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Közgyülésrei meghívás.

Az állam által biztositott nagy sorshuzás

Tizenegyedik évfolyam.

4-ik szám.
Franczia 459(6-6)

összes nyereménye
Az osztatlan Földváry-nemzetség osztályt előkészitő bizottmányának munkálatai már annyira megérlelve levén, hogy
még csak a kihasitási terv megállapitása
van hátra, — ez pedig az egyes osz(Ghromatique Párisién.)
tályrészesek hozzájárulása nélkül meg nem
beosztva következö főnyereményekre, tt. m.:
Ezen, Párisban és Francziaország
történhetvén; — ugyanazon bizottmány
egyéb városaiban több év óta a legjobb
100,000, 60,000, 40,000, 20,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000,
határozatából ezennel tiszteletteljesen felsikerrel alkalmazott haj festő- szer,
2000, 1000 stb. tallér ezüst-pénzben.
hivatnak az osztatlan Földváry-nemzetség
mely minden eddig e czélra használt
minden tagjai és osztályrészesei, miszerint
porokat, kenőcsöket és folyadékokat
sz 1864-ik évi január 23-ik (huszonharkényelmes és biztos alkalmazása által,
madik) napjára csupán e tárgyra nézve kivalamint gyors és meglepő eredméEgy eredeti részvény ára 10 ft. Fél részsorsjegy ára 5 ft. a. é. nyével
tüzött, s a szokott helyen tartandó sor— mely 10—15 percz alatt bekivüli közgyülésre, a mennyire csak lehet,
következik — messze fölülmulja; minC3
Ámbár a befizetések ausztriai bankjegyekben teljesíthetők, a nyeremények
zemélyesen, s csak a hol ez teljességgel
denki által könnyüséggel és az egésznem lehetséges, törvényes meghatalma- mégis ezüstpénzben fizettetnek ki. Sorshuzási lajstromok közvetlen a huzás után ingyért
ségre káros hatás nélkül használtatott,
és
bérmentesítve
küldetnek
meg.
Megrendelések
gyorsan,
pontosan
és
t
i
t
o
k
t
a
r
t
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s
mellett
zással ellátandó teljhatalmu meghatalmelylyel a haj fekete, barna vagy
_
_,. ,
w w
mazattjaik által mulhatatlannl és pedig teljesittetnek
szőke szinre tetszés szerint megfestetugy megjelenni sziveskedjenek, hogy ezen
hetik.— Ára 1 dobosznak, használati
nemzetségi közgyűlésben az eljáró biróútmutatással együtt, 2 forint. Postán
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állampapírok-kereskedése által mainai Frankfurtban.
ságnak beterjesztendő kihasitási terv okszállitva 20 ujkrral több. — Kapható
vetetlen és jogérvényesen megállapittatPesten a magyarországi főraktárban
hasséfc. — Máskülönben mindazon osztályrészes urak, kik ezen közgyűlésben
TÖRÖK JÓZSEF
sem személyesen, sem meghatalmazott által
gyógytárban, király-utcza 7. sz. a.
meg nem jelennek, kénytelenek lesznek
azon képviselettel beérni, mely a távolFranczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü
levőkre nézve az eljáró biróság által rendelve van. — Kelt Pesten 1864 évi január
Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
hó 2-ik napján.
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alkalmazható szögletes és gömbölyü
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, s a melyről föltalálója kezesGlós Sámuel,
kedik, hogy a napégetést, szeplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóvai minden börtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, váltakat, karokat,
nemzetségi ügyvéd Uri-utcza 8. sz
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifju kinézést kölcsönöz.'
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolítAra 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 60 kr.
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft., pakolással együtt l l ft. 50 kr.

1 millió 92 ezer 200 porosz tallér, HAJFESTÖ-SZIR.
Legközelebbi huzás 1864, január 28-án.
Hensler Karoly

LILIOM-viz:

szépítő- és mosdó viz.

kémény-fedélzetek,

Árverési hirdetmény.

A barsmegyei törvényszék, mint telekkönyvi biróság részéről ezennel közhirré
tétetik, miszerint báró Majthényi Lászlóné,
sz. Peli Nagy Ludovikának 7140 ft. és
2317 ft. 80 kr. tökekövetelés és járulékai
kielégítése végett néhai Gyurcsányi Gábor
örökösei tulajdonához tartozó, 8 a NagySáró község 8. számu telekjegyzőkönyvben A I 1—20 sorszámok alatt foglalt s
biróilag 124,590 ftra becsült, nemkülönben
a Szódó községbeli 2-dik számu telekjegyzőkönyvben A f 1—8 sorszámok alatt
foglalt s biróilag 10,707 ft. 55 krra becsült
nemesi jószágok végrehajtási elárverelése
elrendeltetvén , első árverési határnapul
1864. évi január hó 28-ik napja, és második
árverési határnapul február hó 29. napja
mindenkor reggeli 10 órakor a helyszinére
Nagy-Sáró községébe tüzetett ki, mely
árveréshez a venni szándékozók a becsárnak 5°/o tevő bánatpénzzel ellátva, megjelenni azon megjegyzéssel kéretnek fel,
hogy ezen jószágok csak a második árveréskor fognak a becsáron alul is eladatni.
— Az árverési föltételek a kebelbeli telekkönyvi hivatalban tekinthetők meg, megjegyeitetik még, miszerint ezen két helységben fekvő birtokok egymástól elkülönítve is eladatnak.
Barsmegyei törvényszék mint telekkönyvi
biróságnak Ar.-Maróthon 1863., november
hó 28.án tartott tanácsüléséből.
476 (2—3)
Törvényszéki elnök:

1786 sz.

GAAL

ALAJOS.

LOHSE szakáll- és szemoldök-növesztö-szere.
(Cydonia 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.
A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szineha s;yott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.
Egy eredeti nagyobb tégely ára 3 ft. Egy kisebb tégely ára 1 ft. 60 k r .
m j ^ ^ ^ K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSE-nál B e r l i n b e n , Jagerstrasse 46.
g|^^»
A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningi herczeg, Schwarzenburg-Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállítója, — és

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytárban, király-utcza 7-ik szám alatt.

457(5—6)

légmentes szoba-ürszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden árnyékszékre alkalmazható, vizzel
zárolt légmentes késefiietek, légzárlattal
együtt darabja 12 ft., egyszerü árnyékszékzárak darabja 4 ft. Készít továbbá:
angol és horgony-árnyékszék-csökét,
s azokat a lehető legolcsóbb árért számitja:

MIKSITS KÁROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren
468
2-ik szám alatt.
(4—6)

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
„az általam készitett Seidlitz-por minden katalyá.ja megkülönböztetésül hasonló készítményektől saját iparjegyem és
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-bnrkolatán ismerjelül viznyomásban „Moll's SeidlitzPulver" látható."

Ára egy bepecsételt eredeti kaüilyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

Bescíiorncr A. M. és társa

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitiák, hogy e porok rőgzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vér-todulasnál, csúzos fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez érteiembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezeigazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészekés orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

érczkoporsók ío«jári raktára,

A főraktár létezik :

szilárdabbak s diszesebbek, mint a fakoporsók, s nem drágábbak a fából készülteknél,
ajánlja az alulirt gyár mindazoknak, kiknek
azon szomoru kötelesség teljesítése jutott,
hogy szeretett öveik holttetemeit illő módon eltakaríthassák.
elsö cs. kir. legf. szab.

hol ezen érczkoporsók nagy választékán
kivül még mindennemü szemíodelek, vánkosok, matráczok, virágok stb. lehetőleg
legolcsóbb áron kaphatók, — létezik:
Pesten, a kis-hidutezában, a „vadászk ü r f szálloda mellett.
3
C^ " Vidéki megrendelések pontosan és
gyorsan teljesittetnek.
348(11—12)

PESTEN {

TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STElftBACII JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai „ B e r g e n " városból való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
Mindennemű
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyojtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdő-bajokban, seropuulus ea rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
.
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gyógyszerész
Bécsben,
kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.
295(21-50)
Jfiíirwi*:
I l l V l ^ l ^ A . $ ,%Um Storch", Tuchlauben.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatta Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

takaró-papirosok
(Makulatiir)

Elöfizetési

föltételek 1864-dik évre :

a Vasárnapi Ujság és Pelitikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre ft ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

novem._ 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk
i
italunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában : Haasenstein és Vogkr. — M. Frankfi
ikfurtban : Olts Mollien és Jneger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
ll
trNZgazdáNzati üjtyniikséii; is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 •jkr.
újkr.

Dr. C z i l c h e r t

Vizzel zárolt

Figyelmeztetés. Tapasztalván, hogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sőt a közönség ámítása
végett hamisitott névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, a e végett a külső alak hasonlatosságánál fogva
saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint

Érczkoporsód

Pest, januárius 24-én 1864.

Róbert.

mes és kölcsönösen oktató, eszmeébresztö
társalgás lassankint mind a kettőnek szellemi irányát azonositá : Klauzál, a roppant
birtokok kormányzásával elfoglalt gyakorlati gazda, mindinkább a természet titkainak fölfedezését czélul kitűző tudománynak
lőn embere (az ez idötájban kidolgozott s
késöbb közzétett tenyésztési alapelvei ezt
eléggé tanusítják); Czilchert, az orvos, viszont a gazdálkodás egyéb gyakorlati ágaira,
jelesen az állattenyésztésre forditotta mind
inkább figyelmét.
Áldott baráti viszony volt ez, s a közre

nek, melyeket hazánk, teljes joggal kötött e
szép frigyhez, melyből már addig is a rohonczi gazdaképző-intézet, s emellett egy
okszerű haszonbéri rendszer gyönyörü mintája, valamint példánykép szolgálható több
gazdasági vállalat keletkezett.
Mielött Czilchertnek határozottan gazdái
életét tovább rajzolnók, röviden megérintjük, hogy hét évi orvosi gyakorlata alatt
mit köszönt neki magyar irodalmunk. Mint
hiv látogatója és vizsgálója a szliácsi fürdőnek^ volt az, ki e jeles gyógyvízről első irt
magyar nyelven kimeritő monographiát,
mely 1838-ban jelent meg Pesten, s még mai nap is az orvosok
és betegek kedvencz szliácsi kalauza. Irt tovább szakmája érdekében az „Orvosi tárban," s ebbeli czikkeiböl látjuk, hogy Nyitramegyében különös orvosegyletet is hozott létre, söt a magyar
orvosok és természetvizsgálók
gyülekezeteinek l é t e s í t é s é b e n
neki, az öreg Bene mellett, nem
csekély része van. Közfigyelmet
gerjesztettek átalánosb müveléstörténelmi terjedelmesb értekezései, melyek m i n t : „Napoleon koponyája phrünologiai tekintetben" —- „az országok elhalása"
— a „lelenczházak" stb. akkor jelentek meg töle részint az Athe° ^x
naeumban, részint az akkori Pesti
N
Hírlapban.
Igy töltvén orvosi gyakorlata
első stádiumát, Czilchert 1839-ik
évben gazda lett, oly társaságban
bérelvén ki gr. Batthyányi Gusztáv n. sz. mihályi s borostyánkői
uradalmait Rohoncz mellett Vasmegyében, mely nálánál kevésbbé
fogékony s képesített egyéniség
szakbeli kimiveltetésére is csak
kedvezően hatott volna. Tudja a
gazdaközönség, hogy most élő
legjelesb magyar gazdáink teteDr.
C Z I L C H E lt T lt ü 15 E R T.
mes része e társaságból került ki.
Korszakos volt ugyanis a magyar mezeinézve nem eredmény nélküli; fájdalom, hogy
b
gróf biza
mát
T * L °M°*
megnyert ta' midőn legszorosabbra füződött az által, gazdaság fejlődésére a jeles Klauzál Imre
nácsadó, s Nyitramegye egyik legtekinté- hogy Czilchert elválván végkép az orvosi átköltözése Rohonczra, hová a szeretett
lyesb orvosa de mindenekelőtt mint felejt- gyakorlattól, s követvén barátját Megyer- vezért lelkesedett válogatott sereg követte,
hetién, ,Klauzál
pv
, , . . Imrénk
, lelki
. - - testi
— •
«•
•barátj'a
"cn^ja. ről Rohonczra, a halál nemsokára felbontáhogy kitűzze Rohoncz és Borostyánkő váÜz
utóbbi
viszony
oly
b
e
ő
l
£z utóbbi viszony oly benső vala, h
hogy a a szép frigyet; kiragadta Klauzál Imrét az rainak bástyáiról nemcsak az okszerűbb
tolytonos együttlét s a két barát közti, ne- | élők közöl s végetvetett a szép remények- gazdasági termelés haladási zászlóját, halapjainkban a legjelesb magyar juhászgazdák egyike, Czikhert Robert, 1809-ben
született Beszterczebányán Zólyommegyében. Szülei e város müveltebb polgárai közé
tartoztak, kik mérsékelt vagyonukat öt gyermekök nevelésére gondolták legczélszerübben forditani. Elvégezvén az első öt iskolát
Beszterczebányán, a miskolczi ev. gymnasiumba küldetett, hogy a magyar nyelvet is
magáévá tegye; philosophiát azután egy
évig Selmeczen, egy évig Pozsonyban hallgatván, íényes bizonyítványokkal jelent meg
a bécsi egyetemben, hol is mint rendes orvosnövendék már 17 esztendős
korában beíratott.
„De morbis metallurgorum"
(A bányászok betegségeiről) irt
értekezése után 1831-ben tudorrá
lett, s a 24 éves alapos müveltségü orvost a sors már akkor szemelte ki a magyar gazdaság számára, anélkül, hogy ez neki magának ekkor eszeágában is lett
volna. Feltünő, hogy a gazdászat
épen e zászló alól szedi mindenütt legkitünőbb embereit, s hol
volna még gazdasági tudományunk, ha azt a külföldön Thaer,
Block, Burger, Sinclair, Dombasle, Liebig stb. nem világosítja
meg a tudomány fáklyájával, —
pedig ezek eredetileg mind orvosok valának.
A mi fiatal orvosunkat is pályája kezdetén a sors az akkori
nagyhirü magyar gazdával, Klauzál Imrével hozá össze, ki szokott mély pillantásával azonnal
felismervén emberét, gr. Károlyi
Lajosnak ajánlá a tót-megyeri
uradalom orvosául.
Tót-Megyeren Czilchert Rópert két évig müködött áldásteljes orvosi gyakorlat közt, mint a
magyar gazdaságok egyik fénypontjában alkalmazott; és szamos családnak
k nagyrabecsült
nagyrabecsült ororvosi
barátja
é
vosi barátja és a szegény betegek jótevője, í
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nem lrogy egyszersmind egy uj nemzedék ki- vagy a megyékben, vagy bel- és külföldi j
képezésére megalkossa, azon intézetet mely- i kiállításokon, -- vagy bár az irodalom
nek lángeszü és talpra esett szervezésébe terén, melyen ö részint a magyar és német
csak egy hiba csuszott be, az t. i. hogy anyagi! gazdasági lapok, részint a pozsonymegyei
fennállhatása nem volt eléggé biztos alapra gazd. egyletnek évkönyvei, részint önálló
fektetve, s hogy tehát azt már rövid idö J dolgozatok utján folytonosan müködik, ő
1
után a sors szeszélye elenyésztetheté.
j nyerte el „Állattenyésztési eszmék' czimü
E gazdaképző intézetben Czilchert Ró- ! munkájával a Gazdasági egyesület által ki]
bért is mint tanár, s az általa kiadott folyó- tüzött egyik pályadijat is.
Óhajtjuk, hogy az országos gazdasági'
iratban(„Rohonczi közlemények")mint munkatárs szerepelvén, az intézet elenyészte egyesület e tevékeny választmányi tagját j
után a gazdái gyakorlat íbglalá el egész s a pozsonymegyei egylet alelnökét az ég i
munkásságát, annyival inkább, mivel a fen- még sokáig megtartsa; s engedje, hogy szép
tebb nevezett vállalati fővezér egészségi tehetségü s gondosan nevelt egyetlen fia őt
állapota mindinkább sulyosbodott, ereje ha- e téren mielőbb segitse, s ha majd kell, pó'
V.
nyatlott, mig végre, főleg annak bekövet- tolja.
kezett halála után a „Klauzál Imre társai"
czime alatt ismeretes juh-és növénytenyészVáró lányka.
tési intézet fenntartása és kezelése egészen
Széles rónán, árnyas fák körében
Czilchert vállaira nehezedett.
Kis kutacska áll magába régen;
Hogy nemes barátja elvesztése a legméOldalánál ott hever a gémje . . .
lyebb benyomást idézte elö kedélyében,
Tán a villám s fergeteg tőré le.
senkisem Csudálta, a ki tudta, hogy a két
— A nap épen alkonyatba hajlik . . .
embert mily benső szeretet és tisztelet köteMessze, messze lányka dala hallik,
lékei fűzték egymáshoz. Jelleme ezentul még
Halk-soliajtva járja át a tájat
komolyabb lőn, mint volt mindig, s ha ideEs utána lassu viszhang támad.
jével azelött is igen kimérve bánt, s abból
Hangzik a dal . . . a mező tündére
puszta társalkodasra igen keveset áldozott,
Árnyas fák közt a kis-kúthoz ére.
most még kizáróbban csak a munkának szenLeng a szélben szalagja, kendője . . .
telé egész életét. Barátja halála után csak— Hej ha látná barna szeretője!
hamar más csapás érte vállalatát. Az 1848Ledül szépen kis kutacska mellé,
diki évvel beállott változás, jelesen az urbéHogy magát ott ujra kipihenné.
riség megszüntetése, vasmegyei haszonbéréRáborul a lombok hüse, árnya —
nek is véget vetett, melyben épen az urbéri
S figyel, mintha valakire várna.
jövedelem játszott nagy szerepet. A tenyészDalra zendül réha néha ajka . . .
kosok eladására alapitott juhnyáj s a kertéElhal a dal egy nehéz sóhajba.
szeti intézet számára más alkalmatos helyiS néz merengve még figyelmesebben,
ségről kellett most gondoskodni. Több ajánHomlokára bú felhője lebben.
lat közül Czilchert Róbert végre a ke. . . Három éve, hosszu három éve,
reskedelmileg kedvezően fekvő oroszvári
Mikor itt ü ! t utoljára véle.
uradalmat valasztá Mosonymegyében, szöItt bucsuzott — itt maradt el tőle
vetkezvén főuraink egyikével annak haszonBizonytalan szomoru időre . . .
bérbe vételére nézve.
Hova lett, hogy katonának irták ?
Azonban e haszonbér is rövid két év Jön a szellő, az talán majd hirt ád . . .
Megy a szellő — csalfa mint az álom —
mulva már végét érte, az uradalom tulajEnyelegve hajló rózsaszálon.
doni joga a főúri bérlőtárs által szereztetvén meg, s ebből a nagy költséggel áttett
Fejét néha kis kezére hajtja,
Néz a tájra, végig tekint rajta . . .
kertészeti vállalat s a hires juhnyáj is egyeDe hiába! szép reménye, vágya
nes adásvevési egyezség utján annak kizáró
Kihal mint a róna délibábja.
birtokába ment át. Czilchert erre az e változások következtében neki jutott gűtori
— Piros a nap . . . nagyra nőtt az árnyé.',
De azért a barna kis lány vár még —
jószágára költözött át, hol is 1851. évben
Azt a szellőt, azt a felhőt várja,
Szilézia legelső három juhnyájának törzséMelytől izen hű galambja, párja .
ből gondos választás után uj törzsjuhnyájat
alkotott E juhnyájat most nemcsak a maMegmenti korsaját a kúton
És megindul a virágos uton.
gyar tenyésztő közönség, országos törzsVisszatekint... de minek? . . . hiába!
könyvünk nyomán s kedvelt tenyészkosai
Enyhül a bú zokogó dalára.
után, hanem a külföld is ismeri a párisi,
bécsi, londoni és hamburgi kiállítások óta.
Széles rónán árnyas fák körében
Kis kutacska áll magába resten.
Ez egészen önalkotta nyáj által ki van feItt van a lány este, virradattal
jezve Czilchert tenyésztői álláspontja és
És a tájat átrepüli a dal . . .
iránya; nemkülönben be van bizonyitva az
Komáromi Kálmán.
. o gazdái képessége és szorgalma is. Ezen
egyik legnevezetesb magyar juhnyáj nem
dúsgazdag főúri eszközök segitségével jött
Ha valaki kővel hajt meg, dobd
létre, hanem eredetét egyedül a szerény
vissza kenyérrel.
állásu magánember intelligentiájának és
öntudatteljes kitartásának köszönheti. BuzElszaladt a vad török nép,
* ditó példa ez minden elöretörekvö gazdára
Azt sem tudta merre fusson,
nézve, kit születése alkalmával a sors nem
Gyalázat vagy gyáva halál
fektetett arany bölcsőbe. ,.Hatalom a tudóVárt reája minden uton.
u
mám/!'' és „Pénz az ido! ha hasznát tudKiszaladna a világból
juk venni.
Kinizsi név hallatára,
Reszketett, ha rá is gondolti
Magyar juhtenyésztésünk emelésére CzilA harczmezők vas fiára. . . .
chert a nyájából származott kosok terjesztése, s más nagyszerü juhnyájak magára
— Elfutott ő . . . a magyar vig
vállalt okszerű rendezése által hat. A „MezeiLakomát ül a harcztéren
gazdaság könyve" szerint is ö ez ügynek
Hogy a nap — bár nagyon régi —
Még sem látott ilyet régen.
„mostanság hazánkban egyik legtevékenyebb apostola," kinek nevével mindenütt
Áldomásra tölt kupákat
találkozunk, hol a juhtenyésztésre vonatkozó
Emelintnek a vitézek;
bármi mozgalomról értesülünk, legyen az
S mint a távol ég moraja :
az országos gazdasági egyesület körében,
Feldörög a harczi ének.

Ott a nagy hős, vigad ő is,
Hogy kitetszik vigadása!
Mint a harczban, ugy pohár közt
Kedvkapólag néznek rája. —
— Ki látta már a patakot,
Mely a nagy folyamnak szalad,
Mintha el akarná vinni —
S im az árva benne marad! —
— Tudja Isten, honnan jőve
Egy termetes ozmán fajta . . .
Dárdát ragad, neki szalad,
Hogy Kinizsit agyonhajtja.
„Ah te szegény cserebogár!
— Szólt a nagy hős s jót nevetett —
Eléggé vig vagyok most is
Mért növeszted a kedvemet? . . .
Hej ne fuss hát, hova sietsz!?
Jöszte vissza, mulasd magad.
Lásd a halál is elbámul,
Ha a magyar ember vigad.
Ne siess ugy, ne szaladj ugy,
Mert a lábad elveszíted . . .
. . . De ha ép' ugy tetszik . . . egy kis
Útravalót adok néked."
S keresztyéni jószándékkal
Egy kenyeret hajt utána.
. . . Remek lökés! s a vitézek
Örömzaj közt isznak rája.
Nem fut már az ozmán tovább.
Paradicsom őtet várja;
Egy kenyér utravalóval
Elmehet a másvilágra!
Rudolf.
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Azt az arabot, ki Jónást elfogta, Derárnak hitták.
A trétáig vakmerő kalandor; legjobb
neve ,,a csaták bohócza."
Ilyen bohóságokat mesélnek róla :
Mikor Heraclius császár hatvanezer főnyi gyakorlott serege megjelent Aiznadin
mellett, hogy Damaskust az ostrom alól fölszabaditsa; a fővezér, Verdán épen felállított csapatjait szemlélte, egy arany lánczokkal kantározott fehér öszvéren ülve, a midőn
észreveszi, hogy fényes, pánczélos kisérete
közé egy idegen lovas is vegyült.
Hogy idegen lehetett, azt nem annyira
öltözete mutatta, mint inkább az, hogy egészen mezitelen volt, csak csipöje körül volt
egy veres sháwl kötve, fegyver sem volt
nála egyéb, csak egy lándzsa.
Ez volt Derár.
A vakmerő kalandor az egész tábor szemeláttára átlovagolt az ellenséges hadsereghez, s mire figyelembe kezdték venni, már
oly közel volt a fővezérhez, hogy egy kopja
Vetéssel ledöfhette volna öszvéréről.
„Fogjátok el élve a vakmerőt!" Kiáltá
Verdán kiséröinek s harmincz vértes lovas
rögtön neki támadt az egyetlen mezitelennek.
Élve? Derárt? Halva sem! — A mint a
fényes lovasok neki száguldtak, elkezdett
előttük csapongva pákászni könnyü lován,
nyereg, kantár, fegyverzet nélkül, ide-oda
csalogatta öket, közel hagyta magához jöni;
egy rug tatással megint elhagyta valamennyit, kiszemelt egyet üldözői közöl,
attól behagyta magát érni, s mikor kopjadöfésnyire voltak, gyorsan visszafordult
ellene, s egy lökéssel kiveté nyergéből
a porba, — Áz ellenfél döfése jobbra-balra
elsurrana mellette, nem védte magát paizszsal, engedett a levegőbe szurkáltatni maga
mellett; kisiklott, mint sima hal a kézből,
mint kénesö csepp a tu hegye elöl, s az ö
kopjája oda talált, a hol vas nem volt az
ellenfélen, vagy pedig hirtelen oldalt ugratta
lovát, s a nyomában elrohanónak hátulról

ütötte nyakszirtébe a gerelyt; egyszer-egy- moldvai magyar helységek t. i. a csiksom-1 név nyomozásában a nézetek különfélék.
szer ugy tett, mintha le akarna lováról for- lyói könyvnyomdában Kájoni Jánosnak Ugyancsak p. Gegö e körül azt hozza fel,
dulni s mikor eléje kerültek, lován féloldalt Andrási Rafael által nyomatott énekes köny- hogy „Konstantin császár a pacinacitákat,
lógva tört soraikon keresztül. Tizenhét lova- vét szokták régi idök óta használni. Mily kik szintén kun nemzetségnek tartatnak,
got levert élve-halva lováról, mig társai had- sikerrel? Alfalu, Szaloncza s több más pap changar-oknak nevezte. Mongol nyelven
sorához visszamenekült a csaták bohócza; nélküli helységek igazolják, melyekben az chango = erős; a chinaiak Tibetet Changaz egész hadsor tetszés-rivallásától fogadva. u. n. diákok csupán énekeikkel századokon nak mondják." Mi ehhez csak azt jegyezzük
Mikor Kaled e merényletért szigoruan át fönn tudták a vallást és nemzetiséget tar- meg, hogy cs an a magyar nyelvben tiszta
tani. És ma az olasz papok — azon ürügy gyök s származéka csanog, annyit tesz, hogy
kérdőre fogta, azt felelte neki :
„Meg akartam kisérteni magamom, vaj- alatt, hogy benne a hit titkai nincsenek egé- rutul, kellemetlenül hangzik, miután pedig
jon fog-e ma Allah csodát tenni értünk ? — szen kimerítve, jóllehet, hogy ök a nyelvet a csángók nyelve a magyar fülnek szokatEgyébiránt Ök kötöttek belém, én csak véd- nem értik — ezen egyetlen vigasztalástól is lanul, tehát kellemetlenül hangzik; meglemeg akarják fosztani, helyette kétségkivül het, söt valószinü, hogy innét ragadt rájuk e
tem magamat."
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még kötve attól a hatalmas ökölcsapástól, említeném, ha Paroni moldvai püspök kör- legyen el s pedig annyival inkább, mivel e
melyet Jónás öklétől az éjszakai tusában ka- levelei, melyekben az érintett visszaéléseket szó még most is, mint tulajdonképeri melpott ; — jó ököl volt, érdemes volt, hogy egy keményen tiltja, kétségenkivül nem he-léknév, csak epitheton gyanánt szolgál, ritlyeznék; s fájdalom! ha mindezek mais nem kán áll maga, hanem többnyire a sajátlagos
muzulmán vitéz megszorítsa.
— Üdvözöllek Jónás bég. Nagyon örü- divatoznának. Ide mellékül elvégre a jól valódi név elött, igy : csángó magyar. —
lök, hogy Damaskusból elszökni nem enged- rendezett tanitó-intézetek falusi népiskolák Cser**/, kellemes hangzást jelent s a csangn&k
telek. Egy ütést kaptam tőled, a mi nagyon hiánya, mit azonban annál kevésbbé bámul ellentéte; oly viszony áll e két szó között
jó volt. Ezt szeretném megszolgálni. Azzal hatni, mivel roszabb karban szemléljük a fel, mint a görög symphonia és kakophonia
szeretném megszolgálni, hogy téged Damas- tartomány fővárosának nemzeti iskoláit is. közt s régi magyar gyökök. A csengetyüt a
kusba ismét visszavigyelek; s szökevény Jászvásárban például : egy Mihály vajda török is csiavgn&k. hija.
társadat, ki megmenekült, számodra vissza- akadémiája czimet visel s mégis benne a
Az erdélyi székelyek azon magyarok
keritsen. Te ismered Damaskus titkos bejá- philosophiát saját nyelven alig tudják tani- unokái, kiket a bolgárok s besenyők, mig
ratait, tudod, hogy legalkalmasabbak a bás- tani; oka, a nyelv műveletiensége, rendszer Árpád Arnulf császárral Morvaországot tátyák a megostromlásra; parancsolj velem, nem léte, a tanitók szüntelen változása." stb madta meg, hazájukból az Etelközből kiszoveled fogok menni, s ugy harczolok mellet,,A moldvai magyar plébániák messze rítottak s kik azután előlük ide menekülvén,
ted, mikor kivánni fogod, mintha saját két kiterjedő filiáit a missionariusok gyéren lá- meg is székeltek s mind máig fennmaradtak.
kezed volnék.
togatván meg, körüljárják most az oláh A kunok több izben viseltek háborut MaJónás bég visszaszoritá a szaraczén kezét. pópák; s igéret, szépszó és kecsegtetés által gyarország ellen s több izben költöztek is
Ez valóban nagy veszély volt Damas- az örnélküli nyájból igen sokat átvisznek ide át. A IV. Béla idejében bejött Kötény
kusra! Két ilyen kéz egymást szorítása.
egy más akolba, hol szőr- és nyelv-változ- (Kuthen) király még nem vezette MagyarMert ha Jónás bégnek volt akarata az tatva mekegniök kell. Ez akkor történik országba az Összes kun népet*), mert 1282ostromolt város gyöngéit elárulni, Derárnak leginkább, midőn a földesur keresztatyának ben Oldamur kun törzsökfej ismét Moldvolt merészsége, azokat ellenség vesztére ajánlkozik. íly esetekben a kath. keresztség vából tört be, a magyarországi kunokat
fordítani.
elégtelennek tartatván, a szegény áttérő egy szigorubb rendszabályok alá szorító IV.
Epén igy esett el Damaskus ostroma nagy kád vizbe háromszor bedöböcsöltetik, László ellen, kit azonban e király a Hód taelőtt Bodra, épen igy árulta el városa titkos s miután előbbeni vallását s rokonait meg- vánál**) Csongrádmegyében megvert scsak
földalatti kijáratát Romanus, épen igy ve- átkozta, felöltöztetik. Ezzel megvan a vallás, majdnem 100 évvel késöbb fogytak meg
zette Derár vakmerő száz vitézét a sötétsé- meg — habár néha egy szót sem tud oláhul Moldva lakói annyira, hogy Dragosh, a
gen keresztül a város falai mögé, s az éjsza- - - a nyelvváltoztatás. Szomoru csere! mely- marmarosi oláhoknak (kiket itt 1284-ben
kai roham utáti épen igy esküdte el magá- ben minden igéret helyett többnyire egy uj Kun-László telepitett meg) vajdája, népével
tól régi hitét, a béke és szeretet vallását gatya és ing szokott lenni a felüladás, egy ismét ezen országba költözhetett. Ekkor jöttek azután Lithvániából Marnmrosba a máig
az egybegyült arab vezérek s egész fogoly- pohár bor vagy hallenka a beigtatás."
lyá esett hitsorsosainak közönsége elött, miIgy ir páter Gegö Elek, kit a magyar is ott lakó ruthének, vagy rusznyákok.
ként Jónás bég, ki vitéz volt, és áruló lett, akadémia küldött volt Moldvába, hogy ott
Még sokkal később, I. Mátyás alatt is
hittagadó lett és esküdött :
lakó feleink viszonyait kipuhatolja. Hogy történt Bonfin szerint kán átköltözés, s
„ En — Jónás bég — lemondok a közös- ezek még tökéletesen el nem oláhosod- ugyane király üzte innét a soprony- és poségrül veletek, mind ezen, mind a más vilá- tak, az valóban nem a moldvai kormá- zsonymegyei huszita magyarokat Moldvába,
gon. En megtagadom öt, ki keresztre feszit- nyon múlott s egyedül azon körülménynek kik ott a waslui kerületben a Pruth folyó
teték, és mindenkit, a ki őt imádja. És vá- köszönhető,hogy a csángó anyanyelvét nem mellett fekvő Husz nevű várost alapitották
lasztom Allaht az én urammá, az Izlámot örömest cseréli fel mással. — írhatnánk mi s napjainkig részint eloláhosodván, részint
az én vallásommá. Mekkát az én templo- e dolog körül még ép ilyeket, miket szem- Bessarábiába költözvén, alig egy pár csamommá, a muzulmánokat testvéreimmé és mel láttunk, füllel halottunk; de hogy sö ládra olvadtak.
Mohammedet az én prófétámmá; ki elkül- raink _ az elfogultságnak még csak árnyával
A székelyek tömegesen csak Maria Tedetett, hogy bennünket az igaz ösvényre té- se bírjanak, csupán az egyszerü tények elő- rézia alatt vándoroltak ki, midőn a kormány
ritsen, s az igaz hitet azoknak daczára föle- sorolására szorítkoztunk s egy minden te- a székely határőr-ezredeket erőszakkal állimelje, kik az Istenen kivül bálványokat kintetben hiteles szerző szavait idéztük azért, totta fel.Történtek azonban marsokkal ezeimádnak!!!"
mert ő reá még a rosz akarat sem foghatná, lött, később is és történnek — sajnos —
h°gy a J e l e n viszályoktól indíttatva, elfogult még most is egyes ily átköltözések.
És mind azt, egv halavány hölgy két szemmel vizsgálta a körülményeket, miután
Ép napjainkban volna a lapoknak felszép szeméért t
1838-ban, tehát ezelőtt 25 évvel irt.
adata
e kivándorlások ellen a leghatározotr
"
»eert !
(Folytatása következik.} .
A csángók Moldvának régibb lakói, tabban, nemcsak egyes oláhországi levelekmint a rumunyok, mert ök a kunoktól szár- ben felszólalni s a közönségé, hogy testvémaznak, kik már jóval őseink ideköltözte reit e meggondolatlan, szerencsétlen lépésMoldvai vándorlásaim.
elött az Etelközöt, melybe Moldva is tarto(Vege.)
*) Tudjuk azt Kézaiból is, hogy még az itt lakók közott, lakták s idönkint hazánkba is át-átkölDe kövessük ismét Gegöt : „Az emlitet- tözködtek, de maradékokat mindig hagyván zül is sokan ismét visszatértek s Pray, Fejér s többek irataiból kiviláglik, hogy onnét egytől egyig sohasem költöztem (olasz) missionariusok nyelvbeli járat- maguk után, ép ugy, mint a magyar nép a tek
ide.
lanságával párosul azon vétkes tett, mely- Volga mellett azon rokonokat, kiket Juli*•) Nem értjük, hogy mondhatja Thuróczi e csatáról:
lyel a magyar egyházi énekeket gátolják. A anus barát 1237-ben felkeresett. A csángó „Adlaeum Hord. qui1 in Transilvania ultra Claudiopomli in
oco campestri situs' stb. (L. II. 7é.). — P. D.
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töl minden áron visszatartsa, mert mig
egyrészt netán kiköltözködö alföldi véreink
ezt keservesen siratnák és bánnák meg: addig másrészt nekünk nem maradna egyéb
hátra, mint apáink vérével áztatott földünket ismét Würtemberg és Thüringia szorgalmas és jámbor, de nem mi közénk való fiaival népesíteni. — Eléggé megfogytunk már,
halálos vétek volna, ha még nagyobb fogyatkozásunkat, minden módon nem gátolnók.
Utamat Szászkúttól északi irányban
Tatrosnak — mely helység onnét nevezetes,
hogy a nagy érdekü u. n. müncheni codex
itt készült — Bakó felé folytattam, hol Margit, moldvai herczegnö a XIV. században a
magyarok számára r. k. templomot és zárdát alapitott, melynek, mint már fölebb
idéztük, még 1646-ban tizenkét magyar
szerzetese volt.
A mit átalánosságban e nép felöl mondhatok, kevés szóba fogom foglalni. Sajnos,
sokkal rövidebb ideig tartózkodtam ott,
hogysem mélyebb tekintetet vethettem volna
a moldvai magyarok átalános jellemébe
s csak oly jelenségekről
mond hatok
itéletet, melyeket véletlen tüntetett
elém.Fürkésznem , vizsgálódnom időm
és elég alkalmam nem levén, csak átalános fogalommal és —
őszintén megvallva, kellemetlen emlékekkel tértem
vissza. — E
nép a műveltségtől szánalomra méltó
távolban áll;
az oláhokról
csak ugy ragad rá a sok
babona és álhiedelem, melyekből sok
á a házi
hái
már
A gróf
szokásokban
is ugy megfészkelödött, hogy bajos lesz kiirtani.
Igaz, hogy a csángók s székelyek műveltebbek, iparkodóbbak és tisztábbak, erkölcsösebbek, gazdálkodóbbak és igy jobb
módúak is az oláhnál, van tisztességes ruházatuk, ágynemüjök, házi bútoruk, a mi az
oláhnál nincs; ételük nem csupa puliszka és
máié, hanem esznek, mint ök mondják, kenyerhet, huszocskát, ölnek szertészkét; de a

kiejtéssel egyedül is kiérdemli a csángó
nevet.
Hogy mindenütt szivesen láttak, örültek
ha megvendégelhettek, vagy bármi csekélységgel hasznomra lehettek : ezt ugy
hiszem emlitenem alig szükség, mert hiszen az olvasó tudja, hogy magyarokról
beszélek, kikben, daczára a mostoha körülményeknek, magyar lélek él, és magyar sziv
dobog.
Bakó környékén fekszenek legsűrűbben
a magyar helységek, melyek lakóinak számát hozzávetőleg mintegy 60—65,000-re
tehetjük.
Bakón tul még egy-két falut keresvén
fel, ugyanazon irányban merre jöttein, ismét
haza indultam s Brassóban pár napot töltve,
Temesvár felé folytattam utamat, honnét
egy szép nyári éjen a Pestre robog*) vonat
egyik vaggonjában csakhamar elértem a délibábos Alföldet s Kis-Telek és Félegyháza
közt először pillantván meg ismét ama
messze távolban füstölő pásztortüzeket, kihajoltam a langyos nyári légbe s a boldog-

tek ide, bogy csekély emelkedésein ügetve érhet
fel egy könnyü terhü kocsi a hegy tetejére. E
hegynek e különösen az emlitett országutnak,
mely megannyi bástyafokul szolgálhat, nagy szerepe volt 1849 elején az u. n. branyiezkói csatában, mely még mindnyájunk emlékezetében van.
A ki a Branyiszkónak e kanyargó utján megállapodva, letekint az alatta elterülő Szepességre,
gyönyörű panorámán legelteti szemeit. Lába
alatt a méltóságos Branyiszkó huzódik el, ezüst
szalagként kígyózó országutával, kiálló szikláival
és sötét erdőjével; távolabb köröskörül kisebb
hegyek, kies dombok és völgyek terülnek el, gondosan mivelt szántóföldekkel, rétekkel és erdőkkel váltakozva. Közbeközbe számos helység, urasági lak és tanya (major) merül fel. A mindig
szélesedő termékeny völgy távolabb pontján a
szepesi vár büszke romjai emelkednek, egy három
oldalról szabadon álló mersdek mészszikla tetején
— a Turzók és Zápolyák egykori sasfészke, most
a Csáky grófok elpusztult birtokc. A várhegy
nyugati oldalán elterülő völgyben Szepesváralja,
a XVI szepesi város egyik csinosbika terül el barátságos tornyaival 8 házaival s tulrajta, egy mérsékelt emelkedésű dombháton a szepesi káptalan,
székesegyház és püspöki lak komor épületei, kettős tornya, s hazánk egyik legrégibb temploma
láthatók. Az elterülő íelységek sorában kalauzunk többi között a Csáky
grófokBiaczócz
és Hotkócz ne'
vű szép birtokait 8 kastélyait
-Ir
m u t a t j a ; ott
látjuk még a vidék kedvencz
két mulatóhelyét, a eivabradai s baldóczi
ásványos fürdőket is.
A látvány
nrgyszerüségéhez méltón, a
tájkép hátterét
a Tátra óriás
bérczei zárják
be, ködben borongó havas ormaikkal állva
•őrt hazánk itt e n i , legészakibb határvonalán. A ki e magasztos k é p e t
egyszer l á t t a
életében, az lelkében kitörölhetlen emléket
őriz meg.
Másik képünk ar emlitett völgy egyik
feltünőbb épitészeti müvét, a
Csákyak liotkórzi kápolnája. — (Miskovszky Gy. rajza után.)
C s á k y grófok
boldogtalan magyar Kanahán rónáitól fáj- birtokában levő hotkóczi kastély mellett épült
dalmas szivvel vettem még egyszer bucsut góth stylü, csinos kápolnát mutatja. Itt van a
Csákyak családi sírboltja is.

ama távollevő, elhagyott testvéreimtől.

Pető Dénes.

Az érzékek kölcsönös helyettesítése.
Hogy az elsö tekintetre oly különböKilátás a Branyiszkóról, s a hotkóczi
zöleg
alkotott érzéki szerveink egy egésznek
kápolna.
(Szepeimegyében.)

föld termékenységét tekintve, állapotuk
Lapunk mai képeinek egyike hazánk egyik
mindamellett is nyomoru.
legigézőbb tájképét mutatja be. Élénken érezzük
Tánczuk, ruházatuk oláhos s szinte szé- a rajzolói jóakarat tökéletlenségét különösen oly
gyenlik, ha valaki azt mondja nekik, hogy tárgyaknál, melyek a leggyakorlottabb művészi
is méltó és nehéz feladatul szolNagy-Magyarországban a viselet sokkal egy- képességnek
gálhatnának. Azért is segítségül hivjuk mindazon
szerübb, de mégis százszorta szebb; „De- olvasóink kellemes visszaemlékezéseit, kik valaha
hogy lelkeczkém, hát ott talán törökösz ru- e ponton elragadtatva merültek a természet széphát viszelnek?" kérdezett engem egy me- ségeinek csodálásába; kik pedig ott még meg
nyecske, midőn mondtam volna, minő a nem fordultak, azoknak szolgáljanak soraink előleges figyelmeztetésül.
magyarok viselete itthon.
A Branyiszkó nevü meredek, magas hegy,
Nyelvükben legfeltűnőbb a számtalan s
határfalat képez Sáros- és Szepesmegye között.
szinte nevetséges kicsinyítő szó : még a plé- Ezen vonul át az Eperjesről Lőcsére vezető postabános is csak papoczka; kellemetlenül hang- ut. Meredeksége különösen a szepesi oldalon
zik továbbá az s helyett mindenütt sz, pl. isz- rendkivüli, de azért Szepesmegye hajdani rendéi
eneczke; a cs helyett cz, zs helyett z, mely oly gyönyörü, kanyarulatos országutat teremtetz

élö tagjai gyanánt tekinthetők, annak legerősebb tanúbizonysága azon nevezetes tu-'
nemény, melynélfogva az ép érzék a beteget, megsérültét, elhaltat, vagy nemis létezettet helyettesiti. Ha az érzékek rendszerében valamely érzék szerve hiányozván, ezáltal a benyomások különfélesége befelé
megakadályoztatik, ezáltal a létezők mintegy szabadabb tért nyernek. Ha valamely
érzék szerve kifejlődésében megakadályoztatott, vagy megbetegedett, vagy pedig ha
egészen hiányzik, a többiek valamelyike
annálfinomabb,mintegy hivatva levén arra,
hogy a gyöngébbnek vagy egészen hiányzónak helyét pótolja. A kárpótlás e nevezetes körülményét az embernek valamint
erkölcsi, ugy anyagi természetében is vilá-

gosan kifejezve találjuk. Ez kényszerü következése tökéletes szervezetének, mely számára a látható lények sorában oly kitünö,
sajátságos, minden egyéb teremtményektől
oly határozottan elkülönített helyzetet biztosit.
Hogy valamely érzék hiányában a többiek
fölfogási finomsága növekszik, ismeretes
ugyan, de még eléggé ki nem fejtett tény.
E helyettesítés okvetlenül föltételezi valamely rész müködésének akadályozását, mely
működést más résznek kell átvállalnia. Az
életerő azon osztályrésze, mely a hiányzó
vagy beteg szervnek volt szánva; a másik,
amannak leginkább megfelelő résznek jut.
Mert az életerő, a szervektől és egyénektől
függetlenül, sajátszerü, emberi számitás alá
nem vonható törvényeit követi. Látjuk, hogy
kik kezeiket elvesztették, azok nincsenek
megfosztva mindazon tehetségektől, melyekkel birtak; a kezek müködését a lábak vevén át, igen finom, mesterséges munkákat
végeznek. Fájdalom, még büntettek is követtetnek el oly körülmények közt, midőn azokat
lehetetleneknek tartottuk.
Igy ama rablógyilkos, ki
karok nélkül
születvén,
Moszkvától
kevés mérföldnyire egy
erdő szélén
végezte gonoszságait. —
Az arra menőktől alamizsnát kért,
és azt, ki neki
ilyent, részvéttől indíttatva nyujtott, a szörnyeteg fejével gyomron
ütötte, s midőn e k k é p
eszméletét elvesztette, fogaival megragadván, az
erdőbe hurczolta.
Az életerő
mintegy játszik azon
anyagokkal,
melyeket áthat, és melyeken uralkodik.
— Mindenekfelett egyensúlyra való törekvést veszünk benne észre. Mihelyt ez
fenyegettetik, vagy meg van zavarva, azt
azonnal helyreütni iparkodik. A szerves
anyag nála csak eszköz, mely által czéljait
eléri. Az egész tüdő helyett annak egy kis
részecskéjét, a szivkamra helyett annak
billentyűjét, az agyvelö helyett annak egy
részét működteti.
És nemcsak egyes testekben találjuk a
kárpótlás e törvényét, hanem a föld egész
életében. Pusztitó ragályok után mindenkor
a
népesség rendkivüli termékenységét és
szaporaságát tapasztalták. E folytonosan
mindenhatóan müködő erő az, mely a maga
Szolgálatára mintegy teremni a szerveket.
Nem a szem, nem a fül tekintendő a látás
és hallás utolsó szervének, hanem ama teremtő hatalom, mely a látható és hangzó
világgal érintkezésbe lépni törekszik, és
melyhez, noha öntudatlanul, a szem és fül
engedelmeskedve, alkalmazkodik. Minden
érzéket ugy kell tekinteni, mint a többi
érmékkel rokon egyéniséget, mely a számára

kijelölt körbal kilépvén, helyének betöltését is megismeri. Ugy találjuk, hogy pontos
többi testvéreinek egyikétől vagy másikától határ egy érzék számára sincs szabva. Annál is, ki látás tehetségével bir, gyakran
várja.
Ekkép gondoltam én mindig az érzékek van szolgálatára a tapintás a tárgyak megkölcsönös helyettesitését az életerő áthelye- ismerésében. A hallás maga alá rendeli a
zése által megfejthetni, mint azt némely látást és viszont. Az izlés a tapintásból látszik származni a halaknál, hol egyszersmind
betegségeknél tapasztaljuk.
Mások az életerő helyett a lelket vették a szaglással is azonos. A legtöbb madárnál
fel e kölcsönös helyettesítés magyarázatául, az izlés a tapintás alakjában jelenik meg.
követvén e tekintetben a hires Stahl-féle Csak keveset ismerünk közölök, melyeknek
régi iskolát, mely az élet alapelvének min. nyel vök izlési szervekkel birna; ellenben
denben a lelket vette, de e részben nem egy legnagyobb részök a csőr hegyén rendkivül
tévedésbe esett. Ha a lélek a szemlélet va- finom érzéssel van ellátva. Soverby kísérlelamely nemét egyik vagy másik érzék tei szerint (Philosophical Magaz. 1836. ápr.
elgyengülése vagy vesztesége által kény- fűzet), melyeket a hosszufülü denevérrel
telen szenvedni, ezért más uton képes ma- tett, ez állat a legyek fogásában egyedül
gát kártalanítani. Valamely érzék elvesztése hallásának bámulatos finomsága által veáltal gyakran más érzék oly erőhöz és finom- zettetik. Mert minél gyöngébb a szem, misághoz jut, melylyel azelött nem birt; és nél kevésbé képes ez a napvilágot eltürni,
pedig e vélemény pártolói azt hiszik, hogy az állatoknál a szem tökéletlenségét annál
ez a léleknek reá irányzott nagyobb figyelme inkább gyámolitja a fül. Igy a vakondok a
következtében történik. Alább meglátjuk, legcsekélyebb neszt is hallja földalatti lahogy e magyarázat nem természetes, és kásában, és pedig annál inkább, mivel a föld
hogy például, ki ismét visszanyeri előbb jobb hangvezető a levegőnél. A szaglás és
izlés közel rokonságát az
em b é r n é l ,
mint ismeretes tényt, alig
szükséges emlitenem. Ritkán veszünk
észre ízlésünk
által valamit,
hogy az szaglásunkat is ne
érintené. Az
•erős nátha a
szaglással
együtt az izlést is megszünteti. Ma
guknál, azoly
különbözöleg
alkotott érzéki szerveknél
is, mint a hallás és látás,
világosan kifejezve találjuk, hogy
hang és szin
t u l a j d önképen csak
mennyiségileg különböznek, hogy a láKilátás a Branyiszkóról.
tás tehetsége
elvesztett látási tehetségét, ugyanazon pil- szükebb korlátok közé van ugyan szoritva,
lanatban azon finomabb tapintás, melylyel mint a hallásé, miután tiz octávát hallhau
JJ a i hegyeiben birt, megszünt, mi lehe tunk, de egyet sem láthatunk, — de hogy
tétlen volna, ha a finomság nem egyéb, mint hang és világosság, létezésöket az érzéki
tartÓ3 figyelem s gyakorlat szülte ügyesség. szervekkel vibratio által nyilvánítják, melyet
Az érzékek vizsgálatánál átalában érde- felfogni és az agyvelőhöz vezetni mindketmes, ismételve arra figyelmeztetni, hogy tőnek idegei egyaránt hivatvák.
valamennyi érzéket ugy tekinthetni, mint
Az érzékek általi észlelés titka épen nem
a fának egyes ágait. Minden egyes érzék az érzékek külső szerveiben, hanem a középteh4t természeténél fogva nem magában pontban keresendő, hol az ember minden
elkülönitett, önálló, hanem a közös lényeg- külsö benyomások öntudatára jut, tehát az
nek bizonyos kifejlödési mozzanata. Ezt az agyvelöben. Ha erre nézve megállapodunk,
egész állatvilágban világosan kifejezve lát- az emberi testben nem egy vetélyes tünejuk. Az érzékek egész sorozata közös kifej- mény elveszti csodálatosságát. Sok beteglődésében fensöbb egészre törekszik, mit ségben, péld. fájdalmas fejcsúzban, hystericsak az emberben, mint az általunk ismert ában az érzékek oly szokatlan érzékenysélegtökéletesebb szervezetben ér el. Igy a gét veszszük észre, mely a hihetetlennel
látás tehetsége a rovarok osztályában az határos. A világosság vagy hang legkisebb
érzésből látszik ébredni, hol mintegy csak mértéke is, melyet az egészséges alig vesz
gyöngén emelkedik föléje. Igy az emberben észre, képes itt a legnagyobb fájdalmat, •
is az alsóbb érzék bizonyos körülmények görcsöket elöidézni. Más idegbajokban, ájuközt fensöbbé emelkedhetik. A hiányzó látás lásban, görcsökben, noha az érzékek csatorhelyébe tapintás lép. Képes ez ily esetben nája nyitva áll, a legerősebb érzéki ingerenemcsak a világosságot és sötétséget meg- ket sem veszszük észre.
különböztetni, hanem a különböző színeket
Nem szenved kétséget, hogy az öntudat,
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mint azon szellemi tehetség, mely szerint a
külsö természetet bensőnkben felfogjuk,
minden idegekben kiterjed az érzéki szer
vekre, egyaránt levén képes minden gondolható észlelésre. Ezt az érzékek helyettesítésére alkalmazva, végre minden ideget
alkalmasnak találunk arra, hogy a benyomásokat befogadja.
Egyetlenegy ember sincs tehát annyira
elhagyatva, hogy habár több érzéke hiányzik, az emberiség jellemét kellene nélkülöznie. A süket-némák is érzik a hangot
a bőrön, a gyomor- és kézidegekben. Sok
süket, kiknél szorgos ápolás folytán a beszélő tehetség kifejlődött, a bensőben létezö
hallásról beszél. A tapintás általi hallásról
nevezetes példák vannak, még a süket-némáknál is.
Burnet egy genfi süket-néma lányt emlit, ki mindent megértett, mit nővére beszélt, mihelyt ez ajkait kezéhez illesztette.
Mert miután a hallható és tapintható meehanicus behatás közt csak a gyorsaság foka
tesz különbséget, a két érzéki észlelés közt
nem létezik szorosan megszabott határvonal.
Nehány év előtt Plymouthban az angolországi természetvizsgálók gyűlésében dr.
Fawler egy lányról tett jelentést, ki a rotherhithi dolgozó házban volt, és háromszorosan, u. m. süketség, némaság és vakság
által volt meglátogatva. A szerencsétlen, ki
akkor mintegy husz éves lehetett, süketnémán jött, a világra, s három éves korában
himlő által vakult meg. A legnagyobb mértékben megerőltetett emberi hangot nem
hallja; de fölijed, ha egy vasütőt, mely
feje fölött kötélen függ, egy vaslemezhez
ütnek. A tapintás az egyetlen érzék, melynek segitségével az emberek vele valamit
közölhetnek, és melyet ö is használ avégre,
hogy a személyekkel és tárgyakkal megis. merkedjék. Az izlés és szaglás megvan ugyan
nála, de — ugy látszik
ezekről nem bir
valami különös tudattal. Több évig egészen
állati életet látszott élni: de aztán — valószinüleg a fejlődési időszakban — nevezetes
változás történt lényéhen. Testére, ruházatára, illemre ugyanazon gondot kezdé fordítani, mint minden korabeli lány. A tágas
dolgozóház minden részébe vezető nélkül
el tud menni; valamennyi lakóit kézzel
való tapintás által megismeri; megveti ágyát,
és maga varrja öltözete legnehezebb részeit.
Mindarra, mit sajátjának tart, lehető leggondosabban ügyel. Ha egy shillinget kap
ajándékul, annak rendkivül örül, nevet, integet, és sokáig tapogatja kezeivel.
Hasonló hozzá James Mitchell, a vak
süket-néma, kinek történetét több év előtt
angol lapok hozták. Fia volt ö egy protestáns lelkésznek és 1795. nov. 11-én Naire
skót grófságban született, és pedig vakon
és süketen. Nála a hiányzó érzékeket a tapintás és szaglás helyettesitette. Valamely
idegen jelenlétét a magános paplakban,
szaglása által tudta meg. Ha észrevette,
hogy a vendég csizmát visel, kimenvén
a folyosóra, szorgalmasan vizsgálta az ostort. Azután az istállóba sietett és az idegen lovát vette szemle alá. Ha pedig kocsin jöttek a vendégek, a szin felé tapogatózott és a kocsit vizsgálta meg. Egyedül
tapintás által vezettetve, a paplak körül 200
lábnyi tért foglalt el hüvelykről hüvelykre
maga számára, hol félelem nélkül sétálgatott. A legtöbb tárgyat nyelvéhez illesztette,
hogy felületűkről meggyőződjék. Tapintás
által tanulta meg ismerni a közönséges házi
eszközöket. A tulajdonról birt fogalommal;
gondolatait pedig jelek által közlötte másokkal.
(Folytatása kavetkenik.)

Régi zárdák nyomai Sárköz vidékén.
Hajós és Nádudvar közt, gyönyörü rónán
terül a kalocsai érseki urodalomhoz tartozó Káli
puszta, e pusztának északi felében van az „Arpahcgy", mely magaslat, nevét nem onnan kapta,
mintha hegy vagy csak halom lenne, hanem tán
mert néhány öllel magasabb mint a két oldalán
nyuló nádas rétség széle vagy medre.
Az Arpahegyen egykoron valószínűen zárda
állt, de hogy kik birták, mi volt neve? tudni nem
lehet. Azonban még meglevő alapját nem egyszer
ásták ki akaratlanul is, lehet, tudatlanul. Többi
közt, midőn rókalyukat ásnának, hogy a megszorult vadat hatalmukba kerítsék, erős hosszu és
széles téglából rakott alapzatra találtak. Más
alkalommal, több ölön nehány sor téglát szedtek
fel, hogy az eke ne akadozzon; de hogy hova
lettek e téglák? — alig mondhatná meg valaki.
Egy más zárda létezését a nádudvari szőlőhegyen, — tanúsítja a német ajku lakosok „Klösterle" elnevezése.
Egykor nádudvari jegyző, Rajháty József,
midőn ama helyen a homokot — szőlőültetés végett forgattatná, egyik munkása valami üregbe
sülyedt, mely valószinüleg konyha volt, miután
benne padkaforma falazat, azon szén és egy
agyagból készült edény állt. Az üregnek egyik
fele földdel levén betömődve, a másik felének —
hol a padka állt — igen erős és széles fala volt,
miről gyanitani lehet, hogy a zárda nem volt kisszerű.
Ugyancsak az emlitett jegyző, a zárda alapjától csekély távolnyira egy kőkoporsóra bukkant,
melyben csekély értékü arany ékszert és csontokat
talált. A koporsó alját ismét behányatá s a tetejét szőlőháza előtt pad gyanánt használta, mig
holta után jóval idegen kézre jutott a szőlő és
ház, s az uj tulajdonos tán azóta káposztás-kőnek
használja. — Mint állitják, ismeretlen betük is
voltak rá vésve.
Könnyen meglehet, hogy e két helyen apátság is volt s azok czimét ma is viseli valamely
káptalani tag, a nélkül, hogy többet tudna valaki
az apátságokról, mint hogy : ,,elpusztultak, s helyök nem tudatik !"
Közli : Telepi Gyula.

Czélszerü javítás a kenyérsütésben.
Liebig tanár, egyik legkitünőbb német vagytudós, a kenyérkészités és javítás körül több
rendbeli vizsgálatot tett, és ezek azon eredményt szolgáltatták : hogy a frisen készitett
mészviz az egyedüli hatályos és ártalmatlan szer,
mely által a rozs- és elegyes kenyér minémüsége,
még a csekélyebb minőségü liszteknél is, javitható, ö t font liszthez a tésztakészitésnél egy font
hideg telitett (ge-iittigt), teljesen tiszta mészviz
adandó. A liszthez először a mészviz, azután az
azonfelül megkivántató közönséges viz elegyittetik. Fris kovászhoz valamivel kevesebb, régihez
valamivel több mészviz vétetik. A mészviz által
a kenyértésztában a savképzés és ezáltal a barna
kenyérben egy főok eltávolittatik, mely az érzékeny személyeknél emésztési zavarokat idéz elő;
és igy előállittatik azon tulajdonság, mely a fehér
kenyeret könnyebben emészthetővé teszi. Végre
a mész a lisztben létező vilanysavval (Phosphoreaure) bizonyos mennyiségü vilanysavas meszet
(csontföld) képez, melynek hiánya a legtöbb kenyérfajban azon oknak tekintendő, melynélfogva az állatok nem tartL.'ók meg életben, ha
huzamosabb ideig kenyérrel tápláltatnak. És ha
dr. Benecke azon tapasztalata bebizonyul, mely
szerint a vilanysavas mész a görvélyes (serophulosus) gyermekeire jótékony befolyással van,
ugy remélni lehetne, hogy az emlitett kenyér a
népek ezen nagy baján is segiteni fogna. De az
emlitett módon készitett kenyér ezen physiologiai
hatásoktól egészen eltekintve is, könnyen emészthető, savaktól ment, tömött, ruganyos, aprólikacsu, nem vizenyős és valamivel nagyobb
mennyiségü só hozzáadással kitünő izü.
B.

Amerikai jégkiuiyhó.
Az amerikaiak jégkunyhójokat, a mi jégvermeinkkel ellenkezőleg, egészen a föld felületére
épitik, s nagyobb kényelem végett, közel a konyhához. Egy ily kunyhó 16 — 20 láb hosszúsággal,
ugyanily szélességgel és mintegy 12 láb magassággal bir. Falai nem kőből vagy téglából, hanem gycptőzegből (Torf) vannak rakva, három
láb vastagságban.

A gyeptőzeg kötelékben rakatik fel, mész
helyett fürészpor használtatik, hogy a nyilasokat
és üregeket teljesen kitöltse; és hogy a tőzegfal
állandó és tartós legyen, a fal állványok közé rakatik, és kívülről vjzszinte8en fekvő deszkákkal
ruháztatik fel, melyek kissé egymásra vannak
fektetve. Az e czélra használt tőzegnek lazának
és hosszunak kell lenni. Különösen fontos körülmény az is, hogy a kunyhó fenekén is legalább
két láb magas tőzegnek vagy fának kell lennie, és
közvetlen a jégre megint kellő vastagságú szalmát és szecskát kell hinteni, hogy a jég minden
oldalról rosz melegvezetők által legyen körülvéve.
Afalaknak természetesen szalma-vagy nád-fedéllel be fedve kell lenniök. A kunyhó ajtaja északra
nyilik és kettős. A két ajtó között levő tér szalmával töltetik ki, és pedig oly módon, hogy a szalma
régi rongyok segélyével az ajtókra szegeztetik
fel, hogy a bejárás akadályozva ne legyen.
Ezen egyszerü és olcsó jégkunyhók a legczélszerübbnek bizonyultak be, ea már az európai
vendéglősök is sok helyen kezdek használni azokat. Egy vendéglős, ki hasonlóképen amerikai
jégkunyhót használ, azt állitja, hogy kunyhója
70 tallérba került és nagyon czélszerüen használhatja, holott régebben épitett bolthajtásos jégpinezéjének, mely 1000 tallérjába került, nem veheti
hasznát, mert kőből van épitve. Ugyanezen vendéglős, hogy a jégkunyhót mindennap kinyitni
kénytelen ne legyen, egy külön jégszekrényt tart,
mely a tártai k pinczében áll, ésegyszerteletöltve
egy hétig is ledezi a szükséget.
B. L.

Egyveleg.
** (Félszázad után elsült fegyver.) Lettoviczban, Brünn környékén a helybeli kovács nemrég
5 mázsa régi vasnemüeket vásárolt; a készletben
egy régi, 1813. táján használatban volt, rég elavult szerkezetű puskacső is találkozott. — Egy
Hönig nevü kovácslegény s szabadságos katona
ezorgosabb vizsgálat nélkül a tüzbe tette a csővet, azon czélból, hogy kulcsokat készit vasából;
de alig volt a tűz melegének ceak nehány pillanatig is kitéve, a végzetes puskaceőben bizonyára a
rég bennakadt töltés elsült, s a golyó a boldogtalan legénynek átfúrta mellkasát, ki e felkiáltással:
,,Istenemre, meg vagyok lőve!" összerogyott, g
egy negyedóra mulva meghalt.
** (Gyors eljárás.) Hamburgban történt a
mult napokban, hogy egy ur a járda sikamlós
jegén egy bolt előtt elcsúszott s elbukott. Eleste
oly dühbe hozta szegényt, hogy befordult a kereskedésbe, tudakolta a bolttulajdonost, s azt, a
miért ajtaja előtt a jeget el nem hordatta,
rögtön fel is pofozta. — Mielőtt még a boltos e
gyors eljárás fölötti meglepetéséből föleszmélt
volna, az idegen eltünt.
** (Orosz nagylelküség.) A berlini indóházban közelebbről egy orosz ott feledte útitáskáját,
melyben, mint később kitünt, 275,000 tallér volt.
Az utas azonnal Berlinbe táviratoztatott, s egy
közellévő állomásról önmaga is visszatért. A
táska az egész pénzzel megkerült, s a pinczér, ki
megtalálta, az orosztól 1 tallért kapott.
** (Veszett farkas.) Nemrégiben 22 egyént
szállitottak a lembergi közkórházba, kiket egy
veszett farkas mart meg. Közülök ötön már kitört a víziszony, kik meg is haltak. Megkísértették rajtok a villany alkalmazását is, de ez csak a
betegség fejlődése szakaiban szerzett a szenvedőknek némi enyhülést, a további fejlődésben e
gyógyítási kisérlet eredménytelen maradt.
** (A szamár-hurut gyógyszere.) Utrechti
orvosok tanusága szerint a szamárhurutot biztosan
gyógyithatni, ha a gyermekkel a gázgyár tisztitó
helyiségeiben nehány pillanatig gázt lehelteinek
be. Valóban különös gyógyszer,
** (Gyilkosság és öngyilkosság.) Francziaország egyik városában e hó elején egy szintoly
borzasztó mint titokzatos büntény annyival nagyobb feltűnést okozott, mert a tettes a legmagasb társadalmi osztályok tagja. Egy 24 éves nő,
csak az imént lebetegedve, ágyában feküdt, midőn férje belépett s őt a nő édes anyja jelenlétében, a legszivesebben üdvözölte. Kevéssel utóbb
misére készült a napa a elhagyta a termet. Nehány percz mulva egymásután két pisztolylövést
hallottak a házbeliek; s a szobába rohanván, a
fiatal nőt szétzúzott fövel, férjét halálos sebbel
szive táján, vérében fetrengve találták. A tett
indoka hihetőleg sohasem fog kiderülni, annyival
kevésbbé, mert a hitestársak köztudomás szerint
mindenkor a legjebb egyetértésben éltek egymással.
.

TÁRHÁZ.

Egyház és iskola.
** (Ritka eset az iskolák történetében.) KunSzent-Miklóson az iskolákat bezárták, mert az
oktatók fizetését már évek óta oly hanyagul kezelik, hogy azok a mostani nyomoruságos időben valóságos éhhalállal küzdenek, s igy tovább
tűrniök lehetetlen. E városban hat osztályu h. h.
gymnazium van hat tanárral s elemi iskola négy
tanítóval, mely utóbbiak közt egy sincs, kinek a
már eddig megszolgált időért 150 — 410 forint követelése ne volna. A tanitók és tanárok többször
folyamodtak az egyháztanácshoz, méltó követeléeök orvoslása végett, de biztató szónál egyebet
nem nyerhettek. Végre a tanitói kar — mint a
„H"-nak irják, — megunván a sok üres biztatgatást, melyből megélni nem lehet, közösen elhatározá, erélyesen lépni fel, és e hó 1' -én átadták az
iskolák kulcsát a lelkésznek, oly megjegyzéssel,
hogy az egyház más tanítókról gondoskodjék saz
egyház bepörlését elhatározták. A tanári kar követni szándékozik a tanitók példáját s igy a négy
elemi osztályt,
y , melyy most be van csukva, rövid
időn
A neD
időn aa gymnazium
gymnazium becaukása
becaukása is
is követi
követi.
zúg a méltatlan bánásmód miatt, f nnyival jogosabban, mert pontosan befizeti az egyházi adót, s
nem is tud arról, hogy a tanitók majd éhen halnak. A mostani gondnok négy elődjénél több,
mint 3000 forint hátralék van, mit mind beszedett ugyan, de jobbnak látta mindegyik saját
hasznára fordítani, mint a nyomorral küzdő
tanítókat kifizetni. — De kérdjük, az egyház
nem képes-e, hanyag elöljáróit fékezni? Avvagy a
köznevelést zsákmányul dobja egyes hanyag vagy
lelkiismeretlen emberek szeszélyének? Ha érzi is
a város jelenleg az átalános inség befolyását : itt
a multban gyökerez a hiba, s e gondatlanság
semmi esetben sem menthető.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia nagygyűlése) e hó 19. és 20. napjain folyt le; tárgyai
voltak: a jutalmak odaítélése uj jutalom-kérdések kitüzése, és uj tagok választása. Az odaítélt jutalmak közöl első helyen a Nádasdy-p&lyizat örvendetes eredményét kell kiemelnünk. E
100 aranyos jutalom a beérkezett l l pályamü közöl egyhangulag „Buda halála" czimü hős költeménynek itéltetett Szerzője Arany János. — A
fölfedezések és találmányok történetére kitüzött
300 ftos n'ói pályadijat Bardócz Lajos jogtanár,
lapunk derék munkatársa nyerte. — A 15 aranyos Sámuel-dijat, mely nyelvtudományi értekezésre volt kitüzve, Budenz József kapta. — A
többi jutalmakra beérkezett pályamüveket a birálók nem találták jutalomra érdemeseknek, igy
a másik női dij s a Goroue-pályázat eredménytelen maradt. — A 200 arany nagyjutalmat Balogh Kálmán „Ember élettana" czimü munkájának, mint a természettudományi műveket illető 5
éves korszakban legjobb műnek itélték oda. —
Az ujabban kitüzendő pályakérdéseket együtt
fogjuk megemliteni. — Végül következett az uj
tagok választása. Levelező tagok lettek : a nyelvés széptudományi osztályban: Télfy János, Pákh
Albert, külsö tag Schleicher Ágost;-- a törvénytudományi osztályban : Suhajda János, b. Kemény
Gábor; — a történelmi osztályban : Fabó András,
Thaly Kálmán, külső tagok : Dudik Béda és
Thiers Adolf; — a mathematikai és természettudományi osztályban : Rózsay József, Schwarz \
Gyula, Greguss Gyula, Balogh Kálmán, Érkövy
Adolf, ZlamálVilmos, Kalkbrenner Károly, Hantken Miksa, Divnld Adolf, Lenhossék József, Poór
imre, Korzán Gábor, külső tag Hndinqer Vilmos; — gyarapodott tehát az akademia'összesen
Tf taggal, 18 hazaival. 4 külsővel. Kiemelendő az
"le! választások történetéből, hogy az akadémia
x z
? ««y Józsefben, zsidót is választott hazai tagjai sorába, mi eddig a legelső eset.
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Andrássy Gyula, a felsőbb megerősítést megnyerte. — Szóba jővén a sorsolás ügye, nem
kis aggodalom támadt a sorsjegyek csekély ke
lendősége miatt. A huzás febr. 18-ra van kitüzve,
a nyeremények, a sorsjegy olcsóságához őt) krhoz
mérve nagy értékűek; azért csodálkoznunk kell a
csekély részvét fölött, melylyel e vállalat a közönség részéről találkozik. Ennek okát a választmány
a sorsjegyek hiányos terjesztésében találta, azért
intézkedés történt, hogy a közönség könnyebben
hozzájok juthasson. Mi is ujra fölhívjuk reá a
közfigyelmet, annyival inkább, mert a sorsjáték
jó vagy rosz eredményétől egy életre méltó jótékony társulat léte vagy nem léte is függ, s a közönség mig egyrészről csekély áron nagy becsü
nyereményekhez juthat, másrészről a hazai müvészet fejlődését is nem kis mértékben mozditja elő.
** (A pesti takarékpénztár ujabb jótékony
adománya.) A hazai első pesti takarékpénztár
választmánya f. hó 19-én tartott ülésében a mindinkább növekedő inség enyhitésére, azon 2700
forinton felül, mit e czélra már kiadott, a közgyülés jóváhagyásának reményében ujolag 2300 forintot utalványozott oly móddal, hogy ebből 130 )
forint különösen a pestmegyei lakosok fölsegélésére, 1000 forint pedig a magyarországi átalános
nyomor enyhitésére fordittassék.
** (Az Aradon alakult levesegylet), amint
nekünk irják, igen szépen müködik, osztván minden másod napon nyolczszáz szegénynek levest és
kenyeret. És ezt a polgárság maga erejéből teszi,
nem várván más felől semmi segitséget, ami Arad
derék polgárainak nagy dicséretére válik. Van
egy külön kenyérosztó egylet is, de ez, nem tudni
mi okból, nem örvend nagy bizalomnak, úgyhogy
a leves egylet vele egyesülni nem akar.

Mi ujság?
** (A tarnóczi nagy kövület) veszélyben van.
Ujabb értesitést kaptunk, melynek nyomán eljöttnek látszik az idő, hogy a muzeum igazgatósága
a kövület tettleges birtokbavétele iránt mielőbb
intézkedjék, hacsak e nagybecsü tárgyat, melyért
külföldi muzeumok ezreket áldoznának, az elvesztés vagy megrongáltatá8 veszélyének kitenni nem
akarja. Ugyanis Baross Miksa ur, a járás főbírája,
pár nap előtt Tarnócz község elöljáróit magához
rendelvén, főlszólitá őket a kövületnek eladására
a kanczellár ur ő nmga részére, s egyuttal valami
átengedési okmányt is akart aláíratni, mit azok
megtagadtak. — E meggondolatlan eljárás már
eddig is nem kis kellemetlenséget okozott, a népben oktalan gyanut keltvén föl. Különben csudálkoznunk kell ez eljárás fölött. Az ásatások eddig is kanezcílár ur ő nmga rendeletéből történtek, azért nem látjuk okát, miért lett volna
szükség, alkudozásba bocsátkozni olyanokkal, kiknek a kövülethez semmi közük. Baross ur megbízatása is alig hihető, s nem magyarázható meg,
miért akar oly tárgy vevője lenni, mely annak valódi tulajdonosától már 20 év előtt egy nemzeti
intézet birtokába lőn bocsátva.
* v (Az „Üstökös" hires •politikus csizmadiájá-

nak) érdemeiért Jókai Mórt a pesti csizmadiaezéh tiszteletbeli tagjául megválasztotta. Jókai e
megtiszteltetést köszönettel fogadta, s megigérte,
hogy a legközelebbi ezéhgyülésben résztveend.
** (A váczi-uti kilobbanás miatt) a gáztársulat ellen bönfenyitő eljárás indult meg, miután
hivatalos nyomozásokból kitünt, hogy e kilobbanást csak a gáz okozhatta.
** (Kovács Mihály jeles festőnk) a ki jelenleg
Sevillában van, közelebbről Afrikába Marokkóba
fog utazni, a mór műemlékek tanulmányozása végett. Érdekes feljegyezni, mit sevillai levelében a
spanyolországi időjárásról ir. Ott uj év napján
reggel a hideg egy foku volt, de már déltájban
oly meleg volt, mint nálunk juniusban szokott
lenni. A spanyolokról azt irja, hogy a magyarok
iránt igen nagy részvéttel vannak, s ezt iránya
ban is minden alkalommal iparkodnak tanusitani.
** (A „Részvét albuma") melyet a szűkölködŐK javára P. Szathmáry Károly szándékozott
szerkeszteni, nem fog megjelenni, mivel a könyv
iránt igen csekély részvét nyilatkozott. Azokat,
kik e könyvre mégis előfizettek, a szerkesztő fölszólitja, hogy pénzeik iránt febr. 10-ig rendelkezzenek, mit ha az emlitett határnapig nem tennének, pénzöket a jótékony czélra szánt szives adomány gyanánt fogja tekinteni.
— (Szinészet és jótékonyság.) Szirákról (Nógrád), jan. 14-ről irják : Elmondhatjuk Tacitus-

sal : „tempóra virtutibus infesta atque saeva."
Az erkölcsök gyakorlása valóban nehézzé lett, a •
jóakarat csak megvan, de a kivitel ezer akadályba
ütközik, gyakran a legnagyobb erőmegfeszitésre
van szükség, hogy egyik-másik üdvöt ígérő eszme testté váljék. De az aranynak tűz kell, hogy
megtisztuljon, a csillagnak homály, hogy ragyogjon, az erkölcsnek ellenséges elemek, hogy erejét
összeszedje, s nagyságát, fenségét annál több sugárban hirdesse. És ha az erkölcs, mindenkor érdem,
kétszeres érdem most, midőn minden előre tett
lépését, küzdelemmel kell mintegy kivinia. Alig
mulik el nap, melyet az erkölcsi világban ünnepnapul ne kellene bejegyezni. A jótékonyság azon
fényes tényei közt, melyek alföldi, szükséget szenvedő testvéreink érdekében, mintegy versenyre
kelve, a nyomott sziveket, a hit, remény és szeretet uj érzetével töltik meg, nem lesz bizonyára
legutolsó ama tény, melylyel legközelebb Szirák
városa adta testvéri érzületének bizonyságát. E
város, mely a korlátolt anyagi körülmények daczára 6 hét óta tartja fenn Győrffy Antal 14 tagból álló szintársaságát, tudott találni módot, hogy
e mellett, a honszeretet közügyének is meghozhassa áldozatát. E nemes buzgalom Szigligeti
„Egri nő"-jének adatása alkalmával nyilatkozott,
midőn a bementi árak önkéntesen fölemeltettek,
a rendes árakon felül bejövendő összeg tűzetvén
ki a nevezett czélra. A szép gondolat, csak szép
eredményt szülhet. A nézőtér egészen megtelt, a
szomszéd Vanyarcz, Buják, Bérközségek sem maradtak képviseletlenül. A szintársaság, melynek
tagjai közöl különösen Győrftynét és Eőryt kell
kiemelnem, mint a közönségnek mindvégig kedvenczeit, a nap jelentőségéhez illő készültséggel
játszta a darabot, melynek gyöngeségeit a jó tett
öntudatától lelkesülő hallgatóság szivesen elnézte.
Az eredmény 50 fc, mely, mint a rendes bementi
árakon felül adott tiszta fölösleg, egészben az
alföldi ezükölködőknek jut. Ezen összeget a városi szegényegylet által korábban felajánlott 60
ftnyi adományhoz csatolva, Szirák egy pár hét
alatt 110 ftnyi összeggel járult a szenvedők
könyeinek letörléséhez. A nagynevü Teleky grófok szülőföldjén csak nemes eszmék és nemes tettek jöhetnek világra. — D.
_ ** (Az aradi szinház,) a mint bennünket tudósítanak, nehány napig zárva volt a nagy hideg
miatt.^ Az igazgató Latabár belátta, hogy 16 18
foknyi hidegben a szinházat látogatni nem igen
kellemes, azért a legczélszerübb intézkedést választotta. Latabár különben is kedvencze a közönségnek, és átalános az óhajtás, hogy a szinházat
több évre kibérelje, miután a közelebb itt volt
igazgatókkal a közönség kevésbbé volt megelégedve.
** (Nagy-Enyed lerombolásának évnapját,)
jan. 8-án az idén is ünnepélyes istenitísztelet mellett megtartották. E napot a város 14 óv óta minden évben a gyászemlékeknek szokta szentelni.
•J (Betiltott vásárok.) Az uralgó keleti marhavész behurczolásának meggátlása végett, Beregmegyében a szarvasmarha-vásárok megtartását, további intézkedésig betiltották.
** (Öngyilkosság.) A fővároshoz közel szomszéd Bényén, W. . . . n Jolán ifju grófnő huzamosb ideig egy előkelőbb családnál volt látogatóban. E hó 14-én a ház népét a gróf kisasszony
szobájából hallatszó lövés dörrenése riasztotta fel.
Az ajtóhoz rohantak, de az zárva volt; s minthogy a kiáltozásra belülről semmi felelet nem
jött, az ajtót betörték. Ki irhatna le rémületüket,
midőn a fiatal grófnőt vérében feküdve találták.
Mellette egy pisztoly hevert, melyet a fiatal nő
öngyilkolási eszközül használt. A golyó mellén
ment keresztül. E gyászos öngyilkosság okát
nehéz lösz kitalálni, minthogy azt a szülőinek irt
bucsulevelében sem fedezte föl. Megmentéséhez
semmi remény.
** (Kamat-mutató tábla) jelent meg Dernjén
és Sebes kereskedésében, ötös kamatlábra alapitva, napokra, tizedszámitási rendszer szerint.
Kidolgozta Keresztes Ferencz, a hazai első pesti
takarékpénztár liquidátora. E munka, melyet a
hozzácsatolt, magyar és német nyelven szerkesztett magyarázat szerint más, akármely kamatlábra is íehet alkalmazni, a kamatok kiszámitásánál biztosságot és időnyerést eredményez, ezért
használhatósága átalános, kiválólag könnyebbséget
találnak benne ügyvédek, községi jegyzők, árvas más kamatozó pénzek kezelői, kiknek különösen
ajánlható, A 17 negyedrét lapra terjedő munka
ára 50 kr.
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Szerda, január 20. „Marianna.-' Franczia
** (Könyb'rtelenség.) Pankotáról irják, hogy
a község az éhhalállal küzdő szegények segélye- dráma 5 felv. előjátékkal.
zésére 90 p. mérő gabonát nyervén, az ottani
Csütörtök, jan. 21. „Lamermoori Lucia."
herczegi uradalom igazgatójához fordultak annak Dráma 3 felv. Zenéjét szerzé Mozart.
vámnélküli megőröltetése végett, s a több millió
értékű uradalom, mely a közingég alkalmából a
Budai népszinház.
jótékonyság oltárára még egy fillért sem tett, e
csekély kérést is megtagadta. Ritka példája a
Jan. 15—21-ig „ördög pilulái" nagy bohófelebaráti szeretetnek!
ság 15 képlettel 3 szakaszban. E tüneményes és
** (Meglepő inditvány.) A körmöcz-bányai mulatságos darab már 40 előadást ért egy folytákaszinó közelebbi nagy gyülésén a számadásokból ban. Oly eset, minő a pesti szinházak történetékitűnvén, hogy a kiadás a bevételt 90 fttal fölül- ben még eddig elő nem fordult. Hogy az utolsó
multa; egy tag azon inditványnyal lépett föl, négy előadáson a szinház nem volt tömve, egyehogy miután az egyletnek Két magyar lapja jár, dül az idő zordonságának tulajdonitható,mert ugy
(roppant nagy szám!) ezek közöl az egyiket szün- hiszszük, e darab mulatságos volta,a kiállitás disze
tessék meg. Mondanunk sem kell, hogy e jeles és bájai még sok ideig nagy vonzerővel lesznek a
inditvány átalános roszalás mellett megbukott; közönségre.
de mégis sajnálattal kell feljegyeznünk, hogy
akad csak egy is, a ki nemcsak nyelvünket, hanem annak közlönyeit is oly könnyelmüen szeSAKKJÁTÉK.
retné kizárni, nem gondolva meg, hogy leginkább
213.
sz.
feladvány.
— Róth Kálmántól
a nyelv az, mely a különben rokon kebleket még
szorosabban összefűzni képes.
(Rimaszombaton).
** (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély melSötét.
lett, Szekcsik Tamás pozsonyi ev. lyceumi tanár,
vezetéknevét „Székcső"-re változtatta.
** (Halálozás.) Hegyi Gyula, a volt „Kritikai Lapok" egykori munkatársa, s a budai reáliskolában s. tanár, e hó 15-én meghalt. Béke poraira !

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Pécsett: Rittkay János.
Rimaszombaton: Terhes Lajos. — Nagyváradon : Pál Rezső.
— Debreczenben : Zagyva Imre. — Pesten : Cselkó György.
Budán : Medgyesi Ödön.

Szerkesztői mondanivaló.
7015. Palota. B. S. A felszólalást átadtuk az illető
helyen, hol a hiányt bizon) osan pótolni fogják.
7016. Debreczen. K. P. K A kivánatot végre teljesíthettük. Levélírásra, fájdalom, igen kevés időnk marad,
s azért legjobb volna ily esetekben, ha lehet, mindenkor
egy megbízottat küldeni. Akkor tüstént elintézhető az
ügy. Kérjük az ujabb müveket; az előbbieket tán jobb
lesz félretenni.
7017. Gyór. R. K. Szerencsésen megérkezett. Köszönjük, s kérjük a többit.
7018. Kecskemét. K.Gy. A rajzot használni akarjuk,
s elég érdekesnek tartjuk költőnk gyermekkorának egyik
illustratiójaul. Tehát ön is Félegyháza felé fordul? pedig
a V. U. Kis-Kóröst már régen bebizonyitotta szülőhelyül.
Az „adventus Félegyháza" nem azt jelenti, hogy itt született, hanem hogy innen jött Kecskemétre, a minthogy
jöhetett is, miután szülei akkor már Félegyházán laktak.
Ne zavarjuk nyomós okok nélkül a kitisztázott adatokat.
7019. Kis-Salló. Sz P. A rajz értelmes és hibátlan.
Hanem csak a szebbiknek fogjuk hasznát venni idő- és
helykimélési tekintetből. Mikor? azt most még nem
mondhatjuk.
7020 II.-Nánás. P. L. A kérdésekre szives készséggel válaszoljuk, hogy : igen.
7021. Kolozsvár. J E. Intézkedtünk, hogy az illeték
azonnal utnak inditta.ssék.
7022. Hatvan. B. V. Ugy tudjuk, hogy a „képzőművészeti szaklap" csak tavaszszal fog megindulni. Kétségtelen, hogy az oly szép buzgalomnak, mint az öné, ott
nagyon meg fognak örülni, s hasznát is fogják venni
7023. Temetöben. Epigrammás élü, kerek kis mű,
de — kicsi.
7021 Puskás Klára. Compositió s technika dolgában nem üti meg a mértéket. Inkább azokból a népmondákból s népdalokból kérnénk, ha arra valók.
7025. Eperjes. K. L. Mihelyt a tér engedi, közölni
fogjuk a küldeményt, ha egyébért nem is, talán buzditásnak jó lesz.
7026. G. F. B—én. A küldött vidéki levelek a P. U.ban láttak napvilágot.
7027. Kun Sz. Miklós. B. K. A kérdéses czikk nem
levén időhöz kötve, nézetünk szerint könnyebben várhatja
mig rá kerül a sor számos régibb pajtása után. Csak ez az
ok, egyéb semmi.

Több városi és községi előjáróság részéről álladalini és községi adőkönyvecskék
nyomatására szúliüatván lel, azok folyíonosan| kaphatók; 100 db. á r a 3 uj forint. —
Landerer és Heckenast könyvnyomdájában
Pesten, egyetem-utcza, 4-ik sz. a.
— (Adakozások ) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködölc számára: Debreczenből Cser Imre 50 ft., Cser Crescentia 30 ft., öszszesen 80 ft.
A pesti prot. árvaház számára : Debreczenből özv. Kenessey Zsigmondné asszony 10 ft.
A 117 éves Farkas László számára : Debreczenből özv. Kenessey Zsigmondné asszony 2 ft.
(A tehetetlen agg Farkas László ügyét
ajánljuk jótékony szivü olvasóink figyelmébe. A
szegény öreg állapota valóban szánandó; szeme
világát most már egészen elveszte s az ágyból
többé fől nem kelhet. A mellett jó szivü, de szegény emberek ápolása alatt áll, kik reá nézve
idegenek, s csak felebaráti könyörületből viselik
gondját. Meghalni nem tud, de nem is akar még
most sem.)

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 15. „A menekültek."

felv. Francziából forditotta Feleki M.

Dráma 5

Szombat, jan. 16. ,,Az álarczosbál." Opera 5
felv. Zenéjét szerzette Verdi.
Vasárnap, jan. 17. „Szökött katona." Népszínmű 3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, jan. 18. „Becsület és szerelem" és „A
házasság politikája." Egy felvonásos pályázó vígjátékok. Ezeket megelőzte a „Szinésznő."Franczia
vigj. 1 felv. A két pályavigjáték elsején nagyon
meglátszik a kezdő tolla; meséje sok tekintetben
lélektanilag valószínűtlen, jelenetei erőltetettek, s
párbeszédei gyakran meséjéhez épen nem tartozók.
— Szóval, az egész darab értéktelen. A közönség
is közönynyel fogadta. A „Házasság politikája"
sokban felülhaladja elődét, és tekintve ügyes kidolgozását, következetes jeleneteit és kedélyes
voltát, a pályatársak jobbjai közé sorolható.
Kedd, jan. 19. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
szerzette Gounod.
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Vasár
Hétfő
Kecid
Szerda
Csőt.
Péntek
Szotnb.

Katholikus és Protestáns
naptár
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d
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
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Folyvást előfizethetni

53-ik sz. játszma (Muzio-csel).
MÁRKI ISTVÁN és H. A. között. Pesten, jan. 18. 1864
(Világos a Vezérbástyát előnyül adja.)

Világos.

1. e 2 - el
2. £2- f4
S.Hgl- f3
4. F f l - c4
5. d 2 - d4
6.
0- 0
7. F c 4 - f7:f
8. B f l - f4:

Sötét. (II.) Világos. (M.) Sötét. (H.)
9. Bf4—f6:
Ke7-f6:
e7-e5
e5-f4:
10. Fcl-gőf
Kf6—g5:
gg
g 4-f8:

f3-g2:
Ke8 e7
Hg8-f6

ll.Vdl-hö-r
Kg5-f4
Világos három lépéses matot jelent.
12.Vh5-f5f
Kf4—e3
13. Vf5-f2f
Ke3-e4:
H.Hbl — fmat.

A 208-dik számu feladvány

megfejtébe.

G őrÓK-orosz
naptár

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok

1864-dik évi folyamára.
Előfizetési foltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postás
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

(Healey F.-tól Londonban.)
Egész évre (január—december). . . . 10 ft.
1. F c 4 - b 5 t
H c7 — b5:
Fél
évre (január—december)
5 ft.
2. B f 5 — f 4
lépni kell.
3. H e 4 - i mat.
Csupán Vasárnapi Ujság:
Rövid értesítések. K.-Sz.-Miklós. B. K. A feladványokat köszönettel vettük. A négy lépéses nagy mérték- Egész évre (január—december) . . . . 6 l t .
;
ben megnyerte tetszésünket, s hiszszük, kedves órát szer3 ft.
zünk vele a sakk barátainak. — Nagy- Várad. P. II. Rozs- F<1 évre (január—junius)
nyai munkáján kivül magyar nyelven más sakkkönyv —
Csupán Politikai Újdonságok:
még eddig — nem jelent meg. A 207-dik számu feladványra vonatkozólag szeretné ön azt a mestert látni, a ki
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Sötét K — f 6 : első védelmi lépésére 3 lópéses matot
3 ft.
mond? Minden kétely eloszlatása végett 2. V — e 5: f és Fél évre (január—junius)
3. V— g7 -r mat lépéseket izenjük önnek.— A küldeményt
€Zff~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszköszönettel fogadtuk. — Verbó'cz. N. F. ürömünkre szol- telet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
gál, ha a csatamezőn egy-egy régi harczosunkkal ujra küldése kéretik.
találkozunk. Ezuttal azonban, talán az elszokás miatt,
a fegyver nem forog oly könnyen, s a támadást B — f 8
A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
f-al ki lehet parírozni. Az emlitett feladványban huszárokiadó-hivatala.
sabb vágásokat kérünk. — Buda. M. Ö. A feladványokért
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
fogadja köszönetünket.

TARTALOM.

NA P T Á R. =^r £>
Izraeliták
naptara

0 N

hossza kél

Január
Jan. (ó)
Sebat R. fok
303
C Hetv. vasár. C Hetv. vas. 12 E 1 Titiána 16 Izsáiás
Pál fordulása 13 Ilermyla
17
304
Pál fordulása
18 Izrael
305
14 Sabbas
Polikárp püsp. Polikárp
Aranyszáj. Ján. Arany János 15 Pál fordul.
19
306
307
Nagy Károly
Xagy Károly 16 Péter székf. 20
21 Izsák
Szalezi Ferencz Sal. Ferencz 17 Antal apát
308
22 Sabbath 309
Mártonka
Adelgunde
18 Athanáz
Holdnegyed : © Holdtölte szombaton 23-án, l l óra 19

vl. 6 P47 7 39
48 7 38
49 7 37
50 7 36
51 7 35
52 7 34
53 7 33
perczkor

)-

H (>lc
í
c
nyüg hossza kél

ó P4 46
4 48
4 50
4 52
4 58
4 54
4 56
este.

fok
129
141
153
165
177
189
200

nyüg.

vl. ó. P- ó. p .
31 5 47 7 23
24 6 49 7 49
17 7 50 8 14
12 8 Síi 8 35
12 9 56 8 58
20 10 59 9 21
54 • * 9 46

Tizenegyedik évfolyam.

5-ik szám.

Dr. Czilchert Róbert (arczkép). V. — Varró lányka. Komáromy Kálmán. — Ha valaki kővel hajt meg, dobd vissza
kenyérrel. Rudolf. — A hittagadó (folyt.). Jókai Mór. —
Moldvai vándorlásaim. Petheő Dénes. — Kilátás a Branyiszkóról s a hotkóczi kápolna (két képpel). — Az érzékek kölcsönös helyettesítése. Szeberényi Lajos. — Régi
zárdák nyomai Sárköz vidékén. Telepi Gyula. — Czélszerü
javitások a kenyérsütésben B. — Amerikai jégkunyhó.
| B. L. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — KözI intézetek, egyletek — Mi ujság? — Nemzeti szinház. —
Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. («Lak.magyar-utcza l.sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, januárius 31-én 1864.
Előfizetési föltételek 1864-dik évre :
B
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok* e
g y ü t t : Egész
évre 10
"°-»
. ft. Fél ¥ 1 C " "••
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — I s n p a n P o l i t i k a i
Újdonságok : Egész évree 6 ft t é l évre 'A ft

háromszor-vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára: hirdetményeket
elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseiistein és Vogler. — M. Frankfurt'"•" < > í t o Mollini és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten • a kert('M7.-Kiiz<l»Nzati ügynökség is, Józsefte'r, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. •. •

V 15 i il á r } \ ó r.
A sz. Benedekrendi szerzet pannonhalmi szerüleg és birja elméjében oly csodálatra
ősi szép birtokán és székhelyén van hazánk- méltó módon, hogy a mikor a 80,000 könyv
ban a leggazdagabb levéltárak s legbecse- melyikére van szükséged, czellájából ama
sebb könyvtárak egyike. Évszázadok neve- könyv szekrényét, polezát, söt a polczon is
zetességei s tudományos kincsei vannak itt külön helyét határozottan kijelöli,
y
an kijelö
összegyűjtve s a müvelt országok legtávoíly
m l é k e t t el
l bir
bi
y eemlékezettel
bir a
a 75
75 ééves férfi,
férfi,
íly
labb vidékeiről zarándokolnak ide a tudo- kihez hasonlót keveset fog felmutathatni
a
mány emberei, hogy a kincseket láthassák jelen nemzedék; és a mellett oly munkas azokból, külön czéljaik szerint, okulást, kedvet és kitartást tanusit, hogy még mai
hasznot merítsenek. Az év kedvezőbb szanap is képes, tiz órát tölteni íróasztalánál,
kában nagy számmal zarándokolnak ide a
szemüveg nélkül férfias vonással irván le
tudományos férfiak, a sz. mártoni szépen
tudományos buvárlatainak eredményét, —
rendezett könyvtár komoly falai közé. S mia mint azokat leirta 20 évvel ezelött. Ritka
dőn az itt nyert dus élvezetek
után egy ily vándor tudóstól kérdezték volna egykor, hogy tulajdonképen mi lepte meg leginkább
ez ősrégi monostor nevezetességei között? — habozás nélkül
felelé, hogy : Czinár Mór!
Azon igénytelen szerzetes, kinek képe lapunk mai számát disziti, a 75 éves Czinár Mór, a
pannonhalmi levél- és könyvtár
ore, régen megérdemlé, hogy nevét tisztelettel említsük meg a
hazai tudomány nesztorainak sorában. Mert valóban alig fordult
meg Sz. Mártonban vendég, kit a
tudomány érdekelt s ki „Maurus"-sal érintkezésbe jött, hogy
őt szeretni s tisztelni ne tanulta,
volna — a hirneves egyetemi tanároktól kezdve a legfiatalabb
ismeretszomjas t a n u l ó i g . Alig
lesz ezek között egy is, ki Czinár
Mór szives előzékenységére, szolgálatkészségére, bölcs tanácsaira,
meglepő tájékozottságára a tudomány országában s roppant
bibliographiai ismeretére benső
örömmel ne emlékeznék vissza.
Mig mások örvendenek, ha
tudakozódok nem háborgatlak •
.., , a a ioinra hozza neked a
szükséges könyveket, térképeket,
1 N Á H M (') U.
okmányokat, l e g f ö b b gondja lekie é
mültJFJntJÍF?*.
J .gi«essék, hogy áldás az égtől, - a z ernyedetlen munkásságnak
egyetlen,
mint
g
g y , legszebb
gzebb áldása! A mint
irt és a mint dolgozott fiatal korában, ugy
És ezen roppant könyvtárt és a hozzá-

Ez Maurus, a világhirü franczia Maurinusok méltó utóda, s bár nem egyedüli
példa, de mégis mindinkább ritkuló tünemény a szerzetes társulatban is.
Czinár Mór Szakolczán született 1787ben evangelikus hitvallásu szülőktől, kik
vele és nővérével együtt még 1796-ban a
katholikus vallásra tértek.
A grammatikai osztályokat Szakolczán
végzé, a humaniorákat Győrött, és mintegy
130 pályázó közt, bár testileg oly kiesi és
gyenge volt, hogy mint ilyen, valósággal
magára vonta az illetők figyelmét, 1802
oktober végén a pannonhalmi
benezések sorába fölvétetett.
A bölcsészeti és theologiai
tanfolyamokat Győrött és Pannonhalmán hallgatá, s mivel kiskorúsága miatt papnakfölnem
szentelhették, mint n ö v e n d é k
Nagyszombatba küldetett a VI.
osztály tanítására, következő évben Győrre ment, majd Pannonhalmára ujjoncz-mester segédnek.
1812-ben az elsők közt volt, kik
— a benediktinus rendből a pozsonyi gymnasiumot megszállottak ; Pozsonyban két évig tanított, 1815-ben Győrött a rend
növendékeit tanitotta a természettudományokban; és egy nagyobb déleurópai utazása után
a györi társház főnökévé és iskolai igazgatóvá neveztetett 1824ben, honnan ugyanazon minőségben két év mulva Pozsonyba
költözött, de a kárpáti levegőnek
egészségére való ártalmas befolyása miatt 182 8-ban Pannonhalmára visszatért, és a rend kormányzásában és felvirágzásában
titoknoki minőségében kitünő befolyást gyakorolt.
Ezen fontos hivatalt 14 évig
viselte, s azt lehet mondani, hogy
a mi nagy, czélszerü és üdvös tö-j
tént Kovács Tamás alatt a benediktinus szerzetben, annak indítója és végrehajtója leginkább Czinár Mór volt.
A titoknoki sürü teendők mellett mesés
gyorsasággal és legjobb tapintattal rendezé
két év alatt a gazdag okmánytárt — és
megköszönvén a rend legkitünőbb hivatalait, 1843-tól fogva jelenlegi minőségében ,

