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Gedeon László. 

E nevet hiában keresed, nyájas olvasó, életrajzi gyűjteményekben, 
régibb s ujabb ismerettárakban; de azért nagy mértékben kiérde
melte e nevet viselő hazánkfia tőlünk, mai nemzedéktől, azt a kis 
helyet, melyet itt emlékezetének szentelünk. Husz év óta nyugal
mazott tanár! Közel százéves ember! Egész sereggé gyűlt a muló 
idők folytán tanítványainak hosszú sora, kik azóta már régen az 
érettkor sorompóin leptek át s az élet viszontagságainak nehéz 
kenyerét izlelék. Országszerte lesznek, a kik örömmel fognak 
visszaemlékezni, ha újra e nevet hangoztatni hallják. Kisérjük 
végig e hosszú élet egyes feltűnőbb 
szakait. 

Gedeon László született 1769-ben 
martius 18-kán Jászóbányán Abauj-
megyében. Az elemi iskolákat szülő
helyén, a gymnasiumot Rozsnyón lá
togatta. A bölcsészetet és jogtudomá
nyokat a kassai akadémiában végezte, 
mire Pesten a királyi táblának esküdt 
jegyzője (juratus) lőn. 1797-ben letette 
az ügyvédi vizsgalatot, de, mivel főkép 
a tanári pályára érzett magában hiva
tást, megjelent egy pár tanári csődön, 
és el is nyerte a rozsnyói gymnasium-
ban a szőnoklati és költészeti tanszé
ket, melyről kilencz éven át a legna
gyobb buzgalommal és szeretettel ta
nította a serdülő ifjúságot. 1805-ben 
Ferencz király által a nagyváradi kir 
akadémiába az államtan és bányajog 
tanárának neveztetett ki, mely minősé
gében számos honfiút nevelt az embe 
riség, de főkép a magyar haza javára. 
— 1815-ben a váradi könyvvizsgálói 
(censori) hivatal megüresülvén (nem 
az volt akkor a censori hivatal ha
zánkban, mint a mit most értünk a 
sajtó örei alatt), ezen terhes hivatal 

is, melyet ö 1848-ig és igy 33 évig viselt, vállaira nehezült. — 
1816-ban az úgynevezett prodirectori (aligazgatói) hivatal megüre
sülvén, Ferencz király meghagyásából 14 évig teljesítette ezen ál
lás kötelességeit 1818-ban megüresült a főigazgatói állás és ez idö 
óta a tiszántúli kerületben létező kath. iskolákat kormányozta 3 
évig. — 1837-ben Biharmegye rendéi Gedeon László rendkívüli 
érdemeit tekintetbe vévén, közakarattal, egyhangúlag ajánlották 
őt V. Ferdinánd királynak, hogy a közjó érdekében tett szolgá
lataiért nemcsak nemesi diplomával, hanem illő birtokkal is meg-

G E D E O N L Á S Z L Ó 

jutalmazni kegyeskedjék. E kérelem sükeritésére a rendek József 
föherczeg-nádort kérték föl közbenjáróul. A nemesi oklevél meg 
is érkezett minden illeték elengedése mellett, a birtok helyett pe
dig az addigi évi fizetés 200 pengő forinttal nagyobbittatott. Az 
1839-ik iskolai év végével felsőbb engedelem mellett nyugalomba 
lépett egész fizetéssel. Nyugdija mellett jelenleg is él, gyermekei
nek és unokáinak testestül lelkestül magyar, szeretetteljes, nyájas 
körében. 

Gedeon László pályája folytonos munkában, csendesen és zaj
talanul folyt le, de azért az irodalom 
terén is van nyoma működésének. 
Tudományos munkái kéziratban he
vernek ugyan és többnyire latin nyel
ven vannak írva, de nyomtatásban 
is jelent meg egy ily czimü verses 
munkája: „Hasznos mulatság, melyet 
főképen az ifjúság számára irt és ki
adott Gedeon László stb. Nagy-Vára
don, 1823." Tokody István, az akkori 
nagyváradi kanonok e munka elé kö
vetkező latin distichont irta : 
„Landetur, vigeat, placeat, relegatur, ametor. 
Caesaris hoc dicto est dignus amore Liber." 

A kéziratok közt legbecsesebb 
az, melyben a nagyváradi Akadémia 
irodalmi férfiainak működése a legré
gibb időktől egész a szerző koráig 
van kimutatva. 

Gedeon László, a tiszteletre méltó 
agg férfiú, jelenleg is untalan ir és 
olvas, figyelemmel kiséri különösen 
hírlapirodalmunkat és gyermeki őszin
teséggel örvend, a hol a haladás és 
népboldogitás ügyében férfias elszánt
ságot talál. Nagyváradon alig van 
férfiú, ki annyira részesülne a köztisz
teletben, mint ő, és alig van család

atya, ki az övéinél boldogabb gyermekeket nevelt volna föl. Tanárt 
pedig széles e hazában alig képzelhetünk, kinek tanítványai közöl 
annyian váltak volna jeles és nagyhírű férfiakká, mint épen az övéi 
közöl. Méltán találja a 91 éves jó öreg ebben legmélyebb örömét, 
érdemeinek legnagyobb jutalmát és minden büszkeségét. Társal
gása most is oly szeretetre méltó, oly kedélyes, hogy a ki egyszer 
körében volt, oda ismét visszakívánkozik. Midőn valamely ifjúhoz 
közeledik, kinek arczából lelki tisztaságot és épséget olvas ki, szo
kott üdvözlő szavaiba, a„servus, amice!"-be annyi nyája 



fektetni, hogy a legféktelenebb indulatot js képes volna rögtön le
csillapítani. 

örvendjen azon nemzet, mely fiai között minél több, érdemek
ben megőszült, ép öregeket bir felmutatni. Az el nem tékozlott 
férfiúi erőnek bizonyságai azok. Legyen életök alkonya csendes és 
háborítatlan! 

Aratáskor. 
(Szilsárkány, juüus 10-éu 1860.) 

Lelkemnek vágyai a szabadba vontak, 
Feledni a munkaterhes élet baját. 
Megszabadul itt a lélek minden gondtól , 
Es egy j o b b világba, szebb honba szárnyal át. 

A kinek lelkét az élet terhe nyomja, 
S ereje roskadni készül a suly alatt : 
Jöjjön ide ki a szabad levegőre : 
U j életvágyat és munka-kedvet arat. 

Ha a gyenge fűszál hervadásnak indul, 
Forró sugarától a hő nyári napnak : 
A jótékony harmat ragyogó cseppjei 
Néki uj virulást, uj életet adnak. 

Nem szabad csüggedni a csapások alatti 
Vagy nem ezt hirdetik az apró madárkák, 
Midőn pajkos gyermek fészkök romba dönti,' 
Uj fészküket minő j ó reménynyel rakják? 

Ha lelked elborul, és nem talál vigaszt, 
— Honfigondok nyomjak, vagy egyéb valami -
Jer ki a szabadba, itt megtalálod azt, 
Felvidámitnak az aratók dalai. 

Ide vágytam jőni, itt is vagyok végre, 
Ali de későn jöttem, a nap leáldozott, 
A mezőről is már minden hazatéré, 
A forró nap hűvös alkonynyá változott. 

Amott haladnak az aratók az úton, 
Vidám csevegésök idáig elhallik, 
És a vig zsibongás közöl néha-néha 
Egy-egy népdal édes-bús zenéje hangzik. 

El-elhallgat néha a vidám nép zaja. 
Majd raikint sirósa esti fuvalomnak — 
Zendül fájdalommal, zendül bánatosan 
A bús dallam : „ezer esztendeje annak!" 

Majd ez is elhangzik, s újra fölzeng a dal : 
- B é g e n veri már a magyart a teremtő!" 
Ezt hallván — ugy érzem — a mi itten környez, 
Nem is élet, hanem szomorú temető. 

De megcscudül közben az cstharang szava. 
És a dal elhallgat a vidám ajkakon, 
És az ének helyett szívből jöt t könyörgés, 
8 buzgó hálnima rebeg el azokon. 

Szivemből is forró ima szakadoz fel 
A z egek urához, fel n csillagtrónra : 
Áraszsza kegyelmét, áldását e népre, 
Déritsen boldogabb időket e honra. 

Kivégezvén imám, hazafelé térek. 
Derültebb orczákkal és vidámabb szivvel; 
A sötét bánatot, mit magammal hozék, 
A z esti fuvalom magát al vivé eL — 

Lelkemnek vágyai a szabadba vontak, 
Feledni a munkaterhes élet baját. 
Megszabadul itt a lélek minden gondtól, 
Es egy jobb világba, szebb honba szárnyal át. 

Apáthy Kálmán. 

K s o r o s t r o m a . 
Irts P A U L E R GYULA. 
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III. 
Rések. Felszólítások. Két napi roham. A török had visszavonul. Öröm az országban és a 
király udvarában. Dobd leköszön tisztéről. Meeskeit magyar, Bornemiszát török öli meg. 

Dobd 20 évvel éli tul társait. 

A törökök kitartó ostroma borzasztóan megrongálta a vár
falakat. Minden meghiúsult kísérlet egy-egy pontot romba dön
tött, és folytonos munka nem birta a töréseket mind kiigazítani, 
Varkocs kapujánál, és a vár nyugati bástyáján, rések voltak. A 
tömlöczbástyánál és a paloták aljában nagy volt a pusztulás : a 
külső kőfal össze volt törve, a földbástya össze-vissza lyukasztva, 
gerendákból, szálfákból emelt torlasz minden oltalom. A külső kő
falnak a palotáktól a Sándor-bástyáig csak nyomai látszottak. A 
külső várban Bolyki-tornyának nem volt teteje, és a Bebek-bás-
tyától az ó kapuig nagy részt romokban hevertek a falak. Lovas 
embernek minden oldalon tag ut nyílott a várba. 

Azonban a töréseken férfiak állottak, kiket Dobó és hadna
gyai csüggedni nem hágjanak. A vallásra mutattak, imádkoztak, 
prédikáltak a népnek. Kikbe a hit nem önthetett vigaszt, azokat 
felvillanyozta az újra meg újra mondott koholmány : hogy már 
közelit a feluientö-sereg. E tájban jött vissza Vas és Varsányi, re
ménytelenül. Mégis velők jött Nagy Lukács, az ostrom kezdeténél 
küunszorult hadnagy, ki megesküdött volt, hogy visszatér Egerbe, 
vagy meghal. Dobó oly rendületlen volt, mint az ostrom első nap
ján, a basáknak legutolsó felszólítását is olvasatlanul elégette, és 
hírnöküket Sáry mellé záraiá. Az őrség sem felelt a nyilakon belő
dözött levelekre. A törökök ismételve szólítottak magyarul, ráczul, 
horvátul, csehül, németül, oláhul, tótul, görögül, saját nyelvükön, 
megadásra. „Tudjuk, üvölték be, hogy már sem borotok, sem vize
tek, hogy kenyeretek és puskaporotok fogyatékán van. Megadhat
játok magatokat, senkisem fog gyávasággal vádolhatni titeket." ígé
reteikre a hadnagyok, lövésekkel válaszoltak, kisértő szavukat 
sipok, trombiták zengéscvel, dobpörgéssel elfojták. Ily felelet rút 
káromkodásokra ragadta a törököket „Látjuk, szóltak haragosan, 
hogy vitézek vagytok, az ostromon! de nem vagytok némák, hogy 
sem jót, sem roszat nem hallunk tőletek!" 

Október 12. Miksa napján, szerdán a törökök másodszor men
tek rohamra. Seregük a sánezokban gyűlt össze és négy csapatban 
indult a várra. A támadás hajnalban az ó kapunál kezdődött. Mecs
kei tüzes nyilakkal, égő szurokkal, kénkövei, golyókkal fogadta a 
fóltörekvöket, kiket uj meg uj csapatok lankadni nem hagyattak. 
A véres harezban fel és alá sietett, a bátraknak lelkesitö szavakat 
mondott, a félénkebbeket pirongutta, ftirkóssal nógatta; az ellan
kadtak helyére pihent csapatokat vezetett, és buzgalma nem ha
nyatlott, midőn egy köhajitás megsebesité. 

A tömlöcz-bástyát és a fövény-palánkot őrség nélkül lepek 
meg a jancsárok és íjászok, mert a magyarok figyelme az ó kapura 
volt irányozva. Zákány János első látta őket közeledni és dárdá
val a törésre ugrott, utána Pribék János; néhány törököt lever
tek. A zajra az őrség, Pothö, segítségül rohant. Kövek, cserepek 
hullottak a tar fejekre, de a jancsárok keményen tárták magukat, 
és Magyarország zászlóját a bástyáról lelövék. Dobó c perczben 
érkezett a falra, és uj zászlót parancsolt. Alig vette Nagy István 
kezébe, midőn egy golyó elsodorta. Dobó nem hagyá lehanyatlani 
a zászlót, kiragadta a haldokló kezéből és egy mellette álló hajdú
nak adá. Kevéssel utóbb a régi zászlót is visszavívta magyar kéz, 
és a jancsárok elkeseredett harcz után, hátrálni kényszerültek. 

Bolyki-tornyánál ez alatt 8 török zászló indult csatára. A 
magyarok a romok mögől golyózáport irányoztak a rohanókra. A 
törökök hosszú dárdákkal jövének, melyeknek végén, karikával 
odaszorított pisztolyok valának, és szúrva, löve osztanak sebeket. 
Bornemisza és Fygedi kemény harezot vívlak. Zoltayt kőhajitas 
könnyen megsebesité. A magyar nem hátrált. Alkonyig folyt a 
harcz a vár körül, a magyarok 20 mázsa lőport fogyasztottak el, a 
törökök futottak, szégyent vallottak, „mert a jó Isten a magyarok
kal vala!" (Tinódi) )ö I 

A rohamnak e kimenetele váratlan volt. Amhád clhatároza, 
hogy még egyszer próbál szerencsét. Már bajnál előtt lovasok szá
guldottak hegyen völgyön, beliíni az elszórt, portyázó csapatokat. 
Nemcsak az aszápok és sipahik, hanem a beszlik, az akindsik is. 



mind begyülének a végostromra, és kipányvázván lovaikat, csata
rendbe állottak. A csauszok a késedelmezöket, lankadtakat, szab
lyával, vasbuzogányokkal üvöltve hajszolák. Tiz órába telt, inig 
az egész had felkészült. Ali basa, Arszlán bég, Szokolovics Mehmet 
lóháton a sereg élére állottak : Amhád basa a sánczokban szemelt 
ki magának helyet, a honnan a csata folyamát áttekintheti. 

A magyarok éjfél óta mind talpon voltak. Dobó a tümlöez-
báatyáján állapodott meg, oldalánál apródja aranyos sisakját tar
totta. Bornemisza és Mecskei tegnapi helyüket védték. Délben 
megindultak a törökök. Hatvanezer török Allaht, Allaht rivalgott: 
benn a maroknyi magyarság Jézus, Jézus kiáltással válaszolt. Réz
dobok, sipok zöngtek, a dobok peregtek, a falakról iszonyú puska-
ropogás hangzott és a törökök vakmerően a törésekre vetek magu
kat. Dobó apródját ellövék, Dobó jobb karján, lábán megsebesült. 
A roham, mely a tömlöcznél szűnni kezdett, kettős erővel a föld-
sáncz ellen fordult. Ali basa első sorban harczolt, dühöngött. A 
magyarok már ingadoztak, midün Dobó közöttük megjelent, a pa
rasztokat a falakra vitte, a nőket kirendelte, borral támasztania 
harczosokat, köveket szórni, forró szurkot önteni a föltörekvö el
lenségre. Dühös tusa kezdődött : közben Dobónak buzditó, lelke
sítő szózata harsogott. Bálint papot a palánkon lelövék. A válságos 
perczben Pethö Gáspár a pihent tartalékkal segítséget hozott. Az 
egri nők a férfiakkal vetekedtek. „Megboszullak!" monda egyik hal
dokló férjének, és csapásai jilatt három török hullott el. Egy másik 
megölt anyja kezéből kiragadó a követ, és a tar fejekre lóditá. 
Hatvani Velibég mellébe g'dyó fúródott, a török rakásra hullott, 
Al i leszorult, aranyos zászlója magyar kézben lobogott, és a budai 
pesti törükség majdnem mind ott veszett. A török nem birt fölha
tolni a hitvány földhányásra. 

Bolyki-tornyánál a fehérvári bég, az oroszlán, tört fól a fa
lakra. A törökök dárdáikkal, melyeket már tegnap használtak, ha
lált szórtak a magyarok közé. Néhány zászlójuk már a falakon 
lobogott. Zoltav megsebzett vállal, Fygedi kitört fogával, véresen 
vezették csapataikat. „Rajta! hangzott szavuk a csatazajban, ez 
egyszer, még csak ez egyszer kell győznünk, hogy a török felhagy
jon ostromával!'' Bornemisza, sebbel kezén, oldalvást két tarack
ból kartácsokkal törte zúzta a sürü tömeget, a mozlim vitézek in
gadozni kezdettek. A hős Arszlán bég nem állotta meg a magyar 
lelkesedést. Csapatai a falakról lehanyatlottak, zászlója elveszett. 
Uj rohamát uj erélylyel verte vissza Bornemisza, 140 magyar halva 
feküdt a törésen, de körülöttük és alattuk 8 0 0 0 török ment a más 
világra. 

Az ó-kapunál Szokolovics Mehmet a jancsárokat vezette ^Em
lékezzetek Temesvárra és Lippára, emlékezzetek régi híretekre!" 
mondta a vezér, és a jancsár harczolt, mint az oroszlán, ötszáz 
magyar vitéz állott velük szemben, és tüzet, vasat szórt közéjük. 
Mecskei és a lelkesedés csodákat mivolt. A magyar meghalt, de 
nem engedett. A jancsársereg hátrált, futott. Allah maga harezol 
a magyarok mellett! mondák a harczedzett vitézek, és Szokolovics 
Mehmet nem birta őket uj rohamra vinni. Délután vecsernyc táján 
a török sereg vissza volt verve, és egy hang a jancsárok sorából 
magyarul a várba kiáltott : „Ne féljetek, nem lesz már több ost
rom! de esztendőre ismét eljövünk és boszut állunk rajtatok. Am
hád dühöngött; félt a szultán haragjától. „Roszul mondtad, táma
dott Alira, Egert ak ólnak, és barmoknak a porkolábokat. Széles e 
világon sokat jártam, sok várat ostromoltam, de sehol sem talál
tam jobb vitézeket, mint ez akolnak hirdetett Eger várában!" 

Amhád még három napig löveté a várat, melyben már ép ház 
nem létezett. Tarjáni Kristófot, Dobó apródját, még egy golyó 
Balyki-tornyánál megölé. Vasárnap (okt. 16.) későn este a törö
kök kivonák ágyúikat és előre küldték. Az egriek a munkások kö
zöl még néhányat megleptek, leöltek, és több zsák puskaport elfog 
laltak. Hétfőn elindult Amhád Felnémet lángjainál, kedden okt. 
18. már hideg öszi időben Ali basa az utócsapattal. A büszke had 
leverten távozott. A török — mondák — magyar földön még ily 
kudarezot nem szenvedett. 

Sok sátor, marha az elhagyott táborban maradt. A várbeliek 
cselt gyanítottak; majd határtalan öröm fogott el mindenkit. A 
falakon az elfoglalt zászlók lobogtak, minden ágyú, minden puska 
megdördült. A sereg Jézus nevét kiálta és fegyveresek, csonkák, 
bénák, nők, gyermekek közös hálaimában olvadtak össze. 

A vár egyik terén 1 2 0 0 0 török golyó emelkedett rakásban, 
diadaljele az ostromnak, melyben több mint háromszáz magyar 

elesett, kétszáz csonkává, bénává lett és majdnem mindnyája ki
sebb nagyobb sebet vett. Dobó még Fekete Istvánt Ali után bo-
csátá. A magyarok Üllőnél érték utói a vert hadat, és gyors meg-
rohanással egy zászlót, sok fegyvert, sátrakat, öltönyöket, paripá
kat, marhákat nyertek. Ali basa Budára vonta magát, bégjei haza
széledtek, Amhád Nándorfehérváron át Konstantinápolyba ment a 
nagyúrhoz. 

Eger ostromáról a török történetírás csak párszóval emléke
zik, vagy épen hallgatás által dicsöiti Dobót és társait. A magyar 
nemzet büszkén mutatott rá, és elhomályosult harczi hire uj fény
ben ragyogott a külföld előtt. Az öröm annál nagyobb, annál áta-
lánosabb volt, minél súlyosabb aggodalmak szorították eddig a 
kebleket. Az ostromnak folyama alatt „sok jámbor prédikátorok 
imádtak, egri vitézekért imádtattak." Az egri hősöknek hazájában 
Dobó neje, Sulyok Sára, Mecskeiné, Pethőné, Borntmiszáné kese
regtek. Zoltaynak szép mátkája, Fygedinek hitestársa éjjel nappal 
Istenhez fohászkodtak, böjtöltek; velük sok nö, sok gyermek imád
kozott, ne juttassa őket Isten özvegységre, árvaságra. Október kö
zepén érkeztek Ferdinándnak levelei a felső megyékhez, urak
hoz, siessenek Eger megmentésére. A szétforgácsolt, fejetlen erők 
vesztegeltek, zúgolódtak a fejedelmek ellen, hogy nem vezetik 
őket a törökre, megvívni mind halálig Egerért, a hazáért. A 
fájdalom és boszankodás a lelkesült örömben elenyészett; hangjai 
Tinódi munkájából, *) most 3 0 0 esztendő múlva, is átrezegnek. A 
vándor dalnok szétvitte a hirt az egész országban, és midőn gyö
nyörű, méla-bús dalával Dobónak és Mecskeinek tetteit zengé : is
teni félelemre, hazaszeretetre, egyesülésre buzditá a magyart. **) 

Bécsben az udvarnál hasonló öröm uralkodott. Móricz herczeg 
september hó második felében hadisétát tett Györ alá, és innen ok
tóberben leveleket váltott Castaldóval, tegyenek mozdulatot Eger 
felmentésére. Ferdinánd király azonban Castaldot Erdélyben ma
rasztó, mert a lakosság lázadásától tartott, és Móriczot Fehérvár 
alá akarta küldeni, hogy ennek ostroma által a törököt Eger alól 
elvonja. Időközben a jó Isten és a magyar kard a basákat elverte, 
és Vajda János, Iványi György, Köszeghi Albert és Somogyi And
rás, végig ott harczolt vitézek, Ali basának, Arszlán és Veli bégek
nek zászlóival Bécsbe érkeztek. A király bársonyerszényekben 
100-100 aranyat ajándékozott; Oláh Miklós egy-egy aranyos knpát 
adott vitéz harezosainak, Móricz herczeg pedig mindegyiknek 100 
tallért. Weisbrück gróf lelkesedésében aranyos lánczát törte négy
felé, é s a magyar vitézek közt kiosztotta. 

Annyi veszély, annyi fáradság után Dobó nyugalomra, haza 
vágyott, és Mecskeivel elbocsáttatását kérte. A király kegyelmesen 
hajlott folyamodásukra, é s a vitéz Sforza Pallavicinit, Martinuzzi 
egyik gyilkosát, küldötte átvenni Dobótól a vár kulcsait. Az olasz
nak sikerült rávenni Mecskeit, hogy u várban maradjon, mig a püs
pök és király méltó utódokat találtak. Miután István, két hónap 
múlva megtudá, hogy Bornemisza és Szarkándi Pál lesznek egri 
porkolábok, haza sietett nejéhez, tűzhelyéhez. Várkonyban cselédei 
lovakat parancsoltak, a pórok késedelmeskedtek. Szóvita után a fe
lek fegyvert ragadtak. Mecskei a zenebona helyére sietett, erv pór 
szekerczeesapást mért fejére, s két lándsadöfés eloltá életét. Társai 
szétfutottak. 

A gyászhírre Gergely deák Várkonyra rohant, „nagy siral
mat szerze a póroknak" de a gyilkos boszuló karját elkerülte. 
Mecskei holttestét Dobónak, Oláh Miklósnak, a nemzetnek fáj
dalma kisérte a székes szent-raártoni káptalan sírboltjába. 

Mecskeit kora halála megfosztá az érdemlett jutalomtól, mely
ben társai részesültek. Zoltay, Pethö, Fygedi és más hadnagyok 
királyi adományokat, a közlegények gazdag zsoldot nyertek. A 
csonkákról, bénákról, a fogságba esettekről az országgyűlés gon
doskodott, és gyámolitásukra, minden jobbágytelek után 10 dé
nárt a földesurak erszényéből : ugyanannyit rendelt, mert, mondja 
az 1553 : 2 5 t. cz., kik az egész országnak hasznára voltak, érde
mesek az egész ország adakozására." Bornemisza Gergely deák 
Bartosfalvát nyerte Sárosmegyében. Mint egri vámagy gyakran 

*) Tinódi igy végzi Eger viadalát : 
Ezt kt szerzé nagy beteges voltába | Eger jé szerencséjén vig voltába 
Kincses Kassában egy füstös szobába Vigan iszik sziksiai jó borába, 
Tinódinak hívják mind ez országba. Mert ha török esdsz vala Eger várába 
Ezer ötszáz és az ötvenháromban. Vixtól nád terem vala 6 orrába. 

**) Eger os'roma elsó részének dallama ugyanaz a „Török János vitézsége1' czimu 
énekével, melyet a zenede növendékei, és Snck a tárogatón már több izben a köiönaégnek 
bemutattak. — P. Gg. 



találkozott a törökökkel, de már 1559. okt. 17. Keresztesnél Veli 
bég hatvani szandsák fogságába esett és Konstantinápolyba ván
dorolt. Amhád, ekkor már nagyvezir, két évi fogság után megfoj
tatta a magyar Archimedest. 

Dobó Istvánt Ferdinánd király maj. 26. 1553. minden mara
dékával a főrendek közé igtatta, és erdélyi vajdává, a székelyek 
grófjává nevezte ki. Erdélyt Martinuzzi szerezte vissza a koronának 
Zápolyai özvegyétől és fiától; meggyilkoltatása, a zsoldos hadak 
és vezérek zsarolásai gyűlöletessé tevék Ferdinánd kormányát a 
lakosság előtt. Dobó István vitézül küzdött uráért, de végre is 

fyözött az ellenfél. Izabella királyné fiával visszatért és Dobó 
Lendi vajdatársától elhagyatva, Magyarországból sem nyerve se

gélyt, hat hónapig védelmezte Szamosujvárt. Nov. 28 1556. Fer
dinánd megegyezésével átadta a várat. Izabella, ekép Perényi Gá
bor nógatására, az alkupontok megszegésével fogva tartotta, mig 
egy év múlva börtönéből, Szamosujvárról (nov. 6. 1557.) szöknie 
sikerült. Vajdaságában nagy vagyont szerzett; — zsarolás által, 
vádolák az erdélyiek. Ferdinánd Lévát, Véglest, Gönczöt, Telki
bányát adományozta neki, hűsége jutalmául. Az egyszerű nemes 
nagyúrrá lett, vagyona, hire, 
vitézsége által tekintélyes. 
Ferdinándnak utódja, Miksa 
király, a protestánsok által 
elfogulatlansága miatt so
kat dicsért férfiú, de a ma
gyar nemzetnek és szabad
ságnak épen nem jóakarója, 
nem szerette a bajnokot, ki 
a Perényi Gábor magvasza-
kadtával a koronára szál
lott Sárospatakra igényt 
tartott, és mérges pört foly
tatott 1567. óta a kincstár 
ellen, mely viszont valami 
régi vád nyomán erőszakos
kodás, nagyobb hatalmas
kodás bűnében kivánta el
marasztaltatni. 

Dobónénak, Sulyok Sá
rának két nővérét Balassa 
János és Bocskay György 
birták feleségül. Bocskay 
1569. tervet koholt, mint 
kellene Miksát és a némete
ket, török és erdélyi segít
séggel az országból kiverni. 
Az összeesküvést magyar 
urak fölfedezték. A kor
mány béliek érezek, bogy 
Dobónak lett volna oka, a 
szövetkezéshez csatlakozni, 
és gyanujokat a világ előtt 
Dobónak Békesyhez, az er
délyi fejedelem kegyenczé-
hez irt, Miksát gyalázó, segitséget kérő leveleivel, Békesy válaszá
val, támogatták. Forgách, váradi püspök, e kornak fauyar lelkű, 
de élesszemü történetirója, maga Dobó, ellenségei férczelményé-
nek állítja s állította e leveleket. — A király hitelt látszott adni 
Dobó szavának, és az egri hős októberre 1569. Pozsonyban az 
országgyűlésen megjelent, királyi menlevéllel, hogy perbefogás, 
ítélet nélkül elmarasztaltatni nem fog. — Miksa német csapatok
kal jött Pozsonyba, a rendeket magához a várba hivatta, és föl
olvastatván a vádló leveleket, Dobóra és Balassára fogságot mon
dott, október 12. 1569. Az országgyűlés azonnal 200,000 aranyat 
ajánlott kezességül az egri hősért, de a király csak az ország 
törvényei szerint való eljárást igért. Ennek daczára Dobó István, 
köszvény által gyötörve, majd harmadfél évet sinlett kihallgatás 
nélkül sztik börtönében, szigorú őrizet alatt, midőn Balassa fog
ságának 6-ik havában elillant. — Szabadulását csak az 1572-ik évi 
február havahozta meg, midőn az újonnan választott király, Rudolf, 
a rendek kérelmére, atyjánál érte közbenjárt. Azonban föltétel 
volt, hogy Dobó és Balassa térden állva kérjenek bocsánatot meg
bántott királyuktól. A testben lélekben megtört hős, Ferencz fiát, 

Hunvady János egyhaza Töv i sen . 

és Zeleméry László vejét küldötte maga helyett, és szeredi vára-
ban néhány hét múlva meghalálozott. Hamvait Ruszkán temették 
el. Családja unokájában kihalt. Egernek düledező vára egyetlen 
emléke a férfiúnak, ki ellenségnek, Pecsevi török irónak, nyilatko
zata szerint, Lavalíette és Salm Miklós dicsőségében osztozott, és 
az izlam fegyvereinek, hatalmuk délpontján határt szabott. 

Hunyady János egyháza Tövisen. 
A szép kis Erdély legregényesebb része a Székelyföld s Hát

szegvidéke; de a természeti szépség vadregényességében alig múlja 
felül egy is Gyulafehérvár s Enyed környékét. A szép Maros vi
rágzó s termékeny völgye boldog népével, távolabb az itt-ott hires 
bort termő s érczeket tartalmazó regényes hegylánczolatok, me
lyekre büszkén tekint a reges várrommal koronázott Kecskekö, 
honnan Erdély jó részére nagyszerű kilátás nyilik. 

Oly szép, oly vonzó Erdély e része, hogy a ki pár napot tölt 
benne, az alig bir töle megválni; mert nemcsak természeti szépsé
gekben gazdag e táj, hanem történeti emlékekben is. Alig van Er

dély gazdag történetében 
emlékezetes esemény, mely 
e vidékre ki ne hatna. Min
den kőnek megvan itt em
léke ; itt vonultak át a se
regek többnyire, s csaták 
vívattak itt, melyekre büBz-
kén emlékezik a nemzet, e 
tájon van Kenyérmező s a 
szent-imrei csatasik. Ki ne 
ismerné az elsőben Kinizsi 
Pál vitézségeit s a második
ban Hunyady János és Ke
mény Simon hős tetteit? 

A szent-imrei csata fo
lyamát régebben ismertet
tük * ) , valamint a Szent-
Imrén levő emlék leírását 
is. E diadal emlékére Hu
nyady János három egyhá
zat építtetett, melyek még 
most is fönnállanak, az egyik 
Szent-Imrén, a másik Tövi
sen s a Gyulafehérváron 
levő diszes egyház, hol a 
hős porai is nyugosznak. 

Nézzük a rajzunkon le
vő tövisi egyházat, mely 
nemcsak e vidék, hanem 
egész Erdély valóságos tör
téneti emlék-gyöngye. 

A Nagy-Enyedről Gyu
lafehérvár felé vezető or
szágúton, mely a szt.-imrei 
csatasikon visz keresztül, 

haladva érjük el Tövist. Szerény kis mező városka, mely több Íz
ben elpusztult, azonban jelenleg igen kedves külsővel bir, s ked-
vemrevalóbb tartózkodási helyet soha sem kívánnék magamnak 
mint ez. E kis város közepén van a csataemlék, az egyház, melyet 
most a reformátusok használnak. 

Az egyház meghatóan magasztos-bizanczi stílben van építve. 
Ablakai csinos, a tornyon levőké pedig szép faragványokkal ékit-
vék. A torony egyes emeleteit elválasztó iv-faragványokon sincsen 
kivetni való; mig a torony szilárdságáról az annak sarkain levő 
négyszögkövek győznek meg bennünket. Ez egyház egészben véve 
sokkal jobb karban van, mint a szent-imrei, erre mindig több gond 
lön fordítva s belsejét 1777-ben egyik buzgó híve egészen meg-
ujittatá. A templom körül, mint rajzunkon is látni, a régi reformá
tus temető-hely terül. — Az egyház építése valószínűleg 1443-ban 
kezdődött. — Hogy ezen egyház a szent-imrei diadal egyik em
léke, arról semmi kétség sem lehet; a „Hunyadyak korá"-ban gróf 
Teleki József is annak ismeri el. Lappá Péter. 

• ) Lásd a V . ü. 1858-ki folyam 18. az. — L. P. 
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Irlcssina varosa Szlcziliábaii. 
Messina városa, azon hely, mely Szlcziliában legtovább maradt a ná

polyi király kezében, s miután minden arra mutat, hogy e tengeri és szá
razföldi erősség eleste nevezetes események kezdete lehet, azt hiszszük, 
olvasóink érdekkel veendik e szép és nagy olasz városnak rajzát, s rövid 
leirását. 

A nápolyi szárazföldnek Calabria nevü tartományát csak keskeny ten
gerszoros választja el Szicziliától. A hajózást a régi időben a Scylla és Cha-
ribdys örvények felette neheziték, azonban a mostani épitésü gőzösök a 
tenger mélyéből felcsucsorodó sziklák által okozott veszélyes helyeket a leg
nagyobb könnyűséggel kikerülhetik. 

A z utazó, ha a révből a partra szállott, legelőször is azon házsor elé 
érkezik, mely félkör alakjában a tengerpart mentében emelkedik. E hely 
gyönyörű fasorokkal van beültetve, s azért a városiak nagy számmal s/oktak 
ide j ő n i , sétálni. A kilátás innen nagyszerű. A túlsó part, mely alig esik 
távolabbra egy mérföldnél, a legkiesebb szőlőhalmok csoportozatéból áll, s 
a völgyekben mindenünnen előtűnnek a calabriai csinos falvak. A város fe
lett sötét sziklák ormairól San Sahator, Griffone éa Gonzaga lovagvárak 
szomorú romjai emelkednek. A z első tér, melyre az idegen, a rakparttól jőve, 
érkezik, az úgynevezett Pallazata, mel .en az ókor Ízlésére mutató paloták 
sorai szemlélhetők, az épületek azonban az 1783-ki rettenetes földindulás 
következtében nagyon megromlottak. 

A városban az utczák többnyire szélesek s láva-négyszögekkel vannak 
kikövezve. A házak kevés kivétellel kétemeletesek, jó l vannak épitye, s 
homlokzataikon az erkélyek sehol sem hiányozhatnak. A fedélzet cserépből 
van, de nem oly lapos darabokból mint nálunk divatozik, banem az úgyne
vezett olasz félhengerekből, melyek egymásra rakva rovátkokat és csatorná
kat képeznek. , 

A székesegyház, a tengerpart mellett áll (rajzunkban épen a kép köze
pén). Ezt raér' a normán Rogtr épitteté, s azért nem csoda, ha e templom a 
góth Í7.1és egyik rideg maradványának tekintetik. A legszebb utczák nevei : 
a Corso (sétány); Strada Austriaca és Strada Ferdinanda. A templomok 
száma az 50-et meghaladja; ezeken kivül még számos kolostor is található; 
az újonnan épült két szinház, a régi városháza, az arsenal és kórház, a város 
kitűnő diszét képezik. 

A 84,OO0-nyi lakosság ffifoglalatoesága a selyemszövés; kereskedelmi 
tekintetben Messina a sokkal nagyobb Polermót is felülhaladja. A kiviteli 
czikkek. milyenek: a selyem, déligyümölcs, bor. olaj, s különösen a kén, 
•.uuoiijiic a fnrsvmu levueil kfimneiv inijOKTa. -tfi.-in.i,——„ ;..i, n n dOrJüJcL 
sebb-nagyobb hajó rakodott meg; ezek összesen 10 millió mázsányi árut 
szállítottak a külföldre. A gőzhajózás igen el-van terjedve, mert a fennebb 
elszámlált hajók között á;3í) franczia, 141 nápolyi, 90 angol, 78 ausztriai, 32 
orosz s 16 hollandi gőzös számítható. Természetesen, hogy a több ízben 
jövő-menő hajók, minden érkezéssel külön vannak felszámítva. 

1850 óta Szicziliából sokkal több árut visznek ki, mint a mennyit be
hoznak. Ennek oka, hogy a nápolyi kormánynak nagyon is sajátszerű fogal
mai voltak arról, hogy mi az a „szabad-kikötő? 1- Másutt, ha valamely város 
melletti rév, szabad kikötőnek nyilvánittatik, e rendszabály a város jóllétét 
szokta megalapítani. Messinában az ellenkező történt. Itt először a beho
zott áruk értékétől 5 százalékot kell fizetni azon ezim alatt, hogy e pénzzel 
a város bástyáit kell építeni, holott a várfaluk már régen készen vannak, 
sőt az azokban létező raktárak évenkint 60,000 dukát it jövedelmeznek (egy 
dukati értéke, ezüsttel fizetve, 1 ft. 40 krajezár konvencziós pénzben, vagyis 
4 frank és 28 centimes). E teher mellé még annyi mindenféle vámházi bo-
szantás is járul, hogy a met-sinai kereskedők már több ízben folyamodtak a 
kormányhoz, a „szabad kikötői j o g " kegyes megszüntetése végett. 

Kiegészítésül álljon itt még egy pár adat Messina régibb és ujabb tör
téneti bó'l. 

Messina városa csaknem 3000 év előtt épült, s kezdetben egyike volt 
a szicziliai apró gö rög köztársaságoknak. Idők folytán a szigetet a karthá
góiak, később a világ urai, a rómaiak, foglalák el. Szicziliúnak, s ezzel Mes-
sinának középkori története köteteket foglal e l ; azonban régi és ujabb 
szenvedései között legíszonyatosabb azon rombolás, melyet 1783-ban, az 
Aetna egyik kitörésének alkalmával, a földindulás okozott. A város ugyan 
c pillanatban nem bírt nagyszámú lakossággal, mert már ezelőtt 40 évvel a 
ragály csaknem az egész népséget elpusztitá s a roppant kőépületek üresen 
maradtak A z emiitett földindulás tehát csak a lakó nélküli házakat dönté 
le, de oly kimélet nélkül, hogy a várszerű falakkal bíró székesegyházon kivül 
a paloták és magánházak miud ledőltek. 

Azonban a természettől megáldott, s jeles kereskedelmi előnyökkel kí
nálkozó hely nem maradhatott sokáig romokban. A visszaszállongott lakos
ság a téreket, utczákat és udvarokat ellepő négyszögű kőhalmazokból 30 év 
alatta várost újra, s .1 réginél sokkal szebben, rendesebben és pompásabban 
fölépít'*. 

ISSCMmul, a nápolyi carbonari forradalom alkalmával, e kerített s min
dig tetemes helyörséggel ellátott város a fölkelésben részt nem vehetett; 
azonban 1847-ben épen Messina volt azon hely, a hol a szicziliai mozgalmak 
kezdetüket vevék. Az összeesküvők hevesen támadák meg a királyi hadakat, 
s míjdiiem két óra lefolyásáig előnynyel harczolának. Azonban elbízva ma
gukat, a midőn a fellegvár alá nvomulnának, itt rettentő kártáes-tüzzel fo
gadtattak, melyre meg kellé futamodniok. Igy aztán az 1847-ki forradalmi 
•döszak alatt a fellegvár a királyiak kezében maradt, a városban azonban a 

A következő évben (1848) , a midőn Fiiangieri tábornok sveiezi és na
polyi hadaival Sziczilia viszont meghódítására sietett, a messinai várfalak 
védelme alatt szállt partra. A városban közel 10,000 fegyveres védte a szi
cziliai s olasz nemzeti ügyet; ezek igen megerősítek állásukat s a kapuk alá 
lobbanó árkokat ástak. Sept. 6-án kezdődött a varos ostroma: Fiiangieri, 
zászlót ragadva kezébe,a sveiezi ezredekkel rohamra indult; előnyomulását a 
fellegvár s a flotta ágyúi támogaták, s igy két órai vérfürdő után a nápolyiak 
ismét urai lettek a városnak. 

1854-ben Messinában, épen a kolera pusztításának leghevesebb per-
czében uj fölkelés történt, de még azon napon elnyomatott. 

Mit hozott e városra a jelen 1860-ik év? a politikai lapokból tudjuk. 
A mult hét végén történt, hogy a felkelők e hely birtokába jutottak. 

KrriHy ut-szorosai. 
Erdélyt dél és kelet felől áthághatlan hegygerinczek választják el 

Moldvától és Oláhországtól. A természet csak itt-ott engedett egy-egy szo
ros átjárást a szomszéd tartományokba. 

Északon Borgt'i mellett a Piatra-Dorni szikláiból több patak ered; 
ezek közöl kettő van olyan, mely aBrsztercze nevet viseli. A nyugatfelé ömlő 
patak a szászoktól lakott Besztercze városa felé siet, mig a másik, mely 
Arauy-Besztcreze nevet visel, Bukovinát érintve, Moldva-felé veszi folyását. 
A két patak közel eredve egymáshoz, két ellenkező irányú völgy támad, 
mely Borgó mellett hegyi ut által összekötve a borgói ut-szorost képezi. 
Ezen ut nevezetes közlekedési vonal Erdély és Bukovina, illetőleg Besz
tercze és Sucsava között. 

A gimesi ut-szoros a hasonnevű hegyen át a Tar, Főkötő, Menyitó és 
Fejérbükk bérczeinek szomszédságában vezet Moldvába, s ott a Tátros fo
lyam mentében, Acsiudba ér, mely már a S z e r i th folyam partján épült, hon
nan aztán az ut északfele Jászvárosba, délre Gnlnczba vezet. 

• A z ojtosi utszorost Háromszék derék lnkói bírják; az ut a határszélen 
»Prédikator hegyet megkerülve, egy patak mentében szintén a Szereth völ
gyébe kanyarodik. 

A brassói két utszoros Oláhországgal tartja fel a közlekedést. A z egyik 
a tömösi, azon ponton éri el a határszélt, a hol az erdélyi Tömös patak s az 
oláhországi Praova folyó a határbércz két ellenkező oldalaiból veszik erede
tüket. Ezen ut Plojestin át vezet Bukarestbe. A törcsvdri utszoros az előb
bivel párhuzamos irányban vonul délfelé 8 Tcrrjaviszten keresztül tartja lel a 
közlekedést Brassó cs Bukarest közölt . 

-Fogaras vidékének déli része mindenütt a határszélt képezi Erdély és 
Oliihország között, azonban a roppant hegygerincz, mely a határvonalat jelöli 
ki, minden átjárást megakadályoztat. Csak a hegyekben kóválygó kecske-
pásztoroknak sikerül néha e tájakon a szomszéd tartományba lopózkodni; 
•tálában oly zordon vidék ez, hogy még a dohány- és só-csempészek is, csak 
a legnagyobb szorultságban adják rá fejüket, hogy a z átmeneteit itt kisért
sék meg. 

Erdély minden ut-szorosai között legnevezetesebb az úgynevezett vö
röstoronyi passzus, melyet a különben is jelentékeny Olt vize képez, amint 
annak rohanó árjai Fogaras, Földvár, Alsó-Porumbák mellett elvonulva, 
Szakodat mellett déli irányt vesznek s a Plaju Petrilor s a Mogura hegy 
közé torulva Oláhországba ömlenek. A z Olt itt is megtartja folyásának déli 
irányát. S az úgynevezett Kis-Oláhországot a tartomány többi részétől elvá
lasztja. A j o b b parton nevezetesebb hely Bimnik, a bal parton Slatina. A 
Dunát épen Nikápolylyal szemközt éri el. 

A harmat. 
Harmnt nagyobb mennyiségben, csak derült, csöndes éjszaka 

képződik. Borús időben is mutatkozik csekély nyoma, ha szél nem 
fú, vagy szél mellett is derült éjjel; ha azonban az ég borús és 
szél fú, harmat nem képződik. 

A mint az ég beborul, a harmatképződés megszűnik. Ez eset
ben azt is tapasztalhatjuk, hogy a növényekre lerakodott harmat 
vagy egészen eltűnik, vagy észrevehetőleg megfogy. 

A levegőnek csöndes mozgása inkább elősegíti a harmatképp 
zödést, mint gátolja. 

Két egyenlően derült, és nyugodt éjszakán nagyon különböző 
mennyiségű harmat képződik. Eső után sok, — több napi száraz
ság után kevés harmat áll elö. Például, Francziaországban a ten
gerről menő déli és nyugati szél kedvezöleg hat a harmatképzö-
désre. Ellenben Egyiptomban, minthogy ez a Földközi tengerről 
délre fekszik, a harmatnak semmi |nyoma, csak ha északi szél fú, 
képződik bőven harmat. Átalában mindazon körülmények kedve
zők a harmatképződésre, melyek a nedvméröt (hygrometer) a teljes 
átnedvesülés fokán emelik. 

Ha derült éj után ködös reggel következik : harmat nagy 
mennyiségben képződik; a reggeli ködképződés arra mutat, hogy 
a légkör már azelőtt bő nedvvel van megtelve. 

Azon körülmények, melyek a nagyobb mennyiségű harmat-
képződést elősegítik, inkább mutatkoznak tavaszszal, s különöseb-



ben öszszel, mint nyárban. Erre azon körülmény is befoly, hogy a 
nappali és éjjeli légmérsékletváltozás, semmikor sem oly jelenté
keny, mint öszszel éá tavaszszal. 

Némelyek azt állítják, hogy csak este és reggel képződik har
mat ; de ez hibás állitás, mert a szabadba helyezett test, az éjnek 
minden órájában sugároz ki meleget és vesz magába nedvességet, 
ha az idö tiszta és derült. 

Oly helyeken, hová a nap nem süt, hol tehát a melegség fogyni 
kezd; már délután 3—4 órakor is kezd képződni a harmat. Árnyé
kos helyen már naplemente előtt megnedvesedik a fü, azonban 
naplemente előtt mindig kivételes állapot a harmatszállás. Reggel, 
napfeljötte után, az éjjel képződött harmatcseppek eszrevehetöleg 
kisebbednek. 

Hasonló körülmények közt éjfél előtt kisebb a harmatlerako-
dás, miut utána, ámbár a lég nedvességéből már ekkor sokat vészit. 

A harmatlerakodás tüneményei kisimitott szilárd testeken, 
p. o. üveglapon, egyenlők azokkal, melyeket forró viz-göz hatásá
nak kitett ily lapokon tapasztalunk. Elsőben a felületet szállja 
meg könnyű egyenlő alakú nedvesség, majd a szabálytalan ellapult 
cseppek képződnek, melyek mihelyt egy bizonyos terjedelmet el
értek, összefolynak s különböző irányban szétterülnek. 

Minden ismert testek közt a fémlapok azok, melyeken a har
mat legkevésbbé gyül össze. A fémlapoknak ezen tulajdonságából 
következtették némely természettudősok, hogy azok a harmat 
általi meguedvesitésre fogékonytalanok. Yels természettudós több 
különböző fémlappal tett e tárgyban kísérletet; nevezetesen aram-, 
réz-, czin-, platina, vas-, ólom-lemezekuek nedvességgel bevont 
felületeit többször észlelte, vett is ezeken észre harmatcseppeket, 
de ezeket épen nem lehet hasonlítani füre vagy üvegre rakodott 
cseppekhez. 

A fémlemez Iia megnedvesedik, sokszor oly körülmények 
közt is megszárad, melyek közt más testek megtartják nedves
ségüket. 

A fémek ezen sajátsága, a reájok tett anyagokkal is közölte
tik. Ha egy kevés gyapjú derült éjjel fémlapra tétetik, kevesebb 
nedvességet vesz föl, mintha üveglapra helyeztetik. 

Ha egy négyszögű aranypapir-lemez, vékony pálezácskákon 
álló, vízszintesen fekvő fakeresztre helyeztetik, s szabad légre ki
tétetik, ugy hogy a papir aranyozott része felülre essék : a papír 
felső oldala néhány óra múlva apró harmatcseppek által lesz be
vonva, mig a fához simuló része egészen szárazon marad. 

Elüsegittetik a fémlapokom harmatképződés azáltal, ha a la
pot éjjel egyik helyről a másikra teszszük. 

Nagyobb fémlapok, ha a fűre helyeztetnek, kevesebb harmat

tal födetnek, mint ugyanoly minőségű kisebb fémek. Ellenkező 
eset áll elő, ha azok a levegőben szabadon függenek. 

Egyébiránt vannak fémek, melyek fogékonyabbak a harmat 
felfogására, mint mások. Igy például a vas, aczél, platina, harmat
tal eszrevehetöleg bevonatnak, míg az arany, ezüst, réz, czin, ha
sonló körülmények közt szárazan maradnak. 

A testek szerkezeti tulajdonságai lényeges befolyást gyakorol
nak a harmat mennyiségére nézve. Vékony forgács, vagy vessző job 
ban átnedvesedik, mint vastag tuskó vagy fatörzs. Fonatlau gya
pot több harmatot vesz föl, mint a juh gyapja, melynek szálai nem 
oly finomak. Egyébiránt a testekre lerakodott kannát bősége, nem
csak a szerkezeti tulajdonságtól, hanem a helyzettől, s az ezt kör
nyező tárgyak minőségétől is függ. 

Mindazon kUritlmény, a mi a testeket helyzetükben a szabad ég 
Jeléi kilátástól elzárja, vagy korlátozza : a harmatképződést keves
bíti. Ezen fölállított tétel bebizonyítására Vels a következő kísérle
tet említi : „Csöndes derült éjjel, 1'/, méter * ) hosszú, a

 3 méter 
széles és 2 centiméter vastag kisimitott deszkára, mely a föld fe
lett egy méternyi magasságban, négy egyenlő hosszú faoszlopra 
volt helyezve, — tett 10 gran gyapotot, alsó részérc ugyanannyit 
akasztott, tehát mind két, gyöngén összegyűrt csomag a lég hatá
sának szabadon ki volt téve." Regijei a felső csomó 14 grán ned-
vességgel volt bevonva, mig az alsó csak 4 gran sulyu volt. Egy 
más éjjel ugy viszonylott a nedvesség, mint 19 : 6; ismét máskor 
mint 11 : 2 ; ismet 20 : 4. A deszka alsó részúi levő gyapot min
dig kevesebb nedvvel vonatott be. 

Azt. hihetné valaki, hogy a harmat épen ugy esik le, mint az 
eső, nevezetesen függélyes vonalban, és hogy a deszka a gyapjút 
mechanieailog védte a nedvességtől; de ez esetben bajos volna ki
magyarázni íizt, hogy a deszka alsó részén levő gyapjú mi módon 
nedvesedett meg? Hogy c tekintetben is el legyen oszlatva minden 
kétség : Yels egy kiégetett földből készitett czilinder alakú göm
böt helyezett a fűre, a gömb mindkét vége nyitott volf. Magas
sága egy méternyi, átmérője Vs n i e t c r n . y i 1Ü grán (szemer) gyapot-
csomót helyezett a gömb alatti földfelületre, mely éjjel csak két 
grán súlyú nedvességet vett föl; mig ugyan ily mennyiségű gya
pot a szabadban 16 grán nedvességgel telt meg. Minthogy ezen kí
sérletnél a lég csendes, az ég derült volt, egyenlő mennyiségű har
matnak kellett volna lerakodni mind a két c 3 o m ó gyapotra, ha az 
egyenes irányban hullana alá, mint némely természettudósok ál
lítják. ( V . r t Mrtft.l 

* ) A franczia trj.iú-ok n fóldsarkokon átmenó legnagyobb kór negyedének hosszát 
pontos mérések után kiszámították s tiz millió egyenlő restre osztották, egy ily részt T e t 

tek fel bosszegységül, s azt méternek nevezték. A méternek tizedrészét decimittmek — 
századrészét centim temek nevezek. 

T Á R H Á Z . 
K u k á s M á r t o n levelei Bnlntnn-Fftretlröl. 

C X X I I I . Levél . 
Tisztelt szerkesztő ur. Valahára j ó idö van! (Szeilemdus gondol st. az 

időjáráson kezdeni) vége van annak a nagy hidegnek. Az t mondják, hogy 
ezt is az üstökös okozta. Szegény Üstökösre mindent is ráfognak : ha háború 
van, azt az Üstökös hozta, ha megbomlik az időjárás, az az Üstökös hibája; 
ha nyáron elfagy a vetemény, az Üstökös feleljen érte; ha sok bor termett, 
az is az Üstököstől származik; ha döghalál van, az is az Üstökösből jött! 
Mért nem fognak mór rá a Bolond Miskára is valamit P Mért nem tulajdo
nítják a háborút a Pesti Hírnöknek? a késői fagyokat és rosz időjárást a 
Budapesti Hírlapnak? a rosz termést a szépirodalmi lapoknak; a sáskajárást 
az angsburgernek; a sok bort a Napkeletnek s a döghalált az Uj Időnek ? mért 
fognak minden gonoszt az én szegény lapomra? Füreden nincs már az a szoba, 
fürdőkád, kémény, szelelölynk, ugy magas tetejű kalap e más efféle kiadható 
lokalitás, a mi vendéggel tömve dugva ne volna; de semmi olyan nagy quan-
tnmban nem kapható, mint poéta. Itt vannak rajtam kivül (betűrendbe sze
dem őket), mert különben, (ismerem már a fajtáját), — (a milyen csúnya fé
reg), — (mindgyárt megapprehendal) Dobsa, Jókai, Tóth Kálmán. Vajda 
János és Vas Gereben; mely utóbbi legközelebb vesszőt fog futni a füredi 
hölgysereg sorai között, a miért azt irja, bogy Füreden már minden leány 
menyasszony. Ez olyan kártétel, mintlia valaki július 1-én azt hirdetné, hogy 
a Képca Újság minden sz 'ma elfogyott. Hanem még ez mind uem elég. A 
minap egy gatyás füldmivoa ember állit be hozzám azzal a szóval, hogy neki 
versei vannak, olvassam át : csak éjszaka írhat, mert nappal kapálni kell. 
Átolvastam egy egé*z csomagot, s mondhatom, hogy oly talpraesett mondá
sokat, oly kerek eszméket, néhol mngas hazafiúi lelkesedést találtam bennük, 

hogy azokkal becsületet vallana akármi professzionatus iró; különösen egy 
). jskölteménye vn.i Kinizsiről, a mit merek a Vnsáinapi Újságnak ajánlani. 
Iv/ érdemes kollega azután megismertetett este n snvanyuviz-szurkolásnál 
egy másik fiatal poétával, a ki megint egy 20 éves kocsislegény; annak is oly 
csinos költeményeit olvastam össze, hogy ha azok a divatlapokba kerültek 
volna, rég nagyreményű ifju költőink sorában emlegetné őket a napi ítészét. 
Ragad itt a költészet mindenkire! Itt a fóldmives, gnzdatiszt, mind izlelé 
Hippoerene bűvös forrását s maga a vizosztó uradalmi egyenruhás ügynök 
is kitűnő egyéniség, nem azáltal, hogy ír, de azáltal hagy olvas, saját k ö n y v 
tári tart ("Figyelmeztetésül sokagaru hazánkfiainak) irodalmunk jeleseiről 
ugy beszél, mint egy Salamon, és a Vasárnapi Újságnak buzgó gyűjtője. 
(Hol vagyon a kalapod, szerkesztő?!) Es hu a magasabb körökbe emelke
dünk, még ott is találunk kollegára; itt találkozván idősb báró Rudics Antal, 
a „Hervatag füzér" hervadatlan kedélyű szerzője, ősz hajú, és fiatal mosolyú 
arczával, — mondja azután valaki, hogy Füred nem a Pieridák berke! — 

Jövő levelem szólni fog az itteni mulatságokról, az itteni vizek hatal
máról, és különösen Molnár színtársulatáról, melyről egyelőre is annyit mond
hatok, hogy mindenki közmegegyezéssel elismeri, miszerint ennél rendesebi 
és igyekezőbb társulatot vidéken soha nem látott, a mit abból is meg lehet 
ítélni, hogy a szinkör minden előadásra azép közönséget fogad be, ámbátoi 
Molnár azt a dicséretes ujitást hozta be , bogy a belépti jegyeket nem küldi 
a vendégek nyakára s azokkal semmiféle házalást meg nem enged. K. M 

B s y pár szó a térképekről, mint taneszközökrő l . 

Napjainkban a nevelés ügye annyira felkaroltatott, hogy mi Itán köz 
ügynek mondhatjuk. Tantervek, különbféle módszerek dolgoztatnak ki szak-



értők által, egyes egyházkerületek pályázatokat hirdetnek czélszerü tan
könyvekre stb. Tantervekben a nézleltetö módszer különösen ajánltatik 
tanítóinknak, mint a mely által egyedül képesek a tanitványok helyesen 
felfogni az előadott tantárgyakat. E s e z i g y van helyesen. E szerint földgömb, 
térképek-, állat-, rovar- növény- ásványgyüjteménnyel kellene minden iskolá
nak birni, utóbbiakat, ha nem természetben, legalább rajzban. Ámde hány 
iskola van igy felszerelve? Valóban igen kevés. Mondjuk, igen kevés, mert 
azok szerfeletti drágasága miatt csak is a legtehetősebb egyházak képesek 
kellően felszerelni iskolaikat, a nagyobb rész szükség, szegénység nyomasztó 
terhe alatt nyögvén, ezeket nélkülözni kénytelen. Mert, hogy egy népiskola 
az idő kívánalmaihoz képest teljesen fölszereltessék, valóban nem csekély 
összeggel kell rendelkeznie, csak egy-egy térkép ára is 4—5 forint levén. E 
lapok 27-ik számában S. S . ur ,,a magyar királyok arczkép-csarnoka mint 
iskolai taneszköz" czimü értekezésében azon óhajtását fejezi ki : vajha ta
lálkoznék kiadó, ki a magyar királyok, jeles hadvezérek, vitéz honfiak arcz-
képeit olcsó kiadásban iskolai taneszközül közrebocsátaná. Közlő pedig töb
bek véleményét hiszi kifejezni azon óhajtásában : vajha találkoznék kiadó, 
ki a térképeket s átalában minden népiskolai taneszközöket a lehető legol
csóbb áron közrebocsássa, hogy azokat szegényebb népiskoláink is megsze
rezhetnék. — Berzéte, jul. 19. Kovács László. 

Irodalom és művészet. 
•4- (Ormodi Bertalan, a „Magyarhon ébredése") czimü munka szerzője, 

gyűjtőit s előfizetőit tudósítja, hogy nevezett műve közbejött akadályok mi
att a kitűzött határidőre meg nem jelenhet. Augusztus közepéig minden elő
fizető ki fog elégíttetni. 

•4- Megjelent : „Tudományos nézetek gyűjteménye. A mezei köznép 
czélszerűbb nevelése és mezőgazdászat ügye érdekében. Kézikönyv lelkészek, 
néptanítók, szülők és mezeigazdák számára. Irta s kiadta Ivánszky János." 
A 1 6 % ivnyi munka ára 1 ujft, pár hó múlva azonban 1 ft 30 kr lesz; kap
ható a szerzőnél (kalap-utcza 11. s z . ) 
ée a „Magyar Gazda" szerkesztőségé
nél (hatvani-uteza, „Zr iny i " czimü 
házban). Szerző azon előfizetőit, kik 
netán kedvező alkalommal tőle a fen-
nebbi munkát elvitethetnék, tisztelet
tel fölkéri, hogy aziránt rendelkezni 
szíveskedjenek. 

-f- („Elet és történet.") Ily czimü 
beszélygyüjteményre hirdetnek előfi
zetést Szabó Ignácz, mint szerző, s 
Jentsch 67., mint kiadó Egerben. Előfi
zetési ár 1 ujft. A mü megjelenik sep
tember hóban. A z előfizetések aug. 15. 
Egerbe, Jentsch G . könyvkereskedé
sébe küldendők. 

-J- A Szilágyi István és P. Szath
máry Károly által szerkesztett s ki
adott „Szigeti Album" igen díszes ki
állításban megjelent. A legnagyobb 
nyolezadrétü 324 lapnyi könyvet a lel
kes honleány b. Radák Istvánné gróf 
Rhédey Klára és a tatárverő Sztojka 
László kőnyomatu arczképe disziti. — 
Tartalma jelességét illetőleg megemlítjük, hogy a z album egyebek közt 
Arany János, Eszter szerzője, Fáy András , Greguss Ágos t , Jókai Mór, 
Jósika Júlia. Kazinczy Gábor, Lévai József, Mentovich Ferencz, gr. Mikó 
Imre, Petőfi Sándor, Szász Károly, P. Szathmáry Károly, Szemere Miklós, 
S z e m e i é Pál, Szilágyi István, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán, gr. Teleki 
Domokos, Tompa Mihály, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vadnai Károly s más 
íróinktól hoz dolgozatokat. 

•4- (Lauffer és Stolp) ily czimü munkára hirdetnek előfizetést : „Gróf 
Széchenyi István emléke'* 20 énekben. A programm mutatványt is hoz a 
verses műből. Előfizetési ára 1 ft. 50 kr., postán küldve 30 krral több. B e 
küldési határidő aug. 20-ika. A tiszta jövedelem fele az országos Széchenyi-
szoborra van felajánlva. 

+ ILugosrél) i ly czimü kis verses füzet küldetett be szerkesztőségünk
höz : ,rArpádház két fejedelme, vagy : Zoltán és Taksony kora. 907—972. 
Három énekben, vezér- és zárhanggal Irta Nagy Zoltán; kiadják Gyika Szi
lárd és Szende Béla." Ara 50 kr. ujp. A z összes tiszta jövedelem a i n . Aka
démia javára fog fordíttatni. 

•4- (Lj kereskedelmi l<tp.) A pesti hites alkuszok testülete „Pes t i keres
kedelmi Lap" czimü folyóiratra nyert engedélyt. Megjelenik ez uj lap Dux 
Adolf szerkesztése mellett aug. 1-től fogva hetenkint háromszor. 

+ (A „Nép Újsága" uj folyamának mutatványszáma) színes és fekete 
képekkel, változatos tartalommal megjelent. A szerkesztő Sarkady István, 
dolgozótársait bemutatván, n fiatal irodalmi erőkről kissé nagyon is magas 
hangon beszél. A lapot Boldini adja ki. Buzgó kiadója tehát már volna e so
kat hányódott vetődött „Kalauznak;" most a „fiatal erőkön" áll, hogy le
gyenek igaz kalauzai a _ népnek. A mi egyébiránt „ ö r e g " feladat. 

A (vj lap.) Hu- szerint Rimaszombatban e hó végén egy kereskedelmi 
lap fog megindulni. 

•4- (Pozsonyban uj politikai magyar napilap) fog nemsokára megin-
Sama rjai Károly szerkesztése mellett. 

A. (Szathmári Károly erdélyi hazánkfia) jeles festő már sok éve lakik 
Bukurestben, s művei, mint & „Bukaresti Magyar Közlöny"ír ja , minden fea-
tészetkedvelő családnál láthatók. Legközelebb Parisban s Londonban tett 
utazást, honnét visszatérve, a kormány Románia (Oláhország) térképének el
készítésével bízta meg, mely munkának másfél év alatt el kell készülnie s a 
dij érte 12,000 db. arany. 

-f- Emich Gusztáv aláirási iveket küldött szét ily czimü, épen moat 
megjelent munkára : „Pabst Kalauza a szarvasmarha-tenyésztésre." Német 
eredetiből a második kiadás után forditotta Császár Ferencz. A fordítást az 
1859-ben megjelent harmadik kiadáshoz idomította s Magyarorsrágot ér
deklő jegyzetekkel ellátta Galgóczy Károly. A könyvet 10 kőnyomatu szi
nezett ábra s a szövegbe illesztett 54 fametszvény disziti. Ára 5 ft; angolvá
szonba kötve 5 ft 80 kr. A megrendelt példányok a pénz beküldése után 
rögtön megküldetnek. 

-f- (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél legközelebb két uj zenemű jelent 
m e g ; az egyik : „Hadd szóljon" csárdás, Sárközy Fereneztől; a másik: „ L e 
coucou (a kakuk) Löjfler Richárdtól. A z előbbinek ára 50 ujkr, az utóbbié 
80 ujkr. 

— (Mülap.) A Werfer-felé intézetből egy mülap került ki, mely a pesti 
nyomdászoknak Guttenberg emlékérc a m. hó 24-én rendezett ünnepély 
egyes színhelyeit, nevezetesen középütt Visegrádot, jobbról a fölmenetelt, 
baífelől a lejövetelt, alul a visegrádi romokat éa aMigazzi kastélyt ábrázolja. 
Fölül középütt Guttenberg arczképe, jobbján a nyomd ász-czimer, mögötte 
és fölötte a nemtő magyar zászlóval s két oldalán egy-egy múzsa látható. E 
díszes mülapot kellemes emlékül őrzendik mindazok, a kik a fónnebb emii
tett Guttenberg-ünnepélyben résztvettek. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés . 
© (A nánási szalmakalap-gyár), mely Brunner F . váczi-utezai keres-

ke dC sajátja, ötszáz munkást számlál. A z itt készült szalmakalapok igen ol
csók s tökélyre nézve is napról napra 
emelkednek. A tulajdonos azon törek
szik, hogy gyárának készítménye mie
lőbb versenyezhessen a külföldi hasonló 
czikkekkel, azért munkásai serkenté
sére legközelebb egy arany dijt tűzött 
ki a legfinomabb szalmaszövet készítő
jének. 

b .— (Állat-kiáílitás.) A békés
megyei gazdasági egyesület által jövő 
sept. 22-én és 23-án Békésen tartandó 
állat-kiállításon lesznek : lovak, szar
vasmarhák, sertések, baromfiak, A ki
állító , tárgyát Mezey Balázs békési 
jegyző urnái legkésőbb sept. 8-ig kö
teles bejelenteni, s állataikat legkésőbb 
sept. 21-én estig a kiállítási helyiségbe 
beszállítani s azokat 22-kén és 23-kán 
folytonosan ott tartani, élelmezni, hogy 
azonban takarmány ott helyben a leg-
jutányosabb áron kapható legyen, ar
ról a rendezőség gondoskodik. — Az 
állatok megbiráláea s a jutaloinosztns 
sept. 23-án történik. Jutalmak követ

kező állatokra tűzetnek ki. / . Lovakra : egy 4—8 éves tenyészkancza, csikó
jával, 5 arany; egy 3 éves, még befogva nem volt kancza, 3 arany; egy 3 
éves tenyészcsődör, 5 arany. II. Szarvasmarhákra : a legjobb eredeti tiszta 
magyar fajú borjastehén, 5 arany; egy hasonló fajú tenyészbika, 5 arany; 
egy 2 éves üszőborju, 3 arany; egy 1 éves bikaborju, 3 arany. III. Serté
sekre : a legjobb fajta tenyészkocza, 2 arany; egy tenyéaz-kan, 2 arany. IV. 
Baromfiakra : bármely fajból kiállított 3 legszebb pár (kakas és jércze) egy-
egy arany jutalomban részesül. A versenyző csikóskancza és borjastehén 
tulajdonosai községük elöljáróitól hozandó bizonyitványnyal fogják igazolni, 
hogy az állat, mielőtt megellett, már sajátjuk vol t ; a 3 éves kanczára s cső-
dörre, valamint az üsző- és bikaborjura nézve pedig, hogy az, az elles ideje
kor birtokukban volt anyától származott és saját nevelésük. A kiosztandó 
jutalmak, a fönnebb elősoroltakon kivül még, ezüst- és bronzérmekből a di-
csérő'oklevelekből fognak állani. Jutalomban csak békésmegyei gazdák 
állatai részesülnek; továbbá a nagybirtoku ménes- vagy gulyatulajdonosok 
pénzbeli jutalmat nem nyernek, hanem csak érmeket s dicsérő-okleveleket; 
a más megyebeliek pedig csupán kitüntető-oklevelet kapnak. 

b . — (A békésmegyei gazdasági egyesület) ideiglenes igazgató-választ
mánya jul. 16-án gyűlést tartott B.-Csabán, hol a többek közt fölolvastak a 
még ez évben rendezendő kiállítások programmjait. Ezek szerint az egylet 
ekeversenye s gazdasági eszközök kiállítása még ez évi sept. 4-én; az állat-
kiállitáa Békésen sept. 22. és 23-án; végre a termény- és gyümölcs kiállitás 
Szarvason okt. 13., 14. éa 15-én fog végbemenni. 

A (A földtehermentesitési kötelezvények összege) ez igazgatási év ele
jén a pestbudai közig, területen 21,060,230 ft., a pozsonyiban 27,787,470 ft., 
a soproniban 39,658,360 ft., a kassaiban 19,423,240 ft., a nagyváradiban 
24,079,290 ft.; Magyarországban összesen 132 millió pengő forintra ment; 
Erdélyben 24,463,520 ftot, Horvátországban 14,548,420 ftot, a temesi bán
ságban 38,297,580 ftot, végül az egész ausztr. birodalomban 475,196,640 fo
rintot tett. 

E r d é l y i V ö r ö s - t o r o n y u t - s z o r o s . —(Lásd a szöveget 874. lapon.) 



Közintézetek, egyletek. 

b-— (Tudakozó-intézet.) Kovács János nr a pesti városi hatósághoz 
engedélyért folyamodott, hogy szállásoké eladandó tárgy iránti tudakozó
intézetet állithasson. 

A d^l-J egylet alakult Budapesten), melynek czélja, tagjait, ha betegek, 
ingyenapolásban s gyógyszerben részesitni, halálozás esetén pedig a teme
tési költséghez 40 fttal járulni. A belépő tag fizet : a gyógyítási alaphoz 1 
ftot; tovubbá minden negyed évben 1 ft 89 kr t ; végre, ha nagy a halandó
ság a tagok közt, minden halálozás esetén 10 krt. 

b .— (A londoni tüzbiztositó-társulatok) 1850-ben 9,402,820 ftnyi, az 
egész Angliában levő minden biztosító társulatok pedig 15,042,700 ftnyi 
adót fizettek. Mindezen társulatoknál biztosítva volt összesen 743,423,360 
forintnyi érték. 

Hl i a j s á g ? 
+ (Reményi Ede Kolozsvárott) jul. 25-én adta első hangversenyét az 

ottani nemzeti színházban. 
+ (Prielle Kornéliáról) a lapok azt írták, hogy az uj igazgatóság 

vissza akarja szerződtetni színházunkhoz. E hírt a „Magyar Színházi L a p " 
oda módositja, hogy az igazgatóság a nevezett művésznővel csupán vendég
szereplés végett bocsátkozott értekezésbe, azon időre, mig Felckiné szabad 
ságideje tart. — Ugyancsak a mondott lapban olvassuk, hogy Ellinger sza
badságidejét az igazgatóság megváltotta, hogy az operai előadásokban fenn
akadás ne legyen. 

-f- (Boka Károly) a leghiresb magyar népzenész, néhány heti súlyos 
betegség után, jul . 20-án Debreczenben meghalt. Elhunyta közrészvétet oko
zott. Boka temetése, irja a „ D . Köz löny" — bizonyság lett arra nézve, hogy 
korunk n elismerés kora. Debreczen várostanácsa több dijelengedésen kivül 
készpénzt adományozott a zilált vágyónállapotu gyászos családnak. A főis
kola énekkara felszólítás nélkül, sőt akadály leküzdésével, ingyen végzé fö 
lötte az énekléseket. Debreczen minden zenésze, Bossányi karmestersége 
alatt egyesülve, gyászdallamokkal kísérté sírjába a kitűnő zenészt, követve 

•4- (A Vajda Péternek tervezett síremlék) valószínűleg még ez ösz foly
tán létrejő. A terv kivitelére Szarvason most bizottmány alakult, mely a 
mondott czélra jelenleg mintegy 300 fttal rendelkezik s ugyané czélra nem
sokára hangversenyt is fog rendezni. 

+ (A Muzeum termei dissitésére) Zseni Gózon Krisztina Halason 33 
ftot, Sümeghy-Sclley Magdolna Sójtőrön (Zala) 114 ftot s 2 aranyat, Bar-
tal-Olgyay Erzsébet Szerdahelyen (Komárom) 43 ft 24 krt s egy aranyat, 
gr. Nádasdy-Forray Júlia Pesten 321 ftot, Hamary-Ruysz Izabella Tatán 
18 ft 30 krt, Illésy Györgyné Kisújszálláson (Nagy-Kunság) 61 ftot, Bor
bély Paulina Rimaszombaton 52 ftot, Pólya-Báró Krisztina Kecskeméten 
213 ft 50 krt gyűjtöttek; továbbá egy honleány Csokonyáról (Somogy) 5 ft, 
Márton István Gombáról 2 ftot küldöttek. 

mintegy 10—12 ezernyi néptömegtől. 
© (A pesti Lipóttemplom) bár felette lassan épül, mindazáltal a leendő 

sekrestye, hol ideiglenesen oltárt fognak felállitni, nemsokára elkészül és ő 
eminentiája a bibornok primás által, legkésőbb a jövő Lipót-ünnep alkalmá
val fel fog szenteltetni. 

© (Herczeg Batthyány Fülöp) a gr. Hlésházvaknak a trencsini v i n ^ f ' 
lomban levő sírboltját szándékozik kijavittatni. 

-f- (A zenede évi vizsgálatai) a n. Muzeum nagy előcsarnokában a mult 
héten már megkezdődtek s mintegy 7—8 napig fognak tartani. Minthogy 
ez évben a zenede egy osztálylyal, t. i. a szavalati osztálylyal szaporodott, 
ez nemcsak a tulajdonképeni vizsgálaton lesz képviselve, hanem az aug. 5-én 
tartandó vizsgálati hangversenyen is kitűnő helyet foglaland el , ugyanis e 
czélra a múzeumi előcsarnokban egy szép és nagy színpad állíttatott fel, hol 
egy, Jakab István által ez alkalomra irt „ A rózsaünnep" czimü népjellemrajz 
egy felvonásban, fog előadatni. E 6zinmü már nyomtatásban is megjelent. A 
színi előadást egy, Thern Károly tanár által irt nyitány fogja megelőzni. 

b.— (Aradon gyermek-hangversenyt tartottak) a ref. templom számára 
egy orgona szerzésére. A kis művészek működése sikerültnek mondható, mely 
a mondott czélra 200 ftot jövedelmezett. 

-f- A pesti kegyesrendi nagygymnasiumban a müének-vizsgálat július 
25-én ment végbe, a hallgatóság átalános megelégedésére. Valóban minden 
dicséretet érdemel ez intézet s annak fáradhatlan vezére, Szepessy Imre 
tanár ur. . 

•+• (Hetven éves irodalmi ünnep.) A soproni ágost. h. főtanodai ifjúság 
ez évi Örömünnepét, vagyis a kebelében 70 év óta fennálló, virágzó magyar
egylet ez idei működéseinek zárünnepét jul. 15-én ülte meg. A z ünnepély a 
főtanodai nagy teremben ment véghez, mely ez alkalomra zöld gályákkal, 
piros és zöld fátyolokkal s történeti képekkel és hazánk dicső fiainak koszo
rúzott arczképeivel volt díszítve. A z örömünnepen ősi Bzokás szerint nemcsak 
a város értelmisége volt szép számmal képviselve, de még a vidékről is ér
keztek vendégek? A z ünnepély Kölcsey Hymnuszának elzengésével vette 
kezdetét, mire a növendékek saját szerzeményű szavalmányai (legnagyobb
részt hazai történetünkből mentett költemények) következtek. Közben elé
nekelték a „Szóza to t " is. Befejezésül az ifjúsági zenekar a Rákóczy-indulot 
s még néhány szép magyar dalt adott elő. A z örömünnep hatása még a ma
gyar öltözet terjesztésében.is nyilatkozott. Midőn egyik szavaló a frakk jel
lemrajzát adá elő - írják a „Hölgyfutárnak" - az egész közönség kozt az 
egyetlen árva frakkos úriember Irakjából igen ügyesen magyar dolmányt 
rögtönzött. . . , 

-r (A pesti műegylet) jelen havi kiállítását, a mult hóban megvásar-
lottakon kivül, 43 uj művel nyitotta meg, melyek egy gipszmellszobrot s egy 
rézmetszvényt kivéve, mind olajfestmények. Hazai festészeink 23 müvet ál
lítottak ki. , . „ i_._i.i-

A (Széchenyi-tér.) A Kolozsvári községtanacs a hídkapun kivuh tért 
a Tauffer hidjáig Széchenyi-térnek határozta elneveztetni. 

b . — (Kétszer virágzó cseresnyefák.) Elbingben néhány kertben lat
hatni több cseresnyefát, melyek az első gyümölcsözés után, most másodszor 
virágoznak s valószínűleg érett gyümölcsöt is hoznak. 

** (Széchenyi-botok és Petöfi-pipák) érkeznek Debreczenből Pestre. A 
legközelebbi augustusi vásáron a nemzeti szinház mellett lesznek kaphatók. 
Nem csak eredeti alakjok miatt érdemelnek figyelmet : hanem főkép azért, 
mert tulajdonosuk Sántha István a tiszta jövedelmet irodalmi apró pálya
müvekre fogja kitűzni. 

+ (Ha rangszentelési ünnepély Esztergomban.) Azon nagy, 57 mázsás 
harang, melyet Scitovszky herczegprimás ö eminentiája az esztergomi bazi
lika számáru Pesten öntetett, rendeltetése helyére megérkezvén, jul . 22-én, 
a fényes nagy mise után, az ország föpcisztora által személyesen szenteltetett 
tol, ki az összes esztergomi papság kíséretében végzett vallásos szertartás 
befejeztével a nagy számmal összesereglett hivekhez fordulva, azokhoz a leg
bensőbb kegyeletre ragadó rögtönzött alkalmi beszédet intézett. A beszéd 
themája a harang volt s szellemdus megfejtését a d u a templomi harangok 
rendeltetésének. — Valamint, úgymond a többi közt, a különböző nagyságú 
harangok, kellemes öszhangzásban bár, de mindegyik oly hangon szól, mely 
súlyában fekszik : ugy a hívek mindegyike igyekezzék szíves egyetértésben 
annyit tenni hazája, embertársai és saját háza boldogságaért, a mennyi csak 
egyéni erejéből kitelik. Észrevehető volt a belső megindulás — irja a „ P . 

— mely a példás buzgóságu egyházfőt e szertartás és beszéd közben át-
hatá, s méltán elérzékenyültek a hívek is, midőn a herczegprimás megille
tődve emlékezvén vissza azon viszontagságokra, miket a magyar nemzet u 
magyar Sionnal egyetemben átélt, — azon imaszerű óhajtást fejezte ki : 
vajha az ország ezen főegyházának s templomának öt harangja a világ végéig 
a hivek vallásos épségét, a nemzet boldogságát, a népek egyetértését, a haza 
nagysácár a « t — - • .< • 

-f- (A tiszamellűd ág. hitv. egyházkerületnek) ju l . 20-án Rozsnyón 
tartott előleges gyűlésén, a számbavett szavazatok eredménye szerint, a ke
rület felügyelőjévé Zsedényi Eduárd, szuperintendensül pedig Máday Károly 
választatott meg. A kerületi gyűlés és ünnepélyes felavatás Miskolczon fog 
megtörténni. Fölavatóul Székács superintendens van fölkérve, a ki el is 
menend. 

— (A kisdedóvoda Maros-Vásárhelyt.) Igen szép és fontos kötelessé
get teljesít, ki a hon közérdekű czéljaira forintjait és filléreit tehetségéhez 
képest feláldozni siet, — de nem kevésbbé magasztos és fontos kötelesség-
érzettől vezéreltetik az is, ki e mellett saját közvetlen körében létező jó té 
kony intézetekre áldozni kivan. Van Maros-Vásárhelynek egy kisdedovó-
intézete, mely a semmiből, csupán a közjó iránt buzgó emberbarátok 
adakozásai alapján, állott elő. Segélyezi ezt a városi pénztár tetemes éven
kinti pénz- és egyéb adakozásával, mely nélkül csakugyan fennállania lehe
tetlen volna. — De főképen biztositja létezését a folytonosan nyilvánuló 
tettleges részvét. Ennek bizonyságáról a városi esküdt-közönség közelebbről 
egy telket ajándékozott ez intézetnek, egyes polgárok és vidéki birtokosok 
tehetségök szerint sietnek pénzbeli ajándékaikkal nevelni az intézet anyagi 
erejét, az intézet javára évenkint adatni szokott tánczvigalmak a leglátoga
tottabbak; végül kiemelendő két derék polgár, kik adakozásukkal az inté
zetnek legújabban erejét nevelni kívánták, ugyanis Szöllősi Sámuel nr 
100 ft. készpénzzel és Kovács Dániel ur 100 ft. alapitványnyal járultak az 
intézet alapjának erősítéséhez. Legszebb jutalmuk az ily melcgkeblü adako
zóknak saját öntudatukban van ugyan, mindazáltal kötelesség az emberiség 
nevében ezért nyilvános köszönetet mondani és kifejezni azon átalános meg
győződést, hogy a mely intézet iránt ily részvét nyilvánul, annak jövője biz
tosítva van. Egy főfeltétel még az ily intézetek megélhetésére, hogy szak
avatott tiszta jellemű óvóval bírjanak, ki a gyermekek szeretetét és a szülők 
bizalmát megnyerje és birja; és e tekintetben is szerencsés a marosvásár
helyi óvoda, mert Petri János úrban egy ily óvót bírhatni dicsekedhetik. — 
Vásárhelyi. 

— (Jó termés.) Tapolczáról (Zala) irják : A sok egymásután követke
zett rosz termő évekbe már annyira belefásultunk, hogy szinte különösen 
esik, egyszer valahára jobbat látni. — Borunk, ha ezentúl elemi csapás nem 
éri, a középszerűnél több lesz; kukoriczánk gyönyörű; buza, rozs és árpa 
már fedél alatt van s az eddig tett kisérletek után, eresztése a középszerűn 
felül beválik. — És a mi hallatlan volt eddig : Tapolczán 10 hónap óta nem 
volt tűz 1 

A (Jégzivatar.) Somogyból irják, hogy ott július 6-án Köttse, Karad, 
Visz, Lelle, Látvány, Rád helységeket többé kevésbé elverte a j ég . L e g 
nagyobb pusztítást tett a karádi Tekerés pusztán, hol épületeket döntött fel 
és mindent tönkre vert; az épületek összeomlásánál több ember tetemes sé
rülést szenvedett. 
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b . — (Rendkívüli időjárás.) Július első napjaiban Zólyommegye felső 
vidékén a hegyeket vastag hóréteg borította el, hogy a hegyi lakók bokáig 
jártak benne, sok helyen szánkázni lehetett volna. Július 11-én Linz ésMÖlk 
közt is nagy hó esett. Pestet pedig július 23-án virradóra őszi-köd borí
totta el. 

b . — (Júliusi hő.) Július 11-én reggel Linz és Mölk közt hó esett. A 
nyugoti vasút kocsiainak teteje teljesen el volt lepve hóval. 

° _ (Jégverés.) A jég , mely f. hó 17-én az ország több részében tetemes 
kárt tett, azóta ismét nagy dulást tett a gabonában, a dohányban, nevezete
sen f. hó 18-án Hold-Mező-Vásárhelyen, Baráton (Győrmegyében) ; 19-én 
Miskolczon és vidékén; 20-án Tisza-Várkonyban, (Heves) , Uj-Kigyóson, 
Farmos, (Békes-Csanád), Martanos, Magyarád, (Arad) , Félegyházán, Sza
badka vidékén, Debreczenben, Csongrádon, Szegeden, Hold-Mező-Vásár
helyén, 22-én Kanizsán; — Ugylátszik, félni lehet, hogy ez évi augusztus 
hó is oly veszélyes lesz a gazdákra nézve, mint a tavali volt, igy a dohány
termesztők siessenek terményüket biztositni. A magyar biztositó-társaság, 
melynél eddig 610 kár jelentetett be, a fónnebbi eseteknél is érdekelve levén, 
károk fólvéti-lére nézve gyorsan intézkedett. 

+ (A marhahús minősége.) A marhahús vegytanilag megvizsgáltat
ván, következő eredmény tünt elő : 1) A hus víztartalma a haladó hizlalás
sal folyton apad. 2) Egy jó l hizlalt ökör húsából egy fontban annyi tápláló 
rész van, mint egy sovány ököréből majdnem két fontban. A husérték nagy 
különbsége a achlari vegyészi próbaállomáson Csehországban, hol egy hiz
lalt és egy sovány ökör vállrésze vegybontás alá vétetett, szintén fényesen 
bebizonyult. Ezer fontra viszonyittatván a husmennyiség, azt találták, hogy 
a hizlalt marha 1000 fontnyi húsában 370 font viz, 356 font izomhus, 239 
font zsir s 15 font ásványsó; — 1000 font sovány huBban pedig 597 font 
viz, 308 font izomhus, 81 font zsir s 14 font ásványsó találtatik. Innen tehát 
világos, hogy a hus-árszabás, mint az nálunk is még megvan, nem a legerő
sebb alapokon nyugszik, mert a vizet épen oly drágán kell fizetni a sovány 
marhahúsnál, mint a zsirt. Csak a szabad husárulás képes az igazi értéket 
meghatározni, mi a verseny által idéztetik elő. A z iparszabadság folytán, re
méljük, e szabad verseny ÍB életbe fog lépni. 

j * l (Szobránczi fürdő.) Július 18-án. Néhány nap óta Kocsisovszki 19 
személyzetből álló szinésztársulata mulattatja az itteni közönséget. N ő k : 
Gerőné. Jánosfiné. Kocsisovszkiné, Kopácsinó, Kovácsné, Rácznó, Renczné, 
SzőlŐsiné és K . Borbála. Férfiak : Benedek, Caőnyi, Gerő, Hajó , Jánosfi, 
Kovács, Rácz, Rencz, Szőlősi és az igazgató. Itt előadott színművek közöl, 
mint Csikós, Szerelem és örökség, Házassági három parancs, E g y zsidó csa
lád, Nem tűröm a háznál stb. igen sikerültek; de leginkább Szigeti „ V é n -

és Mihály baka (Hajó, az első felvonásban), a szó teljes értelmében jo*fját
szottak. Sem időnk, sem szándékunk az itt előadott színmüvek birálo-atásá-
val foglalkozni, annyit mégis mondhatunk, mikép az érintett szinitársulat jó l 
válogatott egyéniségekből áll. * ) — A szobránczi vendégek száma máig 315 
családon felül van. — Készülőben van itt augusztus hó Szt. István napját 
megelőző hétben egy paraszt-lóverseny rendezése, és egy fényes tánczestély 
megtartása. Nem lesz érdektelen az itt Péter-Pál napján tartatott tánczvi
galom alkalmával P . . . . y L . . . a által szerkezeti tánezrendet is megérin
teni. 1) Nyitány. 2) Lassú magyar, csárdás. 3 ) Franczia négyes, csárdás. 4 ) 
Lassú magyar, csárdás. 5) Franczia négyes, csárdás. 6) Lassú magyar, csár
dás. 7) Franczia négyes, csárdás. Szünóra. — 1) Lassú magyar, csárdás. 2) 
Franczia négyes, csárdás. 3) Lassú magyar, csárdás. 4) Franczia négyes, 
csárdás. 5) Lassú magyar, csárdás. 6) Mazur, csárdás. — Tehát a nemzeti 
tánezokban nem volt hiány. Valami 14 év előtt, emlékszem, mikép az ungvári 
páli-bál alkalmával Gyurcsu valamikép magyar nótára húzott, mire egy-két 
bálhös a karzatra emelvén szemét, igy kiáltott föl : „ H a d d el bolond I " 
Gyurcsu még él, s azt mondja : hogy nem ő volt a bolond. A fürdői idények 
alkalmával majd minden nevezetesebb helyeken az úgynevezett fürdői ke-
gyenczek szoktak előfordulni, ilyenre emlékszem a többi közt 1841-ből 
Szemere Pálra, Rankon; — ezután Szobráncz több ily közkedvességü egyé
niséggel dicsekedhetett, a többi közt : Szemere Miklós, de különösen a tár
salgásával sziveket és kebleket meghóditó Kandó Kálmán. Ki fájdalom, már 
egy hete lesz^hogy tőlünk eltávozott. Jelenleg Karácsonyi Antal a fürdői 
király itt, — adjon Isten sok ilyen j ó kedélyű és j ó érzelmű honfiakat, mint 
Karácsonyi Tóni Técsőről . — Bizony sokat ér ily helyeken egy j ó kedélyű 
egyéniség, éa fölér tiz amolyanná], ki soha sem bir okosabbat szólani annál, 
mint pé ldául : hogy milyen volt) ma a zuspeisz. — E g y különös és ritka ne
vezetességre figyelmeztetjük a természet- és kertészet-kedvelő közönséget!!! 
— Sztárán (F.-Zemplénben), g ró f Sztáray Viktor urnái egy száz éven felüli 
„ A l o e Cactus" közelebbről viritani fog. — Néhány nap előtt a virág kelyhe 
alig néhány hüvelyknyi hosszú volt, moat már a virág rúdja egy öl hosszú, 
és körülbelül tiz hüvelyknyi vastag, az átmérőben. A viráe további kifeilé-
séről közelebbről. - J. F. 

** A konyári fórdbben jul . l-jén fényes tánczvigalom volt. A debre
czeni barna zenészek mulattaták a magyar öltönyü diszes közönséget. Né
melyeknek tetszett lobogós ingben jelenni meg : de mi megsúgjuk, ho^y a 
magyaros és pórias viselet közt még nagy a különbség! 

A ( A magyru- ézinészek Zágrábbá) ju l . 11-én érkeztek meg Reszler 
igazgatása alatt. Másnap csütörtök estére Ernani opera volt hirdetve, s két 
órakor délután sem páholy, 8 e m zártszék nem volt már kapható. Este ugy 

tömve volt a szinház, hogy mozdulni sem lehetett. A horvátoknál, különös 
a nőknél a nemzeti öltözet igen szép volt ; a nők itt is viselik a pártát, horvát 
nemzeti színekkel. Ö exclja az uj bán is megjelent s tapsolt az előadáson, 
melyet a közönség kifogyhatlan zsivióval és éljennel magasztalt mindvégig. 
Másnap pénteken este a szinészek zenéjökkel serenadot rendeztek ő excája 
a bán lakása előtt, hol csárdások, horvát koló, magyar népdalok a horvát 
nemzeti dalok váltották fel egymást s az ezernyi hallgató tömeg örömrival-
gásokban nyilvánitá elragadtatását. Átalán Zágrábban a magyarok iránt a 
legmelegebb testvéri érzület uralkodik. „Hunyadi László ' előadását a közön
ség a legnagyobb türelmetlenséggel várta. 

+ (A horvátországi szűkölködők javára Magyarországból) ujabban kö
vetkező adományok említtetnek a lapokban: a veszprémi megyehatóság részé
ről, mint egyes gyűjtés eredménye 110 ft 61 kr, a budai helytartóság részéről 
szintén gyűjtés folytán 1206 ft 8 0 % kr, a kassai helytartóság részéről 334 
ft 64 kr, a pozsonyi helytartóság részéről 141 ft 60 % kr, a zala-egerszegi 
megyehatóság részéről 316 ft 69 kr, Magyarország különböző részeiből 481 
ft 96 kr, az észak-biharmegyei hatóság részéről Debreczenből 119 ft 25 1 j 
kr; mind gyűjtés eredménye; gr. Erdődy Jánostól és pedig mint a debre
czeni kaszinó adománya 400 ft 79•/» kr, a szabadkai kaszinóé 400 ft, az egri 
kaszinó- és lövölde-társulaté 712 ft 75 kr, a dunafóldvári várostanácsé 80 ft, 
a délbihari megyehatóságtól Nagyváradon gyűjtés folytán 105 ft 32 kr, a 
pécsi megyefőnökség részéről, mint gyűjtés eredménye, 463 ft65kr, az aradi 
megyehatóság részéről 7 ft 20 kr, a megyehatóság Gyulán 318 ft 21 kr. Az 
oberwarthi szolgabírói hivataltól 77 ft 84 kr, a zalaegerszegi várostanácstól 
40 ft 27 kr; végre Fodróczy A . úrtól Pestről (a „Zrinyi eeküje" czimü mű-
lap kiadóinak adománya) 500 ft, és egy a „Nefelejts" szerkesztőségéhez kül
dött báljövedelem 54 ft 55 kr. Ehhez járulnak még a fennebbi czélra a hír
lapok gyűjtései s több helyt (mint Pesten, Kassán, Nyitrán, S.-A.-Ujhelyen 
stb.) rendezett hangversenyek s tánczvigalmak jövedelmei, melyek már ré
szint elküldettek, részint pedig ezután fognak elküldetni. 

— (Egy anya fájdalma.) Somogyból irják : A mult hónap elején egy 
segesdi asszony kapálni ment a leplegi pusztára, mely puszta erdővel van 
körülvéve, hová 2—3 éves kis gyermekét is magával vivé, kit a kukoricza 
fóld végére, midőn elálmosodott, lefektetett, kendőjével takarván be a kia 
alvó gyermeket, részint, hogy a legyek annyira ne bánthassák, részint pedig, 
hogy a nap szemébe ne süthessen. T ö b b izben küldött egy kis leánykát az 
alvó megnézésére, a ki ugyan soha közel nem jött a helyhez, hanem midőn 
látta j ó távolról a kendőt, megnyugodt abba, hogy a gyermek alszik. Néhány 
óra múlva az anya akarta látni gyermekét, ki felette csodálkozott azon, hogy 
oly soká alszik az ő magzatja, szokása ellenére. Minő érzés hathatta át az 
édes anyai szivet, midőn csak kendőjét találta azon helyen, hol szülöttjét ke-
r c t r t ^ . ; F e ] j a j ( i u i v a kiáltott : nincs itt gyermekem! Az ott levő kapások elin
dultak a gyermek megkeresésére, ki keletnek vagy nyugatnak, ki északnak 
vagy délnek, de a gyermeket sehol nem találták. Másnap juhnyájakat eresz
tének az erdőbe, hogy majd azok által könnyebben fel fogják taíálni azt, ki
ben szülői oly szép reményeket vesztették. De minden keresés, minden ku
tatás hiában volt. Mind az apának, mind az anyának fájdalmát képzelhetik 
azon szülők, kik kedves gyermeküktől meg lettek fosztva. Negyed vagy 
ötödnap e szomorú esemény után az erdős egy tóhoz jutott, melybe még 
most is meglehetős mélységű viz van, annak egyik partján lát egy feketesé-
get, melyet a viz ide s tova dobál. Odább megy, mig végre eljut egészen 
azon helyhez, hol látá a viz felett lebegni e feketeséget s ime bámulatára egy 
kis gyermeket ismer fel abban. Bemegy a vizbe és kihozza a fel fujt holt
tetemet 8 ráismer benne azon kis gyermekre, kit néhány nappal előbb auy-
nyira kerestek. Felvette az erdős e gyermeket kezébe s elvitte szüleihez. 
Midőn anyja megpillantó alakjából kivetkezett gyermekét, ájulva ro^vott 
össze a fájdalmak miatt, csak néhány perez múlva tért vissza magához. — 
Anyáknak elég világos intő példa arra, hogy gyermekeikre gondot viseljenek. 

— Somogyi hirek. Július 11-érői irják Vésséről : Június 27-én Ih.-Be-
rényben az ág. hitv. evang. esperességi gyűlést tartottak. Felügyelőül Á'uaá 
Vincze ur választatott. Egyházmegyei világi jegyzőnek néhai feledhetetlen 
felügyelőnknek nagy reményű fia, Véssey Sánd-or ur lett egyhangúlag elvá
lasztva. Több hivatalnok lett még e gyűlésen választva, kik azonnal esküjü
ket le is tették. Gyűlésünkön több érdekes tárgy fordult elő, mit azonban 
helykímélés tekintetéből, nem említek meg. A tanítói értekezletek megtar
tása a tanitói karnak ajánltatott, kik azt a legnagyobb szivességgel el is 
fogadták. A z első tanitói értekezlet nemsokára'meg is fog tartatni, melyről 
majd tudósitjuk, annak idején t. szerkesztő urat. — A z aratás nálunk közép
szerű és pedig igen középszerű. Szőlő nem igen mutatkozik. A tegnapi nagy 
eső igen szükséges volt. Ha nem lett volna, valamint tavai, ugy az idén sem 
várhattunk volna bő kukoricza-termést. I g y talán mégis csak lesz. — Lopás 
napról napra több hallatszik. Most már nem csak lopnak, hanem rabolnak is. 
A béres szeme-láttára is elvitték a szomszéd faluból ökreit. Mint beszélik, 
egy fuvaros horvátnak, szekeréből fogták ki lovait. Egy kanásznak a Dráva 
partján 25 sertéseért nyakát vágták el. A mult éjjeleken egy faluból 8 lovat 
loptak el. Ez valóban leverő, szomorú helyzet. Jó volna a hatóságoknak u»y 
intézkedni, hogy ilyesminek eleje vétessék, mert különben minden ingó ja
vainkat ellopják. - Hát azt ki Írhatta a pesti lapokba, hogy „ a Klinker-nt 
mar 3 mérföldre elkészült?" Ez már csakugyan nagyítás. Nem három mér
földre, hanem még alig háromnegyed mérföldre. Esztendőre elkészül, azt 
irja a tudósító, Inkétől Kaposvárig. Nem oly könnyű ám a Klinker készítte
tése és készítése. Ahhoz ezer és ezer kéz kellene, hogy egy év alatt az a 6 
vagy 7 mérföldnyi köz elkészüljön. A bizony óhajtandó volna, hogy mi is 
mar egyszer j ó utakkal dicsekedhetnénk. 



A (A *2 / ' a ' c»í fördb), a jelen nyári idényben annyi vendéget számlál, 
mint még eddig soha. Július hóra minden hely el volt foglalva. 

+ (Báró Rothschild Károlyt) a portugál király a „Szeplőtlen foganta
tás" érdemkeresztjével díszítette föl. 

® (Talált kincs.) A kolozsvári sétatéren valaki egy kosarat s ebben 
100 ftot talált. Ennek még csak megörülhetett volna, ha a 100 ft. mellé egy 
kis csecsemő is nem lett volna mellékelve a kosárba, hol egy levélben az volt 
írva, miszerint a megtaláló viselje jó l gondját, az ily korán a világba kilökött 
árvának, — egykor bő jutalmát veendi jótéteményének! 

© (Kaposvárott lövölde van létesülöd en), mely, alaprajzát tekintve, 
egyike lesz a legszebbeknek a hazában. 

© (Cseh lap.) KrásaJ. U. Prágában egy politikai lapnak cseh nyelven 
kiadására engedélyt nyert. 

- f (Drága ital.) Legközelebb irta valamelyik lap, hogy három hordó 
1811-iki tokaji bort vásároltak a franczia császári udvar számára 5000 ftért. 
A szállítási költségeket is beleszámítva, egy itcze többe jőne 40 ftnál. Azon
ban a hires hegyaljai borász, Mezősy László kinyilatkoztatja, hogy az egész 
Hegyalján nincs egy csepp 1811-i bor sem. 

A (Renz Katinka) a Pestről is ismeretes lovarmüvésznő, legújabb ál
lomáshelyükről, Koppenhágából, atyja lovartársaságának bohóczával meg
szökött. A szerelmesek Gothenburgban összekeltek s azután ismét visszatér
tek szépen a társasághoz. 

© (Egy bécsi külvárosi kávéház-tulajdonos) magyar vendégei iránti 
tekintetből, minden szolgáját magyar ruhába öltözteté. Ezt teszi Pesten is már 
régibb idő óta több vendéglős és kávés. Sőt a mi legnehezebb vol t , első 
rangú vendéglőinkben is magyar étlapokról étkezhetik már a magyar ember. 
Föpinczérnek be sem fogadhatnak már olyan jövevényt, a ki magyarul nem 
tud. Halad a világ — szép csendesen. 

Szécheuyi-gyászünnepelyek. 
— Virág-Pereg (Pest) május 24-én ült gyászünnepet az ország nagy 

halottjáért, melyen a szomszéd Laczháza lakosai közöl is számosan jelentek 
meg. A z engesztelő áldozatot helybeli plébános Sz. J. nr mutatta be. A zöld 
koszorús ravatalt magyar öltönyü egyének égő gyertyákkal állták körül. A 
község ünnepies színezetét egész nap megtartotta. E nap estéjen tartott tor 
alkalmával a Magyar Akadémia részére történtek adakozások. (Lásd V . U . 
24. számát.) — K. I. 

— Erdővidék (Erdély) . Mi Magyarországot meghatja, legyen az öröm 
vagy fájdalom, mélyen érdekli Erdélyt is. Igy áldozott könyekkel Erdővi
dék több falva a legnagyobb honfi emlékének. Bölönben és Miklósvárt a 
gyászhírre rögtönözve tartottak gyászünnepet. Vargyason, a vidék egyik 
népesebb falvában maj. 20-n magyar díszruhába öltözött nagy tömeg hall
gatta t. Gyöngyösi István unitárius lelkész ur beszédét, e szent igék alapján : 
Lukács X X I . 27, 28 : „Meglátjátok ötet eljőni felhőben hatalommal, és nagy 
dicsőséggel. — Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljé
tek fel a ti fejeiteket, mert elközelget a ti váltságtok." — Baráthon az oltár 
előtt fölállított ravatalt a honfiak és honleányok nagy száma vette körül 
május 24-n. A requiemet főtiszt. Möller Eduárd esperes ur tartotta 5 r. 
kath. s 1 görög kath. lelkész segédlete mellett. Innen a menet, mely Erdély 
néhány mágnásából, nemesség, papság, polgárok, s minden rendű hazafiak
ból állott a reformátusok templomába vonult, hol a gyászimát nt. Benedek 
József esperes, — a szép gyászbeszédet pedig t. Lukácsfi Lajos nagy bacso-
nyi lelkész ur tartotta, Máté X X V H I . rész. 20. verse fö löt t : „És ime én ti-
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Az ünnepélyt a „Szóza t" 
éneklése zárta be. — B. Baikó Lajos. 

Boltosán (Moldva) . Idegen hon városa is osztja Magyarország gyá
szát. Május 26-án sokan siettek nz itteni kath. templomba, a nagy halottért 
tartott gyász-istenitiszteletben résztveendők. A templom falai fekete posz
tóval voltak bevonva. A ravatalt 24 gyászba öltözött moldvai csendőr állta 
körül. Előtte, néhány nemzeti Bzinü zászló közt, Széchenyi arczképe diszlett 
babérkoszorúkkal diszitve. A jelenlevőkön a megindulás jelei voltak látha
tók ; bús volt mindenki, még az idő is. A z itteni lengyel születésű plébános 
német nyelven megható beszédet tartott a legnagyobb magyar érdemeiről. 
Mise alatt a műkedvelőkből alakult zenede gyászdarabokat játszott, mig a 
rögtönzött dalárda a „Szózato t" énekelte. Igy ültük meg mi is a kegyelet 
ünnepét, szemünkben a bánat könyeivel s vigaszt csak abban találtunk, hogy 
hazánk jelesei iránt — mint tapasztaltuk — idegen országok lakói is elisme
réssel viseltettek. — Tasnády Károly. 

— Egyházas-Rádócz (Vas ) . Mindamellett, hogy Stájer szélén la
kunk, nem feledtük el hazafiúi kötelességünknek eleget tenni. A számra 
kicsiny ref. gyülekezet apr. 29-én szentelt ünnepet n nagy magyarnak. Fáj
dalom, hogyVnás vallásfelekezet részvétével még mi nem dicsekedhetünk. — 
A szomszéd Körmend kath. templomában apr. 26-án nagy halottunkért szin
tén engesztelő miseáldozat tartatott. — K. F. 

A magyar Akadealia palotája. 
— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Ujs ig szerkesztőségéhez a m. Akadé

mia számára beküldött adakozásokról : 
XXVII. közlés : Nagy-Váradról Huszár Xavér Ferencz 5 ft. — Jená

ból az ottani egyetemen tanuló magyarok 25 ft 15 kr. — Morváról (Zem
plén) a ref. község több tagja Hegedűs Dániel által 17 ft 20 kr (ebből a 
tőkért 7 ft). — Sz. Jobbról (Bihar) Széchenyi-ünnepély alkalmával B o g -
dándy Antal által 23 ft 50 kr, 1 db. cs. arany és 12 db. ezüst húszas (ebből 

a tökére 10 ft, 1 db. cs. arany és 6 húszas). — Pelsőczről (Gönior) többen 
Szentpétery Sámuel által 85 ft 20 kr, (ebből a tökére 42 ft 60 kr). — Des-
sewffy Jób fogadásban Berecz Ferencztől nyert 100 ft— Deutováról (Bács) 
többen Széchenyi-gyászünnepély alkalmával és később Fejes István által a 
tökére 30 ft. — Szabadszállásról többen, köztök az ottani izraeliták Várady 
Gábor által 53 ft 10 kr és 1 db. cs. arany. — Tapolczáról (Zala) többen F e 
jér Ottó által 90 ft 40 kr és 3 db. cs. arany. — Csongrádról Kertész László 5 
ft. — Összesen : 434 ft 55 kr, 4 db. cs. arany és 12 húszas. 

Az eddigi I—XXVI. közlésekkel együtt: i 1 , 697 ft. 5 4 kr. , 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 104 db. cs. arany, 17 kétpftos tallér, 1 orosz 
tallér, 2 ujftos, 136 húszas, 2 negyedftos, 1 tizes és 10 db. 20 pftos nemz. 
államkölcsön kötelezvény. 

— (Részletes kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez bekül
dött adakozásokról, melyekhez többen járultak : 

A X X V I . közlésből ( V , U . 30. szám) : 
Selmeczröl, honnan már több ízben volt alkalmunk hazafiúi adományo

kat följegyezni, az ottani bányász és erdész-akadémia magyar ifjúságától is
mét 60 ftot kaptunk. Az egyes adakozók nem nevezték meg magukat. 

Nagy-Váradról ismét egy derék iparos-czéh emlékezett meg a hazai 
közügyről, s ez az ottani szijgyártó-czéh, mely 3 darab 20 pftos nemzeti ki>l-
caönkötelezvényt küldött be, 63 darab 30 pkroa szelvénynyel együtt. 

Sopronból a kath. főgymnasium ifjúsága, mely már azelőtt 16 ftot 
adott az Akadémia palotájára, most másodízben 40 fttal járult a tudomá
nyosság magyar templomának fölépítéséhez. Becsüljük az ifjúság e nemes 
buzgalmát. 

Nagy-Becskerekröl Vécsey István ügyvéd ur küldő be hozzánk 114 
ftot a egy nyomtatott ívet, melyen a temesvári választmány felszólítására a 
következő adakozások vannak följegyezve: 

Vécsey István Ügyvéd N.-Becskereken 10 ft, Mencher Rudolf mérnök N.-Becskere
ken 10 ft, Balth. Lukinics 1 ft, Anton v. Mixich in Neurine 2 ft, AJam v. Lukinieh jun. I 
ft, Szántó Ján. 2 it, Deutsch H. J. 1 ft. Bettelheim F. P. könyvárus 2 ít, Menczer Mihály 
és Lipót testvérek 20 ft, May Frigyes 20 ft, Napholz Mátyás 10 ft, MAtzek István 5 ft, 
Baumbach János 10 ft, Hcrrmann Polliik 1 ft, Sámuel Eckstein 3 ft, Nagy Dániel 40 kr, 
Kokits János 1 ft, Kovách Sándor 2 ft, N. N. 2 ft, Kcmpelon János 5 ft, Menczer Mária 
2 ft, Menczer Teréz 2 ft, Menczer Auguszta 2 ft. 

P. Gyugyról 24 ft 50 kr érkezett hozzánk a m. Akadémia palotájára, a 
következők hozzájárulása mellett : 

Németh Imre 8 ft, Zbenyovszky János 2 ft, Ungenaont 4 ft, Sopronyi Imre 5 ft. 
Ismeretlen I ft, Németh Jáuos 2 ft, Nichold János 1 ft, Zbenyovszky Károly 1 ft, P. 
Gyugyi cselédség 50 kr. 

M. Kászonyból a m. Akadémia alaptökéjének gyarapítására egy barát
ságos estélyből Szarka Biri k. a. által 41 ft küldetett be , következő adako
zóktól : 

Tiszt. Varga Pál és neje 2 ft, tiszt. Atányi Dániel 2 ft, tek. Szarka József ur 2 ft, 
X . X . 1 ft, Ámen György 2 ft, Szarka Biri 1 ít 14 kr, Szarka Ida 1 ft, Majoros Irma k. a. 
2 ft, Szunyogh Szeréna k. a. 1 ft, Szunyogh Emma k. a. 1 ft, Névtelen 1 ft, Keményessy 
Ferencz 2ft, Demjén Lajos 5 ft, Belényesi Károly 2 ft, Fald András 1 ft, Fűzeséry 1 ft, 
Rózsa Dániel 2 ft 10 kr, Kazal Dániel 1 ft, Orosz Mózes 1 ft. Kulcsár József 1 ft, Komá
romi László 1 ft, Pataky Dániel 1 ft, Berénvi László 1 ft, Rózsa Pál 1 ft 6 kr, Fazekas 
József 1 ft, Komáromi Ferencz 50 kr, Veres József öl kr, Gál Mihály 50 kr, Balog József 
20 kr, Hermán Fendrik izr. 1 ft, Rózenberg Samu izr. 1 ft. 

Bárándről (Bihar), e tiszta magyar ajkú község lakosai is örömmel rót
ták le hazafiúi kötelességüket, mert hiszik és vallják, hogy csupán a mivelő-
dés biztosítja nemzetünknek életét s a mis nagy nemzetek sorában való 
megállhatását. összesen 47 ftot, egy db. cs. aranyat a 1 orosz tallért vettünk 
innen, melyhez hozzá járultak : 

Vágó Ferencz községi jegyző 4 ft, Kovács Dán. orvostndór 5 ft 39 kr, Széél György-
reform, lelkész 4 ft, Biró János községi biró 2 tt, Papp László magánzó 2 ft, Czere Dán. 
segédjegyzó 1 ft. Kováts László rector 1 ft, Sipos Józs. fitanitó 1 ft, Szuts András leány-
tanitó 1 ft, Gulyás Béla r. kath. tanitó 1 ft, Kis Sándor községi eskiitt 1 ft, Matkó János 
községi gazda 1 ft, Takács József községi adószedő 1 ft, Fntó István 1 ft, Futó József 
1 ft, Futó Mihály 1 ft, B. Kis István 1 ft, fóldészek; Mezei Ferencz bérlő izraelita 1 ft, id. 
Medgyesy József aradalmi tiszt egy orosz tallér, Futó Sándornó 1 ft, Szegezdi Mihály 
1 ft, Gulvás János 1 ft, Biró András' 1 ft, földészek; Manheim Izrael kereskedő 3 ft, az 
izrael. kiiltusküzség helyben 3 ft, K. Juhos István földész 80 kr, Biró Mihály községi es
kütt 70 kr, Takács Sándor lovasór 70 kr, Akkerman Hermán izraelita tanitó 50 kr, Kóti 
Péter egyházi gondnok 50 kr, Futó Jérémías őO kr, Matkó Bálint 40 kr, Or. Nagy János 
30 kr, Sz'ogezdi Pálné 21 kr. Sz. M. Kis János 20 kr. Katona Péter 20 kr, Hegyesi István 
20 kr, Vekerdi Imre 20 kr. Katona Mihály 20 kr, Deli Ján. 20 kr, ifj. Dienes Andr. 20 kr, 
B. Farkas János 20 kr. B. Kis Miki. 20 kr, Baranya Demeter 20 kr, földészek; Széchényi 
Lajos furtai r. katb. lelkész 1 cs. arany. 

Végül ismételve föl kell itt említenünk hajdu-szoboszlfíi ref. lelkész t. 
Jósa János urat, ki a mult héten Pesten időzvén, személyesen ada át ke
zünkbe a m. Akadémia, palotája számára 100 ftot, mint saját adományát a 
nagy nemzeti czélra. Ékescnezóló bizonysága ez azon tiszteletreméltó szent 
meggyőződésnek, mely a nép vezérei keblében él, hogy a tudománynak, fel-
világosodottságnak állandó gyökeret kell verni közöttünk, s azon áldozat
készségnek, mely még azok keblét is kettős erővel emeli, kiket az ég szűk 
mértékben áldott meg földi javakkal. Kétszeres áldás leszen az ily adomá
nyokon. 

•4- (Az „Akadémia Könyve" jövedelméről) Wodianer Fü löp kiadó 
beszámolván, a „Pest i Napló" szerkesztőségénél 921 t't. 43 krt. adott át az 
Akadémia részére.a mondott könyv jövedelme fejében.Maradt még eladandó 
példány 747, melyről még ezután fog számadás tétetni. Wodianer ez össze
gen kivül még egy ujftost adott át, melyDragáuyi Irma, a robogányi jegyző 
6 éves leánykájának adománya. 

-4- (Az Akadémia javára) a „ P . Napló" szerkesztőségénél történt ada
kozások összege eddigelé 17,722 ft. 88 V, krra rug. 



S A K K J Á T É K . 
S l - i k sz. f e ladvány. — Báró Meszéna I s t v á n t ó l (Lessen). 
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Világos. 
Világos indul s -t-ik lépésre matot mond. 

9 - i k s z ű n t u j á t s z m a . 

Két európai hirü sakkjátszó HARRVITZ éa ANDERSSEN között. — E izép játszmát 
olvasóink gyönyörködtetésére átvettük a „Berlini sakkújság'* lS48-ki folyamából. 

Világos (Ilarrvitz). Sötét (Anderasen). 

10) g 2 - g 4 f 4 - g 8 : 

Világot elkezd meslerileg népen játszani. 

11) F c 1 — g 5 f 7 — f 6 
12) e 5 — f 6 : g 7 — f 6 : 
1 3 ) H f 8 - e 5 0 - 0 

Mindkét réttrót meglepő ttép hutát. 

14) V d I — hS : f 6 — gfi : f 
15) H d 6 — f 6 f t K g 8 — g 7 
1 6 ) V h 5 - h 7 : t K g 7 — f 6 : 
17) H e 5 — g 4 d"-

VilágOS (Harrvitz). Sfllét (Anderssen). 
1) e 2 — e 4 e 7 — e 5 
8) f 2 — f 4 e 5 - f 4 : 

V d 8 — h 4 t 
F f 8 — c 5 

Gyenge lépet, mert Világét e Futárt rög
lón vitttaüiheti, a mint történt it. 

f 2 — f 4 
8) T íl — c i 
4) K e l - f 1 

5) d 2 - d 4 
6) H g 1 - f 3 
7) H b l — e 3 
8) e 4 — e 6 
9 ) H c 3 - d 5 

F c 6 — b 6 
V h 4 — e 7 
H g 8 — f 6 
H 1'6 — n 6 
V e 7 — d S 

A 25 . s/.uttin f e ladvány megfej tése . 

(Rozsnyay Mátyástól.) 

Világon. 
1) B f 3 — f 4 : 
2) H g 6 — e 6 
3 ) F b 5 - c 6 

S ö t é t . 

F a S — f 4 i 

d 7 - e 6 ; 
A) 

Világos. A) 

1) 
2 ) B f 4 - e 4 t 
8 ) B e 4 - e ö - £ 

Sötét. 

B b 8 — b 8 
B b 5 — « 5 

llf lyehen fejlelték meg. Veszprémben : Fülöp József. — Letten : Báró Meszéna 
István. — Fetten .* Cselkó György. — Parabutyban .- Kothídd József. — T.-S*.-Miklóson: 
Franki A. — Adandón : Kárlirzky Gyula. — Aradon .- K . . . . r Samu. — Oladnán : Kiss 
Andor. — Rima-Stomhaton : Bakaay István. — T.-Fiireden .- Nánásy Gyula. — St«o«(ir-
4on: Zöld Sándor. — Jánotiban: Keszi r István. — Győrött: Rózsa Élek. — Debreestnben: 
Molnár Ágoston, Saltzmann Ignácz, Horváth Pál. — Csongrádon t Keller Lajos. — Gyula-
Fehérvárt : Horváth Lajos. — Berkidán : K—y. — Karancson : Pótor Danid. — Játt-Apá-
tkiban : Torcsányi Mátyás. — St.-Kir.-Stabadjan ; FUrst Sándor. — Sarkadon .- Nagy 
Lajos. 

RAvid értesítés. niszszUk, hogy nem csak R. nr, — kinek kedveért 30-ik számú 
feladványunkat közöltük, — hanem minden sakk játszó kitalálta : hogy az Andcrasen-féle 
feladványban Világos Sötétet három lépés alatt matolhatja meg. 

Színházi napló' 
Péntek, jul . 20. „Hamlet." Szomorújáték 5 felv. Irta Shakespeare; for-

ditotta Vajda Péter. Valóban nagy bátorságnak adta jelét az igazgatóság 
azáltal, hogy e sbakespearei művet, melynek, fájdalom, télen sem igen szo
kott nagy közönsége lenni, most, nyárnak idején színre hozta, midőn Jókainé 
és Felekiné szabadságidejüket használják, kik nélkül pedig e nagyszerű mű
vet, színházunk jelen erői mellett, jó l . összevágólag előadni nem lehet. Egressy 
szokott jclességgel állta meg helyét; de Gertrúd királynő szerepe Szathmáry-
L-né, s Opheliáé Komlóssy-K-né által gyengén voltuk betöltve. 

Szombat, ju l . 21 . Mazzi tenorista első föllépteül: ,^Ernáni." Opera 4 
felv. Zenéje Verditől. A vendégművész színházunknak régebben rendes tagja, 
szíves fogadtatásban részesült. Kellemes hanggal bir, csinosan énekelt. Di
cséretre méltó azon buzgalma, hogy Ernáni szerepét, melyben ezúttal először 
lépett föl, idegen ajkú létére, magyarul énekelte, s rajta volt, hogy a szöve
get minél tisztábban ejtse ki. Többször zajos kihívásban részesült. 

Vasárnap, jul. 22. „Pünkösdi királynő," Eredeti népszínmű 2 felv. 
Irta Szigligeti. 

Hétfő, jul . 23. „ B r . n W í a György." Eredeti szomorújáték 5 felv. Irta 
Obernyik Károly. 

Kedd, jul . 24. „A próféta." Opera 5 felv. Meyerbeertől. 
Szerda, jul . 25. „Kákán csomó." Barriére. egy felvonásos vigjátéka, és 

„Legjobbaz egyenes ut" czimü egy felvonásos vígjáték Koczebuetól. Felvoná
sok közt Tricbler Paulina k. a., Stoll Péter nemzeti színházi énekmester tanít
ványa mutatta be magát a közönségnek, egy pár dallamot adván elő. 

Csütörtök, jul . 26. „Házassági három parancs." Eredeti vígjáték 3 /elv. 
Szigligetitől. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5212. Bnrnnd. V. F. A Gasserféle Sz. mellszobor ára : a kisebbsxerünek darabja 2 

—8 ft.; az rhtnagy9águé 14—20—24 ft. 
5213. ÉrmiiinlYlalva. M. J. A 40 ftot gr. F. B. urnák átszolgáltattuk. Megje-

gypztetni kérjük, hogy mindazon pénzek, melye* a horvát s?ü kölköd ók javára rendi-zett 
sorsjátékra vonatkoznak, egyen'sen a sorsjáték pénztárnokáfaoz, Szatbmáry Lajos úrhoz 
(Pest, a Köztelek épületeben) utasitandók. 

5214. Recipe a beteg embernek. Gunylapba való volna. 
5215. Pest. T. I. ügyvéd. A czikk végén lett indítványt a perlekedés siettetéaére, 

sem cfélszerünek, sem kivihetőnek nem tartjuk. 
5216. Az tfju lieaedúri. Czimében viseli hibáját. 
5217. A száműzött. N t - m érdemli még, hogy hazát találjon. 
6218. Koer.koez.lt. A. Az adatokat régészeinkkel közölni fogjuk, tiszteljük azon 

szép szándékát, bogy ama régiséget a n. Múzeumnak akarja ön hngyiii. 
5291. Széchenyi halálán. Kézsmárk. Szép emelkedettséggel irt költemény, mely 

szerzője iránt reményt ébreszt. Kiadhatására nézve elkésett. 
5v20. Remek peldnja esry tulipános irmodiiriiatt. Egy alföldi nagy magyar 

városból hivatalos alakban egy gyásztelirat került ki legközelebb. Az aranyozni való 
tollat nem ismerjük, de az ember kétségbe esik saját tudománya felett, mig e négy lapnyi 
gallimathiason végig vergődik. Mutatványul csak az első bevezető sorokat: 

„Igaz ugyan, hogy a mulandóság tundérkerteben nagyon is gnzdngon termő bánat
virágok között vonulót'. Idipályán haladó vándortársaink közöl még senkisem volt oly sze
rencsés, a ki szive kedves választottját a földi lét vonalának az enyészet véghetetlen* gébe 
tuiió pontjánál azon innen keble további édes vigaszára, földi üdve fenmaradására meg
tarthatta, s a válás poharának szivet szaggató kiürítését magától eltávolithatta volna; — 
— igaz, hogy stb. stb." 

K tömérdek szóval mondja ki a tulipános hivatalos styliáta azon egyszeri! gondo
latot:,,Még senki sem kerülte ki n halait!" S ez igy megy négy lapon keresztüli S ezt 
nevezik hivatalos gy ász feli ratn aki Lehet-e az efféle okiratot botrány nélkül közzéten
nünk? S nincs-e abban a nugy városban ember, a ki ily alkalmakkor félretenné a sal
langokat? 

t é r . * ) 

N Y I L V Á N O S K Ö S Z Ö N E T . 
A pesti nyomdáknak a f. évi június 24-én Visegrádon s a Mignzzi-kas-

téíyban megtartott G lllíeil he rg -Ünnepé ly en résztvett Összes személyzete 
ezennel szives háláját nyitvánitja azon t. cz. nyomdatulajdonos uraknak, kik 
pénzbeli segélyök s egyéb adomány által a felejthetlen ünnep létesüléséhez 
járulni kegyeskedtek s köszönetet mond névszerint : Heckenast Gusztáv, 
Emich Gusztáv, Werfer Károly, Engel és Mandello, Müller Emil, Trattner-
Károlyi, Kozma Vazul és Bucsánszky Alajos főnök uraknak, kik közöl né
hányan az ünnepély díszét személyes jelenlétükkel is emelni szíveskedtek. 
Hasonlóul hálás elismerésünket mondjuk t. Werfer Károly nyomdatulajdo
nos urnák azon feláldozó készségeért, miszerint az ünnepély részleteit ábrá
zoló színes kőnyomat által e nap emlékét megörökíteni s abból egy-egy 
példányt az ünnepélyen résztvevők mindegyikének juttatni szíveskedett. 

Pesten, jul. 27. 1860. 

A pesti nyomdászok rendező bizottmánya 
a Guttenberg-ünnepély alkalmával. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhajtóság irányában vállal felelős
séget a Szerk. 

H E T I N A P T A R . 

Hó- Knthoiik. és Protest 
és hetinap naptár 

Július — Augusztus 
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31 
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3 
4 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csötört 
Péntek 
Szomb. 

6 9 Pantaleo 
Abtlon.Senen 
Lojol. Ignácz 
Vasas Péter 
Portiuncula 
István löltal. 
Domonk.hitv 

6 8 Ser. 
Jul itta v. 
Ilona v. 
Gertrúd 
L. Alfonz 
Lj dia 
Dómok 

Gor.-orosz 
naptár 

Július (ó) 
I 1 B 8 Jácz. 
18 Sisoas r. 
19 Mukrin 
20 Illés 
21 Ezechiel 
22 Már. Mag. 

123 Trophiin 
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Izraelit, 
naptár 

© Hold

kelet n;. II.LT 

Ab R. 
KI B.temp 
11 ileégel. 
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15 örömn 
l « S . Nah. 
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:JO 
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27 
I X 
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P-
44 
45 
54 

3 
18 
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26 

noldnegyrd : © Holdtölte l-jén 6 óra 49 perczkor délután. 

T A R T A L O M . 
Gedeon László (arczkép). — Aratáskor. Apáthy Kálmán. — Eger ostroma Ü l . 

(vége). Paultr Gyula. — Hunyady János egyháza Tövisen (képpd). Luppa P. — Messina 
város Szicziliábuo (képpd) — Erdélv utszorossi (képpel). — A ha mat. — Tarhaz : 
Kakas Márton levelei Balaton-Füredről. Egy pár szó a lérk -pek-öl, mint tan-szközökról. 
Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Krj/.in'ézetek, Egyletek. Mi újság? 
Széchenyi-gyászünnepélyuk. A m. Akadémia palotája. Sakkjáték. Szinbázi napló. Szer
kesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : PáLh A lbe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kindó- tu la jdot io* ztav. - Nyomtatja l.andrrer és llerkeoasf. egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1860. 
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