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** (Giczey Samu ügyvéd), mint a feloszlott
„magyar kereskedelmi társaság" vagyonkezelője,
utoljára szólitja fel a jogosítottakat, hogy illető-
ségeiket nála (Pesten, 2 sas utcza 3. sz. a.) f. évi
juluis 1 BŐ napjáig annál bizonyosabban fölvegyék,
mert ezen utolsó határidő elteltével ő a kezén levő
pénzt birói kezekhez, az iratokat pedig a nemzeti
múzeumba fogja adni, 8 további számadással,
avvagy felelősséggel nem tartozik.

** (A pesti homöopatha orvosok,) kiket 1847
óta az időviszonyok egymástól távol tartottak, e hó
10-én, mint Hahnemann születése napján, gyüle-
kezetet tartottak, melyben elhatározták, hogy
azon tudománynak, melyet követnek, felsőbb en-
degély kinyerése mellett egyesülés által testületi
alakot szerezzenek. A tisztes veterán dr. Balogh
elnökölt. Szentkirályi Mór előterjesztette a kér-
déseket, melyeknek megvitatását a homöopathia
érdekében szükségesnek látták. A homöopathiai
egylet ezéljai és eszközei fölött tartott rövid vita-
tás után, választmány neveztetett ki a szabályok
iránti javaslat kidolgozására. Az értekezletet va-
csora fejezte be, melynél az első poharat dr.
Argenty Döme emelte, a halhatatlan Hahnemann
emlékezetére.

•* (Megtalált holttest.) Xehány hónappal eze-
lőtt, a vácziuton épülő egyik ház faláról egy lezu-
hant kő agyonütött egy napszámost. Az építést
vezető kőmives-pallér, nehogy kérdőre vonják,
még azon az estén nyomtalan eltűnt. A napokban
egy férfi holttestét vonták ki a Dunából, melyben
az eltűnt pallérra ismertek. A testen látszott, hogy
sokáig volt a víz alatt. Hihetőleg a büntetéstőli
félelmében lett öngyilkossá.

** (A gyűjtök királya) Egy joghallgató Eger-
ben, a „Mátrá"-ra 120 előfizetőt gyűjtött, miért
az emiitett lap elnevezte őt a gyűjtők királyának.

** (Izidora dalaiból.) Kolozsvárit, az ottani
nőegylet javára egy füzetkét sajtó alá rendeznek.

** (Hauser Miska hegedűművész) hazánkfiát,
legutóbbi európai körútja alkalmával, Olaszor-
szágban Viktor Emánuel a „György-rend"-del
diazitette föl.

** (Korcsmai verekedés.) P. Szoláthon, a ga-
rázda fiatalság, ünnep másodnapján, véres vere-
kedésben adott bárdolatlanságáról szégyenbizo-
nyitványt. Többen jelentékenyen megsebesültek,
sőt a rend helyreállítása végett oda siető birót és
törvénybirót is annyira összeverték, hogy fölgyó-
gyulásukhoz kevés a remény. A hatóság többeket
elfogatott s bekisértetett. Mint mondják, a legna-
gyobb hősök szabadságos katonák voltak.

** (Elszabadult vágómarha.) A nagyváradi
mészárosok gondatlansága miatt az ottani vágó-
hidról egy tehén elszabadulván, nagy botrányt
okozott; ugyanis két szelindek által üldöztetve, a
különben is igen népes sz. László-téren keresztül,
egyenesen a „fekete sas" kávéházba rontott. Itt
a szelindekek földre teritették, s a vérében fet-
rengő szegény párát, a kávéházi cselédség csak
nagy nehezen tudta a mardosó ebek fogai közöl
kiszabadítani s a kávéházból kivezetni. Ugyanott
a múlt hónapban is egy ehhez hasonló eset tör-
tént, midőn a szelindekek által mardosott tehén
egy kereskedő boltjába menekült. E botrányos
állatkinzás és könnyen előfordulható szerencsét-
lenség meggátlására a ,,B—r" méltán hivja fel a
városi rendőrség figyelmét.

— (Adakozások). A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :

1) A szatmármegyei Jánosi helység leégett
temploma fölépítésére : Kassáról többen Csorba
Irén által 9 ft. 60 kr.

2) A biharmegyei Széplak és Kisháza fiók-
egyházak magyar iskolája fölsegitésére : Kassáról
többen Csorba Irén által 19 ft. 20 kr.

(A fentebbi két összeghez járultak : Bárczay Ödön 2 ft.,
Bárczay Dániel 1 ft., Czitó Dániel 1 ft., Glós Erndné 1 ft.,
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Török Zsuzsanna 1 ft, Juhász Mihály 1 ft, Bárczay József
2 ft, N. N. 50 kr., Spielmann József 1 ft., Dendely Károly
50 kr., Koch L. 1 ft., Egy valaki 30 kr., Bárczay Albert
2 ft.,Meskó Sándorl ft.,Ferenczy József 1 ft,Bakos János
1 ft., Bosnyák György 20 kr., Komjáthy Lőrincz 40 kr.,
Hammerberg László 1 ft, M. Tschida 1 ft., Sugár Jakab
1 ft., Rothmann Manó40 kr.. Btirger Jakab 60 kr.,Frölich
Károly 2 ft., Elischer Károly 1 ft, Selmeczy Géza 1 ft.,
Hajdú Dániel 1 ft, Csorba Károly 2 ft. Összesen 28 ft,
80 kr. Gyűjtő Csorba Irén Kassán)

Nemzeti színház.
Péntek, apr. 10. „Borgia Lucretia" opera 3

felv. Donizettitől. Láng Paulina és Bodorfi Henrik
szerződött tagok először léptek föl, és kedvezőleg
fogadtattak.

Szombat, apr. 11. „A szerelmes ördög." Ballet
5 felv. Couqui k. a., a vendég tánczművésznő (ki-
ről a minap, haragunk nagy voltában, azt irtuk,
hogy énekelt,) e föllépése által ujabb vonzerőt és
művészi bájt tanúsított. A ház egészen megtelt s
a tapsnak vége hossza nem volt.

Vasárnap, apr. 12. ,.Liliomfiu, népszinmű 3
felv. Szigligetitől. Sokkal jobban mulattunk, mint
ha a „Kártyavetőnőt" adták volna, a mely közbe-
jött akadályok miatt elmaradt.

Hétfő, apr. 13. „A szerelmes ördög." Ballet 5
felvonásban.

Kedd, apr. 14. „Az utolsó levél" Vigj. 3 felv.
Szerda, apr. 15. „Gizella." Ballet 2 felv.
Csütörtök, apr. 16. „A kunok" Opera 4 felv.

Rabatinszky Mari, uj szerződött tag föllépteül.

Budai népszhiház.
Apr. 10. „Gyertyatartó" és „Fél az örömtől."

1 felvonásos franczia vígjátékok. Mindkettőben
B. Apraxin Júlia szerepelt. Az előadás jövedelme
a Lisznyai árvák javáras a balaton-füredi színház
építésére volt szánva.

Apr. 11. „Daphnis és Chloe" és „A dajka."
1 felvonásos operettek. Az elsőben a pásztort
Rudan Józsa k. a. adta. Tiszta szép hangja, ki-
vált a mélyebb helyeken, kedves benyomásu; csu-
pán játékába ajánlunk nagyobb hajlékonyságot.

Apr. 12. „Dunanan apó és fia utazása." Ope-
retté 3 felv. Offenbachtól.

Apr. 13. „A vén bakancsos és fia a huszár."
Népszinmű 3 felvonásban. Szigetitől. Felvonás
közben Petropolis a kaucsuk ember lépett föl.

Apr. 14. „Stern Izsák." Énekes vigj. 3 felv.
Petropolis mutatványaival

Apr. 15 „Dunanan apó és fia utazása." Ez-
úttal 32-edszer, teli ház előtt.

Apr. 16. „Robin orvos." Vígjáték.

Szerkesztői mondanivaló.
6547. H. M. Vásárhely. F. I. A névcsere tévedésből

történhetett. A könyvcsomag önt illeti s azon könyveket
tartalmazza, melyeket ön általunk kívánt s mi az illető he-
lyen megrendeltünk. Fogadja szivesen.

6548. Hamburg. F. A. Igen kár, hogy Badeker ur
csak a kanizsa-pesti vasutvonalat ismeri hazánk dunántúli
szép részéből saját tapasztalása után, s igy az egész világ
kezén forgó hires utazási kézikönyvének legújabb kiadása
ismét hiányos lesz a rólunk szóló adatokban. Az igen elis-
merésre méltó, hogy ön figyelmeztetése folytán most a
szerző késznek nyilatkozik, a hiányokat pótolni. Örömmel
olvastuk a velünk is közlött sorokat. A mennyire tőlünk te-
lik, szivesen segitjük elő szándékait. B. Füredet illetőleg
legczélszerübb volna, magához a fürdő igazgatóságához
fordulni, mely saját érdekében bizonyosan sietni fog a ki-
vánt adatokat önnel közleni, hogy Badekernek minden
európai tourista kezén megforduló uti kalauzában megje-
lenjenek. Egyszerű statistikai és ethnographiai adatokra
van szükség, melyeket az eredeti forrásból meríthetni leg-
hívebben.

6549. V. 1 —tó. K. J. Örömmel olvastuk a folytatást
is. Döczögnek ugyan a rimek, de hisz ilyenkor „inter po-
cula" nem is rimre néz az ember, hanem a szivre s jó indu-
latra. Tartsa meg az ég sokáig o vigadni tudó jó kedvet!

6550. II.-Náiiás. P. L. A mint látja ön, elég gyorsak
voltunk. A többi következni fog.

6551. Lőcse. T. J. Sok a baj. V. úrról nem tudja
senki, hol tartózkodik; a neki szánt levél itt lesz tán még
3 hónap múlva is. J. urat féléve nem láttuk, tehát nemis
szólottunk vele a vállalatról. Magunk nem érünk rá. „Kis
hivatalocska nincs." Kilátás sincs rá. Jobb onnan nem
mozdulni.

6552. Kasperek halála. A tárgy eléggé érdemes
volna egy vig költői elbeszélésre, annyival inkább, mert
történelmi háttérrel bir, de nem oly sértő pongyolaságban
és szükségtelen szélességben, mint ön bemutatja. Ez nem
költői nyelv és előadás, hanem egyszerű utczai beszélgetés.

6553. Ungvár. T. F. A töredéket élvezettel olvastuk
s teljesen méltányoljuk a sikerült fordítást, s a nehézsége-
ket, melyeket le kellett küzdeni. Miután azonban lapunk
ilynemü forditási töredékeket nem közöl, átadtuk a müvet
egy másik vállalatnak, melynek irányával ilynemü közle-
mények inkább megférnek. Nemsokára innen várhatja ön
egy példány átküldését. „Don Carlos"-t tudtunkra Kel-
menfy forditá magyarra, de e forditásra már nem emlék-
szünk. ITgy hiszszük, hogy egy másik nagyon elkelne.
Múlt évben kiadónk nagyon keresett vállalkozót épen e
munkára, talán most is keresi. Megkérdezzük, s tudtára
adjuk önnek.

SAKKJÁTÉK.
173-ik számú feladvány. — Bankos K á r o l y t ó l

(Kun-Szent-Miklóson).
Sötét.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 168-dik számú feladvány megfejtése.
(Novotnytól.)

Világos. Sötét.
H c 7 — a 8 f 7 — e 6:
H a 8 - b 6 e 6 — d 5
H c 2 — e 1 f K d 3 — e 3

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly — Parabutyban : Roth-
feld József. — Egerben : Tilkovszky F.

Hövid értesítés. Többek kivánatára sakkjeleink ma-
gyarázatát ismételve ide igtatjuk.

= Király (Köni£
V = Vezér (Dame).
B = Bástya (Thurm).
F = Futár (Laufer).
H = Huszár (Springer).
0—0 = Elsánczolás (Ro-

chade) a Királyszárnyra.

0 - 0 - 0 = Elsánczolás a
Vezérszárnyra.
: = Ütés.
t = Sakk.

1 1 = Kettős sakk.
: f = Ütés és sakk.
j- = Mat.

— (A Vasárnapi Újság régibb példányai.) Eladó:
1855., 1856., 1857., 1858. és 1859. évi folyamok, mind hiány
nélküli példányok, vászonsarokba kötve. Összesen 30 ftért.
A példányok a vevő költségén küldetnek el. Bővebb érte-
sitést ad Szalay Frigyes Kis-Kőrösön.

— Sajtóhiba-igazítás. A Vasárnapi Újságban meg-
jelent „Afoc/oly lengyel" czimü költeményben egy értelem-
zavaró sajtóhiba van. — A 8-ik strophában ugyanis ez áll:

„A iöayért, mit sírt e napon népem,
Küldje rátok Isten átokképen . . . .

Ezt így kérjük kiigazittatni:
A könyárí stb.
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TARTALOM.
Sztrokay Elek (arczkép). — Szegény Anikó. Kuliffay

Ede. — Tudós vita az érseki palotában. Bocskai Papp S.
— Ujabb adatok a föld tengelyforgására. Dr. S. J. —
Gróf Schönborn (hajdan Rákóczy) kastélya (képpel). Le-
koczky Tivadar. — Arany J. lakása N.-Körösön. - Falusi
képek Erdélyből. /. Sándor István. — A nagy-igmándi
keserü-viz. — Egyveleg. —• Tárház : Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szín-
házi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.)

Kiadó-tulajdODOg Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-ut«za 4-ik szám alatt Pesten 1863.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 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) 10 ft. | Fél évre (január—június) § f t

Cenpán Vasárnapi Vjság :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január-június) s ft.

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

A 85 éves aggastyán, kinek itt arczké-
pét adjuk, egyike volt a legérdekesebb egyé-
niségeknek : szilárd hitelű könyvkiadó, fá-
radhatlan tevékenységgel, élete utolsó órá-
jáig ; hu rokon; nemes szivü emberbarát;
derék üzletember, kiben szigor, becsületes-
ség, igazságérzet különböztetek meg a vál-
lalkozó szellemet. Ki e tisztes, magas alakot
látta, barátságos mosolyával, szellemdus
arczczal, hófehér fürtéivel; lehetlen volt
iránta rokonszenvet nem éreznie.
Egy nagy tapasztalásu férfiút lá-
tott maga előtt, kinek puszta
megjelenése már benyomást tett
a szemlélő kedélyére. Szerencsés
emlékező tehetsége, mely soha el
nem hagyta; virágzó egészsége,
melyet bánat vagy aggság meg
nem tört; vidám szelleme, tréfás,
olykor éles megjegyzései; classi-
kus idézetekkel fűszerezett be-
széde; ifjú kedélye : érdekes, sze-
retetreméltó egyéniséget tüntet-
tek fel benne. „Hartleben pápá"
mint a lipcseiek őt nevezek, va-
lóban egyike volt azon alakok-
nak, kik tiszteletreméltók anélkül,
hogy a társaság örömeit és élveit
maguktól elutasítanák; sőt épen
a mérséklet által, melylyel azokat
fogadják és élvezik, őrzik meg
méltóságukat, melylyel kiváló
szellemöket a közönség felruházni
szokta.

Hartleben Konrád Adolf szül.
1778 aug. 26. Mainzban, hol atyja
hivatalnok volt. Katonai pályára
szánva, 1793-ban mint kadét lépett
be egyik mainzi ezredbe, midőn
a város a franczia ifjú köztársa-
ság hőseitől keményen fenyegetve
volt. Miután a fellegvár a fran-
cziák kezébe került, ezek a vá-
lasztó-fejedelmi méltóságot el-
törölték és a választó-püspökség az „egy
és osztatlan" franczia köztársaságba keb-
leztetett. Ez események folytán, Hartle-
ben 1795-ben atyjával együtt Bécsbe mene-
kült, hol a jogi tudományokra adta magát,
1797-ben a bécsi egyetemi dandárba lépett
be s a Würtembergi hg által, a ki tábornagy
vala, tiszti rangra emeltetett. Elhagyta azon- •

H a r t l e b e n K. A d o l f .
ban a katonai pályát s könyvkereskedővé
lőn. Uj pályáján, csakhamar mint tevékeny
és talentomos kiadó tűnt fel. Első kiadása :
„Festői rajzolatok Ausztriából", melyet úgy-
szólván, egyedül állitott össze, nagy tetszést
aratott. Ez vala a kezdet, az emberi tudalom
és széplitteratura minden ágából egymást
szakadatlanul követő müvek hoszu sorozatá-
hoz. 1802-ben mint könyvkereskedő Magyar-
országra jött s alapitá az azóta Pesten fenn-

HARTLÉBEN ADOLF.

álló „Hartleben K. A. firmát, mely az orszá-
gon tul terjedő jó hírnevet vívott ki magának.
Az Írókkal könnyen és örömest ismerkedve,
a fáradhatatlan kiadó, nem egy geniet, nem
egy talentomot vezetett a nyilvánosság elé,
maradandó érdemet szerezve igy két nemzet
irodalmában. Az általa kiadott nagyobb és
nevezetesebb müvek : ,,Az ozmán birodalom

története" 10 kötetben; „Az ozmán költészet
története" 4 kötetben; „A mongolok törté-
nete Oroszországban" báró Hammer-Purg-
stall tollából; továbbá Meynert : „Ausztria
története" „Galetti egyetemes világrajza"
dr. Vállas Antal s később dr. Falk Miksa
magyar átdolgozásaik stb.

A hazai irodalom fejlődésére, Hartleben
mint kiadó, átalában termékenyitöleg hatott.
Kezdő irók, alig feltűnt lángelmék, kik azóta

a nemzet büszkeségei lőnek, ugy
szólván általa vezettettek be a
magyar olvasó-közönség elé. Eöt-
vös, Jókai, Kemény, Pet'ófi, Sza-
lay, Pálffy első müvei : „A háza-
sulok" (vígjáték); „Hétköznapok"
(regény); „Gyulai Pál" (regény);
„A hóhér kötele" (regény); Fri-
drik és Katt (beszély); „Magyar
millionaire" (regény) az ö kiadá-
sában jelentek meg. Itt látott nap-
világot a „A falu jegyzője" „Ma-
gyarország 1514-ben" — a ma-
gyar irodalom megannyi gyön-
gyei. Csokonai összes müvei itt
jelentek meg először gondosan
összeállítva, számos kiadatlanok-
kal bővítve. „A nemzeti könyv-
tár" „A történeti könyvtár" A
franczia forradalom története"
Bajza „Világtörténete" Jászay
„A magyar nemzet napjai a mo-
hácsi vész után." A Kisfaludy tár-
saság „Külföldi regény tára," Nagy
Ignácz „Szinmütára", Jósika né-
hány regénye a forradalom után,
„Uj külföldi regénytár,"„Nemzeti
encyclopaedia," „Magyar Atlasz"
Márton Józseftől; SzemerePél és
Kölcsey Ferencz „Muzariona", Pó-
lya „Az állatország természettör-
téneti képterme," „Kármán és
M . . . . gróíné levelei" Hanák
„Természetrajza" stb. és legújab-

ban az „Olvasó-tár" (legújabb külföldi regé-
nyek) Hartleben könyvkiadásában jelentek
meg.

Fáradhatatlan munkássága nem maradt
elismerés nélkül; a művészet és tudomány
arany érmével diszittetett fel egyik kiadása-
ért (Az osztrák birodalom panorámája);
Galetti „Egyetemes világrajzáért" Ö Felségé-

17-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, aprilis 26-án 1863.
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töl gyémánt-gyűrűt nyert; s azon fáradozá-
sokért, melyeket a „sz.-István-társulat" kia-
dásai körül tanúsított, Magyarország herczeg-
primása tiagy ezüst kereszttel tisztelte meg.

Az ősz férfiút sok családi szerencsétlen-
ség érte; mindazok, a kiket szeretett, korán
szállottak a airba, egyedül hagyva öt egy
hosszú élet viszontagságainak. Szerettei a
„kerepesi temetőben" feküsznek s ha a
megboldogult ohajtá, hogy az ö porai is itt
nyugodjanak : elmondhatjuk róla, hogy öt
valóban és egyedül a szeretet csatolta ehhez
a földhöz, mely nem szülőföldje bár, de örö-
mei és munkásságának tanuja vala. Se mun-
kásság, ez éberség a bámulattal volt határos;
élete végperczeig minden ügyét maga in-
tézte; a halál úgyszólván Íróasztala mellől
szólította el s ő ment oly vidám és nyugodt
lélekkel, mintha életéből, a megujoló termé-
szet számára, egy fris kiadást kellett volna
rendeznie. Meggyónt, egy pohár vizet kért
és elszenderült - • örökre ! Sz.

Sárközi népdalok.
i.

Gyászba horult az egész Balaton, —
Harezol az angol u hiree vasúton,
Százezer ágyú áll a harc/, mezején —
Kedves barátom nem is búsulok én.

Nem hiszed, hogy katona vagyok én?
Majd elhiszed, ha masírozok én, . . .
Kék áttila szoritjí' mellemet.
Rezes csákó nyomja a fejemet!

Este — este, este akar lenni
Ez a kis lyány haza. akar menni,
Haza menne, de nincs kísérője.
Mert elhagyta kedves szeretője . . .

II.
Tele van a csipkebokor virággal, —
Tele vagyon Szakmar sok szép leánynyal . . .
Párosával szakítom a virágot —
Hív szeretőt, hív szeretőt egyet alig találok!

III.
Esik eső, majd sár lesz az utón,
Barna kis lyány ruhát mos a kúton, —
Sirva mondja az édes anyjának :
Elviszik a rózsáin katonának! —

Szomszéd asszony tilol a kis kertbe,
Föl-föl tekint a magas egekre, —
Jaj Istenem, elölöm magamat :
Elviszik a fiam katonának! —

IV.
A szakmári utczán foly a. víz,
Ne menj arra rózsám, mert elvisz,
Elviszi az irhás subádat —
K i v e l takarod be babádat ?

A szakmári utczán foly a viz,
Ne menj arra rózsám, mert elvisz,
Elviszi a csárdás kalapod,
K i v e l mondasz rózsáin jó napot? —

V.
Által mennék ;i Kígyóson — nincs ladik, —
Monilja kend meg : kedves rózsám hol lakik? —
Ottan lakik a rozmaring utczába,
Piros rózsa nyílik az ablakába! —

Nem messze van kis angyalom tanyája,
Ide látszik annak ;iz almafája, —
Bús gerlicze szokott r:>jta hálálni, —
Kis angyalom, hogy kell tőled megválni?!

VI.
Felszántom a kalocsai nagy-utczát,
Vetek bele piros pünkösdi rúzsát, —
.V két szélen fehér rózsa nyildogál,
Közepébe barna kia lyány sirdogál. —

De magas az öreg templom teteje,
Rigó madár fészket rakott föléje, —
Kijei nappal az a madár szólása :
„Minden finak jó a maga hazája! —

Közli Telepi Gyula.

I ifi

A kinpad alkalmazása, különösen
boszorkányperekben.

Már a régi időkben szokásban volt rosz-
hirü egyéneket az istenítélet helyett a kin-
padnak alávetni, s ez lassankint a 16. száza-
dig valóságos tudománynyá fejlődött, a kin-
vallatás tudományává, rendszeresítve, min-
den kigondolható fortélylyal ellátva; ugy
hogy már csak emiatt sincs okunk a ,,régi
jó időket" visszaohajtani.

Az embertelenség és vadságnak ily nyo-
mai, Istennek hála, a művelődés előhaladásá-
val elenyésztek; ahol pedig azok az ujabb
időkig fennmaradtak, mint a. volt nápolyi ki-
rályságban is, a legborzasztóbb itélöszékek
váltak fel őket,

A mostani nemzedék jogainak öntudatá-
ban, emberies törvényei- s alkotmányos kor-
mányának élvezetében alig bir oly időket
csak képzelni is, a milyenekre ezennel egy
visszapillantást szándékozunk vetni.

Midőn a germánok közt még a pogány
vallás uralkodott, az ordaliák — később is-
tenitéletek — voltak szokásban, ha valamely
vádlott a neki tulajdonított vétek alól ma-
gát kitisztázni akarta; s erre különösen a
tűz és rizpróbák használtattak. A vádlottnak
rendesen valamely izzó vasat kellett puszta
kézben hordoznia, vagy izzó erezek, tüzesi-
tett ekevasak, paizsok vagy égő farakásokon
keresztülmeimie. Ha bőre sértetlen maradt,
— s erre bizonyos titkos szereket szoktak
használni — ártatlan volt.

A vizpróbákriál a vádlottnak egy forró
vízzel megtöltött üstből meztelen karral
valamely gyüriit vagy követ kellett kivenni,
vagy bizonyos ideig karját a vízben tartani.
Erre karja bekötöztetett, s ha bizonyos idő
múlva hólyagok vagy sebek támadtak rajta
— bűnösnek nyilváníttatott.

A vizpróba más alakban is fordult elő.
A vádlott t. i. meztelenen hideg vízbe doba-
tott, s elmorülés esetében ártatlannak nyil-
váníttatott.

Mi volt könnyebb, mint egy ily próbát
kiállani!

Ha azon eset adta elő magát, hogy va-
lamely gyilkost kellett felfedezni, akkor a
gyanús egyéneknek egyenkint a meggyilkolt
holteste mellett kellé elmenni, és az volt a bű-
nös, a kinek közeledésekor a seb vérzeni
kezdett.

A keresztyénség behozatala után sem
tudta az egyház e meggyökerezett néphitet
leküzdeni, s megtartotta a pogány szokáso-
kat, habár keresztyéni forma alatt. Behozta
ugyanis a kereszt próbát, melynél minkét fél-
nek — vádló és vádlottnak — felemelt kezek-
kel mozdulatlanul kellett egy kereszten ál-
laniok; s az volt a bűnös, a ki legelőször
megmozdult, vagy karjait leereszté, vagy
épen földre zuhant

Egy másik vallásos istenitélet volt a
szent falat a megszentelt kenyérből, melyet
a vádlottnak meg kellé ennie. Ha azt köny-
nyen és gyorsan megrágni s lenyelni tudta,
— ártatlan volt, ellenkező esetben bűnös.

A különböző nemzetek, tartományok és
városok büntető törvényei hihetlen szigorúak
s a különféle halálnemekben, a karóbahu-
zásban s az olajbafözésben igen bőkezűek
voltak.

Ama szigorú büntető törvényekhez, me-
lyeket Bambergi György püspök 1567, és
V. Károly császár a régensburgi birodalmi
gyűlésen 1532-ben kiadott, — még a kinpad
is járult; és midőn a 15. század vége felé kez-
dődött boszorkányperek Németországban
foganatba vétettek, a kínvallatás egész mű-
vészete meg volt már állapítva.

VIII. Incze pápa 1484. sept. 5-ki bullája
által lett az uj aera bevezetve ; s e szomorú

okiratnak néhány főhelyeivel akarjuk itt az
olvasót megismertetni :

„Legújabb időben nagy szomorúságunkra
tudomásunkra jött, hogy Németország né-
mely részeiben, mindkét nembeli személyek
saját leikök üdvét elfeledve, a kath. vallás-
tól elpártoltak, s varázslásaikkal s bübájolá-
sukkal a gyümölcsöt, gabonát, férfiakat,
asszonyokat, mindenféle állatokat, továbbá
a mezőket és erdőket és a földnek egyéb
termékeit megrontják, s az embereket és ál-
latokat csapásokkal, szenvedésekkel áraszt-
ják el.'1 --- S a bulla folyamában három bo-
szorkánymesternek, kik egyszersmind a the-
ologia tanárai voltak, utasításul adatik,
„mindenféle egyéneken, nem tekintve rang
és méltóságra, az inquisitiót foganatba venni,
s azon egyéneket, kik a fentebb elszámlált
dolgokban bűnösöknek találtatnak, befo-
gatni, s jószág és fej vesztéssel megbüntetni."

E három urnák, — kik mint igazi néme-
tek, még az őrültséget is rendszeresen akar-
ták gyakorolni, — nem volt sürgösb teendője,
mint a boszorkányok felismerése s megbün-
tetése végett bizonyos tankönyvet szerkesz-
teni. S ez egy vakbuzgó, birtok-, kéj- és mé-
szárlás-vágyban őrjöngö embernek dühében
íratva „Mallaus maleficiarum" eziin alatt, a
theologiai testület jóváhagyása mellett 1489-
ben Kölnben csakugyan meg is jelent.

Ezzel ellátva, az inquisitorok hozzá
kezdt k munkájokhoz, s egyikök még ugyan-
azon évben 49-ig vitte fel a kivégzettek
szániát.

A dolog lassankint mindig virágzóbb s
nyereségesebb lett, miután Németországnak
legtöbb világi és egyházi fejei a boszorkány-
pereknek meg lettek nyerve. Az inquisitorok
és jogászok igen jól érezték magukat mellette,
mert a meggyilkoltaknak javai rendesen le-
foglaltattak, s ugy osztattak el, hogy a föl-
des ur az oroszlánrészt, azaz a 2

 s-részt nyerte,
az utolsó harmadrész pedig a bírák, papok,
kémek, feladók, hóhéroké lett,természetesen
rangszerinti díjazásban.

Hogy valaki boszorkányság gyanújába
essék, elég volt a nagyság ugy, mint a kicsi-
ség; a szépség, mint a rútság; az erényes ugy,
minta gyalázatos élet; a szegénység mint a
gazdagság; egy tekintet, egy mozdulat,
szóval minden. De leginkább a gazdagok vol-
tak kitéve a boszorkányság vádjának.

„Ha valahol ragadós betegség ütött ki, a
boszorkányok okozták : ha marhavész pusz-
tított, a gonoszok hozták; ha a takarmány-és
gabonatermés rósz volt, ha jég esett, ha tüz-
vagy vizveszélv volt; ha egy tehén rósz
tejet adott; ha egy sertés megdöglött; ha
egy asszony magtalan volt, vagy nyomoré-
kot szült; ha valami elveszett; ha valahol
lopás történt — boszorkányság, csupa bo-
szorkányság. Ha valakinél egy csont, egy
béka vagy gyík találtatott, vagy háj, fagy-
gyu és nem közönséges füvek voltak ke-
zében : bizonyosan boszorkány. Ha egy
leány erkölcstelen életű, boszorkány, ha
erényes : boszorkány. Ha egy nő ritkán
megy templomba : boszorkány; ha igen
gyakran eljár oda s illedelmesen viseli ma-
gát : boszorkány. Ha tanúnak szólittatik fel
valaki s ott aggodalmasnak látszik — ez
gyanús, épen ugy, ha bátran s biztosan lép
fel. Ha valaki kísérletet tesz a tanúság vagy
bevádlás elöl menekülni, vagy épen rajtka-
patik a menekülésen : el vele a kinpadra, s
onnan a máglyára. Ha egy asszonynak veres
vagy kancsal szeme van : boszorkánynak
kell lennie; ha egy kutya vagy macska fel-
tűnő ragaszkodással van valakihez — az
boszorkány. - Leányok, kiknek anyjok be-
vádoltatott, kétségkívül szintén boszorká-
nyok. Tagadja valaki a boszorkányságot 8 a
boszorkányperek jogosságát : fogjátok meg,
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fogjátok meg rögtön, mert föboszorkánynak
kell lennie. — Ha valaki szokatlan buzgal-
mat tanusit a feladásokban, maga is gyanús,

krétával oda tett vonás által. Hogy a le-
hető legnagyobb pontosság eléressék, a nö-
vényt ugy kell a póznához kötni, hogy felső

mert a gyanút magáról másokra akarja há- j végével ne váljék el a póznától, a mi gyak-
ritani. Képzelhető, hogy a boszorkánytörvé-j ran történik; gyakrabbi, de nem nagyon

erős odatámasztás szükségeltetik.
Magából értetődik, hogy a vizsgálódást

több héten át kell folytatni. Néhány kike-

sem
Oul-

nyek ily tanai mellett, a birák soha
lehettek foglalatosság nélkül." (Scher
turgesehiehte.)

Az eljárás már, melylyel a bevádlottak
irányában felléptek, eléggé jellemző volt a
per kimenetelére is. Nem volt itt semmi te- ^
kintet a vádokok valóságának megvizsgáld-1 zünkbe, a mely hüvelyk és vonalokra legyen
sara, vao-y a vádlottak védelmezésére és lel- osztva, hogy a növekedést minden idöszak-
kiismeretes itélethozásra; csupán a vádlott ban jól megmérhessük.

Hogy a minden időszakban alkalmazott
ezekből kivilágló eredmények

rülhetlen hiány a vizsgálódásban elvész, ha
ez csak több ideig folytattatik. A hányszor
vizsgálunk, mindig mértéket vegyünk ke-

bünössége vétetett tekintetbe.
A vádlottat először rövid, szinleges ki-

hallgatásra vonták, melyen a bíró bizalmas,
oly vallomásra akarta a
melynélfogva azt hálóba

tréfás modorral
vádlottat birni,
keríthesse.

A legcsalékonyabb kérdés az volt: hisz-e
a vádlott a boszorkányokban? Ha nem-mel
felelt, mint boszorkány bizonyosan halálra
Ítéltetett; ha igen-nel felelt, ezzel azt árulta
el, hogy bizonyosan mélyen be van a do-
logba avatva.

Erre azután börtönbe vettetett, mely ren-
desen a föld alatt létezett s nedves, sötét volt,
nyáron fojtó dögleletes léggel telt, télen pe-
dig oly hideg volt, hogy a szerencsétlen fo-
golynak sokszor kezei, lábai elfagytak.

(Folytatása következik.)

A növények élete nappal és éjjel.
Flóra gyermekei különös vonzalmi erő-

vel hatnak a gondolkozó emberre.
A növény születésétől kezdve egész meg-

lett koráig, kiváltképen pedig menyasszonyi
virágékességében, a csodák egész világát
mutatja.

Vegyük vizsgálat alá bár a legapróbb
növénykét, s talán egész életünket és min-
den tanulmányunkat ráfordithatnók anélkül,
hogy minden csodáit fölfedeztük volna.

Mennyi titkot rejt magában egy növény
kifejlődése !

Egész kötetek telnének meg velük.
De tegyük föladatunkká a növény fejlő-

dését csak egy irányban követni, a mennyi-
ben ez nap és éj idején növekedik. Az ol-
vasó tán meg lesz lepetve néhány tény által,
és egész máskép fogja találni a dolgot, mint
azt képzelni szokta.

Válaszszunk vizsgálatunk tárgyaivá gyor-
san fejlődő növényeket. Bírunk ilyenekkel
elég nagy számban nemcsak a kertben, ha-
nem még ablakunk előtt is, és az utolsón
persze sokkal kényelmesebb a vizsgálódás.
Ily növények például a komló, a bab, a tök,
kiváltképen ha az egy póznára fölhuzatik,
— a golgota edényben tartva, a venyige stb.

Ha egy vagy több ily gyorsan fejlődő
növényt pálezákon fölhúzunk, miután jó
földbe átültettük, akkor a növekedés már
néhány óra múlva is szemlátomást észre-
vehető.

A vizsgálatra legalkalmasabb idő reggel
napkeletkor, délben tizenkét órakor és nap-
enyugtakor. De tanácsos még két időpontot1

választani, mely délelőttre s délutánra esnék.
Érdekes volna ugyan éjfélkor is vizsgálni a
növényt, azonban kevesektől követelhetni,
hogy ezt az áldozatot hozzák, kiváltképen
miután egy vizsgálás még nem elegendő,
hanem többször kellene nézni a növény után,
ha nagyobb pontossággal akarunk eljárni.

A megnevezett időkben meg kell jegyezni
H póznán azon pontot, a melyig a növény
jutott. A jegyezés tetszés szerint történhetik
Vagy egy kis bevágással, vagy egy körülte-
kert czérnával, vagy gombostűvel, rajzónnal,

mérések, és
fölött átnézetet nyerjünk, tanácsos följe-
gyezni minden egyes vizsgálat mellett még
a hőmérsékletet, a nedvesség fokát, a nap s
a hold állását, és a levegő minemüségét is;
mert mind e körülmények talán befolyással
lehetnének a növekedésre, és így ezekre is
ügyelni kell.

Ha ezen vizsgálódásoknál az éjt nem is
veszszük tekintetbe, mégis megnyerjük az
éjszakán át történt növekedésnek eredmé-
nyeit azáltal, hogy a növényt este naple-
nyugtakor és reggel napkeltekor szemléljük.
A mint alább látandjuk, nem nagy következ-
ményű dolog, ha reggel negyed, vagy félórá-
val elkésünk azon esetben, ha netán Mor-
pheus valamivel tovább tart bennünket lágy
karjaiban.

Es itt több évi vizsgálatim eredményeit
csak átalánosan fogom közölni, a mint azo-
kat különféle gyorsan fejlődő növényeken
tettem; de leszek oly bátor még néhány
más észrevételre is figyelmeztetni az olvasót,
melyek szintén érdekesek és mindenesetre
megérdemlik, hogy szemmel tartsuk őket.

Éj idején a növekedés legerősebbnek
mutatkozott; napkeltekor és után valóságos
megállapodás lépett be a növekedésben ; dél
felé ez ismét kissé észrevehetőbb lön, este
felé folyton nagyobb lett, mig a mint már
emiitők, éjjel a legmagasb fokot érte el.

Mivel a növekedésben szünet napkeltekor
vétetett észre, föltehetni, hogy az nem hir-
telen, hanem épen csak egymásután követ-
kezett be, és valószínű is, hogy a növekedés
már éjfél után lassúbb kezd lenni.Haezigaz
volna, akkor az éjfélt megelőző órára oty
erős növekedés esnék, hogy ez egy nappali
óráét két-, háromszorosan is fölülmúlja.

A vizsgálódások ezen eredményei nem
látszanak a közönséges véleménynyel meg-
egyezni. Ezt gondolná az ember, hogy ellen-
kezőleg a növénynek nappal kellene erő-
sebben nőni mint éjjel, minthogy nappal a
növekedés minden föltételei nagyobb mér-
tékben léteznek. Nem melegség s világos-
ság-e azon tényezők, melyek a növény életét
legjobban mozdítják elő? — Nem tárja ki
a növény leveleleit, nem nyitja ki a virág-
kelyheit -épen akkor, midőn a nap a
magas égen elkezdi futását? — Nem ugy
látszik-e, mintha e módon tagjait uj tevé-
kenységre nyújtaná ki és felnyitná szemeit ?
— E nézet annál több valószínűséget nyer,
ha az ember meggondolja, hogy a növény az
éjen át az álom egy nemébe szenderül, mely-
ből reggel fölébred, a mint látszik, uj, erös-
bitett tevékenységgel. Vagy csak átvitt meg-
előzés lenne-e az úgynevezett növényálom"!

A növényálom igazi tény, és a növény-
élet búváraitól mint oly jelenség emlittetik,
mely nem átvitt értelemben veendő. A hol
földünkön élet van, ott az álmot is fölleljük. !
mint az ébrenlét árnyoldalát. Alom és ébren-
lét a két sarka minden életnek, mely világ-
rendi és földi befolyások alatt áll, a mely
befolyások közt a nap és éj talán a legfonto-
sabb. A hol álom van, ott élet is van, és a \

növény életén most már nehezen kétkedhe-
tik valaki.

A növény álma több jelenségben nyilat-
kozik, melyek az állati lények álmával a leg-
nagyobb hasonlatosságot mutatják. Ha a
legtöbb növény leveleit éjjel összehúzza és
az ágakhoz támasztja, ugy, hogy az alsó ol-
dal kivülre, a felső belülre jő, nem találunk-e
ebben nagy hasonlatosságot azon helyzettel,
melyben testünk tagjai, különösen kezeink
és lábaink az álom alatt vannak? A virág nem
a növény szeme-e, melyet napvilágnál kinyit ?
És ha e virágszem az éj homályával bezáró-
dik, mert szépsége hiában fényiének, nem ta-
lálunk-e ebben is hasonlatossságot azzal, hogy
mi is behunyjuk szemeinket az álomban ?

Az egyes növényi s állati szervezetek
élete, mely az egyetem átalános életéből
származik, és csak általa tartatik fenn, tevé-
kenységben áll; e tevékenység pedig mind
az ébrenlét mind az álom alatt nyilvánul,
csakhogy tényezői mind a két állapotban
különböző erővel lépnek föl; sőt a növé-
nyeknél még két ellenkező tevékenységgel
találkozunk, a mennyiben nappal élenyt,
éjjel pedig szénsavat választanak el.

De a növény álma nemcsak a levelek s
virágok közvetlen jelenségei által hasonlít
az állati lények álmához, hanem van még
egy másik elterjedtebb tevékenység, melyet
mind a két ország lényei, bámulatos módon
közösen birnak és mely épen az éji álomban
erősben nyilvánul, mint a nappali ébrenlét
alatt. E tevékenység, mely éjjel álomban
tűnik elő a növényeknél, a fönnebb emiitett
gyorsabb növekedés. Nem tapasztaljuk-e ezt
az állatországban is? Nem nö-e a gyermek
leginkább aránvlag életének első szakában?
Es ezen első korszak nem-e azon idő, amely
alatt a gyermek legtöbbet alszik? A csecse-
mőtől nem vonjuk el az édes álmot, hanem
gondoskodunk róla, hogy azt háborítatlanul
és jó mértékben élvezhesse.

A fölserdült és meglett ember minden
kár nélkül sokat vonhat el álmából. Tekint-
sük arató embereinket, kik a hegyekből sík
földrejőnek, és nemcsak itten, hanem mind-
járt ezután otthon is megaratnak. Ezek éjfél
előtti 11 óra előtt ritkán vetik magukat az"
álom karjaiba, és már reggeli három óra felé
kibontakoznak belőlök. Hat hétnél tovább a
legmegfeszitöbb munkát teszik legnagyobb
sietséggel, égető forróságban, egyszerű élet-
mód mellett. S még sem soványodnak meg,
és más hatást nem is venni észre rajtuk,
mint hogy arezuk, kezeik és testük többi fe-
detlen részei megbámultak a nap éo-ető su-
garaitól. E mellett vidámak és jókedvüek,
s este a kemény munka után víg dalokat
énekelnek.

Ha azt kívánjuk, hogy fiatal házi állataink
szépen és gyorsan nőjenek fel, csak meg
kell nekik engedni a szükséges nyugalmat
és az élesztő álmot, és ha a többi föltétele-
ket is teljesítjük, meg leszünk elégedve az
eredménynyel.

Sőrénknek hosszabb mesterséges éjét ké-
szitünk azon czélból, hogy hamarább gyara-
podjék, és ebben nem csalatkozunk.

Ha fontolóra veszszük azon időt, mely
alatt a növények leggyorsabban növekedtek,
néhány gyakorlati szabályra juthatnánk ,a
növényekkeli bánásmód tekintetében.

Az épen átültetett növénynek annál szük-
ségesebb, mivel az átplántálás által tengödé-
sében nagy háborittatást szenvedett el. Mint-
hogy tehát tudjuk, hogy a növények legin-
kább növekednek éjjel, azaz azon időben,
midőn a napvilág hiánya miatt semmi élenyt,
hanem csak szénsavat választanak el, ekké-
pen az átültetett növényektől nappal meő
kell vonni a világosságot és nekik lehetg
legtöbb árnyat és sötétséget adni, igy a
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mesterséges éjnek, edény nyeli befödéseknek,
egy időre legjobb eredménye lesz.

Elég gyakran szenvednek a növények
nagyon erős és forró napvilág alatt, és a le-
velek s ágak petyhüdten hajlanak; az éleny
és viz elválasztása alkalmasint sokkal na-
gyobb mértékben történik semhogy e két
anyag a gyökerek által pótoltathatnék. Ha
e hervadó növényeket árny és sötétségbe
állitjuk, azonnal fölélednek ismét, minthogy
a kiválasztási folyam most megforditva tör-
ténik. — A merő árny is már ugy hat a
növényre mint az éjjeli sötétség. Ha a nö-
vény nagyon sokáig marad árnyban vagy
sötétségben, növekedése túlságos gyors leend,
és hajtásai gyengék lesznek. Ki ne bámulta
volna meg a burgonya hosszú sarjait, ha az
talán egész nyáron át a pinczében feküdt?

Oly fák és bokrok, me-
lyek ugy állnak, hogy a nap
kevésbbé süt reájok, több- . _z
nyire magasabbra nőnek, __^5ffg
anélkül, hogy igen kiterjed' j=~r~_ J^LI
nének. £-^^^^[--~'

Hogy a holdvilág a nö- ^r^^iJt "
vény fejlődését elömozdit- =gzZ-=ji %2_ -=•.
ja-e avagy hátráltatja, vagy ^^LJ^fl_j_ =
pedig minden befolyás nél- "J?-"^./-^
kül marad-e rá, e fölött bi- SSíi^IV^"1

zonyost még nem tudunk. ;ft=~=J[í|t
Hogy reggel napkelte- ~~l^=~rj

kor és után tökéletes meg- ~C \̂3=?E
állapodás lép be a növeke- i^-J^_=^_.-_
désben, ennek nem csekély S-5ötftW
oka lehet a h ö m é r s é k ~ ~i^-_-=_^=E
alább szállása, mely épen
ezen időben közönségesen
leginkább kihűl; de még
egészen más okot is talál-
hatnánk következő észlelő-
dés által.

Ha a növény nappal
kevésbbé nő mint éjjel, eb-
ből még nem következtet-
hetni, hogy emiatt tevékeny-
sége is csekélyebb legyen
nappal mint éjjel; reggel a
növény leveleit ismét a kel-
lő rendbe helyezi, és sze-
mét, a virágot kinyitja az
uj világosság előtt; tehát uj
tevékenységre készül a nap-
világ befolyása alatt. Nap-
pali tevékenységű kiválóan
abban áll, hogy a gyökerek
által fölvett nyers nedve-
ket képzönedvvé átváltoz-
tatja, mely átváltozás a le-
veleknek a levegővel való
közlekedése folytán törté-
nik. A növény szénsavat
sziv be, mig élenyt és viz-
gözt választ ki. Ezáltal a nö-
vény, fejlődését nappal lát-

a növény éjjeli fejlődése nem ismeretlen,
már abból is kiderül, hogy sokat tart meleg
éjszakákra, és a növény megérésének kezde-
tén azt véli, hogy most az érlelés éjjel nap-
pal foly, miáltal a földmivelő ember azt
akarja kifejezni, hogy a növény még éjjel is
tevékeny, mely tevékenység alatt nem ért
egyebet, mint a növekedést. Dr. E—r.

Mihály vajda síremléke a kalugeri
mezőn.

(Oláhorazágban.)

Gyurgyevo és Bukurest között a gazdag
termékenységü havasalföldi sík gyepek kö-
zötti országúton haladva, a tájék egyforma-
sága nyomasztólag hat az idegenre; mert

M i h á l y o l á h v a j d a s í r e m l é k e a k a l u g c r i m e z ő n .

szik előkészíteni és bevezetni, akkor dolgozik
azon anyagon, mely nagyobbitására, kivált-
képen pedig hosszabbítására szolgáljon; e
növekedési folyam pedig, ha nappal veszi is
kezdetét, mégis éjjel éri el legnagyobb fokát,
Reggel valószinüleg már fól van emésztve
egészen a nappal képezett anyag, eszerint
akkor természetesen a növény fejlődése las-
óubb lesz; de a délelőtti órák világosságában
s melegségében ismét uj anyagszer képezte-
tik, s azért már a délelőtt vége felé a növe-
kedés mintegy ujolag kezdődik, miután már
egy kis uj képzőnedv készíttetett,

Talán ebből lenne magyarázható némely
növény nedvének különböző ize és szaga bi-
zonyos napközökben, különösen reggel és
este. — Mit mond végre a földmivelő ember
azon nézethez, hogy a növények még éjjel is,
és kiváltképen akkor nőnek? — Hogy előtte

egészen más ez, mint hazánk alföldjének be-
nyomása; csendes ott minden, valóságos
pusztaság, az emberi lakok elhagyott árva-
sága s azok a silányul ruházott fedetlen fejű
lakosok s szurtos gyermekeik lehangolólag
hatnak az emberre. Nincs itt tiszta lak, mint
nálunk a szegényebbeknél is; alig van kö-
zép osztály, mely nálunk oly szépen fejlő-
dött, nincs ott más, csak ur és koldus!

Történeti emlékekben szegény az egész
ország; ilyesmire igen gyéren akadhatunk.
A fennebb emiitett kalugeri mezöségen az
országút mentén láttam egy emelkedett he-
lyet, hol Mihály vajda síremléke áll, mint
az rajzunkon is látható. Ezen, az akkori idők
szelleme szerint is kegyetlen embert, ki
1594-től fogva 1601-ig, midőn Básta lefejez-
tette, Erdélyben annyit pusztított, csakhogy
hazáját nagygyá és hatalmassá tehesse, —

a románok most is a tisztelet egy neméver
emlegetik, — ennek emeltek emléket, ha-
nem melyik évben? — azt elfelejtették fel-
jegyezni. Az egész emlék egy rendes szegle-
tes, nyitott épület, magas ivekkel, melynek
belsejében óriási kökereszt jelöli a románok
örömmel emlegetett hősét. — Ez emlék is el-
hagyatva, pusztulófélben áll jelenleg; fö-
dele rég elenyészett, gyepes boltozata eny-
het ad a kereszt előtt imádkozóknak, mig a
domb oldalait a néhány rajtok levő bokor
végett, mekegö kecskék látogatják meg.

Luppa Péter.

A szent-gotthárdhegyi ut.
Századunk egyik legvakmerőbb s igy

legbámulatosabb óriási müve az elemek el-
len azon országút, mely a
Sz.-Gotthárdhegyen keresz-
tül Sveiczot Olaszországgal

_ ^ összeköti. E kolosszális mű
_z -=:-_3(--=. kezdeményezője, mint tud-
> ~-^i- -r- va van, Bonaparte konzul

= - - "J/LJ volt, ki itt, mint egy máso-
£I~ dik Hannibál, hadseregét

ziL~2 vezette keresztül. Ez ut a
- _._ -=Sr—- Közép-Alpeseken át, 1833-

^f^i -T^r ban volt befejezve egészen,
^-•Z^sSff. s méltán bámulatos, mert
^"-"z=ií nyáron elég kényelmesen
•"-.T _=î ~ ~? utazhatni az ösvilágban kép-

=-_^4. ződött sziklacsúcsok között,
_-^- _ hol ezelőtt csak a köszáli

~~~=r ---=s zergék tették vakmerő szö-
késeiket.

A hidak, a szédítő mély-
ségben alázuhanó hegyi pa-
takok fölött, csodához ha-
sonlók; az u t szélén pedig
ötven óriási fal védi az
utast a hógörgetegek bi-
zonyos temetője ellen.

Nyáron a világ minden
népéből vannak itt keresz-
tülutazók, s egy-egy pihe-

,.? nö tanyán, a különféle nem-
zetbeli vendégek nyelvza-
vara, Bábel tornyának épí-
tésére emlékeztet. De már

-•-•"fi •*-_ september közepén elnémul
az utasok zaja, s egyes gya-
log vándoron, postakocsin
vagy nyájon kivül mást
alig láthat a szem. A hegyre
köd ereszkedik, lassan-las-
san lejebbszáll a hó, s a
szekereni közlekedés nem
ritkán még október elején
meg van szüntetve. Az utat

•*• gyakran 10 lábnyi magas
hó borítja el, mely télen
át még egyszer oly vastag-
ságra nö, noha arra foga-

dott emberek, többnyire munkaedzett ola-
szok, folytonos 1 apátolásával és söprésével
foglalkoznak. Ilyenkor szánkákon történik a
közlekedés. A csikorgó hideg ellen a posta-
kocsisok jól beburkolva, csak nevetik a ven-
dégutasokat, kiknek vörös orra, — amint
mondani szokták, — messze bevilágítja a
hósivatagot.

A jelen év kezdetén a szokatlanul nagy
hóesés, az omló lavinák, az utat majdnem
hozzáférhetlenné tették, s kettőzött munka-
erő is alig tudta fenntartani a közlekedést.
Nem utazott keresztül más, csak a kit sorsa
kényszeritett rá. Ezek között volt a múlt
februárbankét hamburgi kereskedő is. Egyik
az oldala mellett tátongó mélységet látva, 1
annyira megborzadt, hogy fogadást tett :
ha szerencsésen leér, 400 frankot oszt ki
a szegények között. A másik pedig 50,000
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frankért sem akart-ezeiraz utón utazni vissza:
Mindketten Grenuába* mentek s tengeren
eveztek Hamburgba. **

A csillagoknak is vannak lakói.
Mit eddig csak homályosan találgatott a sej-

telem: hogy más égitesteken is van élet, — bebi-
zonyulnilátszik. Mit
az ember-ész tisz-
tán kifürkészni nem
volt képes, ahhoz
mintha maga a ter-
mészet nyújtott vol-
na kétségtelen ada-
tokat. Egy uj Ko-
lumbusról beszél-
nek, ki egy föld fe-
letti más világot fe-
dezett föl.

Jamaika szige-
tén, múlt év aug.
10-kén este, 11 és
fél ó r a k o r egy
sötét csillagdarab
esett le, mely élő-
lényektől l a k o t t
planéta létezéséről
tanúskodik. Hogy
ez nem mese, arról
a sziget 19 lakója,
mint szemtanú tesz
bizonyságot. Tör-
ténetesen e szemta-
nuk közt volt dr.
Hopkins angol tu-
dós is, a kingstowni
tudományos - társa-
ság t a g j a , kinek
emlékirata e tüne-
ményt mély fejte-
getéssel ismerteti.

Hopkins, t ö b -
b e k társaságában
épen visszatérőben
volt Port—Royal
felé, m i d ő n egy
pompás meteor tűnt
szemébe, előbb vö-
rös, azután ragyogó
fehér színben. Nagy-
sága a hold kéthar-
madát közel i te t te
meg. Alig nyolcz
másodpercz múlva,
ötven láb távolban
egy hatalmas indi-
gófa ágai recseg-
tek, azután súlyos
test zuhanása s erős
c s a t t a n ás hallat-
szott. — Hopkins,
társaival oda sie-
tett, s az indigót
forgácsokba törve,
8 tövénél a földbe
mélyedt sötét testet
ta lá l tak, melynek
melegségét ujjaik
nem állottak ki.

Másnap értel-
m e s munkásokkal
siettek a hely szi-
nére. A harmadfél
l á b n y i r a befuró-
dott, 6000 font ne-
hézségű követ csak
délre áshatták ki.
— Körűié még 15
apróbb darabot ta-
láltak, melyek róla,
az indigófához csa-
pódásakor pattan-
tak le. Gondosan
vették v e g y t a n i
vizsgálat ála, s anyagában sok szenet és föld-
gyantát találtak, ami bizonyítja, hogy azon csilla-
gon, melynek e lebkő egyik paránya volt, növény-
zetnek kell lenni.

De ami csodálatosabb, e kőnek két lapja,
határozottan a mesterség nyomait mutatja. —
Az egyik kőragaszszal van bevonva, de a mely
a mi legerősebb kőragaszunknál is sokkal töké-
letesebb. Továbbá e lap szabályosan vésett vá-

lyu-töredéket képez; valami csatornának kellett
lennie. Tehát egy épületdarab jutott hozzánk tul-
világi építőktől, kik az értelem, tudomány s mű-
vészet bizonyos fokán állanak.

A kő másik lapján szabálytalan karczolatok
látszottak, de amint a követ szeszszel ét átszűrt
vizzel megmosták, egy kép tárult a bámuló szem
elé, egy földöntúli tájkép rajza. Fölül, közepe
táján, a napot lehet fölismerni; kerek,és sugarakat

alak látható, az arányosság kellő megtartásával.
Ágyúhoz hasonlók, midőn az 4 kerekére van
illesztve. Hosszaságuk félakkora, mint az alagok
nyílásai. — A háttér fölismerhetőbb, tágas színkört
mutat, s itt-ott még lépcsőket is lehet észrevenni. A
távolban az előbbi háromhoz hasonló 7 alak látszik,
mintha nagy sebességgel görögnének, mert nyo-
mukban porfelleg támad. — Az előtérben két cso-
dásalak ül egymással szemben, mely az eddigiek-

„ ö r d ö g h í d j a " a s z e n t - g o t t h a r d h e g y i u t ó n , t é l e n .

lövel. Ez az egyetlen tárgy, mely a tulvilági ké-
pen a földi tárgyakkal közös. A háttérben kissé
dombos terület, növényzet-félével fedve, de nem
vehető ki tisztán, mert a kőnek ezen része össze
van rongálva. Balra, az előtéren, egy sor ház,
vagy inkább alakok kapui látszanak. A távlat
igen pontos s igy tisztán kivehető, hogy e kapuk
egyenes sorban vannak, s nyilasuk félkör alakú.
Három nyilas előtt, három különös, de egynemű

tői első pillanatra különböző; de szorosabb vizsgá-
lat után, ezekhez hasonlónak bizonyul be. Az
ágyú, mely tulajdonkép testök derekát képez-
heté, fölfelé van irányozva. Kerekek helyett csak
négy végtag látható, melyek közöl kettőn ülnek,
a két fölsővel pedig hadonáznak, mintha vere-
kednének. Ugylátszik, hogy a mindenség legtá-
volabb zugában is van egyenetlenség és viszály,

a hol csak két élő teremtés létezik.
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A többi alaknál a végtagok kerékformáját
ugy magyarázzák, hogy az csak optikai csalódás,
amit mi is előállíthatunk egy bot sebes forgatása
által, a ily módon csak azon alakok gyors mozgá-
sát akarta ábrázolni a tulvilági művész.

Testök szervezetét illetőleg, a gerinczesek
sorába látszanak tartozni; de nemcsak hosszaság-
ban, hanem szélességben is arányosak lévén, ugy-
látszik, hogy két fejők van a deréktest két végén.
Mozgás alkalmával, különben is egyenlő végtag-
jaik, mint tengely körül a küllő, körben forognak,
8 kettősségüknél fogva, előre vagy hátra egyaránt
mehetnek, vagyis e kettő közt nálok nincs különb-
eég. Lakásuk a föld alatt van, de hogy szabad ég
alatt is összejönnek, azt a képen levő szinkörféle
épitmény is tanúsítja E tulvilági kődarab, s a
rajta levő kép meggyőz arról is, hogy e lényeknél a
mértan, rajzolás, átalában a tudomány és művészet
is ki van fejlődve.

Különösen elmés azon számítás, melylyel
Hopkins e lények nagyságát meghatározza. Ugyan-
ig azon alapból indul ki, hogy e leesett kődarab
a rajzon látható homlokzatok bizonyos része. E
szerint nagyságukat 1 és ' , lábra teszi, s igy az
embereknél négyszer kisebbek lennének. S ha fol-
teszszük, hogy az illető csillagnak ők a legértel-
mesebb lakói, — shogy nagyságuk, planétájukhoz
mérve ugyanaz, mint az emberé a földhöz képest,
— akkor az ő planetájok négj'szer kisebb a mi
földünknél.

így okoskodik Hopkins. Hogy mit fog szólni
hozzá a tudomány, később meglátjuk. De hogy e
kődarab naprendszerünk valamelyik planétájából
való-e ? vagy a világegyetem mily távoli részéről
vándorolt ide? s átalában, mi sors érte azon csil-
lagot, melynek ez egyik paranya volt? oly kérdé-
sek, melyeket földeríteni emberi tudománynak
aligha áll valaha hatalmában. **

ének és istentisztelet ideje, harangütések által
adassanak a híveknek tudtára. Szép jelét adja to
vábbá a harang történeti fontosságának már elsc
idejében azáltal is, hogy midőn Chlotár, a frankok
királya, 610-ben Sens várost ostromolni akará,
a vészt hirdető harangok kongásaitól ugy meg-
ijedt, hogy ott hagyta. Nevezetes továbbá a ha-

\ harangokról.
A harangok átalán csak Krisztus urunk szü-

letése után kezdenek szerepelni, s fel lehet tenni,
hogy azok nemcsak a keresztyén vallás törté-
netében, hanem az összes, művelődésnek indult
ujabb korszaknak, egyik leghivebb kísérői, s hogy
azok is ama sok tényező közé tartoznak, melyek
mintegy ösztönzőleg hatottak századokon át foko-
zatosan az összes társadalmi művelődés fej-
lesztésére; ezek hangzottak és hirdették az ünne-
pélyeket az első keresztyén templomtornyokról

messze föld-
re , hegyen,
völgyön és
síkságon át
a híveknek,
szabott idő-
b e n és na-
pokban, s ez-
zel mintegy
közlekedésül
is szolgáltak.

Krisztus
urunk szü-
letése előtt,
vagyis az O-
T e s t a m e n-
tomban nem
ismerték a
híi rangokat.

A törté-
net mondja
ugyan, hogy
az ó-egyip-
t o in i a k az
O s i r i s - f é 1 e
ünnepélynél
híradásnak
használtak
egy harang-
hangjátékot,
az ó-athéni
papok pedig

Az ujabb vagy vaskalapszerkezettel, mint a z áldozatok-
legjobb hangvezetö. ' nál, de átalá-

ban nem volt
elterjedve, s így valóságos használata, csak a keresz-
tyén8ég terjedésével s a fejlődés által, lett megálla-
pítva. Az első harangot vagy ily hang-gépet a IV.
gzázadban Kr. sz. u. Paulinus nolai püspök Cam-
paniában rendelte meg, azért is veszik onnan az
olaszok az elnevezést: campanellá (eampana nola);
már a VI-ik században több kolostori községbe
hozattak be; Sabinián pápa 605-ben Kr. sz. u.
rendeletet adott, hogy a horae canonicae t. i. az

A fakalap v. re'giebb szerkezetű korona.
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angok keresztelése, mely alkalommal minden uj
harang egy pátronust kap; ezen szertartás Nagy
Károly idejében a IX-ik században veszi kezde-
tét, XII. és XlII-ik János pápák idejében igen
sok harang kereszteltetett meg jelesen az utóbbi
alatt a római Laterantemplom nagy harangja 968.
Kr. sz. ii.

A harang leghivebb és legigazabb tanuja le-
folyt századaink történetének, mert találhatni oly
harangocskát is honunkban, mely az itt keletkező
első keresztyénséget hirdeté; van harang Szt.
István idejéből 1000—1038 Kr. sz. u.; Sz. László
idejéből 1077 —1095; továbbá a keresztes háború
idejéből : Kálmán kir. 1095 — 1111 és Il-ik An-
drás alatt 1205—1238; a tatárfutás idejéből IV-ik
Béla kir. alatt 1235 — 1270: Nagy Lajos, I-ső
Mátyás kir. és Hunyady korából a XlV-ik és
XV-ik századból; végre a XVI-ik és XVII-dik
vagy a török uralma idejéből stb. stb.

Honunk Múzeuma részére is nemcsak fontos
és a történetre nézve igen érdekes gyüjteménynyé
válhatnék egy ily harang-csoportozat, hanem a tör-
ténet tárgyai közt első helyet foglalna, mert nin-
csen hivebb nézője és tanuja a lefolyt történetnek
a harangnál, ha t. i. az év ideje authenticus adatok-
ból biztosan felismerhető ott, mert máskép szem-
léletre és megtekintésre kitenni nem volna rendén.

Országszerte találtatnak ily régi harangok, és
ha használtatnak is, nem lehetnek többé hibátla-
nok vagy kellően jók, találkoznak ugyan oly haran-
gok is, melyek repedt és kopott állapotukban csak
azért tartatnak, mivel azon balhiedelem uralkodik
széliében, mintha a régiebb harangok, vékonyabb
hangzásuk után itélve, ezüst tartalmúak volnának;
ez pedig mind elterjedt hibás nézet, mert az ezüst
nem fokozza a vékony és vastag hangot, hanem
ezt csupán a harangnak kisebb vagy nagyobb te-
riméje, súlya és vastagságának alakszerkezete
eszközli, nevezetesen: minél vékonyabb, kisebb és
könnyebb a harang, annál vékonyabb, — minél
vastagabb, nagyobb és súlyosabb, annál kongóbb
vastagabb hangja van.

A harangok, keletkezésöktől fogva a történet
szerint következő érczkeverékből állanak t. i. 100
egységben van 80 egység réz és 20 egység ór
(czin).

A régi harangokban ezüst nincs, és csak i
balhiedelem okozta azon regét, mintha ezüst tar-
talmúak volnának. Azt sem hagyhatjuk említés
nélkül, hogy a harang suly-értéke a forgalomban
levő pénzláb vagy annak ° 0-tóli állása szerint jár;
igy tehát a mint magasb vagy csekélyebb a for-
galomban levő pénznek " ,,-tólija, ugy emelkedik
vagy száll lejebb a harangnak sulyértéke; és igy,
ha például a kész harang 100 fontos, ugy annak
ára készítésével együtt 120—140 ft. közt ingadoz;
de mindemellett ha a harangsuly nagyobb, kedve-
zőbb annak pénzértéke a vevőre nézve.

Súlyra és nagyságra nézve következő adatok
ismeretesek : a legnagyobb s legsulyosb harang
létezett Oroszországban a moskaui Kremel (érsek-
templom) tornyában 4320 mázsával, de az az
1737-iki moskaui nagy tűzvész alkalmával a to-
ronyból lebomolván, terhe következtében egészen
a harangkoronáig földbe sülyedt; s mai napig is
ugy hever; a Szt. Iván-Vellki toronyban ugyanott
nevezetes az 1000 mázsás Szt. Iván-Veliki nevű
harang, mely 1819-ben öntetett; a bécsi Szt.
István-torony nagy harangja csak 354, a párisi
Notre-Dame templom tornyában levő nagy ha-
rang pedig 340 mázsát nyom.

A harangöntés igen régi iparág és nem cse-
kély szakavatott tudományosságot igényel; ujabb
időnkben más alakba öntetnek a harangok mint
régente, és igen is természetes, hogy az iparág is
ugy, mint a többi, a korral együtt előrehaladt; az
id'omtalan régi harang alakja átváltozik a jelen-
kori öntés és kiállítás által s most nemcsak taka-
rosabb és szebb alakot kap,- de a hang terjedésére
és vezetésére is nagy figyelem fordittatott. Tudo-
mányos physikai tény, hogy a vas legjobb hang-
vezető, s hogy ennek segitségével a hang egy má-
sodpercz alatt 17,000 láb vagy 3 angol mérföldet
áthalad; ezt szem előtt tartván, Valser Ferencz
harang-öntő Pesten (a kerepesi utón a nagy
kereszt utcza szegletén) iparkodott a régi fakalap
vagy korona helyett vasból ugyan olyant készi-
teni, melynek előnye az, hogy nemcsak jobb
hangvezető a fánál, de ugy van szerkesztve, hogy

a harangot benne minden irányiban lehet forgatni,
holott a régiebbeket vagy eddigieket, csak két
irányban lehetett meghúzni; tartósságra nézve is
különös előnynyel bír, már azért is, mivel az az
időjárás befolyásának nincs ugy alávetve mint a
fa, s ha egy ily vaskalap egyszer csavarai által
megerősíttetik, hosszú időig eltart, s igazgatni
nem kell. Továbbá megjegyzendő, hogy a neve-
zett iparos a harangnak egyforma súlya mellett
vékonyabb és vastagabb hangot adhat, s ugy önt-
heti.

Végül még csak annyit, hogy az emiitett ha-
rangöntő ur késznek nyilatkozik közbenjárását fel-
ajánlani azon városok, községek és falvak részére,
melyek talán valamely, a régiséghez sorozható
(antik) harangot honunk Múzeumának ajándé-
kozni akarnának, s azt az ajánlatot teszi, hogy ha
egy ily régi, a Múzeumnak átadott harang helyett
mást készíttetnek, az illetőket azon kedvezmény-
ben részesiti, hogy a szabott és szokott árból 30—
50 forintot elenged. K. M.

Egyveleg.
A rózsakertek keleten. Drinápoly, sőt Brussa

környékén is nagyon kiterjedt rózsatenyésztést űz-
nek, részint kertekben, részint pedig szabadon. A
rózsák bujtás által szaporittatnak és a számukra
elkészitett ágyakban sorbaültettetnek. Ezekből
szokták készitni a kereskedésben ismeretes finom
rózsaolajat, valamint a rózsavizet is. A rózsaolaj
készitése következőkép történik. A rózsalevelek
akkor, midőn legteljesebb virulásban vannak, le-
szedetnek, a magtól és a száraktól megtisztittat-
nak, egy edénybe rakatnak, és hidegviz öntetvén
reájok, ebben 6 — 7 napig tartatnak, a nap mele-
gére kitéve. A harmadik vagy nagyedik napon
már bizonyos sárga szína olaj fog úszni a vizén,
mely a valódi rózsaessencziát vagy rózsaolajat
képezi. Ezen olajat gyapottal a viz színéről leve-
szik, kis üvegekbe belesajtolják és ezeket gondo-
san bezárják. Ezen műtét minden este ismétel-
hető, mindaddig, mig a viz színén rózsaolaj mu-
tatkozni fog. Ezelőtt a Balkán-hegyhez tartozó
környéken évenkint 50—60,000 unczia vagy 3025
— 3750 font rózsaolajat nyertek, most azonban
alig nyernek 8000 uncziát vagy 500 fontot. Egy
lat rózsaolajhoz 8 — 10,000 virág kívántatik. Ez-
előtt tehát 800 —1200 millió rózsavirágot hasz-
náltak fel olajnak évenkint, holott az ujabb idő-
ben rózsaolajra fordított virágok száma 128—160
milliónál nem igen tehető többre. Dr. B. L.

Nagy gyujtó-üveg. Brettel,Islingtonban, Lon-
dontól nem messze, egy igen nagy gyújtó-üveget
készitett, melynek átmérője több mint 23/4 láb". E
nagy üveg segélyével az érenyt, vasat, aczélt ég
kovarezot néhány másodpercz alatt megolvasz-
totta. Egy 39/,00-ad nehezek gyémánt ezen üveg
gyupontjában félóra alatt 60%-et vesztett súlyá-
ból. A kisérlet alá vett gyémánt elégése alatt fe-
héres füstöt terjesztett maga körül, fclpuffadt, s
mint valamely virágbimbó,\igy bontakozott széj-
jel. — Hogy mily roppant meleget kell egy ily
gyújtó-üvegnek kifejleszteni, a 1iövetkező°tábla
mutatja, mely némely fém olvadási fokát tünteti
szemünk elé.
Az ólom megolvaszt. 334 Celsius-féle fokú mel. kiv,
a horgany „ 360 „ „ „
az ezüst „ 1000 „ „ „ „
az arany „ 1250 „ „ „
az öntött vas „ 1050—1200
az aczél „ 1300—1400 " ," '[
a kovácsolt angol vas 1600
a platinát pedig közönséges tüzelő szereinkkel
nem is vagyunk képesek megolvasztani, hanem
annak megolvasztására Sainte-Claire Deville fran-
;zia vegyész legújabban talált fel egy uj szerke-
:etü olyasztó-kemenezét, melyben a tüzelő szert a
ilágító gáz képezi, mely tiszta élenyben égette-

tik el. E tűz oly rendkívüli, hogy annak még a
legjobb olvasztó-tégelyek sem állhatnak ellene,
hanem ilyeneket is egészen uj szerkezetüeket kel-
lett kigondolni. Dr. B. L.

** (Rsketés távirda utján) Legközelebb egy
sirakuzai delnő, négyszáz mérföldnyi távolban,
Washington mellett táborozó katona kedvesével'
távirda utján kelt össze. — Az igen szavak átkül-
dése mindkét részről két óráig tartott. Az eske-
;ési bizonyítvány a tábori papnak következő táv.
rátából áll : „Ön s a katona, feleség és férj."
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Egyház és iskola.
— (Pesti evang. iskola). Múlt csütörtökön apr.

iJ.'J-kán tették le az első követ a pesti ágostai hit-
vallású gyülekezet főtanodájának épitésére, mely
3 emeletü épületnek még ez idén födél alá kell
jőnie. Főt. tizékács superintendens kenetteljes
buzgó imájával áldotta meg ezen az emberiség
közjavára építendő házat — melynek czélja a mű-
veltség ápolása s terjesztése.

** (lllésfalvi Paff-Szilágyi József) nagyvá-
radi g. e. püspök, e hó 19-ikén szenteltetett föl a
gyulafehérvári és fogarasi g. e. érsek által. A ki-
nevezett püspök 1813. év april hó 13. született.
Iskoláit a bölcsészeti tan bevégeztéigN.-Váradon,
theologiai és hittudorsági tanéveit pedig Bécsben
végezte be, s mint lelkész, 1863. év augusztus 27-
kén avattatott fel. 1842-ben, mint boldogult előd-
jének titkára, a bánságba volt kiküldve, a papi hi-
vatalok megszemlélése végett, hol nem csekély
dicsőséget aratott magának, jeles szónoklatai s
minden alkalommal tanúsított hazafiui buzgalma
á^tal. A tudományokban több jelét adá fáradozá-
sainak, jelesül : a ,,scurtá istoria credintici roma-
niloru," román nyelven- és „Enchryridion jus
ecclesiasticum" czimü, latin nyelven szerkesztett
tudományos könyvek kidolgozásában. 1845-ben
kanonoknak lőu kinevezve kir. tanácsosi ranggal.
Uj főpásztori méltóságába pedig május 6-kán fog
ünnepélyesen beigtattatni.

** (Templomi botrány) A temesvári gyárkül-
városban f. hó 12 én, a keleti-görög egyház hús-
vét ünnepén, a Sz.-György-templomban tartott
mise alkalmával nem kis botrány történt. A nagy
számmal jelenlevő románok a szertartás alatt ro-
mán-, a szerbek pedig szerb nyelven kezdtek éne-
kelni. Ebből nagy zavar támadt, s a főpap komoly
Intései sem használván,rendőröknek kellett beavat-
kozni. Erre a nagyobb rész eltávozott. Az izga-
tok közöl azonban három románt elfogtak. A ki-
hágás a románok és szerbek közt rég folyó viszál-
kodásból eredt; ugyanis a Sz.-György-templo-
mot mindkét fél magáénak tartja, állítván, hogy
annak építésére a másiknál többet áldozott.

Köziiitézetek, egyletek.
*~ (A magyar tud. akadémia) mathem. és

természettudományi osztályainak april 20-án tar-
tott ülésében Kondor Gusztáv tartá székfoglaló
beszédét „a déllő-körről, különösen, mint déílő-
távcső használva." Utána Than Károly értekezett
>,a parányok egyensúlyáról", mely alkalomkor azt
is hallottuk, hogy a tudós értekező a „tudomány
jelen színvonalán álló vegyészeti kézikönyv" ki-
dolgozásával van elfoglalva. -— Végül Szabó Jó-
zsef bemutatta az akadémiának azon arany-jege-
czeket, melyeket Vercspatakról a nemzeti múze-
umnak küldtek.

S"'(A magyar földhitelintézetnél a tisztviselői
személyzet) kinevezése már megtörtént. Osztályok
szerint a névsor következő : I. A kölcsünügyi osz-
tályban előadó lett Szathmáry Lajos; fogalmazók :
•ktlényi Lajos és Tressinszky Ferencz; irnok
tigan Lajos. II. A pénzügyi osztályban : pénztár-
nok lett Lukács Antal; segédpénztárnok De Ponti
Nándor ;főkönyvező Frank Antal; irnok Szeniczey
Gusztáv. III. A jogügyi osztályban : előadó Pé-
czely Ferencz; fogalmazók Csajághy Károly és
Adda István; irnok Szabó György. IV. Központi
hivatalok a t'tkár vezetése alatt : iktatók lettek
Keleti Károly és Székely József; levéltárnok Far-
kas Károly; segédlevéltárnok, ha majd a teendők
szaporodnak, Gedeon László; értesítő Dessewffy
Dénes, tollnokul mellé Edvi Illés Gyula; kiadók :
Berecz Ni János és, ha a teendők szaporodnak,
Hb'ke László. Irodai személyzet : Krivacsics Ká-
roly, Nyereggyártó János és Kempelen Gyula.

** (Az országos tébolydában) az építési terv
szerint 500 őrültre készítenek helyet. Ezek közül
^0 hely lesz a műveltebbek számára első osztály-
o k fönntartva, a tébolyda többi része csupa má-
sodik és harmadik osztályú szegényebb betegek
számára lesz berendezve.

** (A Nagy Károly-féle csillagászt intézet
Bicskén,) mely eddig csorbítatlan állott, anapoK-
ban történt legfelsőbb elhatározás folytán el fog
Oszlani. A nagy értékű csillagászati szerek és
könyvek megmaradnak egy, Pesten ujonan alaki-
tandó hazai csillagászati intézet számára, melynek
létrehozatala körül a tárgyalások már folyamatban
vannak. A bicskei épületet eladják az említett uj
intézet iavara. A gazdag könyvtárnak nem a csil-
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lagászatot illető részét, a hazai nevezetesebb
könyvtárak közt fogják szétosztani.

** (Az ország középponti oltó-intézetén"k igaz-
gatójává) a helytartótanács Patrubány Gergely
jeles ifjú orvost s egyetemi magán-tanárt nevezte
ki, s egyúttal az intézet érdekében teendő javas-
latok előterjesztésére szólította föl. Az uj igazgató
az oltásokat sz. György nap után kezdi meg, s az
oltóanyagot is ő küldi szét. Lakik uri-utcza 14 sz.
alatt.

"* (A pécsi takarékpénztár) múlt hó 22-kén
Majláth György elnöklete alatt tartotta meg évi
rendes közgyűlését. Az intézet keresettségére
örvendetes jel, hogy múlt évben a betételek ösz-
szege az előbbi év betételeinek összegét több mint
100 ezer forinttal meghaladta. A múlt évi tiszta
jövedelem 8200 ft. 89 kr. volt. Az évi osztalékot
egy részvény után 22 ftban, s igy 300 részvény
után 6600 ftban állapították meg, — a fennma-
radt összegről pedig következőleg rendelkeztek:
az intézeti nyugdíj-alapra 631 ft. 38 kr., — tar-
talék-tőkére 548 ft. 25 kr.,— a helybelyi közkórház
és szegények javára 304 ft. 26 kr., — a pécs-ká-
rászi kertészegylet segélyezésére 100 ft. Ez ada-
kozásokon kivül az intézet még a múlt évben a
viz és tűz ált»1 károsultak s a szegények javára
817 ft. 86 krt osztott ki. A gyűlés folyama alatt
24 választmányi tagot jelöltek ki; az elnök s két
alelnök megmaradtak. Az első könyvvezető és
pénztárnok fizetését pedig 1000 ftra emelték.

Közlekedés.
)/ (Távirda, Szabadkáig.) A távirdai főhi-

vatal Zenta városát fölhívta, hogy a város statis-
tikáját, szellemi és anyagi forgalmát, továbbá
azon ajánlatot, melyet a város hozna, terjeszsze
elő, — s azon esetre, ha e kimutatás kedvező lenne,
a távirdai hivatal késznek nyilalkozik a sodronyo-
kat Ze itán keresztül, Mokrintól egé?z Szabadkáig
kiterjeszteni. A város fölterjesztése, különösen a
kereskedelmi forgalomra nézve, kedvező. Zenta
legközelebb is, a gabnakereskedés érdekében
egyelőre 100 öl hosszú, s mintegy 25,000 ftba ke-
rült kikötőt, s az év minden szakában biztos rak-
tért építtetett.

•J (Az alföldi vasút) előleges munkálatainak
megkezdése végett a mérnökök már Szegedre ér-
keztek és a működést meg is kezdették.

,/ (Ujabb kéjutazás.) Neumayer és Mihailo-
vics, kik a tavalyi bécs-londoni kéjutazást köz-
megelégedéssel rendezték, az idén ismét egy kéj-
utazást vezetnek Bécsből, Mainczon, Kölnön át
Brüsselbe, onnét pedig vissza Strassburgon át,
Baden-Baden és Stuttgart megérintésével. A tár-
saság május 16-án indul, s kéthétig lesz oda. A
vitclár személyenkint 18<» ft.

/• (A Balaton-gb'zhajózási társulat) april
16-án tartotta rendes évi közgyűlését. Az elnöki
jelentés szerint a múlt évi bevételek nemcsak a
rendes költségeket fedezték, hanem a régi adós-
ságból is annyit törlesztettek, hogy belőle már
csak 4000 ft. maradt fenn. A részvényesek tehát
a jövő évben már osztalékra is számithatnak. —•
Továbbá a Balatonnak már munkában levő lecsa-
polása a szántódi állomásnak a jővö évben Sió-
fokra áttételét vonja maga után, ami a gőzhajó-
zásra előnyös leend, mert Siófokon a vasuttársulat
szilárd kiszálló helyet (mólót) készíttet. —- A
gőzhajó járása ez évben június 1-én kezdődik meg.

Balesetek, elemi csapások.
** ('Tűzvész Miske, Foktü és Úszód helysé-

gekben.) Kalocsáról tudósítanak bennünket, hogy
azon vidék alig heverte ki az árviz által szenve-
dett roppant károkat, most ismét más elem, a tűz
pusztítását látja gyakorta megújulni. Miskán e hó
12-én 19 ház hamvadt el, mely alkalommal Fájsz
községéből egy arra utazó ember a szerencsétle-
nek oltalmára sietve, amint egy lángba borult
házba bement, egy nőt megmentendő, emberbarátl
buzgalmának áldozatul esett. A tűz csilapultával
a nővel együtt megégve találták.—Foktün ugyan-
ezen éjjel egy kis ház égett el, melyben egy 72
unokával bíró agg izraelita lakott, ki ugyanezen
házban levő boltjából kapta élelmét; minthogy
azonban ez be nem égett, szépen kirabolták.
Ugyané hó 18-án éjjel Úszód községben 90 ház
lett hamuvá, melyek közöl csak 8 volt biztosítva.
A szerencsétlenség nagyságának nem annyira a
szél, mint inkább a házak egvmáshoz közel fek-

vése volt oka. Dicséretre méltók a szomszéd hely-
ségek lakosai, kik éj idején nem sajnálták ott
hagyni meleg ágyaikat, csakhogy szerencsétlen
társaikon segithessenek. A tűz eredetének oka
még nem derült ki.

M iíjság?
** ÍJ okai és gr. Zichy Nándor elitéltetése.)

A gr. Zichy Nándor és Jókai Mór ellen hozott
haditörvényszéki Ítéletet, a legfelsőbb törvényszék
hat hónapi fogságra és 1000 ft. biztosíték-vesztésre
módosította. Énnek következtében a „Hon" szer-
kesztője, Jókai Mór, fogságát pár nap múlva
megkezdi, s azon időre a felelős szerkesztőséget
Urházy György veszi át, kijelentvén, hogy e kény-
szerűség által a volt szerkesztőség és munkatár-
sak közötti baráti és irodalmi viszony változást
nem szenved.

*'" (Csolnakverseny) a Danán.) E hó 16-án
érdekes csolnakverseny volt Pozsonynál. Délután
félkettőkor őt versenyző csolnak hagyta el Dé-
vényt, s a Dunát nyilsebesen hasitva, félóra múlva
Pozsonyban voltak. Győztes a kék zászlós „Re-
pülő fecske" volt, — s utána a vörös lobogós
..Győző" ért a czélhoz. A győztes csolnakban gr.
Wenckheim Frigyes (evező) és Morász Géza (kor-
mányos) ültek. Amaz ezüsttel kivert pisztolyt, emez
aranynyal áttört vitézkötést nyert, mint első pá-
lyadijakat. A második csolnakot gr. Zichy Elek
hajtotta és gr. Teleky Ede kormányozta. Ezeknek
a második dij, — egy ezüst biüikom és egy diszál-
bum, — jutott.

** (Hivatalos levelezési nyelv a magyar és
nem magyar hatóságok között.) A helytartó-tanács
azon javaslatát, miszerint a hivatalos levelezés a
birodalom magyar és nemmagyar hatóságai közt
egyelőre, mig az országgyűlés efelett határoz-
hatna, német nyelven elnökileg vitessék, — azon
indokból, hogy ,,csak a német az a nyelv, melyet
a birodalom minden részében a müveit osztály
megért és beszél, azon törvényrendelet pedig,
hogy ily esetekben a viszonosság kedvéért a latin
nyelv használtassák, többé ki nem vihető, — a
magy. udv. kanczellária elfogadta, s a helytartó-
tanácsot a további intézkedések megtételére uta-
sította.

** (A „Magyar Sajtó") esti lappá változott.
** (Emlékkö-állitás.) Palóczy Lászlónak, az

1861-iki országgyűlés korelnökének emlékkövét
máj. 3-án állítják föl a miskolezi ref. ó templomban.

** (Furfangosgyujtogatás.) Esztergommegye
Kéménd helységében tavaly egy fiatal házaspár, „
rósz lakóházát nagy összegre biztositá, s azután
a szomszédot felgyujtá, hogy saját rósz háza is
leégjen, a mi meg is t'irtént. Azonban a ffonosz
tett nem rég kiderülvén, a tettesek 3 évi súlyos
börtönre Ítéltettek.

** (Drágus színigazgató,) ki. Füredivel
együtt, Horvátország nagyobb városait magyar
társulattal akarta meglátogatni, e czélra a felsőbb
engedélyt nem kapta meg.

** (A tavalyi árviz által kárusuJtak) javára
rendezett államsorsjáték tiszta jövedelméből, utó-
lagosan még 32,865 ftot utalványoztak Magyar-
ország számára. Ez összeget, a kár arányához ké-
pest, Pozsony, Komárom, Pest, Mosony, Temes
és Torontálmegyék között osztották ki.

sikerülnek, — ami kétségtelen, — Vizkeleti a szín-
ház állandó festője leend.

— (Hirtelen halál.) A császártöltési kántor-
választáson egy megbukott pályázó, ki néhány eV
óta a nevezett községben, mint segéd-tanitó mű-
ködött, — bujában hirtelen halállal múlt ki. — A
szerencsétlen igazán a kántorságért halt meg!

** (Halálozás.) Benkö Károly, kinek Maros-
széket tárgyazó munkáját az akadémia nemrég
dicséretre méltatta, e hó 11-én Szentkirályon
meghalt, 57 éves korában. Benne Erdély egyik
legmunkásabb nyomozó történészét vesztette el.
IIült tetemeit 14-én kisérték a mező-kövesdi csa-
ládi sirboltba. Béke poraival.

— (Halálozás.) Nagy-Szalontáról írják, hogy
Jíinoss'/ Károly baji közbirtokos, hosszas beteges-
kedés után apr. 2-kán, 50 éves korában meghalá-
lozott. Hűlt porai nagyszámu részvétteljes gyász-
közönség jelenlétében a baji sirkertben takarittat-
tak el. Benne a haza egyik hű fiát s a prot. val-
lás erős oszlopát vesztette. Béke hamvaira!
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** (Fáy-alapítvány.) A pesti takarékpénztár,
— mely Fáy András indítványára jött létre s első
volt Magyarországon, — legközelebbi közgyűlé-
sén 20,000 ftos alapítvány tételét határozta el, a
mely, hálakifejezésül, Fáy András nevét viselje.
Ez összeghez a takarékpénztári tiszta haszonnak
2%, s e tőkének 5% kamatai hozzá csatoltatnak, s a
takarékpénztár minden más vagyonától külön fog-
ják kezelni. Ez alaptőke kamatai, — szépirodalmi
és szépművészeti munkák egyedüli kivételével, —
magyar nyelven irt oly szaktudományos munkák
jutalmazására fordítandók, melyek az illető szak-
tudomány európai szivonalát fólérvén, a hazai tu-
dományosságnak hasznos szolgálatot tesznek;
vagy oly hazai fölfedezések és találmányokat ju-
talmaznak meg belőle, melyek a szaktudományok
valamelyik ágában a külföld figyelmét is magukra
vonni képesek. Csak absolut becsü munkák, talál-
mányok és fölfedezések nyerhetik meg a jutalmat.
A munka a szerző tulajdona marad. A jutalom
3000 ftnál sem több, sem kevesebb nem lehet, s
fel nem osztható. Az alapítványi tőke kamatainak
időközi kamatai : az alaptőkének 20,000 ftig le-
endő kiegészítéséig annak javára, azután pedig a
pályázat s bírálat költségei fedezésére fordittat-
nak. A pályakérdést a takarékpénztár választmá-
nya tűzi ki, a megbirálás és a jutalom odaitélé-
8ének joga a m. t. akadémiára ruháztatik. Mig a
20,000 ftnyi alaptőke kiegészítve nem lesz, a ju-
talom ki nem adatik; de addig a jótékony s köz-
hasznú czélokra szánt öszletből minden harmadik
évben 1500 ftot ilynemü jutalmazásokra fordit-
nak. Az első 1500 forintos jutalom 186*!-ban lesz
kitűzve.

** (Botrányos kisérht.) A napokban egy or-
vos és egy gyógyszerész a szomszédból Hód-Mező-
Vásárhelyre rándulva, az ott működő társulatból
két ifjú színésznőt hívtak meg vacsorára a „Sas-"
hoz czimzett vendéglőbe. Kábitó borokkal és csá-
bitó szóval akarták a két leányt behálózni, de
miután így czélt nem érhettek, erőszakhoz folya-
modtak. Azonban a merénynek szomorú következ-
ménye lett. Az egyik leány, kit eddig is feddhe-
tetlen erényünek ismert mindenki, hogy üldözői
elől menekülhessen, kiugrott az emelet ablakán, s
annyira összetörte magát, hogy felgyógyulásához
kevés a remény. — E heves vérü uri embereket
nem árt egy kissé hűvös helyre tenni. Ellenök a
bűnvádi vizsgálat már folyamatban van.

** (Nayylelkü jutalmazó.) Győrött nem rég
egy szegény napszámos egy nyaklánczczal ellá-
tott 150 ftot érő arany-órát talált, melyet sietett a
városi kapitányságnak átadni. — A vesztett jó-
szágnak vagyonos tulajdonosa feltaláltatván, ez a
találónak jutalmul két forintot adott,s midőn a ka-
pitány ennek csekélységére figyelmeztette, a talá-
lót lakására rendelő, hol a gazdag jutalmat még
10 krral azon igéret mellett toldotta meg, hogy
majd az újságban is megdicséri.

** (Magyarország tiszti névtára) megjelent.
Teljes huszonnégy íven magában foglalja a ma-
gyar koronaország területén fennálló hatóságokat;
a működő hivatalnokok teljes névjegyzékét, tudo-
mányos, tan, irodalmi, művészeti és kereskedelmi
intézeteket stb. stb. A munka fűzve Lauffer és
Stolpnál 2 ft. 40 kr. o. é. kapható.

** (Elfogott magyarok.) Krakói tudósitás sze-
rint, Rzeszowból négy elfogott magyart szállitot-
tak oda, kik titkos toborzással s útlevél hamisítás-
sal vannak vádolva.

** (Görgey Arthur,)ki eddig, mint tudva van,
Klagenfurtba volt internálva, egy bécsi lap szerint
folyamodott, hogy lakása helyét ezután szabadon
választhassa.

** (A „Kerti Gazdaság" czimü szaklap, mint
már emiitettük, csakugyan megszűnik, hogy a
nemsokára megjelenendő „Magyar Kertész"-nek
helyet adjon. E lapot, mint mondják, b. Podma-
niczky L. fogja szerkeszteni.

Nemzeti színház.
Péntek, apr. 17. „Egy szegény ifjú, története''

Színmű 5 felv. Francziából fordította Feleki és
Hegedűs.

Szombat, apr. 18. „A zsidónö." Opera 5 felv.
Zenéje Halevytől. Egyike volt a legélvezetesebb
estéknek. Eleazár szerepében Barrach másodszor
lépett föl, s bebizonyitá, hogy e tenor-szűk világ-
ban nemzeti szinházunknál a hős-tenor szerepekre
használható tag lenne. Rechát Voggenhuber Vilma
adta azon szorgalommal és szabatossággal, me-
lyet tőle már megszoktunk. Ez estén azonban egy
kis szerencsétlenség környékezte, amennyiben
egyik oldallámpától fátyola meggyuladt, de hamar
eloltatván, további baj nem történt.

Vasárnap, apr. 19. „Farsangi kalandok."
Vig ballet 3 szakaszban. Couqui Claudina ittléte
alatt ezúttal ötödször aratta a tapsokat.-

Hétfő, apr. 20. Ugyanaz.
üTecW,apr.21v ,A házasság rokkantjai.'' Vigj.
Szerda, apr. 22. Couqui Claudina utolsó föl-

lépteül : „Farsangi kalandok." Ballet 3 felv.
Csütörtök, apr. 23. „Nyolczadik pont." Vigj.

1 felv. és „A szegény marquis.kíK2 felv.

Budai népszínház.
Apr. 17. „A két huszár". Énekes bohózat

3 felv.
Apr. 18. „Choufleuri ur otthon lesz". Vig

operetté 1 felv. Oflfenbachtól. Francziából fordí-
totta Tarnay Pál* Hangszerelte Jakobi F. Ezt
megelőzte „A dajka" 1 felv. Operetté. Végül is-
mét egy uj cancantánezot hoztak szinpadra.

Apr. 19. és 20. „Dunanan apó és fia utazása".
Operetté Oflfenbachtól, 3 felvonásban. Ugylátszik,
mintha a cancan is vesztené vonzerejét. Legalább
ezúttal a jelenvolt cancandühönezöket könnyen
meg lehetett volna olvasni.

Apr. 21. „Bánk bán". Szomorujáték, 5 felv.
Katonától. Melinda szerepében B. Apraxin Júlia
lépett föl.

Apr. 22. „II. Rákóczy Ferencz fogsága". Tör-
téneti dráma 5 felv. Szigligetitől. Zrinyi Ilona
szerepében B. Apraxin Júlia tartotta bucsuelő-
adását, ki most hosszabb időre Parisba utazik. Az
előadás jövedelme a szinpadi kellékek beruházá-
sára volt szánva. Ugyanez estén a közönség, rég
nem látott kedvenezét, Szépnét, hosszan tartó tap-
sokkal fogadta.

Apr. 23. „Önvád térit." Eredeti dráma 4 felv.
Először. Irta B. Apraxin Júlia.

Szerkesztői mondanivaló.
6554. Pest. B. E. A történelmi adatok becsesek, s mi-

elóbb kiadhatni reméljük. A föltétel magától értetik.
6555. Miről daloljon most a költő? Mind eszme,

mind forma tekintetében figyelmet érdemel. Egy nagy baja
van : az, hogy nem állja ki azon próbát, melyre most min-
den műnek szüksége van: hogy veszedelem nélkül hagyja
el a sajtót.

6556. Orosháza, apr. 11. Mint szorosan vett alkalmi
mü nem e lapok körébe tartozik.

6557. Repkény. Jöni fog, az előbbivel együtt. A
múltkori változás fontos okoknál fogva történt.

6558. Pest. B. G. A dolgozat lapunk igényeinek tel-
jesen megfelelő.

6559. Esztár. M. L. Az egyik okmányt, ön kivánata
szerint, annak idejében átadtuk az akadémia könyvtárába,
s nem tudjuk, mi az oka, hogy ez nyilván megemlítve nem
lön. Valószinüleg nincs ott szokásban az egyes adományok
kihirdetése. A másik okmány közlésére még mindig nem
jutott tér és alkalom. Közelebb visszaszolgáltatjuk.

6560. Liptó-Sz.-Miklós. Sz. I. Gy Az ajánlatot meg
fogjuk tenni, de nem hiszszük, hogy amaz intézetnek ama
régiség megvásárlására kellő pénze legyen most. Eddig még
mindig adományok utján gyarapodott — A kívánt számok
elküldettek.

6561. Pozsony. M. K. Kénytelenek vagyunk ön meg-
jegyzései ellenében ama könyv védelmére kelni. Ha csak-
ugyan ki volt hirdetve, hogy Petőfi „Vegyes müvei" között
mindazon dolgozatai meg fognak jelenni, melyek összes
költeményei kiadásában nem találhatók : ezt bizonyosan

leginkább prózai műveire kellett érteni, s Tersei között
azokra, melyek a jelen viszonyok köpött megjelenhetnek.
Biztosithatjuk önt, hogy az ön által beküldött három köl-
temény nem tartozik ezen kategóriába. Sőt azt is elhiheti
ön, hogy ezeken kívül még nagyszámmal vannak oly versei,
melyek hajdan elszórva megjelentek ugyan, de most nap-
világot nem láthatnak. Ha ezt tekintetbe veszi ön, nem
fogja a „felszólalás" kiadását kívánni. — Petőfi magánle-
veleiből is sok v>n még egyesek birtokában, melyeket ki-
adni nem lehetett, azon okból, mivel a levelek birtokosai
azokat igen méltányolni való személyes viszonyoknál fogva
most még kiadásra alkalmasoknak nem találják. — Ön
részvétét becsüljük s a küldeményt adandó alkalommal
fel fogjuk használni.

6562. Pest. F. M. Hosszasan akartunk válaszolni a
több tekintetben figyelmet érdemlő sorokra, de az időből
kifogyván, most ugy találjuk, hogy két szál szivar között
igen hamar és szépen el lehetne intézni a dolgot. Ha ön is
ugy akarja, igen hamar meg lesz találva reá az alkalom.

6563. Xem adható müvek. A Záchok. — Ablakomba
szállt egy kis madár. Tőle örök bucsut veszek. Szeress en-
gem! (Azt irja : „mond meg nékem szerecz-é hát? — Bi-
zony ha igy szerecz, elmehecz.) — Falun. (Sajnáljuk, hogy
az egész nem áll összhangzásban egyes sikerült részletek-
kel.) — Pusztavár. Népdal. — Bordal. Buzdítás stb. (Kel-
lemetlen rímkalapálás.) — Atyám sirjánál. — Itthon. —
Haggód. Zsolcza.

SAKKJÁTÉK.
174-ik számú feladvány. — Z a g y v a I m r é t ő l

(Debreczenben).
Sötét.

t b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 169-dik számú feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1) F a 2 — b 1 c 4 — c 3 A )
2 ) V e 2 — e 4 f H f 6 — e 4:
3) F b 1 — a 2 X

1)
A)

H h 7 — lép
tetszés szerint.

)
2) F b 7 — c 6 :
3) V - v a g y F - ^ :

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiezky Károly — Parabutyban : Roth-
feld József. — Egerben : Tilkovszky F. — Bócsön : Kispál
Ábris. — Felsö-Penczen : Endrödy Géza. — Váczon : Niczky
Pál. — Pécsett • Ritkay János. — Kb'vágó-Örsön : Gold S.

Rövid értesítések. Kővágó-Örs : G. S. Becses kül-
deményét vettük, s a mit lehet, örömmel használjuk fel. -
Debreczen : Z. I. Minél több ehhez hasonlót! — ítebreczen:
Sp. F. Igaza van önnek, midőn állitja, hogy Novotny pá-
lyadijat nyert 168. feladványában Világos a második lépés-
ben H a 8 — c 6, vagy V d 5 — e 5 lépéseket tetszés sze-
rint választhatja, s igy e feladvány nem tiszta. Többen
küldték ezt be hozzánk megfejtve hasonló módon. Ujabb
bizonysága ez a londoni pályabirák hanyagságának. Vár-
juk a tornáról szóló könyvet, hogy annak eredményéről
bővebben szólhassunk, de nagyon lassan készül. Ugy lát-
szik^ londoni sakk-választmány nem sokat törődikEurópa
figyelmével, melyet a múlt évben fölébresztett és cserben
hagyott. — Qy.-Fehérvár : H. L. Az első táblán matot
izenünk 33) B e 2 — e 8 + lépéssel. A második táblán Sötét
25-ik lépése F d 8 — h 4: —

H E T I M A P T Á
Ho

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

16
27
28
29
30

1
2

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szomb.

Április—Május
I) 3 Jubilate
Peregrin hitv.
Vitái, Valéria v.
Antalka szűz
Szien. Katal. sz.
Fülöp és Jakab
Zsigmond Ath.

D Jubilate
Anastáz
Vali
Antalka
Eutróp.
Fülöp és Jak.
Zsigmond

Görög-orosz
naptár

Április (ó)
14 F 2 Miser.
15 Aristar
16 Agapia
17 Simeon
18 János remet.
19 János
20 Theodorus

Izraeliták
naptára

Ijar
7
8
9

10 3. Perek
11
12
13 32. Sabb

"0 Nap- H o l d -
kél | delel. | nyűg. || kél | delel | nyűg.

46'57
45 56 53

5.
7
7
7
7
7
7
7

P-
2
4
5
7
8
9

11

ó.
11
12

1
2
3
4
6

P-
23
26
31
38
47
59
13

6.
6
7
8
8
9

10
11

P-
36
20

4
48
37
24
17

6.
1
1
2
2
2
3
3

P-
11
38

2
25
48
13
40

Holdnegyed : 3 Első negyed 26-án, 5 óra 24 perez reggel.

TARTALOM.
Hartleben K. Adolf (arczkép). Sz. - Népdalok. Közli

Telepi Gyula. — A kinpad alkalmazása, különösen a bo-
szorkány-perekben, — A növények élete nappal és éjjel. —
Dr. E—r. — Mihály vajda siremléke a kalugesri mezőn
(képpel). Luppa Péter. — A szent-gotthardhegyi ut (kép-
pel). — A csillagoknak is vannak lakói. — A harangokról
(ábrákkal). K. M. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színházi
napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló.
- Sakkjáték. — Heti naptár. _

Melléklet : Egy fél iv hirdetések.
Felelős szerkesztő Pákta Albert (lak.magyar-utczal. sz.a.)

Kiadó-tulajdonos Heckennat Gowtáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Pest, május 3-án 1863.

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve ragy Buda-Pesten házhoz hordva :

\_ . 10 ft I Fél évre (január-június) 5 ft
Egész évre (január-december) l u "• I V J J

Ceupán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december) 6 ^
Fél évre (január-június)

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 8 ft.

A magyar történelem lapjait olvasgatva,
semmi sem hat kedélyünkre oly nyomasztó-
lag, mint midőn az annyiszor megújuló párt-
harezok rajzait szemléljük. Hányszor küz-
dött a magyar saját vére ellen, mily öldöklő
tusák folytak az ellenkező pártok hivei kö-
zött! S ha mindig a hon és nemzet érdeke
forgott volna szóban, még inkább megnyu-
godnánk a sors végzéseiben;
de elszomoritja a r é g i kor
vizsgálóiát annak látása, hogy =~""~1~
mily gyakran lépett a közügy
és meggyőződés helyére az ön-
érdek és az emberi gyarló szen-
vedélyek.

Ez utóbbiak szinhelye volt
nagy részben azon korszak is,
melynek embereit régi képeink-
ben ismertetjük.

Ezen korban élt Ipolykéri
Kéry János is, mai ismerteté-
sünk tárgya. Az ország dara-
bokra volt szaggatva, élesen ki-
fejlett pártok állottak
ellenében. Válságos
ben nehéz az élet,
van állítva a jellem.

A Kéry-család, mint tudjuk,
hontmegyei eredetű, nevét az e
megyében fekvő Ipolykértől ve-
szi. Régibb okiratokban e nevet
igy is olvassuk : Cheri. János,
kiről szólunk, Kéry Ferencznek,
Hontmegye alispánjának fia
volt, s János néven első a csa-
ládban. Ugy találjuk a régi
okmányokban, hogy már 1619-
ben Zólyommegyétől küldött
országgyűlési követ volt s Esz-
terházy Miklós által megbízva,
ennek dolgaiban járt el.

Katona irja, hogy „midőn
1626-ban Bethlen Gábor em-
berei Palánkhoz érkeztek, ott
akarván megvárni a conjunctiót a török-
kel, akkor a palatínustól (Eszterházytói) kö-
vet érkezek, Kéry János nevű uri ember, a
békességnek tractájára; ki midőn tractálna,
jőve hir a csatáról, hogy hátán hozná az el-
lenséget" stb. — A nádor követét a fejede-
lem (Bethlen) ily szókkal bocsátá e l : „mivel

Régi magyarok régi arczképei.
V. K é r y J á n o s .

urad, mint mediator pacis tégedet ily szines
követséggel tractára bocsátott, másfelől aza-
latt ellenségemet reám hozta, azt érdemle-
néd, elütném fejedet, de hogy megismerjed
mind te keresztyén fejedelmi indulatomat,
mind az urad megtudja, hogy reménysége
szerint való csalárdságával nem használ, és
készebben talál, mintsem gondolta, azért

egymás
idő, mely-
próbaköre

KÉRY JÁNOS.

ezúttal menj el, s mondd meg, elvárom ura-
dat, a vele levőkkel, Istenre bízom a szeren-
csének kimenetelét." — Ezzel Kéry sértetle-
nül távozott Bethlen táborából.

Ugyanazon évben még egyszer járt
Bethlennél a nádor megbízásából, „kinek
noha a fejedelem nem hiszen vala ugyan,

mindazonáltal tettette a békesség tractájához
való hajlandóságát." Azt is irják, hogy vala-
hányszor Kéry a követséget elvégezte, „Beth-
len mindig magyarokkal kisértette ellensége
táborához vissza."

1629-ben is Eszterházy nádor követe
volt Bethlen Gáborhoz, hihetőleg azon ké-
születek ügyében, melyeket Bethlen végső

éveiben Lengyelország ellen tett.
Horváth Mihály „Magyarország

1
; történelmében" olvassuk e tárgy-

ról, hogy midőn azon hir szár-
nyalt, hogy Bethlen Moldvát és
Havasalföldet Erdélyhez kap-
csoltatni, s magát dák király-
lyá neveztetni törekedik a portá-
nál, különösen pedig, hogy Len-
gyelországot, sógorával Gusztáv
Adolf svéd királylyal szövet-
kezve, megtámadni s magát ott
királylyá koronázni szándéko-
zik; — ezen időben Eszterházy
nádor, hogy Bethlen szándékát
bővebben kikémleltesse, a ki-
rály megegyeztével, 1629 tava-
szán ismét Kéry János gyarmati
kapitányt küldé a fejedelemhez,
szinleg, vele a még mindig füg-
gőben maradt hódoltsági ügy-
ről értekezni. Kéry az algyógyi
fürdőkben súlyos betegségben
találta a fejedelmet, ki sejtvén
a követ küldetésének okát, ön
maga hozá szóba a különféle hi-
reket, melyek ellenséges szán-
dékairól szárnyalának, s eskü-
dözve, átkozódva bizonyitgatá
a követ előtt, hogy azok valót-
lanok. A svéd követ épen Kéry
ott léte alatt érkezett a fejede-
lemhez. Ennek jelenlétét nem
titkolhatván, még Kéry ott idő-
zése alatt követet külde Bethlen,
Ferdinánd királyhoz, közölvén

vele a svéd király üzenetének némely pont-
jait. A hazatérő Kéry által pedig megírta
a nádornak, hogy a svéd király követségét
közié a császárral stb.

1635-ben még mint gyarmati kapitány
találjuk; 1642-ben emeltetett bárói rangra

1643-ból ismét egy követségéről emléke-

18-ik szám. Tizedik évi folyam.


