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** (A hasonszenvi gyógymódnak) a pesti egye-
temeni előadhatására dr. Garay Jáuos homoeo-
patha magán tanári jogot kért, de ez tőle az orvosi
kar által megtagatatott.

*"* (Ranolder János, veszprémi püspök) az
ottani kórháznak fehérnemüekre 100 ftot adomá-
nyozott.

** (Abonyi Lajos és Turpásztóy László)
1860-ban magyar népdalok gyűjtésére s kiadására
vállalkozván, mintegy 2000 népdalt gyűjtöttek
össze, mely becses gyűjteményt a Kisfaludy-tár-
saságnak — mint az ilynemü vállalat régi kezde-
ményezőjének s meggyőződésük szerint arra leg-
illetékesebb joggal bírónak — rendelkezése alá
felajánlották. Egyszersmind azon t. irodalomba-
rátoknak, kik gyűjtésüket ily sikeresen elősegítet-
ték, köszönetüket nyilvánítják.

— (Beküldetett.) S.-A.-Ujhely, jan. 31. A
mennyiben a hírlapok mindegyikét olvasni időm
hiányzik, azért maradt mindeddig czáfolatlan a
Vasárnapi Újság 1862. évi augustus 5-ki számá-
ban foglalt balmagyarázat egy jellemerős hazafi
működéséről. — A széphalmi országos telek épit-
kezete felett rendelkező t. Éva András urnák,
már vagyonbeli állása is elég kezesség arra, hogy :
nem kényszerült oly ügyek vállalatára, melyekben
önző számítás az érdek vezérlője; — edzett lelkü-
lete pedig sokkal fölülemelkedettebb, semhogy
azt gyanús haszonvágy árnyazhatná. — S azon
hazafias készség, melyet a feuntitsztelt uri egyén
Kazinczy Ferencz emléke iránt, lelkes működésével
annyiszor tanúsított, — csak legszentebb érze-
tektől lángoló honfi kebelének, s baráti részvété-
nek tiszta eredménye. Nemeslelkü érdekeltsége
kitünőleg diszlik a haza által pártfogolt unokák
irányában, kiknek szellemi fejlődéseit, valódi atyai
őrfigyelemmel kiséri. S a ki ereszben elismerését
nem tagadja — alaptalan czélzásoktól oly férfiút
megkímélhet, — ki mint honpolgár és emberba-
rát, egyaránt tiszteletreméltó. — H. M.

Nemzeti színház.
Péntek, jan. 30. „A csacska nők". Dumanoir

után ford. Feleki Miklós.
Szombat, jan. 31. Atalános bérletszünetben

először : „Lalla Rookh" opera 3 felv. zenéjét szer-
zetté Dávid Bódog. A keleties dallamokban gaz-
dag daljáték sikerült előadás s rendkívül nagyszá-
mú közönség előtt került színre. A közreműködő-
kön kívül dicséret illeti Huber Károlyt, ki e szép
dalművet betanította, jelesül igazgatta, s szinre
hozását eszkozlé.

Vasárnap, febr. 1. „Vén bakkancsos és fia a
huszár. Népszínmű Szigetitől. A legjobb előadá-
sok egyike, melyeket mostanában a nemzeti színház
deszkáin láttunk. Minden szereplő úgyszólván
remekelt.

Hétfő, febr. 2. „Lalla Rookh." másodszor.
Kedd, febr. 3. „Angolosan." Vigj. 2 felv., és

„Chassé Üroisé." Vigj. 1 felv. Fordította Toldy
István.

Szerda, febr. 4. „A harmadik magyar király."
Eredeti dráma 5 felv. Irta Tóth Kálmán.

Csütörtök, febr. 5. „Tévedések vígjátéka.1'
ShakespearetŐl. Vigj. 3 felvonásban.

Budai népszínház.
Jan. 30. Díjmentes népelőadásul : „Viola,

vagy : „Az alföldi haramiák.'' Népsz. 4 felv.
Jan. 31., febr. 1. és 2. Háromszor egymás-

után : „Dunanan apó és fia utazása." Operetté
3 felv. Offenbachtól, E mulatságos darab a szín-
házat mind háromszor zsúfolásig megtöltötte.
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Febr. 3 Budai Appraxin Júlia föllépteül :
„A szigetvári vértanuk" első fölvonása. Továbbá
„Gyertyatartó" és „Fél az örömtől" 1 felvonásos
vígjátékok. Az előadásra a budai színházban még
eddig nem látott roppant számú közönség jelent
meg, s a föllépőt hosszan tartó tapsok s éljenzé-
sekkel és virágkoszorukkal fogadta, ki a „Sziget-
vári vértanukban" Anna szerepében nagy ben-
sőséggel szavalt; azonban idegen kiejtésének
leküzdése még nagy munkába fog kerülni. Szép
öltözéke miatt szin-tén tetszésben részesült.

Febr. 4. A tegnapi előadást, az utolsó darab
kivételével, ismételték, szintén nagyszámú közön-
ség előtt.

Febr. 5. „Stern Izsák", vagy : „A házaló
zsidó." Népszínmű 3 felv. Németből forditotta
Virágh Gyula.

Szerkesztői mondanivaló.
6428. Pest. K. T. A régebben beküldött czikk sokat

fog nyerni a rajz által, mely eléggé alkalmatos arra, hogy
a leirt tárgyról világos fogalmat nyújtson. Sót szép kép is
lehet belőle. Az ajánlott ujabb tárgyra nézve csak annak
elolvasása után nyilatkozhatunk határozottan. Elvileg semmi
ellenvetésünk.

6429. N.-Enyed. Sz. K. Az arczkép hiteles eredetije
iránt meg vagyunk nyugtatva, de nem a másolat hűsége
iránt. Nem hiszszük, hogy az eredetiben ugy volna szem-
lélhető Rákóczy György, a mint épen fütyörészni készül —
mert a nekünk küldött példányon valóban füttyre áll a
szája. Egyébiránt a rajz készül — hanem fütty nélkül.

6430. Nyíregyháza. S—um növendékei. Nem szeret-
jük az oly panaszokat és vádakat, melyeknek senki alá
nem irja nevét. Azért az ily levelek nem is birnak előttünk
nagy hitellel. Már ki higyje el p. o. önök sorainak, hogy
ott agyon éheztetik, koplaltatják, s hogy „a legalábbvaló
koldusnak százszor jobb dolga van, mint önöknek?" Vagy
ha csakugyan oly szűken méretnék az ebéd és vacsora,
hogy lelki testi fájdalmakra fakasztja önöket, nem találná-
nak-e ott a közelben embert, a ki a jogosult panaszt kihall-
gatva, segiteni akarna is, tudna is ?

6431. Juhász. A boldogság alkatrészeit előadja a kö-
vetkezőkben :

„Nyája mellett heverészve
Nincs boldogabb nálánál, —
Este fekszik, reggel ha kél,
Semmi dolga nincs neki. —
A tarisznya mindig rakott,
Soha meg nem éhezik. —
Földbe dugja kampós botját,
S rá akasztja bundáját stb.

Nem poezis már ez a mai világban. Legalább nem — igy !
6432. Kunhegyes. T. S. Levelét s az elkésett fecskét

szivesen fogadtuk. Fogadja ön hasonló érzelemmel köszö-
netünket s üdvözletünket. Mindig mondtuk mi, hogy a mi
régi jó barátaink közöl egy sem fog elmaradni, s ha csiga-
postán is, lassanként mind beszállingóznak. Ugy legyen.

6433. Dudar. M. F. Lapunk múlt számában a válasz;
reméljük, még elég jókor.

6434. T.-Roff. M. R. Vettük a folytatást.
6435. Kemenes-Sőmje. K. F. Tudtunkra az illető

orvos úrtól két munka jelent meg, egy nagyobb és egy
kisebb. Az elsőnek ára 4 ft., az utóbbiét nem tudjuk. Kü-
lönben e tárgyban szivesen ad kimeritő értesítést bármely
könyvárus Pesten. A szerek pedig Jármay Gusztáv gyógy-
szertárában kaphatók (zöldfa-utcza),a hol szintén örömest
szolgálnak utasitással.

6436. Győr, Keresk. gyülde. Sajnálva kell jelente-
nünk, hogy a kért tavali számok hivatalunkban nem kap-
hatók.

6437. Farnas. F. Gy. A fentebbihez hasonló válasz-
szal kell alkalmatlankodnunk.

6438. M.-Berény. B. B. Válaszunk nem lehet más,
mint a legszivélyesb kézszoritás. Adja az ég, hogy meleg
érzelmeinket sértetlenül vihessük át a múltból egy messze
jövőbe.

6439. D.-Egyháza. V. I. Az első fejezetből itélve,
azt hiszszük, hogy az jó lesz nekünk. Csak a terjedelem
aggaszt. Köszönet a megemlékezésért.

— {A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai.) Egy vidéki
olvasónk jelenti, hogy költözködési körülményeinél fogva a
Vasárnapi Újság 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, és 1863 évi
folyamait, melyeket teljes számban, kemény táblákkal vá-

szonsarkkal bekötve bir, hajlandó volna eladni. Mind a hat
évi folyam ára együttvéve 30 ft. Ráadásul a Polit. Újdon-
ságok 1857 és 1858 évi folyamait kötetlenül, s az 1859,
1860, és 1861 évieket bekötve küldheti meg a vevőnek. Bő-
vebb tudósitást ad e lapok szerkesztősége.

SAKKJÁTÉK.
163-ik számú feladvány. — Bayer K o n r á d t ó l

(Olmützben).
A londoni versenyen koszoruzott feladvány.

Sötét.

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

36-dik számú játszma. (Futár-csel.)
ZÁRY Zs. és CSERESNYÉS I. köz.Pest. 1862. május 21.

Világos. (Z.)
1) e 2 — e 4
2) f 2 — f 4
3) F f 1 - c 4
4) K e 1 — f 1
5) H b 1 — c 3
6) g 2 - g 3
7) K f 1 - g 2
8) h 2 — g 3 :
9) d 2 — d 4

10) H g 1 — f 8
11) e 4 — e 5
12) B h l — f 1
13) V d 1 — e 2
14) e 5 — d 6 :
15) F c 1 — e 3
16) F<a<4 — d 3
17) H c 3 - d 5
18) H d 5 — e 3 :
19) B a 1 — e 1
20) K g 2 — f 2

és Sötétnek nyerni kell.

Sötét. (Cs.)
e 7 — e 5
e 5 - f 4

Vd 8 - h 4 f
g 7 - g ö

F f 8 — g 7
f 4 - g 3 :

Vh 4 - h 6
V h 6 g 6
H g f j - e 7

h 7 — h 6
d 7 — d6

0 - 0
H b 8 — c 6

c 7 — d 6 :
e 7 - f 5
f 8 - e 8
f 5 - e 3 : •}

V g 6 - e 6
V e 6 — h 3 f
H c 6 - d 4 :

H
B
H

158-dik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól.)

Világos.
1) B d 4 — d 6
2) H b 5 — d 4
3) f 3 - f 4 f
4) g 3 - f 4 : J

Sötét.
V b 7 - a 7 t A)
F f 6 — g 5 +
F g 5 - f 4 : f

A)
)

2 ) V a 3 — c ö f
3) f 3 - f 4 f
4) g 3 - f 4 :

B c 6
B c 4

~ c 4 :
- c 5 :

B a 4 - f 4

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor. — Váczon: Niczky Pál. — Buzsákon : N. N. — Para-
butyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery Antal.
— Bajmakon : Weisz Fülöp. — Debreczenben : Zagyva Imre.
T.-Sz.-Miklóson : Franki A. — Pesten : Cselkó György.—
Kassán : Skvór Antal. — K.-Szálláson : Tompaiak. —
T.-Roffon : Mauritz Rezső. — Jász-Berényben : Scopián
Sándor.
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Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szoinb.

Katholikus és
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Protestáns

naptár

Február
D.Sex. M.János
Apollónia
Skolasztika
Dezsér, Euphr.
Szerény, Lóránt
Agáb, Barna
Bálint, Maró

D Sexages.
Apollónia
Árpád
Euphrosina
Eulalia
Barnika
Bálint

Holdnegyed :

Görög-orosz
naptár

Január (ó)
27 V Septuag.
28 Syriai Efrem
29 Ipoly
30 B. G. J.
31 Cyril
1 Február
2 Gy. sz. B. A.

($; Utolsó negyed

PTÁR.
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19
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TARTALOM.
Barkóczy László (arczkép). Ifj. E. S. — Ne féltsétek

a.magyart. Jánosi Q. — Miranda (folytatás). Jókai M. —
Nagyvárad 1660-ban (folytatás). Csúthy Zs. — Sóvár és
Kapivár (képpel). Zombory G. — A debreczeni nagy tem-
plom (képpel). K. K. — A himlő és története. Filep M. —
Történelmi kalászatok. Lehoczky T. — Egyveleg. — Tár-
ház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? —
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői
mondani való. — Sakkjáték. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-utczal.sz. a.\

A Vasárnapi Ujság 1863. évi teljes számú példányaival még folyvást, — a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó számokkal szolgálhatunk.

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

Tizedik évi folyam.

Pest, februárius 15-én 1863.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l $ 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi U.jsá« «;s Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. | Fél évre (január-június) . . ö ft.
(Jsupán Vasárnapi Újság :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január-június) 3 ft.

A férfi, kinek nemes vonásaival és köz-
hasznú életének jellemzőbb részleteivel ol-
vasóinkat ez alkalommal megismertetjük,
Dósa Elek, a maros-vásárhelyi főiskola köz-
szeretet- és tiszteletben részesülő tanára,
hazánk egyik legkitűnőbb jogtudósa, a tör-
vénytudomány terén egyik elismert tekin-

ltély.
Dóm Elek, született 1803-ban máj. 30-án

G l
, j

-Vásárhelyt, hol atyja Dósa Gergely e
század három első tizedében jog-
tanár, s mint jogtudós, a város és
vidék élő oraculuma volt. Tanu-
lását a helybeli ref. főtanodában
kezdte és végezte. Iskolai pályá-
járól elégnek tartjuk megemlí-
teni, hogy sok jeles tanulótársa
közt az első helyet senki sem
teheté kétségessé előtte. 1820
körül a t a n á r o k némelyike a
külföldiek példáját követve, csak
felolvasásokat tar tot t anélkül,
hogy hallgatói számára vezérfo-
nalul nyomtatott vagy irott ké-
zikönyvet adott volna. Dósa Elek
több tanár, de főleg atyja jogi
előadásait két év alatt sebes föl-
fogása, s hü emlékezete segítsé-
gével elsajátítván, a tudomá-
nyokból egyenkint jeles szerke-
zetű tankönyveket állított össze,
melyek kézről kézre jártak a
következő nemzedék fiai közt is,
s ezáltal a jog-tanulást sokkal
könnyebbé és sikeresebbé tette.
— Már úgynevezett „togás deák"
korában sajátságos vonzerővel
birt mindenkit lekötelező egyé-
nisége; iskolai laka központ volt
nemcsak válogatott barátaira
nézve, de a korosabbak is ke-
resték örökké kedélyes társa-
ságát, mely majd kifogyhatatlan
ötletei és élezei által vált ked-
vessé, majd alapos vitatkozásai érdekesi-
tették.

Végezvén iskolai pályáját, 1826-ban az
erdélyi táblán fényes sikerrel állottá ki a
jogszigorlatot. Ugyanazon évben előbb Sá-
rospatakon az országos hirü Kövi leczkéit
hallgatta; onnan Pestre menvén át, mint
egyetemi tanuló végezte a jogi tudományo-

. D ó s a E l e k .
kat, s Bárczai pestmegyei alispán mellett
volt juratus. 1829-ben itt jogtudori diplo-
mát nyert, s még ez évben a királyi táblán
ügyvédi vizsgát is tett. Ezen időszak, alatt
vesztette el felejthetlen atyját, kinek helyébe
az erdélyi ref. egyházi főtanács a nagy re-
ményekre jogosító ifjút azonnal ki is nevezte
jogtanárnak, tanulmányai befejezéséig he-
lyettessel töltvén be ideiglenesen tanszékét.
1830-ban Szentkirályi Mórral együtt utazta

D Ó S A E L E K.

be'Németországot, Sveitzot, több kevesebb
időt töltvén mindazon egyetemeken, melye-
ket az akkori szigorú rendszabályok mellett
meg lehetett látogatni.

Tanszékét 1831 telén foglalta el, ekkor
lépett ki a nyilvános pályára, melyen 32 év
óta mint tanár, hazafi, jogtudós, publicista,
emberbarát, honfitársainak tiszteletét, hálá-

ját , szeretetét egyaránt kiérdemelte. Jogta-
nári pályáján lett főleg működése emlékeze-
tessé. Mint hajdan Köm vagy Kelemen hall-
gatására a testvérhonban, Erdély megyéiből
is osztály-, nyelv-, valláskülönbség nélkül
csoportosan tódult a tudvágyó ifjúság Dósa
Elek előadásaira, kiket nyilvános és magán
órákon a szükséghez képest egyforma köny-

I nyüséggel tanított, magyar német vagy la-
\ tin nyelven. —- Tevékeny részt vett Maros-

szék politikai küzdelmeiben, mint
a kor szellemével egyen lépést
tartó alkotmányosság bajnoka —
Jellemző, mit e téren működéséről
az akkori „Erdélyi Hiradó" leve-
lezője Quintilian szavaival meg-
jegyzett : inter doctissimos eio-
quentissimus, inter eloquentissi-
mos doctissimus. — Érdemei mél-
tánylásául több magyarországi
megye táblabirájának választotta
meg.

1848-bau Erdély akkori kor-
mányzója gr. Teleki József Dósát
bizta meg, hogy szerkeszszen
mentői rövidebb idő alatt egy
oly munkát, mely az erdélyi írott
és szokásos törvényeket, s azok
értelmezését ismertesse. A kitű-
zött idö alatt elkészítvén e mü-
vet, a meghagyás szerint az igaz-
ságügyi minisztériumhoz fel-
küldte , a közbejött események
alatt azonban a kézirat elveszett.

Az 1848-i válság napjai után,
midőn övéihez és hazájába visszá-

j a térhetett, megrongált egészsége
és rombadölt vagyona felett, —
mert amit épen visszahozott, csak
örök ifjú kedélye, s fáradhatatlan
munkássága volt, —jogi munkái

,/ rendezéséhez kezdett. Idejének
fennmaradt részét pedig magán
és közügyek intézésére forditá,

mint az egyház-kerület gondnoka, a főiskola
jogügyeinek igazgatója, a hozzá csoportosan
tolulok tanácsadója. — 1862-ben újra meg-
nyíltak a sokáig zárva tartott jogtan ter-
mei, s kedvencz tudományát nagy számú
tanuló ifjúság, s magánzók épülésére ismét
taníthatja.

1861-ben jelent meg, 3 nagy kötetbe

7-ik szám.
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„fiJrdéli/hom jogtudományi-u, melyben az
1848 előtt Erdélyben érvényes törvényeket,
s azokban gyökerező jogviszonyokat kime-
ritőleg és alaposan tárgyalja. A m. Akadé-
mia még ez évben (1861, dec. 20.) a tör-
vénytudományi osztályban 1. tagjának vá-
lasztotta, s f. évi jan. 19-i ülésben olvasták
föl székfoglaló értekezését, mely mutatvány
volt egyik sajtó alatt levő, nagyobb munká-
jából : .,Prote*tam egyházi jogtanáéból.

Sz.

Kőszeg ostroma.
(1532.)

„Én, Szulejman mondom ezt most :
Csak egy ur van fenn az égen.
S e világon, itt a földön
Kívülem még több ur légyen!?
Fel vitéz jancsárhad.
Készülj fel csatára.;
E világnak ura legyen
Törökök császára! ^

Fel a holdat! . először is
Bécsnek gazdag büszke vára,
Fénye előtt alázottan
Omoljon a föld porába!'-
A oarancs szavára
Megindul legottan
Kétszázezer, . . . léptük alatt
A föld is megdobban.

Mint midőn a sötét felleg
Jár az égnek mezejében,
Jégeső, villám kisérik,
Ugy megy a törökhad épen :
Merre átviharzik,
Falvak dűlve romba
Mutatják lánggal az utat,
S égő várak tornya.

Tizenhat vár kapukulcsát
Tiporá már büszke lába
Szulejman győző hadának,
De megakadt kapujába,
Gyenge kapujába
Kőszeg kis várának :
Mert ott benn a kapu megett
Magyarok valának.

Nem csíllámos szép vitézek
Pajzszsal ragyogó dárdával.
De mint Dávid Góliát ellen
Egyszerű pásztorruhával.
Seregek urának
Fenndicsért nevében.
Hétszáz földmivelő van a
Várnak védelmében.

,Kétszázezer a vitézünk,
Kőszegvárnak jó vezére !
Hogy ne folyjon ártatlanul
Kevés néped drága vére :
Hős Jurisics Miklós!
Add fel azt a várat,
Mert különben nagyurunknak
Nagy haragja támad.'

Mig e sziv nem szün dobogni,
— Gyáva mozlim! mondd uradnak,
Addig itt e kőfalakból
Neki egy követ sem adnak . . .
Halljátok, magyarok!
Ez a várat kéri . . •"
Szerencséje a követnek,
Hogy a kaput éri.

Dörg az ágyú, reszket a föld —,
Még az ég is félelmébe;
De nem reszket Kőszegvárnak,
Jurisicsnak hősi népe :
S tizennégy nap multán
Jön a követ ismét . . . .
,Kétezer aranyforintért —
Mond — elmegyünk innét.'

,,Nem enyém e vár : hazámé . . .
Kétezer aranyom sincsen,
És ha volna, mondd uradnak
Életet nem veszünk kincsen.
Ha aranyra vágyik,
Jöjjön inaga érte, —
Ibrahimnak ezt izenem,—
Ha kedves az élte!"

— Lángol Ibrahimnak vére . .
„De Allahra, ez igy már sok!
E bagolyvár tetejére,
Fiaim hős janicsárok !
Ki először tűzi
Fel a fényes holdat.
Kegyelméből a nagyúrnak
Nyer busás jutalmat."

Mennydörögnek Szulejmannak
Tüzetszóró érezleányi, —
Oroszlánok a jancsárok :
Kimer velők szembeszállni':
„Fel vitéz jancsárhad
A vár tetejére ;
Omoljon hát a gyaurnak
Hősi büszke vére !"

Es az ágyu-dördüléstől
Szakadozik, ing a bástya:
Hull az őrség, mint a fűszál, '
Mit levág a pór kaszája.
De fordul a koczka :
Roppant riadásra —
Eszveszetten fut az ozmán . . .
Eémletes futása! . .

Egi fény van a falakon :
Márton lovag kivont karddal,
Melyen van a halál éje, —
Arczán bibor-fényü hajnal, —
Leszállóit az égből
A vár védelmére;
Meghallotta a riadást
Hadúr, s őt küldé le. *)

*

A magyarok nagy istene
így segité meg a népet,
Mely vele vad erő ellen
Hő imában frigyre lépett.
És Jurisics nevét ^
Nagy történetének
0 adta át századokra :
Róla szól az ének. Ko7)tÓCSÍ.

Mira nd<i.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

' (Folytatás, i

A mik ezután történtek, azokról beszél-
nek a füstölgő üszkök, az elhamvadt csont-
vázak az udvaron.

Hurtadoban felforrt a spanyol vér; két
tűz forralta azt : a boszuállás és a féltés.

Hová lett Miranda? ha meghalt, minden
vércseppje — ha él, minden könycscppje,bo-
szuért kiált.

— Akartok-e velem jöni? kérdé elke-
serült társaitól, kiknek e romok közt ugy
sem volt maradásuk többé.

Akár a világ végéig.
Vasemberek, vasöltözet, vasfegyverek

egy egész világon keresztül járhattak, mely
tele van olyan emberekkel, kiknek szine,
kardja — réz.

Hanem a mit e rézemberek földétől és
izmaitól megtagadott a természet vasban,
azt kipótolta náluk ravaszságban. Tudjuk,
hogy a réz rozsdája méreg. A rézszinü em-
ber rósz gondolatja öl.

A timbuek jól sejtek eleve, hogy a visz-
szatérö lovagok boszuálló dühvei fognak a
gyilkosok után nyomulni, s gondoskodtak
magukról. Az uj világ ezivilizácziója előtt
már rég ismeretesek voltak a csinált utak.
La Plata helységeit az ország beljében ren-
desen kavicsolt- ösvények kötötték össze,
Limában kővel kirakott utakat találtak a
spanyolok.

A tengerpartokhoz ugyan még nem ve-
zettek az utak, mert a tengerre a folyamokon
át csónakokkal jártak a bennszülöttek, hanem
a folyamok melletti telepeknél végződött
minden ut. Ha tehát Hurtado csapata a

•) A raegíbghatlan eseményt mindkét részen csodának
tartották : a várbeliek sz. Mártonnak, az elfoglalt Szombat-
helv boízuló védszentjének tulajdoniták a győzelmet, a tö-
rökök ellenben azt mondták, hogy a falakról egy mennyei
lovag kivont karddal fenyegette őket. Horv. M. Magy.
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Rioterio partján fölfelé megindult, okvetlenül
meg kellett azon utat találnia, mely a timbuek
fővárosába vezet, s ha az utat megtalálta, az
ország egész nyomora had ereje nem lehetett
képes öt feltartóztatni.

Ez ut,a minta folyam partjától eltér, egy
széles mocsáron visz keresztül, melyet óriási
magas zöld fü takar; európai aquariumokban
sokszor megbámult hengerszálu gazdag vizi
növény, mely gyökereit a vizbe ereszti le, s
fenn hajlékony bürüt képez. Ez ingoványon
nagy fáradtsággal készítettek a bennlakók
utat, levert karókkal, elsülyesztett kövekkel.
A spanyolok legyilkolása után a vert utat
felszakgatták, s hogy semmi nyoma ne ma-
radjon, nagy, türelmes fáradsággal téptek
fel a mocsár széléről zöld zsombékokat, azok-
kal beültették az elrontott utat; egyenlővé
vált az a mocsár többi síkjával.

Ez nem volt elég.
Ekkor egj- széles utat vágtak a mocsár

más tájékán, a zsombékok füvét leégették, s
azután apró kavicscsal behintették azt végig,
hogy egészen csalóka ut lett belőle, mely
egyes embereket, még lovagokat is elbirt, de
egész tömegek alatt könnyen leszakadhatott.

A csalódás nevelésére még kémeket is
állítottak ki az útfélre, kik a spanyolokat
lőtávolságra bevárják s akkor előlük a csel-
uton megfutamodjanak.

Hurtado a boszu vakságával rohant bele
a kelepczébe.

A gyűlölt ellenség láttán neki sarkán •
tyuzta paripáját s üldözőbe vette őket a
csaluton keresztül.

Egy ideig szikrákat hányt a lópatkó, ké-
sőbb viz bugygyant fel nyomában, utoljára
csülökig esett a ló a dágványba.

A spanyolok még mindig nem akarták
elhinni, hogy veszélybe jutottak, elébb le-
szálltak lovaikról, s kantáron vezették azo#
kat maguk után. Egy-egy paripa megijedt,
midőn lába alatt sülyedni érzé a földet, az
ott veszett; kinos vergődésével megrontva
maga körül a lenge utat : visszatérni sem
lehete már az összetépett ingoványon. A vas
férfiak egyre növekedő dühvei üldözék mez-
telen ellenségeiket, azok könnyedén futottak
előttük.

Utoljára Hurtado oly mélyen szakadt
bele az ingoványba, hogy sarkantyúit nem
birta a hinár közöl kiszabadítani; társai, kik
segélyére siettek, csak növelték veszedelmét,
mert a sokszorozott teher alatt mind jobban
engedt a bürü; az összetódult csapat egy-
szerre keresztülszakitá a zsombékok gyökér-
szövedéket, s Hurtado a csaták leghösiebb
vitézeit maga előtt látta csoportosan, véd-
hedlenül egy utálatos sárba elmerülni.

E látvány után nem akart többé semmit
látni és behunyta szemeit. Még hallotta so-
káig a kétségbeesettek halálkiáltását, a ver-
gődő paripák rémes nyeritését s érezé, mint
sülyed alá maga is csendesen, izrül izre, a
posványos degetbe.

A halálhangok elcsendesülte után más
hangok kezdték körülvenni. Emberi hangok,
de ismeretlenek, örömhangok és épen azért
ijesztők : ellenségei jöttek vissza. Ah, a ró-
káknak nem veszély az, a mi az oroszlánnak.
Itt kaczagtak már feje fölött, itt ropogott
lábaik alatt a száraz fü és Hurtado most már
óhajtotta, hogy bár sietne az a tengeri ko-
bold, ki öt lábainál fogva húzza lefelé; ne-
hogy élve jusson ez utált ellenség kezébe.

A zöld sás ajkáig ért már, egy utolsót
sóhajtott : „Miranda" s nemsokára csak
hosszú hajfürtei úsztak még fenn az iszapon.

Akkor ezeket a hajfürtöket hirtelen meg-
ragadta valaki, keze körül csavargatá s az
élettelen lovagot ismét elő vonta a felvilágba.

(Folytatása következik.)

Nagyvárad 1600-ban.

(Történeti korrajz.)

(Vége.)

Másnap július 15-én Ali basa — Budai
szerint — levelet irt a várban levőknek, irat
Barcsai Ákossal is, szorgalmaztatja mind-
nyájukat, hogy adják fel a várat, melyet ha
önkéntcselekesznek,szabadon elbocsáttatván,
kinek kinek jószága, háza s öröksége meg-
hagyatik : ellenben ha fegyverrel kénytele-
nittetik a várat megvenni, nyuzással, karóz-
tatással fenyegette annak oltalmazóit.

Benn a várban főbb emberek ezek voltak:
Balog Máté, Rácz János, Vajay, Ibrányi Mi-
hály, Belényesi Ferencz és a fölebb emiitett
Szalárdi János. Be ment volt abba Boldvai
Márton is, biharmegyei viczeispán, de két
nappal azelőtt, a Tokajnál táborozó palatí-
nus Vesselényi Ferenczhez, császári segitség-
kérés végett küldetvén, ekkor nem volt
jelen. Ott voltak még Kállai András várbeli,
Kovásznai Péter városbeli prédikátorok —
Kolozsvári Igaz Kálmán, a hires Martonfalvi
György tanár a virágzó és jeles ref. főiskola
nemes ifjúságával, kik mind tanáraiktól ve-
zettetve, élénk részt vettek a vár védelmében,
kik közöl 26-an el is estek.

Mennyire lelkesült volt a város népe a
vár védelme ügyében, csak azon körülmény
is mutatja, mikép Szalárdi szerint : „A vá-
ron kivül levő, magas és tágas ref. templom,
mely a vár kapujával átellenben Péntekhely
nevű utczán tíz oszlopon állott; a lakosok-
nak, a várba lett betakarodása után, az ott
lévő házakkal és más épületekkel együtt,
hogy a közelgetö ellenségnek — mely felől
a szoros vigyázat alatt lévő Barcsai alat-
toinban is tudósitá a váradiakat — valamely
hasznára ne lehetne, — felgyujtatott." Ez
égésnek sebességét nézni — úgymond Sza-
lárdi, — oh mely rettenetes vala! de fő ké-
pen a péntekhelyi utczai magas házakat, s a
város közönséges egyházát, hol naponkint
az Istennek tiszteleti, s az evangyeliumnak
predikálása bőséges mértékbe kiszolgáltatni
szokott vala, mely tiz oszlopokra, s azon fö-
lül vonatott nagy öreg gerendákra, igen ma-
gas héjazatra építtetett vala. Melynek igen
tágas és széles épületinek kellett lenni, mint
a mely alatt annyi ezer leiekből álló nagy
gyülekezetnek elférni kell vala. Az oszlo-
pokon kivül, napkelet és napnyugat felöl,
mindkét részről, igen hosszú, négy-négy
szál csatornákra, nagy magas héjazatok
alatt való fiókjai kiterjesztetve valának,
melynek épületi, mennyi temérdek sok fa,
zsindely és vas volna — akárki is megítél-
heti. Erre a tüz, a péntekhelyi utczáról éj-
szaka érkezvén, oly rettenetes lánggal ég
vala, hogy annak sebes lángja, az éjszakai
setétségbe, annál inkább az eget verdesni
láttatnék; ugy hogy a lakosok, az ellenbe
való csonka-bástyáról és közköfalakról néz-
vén a nagy romlást, a rettenetes tűznek se-
bessége, a vár előtt való nagy széles piaczon,
s a várnak is nagy széles árkán, nagyon ál-
tal süt vala."

Csak ezen körülmény is mutatja, meny-
nyire nem igaz azon szűkkeblű történetírók
állítása, kik azt mondják, hogy a reformá-
tusok — mert ezek nagy többsége laka
abban az időben Váradot — a más vallásuak
iránti ellenszenvből, inkább akarák hallani
falaik közt a törökök „Allah'' kiáltását, mint
a keresztyének Allelujá-ját !

„A bennlevö vitézlö nép — mint Budai
írja — a töröknek sem Ígéretére, sem fenye-
getésére nem hajtván, magát keményen tar-
totta és a várat emberül ótalmazta, ugy

hogy már a törökség látván, hogy nem bol-
dogul, zúgolódni kezdett. De minekutána a
vár árkában levő viz, valami rab asszony
utasítása szerint, ki hajdan Bethlen Gábor
idejében benn a várban szolgálóskodván, a
Bethlen bástyája építésekor látta volt, mely
helyen bocsátódott ki a viz a vár árkából: a
Peczébe vette magát a kevés számra - — u. m.
400-ra olvadt fegyveres nép. -- 1000 ágyúi-
val Ortelius szerint halomra lövetvén Ali
a Bethlen bástyáját is, mely gyilkos tüzelés
közben, a hős parancsnok Rácz János is
halva maradt — lehetetlennek Ítélvén a vár
megtartását, arra határozta magát, hogy azt
jó móddal megadja."

Azért augustus 22-dik napján Ali basa
elé e következő feltételeket terjesztette :
hogy Váradon kivül más várak, városok és
faluk, Erdélytől el ne vétessenek, és a vár-
beliek, házaikat és minden javaikat, az er-
délyi törvények szerint bírhassák , — a
várban levők, három vagy négy napig ott
maradhassanak a végre, hogy magukat
rendbeszedjék; azután pedig Ali basa által
elegendő szekerek állíttassanak elő javaik
alá. Maguk pedig fegyveresen kijővén a vár-
ból, semmi kisebbséggel s gyalázattal ne
illettessenek, sőt minden cselédeikkel együtt,
szabadon és bántódás nélkül elbocsáttatván,

! bátorságos állapottal el is kisértessenek. *)
Mindezen feltételeket örömest elfogadta Ali
basa, de a négy napot nem várta meg, ha-
nem azt kívánta, hogy mindjárt másnap —
augustus 28-án hagyja ott a várat az őrizet.
Melynek kevés-száma, a városon kivül sze-
meibe tűnvén, benne elszörnyüködést oko-
zott. A törökség pedig az őrizettől megüre-
sedett várba berohanván, abban mindent
feldúlt és prédáit. Szent Lászlónak érczből
öntött lovas-képét, más magyar királyoknak
álló képeivel együtt, összetörte.

Azonban a várból kijött nép, a török-
tábor szélinél, a püspöki alatt levő térségen
telepedvén meg, ott egy éjszakát, a török
hitszegestül való félelem miatt, nagy nyug-
talanságok közt húzott ki. De Ali basa
csakugyan megtartotta szavát, mert más-
napra 200 szekeret állíttatván ki, azon népet

- kísérőket is rendelvén mellé, — Debre-
czenbe szállíttatta.

Ez alkalmatossággal,a váradi tanuló ifjú-
ságnak is az a része, mely a vár ótalmazásá-
ban el nem hullott, Mártonfalvi György pro-
fessorral együtt Debreczenbe ment. És itt
kezdődött a debreczeni iskolának növeke-
dése és elhiresedése, mely aztán annak col-
legium nevet szerzett." — így van ez Orte-
liusnál és Budai Ezsaiásnál feljegyezve.

Csuthy Zsigmond.

A gyufa igazi feltalálója.
Több lapban és legközelebb a Vas. Újságban

is olvasta a magyar közönség, hogy „a gyufa fel-
találója Rómer István bécsi magyar volt" — En,
ki a rég történt előzményeket e tárgyban közelebb-
ről ismerem, vártam a felszólalást illetékesb hely-
ről ez állítás helyreigazítására : azonban azt kell
gyanítanom, hogy a régi kedvezőtlen körülmény
még folytonosan tart s e tárgyra lakatot vetett.

Valóban a keserű visszaemlékezés tájo érze-
tével olvashatta azokat végig egy igaz — nem
bécsi — magyar honfitársunk, ki leköttetve a sze-
rénység s az egykor rajta keresztülment kénysze-
rítő körülményeknek — tán még most is kiható —
vaskarja által az igazi valót magába rejteni kény-
telen.

ügyhi&zem, nem fogok̂  rosz'dt elkövetni, ha
mint az emiitettnek tan- és ifjúkori társa — s e

*) Joli. Bethlen Hist. Transilv. L.III. Seet, 5—8.

tárgyra vonatkozó viszonyait — akkori összeszőtt
életünk fonalán — közelebbről ismerő egyén, ki-
mondom azt, mit ő nem mondhat.

A gyufák feltalálója nem Rómer, hanem
Irinyi János kittinö chennkus honfitársunk, néhai
Irinyi János, nagylétai urad. felügyelő — s e la-
pokban is ismeretes hires gazda fia, néhai Irinyi
József derék irónk testvér bátyja.

Nem akarok regényt irni e gyermek- és ifjú-
kori barátom soknemű viszontagságairól — azt
azonban meg kell említenem, hogy kitűnő tudo-
mányos képzettségét — magasrangu pártfogójának
segítségével — külországi legnevezetesbb isko-
lákban nevelve, Berlinben, mint a legnevesbb
chemikusok egyike volt kitüntetve, sőt e tárgyban
német nyelven irott könyve iskolai kézi könyvül
Ion bévé ve. — Nem tartozik ide, miért és minő
sziv és zsebsértő akadályok voltak azok, melyekkel
külhoni tartózkodásának utolsó pontján Bécsben,
a legkellemetlenebb helyzettel volt kénytelen küz-
deni ; — elég annyi, hogy Bécs iskoláiban is tudo-
mányos képzettségeért legnagyobb elismerésben
— de szerénysége miatt semmi más kézzel fogható
kitüntetésben nem részesült ifjú chemikusunk sok-
szoros kísérletek által bemutatott uj találmánya, egy
tán soha magyar szót sem hallott „bécsi magyar'1-
nál a különben nagy pénzzel rendelkezett — s
vállalkozó szellemű — de a monopol hasznot is
végtelenül szerető Rómernél (hihetőleg a tanárok
ajánlása s befolyása folytán) figyelmet gerjeszt-
vén, — ez, az inventiosus, de igen megszorult
körbe jutott ifjút találmányának átengedéseért egy
potom összeggel (mint tőle akkor hailám, tán 60
hatvan pfttal) kinálta meg. — Az ifjúnak legin-
kább családi keserű meghasonlásból kerekedett —
végetlenül nyomasztó körülményei erősen és visz-
szautasithatlanul parancsolák ez összeg elfogadá-
sát s ezzel volt képes magán segíteni annyit, hogy
hónába vissza s Pestre lejöhetett, hol később az-
tán ő maga is állított egy gyufagyárt, melynek
azonban kezelése nem volt az ő szakmája. Ö csak
teremteni tudott! — E korból maradt rajta a qvufás
elnevezés is.

Mindezek azonban már szép régen történtek.
1830—40-ben Pesten együttlétünk alkalmával,
viszontagságos sok évi elválásunk után kiserves
reminiscentiákkal adta ezt elő az én barátom.

És most ki emlékezik mindezekre ? — hol és
merre van e jeles chemikus barátunk ? -— Sok há-
nyás-vetés s viszontagságok után pihenést adott
tán neki a sors, de a keblében égő szomj és tett-
erő a kedves tudomány iránt — illő tér hiányában
— bizonynyal nincs kielégítve ! — Jelenleg a deb-
reczeni gőzmalom-társulat titkára !

Es hányan vannak igy e honban ? hány ily
tökéletes készültségü kerekei a nagy gépnek ? —
de egyik sem a maga illető helyén és körében.

Le Rómer, — a vevő, — gazdaggá lőn, s még
hires feltaláló is!

Rég történt, — én ugy adtam elő vázlatban
mint egykor haliám, és hallották mások is. — Ne
vegyük el a másét — de a magunkét se adjuk ki
másnak, ha lehet — és ne keressük egy .,bécst
magyar''-nál azt, amit itthon saját kebelünkben
— bár nem egészen megfelelő helyen — de még is
közöttünk találunk, igaz és tagad hatlanabbul ma-
gyar ember agyában.*) . Csarnay.

A gyantái uj ref. templom,
(Biharmegyében.)

Lapunk mai számában egy csinos, takaré-
kos és czélszerü uj ref. templom ismertetését
közöljük, mely méltán hivja fel mindazon
prot. falusi egyházközségek figyelmét, me-
lyek napjaink ízlésének s kívánalmainak
megfelelő egyházakat szándékoznak építeni.
A homlokrajz mellé bővebb magyarázatul
az épület alaprajzát is csatoljuk. A gyantái
egyház lelkészének előadása nyomán pedig
a következő adatokkal szolgálhatunk :

„A rajz, melylyel az olvasó e lapon ta-

*) Igen kívánatos volna, hogy végre Irinyi János
ur maga gyújtana nekünk e részben gyufánál állandóbb vi-
lágot. Különben mindig setétben kell tapogatóznunk Haj-
dani barátságos viszonyunknál fogva ezennel fel is kérjük
rá. Szerk.
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lálkozik, a gyantái ref. templom terve, mely-
nek a belső földszinti téré csak 75 négyszeg
ölet tesz ugyan, de a négy karzattal 125
négyszeg öl térmértékre szaporodik; a mely
téren 1,000 lélek foglalhat helyet.

Ezen templomban, a mennyiben a szószék
mintegy középett létezik, papját mindenki
látja, és leggyengébb szavát is hallja.

A mi a bejárások ké-
nyelmét illeti, a földszintre
középett a torony alatt, a
három karzatra pedig a
toron}' melletti két lépese
vezet, honnan a földszintre
és a toronyba is van köz-
lekedés; azon karzatra, me-
lyen a szószék áll, külön
lépcső szolgál; a szószék
alatt földszint vannak a
papi székek, és előttök az
Urasztala, és a keresztelö-
medencze.

Ezen templom épült
1857-ik évtől 1859 évig.—
Az első alapkő letétetett
1857 jul. 28-kán; azon év
őszéig a falak fél
gig felemelésére
tett a jó Isten; a követ-
kező 1858 évben oct. 31-
kén annyira mentünk, hogy
már a templomban tarthat-
tuk isteni tiszteletünket,
1859. év augusztus 9-kén
pedig tökéletesen be lön
végezve, hálaadó és esedezö könyörgésünk
elrebegése után.

Került ez épület, a gyalog és szekér
munkán kívül közel 14,000 forintba, mely
összeget 270 család buzgó lélekkel hordta
össze. Ezen összeg, a ft. egy-
házkerülettől n y ú j t o t t 76 ft.
44 kron, s a szomszéd egyhá-
zaktól s egyes jóltevoktöl adott
55 ft. 23 kron kívül mind saját
szegénységünktől telt ki, adó
után vettetvén ki 270 családból
álló hitrokonainkra. Rólok dicse-
kedve mond-
hatom, hogy
bár az 1857-
és 8-ik évek-
ben a hernyó
g y ü m ö l c s -
f á i n k a t (a
mi itt nem kis
p o n t ) csak-
nem végkép
megemésztet-
te; 1859-ben
az á r v i z ,
1860-ban a
jég majd min-
den gabo-
nánktól meg-
fosztott;1861-
és 1862-ben
pedig a nagy
s z á r a zs ág
e m é s z t e t t e
határunkat:
— mégis az
önként ma-
gukra r ó t t . . , w , , ,
terhet buzgó A g y a n U l U} ref- e g y M z h o r a l o k z a t a -
lélekkel hordozták. — A belső bútorok közöl

Fer. ur, a váradi latin szertartásu püspök, a
téglaégetéshez jutányos áron adatta a tűzi-
fát, nemkülönben a venteri jegyzöKardos I.
szi vességénél fogva, minden jutalom nélkül
a szükséges követ, belső telkéről engedé kifej-
tetni. Tervét készítette a templomnak az orsz.
építészeti igazgatóságnál alkalmazott Pribék
Béla mérnök ur, kinek irántunk tanúsított

minden nagyítás nélkül mondhatja: falun ily
ékes és czélszerü protestáns templomot~nem
látott. Áldott legyen az Urnák szent neve! ki
ennyire segített bennünket.

Ezelőtti 1784 esztendőben szilárd anyag-
ból épült templomunk, egy keskeny domboni
helyzeténél fogva kevés ideig tartott, ennél-
fogva voltunk kénytelenek ujat építeni.

Helységünk neve, de-
rék történetbuvárunk Ré-
vész Imre szerint,már 1200-
dik évben előfordul; 1552-
ben földesurai voltak, por-
ták szerint : Ábrahám fia
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 2 portát, Sárosi
János 1 portát, Toldi Mik-
lós 5 portát és Vas Mihály
3 portát bírtak.

Rácz István, ref. lelkész.

Erdei munkások Aninában.

jósága meghálálhatlan. A nemes öntudaton
felül legyen jutalmazója azl áldások oszto-
gatója. — Kömives mesterünk volt Várad-
ról Karaguj Sándor ur, kinek hasonló jó-
ságával dicsekedhetünk. —

Gondos figyelemmel kisérte
hivatalánál fogva, Biharmegye
főmérnöke Gruber Antal ur, ki
nemcsak hü tanácscsal, — de
semmi hálát tőlünk nem vára, va-
lahányszor pénzhiányában szen-
vedtünk, mindannyiszor a leg-
nagyobb készséggel segített.

,r o

a szószéket Köteles Fer. és neje 400 fton, az
Urasztalát környezetével, papiszékkel, s ke-
resztelő-medenczével együtt pedig Boros
Boldizsárné, egyházunk egy kegyes özvegye
257 frton készíttették, mind egyik nem
nagy, de mérsékelt vagyonból tették e szép
áldozatot. — ö nagyméltósága Szaniszló

Mind ékességénél, mind tartóságára
mutató szerkezeténél, mind czélszerü belső
elrendezésénél fogva méltó e templom, mind
a templomot építeni óhajtó gyülekezetek
figyelmére, mind a tervet készítő mérnök ur
neve dicsöitésére. E gyülekezet alólirt lelkésze
bejárván a tiszántúli, dunamelléki és dunán-
túli egyház-kerületeket legnagyobb részben;

Az osztrák
állam- vasut -társulat

ipartelepei.
Az ausztriai állam-vasut-

túrsulat, mely 1855 óta fenn-
áll, nemcsak tulajdonosa egy
174 mérfoldnyi hosszú vaspá-
lyahálózatnak : hanem egy-
szersmindlegnagyobb iparügyi
testülete Ausztriának, mint-
hogy a különféle alakú épitő-
cs üzlet eszközöket maga ké-
sziti, s az ilyen gyártmányokat
áruba is bocsátja; ezenkívül

még terjedelmes uradalmakkal is bir.— A vasút a
kon 345 mozdony és 7323 waggon közlekedik,
4800 hivatalnokot s szolgát és 12,000 munkást
számláló személyzettel.

A társulat birtokai s iparágai következők :
I. Gépgyár Bécsben az nj-szőnyi pályafőnél.

Ez eddigelé már 800 mozdonynál többet épített,
nagyszámú másféle géppel együtt, .vasutkocsik
előállítására szintén el van rendezve. A gyár oly
helyzetben van, hogy egyéb munkái mellett éven-
kint 75 mozdonyt és 1200 waggont képes kiállí-
tani. Jelenleg a gyár 16 hivatalnokot, 12 szolgát
(mestert) és 1200 munkást foglalkodtat.

II. Szénbányamivelés Csehországban, mely
részint saját vonalok, részint eladás számára kő-

és barnaszenet
termel; Bran-
deisl- és Klad-
no-ban, k ö z e l
Prágához , és
Slobochleben-
benTeplitz kö-
zelében az éven-
kinti termelés
3,300,000 vám-
egyleti mázsára
rug s mellette
13 hivatalnok,
23 szolga (fel-
ügyelő) és 1000
munkás talál
foglalkozást.

llI.ABán-
ságbani birto-
kok azon hegyes
vidéken van-
nak,mely aBán-
ság síkságától
emelkedvén,
egészen a Kár-
pátok keleti el-
ágazásáig ter-
jed s 4582 láb-
nyi magasságot
ér el a tenger-
szine felett. E

tulajdonságánál fogva nagy-
alkalmas , és
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Alaprajza.

vidék földészeti
szerű ipar kifejlődésére különösen
annak emeléséhez mindent kifejtett az állam-vas-
ut-társulat, mióta átvevé , minthogy az a fennálló
ágakat kiterjeszté s ujakat teremtett. A birtokok
39.5 négyszög-mérfóldnyi területre terjednek
mely 109,500 lelket számlál, s nemzetisége után
következőkép felosztható : 82,000 román (u. n.
oláh); 14,000 német; 8750 bolgár; 4750 magyar,

hol évenkint

szerb, szláv, czigány s más nemzetbeli. Ezen ter-
jedelmes jószágon a társulat számos nagy fontos-
ságú iparágakat üz :

I. Bányamivelés. 1. Köszénbányászat Steier-
dorfoii és Rezsitzáu évenkinti 1,600,000 v. e. '•
mázsával, de mely 2,500,000-re fog emeltetni,
mihelyt a munkások elhelyezéséről kellőleg intéz- |
kedve lesz. — 2. Vasköbányászát Rezsitzán Dog-
nácskán, Moraviczán, Steierdorfon K~' - Í — 1 - ' - *
majdnem egy milli-
ónyi mázsa érez
termeltetik. — .3.
Réz-, ólom- és i
ezüstbányászat — i
Dognácska-, Oravi-
cza- , Szászka-,
Moldován. Az évi
termelés mintegy
100,000 mázsa ércz"-
hől áll.—4. Arany-
bányászat Oravi-
czán évenkint mint-
egy 105,000 mázsa
csekély tartalmú
erezet állít elő, mely
Ö s s z ezuzatik , s
mosatván, minden
évben 30 -40 font
aranyból álló jöve-
delmet hajt. — 5.
Kén- s vaskovand-
bányászát Moldo-
ván kénsavkészi-
tésre körülbelől
9000 mázsával
évenkint.

II. Vasgyárak.
1. három fa-szénko-
hó R e z s i t z á n ,
1080 és 2080 köb-
l á b n y i t é r fo-
g a t t a l , 200,000
v. e. mázsányi le-
hető termelés mel-
lett. — 2. Két kis
fa-szénkohóDog-
nácskán 1320 köb-
láb t é r f o g a t és
100,000 mázsányi
lehető termeléssel. 3.Két kisebb fa-szénkohóBogsá-
non 347 és 410 köblábnyi térfogattal s éven-
kinti 64,000 v. e. mázsa termelhetőséggel. 4. Három
nagy coaks-*) kohó Aninában 4900 k.-lábnyi
térfogattal. Lehető termelése 300,000 v. e. má-
zsa. — 5. Egy kisebb fa-szénkohó Szászkán 441

kavarhutáiba (Puddlingshütten) kerül, melyek
350,000 mázsányi vertvas- s aezéltermelésre
rendezvék, és rudlap-, abroncs- és kazánvasat,
pályasint, kerékgyürűt (tyre) stb. szolgáltatnak,
és részint a társulat pályavonalai s a bécsi és re-
zsitzai gépgyárak, részint a kereskedelem szá-
mára szánvák. — A gladnói vashámor kiválólag
műszereket vertvas- s aczélból szolgáltat közel
3000 v. e. fontnyi összeget.

Olvasztó kemenezék (kohók) Aninában, a Bánságban.

///. Gépgyárak és a kazánműhely. Rezsitzán
különféle alakú gépeket állítanak ki, főkép gőzka-
zánokat és munkagépeket. Ezen kívül Rezsitza és
Anina műhelyekkel bir a soknemű fa- s vasmun-
ka számára, hol minták, épületi asztalos- és la-
katosmunkák stb. készülnek.

rózsa alakban jőn forgalomba és a bécsi s rezsi-
czai gépgyárakba szállittatik.

F. Kénsavgyár és rézgáliczkészités Moldo-
ván. Ez szolgáltat évenkint 666,000 v. e. font
66 fokú kénsavat, 440,000 font rézgáliczot és
44,000 font glaubersót. — A termékek részint
áruba bocsáttatnak, részint a pályatalpak itatá-
sára (rézgálicz) és a távirdák üzletére (kénsav)
használtatnak fel. — VI. Palapárlás és parafin-

gyár. Steierdorfon
és Oraviczán éven-

_-s_j=7 kint 600,000 v. e.
font photogént és
26,000 v. e. font
parafint állít elő,
mely részint wag-
gonok, pályaudva-
rok, irodák, műhe-
lyek stb. kivilágítá-
sára használtatik
fel, részint pedig
forgalomba kerül.

VII. Téglavető
tüztartós téglák ké-
szítésére Altwerken
20,0.00 v. e. mázsá-
nyi tüztartós gyárt-
mányt szolgáltat
évenkint a társulat
vasgyárai s egyéb
telepei számára. —
A bánya-, hutate-
lepek és gyáraknál
a Bánságban elfog-
laltak száma 98 hi-
vatalnok, 168 szolga
s felügyelő és 4143
munkásból áll, s ez
utóbbi szám 7000-re
is fog rúgni, hogyha
a czélba vett kiter-
jeszkedés az üzlet
minden ágában elé-
retett. — A társu-
latnál elfoglaltak
összes száma jelen-
leg 5422 hivatalnok
és szolga, és 20,343
munkás, összesen

25,765 ember, kik a társulat statistikai kimuta-
tása szerint családostól 60,000 főt képviselnek.

A társulat élén megalakulása óta Maniel fő-
igazgató áll." A társulat összes ipartelepei s ura-
dalmainak vezetése 1862-ig Dubocq Károly köz-
ponti igazgató kezében volt. O indítványozta és

köbláb belfoglalvány- és 22,000 v. e. mázsa lehető
termeléssel.

Az itt nyert nyersvas leginkább öntvényekre
alkalmazható, melyek Rezsitza-, Anina- és Szász-
kán készülnek, épületi s géprészletek, kemenezék,
főző-edények stb. egész a legfinomabb mü-öntvé-
nyig. A nyersvas főtömege Rezsitza s Aninának

*) Pirkőszén.

Az Anina-völgyi vasgyárak, a Bánságban.

IV. Réz-, ólom- és ezüsthuták. A dognác3kai
huta évenkint 44,000 font ólmot, 72,000 v. e.font
ólmagot (Bleiglatte), 616 font ezüstöt termel. —
A rézhuták Csiklován és Szászkán pedig termel-
nek 381,000 v. e. fontot, mely részben ezüsttar-
talmu, s melyből Moidován vegyészeti utón mint-
egy 600 font ezüst vonatik ki évenkint. — A
csiklovai rézhámor évenkint 134,000 v. e. font
katlanárut, lemezt stb. készit. A réznek egy része

tervezé az uj építményeket és üzletet, ő tekinthető
egyszersmind a telep mozgató szellemének.

Dubocq legnagyobbszerü teremtménye —
ha talán épen anyagi eredményre nézve nem a leg-
áldottabb volt is — az aninai vasgyár építése, me-
lyet ide mellékelt képeink ábrázolnak. Ez épen a fő
kőszén- és vaskőbányák mellett közel Steierdorf-
hoz állítatott fel, hogy ezáltal a helyszínén a vaskő,
és bányából kikerülendő kőszénmorzsalék értéke-
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íittessék. Ajaszenovai pályaág közvetlenül a gyár-
nál szakad meg és egy gyárpálya, sínhálózattal
köt össze minden részeket egymással. A gyár leg-
inkább egy sor coaks-kemenczéből áll, melyekben
a kőszénmorzsalék coakssá változtatik át, továbbá
pörkpestek (Röstöfen) sorából, az erezek pörkö-
lésére, 3 nagy kohóból vegydével (Möllerhaus),
f'uvoda, öntöde, kazánok, hevitőkből stb., szó-
val minden tartozékból, egy nagy szerelő-műhely-
ből, óriási kavardából (Puddelhütte), készlettá-
rakból, igazgatási épületből stb.

Az üzlet csakugyan folyamatba is hozatott,
de mind eddig még chaos uralkodik; itt csekély
javjtások s változtatások történnek, ott pedig még
épitenek. A gyarmatosoknak kiosztott helyiségek
még terméketlenek s csak helyenkint látható
élőfa. Csak az igazgatólak az átelleni donibon
szemközt az egész gyárral, van már vonzó ligetes
kerttel körülvéve. Néhány év nmlva azonban,
majd ha minden rendbe jő, és a házak közt kel-
lemes zöld tünend elő, Anina a Bánátnak egyik
legvirágzóbb helye leend, világos bizonyságául
annak, mit képes előállítani elégséges tőke, egye-
sítve erély és szorgalommal. (H—s.)

A tarantelpók.
" A tarantelpók, mint rajzunk mutatja, a mi

pókjainkhoz hasonlít, s leginkább Olaszországban
találtatik. Leggyakoribb Tarent város környé-
kén, honnan nevét is vette. Csipése, mint többen
bizonyítják, az emberre nézve komoly következ-
ményű s a legsajátságosb hatást idézi elő, melyet
néhány író, a veszett eb marása által előidézett
hatáshoz hasonlít; miért is a turantelt néha veszett
póknak is nevezik, habár külseje nem látszik rósz
íiirét igazolni.

Mint a pankányok (arachnida) minden faja,
ugy a tarantel is húsevő s apró rovarokkal táplál-
kozik. Lakhelyül száraz helyet választ, hol függé-
lyes lyukat váj magának, melyet saját finom szö-

Tarantelpók.

vetével minden oldalról gondosan bevon. Laka
nyilasánál rendesen lesben szokott állani, hogy a
közelébe tévedt rovarokat azonnal megrohanhassa.
Ha rovarokat fognia nem sikerül, saját nembelié- |
ket is megtámad, de megtámadja ezeket nemcsak
éhségből, hanem versengésből is. Ha vagy tíz ta-
rantelt együvé zárnak, az élet-halál harcz azonnal
megkezdődik, s mindaddig szakadatlanul foly, mig
a kilencz gyengébb egymásután el nem esik; azu-
tán a győztes elesett társait felfalja.

A tarantel tojásait mindig magával hordja ; s
ha a kis örökösök világra jőnek, nem hagyatnak
azonnal magukra, hanem anyjok mindaddig czipeli
őket, mig csak eléggé ki nein fejlődnek, hogy
maguk? kereshessék kenyeröket. Sajátságos ily
anyatarantelt látni, midőn egész pereputyát a há-
tán hordozza.

Tél közeledtével visszavonul lyukába, s nyí-
lását elzárva, csak tavaszszal búvik elő újra. A
teletjvalószinüleg megmerevedve aluszsza át s min-
den táplálékot nélkülöz. Baglivi (kinek 1745-ben
megjelent összes művei közt a tarantelpókrol is
foglaltatik értekezés,) télen át több ily szeretetre-
méltó állatkát tartogatott egy félig földdel telt
pohárban, mely egészidő alatt semmitsem ettek. Az
olasz parasztok ha tarantelt akarnak fogni, annak
lyuka mögé vonják magukat, s szalmaszál segé-
lyével a rovarok zsongását utánozzák, mire a ta-
rantel előrohan, hogy remélt zsákmányát megra-
gadhassa, azonban maga esik a verembe.

Az eddigiekből azt láttuk, hogy a tarantel
nem sokat különbözik egyéb tisztességes pókro-
konaitól, de már most pauío majora caiíaimis,';a

kegyes olvasó engedelmével. Ha több, a múlt szá-
zadban élt tekintélyes irónak hitelt adhatunk, e
rut állat csipése az emberre nézve veszélyes, de
csupán Apuliában és a nápolyi rónán, s nem is az
évnek minden szakában, hanem csak nyáron :
másutt és más időben e csipés, hatástalan. Baglivi
szerint, ki e kérdéssel sokat foglalkozott, a taran-
tel csak akkor csipi meg az embert, ha alszik, vagy
ha vigyázatlan. A megcsípett olyforma fájdalmat
érez, mint a minőt a méh fulánkja okoz. A seb
mocskosbarna szinbe megy át, s az illető testrész
jelentékenyen megdagad. Néhány óra múlva a
legnagyobb levertség és szomorúság áll be, a lé-
lekzet megnehezül, a szemek elhomályosodnak.
Ha kérdik a beteget, hogy hol érzi a fájdalmat,
nem válaszol, s legfölebb szive tájékára mutat. Ha
orvosi segély nem alkalmaztatik, a beteg hosszan-
tartó mély búba esik, mely őt őrült tettekre vezet-
heti. Sokan ily betegek közöl a temetőbe mennek
s ott a sírokon ülnek, vagy kútba ugornak, s ön-
gyilkosokká lesznek. Máskor meg egészen más
alakot ölt a betegség, minek következtében a beteg
sóhajt, ordítoz, minden gyanítható ok nélkül, a
legfurcsább taglejtéseket teszi, s mint a disznó
(tisztesség szólván) kimondhatlan gyönyörrel hen
tereg a sárban és mindenféle piszokban, vagy fel-
tűnő kéjérzettel veri magát, s bizonyos szinek iránt
vagv különös ^előszeretetet vagy idegenkedést
tanusit.

A tarantel csipése eszerint a legkülönbözőbb
hatást idézné elő, s Baglivi, kinek irataiból az
eddig mondottakat legtöbbnyire mentettük, még
sok hasonlót tudna fölemlitení. Szerinte mind e
sok baj ellen csak egyetlen gyógyszer van : a zene.
Feküdjék bár a beteg félholtan, kihűlve és csak-
nem mozdulatlanul, mégis mihelyt tánezzenét
kezdenek, azonnal mozogni kezdenek lábai, kezei
s valamennyi tagja; s amint a zene élénkül, az
ütem gyorsul, talpra ugrik, tánczolni kezd, sóhaj-
tozik s a legfurcsább arezfintoritásokat viszi vég-
hez. Egy huzamban 3—4 óra hosszat is eltánezol;
aztán egy pillanatig pihen, hogy újra erőt gyűjt-
sön, s újra kezdi a bolondját járni. Ez igy tart
néha 10—12 óra hasszat is. Legkülönösebb az,
hogy a beteg egy szóval sem panaszkodik fáradt-
ságról, sőt fokonkint növekedő tűzzel és kedvvel
tánczol. Eközben a betegség eltűnik; de minden
évben, azon időtájban, midőn a csipés történt, újra
mutatkoznak annak jelenségei, s újra a zenét kell
gyógyszerül alkalmazni. Baglivi azt állítja, hogy
a tarantismusnak (igy neveztetik e betegség) a
nők sokkal inkább alá vannak vetve, mint a férfiak.
Ugyancsak Baglivi mondja, hogy ismert egyéne-
ket, kik a tarantismust mesének tartván, hogy a
valór '1 meggyőződjenek, tarantel által szándéko-
san csípettek meg magukat, s az ekként előidézett
életveszélyből saját vallomásuk szerint, csak a zene
menté ki őket.

Ebből áll a tarantisinus, azon időbeli írók ta-
núsága szerint, midőn e betegség uralkodott, t. i.
a 15. 16. és 17 században. Ma már e betegség
többé nem létezik, sőt némelyek azt is két-
ségbevonják, hogy valaha létezett volna. Elő-
ször is a tarantelcsipés mérges voltát vonták
kétségbe, s a kísérlet csakugyan azt mutatta, hogy
e baleset csupán daganatot okoz, mely csakhamar
önmagától is elmúlik, ha az ember saját hibája által
meg nem nehezíti azt. A mi magát a tarantismust
illeti, Nollét abbé ugy nyilatkozik : hogy meg van
győződve, miszerint az a mesék országába tarto-
zik ; Apuliában az értelmes emberek legkisebb
hitelt sem adnak neki; s holmi kóborló egyének
költötték fel, hogy vele a könnyenhivőket kizsák-
mányolják. Dumeril hasonlag azt állítja, hogy az
egész tarantismus csak mese, s hogy Baglivi óta
ily betegségi eset nem fordult elő.

Azonban igen nehéz foltenni, hogy ama kitűnő
irók, kik a tarantismusról oly egyhangzólag irtak,
mindnyájan oly vastag csalódásba estek volna.
Lehetetlen, hogy e betegség csupán képzelődésök-
ben létezett volna, valamint az sem lehetséges,
hogy ezer meg ezer csaló által rászedettek volna.
Hogy a csalók egyszer-kétszer még a legszemesb
embert is rászedhetik, azt megengedjük; de hogy
ilyesmi naponkint ismétlődjék, azt bajos volna
elhinni. Még ha megengedjük is, hogy a tarantis-
mus nem volt egyéb képinutatásnál, ez esetben is
be kell vallanunk, hogy már maga e képmutatási
mánia, csupán mint ilyen is, valóságos epidemicus
betegség.

Hogy a Baglivi által leirt tarantismust csak-
ugyan ily szempontból lehet helyesen megítélni, e
véleményünkben támogat bennünket egyebek közt
Littré és Robin tekintélye is. A tarantismus egy
vonalba állítandó ama nagyszerű járványos ideg-.
kórokkr.l,'melyek' egykor Európában uralkodtak,

minő például az önostorozók (flagellansok) járvá-
nya, mely a 14-ik században a nagy pestis (fekete
halál) idejében, különösen Németországban diva-
tozott. A tarantismust párhuzamba lehet állítani
az úgynevezett tigreticus betegséggel is, mely
Abyssiniában, Tigre tartományban honos, s mely
körülbelöl ugyanaz a fennebb leirt tarantismussal,
s ugyanazon módon t. i. zene és táncz "által gyó-
gyittatik; a különbség csak az, hogy a tigreticus
betegség nem valamely rovar csipése által, hanem
önként idéztetik elő. Régi irók szerint ideges em-
berek (különösen nők,) a tarantismust csupa kép-
zelődésből is megkapták, ha oly embert láttak, ki
abban szenvedett. A tarantelpók csipése csak al-
kalmat szolgáltatott arra, hogy ama jelenségek,
melyek együttvéve a tarantismust képezik, egy-
némely babonás és könnyen megijedő, ideges em-
beren kitörjenek.

Történelmi kalásza tok.
Irta Lehoczky Tivadar*

( Folytatás )

X X V I I .
H a j d a n o l c s ó b b a k v o l t a k a t i s z t i

f i z e t é s e k .

Különös, hogy alig 1 % század előtt hazánkban
egy egész megyei tisztikarnak nem volt összesen
annyi évi fizetése, mint jelenben egy al3Óbb rangú
hivatalnoknak, kitől a jogtudományos képzettség
sem kívántatik . . . . Vagy tán akkori időben egy
jól megtermett rézgaras felért egy mostani forin-
tos bankóval, s mit napjainkban forintért alig
kaphatunk, akkor néhány dénárért lehete bősége-
sen venni ? Mindenesetre e tekintetben jobb napo-
kat élhettek elődeink, kik csendes időkben, szép
pipaszóval, diszes házi sipkában intézgették el
otthon az előfordult ügyes-bajos dolgokat, s ko-
molyan rátartósan hajtattak be a megye székhe-
lyére, ha a közügyek iránti tanácskozás őket tűz-
helyeiktől, szeretett körözetüktől eltávozni kény-
tette. Megelégedtek ők kevés saláriummal, mégis
kövérek és megelégedettek voltak. . . . s nem ki-
mélték a szót, a hol a közügyek felett vitázni —
és sokat beszélni lehetett.

Az ugocsai 1726. decz. 18-án tartatott congre-
gatio ilyeténképen szabályozta a megyei tisztikar
járandóságát :

„Salariu D nóvum offiarium :
Dni vice Comitis Georg. Pelsőczy ob cer-

tam rationem 180 ft.
Dni Ord. Jur. Notari (főjegyző) . . . 170 „
Dnor. 4 Judlium processual. (szolgabiró)

singillatim 40, összesen . . . . 140 ,,
4 esküttnek, egyenkint 12 ft. összesen . 48 „
A perceptornak 80 ,,
Az exactornak (számvevőnek) . . . 40 ,,
Ügyész urnák 60 ,,
Kapusnak különösen kegyelemből . . 6 „

Összesen 724 ft.
Bizony kevésből megélhetett akkor az ember!

XXVIII.
E g y kövér t ú z o k mint a j á n d é k .
• Egy jó század előtt a megyei és sz. kir. váro-

sok pénztárnokai a beszedett adót rendesen a ke-
rületi pénztárba szállították s házi pénztárukban
csak a szükségletek fedezésére forditandott össze-
get tartogatták.... Akkor néhány száz forint sok
pénz volt s a perceptor azzal feneketlen, járatlan
utakon hetekig elutazgatott a megye vagy város
költségén és alkalmatosságán, mig a kerületi ko-
missarius kezébe átszolgáltathatta. . . . Aszatmár-
városi 1745 évbőli számadási könyvben, mely első
lapján, öreg varga betűkkel szépen kiczifrázott ily
czimet visel : „Perceptorságabeli Rátioja contribu-
tionális Pénzekről in Anno 1745. Losonczi B.
Andrásnak'* a többi közt ezeket olvastam : ,,Die
6. nov. 1745. Indultam Debreczenbe computusra
s jöttem 15. reggel tájban, mely 9 napot teszen
sok dolgokat kelletvén elvégeznem Instructiom
szerint. Erre való diurnális obtingentia 8 ft. 10
dénár.

Ugyanez alkalmatossággal találkozván egy
kövér túzokra, azt megvettem és'ajándékoztam Hadi
Comissárius Úrnak a Nemes Város Nevében, té-
szen 60 dénárt.

Nem nagy megvesztegetés volt.

Egyház és iskola.
** (A festi föreáltanodánál) bejegyezett ma-

gántanulók félévi vizsgálata, f. évi február27-kén
d. e. 8 órakor veszi kezdetét, miről a szülőket és
nevelőket értesiti Ney Ferencz, igazgató.

** (Bardocz Lajos jogtudort,) lapunk szorgal-
mas munkatársát, a kassai akadémiához jogtanári
székre nevezték ki. A múltkor hasonló történt
Vida József belmunkatársunkkal, ki Egerben
nyert jogtanári alkalmazást. Ugylátszik, a „Va-
sárnapi Újság" munkatársainak a jogot és igazsá-
got hirdetni különösen hivatása.

] P ar, gazdaság, kereskedés.
•f (Az uj bélyeg adót az egyes üzletek) évi

átalányban válthatják meg. Az illettők az egyez-
kedés eszközlésére kérvényt nyújtanak be a kerü-
leti pénzügyérség hivatalához, melyben leirják
üzletöket' és ajánlatot tesznek az évi átalányra
nézve. A könyvek bélyegezésére rendelt határidő
február utolsó napjáig hoszabbittatott. Azon fo-
lyamodások, melyek az átalány megállapítása vé
getta határidő előtt nyujtatnak be, halasztási
engedélynek (Zufristung) tekintetnek-

j Közintézetek, egyletek.
; ** (A magyar tud. akadémia) bölcsészeti és,

természettudományi osztályainak e hó 9-ikén tar-
tott ülésében gr. Teleki Domokos székfoglaló ér-
tekezését olvasták fól „A két kalugyer"ről. Ezek
Bessariotis és Soffrani, a múlt század végén Er-
délyben zajos szerepet játszott oláh szerzetesek
voltak. Az értekezés az erdélyi román egyház
történetéből sok érdekes adatot sorol elő. A tit-
kári közleményekről említésre méltó gr. Pálffy
Móricz helytartó két leirata, melyek közöl az
egyikben az újonnan választott tagok vannak meg-
erősítve ; a másik pedig a Corvina bibliotheca
érdekében előterjesztésre szólítja föl az akadémiát,
melynek alapján a nagybecsü könyvtár visszaszer-
zésére intézkedéseket tenni lehessen. Az akadé-
mia e hazafias buzgalmat köszönettel fogadta, s
megfelelni ajánlkozott. Ipolyi Arnold fölemlítvén,
hogy a visszaszerzésnél oly akadályok forognak
fenn, melyeket nyilvánosságra hozni nem lehet, az
elnök ezeknek személyes közlésére kérte, hogy
helytartó excját ezekről is értesíthesse.

** (Az izraelita magyar-egylet,) mely feuy-
vást és pedig szép sikkerrel működik, legközelebb
e hó 7-én is fölolvasást tartott. Különösen kieme-
lendő Fischer Sámuel rabbijelöltnek ,,a zsidók
magyarosodásáról" tartott értekezése, melyben ki-
fejti, hogy e tekintetben sokan egyik szélsőségből
a másikba esnek. Vannak, kik épen nem akarnak
magyarosodni, ellenben mások oly túlzók, hogy
még a vallást is elhanyagolják, melyet őseiktől
örököltek. Végtére is a középutat ajánlja, s hit-
sorsosait figyelmezteti, hogy igy a honszeretet és
vallásbeli kötelesség épen nem jőnek összeütkö-
zésbe.

** (A pesti első bölcsőde) múlt hó 30-ikán
tartott közgyűlésének eredménye következő: Pest-
város tanácsa az intézet igazgatósága által felké-
retvén 200 fttal, Scitovszky János bibornokprí-
más az intézetet meglátogatván, ez alka'ómmal
100, ismét később 20 o. ért. fttal kegyeskedett
gyámolitásához járulni. A pesti izr. község, mely
múlt évben megtagadta az 50 ftnyi segélyezést,
ez évre annak kiadását elrendelte. Továbbá a
gyűlés elhatározta, hogy mielőbb hangversenyt,
vagy műkedvelők által színi előadást rendezend
az intézet javára. A felolvasott orvosi jelentésből
kitűnt, hogy az ápolásba felvett gyermekek egész-
ségi állapota kielégítő, sőt a fővárosban dühöngött
járványokkal aránylag nagyon is kedvező. A
pénztári kimutatásból kitűnik, hooy habár az in-
tézet a főváros lakói pártolásának nem örvend,
még ig rendelkezik a fenntartásra szükséges pénz-
erővel; csak az sajnos, hogy a többi városrészben
szintén szükséges bölcsődék felállithatása a cse-
*<% pártolás miatt nem létesíthető. Minélfogva
tételéttel felhivatik a közönség, a Teréz-külvá-
rosban létező bölcsőde szíves látogatására és ke-
§ v e s Pártolására.

(Mohádon dalárda alakult) még pedig oly
szép pártolás mellett, hogy gyakorló s pártoló
tagjainak száma már eddig is 300-ra rug.
, 't (Az erdélyi múzeum-egylet közgyűlését) e
"o '-én tartották meg, Kolozsvárott,. Á másodel-

T Á R H Á Z .
nők, Szabó József megnyitó beszéde után az igaz-
gatói állomás betöltése tárgyában Finaly Henrik
titoknok, gr. Teleki Domokos és Dósa Dániel
emelt szót, mire Brassai Sámuelt az igazgatói
teendőkkel megbízva, a természetiek őrévé válasz-
tották. Ezután a múlt novemberben függőben
maradt költségvetés tárgyalása következett. P>gy
helyettes muzeumőrnek akkor 500 forint volt
szánva. Ez összegre most egy ideiglenes állat- és
madár-kitömő felfogadását határozták el, 300 ft.
évi fizetés mellett. A fennmaradt 200 forintból
100 a kertész fizetéséhez, a másik 100 pedig a ter-
mészeti tárgyak szerzésére megszavazott 600 fo-
rinthoz csatoltatott. Továbbá a közgyűlések ide-
jét novemberről mint alkalmatlan időről, állandóan
február első hetére tették át.

** (Az óvodák szaporodnak). Az óvodákat
terjesztő s nevelőket képző intézet igazgatója Ra-
pos József ismét két óvoda megnyíltáról tudósít,
melyek közöl az egyik Monoron, a másik Kőszegen
alakult. EzjUtóbbinak elnökévé chernelházi Chernél
Kálmánt választották.

Közlekedés.
•J (A tervben levő szent-péter-fiumeí szárny-

vonal) engedélyezése ügyében Smaics főispán ve-
zetése alatt egy küldöttség a folyamodványt még
e hó 5-ikén benyújtotta. E folyamodvány olasz
nyelven volt szerkesztve.

x* (A tiszavidéki vasút) üzleti forgalmának
f. é. január havi kimutatása szerint e hóban az
utazók száma volt 28, 148; uti podgyász, gyors-
és teheráru 276,201 mázsa, 16 font; bevétel min-
dezekért összesen 151,045 ft 73 kr. A múlt év
ugyanezen időszakához képest a forgalom és be-
vétel sokkal kevesebb volt : nevezetesen 1862.
január havában az utazók száma 28,943; utipod-
gyász, gyors- és teheráru 470,268 mázsa, 95 font;
bevétel összesen 217,256 ft. 69 krajezár.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tűzvész) Gömörmegye Héth nevű hely-

ségében, múlt hó 30-kán éjjel egy ház kigyuladván,
az erős nyugati szél ellenállhatlanul ragadta a
lángokat; rövid pár óra alatt 28 lakház, 30 istálló,
4 csűr, számtalan ól és apróbb épület, 300 köböl-
nél több élet, 3000 mázsányi takarmány elham-
vadt. Biztosítva csak egyetlen ház volt. Ez iszo-
nyú veszedelem 32 gazdát, összesen 140 lelket
juttatott véginségre.

** (Rablás és gyilkosság.) Munkácson néhány
nappal ezelőtt a gr. Schönborn család ügyvédét,
Prohaskát, saját lakában meggyilkolva találták , s
tőle minden értékesebb holmit el is vittek. A. tet-
teseknek még eddig nincsenek nyomában.

tti újság?
** (Szép alapítvány). Almássy Pál a magyar

tudományos akadémia alaptőkéjéhez tízezer fo-
rintból álló alapítványt csatolt.

** (Ketten Henrik) zongora-művész, kinek
remek játékában annyit gyönyörködött a fővárosi
közönség, közelebb ismét Pestre érkezett.
.„ ** (Mária Teréziának szobrot) emelnek Bécs-

ben melynek tervrajzai már készülőben vannak.
** (Összeillő pár.) Észak amerikában egy

száz éves legény, Clark Caesar ez év első napján
vezette oltárhoz a kilenczven éves bájos Fry Betti
kisasszonyt. Még az ég áldása lehet rajtok.

** (Az uj, megváltoztatott bélyegtörvény")
czimü munka jelent meg Osterlamm bizományá-
ban. Ára helyben 24, — vidékre küldve 30 kr.

** (A szegedi rögtönitélő bíróság) Nemedi,
más néven Lipák Istvánt, erőszakos rablásért ha-
lálra ítélte, mely ítélet e hó 3-ikán végrehajtatott.
A kivégzett utolsó rablása Dobó Antal szegedi la-
kos tanyáján történt, a honnét, négy czinkos tár-
sával, a károsultnak reájok tett három lövése
daczára, annak 65 darab birkáját fenyegetések
közt elhajtotta. A bűnös, bajai születésű, rom. kath.
40 éves ember volt.

** (A nemzeti színház,) Felekitől ismét két
francziából fordított művet fogadott el. Egyiknek
czíme „Arczátlanok" a másiké „Jósnő." Ez utób-
biban a czimszerepet Jókainé fogja játszani.

** {Meggyilkolt csecsemő.) Kolozsvárit egy
ház udvarán újonnan született csecsemő elásott
holttetemére akadtak. Az állítólagos anyát el-
fogták. . . . . . . .

** (A nyíregyházi agárversenyre) csak négy
agár volt bejelentve, melyek közöl az ezüst serle-
get Gencsy Ferencz, — a tétekből álló második
dijat pedig Gubacsy Imre agara nyerte. De annál
fényesebben ütött ki a verseny után a vidék aga-
rászai által rendezett tánczvigalom, melyben sem
a látogatók nagy száma, sem a jókedv nem
hiányzott.

** (Öngyilkosság.) Egy csabai születésű 24
éves ifjú, ki egyik bécsi kereskedésben, mint se-
géd volt alkalmazva, egy temesvári tekintélyes
polgár leányába szeretett; de a leány apja ellenzé
egybekelésöket, sőt leányát egy ottani kérőjéhez
menni erőlteté. Midőn ezt a leány, kedvesének
megirta, az ifjú a halálban keresett vigasztalást, s
egy pisztolylövéssel életének véget vetett.

** (Elfogott rabló.) Azon embert, ki a gyula-
fehérvári püspöki uradalom pénztárát Barts kano-
noktól kirabolta, Nagyváradon elfogták, s nála
40,000 forintra szóló kötelezvényeket, 18 darab
százas bankjegyet, 200 darab aranyat, s még sok
ezüst pénzt találtak. A lépenragadt jó madarat
Elefánt Móricznak hívják.

** (Gyilkos haldokló.) Egy mellkórban sin-
lődő ember Pozsonymegye Nyick helységében
végrendeletet tevén, este magához szólitá nejét,
tudtára adván, hogy végóráját közeledni érzi.
Midőn erre a nő azt felelte, hogy a körülmények
újra férjhez menni kényszeritik, a beteget pilla-
natnyi őrülés rohanta meg. Kiugrott ágyából, egy
asztali kést ragadt elő, s a nő fején két szúrást
ejtett. A nő a szomszéd szobába menekült; a férj
pedig bölcsőben fekvő másfél éves gyermekét
gyilkolta meg. Ezután a kést saját hasába és mel-
lébe ütötte, ugy hogy nyeléig testében találták, s
minden segítség daczára pár óra múlva meghalt.

— (Marni. Szigetről írják) : Az ujolag felál-
lított „Magyar irodalmi önképző társaság" fog-
lalja el az itteni ref. főgymn. figyelmét, melynek
eddigi elnöke, fájdalom! — körünkből eltávozván
— remélhető, hogy az ujolag választott elnök, az
igazgató tanár, Szilágyi István ur erélyes vezetése
alatt e kis társulat boldog felvirágzást érend el! E
kis társulat, m?ly már eddigelé 5 — 600 kötet
könyvvel és némi csekély alaptőkével bír, folyóira-
tot is ad ki, mint életrevalósága egyik jelét; de
írva s önmaga számára. Jegyző : Osváth Lajos;
könyvtárnokok : Kovács Lajos, Szabó Sándor,
ellenőr : Hartmann Dezső, lapszerkesztő : György
Ödön, pénztárnok : Küzsely Bálint. — Városunk,
unalmas csendességét részben megzavará a folyó
hó 2-dikán a kaszinó-teremben a helybeli kis-
dedóvoda javára rendezett sorsjátékkal egybekö
tött tánczvigalom. Mint ez idei farsang első vi-
galma, mondanom sem kell, bőven látogatva volt,
s mi különösen jellemzi városunk nagyszámú in-
telligentiájának szellemét, az alig 200 darab nye-
reményre majd 3000 sorsjegy kelt el. A nyere-
ményt kiállítóknak köszönet a nemes czél iránti
buzgalmukért. — Gy. E.

** (Az „Első magyar-izraelita naptár és év-
könyv") második évi folyamából az évkönyvi rész
érdekes változatos tartalommal megjelent. Kiadta
az „Izraelita-magyar egylet". 144 lap, Nyomatott
Wodiánernél.

** („A Magyar Sión") czimü egyháztörté-
nelmi havi folyóirat első füzete megjelent, egy
kőrajzzal. Szerkeszti és kiadja Knauz Nándor. A
folyóirat előfizetési ára egész évre 6 ft, félévre
3 ft. 50 kr, mely összeg a szerkesztőséghez Esz-
tergomba, uri utcza 75, sz. alá küldendő.

** (Tornyos Kálmánról) a világtalan zongora-
művészről azon tudósítást vettük, hogy atyját
meg 13 éves korában elvesztette, s így keresmé-
nyéből csak édes anyját táplálja; de épen azért,
mint elhagyott árva s amellett a fiúi kötelességet
híven teljesítő gyermek, s mint művész, a közönség
részvétét háromszorosan megérdemli.

** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély foly-
tán Lingsch Jenő lőcsei lakos s ügyvéd „Len-
kei"-ve, — Lauter József fehérmegyei pátkai
mészáros, nagykorú fia Ferencz, s kiskorú gyer-
mekei : Erzsébet, Antal, Johanna, Terézia, Pál és
Károlylyal együtt ,,Lantaiu-rsi,— Waldherr András
mosony-megyei Sz.-János községbeli jegyző ,,Er-
dösiu-rc •— Hrianka András görnÖrmegyei gerli-
czei vasgyári tiszt pedig /formai"-ra, változtatták
vezetékneveiket.

** (Egy rablóbanda) Czegléd mellett fész-
kelte meg magát. Hír szerint 12 személyből áll.
Elfogásukra egy század katona útnak indult.
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— Nyilatkozat. Illetékes helyről vett érte-
sülés nyomán ki kell nvilatkoztatnnnk , hogy a
V. V. f. é. 5. számában megjelent nagyszombati
tudósításnak egyes személyeket illető része alap-
talan koholmány, más része a tények elferditése,
minek ezélja — usjy hiszsziik — épen nem komoly
személyeskedés, hanem legtolebb a tudósítónak
időn (ÍShelyen kívüli farsangi kedvében keresendő.
Az illetők megnyugtatására ezt sietünk kijelen-
teni , a tudósítót pedig kérjük, hogy üres handa-
bandák számára keressen más tért.

— (Adakozásuk). A „Vasárnapi Újság"
szerkesztőségéhez a múlt héten beküldetett:

Az Írói segély pénztár számára : Nyíregyhá-
záról egy tánczvigalom tiszta jövedelme Noszág
János által 40 ft.

A budai népszínház számára : Bécsből az
ottani magyar iparos ifjúság által febr. 1-én ren-
dezett tánezvigalom tiszta jövedelme 62 ft. 80 kr.

tér. *)
Minthogy a Vasárnapi Újság előbbi évfo-

lyamai egészben már alig kaphatók, de töredékek
még sok helyen találkoznak s többen óhajtják
azokat kiegészíteni : kéretnek az illetők az 1855-ik
évi folyamból a 2.5.8. 40,— az 1856-ikéviből pe-
dig a 29. 30. 35. számokat alólirtnak, ha nélkü-
lözhetők, megküldeni, ki az „Országtükre" első
félévi folyamát is folyó áron átveszi.

Alolirt szintén szolgálhat az 1855. 1856. évi
Vasárnapi Újság folyamaiból töredékkel, akár
egyes számokkal. Az 1857-ik évi „Vasárnapi Új-
ság" pedig középszerű állapotban, — hiány nél-
kül megkapható. Darócz (utolsó posta Beregszász)
1863 febr. 3. Keresztyén János.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóbató-
ság irányában vállal felelősséget a szerk .

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 6. „A ház becsülete" Dráma. 5

felv. Battu után Bulyovszkiné.
Szombat, febr. 7. „Lalin Rookh" opera 2 fel-

vonásban.
Vasárnap, febr. 8 „Liliomfí." vígjáték 3 felv.

dalokkal, Szigligetitől.
Hétfő, febr. 9. „Csacska nők." Franczia víg-

játék 3 felv.
Kedd, febr. 10. „Varázshegedü" és ,,Fort unió

dala" — Offenbach operettjei. Mindkét kis dal-
műben Huber Ida szerepeit Bognár Adél adta s
szép csengésű hangjával még inkább megnyerte a
közönség tetszését, mint előde.

Szerda, febr. 11. „Szeleburdi" Vígjáték 3 felv.
Szerdahalyi a „szeleburdit",László híres szerepét
sok ügyességgelés elevenséggel játszotta, a közön-
ség folytonos tetszése mellett. A szereplők közöl
ki kell emelnünk Szigligeti Annát is. E fiatal szi-
nésznő a mai neki való szerepben haladásának
szép jeleit adta.

Csütörtök, febr, 12. „A nyolezadik pont."
Vígjáték 1 felv. Murger, után ford. Szerdahelyi
— és „Egy viharos, éj" Er. vígj. 1. felv. Kövér
Lajostól.

Kudai népszínház.
Febr. 6, „dritti" Szoinorujaték 5 felvonásban

Szigligetitől. Láttuk mi már e művet, ugyancsak a
népszínházban, a mainál sokkal jobb előadás mel-
lett is. S ha egyes szereplők hiányos játékát nem
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említjük is, az átalános szerep-nemtudást s akado-
zásokat megrovás nélkül hagynunk nem lehet.

Febr. 7. Budai Júlia harmadik fóllépteül :
„A szigetvári vértanuk" 1-ső felvonása és „Gyer-
tyatartó" franczia vígjáték 1 felv.

Febr. 8. és 9. ,, Dunanan apó és Jia utazása"
Operetté 3 felvonásban. Offenbachtól,

Febr. 40. „Egy szoba két ágygyal." bohózat
1 felv. és „Nevelő ezer baj között." Vígjáték 2 felv.
Felvonások között Giusztina Baraldi deli' Ara k.
a. énekelt.

Febr. 11. ,,Dunanan apó és Jia utazása" Ope-
retté 3 felvonásban. Offenbachtól. Ez operetté
annyira kedvenezévé vált a budai színház közön-
ségének, hogy rövid idő alatt ma 11-edszer került
színre, mindannyiszor tele ház mellett.

Febr. 12. ,,A szegedi kupe.cz." Népszínmű 3
felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
6440. Bécs. Gy — —. A kivánt arczképet elküldtük)

bár a kívánat okát nem sejtjük.
6441. B. Kajár. D. I. Most ugy találjuk, hogy a tárgy

nem hírlapba, hanem törvényszék elé tartozik, mert már
most „hamis okiratok" is belekeverednek a közleménybe.

6442. Falu végén. Könnyű verselés, de sokszor elzen-
gett régi nóta.

6443. X. Zellü. F. M. A czikk annak idejében megér-
kezett; el is olvastuk, de sokáig tanakodtunk felette : ko-
moly dolog-e az vagy csak tréfa? Hajlandók vagyunk az
utóbbit hinni, s ez esetben mint „elmefutattás '-nak talán
találunk egyszer számára alkalmatos helyet lapunkban.

6444. y,;(Ia-KKfls/.en. H. Gy. Az okmányé napokban
indul. — A kérdést illetőleg tudathatjuk önnel, hogy a
Vasárnapi ITjságnak 1854—1862-ig való összes 9 évi folya-
mának egy keményen bekötött, teljes, eladó példányáról
van tudomásunk. Épen e napokban jelentették be. Az
eladó 10 ftot kivan minden évfolyamért, s igy összesen 90
ftot. Egyes évfolyamokat nem ad belőle.

6445. Édes szíilőm mi bánt? Bizonyos okoknál fogva
nem adható.

6446. .Miskolrx. B. B. Ajánlatát szívesen fogadjuk,
az illető tér és modor tekintrtbe ajánlásával.

6447. A marhavész elleni lekvár stb. A hirdetési
rovatba való.

6448. Arad. P. K. Minden kivánt szám most újra el-
küldetett. Mikép maradhattak el eddig is, azt itt meg nem
foghatja az illető személyzet, mely lelkiismeretesen teljesíti
kötelességét. Hanem némely helyen azok a posták! — de
nem szidjuk őket, mert akkor még póstábbakká lesznek.

6449. Csatára fftl . . . . Oda bizony! — Majd elhall-
gat uramöesém.

6450. Pest. K. T. Jó lesz. Köszönjük.
6451. S. A. Ujhely. T. S. A P. II. első számai elfogy-

tak. Miután ebben inkább a napi érdekek tárgyaltatnak,
túlságos készlet belőle nem nyomatik.

6452. Xé|>dalok. Legjobban tetszik nekünk bennök
az első sor :

„Az utolsó magyar ember a pásztor."
Erről még eddig nem volt tudomásunk, A többi sorok

nem mondanak ujat.
6453. Balatoni Jónás. A felelettel teljesen meg va-

gyunk elégedve s inkább nem kérdezünk máskor.
6454. A bűn áldozata. Nem divat már az ily rémsé-

ges novella. Százezer olvasónk közöl (a mennyi t. i. le-
hetne) ötvenezernek bizonyosan elrontanók vele egyegy
éjszakáját. Ezt pedig nem vállalhatjuk magunkra.

6455. Kelet-India. Monghyr. D. T. Vettük az ujabb
küldeményt s most az egésznek egybeállítására fogjuk
gondjainkat fordítani. Valami külön vállalatba szántuk azt.
Köszönetünket s szives baráti üdvözletünket.

6456. Dnróez. K. J . A kérdezett ezikkek már régen
oda voltak szánva, a hova raost ön is ajánlja. Nézetünk
szerint ott igen illő helyet fognak elfoglalni. Kérjük minél-
elébb a folytatást. A kivánt lapok iránt alább.

6457. Moesolád. B. K. A Magyar Ember könyvtárá-
nak I. kötete e hónap végén fog megjelenni. Előfizetések
folyvást elfogadtatnak. A kivánt számok ügyét elintézte a
kiadó-hivatal.

6458. T. Becs. 1.13. A küldött tárgyak annak idejében
megérkezteik s ugy emlékezünk, hogy ezt jelentettük is. Itt
vannak most is birtokunkban. Tudós emberek nézték és ta-
nácsolták, hogy ne vigyük tovább. Az az u. n. kővé vált
mézkörte emberi kézzel van készítve, ily forma kövéválás
a lehetetlenségek közé tartozik. Nem igen régi időkben
gyakran készítettek ilvnemü csecsebecséket. A másik tárgy

akkor volna érdekes, ha a tojás el nem tört volna Mit csi-
náljunk vele? Visszaküldjük vagy megtartsuk?

6459. Hit, remény, szeretet. Tetőtől talpig gyenge.
6460. Krdésék leánya. Elfogadtatik.
6461. \'épek szent szövetsége. Nem mai napra való.
6462. II. M. Vásárhely. Kérdő Márton. Elmés kér-

dező! Tiszteljük az ifjasszonyt!
6463. Kassa. P. Balog P. A kiadóhivatal válasza ez :

Igaz, hogy a múlt évi septemberben jött egy előfizetés a
július — di-tzemberi folyamra, de mivel akkor már júliusi
számok nem voltak, az 5 ft. beíratott okt. —martiusra. Ja-
nuár elején ismét jött 5 ft. jan.—júniusra. Innen van a két
példány. Most tehát oly intézkedés történt, hogy az előfi-
zetés kiterjesztetett sept. végéig. Máskép a bajon segíteni
már most nem lehet.

6464. lidelény. S. B. A reclamatio elintéztetett. A
hiba a megrendelés alkalmával történt.

6465. Győr. A. H. A vers nem közölhető.
6466. Körös-Ladány. S. M. A jó kivanatot köszön-

jük. Óhajtását teljesitni fogjuk.

— A Vasárnapi Ujság 1855. és 1856. évi folyamai
kerestetnek.

— A Vasárnapi Újság 1854—1862. évi összes 9 éri
folyama, bekötött teljes példányban eladó. Mind a 9 évfo-
lyam ára 90 ft.

Bővebb értesítéssel szolgál a szerkesztőség.

SAKKJÁTÉK.
164-ik számú feladvány. — Bayer K o n r á d t ó l

(Olmützben).
(Még egy mutatvány a londoni versenyen első dijat nyert

szép és nehéz feladványok közöl.)
Sdtét.

gi b c d e f
Világos.

Világos indul, s ö-ik lépésre matot mond.

159-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

Világos.
1) H g 6 — f 4 :
2) V h ő -- e 6
3 ) H d 6 — e 5 f
4 ) H f 4 — e 6 :

Sötét.
d 4 - e 3 : A)
f 7 — e 6 :

K e 4 — d4 (legjobb)
tetszés szerint.

1)
A)

)
2) g 2 — f 3 : +
3) II d 3 — e 5

2

H e 5 — f f
K e 4 — e 3
H — v. F — e 5 :
X e 3 — f 3

5)Hg2-h4|
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor. — Vácxon: Niezky Pál. —Parabulyban : Rothfeld Jó-
zsef. — Pesten : Cselkó György.— Kassán : Skvór Antal.
— Kun- Szent- Miklóson : Bankos Károlv.

A Vasárnapi Újság mai számához
van csatolva Láczay Szabó Károly sáros-
pataki magyar kova-malom kövek árjegy-
zéke (2,000 példányban.)
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T ARTALÖ M.
Dósa Elek (arczkép). Sz. — Kőszeg ostroma. Ko-

mócsi. — Miranda (folytatás). Jókai M. — Nagyvárad
1860-ban (vége). Csúthy Zs. — A gyufa igazi feltalálója.
Vsarnay. — A gyantái uj ref. templom (képpel). Rácx
István. — Az osztrák állam-vasut-társaság-ipartelepei. —
A tarantelpók. - Történelmi kalászatok. Lehoczky. T. —
Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereske-
dés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemimi csapások. — Mi újság? — Nyilt tér. — Nem-
zeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondani való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő P á k h Albert (lak.magyar-utczal.Sz. ».)

A Vasárnapi ljsá£ IS03. évi teljes szánni példányaival mé", folyvást. - a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó számokkal szolgálhatunk.

Kiadó-tnlujdono« Herkennst CaKztnv. — Nyomtatja Landerr r é.« HrrkrniM<t, «gn-t«-m-uu-za 4-ik naám alatt Peet«» 1863.

Tizedik évi folyam.

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

(január-december) 10 ft. | P é l évre (január-június) *Egész évre

Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

6 ft.
3 ft.

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

5 ft.

• • . 6 ft.
. . . 3 ft.

Mult vasárnap a két főváros népsége
ünnepélyes temetésnek volt tanuja. A nép-
szerű költőt, Lisznyai Kálmánt, ki hosszú
szenvedések után febr. ]3-án a budai csá-
szárfürdőben halt el, kisértük végső nyug-
helyére, a pesti temetőbe. —

Lisznyai egyike vala
azon költőknek, kik a leg-
szebb reményekre jogo-
sitva lépnek fel, kiktől a
közönség — első dalaik
után ítélve — folyvást
valami nagyot, rendkívü-
lit vár. Azonban csak pá-
lyájok, egyéniségök és
sorsuk rendkívüli; szen-
vedésök és szerencsétlen-
ségök nagy; oly nagy,
hogy elnyomja kedély vi-
lágukat; b e f e j e z e t l e n
a a gy j a képzelödésük mü-
vét s az utókor, mely al-
kotásaik szellemét vagy
n é p s é g é t keresi, a ha-
lomra szórt ötletek között
ín ár csak az egyes érzé-
sek nyomaiból ismeri fel
a szeretetre méltó egyéni-
séget, kinek saját korabe-
liéi, még termékeny ere-
jét csodálták.

És valóban a „Palóez
dalok," „Madarak pajtá-
sa," „Dal-zongora" irója
egyike volt a legtermé-
kenyebb költőknek, ha ez
alatt csupán a versek szá-
dat kell értenünk. Ter-
mékeny : fejlődési fokok
nélkül; mert ha a pályá-
ja kezdetén és végén —
a ),szivemhez" és „lélek-
í an költésze" czim alatt
l r t költeményeket vesz-
s z » k : köztük ahg van
valami különbség eszmei
tisztaság, frig é 8 %~ éT_

f f tekintetében, sőt ta-
Jan elaö költeményei job-
ban megragadják a szi-
vet; több gyönyört, na-
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gyobb élvezetet nyújtanak a képzelödés-
nek.

Lisznyai igen korán, gyenge ifjúságában
lépett fel a költői pályán s emlékezünk rá,
mily kedveltek, mily kapósak voltak dalai •
nem volt iskolai ifjúság, önképző társulat,'
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müelöadás, hol az ö verseit nem szavalták
Annyi tény, hogy midőn Petőfi irogatni kez-
dett, nem vala merészebb ambitiőja, mint a
Lisznyaiehoz hasonló verseket Írni vajrv
inkább az ő közkedveltsége- és népszerűsé-
gével birm. Később, Petőfi pályájának dél-

pontján, Lisznyainak nem
vala forróbb vágya, mint
költő-társa által megéne-
keltetni, ki Tompát, Keré-
nyit, Aranyt stb. megéne-
k e l t e - „Majd, ha meg-
h a l s z , Kálmán , akkor
megénekellek," monda
enyelegve Petőfi. És Sán-
dor vala a „tizek" közöl"
az első; Kálmán a negye-
dik, a ki elköltözött — s
az ének elmaradt.

A „tizek" 48 előtt fía-
tal irók társulata volt,
mely önálló fellépés által
emaneipálni akarta ma-
gát a kiadók önkénye
alól; azonban az akkori
mostoha viszonyok kö-
zött, mint „társulat" ered-
ményt nem mutatott; de
egyes tagjai később ki-
tűnő helyet foglaltak el
az irodalomban. Petőfin
és Lisznyain kivül Keré-
nyi és Obernyik is el-
költöztek már az eredeti
„tizek" sorából.

Lisznyait a forrada-
lom után, midőn „Palócz
dalaival" először megje-
lent, szárnyára vette a
hir; és soha költő rövi-
debb idő alatt sem na-
gyobb népszerűségre nem
emelkedett, sem munkája
nagyobb kelendőségével
nem dicsekedhetett. De
öt e népszerűség inkább
elkapta, mint fejlesztette.
Még egyszer „dal-esté-
lyein" tűnt fel, melyekkel
az országot bejárta s me-
lyekben nagy szavalati .

8-ik szám.

Pest, februárius 22-én 1863.


