72
(A febr. 11-én tartott jogász bál) egyike
Tolt a farsang legfényesebb s legvidámabb tánczvigalmainak. Az Európa terme kicsiny volt a diszes vendégsereg befogadására. E tánczvigalmat
nevezetessé tette azon körülmény is, hogy a báli
pénztárt, több mint ezer forintot, a bizottmány!
pénztárnoknak Stephanovichnak újvilág utczai lakáról ellopták. S bár a kárt az illető pénztárnok
megtérítette: nagy kérdés, vájjon ő pénzéhez fog-e
jutni valaha, miután a szolgálatban levő hordár,
kire a lopás gyanúja háráinlott, mindent tagad, s
a városkapitányságnál reá kisütni semmit sem lehetett. A báli nagy kiadásokból megmaradt öszszeget, 308 ftot,a jogászsegélyegyletnek adták át.
** (Rendőrségi curiosum.) A bécsi rendőrigazgatóság távirati utón felkérte a pesti városkapitányságot egy, állítólag itt tartózkodó tolvaj
elfogására. A pesti városkapitányság azt válaszolta, hogy a keresett egyén nem Pesten, hanem
Bécsben tartózkodik s még a városrészt, utczát, a
házszámot és azon embernek nevét is megjelölé, kinél az elfogatandó tartózkodik. Ez útmutatás nyomán, a bécsi rendőrség a tolvajt meg is találta.
** (Adoma Reményi életéből.) Niklán, a Berzsenyi-szobor leleplezésekor, az ott megjelent
tanítók, mint műkedvelők, a nagy költő iránti kegyeletből énekkart rögtönöztek. E műkedvelők
közt volt egy óriás termetű, de lélekben gyenge
legény, aki, mert otthon nagyon is uralkodtak
fölötte, idegenek irányában tekintélyét annál inkább fönn akarta tartani. Ének közben történt,
hogy a kar azon osztályánál, melyhez ismerősünk
tartozott, szükséges lett volna még egy hang.
Észrevették ezt a műértők közöl többen, s egy ismeretlen azonnal mellette termett, s kérte, tartaná
lejebb a hangjegyeket, mert segíteni akar. „Nem
ért maga ehhez ! " szólott az óriás és hátat fordított.
A következő diszebéd alatt, amint az ismeretlen,
varázs-hegedűjével mindenkit elragadott, s a zajos
éljenek után csak e nevet suttogták — Reményi :
ismerősünktől egyik barátja mosolyogva kérdé :
,,Vájjon ért-e hát a hangjegyekhez ?"
** (A katonaszolgálat alóli kiváltás) egy
módját szülők számára megemlitjük, mely a „Magyar biztosító-társulatnál" eszközölhető. Ha a fiu
a 20 éves kort elérte, a kiváltására szükséges 1200
forintot egyszerre előteremteni nem mindenkinek
sikerül, mig előre gondoskodva, részletes befizetés mellett a kiváltás dija még akkor is biztositható,
ha az atya időközben elhalna. Például, ha valamely 30 éves atya 1 éves gyermekének 1200 frtot
akarna biztosítani; a maqyar biztosító-társaságnál
e végre negyedévenkint 13 frt 23 krt fizet mindaddig, mig fia 20 éves lett. Ha a gyermek előb b
elhalna, az addig befizetett dijakat visszaadja a
társaság; ha pedig az atya halna el előbb, a díjfizetés megszűnt s ha csak az első negyedévi dij
fizettetett volna is be, a biztosított 1200 ftot a
gyermek, 20 éves korában hiány nélkül megkapja.
** (Talált pénzek.) Báró Majthényi László
leszenyei birtokán több fontnyi ezüst pénzekkel
telt fazekat szántottak ki. A pénzek a XVI-ik
századból valók s köztök tallérnagyságuak is
vannak. A talált kincsből a királyi fiskus is osztalékot követel.
** (Az olaszországi magyar légiónál) a magyar
czimereket olaszszal cserélték föl. Ez a végfeloszlás első jele.
** (A pestvárosi utczase prést) ez évre 72 ezer
forintért Stenicska János vállalta el. Mig az utczatisztitást maga a város kezelte , nem került többe
36 ezer forintnál. Most, -midőn e ezélra oly nagy
összeget fordit, hiszszük, hogy a por és sár kényelmetlenségeinek nem leszünk annyira kitéve.
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** (A „Szegedi Híradó") nevet cserélt, s ezután nagyobbitott alakban, s bővebb tartalommal
szintén Szabados János szerkesztése mellett,
„Pusztaszer" czim alatt jelenik meg.
— (Dr. Duka Tivadar), Keletindiában tartózkodó hazánkfia, kit múlt évben arczképileg is
bemutattunk, december végnapjaiban irt levelében
többi között arról is tudósít bennünket, hogy a
nemzeti Múzeum számára ismét egy nagyobb gyűjteményt szándékozik útnak ereszteni. A gyűjteményben többi között egy 11 '/2 láb hosszú tigris
bőre és csontváza s egy tibeti imádkozó gép is
bennfoglaltatik. Ez utóbbi lerajzoltatását ajánlja a
küldő a V. U.-nak. Megnézzük, ha megjön.
** („Császárfürdői album"-ra) nyit előfizetést
Balázs Frigyes. Az album szépirodalmi tartalmát
ismert nevű irók művei képezendik; a császárfiirdő
gyógytani ismertetését pedig dr. Pete Zsigmond
irja. Ezenkívül néhány, a fürdő épületeit ábrázoló
aczélmet8zet is diszitendi ez albumot, mely a császárfürdő látogatóinak kedves szórakozásul, később emlékül szolgálhat.
** (Philosophus beteg.) A kismarjai biró súlyos betegségbe esvén, kocsit küdött be N. Váradra orvosért; hanem,hogy szekere haszontalanul
ne járjon, meghagyta a kocsisnak, hozzon egyúttal koporsót is számára. S két hét múlva kitűnt,
hogy biró uram okosan rendelkezett.

Nemzeti színház.

tartjuk magunk. Ha megtaláljuk nyerni azt a „8 lóerejt
gőz cséplőgépet," majd földet is keresünk hozzá. —
Azoknak, a kiket illet, adjuk tudtára, hogy ily sorsjegy ára
50 kr.
6469. Eger. Sz. I. Csodálkozva olvastuk a gravament,
s orvoslása iránt újra intézkedtünk. Várjuk a sikert.
6470. E g y kaland az ind tengeren. Legközelebb
elolvassuk. Addig is szabatosabb, magyarosabb forditást
ajánlunk. Ebben,ugylátszik, nagyon nehézkes, idegenszólásformákkal teljes munkára fogunk találni. Kerülni kell a
germanismusokat, melyek sáskamódra lepik már el az
irodalmat.
6471. Garam. Igen becsülendő nemes érzelmek, de a
verselés technikája nem áll azon fokon, melyen a mai kor
ízlése látni szereti. Itt-ott némi nem magyaros kifejezés is
háborgatja az öszhangot. Magán használatra különben
elég tisztességes munka.
6472. Pozsony, IÍ.. L. A kézirat formába öntésére s
nyomda alá igazítására keressük még mindig az alkalmas
időt. Annyival inkább, mert a ezikk sok érdekes adatot
tartalmaz.
6473. Kolozsvár. N. L. E napokban szivesen teljesítjük kivánságát.
6474. Bécs. Dr. E. A. A czikknek hasznát fogjuk
venni, s adandó alkalommal kérjük a folytatást.
6475. II.-M.- Vásárhely. F. I. Még nem szólhattunk
az illetővel, de hiszszük, hogy a feltétel kész örömmel fog
teljesittetni. Reméljiik,nehány nap múlva az összes szállítmány indulhat.
6476. Moór. Dr. S. Fájdalom, még mindig nem akadtunk rá a keresett kéziratra. Kedvező esetben azonnal
küldjük.
6477. Montecuculi. Legyen szabad e czikket kissé későbbre halasztanunk.Most e tárgyuakkal bőven elvagyunk
látva. A rajz igen szép és tiszta.

SAKKJÁTÉK.

Péntek, febr. 13 „A fehérek." Dráma 5 felv.
Szombat, febr. 14. „Lalla-Roukh." Regényes 165-ik sz. feladvány. — Báró Meszén a Istvántói
(Nagyváradon).
opera 2 felv.
SOtét.
Vasárnap, febr. 15. „Csikós." Eredeti népszínmű , dalokkal 3 szakaszban. Szigligetinek
ez egyik sikerültebb népszínműve a közönség
előtt folytonos érdekét még mindig fenn tudja
tartani. Á beszőtt népdalokat Füredi, mint mindig,
ma is sok érzéssel és nagy hatással énekelte. Réthy
az öreg csikós, — Tóth Soma a rector szerepében
élethü s egyszersmind művészi alakokat állítottak elő.
Hétfő, febr. 16. „Róma leánya." Dráma. 5
felv. Irta Hegedűs. A minden cselekvény nélküli
gyenge darabnak csupán Jókainé játéka s gyönyörű szavalata kölcsönzött némi érdeket. Ez estére az igazgatóság jobb darabot is választhatott
volna. Csak a karzati közönség volt meglehetősen
képviselve.
Kedd, febr. 17. „Ördög része." opera 3 felv.
zenéjét szerzetté Auber.
Szerda, febr. 18-án a színház zárva volt.
Csütörtök, febr. 19. ,,Nabucodonozor." opera
a
b
c
d
e
f
g
3 felv. Zenéjét szerzetté Verdi.
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Budai népszínház.

160-dik számú feladvány megfejtése.
Febr. 13. Harminczötödik díjmentes népelő(Bayer Konrádtól.)
adásul „Bánk bán." tragédia Katona Józseftől.
Világos.
Sutét.
Febr. 14—17. A farsang utolsó napjaiban
F a 7 - b 8
B g8 - g6
négyszer egymásután, mindannyiszor tömött szinV d 1— d 5
H e7 — dö
ház előtt ,,Dunanan apó ésfiautazása." Operetté
H f 4— d8
e4 — d 3
3 felvonásban. Offenbachtól.
B g4 - c 4
K c5 — c 4
Febr. 18. Nem volt előadás.
B 6 6
Helyesen fejtették meg. Veszp rémben .-Fülöp József.
Febr. 19. ,,A drótos tót." népszínmű 3 felv.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Vebreczenben : Sperber
Irta Kempelen Győző.

Szerkesztői mondanivaló.
6467. Kun-Sz.-Miklós. K. G. Mind a két tárgy igen
haszonvehetö. Legközelebb helyet találunk nekik.
6468. \'.-Kanizsa. A sorsjáték rendezőinek. Vettük a
10 db. sorsjegyet. A „vinczellér-képezde" érdekében reméljük, hogy vevójök is akad. Legroszabb esetben meg-
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30 5 33 8! 57
6
30 6 34 9'31
6
21 5 36 10Ü0
6
11 5 37 10; 56
6
1 5 39 11' 46
6
50 5 41 12 ] 44
16 Pamphilius
9 23. Sabb. 6
~§) Első negyed 25-én 1 óra 50perez este.

10 F Syropust 3
11 Nagy böjt.k. 4
5
12 Melet
13 Hamv. szerd. 6
7
14 Auxentius
8
15 Onessimus

F. — Váczon: Niezky Pál. —Parabutyban : Rothfeld József. — Pesten : Cselkó György. — Kassán : Skvór Antal.
— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly.
Rövid értesítés. K.-Sz.-M. : B. K. Az illető feladványról állíthatjuk, hogy hibátlan. Remek mű s igy meg"ejtése nehéz, de nem lehetetlen. Minthogy biztosak vagyunk
enne, hogy a másikra azóta reá talált, ezúttal valamit előegezünk önnek. Más utón bővebben. Nem maradunk pusztán igéret mellett.
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Lisznyai Kálmán (arczkép). Székely József. — Anyámnak. Dömén Pál. — Miranda (folytatás). Jókai Mór. —
Hírlapirodalmunk a 19-ik században. — Bártfa egy része,
(képpel). Z. 0. — Kéjutazás a Dunán (képpel). Kéve
József. — A szállitás és közlekedés Amerikában. Tóth
Kálmán. — T á r h á z : Ipar, gazdaság, kereskedés. — Kőzintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.

A Vasárnapi Újság 1803. évi teljes számú példányaival még folyvást, - a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó szamokkal szolga Ihatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és He< kenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863,

Tizedik évi folyam.

9-ik szám.

Pest, mártius 1-jén 1 8 6 3 .
Előfizetési
f ö l t é t e l e k 18 6 3 -i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

10 ft.

I

<; fi
3 ft.

Fél évre (január-június)

ö ft.

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

6 ft.
3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.
III. Gróf Széchenyi György, prímás.

A tizenhetedik században élt nevezetes
férfiaink sorából egy, a kath. egyházban nagy
tekintélyű és hatású férfiúval ismerkedünk
meg.
Ez Széchenyi György. Született 1592,
Szécsényben Nógrádmegyében. Kisebb tanulmányait N.-Szombatban, felsőbb képeztetését Bécsben a Pázmán-féle intézetben
nyerte. A bölcsészet és theologiából vizsgát tevén, midőn
fölszenteltetett, Sillyén kapott
első lelkészi állomást, három
hó múlva más egyházmegyébe
jött. Lelkes, becsületes, szorgalmas viselete miatt nagy becsülésben állott. — 1644-ben
pécsi püspökséget n y e r v é n
meg, sok jótékony adakozást
tett, — 1653-ban a veszprémi
püspökség is neki jutott, később a győrit, és 1678-ban a
kalocsait is ö kapta. 1681-ben
tartotta l e l k é s z i jubileumát
Bécsben a Pázmán-intézetben
hol 50 év előtt tanult. Az ünnepélyen Leopold császár, a
pápai követ és sok országnagy
volt jelen.
1685-ben esztergami érsekségre emeltetett. 1686-ban XI.
Incze pápa e minőségben megerősítette s érseki köpenynyel
ajándékozta meg. — 1687-ben
a magyar koronaörököst, Józsefet, Pozsonyban ö koronázta
meg, és ekkor kezdett igen bőkezű lenni adakozásaiban. Még
mint veszprémi püspök Győrött jezsuita collegiumot alapított és 1654-ben nagyon gazdagon megajándékozta. Ugyanekkor /Sümegen a ferenezrendiek számára kolostort emelt,
és « várost falakkal vétette
körül, Keszö és Rákos kastélyokat megerőö v e l d e n á 5 ! a t
szegény
t % k Í S p a ? ° k n a k nnöveldeházat,
> szegény
a polgárságnak
.
gen a jezsuitákszintén collegiumot állított. Sz.Gottharüon és V asváron JDöme-szerzetet alapított.
12 évi
S volt Magyarország prímása, és

megmutatta, mikép lehet az akkor uralkodott legnagyobb pénzzavarokban, roppant
alapítványokat tenni. Takarékos ember volt,
kiszámította, hogy jövedelmeit, mily közczélokra fordítsa, és tudta, hogy a közügyről nem lehet megfeledkeznie annak, ki a
haza és egyház jövedelméből él.
Ezek legnagyobb részét az egyház ja-

tort, Esztergomban a ferenezrendieknek,
Egerben a szervitáknak és Sz. Márián, a pálosoknak kolostorokat. Nyolcz más kolostort
gazdagon megajándékozott.
Több mint 300,000 forintot adott a budai és pozsonyi rokkantak házai részére.
Végrendeletében Leopold császárnak fekvő
jószágokban 180,000 ftig tett hagyományt,
oly feltétellel, hogy abból Buda
és Esztergom várak erődéi kijavíttassanak. E cselekményeivel nemcsak a hazában, de
külföldön, Rómában is hirtnevet szerzett. Az ég ritka
hosszú élettel és állandó szerencsével áldotta meg.
Széchenyi György meghalt
1695 február 18-án Pozsonyban, 103 éves korában, és ott
a Sz. Márton egyházában temettetett el.
Halála után még 72,000 ft.
készpénze maradt.
Képünk 1645-ből midőn 53
éves, — pécsi püspök és királyi
helytartó volt, élte derekán
tünteti fel, papi öltönyben szakálas és bajuszos arczczal.
Jelszava volt: „Si Deus pro
nobis!" = Ha Isten velünk.

W- E. S.

üli randa.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.
(Folytatás és ríge.)

GJS. Ó F SZÉCHENYI

GYÖRGY.

v**ra kolostorok és iskolák szervezésére szentelé.
Papi buzgalmát tanúsítja, hogy 1687-ben
Budán is alapított a jezsuitáknak collegiumot, később ezeknek Esztergomban és Egerben szerzetet. 1694-ben Trencsinben convictust, Pécsett collegiumot, lllaván kolos-

Milyen lehet két szerető
szív viszonttalálkozása, kiknek
csak közelíteni szabad, de egymáson dobogni nem. Ifjú férj
és ifjú nő, a szerelem hevétől égve, mindennap láthatják
egymást, járhatnak, kelhetnek együtt virágos erdőkön, a hol fíí, fa, madár, lepke,
minden szeret; csak ő nekik nem szabad
szeretni egymást. Mondhatják egymásnak
a leghizelgőbb szavakat, de a két beszélő
ajk között közbül fekszik az elválasztó bárd:
a mindenütt kisérő kém szeme.
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A nő mindig forróbban szeret, mint a férj;
de a nő mindig jobban is félti kedvese életét.
Miranda szent regéket tudott mondani
férjének nagy királyokról, királynékról, kik
Istennek tett fogadás szerint örök epedésben
éltek : szerettek boldogság nélkül. Rájuk is
ily koronák várnak.
Majd az aszmodai démonról, ki az ószövetségi férjeket nászéjeiken megkinozá, s az
angyalról, ki őket megszabaditá. Ez angyal
védje őket is.
Sziripa királynak volt egy neje, fiatal,
bársonybörü, koralajku némber : ez beleszeretett az ifjú idegenbe.
Szerette is és szánta is.
„Hallod-e te fehér ifjú, monda neki : szeress engem; és én a kedvedért megölöm
Sziripát, téged teszlek helyébe királynak, s
akkor leszesz rabszolga helyett király; özvegy helyett két nő férje."
Hurtado undorodva utasitá el magától
a rézkirályné vallomását.
A királyné ez időtől még jobban szerette
őt és üldözé.
Ezentúl két kém leste az ifjú párt, a király és a királyné, s ha aludt volna az egyik,
ébren volt a másik.
Miranda és férje tudták azt jól, hogy az
egész házban, mely lakásukra van rendelve,
minden szolga, cseléd, felügyelésükre rendelt őr, s megszabadulásra gondolni sem lehetett. Hová? Kihez?
Mindkettő tudta azt, hogy egyetlen csók
hitvesének halála lenne, kinos, gyalázatos
halála s e csók bármi édes lehetett is, nem
lett kérve, nem lett adva.
A pokol istene a pogány hitregében azzal bünteté az elkárhozottat, hogy az örökké
éhezőt szüntelen előtte libegő s ajkaitól elfutó
lakomával ingerii;—a chinai hóhér művészek
a kinzás legfinomabb nemének találták a halálra Ítéltet nem hagyni elaludni, szüntelen
ébrentartva ölni meg: Sziripa túltett rajtuk.
Van egy ananászfaju gyümölcse Dél-Indiának, melynek nedvéből csodaszerü italt készitenek; a ki azt megkóstolja; szerelmes
bódulat lepi el idegeit, szivén uralkodni
többé nem bir; túlságos élvezet után meg is
öli az embert.
Sziripa oly kegyetlen volt, hogy e gyümölcsöt szüntelen föltéteté az elitéltek asztalára, s annak nedvét a számukra küldött
pálmabor közé vegyitteté.
Ök azonban soha sem nyúltak e haláladó
édes méreghez; valami undort éreztek iránta,
mely éltüket őrizte meg.
Egyszer Hurtado egy ily gyümölcsről
leszakított egy húsos pikkelyt s a kezére
feccsent nedv azon olyszerü lemoshatlan
nyomot hagyott, minőt a farkastej hagy a
bőrön. „Ez méreg," monda nejének.
— Nem jobb volna-e, ha meghalnánk
együtt, mint hogy élünk igy együtt.
És megoszták egymás közt a gyümölcsöt. Ezúttal nem Eva volt, ki az almát kinálta férjének.
Az édes méreg eltöltött minden eret. Ez
a halál. A halál nagyon édes. „Ölelj meg,
csókolj meg," rebegék egymásnak.
A kémek futottak hirt vinni a királynak,
királynénak.
' „A férj megcsókolta nejét!"
Jött a király és a bakó; a királyné és a
kinzók.
Miranda ajka még akkor is férjeéhez volt
tapadva. A csók hosszú volt : mert a túlvilágon végződött. Az öröm végtelen, mert a
halálban múlt el. Két sziv szakadt meg egymáson.
Az angyal, ki Tóbiást megmenté a rósz
szellemtől, ezeket is ki tudta ragadni a vad
ellenség kezéből, s bizonyosan jó hely, a
hová vitte.
._
i_

A cziikrászleány.
Jó, hogy nyitva a boltajtó, —
Lenne dolga a kilincsnek.
E gyönyörű barna lány itt,
Maga elég volna kincsnek.
— Hanem már a szive nincs meg.
Alig győzi édességgel,
S hűsítővel a vendéget;
Persze mikor kivül a nap,
Benn meg az ő szeme éget :
— Baj kihűtni a vendéget.
Ugy jár-kel itt mint egy tündér,
Röpke játszi könnyüséggel, —
Kire csak egy pillantást vet,
A mint leült nem ugy kél fel,
— S hogy visszajön, azzal mén el.
Visszajő, de hasztalan, ha
Százezerszer jönne is még;
Mint jőve, vagy még roszabbul,
Vérzőbb szívvel megy el ismét.
— Csak reményt se visz el innét.
Nem, mivel nincs, nincs csupán egy,
Ki a szép lányt érdekelné, —
Es az az egy jön, de ritkán,
S anélkül, hogy észrevenné.
— S ez mert épen őt szeretné.
Ot igen, de hisz az ifjú,
Hogyha jött is, nem igen szólt;
. . . Egyszer egy kis fehér rózsát
Adott neki, mikor itt volt.
— Kis dolog, hát rá se gondolt.
Kis dolog, de nagygyá nőtt ez
A szép leány kis szivében;
Mert az ifjút azelőtt is,
Nézegette, s nézi régen.
— De csendesen! most jön épen.
Ő, igen ő, nem lehet más, —
Rajt már a lány pillantása,
Mint a hajnal a nap jöttét
Elárulja pirulása.
— De vigyáz, hogy meg ne lássa.
Tesz vesz gyorsan és rakosgat,
S viszi mit az ifjú rendel,
. . . De a midőn általvenné
S érintkezők kéz kezekkel :
— Ejt poharat és mindent el.
Nem pirul ugy ki a rózsa,
S nem gyulád ugy ki a hajnal,
Mint ez, a szép és szerelmes
Kis leány e nagy zavarral,
— Ugy áll ottan mint az angyal.
Nézi őt az ifjú és szól,
Nyájasan mint illik és kell;
De a leány mitse hall, mert
Elalélva elesnék el, —
— Ha az ifjú nem fogná fel.
Ám ügyes és gyors az ifjú,
Karjai közt eszmél is már.
. . . Azt nem tudja még csak, hogy a
Mennyben-e vagy a földön jár,
— Kit szeret, — az öleié már. . . .
Szereti, de fájdalom, ha
Mitse tud az ifjú róla, —
Nem tudja, mely kebelén volt,
Mért oly halvány az a rózsa;
— Mért alélt el a szép Róza?! . . .
Napra nap jő, — s vár a lányka,
Hogy eljön az ifjú ismét.
S mindenki jön, csupán ő nem,
A kire ugy vár ő mindég,
— A vendégek nem is hinnék.
Vár, remél és könyez is már,
Hogyha van ugy egy magában;
De nem tudja senki, csak a
Kis madár a kalitkában,
— S az a rózsa a hajában.
A kis madár nem dalol már,
A rózsa is clhervadt rég, —
Csupán száraz levelei,
S emlékei vannak meg még,
— S halaványul a piros kép. . . .
Mért is nem jő? . . . melyik boltnak
Volna ennyi édessége! —
. . . Hiszen a mi keserű van :
Veszi szegény mind szivére,
— Eljön, el, — még van reménye.

Jött a tavasz és a nyár is.
. . . Az ifjú már későn jönne.
Siet az ősz, hogy a tavasz
S nyár virágit mind letörje,
Oh miért volt Róza közte!? —
Vecsey Sándor.

Hírlapirodalmunk a 19. században.
Első közlés. 1801-1830.
i folytatás |

Folyóiratok a jelen század elején :
„Erdélyi Múzeum.." Döbrentei Gábor
alapitá, és szerkesztése mellett Kolozsvárról
indult meg 1814-ben, ezen elökelőleg irodalomtörténeti, széptani és bölcsészeti irányú
folyóirat, mely időhöz nem kötött 12 ives
#-rétü kötetekben jelent meg, és pedig az
1-ső kötet 1815-ben Pesten Trattner János
Tamásnál újra nyomatván, a többi is nála
jelent meg. ( I I . — IV. 181.r>; V. 1816; VI —
IX 1817; X. 1818.) Főmunkatárs Szemére
Pál volt. Daczára annak, hogy e folyóirat :
„tárháza számtalan jónak, igaznak, szépnek!" (Tud. Gyűjt. 1826. X. 104.) még sem
részesült azon pártolásban, melyet megérdemelt volna, mert az első négy füzetre volt
ugyan 630előfizetője, de már az 5 —6-ra 178,
— 7 — 9-re csak 90 előfizető jelentkezett, ugy
hogy néhány erdélyi hazafi'buzgó pártolása
és áldozatkészsége daczára, a kiadó tetemes
veszteségével e vállalat a 10-ik füzettel véget ért. Egy jeles történetírónk igy emlékezik e lapról: „Döbrenteimintstilistagyenge,
mint aestheticus korlátolt nézetű, s nyelvész
épen szerencsétlen : és mégis e vállalatát az
irodalom a sikerültebbek közé sorozza. Nem
mintha a szerkesztés köriili tapintata emelné
oly magasra. Valóban jeles darabokat tartalmaz, s a fiatal tehetségeknek tér volt a
föllépésre. Hatását annak köszöni, hogy Erdélynek az irodalmi mozgalmakra tért nyitott, és Magyarország jelesei közöl nem egyet
hozzá édesgetett, de leginkább, hogy a közérzület nagyobb körben terjesztését sikerrel
próbálja. A szunnyadó erők megint felébresztettek, s a kis ország megint be volt vonva a
magyar irodalmi életbe. E vegyes tartalmú
folyóiratból 10 kötet jelent meg. Régi erők
tért találtak a munkásságra, ujak a föllépésre, hazafiak csatlakozása, pártfogók részvéte nem maradt el." (Szilágyi S. Uj Magyar
Múzeum 1860. II. 17.) Jeles kritikusunk
Bajza igy ir ezen folyóiratról : „Valahányszor biráló a magyar folyóiratokon emlékezetében végig futott s azokat egészben kitűzött irányuk s emelkedésök, vagv hanyatlásukra nézve egymással hasonlitgatta, hajlandó
volt mindannyiszor ezen sok középszerűek,
s talán lehetne mondani gyengék sorában az'
Erdélyi Múzeumnak adni az elsőséget. Nem
mintha ez mutatna legjelesebb munkákat
társai között, hanem mert bírálónak ugylátszik, ez tartotta meg leginkább valamenynyi között felvett irányát és charakterét
mind végiglen, róla lehet legkevésbbé mondani, mit fölebb állitánk, hogy mindig alább
s alább sülyedt s ez látszik kora műveltségének szinét leginkább magán viselni. Sőt
biráló nem tartózkodik azt is megvallani,
hogy nem ismer folyóiratot, melyben kiterjedtségéhez képest olv sok józan és hasznos
egy felüleg alatt concentrálva volna.
Ez kétségkívül érdem, s Döbrentei erdeme,
hogy maga körül oly irókat gyüjte össze,
kik folyóiratát azzá tevék, a mi. — S ha az
flrdélyi Múzeum folyama a X-dik füzetnél
megszűnt, ez koránsem jelent oly valamit,
mintha az utolsó füzetek kevésbbé érdekes
volta miatt hidegült volna el iránta az olvasók serege, mert ezek hasonlók a kezdetkoriakhoz : hanem elakadásának inkább az akkori olvasók apathiájában van oka; mert

nem ezen kor volt-e, melyben Kazinczy szépséggel és csínnal teljes kílencz kötetei vevök nélkül maradtak? — (Kritikai Lapok
IV. füzet 1834. 5 — 7 lap.) Döbrentei érdemeit, — mint „ki az Erdélyi Múzeum kiadásával élesztette a tudományokat, ébresztette a
hazafi lelket, terjesztette a jó és szép ízlést,
a szivekbe oltotta a honi nyelv szeretetét," —
jutalmazandó, 1817-ben Hunyadmegye táblabirájává nevezte, sőt 1818-ban tiszteletére
(első magyar) emlékpénz veretett. (Uj Ismeretektára II. k. 407. Toldy magyar Irodalom
kézikönyve II. k. 198.)
„Tudományos Gyűjtemény." 1817-dik évvel inditá meg Pesten Petrózai Trattner
János Tamás nyomdász és kiadó 8-adrétü 8
ives havi kötetekben; kinek 1824-ben történt halálával atyja T. Mátyás folytatta
annak kiadását 1827 novemberig. Ekkor a
nyomda vejére, Károlyi István ügyvédre
szállván,a T. Gy. kiadását is átvette és folytatta : „Petrózai Trattner J. M. és Károlyi
I." czéggel. (T. Gy. 1828. II. 117.) Ezen folyóirat szerkesztését 1817. jan.—aug. Fejér
György vezette, ki ekkor a győri gymnasium igazgatására hivatván meg, azt Thaisz
Endrének adta át, ki 1828 évi februárig
szerkeszté, midőn Vb'rlhmarty Mihály koszorús költőnk folytatta; mely évben hoszszas hallgatás után Horvát István, Kazinczy
és Kölcsey újra megszólamlának e folyóiratban. — A Tud. Gy. keletkezéséről igy ir egy
tudósunk : „Hazánk tudósai minden tudományos folyóirás nélkül létünket fájlalván,
kettöztetett erővel igyekeztek 1817-ben ezen
intézetnek megállapításán, mely időtől fogva
naponként nagyobb s nagyobb törekeáéssel
iparkodtak a tökéletességhez közelíteni."
(Bitnicz a Tud. Gy. 1821. XII. 66.) Fő érdeme volt a T. Gy.-nek, melyben kizárólag
eredeti müvek közöltettek, mint Toldy írja :
„hogy ez szerze közöttünk egy bizonyos olvasó közönséget, ez tette Literaturánkat
beszéd tárgyává, ez hozta valamennyire
életbe, s mintegy középpontjává lett hatásainknak. (T. Gy. 1826. X. 104.) E vállalat
fő iránya hazai történet és segédtudományai
fejlesztése és felvilágosítása, alapos és szaktudósoktól irt terjedelmes czikkekben, melyek olykor dijaztattak is, ezenkül jeles kritikák nyelvészeti és vegyes tárgyú értekezések; a magyar irodalomban és külföldön
azon időben megjelent s a magyarokat érdeklő könyvek ismertetése, hazai intézetek,
kitüntetések és meghalt hazafiakróli értesítések. „Kiterjeszkedik azonban a tudomány
es művészet minden ágára, mindenki talál
benne, mit maga hasznára fordíthat. Czélja :
a nemzetnek minden tárgyú és águ mivelése,
a szorgalomnak, tanultságnak szép és hasznos mesterségeknek előmozdítása, közvetlenül magából a nemzet kebeléből, a magyar
elmék tanulmányaikból, szerzéseikből. (Muzarion Uj folyam 1833. I. 29.) Azon időben
hazánkban lakó majd minden jelesb író —
nem lévén egy ideig más tér — itt raká le
elrneszüleményeit, melyek külön kiadva,
bármily jelesek, azon időben pártolás hiányában vagy kiadót nem találtak, vagy ha kiadattak, néhány példányban a közönség
közt forogva végre, lassanként letűntek az
irodalmi láthatárról, s igy különösen a történetirónak, nagy szolgálatot tett a kiadó
ezen vállalata tneginditásával, melynek első
éveiben a legkedvesb nevek hangzanak mint:
Fejér György,Thaisz, Trattner, Rumy,Mokry
Benjámin, Csaplovics, Kazinczy, Kis János,
Döbrentei, Jankovics. A Tud. Gy Thaisz
alatt belbecsben már már hanyatlani kezdett, midőn azt Vörösmarty a régi erőre
visszaállitá. Többi közt itt látott napvilágot,
Kazinczy „Pályám emlékezete." Horvát
István legjelesb" értekezései, Jankovics iro-

dalomtörténeti czikkei, oklevelei stb. Tudós- véleményem szerint, kár volt egy más, kivált
nők sem hiányoztak, kik itt közlék értekezé- tőlem jövő czikknek feneket keríteni. De hát
seiket, ilyenek voltak : Kajdacsy Therézia legyen!
Midőn a bécsi polytechnikum vegytanára
„Meteor-kövekről (legelső magyar értekezés Meissner élt, akkor én az ő, ő az én kedvenczem
melyet nő irt. 1820. V. 35—40. — Takács volt. Többi között az ólom másod élegyéről tarÉva „a leánykák házi neveléséről." 1822 XII. tott felolvasást (ezt a németben Bleihyperoxyd,
36. — Gr. Kemény Flóra. 1829. Közremű- Superoxyd, magyarban ólom-felelegre is forditák;
ködött a T. Gy.-ben 1817-ben 80 iró; 1821, én pedig minden éleny-vegyet röviden élegy-tiek
123, 1825,95, 1830, 81. — Ezen tudomá- nevezvén, ezt a barna élegyet, mely az ólompirból
(minium) és a közönséges választó- vizből (leggav,
nyos folyóirat mellett jelent meg 1821-től nem pedig légsav; legelni, nem legelni, ugy mint
fogva a „Szépliteraturai Ajándék," havon- meszelni, nem meszelni) áll elő, az ólom másod
kint egy ívvel, szerkeszté Szemere Pál. vagy ketted élegyének nevezem; és -- közbeve1828-ban Vörösmarty Mihály vevén át a T. tőleg legyen mondva — sajnálom, hogy ha már az
Gy. szerkesztését, ezen Széplit. Ajándék czi- 1841-iki Orvosi Tárban kiadott vegyelemek mamét: „Ko$zorulí-r& változtatá; körűié csopor- gyar neveit méltóztattak a vegykémek elfogadni,
s megvédeni — miért nem fogadták el
tosultak ekkor : Bajza, Döbrentei, Kazinczy, elragadni
az elegy, kénegy stb. kitételeimet is? A dolog igen
Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vitkovics, Vö- természetes. A mint az elemnél az any először
rösmarty (Csaba) s több jelesünk. (Kazin- csak annyit jelentett ugyan, hogy anyag (Stoff),
czy F. levelezése Kisfaludy Károlylyal s en- de aztán raggá alakulván, legelső szavam is nem
nek körével. Pest 1860. 216 lapon.) Miután élany, hanem éleny volt : ugy a vegyeknél seni
hat évig e gyűjteményben részt nem vettek. lehetvén például a vasvegyeket vategynek nevezni,
(Uj Ismeretektára VI. 550.) Végre Bajza kri- hanem lett vasagy (Eisenverbindung), igy halvagy, ibiagy, vilagy (Phosphorverbindung).
tikája a T. Gy.-ről a következő : „Ki legyen Es itt ismét el nem hallgathatom, kogy aphosphort
eléggé igazságtalan e folyóirat 1817—1819- Schuster tanár és társai viliója, helyett vilanymii;
diki folyamainak sok kötetétől a valódi irtam, és zföldany (tellur) helyett irany-t, a mint
tudományos becset megtagadni s ki nem is- az általam irt „Vegytan elemeiben" (56. 65. 111.
merné el, hogy e három év megállapított el- lapokon) is ismétlem, azért is, hogy az electricivek szerint s encyclopaediai szellemben van tástól és magnetismustól elvegyem az őket nem
illető villany és irány neveket, mivel a delej és
szerkesztve? De mivé váltak azután a ké- villám nem testek, (az „imponderabel" kitétel pesőbbi esztendők ? Csak a vak szerencse tar- dig— apró beszéd;)
tehát nem lehetnek any
totta meg e folyóiratot csodatékonyati a
(aaiyag) raguak. A villám meg a villám mindamelvégképi elhanyatlástól." (Kritikai Lapok IV. lett,
hogy oly távol állhatnak egymástól, mi"t a
füzet. Pest 1834 4 lapon.) — Előfizetők kar és kár, varr és vár, de oly közel is egymáshoz,
száma : 1817:800, 1818:977, 1819:785, mint a kerék a kerekhez. Mégis annyit vesztegetik
1820:738, 1821:842, 1822:868, 1823:822. az electricitásra a villanyt ?
Azt hiszed talán, bogy eltévedtem az általad
1824: 721, 1825: 682, 1826:683, 1827:693,
1828:778, 1829:631, 1830:707. Előfizetési kitűzött leczkétől? Nem; én azokról beszélek, a
ára egy évre helyben 14 frt, vidékre postán mikből a „kenteién zajtalan dőrzsgyufa" készül.1
Ezek pedig az ólom másodélegye (BÍeihyperoxyd )
kiüdve 18 ft v-cz-ban.
és a vilany (Phosphor) — hanem a falut meg kel(Folytatása következik.)

Felvilágosító adatok a gyufa történetéhez;.
Lapunk néhány közelebbi számában csendes
vita folyt afelett, ki legyen voltaképen amaiidők
egyik legszükségesb tüzieszközének, a gyufának
feltalálója? A kérdés annyival közelebbről érdekel
bennünket, mert ezt elismeri mindkét fél, hogy feltaláló magyar; csak arról nincs még bizonyos tudomásunk, hogy melyik a megnevezett magyarok között : Rómer-e? vagy Irinyi? — Az első nincs többé
az élők között, s mint gazdag gyáros hagyta itt a
világot; az utóbbi azonban még cl s ki nem kerülhette, hogy mint különben is régi jó ismerősünkhöz, egyenesen hozzá intéztük kérdő szózatunkat.
A minapi intcrpellatiónkra Iri?iyi János barátunk
bővebb felvilágosítást külde be e lapok szerkesztőjéhez. S miután hiszszük, hogy a magyar ipar
dicsősége egyaránt érdekli minden olvasónkat, itt
közöljük a hozzánk intézett sorokat egész terjedelmökben, melyek ha tán nem elégítik is ki kíváncsiságunkat mindenoldalról, bizonyára érdekes
adatokat tartalmaznak a kor s viszonyok jellemzésére.
Irinyi János önvallomása a gyufa keletkezését
következőleg adja elő :
„Vértes, a Bacsi-szűrűn, febr. 18. Kedves barátom! A V. U. febr. 15-ki számában hajdani barátságos viszonyunknál fogva felkérsz, hogy a
gyufát illetőleg „gyújtanék a gyufánál állandóbb
világot."
őszintén megvallva, restelem, hogy ez unalmas tárgyra nézve engem magamat hivsz fel a nyilatkozatra, de ha aztlehet mondani :
Hallod-e te spanyol király,
Most tüstént elembe állj! — miért ne
lehetne engemet is a nyilvánosság médiumára kiállítani, hogy oly tárgyra nézve feleljek, mely
mellett az én nevemet is szerepeltetik, ámbár nem
tudom, miért nem maradhattam volna én békében,
mint midőn egyszer a V. U. már beszélt erről valamit, és néhány év előtt a AVandererben is egyik
volt tanulótársam a bécsi polytcchnikumból.
Csarnaynak — kire, megvallom, nem merem
ráfogni, ki lehet, s ki, ugylátszik, sejt valamit
engem illetőleg is, s engem közsajnáíkozás tárgyául tűz ki — czikke folytán az én igénytelen

lett említenem, a melyben lakunk. Könyvemre pedig azért hivatkoztam, mert annak 115-ik lapján
a zajtalan és kenteién dőrzsgyufa feltalálási és
készítési módja is el van mondva. Azokhoz járuljon még ez :
Meissner tanár tehát dörzsölgette a barna
ólomélegyet a kénvirággal üveg mozsárban, ígérvén a figyelmes hallgatóságnak, hogy a kén meg
fog gyűlni, — de ez nem történvén, nekem hamar
az jutott eszembe, hogy ha kén helyett vilanyt
vett volna, ez már régen égne. Ebből áll a találmánij !

Azután egyik társamnak, kinek apja Fünfhausban gyáros, s az István-terén boltos volt.
mondám, hozzon nekem ólompirt, választóvizet,
s egy húszast adtam neki phosphorra, melyet talán inkább adnak neki a „fekete kutyá-nál, mert
— mondám — zündhölzlit akarok csinálni (még
akkor a gyufa-szó sem volt megteremtve). Egy
kis vegytani számítás után nem kellett semmi
„sokszoros kísérlet." A vilanyt forró vízben megolvasztván, rázás által szemcsésitém (granuláltam)
— (most már nem igy készül — ) ; hülés után a
megmért barna porral, és hogy a fára ragadjon,
arab mézgával összekavartam, s 10 szál olyan
zündhölzliről, minőt akkor üvegbe szoktak mártani, lefaragván az üvegbeni kénsavtól meggyűlő
(Bertholet párisi vegytanár által feltalált) keveréket, s ennek helyébe a magam keverékét illesztvén, az ablak párkányára fektettem. Este azután,
ez Alserkülvárosi Bacci-kávéházból, hova magyar
lapokat járattunk, haza jővén, megpróbáltam. Vacsoránál (mely rendesen a holdvilágnál, ebédem a
napnál volt) megmutattam most Debreczenben
lakó V. L.-nek. Másnap az előadás előtt megmutattam Meissner tanárnak is s a még mellette levő
vagy négy fiatalnak; készitése módját is elbeszéltem elejétől végig. Egy F. nevű fiatal ember azt a
tanácsot adta, vegyek magamnak rá privilégiumot.
Már most kérlek. Van 1836-ban egy fiatal
magyar, jogot végzett, Bécsbe megy a poly technikumba, anélkül hogy Pesten lett volna; lenézi az
ottani szegény ixlkotmánytalanokat, mert Magyarországon alkotmány volt; a privilégiumot csak két
oldalról ismerték, egyik a nemesi, másik a gyöngyösi; — s még csak 1843-ban készítettünk Pesten az iparegyesület választmányában ovany-törvényjavaslatot, és Pestmegye ezt követi-utasitásul
is adta, de törvény akkor sem lett belőle, — igy
hát 1836-ban még kevésbbé volt a magyarnak
ovanytörvénye, a mi a privilégiumot pótolta
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volna. S ha most azon 1836-ki fiatal magyar azt irmból magyarul olvasni tanítottam volna, egyszer
Ez nem tartozik ugyan a gyufa kérdéséhez,
találta mondani, hogy neki O3ztrák privilégium ezen szóra „kikerekitett" ugy elncvette magát, de azzal mégis összefügg, mert midőn azon időben,
nem kell, ezt, a kinek ugy tetszik, most szemére hogy többé azután sehogy sem tudtam rávenni a egyszer gr. T. S.-el Bécs utczáin sétáltam, s a
hányhatja, de ő, ha netalán száján kiszalasztotU, magyar leczkére. (Bárcsak a „Normá"-ból a wiedeni híd mellett már árulták a gyerkőezék a
többé vissza nem vonhatja. Ebben én neki ma is druidák harczidalát adták volna eleibe, mikor gyufát, társam azon észrevételre fakadt, hogy ezek
igazat adok. Mehetünk tovább.
először látott német szót!) — Ezt csak azért ho- klienseim. Arra kértem, hagyjon már békét ezzel
Másnap délután ugyancsak a polytechnikum- zom fel, mivel Csarnay azt állitja, hogy Rómer a gyufával; mert ha én a chemia theoriájának nem
ban Pf. erőmű vésznek mutattam a zajtalan gyufát. „tán soha magyar szót sem hallott;" sőt velem tudnám egyéb hasznát venni ezen haszontalanság„Mutattam-e már másnak is? a kiknek?"—kérdé. mindig magyarul beszélt, azon sokszor tett meg- nál, még ma kitekerném a nyakamat. Ez, meglehet,
Sajnálta, miért nem neki legelőször? Ennek az- jegyzéssel, mikép a magyaroknak azon Unartja nagy szó volt, de annyi áll, hogy mindig untam,
után én mondtam, hogy még nem késő, tán még van, hogy ha külföldön találkoznak, mindig ma- ha még azontúl is emiitette valaki a gyufát.
genkisem folyamodott; ha akarja, vehet mé<r rá gyarul beszélnek.
Azért kezdtem levelemet azon, mikép restelem,
privilégiumot. Pf. elment s visszajött. Magához
Kérem tehát Csarnayt, az én rovásomra ne hogy e miatt kiszólitottál. Nevezheti tőlem a
hív, hol rám valaki vár. Elindulván, mondá,°hogy bántsa Rómert; hisz ő is tehetett volna ugy, mint franczia német gyufának, van bécsi korom, bécsi
Rómer vár, kinek sok pénze van, meg akarja Preschel.
mész is. Az angolt nem az teszi nagygyá, hogy a
venni találmányomat, ha semmit nem ér is, csakEz velem járt Meissner felolvasásaira; az csizmák enőcsre Bécsben is azt mondják : „englihogy más valaki
sche wichs" —
e czim alatt gyuNem is kell minfát ne készithesden haszontalan8en — kérhetek
ságra vesztegetni
tőle akármit. En
a teremtő szót.
azt mondám, adHogy a kezelés
jon három ganem volt szakrast, mert nekem
mám, az megleennyibe került a
het, de azért mégphosphor (a töbis elfogadhattam
bit említett tárvolna K. L. ajánsamPiller ingyen
latát, a ki házat
adta). — Pf.-nél
is akart venni,
már ott volt Iió10,000 ftot is admer, s elhozott
ni, hogy folytasmagával minden
sam a gyárt; más
szükségest. Pf. a
o l d a l r ó l pedig
p o 1 y technikumakadt egy keresból kért egy kis
kedő, a ki igérte,
barna ólom-élehogy mind átvegyet; itt azután
szi gyártmányainróbát csináltak;
mat stb. — S mi
én néztem, mert
gondja arra a vimár Rómer tudta
lágnak, hogy én
Pf.-től, mikép
nem folytattam a
kell eljárni; csak
gyártást ? hiszen
e l ő t t e m akarta
van gyufa igy
megpróbálni,
is elég!
igaz-e, a mit Pf.
Ha azt, a ki
mondott.
nekem i g é r t e ,
ÍK^_A következő
hogy ad annyit, a
nap délutánra a
mennyi egy cheb o l t b a ígérkezmiai laboratóritem, s itt Rómer
um felállításához
már papirtokokszükséges, ahol
ban rakta elembe
azután
magánelőaz én kis barna
• adásokat is tartélegyemet, fára,
' hatok,* körülméviaszra, papírra,
nyek ennek teljetaplóra (kénnel és
sítésében nem gáanélkül)illesztve;
tolták volna meg:
8 a mellékszobátigy tán szaporítban azt nyilváhattam volna, a
nítván, hogy töB e r l i n b e n kiakéletesen meg
dott értekezésem
van e l é g e d v e ,
nyomán, a mai
monda, hogy holfranczia
iskolánap privilégiumval egykor a subért folyamodik.
stitutio theoriáKérdé: mit kiváján
alapuló venok tőle? En azon
gyeket, és lesk é r d é s r e válaném, hogy a nészoltam : miért?
meteknél, a kik
hisz ő engem nem
Lavoisier theois látott, mikor
riáját 20 év múlmár tudta, hogy
va fogadták el,
kell késziteni, és
m i u t á n elébb
semmi szüksége
minden képtelensem volt rám. Ö
séget felállítotazzal vetett vétak, miután vagy
get a dolognak,
14 évig harczolhogy ha valamely
<ytu/st'Jl • /• m int
tak a másik franszegény családczia v e g y t a n i
talan ember megKe'pek a hazai népéletböl : XXVII. Miszlókai népviselet.
forradalom
ellen
hal, vén asszonyokat fogadnak, hogy a temetésnél sírjanak, pedig a halott annak semmi első nap adtam neki két szál gyufát, másnap — mikor fog már ez a sok hiábavalóság
osszehasznát nem veszi,— ő pedig az én találmányom- azt mondta : próbálta, nem jó ! Pedig Rómer, a omlani. így elvonulva atomnyi (a parányszót még
nak hasznát veendi, 8 igy ingyen el nem fogad- mint pénteken kikapta a privilégiumot, már hétfőn nagyolom) tanyácskámban a chemiaí ismeretnek
hatja stb. Kérlek tehát, súgd meg Csarnaynak, Preschelnél lefoglaltatá a nem jó gyufát; s ez veszem annyi hasznát, a mennyit lehet és telik.
hogy „nem kínált potom összeggel." Ajánlatát még védte is magát, mondván, hogy Rómernek Mert hiába, ha eső nem esik, mikor kell, nem bíkénytelen voltam elfogadni, hogy haza jöhessek. nincs igazsága, mert ő előbb tudta a találmányt, rom megöntözni a száz szekérrel hamuzott szánEz 1836-ban történt s én 1839. októberben jöttem — mi ugy is volt, mert neki hétfőn adtam a két tóföldet s kaszálót, hanem azért ezt is „nekem
Pestre.
szálat, Rómerrel pedig csak kedden este talál- megfelelő helynek" találom — és majd dinnyére
szívesen látlak. — Csarnayt szidd, ha untattalak;
koztam.
Igaz, hogy kis-enyiczkei Rómer István, ki
Most még egy pár szót arról, a mi nem gyufa ő adott alkalmat, és te akarád, hogy beszéljek. *)
magát „S. Rómer"-nek irta, ugy tapasztalta, ugyan, de engem compromittál. Súgd meg CsarIrinyi János.
hogy Bécsben hasznosabb, ha az embert francziá- naynak, (vájjon ki lehet ő ?) hogy ezek után két
*) Mi bizony nem szidunk senkit, sót örülünk, hogy
nak tartják; de azért magyarul jól beszélt, sőt év múlva menvén Berlinbe, azt a könyvet, melyet e kénytelen kelletlenül irt s mégis érdekes vallomásokat
leánya el is énekelte első odajövetelemkor a ott németül kiadtam, iskolai kézikönyvül nem végre napvilágra csalogathattuk. Reméljük, hogy e lapok
„Földiekkel játszó Égi tünemény"-t, de többet vehették be, mert az csak a vegytan elméletéről olvasói e tekintetben szintén velünk tartanak. A sok bizonytalan hír és mendemonda után megkívánhatta a maennél nem tudott, a midőn később az „Athenae- szóló értekezés rolt.
gyar közönség, hogy mondjuk el végre azt, a mi igaz. S •
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Képek a hazai népéletből.

horJanak. — A szoknya a mellénynyel
össze van varrva. A mellény vagy derék áll
-XXVII. M i s z l ó k a i
népvisele
zöld bársonyból, arany paszomántokkal,
ezüst gombokkal, melyek csatokat képeznek.
(Abauj.)
A derék körül széles vörös posztó-öv van
Miszlóka helység Kassa városától % órai két vagy háromszorosan tekerve s elöl kestávolságban fekszik s német nyelven „Deut- keny szalaggal megkötve. Csizmájok piros.
8chendorf"-nak
neveztetik. Lakosai a refor,^~FS^IÉNÉ§IIÍ==ÉIÍS^
mátio után Néj?
metországból
°
költöztek ide s
m&ekkor telepediillW,.
--••;•"•-.••
' ••

emelkedése, alakja, a közbeeső és meredek
részek okozzák, hogy az utak folytonos zegzugos vonalban húzódnak tova, s majd mesterséges építmények, keresztültört sziklakapuk, magas hidak, védő utszéli párkányi
zatok, föl alagutak váltják fel egymást. S
hogy e sivatag magányban a vándor utazó
enyhelyet találjon, bizonyos
t á v o I s ágban
egyes menedékhelyeket állítottak. Ut melletti
keresztek jelötekmeg. A falu • f e ^ ' . :•
lik azon helyeszép völgyben
ket, hol egyes
fekszik, melyet
utazók a hózivaa Miszla nevű
tarban vagy lepatak ^hasit át.
zuhant hó-omlák
A nők többnyire
(lavinák) a l a t t
mosással s váelvesztek; nagy
szonfehéritéssel
keresztek azt
foglalkoznak, s
mutatják, hogy
Kassa városa laegyes hegyi útkosainak nanak legmagasb
gyobb része ott
pontja el van érmosatja fehérneve s nem messze
műjét. A munonnan biztos takabér itt ugyannya (Hospiz) tais igen olcsó.
lálható.
Miszlóka laSajátságos
kosai , eredeti<álet zsibongnyáségöket mind
ron át is ezen
vallásra, mind
hegyiutakon. —
nyelvre nézve
M a r h ake reskeelvesztették. —
dők terelik fel s
Mária Therézia
le barmaikat, fuidejében áttérOrszágút a St. Gothardhegyen (Sveiczban)
varos szekerek
tek az evang.
döczögnek kifevallástól a kath. vallásra, egyszersmind egéEgyébiránt, mint fentebb érintettük, e szitett ponyvafedeleikkel s csengő hatos foszen eltótosodtak, ugy hogy most alig talál- helység lakosai iparkodók, szorgalmasok s gataikkal, postakocsik s egyéb szekerek által
tatik köztök három négy ember, a ki még aránylag
aránylae; meglehetős jólétnek és örvend- felváltva.
németül beszél. Csak a tisztása" és szoro-a- nek.
Télen más színe van a képnek. Mi alatt
lom különbőz.
°
a völgyekben
teti meg őket a
az eső esik, itt
környék tótjai-•:••-•*
• —
m á r október
Wl s ez maradt
k ö z e p é n hó
örökségül őseesik, mely deiktől.
cember elején
Viseletök :
•:-iJtr.
már annyira
A férfiak nem
jfc„
belepte az utakülönböznek
'ülfc.u
kat, hogy kereruházatban a
ken álló jármü*obbi tótoktól.
vek használ~~ A nők ruhatlanokká
házata fekete,
lesznek, s posvászonra hímt a k o c s i k hezett fő kötő,
lyett, karaváh á t u l hosszú
nokká egyeszalagokkal
sült, egy fogamegkötve, metú kis postalyek változatos
szánok tartják
színekben hoszfenn a közleszan lelógnak.
kedést. Az első
Azonkívül beszánban van a
kötik fejőket,
postakocsis, az
ránezbaszedett
utóbbiakban az
s
a széleken feutasok, s a
hér selyemmel
legutolsóban
hímzett nagy
a konduktor.
kendőkkel. A
Ha nagy hó
leányok kendőesett, épen
ket nem viselakkor a karae k , csak ünneván előtt egy
A Viktor-Emánuel-hid a St. Bernát hegyszoroson (Sveiczban).
alkaökrös szán tori
jomkor diszesitvék pártával. _ Csak egyet-7
lapátos
uti munkás
Országutak a sveiezi kávásokon. az utat, melyet 6n
> apró ránezokba szedett fehér szoknyát
követ, hogy a hol szükség, tovaszórják a
(Sz. Gotthárd és Sz. Bernáthegyeken.)
havat.
fentebbi le^i 17"
Az emberi kéz legnagyszerűbb müvei
napjaink e*vk , * Th agS Z ne 0s SZ m i n d e n k i győződve, hogy
Nem ritka eset, hogy az ut emeletnyi
k e r e s k e d é s e i t a,l m a s c z i k k^szükséglete, az ipar és közé tartoznak azon müutak, melyek az Al- magas hóbástyák között vezet, vagy hogy
gyár ember Zu, <
e , a gyufa, csakugyan maé
nem - Irinyi J T 1 ^ C s"?
* P e d i S ~ a k á r restell!, akár peseken vezetnek keresztül, s ezek között a az utegyengetők valóságos alagutakat kényak a z é r t is : a d a t i k
deneknek 8 ^Z° , *kózhir
, ré
< adtára min•Ünnye-kóstolásra"!
,
« t e t i t - Egyébiránt a legfontosabbak közé tartoznak a Gotthárd telenek ásni a hóba. Midőn az uti intézkedéa*ra « l v e g e n e l m e g y ü n k , h a m e h t í tunk. Szerk. és Bernáthegyi országutak. A hegytömegek sek még nem voltak ugy rendezve, mint
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tnost, gyakran megtörtént, hogy a közlekedés fél hónapig is meg volt akasztva. Most
legfölebb egy-két napig tart ily akadály. Az
is megtörténik, hogy a posta a szó teljesértelmében belereked a hóba, s boldog, ha
legalább a hegyi tanyát érheti el. 1859-ben
, történt, hogy 4 konduktor 4 egész napig
várta a Gotthárdhegyi tanyán a Tremolavölgy megnyílását.
Mellékelt képeink két ily nevezetes és
veszedelmes pontot mutatnak; az egyik a
Viktor-Emánuel-hid a Sz. Bernát-hegyen,
a másik a Sz. Gotthárd tetejébe vivő országút.

Népéleti vázlatok.
Barsmegye,

fl-l

verebélyi

járás.

Zsitva-Gyarmat, febr. 11.
Nem szükség bővebben magyaráznunk a népéleti adatok és vázlatok fontosságát. Ezennel
Barsmegye, verebélyi járásának közéleti, s művelődési rövid rajzát adjuk. A mennyire lehet a
nyelvet, s tagositást is tekintetbe véve, a verebélyí járáshoz tartoznak : Kis-Baracska, Bessenyő,
Besse, Csiffár, Eny, Nagy-Fajkürt, Zsitva- és
Sziget-Gyarmat, Kis-Lót, Nagy-Lüle , NagyOhaj, Kis-Ohaj, Sötétkut, Tild, Töhöl, Valkház
tagositott, - Aha, Nagy-Baracska, Pózba tagositlan magyar községek. — Cseke, Kis-Fajkürt,
Fuss, Hull, Kis-Lüle, Nagy-Lót, Mánya, Mellek,
Nagy-Sári, Kis-Sári, Szenese, Tajna, Verebély
mezőváros, Fakó-Vezekény tágositot't, — Belleg,
Rendve tagositlan szláv községek. Vallás szerint
a nép római katholikus s heívét hitvallású. A
római hitvallást követők száma sokkal nagyobb.
E sorozatból kitűnik egyszersmind a magyar
elemnek e járásbani tulnyomósága.
Ismertetésem alapjául kizárólag a földmiveléssel s kézműiparral foglalkozó népet választván,
az előbbit birtokos és birtoktalanra, azaz cselédekre osztályozom, mert e kettő közt a nem egyforma anyagi állapot szembeötlő különbségeket
létesített. A birtokos magyar s szláv nép közt
nagy külső eltéréseket alig találunk, mert a szokásokat, külső viseletet, sőt magát a nyelvet is
szomszédságuknál fogva egymástól elsajátiták. A
szlávok dicséretes beltulajdonai mellett a magyar
nép sajátságos haza- s vendégszeretet, nyílt jellem, s természetes észjárás által tűnik ki. A magyar nép legnagyobb része nevetséges kiejtéssel
bár, de szlávul is. beszél, mi nyelvtanulékonyságát
kétségtelenné teszi. Némely magyar községben
a szláv nyelv nagy hódítást tett, s ha ez így
megy, nyelvünket idővel ki is szoríthatja. A szlávok, bár értik nyelvünket, magyarul kevesen beszélnek. Nemzeti nyelvünknek e járásbani hanyatlásán mélyen keseredhetünk. Nem mondhatjuk,
hogy a magyar s szláv nép közt fajgyülölség
létezik, sőt házassági kötelékek által egymással
vegyülnek. 1848-i országgyűlésünk érdeme az,
hogy a jogegyenlőtlenség méhéből szívott méreg,
az lenni megszűnt. A volt kiváltságos, s a jogegyenlősitett nép egymással testvéresült. A volt
kiváltságos nép dicsősége az, hogy bár néha viszszanéz a múltba, melyet életéből ki nem törülhet,
de polgártestvéries érzetében a jogegyenlőség
elvével megbarátkozott. Az elmúlt szenvedésekből a nép sokat okult, sőt politizálni is megtanult,
politikai fogalmainak korlátoltsága tudatában, bizalmához férkezett szóra hallgat. Egyházi s világi
felsőbbsége iránt engedelmes, párosul-e engedelmessége szeretettel? azt nehéz kilesni, mert a nép
szive zárkózott. Feltétlen bizalommal senki iránt
sem viseltetik. Az érezpénzt elővigyázatilag rejtegeti, ki se adja könnyen. Sok aranyat s ezüstöt
rejtegetett igy el az elmúlt viharos időkben. Az
uj pénz behozatala előtt a régi húzásokat, értékcsökkenéstől tartva, tömegesen napvilágra hozta.
Anyagi kérdésekben szerfelett számitó, a
törvénykezés költséges volta némelyek pörlekcdési vágyát még sem birta lehüteni. Olykor a
nyerhető előnyökre való tekintet nélkül harezczá
fajul a pör, mely aztán az egyik fél gyengülésével,
vagy tönkrejutásával végződik. Anyagi czéljai
előmozdítása fejében szerény ajándokokkal szeret
kedveskedni. Az 1861-ik évi alkotmányos szökő
évben kitűnt, hogy nyert polgári jogainak öntudatával bir, meggyőződését nem könnyen adá el.
ígéretét s szóbeli szerződését megszokta tartani.
Kivételeknek helyet adunk.
A rémképek s ijesztökbeni hit, mely már a

gyermekbe oltatik, oly élénk benne, hogy nem- , tenni, a faekét, s tengelyt a vaseke s tengely ma
csak a gyermek, de a meglettek is, különösen a holnap végkép kiszorítja; — de tagositott birtonők, esthomályban nem mernek egyedül az ud- kán nem tud régi zölcí ugarnélküli, három nyovarra kilépni. Vannak a környéken kikiáltott | másos gazdálkodási módjától elválni. Gazdasági
ijesztő helyek, hol aztán börzenkedik az utas haja, egyesületeink hivatvák a népet jobb gazdálkodási
8 borsódzik a háta. Érzelme vallásos, a vallás pa- módra serkenteni. Népünk szorgalma kitűnő, tarancsait, s külső szertartásait pontosan tartja. karékossága példás, félretett filléreit tüstént szerRitkán indul ki az udvarból kocsin anélkül, hogy zeménybe önti, mérőnkint, holdankint vásárol, miostorn/elével a rud elé egy keresztet ne jelöljön. ért is 1 hold első oszt. föld, határminőség szerint
Munkája közben e kivánatot „Hasznos munkát 100—200 fton kel, mert sok a vevőbe, mi népünk
adjon Isten!" az átmenőtől annyira megvárja, szorgalmát jelöli. Különösen a jó rétet szereti
hogy ennek mulasztásáért még feljebbvalójára is megvenni. Lakát tisztán tartja, de tűz ellen kevés
megneheztel. A babona rabja lett, ugy hogy sok biztosítja, azért a tüz nálunk többnyire a néptette ezzel kezdődik, ezzel végződik. Még ha a vagyont nyeli el, s teremt koldusokat. Községi
kis szopós gyerek álma is nyugtalan, e nyugta- takarékmagtárak eszméje itt még terra incognita,
lanságot csak 9 kazalból húzott 9 szalmaszálnak nincs is, a ki egyengetné útját. Marháját kedveli,
8 gondosan ápolja, a fuvarokat el vállalja, sőt kőbölcsőbe tétele képes orvosolni.
A szerény népviselet közt, mely mindenütt szenet, fát szállít, télen sokfélekép foglal-itoskodik,
nagy részben a magyar jelleget ölté fel, csekély s haszontalanul el nem henyélget. Marháját szea különbség. A fényűzés nem oly nagy, sem oly reti fitogtatni is. Érdekes látni azon veszélyes
átalános, hogy ellene szóljunk. A férfiak erős, s előzködő versenyeket, melyek olykor vásárról hazömök testalkotásuak, mely a gazdasági munkát zajövet mámoros fejüek közt az országúton kimeggyőzni képes. Bessenyő magyar község férfi szoktak fejlődni, melyeknek nem egyszer a kocsinépe szoborszerü, magas testalkatával a többiből rud, s más egyéb esik áldozatul.
kiválik. A nők középtermetüek, kiváló szépség is
A gyáripar még csekély tért foglalt el. A
akad helyivel, kivált a magyar falukban. Atalában kézműipar sem tett nagy előhaladást, a falusi
szeret e nép társaskörökben mulatni. Megletteb- | iparosok csak tengődnek, tengődésük oka részint
bek mulatságait ritkán rontja meg pörpatvar. A az üzelmi tőke hiányában, részint a mesteremberek
fiatalságét gyakran zavarják meg vérengző össze- értetlenségében rejlik. Ily körülmények közt
ütközések. Ez harczius szellemet árul el. — Élelme aztán hűtlenek lesznek mesterségük iránt. Tavasztöbbnyire lisztes eledelekből áll. Marhahúst vasár- kor napszámba, nyáron aratásba, s cséplésbe szes ünnepnapokon kívül nem eszik, azért itt a falusi gődnek, minek legtöbbször az aztán a vége, hogy
mészáros meg nem gazdagodhatik. Télen saját ama közmondás szavát beismerni kényszerülnek :
termelésű sertéshúsával beéri. Bora terem elég, a „Nem jó két urat szolgálni." — Huszár György,
pálinkaivást mégis megkedvelé, különösen a napszámos s házicseléd közt terjedt el e métely. Napszámos nem is áll munkába naponkinti négyszeri
Egyveleg.
pálinka-adag kikötése nélkül. Itt az áldomások
még divatoznak, a nagy adó idővel majd csak
— (A müipar csodái). A gömböstű-gyártás^
megszünteti. Ezek az áldomások a legnehezebb ! nál kézről kézre dolgozó 10 munkás képes nagazdasági munkák helyes és gyors bevégzése után ponkint 48,000 darabot elkészíteni. Gyermekek
az illető munkásoknak ételből s italbél nem ki- kétannyit hegyezhetnek meg finomabb ujjaikkal,
méit módon adatnak. — Azt lehetne gondolni, mint a felnőttek. Mennyire különböző egyes munhogy a kifáradt munkás, ki terhes dolgát most kások ügyessége, épen a tügyártás mutatja. Az
végzé be épen, a pihenésnek adja fel étket is, angol gyárak 24 %— 82 krig díjazzák munkásaide nem ugy lesz ám; legyőzhetlen jó kedvé- ! kat ügyességök fokozata szerint. Ha egy munben fánadt tagjaival szélkönnyüséggel tánezol, kás önmagára szorítkoznék a tűknek előállításában ;
s járja a bolondját. Ugylátszik ebből, hogy ne- naponkint csak 20-at készíthetne el; s igy dijja
héz munkáját könnyüséggel győzi. A cselédek, nem ütné meg az amúgy kereshető összegnek '/,„*
kik között a szorgalom, s hűség szép reménye ha- dét. — A badeni Schőnbachban az ónozott bádognyatlásnak indult, sok esetben felmondják az ur- kanalak gyártásánál a kanál mintegy 30 kézen
nák az engedelmességet is; de van azért jó cselé- megy át, és a készítmény tuczatjának ára 24 krra
dünk is, mely párját ritkítja. Legtöbb jó cseléd száll le. 30 ember naponkint 102 tuczat ily kanaválik ki a béresek közöl.
lakat készít. Ugyanennyi egyén képes egy nap
E járásban még 25— 30 tagból álló tisztes alatt 15,500 darab játékkártyát előállítani. Hogy
népcsaládok találtatnak osztatlan helyzetben, kik mily bámulatos gyorsaság fejthető ki némely iparközmegegyezés szerint a megszokott patriarchális ágaknál, tapasztalható a nürnbergi játék —•• a
életet elébe tevék a törvény rendelkezésének. thüringeni konyha-áruk — és az oly csinos és juNagy szám, ha az asztalhoz ül, de aztán a külső tányos berchtesgadeni ésgrődenifafaragványoknál;
munka is erőteljesen megy. A néplakodalmak Egy nürnbergi játékszerekkel tölt skatulya ára,
nagy fénynyel történnek, midőn a menyasszonyt mely 30 db festett bábot tartalmaz, 14 kr,
áthozzák helyére, a menetet pisztolylövések, és j Schrammbergben 1000 db. pala-irlának ára (50 kr
zeneszó közt négy felbokrétázott lovas ifjú vezeti, I és ,ÍOO db föstetlen gyermek-fatrombíta 45 kr. A
a dinom dánom két napig nem múlik. Ilyen alka- nyers gyapot gépek által néhány perez alatt szölommal a különben nélkülözni, s mértéket tartani vetté alakitható. Már 30 év előtt tudtak szövőgéptudó nép, a mértékletesség szabályaira szigorún pel egy perez alatt 720 Q " kelmét szőni. Egy annem ügyel. Elmaradhatlan, szokás által bevett la- gol gyapotszövődében 750 munkás 100 lóerejű
kodalmi étel a, mézes köleskása. Az ételek felhor- gőzgép segélyével 300,000 kézzel-fonóval ért fel ;
dásakor, mi a vőf'ények tiszte, annyi a minden étel következőleg egyes ember 400-al. 1850 körül 1 lófelett egyhangúlag elmondott alkalmi szóhalmaz erőnyi gőz átlagosan 27ó orsót forgatott; 1857-ban
a merev formalitás, hogy az ember könnyebben 305; akkor egy munkás 500—1000, most 1500 —
viselné tán a párisi fényes udvarnál a követi sze- 2000 orsót kezel. Egy font nyers gyapot 35'/, oszt.
repet, hogy sem hosszú tanulmányozás nélkül egy S mérföldre nyujtatik, melynek vékonysága 350
néplakodalmi vőfény helyén megállhasson. A nép szám, holott a kézfonás átalábau nem vékonyabb
a lakodalmat költséges mulatságnak tartja, mert 18 számnál, miáltal becse l ft. 80 krról 246 ft. 25
sok czim alatt veszi igénybe a vendégek erszé- krra emeltetik. Sőt az 186 i londoni iparkiállitásra
nyét. A pénzszedő tányér többszöri fordulása egy manchesteri ház oly gyapotszálat fonatott,
után, már a vacsora végén bekötözött kezében melynek fontja 50 , s a. mfldet tett. — A legbáfőző-kanalat hozva be, mely gyűjtő-eszközül szol- mulandóbb gépek egyike a pénzverés Uhlhorngál, végre a szakácsné áll elő, s szinleg megége- féle sajtója. Ez az emberi elmét majdnem egészen
tett karját pajkosán mutogatva, kér könyör-ado- pótolja. Ha a munkás egyhangú foglalatosságában,
mányt. Ilyenkor a körükbe került intelligens — mely a lemezeknek, egy a gépen levő tölcsérbe
való cgyenkinti bedobásában áll, — elálmosodnék,
embert szerfelett megbecsülik.
az virraszt helyette, s nehogy a présminta a lemez
Egy idő óta a rakonczátlanság, lopás, s ve- hiányábani összeütődés által megsemmisittessék,
remtörés bűnei megszaporodtaks az erkölcsiség az önmagától felcsavarodik. Azonban ilyenkor csak
előbbi időkhöz képest alászállott. A nőnomi botlá- a gép működő része marad tétlen, a hajtókerék
sok a fiatalságnak a házasságtóli visszatartása folytatja forgását. Arra is bir külön szerkezettel,
miatt gyakoriak. Ily erkölcsi kórjelenségek közt hogy a mintába rekedt pénzdarabból, vagy a minörvendetes tünemény az a nép gondolkozásmódjá- tánál nagyobbra körített lemez eltiprásából szárban, hogy a nevelési alapokat komolyabban ke- mazható akadályokat önmagától elháritsa. A csaresi. Csak a haladó nevelés képes a sülyedő er- lást lehetetlenné teszi egy zár alá helyezett készlet,
kölcsöt felemelni. A községek elősorolásánál föl- mely a vertpénzek számát jelöli. E sokoldalú
hozott tagositási esetek a nép jobb gazdászati működések daczára mindössze 6- Q '-tért foglal
a3
fogalmairól tesznek tanúságot. 35 közöl 30 község el. Egy ily gép egy óra alatt 2400—2500
db pénzt
határában a tagosítás már megtörtént. A ezélsze- verhet.
rübb gazdasági eszközök közt tudott választást
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TÁRHÁZ.

Egyház és iskola.
** (Az újra alapítandó f-slésseti akadémia)
tárgyában Marasztoninak, a régibb akadémia vezetőjének özvegye folyamodott a pestvárosi hatósághoz, hogy helyiségéül engedtetnének át azon
szobák, melyeket' a régi szinházban jelenleg a
mérnöki hivatal foglal el s mely innen a városháza
harmadik emeletére költözködik át. Ezen akadémiát Than Mór és ifj. Marasztoni József vezetnék,
az előbbi a magasb festészetet, az utóbbi az elemi
tanitást kezelvén. A városhatóság a fennállott
akadémiát évenkint 136 frttal segélyezte, miért
két pestvárosi ifjú díjtalan taníttatásban részesült.
Ha az emiitett helyiségek átengedtetnének, az
illetők több ifjú dijtalan tanitására ajánkoznak. —
E folyamodványt az iskolai bizottmány legközelebbi ülése, a város tanács figyelmébe pártolólag
ajánlotta.
** (Egyházi mozgalmak.) Mig Turopolya nógrádmegyei ág. hitv. község a pátenshez állani
szándékozott, de még nem állott oda; azalatt Tomcsány turóczmegyei patentalis község visszatért az
autonómiához ragaszkodó egyház kebelére.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
„* (Azon hordó- és dongagyár,) melyet Tokajban amerikai mintára fölállítani szándékoznak,
Förnct Kornél terve szerint 28 darab 5000 frtos
részvényre leend alapitva, melyből 8 d. a gyártervezőt és társát illetendi, kik a gyár gépezetét
Amerikából szállíttatva, saját költségükön fogják a
hely színén fölállítani. Az épület fölállitására, 30
lóerejü gőzgép vásárlására s forgalmi tőke beszerzésére 20 d. részvény részletes fizetéssel a közönségnek adatik át. A mint 12 részvény alá leend
irva, a társaság megalakult. — A gyár egyelőre
napon.int 300, vasabroncsos, 2—3 akós hordót
készit, s dbjának ára 2 fr. 50 kr. Aláírhatni Tihy
Károly ideigl. pénztárnoknál Debreczenben.
J* (Pes'en ,,EI*ö magyar iparbank") terve
forog szőnyegen, s már az ideiglenes alapszabálytervezet is készen van. A társulat törzsvagyona
600,000 ftban van megállapítva, melyet 3000 db.
200 ftos részvény utján fognak egybeszerezni,
egyelőre azonban csak 1000 részvényt adnak ki.
A társaság czélja: kitünőleg az iparüzőknek az
ipar emelésére és könnyebbitésére időről időre
pénzelőlegeket és kölcsönöket nyújtani.
x* (Az erdélyi gazdasági egylet) február-havi
rendes választmányi ülésében a kormányszék értesité a választmányt, mikép annak kikerülése végett, nehogy a selyemhernyó-betegség hazánkba
behozassuk, a gazd. egylet felterjesztéséhez képest
minden hatóságnak meghagyatott, figyelmeztetni
a
selyemtermelőket egészséges magvak beszerzésere. Ugyancsak a kormányszék tudatja, hogy a
g:izd. egylet felterjesztése folytán a telekkönyvek
mielőbbi behozatala iránti terv elkészitését egy
bizottságra bizta, s ezen bizottságban! részvételre
az egyesület részéről is három tag neveztetett ki.
— Továbbá a gépészeti szakosztály figyelmezteti
az egyletet, hogy nálunk a szekérkerekeket több
darabból készitik, holott a tapasztalat tanítja,
hogy a kevesebb részekből alkotott eszközök szilárdabbak. Oroszország több részében két darabból készitik a kerék-talpat. Ilyeket készit Bukurestben egy Kis Gergely nevű magyar. A szakosztály ennek meghonosítása végett ezen készitésmód
behozatalának kieszközlésére kéri fel a választmányt, mire Rajka Péter ily kerekek előállítására
azonnal vállalkozott. — A "kertész<ti szakosztály,
a selyemtermelés kérdésében mindenekelőtt hazánk főbb pontjain eperfa-iskolák felállítása iránt
feikérni ajánlja a f. k. széket, mig helyben itt az
egyesület állitina ilyet. A választmány, mielőtt
a korm. székhez felirna, megbízza a szakosztályt,
hogy a tervbe vett faiskolák helyei számát jelölje
*>, és határozza meg, hogy azok beállítása's fentartása mennyibe kerülne, hogy igy a felterjesztés
melle a költségvetés is mellékeltessék. ~ Vé<nil
11
tavaszi közgyűlés megtartása idejét a választmány mártius hó 11-én d. e. 10 órára határozta.
, ..,,** C-Az Orusz-Lenqye.'orszáuba

szánt
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ausztriai postahivatalok nem
o^ijak el, minthogy nz ottani mozgalmak miatt
a natarpostahivatalok biztosan tovább nem küldlalhatják Z h e Z J U t á S n ) 1 a f e l e l Ő 8 s é g e t e l "Pm v á l "
y (Szint*,, „gy a<£!lt a t.yufa törtenetéhez.)
Uj.ság 5-ik számában ezt ol vastami
A \ asarnap,
ut
y
*
kitalálója,
Rómer István, magyar volt;
„A

ő állította Bécsben a', első gyufagyárt e század
elején." — Majd a 7-ik számban Csarnay által a
gyufa igazi feltalálójának Irinyi János chemikus
honfitársunk állittatik. — Hogy Rómer István
találta volna fel a gyufákat, ezt nem merem állítani; de, hogy Irinyi János, azt erősitem is.
— Irinyi János 1834-ben nekem is tanuló-társam
volt Debreczenben; együtt hallgattuk a jogot,
együtt az egyház-történelmet is. Debreczenből ő
távozott, és 1837-ig felőle mitsem tudhaték; de
1837-ikévben én is, mint több papjelölt, megfordulván Bécsben, ritkaságai és nevezetes intézetei
megtekintése alkalmával egyszer csak a polytechnikum épülete előtt rábukkanok volt tanuló-társam és kedves bajtársam Irinyi Jánosra. Itt nem
volt vége hossza a kérdezősködésnek, tőlem és
tőle is, hogy mi szél hordoz itt? mi pályát választottál magadnak?— Majd, felvilágosítok egymást,
s én vele szállására elballagok. Ott mutatta meg két
évi szorgalma, fáradsága és búvárkodása gyümölcsét; ott láttam az általa feltalált gyufácskákat is,
talán honfitársai közöl én a legelső. Hogy ez kétségbevonhatlan igazság, erről mint szemtanú
kezeskedem. M.-Rétfaluban. — Paczolay József,
ref. lelkész.

** (Párbaj.) Bécsben a niult napokban szomorú végű párbaj történt, a spanyol követségi
titkár Muruagay Nildosola, és a németalföldi követségi titkár gr. Rechtern között. Egy nőbe szerelmesedtek mindketten, — ez volt az összekoczczanásnak oka. A Brigittenauban lőttek egymásra,
20 lépésnyiről, s gr. Rechtern elesett; a golyó
mindkét tüdejét áthordta, s halála rögtöni volt*
Muruagay Nildosola odahagyta Bécset.

Mi újság?

** (Földrengés Munkácson) Ottani levelezőnk tudósítása szerint febr. 20-án, pénteken,
reggel 8 óra 5 perczkor Munkácson földrengés
volt, mely mintegy 2 másodperezíg tartott a távoli
mennydörgéshez hasonló földalatti zaj kíséretében
jelent meg. Reggel s előttevaló éjjel az erős déli
szélfuvás sebesen támadó viharrá változott. Az ,
idő csipős hideg és fagyasztó volt: mégis a rengés
perezében a hévmérő hirtelen igen magasra, egész
29% R.fokig emelkedett. Itt-ott a gyengébb falak
némi sérülést is szenvedtek, a falhoz illesztett
tárgyak észrevehetőleg inogtak, s a lakók közöl
is többeket fejszédülés lepett meg. A rengést
Kászonyban is észlelték s igy nyugatról kelet felé
Közintézetek, egyletek.
húzódott. Ily természeti tünemény e vidéken a
ritkaságok közé tartozik s 25 év óta most először
* (A magyar tudományos akadémia) bölcse- fordul elő.
leti, törvény és történettudományi osztályának
— (Nyilatkozat.) Alólirtak, az igazság érdefebr. 23-án tartott gyűlésében Trefort Ágoston
levelező tag, Carey-nek 1862-ben megjelent há- kében kijelentjük, hogy a Vasárnapi Újság 6-dik
rom kötetes nemzetgazdászati munkáját ismertette. számában — a „nyíregyházi semináriumi növenEzután az osztályülés összes üléssé alakult, mely- dékek" neve alatt, a szerkesztői mondanivalókban
nek tárgyai közöl a következőket emeljük ki. emiitett vádoló czikket sem be nem küldtük, sem .
Péterfy Károly „népszerű philosophiája" birálat annak beküldésébe be nem folytunk és igy annak
alá bocsáttatott. — A m. kír. term. tudományi beküldőjét alattomos név és czim-bitorlónak kinyitársulat, a kolozsvári r. Irath. gymnasium s kassai latkoztatni kénytelenek vagyunk. —• A vád érdefőreáltanoda kérelmét, az akadémiai kiadványok mére nézve legyen elég annyit mondanunk, hogy
megküldése iránt, az ülés teljesíteni határozta; az intézet helyi felügyelője, Majeszky Lajos ur,
elhatározta egyszersmind, hogy az akadémiai ki- tápintézetünket ez év folytán is már többször
adványok a marosvásárhelyi könyvtárnak is meg- megtekintette, és igy ismételt ízben is alkalmunk
küldessenek. — Egy franczia tudós, ki akadémiák lett volna, a netaláni hiányok orvoslását, a maga
évkönyvét szerkeszti, a magyar akadémiát is fel- utján keresni és eszközölni. — Kelt Nyiregyhászólitja az illető adatok, nevezetesen a tagok és zán, 1863. febr. 20. — A nyíregyházi seminarium
munkáik névsora megküldésére. Teljesitése hatá- növendékei, névszerint : Papp János, Podhrozatba ment. Végül Tóth Lörincz akadémiai radszky János, Csorba András, Gdovín András,
pénztárnok, jelentést tesz, ez év elejétől fogva az Krénisz Róbert, Spitko Reinhold, Lehotkay
akadémia javára befolyt adakozásokról. És pedig: Gusztáv, Jurányi Miklós. — A fentebbi nyilatkoa) Az alaptőkére adakoztak: Almássy Pál 10,000 zatot igazoljuk, azon hozzátétellel, hogy a vádfrtot; a kúnhalasi szabó-ezéh 10 frtot; b) a ház- következtében eszközlött nyomozás utján a vád
épités javára pedig befolyt 347 frt 54 kr. Az ada- alaptalansága tisztán kiderült. — Bartholomaidesz
kozók között van gr. Pálffy Mór, kir. helytartó ő János, lelkész és főesperes. — Meskó Pál, képezdei pénztárnok.
exclja 200 frttal.
** (Lonovics Hollósy Kornéliáról) előbbi szá--.»* ^_4 brassói bányászegylet) múlt hó 21-kén
tartá közgyűlését Bécsben. Jelen volt 29 részvé- munkban adott hirünket eredeti forrásból nyert
nyes, kik 1500 részvényt képviseltek. A tárgyalá- nyilatkozat nyomán oda módosítjuk, miszerint á
sokból felemi itjük, hogy az egylet tavalyi határo- tisztelt nagy művésznő ezúttal nem az egrieknek
zata, mely szerint az alaptőke 15° 0 erejéig köl- igért hangversenyt, hanem a központi pesti kécsönt vegyenek fel, mindeddig nem valósulhatott: pezde és alapintézet számára Pesten fog föllépni,
de alkudozások folynak a hitelintézet, s a bánsági mihelyt Bukarestből visszatérend.
** (Egy fatál bankóit amisitét) fogatott el a
bányák volt birtokosai között, melyek kedvező sikerrel kecsegtetnek. Az egylet mivelése alatti bá- napokban a városi hatóság, ki nem volt más, mint
nyák a lefolyt évben jól jövedelmeztek, miután egy terézvárosi asztalos inas. Ónnal hamis tizkraj2ó,000 ft. fölösleg maradt. Összehasonlítva ezt czáros bankjegyeket készített, s már vagy 15 daaz 1862-ki eredménynyel, melyben 109,000 ft. rabon tul is adott , noha oly roszak voltak, hogy
volt a veszteség, kitűnik, hogy az egylet szép jö- azokat csak este költhette el. Még vagy 20 daravőnek néz elé, mihelyt az erdélyi vasút azon karba bot találtak nála.
*• (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folyhelyezi, hogy kincseit érvényesíthesse. Ugyané
közülésben a kilépett négy igazgató tag helyére, tán Trcffl'-r János, komáromi lakos, valamint Anszavazat utján, Blüdorn, Quaglio, Trojano és dr. tal nevű kiskorú, és János, Józseí és Nándor
nevű nagykorú fiai „Térfrc ; — Rósenstein Izrael
Willr.er ügyvédet választották.
nagyváradi lakos ,,Váradi"va,; — Berger Miksa
esztergomi füszerkereskedő „Hegyváriam ; —
Balesetek, elemi csapások.
Czank László jászberényi kereskedő „$zilvási"ra
** (Elsülyedt hajó.) A dunagőzhajózási tár- változtatták vezetékneveiket.
saság 200 lóerejü vontató-gőzöse, a „Kübek"
** (Halálozás.) Bernát Gáspár írónkat nagy
Mohácsra kiindulván állomásáról 8 uszályhajóval, fájdalom érte. Szeretett édes anyja halt meg Tiszamár a pesti partnál az a kellemetlenség érte, hogy Füreden.
egy kötél a kerekére csavarodott, s némi késést
** (Halálozás.) Tisza László, Tisza Lajos és
okozott; hanem az semmi ahhoz képest, ami a Tisza Kálmán volt országgyűlési képviselőink,
promontóri sörfőző-ház irányában érte. Ott ugyanis hozzátartozóikkal együtt szomorodott szívvel jeegyik katlanja egészen váratlanul szétpattanván, lentik szeretett édes anyjoknak, özv. boros-jenői
a hajó hátulja egészen összerontva tüstént elsü- Tisza Lnjosnénak, született széki gr. Teleki Julyedt, s a kitörés oly rázkodást okozott, hogy az liannának, f. hó 20-án tüdő-szélhüdés következtéelső kapitányt és a második kormányost az egyik ben történt gyászos kimultát, A megboldogult
teherszállító hajóra vetette. A nagy rendülésa kö- hideg tetemeit saját kívánsága szerint a legegyzel parton levő 6 vontató lónak is életébe került. szerűbb módon szállították Gesztre a családi sírÁmbár a hajó romlása is 200,000 ftnyi kár, de boltba. Áldást kívánunk a hű honleány poraira.
a legnagyobb kár, amit ezen szerencsétlenség
** (Eqy derék iparos hunyt el) a napokban
okozott, — hat ember halála. Ugyanis két gép- Debreczenben. Ez Kiss Sámuel, ki néhány év előtt
mester, az első kormányos, az ügyvivő, egy tüzelő, BécsHben a b. Sina család udvari asztalosa volt.
és egy matróz nyom nélkül elvesztek. A szeren- s ki nemrég az asztalos iparra vonatkozó műszavak
csétlenség tulajdonképeni oka még nem derült ki. gyiijtéseérta V. U. utján hét arany pályadijat nyert,
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** (Gyilkosság) Munkácson, Prohácz'ca nevű
lakost, kit magába vonult élete miatt gazdagnak
tartottak, saját lakán fölkonczolva találták. A
gyilkosoknak nem jöttek nyomára.
** (Római régiségek Budán.) A_Drasche-féle
budai téglaház munkásai a napokban, midőn épen
agyagot ástak, nagy kőlapra akadtak. Másnap dr.
Rómer Flóris jelenlétében történt vizsgálatkor
kitűnt, hogy e kőlap évszázadok óta eltemetett
sarcopliag, melynek belsejében a még ép csontvázon kivül több üveg urnára, egy régi római aranypénzzel telt kettős korsóra, több aranygombra s
két nagy aranyrudra akadtak. A kőlemezre egy
nagy három lábú vasszék volt helyezve, lábaival
ugy belé forrasztva a talapzatba, hogy azt alig
lehetett onnan elválasztani.

— Nyilatkozat. Horváth Mihály történelme V. és Vl-dik kötete tárgyában tisztelt előfizetőinknek jelentjük, hogy közbejött
akadályok miatt, lehetlen volt mindeddig
e két hátralevő kötetet szétküldeni. Egyébiránt reményünk van, hogy azon nehézségek, melyek a kiadást, saját hibánk nélkül,
eddig is hátráltatták, pár hét alatt elháritva
lesznek, — miért is kérjük a t. ez. előfizetőket e szokatlan esetben még némi türelemmel viseltetni.
Pesten, febr. 20-án 1863.
Jfeckenast Gusztáv,
könyvkiadó-hivatala.

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 20. „Londoni arszlánok" Vigj.
5 felv. Bourciault után Csepregi.
Szombat, febr. 21. ,,Tiíz a zárdában." Vigj.
1 felv. Ezt követte „Nőnövelde" Operetté 1 felv.
Vasárnap, febr. 22. „Kisértet" Népszínmű
3 felv. Irta Szigeti. Hogy Szigeti, mint Sas uram,
remek alakot állított elénk, nem is kell mondanunk.
Kitűnt még Szathmári az inas szerepében, s különösen a végső fölvonásban megható játéka a nagy
közönséget egészen elragadta.
Hétfő, febr. 23. „XI. Lajos.'' Dráma 5 felv.
Tóth József remek alakitása, s átgondolt játéka,
melylyel szerepének minden legkisebb részét jellemzé, megszerezte számára az elismerés koszorúját. A mellékszerepek is sikerrel voltak betöltve.
Kedd, febr. 24. „Lalla Roukh." Opera 2 felv.
Zenéjét szerzetté Dávid Feliczián. Pauli gyengélkedését mindjárt a darab kezdetén jelentette a
rendező, s ez okból Nureddin szerepének egyik
legszebb része, az éji dal, ezúttal kimaradt. Különben is óhajtandó volna, hogy az igazgatóság egy
jó tenorról gondoskodjék.
Szerda, febr. 25. „Don Caesar de Bazan"
Vígjáték 4 felv.
Csütörtök, febr. 26. „Nőnövelde" operetté 1
felv. és „Férj az ajtó előtt." Operetté 1 felv.

Budai népszínház.
Febr. 20. „Doctor Pipitér és szolgája Rétipip." Bohózat 3 felv. Közben táncz.
Febr. 21. „Béldi Pál." szomorujáték 5 felv.
Szigligetitől. Mindenekelőtt Dósáról kell megemlékeznünk, ki Apafíi szerepében oly jó alakot állított elénk, minőt a budai színpadon már rég nem
láttunk. A jószivii, — valósággal gyenge, de erősnek látszani kivánó, s még józanságában is mámoros fejedelmet szerencsésebben eltalálnialig lehet. — Vasvári Kovács és Simonyi szerepet cserélhettek volna. Míg amaz a számító Telekit, ki
Apafii udvarának lelke volt,nem jellemzéelég élesen : addig emez, Kápolnásinak, az öreg szolgának
szerepében kevesbbé volt megható. Bihariban
(Béldi) dicsérjük az igyekezetet, hogy ily első
rendű szerepre vállalkozott, s méltányoljuk a tehetséget, hogy annak nem minden siker nélkül

felelt n-.ej. Bornemisza Annát, a fejedelem hitvesét Takácsné személyesítette. Jó színpadi alakja,
tiszta szavalása megnyeri iránta a rokonszenvet;
de a szerepe jellemzésére szükséges tekintély-tartás és méltóság hiánya, játékán nagyon észrevehető volt. Mi egyelőre a társalgási darabok anyaszerepeiben látnék őt leginkább maga helyén. —
Horvát annyira el volt rekedve, hogy beszédét
alig lehetett érteni. Szerepének más valaki általi
betöltése, nemcsak ő maga, hanem a közönség
iránti tekintetből is óhajtandó lett volna.
Febr. 22. „Eljegyzés lámpáfénynél." Operetté 1 felv. Ezt követte : „A kis ördög és a szerelmes török." Némajáték 2 felvonásban. Az operettében Vas Amália újonnan szerződött tag
először lépett föl. Hangja, a felső hangokat kivéve,
nagyon fátyolozott; épen azért nem osztjuk azon
magasztalásokat, melyeket egyik vidéki lapunk
szini referense ugyané szerepben reá halmozott.
Egyébiránt játéka elég élénk volt. Lizi szerepét
Krecsányi Sarolta szépen, tisztán, a élvezhetőleg
énekelte. —, Az uj némajáték nem egyéb, mint
a „Szerelmes ördög" czimü nagy ballet sikamlósabb helyeinek összeállítása.
Febr. 23. „Dunavizhordó"' A népszínház pályázatánál 50 aranyat nyert népszínmű, 3 felv.
Szerzője Turcsányi Gyula.
Febr. 24. „A kis ördög és a szerelmes török."
Némajáték 2 felv. Ezt megelőzte „Cselédcsinok."
Franczia vigj. 1. felv.
Febr. 25. „Dunannn apó és fia utazása."
Operetté 3 felvonásban Offenbachtól.
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a hazai népéletből. XXVII. Miszlókai népviselet (képpel).
— ^Országutak a sveiezi havasokon (képekkel). — Népéleti
tárlatok. Huszár Oy. Egyveleg. Egyház. Ipar. Közintézet.
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Bécsi levél. K. T. Szepesi vasút. L. Egy pár szó az orgonákról. Hazai művészeti érdekek. Irodalmi újdonságok. Művészeti hírek. Vidéki közlemények.

A Vasárnapi Djság 9-ik számához 1863.
elfajult vadak görbítik meg nyakukat az ember
fónsége előtt, ez idegrázó, pillanatról pillanatra
meg-megujuló szelidités. Ha Batty ur hangjának,
pillantásának s kezének befolyása egy pillanatra
megszűnik, a ragadozó, vérengző himoroszlánnal
áll szemben, mely egy perez alatt szétszedheti,
lábának egy legyintésével. Az ily productio nem
járhat próbákkal, ez nem bemagolt komédia, melyet a néző előtt lemorzsolnak, ez egy dráma,
melynek szerzője mindannyiszor újból hevenyész
a legkézzelfoghatóbb halálos veszély között. —
Körülötte oldalaikat farkaikkal csapkodó, zaklatott, sodrony-korbácscsal vérig vert oroszlánok,
hogy dühödt fájdalmukban, egetverő haragjukban fölforgatnák az egész circust, egész Bécset,
az egész világot! — és Batty megragadja az
egyiknek sörényét, tátongó torkába temeti fejét,
míg a másiknak éles fogai közé kezét tolja — s az
oroszlánok nyelni sem mernek. A következő
perczben megcsókolja őket Batty, miután sodrony
korbácsát messze lökte magától! — A ki ilyenkor
tapsolni tud, annak nincs szive.
Az „akadémikusok bolond-estéje" igen jól
sikerült. Fénypontját, mint előrelátható volt, a
„magyar lakodalom" képezé. Ugy húztuk és vertük a Rákóczyt, hogy csakúgy zengett bele az
a nagy terem, rá meg néhányat ama bizonyos tiszamelléki frissekből. Tekintetes uram megforgatta a
menyasszonyt, komámasszony rektrammal eljárta
a kállai kettőst, a legénység meg mint az orsót
ugy pörditette meg azokat a tűzről pattant hímleányzókat. „Olyczifrák voltak, majd elröpültek,"
mi czigányok meg oly rongyosak voltunk, hogy
Oly „kecker Nagl," mint a Sáni, két „grundon"
Uruk és parancsolójuk ezeknek master Thom- hasonlóképen „majd elröpültünk," de azért mégis
csak amúgy gyalogosan apróztuk a talpak alá.
sincs, a mit mi otthon ugy fejeznénk ki, hogy son Batty.
Jancsihoz fogható legény nincs három vármegyéA circusoroszlán egészen más ám. — A Józsa és 'Tószögi urakat illeti mindenekelőtt a
ben. Hanem ők beérik a „grunddal." — Fejükön mennyire az európai ballada-irodalomban járatos nagy nehézségekkel járt lakodalmi menet rendea vállalkozóan jobb fülre billentett czillinder- vagyok, a rab-oroszlán e legújabb fajának dicsőíté- zése s a közös sikerből őket illeti az oroszlánrész.
kalap; nyakravalójuk virágos és libeg-lobog, egy sére és ismertetésére, tudtommal a legkisebb rlt- — Mind közönségesen elhatároztuk, hogy a jövő
ingujjra vannak vetkezve s borotvált, kimelegedett muska sem hangzott még. Es mégis mily roppant hónapban ugy a mint voltunk, photographice megnagy képükön veritek gyöngyözik és széles jó kedv különbség a menazseria — és circusoroszlán kö- örökittetjük magunkat s hogy a nagy örömből
sugáro;-. A mint megpillant — foltéve, hogy az zött. Az első többé kevesbbé magához való vadál- önnek is juttassunk egy kis részt, egy példánynyal
vagy, kit a farsangban egyik bálból a másikba rö- latok között van legalább. Osztott fájdalom, fél- fogunk kedveskedni a jó „Vasárnapi Ujság"-nak.
pitett — eléd hozza a „mudlsanbere" Everlt s fájdalom! A fogoly tigrisnek bömbölése enyhitőleg (Elvárjuk. Szerk.)
megkínál vele — egy tá;iczra. Ugyám : fessek, hat fülébe; párduez szomszédjával csak elbeszélHamarjában még azt, hogy a tiszavidéki vasnettek és mudlsauberek ők mindannyian,csakhogy gethet a maga módja szerint s a leopard láttára út igazgatósága még mindig Bécsben van. Ugy
erény dolgában igen kemények. Az egyes aszta- hazájának pálmáiról s határtalan sivatagjairól rémlik előttem, mintha megírtam volna már, de
loknál vidám komák és komor komámasszonyok ábrándozhatik. Hasonhangulatu kedélyek társasá- nem árt az ilyet kétszer is elolvasni.
iszszák az árpa levét s ez igy tart, mig a rendőr- gában van, s ez vigasz. Ah, de itt kik képezik
Holnap lép föl először a szép kis Patti, ez
ség azt nem mondja, hogy punktum. Ekkor a környezetét? Ott ezinezog fülébe az a gnómszerű idő szerint állítólag a világ első énekmüvésznője.
fiakkerek ötösével, hatosával gyűrik a lányokat a Price; ott ugrál át abroncsokon valami röpke, Minden estéért 1000 ftot kap valóságos pengő
hintóba s ugy hajtanak haza felé — már amint egy czifra bayadére, ha jobbra néz, s ott feszeng mel- ezüst húszasokban. Mégis inkább lennék Patti,
bécsi fiakker virágos kedvében hajtani szokott. j lette egynéhány szál, fekete frakkos, fényes csiz- mint Batty vagy — szerkesztő.
K. T.
Koránse higyjék azonban, hogy a lezajlott máju lovász, ha balra tekint. — Oh érdemetlen
napok után búsulunk; sőt az apró házi bálocskák, sors! A vadon fia körülvéve a civilisatió ijedelmelyekben nagygondosan zárják be az ablaktáb- meitől ! Meg kell vallanunk, hogy sajátszerű
Szepesi vasút.
lát s tatarozzák ki ócska hírlapokkal keskeny ré- helyzet s könnyen elképzelheti ön azon feszült
kíváncsiságot,
melylyel
a
falragasz-hirdette
csoI g l ó , febr. 15.
seit, hogy egy árulkodó zongorahang vagy gyertyacsillám ki ne hasson az utczára, e kis bálok da-productióknak néztem eléje. — A mily hyAz erdélyi, az alföldi vasút napilapjainkban
sajátkép most virágzanak leginkább s boldog az, perbolicus kifejezésekben szokott az ily hirdetés állandó rovatok, — s nagy befolyású férfiak állaki azokra meghívást — nem kap. Az az átkozott fogalmazva lenni, annyira elbágyadt ez úttal, ha nak e vállalatok élén, mig a Kassáról Szepesnek s
debardeur egészen elrontotta ízlésünket. Ugy csak megközelitőleg akarta is magasztalni azon innét a Vágvölgyén át Zsolnának vezetendő vonalmegszoktuk, hogy tánczosnőnk odaadással és nagyszerű jelenetet, mely a néző elé tárult. — ról alig téved egy árva szó lapjainkba, pedig ezen
szenvedélylyel csüggjön rajtunk, hogy ezekkel a Végre betoltak valami óriási kalitfélét. Környös- vonal érdekli különösen a tiszai vasutat, és ezen
félénk. 15—16 éves galarnbkákkal nagyon meg- körül deszkákkal van befalazva. Átalános csend vonal valósulásától függ jövője a felföldi iparnak,
gyül bajunk; mert,^ mig ezeknél a táncz czél, és lélekzet-elfojtás között emeli le egyenkint a különösen pedig az ország legéletrevalóbb iparamazoknál eszköz. Ez a különbség — s ez a ma- deszkákat néhány szolga, s minden deszka után ágának, — a vasiparnak. A szepesi vasút is, a
több több világosság hat a kalit homályába s bon- nyilvánosság elé volt már hozva, s az egész eredgyarázat.
takozik ki belőle mind észrevehetőbbé egy élő mény az volt, hogy sárosi szomszédaink megszólEzeken fölül a színházak kifogyhatlan újdon- mozgó csoport s mind magasbra fokozódik az átaságokkal csalogatnak s mig p. a várszínházban a lános kíváncsiság. — Végre az utolsó deszkát is laltak, a vasutat Sáros részére követelvén, s a
classicus darabokban és az összevágást illetőleg elveszik, az öt oroszlán előttünk áll s mi — előt- Szepességnek vezetendő vonalt ellenezvén. Köszöpáratlan játékban gyönyörködünk, a külvárosi tök ülünk. A kíváncsiság különben mindkét rész- net sárosi szomszédainknak ezért is, mutatja az
színházak farsangi szemlékkel tartják fris emlék- ről közösnek látszott lenni, mert első, mit az ügy melletti buzgóságukat, mert ellenkező véleben Carneval királyfinak viselt dolgait. — Hogy oroszlánok tettek, az volt, hogy fejeikkel neki ron- ményük által is segítették a kérdéses ügyet kidea hangversenyzőkben kifogyhatlan Bécset áradat tottak a vasrácsnak s annak pálezái közöl mere- ríteni, miután contraria juxta se ect. s mi vasgyanánt rohaná meg most a sok művész — ez a deztek ránk nagy, zöldesen csillogó szemeikkel. utunkra nézve ezáltal ujabb tájékozást nyertünk.
böjtben magától értetődik. A sok kozől csak Felis leo — igy áll a zoológiában, s csakugyan — — Miután igy magunkra voltunk hagyva, nem
Laubot említem, ki várva-várt négyeseit tegnap hatalmas, megdöbbentő macskák! Ugylátszik, sokat tépelődtünk, sőt inkább azon voltunk, hogy
kezdé meg három derék zenész társaságában. Mig hogy afrikai vendégeinkre nem igen gyakoroltunk már most magunk erejéből érjünk czélt. — Hogy
Joachim játékában a plasticitás, Vieuxtempséban kedvező benyomást, mert kegyetlenül elkezdtek vasutunkat a kormány figyelemre méltatta, bizo» méltóság ragad el és hat reánk, Laub mint egy ásitani; persze ez az ásitás is beillett egy kis nyítja az, hogy a helytartótanács, b. Barkóczy
Zeusz dörög hangszerén. Ennyi erőt még nem mennydörgésnek. — De csitt! A láncz megcsörren Ferencz szepesi főispáni helyettest felszólitá, adna
hallottam hegedűn kifejteni; a műértők azt mond- s hirtelen szökéssel egy emberi alak ott terem az véleményt arról, mennyiben van a Szepesség, a
o k ' hogy hangjának szélessége utólérhetlen s öt fenevad között — ez az ő urok és mesterök! s Kassáról Gallicziába, s a Kassáról a Szepességnek
trillái aranyeső gyanánt hullnak rád, hogy arpeg- ugyané perczben a circus-oroszlán eltűnt s előt- a Vágvölgyén át Zsolnának Oderberg felé tervegioja ilyen, flageoletje, stacatója meg amolyan tünk áll a Sahara orditó királya, ki megrázva hul- -ett vonalok által érdekelve. A főispáni helyettes
stb. stb. E n m e „ a z t m o n c i o n , hogy Laub az én lámzó üstökét, mérföldekre rémiti el a remegő zen reánk nézve oly fontos kérdést, az illető feFrtce barátomhoz képest, ki ez idő szerint Kenz állatokat s kezdődik a zendülő, vad természeti lekkel akarván közleni, az érdeklett hatóságokat
loyarkorében hegedül, semmi, igazán semmi! Laub erőt lenyűgöző emberi hatalom zordon-szép jele- és testületeket, u. m. Szepesmegyét, a XVI. váerősen állhat, mert azon talaj, melyen művészete nete. Ez nem afféle productio, hol már dresszirozott, rosi kerületet, Lőcse és Késmárk sz. kir. városokat, a felső-magyarországi bányapolgári, a vasáll, szintén erős. Könnyű ugy hegedülni, mikor
embernek nem kell minden perczben attól félni,
hogy jaj Istenem ! mindjárt hányat esik és ször(Népies bálok. — Komoly és tréfás hegedű- nyet hal, könnyű bizony, mikor ott áll a nagy pósök. — Igazi oroszlánok a circusban. — A ,ma- diumon, vagy leül arra az erős lábú faszékre. Hanem ezt az én Price barátomat tessék megnézni
gyár lakadalom." — Patti és Batty.)
A farsang lezúgott, a szó szoros értelmében és meghallgatni. — Bejő egy lángvörös üstökü,
lezúgott — mert igazán viharszerü volt. — Nem halaványra pingált, vézna legény, egyik kezében
kevesebb, mint 2000, irom két ezer bálban ugrál- hegedű — másikban létra. Jó. Még ebben semmi
tunk és izzadtunk, ide nem számitva a házi és ud- sincs, ezt én is megcsinálom. Hanem most merevari bálokat (ezekben ugyan nem igen ugráltam) dekre állítja fel a hágcsót, melyet semmisem tart
s a consistorium különös kegye folytán a farsang a jóságos földön kivül; Fölszalad rajta mint a móegész folyama alatt érettünk és miattunk fagyos- kus s legcsucsán szépen lecsücsülve, előveszi az ő
kodó fiakkerek és fűlő mosólányok örömére ham- hegedűjét s oly szépen kezd el muzsikálni rajta,
vazó szerdára kitűzött gemüthlich tánczvigal- hogy igazán élvezettel hallgatja az ember.Ugyizeg,
mozog, hányja veti magát,hogy én kétszer is leformakat.
dultam
volna azóta a létráról. Elhúzza a velenczei
Ezek a fiakkerbálok sajátkép vesztettek már
régi vonz- illetőleg lökerejükből, a mennyiben az carnevált, minden trillástól, laufostól és doppelembert, ha kocsisnál egyéb mert lenni, min- grifFestől együtt ugy, miszerint hirtelenében azt
den fölösleges czeremonia nélkül kilökték. Nincs is elfelejted, hogy ez ember egy támasztatlan, idemár exclusivitás s a világ leggyorsabban haladó oda ingadozó hágcsón hegedül. Maróbb paródiát
embereinek, a bécsi fiakkereknek sem szabad a modern virtuóz-nyavalyára nem ismerek. Maga
hátramaradni. Ok is megtágiták azon szűk kört, a hegedülés nem elég, nekünk még az is kell, hogy
melyen belől eddig tánczoltak s fogadtak maguk- valaki folytonos életveszély között hegedüljön.
Renz circusában még egyéb is van.
nak nagyobb termet és magukba ujabb elemeket,
Öt darab lybiai oroszlán, valóságos dörgeanélkül azonban, hogy becsvágyuk volna assimidelmes
szavu , szépsörényü , simaszőrü oroszlán.
lálni ezeket. — Szó a mi szó, az ily bálban nem
Távolról
sem hasonlítanak azokhoz a nyomorult,
egyszer jött kedvem, ha csak néhány órára is,
fakó,
kóczosszőrű
kopott menazseria-oroszláfiakkernek lenni; mert e minőség édes jogokkal
nokhoz,
kik
a
P.
T.
közönség
tiszteletére forogjár. A világ leggömbölyübb idomait szabad átölelnak
a
maguk
tengelye
körül
abban
a szűk ketreczned, hogy a landlerek ringató dallamain forogj a
keféletlen padló csomóin. A „fese" Sáli neked ben és adnak nekik minden napra két font húst.
nem virit, a „netté" Netti nem beléd, hanem Sá- Egy jóravaló kutya is többet kap — vagy legalább
niba, a fiakkerek legcsinosbikába kapaszkodik. érdemel.

6478. Rimaszombat.' Bánfi. Nem kaphatnánk öntől
a levele elején emiitett férfiút illetőleg részletesebbb életa
b
c
d
e
f
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rajzot? Maholnap szükségünk lenne rá.
Világos.
6179. K. U. Ugy tartjuk, ama kinyomott verscsoVilágos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
magnak csak addig volt értéke, mig a boldogult mag.* személyesen osztogathatta szét. Ha egyébiránt adandó alka37-ik számú játszma.
lommal az itt lakó család kezébe szolgáltatjuk, ez tán legTARÁBA
K.
és
ENGEL I. között. Pest. 1863. febr. 14.
czélszerübb lesz, a mit tehetünk.
Világos. (T.)
Sötét. (E.)
6480. Gyanta. R. I. Nagyon sajnáljuk a hibánkon
1)
e2— e4
e7—e5
kivül elkövetett cserét, s igen örvendünk, hogy a gyantái
2) F f 1 — c 4
H g 8 —f 6
uj ref. templom sokkal szebb a valóságban, mint az álta3) H g l - f 3
d 7 — d5
lunk közlött rnjzban. Mind az illető rajzot, mind a leiró
e5— e 4
4) e 4 - d 5 :
szöveget az illető épitész Pr. mérnök ur kezéből kaptuk,
F f 8 — d6
5) V d 1 — e 2
mint igazit és hitelest. Nem volt jogunk és okunk, az utób6) d 2 — d 3
0 —0
bit kétségbevonni. A korábban vett rajzokat vissza7) d 3 — e 4 :
H f6 — e 4 :
küldjük.
8)
0 - 0
f 7 - f5
6481. St. . . E . . D. . . Tájékozásul tudatjuk, hogy a
9) H f 3 — d 4
V d 8— h4
V. U. péld inyai szombaton este, a P. U. példányai szerdán
10)
f2 — f 4
B f 8—f6
este adatnak fel kiadó-hivatalunk által a postára.
11) B f 1 — f 3
B f 6 — g6
6482. Gyulaháza. M. M. A kérdezett ur hollétéről mi
12) H b 1 — c 8
F c 8- d 7
em birunk biztos tudomással. Ugy sejtjük, hogy vagy Lő13) H c 3 — e 4 :
f5-e4:
csén lesz, vagy már Tokajban. Különben üzleti ügyekben
14) V e 2 — e 4 :
Hb8
—a6
megbizottja Tihy Károly kereskedő Debreczenben.
15) F c 1 — d 2
Ba8—o8
6483. Bátsi, Cs. P. A 4 ft. annak idejében megér16)Hd4 - e6
H a 6— c5
kezett s át lön adva az illető helyen. A munka azonban
H c 5 — e 6:
17) V e 4 — e 2
közbejött hatósági akadályok miatt mindeddig ki nem
18)
d5—e6 :
F d6— c5T
adathatott. E tárgyra nézve bővebb jelentés olvasható
19) K g 1 — h 1
Fd 7 — c 6
lapunk mai számában.
20) B a 1 - f 1
B g 6 — h6
4684. A A * í . J- A. derék életrajzot köszönettel vettük.
21) h 2 — h 3
Vh 4 — g4
A kép megjelenését telhetöleg siettetni fogjuk. Ama bizo22) K h 1 — h 2
F c 6 — f 3:
nyos költségek nem a szerkesztői pénztárt terhelik, hanem
23) B f 1 — f 3 :
b7-b5
a kiadóit. Legyen elég ennyit megérinteni tájékozásul.
24) F c 4 — d 5
B h6 — h 3 : t
6485. Pozsony. B. Ama város és vár rajzát és leirását
25) g 2 - h 3
Vg*-g1 £
már többféle ismertetésben hozta lapunk.
6486. Szeged. Sz. L. Világosan kérjük kiiratni az
161-dik számú feladvány megfejtése.
összeget : hány forint jár Pf.-nek ? Azonnal rendelkezünk,
Világos.
Sötét.
mihelyt megtudjuk. — A czikk megvan, és bizonyosan jőni
1) B e 1 — c 1
H c 8 — e 5 : A)
fog, mihelyt csak lehet.
2) Vg 3 - b 3
c4 - b 3 :
6187. Andrásfalil. M. B. Vettük a becses kéziratot.
3)
c2 —c 4
Miután az nézetünk szerint leginkább a Kisfaludy-társaságot illetné, legelőször is itt fogunk vele kopogtatni,
A)
s csak, ha itt nem fogadtatnék el, fordulunk más felé.
Fd4 — eö
1)
tetszés szerint.
2) B c 1 - d 1
8)V—v. H - : j :
— A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai tárgyáHelyesen Tejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
ban. A minap történt felszólításokra a következő eladó
Kis-Kürtő són : Csemiczky Károly. — Debreczenben : Sperber
példányok jelentettek be:
— A V. U. 1855. és 1856. évi folyama, hiánytalanul, F. — Váczon: Niczky Pál. —Parabulyban : Rolhfeld Jóborítékba fűzve. Ára a két kötetnek 9 ft.; sőt, ha a vevő zsef. — Pesten : Cselkó György.— Kassán : Skvór Antal.
saját költségén viteti el, vagy a postaköltséget megfizeti, — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Szegeden: Ga8 ft. Értekezhetni eziránt Horváth János ref. lelkész úrral yasi Imre. — Jász-Berényben : Scopian Sándor. — Gyepeen : Kun Sándor; végre Hevesi.
Sz.-Györgyvölgyén (u. p. AIsó-Lendva).
— A V. U. 1856. évi júliustól kedve 1860. évi decem_
Csatolvány: A magyar irodalom azon neber végéig, tisztán, teljes számban, kötetlenül. Ára 30 ft.
Bővebb értesítést ad Szabó János (ezelőtt Schneider) vezetesb, ujabb és legújabb terményeinek lajstroma,
Baján, zöldfa-uteza 662. sz.
melyek Hcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
— Az 1856-ki évfolyam, hiány nélkül, de kötetlenül, az utolsó években s legújabb időben kiadattak.
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4 ftért. Úgyszintén az 1857-ki folyam 4 ftért. A posta-dijat
a vevő fizeti. — Keresztyén János ur a keresett 1855-ki
egyes számokat szintén megkaphatja, a postadíjon felül a
folyó áron. Bővebben értesitThúri Károly ref. lelkész Zán
kán (u. p. Sümegh-Tapolcza).
- A V. U. 1854-1860 évi folyamai, 7 kötet, egyenként 8 írtjával, össze?en 56 fton. Az egyes folyamok teljes
számuak s kemény boritékba kötvék. A szállitási költségeket a vevő fizeti. Egyes kötetek nem adatnak. Bővebben
értesít Bende András földbirtokos Kókesziben (u. p. Balassa-Gyarmat).
— A venni szándékozókat kérjük, hogy az illető eladókkal egyenes összeköttetésbe lépni szíveskedjenek.
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termelők egyletét, s a szepesi gazdasági egyletet,
múlt január hó 31-érc Iglóra hivá meg tanácskozmányra, melyben a szepesi vasút körül oly fáradhatlan Fest Imrénk, ezen vasutak által érintett
szepesi érdekeket taglalván, nemkülönben a kassaoderbergi vasút ügyének jelen állását előadván,
a főispáni helyettes ur dús anyagot talált, a helytartótanácsnak felterjesztendő véleményében a
a vasút fontosságát Szepesre nézve kitüntetni. —
Erezvén annak szükségét, hogy vasutunk ügye
befolyásos, tekintélyes férfiakra bízandó, egy választmány alakításában lön a megállapodás, mely
választmány oly férfiakból álljon, kik a szepesi
vasút által érdekelve is lévén, magas állásuknál
fogva, az ügy előmozdítására befolyással is bírnak. Erre nézve a választmány elnökéül herczeg
Koburg-Koháry Ágoston lesz megkérendő. S így
hiszszük, hogy e reánk nézve életkérdéssé vált
vasút létesül, még pedig annyival inkább, mert e
vonalra Riche belga bankárház már régebben vállalkozott, kivel folyton folynak az értekezletek. L.

Egypár szó az orgonákról.
A Pesti Naplónak folyó évi január végső
napjaiban kijött valamelyik számában a jászárokszállási orgona kijavításáról tétetvén említés,
jelen sorok írója alkalmat vett abból magának,
azon orgonáról bővebben megemlékezni, mely
t. i. figyelmét már régen magára vonta. •— Az
állittatik ugyanis felőle ama czikkben, hogy ,,"z
nagyszerű, és még 1701-ben készült." Ez igen
sovány mondás oly műről, melynek kevés mását
lehetne hazánkban találni nem annyira nagyszerűsége — mert húsz vagy huszonkét változatú orgonát nagyszerűnek még nem igen lehet mondani,
— hanem inkább szerkezetének jósága, és hangjainak kelleme miatt, mit alólirt egypár alkalommal nagy gyönyörrel, és lelki élvezettel hallhatott,
mikhez még külső idomának disze is járul. És
valóban irigyleni lehet, kivált a hozzáértőket, kik
annak hangját gyakrabban hallhatják s mellette
dicsérhetik az istent; köszönetet érdemelnek azon
már rég elhalt jelesek, kik az Ő-Buda-Czellben
megüresedettt kolostor templomából ezen orgonát
megszerezték, habár elég drágán is (1001 körmöczi
aranyon); — de dicséretére válik a jelenlegi árokszállási érdemes előjáróságnak is, hogy azt, amint
látszik, nagy gonddal és alkalmasint költség-kimélés nélkül is, kijavíttatta és jó állapotba helyeztette:
csak az kár, hogy bővebb és szakszerűbb ismertetést nem tettek róla az érintett czikkben, melyből
kitűnt volna szerkezetének módja, aztán változatainak minősege, és egyszersmind készítőjének
neve, mert ha hazai mestertől eredt, ugy neve
méltó a felfrissítésre, sőt még akkor is megérdemelné neve tolatását, ha külföldi lett volna a derék művész. En tehát ezen hiányokat valamennyire
kipótolni akarván, az elhallgatottakat a következőleg egészitem ki a kijavító pesti derék orgonaműves Ország-Fazekastól vett szives tudósítás
nyomán :
Azon orgonakészitőnek nevét s lakhelyét
nem lehet tudni, minthogy ezeknek semmi nyoma
sem találtatik, noha e sorok írója az egykori
hírneves bécsi Robertet tartotta annak, hanem
ha igaz, hogy ezen orgona még 1701-ben készül:, akkor ő az nem lehetett, mint a ki még a
jelen század elején is élt, de akárki volt, igen
jelesnek kellett lennie a maga mesterségében. Az
orgona pedig magában a következő változatokat tartalmazza két claviaturával és három
testben, u. m. a Positivum : Principált, Octávát,
Mixtúrát, Dulciát, aztán Major és Minor Flautákat; — a Manunl pedig : Nagy-Principák, első
és Super Octávákat, Mixtúrát, Solicionált, háromfelé Flautákat u. m. kissebbet, nagyobbat és Versát, és még Bordont is; — a Pedál végre : szintén
Nagy-Principált, aztán Octávát, Quintát, ViolonBasst, és General-Basst. — Ezekből kitetszik,
hogy mily szép hangzatok vannak benne, melyek
tinómul készített fa, és remek, s jó anyagú czinsipokból állanak, — és azért szólanak ugy a
szívhez és leiekhez.
Igazán kár, hogy hazánkban ezen mindenféle
zeneszerek legnemesebbike, és a zenészetnek
alapja, u. m. az orgonacsinálás, és orgonálás művészete, nem tartatik kellő és műveltségre mutató
becsülésben, mert ritkán tapasztal az ember ezek
iránt részvételt és érdekeltséget, sőt inkább meg
nem bocsátható közönyösség és hidegség uralkodik irántok s pedig ennél szebb valamit alig lehet
képzelni, kivált ha jól kezelik mind készitésben,
mind pedig rajta való játszásban, s így kétszere-

sen dicséretre méltó az árokszállásiak ízlése, kik,
a mint látszik, eme művészetet megtudják becsülni,
s szeretnek azzal maguknak lelki gyönyört szerezni.
Jelen sorok irója nem nagyon régen bővebben irt egyik hírlapban a buda-pesti orgonákról
s egyszersmind szóba hozta a sok élvezetet ígérő
orgona-conczerteket is, de sajnos I eddig semmi
részvét sem mutatkozott iránta még itt BudaPesten sem, hol pedig igen alkalmatosán lehetne
olyat létesiteni, s igy lassan lassan divatba is
hozni, mi csak becsületére válnék a létesítőknek,
a hallgatóknak pedig gyönyörű és nemes élvezésérc, kivált ha jó czélokra is szolgálnának. —
Egyébiránt, miután egy hazai jeles tudós
a nevezetesebb és régibb, kivált magyar feliratú
honi harangok leírását megindította, méltó és talán még érdekesebb lenne azt a jelesebb orgonákról és készítőikről is megtenni, azok rajzaival
együtt, minthogy ezeknek alkotása és kezelése
inkább vág a szépművészet körébe.
Végre, jelen sorok irója tudtával, hazánkban
a következő helyeken találtatnak 30 s azonfelüli
változatú nagyobbszerü orgonák, u. m. Esztergomban, Egerben (ha már kész egészen), aztán
Pécsett és Nagyváradon a székes-, s Lőcsén a városi kath. templomokban, továbbá Brassóban az
evangélikusok. Debreczenben a reformátusok és
Pesten az izraeliták templomában, s ugyancsak
itt a belvárosi kath. főparochiáiban, mely 24 változatú ugyan csak, de jósága és jeles készülete
miatt szintén nagyszerűnek mondható, néhai helybeli híres orgonacsinálótól Herotektől, valamint a
Buda-Vizi-városi nagytemplomban levő is ismeretlen mestertől, mely szintén kolostori templomban állott eredetileg, t. i. a várban létezett karmelitákéban, melynek, hangjáról és ízletes külalakjáról itélve, aligha az árokszállásival nem azonegy
készitője volt, szintén 3 testben s 2 Claviaturávaí,
és a pesti belvárosival hasonlólag kettős Frakturával. •— Épen most készül a komáromi SzentAndrás temploma számára is egy eiőre is dicsért
nagyszerű mű Sziléziában.
S. J.

dani, hogy „a debreczeni ref. h'stemplom tervét ez,
vagy amaz készítette," még sokáig nem fog megtörténhetni; — az ezen ügyet kezelők közbizalomban álló érdemes tagjairól pedig mindenki meg
van győződve, hogy semmiesetre nem történt általuk eddigelé,a mi a fennirt czikk íróját a titkok
leple alatti kurkászásra s oly furcsán hangzó közlésekre legkevesbbé is feljogosíthatta volna, anynyival inkább pedig, mert nem vonva le a kiemelni szándokolt tervező urnák érdemeiből egy
cseppet is, — a beküldött 6 tervet többi közt
alólirottnak is sikerülvén megszemlélhetni, mind
egyéni, mind a nagy többség nézete szerint elmondhatni : mikép a hat között van még ott több
terv is, mely a Sürgönynek Feszi ur tervét előre
ajánlgató czikkirója előtt szintúgy bírhatna „szerves tagozatokkal, szigorún szerves toronynyal,
nyugodt formákkal, tagozódott vonalok átmetszetével" stb. (mely irtózatos művészi kitételek fenséges értelmét azonban mi alsó légkörben mozgó
szegény laicus atomok ugyan alig vagyunk képesek véges elménkkel csak megközelíteni is), — a
nagy többség előtt pedig építészeti szépség, tetsző alak, esin, arány, szép ízlést tanusitó modor,
s a ref. egyház szertartásának s elveinek megfelelő kül- és belelrendezés tekintetéből szintén
kiváló figyelemben s tetszésben részesül, s mely
a közvélemény szerint az emiitett czikkek alatt
gyanítható „szentélyei, hölgykarzatos" (mit keres
mind ez ref. templomban ?) tervvel minden tekintetben versenyt áll, sőt innen-onnan még többre
is becsültetik.

Meg vagyunk győződve, mikép azon szép elismerésben álló épitész ur, kinek nevével — ugy
akarjuk hinni : tudta s akaratán kívül követtetett
el e boszantó tréfa : — nem szorult a hiúságnak
e hitvány -eszközére, — és nem is hozzá, de átalában az ily hirvadászok előre tolakodni szerető
csoportjához mondjuk : nem ez ut vezet nálunk a
Helikonra! — Hagyják ezt uraim ott künn! —
ne áraszszák e mételyt a magyar művészet sarjadó pariagán.
Önök pedig, kik e terv-ügyben közelebbről
érdekelvék, legyenek nyugodt türelemmel, várván
az idő teljességét, mert teljes meggyőződéssel elmondhatjuk, hogy a birálati eljárás itt oly erős
alapra van fektetve, hogy az arra épült közbizalHazai művészeti érdekek.
mat s megnyugvást ily előre kolompolt nyeglesé(Néhány szó a debreczeni ref. kistcniplom terv-ügyében.) gek nem veszélyeztethetik.

A Vas. Újság 4-dik számában a debreczeni
ref. templom tervére vonatkozó tudósítás különösen meglepett mindenkit, ki e tárgyat a köz-érdekeltségnél fogva figyelemmel kiséri. — E czikk
nem kevesebbről tudósítja olvasóit teljes határozottan és egyszerűn, mint arról, hogy a „debreczeni ref. templom tervét Feszi pesti építész készítette" stb. — E közlés egyszerű kivonatban épen
az — kerekebb határozottsággal — a mi a Sürgönyben egy rettenetes panegyrikával adatott elő.
(Lapunkba is onnan szivárgott át a kérdéses tudósítás ; de a következő számban már illetékes
czáfolatot nyert. Szerk.)
Valóban a Sürgöny czikkét érteni nem lehet;
az érdekletteknél pedig nem kevés megütődést
idézett elő, sőt Feszi építész urnák minden bizonynyal köszönetre méltó szolgálatot nem tett.
E sorok irója, mint legközelebbről nem érdeklett ugyan, de e tárgyat figyelemmel kisérni kívánó egyén, — legközelebb is megfőí'dult Debreczenben, s a már ekkor a Sürgöny utján kürtölt
csalóka hirt valóban boszankodással fogadtak az
illetők.
Minden érdeklettnek megnyugtatására bátran
ki lehet mondani, mikép e hír — a kürtölt alakban — teljesen alaptalan.
Van beküldve — mint már a lapok utján is
közöltetett — összesen hat terv. — A pályázati
hirdetmény nem közlötte ugyan az ily pályázati
versenynél nyilván kitétetni szokott titkos eljárás
föltéteit, sőt a mulhatlan szükséges irányadó adatokat sem, de azért tudnivalóképen az ismeretlen
beküldések titkos jelige alatt történtek. — A tervek e mai napig is — sőt még sok ideig fognak a
7 tagú jury kezei között forogni, mert minden
egy-egy tervre hat bíráló fogja egyéni szakértő
véleményét kimondani és beadni, s ekkor fog az
összes jury a gazd. szakbizottmánynyal, a beadott
véleményekhez képest felettök javadatot tenni, s
még csak ezután kerülendnek az egyházi nagygyűlés elé, mely kimondja aztán rajok a határozottan döntő véleményt, 8 választandja a hat közöl, a melyik czéljának legjobban megfelel.
E czélszerünck látszó eljárás természetesen
tetemes időt igényel, s az hát, hogy kire lehessen
— majd még jóval később — határozottan kimon-

Irodalmi újdonságok.
** Megjelent uj könyvek :
„Vad rózsák" Székely népköltési gyűjtemény. Összeszedte Kriza János. Stein bizománya, 577 lap, s 2 ft. 50 krért minden hiteles
könykereskedésben kapható. E műben a népköltészet sok drága gyöngyével találkozunk. Szerzője
| még a Kisfaludy társaság gyűjteményének meg| jelenése előtt föltette magában a székely népköltemények összegyűjtését, s fáradhatlan kitartással fogott annak foganatosításához. Működését
szélesebb körre terjeszté, mint előtte bárki, s
mint született székely, s az egész székelyföldön
átalánosan ismert és tisztelt egyéniség, a legörvendetesebb eredményekhez jutott. Ezenkívül,
gyűjteménye azon tánezszók és népmesék által is
gyarapodott, melyeket grót Mikó Imre, müvéhez
csatolás végett, szerzőnek átengedett. A gyűjtésben, kiválóan segédkezet nyújtanak: GálfiSándor
és Kiss Mihály; a rendezésnél pedig, jeles költőnk
és műitészünk Gyulai Pál támogatását nyerte
meg. E jeles gyűjteményt az egész nemzet köszönettel fogadhatja : a székely, mert népét illőleg
látja bemutatva; — a nem székely pedig örülni
fog, hogy e derék népet, sajátságaival együtt, ily
közelről ismerheti meg. A mű három kötetből álland, s első kötete hat szakaszra oszlik. Az I-ső
szakaszban 588 „Ballada, Népdal s Rokonneviüek"
1
foglaltatnak. A I I . szakaszt a „Tánezszók' képezik; a I I I . szakaszt a „Találós mesék/' — a
IV-iket a „Népsojátságok," — V-iket a „Népmesék." Végre a VI. szakasz 2000 székely szó ismertetésével „Tájszótárt" közöl. Irodalmi kincseink e munkával nagyban gazdagodtak, s ha a
másik két kötet is az elsőhöz lesz hasonló, benne
és általa a székely nemzetnek élő emlékoszlop lesz
állitva.
„Görögország, íörtóieíe/'Magánolvasásra irta
Oaramszeghi L. Ágost. I. kötet : „Görögország
történelme Nagy-Sándorig." A magyar tud. Akadémia által társai között viszonylag legjobbnak
talált mű. Pesten, 1863. Kiadta és nyomtatta Poldini Ede, 380 1., ára 2 ft. Ki Görögország hajdani

fényes múltját még nem ismerné : élvezettel olvasandja.
,.Az alkotmányos politika tana." Irta Constant Benjámin, forditotta Perlaki Sándor. Pest,
1862. Trattner-Károlyi nyomdájában. Ara 1 ft.
20 kr.
„A „Statistikai közlemények" IV. kötetének
I. füzete, szerkesztette Hunfaivy János, kiadta a
m. t. Akadémia. Tartalma következő :
Pesti magyar kereskedelmi bank, Galgóczy
Károly tói; — Magyarországi takarékpénztárak,
Galgóczy Károly tói; — A magyar korona területének bányászata 1861-ben, Hunfaivy Jánostól;
— A pesti kereskedelmi kórház és nyugdíj-intézet, Weninger Vinczétől; — Cs. kir. szabadalmazott első dunagőzhajózási társaság, Galgóczy Károlytól; — Némi adatok Magyarország termelésének ismertetéséhez, Korizmics Lászlótól; — Az
egri róm. kath. érseki megye oktatási népessége
1861-ben, Tormay Károly tói; — A technikai és
reálügy hazánkban, Kautz Gyulától; — A hazánk
területén létesült vasutak ismertetése. I) a tiszai
vaspálya-társaság, Lónyay Menyhérttől; — A
tíszamelléki szab. kölcsönös tüzkártéritő-társulat
Weninger Vinczétől; — Államköltségvetés az
1863-diki közigazgatási évre. Egyveleg.

iras magarázoDoctoroknak irasokbol, a Debretzeni Marburgban, a német császár s több egyházi és
Tanitóc által, ki oult szét András napia es Karaczó világi fejedelem jelenlétében a szentek közé soIlaunac 1, 11, 13 és 14 napian, az egész keresz- rozzák.
tyéni gyuelekezet eloet, Christus Urúc szueletese
után ennyi esztendőében 1561. Debretzoembe
nyomtatott Anno 1562. — Az előszó után ez áll :
Vidéki közlemények.
— „Debretzoenben irta 1562 esztendőében Februariusnac 14 napian. Huszár Gal a Cassai Lelki
R (Szepes), febr. 18. (Szellemi sfarsangi
Pásztor. Exul." — A könyvhöz vannak csatolva, élet.) Szellemi életünk fokmérőjéül megemlitjük,
A az egésznek harmadát teszik a következő czirnű hogy múlt január hóban az iglóí postán 172 hírlap„predicacioc" — „A Christus koezbeirasarol való példány adatott ki, és pedig : magyar 56, német
predicacioc, mellyé Melius Péter Doebroetzoeni 110, tót 6. A magyar lapok közöl legelterjedtebb
lelki Pásztor irt."
a Vasárnapi Újság 17, a Politikai Újdonságok
** (Uj zenemüvek). Rózsavölgyinél ismét két 15, Idők Tanuja 4, Pesti Napló, Sürgöny 3, Magyar
érdekes és a buda-pesti zenekedvelő közönség előtt Sajtó, Hon 2 példányban stb. A német lapok köa szinházi előadások folytán jelenleg épen alka- eől : Zipser Anzeiger 38, Pester Lloyd 17, Wanlomszerű zenemű jelent meg; ezek : „LallaRoukh" derer 8, Bazár, Pariser Modellé 7, Damen Zeitung
opera de Felicián Dávid. Pour le piano, par A. 5, Neueste Nachrichten 4 példányban stb. A tót
Kováltsik. Ára 1 forint. Továbbá „Dunanan né- lapok közöl jár a Pest-Budinszki Vedomosti 3, és
a Csernoknaznik szintén 3 példányban. — Már
gyes" Ára 60 kr.
most próbáljuk meg az alkalmazást. Az iglói pos'* („Vak darázs") czim alatt nemsokára is- tához tartozik Igló és Wagendrüszszel városokon
mét egy uj humorisztikus lap fog megjelenni. Ha kivül 25 község; az iglóí posta-kerületnek népes„darázs," hát már csak hadd legyen; de óhajta- sége legalább is 18,000, esik tehát minden 104
nok, hogy ne legyen „vak," az az jól megnézze, lakosra egy újság, — nem akarjuk ez arány kedhogy kit és hol csíp.
vezőtlen voltát igen bőven fejtegetni, csupán any** (^4 múlt számunk újdonságai közt említett nyit emiitünk meg, hogy nem találjuk öszhang„Kegyelmes királyi utasítás a váltóbiróságok melléklet) mai számunkhoz van csatolva. Irodal- zásban, városi polgárainknak saját magunk által
számára." Legfelsőbb engedelemmel ujabban köz- munk ujabb és jelesebb termékeinek e gazdag nem ritkán erősen hangoztatott műveltségével,
rebocsátotta Hege'iüs Lajos udvari titkár, jogtu- jegyzékét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
sem pedig a polgárainknál átalánosan feltalálható
dor es hites ügyvéd. Megjelent Kilián Györgynél,
jóléttel.*) Tudjuk mi azt igen jól, hogy többen
Pesten. Ára 80 kr.
3—4 lapot is járatnak, mig még sokkal többen,
„A „Szeszélyes hölgy" czimü érdekes regényés pedig olyanok, kik vagyonosságukat teli szájjal
nek négy utolsó része is megjelent, Hartleben K.
hangoztatják,
és művelteknek is akarnak tekinMűvészeti hirek.
A. Olvasó-tárában, mely a legújabb külföldi retetni, épen semmi lapot sem járatnak. Állitásungények s útirajzok gyűjteményét tartalmazza, —
** (A pesti müegylet igazgató-választmánya), kat bizonyítja a Zipzer Anzeigernek (Szepesi Ér!»9 —106-dik füzeteiben. Ára, füzetenkint 40 legközelebb tartott ülésében a részvényesek között tesítő) csekély 38 előfizetője. E lap egészen a
krajezár. Forditotta Székely József.
kisorsolás végett a következő képek megvásárlását helyi érdekek lapja, a szepesi lakosokba vetett
** („Utolsó köny csepp") czim alatt, b. Pod- határozta el : a halberstadti boldogasszony templo- bizalommal indult meg, bizván az annyira feldimaniczky Friyyes, két kötetes regényt fejezett be, mának belső udvara, Steurwaldtól (140 ft); tisza- csért értelmiségben, — s ime egy nevezetes vidéke
mely a kedvesebb szépirodalmi termékek közé lesz völgyi részlet Marmarosban, Mezei Józseftől a Szepességnek mindössze 38 előfizetővel képviselsorolható.
(150 ft) ; bodentói tájrész, Laris Herminától teti magát ! !
** („Családi füzér" czim alatt Vachott Sán- (90ft); családjára várakozó római paraszt, HeinHa azt akarjuk, hogy a Szepesség lapja megdorné,) pár hét múlva uj folyóiratot indít meg, rich Edétől (120 ft); összesen négy kép, két hazai éljen, hogy az napról napra haladjon és szívesen
mely vállalat ajánlására az előfizetési fölhivás s két idegen. A müegylet a salzburgi müegylettel látott, befolyásos lappá fejlődjék, — ekkor első
következő helyeit idézzük : „Szünórák" czimü fo- sorsolásán a második nyereményt, Hausch Antal- feltétel az, hogy a közönség melegen pártolja.
lyóiratomat a megjelent hat füzetben befejezvén : nak egy 180 ft. értékű festményét megnyeré. Ez
Egyébként nincs oka a Handabandának
uj vállalatot vagyok bátor a családi körök számára már műegyletünknek ez idén negyedik nyerereánk
neheztelni, hogy mi politikai farsangot
a. t. olvasó-közönség kegyeibe ajánlani. Az ménye.
ülünk, s ugylátszik, mintha a tavalyi farsangi po„Anyák hetilapjának" „Szünórák" czimü vállala** (Izsó Miklós szobor-pöre) még most sem
tom mintegy folytatása volt, s most kiadandó dőlt el. Három müértő: Alexi szobrász, Skalniczky litikát helyre akarnók ütni, mert a tavalyi mulaszfolyóiratom a kettőnek egyesítése és szélesbitése épitész és Telepi festesz, 2000 forinta becsülte a tásért bőven kivettük részünket. — Hegyen^völleend. Irodalmunk mindennemű olvasmányban „Juhászt," — az ellenfél ügyvéde azonban hallo- gyön lakadalom! azaz : csak tánczvigalom! Es ez
inkább bővelkedik, mint az effélékben, bár alig más szerint ujabb becslés nyomán be akarja bizo- egészen rendén van, valamint e vegyes nyelvű lalehet valami szükségesebb és szentebb érdekű, nyítani, hogy az csak 600 forintot ér. Természetes, kosok között az is, hogy tánezrendünkben a walmint egy oly folyóirat, mely minden családi kör- hogy még annyi értéke sincs oly ember előtt, a ki zer és polkának is kijut szerény osztályrésze.
nek a legkisebb gyermektől kezdve a legnagyob- benne csak a kődarabot látja! de ki rajta a művé- Józan ember ezért hazafiui fájdalmakat már nem
big élvezetet nyújtani képes legyen, mely mind szetet, s mi több, a magyar művészetet tiszteli : az érez, s csupán lovagiasságból is eljárunk magyar
ruhánkban egy-egy walzert azok kedveért, kik a
az ifjúság, mind a felinőttek számira szolgálhas- előtt e szobor nagy értékű.
mi
kedvünkért, frakkban is oly lelkesülten aprózson méltó olvasmányul. Ily folyóiratot óhajtanék
** (A harmadik philharmoniai hangverseny) zák meg a csárdást. Számtalan tánczvigalmunk
nagy tekintélyek bátorítására ez év elején megkisérleni, ha vállalatom kiadását az olvasó-közönség a múzeum dísztermében ma délután megy végbe, közöl megemlitjük a febr. 4-én, Lőcsén a szepesi
részvéte s pártfogása lehetővé tenné. Már az a következő műsorozattal: Symphonia C d . Schu- gazdasági egylet által adott tánczvigalmat, nem
,,Anyák hetilapját" egy Deák Ferencz 8 egy Eöt- man Róberttól : Ave Marta, sopran hangra gr. azért, mintha csak itt lehetett volna mulatni;
vös József érdemesnek tárták felszólalásukra, mél- Festetics Leótól, énekli Toperczerné asszony. kinek jó kedve van, az Poprádon és Váralján csak
tónak családi közérdekeink tekintetéből arra, hogy Caneonetta, Scarlattitól, közkivánatraénekli Hof- oly jól mulatott, mint Lőcsén, de megemlitjük küily vállalat szükségét az olvasó közönség részvé- bauer Zs. Goethe, Egmontjához szerzett összes lönösen azért, mert mind a tánczvigalom czélját
tébe ajánlják. E felszólalásokat szemeim előtt zeneköltemény, Beethoventől, énekli Huber Ida; (a gazdasági egylet tőkéjének szaporítását) mind
tartva,egyrészről mély hálától ösztönöztetve, más- a magyarázó költeményt szavalja Egressy G. a rendezést, mind végre az egybegyült közönséget
részről közérdekeinket együtt érezve minden csa- Egmont zenéje kétségen kívül egyik legkitűnőbb nézve, a legnevezetesebb, legdíszesebb tánczvigaládanyával, szinte magam iránt is több bizalommal szerzeménye Beethovennek s kivévén a nyitányt. lom volt. Együtt voltunk a „régiek," s nekünk
viseltetem, annyival is inkább, mert irodalmunk Pesten még nem adatott elő. E nagy élvezettel ugytetszett ez este, — monda egyike a régieknek
oly fényes nevű tényezőinek gyámolitó közremű- kecsegtető érdekes hangversenyre, a zenekedvelő — mintha másnap bizottmányi gyűlésre mennénk.
A jó kedv átalános volt :
ködése mellett, minő b. Eötvös József, Jókai Már, közönség figyelmét felhívjuk.
Lukács Móricz, Rosti Pál, és báró Podmaniczky
** (Bogya Róza) magyar születésű énekmü„rá zene zendült, pohár összecsendült,
Fr. s a többi: szerénytelenség nélkül is bizhatom vésznő,most tavaszszal Londonban fog szerepelni,
deli magyar ii'ju, deli tiínczra lendült."
magamhoz." Ez uj folyóirat kitűzött czéljánál még pedig fényes föltételek mellett.
Volt még Késmárkon is tánczvigalom, mely
fogva vegyes tartalmú lesz, s időnként képekkel
** (A „Koszorú" első mümellékletét) legköze- arról nevezetes, hogy a meghivójegyeken ez állott:
is fog kedveskedni. Előfizetési ár egy évben tíz
füzetre öt forint. Azelőfizetésgyüjtők és előfizetők lebbi számával küldte szét előfizetőinek. Ez a „Késmárk és vidékének URAI által adandó tánczkéretnek mielőbb beküldeni iveiket az előfizetési költő Zrínyi Miklós arczképe, az 1652-iki Wicde- vigalomra," mire egy gonosz csont a Szepesi Érpénzekkel együtt, Vachott Sándorné czime alatt mann-féle eredeti után. A sikerült művészi kidol- tesítőben már interpellálta is az illetőket e czimnek
(Pest, Nádor-utcza 19. sz. második emelet 32 sz.) gozás, és tiszta nyomás e mümellékletét igen be- usurpálása miatt, miután szerinte az archívumokminthogy a tisztelt írónő a szerkesztést és kiadást csessé teszik, s értéke még nagyobb, ha hozzátesz- ban nem találja nyomát annak, hogy a mai UKAK,
kénytelen volt egyesíteni, egyébiránt könnyebbség szük, hogy régi költőnknek ez, leghívebb arcz- Késmárk és vidékének hajdani urával rokonságban volnának. — No de azért a Jomniczi csúcs
tekintetéből a kiadó-hivatal is (egyetem-uteza 4. képe.
*• (Ritka kitüntetés.) A müncheni akadémia még mindig ott áll Késmárk és vidéke fölött s
sz.) fogad el előfizetést.
által egy történeti kép festésére kitűzött első ju- Tököly sem fordult meg sírjában azért, mert Kés"* (Régi magyar könyv Londonban). Egyik talmat néhány száz pályázó között Litzenmayer márk és vídékebeli polgártársaink egy tollhibát
lapunk levelezője minap London egyik anti- Sándor győri születésű festőnk nyerte el. A juta- követtek el az ő rovására.
y. z.
quariusánál következő czimü régi magyar könyvre lom a vázlat felmutatásánál egy ezüst éremből s
akadt: „Az Arán Tamás hamis es eretnec tevel- a nagy képnek tökéletes elkészültével 300 ftból
*) Azon gyenge vigasztalással szolgálhatunk az illegeseinek es egyéb soc tevelgésecnec mellyec most állt, s azonkívül a kiállítás után a kép, szerzőjéaz elfordult feioe éberec koezoet elárattanac,meg- nek tulajdona marad. A festmény azon jelenetet tőknek, hogy más vidékeken az arány még kedvezőtlenebb.
Csak magyar lapot szeretnénk nagyobb számban látni
hamisitási, a derec szent Irasbol es a regi szent ábrázolja, midőn Thüringiai Erzsébet grófnőt a Szepességen. Szerlc.
Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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Tizedik évi folyam.

10-ik szám.

ÁRJEGYZÉKE

legújabb magyar könyveknek,
melyek

HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

költött. S™ L2. K ^ s f S S o Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az ««.*
3 ft.

lávái*?
R ' í n t hán
JUASC1. D d l l K UdH.
képével. Fűzve
Diszkötésben

(Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arcz70 kr.
lft.

Merényi László. Sajóvölgyi eredeti népmesék.
Két kötet. (226,185, 8-rét) fűzve

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

Merényi László. Eredeti népmesék.

V.—VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.
VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Eplgrammák.
Ára egy füzetnek fűzve 70 krajczár.
lí

2 ft.

Két kötet. Ára fűzve
2 ft.

Mikes Kelemen törökországi
g levelei. Í
K

.

K é
k<r i r n ó r l n l r hnva
P e k Magyarország történetéből. Készité Gelger
JXIi ILiyAUUty
IVUId. péter N. János, tervezte és magyarázta dr. Wenzel
Irta Arisítidese. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fűzre
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Harántá r a
x f t 20 kr.
nagyrétben. Diszkötésben
18 ft.

t ft

í flifl« P I t t l í * I n r í l t í l í a * 1 8 4 8 k l e s 1849-kl magyarországi
l i d J U S e i I l i e K I I d l d l hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba füzve ára
""
3ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. S S

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 804 lap.) Borítékba fűzve ára

Magyarország gyümölcsészete

S

2 ft.

Milrlrfe

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrósz államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, füzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet

£ ^

müködésökkel szerkeszti Girókntl P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 — S-ik füzet. Hat füzetntk, melyben 24 szinezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára
10 ft.

Újonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától a
mohácsi ütközetig. I l l i k kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
borítékba füzve
10 ft.

52 kötet Egy e

- %g.*6*

1—4. JA a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve
3ft.20 kr.
5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve
1 ff.. 60 kr.
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
füzve
3ft.20 kr.
11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 l.,8-rét)füzve2 ft. 40 kr.
14—16. A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)
fűzve
2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) füzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Ftolomeusok.) Ára egy kötetnek
1 ft.
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Winternitz Károly.
£j
y Olvasás-játék ^

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.

Nyolcz kötet

fűzve

(kis 8-rét)
4ft.

4ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.

Szeszélyes rege'ny. A kakuk szó. Két kötet.
2 ft.
( L 2 U i I L 3 0 6 i a p , 8-rét) fűzve

Jósika Miklós munkái, uj folyam.

^

jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J . munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

5 ft.

Stifter Adalbert. Költői vázlatok. ?£gS;)$£?i>*a&1
Diszkötésben

3 ft.

és házi-dgyvéd, vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különösen
kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek
szerkesztésére vezérlő segédkézi-könyv, számos példával felvilágosítva. Nyolczadik
javitott s magyar törvényeink s a mostani viszonyokhoz alkalmazott kiadás.
(1863., 355 lap, 8-r.) füzve
80 kr.

Jókai Mór. Téli zöld.

Regék és elbeszélések az ifjúság számára. Diszkötésben
4 ft.

Erdélyi János. Válogatott
magyar közmondások. Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,
g
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) füzve
Mádik kid (
8)
f
1 ft.
Második kiadás. (255 lap, 8-rét) füzve

Arany László. Eredeti népmesék.

^

tanító és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő rövid idő alatt nemcsak olvasni
megtanulnak s az eléjök mondott gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak,
hanem egyszersmind szellemüket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig ily
korban a ritkaságokhoz tartozott. (108 betűvel kártya-papiroson, 19 olvasótáblával, melyek között a 8 első képes, 1 kirakó-táblával s 2 iv szöveggel, vagyis
utasítással : mint kell az olvasás-játékot alkalmazni.) S-ik jobbított kiadás. 1 ft.

Farkas Elek. Legújabb szerkezetű magyar levelező

A magyar nemzet classicus Írói.

(328 lap, 8-adrét) fűzve
1 ft.,50 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési

eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Pelvilágositó jegyzetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédok s a közélet használatára.
1862. Fűzve
5 ft.

252

1 ft. 50 kr.

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
A mulatni szerető ifjúság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap).
Borítékba fűzve
2 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan,
fűzve

k P , 8rét>
1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intéihetök, a mely a szétküldést
_
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 í'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

'/*•*»„

Pest, mártius 8-án 1863.
Előfizetési
föltételek f§63-ik
évre:
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december)

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

tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben
3 ft.

A VPrű-*i'7íivnln« elméleti és gyakorlati kezikönyve

n.. J\ vers-szavaids 8_rét- ( 3 1 6 l a p ) f ü z v e

M

törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott és
bővített második kiadás. Füzve
5 ft.

10 ft.

|

6 ft.
3 ft.

Gelencsér
Egy fővárosi közintézet s szenvedő embertársaink érdekei ösztönöznek arra, hogy
mai számunkban a magyarországi szerzetesrendek egyik főnökének nevét hozzuk azokkal kapcsolatba.
A testvér főváros közönsége által méltán legkedveltebb és leglátogatottabb nyilvános helyek egyike a császár-fürdő. — Mig egyrészt
a szenvedő e m b e r i s é g ,
áldásos forrásaiban megrongált egészségének
helyreállítását, t e s t i és
lelki üdülését keresi és
találja; másrészt a csupán szórakozni vágyók is
a gyönyörű vidék és a
kényelmes intézet belrendezése által annyi eszközt
találnak vágyaik kielégítésére, hogy a császárfürdőt e részben is fővárosunk egyik díszének tekinthetjük. — Az intézet
b i r t o k o s a , az irgalmas
szerzet b u d a i társháza,
semmit sem mulaszt el, mi
által e kitűnő gyógyfürdőt nevéhez méltóvá és a
hozzá kapcsolt igényeknek megfelelővé tegye. —
A múlt évben is több e
részben tett lényeges és
czélszerü intézkedésről olvastunk a lapokban.
Azon férfiúnak — kinek e jeles hazai intézetünk ügye annyira szivén
fekszik, ki annak felvirágoztatása is mindinkábbi
e m e l é s e körül oly sok
érdemet szerzett magának — arczképét és rövid
életrajzát mutatjuk be ezúttal olvasóinknak.
Gelencsér István Privatus
> az irgalmas szerzetnek a magyar tartományokban főnöke, született
1822. aug. i . j é n
g j n , MMm dd
a gymnasialis, m i n d a
bölcsészeti tan-folyamot

Fél évre (január—június)

5 ft.

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

6 ft.
3 ft.

István.

jeles sikerrel 1840-ben bevégezvén, ugyanazon évben Pozsonyban az irgalmas rendbe
lépett, mely iránt már zsenge korában különös előszeretettel viseltetett.
Próbaéve eltelte után Budára a gyógyszertárba tétetett át, a hol mint gyakornok
három évet töltött, a rendbe is itt avatta-

GELENCSÉR

ISTVÁN.

tott fel 1844-ben. Miután a gyógyszerészi
tanfolyamot Bécsben 2 év alatt elvégezte,
1847-ben oklevelet nyert, s Brünnben a szerzet gyógyszertárát 18 hónapig kezelte. De
elöljárói e tisztében kifejtett tevékenységét
méltányolván, csakhamar a szerzetnek Bécsben levő legnagyobb gyógyszertára vezetésével bizták meg, mely
hivatalában legnagyobb
erélyt fejtett ki egész
1854. évig.
Ekkor az ez évben
tartott tartományi káptalanban budai perjelnek
neveztetett ki. — Később
185 6-ban a magyarországi
zárdák a német tartománybeliektől külön választatván, ő neveztetett
ki a magyarországi zárdák főnökéül.
Midőn a ház kormányát á t v e t t e , a legnagyobb zavarban, adósságokkal terhelve találta
azt, miért is legelső teendője volt, Ö Felségénél a
hiányok fedezésére teteniesb segélyösszeget kieszközölni. — Főgondja
lön ezután, a szegényebb
elmebetegek számára tébolydát állítani, mig ezen
égető szükségen országos
erővel segítve nem lesz.
Emberbaráti törekvésének sikerült is az intézetet megalapítani, mely
eleinte csak 18 betegről
gondoskodhatott ugyan,
most már azonban 80-at
képes befogadni. A budai
kórházban is tetemesen
gyarapította az á g y a k
számát; mert midőn a
házkormányt átvette, alig
80 betegre volt hely, mig
most 140-et képes ellátni.
De kiváló gondjának
és tevékenységének tárgya minden i d ő b e n a
császár-fürdő volt. Minde-

