
** (Kölcsön, jótékony czélra.) Debreczen vá-
Tos tanácsa elhatározta, hogy a szükölködők szá-
mára néhány ezer köböl gabonát vasáról. Mint-
hogy azonban ezt tenni elegendő pénze nincs, a
helytartósághoz, egy évi visszafizetésre, több ezer
forintnyi kölcsönért nyújtott folyamodványt.

** (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély foly-
tán Haslinger Mátyás pesti szabó és háztulajdo-
nos ,,Mogyorósi"-r&, — Droppa Károly rima-
szombati kisdedóvó „Ligeti"-re; — Okolicsányi,
helyesebben Vitális Vendel pénzügyigazgatósági
segédtiszt, továbbá Károly és Boldizsár testvérei,
liptómegyei okolicsnai földbirtokosok „Szemesi"-
re változtatták vezetékneveiket.

** (A „Handabanda" megszűnt.) Halála an-
nál különösebb, mert annyi előfizetője volt,
amennyivel nálunk még az életről lemondani nem
szokás. Végrendeletében ezek iránt ugy intézke-
dett, hogy kárpótlásul az „Üstököst" vagy ,,Bo-
lond Miskát" szabadon választhatják.

** (Zavargás, úrbéri végrehajtás miatt.) T.
Medgyes községben, mely úrbéri pőrében földes-
urával már több év előtt egyezségre lépett, amint
az uradalom részére kijelölt földterületet körül
akarták árkolni, a nép a munkát megakadályozta.
Karhatalommal akarták tehát a végrehajtást esz-
közöl ni, de 3000 ember gyűlt össze, villákkal és fej-
székkel fegyverkezve,— a harangokat félre verve
újra ellenálltak, s a lovasságot kővel hajgálták.
Ezek után a katonaság támadólag lépett föl, s a
tömeget szétkergette. Nyomozásokból kitűnt, hogy
a zavargásban az egész környék részes volt.

** (Gömörmegye hölgyei) a nemzeti múzeum
nagy terme számára, öntött vasból, mint a megye
fatermékéből, góth stylban készült disz-széket
küldöttek. Az ülés és támla bársonyból van, mely
utóbbi a megye czimerével van ékesítve. A min-
tát Erőssy I. otanni szobrász készítette, az öntést
pedig a Heinzelmann-féle vasgyárban eszközöl-
ték. Legyenek üdvözölve Gömör derék hölgyei,
mint elsők azon sorban, melyben, hitünk szerint,
egykor minden megyénk hölgykouzoruja együtt
fog diszleni.

** (Ligetinek „Puszta" czimii képét,) mely a
londoni kiállításon a magvar művészetet becsü-
lettel képviselte, gr. Széchenyi Béla vette meg.

** (Idegen rablók.) Temesvárról érkezett hi-
rek szerint e hó 22-kén Szerbiából rablók törtek
be, s .Szászkán át Oraviezáig érkeztek. Az utóbbi
helyen népfölkelést szerveztek ellenük, de a rab-
lók erősitést nyertek Szerbiából s igy a pol-
gárőrjáratok nem foghatták el őket. Egy csend-
őrfőhadnagy kellő számú katonasággal Lúgosnál
üldözésökre ment. Remélik, hogy kézrekerülnek.

— (A bártfai fürdőt illetőleg.) Lapunk 24-ik
számában megjelent Bártfa-fürdői ismertetésünk-
höz pótlólag meg kell jegyeznünk, hogy a fürdőnek
leirása (Jhyzer Kornél tr. Bártfa városi fő- és
fürdőorvos s m. akadémiai 1. tag 1861-ki tudósí-
tásából van meritve; s hogy e fürdő azóta is tete-
mesen haladott, amennyiben több rom megint
lakhatóvá tétetett; s hogy a múlt idényben atürdő-
vendégek száma a hétszázat meghaladta.

Nemzeti sxinház.
Péntek, jun. 19. „A menekültek.-' Dráma 5

felv.
Szombat, jun. 20. „Bánk bán." Opera 3 felv.

Zenéjét szerz Erkel Ferencz. A szereposztás,
kettő kivételével, uj volt. A ezimszerepet Stéger
énekelte. Átgondolt játéka, művészi éneke, oly
alakot állított elénk, minőt e szerep előbbi szemé-
lyesitőjétől hiába vártunk volna. Jeles éneke több
oly helyet ragyogóan színezett ki, melyek azelőtt
egészen elmosódtak. A zsúfolásig tömött ház ré-
széről nem is hiányzott az elismerés. Melinda
szerepét Pauliné énekelte, és igyekezete által ki
is vívta a közönség tetszését. Sikerültebbjelenetei
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egyike a „Tiszai jelenet" volt. Simon Petur sze-
repébe helyesen beletalálta magát, a magyar szö-
veget tisztán ejté ki, és éneke tapsokra ragadta a
közönséget. Hofbauer Zs. a királyné szerepét,
Kőszeghi meg Tiborczét, szokott jelességgel éne-
kelte. Ormai, Pauli és Kaczvinszky is igyekeztek.
Az ének- és zenekar szintén elismerést érdemel.
Szerzőt sokszor hivták.

Vasárnap, jun. 21. Beau József, a bécsi
udvari operaház elsőmimikusának felléptéül „Far-
sangi kalandok.'' Víg ballet 3 felv.

Hétfő, jun. 22. Dalfy Lőrincz follépteül ,,A
troubadour." Opera 4 felv. Zenéje Verditől.
Dalfy, Ellinger óta nemzeti szinpadunkon próbál-
kozott tenoristák között legtöbbet ér.

Kedd, jun. 23. Szilágyi Pál, nyugalmazott
színész, félszázados színészi jubileuma alkalmával,
ugyanannak javára s egyszersmind Bulyovszky
Lilla asszony utolsó tollépteül „Lecouvreur Adri-
enne.1' Dráma 5 felv. írták Seribe és Legouvé.
Sajnáljuk, hogy a nagy szorongás miatt szá-
munkra már nem jutott hely, de elmondjuk, a
mint hallottuk, hogy ma ismét virágkorzoruk
árasztották el Bulyovszkynét, kinek játékán több
tanulmány, mint bensőség volt észrevehető, s
hogy a boszankodásig szépen tűnt ki a mel-
lette szereplők között, mert készakarva is alig
lehetett volna a nőszerepeket gyengébb kezekre
bízni, mint ma voltak. A jubileált agg színészt
Szilágyi Pált is sokszoros tapssal üdvözölte
szerepében a közönség, s előadás végén, a szín-
házi összes személyzet környezetében, Egressy
néhány szóval fölemiitvén a magyar színművészet
körül ötven év alatt szerzett érdemeit, F.-Mun-
kácsy Flóra babérkoszorút tűzött homlokára.

Szerda, jun. 24. „A becsületszó." Vígjáték 1
felv. Irta Szigeti J. Ezt megelőzte „A festi) álom-
képe." Ballet 1 felv. Zenéjét szerz. Pugni.

Csütörtök, jun. 25. „Bánk bán.1' Eredeti
opera 3 felv. Zenéjét szerzé Erkel F.

Budai népszínház.
Június 19. „Párisi naplopó.'' Vigj. 3. felv.
Június 20., 21. és 22. Háromszor egymás-

után : „Tiz leány és egyférj sem." Wg operetté 1
felv. Offenbachtól. Ezt megelőzte : „Alarczos
m#net" vagy „Tárgyalás a színpadon.'' Bohoza-
tos olasz operetté 1 felv. Az uj operetté nemcsak
zenéje kedvességénél, hanem mulattató szövegé-
nél s az előadás minden tekintetben kielégítő
meneténél fogva egyike lesz a .lépszinház jobb
repertoire-darabjainak.

Június i'A. „Luczifer a zöld ördög,'' Némajá-
ték 1 felv. tánczokkal. Ezt megelőzte „Orestes és
Pylades." Vigj. 1 felv. Francziából fordította
Kvassay. Mióta a társulat Budán működik, ma
este. történt először, hogy más darubot adtak,
mint amit a 8zinlap:ik jelentettek. A „Chassé-
croisé" elmaradásának Takácsné rcszulléte volt
oka.

Június 24. „A notve-damei harangozó." Né-
zőjáték 5 felv., 1 felvonásos előjátékkal. Irta
Hugó Viktor, (irervaise szerepében Csabainé lé-
pett föl.

Június 25. „Chassé-croisé." Vigj. 1 felv. —
„Fipsz a híres nöszabó." Énekes vigj. 1 felv. —•
A két darab közt Petropolis a kaucsuk ember
tartotta mutatványait.

Szerkesztői mondani való.
66Ö3 I>ll«os. B. A. A kiadó-hivatal teljesite u kíván-

takat. Hogy valamely postahivatal egy hírlap minden szá-
mától miért követel 1 krnyi dijt még akkor is, midőn az
előfizető maga hozatja el onnan? :tzt nem értjük, s ép oly
igazságtalan, mint túlságos tehernek tartjuk, miután a
rendes lapbélvegen leiül a kiadó-hivatalok az egyes hir-
lapsr.ámok vitelbérét itt úgyis kifizetni kötelesek. Több
oldalról hallottunk már ily panaszokat, s újra följegyezzük
azokat, mint a hirlapjaratást megdrágító állandó akadá-
lyokat. ".Tudtunkra csak azon előfizető tartozik a po-tii-

hivatalnak bizonyos kézbesítési átalányt fizetni, a ki •
lapot házához kívánja küldetni.

6654. Néhány szó a magyar viseletről. Nem
lehet másodrendű tárgyakról ily egetrázó nagy hangon
beszélnünk. Hol vennók akkor a szót, ha a haza igazán
veszedelemben forogna! Gazdálkodjunk a nagy hangokkal,
mert idónap előtt elrekedtink.

6656. llidvég. L. M. Ugy tudjuk, hogy mind Hart-
leben „Olvasótára", mind a Kisfaludy-társaság kiadványai
rendesen jelennek meg, s fenn nem akadtak. Ha a kötetek
megküldetése késik, legczélszerübb az illető helyen azon-
nal kérdést tenni. A „Gazdaság könyve" ügyéről nincs
tudomásunk.

6656. Keresztes. K. P. M A küldött töredék oly
természetű, hogy kiadását csak akkor lehetne megkisér-
lenünk, ha az egész mű már megjelent. Az ajánlott műre
nézve meg kell jegyeznünk, houy 7—8 ivre terjedő köz-
leményt, ha még oly érdekes Tolna is, heti-lapunkba nem
használhatunk. Fél év alatt sem lehetnénk készen vele.
Legfölebb 6 - 8 számr* valót fogadhatunk el.

6657. B.-Fíired. Sz. F. Az igért. „séták"-nak hasznát
fogjuk vehetni.

6658. Kassa. K—s. A V. U. ezidei elsó félévi folya-
mából teljes számú példány még kapható.

6659. NaRy-Ajta. Az 1861-ik évi „felirat" külön
lenyomatban kapható 20 krért Heckenast Gusztáv könyv-
kiadó-hivatalában .

6660. Tokaj. J. T. Ha keresni fogja valaki amaz
évfolyamokat, majd odautasitjuk.

6661. Nem közölhető müvek : Hazám, a te ké-
ped . . . . — Pel fiuk Visegrádra! — Tavaszi regg. Talán
nem Nem érdekel . . . . Mikor a nap . . . . Volt ae-
kem . . . . Az apa és kis fia. — A távolból. - Népdal. Bo.

. - A tanítókhoz. — Tél. Fel-felzokog . . . Nép-
. . Szépen ragyog
6662. Pest. O. B. Könnyen sejthető okok miatt nem

adható.
6663. Sárospatak. R, R. Nem vehettük ki, melyik

félévet érti ön. Átalában mégis megjegyezzük, hogy a
múlt évi folyamból teljes példányokkal többé nem szol-
gálhatunk, a január -júniusi jelen félévből azonban még
néhány teljesszámn példány van rendeleezéaünk alatt. í
küldeményt köszönettel fogadtuk.
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SAKKJÁTÉK.
183. sz. i. — T ó t h P á l t ó l (K.-Sz.-MiklÓBon).

Sólet.

, b c d e
Vilago*.

Világos iudul. s 4-ík lépéore matot mond.

A 178-dik számú, feladvány, megfejtése.
(Dósa Gábortól Pestea.)

i: V a 8 o 8 . F c 5 — b 4
2. H d 7 — c 5 tetszés szerint
3.V vagyH .£

Helyesen fejtették meg. Vtatp rémben:: Fülöp József.
— Kin- Kürtösön : Csemiczky Károly. - Kun-Se.- Miklóson:
Bankos Károly. Sárospatakon : Roth Kálmán.-- Pelsij-
Penetsnt : Endrődy Géza. - TáXyAn : H. Nagy Lajos. —
Bajmakon : Weisz Fülöp. Pesten : Cselkó György. —
Fehéregyháeén: Belke Tódor - M.- Vásárhelyen ': Dósa E.

Mellék le t : Előfizetési fölhívás a
Magyar Kajtó 18«3. ^vi július—decemberi
folyamára, — azok xzaiiiára. kik csupán a
Vasárnapi Uj*»igra vannak Holií«*tv«'.

G c ? H B T I N A P T A K.
Ho-

és hetinap
KMholiUuh és Protestáns ! Görög-orosz Izraeliták

naptár j naptar naptára

2 9
80

1
2
S
4

Vaw>r.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört,
Péntek
Szomb.

Június--•lulius
D 5 Lt!O pápa
l'éter és l'al
Pál emléke
Theodorik a|>
Sarl. Bold a>sz. Sarlós B. A.
Kornél püspök ' Heliodor
riiik pk.. Hertu I'dalrik

lunius (ó) Thninuz
l> -4 Arszlán 1« K 4 Ti.hó 11
Póter és l'ál 17 Bertalan 12
l-urzia 18 Leontin 13
Tibolt, Áron! 19 Judás 14

20 Methodius 15
21 Julián vért 16 Böjt
22 Özséb 13 41.Sabb.

© Nap- (J. H o l d -
kél | delel | nyug.;; kél | delel j nyűg-

P j PP j
6!
71

7J
81

8!
9,
9

m. ó.
4\

?!s!
48
59'

Ö.|P.
5 4
6 13

é . ! P .
9 36

10 38

ó.jp.
1 15
2' 3

7 J l 4 ' l l ! 4 2 ; 3' 3
8! 41 • | * ! 4J18
8 45' 0'42
9 9 1:44
9 49 2 40 8'12

5J31
6:52

Tele hold 1-én 8 óra 2 perez reggel.

•" '• T A R T A L O M . ' •' ' '

Csáky László (arczkép). «. R- S. — Dez»o. Szél
F.irkas. Zerin vára (folytatás és vége). Csuthy l&i. —
Bálványos vára (képpel). Luppa Péter. Képek a hazai

j népéletböl (XXIX. kép). Z. <?. Örömünnep egy kül-
földi tébolydában. Dr. Bolyó Károly, Helgoland szigete.

; Halasi Gyula. A legrégibb magyar vármegye-pecsét.
i H. Szathmáry , Károly- Tarhaz : Egyház és iskola. —

Közintézetek, egyletek. Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. ' Mi újság? _ • Nemzeti színházi napló. —
Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. •— Heti
naptár.

Felelős sigrkentó. Pákh Albert. (Lak.BM£y*r-utcs»l az )

Kiadó-tulajdonon Herkenitxt íiüKilar. - Nyomtatja l.onderer és Herkenat*t, egyetem-utuzá 4-ik *latl Peate» 186b.

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

Egész évre (január-december) 10 ft. I Fél évre (július-december)
Csupán Vasárnapi Ujsag :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (július-december) d «•

Csupán Politikai Újdonságok
Egész évre (január—december)
Fél évre (július-december)

5 ft.

6 ft.
3 ft.

Jelenleg, midőn a közfigyelem minden-
felöl az erdélyi országgyűlésre s az ottani köz-
élet mozgalmaira van irányozva, kettős ér-
dekkel fog bírni e lap olvasói előtt e közélet-
nek és benne a román nemzetiségnek egyik
kiváló tagjával megismerkedni, ki jeles el-
méje, íelvilágosultsága és vérei közt szerzett
tekintélye által népének ügyeire intéző be-
folyást gyakorol és mint ilyen, mint a ro-
mán elemnek a sajtó és a nyilvánosság
egyéb terein hatással működő
vezére, felülről alulról egyaránt
el van ismerve.

Bar-icz György Kolozsmegyé-
ben Zsákon született, hol atyja
pap volt. Az alsóbb iskolákat
Brassóban végezte, aztán Balás-
falvára ment tanulmányait foly-
tatni, s itt theologiát is hallga-
tott. A szép tehetségű és szor-
galmas ifjú már az iskolában ma-
gára vonta a figyelmet, s elöljárói
biztatása folytán elhatározta, hogy
nem lesz pap, hanem oly pályát
választ, melyen többet hathasson
nemzete érdekei előmozdítására.
Kilépett tehát a papnöveldéből, s
már egy év múlva (1838-ban) ro-
mán lapot inditott meg Brassó-
ban „Gazeta Transilvaniei" czim
alatt, mely a legelső román poli-
tikai lap volt Magyarországon,
söt az ausztriai birodalomban.
Eleinte igen kis alakban jelent
meg, de lassankint növekedett
terjedelme és népszerűsége is. Ba-
ricz a 48-ki mozgalmak alatt a
románok néhány gyűlésében már
szónokolt, de csak a forradalom
utáni évekre esik irányadó sze-
replése. 1849-ben néhány szász-
szál öszszeütközésbe jővén, ezek
eszközlése folytán az oroszok el-
fogták s csak Hurmusaki te-
kintélyes bukovinai birtokos közbenjárá-
sára bocsátották szabadon. Alig érkezett
haza, újra a szászok eszközlése folytán, az
akkori kormányhatóságok záratták be. Mi-
kor kiszabadult, vagyona már tönkrejutott,
a szerkesztéstől pedig eltiltották. Az iro-
dalmi téren azonban nem szűnt meg működni
és hatni; évről évre népszerű naptárt adott

Baricz (Baritiu) György.
ki, mely ma is leginkább el van terjedve a
románok közt, s ezenkívül román-német és
német-román szótárt készített. Később en-
gedélyt nyert a „Gazeta" folytatására, mely
azonban ekkor hivatalos közlönynyé vált,
Baricz nézetei pedig sokban eltérők lévén,
nemsokára visszavonult a szerkesztéstől, s
a lapot Marusán, a jelenlegi szerkesztő vette
át. Baricz néhány év óta a zernyesti papír-
gyár igazgatója, jelenleg körülbelöl 48—50

B A R I C Z GYÖRGY.

éves, jó erejében levő férfi s nagy családja

van.
Az alkotmányos mozgalmak megkezdő-

désével lépett ismét a nyilvános küzdtérre.
Most a „Gazeta Trans."-nek főmunkatársa,
s az ő közremunkálása teszi e lapot legte-
kintélyesebbé és legnépszerűbbé a román
lapok közt; az erdélyi románok minden föl-

merülő kérdésnél Baricz tanácsát kérik ki,
a gyűléseken utána indulnak. Nemzete bi-
zalmát nagyobb mértékben birja, mint bárki
s széles tudománya, mérséklete, és független-
sége által közbecsülést vivott ki saját íélei
közt. Többször kinálták meg hivatalokkal, söt
Oláhországba is magas állomásokra hivták,
de mindeddig visszautasította az ajánlato-
kat, s függetlenségét meg kívánta örzeni.

A f. évi aprilban tartott kongresszuson
némi meghasonlásba jött Saguna
püspökkel, a románok egy más
tekintélyével; s közelebbről a
szebeni „Telegrafulu" is megtá-
madta egyes nyilatkozatáért, mely
„Erdé lynek Magyarországgal!
unióját" illeti.

Az általa alapított lap az idén
tartotta századnegyedes jubileu-
mát. A pest-budai román nők
megemlékezve ez a lka lomról ,
Szent-Györgyre, mint neve nap-
jára, diszalbummal t i s z t e l t é k
meg, következő levél kíséretében:

„Mélyen tisztelt ur! A legelső
román lap az ausztriai birodalom-
ban, a „Gazeta Transilvaniei" ez
évben négy edszázados jubileumát
ünnepli meg. Jól tudjuk, mily ne-
héz körülmények közt kezdte meg
ön ezen a románok előtt igen
nagy becsü lap szerkesztését.
Igen jól tudjuk, melyek és meny-
nyiek érdemei tisztelt uraságod-
nak a nyilvánosság terén : a tet-
tek maguk beszélnek. Apr. 23-kán
Szent György napját, uraságod
neve^agját ünnepeljük; ez alka-
lom igen kedvező ránk nézve,
hogy üdvözöljük uraságodat a
távolból és kérjük a mindenha-
tót : adjon uraságod részére hosz-
szu és szerencsés életet, állandó
egészséget és azon lelki erőt,mely-

lyel a románok érdekeit vedé a„ Gazeta" meg-
jelenésétől a mostani időig. Kérjük,[fogadja el
ezen albumot tőlünk mélyen tisztelt urasá-
god testvéri emlékül, fogadja elismerésünk
jeléül azon lélekkel és kedvvel, melylyel azt
a román nők ajánlják. Pesten apr. 13-án
1863."

Az erdélyi országgyűlésre több kerü-

27-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, julius 5-én 1863.
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let akarta képviselőjének választani, de e
közben kir. hivatalossá neveztetett ki s
mint a lapok irták, a múlt napokban Bécsbe

» hivatott.
•'•''> A mi politikai fölfogását illeti,nem hall-

gathatunk el pár megjegyzést : ugyanis
a hazai történetből merített tapasztalatai
nem a leghelyesebbek, bár többet szokott
hivatkozni a inultra, mint a jövőre, és felvi-
lágosodottsága daczára kevés bizalommal
viseltetik a magyarok iránt, pedig csak biza-
lom által jöhet létre a társnemzetek közt az
egyetértés, mi nem kevesbbé kívánatos a
románokra, mint a magyarokra nézve. afe

.1 á110 s g a z d a.
1.

János gazda legény korában
Tetőtől talpig nyalka volt;
Nem tudta más, do senki szebben
Felkötni a nyakravalót
Rengő csokor hullámzó celymcn
E'Aist-gombu mellény felett,
Patyolat-ing lobogó ujjal
Megakasztott sok lány-szemet.

Válla hegyén lengett a dolmány,
Selyem-posztó, nagy anyjaként;
Darutollas kalpag tejében
Dalra csapva szokás szerént.
Fejét fenn is hordta c végett,
Könnyű volt, még nem érte gond;
,,Ilyen legény magasra nézhet —
De nézzen is'- — vén anyja mond.

Lábuj-hcgycn járt lejtve, büszkén,
Mint a véti obsitos baka,
Ki monda is neki nem egyszer:
,,Öcséin, huszár sem volt maga?"
Máskor meg igy : „hé, János urfi,
Szőrit a csizma ugy-e, nem?1' —
,,Mi gondja kednek, eb a lelke,
Ha szőrit is, én viselem."

Különben más eltűrte Jánost,
Csak a baka nem állta ki;
Boszantotta, ha ö kívüle
Huszárosán járt valaki.
Ezért, ha látta, indulattal
Mindig utána mormogott:
,Hej, hetyke fattyu, házasulj csak,
Csizmád sarkát lejebb nyomod.'

Egy obsitos bakának mindig
A bölcsével ór föl esze;
Tudta ő, iiogy a szép legénykét
Megkábitá a gőg szesze,
Es hogy nem lányka, de kisasszony,
Kire büszkén szemét veté;
„Kisasszony, m'crt n e ! ' mond nagyanyja,
De a baka csak neveté.

II.
János gazda házas korában
Mindig fakó ruhába' járt!
Ruhája hagyján! arcza sápadt,
Szeme bágyadt, haja zilált.
Annál czifrább volt a menyecske,
Kendő, ruha csupa selyem, —
Arany perecz a hókezecskén
S kalap a fűrtözött fejen.

Ha mentek együtt, .János némán
Lehajtá melléig fejét;
Mit is szólt volna? szép nejéből
Folyt a vidám, nyájas beszéd, — —
Mig lángszcme járt jobbra-balra,
S az ifjakra kacsingatott,
Keni győzvén visszaüdvözölni
A sok bókot „szép jó napot."

A vén baka látván e dolgot,
Megcsóválta galamb fejét.
Felkaczagott? nem, egy kör.ycsepptől
Törülte meg öreg szemét.
„Hajh, János gazda, most csehül vagy,
Bő a csizmád, mégis szőrit;
Magasra vágytál, 8 szállsz alá már,
Feleséged visz pokolig" . . .

így szólott az öreg magában,
S a korcsm.iházba bcstihant;
Szokása volt örömre, búra,
Hörpentcni egy korty italt.

Mit látott ott? — — János mogorván
Könyökölt már az asztalon,
Előtte bor, és a sarokban
Búsan zengett a cziuihalom

Fejes István.

A csonka kar.
Történet i besztílv. ••— Ir ta : Bocskai/ Papp Lajos.

I.
Tahi Ferencz uram íölovászmester volt

1. Ferdinánd és Maximilian királyok alatt;
mint stettenbergi szabad báró, s a királyi
udvar kegyencze a legelső házakkal vala
összeköttetésben; mint jóra való vitéz, és
hónának védője,nagy becsületben volt. a nem-
zet előtt.

Jóságáért, — mit fényesen bebizonyított
azáltal, hogy Petrovics Pétert, ki Izabella
királynő számára Erdély visszafoglalására
nagy sereggel beütött, Lengyelhonból szé-
pen visszakergette, s kidolgozott terveit,
meghiúsította, — Béla-várát nyerte a felség
kitüntetett kegyének érdeméül.

Elbeszélésünk korában a viszályok szin-
tere vala egész Magyarhon, s a kap 'solt ré-
szek, a törökkel szomszédos tartományok
Horvát- és Tótország, s ezeknek várai mind
meg annyi kulcsok valának, melyek az idegen
jogbitorló orra előtt becsukták a kaput. Tahi
uram tótországi birtokaiban lakott kedves
családjával, s a csaták fáradalmait kedves
nője Zrínyi Ilona s egyetlen szeme fénye,
bájos leánya a szerény Magdolna körében
pihente ki.

Szép volt e leány, mint fejlő rózsabimbó,
melyet a legelső májusi regg fakaszt ki,
karcsú mint liliom, melynek ragyogó szin-
pompája, tiszta fénylő színe bámulatra ra-
gadja az embert, oly tökéletes remeke volt
nemének, minőt halandó lényben képzelmünk
előteremt, a kellem a szivjósággal, az arcz
azonos a lélek tisztaságával.

Tahi Ferencz uram háza látogatott volt
békében ugy mint harezban, a jó öregúr azt
szerette, ha háza mindig jó barátokkal volt
telve. Ha harezba ment, az ifjak serege kö-
vette, azalatt a nyugalmat szerető öregek,
kiknek kezeikből kihullt már az ősi kard,
Zrínyi Ilona aggályait osztandók, megláto-
gatták Szomszéd várát, segítették az unal-
mas órákat érdekes társalgásaikkal elűzni

Mily szép volt a régi ősapák e kiváló tu-
lajdona; mily máskép vari ez jelenben, hol a
rangvágy és féltékeny dicsőség, álhit, irigy-
ség korlátokat vont még a rokonok, és kö-
zeli barátok közt is.

Sok baj volt pedig ekkor nagy Magyar-
országban, kivül belől ellenség, pártkülönb-
ség, de kiket eskü, vagy honfiúi szent köte-
lesség kapcsa egybeíüzött, ott a láncz-
szem erősen volt egybefogva, s csak iszonyú
erő téphette azt szét.

Voltak akkor is néha emberek, ide-oda
kapdosók, de azokon a nemzet átka feküdt,
s az ilyeneknek vétkei ezrediziglen meg-
büntettettek az unokákban, s a kérlelhetlen
nemezis szertetépte, szaggatta azt, mint
szél a könnyű polyvát.

Egy szép derült nyári napon diszfogatu
hintó dübörgött be a szomszédvári kapun,
s belőle daliás barna arczu férfi szállá ki.

Erdödi Péter, horvát bán volt az ér-
kező. . . .

Tahi uram épen a tornácz alatt üldögélt
s látva magas vendégét, elébe sietett.

— Micsoda szerencse hozta kedves bán
ur szerény váramba, üdvözlé a feléje siető
főurat a szívélyes házi gazda, s lelkes öröm-
mel vezeté családja körébe.

Kedvcsen vette a bánt a ház minden tagja,
kiről oly sok szépet, és jót hallottak volt;
kitüntetett szeretettel fogadta mindenki a

szerencsét, melyet a bán ur jelenlétével oko-
zott nekiek. Erdödi ott felejtette szemét a
szép virágon, a Magdolna-képen, szivén va-
lami lázas ingerültséget érzett, hirtelen nem
tudott felelni Tahi uram kérdezgetéseire,
csak „tessék,".„igenis" laconicus feleletekkel
válaszolt.

— Foglaljon helyet kedves bánom, legyen
házamnak rég óhajtott kedves vendége, szólt
Tahi uram, szokott vidor kedélyében, látva
az ifjút zavart állapotában, mondjon valami
újságot a jó .Magyarhonból, mit hallott az
öreg királyról? — ide ide, erre a vörös ka-
napéra.

Erdödi soha sem hitte volna, hogy ily
kellemes kelepczébe kerüljön, az ö szive sza-
bad volt és nyugodt, el nem tudta gondolni,
hogy mi Isten csudája érte, hogy még sza-
vakat sem lelhet, pedig az ö szive, esze ugyan-
csak helyén szokott lenni. Öntudatla-
nul helyezkedett le Tahi uram közelében, 8
mig a bájos hölgy alakja előtte állt, addig
nem jött szó ajkaira, csak bámult, és nézett,
s egész a nevetsegig ügyetlenkedett. . . .

Minek köszönhetem a szerencsét, valóban
meglepő, s váratlan szerencse . . . szólt a be-
szedés házigazda közelebb csúszva a mc-
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rongü bán felé.
— Köszönöm kérdését, már egészen bele-

szoktam uj szerepembe; egy ideig terhes volt,
mig a helyi viszonyokkal tisztába nem
jöttem, de már minden aggály eloszlott,
egyedül a háztartás gondjai aggasztnak, fe-
lelt a bán egy elnyomott sóhaj közben.

— Csekélység, mosolygott az öreg, ezen
könnyű segíteni, sok szép lány terem a Duna
és Tisza mentében, kikből ép gazdasszonyok
s jeles honleányok kerülnek, — válasszunk
egyet édes bánom, s haza vigyük Zágrábba.

— Talán akadna, ha oly messzire nem
mennénk is, felele Erdödi czélzással.

— Akadhat, akadhat, csak akarat kell, s
az aggály eloszlatva leend.

— Egy ember sem elég magának, tapasz-
talás tanitja meg az embert az élet viszo-
nyait ismerni, s kegyelmed sok oldalú isme-
retei, világbani jártassága, hánykódó hajómat
révpartra juttatni, egyedüli reményem; e
czélból jövék egyrészről kedves udvarába,
hogy tanácsát kérjem —

— Felette lekötelez bán ur bizalmassá-
gával, mit megtartani s híven megőrizni szent
kötelességem

— A viszonyosság elvénél fogva szabad
legyen figyelmeztetnem kedves urambátyá-
mat, hogy ajándékozzon meg bizalmával, oly
jól esik attól, kik szivünkhez közel állanak,
a rokoni megszólítás, mely közelebb vezet a
szoros barátság lánczát föltalálhatni.

Itt elhallgatott a bán s az öreg ur mo-
solygós szemébe merült tekintetével, azután
f oly tata •.

•- Ne említsen hivatalomról, szólítson
magyar szokásként testvériesen,atyailag; mig
amaz idegenséget, bátortalanságot gerjeszt,
ez föl bátorít s megnyugtat.

— Köszönöm a figyelmet s a tiszteletet,
melyet személyem s házain iránt nyilvánít;
igyekezni fogok, hogy azt éltem fogytáig meg-
tartsam —^szólt a naiv öreg átölelve Erdödit.

— így kedves bátyám, így már nyugodt
vagyok — egészen itthon érzem magamat.

— Nafy kópé lesz ez Erdödi, ha kinövi
O v i t

magát, gondola az öreg, szívesen engedve és
osztva a lelkesült ifjú öleléseit.

E perezben nyitott be a terembe Zrínyi
Ilona, a kedves házi nő, a két férfi szerelmes-
kedéseinek tanujául, mosolyogva közelgetta
bontakozó férfiak elé.

— Ha ugy tetszik uraim, egy kis magya-
ros uzsonnára a szomszéd terembe átsétálni
kérem.

— Az ismeretség s barátság megpecsét-

lésére isten jóvoltából pár üveg szerémit
költsünk el, a nők gondoskodtak, hogy a
lángital jóizü és kellemes legyen, ka<-zagott
a jó vérü öreg, karján vezetve Erdüdit az
étterembe.

Mit és mennyit fogyasztott el a két föur
és családja az ízletes étkek s italokból, hogy
és miképen folyt le a társalgás, nem ujuk le
a kedves olvasó előtt, ezt képzelmiikre bíz-
zuk; egyedül a válás perezét érintjük, mint
elbeszélésünk fömozzanatát.

A fogat a tágas folyosó előtt állott, négy
almásszürke paripa toiiibolt a homokkal hin-
tett udvaron. t

Erdödi a tornáczra lépett, hova az egész
család követte, ott állt a szépség minden bá-
jaival megkoszorúzott hajadon, a vár ékes
kertének szerény virága, a szülök büszke-
sége, szemefénye; meleg szavakban bucsu-
zott a bán, megölelgette az öreg hadfi széles
vállait, megcsókolta Zrínyi Ilona kezét s
jobbját a szemérmes leányka felé nyujtá, mit
az remegve fogadott el, — az ifjú mélyen,
lázasan nézett a fénylő fekete szempárba,
gyöngédeden, de a szerelem egész hevével
szoritá meg a jobbot, mely kezeiben reszke-
tett . . . azután föllépett a disz hintóba, még
egyszer szenvedöleges arczczal visszatekin-
tett, miközben az alinásszürke paripák ki-
dübörögtek a vár tágas kapuján.

(Folytatása köve kezik.)

Az angol nyilvános nevelés.
Lajos Fülöp franczia király volt nevelő-

nője, s az ifjúság számára készített egész
könyvhalmaznak böbeszédü írója, az isme-
retes Madame Genli?, meglátogatta egyszer
a hires Biirkét Londonban, s midőn ettől, az
an"-ol nevelés füelvei után franczia böbeszé-
düséggel kérdezősködött volna — a komoly
angol férfi, a nőnek egész nevelési bölcsesé-
gét kitáró fecsegéseit megunván, egyenes
felelet helyett, vendégét kocsin teendő sétára
szólította föl s az ajánlatot elfogadó növel a
Hydepark felé robogott. Itt Bürke egy nyirfu
csoportot megpillantván, ekkép szőlitá meg
a kérdezősködő útitársat: „Madame! íme itt
buján tenyészik nevelésünk, jelleinképzésiink
alapelve, föeszköze. A nyírfa-vessző a Heath-
master kezében a legszilajabb uracsok mez-
telen hátáról nyalogatja az aristokrata vért,
s szilárdítja az angol jellemet."

E-iy angol e történetet a hires német
tudósnak, Thkrsch Frigyesnek elbeszélvén,
— midőn látta, hogy ez, a fegyelmi eljárás
ily különös módja felett csodálkozik — azt
jegyezte meg, hogy „a szokás és szoktatás
An^olországban enyhítette ama fenyitö esz-
köz keserűségét, s az ifjú, kit vesszővel meg-
fenyítettek, e büntetést csak annak folytatása
gyanánt tekintette, a mit ö, kisded korában,
szigorú anyja, vagy nevelönöje. kezéből
ugyanazon helyre kapott. Egy pofoncsapás,
botütés, vagy megszidás nagyon fölingerelné
az ifjút, s talán szomorú következményeket
vonna maga után : de a vesszözést nyuga-
lommal tűri,hanem csak íöinestere kezéből."

Az angol iskolák eszményképe az etovi
fótanoda, Windsor mellett, a királyi lak
irányában, a Thernze jobb partján. Itt a ki-
rályi udvar közelében neveltetnek az angol
államférfiak gyermekei, nem annyira sokféle
tudomány, mint kevésnek mélyen ható tanul-
mányozása, és más európai államokban is-
meretlen szigor által, szilárd jellemü em-
berekké.

Itt a fötanár a tanítványok irányában ko-
ránsem játszsza a barát, szerepét, hanem mint
elöljárójuk, szigorúan őrködik azon rendsza-
bályok pontos megtartása fölött, melyeknek
a tanítványok a napirendre nézve alá van-
nak vetve. A tanárt Etonban nemcsak bokáig

érő fekete tógája, teszi tiszteletessé; hanem
azon rendithetlen komolyság, mely mellett
Perikies nyugalma is csekély — akit pe-
dig az atheneiek sem vignak sem szomorú-
nak nem láttak soha. E magaviselet a tüzes
angol ifjúságot folytonosan tiszteletteljes tá-
volban tartja. Egy alkalommal, midőn a fő-
tanár, Davis, a szünnapokban King lordot,
mint a többi vendég, frakkba öltözve meglá-
togatta volna, a lord fia bámulva simult
atyjához, mondván : apám, én nem tudtam,
hogy dr. Davisnak, mint más embernek, láb-
szárai is vannak.

Az iskolának egyedüli rendes tanítója a
fútanár, (heathmaster). — Ez mintegy 600
serdülő angol uracs, herczeg, gróf, báró s
köznemes-iiju felett suhogtatja a nyirfa-
vesszöt, kérlelhetlen szigorral. Választ maga
mellé segéd tanítókat is (assistents), kik ön-
kénytesen többé el nem mozdíthatók. A nö-
vendékek, osztályok szerint, ezeknek szigorú
őrködése áhí vannak vetve, de e segédtanítók
oktatással nem foglalkoznak. — A tanítás a
tanodától rendezve s ellenőrizve, magántani-
tókra(privy tutors) van bízva. Minden tanuló
külön magántanitónak adatik át. Ilyen tani-
tót az ifjú hazulról is hozhat magával; ellen-
kező esetben a fömester egyik segéde lesz az.
Egy ily tanítónak több tanítványa is lévén,
iljait otthon, magántermében oktatja, azután
összeválasztván az egyforma tehetségeket,
azoknak iskolai dolgozatokat ad fel, ezeket
velők olvastatja, s elüttök fejtegeti s velük
is fojtegetteti a napirenden levő tárgyakat.
— E tanítók feladata annál nehezebb, men-
nél több különböző tehetségű ifjú van reá-
jok bízva.

Kitűzött órában valamennyi magánta-
nitó apró csapatai összegyűlnek az iskola
két termében, melyek közöl az egyik hajdan
kápolna volt, a másik pedig egy ó modorú
gótli csarnok, melynek hátterében a fótnes-
ter trónalaku tamláss/.éke emelkedik, s mel-
lette sorban a segédtanítók alacsonyabb
tanszékei állanak. Az illető osztályok ezek
körül sereglenek egybe. Miután a fömester
támlásszékére letelepedett, a legnagyobb
csend áll be. A segédek rendre fölhívják az
egyes osztályokat, meggyőződést szerzen-
dök, ha vájjon a tanulók a magántanitók
magyarázatait fölfogják-e? s azokat bőveb-
ben fejtegetve, kiegészítve, elősegítik az
oktatást. 11a a segédek körül saját tanítvá-
nyaik is vannak, ezek csak mint hallgatók
szerepelnek, s a segédek füfigyelme azokra
terjed, a kik más gondviselése alatt neve-
kednek. A kikérdezés után az osztályban
Írásbeli gyakorlatot készitnek a növendékek,
hogy minden tanuló, magán-tanítójától füg-
getlenül, haladását bemutathassa. Ezután, a
munkálatok átvizsgáltatván, másnap ha-
sonló összejövetelt tartanak, mely alkalom-
mal az illetők,érdemük szerint, nyilvánosan
kapnak dicséretet vagy korholást, jutalmat
vagv büntetést. A tanulók sorban lépnek a
fömester székéhez elvenni érdeinök jutal-
mát. Ez a hanyagokat az óra bevégződtével
megvesszözi, mig a szorgalmasok bizalom-
mal hágnak a lépcsőre, munkáikat az iskola
királyának bemutatandók. Ha egyiknek vagy
másiknak munkálata, — például egy latin
költemény, — különösen sikerült : délutáni
órákban az egész iskola játékra kap enge-
délyt. Ily kitüntetés nem mindennapi, és
sokszor a jutalmazottnak egész életére nagy
hatású.

A nagy reményekre jogositók arezképeit
lefestve a terembe akasztják. Itt láthatók a
később világhírűvé lett Pitt, Canning, Fox,
Wellesley s mások arczképei, még azon idő-
ből, midőn ifjúságuk legszebb éveit, ez iskola
falai között szigorú felügyelet alatt töltötték.

Nyilvános tanórák egymás után nem kö-

vetkeznek, s nem nagy szá'tnuak; naponkint
alig van kettő, három, s leginkább csak az
oktatás ellenőrzése czéljából. A tanórák
közt szünórák vannak, melyeknek tetszés
szerinti használásában az ifjakat csak a ma-
gántanitók által adott munka korlátozza.
Ha ezt elvégezték, szabadon játszhatnak a
tanoda melletti pázsiton, különböző játéko-
kat, melyek az évszakokhoz mérve rendesen
változnak. Lakásaik többnyire az iskola kö-
zelében lévén, felváltva, játékhoz és mun-
kához könnyen foghatnak. A játéktér csak
nyilvános tanórák és istenitisztelet alatt
üres, — egyébkor, s különösen a déli s al-
konyi órákban, népes. Ama spártai fegyelem
eredménye, a rend, mindamellett még a
játékra is kiterjed, anélkül, hogy a szabad-
ságot korlátozná; sőt még a ruházatot s an-
nak alakját sem zárja ki figyelméből. Magas
csizmát, szűk nadrágot, s a köcsög kalapon
kivül más föveget hordani tilos. Átalában
kék frakk, sárga nankin szövetből pantalon,
czipö, fehér harisnya, mindig a legtisztább
állapotban, az etoni ifjak rendes nyári
öltözéke.

Az intézetben magában körülbelül száz
tanulót ápolnak, s ezek képezik az intézet
magvát. Mindennapi ételök a bárányhus,
délben sülve, estve főve, azon régi tanodái
szabály szerint : ovi' a vescuntui". E spártai
egyszerűséghez a konyhára vonatkozólag
csak nem rég járult azon rendelet, hogy az
intézet jövedelméből, a bárányhus mellé
burgonyát is kapjanak a növendékek.

A többi tanuló a városban él, de bölcs
megszorítással. A Themzén át Windsorba
vezető híd a korlát, melyet átlépni nem sza-
bad, ha mindjárt a közelfekvö Windsor, a
királyi lovagvár, a legpompásabb ünnepély-
től ragyogna, s ligete a legvidámabb vadá-
szattól zajongna is. A városban csak meg-
határozott számú egyszerű, de tisztességes
ház van fölruházva a fömester által azon
joggal, hogy tanuló ifjakat tarthat; többnyire
tiszteknek és lelkészeknek feddhetlen erköl-
csü özvegyei. Egy ilyen özvegy 6—iO ifjút
lát el szállással és anyagi jóllétükről gon-
doskodik, s egyszersmind házának pontos
rendtartásáról a főmesternek felelős. Ha az
anyagi gondjaira bízott ifjak valamelyike
neheztelésre szolgáltat neki okot, egyszerű
följelentés a íömesternél elegendő, hogy a
növendék a szokott büntetést megkapja,
anélkül, hogy annak magát csak mentegetni
is szabad volna. E há<ak egyébiránt a tisz-
taságnak, rendnek, illedelemnek valódi pél-
dányai. A szülői háznál sem lehetne jobb
dolga az ifjúnak, mint e tiszteletreméltó
asszonyságok gondos ápolása alatt, s részint
e tisztességes bánásmód, részint a nyirfa-
vesszötöli félelem eredményezi, hogy néha
évek múlnak el anélkül, hogy az ifjak ellen
csak egyetlen panasz is érkeznék be.

Az ifjaknál a fölkelés órája, valamint a
menet és jövet ideje meg van határozva; s
összejövetelük másutt, mint a közjáték he-
lyén vagy az ily nevelöházakban, hallatlan
dolog. Rövidebb napokon esti 7, — nyáron
pedig 8 órakor mindenki otthon, munkája
mellett lenni köteles; s a fömester e rend
megtartásáról bizonyos lehet, mert egy nö-
vendék sem merné azt áthágni s í'gy ápo-
lónő sem mulasztaná el az áthágást följelen-
teni, különben tüstént elvesztené a tanuló
ifjak tarthatásának jogát.

Hogy a növendékek, midőn később az
élet küzdterére lépnek, miképen emlékeznek
az etoni életre vissza, például egy eseményt
emiitünk föl a később oly híressé lett Fox
életéből.

Fox, III. György angol király első mi-
niszterének s kegyénezének, a mindenható
lord Hollandnak fia volt. A hatalmas mi-
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niszternek egyszer békealkudozások végett
Parisba kellett menni. Mielőtt elutazott
volna, Windsorban, a királyi udvarnál idő-
zött. Ez alkalommal meglátogatta Etonban
tanuló fiát, s elbeszélte neki, hogy Parisba
fog utazni. Az elkényeztetett fiu rimánko-
dott apjának, vinné magával. Az apa nem
tudván ellenállani fia óhajtásának, szemé-
lyesen kért erre a fömestertől fia számára
engedelmet. A deli angol fiút nemcsak atyja
tekintélye, hanem személyes előnyei miatt
is, a párisi és versaillesi előkelő körökben
mindenütt hizelgő előzékenységgel fogadták.
Francziaországban mutatásának ideje, az
ifjú előtt, etoni egyhangú életéhez mérve,
valóságos paradicsomnak tetszett.

Visszatérvén Etonba, a tanodában párisi
divatos öltözetében jelent meg. Épen a pá-
risi társadalmi élet ked-
vességét s szerzett tapasz-
talatait festette meleg sza-
vakkal társai előtt, midőn
a fömester, dr. Davis belé-
pett. Elcsendesült min-
denki; a fömester pedig
Katói komolysággal in-
tette magához a felpipe-
rezett növendéket, s a ru-
házati rendszabály áthá-
gásaért büntetést szabott
reá. A mámoros élet után
m a g á t ily büntetésnek
vetni alá, sértette Foxnak
büszkeségét, s azt kiállani
vonakodott. — »Ugy ki
lesz ön csapva!" szólt rö-
viden a tanár. A főtanár
higgadtsága annyira lehü-
tötte a heves ifjút, hogy
ez kérésre forditotta a dol-
got, s roszulléttel ment-
vén magát, a büntetésnek
másnapra leendő halasz-
tását kérte.

A fiu haza sietett, s
rögtön megírta atyjának
a dolgot, kérvén : men-
tené meg őt e gyalázattól.
Lord Holland akkor te-
kintélyének legmagasb fo-
kán állott, s a királynak
nemcsak minisztere volt,
hanem barátja is. Fia le-
velét k a p v á n , sajnálta
kedvenczét, de válaszában
megírta, hogy nincs hatal-
mában, öt dr. Davis bün-
tetése alól kimenteni.
Másnap a növendék maga
m e n t a főmesterhez, a
büntetést kiállani. A fő-
mester, támlás székében
ülve, nagy-komolyan
monda, hogy a miért a
megérdemlett büntetést tegnap kiállani vo-
nakodott, ma duplán fogja azt kapni, s Fox
meztelen hátán a főtanár a nyirfavesszö -csa-
pásokat megkettőztette.

És Fox élte fogytáig áldotta dr. Davis
emlékét, a miért öt nem kímélte. „Kényez-
tetés és hizelgés által, — monda többször,
meglett korában, — az atyai házban és Pa-
risban a semmirekellők útjára jutottam; de
azon vesszőcsapások kiábrándítottak, s azon
útra téritettek, melyen most haladok."

Kp.

Képek a hazai népéletből.
XXX. V i z m e r i t ő leányok.
A magyar Alföld több vidékén nem a

egjobban áll a dolog kutak és iható viz tekin-
tetben. A jó vizű kutak számos helységben

a ritkaságok közé tartoznak; néhol nagy tá-
volságra vannak a helységtől, másutt meg
épen nincsenek. Ily helyeken azután segit a
Duna, Tisza, Körös, Maros stb. melyeknek
vizéhez ha egyszer hozzászokott az ember,s
főkép ha át van szűrve, főkép télen még
kellemes ízűnek is találják az illetők, kiknek
az üdítő forrásvízről különben sincs fogal-
muk. Hiszen még Buda főváros lakosainak
igen nagy része is a Duna vizével enyhíti
szomját: a várba egy hatalmas gép emeli a
vizet, a parthoz közelebb lakó szegényebb
emberek pedig maguk merítik meg korsói-
kat. Sőt az alakulóban levő pesti nagy víz-
vezeték is valószínűleg Dunavizzel fogja
ellátni Pest házait. A szegedi vízvezeték
már vígan osztogatja a Tiszavizet a szege-
dieknek.

Képek a hazai népéletből : XXX. Vizmeritő leányok. — (Lotz után rajzolta Jankó.)

Mellékelt rajzunk Lotz szép képe után
egy érdekes jelenetet mutat, a mint két csi-
nos falusi leány vizet meríteni jön a folyóra.
Ez a falusi leányok rendes találkozója, s ő
rajok van bizva a házak vizzel ellátása, s ha
épen nagy a vizszükség a háznál, sokszor
egész nap mindig útban vannak a Tiszához.
A mai tikkasztó forróságban s szárazságban
szinte megirigyli az ember e leányok mes-
terségét, főkép a képünkön látható Zsuzsiét,
ki oly jó kedvűén áztatja bokáját a hűvös
elemben.

A párisi leendő opera-színház.
Hazánk fővárosának, az ifjú Pestnek

emelkedését, néhány év óta örömmel szem-
léli minden magyar. Nem is említve, hogy
hazai kereskedésünk egyik föéleterének, a

Dunának partja évről évre szépül; látjuk,
hogy rozzant épületek helyén pompás palo-
ták emelkednek. A redout-épület maholnap
befejezve, diszes helyet foglalna el Európa
bármely fővárosában, s hol ezelőtt négy év-
vel még rákosi homokot sepert össze a szél,
nemsokára komoly méltósággal tekint az
agg Dunára az Akadémia palotája, a tudo-
mányoknak szentelt csarnoka.

Azért emiitettük ezeket meg, nehogy
saját hátramaradásunk jusson valakinek
eszébe, midőn a világfőváros, Paris, egyik
most emelkedő legszebb épületéhez vezetjük
az olvasót.

Lehet, hogy akad, a ki kevésnek találja
mindazt, a mit e téren még eddig elömu-
tathatunk : de tekintve, hogy tulajdonképen
csak a közelebbi évtizedekben léptünk az

emelkedés terére; s te-
kintve az eredményt, hogy
mit hozott létre azóta a
hatalmasnál hatalmasabb
csapások egész rajától lá-
togatott nemzetünk : tő-
lünk az igyekezetet, s a
mi ezzel karöltve jár, a ha-
ladást megtagadni nem
lehet.

És most térjünk át
azon épületre, melyet ezút-
tal képünkön bemutatunk.
P a r i s , mely nagyszerű
építményeire büszke, rég-
óta érezte már egy állandó
operaszínház h i á n y á t .
Azon ideiglenes épület,
melyben eddig a múzsa
megvonult, nem képes
már befogadni, különösen
a vidékről mindig nagy obb
nagyobb számmal a fővá-
rosbanmulató közönséget,
de külseje sem áll arány-
ban a körűié emelkedett
pompás épületekkel.

Napóleon éles tapin-
tata e tárgyban is meg-
előzte a közönség szavát s
egy uj, diszes opera-szin-
házra alkalmas helyet sze-
melvén ki, az emelendő
épület tervezésére pályá-
zatot hirdettetett. Ez, mint
nálunk is többször történt,
először nem felelt meg a
várakozásnak; azért a há-
rom legjobb terv készítő-
jét uj pályázásra szólítot-
ták föl, s ez alkalommal
Garnier Károly még ifjú
épitész nyerte az első di-
jat. A terven teendő mó-
dosítások végett Garnier
meglátogatta az európai

legnevezetesebb színházakat, azután átvette
az építés vezetését. Az épület alapkövét
1861. augusztusában tették le, s most az
első emeletig áll készen. Építése, terv sze-
rint 20 millió frankba kerül.

Az épület, a czélszerüségnek megfelelö-
leg, három főrészből látszik összetéve lenni,
melyek egymással a legnagyobb öszhangzás-
ban vannak : az előcsarnok, a tulajdonképeni
terem, és a színpad. Homlokzatán nyolcz
pár korinthi oszlop ékeskedik, s tetejét elől
két ódonszerü szoborcsoportozat koszoruzza,
négyes fogatot ábrázolva. Oldalt az egyhan-
gúság kikerülése végett két erkélyszerü
szárnyépület lesz hozzá csatolva. A terem
tetejét kúpozat fedi, mely a császári koroná-
ban végződik. A legmagasabb rész alatt
lesz a színpad, a szükséges gépezetekkel.

Az épület magassága, Paris egyik ma-
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gasabb tornyának, a Sz.-
Jaques-egyház tornyának
magasságát éri el; ha pe-
dig az alapépitéseket is
hozzá számítjuk, a Notre-
Dame egyház-tornyával ve-
télkedik. Belterjedelmére
nézve azt tervezik, hogy
csak 2000 nézőnek legyen
benne hely.

Megnyitása 1866. aug.
15-ikére van kitűzve; de
ez csak ugy lesz lehetséges,
ha mellette a munkaerőt
megsokszorozzák. Az épü-
let jövő évben emelkedik
fól egészen. Az azután kö-
vetkezőben jő fedél alá;
míg belső fölszerelése ismét
egy teljes évet fog igénybe
venni. **

Mérgek és mérgezések.
Már nem egyszer lőn meg-

vitatva a kérdés : Vájjon ta-
nácsos-e megismertetni a nép-
pel is a mérgeket, vagy nem
lenne-e jobb, azok isméjét csu-
pán a tudomány lapjainak tar-
tani fönn? A kérdés valóban
komoly. Mert ha az alattomos
visszaélések eredményéből ité-
lünk, azok ismerése veszélyes :
ha a véletlen szomorú követ-
kezményeire gondolunk, hasz-
nos, sőt kellő. Aztán az ön-
kénytes mérgezések amúgy is
kétségbeesés szüleményei, a
szántszándékosok p e d i g ke-
mény bünhödéseknek vetvék
alá : tehát maradjunk inkább
az elsőnél, s a lehetőségig tá-
volítsuk el a véletlennek is be-
következhető siralmas eredmé-
nyeit.

A V. U., de más lapok
is hoznak s pedig nem egyszer
mérgezési szomorú eseteket,
mi leginkább onnan szárma-
zik, hogy a nép azon növé-
nyeket nem ismeri, melyek-
kel gyakori érintkezésben áll.
Én dr. Fried nyomain megis-
mertetem a hozzánk közel álló
vadnövényeket, elmondandom
a mérgeztetés ismertető elő-
jeleit, s bemutatom amaz el-
lenszereket is, melyek a vé-
szes körülményekben gyógy-
€rővel birnak.

I. Maszlagos nadragulya,
vagy farkascseresnye, mérges
cseresnye, veszett fii, ördög-
bogyó, szépasszony virág, bo-
londfií. Elneveztetése is ve-
szélyt sejtet velünk, hátha
még hozzá teszszük : miszerint
minden része, de legkivált
bogyója oly veszélyes, hogy
néhány óra alatt kinos halált
okoz, mig ügyes kezekben
több betegségben hatalmas
gyógyszer.

Található árnyas hegyer-
dőkben., v i rágz ik júniustól
augustusig, szára 3—6 láb ma-
gas, gömbölyű és vörösbarna,
levelei 2—5 ujjnyi hosszúak,
derékon szélesek, al- és fól-vé-
gen hegyesek, fűnemüek, ága-
sok; miként a szár fölrészét,
ugy ezeket is gyöngén pehely
födi, s puhák. Gyümölcse cse-
resnye idomú, leves, eleinte
zöld, utóbb vörös, végre fekete
fénylő bogyó.

A mérgezés jelei ezek :
azonnali szédülés, főfájás, tá-
melygó járás, minő az ittas em-
beré, elgyengülés, de a mér-
gezett arcza ezek mellett is

m



p i'8 piros marad, a testen a fájdalomnak semmi
nyoma nem mutatkozik ; sőt az ily megmérgezett
ember vidor, kaezag, dalol, s mert hiszi, mikép
előtte minden tárgy mozog, kapkod, mintha ma-
darakat fbgdosiin. Hányás akkor szokott beállani,
lia nagy mértékben vette be a mérget, de a szem
kisebb adagnál u bizonyos áruló; középpontja ki-
tágul, ti kekszem feketét játszik, vakságot is okoz-
hat; a nyak, s/.áj, száraz, nagy szomj és nehéz
nyelés áll be, néha a fül is cseng, 8 az ész folyton
háborog. Egy óra nlutt beáll a haiál, melynél
többször dűli és görcs mutatkozik, de melyet rán-
gás és teljes taggyöngülés előz meg.

Gyóyy*z*rek : Mihelyt mutatkoznak az elő-
jelek, legelsőbb is minden áron hányás eszközöl-
tessék , utnna fekete kávé vagy viz ndassék,
czitromlévcl vagy cczettel vegyítve; az első csak
ezitromlével, a második mindkettővel elegyítve;
ha kábuhís vagy a gondolkozásban zavar mutat-
kozik, jég vagy legalább jó hideg vizzel fej boro-
gatáshoz kell fogni, mosogatni kuli azonnal és
folyton hideg vizzel az arezot is, hozzá meleg
lábfiirdű veendő s abba hamu vagy só vetendő,
mustárlisztet is tanácsos bele vetni. Ha kapható,
nagy sikerrel alkalmazható a mustárkovasz a láb-
ikrára és karokra. Látván, hagy a mérgezett na-
gyon gyönge, nytijts neki egy kis bort, elgyengült
tajnait és idegeit moíd és dörgöld szesz^zel vagy
borral; de idő és fáradság ne kiméltessék.

II. Rrdoizirom, miskép : túvisnlma, csod-ifa,
maszlag, sziu'ós disznó, szűrős dió, pukkanta —
datura str.imoniuin— utak mellett terem, szemét-
dombokon, hányt partokon, ,«zántatlan löldön, s
júliustól septeniberig virágzik. Szára 2—1 láb
magas, mely gömbölyű, zöld és sikos, ágbogas le-
velei mig gyöngébbek, szintén nagyon puhák.
Virága fehér 2—3 hüvelyk hosszú és tölcsér-
idomú, gyümölcse tüskés migkupában rejlik és
tojáá-idomu. Dörzsöltctés következtében minden
ré.-ze — de kivált gyümölcsének kigőzülgése,
utálatos, kábító, sőt halált hozó, még szobában
száriitatása is nagyon veszélyes.

Eíi'jel'k : A te-tbe jutván, clkdbulást, esz-
mélctknséget, szélhüdúst, rángást, őrültséget,
lelketlen álmát s többnyire gutaütést okoz. Beáll
csakhamar az égető szomj, a szótlanság. fogcsi-
korgatás s a belrágásnak más iszonyatos jelei.

Gyógi/szerek. Az ntaláncs éi legközelebbi
SCgédmódok a fönnebbiek, tehát itt is azok alkal-
mazandók azon hozzávctéssel, hogy itt a fekete
kávé és eczet alkalmazásún kívül a kamilla— pi-
pitér, ezé.kl'üvirjg — leve vagy a tej igen hasznos
szolgálatot tcíz.

III . Hunyor, vr.gy hóv rág, Kriszlus és kará-
csony viráij.

llunyornév alatt több növény ismeretes, de
mind egy fajhoz tartozik, mind hasonló egymás-
hoz, s egyből ráismerhetni mindegyikre, — (hellc-
borus.)

Első helyen áll a fekete, terem hegyekben,
erdőkön, 8 virágzik deczcmbertől februárig, vi-
rága fehér: egyéb f.tj v tavaszi növény, s mirc/.ius
és aprilbcn szokott virítani, a tavasz ehő i.övénvc,
8 vdágo-zöld színéről kö:mycn mcg'mnorliető ;
ilyen szinü virága is, mely harang-idomu, megle-
hetős nagy, s valami sötétvörös szegély itt-ott
látszik rajta.

Szára földön Iiover. kissé fás, s ritkán van
levele, hajtása a felvégen kezdődik, s van 7 — 9
keskeny zöldbarna levele; misik a :

Zöld hunyor, ennek szára mijd l ' '5 láb ma-
gas, kétnyelü ágakkal, felül fényes, sötétzöld, vé-
gén fogas levélkékkel, május és júniusban min-
den á^án pár szép nagy lefüggő zöld virággal,
gyökei rostosak, de nagyoa mérgesek, árnyas
hegyeken nő.

Van hüdijs hunyor is — hclleborus foctidus
— 8 ennek csupa morzsolása is hányást, főfájást
erőszakol.

Márgez's jelei: Erőszakolt hányás, fájdalmas
hasmenés, torok és szájégés, gyomor és bél fájda-
lom, hideg izzadás, kábulás é-* görcs mutatkozik,
ez érzéketlenségbe, aztán pedig halálba megy át.

Segély. Miután a hányás magától is beáll,
annak létrehozása nem szükséges; adni kell tehát
a betegnek ezitromleves fekete kávét, tejet vagy
limonádét. Ha a testben nairy fájdalom jelenke-
zik, a szenvedő részeken meleg borogatás alkal-
mazandó; ha pedig erőtetett hasmenés állna be,
mi habár utóbb is, de rendesen bekövetkezik, tej
s vizzel allövet alkalmazandó.

IV. Piros gyűszűvirág, — digitális purpurea.
— Szára 2—3 láb magas. boTzas; rövidkocsányu,
ránezos, tojásdad, lándzsás, csipkézett levelekkel,
szép piros, belül fehérbabos, nagy gyüszüidomu
virággal; a virág fürtöi, 8 a szárnak csak egyik
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oldalán áll, nő erdős és száraz helyeken, itt-ott
kertekben is látható, júniustól augusztusig virág-
zik. A szár magassága 3—4 láb, a levelek 2 —.'5
hüvelyk hosszúak és tojás alakúak, a virágok 1 —
1'/, hüvelyk hosszúságra nőnek.

Mérgezés jelei : A szem világa elhomályoso
dik, nagy szomj áll be, szédülés következik, s a
szájat, nyakat nagy száradtság kínozza.

Ha nagyobb adagban jutott a gyomorba, há-
nyás, gyomorszaggatás, hideg izzadás és gutaütés
szokott bekövetkezni.

Segély. A mérgezettnek egész teste, különö-
sen szive tája azonnal cczettel mosandó, és hányás
eszközlendő; keverj aztán árpaf.íztet tejbe, azt
add be, aztán viz és eczetallövctet alkalmazz. Ha
a mérgezett, látását is elvesztette volna és szédü-
lésbe esett, alkalmaztassék hideg burogatás fe-
jérc. Főfigyelem arra fordittassék, hogy a beteg
a lehetőségig háton feküdjék.

V. Sisakvirág; — aconitum lycocotonum, ez
farkasölö sisakvirágnak is mondatik; — katikasi-
sakvirág, — aconitum napelhu — néhol kertidisz-
virág; máskép viharkalap, barátcsuklya, méreg-
növény.

Áz első megismerhető 2 — 4 láb magas szárá-
ról, rövid kocsánya, halványzöld, 5 részre oszlott
leveleiről, melyeknek mindegyike fogas és három-
vágásu. Hosszú nyclü fürtösen függő virágai hal-
ványsárgák s 5 ezirmuak, leghosszabb a felső,
mely sisakkint a többire lekonyul.

A másik az előbbitől 7 részü, fényes zöld
levelei és szép kék virágai által különbözik, töb-
biben egymáshoz nagyon hasonlók. Kertben (> láb
magasságra is felnő, 8 ezen szelid állapotában nem
igen veszélyes. Virágzik júniustól augusztusig.

Mérg"ztetés jelei : Szédelgés, nagy clgyön-
gülés, torokégés, s bizonyos merevség érzete a
szájban, néha hányás, hasmenés, beliájdalom, lá-
tástompulás, öntudatlanság s halál is következik.

Segély : A bajon hamarjában igy lehet segi-
teni: ha nem áll be hamarjában a hányás, azt min-
den áron elő kell segiteni. Hányás eszközöltetik
torokcsiklandozás s melegvíz ivása által, jó to-
vábbá a ezukros, timsós, vagy tojásfehércvel ve-
gyitett viz is. Hányás után adj fekete kávét czit-
romiévcl vagy sok langyos tejet; nagy elgyön-
gülésnél egy kis jó bort is lehet bevenni.

VI. Biirük — conitun. Ennek 3 neme ismert,
s mindegyike kábító, csípős, sőt halálos növény-
méreg. Első a :

Mocskos, melynek minden része embernek,
marhának cjryaránt ártalmas — conium ínacula-
tuin. — Terein minden szemétdombon, omladéko-
kon, szántóföldeken, sövények körül, sőt kertek-
ben is, virágzik június, július és augusztusban.
Szára orsóalaku, 8 néha G—7 láb magas, sima,
fényes., néha kékrsikos, rajta vörösbarna foltok
szt nilélheiők 8 mindig üreges. — Vig3'ázatlan
gyermekek sipot ké-zitnek belőle; levelei petre-
zselyem és pájztinákkal könnyen füleserélhctők,
cíakhogy morzsoltatás esetében bűzös.

Másik a gyilkos csomoi'ika y^',xy vizi biirük
•— cicutu virosa — mr'g hatályosabb, mint amaz;
sőt hazánkban a növények közt ennek gyöke leg-
niérgcsebb. Nő vizenyős helyeken, s szára 3—5
láb m.igas, vastag, üreges, karczolt, kopasz, felül
szürkészöld, alól fehéres és villá.-ágn, nagy levelei
kétszer, háromszor szárnyaltak, fiirészesek. Vi-
rága mint amazé, ernyős. Gyökere zöld. tojásdad,
IIIISD-S ha megmetszed, belül fehér, s belőle sárgás
kábiló nedv fejik. S inert a petrezselyem s pasz-
tináklioz szinté1) hasonlít, morzsoU'ukor pedig
szaga nem olv undorító, mint amazé : csak a he-
lyiség és a zelleréhez hasonló szagáról ismerhe-
ted meg. Harmadik a :

Kafyap trczselye.m, ádáz hiíriik vagy mérges
ádáz — a"!ihusa eynapium — kivált virágzó álla-
potában nagyon hasonlít a valódi petrezselyem-
hez; szára 1 — 3 láb magas, gömbölyű, kékes sze-
gélyű; levelei fénylők, felül barnazöldek, alól vi-
lágosabb szir.ück, s morzsoláskor szintén bűzösek.
Virágzik jun. — augusztusig, virága kicsi, fehér,
ernvós, gyöke orsóidomu, fehér, rostos, nedve
tejfölös.

Mérgeztetés jelei : Ellankadnak egyes tagok,
a lélekzés nehéz, s ut >bb majdnem lehetlenné vá-
lik, mire halál következik.

Néha mély álom, öntudatlanság, sőt őrülés is
származik belőle. A tagok megmerevednek, vagy
nehéz rágás fogja el őket, az arezszin zavart és
vörös, mindannyi jel gyors segélyt igényel.

Segély : Ila a mérgezett bódult állapotban
van, erősebb szagok által, minő például a hugyrg-
szesz — salmiak — vagy vizföcskendezés és eczet-
teli mosás által észrehozandó; ha őrültség jelei

mutatkoznak, ártalmatlan helyezetbe teendő, *
fejére hideg borogatás alkalmazandó, de ha azon-
nal hányás eszközölhető, az legyen az első gyógy-
mód; hányás után nyújtható neki boreczetes viz,
Ila fájdalom mutatkozik, vagy legalább láthatók
jelei, rögtön olajos allövet alkalmaztassék; bor-
eczet a test mosására is használható.

(\ége következik.)

Egyveleg.
— (A könyvnyomtatás feltalálójául) átaláno-

san Gutenberg János ismertetik cl; némelyek
azonban ezt kétségbe akarják vonni, s Janzoon
Lőrinczct (kitől Gutenberg J. tanulta el) fölébe
emelni; mások ismét megadják az érdemet mind-
kettőnek, miután véleményük szerint a könyv-
nyomtatás'két különböző városban két, egymással
semmi viszonyban nem álló férfiú által találtatott
fel. — Hogy melyik vélemény igaz? . . . hit ;les
okmányok hiánya miatt be nem bizonyítható.

Janzoo.i Lőrincz, közönségesen Coster (Küs-
ter) név alatt ismert Harlem városi (Hollandiában)
polgár volt. O már koros ember vala, midőn egy-
szer séta közben, dus lombozatu tölgyfák alatt
azon gondolatra jött, hogy egy tőlgyágat levág,
arra betűket vés, melyeket festékkel vagy tintá-
val bekenve lenyomat, hogy velők unokáinak
hasznos szórakozást szerezzen. Midőn ez sikerült
neki, azon gondolatra jött, vájjon nem lehetne-e
egy egész lapot ily módon lenyomatni? Gondola-
tát tett követte; — sűrűbb tintával sikerült neki
több lapot nyomatni, melyek Harlemben most is
selyembe takargatva ezüst szekrénykében őriz-
tetnek.

Sok kisérlet, számtalan nehézség után végre
elérte vágyát és „A lélek tükre" czimü munkáját
öntött góth betűkkel német nyelven 1450-ik év-
ben lenyomatta. — Ez emiitett év karácsony éj-
jelén, kimerítve munkája fáradalmaitól, éjféli
misére ment. — Midőn visszatért, keserű megle-
petésérc észrevéve, hogy egyik munkatársa, kit
esküvel lekötelezett találmánya titokban tartására,
több nyomd-ji eszközzel és számos betűvel meg-
szökött. — Ezen esemény szerfelett lehangolá. —
Mondják, hogy megszökött munkatársa mainzi
Gensefleisch (Gutenberg) János, mások ismét
állítják, hogy Füst vagy Faust volt. — Polgár-
társai Coster Lőrincz lakja elé emlékszobrot állí-
tottak; lakára pedig, egy márvány lapra, a kö-
vetkező felírást vésték : ,,Memóriáé Sacrum. —
Typographia. ars artium conservatrix, hic primum
iiiventa, circa annum MCCCCXL. B— y L.

A struezmadár tojása. Bizonyosan mindeni-
künk hallotta azon mondát, hogy a struezmadár
tojásait nem mnga költi ki, hanem azok kiköltését
a nap melegérc bízza. Egyik másik utazó valamely
kopár sivatag helyen valaha látott egy magános
fctruez-tojást, és innen húzta azon következtetést,
mely aztán költőink szemlélődésébe és állattani
könyvcinkbe is átcsúszott. A mily természetelle-
nes és szeretet nélküli volna a struez ezen szokása,
ép oly mcgfjghatlannak tűnnék fel előttünk ;
hogy a tojásból kikelt kisded hol nyerné a szük-
séges ápolást, hol lelné a ragadozó ölyvek és ke-
selyük ellen a védelmet? Ezen valószinütlcnségek-
hez hozzájárul móg azon tapasztalás is, hogy a
struezok a mérsékeltebb égövek alatt maguk köl-
tik ki tojásaikat. É J ezek gyengédebb érzéssel
volnának felruházva, mint a melegebb égővek alatt
élű testvéreik ?

Biam György, egy északamerikai utazó sa-
játságos felvilágositást nyújt nekünk a talány
megfejtésére. A struez egy nagy fészket készit a
földön, és pedig oly alacsonyan, hogy azt csak
akkor veszi észre az ember, ha tőszomszédságában
van. A nőstény három vagy négy tojást tojik e
fészekbe, a tojás k közöl egyet a fészektől bizo-
nyos távolságra viszen, ott leteszi és saját sorsára
bizza. Ejente a nőstény maga szokott ülni a többi
tojásain, nappal pedig a hím által váltatik fel
ezen szülői hivatásban. A kitett tojás rendeltetése
ezen madár különös gondoskodására mutat. A
etruez ugyanis a fészekben levő tojások kikelése
előtt a kitett tojáshoz megyén és azt feltöri. Ez
erre nemsokára be lesz bizonyos kék szinü legyek
által lepve, m?lyek tojásaikat a rothadt struezto-
jásba beletojják, hol aztán egy sereg kukacz
fejlődik ki. Mire ez megtörténik, arra a struez
kicsinyeit már kiköltötíe, azokat azután a kuka-
ezos tojáshoz vezeti, hol a gyenge kicsinyek első
zsenge élelmöket feltalálják. Dr. B. L.

Egyház és iskola.
** {A pesti kir. fögymnasiumnál) a magán-

vizsgálatok f. hő 19-én d. c. 9 órakor veszik kez-
detüket Pest, jul. 1-én. Dr. Rómer F. igazgató.

** (A pesti ev. ref. th'ologiai intézetben a köz-
vizsgákat) e hó 20 án és 21-én fogják tartani.

** (Szavalati verseny.) Kolozsvárit az uni-
tarium kollégium növendékei a szavalásból egy-
más közt versenyt rendeztek. A csinos, diszkötésü
könyvekből álló öt rendbeli jutalomért 15-en sza-
valtak különböző költeményeket. — Iskoláinkban
a szavalásra aránylag móg igen kevés a gond.
Hasonló versenyek rendezése tanintézeteinkben
sehol sem ártana.

** (Egyházi adományok.) A közelebbről De
zsen tartott erdélyi ref. közzsinaton igen szép szent
czélu adakozásokat jelentett< k be. Ugyanis gróf
Kun Kocsárd, a hátszegi egyházak s iskoláknak a
vallás és nemzetiség érdekében 8000 ft. alapít-
ványt tett le; a m.-láposi egyház és iskola fölse-
gélésére pedig gr. Teleki György 1000, gr. Teleki
Miksáné, Collins Cook Jcniiy, élete végéig éven- |
kint 50 ftot ajánlott meg.

Közintézetek. egyletek.
** (Az alakítandó nemzeti torniegylet) tagjai

m. hó 30-án tartották első értekezletökct Feszi
Ágoston városi tanácsnok elnöklete alatt a test-
gyakorló iskola helyiségében. Ideiglenes elnökké
egyhangúlag Preisz Móricz tanárt, — az alapsza-
bályok átvizsgálására pedig bizottmányi tagokul
dr. Bakody Tivadar, Ebner J. N., Richtcr Antal,
Müller Emil, Jalics Kálmán és Hauszcr Lajos
urakat választották meg.

""(A pesti dalárda) e hó 12-hén gőzhajon
Esztergomba rándul. A hajó, mely 3()0 személyt
elég kényelemmel vehet föl, reggeli 9 órakor fog
Esztergomban kikötni, 10 órakor a bazilikában
nagy énekes mise, délben ped'g ebéd lesz a hajón.
Az utazás és élelmezés együtt 3 ft. 50 krba kerül.

** (A pest-budai zenede) növendékeinek vizs-
gálati hangversenye, jul. 5-én, azaz ma d. u. fél
5-kor megy végbe a múzeum dísztermében. A nö-
vendékek a jól választott zenerészeken kivül Fáy
Andrásnak,,A külföldiek"czimü 2 felv. vigjátékát
is elő fogják adni. A hangversenyjövedelme a ze-
nede pénzalapjára lesz szentelve. Fölhívjuk rá a
közönségnek figyelmét.

4* (A pesti takarék-pénztárban) július 1-tól
kezdve a betett pénz kamatozása, — ha mindjárt
csak két hétig maradna is benn az összeg, — a
betétei előtti naptól kezdődik, s a kivétel előtti
napig szárnittatik. Könnyebb számítás végett
minden hónapra 30 napot számítanak.

** (A debreczeni kereskedelmi és iparkamra)
közelebbi ülésében, a titkári állomásra több folya-
modó közöl Simonffy Imrét választották meg.

"* (A biharmegyei gazdasági egylet) múlt hó
végén tartott közgyűlésében, elnökül Tisza Kál-
mán, alelnökül pedig Szunyogh Albert és b. Gerli-
czy Bódog urak választattak meg. Az egylet kü-
lönben erős lábon áll, mert 155 alapitó, 177
rendes, és 127 évdijas tagja van.
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mindent. A szántóföldek, kertek és rétek le van-
nak tarolva; az idő előtt elsárgult őszi vetések, a
még halványzöld tavasziak, a gyümölcs és szőlő,
mind el van seperve. Ezenkívül temérdek a kar,
melyet ez elemi csapás a barmok és egyéb házi
állatok között okozott. Még emberélet is esett ál-
dozatul, nevezetcsen egy 8 éves fiút a szabadban
érve a jég agyonvert; vele volt két testvérét pedig,
szorgalmas ápolás után is, alig hozhatták vissza az
életre. — A csapás különben az egész környéket
érte. a miért a kétszercsen sújtott községek az
adó elengedése, vagy legalább könnyitésc vé-
gctt,a m. kormányhoz fölterjesztést szándékoznak
tenni.

** (Jégverések.) Múlt hó 2l-dikén délután
Tiszafüred határán a vetéseket és ültetvényeket
a jég annyira tönkre tette, hogy hclyökön a föld
pusztán maradt. A gulyákat és nyajakat, melyek-
nek elég gyorsan menekülni ídejök nem volt,
szintén megtizedelte. Mi több, még egy pár em-
berélet is áldozatul esett. — Ugyanazon napon
délelőtt Cáongrádon tojásnyi nagyságú jégdara-
bok estek, s a terményekben okozott kárt, a
gyenge termés daczára is 50—G0 ezer ftra becsü-
lik, de amelyből semmi sem volt biztosítva. —
Szintén e napról a ,,T—ó" azt irja, hogy Szat-
máron ludtojás nagyságú jég verte a határt.

m újság?
** (Deák Ferencz nagy hazánkfia) a napokban

újra elhagyja Pestet, de nem az erdélyi ország-
gyűlést megy meglátogatni, mint több lap hibásan
emlité, — hanem visszatér Sz.-Lászlóra, s a nyár
hátra levő részét ott fogja tölteni.

** (A pestvárosi szegények házában) a leg-
idősebb lakos egy 105 éves öreg asszony, ki bár
a teljes elgyengülés folytán szüntelen ágyban van,
de kedélyének ifjúságát még teljes erejében birja.

** (Ritka lovaglás) Gr. Zichy Jenő, volt or-
szággyűlési képviselő, a napokban meglepő utat
tett lóháton, ugyanis N.-Szolcsanytól, Nyitrán 8
Komáromon át egy és ugyanazon lovon Fejérme-
gyébe Sz. Mihályra lovagolt, s a 36 mérföldnyi
utat két és fél nap alatt tette meg. Nem tudja az
ember, hogy a ló vagy a lovag erejét csodálja-e?

** (Egyik ifjú építészünk), Vojta Adolf, ki
önképzés végett több ideig Londonban tartózko-
dott, s ki nem egy hazai és angolországi jeles
épület emelése által lett nevezetessé, nem rég
Xantus Jánossal Amerikába volt utazandó; jun.
23-án azonban Pápán egy magyar honleánynyal
házasságra lépvén, a szeretet lánczaival állandóan
hazánkhoz van csatolva. Legyen üdvözölve a ma-
gyar nő, t i jeleseit visszaadja a hazának.

** (A jószág és hazai t- >• menyek adásvi >-ési
ügynöksége,) — ttkintve a balsorsot, mely hazánk
legtermékenyebb részét ínséggel fenyegeti, - min-
den jutalomra számítás nélkül, emberbaráti szem-
pontból tudatja az illetőkkel, hogy a dunántúli
kerület egyik legtermékenyebb vidékéről egy ura-
dalom, 2000 hold tagositott, és 15,000 hold tago-
sitatlan jó gye])- és tarló-legelőt jelentett be az
intézetnél, 5 — 6 ezer darab birkának jutányos
feltételek mellett nyári legeitesésére és telelteté-
sére. Azért, kik o legelőt igénybe venni óhajtják,
az intézetnél (országút 4. sz ) jelentkezzenek.

* (A székesfehérvári kereskedelmi ifjúság)
a múlt hóban a szomszéd keresztesi erdő árnyas
lombjai alatt vidám mulatságot rendezett. Sokan
vettek benne részt, és jól mulattak. Czélja azon-
ban csakis a mulatság volt. — Szivesebben em-
litenők, ha valami jótékony czéllal lett volna

betegen fekszik. De remény van hozza, hogy mi- i összekötve, úgyis a mai világban sokan vannak, a

Balesetek, elemi csapások.
** (Pdropolis, a híres kaucsuk ember,) a ki

legközelebb hazánk nevezetesebb városait is meg-
látogatta, s bámulatra ragadta rendkivüli hajié-látogatta, s bámulatra
konyságá'val, amint a napokban a budai népszín-
házban föllépett, idegrándulást kapott^ s azóta

előbb fölépül s bámulatos előadásait folytatja.
** (Szerencsétlen vadászat.) Hunyadmegye

Csema. nevű helységében egy ottani birtokos,_ ki-
nek a vadászat kedvencz időtöltése, saját erdeiben
nemrég hajtóvadászatot rendezett. A hajtókkal
Perasz°a nevű hegységre rándulván . ott egy
vaddisznóra bukkantak. Az illető birtokos a vadat
megpillantván, rálőtt s csak a durranás után vette
észre, hogy golyója nem a vadat, hanem egy, a
vadtól megijedt leányt talált, ki eszméletlen ro-
gyott a földre. Ennek láttára vadászfegyverét
saját mellének szegezte s meglőtte magát. Jóllehet
a golyó mindkettőjükön súlyos sebet ejtett: mégis
sikerült őket eszméletre hozni; de kivált a leány
sérülése nagyon veszélyes.

** (Pusztító fergeteg.) Tisza-Szölösröl érte-
sülünk, hogy múlt hó 21-én ott minden ember-
emlékezetet meghaladó vihar dühöngött. Az omló
zápor közt félfontos jégdarabok tettek tönkre

kiknek szomorkodni van okuk, 8 a kiknek jól
esnék a vigasztalás.

** (Uj savanyuviz-forrás.) Debreczen vidéke
ismét gazdagabb. Az ottani csereerdőben a na-
pokban savanyu viz-forrást fedeztek föl. Hogy
azonban e forrás vize müy helyet foglal el az ed-
dig ismert savanyuvizek sorában, arról még nincs
értesülésünk.

•' (Jogi ügynökség Bécsben.) Régen érzett
hiány volt Bécsben, főkép az üzlet terén, oly egyé-
nek nélkülözése, kik a magyar törvénykezésben s
jogi ügyekben is kellő jártassággal Jbirnak, s ké-
pesek és jogosítva vannak kellő utasítással ellátni
az illető feleket, s egyúttal a Magyarországba ki-
ható üzletekben közvetítő szolgálatot tehetnének.
E bajon segitve lesz ezentúl Szvttenay jogtudor,
volt kassai jogtanár s okleveles ügyvéd ügy-
nöksége által, melyre, 10,000 ft. biztosíték meliett
nemcsak az engedélyt nyerte meg, hanem már

meg is indította azt, sőt több jelentékeny külföldi
háztól, magyarországi ügyeik elintézésére megbí-
zást is kapott.

** (Bergám rablótársainak bofzuja.) Említet-
tük már, hoixy a Duzs Lajos által kézrekeritett
rablók Duzsnak sógorát hoszuból megölték. K
hajmeresztő eseményt a P. II. levelezője követke-
zőleg beszéli el : Múlt hó 2 lén c-t i 7 órakor
Bergám szétoszlott csapatából <! rabló ismét Bog-
dására tört, és pedig Pap József idevaló pol-
gár emberhez, ki Duzs sógora lévén, Bergám s
két társa elfogatasában tevékenyen közreműkö-
dött. Pap Józsefnek egész házát kimotozták, a mi
pénzt találtak, elszedték, s a 70 éves embert 4 2
eves fiával együtt iszonyúan metíkinozták. Ujjaik
között a bőrt felhasogatták, s e kínzás után mind-
kettőt az utczára vezették. Itt valami 30 lövért
tettek. Eleinte a levegőbe, majd a két áldozat
mellébe lőttek, mire mind Pap József, mind fia,
halva roskadtak össze. Bogdásán körülbelül 800
ember lakik, a legnagyobb rész nem mert kíjöiii
lakhelyéből, a ki oda jött is a rablás színhelyére,
fegyvertelenül nem mert a fegyveresekkel szem-
beszállni. Midőn a két áldozat összerogyott, az
egyik rabló holt tetemeikről beszédet tartott az
összegyűlt néphez, hogy ,,igy fognak mcgboszuliii
mindenkit, ki a szedrénv-len;én\ t eláru'ja.1' Aztán
eltávozván Bogdasáról a kücsönyi pusztára men-
tek. — Itt az ispánnál vacsorát parancsoltak, o
közben folyvást lövöldöztek, s a hajdtinak meg-
hagyták, hogy menjen Selyére csendőrökért, ne-
hogy az ispán urnák baja legyen. A hajdú el is
ment, de Selye a pusztától 3/( (irányi távolra van,
s mig a csendőrök esti 10 órakor megérkeztek, a
rablók az uraság kocsijain már elhajtottak, éi
semmi nyomukat sem lehetett eddig feltalálni.

** (Halálozás.) Részvéttel vettük a hírt, hogy
távol levő tudós hazánkfiának, Duka Tivadarnak,
— ki a Ganges partjairól lapunkat is több érde-
kes közleménynyel gazdagította, — édesanyja,
id. Duka Ferenczné, szül. Szeghy Johanna, inult
hó 21-én Pelestén jobb létre szeiulerült. Szivének
az fájt legjobban, hogy 14 év óta távollevő fiát
újra nem láthatta. Béke legyen hamvai fölött!

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez a múlt héten beküldetett :

A nemzeti színház nyugdíjintézete számára :
Budáról Nándorff'y Emil 10 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, jun. 2G. „Ármány és szerelem" Szo-

morujáték 5 felv. Irta Schiller Fridrik. — Régen
nem láttunk a maihoz hasonló kikerült előadást.
Jókainé gyönyörű szavalása, Felek iné természe-
tes játéka, Egressy alakítása, Szerdahelyi köny-
nyüsége,mind a legteljesebb fényben ragyogott.
Ily jeles személyesitők közt lépett föl Károlyi L.
vidéki szinész, Müller szerepében, s dicséretére
válik, hogy nemcsak a gyéren képviselt közönség
tetszését, hanem az ítészét megelégedését is ki-
érdemelte.

Szombat, jun. 27. „Zampa". Opera 3 felv.
Zenéjét szerzetté Herold.

Vasárnap, jun. 28. „A vén bakancsos és fia
a huszár". Népszínmű 3 felv. Szigetitől.

Hétfő. jun. 29. „Mátyás diák". Népszínmű
3 szakaszban. Irta Balogh István.

Kedd, jun. 30. Rendkivüli előadás, Stéger
fölléptével, a szárazság miatt Ínségre jutott alföl-
diek javára. A jól válogatott darabokból álló elő-
adás üres szinház előtt folyt le. Némelyek a fővá-
ros közönségét kárhoztatják, a miért a rekkenő
melegben kevés számmal jelent meg : mi azthisz-
szük, hogy az idő volt kevesbbé tapintatosan vá-
lasztva. Fölteszszük a főváros közönségéről, hogy
a netalán megnyitandó iveken tömeges aláírásokkal
nyilvánítaná részvétét és segélyét alföldi vérei
iránt: de kevesbbé kárhoztathatjuk, ha —az idén
különben is legmelegebb napon — agyon izzadni
nem akart. I la azonban az igazgatóságnak komoly
szándéka volt az éhezőknek néhányj falatot, a
szenvedőknek vigasztalast nyújtani — a min kü-
lönben nem kételkedünk — ugy a jótékony elő-
adásnak, később, alkalmasabb időben ismétlését
ajánlanék.

Szerda, jul. 1. „Perichon ur utazása" vígj.
4 felv. Francziából fordította Huszár Imre.

Csütörtök, jul. 2. „Teli Vilmos." Opera 3
felvonásban.
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Budai népszínház.
Június 26. ,Lucifer a vöröe ördög." Némajá-

ték 1 felv. Ezt követte „Legjobb az eyyenes ut."
Vígjáték 1 felv. Kotzebue után fordította Fekete S.

Június 27. „A dajka.1' Operetté 1 felv. Ze-
néje Offenbachtól. Ezt követte „Tiz leány és egy
férj sem." Operetté 1 felv.

Június 28. „Tiz leány és egy férj sem." Ope-
retté 1 felv. Ezt megelőzte „Choufleuri ur otthon
lesz." Operetté 1 felv. Végül „La fanfarade."
uj cancantáncz.

Június 29. „Eljegyezés lámpafénynél." Ope-
retté 1 felv. Zenéje Offenbachtól. Ezt követte
„Tiz leány és egy férj sem." Operetté 1 felv.

Június 30. Először „Nö kerestetik." Vigj. 3
felv. Irta Gaál Karolina.

Július 1. „Nő kerestetik." Vigj. 3 felv. Irta
Gaál Karolina.

Július 2. „A koldusnö" dráma 5 felv.

Nyilt tér. *)
— (Egy hamis adat helyreigazítása.)

S.-Vadna, június 24. Az 1861-ik évi Vas. Újság
21-ik számában a „Felső-Borsodi képek" irója a
többek közt ezt mondja : „néhány évvel ezelőtt
egy rendkívüli nagy szarvat találtak a Sajó med-
rében, melyből azt állítják, hogy az volt a Komo-
róczy bikája, s annak maradványa most egy vad-
nai lakos birtokában van, s hallomás után irom,
hogy az érte a nemzeti Múzeumtól 10,000 ftnyi
nevetséges összeget kért."

Ezt én akkor, nem akarván zajt ütni, külön-
ben is ugy gondolkozva, hogy az csakugyan hihe-
tetlen lesz mások előtt — bár igen roszul esett,
de elhallgattam; csupán t. szerkesztő urnák írtam,
hogy mondja meg L. P. urnák, hogy az a hír va-
lóban nem igaz, s hallomás után sem kell oly ba-
darát irni; s a szerk. ur efelől engemet az 5882. sz.
alatti Szerk. mondanivalókban meg is nyugtatott.

Ugyde mostanában tudomásomra jött, hogy
Miskolczon egy tiszti körben egy hivatalos uri
ember — a mennyiben itt környékünkön ezen va-
lóban rendkirüli nagyságú s egészen kővé vált
egész bikafejet — melyet a vár tövénél találtak
— sokan ösmerik nálam, — igen sértőleg nyilat-
kozott felőlem. — Kötelességem tehát most nyil-
vánossá tenni, hogy én a nemzeti Múzeumnak
egyenesen sohasem kínáltam, hanem 1856-ban t.
szerkesztő urnák irtam egy levelet, melyben, mint
szegény ember, s mint kinek 1850-ben Dessewffy
ur, a kinek szép ritkasági gyűjteményei is voltak,
azon időben 100 ftnál többet érővel kinált érte s

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában Tállal felelősséget a szerk.
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én el nem fogadtam, 1856-ban pedig csupán 50
ftért kínáltam szerkesztő ur által a nemzeti Mú-
zeumnak, mit eléggé bizonyitnak a 238. számú
Szerk. mondanivalók sorai.

Lehet, hogy azon tisztviselő ur e „F.-Bor-
sodi képek" írójától vette át tévedését, de min-
denesetre kár mindjárt keresztültörni a kerítésen,
mert 50 ft. 10,000-hez igen messze áll, s történ-
hetik, hogy kedvezőbb körülményeim közt vala-
mikor Pestre menvén, ama természeti ritkaságot
személyesen is átadhatom a nemzeti Múzeumnak.

Marton Miklós.

SAKKJÁTÉK.
184. sz. f. — Loyd Samutól (Uj-Yorkban).

Sötét.

a b c d e f g k
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 179-dik számú feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1. B b 8 — b 5 c 7 — c 5
2. F d 5 — a 8 F d 3 — a 8 : A)
3. B b 5 — b 1 a 2 — b l : V

2
A)

c 5 — c 4
tetszés szerint.3. B b 5 — g 5 :

4. B g 5 — h ö ; j :
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

— Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Kun-Sz.-Miklóson:
Bankos Károly. — Sárospatakon : Roth Kálmán.— Felső-
Penczen : Endrödy Géza. — Tályán : H. Nagy Lajos. —
Bajmakon • Weisz Fülöp. — Pesten : Cselkó György. —
Fehéregyházán: Belke Tódor.
fi- Rövid értesítés. Veszprém : F. J . ;Helyesen jegyzi
meg ön, hogy Loyd múltkori feladványaj»pályadíjra érde-
mes. _ Kapott is azt egy amerikai feladvány-tornán, a mai
számunkban közlött szép feladványával együtt.

42-ik számú játszma.
MIESES és ANDERSSEN között. (Evans-csel.)

Világos (M.). Sötét (A.).
1. e 2 - e 4 . . e 7 — e 5
2. H g 1 — f 3 H b 8 — c 6
3. F f 1 — o 4 -. F f 8 — c 5
4. b 2 — b 4 . F c 5 — b 4
5. c 2 - c 3 F b 4 — a 5
6. d 2 - d 4 . . . . . . . e ö - d 4
7. 0 — 0 F a 5 — b 6
8. c S — d 4 d 7 — d 6
9. d 4 — d ö H c 6 — a 5

10. F c 1 — b 2 H g 8 - f 6
11. F c 4 — d 8 0 — 0
12. h 2 — h 3 H f 6 — h 5
13. V d l — d 2 c 7 — c 5
14. F d 3 — c 2 c 5 — c 4
15. g 2 — g 4 H h ö — g 3
16. B f 1 — e l h 7 — h ö
17. K g l — g 2 . . . .* . . . h 5 — g 4
18. h 8 — g 4 F c 8 — g 4
19. f 2 — g 3 c 4 — c 3
20. V d 2 — c 3 f 7 — f 6
21. B e 1 — h l B a 8 — c 8
22. V c 3 — d 3 f 6 — f 5
28. H b l — d 2 fő — e 4
24. V d 3 — e 4 F g 4 — f 5
25. V e 4 — f ő B f 8 - f 5
26. F c 2 — f ő B e 8 — c 7
27. B h 1 — h 7 K g 8 — f 7
28. B h 7 — g 7 f K f 7 — f 8
29. H f 3 — g ő B c 7 — g 7
30. F b 2 — g 7 f K f 8 — g 8
81. H g ö — e 6 V d 8 — e 8
32. B a l — h l V e 8 - b 5

Világos ő-ik lépésre matot mond.

Szerkesztői mondanivaló.
6664. B.-Füred, jun. 6. A vers [ellen tisztán szépiro-

dalmi lapban nem volna senkinek kifogása, — de tudja ön,
hogy mi itt efféléket adni nem szoktunk. A „séták" kissé
nagyon is helyi érdeküek s a megérintett egyéneken kivül
másokat alig érdekelnének.

6665. S.-Vadna. M. M. Figyelemmel olvastuk a négy-
szem közt írottakat, s ujabb négy szem közt sokat mond-
hatnánk el a tárgy magyarázatául, a mit itt kifejteni nem
lehet. Csak annyit mondunk röviden, hogy ön számítása
nem egészen hibátlan, s hogy részünkről keressük az alkal-
mat, hogy mindinkább megnyugtathassuk önt s a netalán
hasonló nézetüeket.

6666. Szt.-Lörincz. Ama könyvek iránt legczélsze-
rübb, egyenesen a szerzőhöz fordulni Debreczenbe.

6667. Pótharaszt. B. K. Köszönettel vettük a közle-
ményt. A többire intézkedett kiadó-hrvatahink.

6668. Kettős seb. A kisérő levél sokkal érdekesebb
még költői tekintetben is, mint a yers, melyet egyik barát-
jának ajánlva küldött. Adnánk egy jó tanácsot, ha nem
haragszik érte. Hagyja el azt a versírást, miután ön hom-
lokán a Múzsa csókjának nyoma sem látszik, hanem írjon
barátjának minél több szép levelet. Ehhez is tehetség kell
s ez meg van önben.

6669. P.-Kócs. Cs. J . A szives kivánatokat köszönjük
s hasonlókkal viszonozzuk, mire ama sújtott vidékek lakói
irányában most kétszeresen felhiva érezzük magunkat. —
A kis vers dilettánstól elég jó mü, de azért nálunk mégis
az „emésztő kosár"-ba vándorol. Nem olyan nagy baj az
ide vándorlás.

G^HETI NAPTÁR.^
1IÓ-

és hetinap

5
6
7
fi
9

10
11

Vasárn.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csótört
Péntek
Szombat

Katholikus és Protestáns
naptár

Július
D 0 Czirilla
Izaias prof.
Vilibald püsp.
Kilián püspök
Lukreczia szűz
Amália, Feliéit.
Pius, Eleonóra

D 5 Sarolta
Esaias prof.
Eszter
Kilián
Anatolia
Amália
Eleonóra

Holdnegyed : C

Gör.-orosz
naptár

Június (ó)
23F5Agrip
24 Ker. Ján
25 Febron
26 Dáv. rem.
27 Péterbójt
28 Cvrill
29Pé<.ésP.

Utolsó negyec

Izraeliták
naptára

Thamuz
18 Böjt Jer.
19 [megvét»
20 Tekufa
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22
23
24 42.Sabb
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4
4
4
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45
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IV
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TARTALOM.
Baricz György (arczkép). — János gazda. Fejei

István. — A csonka kar. Bocskay P. L. — Az angol nyil-
vános nevelés — A vizmeritö leányok (XXX. életkép).—•
A párisi leendő opera-szinház (képpel). — Mérgek és
mérgezések. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi újság ? — Nemzeti színházi napló. — Budai nép-
színház. — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Melléklet : Keletindiai imagép. — Még egy
szó az orgonákról. — Irodalmi hirek. — Művészeti újdon-
ságok. — A diszcsizma történetének befejezése. — Vidéki
közlemények.

Vasárnapi l JSÍÍO1 Polililüii Újdonságok
előfizetési föltételei.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Félévre (július-december) 5 forint. | Negyedévre (július—augusztus—sept.) . 2 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság:
Félévre (július-december) 3 forint.

Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (július—december) 3 forint.

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám).
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á Vasárnapi Djság 27-ik számához 1863.
Keletindiai ima-gép.

Lapunk nem régiben hozta azon hirt,
hogy keletindiai angol szolgálatban álló
derék hazánkfia, dr. Ditka Tivadarnak azon
ujabb szállítmánya közt, melylyel ismét gaz-
dagítani fogja nemzeti muzeumunk ritka-
ságtárát, egy keletindiai imagép is van. Mint
tisztelt hazánkfiának april 28-káról a Gan-
ges partjairól hozzánk intézett soraiból
olvassuk, e küldemény már útban van, s ha
eddig még meg nem érkezett, a legközelebbi
napokban bizton várhatjuk. Le-
velében addig is közié velünk
amaz ima-gép rajzát s leírását,
mit mi, mint érdekes sajátsá-
got egy óriási népcsalád val-
lási életéből, sietünk, addig is,
mig a gépet a múzeumban
szemlélhetnek, olvasóinkkal
megismertetni.

Duka Tivadar magyarázata
az ima-gépről következőleg
szól : Keletnek vallásos intéz-
ményei között régiebb a Bráh-
mánok hiténél alig van, s vele
kapcsolatban nincsen érdeke-
sebb, mint azon elszakadás,
mely Szakya Múni tanitásai
folytán, Krisztus urunk szüle-
tése előtt öt századdal, a szent
folyam partjain keletkezett; ér-
dekes fog pedig mindig ezen
vallásrendszer maradni már
csak annálfogva is, hogy ko-
runkig az egész emberinem

fele együttvéve Brahma vagy
Buddha hitét követi. Miként
keletkezett ezen szakadás a
hinduk között Nagy Sándor
idejében, fel van jegyezve a történet-
irók által. Nem is csoda, hogy az ere-
deti egyszerűségektől eltérő, és Menü
törvényei folytán alakított vallásos s
társadalmi intézményeket, Szakyának
(Buddha) tisztább tanai által módosí-
tani sikerült : ha fontolóra veszszük,
hogy mennyire kész az emberi lélek,
kivált a keleti éghajlat alatt, az egy-
szerű, olykor magasztos vallási elvek
helyett, a bálvány-imádásnak, baboná-
nak s az ebből származó annyi téve-
désnek helyet engedni; tanú erre az
ezrekre szaporodott istenségek száma
a Hindu-hitben, mely minden fában,
mozgólényben, kőben, valamely isten-
séget vél rejleni.

A Buddhimus, melyet Hodgson
oly jellemzöleg nevez szerzetesi asce-
tismusnak a morálban, s bölcsészeti
scepticismusnak a hitben, — más tanok-
kal alapittatott, mint a minőket már a
második s harmadik synodusok alatt—
Krisztus] előtt a 3-ik században —Sza-
kya tanítványaitól előadni tapasztal-
tunk ; annyit bizonyossággal állíthatni,
hogy nem volt a nagy hindu reformá-

Lama-papok tanitásai szerint, kiegyengetni
azon utat, mely a hivöt örök idvességre
vezeti.

Vannak Tibetben óriási imádkozó-gépek,
melyek egész falvak, városok, sőt tartomá-
nyokért teljesitik a buddhista hívekért a
buzgólkodást. Az, a melyet itt mutatunk be,
egyszerű kézi-gép, mely egyéni használatra
lévén szánva, útitársul szolgál a hü tibeti
zarándoknak.

Az egész gép kilencz hüvelyk hosszú, áll
pedig egy réz-pléh szelenczéböl, mely bam-

buszfa nyelén
forog. A sze-
lencze tömve
van papírok-
kal, melyeken
imák olvas-
hatók. A köze-
péhez lánczra
csatolt ércz-
golyónak s e-
g i t s é g é v e l
mozgásba h o-
z a t v a : a
buddhista azt
hisz i felöle,

nek ülő szobrain a lábakat lótussal felékitve
látjuk. A mysticus egy tagú szó Aura (Óm)
meg van tehát mind a két felekezetnél, a
bráhminoknál ugy mint Szakya követőinél;
az " Aura az előbbieknél jelent : Brahma,
Vishnu, Sziva-t, az utóbbiaknál : Buddha,
Dharma és Szanga-t, — ezek a brahminok és
buddhisták háromsága egyéneinek nevei.

1). T.

Még valami az orgonákról s orgona-
müvészeinkről.

Nem tagadható, miszerint napjainkban az
isteni szolgálat és dicséret emeléséhez szükséges
zeneszerek legfőbbikének, u. m. az orgonának
hanyatlását szomorúan kell tapasztalnunk. Az
orgona alkalmasint sz. Dávid király idejében is
szerepelt az Isten imádásánál, minta 1.50-ik zsol-
tárból következtethetni, és sz. Cziczelle is, ki még
a Ill-ik század elején élt, gyakorolta azt; a róm.
kath. egyház még Nagy Károly császár korában,
azaz : a VlII-ik században fogadta be, és ma már
majd minden keresztyén felekezet, sőt a zsidók is
bevették templomaikba. Régente minden szent
dolog és tárgy beszerzésénél, de különösen az or-
gonák csináltatásánál, főleg a jóra és szépre vala
tekintet, a filléreskedés mellőzésével, s igy ter-
mettek aztán remekművek, s az azokkal járó jobb

izlés és lelki emelkedettség. Az
ily művek most már a ritkaságok
közé tartoznak, pedig most is el
lehetne e czélt érni pártolással és
lelkesüléesel,mert hiszen emberek-
ben, ügyes művészekben fogyat-
kozás nem volna már nálunk sem.

Keletimliaí imiigép.

hogy valahányszor a
szelencze sarka körül
megfordul, ugyanany-
nyiszor valamennyi
ima, mely a gépben
fogl al tátik, jövendő
ü d v e megnyerésére,
maga helyett, a gép ál-
tal elmondatott; de ér-
demül mégis a mozga-
tónak leszen felróva. A
szelencze köre mutatja,
sanserit írásmódban le-
nyomva, a mysticus
mantrát (formulát)
négy szerismótelve; ez
kiváltképen a tibeti
Buddhisták tulajdona;
Ceylonban ugyanis is- j
meretlen. így hangzik:
Aura (óm) manipadma
húm, melynek értel-
mére nézve, elválók a
vélemények. Körösi
Csorna Sándor ugyanis
a két első szót egyesíti
s igy adja vissza : Oh

Tibetben a Tálé Lámák alatt maiglan virá-
gozni látunk.

^ Az ok, miért e tárgyat jelenleg megem-
litjük, abban áll, hogy bemutassuk a tibeti
monasticus elmélkedések ferdeségeinek egyik
megtestesülését, értjük a buddhisticus ima-
gépet,_ melyet a tibeti Lámák, a tudatlan
nép hiszékenységére rá bírnak tukmálni. Ily
gép terjedelméhez képest szél, viz, ló- vagy
kézerő által mozgásba hozatva, képes, a

tornak tervében az, hogy vallása átváltozzék drága kő! oh Lótus virág! a másik vélemény
azon szerzetesi systemába, melyet például oda megy ki, hogy a fordításnak ekkép kel-
T;K„*I— _ m_i/ i ^„/i. „i„** ™„:_i 1..1 iencj áHania, ^Aum (t. i. a, mysticus szent

háromság) drágakő gyanánti Lótusvirág.
Ámen!" Van még egy harmadik értelem is,

r * . ^-^ *^D v t i * t t 9melyet Klapróthnál találunk, t. i. „oh drága
Lótus virág! Ámen."

A Lótus (nelumbium speciosum) ked-
vencz virága volt Krisnának, a hindu há-
romság második személye (Vishnu) egyik
megtestesülésének; a kilenczedik megteste-
sülés a buddhisták szerint Szakya volt, ki-

Azok kedveért, kiket a dolog
érdekel, megemlíteni kívántam ez-
úttal, hogy miben áll egy orgoná-
nak jósága? Leginkább a hangza-
tok mennyiségében, és kiváltkép
azok kellemében, mert ezek teszik
azok becsét és értékességét, (jónak

kellvén lenni mindenesetre a szerkezetnek is) —
mik meg a sípok anyagainak tulajdonságából, s
azok készítése módjából, illetőleg titkából álla-
nak. Erre kell tehát az orgonáknál legfőbb figye-
lemmel lenni, mert nem minden művesnek sikerül
kellemes és különfélekép egymástól eltérő hango-
kat a sípokba lehelni, olyanokat p. o. minők a
jász-árokszállási, vagy Budán a szent-annai, az-
tán a pesti fő- és egyetemi ternplombeli orgonák-
ban vannak, mihez a hangok szabályos aránya
mellett az anyagok finomsága is nagyon megki-
vántatik, vagyis, hogy jó czinből (Csehországban
van egy oly orgona is,melynek sípjai czin helyett
ezüstből valók) s ép száraz fából (a kemény jobb
a puhánál) készüljenek, — és hogy a fa-sípok fe-
lesebb erejűek, avagy sokkal többek ne legyenek
a czinből készülteknél, vagyis, hogy a czint fával
ne pótolják; hogy pedig az ily készületü orgonák
többe is kerülnek, magában értetődik.

Az orgonái zene és ének művészeti szakába
vágó ügyesség és e tárgyú elmeszülemények ná-
lunk nemcsak kevés becsben tartatnak, s csekély
jutalmazásnak örvendhetnek a tehetősebbek s mi-
veltebbek részéről is, hanem még csak azok hall-
gatásában és élvezésében sem keressük a lelki-
gyönyört, pedig arra való tehetségekben s olya-
kat teremtő elmebeli erőkben fogyatkozást nem
szenvedünk, mert különösen az egyházi szebbnél
szebb dallamu és szövegű énekekben, hogy csak
egy annyira bővelkedő nemzet volna is mint a
magyar, alig hiszem, de még ezen zenészeiben
sem vagyunk oly igen hátra,- mint tán sokan gon-
dolják, akár szerzési, akár pedig előadási tekintet-
ben. Voltak és vannak jeles szerzőink s kitűnő
zenészeink, kik e téren is méltólag s dicséretesen
tudtak és tudnak működni, csakhogy nem nagy
figyelemmel követjük őket, igy az egy Haydn-en
kivül (kit pedig inkább világi szerzeményeiből
ismerünk) kiket tudunk megnevezni, kik e hazá-
ban az egyházi zeneszerzés és előadás terén kitűn-
tek? pedig ha nem épen sokan, de mégis léteztek
olyanok, kikről nem kellett volna megfeledkezni;
ilyenek valának a többek közt (a jelenleg élők el-
hallgatásával) Arnold szabadkai, az öregebb Wildt
(gondolom Antal) egri, Czibulkn pesti, Selmáim
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budai, az öreg Szeiler budai 8 később esztergomi
egyházi karnagyok, aztán Rudassy ugyancsak
egri, az öreg Koczián mező-kövesdi, Edelényi gi-
rinc8i s a fia szintén egri, és Kömétzi szihalmi el-
hunyt jeles orgonisták, kikről maholnap még lakó
helyeiken is keveset, vagy épen semmit sem fog-
nak tudni, midőn mellettök Bihari, Csermák, La-
votta, Tyiityü 8 unokája Czinka Panna, Ruzitska
s több világi magyar-zene-hősök a mint illik, foly-
tonos országszertei emlékezetben maradtak.. —
Hát Pokorni Ferenczről ugyan tud-e még valaki
valamit? azon Pokorniról, ki az egyházi zenének
honunkban oly igen kitűnő gazdagitója volt? Jól
emlékszem még gyermek koromból, mily sok gyö-
nyörű prae- és post-ludium, aztán remek apróbb
játékok és egyes mise-részek, sőt egész sacrumok
is játszattak tőle az egri megyében, hol az egy-
házi zene s énekek mindig kiválólag kegyeltettek,
melyek ma ha játszatnak is, talán itt-ott, némely
részben senki sem tudja, hogy kitől eredtek, na-
gyobb részben pedig feledékenységbe mentek,
melyek közöl egy solo orgonára irt egész sacru-
mot átiratban jelen sorok irója szerencsés ritka-
ság gyanánt még bírhatni; — egyébiránt Pokor-
ninak is meg volt az ő sajátsága, mely, mint majd
minden lángésznél, a könyelmüségből állott, miből
aztán közönségesen a világ megvetése szokta ma-
gát kinőni. — Kalandjaiból elég legyen itt egyet
felhozni, mi Egerben történt vele.

Egyszer karácsony napján, épen a legna-
gyobb hideg időben, a nagy mise kezdetén, egy
rongyosán öltözködött s papucsba dugott lábú,
csavargó forma egyén megjelenik a choruson, és
kéri a karnagyot, hogy engedné át neki az orgo-
nát mise alatti játszásra. Ez rá néz, és bámulva
kérdezi tőle, hogy hát ki ő, hogy ilyesmire bá-
torkodik magát rászánni ? (mert gróf Eszter-
házy Károly püspök is jelen volt a templomban)
az idegen a nevét megmondani vonakodván, kéré-
sével nem tágitott, minek végre engedvén a kar-
nagy (ha nem csalódom, Kratokillának vagy
Stantzlnak hívták) a mint az orgonához ült az
idegen, átfutja szemeivel a partiturát, s azzal láb-
bal felfelé fordítja, s hozzá kezd az orgonáláshoz,
és a karnagyot még nagyobb bámulatra ragadó
módon kezeli azt, pontosan eleget téve a kóta tar-
talmának is, sőt helylyel-közzeí fel is ékesítve. Hü-
ledezve kérdi tőle újra kilétét a karnagy, s akkor
monda meg, hogy épen ő azon sacrumnak szer-
zője, Pokorni Ferencz; mely nyilatkozatra a jelen
volt zenészek gratulatiója következett, de a tem-
plomban volt több hallgató művész figyelmét is
íölébreszté a papucsos művész játéka, különösen
pedig az ilyenekben gyönyörködő püspökét, ki
a mise végével azonnal kérdeztette a karnagy-
tól az orgonáié ki voltát; az akkor már eltüntet a
városban legott felkerestette és magához hivatta,
nem csak megjutalmazás végett, de azon ajánlat
nyilvánításával is fogadta, hogy ha meg akarna
maradni, s szerzeményeivel az egyházi zenét sza-
porítani fogná, udvarában lakást és teljes ellátást
nyer; ő azonban a felszólításnak nem akart en-
gedni, korlátolva látván emigy megszokott sza-
bad élete módját, és csak kérelemmel, s kívánsá-
gainak megfelelő ígéretekkel lehetett letartóztatni,
minek nagy haszna még sem lett, mert lelke, mint
a kalitkába zárt mindennel ellátott madáré, a sza-
badba vágyván, néhány nap után nyom nélkül
elveszett, és róla többé hallani nem lehetett.

S.J.

Irodalmi újdonságok.
— Megjelent uj könyvek:
„Korrajzok bonczleletekkel a gyermekgyógyá-

szat köréből1' észlelve a pesti szegény gyermek-
kórházban. Közli Koller Gyula tudor, a pesti
gyermekkórház volt első segédorvosa és Schmidt
György tudor, a pesti gyermekkórház boneznoka.
Előszóval Balassa János k. tanácsos és m. kir.
egyetemi tanártól. Pest 1863, kiadja Heckenast
Gusztáv. Ara 1 ft. Mindkét orvosi szaklap : a
„Gyógyászat" és „Orvosi Hetilap" nagy elisme-
réssel szólnak e munkáról. Kétségkívül nagy
ajánlatára szolgál az is, hogy Balassa tanár
irt előszót hozzá, melyben „örömmel üdvözli a je-
len észleleteket, mint tanunk természetszerű épü-
letéhez igen becses anyaggal járuló munkálato-
kat." A munka 25 érdekes és szabatosan leírt
kórtörténetet tartalmaz a gyermekkorban előfor-
duló agybántalmak sorából. Ha az ekkép megkez-
dett mű iránt elegendő pártolás nyilatkozik az
orvosi körökben — akkor annak folytatása is
meg fog jelenni rövid idő múlva. Szeretjük hinni,

-^ hogy a szerzők nem fognak csalatkozni honi

orvosaink tudományszeretetében, s tett igéretöket
nemsokára beválthatják.

** „Hazai és külföldi vadász-rajzok1' Egy
kőrajzzal, Ujfalvy Sándor arczképével, és kilencz
fametszettel; 29 nagy ív, diszes kiállításban. Az
érdekes tartalmat Bérczy Károly állította össze,
Havas Sándor, gr. Forgách Károly, Ujfalvi Sán-
dor, Chernél Kálmán, gr. Chotek Rudolf, Gulácsy
Imre, Procopius Zsigmond, Tiszta Károly, b. Si-
monyi Lajos, b. Orczy Béla és saját közleményei-
ből. A vadászkalandok kedvelői kedves olvasmá-
nyokat találnak benne. Ara 3 ft.

** „Magyarország oknyomozó története." A
legjelesebb bel- és külföldi történészek nyomain
előadva Boskó Lajos, a pesti kir. főgymnasium
történelem-tanára által. I. füzet, nyomatott No-
séda Gyulánál. Mint szerző előszavában mondja,
főtörekvése az olvasót a hol csak lehet, azon
magasabb álláspontra vezetni, a honnan Magyar-
ország történetével együtt Európa története is
fölmerüljön szeme előtt; a súlypontot azonban a
hazai történelemre fekteti.

** „Magyarország története." Különös' tekin-
kintettel a műveltség kifejtésére s a népéletre.
A felső-gymnasiumi s reáliskolai osztályok, vala-
mint magán használatra irta Környei János tanár.
I. füzet. Kiadja Lampel Róbert.

** „Magyarország családai" czimerekkel éa
leszármazási táblákkal. Irta Nagy Iván. Ez ujabb
kötet tartalma a Pogledich családtól a Révay csa-
ládig terjed. Megjelent Ráth Mór kiadásában,
nyomva Kozma Vazulnál. A diszes kiállítású ér-
tékes mű ára 3 ft. 40 kr.

** „Budapesti Szemle'' szerkeszti Csengery
Antal. 56-ik és 57-ik fűzet. — A nagy gonddal
összeállított füzetek jeles tartalmát következő ta-
nulságos müvek képezik : ,,Geofroy Saint-Hilaire
Izidor" Almási Balogh Páltól. ,,Az angol alkot-
mány története 1760—1860.•' Thomas Erskine
May után. Második közlemény : A korona befo-
lyása. (Vége.) Barsi Józseftől. „A nap és az izzó
testek szinképe" (színezett melléklettel a füzet
végén). Than Károlytól. ,,Lessing." Irodalomtör-
téneti tanulmány. Első közlemény. Majthényi De-
zsőtől. „A Brebérí grófok.-' Első közlemény. Sa-
lamon Ferencztől. „Tulvilági kép." Szabó József-
től. ,,Az ember helye a természetben." Embertani
tanulmány. Greguss Ágosttól. „A m. tud. akadé-
mia 1863 april—május."' „Irodalmi szemle" : Az
angol bank, Esqueros után Keleti Károly. Apáczai
Csere fölfedezett magyar logikája 1656-ból. Szabó
Sámueltól. „Hazai kónyvészet."

** „Lampsacusi Strato." Schwarz Gyulától.
I. fűzet. Lauffer és Stolp bizománya. Tartalma a
következő : Előszó. Aristoteles és az itészet. A
görögök geológiája jobb napjaikban. Tanulmányok
Strato körül. Jegyzetek. Térképek, fölvilágositá-
sul Strato zsilip-elméleteihez.

** „A görög ódonság viszonya a földtan kér-
déseihez" Külön lenyomat Schwarz Gyula „Lamp-
sacusi Strato" czimü munkájából. Lauffer és Stolp
bizománya.

** „Fény és ború." Történeti elbeszélések
mindkét nembeli érettebb ifjúság számára. Irta
Remellay Gusztáv. A két kötet érdekes tartalmát
három, nagyobb elbeszélés teszi, a magyar törté-
netből ; czimeik : Hunyady János első hőstette.
Guthy-Ország Mihály. Oroszlánkő. A mű Emich
Gusztávnál jelent meg, a két kötetnek ára 1 ft.
80 kr.

** „Elbeszélések."lrta Kazár Emil. Két kötet.
Ára 1 ft. 80 kr. Bartalics Imre tulajdona. Tehet-
séges fiatal irónk, Emil név alatt majd minden
divatlapban közölt már reményekre jogosító elbe-
széléseket. E két füzetben is több sikerült dolgo-
zatával találkozunk.

** „Hortenzia királyné." Napóleoni életkép,
irta Mühlbach Luiza, fordította Székely József. E
két kötetes regényt, érdekfeszitő menete, különö-
sen a hölgyvilág előtt kedvessé fogja tenni. Meg-
jelent s 2 ftért kapható Hartleben könyvkereske-
désében.

** „Szebb idők emléke." Történeti rajz-gyüj-
temény. Irta Iiaan Rezső. I. kötet. Nyomatott
Esztergámban HorákEgyednél. Kapható az „Esz-
tergami Újság" szerkesztőségénél. Ara 1 ft.

** „Egy szerencsétlen családtörténete"rRegény
két kötetben. Irta Charles Hugó, fordította Ber-
czelly Jenő. Tartalma érdekfeszitő, kiállítása csi-
nos. Ára 2 ft.

** „Mária Regina" Regény két kötetben,
Hahn-Huhn Ida grófnő; fordítását és kiadását a
pesti növendék-papság egyházirodalmi iskolája
eszközölte. A mű Emich Gusztáv nyomdájában,
díszesen kiállítva jelent meg négy füzetben s az
egésznek ára 4 ft. Nmlgu. cziráki és dénesfalvi

gr. Cziráky Jánosné, szül. Dezasse Ludovica
grófhölgynek van ajánlva.

** „Stuart Mária" Irta Mignet M. franczia
akadémiai tag, fordította Berzeviczy Edmund. Á
diszes kiállítású müvet Bécsben nyomták; a 13
sürün nyomott nagy ivből álló kötet ára 2 ft. —
Kiadója Ráth Mór.

** „Magyar mágnások életrajza és arczkép-
csarnoka." Irta Vereby Soma. Negyedik évfolyam
Pest, 1863. Gr. Koháry István, gr. Forgách An-
tal, gróf Dessewffy Emil, báró Sina Simon, r gróf
Batthyányi József György, gróf Reviczky Ádám
arczképeivel.

** „Nayad." Fürdő-album, szerkesztették
Balázs Sándor, Huszár Imre és Rózsaági Antal.
Első évi folyam, Lauffer és Stolp tulajdona. A
diszes kiállítású mű a hazai fürdők ismertetését,
gyógyhasználatát hozza. Nevezetesebb fürdőink
rajzban is be vannak mutatva.

** „Korány.-1 Zsebkönyv, a kolozsvári ref.
iskolai ifjúság dolgozataiból szerkesztette b. Wes-
selényi Miklós s az ifjúság kebeléből a szerkesz-
tés és kiadásra kinevezett bizottmány. Kolozsvá-
rott, Stein János bizománya, ára 1 ft. 20 kr. —
Örömmel jegyezzük meg, hogy e kötetben, —
melytől némelyek csak irodalmi zsengéket vártak,
— több sikerült dolgozat is található.

** „Szépírást próba-irat-lapok" elemi- és fő-
iskolák számára közrebocsátotta Lövényi József.
A mű két füzetben jelent meg, s azon szakkép-
zettségnél fogva, melylyel az ismert szépiró bir,
e füzetek valódi szükséget pótolnak. A csinos irás,
szintén egyike a társadalmi műveltség kívánal-
mainak, s mint gyakori közlekedési eszköz, a tár-
sadalom minden osztályában különösen kívánatos.
Azért e szépirási mintákat, különösen az iskolák
számára, nem ajánlhatjuk eléggé. Egy füzet ára
16 kr.; egyes lap 2 kr.; 100 levél, boriték nélkül
1 ft. 40 kr. — Az első füzet a magyar, a második
a német szépirási példányokat tartalmazza.

** „A magyar képzőművészeti társulat év-
könyve" 1861 és 1862-re. Kiadta az igazgató-vá-
lasztmány.

** „Adatok a pesti jogászéletböl." Szerzője
Hevessy Gyula fölhívja azon előfiezetőket, kik
Pádly Lajos ivén irtak alá, hogy illető példánya-
ikat e hó 1-től 15-ig lakásán (Gyöngytyuk-u. 3 sz.)
délutáni 2—3 óra átvehetik. Többi előfizetőjének,
példányaika maga küldi szét.

** „Egyetemes magyar- s erdélyországi kath.
egyházi névtár" 1863/4 évre. Szerkeszté Imrik
József. Első évfolyam. Pest, 1863. — Kiadja és
nyomtatta Wodiáner Fülöp. Lampel Róbert bizo-
mánya. Ára 3 ft. A bibornok-primás kőmetszetü
képével van diszitve.

** (A „Protestáns naptár") 1864-re is meg
fog jelenni Ballagi Mór szerkesztése mellett.
E folyam „Emlékkövek" czim alatt közölni fogja
a közelebbi két év alatt elhunyt jelesebb protes-
táns egyházi és világi férfiak életiratait is; azon-
klvül Török Pál és Székács József superintenden-
sek életiratai és arczképei fogják díszíteni.

** {Az erdélyi román-irodalmi társaság)
ezentúl nem Brassóban, hanem Balázsfalván fogja
tartani gyűléseit. Az idei közgyűlésre az alelnök
Cipariu Timotheu aug. 2,-ára hívta össze a ta-
gokat.

Művészeti hirek.
** (Hollósy Kornélia) közelebb Nagy-Szom-

batban, Szombathelyen és Kőszegen hangversenye-
zett, kitűnő sikerrel és nagy lelkesedés között.
Kőszegen b. Babarczi Antaí vendége volt, s a
hangverseny jövedelmének egy részét, 71 frtot, az
ottani zenedének ajándékozá. Szombathelyen fák-
lyás zenét rendeztek tiszteletére, s e helyen szin-
tén, hangversenye jövedelmének felét, 61 frtot, az
ottani óvodának ajánlotta fel.

** (Reményi Ede) olaszországi müutazásából
fővárosunkba visszaérkezett, s hír szerint néhány
hangversenyt szándékozik rendezni.

** (,,Dalvirágok") czim alatt Simonffy Kál-
mántól egy nagy kötet zenemű jelent meg, mely
a szerzőnek válogatott műveit tartalmazza. —
Simonffy jelenleg egyik legtermékenyebb és leg-
kedveltebb dalköltőnk; hangjait nem a mesterség?
hanem a természet kölcsönözte neki, s innen van,
hogy dalai könnyen szállanak ajakról ajakra, s
„Dalvirág"-ainak nagy része már átalános elter-
jedésnek örvend. E 43 lapra terjedő füzetben több
uj dal közt ott van a „Hej iharfa", „Szomorufüz
ágji", „Búsan, búsan szól a harang, temetnek",
„Őszre fordul már az idő", „Száraz ágon vad

perlicze", ,,Ha meghalok, csillag leszen belőlem",
.*,Te vagy; te vagy barna kis lány", „Zöld vetés
jiözt", „Árpád apánk", „Fütyöl a szél", mind
üieg annyi közkedvességü népdalunk. E kötet
Vojnics Tivadarné úrhölgynek van ajánlva. Ki-
állítása diszes. Ára 3 forint, s könyvárusi utón
Pesten egyedül Demjén és Sebes könyvkereske-
désében kapható.

** (Uj zenemüvek) Rózsavölgyi és társa mű-
kereakedé'sében közelebbről a következő uj zene-
művek jelentek meg : 1) „Baltavári emlék."
Érzelgő lassú, frissel. Zongorára szerzé Svastics
János. Ára 60 kr. — 2) „La priére exaucée" ré-
porse a la priére d'une vierge. Morceau brillant
pour piano, par Thékla Badarzewska. Ara 50 kr.
— 3) Neujahrs-Striiusschen,Polka-mazur für das
Piano-forte,von A. Pischinger.Ára 50 kr. — é) „Ej
haj, ne szomorkodj." Bordal, énekre és zongorára.
Szövegét irta Arany, zenéjét szerzetté Bartalus
István. Ára 40 kr.

** (Uj zenemil.) A „Zenészeti Lapok" mel-
léklete gyanánt megjelent : „Regedal." Magyar
zenakép, Tompa egyik szép költeményére. Zongo-
rára szerzé Ábrányi Kornél. Egyébiránt Rózsa-
völgyi műkereskedésében is kapható.

** (Magyar zenészek Oroszországban.) Ba-
lázs Kálmán debreczeni zenekara jun. 20-án ér-
kezett Sz.-Pétervárra, hol több hónapot szándé-
kozik tölteni. Azért érkezett oly későn, mert
útközben néhány jövedelmes előadást rendezett.
A társulat vezére előre utazott, s Pétervárott
először is azon meglepetésben részesült, hogy egy
orosz báró, ki egy araszszal magasb, mint a leg-
magasb debreczeni férfi, magyar nyelven szólí-
totta meg, s estélyre hivta meg. — A „H—gy"
tudósítója elragadtatással beszél a város és a
Nevva folyó nagyszerűségéről. Az ottani bérko-
csik számát 30,000-re teszi, (kissé sok!) Azt
mondja továbbá, hogy levelét éjfélután l'/2 óra-
kor gyertya nélkül irta, mert ott soha nincs sötét,
(ez még sokabb!) a nap viszsugarától az egész éj vi-
lágos. Találkozott egy Vilányi nevű magyarral is, a
ki forradalom óta Törökországot, Amerikát, Lon-
dont, Parist, a Cserkeszföldet, Arábiát bejárta,
e 13 nyelvet beszél.

** (Pályázat.) A magyar képzö-müvészeti tár-
sulat azon hazai művészeknek, kik a társulat tag-
jai, vagy még ez évben tagjaivá lesznek, pályá-
zatot hirdet következő feltételek alatt: 1. A tárgyat
szabadon választhatja a művész, csak annyiban
köttetik meg, hogy annak mindenesetre hazainak
kell lenni s a magyar nemzeti életre vonatkozó
érdekkel birni. — 2. A pályamű akár a festészet,
és metszészet, akár a szobrászat bármelyik nemé-
ben készíttethetik ugyan, de nem lehet vázlat,
hanem a maga nemében teljesen kivitt műnek kell
lennie. — 3. A pályázó mű f. évi decz. utolsó nap-
jáig beküldendő a magyar képző-művészeti társu-
lat műcsarnokába Pestre, nagyhid-uteza 8 sz., a
szerző nevével, lakásával s annak kijelentésével
együtt, hogy az pályamű. — 4. Az első legjobb
műre 300 arany, a második legjobb műre 200
arany tűzetik ki jutalmul, de e két jutalomért
mindenik műnek nemcsak a pályázó művek közt
kell aránylag legjobbnak lenni, hanem átalában e
jutalomra mindenesetre érdemesnek. Ha csak egy
mű találtatnék az első- vagy másodrendű jutalomra
méltónak, az illető jutalom csak annak adatik ki.
— 5. Az igy jutalmazott mű a társulat tulajdonává
leszen, mely annak bármely többszörözését is ki-
zárólag magának tartja fenn. — 6. Ha a két első
pályadíjra egy mű sem találtatnék érdemesnek, a
pályázó művek között aránylag legjobb mű min-
denesetre 50 arannyal dijaztatik, s az ilyen mű a
készítő tulajdona marad, a társulat csak azt köti
ki magának, hogy azt ön hasznára töbszöröztet-
hesse, ha czélszerünek találja. — Mindenik oda-
ítélt pályadíj a jövő mártiusi közgyűlés által fog
a pályanyertesnek ünnepélyesen kiadatni. — A
pályadijt nem nyert művek is kiállíttatnak a tár-
sulati műcsarnokban, ha a műcsarnoki szabályok
értelmében kiállithatók s eladatnak, vagy megvé-
tetnek a társulat által.

** (Állandó színtársulat Szatmáron.) Kocsi-
8ovszky J. színigazgató, a szatmári városhatóság-
gal szerződést kötött, hogy dráma és népszínmű-
társulatával 3 évig ott maradhasson. A szinügy
-vezetésére bizottmányt neveztek ki. — Míg a
hozzá hasonló városok rég iparkodtak állandó
színházat teremteni : addi"" Szatmáron csak mű-
kedvelők hoztak egy-egy darabot színre. Ideje,
hogy e derék magyar víros e tekintetben se ma-
radjon hátra.

A makói disz-csizma történetének
befejezése.

Elismerés a költőnek legszebb jutalma, bár-
miképen nyilatkozzék is az. Ily elismerésnek egy-
szerű, de eredeti nyilatkozata volt azon pár disz-
csizma, melylyel a makói csizmadia-ezéh Pájer
Antal költőnket meglepte.

Olvasóink közöl talán sokan kíváncsian vár-
ják, mint fogadta a költő a megtisztelő emléket.
— Erről legszebb felvilágosítást ad azon válasz,
melyet Lendvay Márton urnák, mint a disz-csizma
átszolgáltatójának, maga a költő irt, hozzá csa-
tolván egy ujabb költeményt a makói csizmadia-
ezéhhez, melyet közölni sietünk, amint alább kö-
vetkezik :

V á l a s z .

T. Lendvay Márton szinmüvész urnák,
midőn a makói csizmadia-ezéh által készít-
tetett dísz-csizmát alulirtnak megküldé. Jász-
Apáthin június 18. 1863.

De uram! már még is csak sok,
Még is szörnyű az, a mit tett:
így lefőzni a poétát!
így elsózni az ebédet!
Hát mondja meg, mit vétettem
Én kegyednek életemben,
Hogy verselve irjon hozzám?
Még pedig hát sokkal szebben,

Sokkal szebben, bajosabban,
Mint ahogy én tamburázok ?
Mért dob engem gyalázatba?
Mért pirítja az orczámat?
Hiszen ezzel a szép verssel
Azt mutatta meg : hogy igy hát
Korántsem én, — hanem kegyed
Érdemelné azt a csizmát!

Hejh, pedig én ur atyját is
Tiszteltem ám forrón, hiven,
S ha elmegyek szobra mellett,
Még most is ugy dobog szivem!
Aztán önt is, tisztelt művész! . . . .
No, de szemben nem dicsérem;
Bizony pedig játékára
Sokszor felforr, pezsg a vérem.
És miért is dicsérgetném?
Mikor azt már tudjuk bölcsen:
Hogy a sas csak sasfiat nemz,
S nem bolond, hogy baglyot költsön.

Mért irta hát azt a verset?
Vagy ha irta, — mért nem rutát,
Mely egy gunár ördögöt is
Ásitásra késztet, untat?
Ott van önnek a nagy küzd-tér,
Ott van kedves szép színpadja,
Hol a lángész borostyánját
Kéve számra arathatja.

Hanem azért kibékülünk.
Itt a kezem, itt a jobbom!
Szorítsa meg daliásán,
Fogja meg hát jól, ha mondom.
Hős Kinizsit hogy játszana ?
Mutassa meg most, hadd lássam!
Aztán szíves fáradságát
Hadd köszönjem meg alássan!

A nyugtatványt ide zárom,
Küldje el a nemes ezéhnek;
A kontóval egy levélben
Elfér együtt e kis ének.
És egyúttal köszöntesse
A nevemben egytől — egyig:
Fris, állandó egészséget
Adjon a jó Isten nekik!

Én ugyan már nem sokára
Tul leszek az egészségen :
Felhúzom ezt a szép csizmát,
S át ballagok a nagy réven,
Azaz, hogy szép énekszóval
Kimegyek a temetőbe. —
De addig is vagyok önnek
Alázatos tisztelője. Pájer Antal.

Megkaptam a csizmát becsülettel, épen;
A makói ezéhnek megköszönöm szépen!

Nem kérdem : ki műve? gyönyörű egy mű ez ;
Büszke is lehet rá, míg egy ár, egy tű lesz.

Hanem (ezt csak ugy a szűr alól súgom meg)
Sarkantyú-taréja nem igen nagyon peng.

Megkaptam a csizmát, és örülök néki!
Hejh, csak szebb világ ez, mint volt az a régi!

Hajdan csak cserfa és királyi kegyelem!
De most a kaptafa is koszorút terem.

Capitoliummá lett a piczi műhely,
S Caesarrá a mester, ki koszorút tüz fel.

Megkaptam a csizmát, s büszkén nézek raja;
Nem volt igy festve az Apelles csizmája!

Nem is fejhez mérték, de a lábhoz szabták!
S mert azt egy szerény lant jutalmául adták:

Annyit jelent tán ez, — ily értelmét várom, —
Hogy a költő lábán, s ne a fején járjon.

Megkaptam a csizmát. Nagy köszönet érte!
Még ilyen dicsőség a költőt nem érte.

Nem felülről jött ez, hol a mennykő villog;
De virágos völgyből, hol a harmat csillog.

El lehet már Horácz, vele sem cserélek . . .
Azért is tisztelet a makói ezéhnek !

Jász-Apáthi, jun. 18. 1863. Pájer Antal.

N y u g t a t v á n y.

A makói csizmadia-czéh,nek midőn a csiz-
madiákra irt versre küldött disz-csizmát
megkaptam.

Vidéki közlemények.
Makó (Csanád), jun. 25-én. (Szűk világ. A

színészek is megérzik.) Ha csizmadiáink nem vol-
nának, még talán hírünk sem volna mostanában
az olvasó-közönség előtt; mert már jó darab idő
óta egyéb hír sem fordult meg városunkról a la-
pokban, mint Pájer A. ur csizmájának története.
így hát csizmadiáink által mégis jutunk egy kis
becsülethez, mert egyéb följegyzésre méltó ese-
mény nálunk úgyis ritkán találkozik.

így én sem irhatok egyebet, mint legfölebb
azt, a mi most úgyis köztudomású dolog, e vidék-
ről, hogy t. i. szűk világot élünk. A vetések nagy
része takarmányul kaszáltatik, másrésze pedig,
egyes nagyon kevés kivétellel, jó lesz, ha a magot
megadja. A kukoricza még csak meg volna eddig,
de ha az időjárás meg nem változik, abból sem
látunk hasznot. A kerti vetemények már ugy is
nagyrészt kifogytak. — Egy szóval, ha folyvást
igy tart az idő, akkor a télen szegényebb lako-
saink asztala csakugyan ugy fog kinézni, mint
a mennyországban, hol szintén nincs mit enni; ez
ugyan már most is bekövetkezett, de nem oly
nagy mértékben, mint talán a télen lesz. Mert
most is már kénytelen a város gabonát és kenye-
ret osztogatni szét a legnagyobb szükséget szenve-
dőknek; a mit a birtokosok egyrésze, szép példá-
val előljárva összeadott, a többiek talán majd
ezután fognak adakozni. Egyébiránt ha valamely
részről minélelébb munkáról nem lesz gondos-
kodva, akkor csakugyan éhség lesz a vége; mert
az itteni birtokosok nemcsak hogy munkát nem
adhatnak, hanem meglevő cselédjeiket is nagy-
részt megfelezik.

Ily állapotban nem annyira csodálható talán,
hogy a négy hét óta itt tartózkodó Láng Boldi-
zsár színtársulata a részvétlenség miatt 30,000
lélek közt a véginségre jutott; mert a közönség
egy része, mint péld. az iparos osztály, mely más-
kor szép részvétet tanúsított az ügy iránt, azt
most e sanyarú időben nem teheti; másrésze pe-
dig nem akar tenni semmit az ügyért. Ezen a leg-
birtokosabb részből álló osztály, mely majdnem
maga eltarthatna egy színtársulatot, anélkül hogy
azt nagyon megérezné, épen semmit sem tesz â i-
nak fenntartására vagy előmozdítására, mintegy
büszkeségöket helyezvén abba, hogy magukat
mások véleményein túlteszik. Majdnem ez illeti
izraelita atyánkfiait is, kik szintén kevés párto-
lásban részesitik a művészetet, daczára, hogy
mind érti a magyar nyelvet, és igy csak gyönyör-
ködtetésökre s müvelődésökre válnék egy kis
buzgóság e tekintetben. A többi néhány ház pe-
dig, mely máskor is leginkább tartotta fenn a szí-
nészetet, most a legjobb akarat mellett sem volt
képes a femievezették részvéte nélkül, megóvni
az igyekező*társulatot az ínségtől, a melybe jutott,
ugy hogy most adóssággal terhelve és útiköltség
nélkül talán kénytelen lesz feloszlani. — De hát
mikor azok nem segítenek rajtok, kik azt nagy
áldozat nélkül tehetnék, akkor itt soha sem fog a
művészet zöld ágra jutni. — P.

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

HECKENAST GUSZTÁV
kiadó-hivatalában Pesten,

egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveiből

összeállítva. I. kötet. N.-8-rét (384 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr.

Tompa Mihály versei. *^^vw«*«*>^}±*-w»1 ft. 20 kr.

, M a r g i t . Nyolczadrét (219 lap). Borítékba fűzve ára 1 ft. 50 kr.

Jókai M. Szélcsend alatt. S S U t i v f k ö t e t - 8-r-(210'164 ̂ p
2 ft.

Dalmady Gyözö. Szerelem.
Diszkötésben

1 6 ' r é t - ( 2 4 O 1 ft. i
2ft.

Remek-irók. Gyémánt-kiadás.
VIII. Kölcsey Ferencz versei. — A szerző arczképével.

IX—X. Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelme. — A költő arczképével.
Ára egy- egy kötetnek 70 kr.

l í W i t n I l l l í í l P á l v í l V P ^ P t A J ° t a n á c s o k világba lépő fiatal leányok
J U M K d J U l l d . r d i y d V t Í A e i U . számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

ritékba fűzve 2ft.

A macrvnv omhpr tnnvv fára P f i k h Albert, a Vasárnapi üjság szer-m a g y a i e m u e r K o n y v i a r a , keSztöje felügyelete aia«. i. kötet.
Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

N e m z e t i SZl'nháZ. Kiadja Toldy István.
I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadijja!

jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede,
8-rét. (179 lap.)

II. kötet : A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardon Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)

Ara egy-egy kötetnek 80 kr.

Első Napóleon császár élete.
(504 lap) fűzve
Diszkötésben

A leghitelesebb kútfők után. Czim-
harmadik kiadás. Kis 8-rét.,

2ft.
3ft.

K \ VPre-STílVíilíía elméleti és gyakorlati kézi-könyve.
n.. A v e r s - s z a v a l á s 8_rét. ( 3 i 6 iap) f ú z v e l f t .

í í l ine Pmlpkiratí l i a a i 1 8 4 8 k l é s 1849-ki magyarországi
LídJUS* e i l l i e i i l l d ld l hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára 3 ft.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
fűzve

Nyolcz kötet,
(kis 8-rét)

4ft.

££"?A magyar nemzet classicus Írói. ££"?«>
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.

5 ft.

Lanka (ín«7tíSv ^ y p l l p m i «yilrrálr N e v e z e t e s b emberek köz- és
L/dIliid UUbLldX. ÖZei i emi SZIKI dK. magáné]etbeni elmés rögtön-

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fúzve ára 2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ara fűzve
Vászonba kötve

2 ft. 50 kr.
3ft.

Jósika Miklós. A két mostoha.Történelmi regény. Két kötet. Kis
8-rét (234, 253 lap) fűzve 2 ft.

lAlml lilfA-n 1 7 n l P n « s i n l t *rllA r* Két rész egy kötetben. Kis 8-rét.

Jókai Mór. Felfordult világ. ( 1 8 0,1 1 6 l ag, f u z v e ift.eokr.

fűzve

Tllliíl \Fí*]á áa k ö l t ő i t N o v e l l í í k e s vázlatok gyűjteménye.
J U l l d . VdlU t3S H U H U l l . Három kötet. K.-8-r. (230, 222, 2071.)

3ft.

f i W a p f R ' í n t hán (Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
JU&9C1. LídUtt. UdU. Gyémántkiadás. 242 lap. A szerző arcz-

képével. Fűzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

Tompa M. Regék és népregék. Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V.—VI. Külföldi lant. Magyar költők müforditásai külföldi remekirókból.

VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epígrammák.

Ára egy füzetnek fűzve 70 krajezár. Diszkötésben 1 ft.

Jósika Miklós munkái, uj folyam.
Regény. Négy kötetben. (19S, 170,1—4.

52 kötet. Egy-egy kötet
80 kr.

JA a tatár. Regény. Négy kötetben. (19S, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve 1 ft.. 60 kr.

7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

11—13. A tudós leánya. Három köt<»t,(I 279,248,250 1.,8-rét) fúzve 2 ft. 40 kr.
14—16 A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)

fűzve 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.) fűzve 2 ft 40 kr.

23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolezadrét.
(195 lap) fűzve ' 80 kr.

24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
fűzve 2 ft. 40 kr.

27—29. A zöld vadász. Regény 3 kötetben. Nyolczadrét. (255. 284. 276.) Ára
fűzve 2 ft. 40 kr.
Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen

Kórrajzok bonczleletekkel a gyermek-gyógyászat
köréből, észlelve a pesti szegény gyermek-kórházban. Közlik Koller Gyula tudor
és Schmidt Gyftrgy tudor. Előszóval Balassa János, k. tanácsos és m. k. egye-
temi tanártól. N.-8-rét. (119 lap.) Ára 1 ft.

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

Mikes Kelemen törökországi levelei. A szerző saját kéz-
iratából életrajzi ér-

tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben 3 ft.

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

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

T e m P l ' P t t á r 1 Nélkülozhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
l b l l l d C l l d l . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd"kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet I—IX. kötet. (A— Szard
nyelv.) Ára egy kötetnek ] ft

Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás az
olasz nyelvet tanító segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Tartalmazza : az
olasz nyelv szabályait, a szükséges szavakat, beszédmódokat, párbeszédeket, for-
ditási és olvasási gyakorlatokat, valamint egy, a legszükségesebb szavakból össze-
állított szótárt betűrendben. 8-rét. (200 lap.) Ára fűzve 1 ft.

OllendorffH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, nehiíny hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
fűzve 1 ft. 50 kr.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (864 iaP, 8-rét>
fűzve 1 ft. 50 kr.

oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — <ö"5)ss»>'?5íf
.__. _ Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivntalhoz intézhetők, a mely a szétküldést ^HjLdSm

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

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Ilorkenast Gusztáv. -- Nyomtatja Landerer és Hrrkennst, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1868.

Ökröss Bálint Átalános törvénykezési eljárás i
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

28-ik szám.

Pest, július 12-én 1863.

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

Egész évre (január—december) 10 ft. | Fél évre (július—december)
Csupán Vasárnapi Ujsag :

Egész évre (január —december) 6 ft.
Fél évre (július—december) 8 ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) g ft

Fél évre (július—december) 3 ft

S z i g e t i J ó z s e f .
A Vasárnapi Újság eleitől fogva felada-

tának ismerte : méltányolni az érdemet, a
közélet bármely terén találkozzék azzal, s
feltüntetni a jeleseket, bármely pályán vál-
tak légyen azok ki a mindennapiság szűk
köréből.

E szempontból különösen figyelemmel
tartja nemzeti színházunkat is.

A magyar szinház drága kincse a nem-
zetnek.

A színész a lelke, éltetője ez
intézetnek.

A czél, melyért a szinház
fennáll, csak ugy érhető el, ha a
közönség minél szivesebben láto-
gatja. S hogy szívesen látogassa :
azt csak jó színészek által ér-
hetni el.

Ezért mi a szinház fenntartói-
nak első sorban magukat a színé-
szeket tartjuk, s mint ilyeneket,
feladatunknak ismerjük őket fi-
gyelemmel kisérni, s a közönség
nek koronkint egyegy derekab-
bat, jelesebbet bemutatni közölök.

Azok között, kik ez idő sze-
rint színházunk kiválóbb tehetsé-
geit képezik, meg kell említe-
nünk Szigeti Józsefet, kit átalá-
ban művészi játéka, de legfőkép
jól sikerült komikus szerepei, ré-
gen a közönség kedvenezévé
emeltek.

Szigeti — családi nevén Tri-
pammer — József, Veszprémben
1822-ben született, hol atyja jó
módú kereskedő.

A színészethez való hajlam
már kora gyermekségében mutat-
kozott benne. Minden tanulmá-
nyai közt legszívesebben foglal-
kozott, s legjobban is kitűnt a
költemények szavalásával; Ba-
logh István társulatának, legelő-
ször tíz éves korában látott előadásai pedig
egészen megzavarták & gyermek játékait, s
midőn egyszer az iskolai szigorú tilalom da-
czára a színházba elszökött, s ezért tanítója
megverte, — m i n t r e n ( j e s e n történni szokott,
a helyett hogy elidegenítette volna, a szen-
vedés csak erősebben kapcsolta össze rokon-
szenve tárgyával.

S e vonzalom a színi pályához az idővel
folyvást nőtt lelkében, ugy hogy midőn fel-
sőbb iskoláit végezni Pestre jött : sziveseb-
ben járta a színházat mint az egyetemet, s
örömestebb olvasta a színdarabokat, mint
Verbőczyt.

Végre 1841-ben határozottan győzött
hajlama, s daczára szülei ellenzésének, oda
hagyá a jogi pályát, s Thália papjává sze-
gődött. A sors ugy akarta, hogy Baky Gábor

S Z I G E T I J () Z S E V.

igazgatása alá épen azon társulathoz állott
be, a mely miatt gyermek korában meg-
verték.

A „Peleskei notárius"-ban lépett föl
legelőszőr, és pedig mindjárt négy szerep-
ben egyszerre, mint kisbiró, uti-komiszárius,
Othello, és mexikói vőlegény.

Harmadfél évet töltött a vidéki színészet

sátrai alatt, s ez időszak élveit és szenvedé-
seit híven följegyezve naplójában, az egy-
kori „Budapesti Viszhang"ban közre bocsátá.

Pesten, 1844-ben lépett fel legelőször
Lorenzinóban mint Michel, s játékát oly tet-
széssel fogadta a közönség, hogy az igazgató
— Bartay Ede — azonnal szerződtetési aján-
lattal kínálta meg az ifjút, s azon száz forint
bánat-pénzt, mely ly el már akkor Kecskemétre
volt kötelezve, szívesen lefizette érette, csak-

hogy megszerezze őt a nemzeti
színháznak, melynek azóta foly-
vást tagja.

Itt azonban csaknem tiz éven
át, anélkül hogy egy bizonyos sze-
repkört jelöltek volna számára,
mindenféle másod-, harmadrendű
szerepeket aggattak a nyakába, s
ma szerelmest, holnap hőst, hol-

napután komikust stb. kellett ját-
szania; de az ifjút mindez nem-
csak el nem kedvetlenité, sőt
folytonos tanulmányra és minden
oldalú önképzésre készteté. Ugy
hogy, midőn később Bartha és
Fáncsy elhaltak, Lendvay elbete-
gesedett, Egressy eltávozott, s
Szigeti első rendű szerepekhez
jutott : oly sokoldalúságot és
ügyességet fejtett ki minden szak-
mában, hogy a szorgalmát mél-
tányló közönség csakhamar ked-
venezévé fogadta, a kritika pedig
elismerésével buzdította a művé-
szi tehetséggel lankadatlan igye-
kezetet párosító ifjút.

Ma már oly különböző és
annyi kitűnő szerepe van Szige-
tinek, hogy azok mindnyáját
elősorolnunk e kevés téren alig
lehetne. Nem emiitjük még hal-
hatatlan Friczíjét sem. Elég le-
gyen ereszben annyit mondanunk,
hogy szerepeit nemcsak soha

el nem ejti, de sokszor a legcsekélyebből is
(s épen ez legerősebb bizonysága alakító te-
hetségének) lényegest és jelentékenyt tud
alkotni; s az ö fellépése mindig hoz közön-
séget a színháznak.

Nem kevésbbé jeles Szigeti az íróasz-
tal mellett, mint a deszkákon. Sziműveit
irodalmunk jobb termékei közé kell számi-

•£,

Tizedik évi folyam.


