376
** (A felső-magyarországi bányapolgárok
közgyűlése,) mely október 8-tól f. hó 10-ig tartott Iglón, az alföldi szükölködők számára 1000
forintot adományozott, és ezen összeget Szepesmegye központi bizottmányának azon figyelmeztetéssel adta át, hogy a befolyó pénzekből Szepesmegye ínségben szenvedő bányászai is némi segélyt nyerjenek.
— (Illír nyelvtan). Schön Jakab, bajai
könyvárosnál megjelent, és általa minden hiteles
könyvárosnál kapható : Illir (szerb, rácz), nyelvtan több nevezetesb szerző után irta Popovich
Döme. Illir-magyar s magyar-illir szótárral együtt
1 f. 60. Üdvözöljük e könyvet, mint oly müvet
mely irodalmunkban hézagot pótol.
** (A turnicsei templom freskói) nemzeti
szempontból nem bizonyultak oly nagy jelentőségüeknek, mint egyelőre hinni lehetett. Mint emiitettük, Telepy Károly a nemzeti szinház igazgatója által Turnicsébe küldetett, hogy az ottani
templom freskóképeit lemásolja, melyek szent
László életéből ábrázolnak jeleneteket, s melyekről gyanítható volt, hogy az ős magyar viseletre
vonatkozólag felvilágosításokat nyújthatnak. Telepy ezen utjának eredményéről beadott jelentésében kinyilatkoztatja : hogy a kérdéses képek
1383-ból származnak, s egy olasz mester által festettek, egyes alakok azonban nem magyar, hanem olasz jelmezt viselnek. Telepy ugyanez alkalommal megtekintette a martyánsi és tótlaki
templomok freskóképeit is, melyek Krisztus életéből ábrázolnak jeleneteket, s itt is azt tapasztalta, hogy a festesz a jelmezek korszerű megválasztásával mit sem törődött.
** (Eltűnt lakatoslegény.) Micskén pár héttel ezelőtt egy lakatoslegény, Kádár István,
mesterével egyenetlenségbe jővén, midőn ettől
elbocsáttatását hiában sürgetné, vándorkönyvét,
sőt ruháit is ott hagyva, eltávozott, anélkül, hogy
valaki tudná hová. Kesergő anyja kéri azokat,
kik fia hollétét netalán tudnák, hogy őt fia sorsáról, Kádár lstvánnénak Micskére czimzendő levélben, tudósítsák.
— (Adakozások.) A Vas. Ujs. szerkesztőségéhez a múlt héten beküldetett :
Az alföldi szükölködők számára : Egy gazdatiszt, ki nevének és lakhelyének titokban tartását
-kéri, 5 ít. — Pestről Sztrokay Antalné asszony
10 ft.

Nemzeti szinház.

Péntek, okt. U. „Coriolan." tízomorujáték 5
felvonásban. Irta Shakespeare. Ugyanezt Petőfi
is lefordította; kár hogy neme szabatosabb s erőteljesebb fordítás szerint hozzák szinre.
Szombat, okt. 10. „Faust" Opera 5 felvonásban. Goethe után írták Barbier és Carré. Fordította Ormay. Zenéjét szerzetté Gounod.
Vasárnap, okt. 11. „Egy bujdosó kuruce."
Eredeti szimü 4 felvonásban, zenével. Irta Síigligeti.
Hétfő, okt. .12. „Az átváltozott macska.''
Szabó Joséfa k. a.-nak, a kolozsvári szinház tagjának felléptéül. Vig operetté 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté Offenbach. Ezt megelőzte : „Tiíz a
zárdában." Vígjáték 1 felvonásban.
|
Kedd, okt. 13. „Lammermori Lucia." Opera í
3 felvonásban. Irta Cammarani Salvator. Zenéjét i
Donizetti.
!
Szerda, okt. 14. „Az iskolakerülő." Szabó
Jozefa k. a. felléptéül. Vaudeville 2 felvonásban. ;
Ezt megelőzte : „Fürdőre kell menni." Vigj. 1
felvonásban.
j
Csütörtök, okt. lő. Szabó Jozefa utolsó felléptéül : „Az átváltozott macska." Operetté 1 felv.
Zenéjét szerz. Offenbach. Ezt követte : „Fortunió
dala.'- Zen. szer. Offenbach.

HETI
HÓ-

és hetinap
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Cöt.
Péntek
Szóm.

KatholikuN és Protestáns
naptár

Október

Budai népszínház.

Szerkesztői mondanivaló,

Okt. 9. és 10. „Tiz leány és egy férj sem."
Vig operetté 1 felv. Zenéjét irta Souppé. Ezután
a „szellemalakok mutatványa."
Okt. 11. „Az Gertrud volt" vagy: „A párisi
operabáli czivódds." Ezt követte : „Tiz leány és
egy férj sem." Vig operetté 1 felv. Végül, a „szellemalakok mutatványa."
Okt. 12. „Dunanan apó és fia utazása." Vig
operetté 3 felv. Offenbachtól.
Okt. 13. „Dunanan apó ésjia utazása." Ezután a „szellemalakok mutatványa."
Okt. 14. „A fekete vőlegény." Vig operetté 1
felv. Ezt követte : „Az Gertrud volt" vagy : „A
párisi operabáli czivódás" vigj. 1 felv. Végül, a
„szellemalakok mutatványa."
Okt. 15. „Tiz leány és egy férj sem" operetté
1 telv. és a „szellemalakok mutatványa."

6777. B.-Újváros. L. F. gyógyszerész urnák. A koTetkcző eljárást ajánljuk : írja meg ön a hirdetést, a mint
legczélszerübbnek látja, s küldje el lapunk kiadó-hivatalához ezimezve, megemlítve azt is, hány ízben kívánja
annak kiadatását. Itt gyorian elintézik a dolgot, s az illető
számlát azonnal elküldik önnek.
6778. Vácz. Rókási A „sürgős felhívás" eléggé furcsa;
csak az a baja, hogy rósz helyre van ezimezve. Hangjánál
s formájánál fogva inkább valamely élczlapba illenék.
6779. Debreczen. R S. Bővebb felvilágosítást a
tárgyról még most nem adhatunk, mert magunk sem
tudunk többet róla, mint a mi közölve volt. Annyi bizonyos, hogy a felszólalás egészen komoly embertói komoly
szándékkal történt. A mit most megtudtunk, rögtön közöljük vele, s az eredményt majd meglássuk. Magunk is
kíváncsiak vagyunk. Csak a két dátum közti különbség
kissé feltűnő.
6780. K.-Sz.-Miklós. B. K. A czikket köszönettel
vettük s helyet biztosítunk számára.
6781. Bar. F. S. Tudakozódni fogunk, s ha lehet,
szívesen szolgálunk utasítással a hazafias szép czél valósítására.
6782. H.-51.-Vasárhely. Sz. F. A rajz alig használható a beküldött alakban. Tán még rajzolóink segíthetnek rajta. A többi következni fog.
6783. Gulács. Sz. I. Jövő alkalommal határozott választ remélünk adhatni. Addig közöljük a tárgyat a n.
múzeum igazgatóságával.
6784. Pozsony. H. A czikket vettük ; a tárgy érdekes;
a kidolgozásról még nem szólhatunk most. Mindenesetre
egy kis időbe fog kerülni, mig rájöhet a sor Jónak látjuk,
önt erre előre figyelmeztetni.
6785. Csongrád. Cs. R. Sajnálva kell kijelentenünk,
hogy a czikk ama másik lap körét is túlhaladja. Ha ön
ismeri a lap alakját és berendezését, bővebb bizonyitgatás
felesleges.

SAKKJÁTÉK.
199-dik sz. feladv. — Róth Kálmántól
(Rimaszombatban).
Sötét.

1864-dik évi naptárak.

a

b

c

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

47-dik sz. játszma (Philidor-féle kezdet).

Épen most jelentek meg Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, egyetem utcza 4-ik szám alatt, az
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyarés Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél
is kaphatók, úgymint:
Kakas Marton huinorisztikus naptára. Hatodik évfolyam. Számos élezés képpel. Csinos boritékba fűzve.
Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkesztő
Majer I s t v á n . Képekkel, színes boitékba fűzve.
Ára 50 kr.
Lidércz-naptar. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartalmát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések,bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és utikalandok stb. Tarka és szépen kifestett boritékba fűzve.
Ára 60 kr.
A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).
Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r Péter. Csinos boritékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

BÍRD és MOKPHY PÁL között Londonban.
Világos. (B.) Sötét. (M.) Világos. (B.) Sötét. (M).
e7-eő
1. e2—e4
16. F g ö - e 3
Ba8—b8
A
d7—d6
17. 0-0—0
Bf8—f2:
2. Hgl—f 3
Sötét meglepő szép húzá3. d2—d4
Í7-Í5
4. H b l - c 3
f5-e4: sokat tesz, hogy legrövidebb
Világos részéről F—c4, utón czélt érjen.
Vh3—a3
vagy (14—e5 :sokkal taná- 18. Fe3-f2:
és
19. c2—c3
Va3-a2:
csoxabb lett volna.
Va2-alf
6. Hc3-e4:
d6-dö 20. b2-b4
Val-a4f
6. He4—g3
eö —e4 21. K c l - c 2
22. Kc2—b2
Fd6-b4:
7. Hf3-eö
Hg8-f6
23.
c3—b4:
Bb8-b4:f
8. F c l - g 5
Ff8-d6
24. Vd2-b4:
Va4-b4:| október—decemberi évnegyedes folyamára
0-0
9.Hg3—hö
25. Kb2- c2
e4—e3
10.Vdl-d2
Vd8—e8
ezennel uj előfizetés nyittatik.
Fc8-f5f
11- g2-g4
Hf6-g4: 26. Ff2—e3:
27.
Bdl—d3
Vb4—c4f
12. He5—g4:
Ve8—hö:
28. Kc2- d2
Vc4—a2f
13. Hg4—eö
Hb8-c6
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán
29. Kd2-dl
Va2-blf
14.
Ff
1—e2
Vh5-h3
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
\15. He5 - c6;
és
Sötét
nyer.
b7—c6:

VASÁRNAPI UJSAG
Politikai Újdonságok
Előfizetési

foltételek:

Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.

A 194-dik számú feladvány megfejtése.
(Szalay Sándortól Körös-Ladányban.)
Világos.
Sötét.
1. B h 4 — d 4
b 4 - c3 :
2. II b 5 — d 6
tetszés szerint.
3. F — vagy H - f mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Rimaszombaton : Terhes Lajos. — Róth Kálmán. —
Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. — Bajmakon :
Weisz Fülöp. — Bucsányban : Tomka Kálmán. — Moóron :
Radványi Vilmos. — Egerben : Tilkovszky F. — Pécsett:
Ritkay János. — Debreczenben : Zagyva I. — Sperber F.

Izraeliták
naptára

Okt. (ó)

Marches.

0

Csupán Politikai Újdonságok:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

(T^F*" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

T A E T A L O M.

NAPTÁR.^

Görög-orosz
naptár

Csupán Vasárnapi Újság:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Nap-

kel | delel | nyűg.
p-

19
D 21 Lukács ev., D 20 Lukács 6 F 20 Tamás 5
8
Alkantar Péter t Nándor
7 Sergius
6
27 44 57
Vendel hv.
| Vendel
8 Pelagiu
7
28 44 47
Orsolya, Vidor
Orsola,Vidor 9 Jakab
8
30 44 38
Mórpk.Kordula Kordula
10 Elámpius
9
Kapisztr. János Szevér
31 44 29
!*1 Fülöp apóst. 10
Rafael főangyal líáfael
11 6. Sabt>.
33'44 21
|12 Probus
Klsó negyed 19-én, 9 óra 22 perez este.

ó.
5
5

5
5
4
4
4

Holdkel I delel | nyűg.
ó.
p- ó.
52 9 81
18
49 10l43
1 2
44
57
1 40
37
#
2,12
28
12
19'
8l 8 9
2J27

3 35 10

3'42

Hunkár Antal (arczkép). Karácson János. — Az öreg
éji-őr. Várady Gusztáv. — Népdalok. Szél Akos.^ — Egy
lengyel történet (folytatás). Jókai Mór. — A Tisza bölcsője (folytatás). P. Szathmáry Károly. — Szepes-Olaszi
(képpel). — Képek a hazai népéletból (XXXIII. kép).
Lókótö a Tisza partján. - Arehaeologiai levél Zalamegyéből. Rómer Floris. — Kazinczy Ferencz egy eredeti
levele. - Az állatok bűnt követnek el és vetkeznek. —
Egyveleg. — Érczkoporsó. — Tárház : Egyház és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Budai
népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pakli Albert. (Lak. magyar-uteza l.sz.)

Kiadó-tulajdonos Hfckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.

43-ik szám.

I

t

Pest, oktober 25-én 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft. - Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Kántorné.
(1794—1854.)

A legelső magyar tragikai színésznő, Kántorné velők vándorolt, s osztozott a
azon korból, midőn még állandó szinpad ha- jó és rósz napokban.
zánkban nem létezett. S bár időközben a pesti
1819-ben tűnt fel újra a pesti színpadon,
nemzeti szinház felépült, a sors ugy akarta, művészete teljes fényében. Ekkor adattak
hogy e jeles művésznőnk e szinpad deszkáin először Kisfaludy K. színmüvei, s lelkesült
soha se lépjen fel. Folyvást hive maradt a fogadtatásukat nem kevéssé mozdította elő
vándor életnek, s ugy hiszszük, egy rövid az, hogy a főbb női szerepeket mindig Kánvisszapillantás e viszontagságos pályára tel- torné játszotta. Az akadályokat legyőzve,
jes érdekkel fog bírni a mai, boldogabb mű- már ugy beszélt és szavalt magyarul, mint
vészeti viszonyokat ért közönség előtt is.
előtte a magyar színésznők közül senki.
Még
nagyobb diadalokat aratott 1825-ben,
Kántorné (Engelhardt Anna) 1794-ben
midőn
Fehérmegye a pártfogása alatt
N.-Szebenben született. Szülőit korán elvesztvén, az elhagyatott árvát egy német színész álló társaságot a pozsonyi országgyűlésre
rokona vette magához, s Pestre hozta, hogy küldé. A magyar tragikai múzsa e jeles
színészi pályára képezze. Német
színésznőnek volt nevelve, azonban több magyar íróval, köztök
Kazinczy val, megismerkedvén,
ösztönzésökre a fővárosban működő magyar színtársulathoz csatlakozott, bármennyivel több szellemi és anyagi elönynyel kecsegtette a már Pesten is virágzott német színészet. Erős akarattal és
fáradhatlan szorgalommal kezdte
tanulni nyelvünket, mit ez időtájban még nem beszélt a legtisztábban, s más tekintetben is folyvást mivelte magát. Szellemdus
társasága a legmiveltebb hölgyekével vetekedett, s oly könyvtara
volt, mely írónál is számot tett
volna.
1810 végén lépett föl először
Pesten, a Hacker-háznál fölállított színpadon, meglepő eredménynyel. Kevéssel ezután Kántor Gerzson híres komikushoz
ment nőül, s mindketten a Debreczenben működő kolozsvári
színtársulathoz szerződtek. 1812ben tért vissza Pestre a „Hazai
és külföldi tudósítások" szerkesztője Kulcsár István igazgatása
alatt álló társasághoz, mely az
elkészült uj színházba költözött
német társaság által üresen haKÁNTORNÉ.
gyott, úgynevezett „rundellában"
tartott előadásokat.Itt vesztééi férjét. 1815. képviselője, művészi játékával sokat hatott
a rundella eladatása után a társulat Pest- arra, hogy a rendek nagyobb hévvel karolvármegye ajánló levele mellett Miskolczon ják fel a nemzeti színészet ügyét. Három
volt kénytelen menhelyet keresni, honnan, havi működés után a társaság elhagyta
hogy sorsukon könnyithessenek, gyakran Pozsonyt, s előbb Győrt, majd Szabadkát,
meglátogatták Kassa, Tokaj és Eger váro- Aradot, Temesvárt, Komáromot és Balatonsát, mindenütt szives fogadtatásra találva. Füredet látogatták meg. Kántorné minde-

nütt elragadta a közönséget, s ujabb babérokat aratott.
1833-ban Budára jött, s a nemzeti szinház megnyitását megelőző húsvétig, tehát
1837 aprilig, az itt működő kassai színtársulat első színésznője volt, 70 váltóforint
havi fizetéssel. Midőn a nemzeti szinház
megnyílt, Kantomét nem találjuk tagjai
közt. Az első előadáson „Belizár"-ban kellett volna fellépnie, azonban Debreczenben
leányát látogatván meg, elkésett, s a rövid
idő alatt rendkívüli haladást tett Laborfalvi
Rózával helyettesítek. Az igazgatóság ekkor
azon nyilatkozatot teve : ha most elmaradt,
maradjon el végkép. Kántorné
efelöl értesülvén, sem szinésztársai kérelmei, sem az igazgatóság
ujabb meghívásai nem bírhatták
rá a szerződésre. Büszkesége, mi
magán jellemének egyik alapvonását képezi, meg volt sértve, s
mintsem azt feláldozza, inkább
kitette magát az élet szükségeinek. Egy akkori német lap irta
róla : „A kassai társulat minden
tagja a pesti nemzeti színházhoz
szerződött, kivéve a m a g y a r
Schröder Zsófiát (egy akkori hires német színésznő), Kántorné
asszonyt, ki sértve érezvén magát, a magyar dráma nagy veszteségére, a vidéki szinpadokra vonult vissza."
Vándorcsapatokhoz szegődött, mig végre 1845-ben lelépett
a színpadról Maros-Vásárhelyt,
Pály Elek társaságánál. E társulattal az azelőtti évben megjárta
Bukarestet, honnan Brassó, KézdiVásárhely felé vévé útját, körutat tett Déésre és Enyedre, s
őszre Maros-Vásárhelyre jött, hol
a társulat szétoszlott, s Kántorné,
tisztelői tanácsára ott maradt.
Utolszor a ,,Kegyenczek" czimü
drámában, mint I I Katalin orosz
czárné, lépett fel; végjelenetében,
midőn búcsúzik szeretteitől, e
szavakat: „Isten veletek I engem többé nem
láttok 1" zokogása miatt alig tudta elrebegni.
Később a M.-Vásárhelyt megforduló vidéki társaságoknál a magyar színművészet
e királynőjét a jegy szedéshez alkalmazták, s
hosszú idő múlva a Dézsi igazgatása alatti társulat által adott „Preciosa" czimü darabban
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is, meg Larissenek is egy cigarettet; az
még egyszer és legutoljára, a' közkívánat- Üle Bánfi Dénes szomorún Bethlenbe',
Fényes
palotából
esik
szűk
verembe.
egyiket meggyujtá, Larisse szájába dugta; a
nak engedve, fellépett. Többen készültek
.,Béldi Pál, Béldi Pál, te ejtél meg engem,
magáét aztán arról tette izzóvá, s e tüzcsók
nyugdijat eszközölni ki számára, de ő elle- Barátom
voltál? nem, leggonoszabb ellen,
után mosolyogva tekinte utitársnője szenezte, s Debreczenben lakó leányának több- Árulásod miatt veszek el Bethlenben."
mébe, mint a kinek jobban elfoglalja gonszöri meghivását sem fogadva el, gr. Lázár
dolatait egy szép nő gömbölyű arczán a
Józsefnél gazdasszonyi állomást vállalt. 1854 Fekete lobogót tüzetett ki Csáki.
szerelem-gödröcske, mint valamennyi börfebr. 28-án halt meg M.-Vásárhelyt anélkül, „Bánd meg bűneidet, imádkozzál Bánfi."
„Hóhérnak szegődtél Csáki László? értem,
tön, a miről Varsóban regélni hallott.
hogy halálát emiitették volna. A művésznő Mert hazám javára fordítottam éltem;
Az ujabban következő állomáson aztán
sirja besülyedt, a fakeresztről már lemosta Bocsásd be hitvesem, ellene van vétkem." . . .
az öreg lengyel is, meg az ifjú lengyel is elaz idő a föliratot, a midőn a nemzeti szinház
tűntek mellölük. Zseminszky egyedül maegyik jelenlegi derék művésznője, Priell Fehér tajtékot hány hat fekete csikó,
Bethlen felé robog gyászbahuzott hintő.
radt Larisseal.
'
Kornélia eszközlése folytán, 1856-ban egy- Dobban a dobogó, csattog a vas ajtó.
szerű, de csinos emléket emeltek hantjai fölé. „Béldi Pál hóhérja, férjemet ne bántsad,
— Ön ezt a fiatalabb férfit is ismeri?
kérdé az énekesnő, semmi rendkívülit sem
Kantomé nagy szinésznö volt, és sokáig A fejedelemtől itt van a bocsánat."
találva benne, hogy Lengyelországban minegyetlen kitűnő képviselője az úgynevezett Várudvar pázsitján fakad a piros tó,
den ember személy szerint ismerje egymást.
nagy tragédiái stylnek, — irja róla egy bí- Késő már, késő már most a kegyelemszó,
— Ismerem. Ez egy agent provocateur.
ráló. Lady Macbeth (Maebeth), Erzsébet Jókor jött hajh csupán a fekete posztó.
Az újságírók osztályából. Két év előtt az
(Stuart Mária), Sappho (Sappho), Gertrud Szép deli termetét beterítek véle,
aristocraták lapjaiba firkáit; azok nem győz(Bánk bán), később Thisbe (Angelo), Pó- Szerelmes hitvese ugy rogyott íölébe.
ték pénzzel, akkor demagóg lapot adott ki.
kainé (Pókaiak), Lucretia (Borgia Lucretia) Lerogyott fölébe, hideg kebelére, >$ *
A nép még roszabbul fizet, s nem veszi kövoltak legkitűnőbb szerepei. A vígjátékok- Ott sokat elájult, meg-meg í oleszméle,
szönettel, ha az urak ellen lazítják; utoljára
S
nem
volt
neki
többé
nyugodalmas
éje.
ban is kitűnően játszott, különösen finom„Dénes,
férjem
Dénes,
meghalok
utánad,
aztán a rendőrséghez szegődött, s most piszsága volt felülmúlhatatlan. Azonban mind
Megöl
a
szerelem,
megöl
a
bubánat."
—
kolódik, kémkedik és mindenre jó.
végig a tragédia volt valódi eleme. Csengő,
Fejes
István.
— Tehát az is mese lesz, hogy Anikoffot
mélyérczü hangja,nem szép,de kifejezésteljes
meggyilkolták.
arcza, villogó fekete szemei, méltóságos terEgy lengyel történet.
— Oh nem. Nézze ön, hogy tódul a nép
mete, ideges szenvedélyessége képessé tevék,
minden
vaggonból kifelé, már elterjedt a
hogy a szenvedélyek legerősebb nyilatkozáNovella.
hir, s mindenki igyekszik a határon innen
sait is visszaadhassa. Szavalata tiszta és paJ OKAI MÓRT Ő L.
leszállni, és inkább visszautazni oda, a honthetikus volt, mely a szenvedélyes helyeken
(Folytatás.)
nan jött, vagy útközben elmaradni, mint ana drámai éneklésig emelkedett, a szó művészi
értelmében. Midőn játszott, annyira érezte
A legközelebbi állomáson egy ijedtképü nak kitenni magát, mit ez a ficzkó nagyon
szerepét, hogy néha önfeledt lön. Ez volt ta- ember bukott be a vaggon ajtóján; nagyon valószínűen megjósolt a vizsgálati börtönbe
lán egyetlen hibája, mibe egyébiránt a nagy fiatal arcza volt, savószinü bajuszszal, sza- hurczoltatásról.
tragédiái styl színészei gyakran beleesnek.
kállal. Csamarkát és konfederatkát viselt,
— És ön nem igyekszik menekülni, mint
más?
Az itt közlött arczkép azon eredeti olaj- bő nadrággal, hosszuszáru csizmával.
— Menekülni? Arra a legroszabb mód
Hevülten lecsapta magát Zseminszkyvel
festmény után készült, mely Kolozsvárt az
Erdélyi Múzeum birtokában van, s mely a szemben s azután körülnézett, hogy nem volna innen a helyemből fölkelni. Hisz ez a
három kém, a ki egymásután rám jött, mind
művésznőt azon korból ábrázolja", midőn kergeti-e valaki?
— No mi baj? förmedt rá a borzas úti- azt jött próbálgatni, vájjon kimozdítható vaművészetének tetőpontján állott.
társ, kinek nagy sietésében kétszer is a lá- gyok-e a helyemből, vagy sem. Ha futok,
rám rohannak : így pedig elmentek más
bára taposott.
nyomot keresni.
—
Nagy
baj
van,
rebegé
az,
elkékült,
ll;í n fi IK'iu'sné.
Larisse körültekintett, ha nincs-e valaki
vaczogó
ajakkal.
A
múlt
éjjel
meggyilkolták
(Ballada.)
közel
?
ezen a vasúton Anikoff tábornokot.
Kerti rózsát szedett Kózsa uriasszony,
Azután odahajolt Zseminszky vállára, s
E szóra a borzas lengyel, mintha nyeRózsafa, csipkefa tövise megkarczol.
regből akart volna kiesni, akkorát ugrott a halkan fülébe sugá.
„Kösd be édes uram, véres ujjom kösd be."
karszékből.
— Ön ölte meg Anikoffot . . . .
Bálifi Dénes nézett a reggeli ködbe,
Zseminszky
csendesen inte fejével, és egy
—
Lehetetlen.
Ifiu szép asszony szeme borult könybe.
— Most hallottam meg egy rendőr isme- vonása sem mozdult.
„Nézd csak édes uram, szemem ki ne sírjam,
rősömtől, s hogy ennélfogva mindazokat, a
Az énekesnő megszoritá férje kezét.
Ne késsél sokáig a jóféle irral."
kik ma ezen vasútvonalon ki akarnak menni
— Most már neje fogok önnek lenni! . . .
Bánfi csak csörgette fényes aczél kardját,
az országból, a határon letartóztatják s rögBánfi csak hallgatta az erdők morajját,
A határszélen csakugyan letartóztattak
tön a citadellába küldik.
S nem hallá senki sem gyenge Rózsa jajját.
A borzas ember rögtön kapta a tarisz- minden embert. A férfiakat el is zárták
Kis fehér gölicze búsan ki bugdjgál,
mindjárt egy üres raktárba; a nőknek pedig
nyáját s rohanni akart ki a vaggonból.
Hervadó liliom a kertben egymagán,
Zseminszky mind ekkorig figyelembe se egyelőre meghagyták, hogy tovább utazni
Bánfiné úrasszony olyan bús, halovány.
vette az egész beszédet, mint a ki nem érti nem szabad.
,,Istenem, istenem, ő is más után jár,
Az útleveleket elszedték mindenkitől, s
azt a nyelvet, hanem a különös futamodási
Béldiné után jár, itt hagy engem árván."
a
málhákat
az utolsó foszlányig szétszedték.
szándékra
bámulva
nézett
szomszédjára,
s
Akkor mene Béldi Bánfihoz egy szóra,
megragadta
bundája
szárnyát,
hogy
ki
ne
Larisse
egy
íranczia nő és egy színésznő
Bánfihoz egy szóra, országos dologba'.
ugorj ék az ablakon.
bátorságával rontott a parancsnokló rendőr
„Igaz-e mit mondtál, igaz-e a, húgom?
Bánfi Dénes napja akkor beboruljon,
— Hova akar ön a pokolba? — kérdé tisztre.
Bánfi Dénes akkor csúfosan kimúljon!" . . .
Az egy doni kozák őrnagy volt, kinek
francziául.
nagyapja
a streliczek közt szolgált, s kit az—
Jobb
bizony,
hogy
ön
is
szalad
velem,
,,Dénes, Dénes, Dénes, fuss ki az országból,
után
kellemetlen
elővigyázatból tettek az
nem
hallja,
hogy
mindnyájunkat
elfognak,
Dénes, Dénes, Dénes, életem, világom!
Ordító farkasnak torkába vetettem,
ország
félreeső
szegletébe,
s kinek nem volt
rabságra vetnek.
Sasok üldésinek kezemmel kitettem,
nagyobb
vágya,
mint
valaha
Szent-PéterZseminszky vállat vonitott s szárazon
Oh, hogy nem szakad le az ég is felettem."... feleié franezia nyelven :
várra mehetni garnizonba.
— Uram, ez impertinenczia! pattogott a
„Nézz ki csak, nézz ki csak, kedves kis cselédem,
— Nem tudok lengyelül.
Látod-e valahol az én édes férjem?"
Erre a fiatalabb utazó tört francziaság- szép menyecske a haragos ur szemébe; —
„Ahol száll, — ahol száll, — az égen egy felhő,
azt hiszik önök, itt a farkasok hazájában,
gal kezdé neki magyarázni.
Ahol van, — ahol van, — a fekete erdő" —
hogy ezt a franezia követség tréfára fogja
—
Nagy
baj
van.
Anikoff
tábornokot
„Immár megnótázták, soha vissza nem jő."
az éjjel megölték egy vaggonban, pedig nem venni? Férjem a császári opera-szinház első
' „Nézz ki csak, nézz ki csak, hűséges jobbágyom, volt senki más mellette,mint két hadsegéde. baritonistája. Önök becsukták őt egy nedves
Látod-e valahol az én hites társam?"
Most ezután minden határszéli állomásnál magazinba, a hol azelőtt burgonya volt föl„Ahol száll, — ahol száll, — egy holló az ágra,
fel fognak tartóztatni minden utazót, s a halmozva. Ha férjem el találja veszteni a
Ahol jő, — ahol jő, — egy barát a várba" —
férfiakat elküldik a fellegvárba, s ott fogják hangját, az ön kormánya kárpótlást fog
„Nem is látom akkor soha e világba'."
tartani, míg a gyilkos elő nem kerül közölök. fizetni negyvenezer rubelt.
„Meglátod Kolozsvárit, ha nem ott, Bethlenbe',
— Ah! szólt Zseminszky, azzal a büszke
— No, mi a ménkü! kiálta fel az őrnagy
Ottan viszik őtet a fővevő helyre,
önteltséggel,
a
mit
a
párisi
ember
oly
tö— Azt hiszi ön, hogy az énekeseket náA fővevő helyről egy arasznyi sirba"
kélyre
fejlesztett,
—
én
franezia
vagyok.
lunk
is ugy fogják, mint önöknél a mugilok
Bánfiné úrasszony mint a zápor sira,
Azzal nyugodt vérrel készite magának közül? Poissard Alfréd, a férjem, Európa
.,Fogjatok sebesen hat lovas kocsimba." . . .

minden városában ismeretes. Rendjelei van- menté magát : ily bolond ajánlat valamelyik az előbbi világból való. Itt már faházikók
nak Koppenhágából, Berlinből.
subalternusának az ötlete lehetett, de az ö veszik körül a forrást, később familiáris
— Berlinből is? — Ez nagy ajánlat volt tudtán kívül. Neki esze ágában sem volt épületek is emelkednek, s a családias kör,
a kozák őrnagy előtt.
ilyesmi : Mosziö és madám minden akadály már sütő-főzö cselédekkel, jövő-menő szekerekkel élénkül. Ez lehetett ezelőtt egy-két
— Igen bizony. Ls ha azt megtudják nélkül utazhatnak tovább.
a hírlapok, hogy ö egy napig fogva volt egy
Mire azután egy találkozási jelenet kö- száz évvel minden hazai fördő képe, melyekmagazinban, majd azt a lármát tessék meg- vetkezett, az egymást kivívott férj és nő kö- ben lehet, sok hiányzott a kényelemből, de
hallgatni, a mit azok ütnek miatta. Azt ön zött, ölelések és csókok illusztrácziójával. annál zajosabb, kitünöbb volt a kedv. A
nem fogja megköszönni. Biztosítom önt róla, Larisse akármikor sem csinálta ezt a jelene- Rákóczi Andrisa, vagy Csucsuj, Czinka
Panna el-elrándultak szombaton estére a
hogy ha férjemet ki nem ereszti, én majd tet a színpadon remekebben.
tudom, hogy hova kell mennem. Vannak proÉs —- talán több is volt abban már, — fürdőhelyre s másnap a kikanyaritott gyepen megperdültek a selyemszövetü rokolyák
tekezióim, És akkor ön bizonyos lehet, hogy mint komédia ?
(Folytatása következik.)
s felmáglyázott égrecsapó tüzeknél tartott
elfogják küldeni a Kaukázusba.
a mulatság kivilágos kivirradtig s pihenés
A kegyelmes ur nagyon gondolkozóba
után folyt néha hetekig.
esett erre a szóra. Az ilyen komédiás-féle
A Tiszti bölcsője.
néppel nem jó összetűzni. Ki tudja, miféle
Ezen patriarchális zamatu fürdőkbe az
magas oltalom alatt áll egyik-másik ? Aztán (Emlékül a jó máramarosiaknak.) első korcsmárossal becsapott az uj kor nyeIrta P. SZATHMÁKY KÁROLY.
semmi gyanú sem forog fenn ellenök. Menrészkedő szelleme, de még a 48-iki özönvíz
jenek a patvarba.
Folytatás.)
előtt gyakran lehetett látni egy-egy öreg
urat, ki az egész fürdő-népet vendégének
— Jól van, madame, tessék egy pár órát
IV.
tekintette; szekereiről gyöpre rántotta a
várni, mig Varsóba táviratnak önök felől.
A varhegyi fürdő.
pinczetokokat s a hideg sültek és süteméA varsói rendőrfőnök természetesen azt
válaszolta vissza arra a kérdésre, hogy viszÁlig hiszem, hogy két oly fürdő-hely le- nyek garmadáit; előhivatta Lukács bácsit s
szaküldjenek-e neki egy pár franezia szí- gyen Európában, mely regényes fekvésre és ennek síró rivó hegedűje mellett örült a
nészt? hogy küldjék a pokolba; örül, hogy kilátásra nézve a Visk város feletti, úgyneve- mások örömének.
egyszer megszabadult tőlük.
zett „Várhegyi fürdővel" a versenyt kiállja.
Ily állapotában láttam én a viski fürdőt
Egy házfedél-alaku zöldporfir-hegy ol- 1845-ben, midőn még Máramarosban a hajHanem még egy veszedelmes kisérleten
kellett Zseminszkynek általesni. Ugyanazon dalában, mint csalogató fecskefészek az dani nemes urak ősképe : Pogány Károly
álfranczia, a kivel legelőször találkozott a eresz alatt, fekszik a most már valóban ele- élt, — az alispáni nemzedéknek, mely hozkocsiban, most már mint bevallott rendőrse- gáns kiállításúnak mondható fürdőhely, mely záig 22 alispánt számlált, talán utolsó alisgéd hivta ki a többi letartóztatott férfiak közöl. különösen az ujabbi svájczi modorú épületek páni ivadéka, — legalább a hajdankori jelIgen konfidensül bánt vele; hiszen már által oly kedves filigrán tekintetűvé vált, leggel okvetlen utolsó.
mint valami ezukormü, melyet nagyvárosi
ismerősök voltak.
Még ekkor a magában is felséges italu
forrás körül sok családi épület állott : de
— Mosziő, én vagyok az, a kinek a tor- ezukrászok kirakataikba állítanak.
kát megtetszett szorongatni.
A csillagászok akként jutottak a föld ala- 48. után, ugylátszik, az egészet a magyar
— Nos, hát mi kell megint ?
kulásának történetéhez, hogy távcsöveik se- kir. kamara vette birtokába, mert azóta az
— Hát az igen derék volt öntől, hogy nem gélyével itt ködfoltokat, amott már megtö- egykori primitív alkotásu épületek helyett
engedte magát rászedetni. Ön igen okos ember. mörült, magvas fellegtömböcskéket; majd igazi ízléssel kiállítottak tűnnek fel; felvemár idomult és igy megszületett csillagokat, zetőül igen költséges, de más évben (talán
— Azt tudom, de hát aztán?
— Ne féljen ön, rendben van minden égitesteket látnak; szóval ellesik azokat lé- 1856-ban) már az árviz által tönkrement kidolga. Hanem : — ön okos ember; — önnel tezésöknek minden stádiumán. — Ez a ké- gyóut (serpentina) készíttetett; végre 1859
lehet egy okos szót szólani. Itt az útlevelé- nyelme lehet Máramarosban a vizsgálódva és óta a mostani derék kamarai főnök Szepessy
ben az áll : utazik nejével. Az asszonyság elmélkedve utazónak a hazai s talán általá- Mihály iir e gyönyörű helyre kiváló gondot
kezdett fordítani, ugy hogy a diszes főkuttal,
igen csinos teremtés. No no — mi francziák ban minden fürdőnek történetére nézve.
tudjuk, hogy mit jelent az, egy színész meg
Van itt oly gyógyforrás, melyet még csinos és terjedelmes lakokkal, — ha még
a felesége. Parisban volt egy színész isme- csak a rengeteg vadai látogatnak s melynél egy közmulatságra alkalmas, terjedelmesebb
rősöm, a ki minden évben bemutatta felesé- egy második Priesznitz csakúgy elleshetné teremről is lesz gondoskodva — a várhegyi
gét. Egyszer volt neki egy magas, máskor a sebesült szarvas gyógyrendszerét (p. a fürdő hazánk legkedvesebb mulató és gyógymeg egy kicsiny; egyszer hozott egy szőkét, szaplonczai); van újra olyan, melyet már helyei egyikévé fog válni.
máskor egy barnát; egyszer egy németet, más- fürdőül használnak a következő legprimitíHa pedig Máramarosnak vasútja lesz, s
kor egy angolt, ugy hiszem egy évben egy vebb módon. A beteg, miután a vizet e fürdőt a szomszéd megyéken kivül az alzsidó nőt is igy mutatott be:„nőm." Hahaha! házához hordatva betegségére nézve jóha- föld is megízelinti, — legyen rósz jós a neA színészek átkozott fiuk az ilyen dolgokban. tásunak tapasztala, — nyári időben elmegy vem, ha nem ez lesz a haza keresettebb
Zseminszky nem bánta, hadd nevessen. a forráshoz, s a mellett a földbe fürdőkád fürdőinek legkeresettebbike.
Különben a látogatás-hiányra nem lehet
— Tehát, tudja ön, tisztelt uram. Az nagyságú üreget váj. A mint ez készen
van,
néhány
fahasábot
meggyújt,
s
azok
fölé
panasz
most sem. A fürdőhely a szomszéd
asszonyság igen csinos személy. A rendőrköveket
rakva,
izzó
forróságig
hevíti.
Ekkor
Szatmár-, Ugocsamegyékböl jövőkkel s a
tiszt ur abban a nézetben van, hogy ő talán
nem egészen állandó neje kegyednek.Tudja, a lyukba a forrásból vizet mer, s mielőtt í máramarosiafckal, mondhatni, zsúfolva van,
Evégett utánajárásokat kellene tenni, a mik azt a föld elinná, a forró köveket belezuditja. elannyira, hogy a ki helyet akar kapni, jóltesokáig elhúzódhatnak. Azért azt mondom Ekkor hirtelen neki vetkezik, s a még csak- szi, ha az illető tisztviselöségnél idejében
kegyednek, csak ugy közöttünk, barátsá- nem forró fördőben helyet foglal, a hol ren- intézkedik.
gosan ; hogy ha nem kötelezi kegyedet va- desen addig mulat, mig elfogy a nóta, akaA várhegyi fürdő egyébiránt gyógyha-'
lami oltár előtt adott fogadalom az asszony- rom mondani, a fürdő. A köznép azt tartja tásánál fogva női fürdő s mint ilyet leghasághoz ; hát akkor kegyed egyedül, minden leghatályosabbnak, az orvos és természet- tásosabbnak tartják Ausztriában. De a szenvizsgálónak sem sok szava lehet ellene, mert vedőkön kivül van itt jó csomó azokból is, kik
fennakadás nélkül utazhat tovább.
Ha ez ajánlatra Zseminszkynek az a gon- valószínű, hogy azon földréteg vegyi alkat- csupán időtöltéshiányban szenvednek. Azért
dolatja támad : „miért ne ?"; Larisse meg- részeiből, melyből a forrás támadt és azon a férfivendég itt a mily ritkaság, épen oly
tetszett a rendőrfőnöknek, s ezen az áron kövekből, melyek közöl felfakad, a forró örömmel látott. Néha a vidéki fiatalság rohan
én megszabadulok; és hát mi nekem ez a viz még többet old fel. Ez itt annyira meg- fel a szépek közé egy-egy napra.
nő ? a kit csak tegnap óta ismerek, s jófor- rögzött hit, hogy még az elsőrendű fürdők
Innen van, hogy ez árnyas berkekben,
mán azt sem tudom, kék-e a szeme, vagy kádaiba is köveket melegitnek be.
virágos réteken, hol minden szerelmet lehel
fekete? mi veszteségem van belőle? Ha ö
Ez lenne tehát a fürdő első stádiuma, s a költőként „reszket a lég, szédül a pil- •
azt gondolta volna, akkor bizonyosan el lett minőket láthatni a Visk melletti sajáni víz- langó" nem egy szerelmi viszony szövődik.
volna veszve; de nem tette; hanem minden nél, a téesöi hutai kutnál, stb.
A sétányok is ahhoz illő költőiséggel vanválasz helyett ugy ütötte pofon az ajánlatA második fürdői fokozat már uriasabb. nak elnevezve. Mindjárt a fürdőalatti sűrű
tevőt, hogy annak a füle is megcsendült bele. Urambátyám és nénémasszony a sok csibé- gyertyánfa-erdö „Szerelmes" nevet visel; a
Azután nagy lármát csapott, hogy öt vel, lúddal, sódarral s több efféle csúszó- másik jobbra kanyargó utaival „Andalgó"
vezessék rögtön a rendőrfőnök elé, mert ő mászó állatokkal már a fakádat is szekérre stb. Megjutalmazza a fáradságot magára a
rajta nagy outrage esett.
pogyászolja; a forrás közelében csinos leve- Várhegyre felmenetel, melyen mérnöki lá— Utrázs, utrázs! Szatiszfakszión!
les szint, laczi-konyhát állít, s néhány napig tóka is van. Hajdani várságának azonban,
..: A rendörök azt hitték, megörült; mig családjával együtt, vígan iddogálva élvezi a melyet neve igényelne. Paulikovics barátunk novelláján kivül kevés nyoma.
aztán a rendőrtiszt megjelenvén, és megért- fürdői kényelmeket (?!)
vén a panasz okát, egész udvariassággal kiHarmadik korszaka a fürdőnek már nem !
Némi pinczeformalyukak erős fantáziájú'
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könyv, melybe az illető beteg önkezűleg
jegyezné be a rajta előidézett hatást.
Minthogy azonban sok beteg talán sze- /
mérmetességböl a jegyzetet nem örömest
teljesítené, czélszerü lenne, hogy e könyv a
gyakorlő orvosnál álljon, az illető beteg
pedig nem szükség, hogy nevét is beirja, —
de, hogy sajátkezű legyen a vallomás, az kivánatos.
Annyi a viski várhegyi fürdőre nézve
okvetlenül áll, hogy a ki egyszer több ideig
mulatott itt, nem gondolhat a gyönyörű vidékre, pompás viz és légre, édes visszaemlékezés nélkül.
E szép, házfedélalaku hegyhez, melynek
oldalában a fürdő fészkel, egy pár érdekes
népmonda is járul.
Régen, régen, századok előtt 12 zsivány
„Tarka pillangói az emlékezetnek
szállta
meg a hegyet, s ormára erős favárat
Él-elszálltok messze; meg sem is pihentek . . .
épített,
melyet senki sem lett volna képes
Keresitek a múlt viruló rózsáit,
Szerelem, dicsőség erős élőfáit . . .
bevenni. A zsiványok valódi pióczáivá lettek
Jobb, térjetek vissza; ne is keressétek,
a vidéknek, kiknek sem megye, sem ország
Hosszú fáradsággal bánatot lelnétek :
A szerető lányka elfelejtett régen
nem tudott parancsolni.
S a dicsőség napja nincs a magyar égen!"
Heves nyári napon megszomjuhozott
Pap Endre, 1850.
András gazNem ér- ,
da a h á z i
d emelné meg
munka köza szép lelkű
ben, s Erzsi
költő emléleányát,
ke, hogy már
a környék
csak e költegyönyörűséményért is,
gét, el külemlékezetédötte a várre e helyet
hegyi forrás„Pap Endre
raborkutért.
ülőkéjének"
De a zsinevez zük?
ványok észIgaz, nálunk
revették a
az effélére
szép leányt,
még kevés az
s lerohanva
érzék. Küla hegytetőföldön még
ről,
hatalazt a hantot
m
u
k
b a ejis ismerik, a
tek.
—
Haszhol valametalan
esdeklyik n a g y
lett a szép
költő, valaErzsi
a vadmelyik kölkeblti
marteményét
talóczoknak,
irta.
nem h a s zEgy hiánált semmit.
nyát azonMajd imában nehezen
hoz, s végre
rejtheti a
átkozódásvárhegyi
hoz fogott.
fürdő. Ez az
Es i m e
édes viz hiáe
g
y
szerre
nya. A szomA viski várhegy-fürdö. — (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)
terhes
vészszéd völgyfelhő
száll
a
„
Várhegy"
ormára,
mely
szá1)
A
gyomor
és
beleső
rendetlen
műköben ugyan vannak csekély források, de ezekzankint
szórja
villámait
a
megátkozott
fadése,
hibás
emésztés,
étvágyhiány,
zaha,
ből a zuhanyra is alig telik valami.
várra.
Nagy nyeremény lenne, ha a második böfögések, fölfuvódások, gyomorgörcs ellen.
Három egész napig nem látták a viskiek
2) Az alhasi zsigerek, máj-, lép- s veröczszomszéd völgy nagy patakát át lehetne
a
Várhegyet
a rajta borongó iszonyú felcsempészni, mi, azt hiszem, nem lenne lehe- érrendbeli pangások, dugulások ellen.
3) A takhártyák pettyhüdtségén alapuló hőtől.
tetlen.
Midőn negyedik üapon a felleg szétoszCsak forrása ne feküdjék alantabb a hegy- bántalmak, idült hurut, nyálkás, kezdődő
lott, s a láthatár kiderült, a várnak, zsiváhatárnál, melyen át kell hozni; a többi köny- tüdövész stb.
4) A tengélet csüggedése által feltétele- nyoknak, s a szerencsétlen leánynak hire,
nyü; — a facső nem drága.
Es itt eszembe jut, hogy alig van hely zett senyvek, sápkór, angol- és görvélykór pora sem volt többé.
Eddig a rege, mely aligha össze nem
a tátrakiesdi fürdőn kivül, mely alkalmasabb s ezek eredményeinél fürdőképen használva.
vág
a cseh hegyi rablók magyarországi ga5)
A
méhkór,
tehetlenség
ellen
külöhelyiségeket mutasson fel hidegviz-gyógyinrázdálkodásaival.
Ezek hihetőleg a bronynösen.
tézet számára, mint Máramaros. Ugyanazon
kai
vár
lakóinak
czimborái
lehettek, kikről
6) Vidtáncz, fejfájás, rásztkór, szélhüdés
jéghideg források, tengertükre feletti magasmajd
később
lesz
szó.
ság, fris lég, sőt növényzet is, mint Graíen- ellen stb. «•)
A másik rege ujabb korbeli; hőse nem
Ezekben azonban, azt hiszem, sok van
bergben.
Legalkalmasabb lenne e czélra a később mondva. Sokkal jobb lenne, ha kevesebb, de más, mint egy — öreg czigány, a vén Náni.
A vén czigányt egykor valami urfiak a
leírandó pojánai fürdő. Azért az eszme to- bizonyos.
A gyakorlat azt mutatja, hogy gyengült Várhegyre csalták muzsikálni.
vábbvitelét oda teszem át.
Földalatti tekervényes folyosókon vezetA viski várhegyi fürdőt eddigelé három nők életereje visszaadására leghatásosabb.
ték
bekötött szemmel a vén dádét, s midőn
Fürdőink
hatásának
kitanulására
legczélnagyobb forrás látja el vizzel, — fájdalom!
végre
szemeit kioldák, arany trónusban tanem a legnagyobb bőségben. Ezek közt leg- szerübb volna egy rendszeresen kezelt gyógylálta
magát;
nyakába drága selyemkendöt
hatályosabb a felső; a legalsó ut mellettit
*)
„Orvosi
Tar."
I
I
I
.
folyama,
IX.
köt.
kötöttek,
s
markát
minden nóta után, a mit
gyengébbnek és inkább kéntartalmúnak
•*) Török József „A két magyar haz» elsőrangú gyógyhúzott,
egy-egy
füles
arany nyomta.
tartják.
vizei és fúrdöintézetei" 1848.
emberelcet várfenekeket-látásra vezettek: de
hitelesebb adatok arra mutatnak, hogy azok
nem egyebek bányász cserkészeteknél, Vagy
pénzkutatók turkálásainál.
Szép és kedvencz séta a fürdőtől keletre
eső dicsőkéhez, (vulgó ,,Parapli"-hoz) rándulás is, mely név onnan származott, hogy korábban e tágas és néha még tánczra is használt dicsőké helyén egy egy lábú esernyőforma messzelátó állott.
A mostani íilagoriában egy nevezetesség
van, mely talán azóta, hogy itt jártam, el is
mosódhatott. Ez Pap Endrének egy verse,
melyet kiadott költeményei között nem látok és pedig megérdemli, hogy legalább e
kori hangulata ismertetéséül megmentessék.
A költemény ez :

A főforrás vegybontása, minőségileg
Tognio szerint*) következő :
Szénsavas szikéleg,
„
keseréleg,
„
mészéleg,
„
vas-élecs, nagy mennyiségű
szikhalvag, kevés kénsavas szikéleg, kovasav és iblany nyomai.
Hogy mennyi lehet ebből a szénsavas
vasélecs, abból képzelhetni, hogy a fürdőben
meritésre használt poharak pár nap alatt
teljesen megsárgulnak.
Különben a várhegyi forrás természettani sajátságai : vize tökéletesen tiszta,
szagtalan, kellemes savanyu, később érczes,
összehúzó izü. Hévmérséklete + 9 R., midőn
a légé 15 Reaumur.
Italra oly kellemes, hogy az ember nem
győz eleget inni belőle, s a kifejlö szénsav
miatt oly erős, hogy ritka ember tud egyszerre egész pohárral kiinni belőle.
Gyógyhatása a megye orvosai és Tognio után a következő kórállapotban bizonyult be :

Ezenkívül még az urfiak is megtanították
egy szép nótára.
Szerencsétlenségére azonban el t a l á l t
aludni, s midőn felébredt, magát egy reves
törzsökön ülve találta, nyakában a selyemkendők helyett egy ló-állkapocs s markában az aranyak helyett forgács-darabok
voltak.
De a nótát nem feledte el, s utódaira
is áthagyta; ugy hogy ma is akármelyik
viski czigány el tudja húzni a „várhegyi
nótát."
Egyike ez is a legszebb allegóriáknak,
melyek a nép költői hajlamú lelkében keletkeznek.
Tanúsága, hogy az arany, az anyag veszendő, de a szellem, a művészet megmarad,
és él mindörökké!

(FOlytatá» Untk.,ik.)

juk, másokon pedig, hogy ez egyensúlyt helyreállít- I festőivé válik; kiséretünk felöltötte diszruháját, s
sák, kettő is, s ez öltöny felső párja, mexikói szokás magas sisakjaik és lobogó tollaik belevegyültek a
szerint, oldalt felhasitva. Valamennyien széles kari- fák és bokrok zöld lombjaiba, amint előttünk vágmáju, ezüsttel, tarka gyöngyökkel ékesített kala- tattak. Orizaba és Cofre de Pevote fehéren vilápokat viseltek ; arczaikon pedig a sötét barnától gítottak a távolban, mig a vidéket, melyen áthakezdve egész az átlátszó fehérig minden szinvál- ladtunk, pompás virág , különösen rózsaillat
tozat ragyogott. Némely öltözék csupa rongyok- töltötte el. Csaknem két óra volt éjfél után, midőn
ból volt összeállítva, melyeket csupán a termé- Jalapához értünk, é9 pedig szörnyen elfáradva s
szetes vonzerő tartott össze; mig másoké csak hidegtől dideregve. Tűzről szó sem volt, de legnéhány szelelő-lyukkal volt ellátva. Azonban alább meleg theát adtak, s nemsokára oly nyugodmindnyájan tolongtak, ökleikkel lökdösték és csak- tan aludtam, mint Uj-York óta nem. Reggeli után
nem vizbe taszitották egymást, nehogy a nap több úrtól kisértetve sétát tettünk a városban,
látványát elszalaszszák.
mely ugy szólva csak két meredek nagyon ódon
Tovább érve, alig győződhettünk meg, hogy utczából áll, néhány nagy, pompás házzal. A legmég deczemberben vagyunk; a lég langyos és il- kiválóbbak néhány angol kereskedőéi s egyes lalatos volt; a meleg hasonlított a londoni júliusi- kosokéi, kik a vomito időszakát itt töltik. Van
hoz annak nyomasztó hatása nélkül. Az ut erdős benne azonkívül néhány régi templom, kolostor
vidéken vezet keresztül, mslynek fái virágokkal és szép vásártér. De az ó falak hasadékai közöl
és gyümölcsökkel valának lepve. Különféle szinü mindenhol rózsák tűnnek elő, s indián lányok kovirágok terjesztették illatukat, phantasticus ki- szorúkat fonnak belőlök valamely szent képre
gyónövények fonták körül a fák ágait, beta- Virágok a sátrakban, virágok az ablakokban
karva minden galyat virágaikkal; pálmák, kó- mindenfelé a világ legszebb hegyes vidékeir

Mexikói guerillak. — (Lásd a „Mexikói élet" czimü czikket.)

Mexikói élet.
Most, midőn nemcsak hogy hadi tudósítások
gyakran érkeznek a mexikói csatatéren küzdő
franczia hadsereg előhaladásáról, hanem ez ország
trónja az osztrák uralkodó család egyik főherczegének ajánltatott fel, bizonyosan nem veszik rósz
néven e lapok olvasói, ha velők együtt egy pillantást vetünk az ottani életviszonyokra. A forrás,
melyből tudósításunk adatait merítjük, a volt spanyol követ, Calderon de la Barca szellemdus nejének útleírása.

kusz-, narancs- és citromfák vegyest váltották föl
egymást. Kalauzunk, Don-Miguel, kalapja már
magában is valódi nevezetesség volt; ez fehér
vidra bőrből készült s iszonyú Icarimával birt, gazdagon ezüsttel átverve, s vastag ezüst zsinórral
és bojttal ellátva. Egyetlen egy emberi lényt,
egyetlen tárgyat sem láthatni, mely meglepő képet ne nyújtana. Az indián nők hosszú fonadékokkal kötve hátukra gyermekeiket, nagy szalmakalapuktól árnyékozva, két szinü ruhákba öltözve,
az arrierok, megterhelt öszvéreikkel és sötét vad
tekintetökkel; a lovasok, gazdagon ékesitett nyergeikkel, mexikói kalapjaikkal, ezüst kengyelvasaikkal és nagy csizmáikkal : mindez festői. La
Calera mellett gyönyörű kilátásunk nyilt a tengerre. Olykor megállapodva, narancsot, ananászt
és granadillát vásároltunk.

Alig lehet képzelni, mond az emiitett írónő,
valami elszórtabbat, elhagyottabbat, mint VeraCruz és környéke. Itt a várda emelkedik vörös és
fekete bástyáival, amott a nyomorult, komor város fekszik fekete madarak seregétől körüllebegve,
melyek valamely hullamaradékot környeznek vagy
ujat keresnek. De e borzasztó látvány is, mint tengeri utazásunk czélja, kedves rolt. A meddig csak
A hideg érezhetőbb lőn, s végre a hold viláft szem ért, a környék Vera-Cruz lakosságától volt gánál határozottan kivehettük fehér fejkötőjével
ellepve, mely ő kegyelmessége megérkeztét bá- Orizaba csúcsát, melynek csupa látása is elég,
mulni gyűlt össze. Némelyeknek nem volt nadrág- hogy fázzunk. Jalapához közeledve a látvány

való kilátás. A Cofre de Pevote, sötét fenyveseivel s óriási porphyrpartjával, melytől nevét vette,
s a még magasabb Orizaba uralkodnak a többi
csúcsokon s az ország óriási őrei gyanánt tűnnek
föl. Az egymásba összefolyó hegyek, a komor
szirtek és borzasztó völgyek, a magas fákból álló
sötét, sűrű erdők, melyek a magaslatokat és lapályokat boritják; a távol tenger látása, a gyümölcsfáktól árnyékolt ösvények; az aloe, banane, virágzó myrtusokkal vegyítve, különféle szinü és
illatú cserjék és virágok — mindez egyesül, hogy
a szem számára gyönyörködtető látványt idézzen
elő. Aztán maga Jalapa, oly ódon és szürke, oly
rózsákkal teljes, viszhangozva a daloktól, melyek
minden ajtóból és ablakból szerteömlenek; és a
kellemes kedves égalj! E benyomást nem egy
könnyen törli el az idő!
Végre közeledtünk a fővároshoz. Gondolataim, melyek a múltban a jelen előtt háromszáz
évnyire rajongtak, egy teljes diszöltözetben álló
tiszt megjelenése által a jelenbe idéztettek vissza.
E tiszt a kormány parancsára érkezett, hogy a
békepálmának O-Spanyolországból hozóját üdrö-

zölje, s reánk várva az egész előtte való nap lóháton ült. M i n t h o g y pedig esni kezdett, ajánlatunk a t elfogadva, a kocsiba ült. Most egész lovagló
s e r e g v e t t körül bennünket, a n e m sokára észrev e t t ü k , hogy az eső és beállt sötétség daczára
számtalan kocsi és lovas j ö t t elénk. Nem sokára
megállittatván utazó kocsink, felszólittattunk,
hogy egy pompás, négy fehér ló által húzott világos vörös és aranyozott kocsiba menjünk át, mely
belül a köztársaság czimerével volt díszítve. A sereg, kocsik és lovasok e r o p p a n t tömege közt vonultunk be M o n t e z u m a városába. A vidék Mexikó
e részén puszta és lapályos; és hol egykor a várost környezve a lagunák vizei csatornák g y a n á n t
vonultak el, most egyhangú ingoványt láttunk,
melyet csak vudruezák és vizi t) vikok seregei élénkitettek némileg. De a környék komorságát felvidította a kiséret vidorsága, nevezetesen a kiáltó
vörös és aranyozott egyenruhák, az u r a k fényes
r u h á z a t a (ugy hiszem, többnyire spanyolok voltak)
m a g a s mexikói nyergeiken aranynyal himzett t a karóikkal, aranynyal díszített mexikói kalapjaikkal, esüst sarkantyúikkal stb. Mexikó kapujánál
a kocsi megállván, háromszoros üdvkiáltás harsogott. Csaknem egészen sötét lett, az eső pedig
omlott; mindemellett ismét több kocsi nőkkel és
urakkal csatlakozott a vonathoz. E g y g a z d a g mexikói kereskedő szívességéből előlegesen Buenavista külvárosban r e n d e z t e t e t t egy ház számunkra ;
minélfogva az egész városon keresztül kellett vonulnunk, inig a kisérő tömeg és rósz kövezet által
akadályoztatva rendeltetésünk helyére é r t ü n k .

,.Hogy érzi m a g á t , s e n o r a ? "
,Szolgálatára. E s ö n ? '
„ E z e r köszönet! E s a s e n o r ? "
,Szolgálíitára, mint mindig s t b . '
Mielőtt leülnének, a z t mondják :
,,Kérem, tessék helyet foglalni."
,Előbb ön, senora!'
„ N e m , senora, ön e l ő b b . "
,Jól van tehát, hogy önnek le legyek kötelezve minden további teketória nélkül, mert én
gyűlölöm a szertartásokat és illemszabályokat.,
Es igazságuk van, hogy az illemszabályokat
nem it-merik; mindez j ó a k a r a t n a k jele, oly szavak,
melyek azt megerősíteni segitik. H a r e g g e l találkoznak, akkor m é g a következő kérdést bocsátj á k előre : ,Mikép t ö l t ö t t e az éjt?' Mire a felelet
szintén : „ S z o l g á l a t á r a . "
<v<íge következik.)

\A erdők befolyása az égaljra.
Becquerel, a jeles franczia tudós e tárgyra (egy
külön iratban: Des climats et de l'influence qu'exerceut les sols boisés et non boisés. Paris 1852.
Comptes rendus de l'académie des sciences de Paris 1853. janv. No. 1.) hosszasabb és mélyebb tanulmányozást szentelt, mire neki a Solognenek,
Francziaország egyik terméketlen vonalának helyreállitása szolgáltatott alkalmat. A vidék korábban
fával volt benőve, mit Becquerel alapos bizonyitékokkal kimutat, és most tele van pusztasággal
és mocsárokkal.
Becquerel vizsgálódásaiból következő eredményeket származtat le :
Az erdők mint hüsitő okok hatnak az illető
ország éghajlatára és védkeritésül szolgálnak a
szelek ellen. A forrásoknak fentartóiul szolgálnak
és a hegyek elpusztulását akadályozzák.
Még korán sincs bebizonyitva, hogy a kiterjedt vidékek kierdőzése a közép hőmérséket javitaná, mint ezt JefFersonnak Virginiában és Pensylvaniában tett vizsgálatai tényként felállítani
látszanak; mert Humboldt Sándor, ki Eszakamerika különböző pontjain e tárgyban széles vizsgálatokat tett, épen az ellenkező eredményhez jutott.
Hogy az erdők az illető tartományoknak védfalakul szolgálnak, kétségen kivül van helyezve.
Ezen védelem azonban nem átalános, hanem a
magasságtól függ, melyben a szél végig vonul.
Ha ezen magasság kisebb, mint az erdőé, akkor a
szél a fák által minden pillanatban feltartóztatik;
sebességé bői vészit, ugyannyira, hogy az erdő
kellő sűrűsége mellett, a szél, mire az erdő túlsó
szélére ér, már megszűnt. Azon esetben, midőn a
szél a fák felett vonul tova, az erdő természetesen
csak az alsó légfolyamra gyakorol befolyást.

Nappal lakásunkat, melyhez nagy kert csatlakozik, csinosnak találtuk. A z u d v a r teli van rózsaillattal, de mivel a szobák mind földszint feküsznek, kissé nedvesek. Az idő noha szép, de
r e g g e l oly hideg, miszerint g y a k r a n eszembe j u t ,
mennyire nem volnának szőnyegek, sőt egy kissé
meleg kandalló is fölöt-legesek. Szőnyegeket csak
k a p u n k ; <le kandallóról vagy kemenczéről i t t szó
sincs; és ez, — mihelyt a reggeli órák elmúlnak,
— alkalmatlan is volna. A ház egyedül á l l ; n a g y
udvar választja el xz u t c z á t ó l ; átellenben van a
nagy kő-vizvezeték, a spanyolok pompás műve.
H á t u l különféle régi ház áll, fáktól árnyékoltan,
mintha csak falun élnénk.
De mi leginkább foglalatoskodtat b e n n ü n k e t ,
azok a nevezetes és festői embercsoportozatok,
melyeket az ablakokból látunk. Bronz-szinü férfiak egyetlen öltönydarabukba, egy d a r a b szövetbe
takarózva, kik a g y a g e d é n y e k e t , épen oly szinüeket, mint ők m a g u k , könnyeden visznek fejőkön, u g y hogy valóságos „ t e r r a c o t t a " - b ó l készült szobroknak látszanak. Ez edények befőtt
gyümölcscsel v a g y zsirból alakitott fehér gúlákkal ímantequillas) vannak megrakva. N ő k rövid
kétszínű szoknyákban, rendesen egészen rongyoAz erdő, mely nedves és pestises miasmával
sán, d e a r u h a alján mégis csipkékkel, kis lábaik
harisnya nélkül piszkos fehér atlasz czipőkbe kény- terhelt légömlés útjában van, néha mindent védelszeritve; henyélő leperok, kik valóságos eleven mez e veszélyeslégvonatellen, mi mögötte fekszik,
rongycsomagok és kik az ablak előtt megállva, holott az erdőnélküli vidékek a betegségeknek és
t e t t e t e t t panaszhangokon koldulnak, v a g y a fal ragálynak ki vannak téve. A fák tehát a ragályotövében fekve renyhén szívják a levegőt és napvi- zott levegőt megszűrik, és a miasma elvonása állágot, vagy pedig ajtó előtt órahosszat ülve, s ü t - tal megtiszt'tják.
Hogy az erdők befolyása által a források
kéreznek. Indián nők szűk, sötét szinü szoknyáikban s vörössel keretztülfont hajzatukkal, megtartatnak, számos példa tanúsítja. — De az
kik kosaraikat letéve pihenitek, s időtöltésül r é z - erdők a hegyes vidékeken a hegyek elkopárosz'nü csemetéik haját szorgalmasan vizsgálják. dását, vizömlések képződését, a völgyek zápor
Szóval v a n tárgy elég, hogy figyelmünket lekösse. általi elpusztulását és sziklaromok általi elboU g y látszik, hogy a mexikói látogatások tar- ritás-át akadályozzák, valamint azon vidékek elt a m r a nézve mindent felülmúlnak, mit csak láto- árasztását is, melyeken folyók mennek keresztül.
gatásnak nevezhetni. Soha sem rövidebbek egy Az éghajlat tehát a puszták müvelés alá vétele,
óránál, s néha a nap nevezetes részét elfoglalják. a mocsárok kiszárítása és a hegyek beültetése
Dr. B. L.
Ez urak azt hiszik, hogy a n a p minden részében által mindig javul.
ezivesen l á t t a t n a k ; ha reggelizni mégy, ők is mennek; ha ebédre mégy, veled esznek: ha alszol, várnak, mig fölkelsz; ha nem találnak otthon, újra
Levelezés.
eljőnek. Egy ránk nézve egészen közönyös ember,
kinek nevét elfeledem, t e g n a p reggeli után jővén
szás- Jasszy, október 10. (Az itteni
hozzánk, helyére ült. s a d d i g m a r a d t nálunk, hogy élet. Nemeslelkü adakozás a hazai sziíkölködök
később velünk ebédelt. E z t nem látogatásnak, ha
számára.) Leéltük — mondhatnám — tengtük a
nem valóságos kísértésnek kellene nevezni. Nyilt szép nyarat, anélkül, hogy legkisebb szellemi
ház,nyilt asztal a búvárok számára, kik közé a'leg- élvezetben részesültünk volna. Csak ugy vártuk,
távolabb ismerősök is ezámittatnak, a spanyol ven- nem lesz-e valahol valami zeneestély? — hangdégszeretet szokása, mely ide is á t van plántálva. verseny, vagy valami jótékony czélu tánezvigaA férfiak és nők i t t nag\on hasonlítanak egy- lom , de bizony, bajosan tudunk itt olyasmit
máshoz, a k á r a kellemes mantille-be burkolóz- ellesni. Szinházunk van ugyan, de színészeink
zanak, a k á r a l j g u j a b b divat szerint öltözzenek, nincsenek. S igy aztán, ha újságaink nem volnáakár spanyol köpenyben, akár mexikói öltözetben nak, vagy jó könyvek olvasásával nem üznők el
legyenek. Az itteni n ő k modora igen szivélyes, az időt, akár agyon is unhatnók magunkat. No
de a mexikói illemszabályok borzasztóan unal- de elmúlt már ez az idő U; csendeskén ugyan, de
masak. Miután bevett szokás szerint minden é r - mégis csak kezd élénkülni városunk. — A múlt
kező nőt megcsókoltunk, mi n a g y o n vonzó szokás, hónapban volt panorámánk, hol a többek között
és a legelőkelőbbet a kereveten j o b b r a leültettük, Pestnek egy részét s gróf Teleki temetését is
^— ez oly pont, mely nagy fontosságúnak tartatik, láthattuk, persze, hogy a lehető leghűtlenebbül
— szükségkép következő beszélgetés kezdődik :
ábrázolva. Mutogattak itt egy fehérhaju s vörös-

szemű leányt is, egy pár majommal s egy jeges
medvével ugyanegy bódéban. — Jelenleg Scholtz
időzik itt szép állatseregletével, és Fourreau
gyönge lovartársulatával. E társulat két tagja
nemzeti tánezunkat is bemutatta a jassy-i közön-í
ségnek; igaz, hogy nagyon roszul, s amellett
túlozva tánczoltak; a közönségnek azonban anyi
nyira tetszett, hogy megháromszorozta, s végül
zajos tapsviharban tört ki. — Egész halmaza á
gyönyörűséges időtöltésnek — értem — a kinek
élvezetet nyújt. — Mint bizonyost beszélik, hogya téli idényre operánk lesz, hanem attól tartok,
hogy ismét oly sors találja őket érni, mint 1861í
telén, a mikor az első két előadást csak megnézték, a többiben pedig több volt a játszó személyzet, mint a néző közönség.
<•
Nem tartom feleslegesnek megemlíteni, hogf
tegnap érkezett ide egy gőzgép, mely sokban
hasonlít a vasúti gőzmozdonyhoz s az ahhoz tara
tozó viz- és tüzi-anyagtartó szekérhez, a vároa
főutezáján robogott végig a kolosszális kerekekkel
ellátott gép. A hir egyszerre befutotta a város
nagyobb részét, hogy,,itt van már a vasút," s oly
tömérdek nép sereglett össze, hogy, csak erőhatalommal sikerült az eloszlatás. Érdekes volt
látni a bámulást és csodálkozást, midőn a gépész
a mozdonyt meginditá. Czélja lenne e gőzgépnek,
mint hallom, az országutakhoz megkívánta tó
anyag szállítása. Még egy nagy vashenger is tartozik a jármű hátsó részéhez.
Az időjárás Moldvában oly kedvező volt,
hogy a gazdák átalában bő aratással dicsekszenek ; annyira is olcsó lett az élet, hogy a tavalyi
árnak még felén sem kél.
Végezetül pedig nem titkolhatom el, menynyire szerencsésnek érzem magamat a részben,
hogy hazám határain tul is némi szolgálatára
lehetek szűkölködő honfitársaimnak. Ugyanis
adakozásra kértem föl ismerőseim nagyobb részét,
kik, belátva az ügy jótékony voltát, kérelmemet
jó szívvel teljesitik, mi valóban jól esett lelkemnek. Megkezdem tehát a gyűjtést, részemről egy
aranynyal, s ime itt következnek a többi szives
adakozók nevei is : A. Lochmann gyógyszerész
1 arany(37 piaszter), J. Grunkul 2 arany, D.Gergely 1 arany, dr. L. Russ 2 arany, dr. F. MandI
1 arany és 14 piaszter, dr. Max 1 arany, dr. P,
Lochmann 1 arany, dr.Zissy 1 arany, dr. Scheiber
1 arany, dr. Klauber 1 arany, dr. Glück 1 arany,
dr. Otremba l arany, dr. Szabó 14 piaszter, dr.
Tauszig 14 piaszter, dr. O. Theodori 1 arany, DánfFy
József 1 arany, Czcnkly József 1 arany, Baróthy
József 14 piaszter, Kugler A. gyógysz. 1 arany,
Schüller Gusztáv gyógyszerész 1 arany, Immervol József gyógysz. 1 arany, Rakovitz A. gyógysz.
1 arany, Kónya Károly gyógysz. 1 arany, Zfass
B. gyógysz. 1 arany, Neumann gyógysz. % arany,
dr. Plohn % arany, Bottesat K. 1 arany, C. F. 1
arany, Platón 1 arany, dr. Stenner L arany, Kónya Samu 14 piaszter, A. J.14 piaszter, Albin A.
14 piaszter, Nenits 14 piaszter, Kalmucki 1 arany,
Livaditi A. 1 arany, Behr 24 piaszter, Szilberlaitner 1 arany, Schleider B. gysz. 1 arany, Bogus 14 piaszter, A. Lewandoszky 14 piaszter,
I. Levandoszky 1 arany, Stegeresco Rozália 1.
arany, Czvetkovits Sofie 1 arany, Iby 1 arany,
Klingert 14 piaszter, Donáth 14 piaszter, S.
Herzog 14 piaszter, Neumann J . 14 piaszter,
Caudella F. 14 piaszter, Barthl 14 piaszter,
Strasshoffer J . 1 arany, Reimecke A. 14 piaszter,
egy polyák 14 piaszter, egy bukovinai 7 piaszter,
Behr Ede gyógysz.-segéd 7 piaszter, Pestyinszky
14 piaszter, E. Schreier 14 piaszter, Chnstophor G. 14 piaszter, Renelt 14 piaszter, Maugsch
D. 14 piaszter, N. N. 7 piaszter, Heck Nestor egv
arany, G. Prunkul 14 piaszter, Panojetano 14
piaszter, H. Knapp 14 piaszter, R. Dreher 7
piaszer, A. K. 14 piaszter, M. H. 14 piaszter, N.
N. 7 piaszter, összesen 51 darab arany. — (A mai
bécsi árfolyam szerint 272 ft. 34 kr.) — Oláh
Gyula, hites gyógyszerész.

Egyveleg.
— (Erdő kenderfából.) Luzon (a Philippini
szigetek egyike) északi partján kiterjedt kendererdő fedeztetett fel. Mondják, hogy az anyagaleg*
jebb minőségű, és az erdő hossznságban 48, szélességben 8 angol mértöld kiterjedéssel bir, s a
szabálytalan tengerpart mentében nyúlik el. Ezen
fák rostja talán legolcsóbb lenne a világon, ha annak feldolgozására mechanikus eszközök volnának kezeink között.
Dr. B. L. ''
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Egyház és iskola.
-L: ** (Haynald Lajos erdélyi püspök) ő nmga
e hó 15-én, mint pappá szenteítetésének 24-ik, és
Erdélyben püspökösködésének 11-ik évében, nagyszerű adományokkal szaporította jótéteményeinek
sorát: ugyanis a dobrai lelkész számára 2000 ft.,
— az etédi lelkész számára 4000 ft., — a fenyédi
lelkész számára 2000 ft., — a györgyfalvi lelkész
számára 2000 ft., — a mikóujfalvi lelkész számára
2000 ft., — a szász-sombori lelkész számára 2000
ft., — a harasztosi lelkész számára 2000 ft., — a
bolyai fiók-egyházba isteni szolgálat végett kiránduló kiskapusi lelkész részére 1000 ft., — a
szegények ápolása végett Szebenbe hozandó apáczák javára 2000 ft., az al«inci iskola felsegélésére Í000 ft., — a Gyula-Fehérváron létesítendő
püspöki kóroda számára 10,000 ft., továbbá a
gyula-fehérvári székes-templom belsejének további tisztítására 7000 ft., — a magyarigeni
templom számára szerzendő harangra 1000 ft., és
szegényebb papok mostani felsegélésére 1000 ft.
összesen 39,000 forintot.
** (Régészeti előadások a pesti egyetemben.)
Rómer Flóris ez évben is folytatja nagy érdekű
régészeti előadásait az egyetemnél, nevezetesen
ez évben a', éremtanból, különös tekintettel a
magyar középkori érmekre, fog felolvasásokat
tartani minden szombaton d. u. 5—6 óra között.
A felolvasásokra bárki is megjelenhetik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A régi krajezárok) tulajdonosainak egy
ujabb rendelet folytán meg van engedve, hogy
ezeket rézműveseknek, vagy más kézműveseknek
-eladhatják, minthogy a törvény tilalma ezen forgalomban nem lévő pénzek beolvasztását többé
nem ellenzi.
•J (A magyar borok Hollandiában) is közkedvességre találtak s nagy keletnek örvendenek.
Közelebbről oda nagy mennyiségű tokaji, ruszti
aszút, és egri s ménesi bort rendeltek meg.
•J (Egy öreg iparon) Vizák nán nem kevéssé
vonta magára a környék figyelmét. Az emiitett
erdélyi helységben hatvan fazekas közt a 63 éves
Daróczy J., — noha karja már két izben eltört,
— harmincz év óta évenkint legalább hat darab
oly óriási fazekat készit, mely 350 kupa vagy pint
nagyságú. Darabja alig 12 ftba kerül, s a szomszéd szebeni szász atyafiak előtt kapós portéka,
»őt messzebb fekvő tájakra, Brassóba és Segesvárra
js szállítják. Rendesen a legfinomabb posztót festik bennök, vagy elrakják fiaik, unokáik számára,
tartván attól, hogy ha az öreg iparos meghal,
olyat késziteni többé más nem lesz képes.
•J (A bányaművelés Erdélyben) nevezetes
jövedelmet hoz évenkint. Az 1861-ről megjelent
kimutatás szerint ez évben négy és fél millió
négyszöglábnyi területen folyt a bányamivelés,
melynek kétharmada kincstári, egy harmada magán tulajdon volt, s e téren több mint 11,000 ember majdnem másfél millió ft. értékű aranyat, 150
ezer ft. értékű ezüstöt, 250 ezer ftot érő vasat, s
azonkívül nagy mennyiségű szenet, ólmot, rezet
és higanyt aknázott ki. A termelés összes értéke
2,215,5000 ftra tehető, ide nem számitva a sóbányákat, melyek ugyanazon évben 4,120,000 ftot
hoztak be.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) számés természettudományi osztályának e hó 19-ikén
tartott ülését Csányi Dániel székfoglaló beszéde nyitotta meg ily czimmel: „Rövid tájékozás
a mértan rendszerének alapvonalai fölött." —
Utána Rómer Flóris olvasta föl Hollósy Jusztinián székfoglaló értekezését a távcső történetéről.
— Ezután Györy Sándor a római font sulymértékének meghatározásáról értekezett. — Majd Pálya
József mutatta be Lenhossek J. egyetemi boncztani munkáját, a hozzá csatolt rajzokkal együtt.
A fölolvasott előszóból gyanithatólag, orvosi tudományunkra nézve e mű nyereménynek tekinthető. — A. titoknok egy, a fölfedezések történetét
tárgyazó pályamunka beérkezését jelenté a „hölgyek.dijára." Daczára, hogy a pályázási határidő
még jun. 30-án letelt, ezúttal senkinek sem jutott
eszébe ellene kifogást tenni, s megbirálás végett
Petzwal Ottó és Stoczek József tagoknak adatott
át. — Végül Duka Tivadar hazánkfia levelét olvasták föl, melyben tudatja, hogy a Gangea part-
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jairól ujabban ismét különféle indiai nevezetességekből álló két nagyobbszerü küldeményt inditott útnak fővárosunk felé. Az akadémia a megemlékezést köszönettel fogadván, a megérkezendő
tárgyakat a nemzeti múzeumnak adja át.
** (A szl.-István társulat) közelebbi ülésén
elhatározta, hogy az egylet mostoha anyagi viszonyainál fogva, a nagy „Encyklopaedia" kiadá
sát egyidőre félbeszakasztja. Nem nagyon biztató
kilátás a jövőre, ha az eddig legnagyobb pártfogásnak örvendő hasznos vállalatok és társulatok
részvéthiányról panaszkodnak.
** (A szatmári kiházasitó-egyletről.) Emiitettük egykor, hogy Szatmáron kiházasitó és temetkezési egylet keletkezett; most annak bukásáról
értesítjük az olvasót. Az egész egyletet oly két
egyén hozta létre, ki tisztességes mesterségét
megunva, kevesebb munkával nagyobb jövedelemhez szeretett volna jutni. Az egyik pénztárnokká, a másik jegyzővé tette magát. Minden
hatósági engedély nélkül alapszabályokat nyomattak ki, s minden házasulandónak 50 forintot
ígérve, nagy gyorsasággal 646 tagot toborzottak
össze, s ezektől összesen 1860 ft. 48 krt szedtek
be. Az igéret következtében a társulat tagjai közöl rövid időn 110 egybekelés történt. Ezek közöl
alig elégitettek ki néhányat, a miért a hatóság által számadásra vonatván, a pénztárban csak 145
ftot találtak, a többiről is ugy harmadából-negyedéből tudtak beszámolni. Nagy zavar állott be, s
a tagok, a hűtelenséget látva, a további fizetéseket
megtagadták, s mint megcsalatott felek, törvény utján keresnek további elégtételt. így a
szép remények közt keletkezett egylet szomorú
véget ért.
** (Az eperjesi takarékpénztár) közelebb tartott közgyűlésén kitűnt, hogy egy évi forgalmának tiszta jövedelme 26,865 ft. volt, miből részvényi osztalékra 24,000 forint maradt, a többit a
tisztviselők fizetéseinek javítására és jótékony
czélokra határozta fordittatni. így a leégett kisszebeniek felsegélésére 500, a sáros-eperjesi jótékony nőegylet rendelkezésére 200, a leégett ruszkinócziaknak a Szepességenl00,a helybeli kisdedÓvodára 100, egyéb czélokra összesen szinte 100
ftot. Az alföldi községek ínségének enyhítésére
— mint már emiitettük — 10,000 ftot ajánlott fel
a közgyűlés kamatnélküli kölcsönképen, olyformán, hogy azt a Magyar Földhitelintézet közvetítse.

Mi újság?

** (Petőfi német levele.) A ,,Sz. L." minden
megjegyzés nélkül Petőfinek egy sajátkezüleg irt
német levelét közli, melyet a nagy költő, arczképe
lerajzoltatása alkalmával, Tyroler réz ésaczélmetszőhöz intézett. A levél, melyből azt lehetne következtetni, hogy Petőfi a német nyelvet igen gyengén birta, betű szerint a következő : ,,Pesth, 24.
nov. 1847. Lieber Herr von Tyroler! Es ist mir
Leid, dasz ich in eigener Person kann nicht Sie
besuchen; ich bin krank, wie der Teufel. Wenn
mein Brief nicht zu spüt kommt, so habén sie die
Gűte, den Bárt mir so machen, wie ich habé gezeichnet hier auf diese Bilt manu propria, weil
ich so hab lassen waxen den Bárt in die neuere
Zeit. Aber sonst machen Sie nichts nach von
diesem Bild, und am wenigsten die Nasen.
Und ich bitté Sie, machen Sie nicht zu dick
und dunkel das Bárt, weil ist mein Bárt nicht
dick. Wenn ich werde gesund, werde ich Sie besuchen. Lében Sie wohl! Ihr verehrer A. Petőfi."
Mi, a kik tudjuk, hogy Petőfi nemcsak a német
beszédben, hanem annak irodalmában is teljes
jártassággal birt : nem hagyhatjuk e tárgyat
megemlítés nélkül. Petőfi tudott, de sokszor, —
főleg ha kényszerítve volt reá, — nem akart tudni
németül, így a jelen esetben is csak tréfát űzött.
Oly szemtanú után mondhatjuk ezt, a ki a fentebbi
levél Írásánál jelen volt, s a ki igen jól emlékszik
reá, hogy Petőfi a levél furcsa styljén s orthographiáján maga nevetett legjobb izüeket.
** (Garibaldi a vasúton.) A napokban Szolnok és Abony között, három jó madár is vegyült
az utasok közé. Ismeretleneknek szinlelték egymást, s a mint közölök egyik szivarért a zsebébe
nyúlt, csupa véletlenségből kártyát ejtett ki. Erre
társai játékra szólitották föl, melyet Garibaldinak
neveztek el. Majd az utasok közöl többen csatlakoztak a játékhoz, s igy a hamis kártyázok Garibaldi-játékukkal néhány fiatal tanulót és mesterlegényt minden pénzöktől, — egy párt pedig még

ruháiktól ia megfosztottak. Ugyanazon kocsiban
egy agg ref. lelkész is ült, a ki bizonyos családi
ügyben Váczra utazott; ennek meg a kiszálláskor
uti táskáját cserélte ki nagy hirtelenséggel ugyanazon derék társaság vállalkozó szellemű női tagja,
helyette, holmi lim-lommal telt, saját batyuját feledvén ott. Az elcsent táskában 1500 ftról szóló
okmányok is voltak. Természetesen zaj támadt,
s a feledékeny nő szerencsére kézrekerült. További nyomozások után kiderült, hogy e jeles
társaság, mig rajta nem vesztett, folytonosan
utazgatott Szolnok, Abony és Czegléd között,
s ha szerét tehették, fosztogatták a jámbor utasokat.
/\ (Reményi Ede hangversenyei.) Trencsénből irják nekünk : Reményi hat héttel ezelőtt
megkezdett kőrútjába Trencsént is befoglalá s ott
a szivélyesség és szeretet igazi nyilatkozatával
fogadtatott. — A megye volt alk. alispánja Kubicza Pál vitte a megye székhelyére s mindenekelőtt estélyt rendeztek fogadására; majd c mulatságot másnap egy kirándulás követte, mely
alkalommal a megye nevezetesebb családai a művészt, a legmagyarosabb vendégszeretettel és kitüntetéssel fogadták. E hó 17-én következett a hangverseny, melyről senki sem maradt el, a ki csak
eljöhetett. Hogy Reményi játéka olyan volt a milyen szokott lenni, t. i. művészi és nagyszerű : arról szólni is felesleges. — A hangverseny végeztével táncz koronázta ezen felejthetetlen ünnepélyt.
— A mint biztos forrásból értesülünk, Reményinek részint harmad, részint fele részben a szükölködők javára adott hangversenyei már eddig 1400
ftot jövedelmeztek, mely összeg egy része már
rendeltetése helyére küldetett, más része pedig
még ezután fog a jótékony czélra fordittatni. Ha
a még ezután meg'átogatandó városok is az eddigihez hasonló pártfogásban részesitik a művészt,
az jelentékeny összeggel járulhat a szükölködők
fölsegéléséhez.
** (Veszélyes szembetegség) látogatta meg gr.
Nádasdy erdélyi udv. kanczellárt. Hir szerint
egyik szemének világát már teljesen elvesztette, a
másik szeme is homályosodni kezd.
** (Az orsz. magyar gazdasági egylet) azon
átvett segély-összeget, mely az alföldi szükölködők számára lapunk szerkesztőségénél s a , Pesti
Napló"-nál begyült, s mely eddigelé 12,830 ft.
87 krajezárt, 26 darab aranyat, 1 darab két forintost, és 5 darab régi ezüst húszast tesz összesen,
— a takarékpénztárba helyezte el.
** (A szükölködők javára kibocsátandó albumok) a közönség részéről már eddig is nagy
pártfogásnak örvendenek. Ugyanis az Emília
által szerkesztett „Szeretet könyve" már több
mint 3000 előfizetőt számlál, s igy jelentékeny
összeggel fogja gyámolitani a szűkölködőket.
Szerkesztője már eddig is 1200 ftot küldött szét
különböző vidékekre. — A másik, a Zilahy és
Reviczky által szerkesztendő „Alföldiek segély-*
albuma" Arany, Eötvös, Jókai, Jósika és Tompa
műveivel gazdag tartalommal 3000 példányban
lesz nyomva, s reá előfizetést 2 ftjával Pfeiffer
könyvkereskedése még csak egy hétig fogad el.
Mellékletképen hirdetések lesznek hozzá csatolva.
— A P. Szathmáry K. által szerkesztendő
„Részvét-album" Erdély részvéte és gyámolitá
sara számit. Hazánknak a Király hágón túli része
ez inség napjaiban jótékonyságának annyi bizonyítékát adta már, hogy pártfogására, hiszszük, e nemes ügy sem számit hiában.
** (Uj vendég a nemzeti szinházban.) A jövő
kedden „Troubadour"-ban Azucena szerepében
Rumy Gizella kisasszony lép föl, ki a távozó Voggenhuber Vilma helyét lenne betöltendő. Mezzosopran hangját sokan dicsérve emiitik; s tanulmány sem hiányzik nála, mert, mint tudjuk, már
eddig is igsn nagy szerepkörrel rendelkezik.
** (Szerkesztő-változás.) A „Független" tulajdonosa és szerkesztője, Kovács Lajos, e lap vezetésétől hir szerint visszalép, s annak szerkesztését
Kecskeméthy Aurél veendi át.
** (A bécsi jogász-segély-egylet pénztárnoka,)
a kezére bizott összegből 6000 ftot elsikkasztott.
** (A báró Balassák ösuradalma,) Kékkő, a
nem régiben tartott árverezés alkalmával, 190,000
ftért az izraelita Kohner testvérek birtokába
került.
** (Halálozás.) Kral József választott skopiai püspök, apát és kanonok, Pécsett, e hó 15-én
életének 76-ik évében jobblétre szenderült. Hűlt
tetemeit 17-én takarították el a káptalani sirbolt*
ban. Nyugodjanak békében hamvai.

£.1

** (Magyar hamvak Konstantinápolyban.)
Jelenleg a török fővárosban tartózkodó hazánkfia,
dr. Oroszhegyi Józsa néhány magyar sírról tesz
említést, melyek annál több érdekkel birnak, mert
korunkban még többek által ismert, s csak a
gyász emlékű közelmúltban kibujdosott hazafiak
hamvait takarják. A kis magyar temetőben, —
úgymond, — a falmelletti első sírkőbe e szavak
vannak vésve : „Megállj magyar, e kopár halomnál, s emlékezz honodra, a hontalan sirhantjánál."
E sirba Szabó József van temetve; meghalt 1859ben. — Mellette pihennek Wesselényi József
hamvai; meghalt 1858-ban. A harmadik sírban
fekszik Rákóczy fejedelem házi orvosa dr. Jacobus Láng de Langenthal, meghalt 1725-ben. —
Ugyané mellett magas talajú márvány sirmeder
Rákóczy József hamvait jelöli, e sirban azonban más
pihen. — Az ötödik sirkő Csernatoni Cseh Imre
emlékét jelöli, a ki meghalt 1852-ben. A hatodik
sirban nyugszik Kovács János, meghalt 1862-ben.
Fölöttük legyen csendes a sírnak éjszakája!
*" (Rablási kísérlet.) Néhány betyárnak hihetőleg puskaporra lévén szüksége, az eszéki vártól
háromnegyed óra járásra fekvő puskaporos tornyot megtámadták, de csak a puskaporszagot kostolták meg, mert az őr bátor ellenállása következtében megfutottak. Azóta a lőportorony nagyobb
őrizet alatt áll.
** (Négy huszár kivégeztetése.) Még ez év
első havában négy Sctilick-huszár kirabolt s
meggyilkolt egy kereskedőt, nejével és sógornéjával együtt. Ezeken e hó 15-kén hajtották végre
a reájok mondott halálitéletet. Mind a négy magyarországi volt; bátran léptek a bitó alá, s végórájokban Magyarországtól búcsúztak el.
** (A „Luther éit kora" czimü regényre) az
előfizotési határidőt november 15-ig meghosszabbitják.

Kedd, okt. 20. „Ernani." Opera 4 felv. Zen.
szerzetté Verdi. Elvirát Voggenhuber R. Vilma,
Ernanit Ceresa személyesítette.
. Szerda, okt. 21. „Házasság XV-ik Lajos
alatt." Vigj. 5 felv. Dumas S. után forditotta
Egressy B.
Csütörtök, okt. 22. „Norma" Opera 2 felv.
Irta Romani. Zenéjét szerz. Bellini.

Budai népszínház.
Október 16. „Páholy az operaházban." Fran-

czia vigj. 1 felv. Forditotta Tarnai. Ezt követte :
„A dajka." Operetté 1 felv. Zenéjét irta Offenbacb.
Október 17. „A kofák." Operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt követte : „A brazíliai." Tréfajáték 1 felv.
Október 18. és 19. „Dunanan apó és fia utazása." Operetté 3 felv. Offenbachtól.
Október 20. „A brazíliai." Tréfajáték 1 felv.
Forditotta T. P. — Ezt követte : „A nevelő."
vigj. 2 szakaszban.
Október 21. „Angolosan." Vigj. 2 felv. és a
„Peleskei nótárius." második és utolsó felvonása.
Október 22. „III. Richárd" ötödik felvonásából a szellemek jelenése. Ezt megelőzte „A
molnárok" vagy „találkozás a létrán." Tréfás némajáték 1 felv.
Az előadásokat minden este a „szettemalakok
mutatványa" rekesztette be.

Épen most jelentek meg Heckenast Gnsztáv könyvkiadd-

200-dik sz. feladv. — Z a g y v a I m r é t ő l hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, as
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyar(Debreczenben).
és Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél

is kaphatók, úgymint:
Kakas Márton huinurisztikus naptára. Hatodik évfolyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fúrve,
Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszti
Majer I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.
Lidércz-naptar. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartalmát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések,bűnesetekv
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti»
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ára 60 kr.
A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).
Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r Péter. Csinos borítékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

Sutét.

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett :
— Farkas László 114 éves agg számára :
Pestről S. Sándor által 1 ft. 10 kr. (Az egyes adakozók : Sipos Soma 20 kr. Ajánlva 30 kr. Bakos
Béla 10 kr.;
— Ae alföldi szükb'lkódök számára : Battaszéki Farkashegyről G. J. urnái tartott szüreti
ebéd alkalmával a házigazda indítványára össze-

gyűlt 8 ft. 20 kr. — Moldvaországból Jasszyból
Oláh Gyula gyógyszerész által többen 51 db cs.
arany (értéke ez idő ezerint 272 ft. 34 kr.) E
nemes adakozást illetőleg lásd a fentebb közlött
jasszy-i levelet, hol az egyes adakozók nevei is
fól vannak jegyezve.

Nemzeti színház.

VASÁRNAPI ÚJSÁG
i

Péntek, okt. 16. „Szécsi Mária," vagy „Murány vár ostroma" Eredeti népszínmű dalokkal.
Irta Szigeti J. — Szigetinek e legújabb műve
nem áll ugyan oly magas fokon az irodalomban,
mint azt róla előre hirdették : de ügyes szerkezetű darabbal s egy pár jó eredeti alakkal gazdagította a színpadot. Tárgyát Murány várának
Gyöngyösi, Kisfaludy K. és Arany által megénekelt védelme képezi. Az előadás sikerült, s különösen Szigeti és Szatmári eleven játéka hozta
mozgásba a kedélyeket. A harmadik felvonásba
egy gyönyörű románcz van szőve, mely szerzőjének, Erkelnek szép nevéhez méltó.
Szombat, okt. 17. „A házasság rokkantjai"
Vigj. 3 felv. Francziából ford. Fele'ki.
Vasárnap, okt. 18. „Faust." Opera 5 felv.
Zen. szerz. Gounod. A színház zsúfolásig tömve
volt.
Hétfő, okt. 19. ,,Szécsi Mária," vagy „Murányvár ostroma." Szinmű 3 felv. Irta Szigeti J .

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 195-dik számú feladvány

b

megfejtése.

Világos.
Sötét.
1, V a 4 — a 7 : . . . . c 6 — c 5 (legjobb)
2. V a 7 — a 2
b3—a2:
8. B b 8 — b 2
tetszés szerint.
4. B b 2 - f 2 f mat.
Helyesen (ejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. — Debreczenben : Sperber F. — Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor
(az elóbbenit is). — Al94-et megfejtettek még : Szegeden:
Molnár Gábor és Tályán : H. N. Lajos.

Szerkesztői mondanivaló.
6786. Szabadka. S. J. Szívesen vettük a tudósítást'
s némi hasznát talán még fogjuk vehetni. De kérjük szépen, szokjunk már egyszer kissé életrevalóbb, gyorsabb
eljáráshoz. Mert az mégis rettenetes ázsiai tempó, oly eseményről, mely augusztus közepén történt, október 20-án

25
26
27
28
29
80
31

Katholikns és Protestáns
naptár

Október

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

D22 Krizán thus
Dömötör vért.
Sabina szűz
Simon és Juda
Zenobius.Narcz.
Claudia szűz
Farkas püspök t

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

Okt, (ó)

Marches.

©Napkel I delel | nyűg.
ó.

D 21 Krizsán 13 V 21 Karpus 12
Dömötör v. 14 Nazar Gerg. 13
14
Sabina
15 Luczius
15
Simon Juda 16 Longinus
40 43
Nárczisz
17 Oseás prof. 16
41 43
17
Alfonz
18 Lukács
43143
18 7. Sabb.
Ref. ünnep 19 Joel prof.
© Tele hold 26-án, 7 óra 12 perez este.

és

Politikai Újdonságok

október—decemberi évnegyedes folyamára
ezennel uj előfizetés nyittatik.

Előfizetési föltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

C3f" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

TARTALOM.

NAPTÁR.^
Hoós hetinap

tudósítani egy szerkesztőt! Ha valahol, bizonyosan itt ti
áll az, hogy : „bis dat, qui cito dat."
6787. Pásztó. M. B. A „Martinuzzi" czimü színműről
nincs tudomásunk. Bizonyosan mondhatjuk, hogy nyomtatásban nem jelent meg.
6788. Nagy-Banya. O. B. Csak a mutatványul beküldendő képek látása után szólhatunk az ajánlathoz. Reméljük, hogy a kölcsönös megegyezés nem lesz lehetetlen.
Különben pedig nincs ok a sietésre, miután egyelőre más
müvek vannak munkában.
6789. Szeged. Sz. L. Mai számunk tanúsítja, hogy a
küldemény megjött. Az előbbi azért késett, mert akkor
más hasontárgyuakkal jött összeütközésbe. De ez akadály
most már megszűnt. A levél végpontjában kifejezett vágy
a mi óhajtásunkkal is találkozik, tehát — ott leszünk I
6790. H.-M.-Vásárhely. F. I. A jövő hónap elején
örömest teljesítjük ön óhajtását.
6791. jasszy. O.Gy. Nagy örömmel vettük önök felebaráti nemes megemlékezését a szükölködőkről. Az ég
jutalmazza meg ezerszeresen!
'*
''_^>
6792. Baja. D. P. Virág Benedek levelét kérjük; hiszszük, hogy az is fog birni némi történetirodalmi érdekkel.
Kazinczy Ferentz levelének eredetijét ön nevében átadtuk a Kisfaludy-társaság levéltárának, hol illendő helyet
fognak találni számára.
6793. Pest. K. A. Alig hisszük, hogy az ajánlott régi
levelek még kiadatlan, ismeretlen okmányok volnának. Mi
csak az utóbbi esetben vehetnök tekintetbe.
6794. M. Bánd. Sz. Á. Örömmel látjuk önt ismét soraink közt. A küldemények becsesek, s ha az illető arczképet megkaphatjuk, (a mire nézve intézkedni fogunk), akkor kétszeres érdekkel birand a derék életrajz. Egyébiránt ajánlatainak valósulását várva várjuk.
.--J
6795. Ki nem adható müvek. Hattyú-dalok. — Az
oszlop és hajó. — Távolból. — Az M—i temetőben. —
Padlewski. — Gyönyörű őszi fény. — Kezemben a lant. —
Népdalok. I. Bánatvirág. II. Szabad a madárnak.

1804-dik évi naptárak.

SAKKJÁTÉK.

•* (Névmagyaritás.) Spatina János helytartótanácsi fogalmazó, vezetéknevét felsőbb engedély
folytán „Somkuti"-rt\. változtatta.

ó. p.
5 54
5'52
5 50
5 49
4 47
4 45

Tizedik évi folyam.

44-ik szám.

384

<£ H o l d kel delel I nyűg.

ó.
4
4 34
9
5 48
6'34
7 24
4J44I 8 19

p- ó.
0 4
51 6
7
43 8
35 9
26 10
15 11

Kantomé (arczkép). — Bánfi Dénesné. Fejes István.
— Egy lengyel történet. Jókai Mór. — A Tisza bölcsője
(képpel). P. Szathmáry Károly. — Mexikói élet (képpel).
Szeberényi J. — Az erdők befolyása az égaljra. Dr. B. L.
Levél Moldraországból. — Egyveleg. — Tárház : Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Budai
népszínház. — Sakkjáték — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1868.

Pest, november l-jén 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Ujsajf és Politikai Újdonságok epjíiít : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. - Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — (Vupan Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

K o s t y á l
Lapunk egyik czélja, oly honfiakat, kik a
nemzet bármelyik osztályához tartozva, ez
osztálynak díszére s becsületére váltak, megismertetni az olvasó közönséggel. A jelen
képes életrajz által hazánk iparos osztályának egyik kiváló diszét, a polgári, honfiúi
és íelebaráti erényekben gazdag férfiút, tharnói Kostyál Ádám pesti volt szabómestert
mutatjuk be.,
Kostyál Ádám született 1792-ikévifebr.
2-kán Trencsénmegye Alsó-Motesicz nevű
helységében, szegény nemes szülőktől. Szülőhelyén iskola nem lévén, még csak iskolába sem járhatott, s igy irni és olvasni sem
tudott, minek nélkülözését az életben keserűen tapasztalván, erősen feltette
magában, hogy mihelyt az ég
megsegíti, első gondja lesz, szülőhelyén iskolát alapitani. Az ég
meghallgatta óhajtását, s midőn
ügyessége és szorgalma által neve
ismeretessé lett, s ennek folytán
vagyonosodni kezdett, első teendője volt, fogadását megtartani.
Kostyál Ádám, a jó nevű
pesti szabómester ugyanis egy
tanitó számára Alsó-Motesiczon
30 hold földet vett, és iskolát
építtetett, nem különben a szegény tanulók számára iskolakönyv beszerzési alapról is gondoskodott, miáltal az iskola meg
lett alapitva. S midőn a derék
alapitó évek múlva szülőföldét
meglátogatá, az iskolás fiuk tanitójukkal s a falu elöljáróival zászlókkal jöttek eléje, s zajos tisztelettel és szeretettel fogadták.
A mi szabó-mesterségét illeti,
bátran el lehet róla mondani,
hogy az ujabbkoru magyar viselet Kostyálnak köszönhető; a
régi széles galléru, szűk mellű és
keskeny vállu magyar öltönyök
helyett, ö egészen ujakat teremtett; kizárólag az ö érdeme a
mostani magyar polgári ruha
czélszerü k é s z í t é s e , mert az
előbbi kemény és kitömött mellű
volt, mi a viselést kényelmetlenné tévé. Ö
volt az első, ki a magyar díszruhákat illetőleg egész a XIII-dik századtól kezdve öszszeállitotta az ismert diszviseleteket egy
albumban, s ezekből tervezett uj, csupán
általa kezdett magyar díszruhákat a lehető
legjobb ízléssel; egyúttal a papi és katonai
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díszruháknak is jeles mestere volt. Üzlete
oly nagy hírre kapott, s oly nagy kiterjedést nyert, hogy 50 segéddel is dolgozott;
hire a haza határain tul is annyira elterjedt,
hogy az akkor uralkodott Il-ik Mahmud török császár egészen ^ magyaros díszruhát
viselt, és azt Kostyál Ádám által készitteté,
nemkülönben Demidoff orosz herczegnek,
orosz huszár-tábornoki ruháját szintén Ő készité. Magyar főuraink pedig kivétel nélkül
mind nála készíttetek diszöltönyeiket.
Ezen nagy üzletből természetesen nagy
jövedelmei is voltak, de gyermeke nem
lévén, a vagyonszerzés nem volt szenvedélye. A természet ezen mostohaságát azzal
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pótolá, hogy gyermekeket örökbe fogadott,
s mindössze 21 gyermeket egészen kitanittatva nevelt fel. Azonban e felebaráti nemes
indulata csak ritkán termett számára hálavirágokat.
Vagyonával máskép sem fukarkodott.
Jótékony czélokra tehetségéhez mérten áldo-

zott mindig. Erről a nemzeti szinház is tehet
igen szép tanúságot, mert annak keletkeztekor a ruhatárt, mi egyik főkellék és föhiány
volt, mintegy ö teremtette, mert a szinház
számára 20 segédével egy hónapon át minden dij nélkül dolgozott, sőt még a segédeket
is sajátjából fizette. Ujabb időkben a „Szigetvári vértanukban" Zrínyi öltönyét, mely
több száz forintba került, szintén ajándékul
adta a nemzeti színháznak, s egészen élte végéig tántorithatlan vonzalommal viseltetvén
ez intézet iránt, a ruhatárt illetőleg mintutasitó és tanácsadó folytonosan gyámolitá azt.
Midőn 1860-ban a magyar öltözet ismét
régi jogaiba lön visszahelyezve, veterán
szabómesterünk már nem bírt
ugyan saját üzlettel, hanem fiatalabb pályatársainak a legszívesebben osztogatott tanácsokat
a magyar ruha czélszerü készítése iránt. Életének utolsó éveit
a világtól elvonulva, szegénységben töltötte.
Végső napjai, ha nem voltak
is rózsaszínűek, de pályatársai el
nem hagyták, sőt szükségeit pótolni eléggé igyekeztek. Az igaz,
hogy az egykor jómódú pesti szabómester kórházban halt meg, de
csak akkor vitték a pesti polgári
kórházba, midőn már nagyobb
ápolásra volt szüksége, de ott is
tisztességes magán szobában feküdt, és jó ápolásban részesült.
Ott is halt meg f. évi aug. 2-kán.
Holt teteme a kórházból kihozatván, lakásáról temettetett el aug.
4-ikén.
Pályatársai érdemeihez méltó
fényes temetést rendeztek számára. Négy ezéh jelent meg testületileg a temetésen, s fáklyákkal kisérték a hatlovas gyászkocsit, melyet annak tulajdonosa
minden díj nélkül az elhunyt
iránti szívességből adott át. Hogy
e derék honpolgárnak sok barátja
és t i s z t elő j e volt, azt a nagy
számú gyász-közönség tanusitá,
kik is hosszú sorban kisérték az elhunyt tetemeit a kerepesi temetőbe, hol örök álmát
aluszsza. — Emléke polgártársai körében
soká fennfog maradni s neve nemcsak a pesti
szabóczéh, hanem az ujabb magyar viselet történetébe is diszes betűkkel van beírva. — y.

