
12

Megjelentek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt
s általa minden könyvárus- és könyvkötőnél az országban kaphatók :

BOLOND MISKA
naptára 1864-ik évre.

Számos eredeti fametszettel.
Hetedik

Bolti ára §0 kraj
T A R T

Közönséges naptár. — Ajánlólevél nagy
Magyarország s a többi apró világrészek
első kritikusához (fametszettel). — Az
1864-ik évnek alkotmányos uralkodőnéja
(négy fametszettel.) — Az utolsó itélet.
Egy japáni bakterré degradált chinai iró
emlékirataiból (három fametszettel.) — Az
európai s az ázsiai chinezerek. Igen régi
kézirat után (tiz fametszettel.) — Egy

évfolyam.

czár ansztr. érték.
A L O M .
újdonsült hírlapkiadónak levele egy ,faczér'
félreismert lángészhez. — A fiatal és az
öreg bagoly. — Az ifju óriás és az öreg
táblabiró. — Utazási töredék (tizenegy
fametszettel.) — Hónapos krónika (huszon-
négy fametszettel, s tizenkét tanulságos
történetecskével.— Micsoda mindenféle baja
van az egészséges embernek, s hogy lehet
azon segiteni? — Egy hölgy a legujabb

divat szerint. —
A találmányok or-
szága. — Képes
adomák (nyolcz
fametszettel.) —
a) Zsidó spekulá-
czió. 6) Pörge Peti
a ,panorámá'-ban.
c) A magyar pa-
raszt a vasuti ál-
lomáson, d) Per
íe. e) Jogtudo-
mány a népnél.
f) A mainzi ,Ju-
r i s tentag '- nál.
g) Ártatlan ellen-
ség. A) Párbeszéd
a bécsi népünne-
pen. — Valami a
szakállról. — Lim-
lom. — Feltörni
való diók a mainzi
,Juristentag' szá-
mára. — A meg-
szégyenitett há-
zasság-gyűlölő.—
— Promemoria a
„czopf"-os vi-
lágból. — Apho-
rismák.

István bácsi naptára,
vagyis :

családos házi-gazdáknak s gazdasszonyoknak, népnevelőknek,,
jhelysé'gelőljáróknak, iparosoknak és fóldvelöknek

valo

Iképes kalendárium 1864-ik évre.
| Szerkeszti

[ M A J E R I S T V Á N .
Kilenczedik évfolyam. — Bolti ára 50 krajczár.

TARTALOM.

KAKAS MÁRTON
naptára 1804-ik évre.

Számos eredeti fametszettel.
Bolti ára 80 krajczár ansztr. érték.

T A R T A L O M .
Közönséges naptár. — Beköszöntő 1864-re.

— Hónapos krónika. — Hypokondri ur va-
dászkalandja (19 fametszettel). — Külön-
féle betegségek (8 fametszettel). — Hogy
fogják fel némelyek az európai egyensulyt.
— Török. Muszka, Xe'met Miska (8 famet-

szettel). — Reményteljes hajadonaink (fa-
metszettel). — Reményteljes ifjonczaink
(fametszettel). — Visszautasitott szerelem
(2 fametszettel). — Egy kis félreértés. —
Ént-kmester és műkedvelőim (fametszettel).
— Meteorologiai észleletek ápril hóról. —

Conjecturalis politika. — Az
örök béke (vagy miket fogunk
olvasni az európai hirlapok-
ban 1964-ben, a midőn száz
esztendeig nem volt már há-
boru. — A „Pesti Holdvilág"
czimü hir- és divatlap ápril
29-diki számából). — A prae-
numeratio különféle stádiu-
mai Magyarországon. — His-
toriko — statistikai értekezés
Kakas Mártontól. — Jó öt-
let használ a bajban.— Stra-
tégiai stúdiumok. — Ki az
oláh? ki a román? — A sáska
és kollegái (versben). — Kü-
lönös módja a czipetágitás-
nak. — Humoreszk. Irta Szen-
tesalji Ödön. — Ne legyetek
szerelmesek és ne házasod-
jatok! Egy sorsüldözött agg-
legény emlékirataiból kitépte
Utczu-Bú. — Toilette ma-
gyarul. — 51 eredeti adomák.
— 5. 10.15j. Csizmadia-humo-
reszk. Irta Suliguli. — A tu-
dakozódó részvevők. — Hir-
detmény-rovat (satir).

A császári királyi felséges uralkodó ház.
I. Az erkölcsi' világ. Tiszteljük szen-

teinket! — A magyar szentek emléke. —
A megtért hitehagyott. — A tengerész
sorsa a déltengeren. — Aranymondatok.

II. A község naptára. A községi erdők-
ről. — A falu kocsmájában hogyan lehet a
közjót előmozdítani.

III. Népnevelők naptára. Honfi imája
Sujánszky Antaltól. — Zibrinyi József. —
Bölcsi iskola-mesternek arany ABC-je. —
Selyemtenyésztési ösztöndijak.

IV. A gazdák naptára. Szántóvető dala.
A juhászat köréből. — Fűkaszáló-gép. —
Heremag-tisztitó gép. — Kézi-, vagy gya-
log-kultivátor. — Répasor-kaparó. — A kis
angol eke. — Fahézagokra jó tapasz. —
Méhcsipés ellen.

V. Gazdasszonyok naptára. Az uj ér-
hez (Garaytól). — Marulla. — Hermann
Katalin. — A gazdasszony mint háziker-
észnek némi újdonságok. — A zöldség-

ellenimagvak csiráző ereje. — Tyúkszem
gyógyszer.

VI. Történeti naptár. Hunyadi emléke.
— Fölfedezett emlék Visegrád fénykorából.
— Nagy-Kőrös szabadalmas mezőváros
mulfja és jelenje. — Erdély történelme.

Vil. A természet mezeje. Égtani le-
velek.

VIII. Müvészet és ipar mezeje. A szen-
tek az égben és a műipar a földön. — Ka-
rács Ferencz. — Elsö famitszvény hazánk-
ban. — Olcsó és czélszerü csizmahuzó.

IX. Istrán bácsi a hazában és a nagy
világban. Az esztergomi vártemplom épülő
homloktornácza. — Eger. — Apponyi könyv-
tár. — A genfi tó környéke.

X. Tréfák mezeje. Szótalány (sakkja-
tékbani lóugrás szerint). —Paprikás versek.
— Megfejtése a 112-ik lapon levő szóta-
lánynak.

Bélyegdij váltókra. — Bélyegdij okira-
tokra. — Közönséges vásárok Magyar- és
Erdélyországban.

ff naptár,
m i n d e n n e m ü

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda-
tisztek, utazók és üzérek számára,'!

TARTALOM.
Naptár. — Kisorsoláfi naptár. — Bélyegdij. — Törvénykezési szünnapok. —

Norma-napok. — Melyik napokon zsidót p; rbe idézni nem szabad. — A buda-pesti
cs. k. postahivatalok hivatalos órái. — Határidő-naptári

16-rét. Angol vászonba kötve ára 1 ft. 20 kr.

___ Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre fi ft.!
Csapén Vasárnapi UjsaK : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

síi uijtm, a • nriáriiapi Ujság és Politikai l ' jdonságokat illetőleg, 1863. novem-
r, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 kr ba;

ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — e's Pesten : a ker
tész-gazilitszati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

.'t:;»»t Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetera-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

A schleswig-holsteini hgségek ügyében
támadt mozgalom, mely jelenleg az európai
politikai események sorában az első rangot
foglalja el, s melynek részletei a politikai
lapok hasábjainak legnagyobb részét nyelik
el, nemcsak egyre nő és nevekedik, hanem
az európai hatalmak és a diplomatia komoly
figyelmét vonta magára.

A kérdés magyarázatába és fejtegetésébe
e helyen nem bocsátkozhatunk; e lapokban,
mint többször tettük, most is csak a, szereplö
íőegyéniségek bemutatásával foglalkozha-
tunk. — Nehány héttel ezelőtt közlöttük a
schleswig-holsteini népszerü trónkövetelő,
Fridrik herczeg arczképét; illő,
hogy most ennek ellenlábasával,
a trón birtokában levő dán ki-
rálylyal is megismerkedjünk.

IX. Keresztély mult évi nov.
15-én foglalta el a dán királyság
s a hozzátartozó Schleswig-Hol-
stein herczegségek trónját. Ak-
kor halt meg VII. Fridrik király,
s vele együtt az uralkodó olden-
burgi ágban a dán királyi család. A
férfiág ezen kihalásának bekövet-
kezését az európai hatalmak már
jó előre belátták, s az ebböl
támadható bonyodalmak meg-
előzésére nézve már tiz évvel
ezelőtt intézkedtek. Egy 1852-ben
tartott konferencziában, melyben
Angol- és Francziaországon ki-
vül Ausztria és Poroszország is
résztvett, gondoskodtak a gyer-
mektelen dán király utódjáról s
megalapították az uj örökösö-
dési rendet. Az oldenburgi kir. ház
kihalása esetére két rokon her-
czegi család léphetett fel e tárgy-
ban igényeivel: az egyik a schles-
wig - hostein - sonderburg - glücks -
burgi, a másik a schleswig-hols-
tein - sonderburg - augustenburgi.
Mint látjuk, mindakettő tulajdon-
képen Schleswig-Holsteint vallhatja hazá-
jának, s ezen herczegségek ügyének védel-
mére volt hivatva.

Miután azonban a londoni konferenczia
Keresztély, glüeksburgi herczeg mellett sza-
vazott s ezt jelölte ki a dán trón örökösé-
nek : ez utóbbi a schleswig-holsteini herczeg-
ségek ügyének külön pártolásáról lemondott
s mint „Dánia herczege" az elválaszthatlan

IX. Keresztély, Dánia királya.
ossz-monarchia hiveinek legelső sorába lé-
pett. S midőn végre mult évi novemberben
VII. Fridrik király meghalt, a londoni jegy-
zőkönyv határozataira támaszkodva, Keresz-
tély a megürült trónt nemcsak azonnal
elfoglalá, hanem a dán ossz-alkotmány meg-
védésére is megesküdött.

Azonnal megkezdődött Németországban
a nagy izgatottság. IX. Keresztélynek a szo-
rosabb értelemben vett Dániához való jogát
ugyan eddig még nem vonták kétségbe,
miután a dán nép is lelkesedve sereglik kö-
rüle, de a schleswig-holsteini herczegsége-
ket illetőleg lényegesen eltérő felfogásokkal

IX. KERESZTÉLY, DÁNIA KIRÁLYA.

találkoztunk. — Holstein herczegség, ám-
bár Dániának alkatrésze, a német szövet-
séghez tartozik, s ez nem tűrheti, hogy
az ősi autonomiájának elvesztése mellett,
teljesen a dán össz-alkotmányba olvadjon.
Más részröl előállott Fridrik, Augusten-
burgi herczeg is, ki azt bizonyitgatja, hogy
egy századok óta fennálló szerződésnél fogva,
a schleswig-holsteini herczegségekben az

örökösödési jog is őt és nem Keresztélyt
illeti.

Ezek, nehány szóval elmondva, a mai
viszály keletkezésének inditó okai. Az ügy
most már gyorsabban fejlödik, miután a
szavak és vitatkozások eredménytelen teré-
ről egyenesen a tettek mezejére tértek át
az érdeklett felek. A német szövetség, hogy
a herczegségek önállóságának ügyét meg-
mentse, tekintélyes hadsereget állitott lábra,
mely eddig egész Holsteint elfoglalta, mi-
után előle a dán seregek kardcsapás nélkül
elvonultak. Más részröl Fridrik Augusten-
burgi herczeg, ki már azelött kihirdeté

proklamatióit, személyesen je-
lent meg Holsteinban s ennek
nevezetesb városaiban tömege-
sen fogadja el az érte lelkesülő
lakosság hódolatait.

Vajjon a német szövetséges
seregek tovább nyomulnak-e
Schleswig herczegségbe is, s vaj-
jon itt komoly ellenállásra talál-
nak-e a dánok részéről ? a közel
jövő fogja megmutatni. A dolog
az által is komolyabbá vált,
hogy az év utolsó napjaiban IX.
Keresztély király elhagyta ko-
penhágai székhelyét s maga is
személyesen Schleswigben állo-
másozó hadseregéhez költözött.

IX. Keresztély király 1818.
ápril 8-kán született, s mielőtt
trónra lépett volna, mint Glüeks-
burgi, utóbb Dánia herczege,
dán királyi altábornagy, az ösz-
szes dán lovasság főparancsnoka
s a titkos államtanács tagja volt.
Neje egy hessen-kasseli tarto-
mánygröf leánya. Ezen házas-
ságából hat gyermeke szárma-
zik, kik között a legidösbik
leánya, Alexandra herczegnő,
mint tudjuk, a mult évben ment
férjhez Anglia trónörököséhez,

a Walesi herczeghez, legidösb fia pedig
mint I. György, szintén a mult évben vá-
lasztatott meg Görögország királyává.

Ha tekintetbe veszszük a német-dán ugy"
bonyolultságát s a viszálykodó felek rendki-
vüli izgatottságát: nem lehet csodálkoznunk
a hirlapolvasó közönségnek e tárgy ^JP*1

érdekeltsége felett sem.

2-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, januárius 10-én 1864.



kz üldözött király.
Ül Kálmán trónja bíborán,
Bosszútól arcza halovány.
Az ajk a hangtól szinte fél —
De szeme csupa szenvedély.

S kimondja az itéletet,
Mi szörnyü sulyos lehetett . . .
Megbánta . . . későn jött szava :
Álmos s Béla már vak vala f

És elvonul dús termibe,
És kinnal küzködött szive,
Fején a fürt oly megzilált . . .
S kétségbeesve igy kiált :

,,Almos ! . . . nem, őt nem szánhatom,
„Megbánta lelkemet nagyon :
„Trónomra vágyott vakmerőn —
„Méltó rá, hogy büntetve lőn!"

v De Bélán ? . . . oh, e gyermeken
,,Mért töltém bosszúm, bűntelen? . . .
,.Miért apjáért a fiut?" . . .

, És halvány képe rá kigyúlt.

„Ne üldözz bús emlékezet,
„Feledni bűnöm még lehet!
„Harczokra vágyom . . . ah, talán
„Enyhül fájdalmam a csatán." . . .

S a lázongó horvátra ront
Szétdulja Zárát és Traont,
Vezérük, Péter s több vele
Gruozdanzkón elvéreze.

És messze elhagyá honát,
Roppant hajókon megy tovább,
Övé lett a nagy Adria . . .
De üldözé Álmos fia!

Könnyen Apuliába száll,
A merre megy — ott a halál!
Ki roppant büszke volt pedig :
Többé Roger sem kérkedik.

Gyorsan uj sergeket hozat
S megverte a normánokat,
Övé Spalátró, Belegrád . . .
„Ne emlékezném csak te rád!" . . .

Bélát sóhajtá, a ki őt
Mig dicsősége égre nőtt :
Követte mint árnyék . . . szeme
Kioltva és vérrel tele. . . .

S fáradtan hajtá le fejét,
Eztán csak a könyveknek élt.
Tudósok jöttek, olaszok,
Bús szivét vigasztalja sok. . . .

Mind hasztalan! könyv, bölcs beszéd,
Nem nyugtatják meg kebelét; —
Magányában zokogva sír :
„Mi az, mi enyhet ád? . . . a sír! . . ."

Ott hagyta hát a könyveket,
Ment és kriptát készíttetett,
Koronkint nézte mint halad
A munka, sok, sok nap alatt.

Művészek dolgoznak azon,
Ki aranyoz, ki fest falon,
Meleg Carrárából jőve
A hó-márvány, a talp köve.

Az emelvény gránit vala
Faragványokkal oldala,
Koczkákból áll a padozat
Mit izlés összeválogat.

S ezüstkoporsó jött bele,
Rávésve a király neve.
8 midőn már minden készen állt —
Meghalva lelték a királyt.

Letették a kriptába. Am
Vész kezdett dúlni a hazán.
István, ki Kálmánt követé,
— Mert fia volt — megtört belé.

S vak Béla ült a trónra fel,
Megillető őt ez a hely!
Kálmán, a félvilág ura —
Nyugvóhelyén megfordula . . .

S kormányzott Béla hosszasan,
Országa boldogságba' van,
De a jó is, miként a rosz
— Mi haszna? — végre roskadoz!
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Kimúlt vak Béla is. S neje
Legott a kriptába méne,
Kidobta Kálmánt két cseléd
S letették Béla tetemét.

Letették pompa-fényben o't
Hol Kálmán feküdt azelőtt,
Az ezüs'koporsó fólé
A véső más nevét tévé.

Elmult a temetés zaja
S lett sötét, rémes éjszaka
A kriptánál meglebbene
Kálmán fehérlő szelleme.

Fehér van a halotton. A
Fején fénytelen korona;
Nagy keresztkardja függ lazán
Sírmohtól hamvas oldalán.

Lenéz a keskeny ablakon,
Nem mozdul senki . . . csend vagyon.
Nyomába szikrát hány a rög . . .
Helyét kivánja, nyöszörög . . .

A vasajtóhoz nyúlna most —
S legott megfogja rozsdafolt, —
Kibukkan a hold is felül
Sápadva szörnyü képitül.

És nem mehet be. — „Oh, tehát
„Nyugalmam nem lesz ?" — igy kiált —
„Az égbe, égbe! . . . ott talán
„Megnyugszom jobbak oldalán." . . .

„Mindenkinek van egy helyei
„Az égben." . . . S röpül szelleme,
Uszik utána a lepel . . .
„Csak gyorsan, gyorsan égbe fel!"

Elérte már a mennyeket,
Hol minden gyötrelmet feled . . .
,,Ez lesz a nyugalom hona!"
S helyét keresni indula.

Megfutja a jobbak sorát —
De üres helyre nem talált!
Nyugodni még itt sincs remény .
Ah! . . . Béla ül az ő helyén! . . .

Balogh Zoltán.

A hit-tagadó.
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s , i r t a . T O K A I M Ó R .

(Folytatás.)

A fogoly lovagot Kaled elé hurczolták.
A nevezetesebb foglyokat mindig be

szokták mutatni a szaraczén vezérnek, —
megmérkőzés végett. Az apróbbakkal közka-
tonái szoktak „mérkőzni."

Miből áll e mérkőzés, azt mindjárt meg-
tudjuk.

Kaled nem tartott foglyokat; váltságdijt
sem fogadott el értük; hanem harezosaira
bízta a csata után a foglyok erejét kitanulni.

Ha a fogoly legyözetett, akkor szabaddá
lett, a harczosok sorába állt, fegyvert és
zsoldot kapott; ha pedig ö maradt győztes,
akkor levitték tömegestül a legközelebbi fo-
lyam partjára, ott belebocsáták a vérét a
hullámba, s holttestét utána hajiták.

Ez Kalednek kegyes fogadása volt, mi-
dőn Mohamedtől vitézi nevét kapta, hogy a
folyamokat mindenütt hitetlenek vérével
fogja megfesteni.

— Te vitéz férfi vagy, görög, szólt a fo-
golyhoz Kaled. Lovagjaim bizonyságot tesz-
nek melletted. Most azonban velem kell meg-
vivnod; akarsz-e?

Kaled nagy termetü férfi volt, oroszláni
erővel; a fogoly pedig a tusában összetört
alak, ki csak akkor engedte magát elnyo-
matni, midőn ereje végkép kimerült.

Hanem azért még is azt felelte Kalednek,
hogy kész vele megvívni, bárminő fegyver-
rel, bárhol és bármikor.

— Görög lovag. Ez a tusa élet-halálra
megy. p]s még annál is többre, örök életre,
örök halálra. Minő fegyverrel szeretsz leg-
jobban küzdeni! Lándsával ?

— Ahhoz értek.

— Karddal inkább?
— Azt legjobban szeretem. .
— Vagy buzogánynyal ?
— Szokatlan ; de elfogadom.
— Tehát nem fogunk sem karddal, sem

lándsával, sem buzogánynyal vívni, hanem
a legsulyosabb fegyverrel; a szóval. Én
megtámadlak téged, hogy legyőzzelek hited-
ben. Védd magad.

A lovag mosolygott. Ebben épen erős
volt.

— Tehát — kezdődik a torna. — Te
szökni akartál Damaszkusból, melyet fegy-
verem ostromol. Damaszk falait jó vitézek
védik, s hogy te nem voltál közöttük a
legroszabb, azt véres szájjal beszélik az
ütött sebek, miket lovagjaim kaptak tőled.
És te mégis éjjel, orozva, el akartál szökni a
dicsőség mezejéről.

A lovag még nem válaszolt semmit.
— A másik lovag, ki veled együtt akart

szökni, s kit megmenekitél, mint magad
mondád, leány volt. Ha nem mondtad volna
is, tudnám. Ha férfi lett volna, ugy vagy
megszabadít, vagy veled együtt vesz.

A fogoly némán inte, hogy ugy van.
— A leány, kivel szökni akartál, kedve-

sed volt, mert szökni akartál vele; bizonyitja,
hogy rokonai nem akarták őt hozzád adni;
hogy szökni kénytelen voltál vele; tanusága
annak, hogy rokonai hatalmas emberek Da-
maszkusban s hogy szökni bírtál a hir meze-
jéről, jele annak, hogy nagyon szereted öt.

A lovag mélyen sóhajtott.
— Nemde ugy van, a hogy mondám?
— Valóban a falakon keresztül látsz, s

a szivek fenekén tudsz olvasni. A történet
ugy van, a hogy lehüvelyezted, nekem csak
a neveket kell hozzáadnom. — A fogoly, ki
előtted áll, Jonasz vitéz; a leány, a kit sze-
retek, Eudozia, Tamás vezér unokahuga. A
történet kulcsa pedig ez : Harmincz nap óta
ostromlód immár Damaszkus falait, s árkait
sok helyütt betöretted már. De azért vala-
hányszor ostromot fuvattál ellene, mind-
annyiszor kétszerié több fegyverest találtál
magad előtt a bástyákon, mint a mennyiről
kémeid tudósitottak.

— Igy volt. Minden visszavert rohamot
karóba huzott kémeim siratták meg.

— Ez pedig ugy történt, hogy Tamás a
nőket is felöltöztette férfi harezosoknak, s
mig az első sorban a férfiak küzdtek, mögöt-
tük asszonyok, leányok sorakoztak ellenség-
ijesztő fegyverzetben,

— És harczoltak is.
— Ha a férfi elesett, ök léptek a sorba.
— Kegyetlen gondolat. Hitetlenhez illő

ész! Az asszonyt egyre becsülni a férfival, s
utat engedni neki az égbe — egy földi vi-
rágnak ! Te itt ismerkedtél meg a leánynyal.

— Valóban itt. Két leány állt hátam
mögött az ostrom alatt; két gyöngéd terem-
tés; az egyik Tamás vezér leánya, a másik
unokahuga. Akkor hagyák el először a ko-
lostort, hol szent szüzek gondjai alatt ne-
velkedtek.

- Ttí három helyett harczoltál azon a
napon! magad, és a két leány helyett.

— Legalább a nekik szánt sebeket én
hoztam el magammal.

— És ott, azon a helyen beléd szeretett
mind a kettő. Szerelmes lett beléd mind ha-
lálig? Oh, oh, tudom én azt. Nem is kérde-
zem tovább. Ilyenek a nők. Lehetnének-e
másformák? Nem igy alkotta-e öket Allah
tökéleteseknek? Mind a kettő megszerette a
lovagot, ki szemük láttára, érettük harczolt
és győzött. Te az nap köröskörül győzelmet
arattál, férfiakon, asszonyokon. Elmond-
jam-e, mi történt azután? Tamás vezér
megkoszoruzta fejedet; azt mondta, hogy :
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fiává fogad, s te azt felelted, hogy inkább
lennél unokaöcscse. A hitetlenek csak egyet
tudnak szeretni. A hitetlen szive szük két
szerelemre. A vezér leánya kezét elutasitád,
s aztán nem kaptad meg az unokahugáét
sem. Nemde nem igy történt-e?

— Megfejted, szólt fejét lecsüggesztve a
•lOVag. (Folytatása következik.)

Moldvai vándorlásaim.
(Folytatás.)

Az est gyönyörü volt. A csillagok egyen-
kint bukkantak elő s nemsokára a hold is
megjelent, mintha az előttem álló nagy
hegy ormából dugná ki ezüstfejét. Körülem
méla csend uralkodott, melyről a költők
tudnak oly sok szépet irni, s nem hallottam
egyebet, csak léptem zaját s verpeléti do-
hányom sistergését. Midőn a hegy ormára
értem, a hold akkor már jó magasságban
folytatta szokott utját s most a kilátás csak-
ugyan remekül szép volt Ama bágyadt éji
fényben feküdt lábam alatt az egész Bár-
czaság; az ős' Brassó s főleg vára olyan ki-
csinynek látszott, mintha csak a tenyeremen
is elférne; a meredek Czenk hegye némán
tekintett le ama szép városra, mely tövében
nyugszik, s még a tetején álló tornyot is
láttam, mely alá a muszkák 1849-ben egy
tábornokukat temették s mely az éji lanyha
világban csak olyannak tetszett, mint egy
kis villámhárító.

Az egész éjen át nem láttam egyetlen
élő lényt sem, csak éjfél után hallottam
arra kóborló dohánycsempészek kellemetlen
füttyentését.

Hajnaltájban szerencsésen elértem a bod
zai szorost. A tisztviselő, ki a vámházná
útlevelemet elökérte, hajdani huszárörmes
ter s szintén dunántuli ember volt, ki örül
vén benneín földijét üdvözölhetni, a világért
sem bocsátott volna egy tapodtatnyira sem,
mig emberül meg nem vendégelt s egy ra-
kás jó tanácscsal el nem látott, melyeknek
késöbb csakugyan nagy hasznát is vettem.
Sohasem fogom elfeledni nejét, a tüzről
pattant, bogárszemü, igazán magyar me-

s most órákig kellett kóborognom, mig
nagynehezen találtam valakit, a ki megint
utba igazított.

Délben kis pásztorkunyhót érvén, ebben
megpihentem; s miután tudtomra adták,
hogy estefelé érendek egy nagyobb falut,
hol az éjet tölthetem, megint tova ballag-
tam.

Délután azonban utam igen kellemetlen
volt; a nap oly melegen sütött, a lég oly
sürü és nehéz volt, hogy néha egészen ki-
merülten rogytam össze valamely fa alatt;
de itt sem maradhattam sokáig, mert az
árnyas és hüsebb helyeken annyi volt az
éhes szúnyog, hogy bármily füstöt vetettem
is nekik pipámból, egész rajok kóvályogtak
körülem. — E közben beesteledett; órám
mutatója még csak a nyolezason állott, de
már oly sötét volt, hogy junius végével
még 9 órakor is világosabb szokott lenni.
Midőn azonban a legközelebb vigályost el-
értem, rögtön megtudtam a rendkivüli sö-
tétség okát : sötét, mondhatnám haragos
föllegek feküdtek a hegyek ormain, s sza-
kadozott mormogásuk közeledő vihart jö-
vendölt. A fehér-száru nyírfák csúcsait
enyhe, üde szellő kezdte lobogtatni, utóbb
az orkán jött, tompa zajával s nem telt bele
tiz percz, az ég csatornái megnyíltak s en-
gem, ártatlant, oly zuhanyfürdövel tisztei-

minőben még, nem emlékszem,meg,

nyecskét, ki velem egy megyéből való s az-
zal a szép két szemével oly magyarosan tud
mosolyogni, hogy most is még sokszor gon-
dolok vissza e két szemre, mintha valamit
csakugyan bennfeledtem volna.

Elbúcsúzván kedves földieimtöl, csak-
hamar Oláhországban voltam. Az elsö falu,
melyben az éjet töltöttem, szük, de fölötte
regényes völgyben fekszik; e völgy kelet
felé nyitva áll, mely nyíláson itt-ott hóval
fedett hegyormok tekintenek felénk, mig
tovább kék távolban a moldvai bérezek,
mint őszfejü óriások, állanak méltóságos
rendben egymás mellett.

Nyomorult csapszék kályhája mellett,
kis szénarakás volt nyughelyem. Kutyák,
macskák, tyúkok és kakasok osztoztak ve-
lem az ágyban, de dicséretükre legyen
mondva, igen békésen s illedelmesen visel-
ték magukat, sokkal illedelmesebben azon
oláhoknál, kik már 2 órakor kezdtek az
ablakra jőni, hogy a korcsmárost felköltve,
pálinkát kérjenek. 3 órakor a szoba már
telve volt emberekkel s igy magam is fel-
kerekedtem, hogy utamat folytassam. Reg-
gelim hamuban sült kukoricza-kenyérből
állott, melyet itt malaj-n&k hivnak s mely-
ről bátran elmondható, hogy még a len-
gyelországi zab-kenyérnél is izetlenebb.

Még napkelte elött indultam tova s azegész napon át óriási bérezek közt s mély
zugokban kellett barangolnom. Néha utam
zugó hegyipatakok partján, vagy roppant
meredélyek párkányán hirtelen megszakadt

tek
hogy valaha részesültem volna. — Villám
villámot ért s a viszhang az égnek minden
egyes dörrenését annyiszor sokszorozta,
hogy az ember azt hitte volna, ágyúk ke-
reszttüzébe jutott; itt-ott az Isten haragja
lecsapott, hogy a föld is megrengett bele, a
vihar játszva csavarta ki minden gyökeres
tul a fákat, az esö patakokban ömlött, az
orkán pedig mintegy kárörvendőleg fütyö-
részte közbe zordon melódiáját.

Elővettem órámat, hogy a legközelebbi
villám világánál — melyeknek épen nem
voltam szűkében — megtudakoljam töle,
vajjon hogy állhat az idö. — 10 óra volt.
Magam, egyedül magam állottam egy isme-
retlen erdő közepén, oly országban, melyet
csak a híréből ismertem; az eső ugy sza-
kadt, mintha akár öntötték volna, a sötét-
ség pedig oly sürü volt, hogy az egyszeri
ember szavai szerint, lapáttal lehetett volna
hányni. A keskeny ösvény, melyen halad-
tam, oly síkos volt, hogy minden lépésemet
csak megelőző érett megfontolás s botom-
mal gondos tapogatás után lehetett kocz-
káztatnom, mig végre tovább mennem épen-
séggel lehetlenné válván, megállottam szé-
pen egy helyben, hogy bevárjam a vihar
elvönultát. Most már gyomrom is kezdett
figyelmeztetni azon kellemetlen csekély
ségre, hogy reggel óta nem ettem s igy
zsebembe nyúltam azon jó darab kukoricza-
kenyérért, melyet még éji tanyámról hoz-
am utravaló gyanánt, hogy itt legalább

várás közben éhségemet csillapíthassam.
Szomjamról a jó sors eléggé gondoskodott;
vizem sokkal több volt, mint a mennyit ki-

ántam volna. Midőn azonban kenyeremet
keresném, akkor vettem csak észre, hogy
biz a kegyetlen eső valóságos kukoricza-
kásává áztatta, s igy most már nem maradt
egyéb hátra, mint éhségem csillapítását
náskorra halasztani. A villámlás ezalatt
•elhagyott, de az esö még szakadtán sza-
kadt, én pedig talán már egy óra óta egy
helybon állottam. Most eszembe jutottak
azok a kényelmes támlás székek ott a vag-
gonokban, azok a szép száraz ágyak ott a
vendéglőben, mig én itt fáztam s oly vizes
voltam, hogy még a szakállamat is ki lehe-
tett volna facsarni.

Szerencsémre a kérlelhetlen sorsnak
mindig könnyen s habozás nélkül szoktam

engedelmeskedni s igy most is egy stoicus
nyugalmával vártam ezen, nem kellemes, de
annál nedvesebb kalandom végét. — A vil-
lámlás, mint már mondtam, felhagyott volt;
de egyszer csak mintha eszébe jutott volna,
hogy még én is itt vagyok; oly közel mel-
lettem csapott le, hogy szinte kételkedtem,
vajjon még az é'ők sorába tartozom-e? De
ezen utolsó villám nagy hasznomra volt,
mert világánál alig tiz lépésnyi távolban
széles szekérutat fedeztem föl, melyen most
már menetemet folytathattam. Nemsokára
elértem az erdő szélét, a hol lépteim zajára,
vagyis inkább locspékolására felriadt, dü-
hös ebugatás tudtomra adá, hogy szerencsé-
sen partra értem. Teljes joggal mondhatom,
hogy „partra értem," mert ezen este a szó
legszorosabb értelmében vizen utaztam.

A korcsmát, hol még talpon voltak, ha-
mar megtalálván, betértem. A korcsmáros,
mig át-meg-átázott ruhámat a konyhában
szárogatták, saját vasárnapi öltönyébe buj-
tatott, mely más hiján ugyan megjárta, de
oly sajátságos szaga volt, mintha soha mást,
csak avas vajat takargattak volna beléje.
Ezen keleties öltözetben mint akár egy kis
török, ültem le az asztalhoz, hol a társasá-
got egy turóczmegyei kendőárus, egy len-
gyel zsidó s egy erdélyi szász kereskedő és
csinos leánya képezték.

Estebédünk manialigából *) állott, mely-
től a tót megbetegedett, a zsidó a világért
sem evett volna belőle, én is csak az első
falatot nyeltem le, a szász azonban mohón
kapott rajta s különösen az a szép kis szász
leány oly meglepő nagyságu falatokat őr-
lött meg gyöngyfogai között, hogy csak
csodálni voltam képes, mikép szeretheti
ezen harmatcsöppböl lett rózsabimbó oly
nagyon a — kukoriczát. Szerencsénkre még
savanyu tokányt is hoztak s emellett már a
szászok voltak a nézők, én pedig és a zsidó
— ki ez egyszer nem sokat gondolt vele,
hogy az elejéből van e vagy a hátuljából —
a szereplők. Estebéd után a vemk'clős jó
oláh dohánynyal s pipákkal látott el, s igy
reggeli 2 órág ültünk vidám beszélgetés
közt az asztal körül, kivéve tótunkat, ki a
mamaliga betegség folytán egy sarokban
selyemkendői közé feküdt.

A lengyel zsidó csernowitzi orvos és
igen érdekes, szellemdus ember volt; a szász
is megnyerte tetszésemet, de különös érde-
keltséget gerjesztett bennem a kis mamaliga
fogyasztó szász leány, a ki szép volt s oly
sokat tudott, mintha akár káptalan lett
volna az a csinos kis szőke fő. Velem szün-
telenül magyarul beszélt, élénk figyelemmel
hallgatta, a mit a magyar irodalomról mon-
dottam, s végre gyönyörüen szavalt el ne-
hány szép helyet a „Karthausi"-ból.

Midőn végre a sarokban alvó tót már
nagyon is szemtelenül kezdte a hortyogást:
felszólítottam a társaságot, hogy menjünk
aludni. Nekem a zsidóval jutott az egyik
szoba, a szásznak leánykájával a másik.
Laktársam elalvás elött roppant tudomá-
nyossággal értekezett a Pentateuchról, de
nekem tökéletesen elég levén a mai mu-
latság, elaludtam s reggelig jóizüeket ál-
modtam.

Kilencz órakor keltünk talpra, mikor
tótunk talán már a harmadik falu határán
járt. A kis szász lányka atyjával lóháton
folytatta utját **) s oly gyönyörü látvány

*) A székelyek puliszkának, az erdélyi szászok az u-
n. platt-deutsch nyelven balockesz-nek hivják s olya"'
mintáz olaszok polentája.

) Már Erdélyben is átalános szokás az oláh és szász
nőknél a lóháton utazás. Vásárok alkalmával egész kara-
vánokkal lehet találkozni. 20—2ő nő lóháton, némelyik
még csecsemőjét is magával viszi s a nyeregben szoptatja
mig férjeik, ha velük mennek, gyalog szoktak a. ló mellett
ballagni s ezt néha a kantárszárnál fogva vezetik.
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volt a kis erdélyi szürke deli derekán, hogy
ennél szebbet és kedvesebbet nem sokat
láttam. Sokáig néztem utána s egy drága
emlékkel gazdagabban folytattam utamat a
tudós orvos társaságában.

Este felé átléptük Moldva határát; a ma-
gasabb pontokról láthattuk, a mint a rop-
pant bérezek mindinkább dombokká silá-
nyulnak s végre a Duna felé szép rónákban
enyésznek el.

A vidéktől, hol a magyarok laknak, még
jó két napi járó földre voltunk, mely két
nap azonban az orvos társaságában elég
mulatságosán folyt le Midőn végre Azsiud
városával egy vonalba értünk, érdekes úti-
társam elhagyott, hogy az emlitett város-
nak, Jasszy felé folytassa utját. Magam ked-
vetlenül ballagtam tova; nehezemre esett a
mivelt lelkü s nagy tudományu embertől
elválnom.

Délután mintegy 4 óra tájban lehetett,
hogy a napsugár izzó tüze elől menekülve,
az ut melletti erdőszélen a fák árnyában
ballagtam. Oly meleg volt, hogy még a boga-
rak is elbúj-
tak s a termé-
szet , ugy tet-
szett, mintha
kihaltvolna.E
közben a tá-
volban egy
domb oldalán
nő személye-
ket pillantot-
tam meg, kik
az árnyékban
eprésztek. —
Nem sokára
kaczajukat is
hallván, oda
siettem, hogy
a legközelebb
falu nevét tő-
lük megtud-
jam- Mire hoz-
zájuk érkez-
tem , rögtön
mindnyájan
elhallgattak,
mintha meg-
ijedtek volna.
-•- Megszóli-
tottam a leg-
elsőt oláhul:

„Ó te szegéjeny bajdoszó legéjeny!"
Leültem egy fa tövében s onnét néztem

az élénk teremtéseket, a mint vidámon foly-
tatták munkájukat. Egyszer csak málha-
hordó lovak hosszu sorát pillantottam meg,
mely mintegy karaván, a hegy lejtőjén jött
lefelé. Mindenik két jókora tulipános ládát
vitt. Eléjük siettem, hogy közelebbről néz-
zem meg a sajátságos expeditiót. Ló lehe-
tett mintegy 70 — 80 s három-három ló
mellett egy-egy hajtsár ballagott. Tudako-
lásomból arról értesültem, hogy e ládák
Brassóban készülnek ; e város asztalosainak
nagy része semmi egyebet, csak ilyen ládá-
kat csinál, a miért is a szászok ezeket meg-
különböztetésül láda-fcíw«csofr-nak, (Truhen-
schmied, vulgo Trugelschmied) nevezik. Az
áruszállitók e ládákat az emlitett asztalo-
soktól százankint átveszik, azután kefékkel,
vakarókkal, lószerszámmal, kanalakkal, tük-
rökkel s egyéb ily szerekkel megtöltve,
Moldvába s Oláhországba küldik. — E két
ország azonban annyira el van már tulipános
ládákkal árasztva, hogy itt nem igen ke-

íte-

mennyire van
a legközelebb
falu s mi a
neve ? ő pedig a legtisztább magyar nyel-
ven felelt : hogy ne vegyem töle rosz
néven, de ö bizony nem tud oláhul; s
szinte remegett s visszalépett, mintha attól
tartana, hogy én majd ezért rettenetesen
megharagszom rá. En részemről nem is
bántam, hogy visszalépett, mert különben,
lelkemre mondom, nem tudom, megálltam
volna e anélkül, hogy egy pár igazán ma-
gyar testvércsókot ne nyomjak ajkára, mely
pirosabb volt, mint az eper ott a kosárká-
jában.

Ezután valamennyien körülfogtak, de
mindig bizonyos szemérmes távolban ma-
radtak tőlem; jóltartottak eperrel— s a mi
sajátságosnak tetszett, mindenik tett ken-
dőmbe a magáéból egy összemarokkal —
elmondták, hogy a legközelebb falut Szász-
kútnak hivják s ha kedvem van, várjak rá-
juk, ök majd odavezetnek. — Aligha valami
szökött katonának nem néztek, mert alig
hogy ismét elszéledtek eprészni, bus dalla-
mot énekeltek, melynek szövegére nagyjá-
ból még most is emlékszem s mely igy kez-
dődik (csángós kiejtéssel) :

A tiszolezi várbérrz.

lendök s igy most a Dunáig viszik, itt ha-
jókra rakják, a Feketetengerre szállitják s
innét mindenfelé széthordják, ugy, hogy
Ázsia nagy részében , Persiában, Indiában,
sőt állitólag még Chinában is meghonosod-
tak már a brassói tulipános ládák. Ezek, a
kikkel itt találkoztam, Bakóban vették át a
szállítmányt s Brailában kellett majd egy
áruszállítónak átadniok, ki a tovaküldésröl
gondoskodott. (Folytatása következik.)

A tiszolezi várbércz.
(Gömörmegyében.)

Ha az ember Grömörmegye székhelyéről,
Rimaszombatból észak felé, a Szepességre vagy
Zólyomba utazik, sűrűn fekvő falvakon, füstölgő
vasgyárak és öntödék mellett kell áthaladnia.
Reméljük, hogy nemsokára e hazánkban első
rangu gyárvidék bővebb ismertetését is fogjuk
közölhetni; most más pontra fordítjuk a szives
olvasó figyelmét.

A Szepességre vezető utvonalon fölfelé ha-
ladva, Rimaszombattól két állomásnyira fekszik
Tiszolcz kis mezőváros, a gömörmegyei lelkes tót
lakosságnak mintegy központja, egy meredek,

sziklás bérezek közt mélyedŐ völgyben. Lakosai
leginkább földmiveléasel a barom-tenyésztéssel
foglalkoznak, s gazdaságaik egyik fő termelési
czikke a sajt, mely hirére és minőségére nézve
semmivel sem alábbvaló a hires liptóinál vagy
garanvölgyinél. (Tiszolczhoz közel fekszik Kle-
nócz helység is, 8 itt készül az ismeretes zöld haju
klenóczi sajt). A város terjedelmes határa kitünő
juhlegelővel s az egyes gazdák rendezett juhá-
szától kai birnak.

Mielőtt Tiszolcz városát megpillanthatná az
utas, először is a rajzunkon látható rendkivüli
szirtalakulás, mint a többi következő ezirttöme-
gek előőrse, tünik szemébe. Ez az u. n. tiszolezi
várbércz, melyre lajtorja nélkül ügyes gymnastá-
nak is csak életveszélylyel lehetne feljutni. Azt
állítják, hogy hajdani feljárása a nyílások közt
látható alsó sziklarenedésen, a barlangszerü
üregbe volt vágva.

Régenten martalócz lovagok kedvencz ta-
nyája volt e bérez. Basó Mátyás, mielőtt a Tor-
nallyay-árváktól Murányt elbitorolta, e fészket
használta gazdagodása támpontjául. Később is
ezen megvivhatlan és fölfedezhetlen rejtekekből
álló helyeri tartotta jó pénzeinek raktárát, melye-
ket Murányban vert hamis pénzein váltott be. E
várfészek különben csupán egy toronyerődből
állhatott s már 1549-ben romladozóvá tette azt

Bebek Ferencz,
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nagy hasznára lehetett az ostromlóknak. A 17-ik
század vége felé pedig, midőn Lothringiai Károly
herczeg a közel murányi vár megvívására erre
vonult, e hely is teljesen tönkre tétetett.

Volt e várhelynek egy rendkivüli mélységü
kútja is, de azt folytonos kőomladozások már be-
temették. U.

Alpesi zerge-vadászat.
Az Alpesek közt a férfias mulatságok egyik

legkedvesebbike a zergevadászat az egekig nyuló
kőszálakon, mely annál vonzóbb, annál kalando-
sabb, minél több veszélylyel van összekötve.

A zerge a sveiezi Alpesek, az olasz Apenni-
nek és a Pirenei hegyek s Kárpátjaink csúcsainak
fürge, szökellő állata. Nagysága egy jókora kecs-
kéhez hasonló. Szine sötét-barna, s tiz hüvelyknyi
hosszu szarvai egyenesen nyulnak föl, s végok,
mint valami horog, hirtelen görbül hátra. E zer-
gék közöl némelyik fél mázsánál is többet nyom,
s körülbelől 12 font fagyut tartalmaz, bőre 9 ftot
is megér, 8 igy vadászása nemcsak mulatság,hanem
haszonnal is jár.

Találkoznak is bátor, vállalkozó vadászok,
kik nehány zergéért napokig a havasokon bo-
lyongani az életkoczkáztatás daczára sem tartják
érdemetlennek. A zerge a legmagasabb kőszála-
kat keresi föl, s természetes, hogy üldözője sokat
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koczkáztat. Nem tekintve, hogy a tátongó szikla-
repedések között minden ballépés halált okozhat,
vagy véletlenül kerekedő vihar könnyen lesodor-
hatja az embert : egyuttal maga a zerge is vesze-
delmes ellenség, melylyel szembeszállani nem kis
bátorság és ügyesség szükséges.

A zergék rendesen egyes csapatokban lege-
lészik a bérezi mohot, egy-egy hatalmasabb bak
vezetése alatt. Ha közülök valamelyik a vadász
közeledtét észreveszi, a bérezek közt sokszorosan
viszhangzó éles fütytyel ad jelt társainak a me-
nekülésre. Sokszor megesik, hogy a neki iramo-
dott zerge, ha gyors futása közben épen a va-
dászszal megy szembe, 20 lábnyiról neki ugorva,
azt, mielőtt magát védhetne, a mélységbe taszitja,
azután a mélységeben keresztül biztosan szökik
egyik szikláról a másikra.

A vadászat azért lesből legbiztosabb, de
sokszor több napi fáradozás is eredménytelen. —
Képünk ily lesben álló zergevadászokat ábrázol.
Megtörténik az is, hogy a lelőtt vad hozzáférhet-
len sziklarepedésbe hengerül, s igy a vadászatra
forditott idő és fáradság egyaránt kárba vész. —
Kárpótlásul mégis marad epy, a megedzett testi

ágában történt legujabb felfedezéseket köszönjük;
teljes harmadfel szlzad kivántatott ahhoz, hogy a
— majdnem legyőzhetlennek látszó mechanikai

nehézségek, melyek a mikroskop tökéletesítésé-
nek eleitől fogva utjában állottak, —legyőzethet-
tek. Megis a legujabb mikroskopok tökéletessége
oly nagy, a minő ezen irányban C3ak elérhetőnek
mutatkozik.

A mikroskop legelső feltalálói gyanánt, még
a legujabb s legjobb munkákban is, hibásan állít-
tatnak Galilei, Leuwenhoeck és mások. Mi, a
következendőkben Harting tanár kutatásainak
eredményét adjuk, mely ezen— annyiszor meg-
vitatott kérdésben, minden kétséget eloszlat, és
a két middelburgit, Janssen Jánost és Zakariást
visszaállítja — oly sokak által bitorolt jogaikba.

E mellett megkísértjük az optikának és opti
kai eszközöknek első eredetére viszamenni.

A földnek legrégibb népei, egyszerü foglal-
kozásaik közt, nem érezték szükségétannak, hogy
szemeik természetes láterejét mesterséges utakon
neveljék. Egyébiránt annyi bizonyos, hogy a kö-
vek köszörülése és simítása, üvegfujás és öntésnek
mestersége nagyon régi eredetü. Ninive romjai

több azon időbeli mestermüveknek valóban mik-
roskopi kivitelét, Michel Angelo karneol pecsétje,
egy nem több mint '/« Q-" téren egy Bachus
tiszteletére gyült ünnepi körmenetet ábrázol, me-
lyen egyéb mellék-dolgokon kivül nem kevesebb
mint 17 ember és állati kép van ábrázolva. Ci-
cero szerint bizonyos Strabo az egész Iliast egy
levélre leirta, mely egy dióba volt bezárva. Cal-
licrates elefántcsontból egy legyet faragott, mely-
nek egyes részei boneztanilag kivihetők valának.
Myrniecides egy négyes fogatú kocsit csinált egy
légy szárnyára, és egy hajót egy méh szárnyára.

A mi Michel Angelo pecsétjét illeti, mely
máig is fenmaradt, lehet, hogy a rajta levő finom
alakok mechanikus uton készíttettek; a többi és
sok máí, régi iratokban emlitett parány-mester-
művek felett csak sajnálkozhatunk, hogy nem ju-
tottak reánk megvirsgálás végett, hogy a törté-
netírót a mgyitás gyanuja alól fölmenthetnők.

Teljes ezer évig K. u. a tudomány fejleszté-
sére csak igen kevés történt, és e kevésből is csak
egy igen kis rész maradt reánk. Csak a tizenket-
tedik században K. u. figyelmeztetett egy arab
Alhazen Btn Alhazen, üveggolyótöredékek na-

erő, mely e férfias időtöltésnek rendes következ-
ménye, s ha a vadász olykor zsákmány nélkül tér
is vissza, vidáman beszéli el tapasztalt kalandjait,
melyeknek kitalálásában a vadász-népség annyira
kifogyhatatlan.

A górcső (mikroskop) története.
A Jmikresbop feltalálása, mint minden fon-

tosabb találmány, korszakot képez az emberi-
i g történetében. Mint valamely varázsütésre,
egy egész uj világ tárul fel ezáltal a vizsgáló
elme eiőtt, melynek alkotása előbb egészen isme-
retlen volt előtte, sőt melynek még csak létezését
sem gyanitotta. — Komoly, feszült várakozással
léptek a tudomány emberei az uj pályára; és ám-
bár titkainak teljes megismerése a jövő nemzedé-
kek szamara van fenhagyva : mégis a mi időko-
runk helyesebb világnézetre való jutását legin-
kább azon fénynek — e g y láthatlan, uj világ fé-
nyének köszöni, mely a mikroskop üveglencséiből
elősugárzik.

De nem a legelső feltaláló keze közül kikerült
mikroskop az, melynek a tudomány majd minden

Alpesi zerge-vadászok.

közt Layard egy domború hegy-jegeczből valo
lencsét talált, de a melynél bizonytalan, vajjon a
domboruság pusztán esetleges-e, vagy pedig op-
tikai czélból készült.

Ép oly kevéssé határozó Pliniu3nál azon hely,
hol azt mondja : „Nero császár a gladiátorok pár-
viadalait egy smaragdon keresztül nézte." — mert
itt sem bizonyos, vajjon a smaragd homor-vésetü
volt-e, vagy csupán a fény mérséklésére szolgált;
— a mint hogy máig is ingerlékeny látideggel biró
egyének kék vagy zöld üveget tartanak szemökön.

De tökéletes bizonyossággal állithatjuk, hogy
az ötödik században K. e. golyók vagy domború
üveglencsék — mint a régebben divatozó vájt-
tükrök, gyujtóüvegül használtattak. Ilyeneket
használtak az orvosok égető vas helyett, a Vesz-
taszűzek ilyennel gyujták meg tüzöket. — Azon-
ban sehol a régi Íróknál említés nem tétetik, hogy
az ily üvegeknek a nap sugarait összegyűjtő ere-
jén kivül még azon tulajdonságuk is volna,
mintha a tárgyakat, melyeket az ember keresztül
rajtok vizsgál, — megnagyobbítanák. Mint gyenge
bizonyítékát annak, hogy az ily üvegek nagyitó
üvegkép is használtattak, hozzák fel némelyek

gyitó tulajdonságára! és ismét száz év telt el,mi-
dőn egy angol barát Roger Baco vagy Bacon az
ő , Opus majus"-ában nemcsak a domború üve-
gek hatását, hanem azon optikai törvényeket is,
melyeken hatásuk alapszik, leirta, és egyszers-
mind kimondta, mily hasznát vehetnék ily üveg-
nek azok, kik öregkoruak, vagy gyenge látásuak ;
melyért is Bacont tartják főkép az optika atyjául.
— Bacon üvegeiről az mondatik, hogy azokon
át oly nevezetes dolgokat láttak, hogy azoknak
hatását egyedül az ördög befolyásának tulajdo-
niták.

Bacon azoknak sorsában osztozott, kik isme-
reteik által kitűnnek, mig az egész környezet tu-
datlan és babonás. Varázslással vádoltatván, bör-
tönbe vettetett, melyben 10 évig szenvedett, né-
melyek szerint ott is halt meg. Azonban a il»g
mely a maga jóltevöjét lánczokra verte,
kára aratta annak magasabb tudományosg
gyümölcseit. Kevéssel Bacon halála után ug7a

divatba jöttek a szemüvegek.
Egy olasz kéziratban 1299-ből (7 évvel Ba-

con halála után) a szerző azt mondja magáról
„hogy annyira el van törödve nagy öregsége miatt,
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hogy sem irni, sem olvasni nem tudna ez üvegek
nélkül, melyek ujabban feltalált attak azon Cregek
könnyebbségére, kiknek a látás fel mondá a szol-
gálatot."

A legelső üvegek e nemben csak nagyitó
üvegek voltak, melyek az iráshoz Uözcl tartattak,
s nem oly nagy gyutávolságu lencsék, mint a mos-
taniak. A tulajdonképi szemüvegek valódi felta-
lálójául ujabb időben az olasz Salvino d'Armato
tartatik, kinek Florenzben a Santa Maria egyház-
ban levő sírkövén a következő felírás olvasható :
„Itt fekszik Salvino d'Armato, degli Armati, a
szemüvegek feltalálója. Isten bocsássa meg bű-
neit. Anno D. 1317." — Ez valószinüleg a pisai
Spina Sándorral közölte mesterségét, ki 1313 kö-
rül halt meg s ezt tartották az előtt a szemüvegek
feltalálójának.

A tizennegyedik század utolsó felében a sze-
müvegek már jóformán el voltak terjedve, mert
egy chirurgusi munkában (1463) bizonyos szem-
viz fordul elő, és hozzá van téve „ba ez sem hasz-
nál, ugy a szemüveghez kell folyamodni."

Lassankint az üvegköszörülés is rendes mes-
terséggé lőn. A tizenhatodik század vége felé
Middelburg városkában két ily mesterember élt,
névszerint Janssen János, és fia Zakariás. —
Leydenben három ily mesterember élt.

Az üvegnek lencsékké köszörülése mestersé-
gének elterjedése két hatalmas segédeszköznek
szerencsés feltalálásához vezetett, melyeknek se-
gedelmével a bennünket körülvevő világtesteket
közelebbről s alaposabban vizsgálhatjuk. Ertjük
a mikroskop és teleskop feltalálását.

A monda szerint e két eszköznek feltalálásá-
hoz véletlenül, gyermekek által jutottak, kik egy
ily üvegköszörüs fiókjában üveglencsékkel ját-
szottak. — A nélkül, hogy e mondára több sulyt
fektetnénk, mint a mennyit érdemel, mégis való-
színűbbnek tartjuk, hogy valami szerencsés vélet-
len vezetett e találmányhoz inkább, mint egész
rakás tudományos elmélkedés. Ezek feltalálásának
helye kétségkivül a két middelburgi Janssen Já-
nos és Zakariás mühelye volt.

Miután Olaszország és Hollandia századokig
vitázott egymással az összetett mikroskop felta-
lálásának dicsősége felett : a nevezett férfiak ér-
deme csak a legujabb időben kezdett kiviláglani.
— Kiderült, hogy azok már 1594-ben készitettek
ily eszközt, és azt Moritz helytartónak ajándéko-
zák. — 1596. Albrecht főherczeg szintén kapott
tőlük egy ily mikroskopot ajándékba; mig az
Olaszországban 1684-ben még oly uj és ismeretlen
volt, hogy magában Rómában, hol pedig az Aca-
demia dei Lyncei sok tudós tagja lakott, — senki
sem tudott azon mikroskoppal bánni, melyet oda
Galilei küldött,

Csudálatosnak látszhatik, hogy egy oly esz-
köz feltalálása, mely által a fürkésző szem előtt
egy egészen uj világ tárul fel, kezdetben oly ke-
vés figyelmet gerjesztett, hogy létezése sok éven
át csupán a feltaláló előtt volt ismeretes. — Még
a kizárólag optikát tárgyaló munkákban is, me-
lyek pedig 20—30 évvel Janssen találmánya után
jelentek meg. arról semmi említés sem tétetik; s
még több idő telt el, mi alatt nehány — azzal
megkezdett kísérletek nyilvánosan tudomásra ju-
tottak. Ennek oka egyrészről abban rejlik, hogy
a feltalálók az alacsonyabb sorsuakhoz tartoztak ;
másrészt pedig abban, hogy a kevés évvel- azu-
tán feltalált teleskop a tudósok, és az olyanok sze-
meit, kik mindig csak valami ujat és csudálatosát
akarnak látni, — egészen magára vonta. Csak
miután a teleskop használatával az emberek ugy
szólván jóllaktak; midőn talán sokan, kik tulfe-
szitett várakozásukban csalatkoztak, minthogy
többet akartak azon át látni, mint a mennyit le-
hetséges ; csak midőn líooke, Malpighi, Swam-

' merdam, Leuioenhorck halhatlan munkáikat közre-
bocsáták: — csak fkkor kezdek belátni, hogy a
tudomány a mikroskop feltalálásával végtelen ?o-
kat nyert; csak ekkor jöttek azon tudatra, hogy
valamint a teleskop a szemnek hatalmát a legna-
gyobb messziségre terjeszti ki, ugy a mikroskop a
körülünk létező természeti testek lényegébe való
mélyebb belátást eszközöl.

De a Janssen által feltalált összetett mikros-
koppal koránsem volt a tudomány atyjai által ki-
tüzött és óhajtott czél elérve, és sok tudomány-
kedvelő férfiu zárta le fáradt szemeit anélkül,
hogy egész életen keresztül tartó fáradozásainak
óhajtott sikerét láthatta volna. Csak a ki optikai
szerek készítését maga is megkisérlé, — tudhntja
azon rendkivüli nehézségeket méltányolni, me-
lyekkel a kölesmagnál kisebb űveglencsék köszö-
rülése és simítása összekötve van. — A nagy

Merton nyomán kezdték az optikai szerek hiányos-
ságát a lencsék szinvegyületében keresni; és a
bajnak megismerésével sikerült is azt — legalább
a teleskopnál eltávolitani. Azonban végetlenül
nehezebb volt ezt a mikroskop kicsiny lencséinél
eszközölni, melyeket, hogy a szinvegyülettől meg-
őrizzék, két sőt három darab homorú és domború
és különféle üvegnemekből kellett összetenni. De
az emberi ész legyőzött minden nehézséget, és is-
mét egy hollandi — Deyl Hermán volt az, kinek
számára fenn volt hagyva a győzelem.— 1807-ben
sikerült neki egy szinvegyületnélküli mikrosko-
pot előállít}-, ni, mely 17 évig egyedül és felülmu-
latlanul állt. Ekkor léptek fel férfiak az ösvényre,
minő Frauenhofer (1811) Amici (1815) Domtt
(1821) Tally (1824). — Diadalt diadal követte.
Több szinvegytelen lencse egy rendszerbe egye-
sitése által, sikerült a gyutávolságot megrövidí-
teni, és igy a nagyitó erőt a hihetlenségig emelni,
anélkül, hogy azáltal a képek tisztasága és éles-
sége hátrányt szenvedett volna.

Azon mikroskopok, melyek jelenleg Olaszor-
szágban Amici, Francziaországban Chevalier és
Oberháuser, Angliában Ross, Powell és Smith, Né-
metországban Schlick, Plössl és Merz műhelyei-
ből kerülnek ki, valószinüleg az optikai és me-
chanikai tökélynek legmagasb lépcsőjén állanak;
és nem egy hamar várható — legalább a tudo-
mány mostani állása szerint — hogy e legjobb
eszközökön még lényeges változások történhes-
senek.

Bizonyára azon férfiak, kik feláldozó mun-
kásságuk által a mikroskop tökéletesítésén mü-
ködtek, nem csekély részt érdemelnek azon dicső-
ségből, melyet a legujabb tudósok amazoknak tö-
kéletes eszközeik segitségével kivívtak. — Az
optikusok és tudósok egyesült törekvéseinek kö-
szöni a világ önmagának alapos ismeretét.

Azon sok egyes tökéletesedést, melylyel a
mikroskop a jelenben bir, követni nem tartozott
feladatunkhoz, mivel az az optikában járatlanok
előtt érdekkel ugy sem birna, de a figyelmes vizs-
gálónak az emberi lélek rugékonyságáról tesz
szóló bizonyságot, mely anélkül, hogy akadályok
és nehézségek által feltartóztatni vagy legyőzetni
engedné magát : épen ezek által mindig ujabb és
egykor bizonyos czélhoz vezető törekvésekre tü-
zeltetik. Kiss Elek.

Egyveleg.
— (Ölcsó, tápláló és jóizü leves.) Talán nem

teszünk haszontalan dolgot, ha a szükség mai
napjaiban, egy hozzánk beküldött jegyzék szerint,
azon tápláló leves készitése módját közzétesz-
szük, mely ezelőtt 18 évvel, midőn az inség a fel-
föld népét sanyargatta, Beszterczebányán nyilvá-
nos meghagyás folytán készült, és száz meg száz
ember érezte jótékony hatását. A recept igen
egyszerü. 40 emberre ugyanannyi adagot szá-
mitva, következő kellékek kivántatnak :

5 iteze borsó, 4 iteze árpakása (dara), 5 font
burg-onva, 2'/., font hus, 2 font kenyér, '/2 font
z^ir, 1 font hagyma, 1 font só, l/., lat fűszer (pap-
rika, bors), 110 iteze viz.

Készitésmódja következő : A borsót előtte
való este hideg vizbe (ha lehet, patak vagy folyó
vizébe) áztatjuk, másnap üstbe (kazányba) tesz-
szük, s erre 110 iteze vizet töltünk. Ezt azután
lassu tűznél felforraljuk, s 4 iteze árpadarát töl-
tünk hozzá. Három órai főzés után 2 % font apróra
vágott hust adunk hozzá; % font zsirban 1 font
apróra vagdalt hagymát pirítunk, melybe 2 font
kenyeret reszelünk vagy morzsolunk s5font nyers
burgonyát metélünk, s ezután azt is, egy '/', lat
paprikával vagy % lat borssal együtt, a többihez
vegyitjük. Az egész vegyitéket, kezdettől szá-
mitva 5 — 6 óráig lassu, de folytonos tűz mellett
főzzük mindaddig, mig megfő s mintegy 75
itezényi tömeggé összefő.

Midőn a leves igy elkészült, akkor vagy mind-
járt fel kell tálalni, vagy ha ez nem történhetik
meg, a réz-üstből cserép-edényekbe kell áttölteni,
hogy az egészségre nézve ártalmassá ne váljék. Az
üstöt a másnapi főzés végett azonnal tisztára kell
mosni.

Változatosság kedveért a főzésben következő
módositásokat is lehet tenni : bor?ó helyettbabot,
árpadara helyett hajdinát (tatárkát) vagy kölest;
marhahus helyett disznó- vagy füstölt hust lehet
venni. A fűszert is lehet felváltva használni s a
leves jóizét nagyon előmozdítja, ha a megfőlés
előtt egy órával nehány garas ára gyökérnemű
zöldséget vetünk bele. Ha e levest kellő gonddal

föztük, akkor nemcsak olcsó és tápláló, de igen
jó izü eledelt is nyertünk vele.

— (Tégla száraz agyagból.) Amerikában
mindinkább száraz agyagból kezdik gyártani a
téglát. Az eljárás következő. Az agyag megszá-
rii tátik, megőröltetik, megszitáltatik, mintákba
üttetik és a mintában egy hydraulikai sajtó segit-
ségével tömötten és keményen ÖSÍ zenyomatik.
Ezen eljárásnak igen nagy előnyei vannak. A szá-
ritó-szinek nem szükségesek, a munkások az időjá-
rás szeszélyeinek nincsenek kitéve, és munkájukat
esős időben ép ugy folytathatják, mint szárazban,
télen ugy mint nyáron. Es a téglák mindemellett
se meg nem repedeznek vagy szakadoznak, semeg
nem fogyatkoznak. Sőt mi több, az égetéshez is
kevesebb tüzelőszer kivántatik, mint ha nedves
agyagból készíttettek volna, és mégis elegendő ke-
ménységgel és tömött éggel birnak, Angolország-
ban fazekasmunkákat is hasonló módon kezdenek
késziteni, és kellő sikerrel. — B.

— • (A burgonya mintszappan.)T\idj\jLk,\iogy
az emberi ipar a burgonyát igensokféle czélokra
használja; de hogy azt már szappan helyett is
használni kezdették, sokak előtt még ujság lehet.
A burgonya a szennyes ruhák tisztogatásánál a
szappan szerepét váltotta fel. E czélra a burgonya
szintén megfőzetik, de csak annyira, hogy némi
keménységgel birjon, nehogy midőn vele a ruhát
dörzsölik, az ember kezébenösezehulljon. A burgo-
nya, szappan helyett használva, a ruhát tisztábbá
és fehérebbé teszi, mint a szappan. Ezenkivül
használata a szinesruháknál mint nadrágoknál
m llényeknél stb. sokkal előnyösebb, mint a szap-
pané vagy lúgé; minthogy a ruha a burgonyával
mosásnál sem szinében, sem értékében nem vészit.
A burgonya még a selyem kelmékre sem bir-ár-
talmas befolyással, habár felületesen vannak is
azok megfestve.

** (Baleset a hitel-sorsjegyek huzásánál.^Bécs-
ben jan. 2-án rendkivül sokan gyültek össze a hi-
telintézet épületében s lépcsőin, hogy a huzáson
jelen legyenek. Az első szám kihúzásánál zavar tá-
madt. A szolga, ki a szerencse-kerekét forgatta,
elfeledé annak nyilását bezárni s a forgatásnál
minden szám kihullott belőle. A számokat az
asztalról és földről kellé fölszedni, ellenőrködés
mellett ujra megszámlálni s ismét betenni. A je-
lenlevők az egy óránál tovább tartó fennakadás
miatt türelmetlenkedni kezdtek s a hátul állók
épen nem tudták a zavart megmagyarázni. Már
mindenféle észrevételekre fakadtak, midőn a ke-
rék ujra megindult s a húzást tovább folytatták.

** (A török S'tjtó.) Konstantinápolyban eddig
négy török lap jelent meg : a birodalom hivata-
los közlönye „Takwimi vakai," mely Mahmud.
zultán idejében mintegy 30 évvel ezelőtt kezdett
megjelenni; egy másik, melyet egy Churchill
nevü angol 20 év előtt alapitott, s két újabbkori,
melyben érdekes vidéki levelezések olvashatók a
török tartományokból. Ezekhez járult legujabban
egy ötödik, tisztán tudományos tartalommal, czime:
„Medsimunah funum." Ez közlönye az 1862 ben
alakult „tudományos társulatnak," mely tagjai
közé számitja a birodalom legmagasabb állásu
férfiait, a tudomány terjesztését tűzve ki czélul
a török birodalomban. E társulat közlönyéből
eddig 7 havi füzet jelent meg. Legujabb időben
Konstantinápolyban egy képes ujság kiadását is
tervezik.

** (A tengeralatti távirda feltalálója,) John
Brett meghalt. O készitette az Anglia és Fran-
cziaország közt most is használatban levő távir-
dasodronyt is.

** (Deczemberi villám.) Angliában a köze-
lebbi nagyszerü szélvész és zivatar alkalmával az
argyleshyre-i puskapor-készitő malmok egyikébe
villám csapott, mely a levegőbe szétszórván a
szikrákat, a körülötte fekvő több puskaporos épü-
letet is maga után röpitette. Hét munkás meg-
halt, 8 megsebesült, a többieknek elégidejök volt
félrevonulni.

** (Peking és Páris távirati összeköttetésben
lesz) három év mulva egymással. Az erre vonat-
kozó szerződések Oroszország és a chinai biro-
dalom részéről nemrég aláírattak. A sürgönyre,
mélyít például ma reggtl 8 órakor Párisban föl-
adnak, még ugyanaz nap este 6 és fél órakor meg
fog érkezni a válasz Pekingből. Kiachtától Pe-
kingig föld alatt huzzák a sodronyokat. A táviró
jelenleg már keleti Szibéria közepéig hatolt előre.
Az emlitett szerződés értelmében Oroszországnak
joga lesz a táviró védelmére még a mennyei bi-
rodalom területén is bizonyos számu erőditvénye-
ket állitani.

Köziiitézeíek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) jan. 4-

ikén tartott összes ülésében, melylyel az akade-
<miai ülések sora az uj évben megnyilt, a legköze-
lebb tartandó nagygyülés rendje jött szóba.
— Azután a nyelv- és széptani osztály ülése kö-
vetkezett, melyben Budenz József 1. tag értekezett
az el igekötőről. — A titoknok bemutatta a Te-
leki- és Karácsonyi-jutalomért versenyző pálya-
munkákat. A gr. Teleki József alapítványából ki-
tüzött 100 arany vígjátéki jutalomra dec. 31-ig,
mint határnapig, hét pályamű érkezett be, mejyek
a következők : I. „Az élet komédiásai," vigjáték
négy szakaszban II . „A nyugalom embnre," vigjá-
ték három felvonásban. III. „Nász vagy zárda"
történeti vigjáték négy felvonásban. IV. „Egy
nagyra termett férfiu" eredeti vigjáték három fel-
vonásban. V. „Az emberismerö" eredeti vigjáték
három felvonásban.VI. ,,Miujság a szomszédban?"
eredeti vigjáték négy felvonásban. VII. „A. szép
lök" eredeti vigjáték három felvonásban. — A gr.
Karácsonyi Guido alapitványából kitüzött 200
arany drámai jutalomra, ugyanazon határnapig
nyolcz pályamü érkezett be, u. m. I. „Dorka az
alföldi nő," eredeti komoly színmű három felvo-
násban. II. „A látnok álma," eredeti dráma négy
felvonásban. III . „Kupa," történeti szomorujáték
öt felvonásban. IV. „Az emberek törekvései;" tra-
gédia öt felvonásban. V. „Egy királypár." szo-
morujáték öt felvonásban. VI. „Bárdy István,"
vagy a mohácsi vész előzményei; dráma 4 felvo-
násban VII. „Thurn," szomorujáték négy felvo-
násban. VIII. „József császár," tragédia öt fel-
vonásban. 1863. deczember 31-dike után érkezett
be : IX. „Katalin," történeti szomorujáték öt fel-
vonásban, mely mindazáltal, kivilágolván a posta-
jegyből, hogy 1863. dec. 30-án, tehát a határnap
előtt indíttatott utnak, az előbbeniekkel együtt
pályázásra bocsáttatott. Egy másik, melynek
czime : ,,Egy választott király," dráma öt felvo-
násban, a postajegy szerint 1864. januárius 2-án,
tehát a határnap után indíttatván utnak, a pályá-
zásból kirekesztetett. — A jeligés levelek, mind-
két pályázatnál, az a'ademia ea a másodelnök
pecsétéivel borítékba zárva a levéltárba adattak ;
a pályamüvek pedig magbiráltatás végett a nyelv
és széptani osztályhoz tétettek át. •— A vígjátéki
jutalmat mart. 19-ikén, a drámait pedig mart. 31-
ikén fogják kiadni.

** (A magyar tud. akadémia tagjainak mun-
kássága 1863-ban.) Az akadémiai almanach a 21
tiszteleti tag közöl 12 őt, a 41 rendes tag közöl
31-et, s a 153 levelező tag közöl 99-et mutat föl,
mint olyanokat, kik 1863-ban munkásságuk jeleit
adták. Aránylag tehát legcsekélyebb munkássá-
got fejtettek ki a tiszteleti tagok, nagyobbat a
levelezők, legnagyobbat a rendesek, s ez arány
— mint a ,,M. S." mondja — magában véve he-
lyes, csakhogy a rendes tagokat nem három, ha-
nem négy negyeddel szeretnök a munkásságban
képviselve látni. A munkás tagok összes számát,
a hazai tagok összes számához viszonyitva, kitű-
nik, hogy 1863-ban az összes akadémiai tagoknak
csaknem két harmada munkálkodott, egy harmada
nem. Megjegyzendő azonban, hogy rendszerint
vannak tagok, kik nem adják be dolgozataik jegy-
zékét a titoknoki hivatalnak, — mig másrészről
sokan az akadémia körén kivül is, az irodalom
egyik másik ágában szép munkásságot fejtettek
ki, s igy a tagok munkássága átalában kedvezőb-
ben Ítélendő meg, mint azt az akadémiai névkönyv
mutatja.

** (A Kisfaludy-társaság által kitüzött pá-
lyázatok.) A Kisfaludy-társaság által a mult év
febr. 6-kán kitüzött első pályakérdésre, mely 50
arany dij ért „a magyar széptani kritika történe-
tét 1830-ig" kivánta, a kitüzött határidőig egy
pályamü sem érkezett be. — A második rendbeli
jutalom, 10 arany, a legjobb balladára volt ki-
tüzve. E r r e d e c _ 3 1 . i g m í n t határnapig 35 pá-
yamu jött be, melyeknek czimei a következők :
;Urf'T

k.e balladája. 2. Zách Klára. 3. Az ég ité-
lete. 4. 13a goni c s Titusz. 5. Sarolta. 6. Az ezüst
Aff-°nyq R H u n y«*y I"Uíló könye. 8. Dobozi
Maria. .). Boru8 napok. 10. Istenitélet, l l . A jó-
tett jutalma 12. Hunyady László halála. 13. A
vértanuk. 14- Halvány Panna. 15. Attila. 16. Mi-
hály vajda. 17. Edua 18. Zipolya végórája. 19.
Majláth Margit. 20. Vértanuk! 21. Endre király.
22. Zrinyi Péter. 23. A hadak utja. 24. Kupa. 25.
Aba. 26. Az őrült anya. 27. Halálharang. 28. A
kenyérmezei diadal. 29. Pártos anya. 3O.epánczél

T Á R H Á Z .
Sára. 31. Honszeretet. 32. Nagy Lajos Nápoly-
ban. 33. A bátori barátok. 34. Szegény anya. 35.
Negyedik Béla imája.

** (A Kisfaludy-társaságnak) dec. 31-én
tartott ülésében fölolvastatott az illető birálók
jelentése Shakspeare „III. Richard"-jának Szász
Károly-féle fordításáról, mely is a birálói vé-
lemény alapján a magyar Shakspeare kiadásába
felvétetett. Egy négykötetes eredeti regény és
egy költői elbeszélés, kiadás végett benyujtat-
ván, birálat alá bocsáttattak. A Kisfaludy tár-
saság által 1863 ra hirdetett kétrendbeli pályá-
zat határideje dec. 31-én letelvén, a pályamunkák
s jeligés levelek számbavételére bizottság, a pá-
lyamunkák megvizsgálására pedig birálók ne-
veztettek ki. — Végre a társaság pénztárnoka
be jyujtá jelentését az 1863-ik évről, melyből
kitünik, hogy a társaság pénztára a mult év foly-
tán 1200 ft. alapítványi tőkével szaporodott.

** (A pesti jótékony nó'egylet) 1863. deczem-
ber 27-től 1864. január 22-ig terjedő 4 hétre 221
szegény számára 617 ft. 15 krnyi összeget utal-
ványozott; és pedig hetenkinti részesitendők
számára 342 ft. 95 krt, egyszer mindenkorra se-
gélyzett szegényeknek 274 ft. 20 krt. — Ez alka-
lommal a választmányi nők szegények állapotát
tárgyazó 32 vizsgálatról tettek jelentést. — Az
egylet kötőintézetében jelenleg egyéb munkára
képtelen 21 szegény talál foglalkozást és keresetet.

Közlekedés.
Ji (Pest-losonczi vaspályának földmunkála-

tai) Pest és a kőszénbányák közt gyorsan halad-
nak. Az oktober 12-kétől decz. 20-ig bevégzett
földmunkálatok 55,026 köbölet tesznek, és m. hó
végén mir alkalmasint elérték a 70,000 köbölet.
A napszám 127,478 volt a mondott időszak alatt,
és decz. végeig 160,000 volt számitva. E szerint
e vállalat, a merre a pálya elvonul, az ínséget is
jelentékenyen enyhitette. A tarján-hatvani vona-
lon oly gyorsan halad a munka, hogy e vonal jövő
őszszel valószinüleg már használható lesz. Egyéb-
iránt a közgyülés által felterjesztett alapszabá-
lyokat, mint mondják, csekély változással jóvá
fogják hagyni.

** (Uj társas kocsikról) kering a hir a fővá-
rosban, melyek a budai vár és Pest között köz-
lekednének. Minden esetre jövedelmező s a kö-
zönség kényelmét nagy mértékben előmozdító vál-
lalat lenne.

** (Az arad-szebeni vasutra vonatkozólag)
Arad város halósága, — az ottani lap szerint, —
a kanczillárhoz folyamodást intéz a végett, hogy,
ha az arad-ezibsni vasut csakugyan ki talál épülni,
ez Aradról Gyoroknak vezetcessék. E folyamo-
dáshoz csatlakozik a kereskedelmi testület is s a
folyamodást a polgármester vezetése alatt külön
küldöttség fogja Bécsbe vinni.

•/ (A repülb'-hid a Dunán) hir szerint már
februárban megkezdi a közlekedést a testvér fő-
városok között.

Balesetek, elemi csapások.
** (Szétpattant malomkő.) Felkán, a Szepes-

ségen, az iglói kőbányákból egy uj malomkövet
tettek az ottani malomba. A molnár épen a kő
forgását vizsgálta, midőn az szétpattant s egy őr-
lető szolgálót azonnal agyonzuzott, a molnárt
pedig bezúzott koponyával a lépcsőn ledobta, a
ki még az nap hasonlókép meghalt. Ez eset nem
első már Felkán. A mult mártiusban a kő szét-
pattanása ugyanezen molnárnak lábát törte el;
16 év előtt pedig hasonló balesetből egy szolgáló
halt meg, s az akkori molnár veszélyes sebet ka-
pott. A ,,Sz. E." szorint, ez ismételve előforduló
szerencsétlenségek után, a városi tanács előtt
fölmerülhetne azon kérdés, vajjon az életbiztos-
ság és családi jóllét nem érdemelnék-e meg, hogy
hasonló szerencsétlenségek elkerülése végett szi-
gorubb intézkedések történjenek?

** (Tüzesetek.) Kétyrb'l irják, hogy azt a vidé-
ket a mult évben a tűzvész több izben megláto-
gatta ; ugyanis még a nyáron a villám egy ház-
tetőt hamuvá tett, de a község felépittette. Júl.
9-én hét ház égett le s a lakosok jelentékeny kárt
szenvedtek. Aug. 14 én egy urasági szürün a ki-
nyomtatott és kicsépelt szalma és több árpa és
zab-asztag égett el. A szomszéd Diós-Berényben
júl. 9-én három ház, Varsádon szintén három ház
lett a tűz martaléka; F.-Nánánhét ház, Zombán2,

Béládon 20-on felül. E gyakori tűzesetre a meg-
rémült lakosok tömegesen siettek házaikat bizto-
sítni; fecsVendöt is akartak szerezni, de még-
eddig csak az akaratnál maradtak.

Mi ujság?
** (Azon nagy műkedvelő-hangverseny,) me-

lyet a jogász-, orvossegélyző-egylet és egyetemi
dalárda javára több egyetemi polgár a nemzeti
muzeum disztermében f. hó 3-án délután rende-
zett, szép közönség jelenlétében msnt véghez. A
tiszta jövedelem megközelité a 300 frtot. — A
műsorozat nagyrészt klassikus művekből volt
összeállitva, a közreműködők mindamellett oly
dicséretesen oldták meg feladatukat, mint azt
műkedvelői hangversenyeknél ritkán tapasztal-
hatni. A hangverseny tehát valamint anyagi, ugy
más tekintetben is sikerült. Legjobban kitünt
Szuborics M. gordonka-, Barabás Alice k. a. sza-
batos zongora- és Wagner L. jól iskolázott he-
gedüjátéka. A közönség a közreműködőket átalá-
ban szép méltánylással fogadta. A rendezők pedig
a három egylet nevében köszönetre érdemesek.

** (A po,sti jótékony nöegylet nagy álarezos
tánczvigalma) e hó 10-én vagy is ma lesz a nem-
zeti szinházban; jövedelme az egylet által gyámo-
lított szegények alapjáé. E tánczvigalom az idén
is becses tárgyak kijátszásával leend egybe-
kötve.

** (A tarnóczi kövületről), mely a in. tud.
aksdemia nov. 30-án tartott ülésében is szóba
jött, s mely a világ legnagyobb kövületének tart-
ható, Tarnóczról a következőket irják : A már
eddig kiásott törz9 tesz 13 ölet; vastagsága pedig
egészben véve 4 láb; szakértők által 900 mázsára
van becsülve. — Ez a kövületnek most ismert
nagysága, melyhez még hozzá kell tennünk azon
8 ölet melyet már elébb Kubinyi Ferencz ur be-
lőle elvétetett. De még ez sem képezte a kövület-
nek egész hosszát, mert azon 8 öl még a 2 láb szé-
lességet is meghaladta. Valódi hosszát a 21 ölnyi
hosszúságon levő 2 láb szélességből lehetne szak-
értőknek kiszámítani. — Azonban sajnos, hogy
nemzeti intézeteink nagyobb érdekeltséggel nem
veszik ez ügyet, s a nagybecsü tárgy elviteléről
nem intézkednek; vagy ha ez lehetetlen, szüksé-
ges volna, hogy legalább a helyszinén megvisgál-
nák, s megmaradásáról intézkednének, nehogy
kiméletlen kezek valami módon megsértsék, a mi
annál könnyebben megtörténhetik, mert a folya-
matban levő tagosztály által épen az a hely a volt
úrbéreseknek jut, s épentartására a birtokosság
kevesebb gondot fordithat. — B. B.

** {Jótékonyság.) Ft. Gröndöcs B nedek uj-
kigyósi plébános ur mult h. 30-kán lelkipásztorrá
beigtatását ünnepelve, ez alkalommal azon szép
kötelezettséget vállalta magára, hogy a falu 12
legszegényebb családját uj termésig el fogja tar-
tani. Adjon az ég minél több ily atyáskodó lelki-
pásztort a hazának!

** (Műkedvelői előadás.) Nagy-Kállóban a m.
hó 27-én az inség enyhitésére alakult műkedvelő-
társulat elsö előadásán szépszámu közönség gyült
össze. A megyeház nagy terme lőn e czélra ki-
kérve és berendezve. Előadták a „Nyolczadik
pont" és „Egy csésze thea" czimü vígjátékokat.
A megelégedést a szünni nem akaró taps mutatá.
A jövedelem a költségek leszámitásával 217 ft.
59 kr.

** (Távol honfiaink megemlékezése.) A buka-
resti „Hunnia" nevü magyar olvasóegylet, tagjai
közt az alföldi szűkölködők számára gyüjtést ren-
dezvén, 233 ftot s 4 darab aranyat küldött Ko-
lozsvárra, hogy ez összeget mielőbb az emlitett
czélra juttassák.

** (Jótékony czélu előadás.) A rozsnyói
evang, felgymnasium lelkes növendékei köze-
lebbről szini előadást tartottak az alföldi szüköl-
ködök javára, mely 52 ft. tiszta jövedelmet
hozott. A „Nagy világ divatja" czimü 4 felvonásos
vígjátékot hozták szinre, s az egész előadás a leg-
nagyobb szabatossággal folyt le. Az ifjuság buz-
galma mellett dicséretet érdemel a tanárok fára-
dozása is, kik növendékeik keblében ez irányban
is igyekeznek fejleszteni a nemesebb hajlamokat'
Ugyanezen gymn. ifjusága már 1861-ben is tá-
tott szini előadást, a „Rab" czimü n éP s z i n I?gg2
hozván szinre az irói segélyegylet javára. -
ben pedig az ottani gymn. kiépítésére a „* aiusi
Lakadalmat" játszották, mindannyikor szép si-
kerrel.
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*• (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély foly-
tán Fajetz Pál, Somogymegyei esküdt, vezeték-
nevét „Nyulassií'-ra, változtatta.

** (Uj lap). „Irodalmi Hirdető" czim alatt
Demjén és Sebes könyvkereskedése uj lapot indi-
tott meg, mely a koronkint megjelenő irodalmi és
müvészeti termékek jegyzékét, czimét, árát, s né-
melyiknek rö«jd ismertetését is tártai mázza. Ajárl-
juk különösen a könyvkereskedők, valamint a
müvek közt válogatni szerető irodalompártoló
közönség figyelmébe. Ára egész évre csak 1 forint.
Megjelenése azonban nincs időszakhoz kötve.

** (Megszünt lapok.) Alig köszöntött be az uj
esztendő, már is három lap mondott neki vég is-
tenhozzádot. Első az „Erdélyi Posta," mely ügye-
sen szerkesztett kis lap három havi fennállás után
megszünt. Szerkesztője Gámán Zsigmond, a mult
havi utolsó számában kijelenté, hogy meggyőző-
dött róla, miszerint Erdély közönsége a „Korunk"
és „Kolozsvári Közlöny" mellett harmadik er-
délyi közlöny fennállását nem óhajtja, azért lap-
ját egyidőre fölfüggeszti, minthogy csak tetemes
áldozattal tarthatná továbbra is fönn. A második
a „Népnevelök lapja." Szerkesztője dr. Márki
Jozsef nyilatkozata szerint csak 40 előfizetője ér-
kezvén be, e lap megindítása lehetetlen. Az elő-
fizetők pénzeiket visszakapják. — Megszünt a
„Buda-pesti Értesítő" is.

— (Régi magyar család kihalása). Szatmár-
megyéből Szirmáról veszszük e sorokat : Az
Egyetemes magyar Encyclopaediában olvasám,
hogy az Agyó család, mint régi törzsökös magyar
család, kihalt még 1810 év körül; mit azon hozzá
adással igazitok ki, hogy ezen nem magyar
hangzatú család utolsó fiága mult év nov. 11-én
halt ki Szatmártt Agyó Mártonnal. Kevés hónap-
pal azelőtt ugyancsak ennek édes testvére Agyó
Sámuel ce.k. főmérnök hunyt el Kolozsvárott. Az
előbb emlitett Agyó Márton az utolsó nemesi
felkelésben résztvett; honnét a rendes cs. k. hadi
szolgálatba ment önként át, s résztvett a Napoleon
elleni csatákban, mint veres nadrágos huszár ; ott
volt Lyon bevételénél, hol magát kitüntetve, s 15
évi szolgálat után, sebekkel terhelve, tért szülő-
városába. A 75 éves férfiut az emlitett napon tet-
tük örök nyugalomra, s benne egy régi magyar
család utolsó sarja hunyt el. Közli Szirmay Ödön.

•* (Megszalasztott rablók.) A „Z. S. K."-nek
irják, hogy a napokban négy muraközi ember,
egy muraközi lakost tulajdon házában megtámo-
dott, tőle pénzt követelvén. Ezalatt a szolgáló
lármát ütött s a jó madarak elugrottak, másnap
azonban közülők kettőt elfogtak. Az egyiknél
puska, a másiknak csizmaszárában kiköszörült
kés volt. Most Csáktornyán várják büntetésöket.
Egyikük nem rég szabadult ki a börtönből.

** (A magyar nyomdászat jelen állata) czimü
könyvre Aranyossy Lajos és Wajdics József elő-
fizetést nyitnak 50 krral. A 3—4 ivnyi könyv rö-
viden fogja tárgyalni a magyar nyomdászat szak-
életét s megjelenik február elején. Előfizethetni
Wajdics József könyvkereskedésében Nagy-Ka-
nizsán. Ha a szerző pártolásban részesül, sajtó alá
bocsátja „A nyomdászat elméleti és gyakorlati
kézikönyve" czimü 20 ivre terjedő mumiáját is.

** (Öngyilkosság.) Szoboszlai Vas Dániel
mérnök, Pesten, molnár-utczai lakásán e hó 3-án
este több tőrszurást ejtvén magán, minthogy ezek
által életét ki nem olthatá, árnak reggel felé pisz-
tolylövéssel vetett véget. Hátrahagyott irataiban
sorsüldözöttnek vallá magát, s egyszersmind ösz-
szes, pör alatt levő vagyonát, a nemzeti muzeum
kertjének vasrácsozattal körülkerítésére hagyo-
mányozta.

** (Európa sb'rkirálya). Dec. 26-án halt meg
hirtelen halállal Bécs mellett Schwechatban a
hires serfőző és reichsrath, Dreher. Sörének és
schwechati nagyszerü serfóző üzletének európai
hire volt. Ez utóbbinak roppant kiterjedését az is
eléggé bizonyitja, hogy Dreher attól % millió

ftnál több adót fizetett. A schwechati serfőző telep
a hozzátartozó pinczékkel együtt mintegy nyolcz
holdnyi területet foglalt el. Évenkint több mint
400,000 akó sör került ki innen. Igen természetes,
hogy ily üzlet mellett Dreher igen meggazdago-
dott; hátra hagyott vagyonát 8 milliónál többre
becsülik. Egyetlen utódja s örököse : 15 éves fia,
ki atyja végrendelete szerint csak 21 éves korában
lép majd be az üzlet birtokába, addig sógorának
gyámsága alatt marad. — Nehány év óta Dreher
Pest mellett Kőbányán is bir egy nagyszerü ser-
főzdével, s ő maga gyakran fordult meg Pesten.
Igen értelmes, gyakorlati eszü ember volt, a mel-
lett szerette az egyszerűséget, s roppant gazdag-
ságát nem szokta fitogtatni. A bécsi reichsrathban
is egy párszor igen értelmesen nyilatkozott, snem
régiben a magyar ügyek kiegyenlítése irántié ha-
tározottan fejezte ki vágyait. Temetésén gazdag
és szegény roppant nagy számmal jelent meg.

— (Adakozások.) A Vá*. Ujs. szerkesztő-
ségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára : Iszka-Sz.-
Györgyről Tvordy János erdész 2 ft. Pozsony-
ból Smiding Károly főerdész 5 ft. Eozsnyóról az
ev. felgymnasium növendékei egy szini előadás
tiszta jövedelmét Soós Miklós által 52 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 1. „A király házasodik." Vigjá-

ték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Szombat, jan. 2. „Faust." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerzette Gounod K.
Vasárnap, jan. 3. ,,A vig czimborák." Dalmű

1 felv. zenéje Huber Károlytól. Ezt megelőzte
„Egy csésze thea." Vigj. 1 felv. Francziából for-
ditotta Feleki.

Hétfő, jan. 4. „Az égben." Pályázó vigj. 2
felv. E darab az írónők elhanyagolt családi körét
éles szatírával ecseteli, s már irányánál fogva ked-
ves fogadtatásban részegült. Az eddig előadott
pályaművek közt legtöbb érdemmel bir, már csak
azért is, mert alapgondolata legtöbbet ér, kidol-
gozása azonban hiányos, s a benne több helyen
előforduló tulzás, s valószinütlenség, hatását mint
műértékét egyaránt csökkenti.

Kedd, jan. 5. „Norma." Opera 2. felv. Zené-
jét szerzette Bellini.

Szerda, jan. 6. „A lelencz." Népszínmű 4 fel-
vonásban. Irta Szigligeti.

Csütörtök, jan. 7. „A hugenották." Opera 4
felvonásban. Zenéje Mayerbeertől.

Bndai népszinház.
Januári—7-ig a játékrendet szakadatlanul

az „Ördög pilulái" töltötték be, folytonosan tele
ház előtt.

Szerkesztői mondanivaló.
6991. llnnva. A kiváiit számok megküldetnek. Ma-

holnap magánlevelünk is indul.
6992. M.-Szigel. r. s. Rövid tudósításokat szivesen

veszünk.
6998. Kassa. Z. J. A rokonszenv pengő bizonyságait

— napjaink ezen fehér hollóit — elkésve is köszönettel
üdvözöltük; kivánjuk, hogy papirosban adandó viszon-
zásunkkal teljesen meg legyen ön elégedve.

6994. Gyór. K. ,í. A P. IT. ügyében közlött nézetet
tiszteljük, de alig tehetjük magunkévá. A „tárgyjelzö
fejezeti sorokat" könnyebb áttekinthetés végett szük-
ségesnek tartjuk. A mi pedig az idegen lapok idézését
illeti, az sok tekintetben megkönnyíti az olvasó tájéko-
zását, ha tudja, honnan fii a szél, s melyik forrásból foly
a hir. Sokszor pedig a magunk igazolására nézve is mul-
hatlanul szükséges megjelölni, honnan mentettünk. Ha
nagyobb baj nincs, e felett, ugy hiszszük, kölcsönösen
megnyugodhatunk. A figyelmet köszönettel vettük.

6995. Siklós. N. A bizományok elintéztettek. Remél-
jük, minden rendben van Közel viszontlátásig 1

6996. Iladliáz. Az illető. Igen sajnáljuk, hogy ön
szavainkat megérteni s egy sok tekintetben igénybe vett
hetilap helyzetét méltányolni makacsul vonakodik. Az
időtől várjuk, hogy önt másjnézetre fogja birni.

6997. Eger. V. J. A régi „vidéki levelező" meg-
maradt régi minőségében. A többit örömmel olvastuk ea
irigykedtünk, a mennyire csekély tehetségünktől kitelt.

699?. Az uj évhez. Ide teszszük az utolsó strophát
— hátha valaki megszereti:

„Oh de mond meg Uj év titkos,
Rejtett fátyolod megé,
E hazának öröm avagy
Bánat r e j t e t e t t el é? ! "

6999. Hazámhoz. Feledés a mienk stb. A „mondani-
valókétól nincs mit félni, azok nem bántanak senkit;
hanem arra ne is gondoljon ön, hogy élvezhető müvet fog
irni, mig ily czifrán irja leveleit:

.,Vagynak irók s költők, kik mint megannyi csillagok
jótékony sugaraikkal árasztva hazánk fiainak szivök egét,
távol űzik a felette borongó felleg csoportulatot. De vala-
mint a természetvizsgálók állitják, hogy a látható csilla-
gokon kivül vagynak bujdosók s fel nem tűnők. Ugy én
is ámbár igénytelen, de szorgalmas buvár a költészet ten-
gerébe, ki örömmel ragadok fülön minden legkisebb alkal-
mat is, mely anyagilag szegény, de szellemdús hazánk
csillagként tündöklő jelesbjeivel s müveikkel ismerkedtet,
azt mondom : Sok szép müveket lehet olvasni kézira-
tokba, melyek fájdalom a nemzeti irodalom kárára aként
senyvednek el stb."

Ezennel lelkére kötjük önnek az egyszerüséget s
akkor azután ujabb találkozásra szivesen látjuk.

7000 Bucsu szülőföldemtől. A külforma tökéletlen-
sége miatt nem adható.

7001. Szabolcs. G. Gy. Az ajánlott müveket szivesen
veszszük s kérjük.

7002. Kis-Kőrös. B. A leirt visszaélések olynemüek,
hogy a küldött alakban közzé nem tehetők.

7008. M.-Bánd. Sz. A. A szöveg érdekes, de a rajzok
alig lesznek használhatók. A lap iránt rendelkezünk.

7004. Szűrte. D. J. A szives kivánatokat hason-
lókkal viszonozzuk, s kérjük továbbra is az eddigi barát-
ságos vonzalmat.

7005. Temesvár. P. Fr. Megjött, de határozottan
majd csak jövőre válaszolhatunk.

7006. Miskolcz. Sz. A kivánt arczképet meg fogjuk
szerezni.

7007. Pest. x. x. x. Tehát nem irunk ide semmit, ha-
neni várjuk az alkalmat, hogy szólhassunk.

SAKKJÁTÉK.
211.sz.í.— Gold Samutól(Kővágó-Örsön).

(A tapolezai sakk-kedvelőknek ajánlja szerző.)
Sötét.

a b c d e { g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 206-(Ük számu feladvány megfejtése.
(Márki Istvántól Petten,)

Világos.
LHc6-b4
2. Bb2- b8

Sötét.
d6-d6
d5-c

Világos.
3. Bb3—a3
4. Fc7—d6f mat.

Sötét.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Bucsdnyban: Tomka Kálmán. — Pécsett: Rittkay János.
- Debreczenben : Zagyva Imre. Sperber F. (a 205. ez. is).
Rimaszombaton : Terhes Lajos. - Sárospatakon : Róth
Kálmán. — Moóron : Radványi Vilmos. — Nagy-Kikindán:
Wolsinger Izidor. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle
László. — Budán : Medgyesi Ödön (a 205. sz. is).

Rövid értesítés. A 206. sz. feladványnak megfejté-
sénél többen H — d 4 és B — c 2 f elsö lépésekkel tettek
kisérletet, de igy a matot Sötét a harmadik lépés utá«
<1 6 — d 5 húzással gátolja.

fiu
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l l
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13
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15
16

Hó-

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.
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Január
C 1 Agathon p.
Matild, Teodoz
Ernest püsp.
Veronika, Vidor
Bódog (Felix)
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Marczel, Géza

C 1 Ernő
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Jámbor
Vidorka
Szépike
Mór
Győző
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TARTALOM.
IX. Keresztély, Dánia királya (arczkép). — Az üldö-

zött király. Balogh Zoltán. — A hittagadó. Jókai Mór. —
Moldvai vándorlásaim. — A tiszolczi várbércz (képpel). —
Alpesi zergevadászat (képpel.) — A górcső (mikroskop)
története. Kiss Elek. — Egyveleg. — Tárház : Közinté-
zetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapá-
sok. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszin-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. —
M e l l é k l e t : Az első hirlapok. — Régészeti eszmecsere.
Rómer F. — Négy darab szerelmes levél a XVII. század-
ból. Décsey Miklót. — Az éhségről. Patrubány Antal.

A Vasárnapi Ujság 2-ik számához 1864.
x^ .-. Az első hirlapok.

Az ujabb idő nagyon is belátta a hirlapok
fontosságát, és azért látjuk azoknak oly gyors el-
szaporodását. Az eszmék surlódása, a jelen ese-
mények folytonos hullámzásának és menetének is-
merete, igen is nagy haszonnal jár, a közlekedésre
és igy az emberi nem művelődésére nézve; mert
a hol a nagy eszméket épen nem, vagy csak nagy
nehezen lehet átolvasztani a kívülünk mozgó em-
beriség rétegeire, ott a müveltség, vagy csak pó-
lyáiban van, vagy igen lassan növekedik. Igy te-
hát a hirlapok, mint a műveltség hathatós emel-
tyűi, igen nagy fontosságúak az emberi nem mű-
Telődési történetében, és rendkivül fontosak a né-
pekre nézve szellemi és anyagi tekintetben.

Azonban a hirlapok épen a közlekedés leg-
élénkebb eszközei levén, szükségkép fontosságot
csak akkor nyerhettek, vagyis inkább tulajdon-
képi létezésök csak onnét számitható, miután a
nyomtatás feltaláltatott és igy mint annak egyik
fő és nevezetes kifolyásai, jöhetnek tekintetbe.

A középkorban tehát hiába keresnénk, még
csak valami hasonlót is a hirlapokhoz; az ókorban
azonban, ha épen valahol az ujkor kezdeténél
előbb némi homályos nyomokra akarunk akadni,
miután a rendes hiuságok közé tartozik, valamit
minél régebbre vinni vissza, találunk nyomaira
némely történészek szerint, irott hírlapoknak, igy
megemlítik például, hogy a chinai birodalomban,
már régen a mi időszámításunk előtt létezett
volna egy hivatalos udvari lap. Továbbá a hirla-
pok régibb nyomaiul tekintik sokan azon római
államiratokat, melyekben a szenátus a köztársa-
ságban tudomásra juttatta eljárását.

Ezeket mindamellett megemlitendőknek tart-
ván, áttérek azon időre, a hol oly folyóirat jelent
meg, mely a szó szorosabb értelmében hírlapnak
nevezhető.

A hirlapok, mint a könyvnyomtatás szülöttei,
létezni, mint már fölebb is mondám, tulajdonkép
csak ezután kezdtek.

És pedig az első tulajdonképi hírlap Olaszor-
szágban még pedig annak akkori szabad orosz-
lánjában, Velenczében keletkezett 1563-ban egy a
törökök ellen viselt háboru alkalmával.

Keletkezett, mondám, mert csak egy darab
idő mulva felelt meg egészen a fogalomnak. Ez
t. i. eleinte, csak irott folyó irat volt azok számára,
kik a háboruban résztvettek s kiket ennélfogva
bajtársaik sorsa érdekelt; később azután nyomta-
tásban jelent meg és nagyon kapós volt, mert
mindig az hozta a csatatérről a legujabb hireket.
Hja, az emberek mindig akkor kaptak legjobban
az újságokon, midőn a csaták 8 háborúk változó
koczkája volt bennök ecsetelve! Azonban a ki ol-
vasni akarta, annak fizetni kellett, bár azt nem
tudom constatirozni, hogy vajjon elő- vagy utófi-
zetés volt-e az, annyit azonban elképzelek, hogy
akkor nagyon olcsó világ lehetett, mert a hirlap-
olvasásért csak egy kis ezüst pénzt kellett fizetni,
azt a kis pénzt pedig hivták „gazettának." Utóbb
aztán a kis érem neve ráragadt az uj ságra, hon-
nét azt az olasz mai napig is gazettának nevezi.
De nemcsak az olasz nyelv tartotta meg ezt
nyelvében a hirlap fogalom kifejezéséül, hanem
átment az később, midőn azon országokban is
kezdtek hírlapokat kiadni, a franczia (gazette),
spanyol, angol, sőt még a lengyel nyelvben is.

Nemsokára ezen emlitett velenczei után, AH-
golor szagot látjuk a legelsők közt ezen téren is
megjelenni. — Az indok az itt keletkezett lapnál
is hasonló volt az előbbi keletkezési körülményei-
hez. Pelkelvén t. i. Angolország polgárai, a le-
győzhetlennek nevezett spanyol armada ellen,

Ezen korban azonban már Francziaország-
ban is találunk tulajdonképi hirlapot, csakhogy az
egészen másnemü volt mint az eddigiek, ugyanis
egy párisi orvos Kenaudot Theophraste, hogy be-
tegeit, ujságokkal a anekdotákkal eltarthassa s
elmulattathassa, 1682-ben adott ki egy lapot, mit
ő az olasz elnevezés szerint ,,Gazette"-nek és nem
Journalnak nevezett.

Ezek volnának tehát a legrégibb hirlapok s
bár mindegyiket annak lehet nevezni, még na-
gyon hiányosak voltak.

A mi azonban feltünő, Németország, hol a
nyomtatás feltaláltatott, nem tartozik a legelső
hirlapszülő országok közé ! Gy. E.

Régészeti eszmecsere.
i .

Levél föt. Rómer Flóris urhoz.
Tisztelt uram! Már régidő óta hevert nálam

egy ódon harang-felirat, melyet a szilágy-somlyói
r. kath. egyház tornyabeli kisebb harangról sze-
reztem.

Közelebbi szülőfóldi látogatásom alkalmával,
— mely közbevetőleg mondva, igen sok népismei
és érdekes régészeti adathoz juttatott, — ugyan-
csak szilágy-somlyói plébános Kolozsy főt. ur, uj-
ból egy még hitelesebb másolatát nyujtotta át e
régi harang-feliratnak, melyet érdekességénél
fogva addig is sajnálok véka alá rejtve tartogatni,
mig több, szülőföldemet illető adataim napvilágot
láthatnának.

A hiven másolt felirat imez :

fonalat nyujthassak. Az évszámokban öszponto-
sul minden nehézség, melyet a harangöntők tu-
datlansága, önkénye, betűik hiányos volta, és
egész készülékük kezdetlegessége a tudományos
kutató elébe gördit. Ezen nehézségek kora a XV.
század vége és a XVI-ik első fele; melyekben
tudniillik az arabs számok nyilvános emlékeken
divatba jöttek.

Azon számos harang, mely rosz másolatok
következtében a XI-ik vagy Xll-ik századnak
tulajdon ittatik, többnyire a XVI-ik századból
való, már csak azon oknál fogva is, mivel az arabs
számok között épen az öíösaz,mely az [~ alakjától,
— (ez leggyakrabban egyesnek tartatott) — majd
minden betün és ide oda hajló vonalokon keresz-
tül minden törvény nélkül barangol, mig a XVI-ik
század második felében mai alakjában megálla-
podik.

Ezeket előre kellett bocsátanom, hogy a kö-
vetkezőket annál jobban érthessük.

Természetes, erdélyi harangról levén szó,
leginkább erdélyi harangokkal kellé a kérdéses
műdarab felirását összehasonlitanom, tapasztalván
azt, hogy mint építményekben, ugy ilyenfélékben
is bizonyos csoportokat találunk, melyek ismerete
nélkül csak igen nehezen vagy épen nem halad-
hatunk. Szerencsémre találtam igen gazdag anya-
got, az „Archív des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde" 1860-ki IV. köt. I I . füzetében,
melyben Müller Frigyes ur nem mindennapi szor-
galommal megbecsülhetetlen adatokat gyüjtött és
állitott össze az erdélyi harangisméhez.

Azonban akármily becses és tiszteletreméltó
készültséggel legyen a „Zur altén siebenbürgi-
schen Glockenkunde" czimü értekezése irva,

Az egész természetesen csak egyetlen sort
képez és körben : miért a kezdet helyes voltának
megitélését önre bizom. Lehet, hogy a GR.-nek
hátul kell maradni s ekkor azt jelenti Gratiae.

ekként próbáltuk Szabó Károly

NAZRENUS.

fél iv melléklettel.

Burleigh miniszter még inkább buzdítani akarta
öket, hogy mindig előttők feküdjék a harcz sorsa
u tu.4Jak' lássák mindenütt előmeneteleiket, s igy

rejött 1588-ban, a mindenesetre legrégibb hir-
lapok közé sorozható „angol Mereur."

A harmadik Németország volt, mely nem
igen sokara követte a jó példát. Itt az első hirla-
pot egy ii-mmel nevezetü könyvkereskedő adta ki
Frankfurtban 1615-ben az u. n. „Frankfurter
Journalt, melyről 1590 tájéki Írónál még emli-
tést találtam, üe hogy m o 8 t i8 fennáll-e még, arról a
feleletet kényszerülve vagyok magamról elhárítani.
Ezt követte mindjárt a legközelebbi évben az or-
szágos postakezelő van der Birghen által kiadott
„Postavisen" czimü lap, mely a jelenlegi „Ober-
postamtzeitung" bölcsőjének tekintetik.

Olvasását
barátommal

(GR) TETRA. GRAMATON.
ANO 1(?)25. (GR.)

És már" az egész megfejtésének helyességén
kivül, ez a számbetü különösebben az, melynek
meghatározásaért ön széles ismeretéhez fordulok.

En az egész felirat ingadozó voltánál fogva,
mely a görög és latin szavak, római és arab szá-
mok, sőt még â  kétféle (görög és latin) kereszt
között is habozni látszik, megvallom, arra a vak-
merőségre vetemedtem, hogy a második számbe-
tüt római C-nek, s igy az egészet 1125-nek
olvastam.

^ Ha ez állana meg, akkor a harangot combi-
natióba merném hozni a szomszédban fekvő s.-uj-
laki román stylü egyházzal, melynek rajzát és
megszerezhető adatait meg fogom önnel s az iro-
dalommal ismertetni, s mely eddigi hitem szerint
a Xll-ik századra esik.

És most kérem ÖQ válaszát; hadd okuljon a
közöaség s csekély személyem is belőle.

P. Szathmáry Károly.

IL
P. Szathmáry Károly urnak.

(Igénytelen észrevételek a szilágy-somlyói ha-
rang feliratra.)

Az egész harangismében nincs oly nehéz fel-
adat, mint a rajtuk előforduló arabs számok meg-
határozása; a miért is, évek óta gyűjtöm az év —
és más számokat felírásokból és kéziratokból,
hogy az e tekintetbeni tájékozásra némi vezér-

mégis találtam nézeteket, és állitáso-
kat, melyekkel egészen egyet nem
érthetek, s melyekről saját nézeteimet
„harangismémben" fejtegetni fogom.

Összefogva tehát eddigi buvárlataim ered-
ményét, röviden adom elő itt véleményemet. —
Ama szilágy-somlyói felirás második számát vagy
4-nek, vagy ötösnek, de még inkább ennek kell
tartanom, bár sem száz és százra menő középkori
évszám gyűjteményemben, sem az általam átlapoz-
gatott szám JS epigraphicus munkák ban, melyekben
ugyszólván egy ötös sem hasonlit a másikhoz —
hozzá hasonlót nem találtam. S igy csak azt kell
vallanunk, hogy talán a XIV. század elött évszámos
haranggal nem bírunk.

A szilágy-somlyóit pedig 1425-ből vagy
1525-ből valónak tartom. A második számjegy,
hogy C legyen, azért bajos hinni, mert van
példa, hogy az ezeres M utáa arabs számok
jőnek és pedig néha épen a százasok kihagyásá-
val; de hogy arabs ezeres után C százas követ-
keznék, arra esetet nem tudok. Az, hogy a szám
végén más alaku ötös van, nem fogja zavarba
hozni azt, a ki tudja, mily hibások egyátalán a
XVI. század elejébőli felírások, ugy, hogy ezek
magyarázata a harangbuvárnak nemcsak legtöbb
bajt okoz, de azon kellemetlenségbe is hozza,
hogy több helyen Xl-ik vagy Xll-ik századbe-
lieknek tartott harangokat XV. es X V I r a kell
leszállítania.

Mivel azonban a legjobb rajz is sok okból ké-
tes — tüzetesb és eldöntő ítélet-hozás végett egy
csattantat (lenyomat) lenne szükséges — valamint
a harang alakjának, átmetszetének rajza, mert ez
legtöbb kétes esetben a legbiztosabb támpont
lehet.

A GR-t ha a szám előtt állna, lehetne Gra-
cie-vel magyarázni; de e helyen csak helypótló-
nak tarthatom, valamint például az alsó-járai uni-
tárius templomban létező harangfelirásban —
melyet Torma Károly ur szívességének köszönhe-
tek — az f A VE MAE1A GRÁCIA PLENAN
az utolsó N is csak annak tekinthető; de sok más



ily példával is szolgálhatnék, ha a papírból és idő-
ből ki nem fogytam volna, és attól nem kellene
tartanom, hogy végre a sok tudákosságot meg-
unják. Rómer,

Négy darab szerelmes levélaXTIl-ik
századból.

Édes lelkem.
I.

Minap ugymint 30 Augusti költ leveledet
6. Sept. ighen kedvesen vettem, adná Isten mos-
tan ide Apám Uramhoz érkezett szerelmes Atyád
s — apám leveléből is ollyat érthetnék felőlied
mint akkor az maghadéból, de azt iriaeő Kegyemé
az forró hidegh háborghat, ha ugyan annyira van
azüvem bizony bár nekem is eghészszen megh irta
volna eő Kegyemé mint kezdődött nyavalyád, de
ugyhiszem noha nem látlak Isten derék nyava-
lyáddal enghem nem keseritt, mostis bizony függ-
hőbe levénn elmém felőlied ighen szorgalmatos-
kódom, s ha oly nyavalyád érteném bizony nem
is alunnám felette sokat addigh migh szememmel
nem látnálak, de mint hogy avval biztat Apám

. Uram levelébe, hogy rövid nap kijötök, bizom
hogy kicein kornyadozásnál nem terjed tovább
beteghséghed, Istenis oltalmazzon Édesem, s add-
gyon minél hamarébb eörvendetes eghességhbe
látnom, mellyet tiszta szüből kiván Ighaz hű
mátkád, tökélletes Szeretőd édesem — Teremi l l
Septembr 1667. Bethlen Miklós m. p.

Külczim :
Az én szerelmes Mátkámnak Nemzetes Kun

Ilonának adassék.
II.

Mint szerelmes batyam Uramk, ayánlom
kegydk engedelmes szolgálatomat, Isten minden
lelki és testi iókkal áldgya meg kgydt.

Elmulatni nem akarom, hogy kgydk ne ir-
nék, kevánom Istentől kgydt ez levelem talalya,
jo egesseges oraban az kimd roszul lctelen be-
zony igyen buszultam, mi is most Istennek hala
fen vagyuk Aszszonyom Anyám ő kgylme fenva-
gyon, magamis most Istenk hala egesegben va-
gyok, kevanom Istentől klmd is legyen jo egeseg-
ben, klmdk édes batyam Uram egy io inget
küldötem, agya Isten klmd viszelye jó eges-
segel el.

Ezekután ajánlam klmdt Istenk kegyes gond-
viselése al.

Iram Al Gyógyon Anno 1668 4 Április. —
Klmdk engedelmes szolgálója Kun Ilona m. p.

P. S. Aszszonyom Anyám ő klme klmdnek
ajanya szeretettel valo szolgalatyat.

Külczim :
Tekentetes Nemzetes Bethlen Miklós Uram-

nak nekem édes batyam uramnak irom.
III.

Mint szerelmes édes batyam Uramnak ayan-
lom klmdk engedelmes szolgalatomat Isten min-
den minden jókkal s jó egesseges hoszu eletei
aldgya megh klmdt eziből kevánom.

El mulatni nem akaram hogj klmdk ne írnek,
kevánom Istentől, klmdt ez levelem talalya jó
egesseges oraban Aszszonyom Anyám Hala Isten-
nek jóban vagyon hogy nem mint az utban, magám
is most Hala Istennek egesegben vagyok kevánom
Istentől kegyelmed is légyen jó egessegben, ezek
után ajánlom klmdt Istennek kegyes gondviselése
alá, Költ Zabolán Anno 1668 30 Április. Klmdk
engedelmes szdgaloja Kun Ilona m. p.

Külcim :
Tekentetes Nemzetes Bethlen Miklós Uram-

nak nekem édes batyam uramnak Adawek.

IV.
Édes szerelmes szivem.

Meg' ada Sido András Ur leveledet, melyből
hogy egésségedet ertem, azon szivem szerént
őrűlők, s-kivánom Isten eő Felsége ezutánnis ör-
vendetes io egésségben engedgyen látnom. Most
édesem én is Istennek háálá szenvedhető egész-
eégbe vagjok, de tegnapelőtt bizony roszul valék,
mely nyavalyát mindazáltal magam szerzettem
vala magamk, de már az is elmulik avvagy csak
a te felőlied való gondolkozásimmal, mellyeknek
ha Isten engedi, ez jövö hónapnak tizenkettődik
napián, örvendetes végét reménlhettyük. Mivel
penig édesem én már addig veled szemben nem
lehetek, levelem által akarlak inteni, minthogy
&E mü örömünk napia közelget, hidd el szivem az
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ördög incselkedése emberek nyelveskedése és néha
az Isten eő Felsége látogató kezeis illyen állapo-
tokba közelget, de mindezek orvossága tsak az
eggy Istenhez valo kegyess és buzgó ima — és a
mü részünkről egymásba valo tökélletes megnyug-
vás és hű szeretet, ezek édes gyönyörűségem ne-
vekeddgyenek annális inkább benned, minél köze-
lebb iő az mi örömünk. Az en részemről édesem
a mint száma nélkül mondottam, semmi el nem
mulik, melly a mü házasságunkat tellyes boldog-
ságuvá tegye. Ehezis io idejenn készüly, sok szem
eleibe mégy, mü ketten leszünk egynehány száz
embernek tsudáia, mindennemü magad viselését
ugy alkalmaztasd, hogy a legirigyebb nyelvekis
keveset szólhassanak, noha a lehetetlen, hogy az
emberek sokat ne beszéllyenek rollunk, de ne
gondolly lelkem avval, s meg se iyeszd magadat,
Isten téged sem hagyott sok szép mind testi, mind
lelki ayándék nélkül, elég ha az Istennek kegyes-
ségeddel, szüleidnek engedelmességeddel nekem
szemérmes és hű szerelmeddel tetszesz, egynehány
térdhaytással nem halsz sem fáradsz igen meg. A
hayadot a mint Aszszonyom Anyámnak is sokszor
mondtam, ha elég hosszu probállyátok meg, s va-
lamint valahogy az Eöreg ürt is rá kell birni, —
hogy a mostani szokás szerint tsinállyák fel ak-
korra, ne monáhassák, hogy oly parasztok vagyunk
vagy vadtok.

Ezek után édes szerelmes Görliczém, édes
szépem, édes hugom a az Isten ke-
gyelmébe eö Felsége vezéreljen min-
den ióra s-a mi nemzettségunket minden áldásival
coronazza. Ezt kivannya Tökéletesen szerető Hű
mátkád Édesem. Szent-Miklóson 12 May 1668.

Bethlen Miklós m. p.
Külczim :

Az én szerelmes Mátkámnak Nemzetes Kún
Ilona édesemnek adassék.

Az eredetiből közli Décsey Miklós.

Az éhségről.
Azon örökös tusa, mely az élő testek és a ter-

mészet elemei közt fennáll, és azon csere-élet fo
lyamat, mely által a testi anyag, különösen pedig
annak kutforrása — a piros üteres vér szünetlenül
változik, mennyiségére nézve csökken, minőségére
nézve pedig átmásul, megromlik; uj anyag fölvé-
telét igényli, miáltal az élet tényezőinek — vér-
készités, táplálódás stb. — egyensulya helyreáll.

Hogy az éhség eredeti széke a gyomor, az
köztudomásu dolog, ezen emésztő szerv t. i. ugy
van alkotva, hogy bizonyos okok rá éhidéző-
leg hatnak. Ilyen okok a többek közt a következők:
Először is : üresen heverő gyomor. Ugyanis ha a
tápszerek hosszabb ideig bármi: okból a gyomor
üregébe le nem vitetnek, akkor mindenekelőtt a
gyomor falain t. i. az izomrostokban duzzadás és
feszültség támad, mely eseményt a kezdődő torló-
dási vérgyülemtől kell származtatnunk. Ezen
izom feszülés a gyomor érző idegeit is éri, s ben-
nök olyan forma érzést gerjeszt, milyen támad ép
az izom-erő fölöslege miatt oly egészséges ember
kar- és láb-izmaiban, ki kelleténél tovább tétlen
hever. — A második ok : a gyomornedv, mely
tápszer olvasztó tulajdonsággal bir, s kissé csipös
természeténél fogva az üres gyomor falát tápszer
hiányában izgatja. Azonban, ha ez nem is izgatná,
a gyomor felszívó erei ezizgatást bizonynyal meg-
kezdenék, melyeknek az a tulajdonsága, hogy a
sokáig éhen veszteglő gyomornak még szövetét
is felszívják. A harmadik oka az éhnek az, hogy
ha a gyúlékony elemek (köneny, légeny, széneny
=hydrogenium, nitrogenium, carbonium) és az
éleny (oxygenium) között a szabályos arány fel
van dúlva olykép, hogy a testben az éleny túl-
súlyban áradozik s nem talál ugynevezett elége-
tésre vagy is savitásra aránylag elég gyúlékonyt,
ugy a test merő szerveinek szövetét kezdi égetni,
savitani, élenyitni, s minthogy a gyomornedvben
ezen égető elem bő mennyiségben jelen van, ez
okból, ha nincs merő vagy folyó gyúlékony tar-
talmu tápszer a gyomorban, akkor az éleny a gyú-
lékony elemeket a gyomor fala szövetéből vonja
ki, B midőn ezt tenni akarja, de még nem teszi,
mert nem teheti, ez okból csupán éhet gerjeszt.

Negyedik ok : Minden izom gyúlékony ele-
mekben gazdag: ha tehát a gyomorizom nya-
lábacskái az élet-folyambeli szünet nélküli anyag-
csere által gyúlékony elemeikből vesztvén — a
veszett elem tápszer hiányában helyre nem pótol-
tatik: akkor az emlitett izomrostokban izgatott-
ság, duzzadás és feszülés, az emberben pedig éh

vagy étvágy támad. Ennélfogva mindazon mozza-
natok, melyek az élő testben az élenyt felhalmoz-
zák, okot adnak éhségre; ez okból minél többet
és gyorsabban jár kel valaki üde hűs és természe-
tesen, még inkább hideg levegőben, annál élén-
kebb a test élenyedése, és igy tehát éhe ie. Az
izgatag, s gyors vadak ezt eléggé megerősitik. —
ötödször : tapasztalásból tudva van, hogy a vad-
állatok husa, — melyek szabadon élnek s jobbára
gyorsan mozognak, eszerint testök élenyben gaz-
dagabb — az éhet kevésbbé oltja, mint házi szelid
állataink aránylag élenyben szegényebb husa, és
ismét a hus jobban szünteti az éhet, mint az
élenydusabb növény-tápszerek. — Hatodszor :
Minden sós és savanyu anyagok, növénysavak, ke-
vés mennyiséggel véve, az éhet fokozzák : ellen-
ben mákonyos, (ópium) bóditó anyagok, langos
(alcohol) italok (erős bor, pálinka, stb.) továbbá
busitó ugynevezett lenyomó vagy leverő lelki
szenvek (szomoruság, félelem stb.) végre testi
heves fájdalmak, az éhet csökkentik.

Az éhség oka tehát, a szilárd részek csökke-
nése, vegyületük átváltozása és az idegélet ha-
nyatlása, s minthogy egy egészséges ember kü-
lönféle üritések által naponkint teste zöméből
körül-belől 4 fontnyi sulyt veszt, könnyen elgon-
dolhatni, mennyire elfogyhat s mily nyomoruvá
válhatik az éhsujtott tetem több nap s hetek alatt,
ilykor csaknem minden ér csatornája üres, a zsir
mindünnen eltünik, az izom petyhüdt, térfogata
szűkebb s uj, főleg gyúlékony csereanyag hiányá-
ban a szilárd és folyó testi részek vegyületükben
elfajulnak annyira, hogy a vér és a test minden
nedve — a kezdődő szétbomlás jeléül — megcsi-
pősödik, végre a test ereje, melynek az élet sza-
bályos menete alatt újulni és szilárdulni kell vala,
hosszabb éhség után romba dül.

A beköszöntő éhség — mint kiki tudja —
kissé alkalmatlan, de mégis némi kéjjel vegyült
érzet, 8 ez érzet a tápszer látása, szaglása vagy
épen megízlelése által csoda mérvben fokozódik,
annyira, hogy száj-mirigy-váladék, a gyomor-
üresség s némi gyöngeség érzetével karöltve, az
éhes embert gyors étkezésre készti,s minél jobban
emészt valaki, annál hamarább tér meg nála ezen
érzet — és ellenkezően. — Ennélfogva minél ifjabb
az ember — egyenlően kedvező viszonyokat vevén
föl — s minél több tápanyagot igényel teste kifej
lődésére, annál szaporább az éh jelenkezéae ugy,
hogy rendesen 8 —10 óra után ismét beköszönt az
éh; — a szokás azonban ez időt tetemesen meg-
rövidítheti. — Csecsemők és kis gyermekek, kik
nemcsak egyéni létök fenntartására, hanem fokon-
kinti növésükre is kétannyit követelnek — igen
hamar megéheznek és az éh ki nem elégitése által
többet szenvednek s jobban megrongáltatik tes-
tök, mint a felnőtteké, annyira, hogy a tapaszta-
lás tanúskodása szerint a kis gyermekek, tápszer
teljes hiányában, már a harmadik napon elhalnak,
mig felnőttek 10, sőt 20 napig is még életben ma-
radhatnak. A nőnem a himet az éhhalálnál rend-
szerint egy nappal szokta tulélni. Továbbá — mit
alig kell említenünk — jobban s többször éhezik
az, ki jár-kelő életet él s ki izomszerveit (vivók,
úszók, verseny futók, mászók, birkózók) gyakorolja,
kik üde éles légü égaljban tartózkodnak. Végre
többet éheznek szintén izmos és izgatag, mint
renyhe, nyákos véralkatuak.

Hajdan s talán mai nap is a téü álmában
dermengő medvét gyakran fölkereste barlangjá-
ban az uradalmi vadász, hogy talpát csemegéül
a vár ura asztalára játszhassa. — A borz is, ku-
koriczahatári odújában télen át önzsiradékán
tengődik. Ime a renyhe véralkat előnye vagy ha
tetszik, hátránya a téli szük időben. Ezek nem
éheznek, nem esznek, csak alusznak. — Ellenben
az oroszlán és tigris, e két kiválóan izgatag fene-
vad éhdühének minden nap egy-egy arab, kabyl,
néger vagy hindu ember esik áldozatul. — Külö-
nös pedig az, hogy mindamellett is ezen ragado-
zók jobban eltűrik az éhet, mint a növényevők;
sőt az ebek és macskák több hétig is ellehetnek
étien. Végre ha az éhes gyomor igényei több hétig
ki nem elégittetnek, akkor égetés, hányás, ájulás,
s oly szilaj fájdalmak állanak be, hogy az éhsujtott'
nemcsak teljesen emészthetlen anyagokat, hanem
embertársát, sőt öntetemét is fenevadként össze-
marja, ilyenkor a foghus és torok megdagad, a,
száj és izzadság rut büzű és rágó jellegü, szájon,
orron megered a vér, végre ennyi kínoknak foly-
tonos álmatlanság, remeg tébolyok, görcsök és
rothasztó láz vet véget. — Az éhenhaltak hullái
gyorsan rothadásba mennek át.

Patrubány Antal tr.

Felelős szerke*ető Pákh Albert (lakása : magyar-uteza l.szám alatt). -oq
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^w Dr. Pnttison

köszvénygyapotja
(Gicht-Watte)

gyógy- és óvszer a csúszok minden nemei
ellen; u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájás,
— továbbá : derék- és vékony-fájdalmak,
fej-, kéz- és térd-köszvény, nyilalás- és

tagszaggatások ellen.
Egy csomag ára 1 ft.
Fél csomag ára 50 kr.

Postai feladással 15 krral több.
Valódi minőségben kapható:

Pesten : T ő r ö k József gyógszerésznél,
király-utcza 7. sz. 472(1—9)

''•'""• Bizonyítványok.
Kérem önt, küldjön nekem a dr. Pattison-

féle köszvénygyapotból ujolag 2 csomagot;
az utóbb küldött nagy hatással volt reám.
Már az első éjszakán 5 heti nyugtalan éj
után az alvásnak ismét örvendhettem; szo-
bámban most már fel- és alájárhatok és
szenvedéseim tökéletes megszűnését re-
ménylem. — Walpertskirchen (Bajorország),
febr. 26-án 1863. S I h n G.,

asztalos-mester.
Április hó 10-én oly rettenetes csúzos

fájdalmakkal lépettem meg, hogy több
éjízakát álmatlanul kelleték töltenem. On
köszvénygyapotját használva, fájdalmaim
azonnal elenyésztek, minélfogva azt bár-
kinek a legmelegebben ajánlhatom.

Straubing, április 14-én 1863.
Krempf Anna.

B Í M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

396 divatáruikat. 7_ft

Titkos betegségek
és idült, sulyos utóbajai ellen, több évi
tapasztalás s a világhirü Hicord
(egykori párisi tana. ának) tanmódja
után,siker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. — Lakása fürdö-
üteza 3-lk szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad l l órától l-ig. Nőket
3-tól 4-ig. 428 (5-24)

C 3 Megkereshető levél által is.

Megjelent HECKENAST GUSZTÁV könyvkiadó-hivatalában
Pesten egyetem-uteza 4-dik szám alatt, s minden könyvárus- és

könyvkötőnél kapható :

Határidő-naptár,
mindennemü

Fekvőbirtok
haszonbér beadás a.

Sz. kir. Dabreczen város tanácsa részéröl
ezennel közhirré tétetik, miszerint a Tiszá-
val határos Ohati puszta, mely 1600 D ölével
számitva 8326'/j holdat teszen, a rajtalevő
gazdasági épületekkel egyetemben, az 1864.
évi september 29-től számitandó 12 évre,
akár egészben, akár két körülbelől egy-
forma-tagban, a mennyiben az 1863-ik évi
november 9-ik napján tartott másodszori
árverés eredménye is felsőbbileg helyben
nem hagyatott, — az 1864-ik évi február
15-ik napján Debreczenben, a nagytanács-
teremben délelőtti 10 órakor tartandó har-
madszori nyilvános árverésen haszonbérbe
fog adatni.

Az árverési föltételek a városi számvevő-
hl»atalníl addig is megtekinthetők.
:,/?/• bánatpénzzel ellátott lepecsételt
l r a i beli ajánlatok is elfogadtatnak,
tartott ? e b/ e c zenben, 1863 , december 7-én
tartott tanácsülésből. 4 5 3 ( 5 _ 6 )

A. városi tanács.

Selyembogár-tenyésztés,
méltóságos gróf Sándor biai uradalmában
Buda kozelében,az I864_ i k idöszakra, vagy
több évre bérbe adatik. Rendelkezésre álla-
nak e czélra berendezett helyiségek, és több
ezer ölet meghaladó eperfa-aorok.

469 (2-3)

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda-

tisztek, utazók és tizérek számára,

TARTALOM.
Naptár. — Kisorsolási naptár. — Bélyegdij. — Törvénykezési szünnapok. —

Norma-napok. — Melyik napokon zsidót perbe idézni nem szabad. — A buda-pestj
cs. k. postahivatalok hivatalos órái. — Határidő-naptár.

16-rét. Angol vászonba kötve ára 1 ft. 20 kr.

LILIOM-VIZ.
I Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü

szépítő- és mosdó viz,
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, s a melyről fóltalálója kezes-
kedik, hogy a napégetést, szeplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóval minden bőrtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, vállakat, karokat,
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifju kinézést kölcsönöz.

Ára 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 60 kr.

JLOHSE szakáll- és szemoldök-növeszto-szere.
(Cydouia Cremé.) *

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
| tömött szakállát s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.
I A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szineha s;yott
I selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók legének általa.

Egy eredet! nagyobb tégely ára 3 ft. Egy kisebb tégely ára 1 ft. 60 kr.
K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSE-nál Ber l inben, Jagerstrasse 46.
A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningi herczeg, Schwarzen-
burg-Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállítója, — és

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytárban, király-nteza 7-ik szám alatt. 457(3—6)

Conversations-Lexikon magyar kiadásban.
Épen most jelent meg Heckenast Gusztav kiadó-könyvárusnál

s általa minden könyvkereskedésben kapható:

ISMERETTÁR.
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet e egyéb tudo-

mányok es müvészet köréből minél több érdekes tárgyat és egyéniséget
betüsorozatos rendben megismertet.

T e l j e s t i z k ö t e t b e n .
8-rét. A tiz kötet magában foglal 263 nyomt. ivet, vagyis 8100 hasábot (15,278 czikket)

A tiz kötet ára fűzve 10 forint,
mely a munka előfizetési ára volt és még egyideig a vevők számára is

_ fennmarad.
i W Azon t. cz. előfizetők, kik már eddig a munka első köteteit birják, a hiányzó

köteteket 1 forintjával vehetik meg.
Megrendeléseket a fennevezett kiadó-hivatalnál eszközölhetni, utóvétel vagy

készpénz beküldése mellett. — A könyvek bérmentesen küldetnek az
illető megrendelőnek.

• A E " é l k ^ h e t e , t l e n segédkönyv a történelem, természet s egyéb tudományok és «
müvészet koréból csaknem minden érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben
megismertet Az egész mü a megjelent tiz kötetben teljesen be van fejezve, s főczélja,
hogy azon hasznos ismereteket, melyek a hétköznapi életben jó szolgálatokat tehetnek
azon ezerek es ezerek közkincsévé tegye, kiknek sem pénzök nincs drágább
könyveket megszerezni, sem idejök az egyes tudomány-szakokról terjedel-
mesebb mnnkakat átolvasni. A müben a komolyabb irány könnyen érthető, népie»
modorral van összekötve, ugy hogy minden olvasni tudó magyar ember a mű minden
czikkét nehézség nélkül megértheti. Fögond van fordítva ez irodalmi müben azon
czikkekre, melyek hazánk történetére, földleírására, irodalmára, hőseink
történeti nevezetességü személyeink, Íróink, müvészeink életrajzaira vonat-
koznak. Mmdezeknélfogva e mü a községi könyvtáraknak nélkülözhetlen kiegészitő
részévé mutatkozik. Az ujság-olvasök szintén nagy hasznát vehetik, a mennyiben
igen sok politikai, történeti, földrajzi, népismei viszonyokra kellő felvilágositást é»
tudósitást nyujt. Egy-egy kötetnak ára egy forint; az egész műnek, mely harmadfél száx
ívnél többre terjed, tiz forint. Miután e mű nemcsak terjedelmére, hanem belső értékére
nézve is egy egész könyvtárt pótol, bátran ajánlható a tisztelt olvasó-közönség különö«

g y e l m p e e
s t , 1868. Heckenast Gusztáv,

(2-3) kUdó.

Árlejiési csődhirdetés.
Az ér-diószegi helv. hitv. egyháztem-

ploma és tornyának az elfogadott mérnöki
terv szerinti átalakítása árlejtésre bocsát-
tatik. A vállalkozók 1864. február 28-rs
ajánlataikat és 10/ioo bánatpénzt vagy kész-
pénzben vagy fekvőségi biztosítékban be-
adván , ekkor az elfogadandó föltételek
alapján a végleges szerződés meg fog köt-
tetni az illető vállalkozóval. A tervrajz és
föltételek megtekinthetők Diószegen a
lelkészi hivatalnál. Az építkezés legfeljebb
12 ezer a. é ftra van számitva.

Kelt Ér-Diószegen (Biharmegyében), de-
cember SO-án 1863.

Kassay Ignácz m. k.,
ér-diószegi r. lelkész.

Törő János m. k.,
467 (2-3) egyház-gondnok.

Franczia 4«>(4-«)

HAJFESTÖ-SZER.
(Chromatique Párisién.)

Ezen, Párisban és Francziaország
egyéb városaiban több év óta a legjobb
sikerrel alkalmazott haj festő-szer,
mely minden eddig e czélra használt
porokat, kenőcsöket és folyadékokat
kényelmes és biztos alkalmazása által,
valamint gyors és meglepő eredmé-
nyével — mely 10—15 percz alatt be-
következik — messze fölülmulja; min-
denki által könnyüséggel és az egész-
ségre káros hatás nélkül használtatott,
melylyel a haj fekete, barna vagy
szőke szinre tetszés szerint megfestet-
hetik. — Ára 1 dobosznak, használati
útmutatással együtt, 2 forint. Postán
szállitva 20 ujkrral több. — Kapható
Pesten a magyarországi főraktárban

TÖRÖK JÓZSEF
gyógytárában, király-utcza 7. sz. a.

Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
alkalmazható szögletes és gömbölyü

kémény-fedélzetek,
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolít-
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft., pakolással együtt l l ft. 50 kr.

Vizzel zárolt

légmentes szoba-ürszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden arnyékazékre alkalmazható, vizzel
zárolt légmentes készületek, légzárlattal
együtt darabja 18 ft., egyszerü árnyék-
székzárak darabja 4 ft. Készít továbbá:
angol és horgony-árnyékszék-csőket,
a azokat a lehető legolcsóbb árért számitja:

MIKS1TS KAROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren
468 2-ik szám alatt. (2—6)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fai-orvos,
tizenhét évi orvosi gyakorlatának, ta-
pasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 470(3—6)

Életessentia
dr. J. G. Kiessowtól Augsbnrgban,
altest- és gyomor-betegségeknél nagy-
hirü és jónak bizonyult, valódilag
kapható a magyarországi főraktárban:

TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten király-utcza

7-ik sz. a. 458(4—6)
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft., egy

kisebbnek 50 kr. Posta utján két üveg-
nél kevesebb nem expedUltatik.

«*?5»ÍJ
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Kimutatása
a csász. kir. szabadalmazott tiszavidéki vasut üzlet-bevételeinek.

1863. az üzletben levö vonalak hossza
7 8 % mérföld

D e c e m b e r h a v á b a n . . . . . . .
J a n u á r l - t ö l n o v e m b e r v é g e i g • . .

ö s s z e s e n

1862. az üzleti vonalak hossza 78'/>
mérföld

December havában
Január l-töl november végeig • . .

összesen . .

U t a z ó k

száma

27489
871735
899224

22924
420434
443358

Uti-podgyász,
gyors-

és teheráni

mázsa font

395135
4860000
5255136

397926
5333282
573T2Ö8~

77
55

~S2 |
1

57
09
66

Személy-
szállításért

B e V é t e 1

j Á r u k é r t

1 Podgyász
és gyorsárn

!
ft. í kr. |j ft.

60107
884611
944719

52049
1048898
1100947

1

13
90

03

15
57
72

4149
43370

47520

4415
60072

64488

kr.

91
66
57~

95
31

~W

Teheráru

ft.

129736
1460137
1589874

117323
Ü562632
1679956

i

kr.

41
66

~07~

94
19

13

Összes

ft. |

193993
2388120
2582113

í

178789
2671603
I2845392~
i

en

kr.

45
22

~67~

04
07

l l

'1)
A C8. kir. siab. tisiavidéki vasut igazgatósága.

legnagyobb naptár 1864-ik évre.

Megjelent Eggenberger Ferdinánd
akadémiai könyvkereskedésében P e s t e n ,
és kapható minden hazai könyvárusnál:

REMÉNY.
Honunk évkönyve.

N a p t á r 1 8 6 4 - d i k é v r e .
Szerkeszti

GIRÓKUTI P. FERENCZ.
T a r t a l m a .

Csillagászati naptár. — Irodalom, müvé-
szet, társasélet, adomák. — Hasznos tudni-
valók : állatorvoslás, gyümölcsészet, sely-
mészet, méhészet, földhitelintézetről min-
den tudnivalók. Nbvényjegyzék. Czimtár.
— Vásárok. - Hirdetések.

SO iv nagy 4-rét. 8 nagyobb és 70 kisebb
fametszettel.

Csinos boritékba füzve áralft. 20kr.
Egy nagy jntalom-diszképpel (az alea
csoport) 1 ft. 60 kr. 465 ( 2 - 8 )

Mindennemü köszvény-, ideg- és csúzbajok,
lelesül : arcz-, torok- és fogfájás, fő-, kéz- és lábköszvény, könyezés, fülszaggatás, nehézhallás, fülzugás és csengés, mell-
hátgerincz- és vékonyfájás, tagszaggatás, bénulások, szívdobogás és álmatlanság stb. ellen; — Európa összes országaiban
j e g g y o r s a b b és l e g b i z t o s a b b g y ó g y s z e r ü l bizonyult és tapasztalt, s több e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g o k ,

h i r n e v e s o r v o s o k és v e g y é s z e k által megvizsgált, s ilynemü bántalmak ellen b i z t o s a n ajánlott

GOLDBERGER-féle kizár, szabadalmazott

EJES LÁNCZOK
használati utasítással együtt darabja 3 ft. 15 kr., erősebb hatásuak 5 ft. 25 kr.,

lelkiismeretesen ajánlhatók, s melyek v a l ó d i m i n ő s é g b e n s gyári áron P E S T E N e g y e d ü l és k i z á r ó l a g csak
alulirtnál kaphatók. Ugyanott nyomatott könyvecske is szolgáltatik ki ingyen, mely e lánczok gyógyereje, hatása és alkalmazása
iránt kellő s óhajtott felvilágositást nyujt, valamint a „Goldberger-féle lánczok" kitűnőségéről tanuskodó több száz bizonyult

tapasztalatot és hirneves orvosok és hitelt érdemlő magánszemélyek rendkivül kedvezö b i z o n y í t é k a i t tartalmazza.

PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF, gyógyszerész a „szent leiekéhez, király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá Aradon : Tedesehi és Zukovits, — Brassóban : Stenner Frigyes, — Debreczenben : Csanak J., — Kolozsvártt : Wolff J . gyógysz., — Kassán : Eschwig Ede, —

Miskolczon : Böszörményi J. gysz., — Nagy-Szebenben : Zöhrer J . F., — Segesvárit : Misselbacher J. B. fia és Teutsch, — Szegeden : Kovács M. gyógysz.,
Temesvártt : Roth. L. gyógyszerésznél. 389 (4—11)
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Elöfizetési föltételek 1864-ik évre:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január—december) 10 ft. I Fél évre (január-június) . 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január —december) . . o lt.

I Fél évre (január—junius) 3 ft

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

6 ft.
3 ft.

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

A Vasárnapi líjság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

Kiadő-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatta Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Előfizetési feltételek 1864-<lik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél »vre S ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. - Csopan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft

Gróf Nádasdy Lipótné, szül. Fórray Julia grófnő.
A kegyelet, mely az emberek kebelébe

a sziv érzéseivel együtt oltatott be, a meg-
emlékezésben nyilvánul .legjobban. A kuny-
hók nádfedele alatt dobogó szívnek ép oly
ösztönszerü sajátja az, mint a paloták lakói-
nak, s oly jótékony ajándoka a természet-
nek, mely ha keserü s égetö is a veszteség
fájdalmának első rohamaiban, de az idő tá-

• volodása szerint mindinkább enyhít, mig
végre a tiszteletnek szótalan, de örökös ér-
zésévé válik.

A tisztelet ez érzésével állunk meg a
mult év második felében elhunyt gróf Ná-
dasdy Lipótné emléke elött, ki mindazon
erényeket, melyek az emberiség,
hon és család boldogitására szol-
gálnak, nemcsak a természettől
örökölte, hanem azokat társadalmi
állása előnyeihez képest mivelni s
közhasznuakká is tenni igyekezett.

Nádasdy-Forray Julia grófnő
született 1811-dik évi november
4-dikén báró Forray András és
Brunszwik Julia grófnőtől. Néhai

• atyja köztiszteletben állott hazafi
Voit, a még ma is életben levö édes
anyja pedig egyike hazánk azon
hölgyeinek, kik honleányi nemes c

buzgóságukért átalánosan tisztel-
tetnek. A ritka szépségü s lelki
műveltségben gazdag hölgy 1835-
dik évi máj. 16-ikán ment férjhez
gróf Nádasdy Lipóthoz, kinek ne-
mes érzületében még nagyobb tá-
pot talált azon érzelmek kifejlesz-
tésében, melyek emlékét hervad-
hatlan koszoru leveleivel köritik.

Az alkalom, mely szive jóté-
konyságának tágasabb tért nyitott,
1837-dik évi september 28-dikán
nyilt meg, midőn férje, mint Ko-
márommegye ö r ö k ö s főispánja,
eZn? a lkotmányos diszü méltósá-
gába, g r ó f Nádasdy Ferencz ak-
kon váczi püspök, mint kir. biztos
által nagy ünnepélyességgel beik-
tattatott. Az alkotmányos ünnepen a megye
ezrei hazafías bizalommal s ragaszkodásuk
nyilt szeretetevei jelentek meg S midőn az
ifju grófné a megye karait és rendéit az al-
kotmányos ünnepen öS S Zeg> ü lni láttá, egy
boldogító érzés lobbant fel szivében, oly
ménynyel kötni össze az ü é l

legyen nevezetes. És mi lehetett volna azon
ünnepélyhez méltóbb, mint oda hatni, hogy
azon szerencsétlen embertársainkban, kiket
a társadalom büntető hatalma szabadságuk-
tól fosztott meg, az emberi méltóság érzete
megmentessék, a gonoszság elvetemültséggé
ne fajuljon, 8 a jobb érzésnek még egészen
le nem rombolt csirája lelki javulássá fej-
lődjék?

Igy született a nemes lelkű honleány szi-
vében a javító dologház eszméje, melynek
életbeléptetésére saját tetemes áldozatán
kivül azonnal aláirási iveket bocsátott ki és
nagyszerü sorsjátékkal összekötött vigalmat

ese-g fel szivében, oly ese-
ménynyel kötni össze az ünnepély emlékét
m ely az emberiség oltárára letett áldozatról

GRÓF NÁDASDY LIL'ÓTNÉ.

rendezett, a mi lelkesen buzdító közbenjá-
rása által fényes sikerrel koronáztatott. A
grófnö inditványát, s személyes áldozatait
lelkesen méltányló karok és rendek hozzájá-
rulásával azután kevés idő mulva diszes pa-
lota emelkedett a megye udvarán, mely ké-
nyeimesés egészséges berendezésével, a fog-
lyok folytonos munkáltatásával s igy a tár-

sadalom szerencsétlenéinek javításával máig
is legszebb eredményekben hirdeti az elsö
alapitók jótékony szellemének szép emléke-
zetét.

De a grófnő nevének ünnepeltsége nem-
csak a közéletben terjedt el mindig meg-
ujuló nemes tetteinek szárnyain, hanem házi
körében is hévvel buzgólkodott minden
szépnek és jónak terjesztésén.

Egyike volt ö az első s legbuzgóbb fel-
sőbb rangu hölgyeknek, kik a szellemi ébre-
dés ama szép és erőteljes korszakában hév-
vel karolták fel a nemzetiség, irodalom és
müvészet tárgyait. Az 1840-dik évben meg-

pezsdült irodalom, melynek akkor
még fiatal bajnokai ma már a

. nemzet elismerését s tiszteletét
birják, lelkesitő s gyakran áldoza-
tokkal is buzdító nemtöt talált ő
benne; s azon teremek, melyekben
a társadalom előkelői s a politikai
élet nevezetességei gyültek egybe,
ép oly barátsággal nyíltak meg
azok elött is, kik a nemzet szel-
lemi életének gyakran önfeláldo-
zással dolgozó munkásai.

Otthonosak voltak termeiben
a müvészek is, kik által, buzdítást
s áldozatot nem kímélve, a magyar
történelem legszebb mozzanatait
örökittette meg képtárában, csak-
hogy nemzetünk multjának szép-
ségét ez uton is emlékezetbe hozza,
ö honositotta meg saját palotájá-
ban a hazai szobrászat legjobb
példányait, s számtalan jeles ipar-
müvet, melyeket hazai kezek gyár-
tottak. Az ő kezei rendezték pa-
lotája történelmileg nevezetes
könyvtárát is gyöngéd figyelem-
mel s kiváló elöszeretettel.

Anna, Tamás, Géza, Ferencz
és Julia gyermekei közöl csak
Ferencz maradt meg életben. Ta-
más fiát 20 éves korában veszté el,
épen akkor, midőn legszebb remé-

nyeit a haza várakozása tette büszkékké és
kedvesekké. A nagyreményü ifju véletlen
halála rendkivüli bánattal tölté el a szülők
szivét.

A mily örömmel s boldogitó reménynyel
csüggött egyetlen fián az édes anya, ép
oly reszkető félelemmel s válságos fájda-
lommal bucsuzott el tőle, midőn e z a m "

3-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, januárius 17-én 1864.


