bor- és pálinka gerjedésnél történik, csakhogy
a gerjedések rendeltetése szerint ezen termények
különféleképen hasznosittatnak. Egyszer a szénsavat hagyjuk elpárologni és a lángot vagy borlangot szorgosan felfogjuk, mint ez a részegitő
italok gerj édesénél történik, máskor a borlangot
engedjük elillanni és főgondunk a szénsavra fordul, mint a kenyérsütésnél; midőn t. i. a kovászban létező élesztő lassankint a liszthez kevertetik,
a nyulós tésztában a szénsav által nagy mennyiségü kis hólyagok támadnak, és a mint ezek kitágulnak, kenyerünk porhanyóssá lesz, mit ezen
kifejezéssel mondunk ki : „a tészta kel". Ha a
gerjedést ezen fokánál félbe nem szakítjuk, a kenyér savanyu lesz, mert a szeszes gerjedés egész
az eczetgerjedésig foly, és vegyészi vizsgálatok
kimutatták, hogy a kenyér savanyu ize épen a
kenyér benső hézagaiban feltalálható eczettől
származik; ezt tehát könnyen elkerülhetjük és a
kenyeret jó izüvé tehetjük, minthogy az egész
különbség csak a gerjedés idejétől függ.
Sütés által a kenyér tetemesen megváltozik;
midőn t. i. hosszabb ideig közel 60 foku melegnek
kitétetik, a kenyér bensejében levö keményitőliszt
nagy része ezukorrá válik és ez a hőség behatása
által szintugy, mint az árpa maláta aszalásnál
nyert eörvegylé megbámul, vagy más szóval, a
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keményitőczukor ugynevezett barna czukorrá válik ea a kenyér héja jő létre. Ez sokkal könnyebben felolvasztható és azért könnyebben emészthető,
mint a kenyérbél. A fekete kenyér dicséretére
még azt is mondhatjuk, hogy nagyobb tápereje
mellett még könnyebben emészthető, mint a fehér
kenyér.
Ezen különbség annyira megy, hogy a
fehér kenyér hasmenés ellen háziorvosságnak
használható; a fekete, főleg korpás kenyér pedig
reggelihez véve, vizivás és járkálás mellett, gyermekek és felnőtteknél hosszadalmas hasszorulás
ellen igen jó szolgálatot tehet.
Sütés közben a kenyérbélben történő gerjedés által kifejlődött borlang a kenyérhéjon át a
kemencze bensejébe párolog, és ha veszszük, mily
nagy mennyiség és mennyi értékü borlang vész el
ekképen, és hány szomjas toroknak nyujthatna enyhitést ezen a levegőbe ment borszesz, csodálkozni
nem fogunk, hogy kisérletek tétettek ezen borlang
felfogására, de minden eredmény nélkül, a kemencze nem zárt göreb és azért
nem is sikerül benne a gőzöket töményiteni. A London
mellett (Chelseaban) létező
katonai sütődében 20,000 font
sterling pazaroltatott el egy
oly készület előteremtésére,
melyben a borlang-gőzöket
felfogni és töményiteni lehetne.
De ha már a sütésnél mellékterményeket nem nyerhetni, czélszerübb intézkedéssel
más, nem csekély megtakarítások eszközölhetők. Csodálatos, hogy a kemenczék készítésénél legujabb időkig semmi előremenetel nem mutatkozik ; a kemenczék most is
ugyanazon együgyü módon
készülnek, mint Herculanum
és Pompéjiban láthatók. Mi
nevetjük, hogy az indiánok
kutya- és malaczpecsenyéjüket akkép készítik, hogy egy
veremben galyakat égetvén,
a felmelegitett földbe a malaczot inegsütésre elássák, és
nem veszszük észre, hogy
ezen eljárást saját kemenczénkben utánozzuk. Menynyi tüzelőt pazarolunk ekképen !
Hogy csak egy példát
idézzek arra, hogy egy értelmes s ü t ő jobbítások által
mennyire teheti keresetét virágzóvá, egy párisi sütőt em- •
litek; a tésztagyurás idejének
megkimélesére ő oly teknőt
készíttetett, melynek felső
nyílása bezárható, bensejében
egy henger különféle hosszu
hajlott keresztfákat tart és
kivülről fogantyuval forgatható ; ezen készülettel egy
ember gyors forgatással nagy
erőfeszités nélkül 20 percz
alatt egy zsák lisztből tökéletesen egyenlő és jó élesztett
tésztát készíthet, közönségesen pedig ugyanazon munkát, nem igen ízletesen, kezünkkel, 20-szor hosszabb idő alatt végezzük, és
abban tökéletes egyenlőséget még sem hozhatunk létre.
Továbbá egy kivülről melegithető kemenczét
készíttetett; benseje kivilágitott és hömérséke
egy hévmérőn olvasható; a kenyerek egy forgatható vastálczán tétetnek a kemenczébe és melegebb helyről hűvösebbre elhelyezhetők; ezáltal
tüzelőben 50 százalékot megkímélt, munkabérben
tetemes megtakarítást tőn és jó kenyeret készitvén, nagy számu vevőre talált, miáltal dúsgazdaggá lett.
Beszédünk veleje az : hogy a fekete kenyér,
főkép ha korpától nem egészen ment, hanem ha
ez apróra morzsoltan hozzá vegyittetik, az emberi
kéz által készitett tápszerek között legtökéletesbnek mondható, mely minden más hozzáadás
nélkül, csak a szükséges vizzel, az emberi életet
és egészséget fenntartani képes és igy méltán
imádkoxank, a mi mindennapi kenyerünkért."
Dr. Bőke Gyula.

A bártfai bitó.
Az erényes hajdankor, és legkivált a
vallásos középkor, a bünök büntetésében
különösen kitünik rettentő szigorával. Erröl
tanuskodnak a hagyományokban élö, és koronkint felfedezett, felásott kinzó-eszközök,
melyeknek csak látására is elborzad a mai
müveltebb kor szülöttje.
Azon időknek egy ily, bár szelidebb, de
azért mégis a bün rettentő megboszulására
szánt régi épitvény-maradványát kivánják
megismertetni jelen soraink, és ide mellékelt
rajzunk.
A történelemből tudjuk, hogy mennyire
vetélkedtek hajdankori királyaink az ország
jólétének előmozdításában, és mennyire igyekeztek a városokat (civitates et oppida)

végezték, rendesen valami épitmény is volt
e czélra, hol aztán a kisebb vétkesek szégyenszemre kiállíttattak, a mint mondani szokták : „a világ csúfjára".
Képünkön hasonló építményt látunk,
mely a Bártfa város határában levő régi
bitót, vagy mint az ottani német ajku lakosok
nevezik : „Kepstock"-ot (igazabban Köpfstock) ábrázolja. Ezen elnevezés a Kopf =
fej, vagy Köpfen = fejezéstöl vette eredetét,
és a nép között maiglan is élö — s igen hihető — monda szerint : a pallos által kivégzettnek feje ezen oszlop felső részében levő
négyszegletes fülkében ki volt téve nehány
napig közszemlére, mire azután, a most már
befalazott belsejébe, mint azok közönséges
temetkező helyébe, vettetett. Ebböl látszik,
hogy nem is közönséges bitó volt ez, hanem
főképen arra s z o l g á l t ,
hogy a kivégzett gonosztevők fejeit mások rettentő példájára kiállíthassák, s azért a német „Kopfstock" elnevezés egészen
helyes, mi magyarra áttéve körülbelől „fej-oszlopot jelentene.
És hogy ezen bitó vagy
fej-oszlop, a rendeltetésének megfelelő szolgálatokat gyakran tehette, azt
azon okmányokból és szigoru királyi leiratokból
bizton következtethetjük,
melyek a városi tanácsot
épen a gonosztevők szigoru büntetésére több izben serkentik. Igy 1453ban Hunyady Lászlótól,
mint beszterczei gróf és
Felső-Magyarország parancsnokától, s 1458-ban
Mátyás királytól is több
rendbeli hasonló tárervu
•i
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szigoru parancsaik vannak a bártfaiaknak. (Lásd
Wagner Diplomatarium
Comitatus Sárosiensis.) —
De meg épen ezért történhetett az is, hogy a városi
lakosság megsokalván a
város kebelében gyakran
elöforduló efféle borzasztó
látványt,apolgárság iránti
tekintetből hatóságilag elhatároztatott : hogy előbbi
helyéről a gyöngédebb érzéseket méltán sértő kivégzési hely, a városból kitétessék mostani helyére.
Ugyanis hajdan a város főpiaczán épen a taA bártfai
b i t ó . (Sandy Gyula rajza utón).
nácsház előtt állott e kivégző hely, de késöbb a
különféle szabadalmakkal és kiváltságokkal most mondott emberiségi tekintetekből, a
bőven ellátni; igy Bártfa is, (lásd Vas. Ujs. város déli falain és sánczain kívüli ugyneve1863 évi 8. sz.) hazánk azon nevezetesebb zett „pazsiczára" (legelő) tétetett át, hol az jeszabad királyi városai közé tartozik, melyek lenleg is látható. Ezen áthelyezésnek idejét
már régi időktől fogva szép kiváltságokban nem tudni bizonyosan, mindazonáltal a 16-ik
részesittettek királyaink által, és nemcsak század elejére tehető. Mások szerint két ilyen
önkormányzattal, hanem még a legnagyobb oszlop volt, s a városház előtti lerontatott.
hatalommal, a ,jus gladii" vagyis élet és
Jelenleg csupán a multak emlékéül tartja
halál feletti itélet hozásával és végrehajtásá- fenn e fejező vagy fej-oszlopot a városi hatóval is fel voltak ruházva.
ság, és az idö által rajta okozott sebeket koIgy Bártfa már 1320-ban Károly király ronkint kijavittatja; enélkül talán már ennek
által° szabadalmaztatván, 1376-ban Nagy sem lenne nyoma, s nem gyűlhetnének itt
Lajos által mindazon kiváltságokban része- össze az apró libapásztorok s egyéb gyermesittetett, melyekkel azon időben már Kassa kek, kik itt nem is gyanítva e helynek hajdani
városa szabadon élt. Igy, és ezáltal jutott borzasztóságát, kedélyesen játszadoznak.
az emlitett „jus gladii" birtokába is.
Zombory G.
E főhatalom gyakorlása és végrehajtása,
(Egy halálos ítéletben, mely Bártfa város
mindig bizonyos ünnepélyességgel ment levéltárában olvasható, e bitó „Mercurius
végbe; 8 azon helyen, hol az elitélteket ki- oszlopának" neveztetik. Az igy szól :

nem áraszt oly fényt, hpgy a vadász az állatok alakját kivehesse; csak szemeiket látja
messziről csillogni. Ha a vad nagyon távol
van, a két szem csak egy fényt képez, de a
mint közeledik felé, a fény kezd ketté válni,
s a lötávolságot akkor éri el, midőn a szemeket természetes távolban látja egymástól
ragyogni.
Ha közel juthat a vadász, a vad, fényes
szőre miatt, majdnem egészen fehérnek látszik ; de ez csak ritkán történik meg, s igy
leggyakrabban csak a két fénylő szem közé
czéloz. Ha távol van, csak rézsut közeledhetik felé, mert ha neki tart, az egyenesen közelgő tűzzel, a vadat elriasztja, mely ha el nem
tünik is, legalább annyira visszavonul, hogy
a cselt ujra kell kezdeni. Nemkülönben vigyázni kell arra is, hogy lépésével zajt ne
Tüzi vadászat Amerikában.
csináljon, mert ha a vad csak sejti is, hogy
Északamerika vadonaiban a ragadozó ál- a tüzzel ember jár, nyomtalan eltünik s nem
latokat a szó szoros értelmében tüzzel va- mutatkozik többé.
daszszák. A
lobogó láng
a vadat nem
csalogatja
ugyan közelebb, de nem
is risztja el,
* ezenkivül
még azt a
szolgálatot
teszi, hogy
mig a vadat
megvilágítja
a vadászt árnyékkal takarja be. —
Északameri kában a tüz
a vadállatok
e l ö t t nem
szokatlan,
mert különösen tavaszszal gyakran

„Anno 1642 die 1-ma április
Nro 89. Johannes Krakofszky Typographiae
discipulus apud D. Jacobum Klösz pecuniam Domini Michaelis Raszlaviczy in desposito habitam,
violata cista in superiore camera cum complice
•uo Stephano Váradi, itidem discipulo artis ejusdem tamen profugo, furatus est circiter mille Florenos, qui ín cellario apud Klöszium reperti, in
Curiam delati, et Dno suo Possessori ad manus
TÍcissim traditi, acceptis aliquot exin Florenis
pro exolvendo Carnifice, et Procone capite plexus
Mi extra Civüatem ad Statuam Mercurialem. stb.''
— E szerint tehát egy nyomdász-tanuló fejeztetett le a nevezett oszlopnál ezer forint ellopása
miatt; bűntársa, a másik nyomdász-inas szökéssel
menekült. — A város levéltárában még máig is
látható ama sulyos és még most is éles 4 pallos,
melyek a kivégzésekre használtattak).

az erdőket,
hogy a száraz levelek
és tövisek
elpusztultával, a nyájaknak uj,
és termékenyebb legelőjök legyen.
— Ezek néha hónapokig égnek, s
különösen
aprilben, a
támadó legyek és szúnyogok csípése ellen, a szarvas
örömmel vonja meg magát egy hamvadozó
ren fa füstje mellett.
A tüzi vadászatnak Északamerikában
két neme van divatban. Az egyik, midőn a
vadász, valamely nyaló-só közelében, — a mi
itt természettől nagy számmal létezik, —
állást készít, azt földdel boritja be, tetejére
nehány szurkos fenyőt dug, s azt meggyujtja,
maga pedig az állásnak a nyaló-só felöli
oldalán árnyékba áll, s igy lesben várja a
nyaló-só felé közelgő szarvast, mely a tüz
fényétől meglepve, vagy pillanatra elvakulva, nyugodtan várja lőtávolba a vadászt.
A másik neme kevésbbé sikeres s nagyobb vigyázattal jár. A vadász, körülbelől
négy lábnyi hosszu nyéllel ellátott vasserpenyöben szurkos fenyőt gyujt meg. A nyél
másik végébe két szöget illeszt, s puskája
csövét azok közé helyezve indul vadászatra.
Az égő fenyő a tájat messze bevilágítja, de

Túzi

vadászat

hiénákra.

Ha lövés után a vadász a szemeket fényleni nem látja, s a vad távoztára mutató
semmi zörejt nem hall, biztos lehet, hogy
nem talált. Ha pedig talált, a szemek fénye
akkor is eltünik, de ezt mohó, vad csörtetés
követi, s a vadász okvetlen vérnyomokra

nak már bátrabban megközelítik a csalétekül kitett barmot, s azok közöl egyet elejtenie is sikerült. Amint a lövés eldördült, eltünt
a fény, de a következő pillanatban már a
földön ismét fólcsillámlott. Amint közeledett felé, vérezve látta az állatot a földön,
de szemei folyvást ragyogtak. Nagyobb biztosság kedveért még egyszer lőtt reá, de az
már nem mozdult.
Hogy nálunk a tűzi vadászat nem
volna czélszerü, mondanunk is fölösleges.
Amerikában is megtörtént, hogy egy vadász,
vad helyett saját csikóját ejtette el. Nálunk,
hasznos állatokon kivül, embert, s igy bakot
is könnyen lőhetne az ember.
**

Németországi séták.
Jéna, ápr. 18. 1863.
E lapokban oly gyakran találkozunk érdekes
leírásokkal hazai tájainkról, a külföldi uti rajzok
— és pedig
méltán — ritkábbak, 8 ha
n e
^ SJ kiránj
dulásomat Németország nehány szép és
érdekes pontján át jelen
soraimban
közlöm, talán
nem egészen
háládat lán
munkába kezdek. —
Jéna, a
kis muzsaváros , mártius
derekán szokatlan é l é n k
volt. A téli
félév bevégzödött; az egyetemi ifjuság
tarka szineivel tömegesen
vonul az utczákon fel s
alá, zeng a dal,
cseng a bú•csupohár, hiszen s o k a n
örökre búcsúznak el a feledhetetlen Jénától s sietnek
mintegy a regényes egyetemi életöröm
poharát tövig
üríteni, melytől vérző szivvel búcsúznak
el, hogy elvonuljanak a
„philister"
életbe.
A német ember, egyetemi éveiben mintegy előlegezi az életet s mintegy kiforrni siet. Zúg, vigad, széles jó kedvében neki az egész utcza
szűk, az alvó várost fellármázza, egy görbe pillantásért kardra száll, s ha a 6 vagy 8 semester kitelt, összeszabdalt arczczal, orral haza megy
az aranyos cerevist, szalagot, kanón-csizmát, zsinóros bekecsét leteszi, felveszi a frakkot és köcsögkalapot, szögre akasztja a „gladius ultor
noster"-t, a Schlagert, szakállát és pörge bajuszát
leveszi, és, ehol, készen van az uj ember. Hónapokig ül éjjel nappal könyvei közt, leteszi szigorlatait, beül a bureauba s olyan szelid ember, hogy
a légynek sem árt.

A tüzzeli vadászásra egyébiránt csak
csöndes és koromsötét éj alkalmas, ha oly
gyenge szellő is lengedez, mely a füst hátra
hajtására épen elegendő. Minél nyiltabb a
tájék, annál jobb, mert a szem ragyogása
annál messzebbről kivehető.
Reggel 3 órakor hemzsegett a posta a diáGerstücker, az abyssiniai hegyek közt, koktól, kik részint elutazandók valának, részint
Afrikában is megkisérlette a tüzi vadásza- társaikat kisérték oda. Az előbbeniek közt voltam
tot, de ugy tapasztalta, hogy itt oly ^sikere- én is, ki egy egyetemi barátom meghívása folytán
sen nem alkalmazható. A párducz, egy pil- véle Arolsenbe, a Waldecki fejedelemség kis székutaztam, ott a husvéti ünnepeket töllanatig' néz ugyan a tüzbe, de mindjárt városába
tendő.
elfordul, s azután illö távolból kerülgeti a
A kocsik sora megindult. A hátramaradtak
vadászt, mindaddig, mig szél alá nem jut, s sort képezve énekelték a búcsudalt. Mélán, bánaaz ember szagát érezve tovább megy. A hié- tosan hangzott utánunk :
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dég annál kedvesebb, mentői ritkábban látjuk, ma- Kattenburg egy óriási kastélynak aíapfalai, melybe
gyarázni.) A közel négy hét alatt, melyet ott töl- I. Vilmos választónak tört bele a bicskája s most
ték, egyik társaságból a másikba, estélyről estélyrt szintén romlásnak indul.
vittek. A „magyart,, minden gyerek ismerte s a
Visszatérve a fogadóba, hallom, hogy két ur
részvét annyira ment, hogy egy asszonyság, midőr még tegnap keresett. Ide a vendégkönyvvel! Ah,
házi úrnőmnél a nőegylet komoly tárgyakról ér- két erdélyi szász atyafi és jénai commilito. A
A carcer előtt hajtánk el :
tekeznék , közbeszólt : „De édes barátném, nen hosszu alvók szobájába rontani s őket a párnák
Auch du von deinem Giebeldach
fog^e azalatt, mig mi itt beszélünk, az ön magyarja közöl kirázni, egy percz müve volt.
Siehst mir umsonst, o Carcer nach stb.
éhezni?"
' „Kut Moargen, Jongens , na bu khumt er
Ennek ablakán halvány gyertya-fény. Mert ott
Hazánk felől átalában igen jó véleménynyel har?" szólitani meg őket szászul, legjobb tehetséegészen megfordított napirend uralkodik. Este reg- vannak, s a magyart, ki törvényes jogai mellett gem szerint."
geliznek, éjfélkor ebédelnek stb. Ti is búsan követ- oly szilárdul áll s nemzetiségét intézményeiben,
„Tyo régeit, hát hoty foty porádóm?" adák
hettek minket szemeitekkel, commilitones, mint a nyelvében sőt külsőleg ruházatában is oly hiven vissza hasonló hibátlansággal a megszólítást.
rabgólya a tova költözőket. Hja, kár volt az ebéd- megörzötte minden más befolyás és divat ellené:
És Bendeguz és Detre szász,
lőbe lóháton ugratni. Mennétek most gyalog is ha ben, nagyra becsülik. — Igaz, nem hiányzanak
Kezet kézben ropogva ráz.
Farbaky.
lehetne, de a „Hotel Erfurth"*)-níik nagyon ven- tévnézetek is. Igy egy magas állásu hivatalnok
:
(Vígé következik.)
dégszerető a gazdája, nem egyhamar ereszti el a nagyon csudálkozék, midőn mondám, hogy mi
kedves vendéget.
nem szláv népfaj vagyunk; egy igen müvelt s előUtunk Apoldáig postán, onnét a szép Thu- kelő hölgygyei pedig alig bírtam elhitetni, hogy
Egyveleg.
ringián, Kurhessenen, majd porosz birtokon keresz- nálunk a „Magyaren"-eknek nincsenek előjogaik
— (Kevés adó.) Hogy mily csekély volt a
tül Wartburgig vaspályán vitt szakadatlanul, más nemzetiségek felett p. o. csengős lovakon,
mert az időzést a visszajövetelre tartottam volt és sarkantyus csizmában járni. Egy másik hölgy 17-ik században az adó s kevés a pénz : kitünik
fel magamnak. — Hofgeismarban nagyon megle- midőn hallá, hogy én is bálba készülök, kérdezé az itt következő két okmányból. — Az első :
pett a conductor udvariassága; azt kérdezte, nem tőlem, ha van-e frakkom? A tisztelt úrhölgy „Kalotsai Ersekségbeli jobbágyok adója pro
volnánk-e oly szivesek helyszűke miatt a 3-ik szép képet alkothatott magának felőlem, zsinóros anno 1678. — Adtak a Kalotsaiaíc fl. 10.— István
helyről (diák ember itt azon utazik) a másodikra magyar nadrág-, csizmaszárban és — fecske fark, völgyeiek fl. 4. — Sagodiak fl. 3. — Kákoniak fl.
3. — Kúnbajaiak fl. 9. és egy pár csizmát; Pacsiátmenni ? Biztosítottuk, hogy az ő kedvéért na- valóban nem rosz divat lehetne.
riak fl. 7 d. 50. — Haymmásiak fl. 3 — Kelebiek
gyon szivesen.
Ez a szép párbeszéd is megesett köztem s fl 9. és egy pár csizmát; Zidiek fl. 3. — HernyaKéső éjjel értünk rendeltetésünk helyére.
egy átutazó tánczművész között egy nyilvános vicziak fl. 6. — Bogyoszlóiak fl. 20. — Ezen BoWaldeck mintegy 21 Q mf. területből és csak helyen : „Önöknél, nemde, most szomoruan megy
2 darabból áll, mi az itteni államoknak néha me- otthonn a dolog?",Ilja nálunk bizony most minden gyoszlóiak Oltár és Adáts pusztáktúl fl. 4. Négysés eldaraboltsága mellett még nagy szerencse. csendes,' felelém nagy óvakodva. „Hogyan, csen- ven nevő pusztáiul fl. 3. — Szakmar, Réztelek, és
Nem ártana, mondám egy társaságban, önöknek des, hát a forradalom?' ,Forradalom? a mai lapot Hánek nevő pusztáktúlfl.4.d. 50. Szent Benedek
egy kis — tagosítás. Mi jó részt keresztülvittük ugyan még nem olvastam, de a tegnapiban még és Lak nevő pusztáktúl fl. 8. d. 50. — Halom nevő
a magánbirtokban, tehetnék önök államaikban.— csak hire sincs . . . .' „Tegnapi? de hisz uram! pusztáiul fl. 6. — Kovács Gergely Adáts nevü
facit fl. 109 d..50. — Melyet
Az állam fő zömében, hogy az egyszeri czigány- hány hete már, hogy az egész ország lángban van, pusztátúl fl. 6.
nyal beszéljek, egy garasára a közepiből, jókora Langiewicz, a dictator, legközelebb is . . . ." ,Ah, plenarie bé-adott : kirül quitáljuk Győrött Szédarab Hessenhez tartozik. Másik darabját a fürdő- vagy ugy! Csakhogy, Langiewicz lengyel és én. . . ' héni György." — Második okmány : „Item
jéről s játék-barlangjáról hires Pyrmont képezi. „On ruházatáról
itélve szintén . . . . "
,Magyar 1679. esztendőre való szent György napi adó :
„Kis-Hartaiak fl. 1. — Bókod és Erek nevő puszIntézményei, alkotmánya, mint igen szabadelvüek Vagyok.' „Alászolgája." ,Van szerencsém.'
tátúl fl. 7. — Csanádiak fl. 5. — Deutovaiakfl.3,
dicsértetnek, noha a közvetett országgyülési váAz leginkább felvillanyozta környezetemet,
lasztások eszembe hozták, hogy e szó: szabadelvü, midőn mondám, hogy Tokaj közelében lakom. — Szántoiak fl. 6. — Banavaiak fl. 6. — teszen
relativ fogalom. — Sajnálom, hogy a 15 képvise- Tokaj, ah az isteni nektárt termő Tokaj! Mennétek fl. 28. — Item Foktőiek fl. 20. — Kalocsaiak fl.
lőből álló országgyüléskét, mely erélyesen tartotta csak egyszer végig kövezetén, gondolám magam- 10. — Bojáriak a Mikla pusztájátúl fl. 6. — Lamagát, nem láthattam, nehány nappal megjöttöm ban, vagy innátok egyszer a mi nyiri kerti csige- kiak fl. 3. — Sz.-Gál pusztájától fl. 1. — Panduután feloszlott, 800 katonáját, a Poroszországgal rünkből, melyet közelsége miatt a Tokajival azo- riak pro annis 1678 et 1679. fl. 8. — Sagodiak
kötött katonai szerződés nyomán, porosz tisztek nosítok, majd kiábrándulnátok. Valóban rosz csere fl. 3. — István völgyiek fl. 4. — Kákonyiakfl.3.
vezénylik. Hátulról töltendő zündnadeles (gyu- volna a jó rajnai borokért, a melyeket velem itat- — Bogyoszlóiak fl. 20. — Kún-Bajaiak fl. 9. és
tacsos) fegyvereiket, melyekből egy percz alatt tak. Debreczen hallatára elő áll egy fiatal Schul- egy pár csizsmát; Hajmásiak fi. 3. — Oltári és
állitólag 6-szor s ezer lépésre lőhetni, nagyra fuchs (gymnasiumi tanuló) s dicsekszik, hogy Adácsi pusztáktúl fl. 4.— Kelebiek fl. 9. item egy
tartják. Az önkéntes, ki maga költségén él s ru- tudja ám ő annak az ethimologiáját. Akkor többet pár csizmát; — Zablaticzaiak fl. 6. — item egv
házkodik, egy, a többi 2 évig szolgál, a tanulókat tudsz, mint én, Altbursch létemre, gondolám, s pár csizmát; Nagy-Fiuiak fl. 6. item egy pár csiz"sem véve ki.
törtem az eszem rajta nagy hiában. „Azt teszi, mát; Sükösdiek pro 1678, 1679. fl. 24. — Szakmári pusztáiul Patai Nagy Gergely fl. 1. d. 50.—.
A vidék kies, sok szép ponttal, de nem igen hogy „guten tag" pattan ki a nagyreményü nyelv- Balegyháza pusztájátúl fl. 3. — Vadkert pusztájátermékeny. E hiányon a lakosság szorgalma s tudós. „Tót nyelven „dobri dzen" s innen lett tól fl. 4. d. 50. — Felső-Roglaticzaiak fl. 3. ->czélszerü, minden előnyt felhasználó gazdálkodása Debreczen" mondá ő. Hm, szép, nagyon gründlich, Madarásziak fl. 5. — Facit fl. 165. „Melyet is bé
lehetőleg segit. Egy völgyecskében egy kis, alig fiatal barátom! csak az az egy a bökkenő, hogy adott. Kirül quietáljuk Jaurini anno et die, ut
1% lábnyi széles és mély ér, malmot hajt, egy Debreczen tősgyökeres magyar város, az is marad supra, Széchéni György."
nagy katoni uszodát képes vizzel megtölteni, több ha az isten ugy akarja, hirét sem hallani benne a
Ebből kitetszik, hogy Széchenyi György érhalastavat táplál s czélszerü elvezetés mellett, a tót szónak.
sek alatt a kalocsai érseki szék jövedelemmel is
rét minden pontját megnedvesitve a legjobb füSok elnapolás és halogatás után végre is el- járt, bár a török hatalom 1686-ban lőn megtörve,
vet hozza létre.
indultam. Megvallom, kissé nehezen esett a bucsu s a törökség különösen e vidékről elűzve; — de
Maga a székhely, a kicsiny, de kies fekvésü a kedves városkától s a nyájas köröktől, melyek- kitetszik továbbá az is, hogy a kalocsai érsekség
Arolsen, egyenes utczáival, szép sétányaival nyá- ben oly hamar ismerős lettem s annyi vendégsze- hasonlithatlanul több jobbágygyal és nagyobb tejas benyomást okoz. Lakosai igen tiszta, szabály- retetre találtam.
rülettel birt, mint közvetlen a márcziusi eseméLegelőbb is Kasselt ejtem utamba. A király- nyek előtt, — sőt a kalocsai érsek-uradalmi levélszerü német kiejtéssel beszélnek, mi a Thüringiából
jövőt kétszeresen lepi meg. A fejedelmi kastély téren hatszoros magyar „Isten hozott" fogadott. tárban oly okmány is őriztetik, mely bizonyitja,
tágas ódon épület; balszárnyán a fejedelmi könyv- Nagyon szép meglepetés, ha az üdvözlő és üdvöz- hogy az érsekségi birtok széliében hosszában Titárral, mely sok becses régi munkát tartalmaz, de lött nem magam lettem volna egy személyben. A telig terjedett. Ezen érdekes okmány 1701-ben
a jelen századdal mintegy szakit, mert ujabb mü- király tér ugyanis egy tágas gömbölyü piacz, melyre kelt.
T. Gy.
vek nem igen szereztetnek meg. Nevezetesek és sugarakként 6 egyenes utcza nyilik. Ha az ember
— (Auto-da-fé.) Spanyolországban, mint a
ritka becsüek a benne felállított régi római bronzé a tér közepére lép, hatszoros viszhang által leperégiségek Herculanum és Pompéjiból, melyeket tik meg. De ne sokat kiabáljunk, mert hiába, az lapok legujabban tudósítanak, ismét tömlöczözik
legujabban dr. Gedichens jénai régész és egye- alkotmányosságáról ismert Kasselben vagyunk, a protestánsokat. Ugylátszik, kedve volna a spatemi privát docens rendezett s deritett fel egy bizony még elcsípnek valami fogdmegek, mint nyol kormánynak a 19-ik század második felében,
munkájában. Gyönyörűek Raphael vaticani fres- Ruhestörert íly késő este. Ugy is annyi itt minden V-ik Fülep korát visszavarázsolni, midőn csupán
cóképeinek művészi másolatai is. Kár, hogy e ne- lépten nyomon a katona és őr, hogy szinte örül a e fejedelem uralkodása alatt 1600 ember égettetett meg elevenen. — A 18-ik században ugyanis
vezetességek többnyire holt kincsek, mert a kö- szivem bele.
még
nagyban divatoztak az emberégetések. Spazönség használatára kevés alkalom nyilik. A
Másnap jókor reggel már nyakamba öltöttem
kastély előtt majd mindennap katonai „parádé" a várost. A választófejedelemi palota a szép s tá- nyolországban még 1782-ik évben elevenen égetvan, mely mellett a város szépei s ifjai sétálnak gas Friedrichsplatznak egyik oldalát foglalja el. tek meg egy boszorkányt; Németországban szinfel s alá. Mily harcziasan lépdegélnek elől pipis- Élőite középen II. Frigyes landgrófnak gyönyörű tén egyet 1752-ben; Helvécziában is egyet 1781kés sisakjaikban s karddal oldalukon a vitéz ez- márványszobra, melyet, mint a felirat mutatja, ben. Francziaországban Bordeaux városában is
redi zenészek, kik estve bálban vagy hangverseny- „Friderico IL patria 1783" bizonyosan hálából elevenen égettetett meg egy boszorkány 1718.
ben fekete frakba átmetamorphisálva mint békés emelt azon atyáskodó kegyéért, hogy az angol- évben, 1726-ik évben pedig Párisban egy szamár„Stadtmusicus"-ok huzzák a bőgőt s hegedűt „ar- amerikai szabadságháborukban alattvalóit ezren- hajtó s egy Chauffours nevü nemes égettetett meg
tium belli pacisque periti," — A város a hires kint adta el jó pénzért az angoloknak zsóldosokul, elevenen; a hazánkban alig félszázaddal ezelőtt
Kaulbach festésznek s Rauch szobrásznak szüle- míg ő a vérpénzből mesés pazarlási viszketegének tárgyaltatott az utolsó boszorkányper Szegeden.
téshelye. A prot. egyházat ez utóbbinak szép há- hódolt. A westfali királyság idejében a talapon
rom márvány szobrocskája, a hit, remény, szerete- Napoleon szobra állott s az eredeti csak 1818-ban
** (Különös Szinielőadás.) Olaszországban
tet ábrázolva, disziti. Mindezt, talán kissé bőven tétetett vissza, mint egy felirat mutatja. — Innét különös szini ünnepélyre készülnek. Dali' Ongaro
emliteni fel, mert magyar utazó ritkán vetődik e balra terül el az Aue a FuJda partján térés sé- egy latin tragédiából szini költeményt irt, melyet
vidékre. De ha ritkán, annál szivesebben látott táival, rétjeivel, tavaival, mythologiai szobraival. Ristori, a felásott Pompeji egyik ódon szinházávendég. (Ne tessék ezt ad normám, nálunk a ven- — Főékessége a márvány-fürdő, mely azonban ban fog előadni. Mint tudva van, Pompejiben a
kívülről csonka szobraival szomoru benyomást hamu alól két szinházat ástak ki.
tett. Az Aue felett vonul el a Bellevue, oldalt a
•*) lg,) nevozik a börtönőr nevéről a carcert.

T Á R H Á Z.

„Bemooster Burscho zieh ich aus. Ade!
So leb denn wohl Philisterhaus. Ade!
.
Zur altén Heimath zieh' ich ein
Muss selber ein Philister sein
Ade! Ade! Ade!
Scheiden und Meiden thut weh.

mester lelkes előadása mellett a Királyné finom
ízlése és ösztöne csak hamar folismeré nyelvünk
édesen zengő szépségeit, — s igy kiváló kedvvel
** (A magyar tudományos Akademia) bölcseés szeretettel tanulva, már is oly nagy haladást
leti és történet-tudományi osztályainak mult hó
tőn, hogy rövid idő mulva, Ö Felsége, a magyar
27-ikén tartott ülésében Nagy Márton értekezett
nemzet fiaihoz, a nemzet nyelvén fog szólani.
..A keleti, s különösen a chinai és indiai nevelé— (A nagy-kállói kaszinó részéröl) mult hészetről." Minden nevelésnek czélja az erény,
ten lőn kézbesítve e lapok szerkesztőjének, Pákh
mojndja egy chinai bölcs. China az iskolák hazája.
Albertnek azon oklevél, melyben az egylet tiszteIskolából egyenesen államszolgálatba lépnek az
letbeli tagjául lett megválasztatásáról értesittetik;
illetők. Chinában tudomány és állam egy. A tuekkor lőn átadva egyszersmind azon müvészeti
dósok a hivatalaokok. Virágzik a csillagászat.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
becsü értékes arany toll is, mely által a r.agy-kállói
China fennállásának egyik főeszköze a nép tudatlansága. A művészet, szobrászat, épitészet, festé•/ (Az „Elsö magyar iparbank") alapitói, kaszinó a szerkesztő irodalmi működése iránti
szet gyenge lábon áll. Vannak dalaik, tanköltemé- Kallan, Kern, Kochmeister, Rosa, Ullmann és elismerését kivánta kifejezni. Midőn a reánk nézve
nyeik, s meséik, de regényeik és színjátékaik nin- Wahrmann uraknak, kik ez alakulandó társulat kétszeresen örvendetes tényt t. olvasóinkkal rövicsenek. (?) Chinában főerény a csendes jóság, jószi- alapszabályait kidolgozták, küldöttség által kö- den közöljük, egyuttal engedelmet kérünk arra,
vüség. — Ezután Horváth Cyrill és Greguss Ágost, szönetünketjelentették ki. Az iparbank alapsza- hogy azt, a pusztán magán ügyek sorából kiemelbírálatai olvastattak fel Szalay István kiadás vé- bályai megerősítés végett a városhatósághoz már be- hessük, s az irodalmat megtisztelő jelentőségéről
gett benyujtott „Elméleti Lélektana" felett. Mind- nyujtattak. Hogy a vállalat mily élénk részvétre egy közelebbi alkalommal bővebben emlékezheskét biráló középszerűnek nevezi e művet, s ha talál, kitünik onnan, hogy az eredetileg tervezett sünk.
kiadatnék, ujra átdolgoztatását ajánlja. A szerző- kétszáz forintos 1000 részvény helyett 1562 rész** (Kisfaludy Károly szobra,) Ferenczi által
nek vissza fog adatni. — Felolvasták továbbá az vényt irtak alá, s igy azoknak számát lejebb kel- készitve, a muzeumban már készen áll. Fölállítása
archaeologiai bizottmánynak gr. Pálffy Mór hely- lett szállitani.
3000 fiba kerülne, de a Kisfaludy-társaság e
tartóhoz intézendő feliratát, válaszul, a Corvina
• •/ (A sókereskedés könnyítésére) a pénzü- czélra még csak 1000 fttal rendelkezik. Tervszeügyében tett szives kérdezősködést. Az arch. bi- gyérség megengedte, hogy azon községek, melyek rint szürke márványból készült lépcsőzeten egy
zottmány legmélyebb köszönetét fejezi ki ő nmlga a sót közvetlenül a bányákból akarják kapni, biz- tört oszlop fog állani, s erre lesz helyezve a fehér
érdekeltsége miatt, s a Corvina ügyében véle- sitékot letenni nem kötelesek.
márványból készült mellszobor, melyre a kesergő
ménye abban központosul, hogy Konstantiná•f (Az ungmegyei gazdasági egyesület) Hor- magyar múzsa borul.
polyba küldendő alkalmas egyéniségek által a váth Gábor elnöklete alatt megalakult s mindjárt
** (A budai városkapitányság a madarak véCorvinának ott levő maradványai jegyzékét s alakulási közgyülésében elhatározta, hogy a jövő delmére kelt,) ugyanis legközelebb rendeletet boennek nyomán ezek lemásoltatását kellene készít- ősz folytán, a megye viszonyaihoz mérve kiállitást, csátott ki, melyben a budai hegyeken levő fésztetni. — Palugyai Imre kir. tanácsos és akadem. májusban pedig ekeversenyt, és lófuttatást rendez. kekből a tojások és madárfiak kiszedését tiltji.
tag tudatja, hogy Horvát- és Tótországról közeA jó madarak pusztitását azonban épen nem veszi
lebb megjelenendő müvét az akadémiának ajánlja.
rosz nevén.
Közlekedés.
Köszönettel fogadtatik. — Végül tárgyalás alá
** (Egy lengyel fölkelő) a porosz sorshúzáson
került az akadémiai könyvtár rendezésére kikül** (Ismét kéjutazás.) Jövő augusztusra két 50,000 tallért nyert, s azt azonnal a forradalmi
dött bizottmány jelentése, mely terjedelmes javas- kéjutazás van tervben Triesztből Nápolyba és pénztárba tette.
latokat tartalmaz.
** (Arad körül a közbátorság) nem a legjobb
Pompejibe, s Olaszország gyönyörü vidékeire. Az
** (A Vörösmarty-szobor-egylet) mult hó egyik aug. 10-én, a másik 28-án indul Triesztből, lábon áll. Az ottani lap szerint a mult hóban is
egy aradi köztiszteletben álló polgárra, midőn
19-én tartotta közgyülését, báró Splény Henrik s az utazók 300 ftért teljes ellátást kapnak.
** (Az „Esztergom-nánai garamvölgyi vasút- haza utazott, Draxinyest határában valami gaz, a
elnöklete alatt, a midőn a szobor-egyleti ügyek
vitelére, nevezetesen a szoborkészitő müvészszeli társaság") máj. 14-én Léván fogja az Esztergám- saroglyához lopózva, reá lőtt. A saroglyába szeszerződés kötésére, az ajánlott pénzek beszedé- tól Oderbergig vezető vaspálya, különösen az rencsére sok széna volt rakva, s igy csak három
sére, s ha szükség, további gyűjtés eszközlésére 8 előleges költségek fedezése tárgyában, első köz- serét sebezte meg. — Az orgyijkos szerencséje,
minden további intézkedés megtételére, 24 tagból gyülését tartani, hová annak elnöke, gróf Hunyady hogy a sebesült eleinte azon véleményben volt,
álló bizottmányt nevezett ki. A szobor fölállítása László, nyomtatott levelek által már meghivta az miszerint tulajdon fegyvere sült el, s igy, mig azt
vizsgálta, a gaznak menekülnie sikerült.
helyét azonban az összehívandó közgyülés fogja illető érdekelteket.
elhatározni. A szoborra adakozók névsorának a
** (A Halasról Majsára járó postát,) mint a
lapokban közzétételét szintén elhatározták.
„Sz.
H," irja, e hó 22-én, midőn Majsáról visszaBalesetek, elemi csapások.
felé ügyekezett, az utmelletti árokból két rabló
** (A képző müvészeti társulat) mult hó 25-én
** (Vizbefulás.) A napokban Pest tőszom- megtámadta. A kétkerekü taligán a postalegény
tartott igazgatósági ülésében a társulati műcsarszédságában
a Dunán egy csolnak, melyben 6 em- mellett egy katona ült kíséretül. Ez egy lövés
nok s társalgási kör házigazdájául Rosty Pál ur
választatott meg. — A pénztárnoki számadásokat ber volt, a kormányos vigyázatlansága miatt a által homlokon találva lefordult a taligáról, mire
vizsgáló bizottmány azon jelentése, miszerint e malom alá jutott, és felfordult. Öt ember szeren- a posta-legény leugrott s egy közel tanyára menekült. A rablók utána lőttek, azonban a golyó a
számadások legjobb rendben találtattak, Pietsh csésen kimenekült, egy a hullámokba veszett.
** (Egy györi gazda-ember) a napokban fát lovat sebesitette meg, mely ijedten ragadta HaGyula társulati pénztárnok iránt köszönetre inditá a választmányt; de a társulati volt titkár irá- szállitván, az árokba fordult, s másnap reggel a lasig az üres taligát. — Mondják, hogy ha a tányában fennforgó követelések törvény utján be- reádölt fa-hasábok alatt halva találták. A bonczo- madás akkor történik, midőn a posta Halasról
hajtatni rendeltettek el, miután ő e követeléseket lásnál fején jelentéktelen sérülések találtattak, Majsa felé indult, sikerülés esetében a rablók
kiegyenlitni több rendbeli felszólitásra is mind- azonban az agyvelőben tetemes vérömlés mutatko- vagy 14,000 ftnyi összeghez jutottak volna, mig
eddig elmulasztotta. A rigai festesz társulat ezüst zott s igy hihetőleg az esés következtében a nagy most a taliga csak üres leveleket vitt magával,
** (Kölcsey-ünnep.) A szatmári ref. tanoda
emlék-lapját küldvén meg a társulatnak, viszon- rázkódás lehetett oka halálának.
ajándékul a társulati album megküldését elhatá** (Meggondolatlan elövigyázat.) Erdélyben, „Kölcsey társulata" május 5-én megüli Kölcsey
rozták. — Végre a magyar művészek körlevélben Beszterczéhez közel, a jaádi határon a mult hóban emlékünnepét. Az ünnepély reggel 10 órakor kezértesittetnek, hogy a társulati műcsarnokba már öt mezei munkás, az omló eső elől éjszakára egy dődik s a ref. tanoda tágas udvarán megy végbe.
mindennap folyvást adhatnak be műveket.
rongált fedelü kunyhóba menekült, s hogy a viz Ugyanez estén a szatmári műkedvelők „ I I . Rábe
ne folyjon, a födelet jól megrakták földdel. A kóczy Ferencz" előadásával lépnek ki. E társulat
— (A felső-tiszavidéki gazdasági egylet) öszszes tagjai üelkéretnek, hogy a jövő maj. 22-én mint elaludtak, a födél beszakadt, s közölök két. folyó hó 19-ikén is rendezett előadást az ottani
Nyíregyházán, a nagyvendéglő teremében tartandó szász s egy oláh agyonnyomatott, s a más kettő kisdedóvó intézet javára s a közreműködött nőműkedvelőket a közelismerés éji zenével tiszközgyülésbeni tanácskozás végett összejőni szi- keményen megsérült.
** (A kompoknál elövigyázat szükséges.) Leg- telte meg.
veskedjenek; — ezen gyülés főbb teendői közé a
** (Rózsa Sándor) kuffsteini börtönéből fobelépendő igazgató-választmány ujbóli megválasz- közelebb Győrött egy vámosi gazdának lovai a
tása is sorozva van. — Felkéretnek egyuttal azon kompban megbokrosodván, addig hátráltak, mig a lyamodott, hogy élethosszig szóló fogságát, megtisztelt tagok, kik mult mart. 4-én kelt felhívását gabonával terhelt kocsi a vizbe esett és súlyával a határozott idejű büntetésre változtassák. Különben
Kállay Emánuel alelnök urnak vették, hogy ab- lovakat is magával rántotta. A kocsist sikerült többnyire csöndesen ül, s tekintetét egy pontra
beli eljárásuk ugy sikeres, mint sikertelen ered- ugyan megmenteni, a kocsi azonban a lovakkal függeszti börtönében.
nyérőli jelentésüket nevezett alelnök urhoz mielőbb együtt azonnal elmerült. A révészek vigyázatlan— (Öngyilkosság.) Jakovics József, egyike
küldjék be. — Kelt Nyíregyházán 1863. ápr. 28. sága volt az ok, mert a komp elindulása után a ismeretesebb régibb ügyvédeinknek Pesten, s az
— Az igazgató-választmány megbizásából. Dom- záró gerendát föltenni elmulasztották.
1848-iki nemzetgyűlésen Sárosmegye egyik váján Samu, egyleti titkár.
— (Szerencsétlenségek hete Miskolczon.) Ápr. lasztókerületének képviselője, mult szerdán ápr.
** (Tűzkár ellen biztositó-társulatot) szándé- 24-ikén reggeli 3 órakor ismeretlen okokból Schül- 29-ikén agyonlőtte magát. Szállásán azt mondta,
koznak állitani Kolozsvártt, részvények utján heim György ezredes főbe lőtte magát. Még a hir hogy elutazik, azonban csak a soroksári utczában
begyűjtendő 3 millió forint alaptőkével. E társu- el sem terjedt, már ismét egy szerencsétlen áldo- lévő „két koroná"-hoz czimzett vendéglőbe ment,
latnak czélja különben nem csupán az ingó és in- zatról beszélnek; ugyanis ápr. 25-én Renz nevü hol szomoru szándékát végrehajtá. Holtteste a
gatlan javaknak tüzelleni biztositása lenne, hanem szinész lövé meg s egy suszter szurá agyon magát; Rókuskórházba vitetett. Mi bírhatta a különben
foglalkoznék jó papirosok discontirozásával, és s 27-ikén ismét egy őrmester s egy hadnagy lőtték kedélyes, derült hangulatú férfit e kétségbeesett
lépésre ? még nem tudatik.
mérsékelt kamatok mellett terményekre leendő magukat főbe.
előlegezésekkel is. Egy millió forint már a kibo** (Halálozás) Ismét egy reményteljes élet
Mi ujság?
csátás alkalmával fedeztetett, — és az alapszaszállt sirba. Ivánffy Károly köz- és váltó-ügyvéd,
** {A császárné Ó Felsége) a magyar nyelv a legközelebbi országgyülés egyik gyorsírója,
bályok megerősítés végett az illető helyre fölterjesztettek. Ezen vállalat élén Erdély legtekinté- megtanulására határozta el magát. — A mester- Pesten, ápril 23-án, hirtelen jött hagymáz követr
lyesebb nevei szerepelnek, és bizton reménylik, választás körül a szerencse, derék hazánkfiát, Ho- keztében, ifjusága virágában elhunyt. Beke takarja
hogy az illető kormány helyen e társulatnak moky theresiánumbeli tanárt érte. — A derék hamvait!

Közintézetekj egyletek.
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mielőbbi megalakulását annyival is inkább megengedik, minthogy a társulat, működését már julius 1-én megkezdeni szándékozik.
** (A kolozsvári uján alakult jótékony nőegylet) választmánya, mult hó 20-án tartotta első
tisztválasztó gyülését. Elnökké id. gr. Teleki Domonkosné, — alelnökké pedig Kriza Jánosné,
és Székely Dávidné választattak. Pénztárnokká
Pál Sándor, titkárrá Kovácsy Antal lőn.
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** (A jéghiány) az idén nemcsak fővárosunk
ban, hanem másutt is érezhető. Január havától
fogva ápr. hó végeig a vaspályán félmilliómázsánál
több jég és hó érkezett Bécsbe; ezeknek szállitása
még mindig tart és Bécs környékének is nagy
mennyiségü jégre van szüksége, olyannyira, hogy
az ausztriai vaspályák az idén már 700,000 vám
mázsánál jelentékenyebb jégszállitási összeget
mutatnak fel.
** (Idős keresztapák.) Jura bérczei között az
a szokás uralkodik, hogy a kereszt-gyermekek
husvétkor kereszt szüleiket meglátogatják. Az idén
egy 66 éves asszony ment 82 éves keresztapjához,
de nem találta otthon, mert az, 94 éves keresztapjánál ette a husvéti tojásokat.
** (Melczer István . kir. személy nök) sikerült arczképe jelent meg a napokban Pollák testvérek kőnyomdájában, Marasztoni József mesteri
ónjától rajzolva. A kép 1 fton kapható.
— (Halálozás.) Mult héten ismét egy nevezetes halottja volt Pestnek. Ápril 27-én hunyt el
életének 69-ik évében szélhüdés folytán az egész
országban nyomdászi munkásságáról ismeretes
Károlypatyi és vasvári Károlyi István, h. ügyvéd,
Pestváros volt képviselője, több megye volt táblabirája e a „Trattner-Károlyi" czimü nyomda
tulajdonosa, egyike Pestváros tekintélyesebb és
vagyonosabb polgárainak. Az elhunytnak, különösen az 1848 előtti korszakban, a magyar irodalom
fejlesztésében is nagy érdemei voltak s akkor virágzott könyvnyomdája, hirlap- és könyvkiadási
vállalatai által nagy mértékben járult az irodalom
terjesztéséhez. Hült tetemei mult csütörtökön tétettek örök nyugalomra az evang, hitvallás szertartásai szerint a kerepesi vám melletti temetőben
levő családi sirboltba. Béke hamvaira!
** (Halálozás.) Pocsaji Pák János, nagyváradi g. e. kanonok s bélakuti czimzetes ipát, 79
éves földi pályáját örök élettel váltotta föl. Ötvenkét évig volt hű szolgája az Úrnak. Áldás boruljon hamvaira!
— (Halálozás). Barsmegyéből veszszük azon
tudósitást, hogy Verebélyen ápr. 10-én hunyt el
Boronkay Adam, tüdősorvadás következtében, alig
28 éves korában. A boldogult 1861-évben a megye
garamjárási alk. aladószedője, s szellemi tehetségeinél és jelleménél fogva a megye ifjabb nemzedékének egyik legjelesebb tagja volt, kivel a leggszebb remények szállottak sirba. Béke hamvaira!

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 24. „A tündér ujjak." Színmü 5
felv. Irták Scribe és Legouve. Francziából ford.
Feleki M.
Szombat, ápr. 25. „A hugenották." Opera 4
felv. Irta Scribe, ford. NádaskayL. Zenéjét szerz.
Meyerbeer. Ez alkalommal mutatta be magát
Carina Anna, színházunk óhajtva várt énekesnője.
A jó hir, mely megelőzte, épen nem volt tulzó.
Szép magas sopran hangja, mely fölött a legnagyobb könnyüséggel rendelkezik, s az érzés, melyet ének közben ki tud fejteni, többször zajos
tapsokra ragadta a nagy közönséget, s szerződtetését operánkra nézve mi is nyereségnek tartjuk.
Vasárnap, ápr. 26. „A nagyapó." Eredeti
vigj., népdalokkal, 3 szakaszban. írta Szigligeti,
zenéjét szerz. Doppler K. A szinház kongásig üres
volt. Valóban elmondhatta volna valaki: „Nagyon
sokakat látok itt, akik nincsenek jelen.-'
Hétfő, ápr. 27. Először „A menekültek."
Dráma 5 felv. Sand György és Mcurice Pál után
ford. Feleki M. Ismét egy dramatizált regény.
Megható, érzelgős jelenetek, de bágyadt jellemfestés, határozatlan alakok, semmi, vagy igen
gyenge indokolás. Az előadás különben összevágó, 8 a közönség szép számu volt.
Kedd, ápr. 28. „Troubadour." Opera 4 felv.
Zenéjét irta Verdi.
Szerda, ápr. 29. „A didergő.-' Vigj. 3 felv.
Irta Debersay A. Francziából ford. Huszár J .
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1 SAKK JÁTÉK.

Csütörtök, ápr. 30. „A menekültek." Dráma 5
felv. Sand György és Meurice Pál után ford. Fe175-dik számu feladvány. —
leki M.

(Londonban).

Budai népszinház.

Ápr. 24. „Egy bukás sikere." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Dobsa L. Műkedvelők játsztak a
„Kisfaludy-szobor" fölállitása javára; de oly kevés
ember volt jelen, hogy tiszta haszonról alig álmodhatunk. — Ugylátszik, hogy a közönség a jótékony czélon kivül még egyebet is követel.
Ápr. 25. ,.Dnnan apó és fia utazása." Vigoperette 3 felv. Offenbachtól.
Ápr. 26. ,,Dunanan apó és fia utazása."
Ápr. 27. „Két pisztoly." Népszínmű 3 felv.
Szigligetitől.
Ápr. 28. „Önvád térit." Eredeti dráma 4 felv.
Irta B. Apraxin Julia.
Ápr. 29. „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv.
Offenbachtól. Ezt megelőzte : „A jó barátocskák"
Bohózat 1 felv. Irta Siraudin, ford. Szerdahelyi
K. Az operetteben Térey A. és Rudas Józsa
kisasszonyok léptek föl. Az első igen fátyolozott
hangon, s nem kielégitőleg énekelt. Az utóbbinál, különösen a szinpadi mozgás könnyüdebbsége tekintetében, legközelebbi föllépése óta nagy
előhaladást tapasztaltunk. A kis bohózat többször
megnevettette a középszámu közönséget.
Ápr. 30. „Az idegesek" Vigj. 3 felv. Irta
Sardou, ford. Tarnay Pál.

Szerkesztői mondanivaló.
6664. Sztanisics. N. K. Az ily közleményeknek mindig örömest engedünk helyet, s köszönettel mi tartozunk.
6565. Kassa. S. Gy. A képet s leírást vettük, s mihelyt kissé tért nyerünk, határozunk sorsa fölött.
6566. Tiszatarján. É. A. A beszédet részünkről nagy
érdekkel olvastuk, de tárgyánál fogva egyházi lapba valónak tartjuk.
6567. Mezőberény. B. B. Szemé'yes viszonyai változásához fogadja on szives szerencse-kivánatunkat; reméljük, az uj állomás nem változtat barátságos viszonyunkon.
— A küldeményt, mely igen sikerült, csak alkalmi jelleme
tartóztatja vissza fiókunkban. Kimondott elvünktől el nem
térhetünk, különben ajtót,kaput tárunk egy egész özönnek.
6568. Krassó. B. L. Az adatokat fel fogjuk használni.
Köszönet értők.
6569. Nagybánya. K. L. Fáy Péter testamentoma
becses közlemény A többiről is azt tartjuk, s ha még sehol
közölve nem volnának, kérjük.
6670. Pest. V. E. A „Kikeri-tóról" sz.616 rege igen
Valószinütlen, s jelen alakjában is kevés érdekkel bir.
6571. Sopron. B. G. A Deák Ferencz-féle arczképek
eladásának kezelését annak idejében Pfeiffer Ferdinánd
pesti könyvárus vállalta el, s a feltett kérdésekre nézve
nála volna nyerhető a legjobb válasz.
6572. Temesvár. P. F. Az ajánlott czikkeket igen
tiszteljük. Nagy boldogság lehet ott a Bánságban, a hol
felteszik rólunk, hogy ily közlemények kiadására most vállalkozik magyar szerkesztő. Pro hic et nunc meg kell biz
azokat szépen köszönnünk, imádkozván, hogy „ne vigy minket a kisértetbe!"
6573. Bclicza. I. Á. A fennebbihez hasonló választ
kellett volna már régen küldenünk, de talán jobb későn,
mint soha. Nem lehet.
6574. Becs. D. I. Sajnáljuk, hogy a szép rajzot nem
kaptuk kisebb mérték szerint. De reméljük, hogy ez nem
lesz akadály rajzolóinknál, s akkor az érdekes közleményt
minélelébb szeretnők közrebocsátani. Egy kis hadi-tudo
mány el kelne nálunk még a békében is. örvendünk a
viszonttalál kozásnak.
6575. Bécs. K. T. Jönni fog. és menni fog. De miért
nem személyesen' — Hogy az a „hosszabb idő óta ágyban
fekvő betegség" - melyről csodálatosképen majd valamennyi lap emlékezik — merő jó indulatú rágalom, jól
mondja ön, mert hisz ön is tudja és látta, hogy „hosszu idő
óta" hálaistennek oly testi lelki állapotnak örvendünk, a
milyen e szomoru napokban egy jámbor halandótól csak
kitelik. Doctornak, patikának soha !,zükségét nem érezzük
s rendes foglalkozásainkban egy perczig sem voltunk akadályozva. Köszönet a szives interpellatióért.

Grimehaw-tól

Sutét.

.

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, 8 4-ik lépésre matot mond.
39-dik számu játszma.

Olasz megnyitás. MORPHY PÁL és de R1VIÉR között.
Világos (Morphy).
1)
2) H
3) F
4)
6)
6)
7)
8) B
9)
10) H
ll) H
12) H
13) H
14) H
15) H
16) F
17) F
18)
19) H
20) H
21) F
22)
23)
24) K
25) B
26) B
27) V
28) B
29) B
30) V
31) B
32) B
33) B

Sötét (Kiviére).

e 2 —e 4
e7 — e 5
H b8 —c 6
g l-f 3
1 — c4
F f 8 —c 5
c2- c3
V d8-e 7
d 2-d 4
F c 5— bS
0-0
d7 — d6
h 2 —h 3
H g8-f 6
f 1 — e1
h7 — h 6
a2—a4
a7 — * 5
b 1 — a3
H c 6 —d8
a 8 —c2
F e 8—e6
c 2 — e3
F e 6 —c 4
e 3 — c 4:
H f 6 — d7
c4 —e 3
g7-g6
e 8—d 5
V e 7— e6
c 1 — h 6:
f 7 —f 6
h 6-g 7
B h8 — h ö
g 2 — g4
B h 5 — hS
a 5 - f e:=t H d 7 — { 6
f 3-g 5
V e 6 —d7
B h3 — h 4
g 7 — f 6:
Í2 - f 3
e5-dá
c 3 — d 4:
B h4- h6
2
H
g l-g
d 8- f 7
e l - h 1
H f 7-gö
h 1 — h 6:
H g ö - h7
d 1 — h1
H h7 —f 6
h 6-h 8 +
K e 8-e7
h 8 — a 8:
F b 6 —d4
h 1 —h6
V d 7 — c6
a 1 — c1
V d 6 — b6
c 1 — c 7:t
K e 7— e 6
a 8 — e 8fés Világos nyer.

A 170-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Világos.
Sötét.
l)He6-d4:
Ke4-d4:A)
2) B e 1 — c 4 : + tetszés szerint

3) v - 4 :

1)
2) K e 7 — e 6
3) V - £

c ő - d 4 : fB)
tetszés szerint

B)
Fb4-c3
)
K e4— d 4
2) V h 3 - f 5
3)
e 2 — e3
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
- (A Vasárnapi UjsáR régibb példányai.) A V.
U. és P. U. 8 évi folyama eladó. Minden évfolyam számai — Váczon : Niczky Pál. — K-Kürtösön : Csemiczky Károly.
tiszták, hibátlanok, de bekötve nincsenek. Ara az egésznek — Egerben : Tilkovszky F. — Felsó'-Penczen : Endrödy
50 ft, mely összeg „egy elszegényült uri családnak van Géza. — Váczon : Niczky Pál. — Pécsett : Kitkay János. —
szánva, mely, ha minélelébb nem segittetik, véginségre Kb'vágó-Örsön : Gold Samu. — Pesten : Cselkó György. —
jut." Igy szól a hozzánk beküldött értesítés. Bővebb utasi- Többen H e 6 — d 8 első lépéssel fejtették meg, a mi,
tást ad e lapok szerkesztősége.
véletlenségből szintén czélhoz vezet.
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4 38 56
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Ákos
26 Vazul
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Hermas.
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Régi magyarok régi arczképei. Kéri János (arczkép).
Ifj. R. E. S. — Pókayné Fejes István. - A ki'npad alkalmazása különösen boszorkány-perekben (folytatás). — A
kenyér. Dr. Bőke Gy. — A bártfai bitó (képpel). Zombory Q.
Tűzi vadászat Amerikában (képpel). — Németországi séták.
Farbaky. — Egyveleg. —• Tárház : Közintézetek, egyletek.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság ? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.— Sakkjáték. — Heti
naptár. — Melléklet: A Balaton lecsapolásának történeti
vázlata. Beszédes Ferencz. — Deés városa történetéből.
III. IV. Pataki Fer. — Irodalmi újdonságok. — Müvészeti
hirek.— Egy vers következményei. —Vidéki közlen^ayak.
— Apróság. Dr. B. L.

A Vasárnapi Ujság 184k számához 1863.
A Balaton lecsapolásának történeti
vázlata.
A mult század végén, az 1772-ik évben, Böhm
Ferencz, vizmérnök a Tolna-, Fehér- és Veszprémmegyékben elterjedő sárvölgyi bozót-kiszáritási
tervét elkészitvén, ennek kivitelét báró Stgray
Károly kir. biztossága alatt temérdek akadálylyal
küzdve, 1800-ig folytatta.
Böhm Ferencz mérnök terve és működése
teszi a sárvizi munkákban az első főszakaszt, mely
szerint a Sió-Kapos egyesült vizei Tolnamegyében, Simontornyától alá Szegszárdig félre szóritó
csatornában vezettessenek, Szegszárdtól pedig
Bátáig az ugynevezett Duna-sárközi nagy lapály
az áradások ellen csak ugy biztositható, ha a Duna
folyó kanyarai Mohácstól Tolnáig szabályoztatván, a Sárvizének rövidebb befolyás adatik, és a
Dunavizár védgáttal kiszorittatik; — Fehér- és
Veszprémmegyékben Sár, Egrestől a Séd és Pet
patakok szélső csatornában malmok hajtására használtatnak, a többi befolyó vizeknek levezetésére a
Sárvölgy közepén egy száritó-csatoma ásatik.
Az 1803-ik évig a temérdek akadály miatt, a
kiszáritási munka kevés eredményt mutatott; —
ekkor néhai nagyemlékű Ürményi Józset, később
báró Révay kir. biztosok vezérlete alatt Luits
Antal igazgató vizmérnök működött, a ki Böhm
Ferencz eredeti tervétől eltérve, Tolnamegyében
a vizágy-kanyarok átmetszését eszközlésbe hozta.
Ezen eltérés szülte a második szakaszt, mely szerint Böhm Ferencz eredeti terve módositva lett
volna végrehajtandó.
v
Ezen elven az 1810-ik évi september hó 10-én
báró Podmaniczky József kir. biztos elnöklete
alatt, Sátor Dániel igazgató-vizmérnök müködésével az illető földesuraságok a munka folytatására nézve kölcsönös szerződésre léptek, mely szerint az 1811-dik évben gróf Zichy Ferencz kir.
biztos vezérlete alatt a munka folyamatba tétetvén, 1816-ik évig folytattatott. Ezen idő alatt
már az eredeti tervtőli eltérés észrevehető lett,
mivel a Sió-Kapos szoritó-csatornában minden
változás nélkül a kölesdi malom meghagyatván,
kiderült, hogy a malom és zugó a lefolyó víznek
egy negyed részét képes megemészteni, a három
negyedrész áradást okozva károsan gátot tör. Erre
nézve határozatba ment a malomfej 2'/, lábbali
alább szállitása és a zugónak megbő vitése. Mindezen
vizi művek megvizsgálásában a kir. épitői főigazgató Szvoboda János, kir. biztos, a megyei képviselő urak közreműködtek, mégis a végeredmény
elérhető nem volt, mig országunk akkori nádorának pártfogása alatt, a helyszinén a küldöttség
megjelent. Ez alkalommal a királyi biztosság,
megyei képviselők, a társasági tagok jelenlétében
Böhm Ferencz eredeti terve megállapittatott, mely
szerint a Sió-Kapos szoritó-csatorna külön választatni határoztatott; ezzel a kölesdi malom leszállításáról a tulajdonos lemondván, megszüntetett igy
akadály nélkül a Sió-Kapos szoritó-csatornája
részben végrehajtatott. — Az eredeti terv alapelvei az 1821-ik évi kaposi gyülésen ujra felmerülvén , a kaposi társaság, pálfai, lőrinczi
határokban ásatandó Sió-Kapos szoritó-csatornához Beszédes József főigazgató vizmérnök
tervezete szerint hozzájárult és igy 1826-ig évig
a Sárvölgy kiszárítása gróf Zichy Ferencz kir.
biztos vezérlete alatt, Beszédes József főigazgató
vizmérnök működésével annyi sok viszontagság
után eredményes vég czélt ért, mely szerint a SióKapos szoritó-csatorna Agárd helységtől kezdve,
Simonytornyáig, a Sárvölgy közepén ugyan Agárd
helységtől Tolnamegyében a száritó- vagy Nádor
csatorna Székes-Fehérvár szabad kir. város és
Palota mezőváros határáig bevégeztetett, és ezzel
70 ezer hold sárvölgyi mocsár haszonvehető
földdé tétetett.
A dunai görbületek átmetszése Mohácstól
Tolnáig lehetségessé tette a Sárviz befolyását
Bátán felől, 13 ezer öllel megröviditeni, a szegszárdi határban a taplósi holt Dunába be vezethetni. Ezen munka a magas kormány közbejöttével létre is hozatott.
A lefolyt század 1776-ik évében Krieger Sámuel, kir. biztossági vizmérnök, már a Balaton lecsapolását tervezte és majd fél század mulva, az
előtte levő akadályok elhárítása után a Sárvölgy,
és Duna folyó szabályozásával a lecsapolás eszközölhető lett. Beszédes József k. biztossági fő-

igazgató vizmérnök is tervezvén, de még ekkor
némely akadályok a lecsapolást gátolák.
A jelen időszak valahára a Balaton lecsapolását esetlegesen létrehozza : mivel a kanizsai
vaspályavonal egy része a balatoni ártérre épittetett; igy szükségessé tette vagy a pályavonal
megváltoztatását, vagy pedig a Balaton lecsapolását, és ezzel a vaspálya megmentetik, — ily körülmények közt a nagyobb rosz közöl a csekélyebb választandó. De sokszor a kárnak is van
némely haszna u. m. az óvatosság, az előre nem
látás palástolása, és más mellékesek; — igy történt itt; a vonal megváltoztatása roppant költségbe kerülne, de a tudományilag elkövetett kijelölési hibára palástot teríteni nem lehetett : igy
a várva várt alkalom a Balaton lecsapolását, a
mellék-bozót kiszárítását, annyi sok viszontagsággal fél századon át küzdve, valósítja.
Az érdem a tudományos működést illeti; ezt
nem kell megtagadni attól, aki tudományát s tehetségét a köz czélokra szenteli; — mégis a hírlapokból azt olvassuk most, hogy a Balaton lecsapolásának szép haladása nagy részben a déli vasut
társasági igazgatóságtevékenységének köszönhető!
Már fentebb elősorolám, hogy a Balaton lecsapolásában a vasuti társaságnak legfőbb érdeke fekszik, mivel kevesebbe kerül, mint a vonal megváltoztatás, egyszersmind a pályavonal-kijelölési
hiba, némikép a viztan palástjába burkolva, nem
oly szembetűnő, mint volna a pályavonal áttétele;
— továbbá a lecsapolással többeknek a mocsárok
kiszárítása iránti óhajtása létesül : azonban még
is fennmarad az, hogy a rejtélyes zárt könnyü kinyitni, ha a kulcs helyét megmutatják; — igy a
legfőbb érdem azon nevezetes férfiakat illeti, a
kik a Balaton lecsapolásához az alsó csatornák
létrehozásában temérdeK akadály elhárításával
félszázadig fáradoztak, ezek már mindanynyian az
örök álmot aluszszák, csak a létrehozott müvek
hirdetik a tervezőket.

len fiának szánta Rózsa kezét, ki azonban Jenőt,
egy szegény leventét szeretett. Jenő Rózsát szépszerrel nőül vehetni minden reményét elvesztvén :
elhatározta azt elszöktetni. A határozatot tett követte; összegyűlt a nászsereg, de Czicz urfi arájának csak hült helyét találta, felült hát legsebesebb paripájára, s a szökevények után rohant, kiket utólérvén, Jenőt azon helyen, hol jelenleg Jenő
nevü falu áll, megölte. A hölgyet paripájára fektetve, visszairamlott; azon helyen most Kérő nevü
falu áll. Habot tajtékzó paripája kidőlvén alóla,
bocsánatot kért a nőtől bőszültségeért, de sikertelen, mert az ájult nő eszméletlen volt, vállára
vévé tehát, s midőn haza érkezett, a magához tértet ujolag Verésével ostromolta. Czicz urfi, még
mindig tagadó választ nyervén, Rózsát a hegy
kúpjáról a Szamos hullámai közzé taszitá, maga
pedig uj násztervekről gondolkozván, haza ment.
— Rózsa testét az egyesült Szamos dagadó hullámai kivetvén, a lakosok azon helyre, honnan letaszittatott, s hol jelenleg a leány nevét viselő
Rózsahegyi sírkert áll, eltemetek.

IV.
A város összes hivatalnokainak fizetése 1696-ban és
az elöljárók választási szertartása.

A város elöljárói, azaz birái, később hadnagyainak választása bizonyos szertartásokkal volt öszszekötve, — mindig uj évben történt a választás,
reggel 3 órakor meghuzattak a város harangjai,
ekkor öszvegyült az egész városi közönség a város házánál, s minden kijelölés nélkül szabadon
választák elöljáróikat 1703-ig s csak azután terjesztetett fel a többséget nyert egyén megerősítés
végett.
1817-ben felsőbb rendelet által megtiltatott
éjfél után 3 órakor gyülni a hadnagy-választásra,
mivel az ősi szokás szerint lakmározással, áldomásozással, vendégeskedéssel levén összekötve,
Az 1813-ki évtől figyelemmel kisértem a ez alkotmányos régi jog gyakorlása, nem ritkán
működők tettét, igen sokat tanyulmányóztam, és lármás, és közcsend-zavaró mulatsággá fajult,
méltán állíthatom, hogy a többiek közt boldog azért reggeli 7 órára tétetett át a választási szeremlékü Beszédes József kir. biztossági főigazgató ! tartas, mi csak annyi különbséget tett a dologban,
vizmérnöknek, mint számos vizimű végrehajtójá- hogy nem 3 órakor, hanem 7-kor kezdődött a vennak tudományos és ernyedetlen szorgalma volt az dégeskedés. Mária Terézia uralkodásától kezdve,
egyik főtényező : a Balaton lecsapolásában ő törte j már nemcsak a megyei főispán, — de az udvar
meg a röges vizmérnöki pályát; ötőle birjuk a vizi | eleibe is felterjesztetvén a 3 évre választott hadtudományban a magyar műszavakat; műveiben nagy neve, a megerősités későn érkezett le, s a
mindenesetre él, de halljuk jegyzeteiből is az ő beiktatás a főispán által csak nehány hónán
tulajdon szavait: Személyes igazgatásom alatt — | mulva történhetett meg — a választás után. Más
igy irja egy helyen — bevégzett vizi munkáim : I feltünőbb szertartással nem volt összekötve : mint
; ahogy egész 1818-ig • uralkodott azon szokás,
1. Sárvizi 70 ezer hold mocsár kiszárítása.
, hogy azon deszka-bódét, mely kerekeken állott, »a
2. Sárvizi 30 ezer öl malomcsatorna.
hadnagy lakása elé helyheztetvén, avárosi szolgák
3. Kaposvizi 61 ezer öl száritó-csatorna.
I
lakásául
szolgált, 6 szépen felcziczomázott ökör
4. Sióbozót, és a Balatonból 50 ezer holdnak
| vitte zenekiséret mellett a megerősitett uj hadnagy
a viztől megmentése.
I lakása elé, s a nép lármája közben letette, a bódó
5. Baja és Bata közt Tolnamegyében a Duna- ugy levén épitve, hogy abba lehetett ökröket,
szabályzása.
! fogni.
6. Aradmegyei nagy malomcsatorna,
„Praedicatorok, Scholamesterek és egyéb
Ezeken kivül számos malom zugó és csatorna I
conventionatusok
fizetésekről való regestrum.
épitése; — a bevégzetlen müvek közt tervben
Pro anno 1696. Primarii Praediactornak 70
fennmaradott a Balatonból 96 hold térnek vizmen- ;
tesitése, a Balaton tavának lecsapolása; — mind ft. 25 szekér fa. Secundarii Predicatornak 36 ft.
ezekből érthető, hogy a Balaton lecsapolását a fél 12 véka buza, 40 veder bor, 25 szekér fa. Scholn
századon át a közgazdászat, az anyagi jólét gya- mesternek 40 ft. 17 véka buza, 25 szekér fa.
rapításában tudományossan fáradozó férfiak bevég- Cantornak 8 ft. 6 véka buza, 12 szekér fa. Hazett műveik által tették lehetővé. — Beszédes Fe- rangozónak 6 ft. 10 véka buza, 12 szekér fa.
Hadnagynak 60 ft. Nótáriusnak 16 ft. 4 véka
rencz, mérnök.
buza, 8 szekér fa. Város szolgáknak 12 ft. 6 véka
| buza, 12 szekér fa, egy vég posztó, 3 pár csizma.
Kivonatok
| Vámosnak 16 ft. 4 véka buza. Határ kerülőknek
„Deés városa története" czimü dolgozatból.*) 1 véka buza."

III.

j
Azon személyzeti s fizetési kimutatás a legj
régibb,
mit a levéltárban találtam, ugylátszik,
(Népmonda, Rózsa- és Cziczhegyek, Kérft és Jené
'
conventionatusok
voltak.
helységek nevének eredetéről.)
Összege 264. ft. pénz. — 60 véka buza. —
Érdekesnek tartom közleni a népmondát, a 40 veder bor. — 119 szekér fa. — 1 vég posztó
Czicz- és Iióz8ahegyek nevének eredetéről. — az összes hivatalnokok számára.
Azon helyen, hol most történeti ereklyeként, s
Ezen fizetés a város akkori jövedelméhez
mint vallásos kegyelet emléke, kisded kápolna áll, volt mérve, mit összehasonlítva a mostanival, mimagaslott a vár, melynek gazdag ura Rózsa nevü
dőn a város jövedelme 27,000 forintot meghalad,
leányában találá minden gyönyörüségét, miután a
s a személyzet fizetése 4,000 forinton felül van,—
mostoha sors csapásai alatt megőszült; — leányáa különbség feltünő, pedig az időköz 167 év. Ha
ban a női erények ugy voltak központosulva, mint
minden magyar város Erdélyben ennyi idő alatt
a virágok minden bája azok királynéjában, a róvagyonilag ennyit gyarapodott volna, ma máizsában. Többen esengtek e leány keze után, atyja
az átellenben fekvő Czicz-vár gazdag ura egyet- nem lenne°szegény magyar város Erdélyben, pedig tapasztalásból tudjuk, hogy az anyagi jólét a
szelleminek nélkűlözhetlen föltétele.
*) Lásd Vasárnapi Ujság 1862-ki 85-ik és 1863-ki 2-ik
Pataki Ferencz.
számait.
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Irodalmi újdonságok.
— Megjelent uj könyvek :
** „Rövid utasitás a selyemtenyésztésre, a
köznép számára." A magyar gazdasági egylet
megbízása folytán irta Gönczy Pál, a pesti ref.
gymnazium igazgató-tanára. Az érdekes füzet
czélszerü felosztással, mindenki által könnyen megérthető nyelven van irva, s felvilágosító ábrákkal
ellátva. Am. k. helytartótanács országos költségen
sok ezer példányban kinyomatta, s a selyemtenyéaztés érdekében a hazai községeknek dij nélkül megküldi.
** „A magyarországi ág. hitv. evangelikusok
történltmi emlékei." Il-ik kötet. Szerkesztette
Fabó András. A sok érdekes okmányt tartalmazó
könyv, nagy 8-adrétü 440 lapból áll, s Osterlamm
Károly pesti könyvkereskedőnél 2 ftért kapható.
** „Ifjusági olvasmányok." Szerkeszti és
kiadja Bunyitay Vincze, n.-várad-egyházmegyei
áldozár. 19 iv, diszes kiadásban. Nyom. Pesten az
első magyar egyesületi könyvnyomdájában. Ára
1 ft. Tartalma : A fájdalom gyötör, de nem öl. A
keresztanya, Margit, beszélyek; és három költemény. — A vállalat czélja, mint mondja : „Hirdetni mindazon erényt, mely az egyes embert méltóvá teszi a keresztyén névre, a nemzeteket pedig
a tartós életre; — hirdetni az ugynevezett népé8 gyermek-barátok pogány (!) tanai ellenében."
** „Szabályrendelet a hajduvárosok, mint
helyhatóságok részére, közigazgatási és törvénykezési tekintetben, összeállitva a törvények, törvényes gyakorlat és felsőbb rendeletek alapján."
Debreczen 1863. Nyom. a város könyvnyomdájában. E munkát Sillye Gábor hajdúsági főkapitány
állitotta össze. A könyv elején a szerző egy nyilt
levelet közöl, kezdvén azon gyülés határozatainak szavaival, melyet a hajdúkerület II. Rákóczy
Ferencz fejedelem alatt 1705. junius 8-án tartott
s melyben a főkapitánynak utasitásul adatott,
hogy „kegyelmen urunk és nemes ország javára
szolgáló dolgokat parancsolat nélkül is promoveálja." — Ugyan a könyv elején a szintén Rákóczy
alatt 1708. oktober 11-én Böszörményben tartott
hajdugyülés végzéseire is történik hivatkozás.
** „A székelyek s egy régi baj" czimmel
Aradon egy röpirat jelent meg az „Alföld" czimü
lapból külön lenyomatban. Szerzője Tusnádi. A
munka a székelyek kivándorlásáról értekezik.
Ára 40 kr.
** „Értesitvény a magyar földhitelintézetről."
E könyvecske, melyet az intézet igazgatósága
adott ki, egyenesen a kölcsönvevő közönség használatára van szánva, s oly czélból szerkesztetett,
hogy a ki a földhitelintézet „alapszabályait,"
„ügyrendjét" és „kezelési utasításait" nem ismerné is, e könyvecskéből magának tökéletes tudomást szerezhessen az intézet működéséről s a
kölcsön-vételi beadványok kellékeiről. Az „Értesitvény" az emlitett három okmányból van szerkesztve, s az egész intézetnek népszerü leirását
foglalja magában.
** „Az erdélyi gazdasági egylet évlapjai."
Szerkeszti Nagy János titkár. Nyolczadik füzet.
— Értekező része a következő czikkeket foglalja
magában a) Égaljunk befolyása a növényzet tápszerei készítésére s ezeknek a növények általi felvételére; Berde Árontól. E czikk kivonatkép közöltetik, irónak „Mezei gazdaság természettana."
czimü készülő munkájából, b) A selyemtermelés
meghonosítása és előmenetele Erdélyben, Nagy
Jánostól, c) Fogalmak a természet és erőműtanból
és névszerint az ekék kivánatairól, Rajka Pétertől.
Ezután következik az értesítő rész, melyben az
1862 — 63 választmányi és közülések s azoknak
határozmányai vannak előadva.
** „Késmárki Tököli Imre naplója" 1693 és
1694 évekből. Az eredeti kéziratból közli Nagy
Iván. E napló a hányatott életü fejedelem életének azon szakából való midőn szerencsecsillaga
már lehanyatlott, de ő maga még teljes erővel
küzd. A benne foglalt sok uj adat miatt valódi
bánya az azon kort rajzoló történetirónak, azonban
laicus is élvezettel olvashatja. A nagy 8-ad rétü
700 lapnál többet tartalmazó kötet Emich G.
magy. akad. nyomdásznál nyomatott, s Eggenberger könyvkereskedésében kapható. Különben e mü
XV-ik kötetét képezi a „Magyar történelmi
emlékek"-nek.
** „Dacia felosztása a rómaiak alatt" irta
Torma Károly. Külön lenyomat az erdélyi muzeumegylet évkönyvéből.
** (Az irodalompártolásnak jelenleg oly pangó
korszakában) nem lehet elismeréssel nem említenünk derék kiadónk Heckenast Gusztáv tevékenységét, ki az átalános rószvétlena'5'''
nem

riadva, irodalmunkat ismét a következő jeles művek kiadásával gazdagította :
„Magyar remekírók" gyémánt kiadásban.
VIII. kötet : Kölcsey Ferencz versei, a költő
arczképével. 14 iv. IX. és X. kötet : Zrinyi Miklós szigeti veszedelme. A mai nyelvhez alkalmazta
s magyarázó név- és szótárral ellátta Greguss
Ágost. 22 iv. Egy-egy kötet ára 70 uj kr.
„Szélcsend alatt". Elbeszélések, irta Jókai
Mór. l I . kötet. 25 iv. Tartalom : A kurucz világ
után. Smaragdok és zafírok. Kurtán bég. Az ördögmenyasszonya. Egy szegény asszony története.
A debreczeni kastély. A villámjárta. Miért láttál?
— Ára 2 ft.
„Felfordult világ". Irta Jókai Mór. Két rész
egy kötetben. 20 iv. Ára 1 ft. 50 kr.
„Pályavezető". Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok számára. Irta Jósika Julia. 27 iv.
Ara 2 ft.
„ Nemzeti szinház", szerkeszti Toldy István. I.
és I I . füzet. Tartalma : „Béldi Pál," 100 aranyos
szomorujáték. Irta Szigligeti, és „A jó barátok."
Színmü 4 felv. Irta Sardou Victor, ford. Szerdahelyi Kálmán. 24 iv. 1 ft. 60 kr.
„Nemzetgazdaság és Pénzügytan," tekintettel a gyakorlati ipar-életre, a fensőbb tanulmány
szükségeire, meg az államkormányzat és törvényhozás feladataira. Irta Kautz Gyula. 20—44 iv.
„Ismerettár". Nélkülözhetlen segédkönyv,
mely a történelem, természet, s egyéb tudományok
és a müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betü-sorozatos rendben
ismertet. IX. kötet. Ptolemaeus — Szard nyelv.
26 iv. Ára 1 ft.
,.A magyar törvénytár II. része", tartalmazza
az ideiglenes törvénykezési szabályokat, az idevágó kir. leiratokkal együtt, rendszerezte Lövészi
György, köz- és váltó-ügyvéd, 12 iv 16-odrétben.
Ára 80 kr.
„Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz". Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hiteles
adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye.
8 nagy iv. Ára 80 kr.
„Egyház-jogtan kézikönyve", különös tekintettel a magyar sz. korona tartományaira. Irta
dr. Kőnek Sándor, a magyar kir. tud. egyetem
jogtanára és a magyar tud. akadémia levelező
tagja. I. füzet. 33 nagy iv. A második körülbelül
hasonterjedelmü füzet külön előszóval, tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval, e hóban
fog megjelenni. Mindkét füzet ára 4 ft. 50 kr.
** (Shakespearenak) jövő évi ápr. 23-án bekövetkezendő háromszázados születésnapját Angolország nemzeti ünnepé akarja tenni.
** (Hugo Victor emlékiratai) franczia nyelven nem rég jelentek meg két kötetben. E nevezetes műnek czime : „Hugó Victor élete, elbeszélve
egy tanu által." A könyv Hugót, mint drámaírót, fiatal embert, férjet, politikust és atyát
tünteti fel, mindenütt érdekes vonatkozásokkal
azon mozgalmas korszakra, melyben Hugó Victor
élt s müködött. Az érdekes mű, melyet a „Nyomorultak" örök nevü szerzőjéről saját veje irt, magyar fordításban is meg fog jelenni. •— A mű magyar kiadását Pfeiffer, a fordítást Reviczky Szevér
vállalta el.
** {Vadászok és természetbúvárok évkönyve)
czim alatt gr. Lázár Kálmán albumot szerkeszt,
s felhivja mindazon természettudósokat és jelesb
vadászokat, kikhez magánlevelet nem intézett,
hogy sziveskedjenek emlitett vállalatát becses
műveikkel érdekesiteni, szem előtt tartván, hogy
a vállalat főczélja : a természettudományok hazánkbani népszerűsítésére közrehatni. Á mi a
müvek díjazását illeti, a tiszteletdíj, azok beküldésekor tudatandó. A küldemények Benczenczre
intézendők.
** (A „Gy ör sir ászát") czimü közhasznu közlöny, nagyobb pártolásra volna érdemes. Szombathy
Ignácz, az áldozatkész szerkesztő, lapja közelebbi
számában ezt mondja : „Szaklapunk megindítása
előtt számot vetettünk mi magunkkal; de ennyi
hidegséget némely oldalról nem reméltünk. Van
hazánkban legalább ezer magyar jogász, sok ezer
hivatalnok, több ezer tanár és tanuló, kik mindnyájan hasznát vehetik a gyorsírásnak, ha nem
lesznek is országgyülési és hivatali gyorsírókká.
És ennyi ezer hivatott egyén közöl nem találkozhatnék — nem ezer, hanem csak négyszáz pártoló,
kik félévi három forint költség mellett hazánkat
egy hasznos tudomány-ág terjedtebb birtokába
juttatni 8egitenék?!" — A mi a lapot illeti, értelmesen adja egymásmellé állitva a különböző
rendszereket, kiállítása szép, s mindenekfelett
olcsó: egész évre 6 ft., félévre 3 ft. — A szerkesztő

jelenti : hogy levélbeli igéret után évnegyedenkinti utólagos fizetést is elfogad. Az előfizetők
nevei a lapban közöltetni fognak.
** (Halmágyi Sándor) „Élv és előítélet" czimü
egy kötetes regényre hirdet előfizetést. E munka
a magyar társadalmi és politikai élet körében mozog. Elöfizetési ára 1 ft., mely legfölebb május
11-ig, szerzőhöz czimezve, bérmentesen Kolozsvárra küldendő.
** (Héber mintairatokai) adott ki Singer
Vilmos, váczi főelemi tanodái tanár. A nyolcz
mintalapból álló füzetkének ára 12 uj kr; nagyobb
megrendeléseknél azonban 10 krjával kapható.
— Felszólítás. Tisztelettel kérem mindazokat,
kik Vörösmarty valamely meg nem jelent költői
vagy prózai műve birtokában vannak, sziveskedjenek azt hozzám, lemásoltatás végett, legfeljebb
egy hónap alatt, beküldeni. (Sándor-utcza 17. sz.)
Az eredeti kézirat egy hét alatt pontosan visszaszolgáltatik. E kérés sikerét az özvegy és árvák
nevében s érdekében annál biztosabban vagyok
bátor remélni, mert már többen kéretlenül is a
legnagyobb szivességgel felajánlották a birtokukban levő kéziratokat. — Pest, ápril 24. 1863. —
Gyulai Pál.
** (Uj könyvkereskedés Pesten.) Demjén és
Sebes urak, az egyetem-utczai takarékpénztár épületében Pesten, felsőbb engedély alapján uj könyvkereskedést nyitottak meg, s körlevelök szerint,
az irodalombarátokat kivánságaik pontos teljesítése által kielégiteni, és könyvkereskedésök számára állandón megnyerni, törekvésök leend.
** (Vörösmarty összes munkáira) Ráth Mór
már kibocsátotta az előfizetési felhivást. Nincs
költőnk, mely nagyobb mértékben nemzeti volna,
mint Vörösmarty, 8 nincs nép, melynél a nemzeti
érzelem nagyobb erővel élne és uralkodnék, mint
a magyarnál. Azért hiszszük, hogy nemzeti nagy
költőnk szép művei egy magyar ember könyvtárából s egy magyar nő asztaláról sem fognak hiányzani. A műveket, mint már emiitők, Gyulai Pál
rendezi sajtó alá, s 12 kötetre terjednek. Május
havától kezdve minden 40 nap alatt 2 kötet fog
megjelenni diszes kiállításban. Előfizetési ár mind
a 12 kötetre 12 ft., mely összeg három részletben
is beküldhető, u. m. junius l-ig 4 ft. — augusztus
l-ig 4 ft. és végre sept. 15-ig ismét 4 ft.
** (Irodalom-kedvelő trónörökös.) FrigyeOskár herczeg, Svéd- és Norvégországnak trónörököse, egy kötet „tengeri dalt" adott ki, mely
a londoni „Athenáum" szerint nagy tetszést arat.
A herczeg már hosszabb idő óta működik az irodalmi téren, s a többi között Göthe „Tasso"játadta ki igen sikerült fordításban.
** (Erdélyi magyar hivatalos lap) megindítását tervezik Kolozsvártt. Szerkesztője gyanánt
Gámán Zsigmondot, a kolozsvári iparkamra titkárát emlegetik.

Müvészeti hirek.
** (Hollósy Kornélia tervezett körutja.) A
„Sz. L." szerint a magyar csalogány mult hó
22-én müvészi körutra kelvén, először is Szabadkát látogatta meg. Innen Bajára ment, hol 2-án
és 3-án lépett föl. Ezután Pécsre akart rándulni,
de miután személyes küldött által fölkérték, hogy
Nagy-Kanizsán, e hó 16-án, az akkor tartandó
egyleti gyülés alkalmával adja hangversenyét,
hogy azon az egész vidék egybegyült értelmisége
is megjelenhessen : pécsi hangversenyét is későbbre halasztotta; igy Bajáról Kaposvárra megy,
s innen az emlitett időre Nagy-Kanizsára. Továbbá a sopronyi ifjuság és felsőbb körök meghívása folytán Sopront látogatja meg, azután
Pozsonyban ad két hangversenyt, s innen junius
2-án Pestre tér vissza, hogy jótékony czélu hangversenyeit a pesti lóverseny alkalmával tarthassa
meg.
** (Uj zenemil.) Rózsavölgyi zenekereskedésében megjelent és 60 krért kapható : „Sarolta
négyes" Erkel Ferencz „Sarolta" operájának dalaiból zong.rára szerkesztette Ellenbogen Adolf.
** (A „zenész segélyző-egylet") érdekében a
napokban a magyarhoni zenészekhez s zeneműkedvelőkhöz fölhívást bocsátottak közre, hogy az
egylet eszméjét fölkarolva, annak létesítésére
nyujtsanak segédkezet. A csatlakozni kivánok fölkéretnek, hogy neveiket följegyezve, a pesti műárusok valamelyikéhez küldjék be, s a körlevél
által köztudomásra hozandó alakulási gyülésben
vegyenek részt. — Az egylet czélja, mint már
emlitettük, az önhibájukon kivül, sorscsapás, betegség vagy más életviszonyok által sujtott zenészeknek, vagy azok családjának segélyzése
leend.

hálaérzetnek, melyet bennem s ezéhünk egyes indulva, a Himmalája környékén halt el, az enyétagjaiban — a tisztelt szerző irányában — fenn- szet munkás utjában és bevégzetlen munkái közt
dicsért versezete költött, valódi tolmácsolása volt. érte. Mind ketten a bérezés hazának, ahhoz láng„A költő iránti hálanyilatkozatunk közzété- kebellel és szeretettel ragaszkodó fiai voltak, s a
tele mellett, — a tisztelt versiró részére, a ezéh székelyben feltalálható makacs kitartással és erélytisztelete jeléül, — Lendvay Márton ur, nemzeti lyel működtek az ősi dicsőség maradványait kiszinházi, egyszersmind a makói csizmadiaczéh kutatni. Folyó hó 14-én tartatott számos barátai
egyik tagjának, a ezéh pénztárábóli költség meg- és tisztelői jelenlétében a gyászistenitisztelet hült
téritése feltétele mellett, egy pár csizma varra- tetemei felett. Szeplőtelen szelid lelkü s mindig
tásra leendő felhívás végett volt szerencsém a vidám kedélyü férfiu volt, kit a sors mostohasága,
tisztelt szerkesztőséget megkérni, és e rövid fel- néha ugyszólván a mindennapi kenyér szüksége
kérésből származhatván levelemnek nem értése, nem birt megtörni, s kitüzött magas czéljában
annak bővebb magyarázatát következőkben van lankasztani. Egész életét és vagyonát a történelmi
szerencsém előterjeszteni. Lendvay Márton ur, adatok összegyűjtésére szentelte, s találólag van
nemzeti szinházi tag, 1861-ik évi ápril havában gyászjelentésében róla irva : „a bányász nem örMakón vendégszerepelvén, egy rózsaszin-kedvü vendett ugy a megtalált arany darabnak, mint ö
társaságban, magát a csizmadiaczéhbe bevétetni egy véletlenül megtalált történelmi adatnak. Csik,
kérte. Kérése teljesittetett, s fokonkinti elő- Gyergyó és Kászon multja és jelenéről irt statisléptetés után, gyakornokból segéd, segédből har- tikai munkája, ezelőtt több évvel jelent meg, jemadnap alatt mesterlevelet nyert, csizmadia lett, lenleg pedig M.-Vásárhelyt és Marosszéket illető
s igy, mint okleveles tagját volt joga a makói csiz- hason jellemű munkája van sajtó alatt. Ö valójámadiaczéhnek, tisztelt Lendvay Márton urat a ban nem méltatlan vér és szellemi rokona volt a
fennebbiek teljesítésére megbízni.
mult években a Vas. Ujságban arczképileg is isEgy jó vers következményei.
„Azért is, midőn tisztelt szerkesztő urat a f. mertetett hires Benkő Józsefnek, a „Transsilva„Tisztelem a csizmadiaczéhet!" — Ezen czim évi ápril hó 7-ről kért hálanyilatkozatunk közzé- nia, s más nagybecsü művek halhatatlan szerzőalatt jelent meg a Vasárnapi Ujság f. é. 14. szá- tétele, s Lendvay Márton urnak, a tisztelt költő jének, s emlékezete méltó a nemzet tiszteletére.
mában egy szerencsés pillanatban született verse- részére, egy pár csizma varratás végetti felhiváE hó folytán feltünő volt városunkban a hazet Pájer Antal t. munkatársunk tollából. Mint sára ujonnan felkérni van szerencsém; egyszers- landóság, ugy hogy naponkint 2—3 temetésnek
annyi sok mást, e költeményt is legjobb kivána- mind tisztelettel tudatom, hogy Lendvay Márton is voltunk tanúi. Jelenleg városunkban egy, a köztainkkal bocsátottuk utnak, hogy szolgáljon mások ur fennebbi megbízatása pontos teljesítésére ez nép által csudaorvosnak nevezett egyéniség műörömére s gyönyörködtetésére. E versnek azonban alkalommal az •/. alatt másolatban csatolt határo- ködik az orvoslás terén, kinek még orvostudori
erősebb viszhangja lett, mint gondoltuk, s egész zat eredetijével személyesen is felhivatott. Tisz- diplomáját az illetékes helyen senki sem látta. Azt
„diplomatikai jegyzékváltás" támadt belőle, mely telettel maradván Makón, 1863-ik évi ápr. 22-én, mondják, hogy Gaetában vagy Nápolyban lett tubizonyosan érdekelni fogja lapunk olvasóit is. Kö- alázatos szolgája : Halász Mihály, ezéhmester."
dorrá; a Calomelt 52 grán mértékben, ugy más
zöljük azért az egész levelezést, mint egyik élő
Az itt érintett jegyzőkönyvi kivonat pedig, hasonló „szelid" orvosi szereket is oly csudálatos
bizonyságát az irodalmi ügyek iránt mindinkább mely eredetiben Lendvay Mártonnak küldetetett, adagokban rendelgeti betegeinek, kik hogy ha
terjedő érdekeltségnek.
aztán csudálatosan hamar és definitív gyógyulnak
igy hangzik :
Az emlitett versezet ápril 5-én jelent meg
„Másolat '. Kivonat a makói csizmadiaczéh- meg, akkor nem lehet csudálkoznunk, hogy ha a
lapunkban. Alig egy pár nap mulva vettük a kö- testületnek 1863-ik évi ápr. hó 7-én tartott rend- nép őt a csuda névvel tünteti ki.
vetkező levelet Makóról, az ottani csizmadiaczéh kivüli ezéhgyülése jegyzőkönyvéből :
Városunknak szép nagy cserfás erdei vanelöljárójától :
„A hivatalos tárgyalások bevégezte után, Ha- nak, ezekből azonban különösen az utóbbi két
„Tekintetes szerkesztőség! A folyó év s hó lász Mihály ezéhmester ur felolvasta, a Vasárnapi évben temérdek fa vágatott le a tanács által; a
5-ről a 14-ik számu Vásárnapi Ujság becses lap- Ujság 14-dik számából, Pájer Antal urnak a csiz- város végein a téglavető kemenezék körül, melyek
jában közlött, s Pájer Antal urnak „a csizmadia- madiaczéhet tisztelő remek versezetét; mely is a egy-egy tanácsbeli hivatalnokéi, nagy rakásban
czéhet" megtisztelt remek versezete olvasása által jelen volt czéhbeli tagok által, átalános lelkesedés látjuk ezen százados cserfákat heverni. Pedig a környékünkben és itt a városon is nagyon érezhető
fellelkesülve, a tisztelt költő iránti hálanyilatko- s kitörő éljenzéssel fogadtatván :
zat közzététele, sugyanez uton Lendvay Márton
„Határoztatott : Miként a Vasárnapi Ujság a fahiány, különösen épületre való cserfa dolgáur nemz. szinházi s egyszersmind a makói csizma- tekintetes szerkesztősége Halász Mihály ezéhmes- ban erdeink igen ritkák; azért igen üdvös volna,
diaczéh egyik tagjának arra leendő felhivására, ter ur által kéressék meg, a makói csizmadiaczéh- ezen erdeinket, melyek a városnak jelentékeny és
miként a most nevezett czéhbeli tag, a fenn dicsért nek, a tisztelt költő iránti hálanyilatkozata közzé- biztos jövedelmi forrása, mentői szigorubban mint
eleink, kik ennyire nőni engedték, fenntartani és
versirónak a ezéh tisztelete jeléül — egy pár csiz- tétele végett.
konserválni.
A téglaégetésre ugy is jobb az egyemát varrni — s árának a ezéh pénztárából meg„Lendvay Márton ur pesti szinész s a makói
térítése iránt árjegyzékétMakóra elküldeni legyen csizmadiaczéh okleveles tagja pedig odautasitta- bütt is könnyebben kapható száraz tölgy- és bikszives — a tekintetes szerkesztőséget felkérni bá- tik, hogy az igen tisztelt vers szerzőjének, a ezéh fákat használni. Uraim, mindenekfelett erdeinket
torkodik. Makón, 1863-ik évi ápril 7-én a makói tisztelete jeléül egypár nyári csizmát varrni vagy kiméljük és neveljük. — ©
csizmadiaczéh : Halász Mihály, makói csizmadia- varratni, s árjegyzékét, költségének megtérítése
ezéhmester."
végett, a csizma átadásáról szóló elismervénynyel
A ki e levelet elolvassa, első pillanatra talán együtt Halász Mihály ezéhmester urhoz megkülApróság.
Ugy jár vele, mint mi is jártunk. Megütköztünk deni kötelességének ismerje. Kelt mint fenn. —
Az élet a mélységben. Csodálatra méltó a bálrajta s nem foghattuk fel kellően annak értelmét, Kiadta : Károly Mihály m. k., főjegyző. — Halász
na vagy czethal azon tehetsége, melynél fogva a
különösen nem sejtettük, mikép keveredik bele Mihály m. k., ezéhmester."
Lendvay Márton derék színészünk neve, ki az
Ezen okmányok előterjesztése után most már tenger roppant mélységeibe leereszkedik és a feegész ügytől távol állott. Igy történt, hogy a le- örömünket és elismerésünket fejezhetjük ki, hogy lette levő víztömegnek majdnem megfoghatlan
vél tisztelt Írójának a V. U. 15. számában a kö- a makói derék csizmadiaczéh-társulat nem csak nyomását kibírja. Skoresby, ki a bálnahalászokat
vetkező „szerkesztői mondanivalót" izentük :
olvas és a mit olvas, azt helyesen fel is fogja: ha- több éven át követte,hogy az oczeán ezen óriásai
„Makó. Halász M. urnak. Meg kell vallanunk, nem aziránt, a mi az ő érdekeit és viszonyait il- természettörténetét tanulmányozza, tanuja volt
hogy a levelet nem értjük. Ua netalán keserüség leti, kellő elismeréssel is viseltetik. A költőt, ki ver- azon jelenetnek, midőn egyik csolnakból egy
és megbántódás akar lenni, ugy az ellen magunk sében annak szép tulajdonságait megénekelte, nem bálna meghárpunáztatott, és azon pillanatban az
8 a kérdéses vers irója nevében ünnepélyesen óvást csak megtiszteli, hanem viszonzásul emlékjellel is egy angol mérföld hosszu kötelet magával huzta
teszünk, s el nem fogadhatjuk. A lapunk mult meglepi, mely hogy annál becsesebb legyen, e le a mélységbe. A csolnakban levő legénység
számában megjelent versezet nem volt guny, ha- ezéh egyik tiszteletbeli tagját bizza meg, hogy helyzete nagyon válságos lőn, és a veszély oly
nem — mint azt mindenki beláthatja — igazi azt saját költségére itt a fővárosban díszesen ké- közel jött, hogy vagy a kötelet kellé elvágniok, s
becsülés nyilatkozata, hazafias szellemü, derék szíttesse el s a költőnek a ezéh nevében szolgál- a tekintélyes zsákmány elszalasztását még ezen
csizmadia-iparosaink irányában. Ezt bizonyitgat- tassa át. A megbizatás a megbízóra s megbízottra veszteséggel is pótolniok : vagy pedig éltöket
nunk sem kell. Azért a t. ezéh nevében irt levél- nézve egyaránt megtisztelő. S reméljük, hogy koczkára tenniök, és bevárniok, vajjon nem huzzaben komolyabb hangot és a derék költő irányában Lendvay Márton, mint „a makói csizmadia-ezéh e őket a bálna csolnakostól a viz alá! A legényokleveles tagja" utasitása szerint hiven fog eljárni, ség rögtön a csolnak hátulsó részébe vonult, hogy
több méltánylatot keresnénk. Elvárjuk!"
Ismét elmult 10-12 nap. De ekkor megjött a s mi nemsokára el fogjuk mondhatni az olvasó- sulya által a bálna húzásának, melynek kötele
magyarázat, s most ime el kell ismernünk, hogy nak, hogy Pájer Antal a szép emlékjelnek, az a csolnak^ orrára volt akasztva, ellensúlyul szolgáljon; minthogy annak elsö része annyira le volt
csakugyan mi nem értettük a dolgot s valami tré- egypár disz csizmának, birtokában van.
fás ember azt modhatná, hogy föntebbi „mondaniAddig is ismételjük, hogy : „Tiszteljük a ! már huzva, hogy a csolnak széle még csak egy
valónkkal" valóban „csizmadiát fogtunk", még csizmadia-ezéhet!" — Szerk.
I hüvelyknyire állott ki a vizből. A csolnak egy
ideig le- és felfelé ingott, de azon helyről, hol a
pedig derék jóra való csizmadiát. A makói levél
hárpuna a halba dobatott, épen nem mozdult el.
egészen komolyan és teljes méltánylattal volt irva.
A bálnának ennélfogva függélyes irányban kellett
E napokban vettük a következő ujabb levelet,
Vidéki
közlemények.
magát
a mélységbe Felőknie, minthogyha utját más
mely teljesen érthetővé teszi a felszólalást:
irányba vette volna, akkor a csolnakot is magával
Maros-Vásárhely, ápr. 22. (Benkö Károly
„Tekintetes szerkesztőség! Megenged, hogy
huzta volna. A legénység egy segitségére siető
f- évi ápril hó 12-ről a 15-ik számu lapjában tett halála. Csodaorvos. Erdészet.) Folyó hó 11-kén csolnak által veszélyes helyzetéből megszabadittafelhivására, több elfoglal tatásom miatt, csak most este hunyt el városunk közelében, Szentkirályon, tott. — A viz nyomása egy angol mérföldnyi
Erdély, de különösen a székely nép régi törté- mélységben harmincz ezer fontot tesz minden
válaszolhatok.
„A folyó év s hó5-rőli becses lapja 14-ik szá- nelmi adatainak legfáradhatlanabb és legkitü- Ü hüvelyknyi területre, és hány Q hüvelyket
mában „a csizmadiaczéhet tisztelő" remek verse- nőbb búvára és gyüjtője,K.-Ba.czoniBenkö Károly, nem tesz ezen óriási állat testének felülete!
zetre irt levelem, egyátalában sem keserüség, sem élete 57-ik évében. Öt is, mint körösi Csorna Sánmegbántódás szüleménye, hanem azon őszinte dort, ki a magyar nép ős hazája felkeresésére
Dr. B. L.
** (Az -uj redout-épület ebédlő termei számára) Heinrich Ede két nagy falfestmény vázlatát készitette el. Az egyik Attila nagy lakomáját,
Priscus után, — a másik Mátyás király lakadalmát ábrázolja. — Ugyanő az akadémia palotája
számára is készít vázlatokat.
** (A Rákóczi-induló eredetéről) a „Zenészeti
Lapok"-ban hosszabb idő óta folyó kutatásokat
Hajdu László egybeállitván, azon végeredményt
véli belőlök kivonhatni, hogy ez indulót az eredeti
Rákóczi nótából Bihari szerzette és az Eszterházy hg ezredének karmestere,Scholl hangszerelte.
** (A györi szinházat) a jövö téli idényre,
szerződésileg Balogh Alajos szinigazgató vette
ki, s egy szerelmes szakban működő színészre,
egy ügyes súgóra és énekképességgel biró nehány
segédszinészre levén szüksége, a hozzá csatlakozni akaró szinészeket fölszólitja, hogy őt e
tárgyban, hozzá Pápára intézendő bérmentes levelekben keressék föl.

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

Tizedik évi folyam.

19-ik szám.
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legujabb magyar könyveknek
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melyek

HECKENAST GUSZTAV

kiadó-hivatalában Pesten.
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
Mikl/kS A
ifllKlOS. J\

hót
Kd

mnatnha
Történelmi regény. Két kötet. Kis D r
IllOSlOIId. 8 . r é t (234, 258 lap) füzve 2 ft.
U I .
K é t
rész
c
&' k ö t e t b e n - K i s 8 - r é
(18O, 116 1ap) füzve
1 ft. 50 kr.

Máv
ITlOl.
TnlÍQ V i l l ó
JUlId. V d i ü

áa
e»

füzve
tfatnna
líWapf
tVdlOHd JU/iSei.
képével.

Rlíllt
Ddllü

I r f i í t n t t N a v e l l á k és vázlatok gyüjteménye.
K U I I O U . Három kötet. K.-8-r. (230, 222, 207 1.)
3ft.

A z
i d e
tftrvrfnvtái*
Ií
' S | e n e s törvénykezési szabályok.
v ^ M J l ö l . l-l. a hivatalos szöveg szerint összehasonlító, kiegészitő, a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
hón
(Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
I l d i i . GjémántkiBdNS 242 Jap. A szerzö arczvonatkozólag érkezett királyi leiratokkal kisérve l.övészy György köz- és váltóFüzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.
ügyvéd által (16-rét, 192 lap) füzve
60 kr.
Diszkötésben
Külön kiadás.
3 ft. 50 kr.

Tompa M. Regék és népregék.
Elsö Napoleon császár élete.
(504 lap) füzve
Diszkötésben

A le

s

hiteIcs

^

kutf

* »•*?• c*™-

g
képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.
2ft.
3 ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

V —VI Külföldi laní. Magyar költők műforditásai külföldi remekírókból.
•VII. Ktnlékkfttiyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
Ara egy tűzetnek füzve 70 krajczár. Diszkötésben 1 ft.

n..

K o n p l f S ' í n H n r a m a s y a r királyi tudom, p
1 \ U H L K
O d l l U O I ,
jogtanára s a t .
d
g
j
g
e g y e t e m
kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog megjelenni. — Ara e két füzetnek füzve
4 ft. 50 kr.

»' l i n é ! e * 1 é s gyakorlati
(316 l p ) f ü z v e
8 é

J\

kézikönyve
l f t .

,. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fűzre
1 ft. 20 kr.
a z
A c h n t h f QÍnfi P>m]álrivatni
1848-ki es I849-ki magyarországi
A S D O t n L a j o s e m i e K i r a t a i nadj8ratbói. Másodé kiadás. Két Skötet.
ft.
8-rét. (I. 288, l I . 160 lap.) Borítékba füzve ára

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. S S ^ Í T

zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba füzve ára
es

M a r i

A

2 ft.

k i s

F a l u é i I r n n v v t á r II ^ W
konyliakertészné, vagyis alapos
g
r d l U S I IVUllj V l a l . l I . oktatás a zöldség-termesztésben.
Metzger müve utón
50 kr.
magyaritá István bácsi. 8-rét
é (128 lap)
l ) ffüzve

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,
mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) füzve
80 kr.

Magyarország gyümölcsészete

£

$

müködésökkel szerkeszti Girokutl V. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 — 4-ik füzet. Hat füzetmk, méhben 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára
10 ít.

Jósika Miklós munkái, uj folyam.

5

2

W

Függelék az ideigi. törvénykezési szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
fűzve
•
80 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési

eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Füzve
•
"
5 ft.

Okröss Bálint. Magyar polgári magánjog

törvényhozás és az országbírói tanácskozmány modositásai nyomán, átdolgozott és
bövitett második kiadás. Füzve
5 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei. LlZf

ü

fékezéssel, közli Toldy Ferencz. Két. kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) füzve
1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésbpa
8 ft.

kr
Á r n á r l n t Irnra
Képek Maíryarorszag történetéből. Készité Geijccr
CVíi 2\l ^rtUUtt. H U i e t . Péter N. János, tervezte és magyarázta dr. Wenzel
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Harántnagyrétben. Diszkötésben
18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattaiL

tekintettel a két művelt világrósz államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

Horváth

4ft.

Mihály, dr. Magyarország történelme.

Ujonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar neuieet Europába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától «
mohácsi ütközetig. Ill ik kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek árborítékba füzve
In ft

1—4. Jö a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
Icm»rpftíír
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
3 ft. 20 kr.
füzve
5—6. Pygmaleors, vagy egy magyar család Párisban. Két kötet. (232, I S I I I C l t , I l d i . tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet I—IX. kötet. (A— Szard
208 lap 8-rét) fűzve
"
1 ft. 60 kr.
nyelv.) Ára egy kötetnek
] ft
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.
fűzve
'
3 ft. 20 kr.
11 — 13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279, 248,250 1., 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
elbe8ze lések
a z
i f j u s á g
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) fűzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207.191, 220 1., 8-r.) füzve 2 ft. 40 kr.
23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) fűzve 1 ft. 50 kr.
(195 lap) füzve
80 kr.
24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
füzve
2 ft. 40 kr.
A mulatni szerető ifjuság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap).
kötet
Borítékba fűzve
2 it.
(kis 8-rét)
4ft.
füzve

Jókai Mór. Téli zöld.

Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,

j

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
A magyar nemzet classicus irói. kotet. A 1 0

jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

OllendoríFH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

5 ft.

melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
fűzve
1 ft. 50 kr.

Stifter AdaíberTKöltöi vázlatok. S ^ S i í ^ i S " Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 i
Diszkötésben

3ft.

fűzve

ap,
1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevexett kiadó-hivatalhoz intéihetök, a mely a szétküldést
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ítot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonon Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1868.

Pest, május 10-én 1863
E l ö 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 Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
F é l évr
Egész évre (január—december)
10 ft í
e (január—junius)
Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

6 ft.
3 ft.

5
g ft.
3 ft.

Vilmos dán herczeg, Görögország uj királya.
A hajdan oly dicső, de pártvillongásoktól folyvást szaggatott Göröghon, a Miltia"desek és Perikiesek hazája, sokáig nyögött
a török járom alatt, mig ujra fölébredt
benne a régi dicsőség önérzete. 1821-ben
megkezdé a szabadulás harczát s az Ypsilanti vezérlete alatt elhullt szent seregnek
vére nem omlott hiába. A nemzetgyülés
1822-ben hazája függetlenségét kimondotta
s Európa beleszólása folytán,
tiz évi küzdelem után, 1832-ben
azt a porta is kénytelen volt
elismerni. Igy alakult a mostani görög királyság, melynek
uj fejedelmét olvasóinknak jelenleg bemutatjuk.
A görögök első királya
Ottó volt, a bajor házból; de
negyven éves kormányával a
nemzet nem volt megelégedve.
A király kevésbbé tudta
magát népe szokásaihoz alkalmazni, azért a mult évben, midőn Ottó király egy időre távol
volt, kitört ellene a rég elfojtva
táplált ellenszenv; bezárultak
előtte a főváros Athene kapui
s többé vissza nem térhetvén,
a görög királyi szék megürült.
A világtörténetben alig van
rá példa, hogy valamely kinálkozó trónt annyian utasítottak
volna vissza, mint napjainkban
a még oly ifju Görögország
trónját. Európa majd minden
uralkodó házából volt reá valaki meghiva, de e koronát, —
mely még csak egy főt érintett, s melynek eddig inkább
csak árnyéka mint ragyogása
látszott, — a megkínált herczegek közöl egyik sem találta
fejéhez illőnek. Végre azonban,
több mint félévi keresés után,
Keresztély Vilmos Ferdinánd
Adolf György dán herczegben
találtak olyat, ki elfogadni
vállalkozott azon trónt, melyet
töle senki sem irigyel; mert
valóban nem csekély feladat
kormányozni oly n e m z e t e t ,
mely folyvást régi nagyságá-

ról álmodozik, de azt visszaszerezni tehetetlen.
Vilmos herczeg, a most uralkodó dán király unokája, s Keresztély dán herczeg harmadik fia, 1845. december 24-kén született
a Schlesvig - Holstein - Sonderburg - Glücksburg házból, s elöbb kadét, azután hadnagy
lett a dán hajóhadnál. Képünk ilyen egyenruhában mutatja be.

VILMOS

DÁN

HERCZEG.

A görögök ápril 30-kán, Russell lord
tanácsára, egyhangulag királyukká választák.
A hellén nép nevében, a nemzeti gyülés
tagjai közöl választott három tagu küldöttség ment Koppenhágába öt a koronával
megkínálandó, s minthogy ennek elfogadására a dán király beleegyezését adta, s ellene
a nagyhatalmasságok sem tettek semmi kifogást : /. György néven most
ő lett Görögországnak királya.
Vallását, melyben eddig nevelkedett, ezután is meg fogja tar^tani, utódait azonban már a
keleti görög egyház szertartásaiban fogja neveltetni.
Nagykorúsága eléréséig
kormányzó tanács fog oldala
mellett állani, az ország ügyeit
igazgatandó.
A tanács élére II. Erneszt
szász-kóburg-góthai herczeg
volt kijelölve.
A feltételek közt az is ki
van kötve, hogy ha véletlenül a
dán korona reá szállana, Görögországot elhagyhassa.
Némelyek ugy t e k i n t i k ,
mint áldozatot, kit a politika
egy háborgó nemzet karjaiba
dobott, de ennek aligha lehet
tekinteni, mert a szelid lelkü
ifju fejedelemmel egyrészt a
görögök is meg lehetnek elégedve, másrészt rokonságai utján sógoraiban hatalmas támogatókat rendelt mellé a sors,
mert mig nénje Alexandra herczegnö most kelt össze a Walesi herczeggel, — hugát Dagmar herczegnőt, az orosz trónörökös Cesarovics Miklós jegyezte el.
Mennyire sikerül az uj királynak fékezni vagy megvalósitni népe nagyra törő terveit,
mely a byzanti császárság fényes álomképeit szeretné festegetni : azt csupán az idö mutatja meg.
**

