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Tizedik évi folyam.

legújabb magyar könyveknek
HECKENASTGUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
, M a r g i t . Nyolczadrét (219 lap). Borítékba fűzve ára

1 ft. 50 kr.

kötet. 8-r. (210, 164 lap.)
2ft.

Jókai M. Szélcsend alatt.

;. 16-rét. (210 lap.) Bori1 ft. 60 kr.
2 ft.

Dalmady Gyözö. Szerelem.
Diszkötésben

Remek-irók. Gyémánt-kiadás.

morrvar
agyar
Am

amliPP l r n n w t á r a

4 ft.

m a f f V f l r n P m y p t plíl<SS:ÍíMl« \rái
Harmadik évi folyam. 4—7
« l " g j « l I l d i i v e l L/ld»»lLUS> II U l . k ö t e t A 1 0 k ö t e tböl álló teljes évi folyamának ára
5 ft.
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák.

^

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára

2 ft.

^

e s

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo2ft.

rítékba fűzve

fűzve

A

Pákh Albert, a Vasárnapi Újság szer-

e m o e r Könyvtara, keltője felügyelete aiatt. i. kötet.

Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

í k ö n w t á r 11 ^ y
Mari. A kis konyhakertészné, vagyis alapo*
'*• **-*Jllj » •<*! • *•*•• -oktatás a zöldség-termesztésben. Metzger müve után
magyaritá István bácsi. 8-rét (128 lap) fűzve
50 kr.

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,

mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) tűzve
80 kr.

a magyar királyi tudom.
egyetem jogtanára s a t.
kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap_). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog megjelenni. — Ára e két füzetnek fűzve
4 ft. 50 kr.

Dr. Kőnek Sándor,

Nemzeti színház. Kiadja

I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapitványból száz arany pályadíjjá
jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede
8-rét. (179 lap.)
II. kötet : A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardou Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)
Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
M
í i o - V í i1r lt uö lr vv éC 1n1 x rl tt áU r
Ti A z i d e i S l e n e s törvénykezési szabályok,
i T l t I
&J"
J
• " • a hivatalos szöveg szerint összehasonlitó, kiegészítő , a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
vonatkozólag érkezett királyi leiratokkal kisérve, Lövészy György köz- és váltóKét rész egy kötetben. Kis 8-rét
ügyvéd által (16-rét, 192 lap) fűzve
60 kr.
Jókai Mór. Felfordult világ. (180, 116 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

Jósika Miklós. A két mostoha, ffffgjg
ffffgjg

r

Jósika Júlia.
fűzve

képével.

Novellák és vázlatok gyűjteménye.
Három kötet. K.-8-r. (230, 222, 2071.)
3ft.

és
Tiónlr l i á n
. D d l l ü VAU.

(Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban
Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arczFűzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.
F

Tompa M. Regék és népregék.
E l s ő N a p ó l e o n császár é l e t e .
((504 lap)
p fűzve
Diszkötésben

Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

~ harmadik

kepe

_czi«.

k i a d á s Kig 8 rét

2 ft.
3ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

V.—VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.
VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
Ara egy füzetnek fűzve 70 krajczár. Diszkötésben 1 ft.

él
és gyakorlati
Szász K. A vers-szavalás S5
8-rét.
(316 lap) fűzve
t ?si

kézi-könyve.
1 ft.
1 8 4 8 k i
é s
""
*849-ki magyarországi
LidJUS
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára
3 ft.

Jósika Miklós m u n k á i , uj folyam.

Ili

Pest, junius 14-én 1863.
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VIII. Kölcsey Ferencz versei. — A szerző arczképével.
IX—X. Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelme. — A költő arczképével.
Ára egy- egy kötetnek 70 kr.
fllliíl
JUlia.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.

52 kötet

Egyeg y
8 0

S

te

Függelék az ideigl. törvénykezési

szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek,
hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
fűzve
80 kr.

Ökröss

Bálint. Átalános

törvénykezési

eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve
5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog

év

törvényhozás és az országbíróii tanáeskozmány modositásai
ii nyomán, átdolgozott
bővített második kiadás. Fűzve
5 ft.

A szerző saját kéziratából életrajzi értekezéssel, közli Toldy Ferencé. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésben
8 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,

tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.

Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet
4ft.
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd kes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—IX. kötet. (A—Szard
nyelv.) Ára egy kötetnek
1 ft
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

1—4. Jft a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve
3 ft. 20 kr.
6—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr.
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
fűzve
'
3 ft. 20 kr.
11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 1., 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
OllendorffH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
14—16. A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
fűzve
2 ft. 40 kr.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) fűzve 2 ft. 40 kr.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.
fűzve
1 ft. 50 kr.
23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
(195 lap) fűzve
80 kr.
24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.) Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 lap, 8-rét>
1 ft. 50 kr.
2 ft. 40 kr.
fűzve
fűzve
Figyelmeztetés
a
t.
ez.
vidéki
közönség
számára,
különösen
oly
helyekre
nézve,
a
hol
könyvkereskedés
nincsen.
—
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Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontosan posta
ita-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ítot tesz, hérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Ileckeoa&t Gusztáv

könyvkiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdonos Heckennst Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 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
l § 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi UJ81»S és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten hizhoz hordva :
Egész évre (január—december)
10 ft.
.
Fél évre (január-június)
Csupán Vasárnapi UjsáR :
j
Csupán Politikai Újdonságok :
I
Egész
évre
(január—december)
-deoember)
6
It.
Egész évre (január
Fél évre (január-június)
3 ft.
Fél évre (január-június)

5 ft.
6 ft.
3 ft.

Kazinczy laka és emléke Széphalmon.
Nyelvében él a nemzet, — mondja a ta- tetést, melyet avatott tollal Matolay Viktor rontva látjuk azt, s csak két szobát belőle
meghagyva, nem tudjuk azt sem, miért törpasztalás, s hogy nyelvünk újjá teremtöje, irt, s a „Felvidék" hasábjain közlött :
„Az akadémiai elnök ur megkeresése foly- tént ez ? azt sem, mi fog ezután történni?
megváltója Kazinczy volt, kell-e mondanunk?
Legtöbben azt óhajtottuk, hogy halhatNégy évvel ezelőtt,midőn az országKazinczy tán megyénk néhány buzgó fia, kissé szövenagy nevétől viszhangzott, tudta ezt min- vényes jogi nehézségek, s más nem csekély lan Kazinczynk laka, melyet a nagy küzdő
denki, s az unokák, nagyapáik mulasztását akadályok megoldása s leküzdése után, a annyiban be nem végezhetett, hogy annak
helyrehozva, hatvanezer forintot hordtak széphalmi kis birtokot terheitől megszaba- sem a külső csint, sem a belső elrendezést
össze idegen kézen levő szent földünknek, ditá, s a nemzet köztulajdonául megszerzé. meg nem adhatta, akként végeztessék be, a
Széphalomnak visszaváltására, hol Kazinczy A Széphalmon teendő újítások s építések mint azt ö maga szándékozott bevégezni.
ügyében pedig ugyanazon időben, de mások Mondhatnék itt melegebo szavakat ezen eszélt, küzdött és pihen.
mének védelA magyar_==__
mére, hogy a
nak még nincs
Pantheonja,
jpi?^jfiaBbp^.
nemzet oly
=
z
hol nemze~~±-jz-r= z^Jr~^yis^£=sokkal tartoz0
te nagyjai- -- - __~---_-~- s-~-~~^ Kazinnak hamvait
v^-V^f-".^^
cz y n a k, ki
e g y ü t t tisz~""-1 --^zf-- _"- z^_z.l~^^: m i n d e n é t ,
r
telhetné , de
_I:-^:-~=V:L£i\~?r még a maga s
meglesz azon
-_J.~- családja jóllévigasztalása,
tét is a nemhogy ha a nazetnek áldozgyok legnata fel, s hogy
gyobbjának,
tartozását ez
Kazinczynak
legillöbben
sirjához zaazzal róhatta
rándokol, legvolna le, hogy
alább saját
unokáit segéföldére lép, s
lyezze, s hogy
d i s z e s csarezenkívül lanokot t a l á l
kát ugy feannak kevésjezze be, mint
sel e z e l ő t t
ezt ö maga
puszta, elhaszándékozott,
gyatott laks igy lett volhelyén.
na Kazinczy
Az
ügy
emléke legvezetését a
természetemagyar Akasebben és legdémia vállalszebben megta magára, s
örökítve. De
inig a begy ült
most már erösszeg egy réről szólani készéből nagy
ső, mert a lak
Kazinczy F dicscsarnoka Széphalmon.I—K Ybl M. térre szerint.)
Kazinczynk
minden egyéb
szegény sorssal küzdő unokáit évi segélylyel által kezdett intézkedni az akadémiai elnök része lebontatott, csupán a nagy hazafi irógyámolitja; a másik rész a széphalmi birtok gróf ur, az ekkori intézkedések azonban ké- s alvószobája hagyattak meg. Ugy értesülmegvételére s a lak és sírkő feldiszitésére sőbb másoknak adtak helyet.
tem, s láttam is, miszerint a falak nem volvan határozva.
Mióta ez ügyben az első lépések történ- tak eléggé szilárdak arra, hogy egy uj tetőt
K dicscsarnok rajzát mutatjuk be most tek, majd három év telt el már, s nemcsak melyre hitem szerint is szükség volt, elbírolvasóinknak, melynek tervét Ybl építész a nagy közönség, de mi zempléniek is, kik hattak volna, s azt is tudom, miszerint a
készítette; s az ügy mostani állásáról fölvi- ez alatt egy ideig a széphalmi lakot ugy lát- begyült alapból a birtokot megszerezni,
lágositásul közöljük azon terjedelmes ismer- tuk állani, mint azelőtt, fél év óta pedig le- minden tekintetben rendezni, hogy jövedel-
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mezzen, gazdasági épületeket legnagyobb
részt újból állítani, s a nagy Kazinczy szegénységgel küzdő unokáit neveltetni, vagy
legalább ebben segélyezni kelletvén, nagyobb
mérvű építésre elegendő költség nem leendett. Mindezt én számokban is láttam kimutatva, s nem akarván csupa emlékezet
után azokat hibásan kitenni, csak annyit
állíthatok, hogy máskép intézkedni alig,
vagy épen nem lehetett — de mivel az uj
épités is alig kevesebbe, sőt talán többe fog
kerülni, mint a mennyibe a régi épület helyreállítása kerülendett, feltéve mindig, hogy
a régi épület falai megállhattak s megmaradhattak volna, és oly szakértő vélemény
előttünk nem fekszik, mely kimondaná, hogy
a régi falak meg nem állhatták, s az uj fedelet meg nem bírhatták volna, s azoknak
ha csak részbeni lebontásuk s újból állításuk szükséges leendett : ezeknél fogva csak i
egyben találhatunk megnyugvást, hogy gr.
Dessewffy Emil, azon gr. Dessewffy Józsefnek fia, ki Kazinczynak leghübb barátja,
támogatója, bátoritója s védője volt, nem
egyezik vala bele, s nem határozza el azon
falak lerontását, ha azoknak tarthatlanságáról tisztán meg nem győződik.
Ennyiben tehát megnyugtatva búcsúzunk
el azon képtől, a melyre eddig kegyelettel
tekintettünk, s nézzük azon másikat, mely
Ybl jeles építészünk terve szerint helyébe jö.
A régi épület állott vagy hét szobából,
pitvar s konyhából, a szobák egy része azonban oly annyira el nem készült, hogy ablakai
is vályoggal voltak berakva, s a padolatlan
ürekben életnemüek tartattak; Kazinczy
maga, családjával, csak 3 — 4 szobában lakott, s ezek közt délnek fekvő, s az épületnek keresztül fekvő déli végét képező két
szoba az, melyek egyike a nagy hazafi irószobája, másika pedig hálószobája volt. Ezen
két szoba hagyatott meg, hogy más alakban
s modorban megujittassék, ezen épület alap
és minden oldalróli rajzait Ybl építész ur
kölcsönös szívességéből bírom, és nem késem
egy perczet sem kijelenteni, miszerint ezen
valódi monumentális stilu építmény tervét,
valamint a helyzethez alkalmazottnak és
czélszerünek, ugy a tárgyat tekintve helyesen felfogottnak, s minden tekintetben szépnek, kitűnőnek, s arra, hogy a nagy Kazinczy szellemét örökítse, méltónak tartom.
S most lássuk kissé a helyzetet s a további teendőket. Széphalom valósággal szép
halom, mert az a S. A. Újhelyiül Kassa felé
vezető országúinál, s az annál alig egy pár
lábnyival alább fekvő Bosva völgynél, néhány öllel magasabban fekvő szelíd dombon
vagy halmon fekszik, regényes szépségű,
kissé a havasok formáira emlékeztető hegyek
alatt. - Előtte, az országút felett vagy 80
ölnyire, eddig egy pár holdnyi szántóföld
terül el, melynek végében van a kert, s ennek észak felé eső felében elöl állott az épület. Homlokzata az országút és így kelet
felé, bejárása a hegyek vagy is nyugat felé
volt folditva.
Első tekintetre a franczia fedél és az épület alakja renaissance stilra mutatott, azonban közel tekintve láttuk, hogy a homlokr
zat alatt oszlop kapitelek helyei voltak meghagyva, s igy akár előcsarnokkal, akár
anélkül, de kissé görög, vagy talán, az
akkori időben nem ritka, vegyes stilban látszott tervezve lenni; mivel azonban sem az
oszlopok, sem a rovátékok (gesims), sem az
ablakok körüli ékességek el nem készültek
soha, sőt az egész épület soha bevakolva sem
volt, ugy hiszem, nem csekély feladat leendett, azt egészen ugy újítani meg, mint tervezve volt. Ezen épületnek épen a szélességét képezte azon két szoba, mely meghagyatott, és melyeknek keleti és nyugati végébe

oszlopcsarnok s más két oldalára is, mivel
kissé aránytalan hosszaságban sima volna,
közepén két oszlop van tervezve, maga a két
szoba pedig, mivel jóformán össze van repedezve, külön falakkal körülövezve, s mintegy
összetartva leend, az egésznek stilja pedig a
tárgynak s eszmének leginkább megfelelő
görög modor, joniai oszlopokkal homlokzatain s az oldalakon levő két oszlop közt domborművű ábrázolatokkal és szobrokkal.
Ezen épülettől délfelé vagy 40 ölnyi távolságra van a sírkő, ennek alakja s a rajta
levő feliratok ugy hiszem ismeretesek, az
ezeket magában foglaló kert a valaha volt
gyümölcsös és részben díszkertnek nyomait
alig láttatja, s a nem elegendő gazdasági
épületek némi maradványai részben a ház
és a sir közt, más részben is a házhoz igen
közel, czélszerütlenül voltak helyezve.
Most a háztól észak-nyugat felé építtetett egy csinos kertészlak, azon kertész számára, ki a házra, a síremlékre, s a kertre
felügyelend, és a netaláni látogatóknak a
szobákat megnyitja. A háztól nyugat felé az
egész terjedelmes belsőségnek egész hosszából elhasitva leend a gazdasági udvar és
kert, minden szükséges gazdatiszt lakával,
cselédek lakaival, istálókkal, juhakollal és
csűrrel, melyek kis részben megujittattak s
áttétettek, legnagyobb részben azonban újból állíttattak, nagy részt a lerombolt falak
köveiből.
A nagy belsőség elejét egész szélességben azonban képzendi a kert, melyben az
épület és a sir áll, s melyhez az országút
mellett fekvő pár köblös szántóföld is csatolva leend. Ezen kert megújítása és átalakítása iránt is van már egy tervezet, a mely
azon eszméből indul ki, hogy az egész
majdnem köröskörül teljesen sűrű facsoportozattal legyen körülvéve, belül szabadon s
igen kevés és rendetlen facsoportozatokkal;
a tervező ugylátszik azt kívánta elöállitni,
hogy egy erdőben képzelje magát a látogató
— elzárva a többi világtól, s annak közepében, tágas nyílásban, egyedül a kegyeletes
emlékek szemléletébe merülhessen, hitem
szerint azonban ezen bár helyes eszmét kissé
nagyon mereven vitte keresztül.
Ennyi az, mi eddig terveztetett s terveztetik, vagy a miről legalább tudomásom
van. Czélszerünek s illőnek találom ezenkívül még, hogy a meghagyott két szoba a
szükséges bútorzattal láttassák el; nem kétlem azt, hogy erre nem én gondoltam először, hanem, legyen szabad megjegyeznem,
hogy mindenekelőtt törekednünk kellene a
boldogult nagy férfiú akkori bútoraiból anynyit a mennyit megszerezni, e végre a vidéken mindenkit felszólítani, s bármi legyen a
siker, a hiányzó darabokat csupa régies modoruakkal kiegészíteni, mert furcsa dolog
lenne, uj modorú bútorokat állítani oda.
Több részletbe ez alkalommal nem bocsátkozom, felemlítem azonban, miszerint
Ujhelyben van egy autograph arczképe Kazinczynknak, s annak egy — Révész György
által sikerültén festett — másolata; ha az első
nem volna megkapható, ugy a másodikat —
mely még Kazinczy névünnepélyünk alkalmára festetett, s mely az újhelyi casino tulajdona, az egyik szobába, — s a másikba Kazinczy szobrát kellene helyezni. Az asztalon
a látogatók számára egy albumnak kellene
lennie, melyet nem kétlem, hogy hazafi érzelmű iparosunk Pózner Lajos szívesen ajánland meg, ha felkéretik. (Már meg is ajánlotta. Szerk.) Valamely szekrénybe végre
néhány eredeti kéziratát lehetne helyezni.
Mi a síremléket illeti, ez egy pár évig
fennállhat ugyan még, de néhány év multával egy ujjal kell felcser éltetnie; ezen újról
még eddigelé semmi tervezet nem tétetett,

s talán jó volna a reá forditható költség
meghatározása után arra pályázatot nyitni.
— Véleményem szerint az uj síremlékre a
régi feliratokat újra reá kellene tenni, s egy
a mostani alkalomból meritettel pótolni, a
régi sírkő azonban ugyhiszem a mostan állítandó épület egyik fülkéjébe lenne helyezhető, örök tanúságául annak, hogy már halálakor is voltak, kik öt teljes mértékben
méltányolni tudták, mit a felirat első két szava
is : „Látnok szenvedtél," eléggé tanusit.
Legyen szabad végül néhány szót mondani azokról is, kik ez ügyben eddig fáradoztak. Az akadémia elnöke, a köztiszteletü
gróf, maga kétszer vagy háromszor volt a
hely színén, s eddigi rendelkezéseit a hely viszonyok kellő figyelembevételével intézte.
Azon választmány pedig, mely a vagyon
megszerzésének nem csekély feladatát teljesité s az egész alapitványt a kellő részekre
elosztatni tervezte, egyik legmunkásabb
tagja Evva András barátom, már a múlt s
ezen lefolyt évben is az épitések s újítások
minden gondját hazafiui ügy-szeretetből teljesité, s valóban ez ügyben fáradhatlan buzgalmat, s kitűnő ügyismeretet tanusit, mindenben a fenntisztelt akadémiai elnök úrral
együtt tett megállapodások, s Írásba is foglalt utasítás szerint járván el, mit leginkább
azért kívántam felemlíteni, mert a Vasárnapi Újság egyik múlt évi számában igazságtalanul megtámadtatván, magát védte s a
vádat visszatorolta ugyan, anélkül azonban
hogy arra : miként, s ki rendelkezései szerint vezettetnek ezen munkálatok, a kellő
világot derítette volna.
Azon óhajtással fejezem be előszeretetem ezen tárgyáról tudósításomat, vajha e
nemzeti emlék a nagy Kazinczy Ferenczhez
méltóan, talán egykor országos ajánlat hozzájárultával is alakíttatnék át, s minden kicsiségben is a helyes izlés akként tartatnék
szem előtt, hogy más ilynemü kegyeietes
emlékekkel a hasonlítást bátran állhassa ki,
s a nemzetnek nemcsak kegyeletéről, de
műveltségéről és jóviseletéröl is egyaránt tanúskodjék."

A vándornak.
Kalandos utad merre hordoz?
Térj vissza a hármas halomhoz
Világnak vándora!
Arczod látják, hogy elfeledjék . . .
Idegen vagy, legtöbb ha vendég,
Fordulj ott bárhova.
Oh mennyi van , ki jönne . . . jönne! . . .
Vágyódás közt omolva könyje :
Gyötrődik szertelen,
S bus szive csak r e m é l v e enyhül . . .
— Te elszakadsz e drága helytűi
önként, keservtelen!
A gyászt hivéd itthon feledni?
Vagy jársz gyönyört, élvet keresni
A földnek távolán?
Ki sors-vészezel daczolni látszál :
Hited megtört? s mint gyenge nádszál
Földig hajolsz talán?
De, bár öröm- s fény-lakba nyithass :
A más borától lészesz ittas . . .
A mámor oly rövid,
Hogy bu s árny ismét rád omoljon!
— Mi is felejtetné az otthon
Fájdalmát, örömit?!
S ha férfihoz, nagy veszteségben
A bánat illő : — csüggedés nem,
Mely kór gyanánt ragad.
Reményed látva, lombot lásson,
Bús, kétkedő a pusztaságon.
— Ki nem vall : az tagad!
Viraszd át a zordon, nagy éjét,
Fogjon körül gonosz kisértet
És képtelen sötét;
Hogy erezd a bűbájt egészen,
Ha gyűlt szövétnekkel kezében,
A hajnal kél föléd!

Vagy tán a mély s örök sebeknél,
Ama csábutra tévelyedtél,
Mely csillogó — s rideg;
Ki agyrémét követve jár ott,
Szolgálni a széles v i l á g o t :
Elvész övéinek.
Csak Isten napja, mely derengve
Süt milliók s az egyetemre,
Osztván fényt, életet :
Szivünk szűk körben élő fáklya,
Hadd láttassék meg fénye lángja
Min oltárunk felett!
Tedd bu- s örömben, tedd alant, fent :
A mit reád amaz örök, szent
Kötelesség róva . . .
És utad bármily messze hordoz :
Térj vissza a hármas halomhoz
Világnak vándora!
Tompa Mihály.

Z e r i n v á r a.
(1661—1665.)
Történeti rajz. — Csuthy Zsigmondtól.
(Folytatás.)

De bár mint látszattak is hatalmaskodni
a törökök : mindazáltal erős összeütközés
nélkül inkább szerették volna szép ígéretekkel, de méz alatt méreg árulással gróf Zrínyit lekenyerezni. Ily czélból Ali basát Erdélyből kihiva, kanizsai basává nevezte ki a
fényes porta, ki is oda érkezve, következő,
részint barátságos, részint fenyegető tartalmú levelet intézett Zrínyi Miklóshoz,
május 12-én 1662-ben :
„Magas születésű nemes barátom, és legkedvesebb rokonom!! *)
„ön, mint minden időben jó barát, vitéz^ katona, fogadja állhatatos és legőszintébb barátságom'jeléiil, szeretetem, jóindulatom és csókomat,
kérvén a legfőbb Istent, hogy önt lelki és testi
békességben, és egészségben tartsa meg. Mint
őszinte barátját és közel rokonát, igen érdekel
tudni, hogy van és mint érzi magát. Mi engem
illet : hála Istennek jól vagyok, állapotom tűrhető, és önnek is, szivből szeretett barátom, minden jót kívánok.
„Mióta a kanizsai basaságot elhagytam : azóta az egri, temesvári és jenői basái méltóságokon
felül, a tengerentúli basái méltóságra emeltettem
fel, mely állomásom, sem a budai basával, sem
más vezérével fel nem cserélném.
„Azonban legnagyobb hatalmú uramnál, ön
ellen kedves rokonom, oly sok féle panasz merült
fel, hogy ő felsége ismét szükségesnek látta, engem ezen vidékre küldeni. Ha tudná ön, mint
érzem magam, midőn szivem fájdalmára látni
vagyok kénytelen, miszerint itt, a mi török határszélünkön, minden el van pusztítva ?! Bár el
kell ismernem, hogy régi hires előkelő nemzetségből származott légyen ön : mindazonáltal nem
tudhatom, kinek akaratja és megegyezéséből építette uj várát ? ! Az Isten önnek oly sokat adott,
hogy azzal magát eléggé gyönyörködtetheti: ezen
szükségtelen várat tehát abban hagyhatta volna,
melv ellen most nem merülnének fel oly keserves
panaszok, annyi jajszó és sóhaj a török portánál,
és az egész birodalomban! Az is értésemre esett,
hogy ön Zalatnát is elfoglalá, és még más két
erősséget is felperzselt. Hanem tudja meg ön, ezáltal az én legnagyobb hatalmú uramnak csak igen
csekély kárt okozott, de önnek lehetetlen nem tudni,
hogy legnagyobb hatalomnak és urnák, mint a
mienk, ha valamely országon keresztül akar vonulni, abban ki fogná őtet gátolni?! Bizonyos,
hogy nekem, ön kára és romlása nem használ
semmit, nincs is arra kívánságom. Azt sem tudom
felfogni : kinek parancsából kezdte ön el az ilyféle tllenségeskedést. Azt hiszem, nem akar ön
azok példájára jutni, kik Jenőben, Nagy-Váradon
és Erdélyben áldozatul estek balsorsuknak! Hol
van Eákóczy, hol van Kemény János, kérdem hol
vannak mind ezek?! Ön, kedves rokon, jól tudja,
hogy a mi leghatalmasabb császárunknak, ha valamit komolyan akar, senki ellene nem állhat. Ha
az, kedves rokon, mit most felépített, inkább mint
bevégzett, ha Kanizsa és Szigetvára hatalmában
volna, ha ön német császára Budán laknék ; ugy
*) Azt tartják némelyek, hogy Ali basa, egy magas
származású fogoly rabszolganőtől született, ki rokona volt
a Zrinyi-családnak, s ez okból nevezé magát Zrínyi rokonának. Cs. Zs.

nem pirulna meg érte, de ezek a mi birtokunkban vannak és ott fognak maradni. Azért becsületemre és igaz hitemre m< ndom önnek, kedves
rokon, hogy várával semmit sem nyert mást, mint
hogy leghatalmasabb császárunknak fegyverét
emelte fel nyakára, kinek roppant hada Temesvárnál csak intésemre vár, és azonnal tudja, hogy
mit kell tenni.
„Meg kell vallanom, miként felette nyomasztó
török alattvalóinknak, hogy az egész ország
Eszéktől Budáig és Kanizsáig a gyakori keresztülkasul vonulás által igen sokat szenved; különösen
a tatárok, a meghódoltak és az ellenség közt
semmi különbséget nem tesznek. De ez még mitsem tesz, — hanem az egész ország, melyet ön
nyomorgat, ön ellen boszut kiállt, — ennyit csak
Rákóczynak lehetett volna tenni, ha elfoglalhatta
volna Belgrádot. Többször figyelmeztetem őt is a
szerencsétlenségre, és ha tanácsomra hallgatott
volna, még most is élne, nyugalomban és békében, de ő tanácsom mindannyiszor hizelgés és
farkcsoválásul vette. Lássa azért nagjon tiíztelt
kedves rokonom, mi arra elkövetkezett, önt sem
kerüli el, ha tanácsomra nem hallgat; azért ne
vegye rósz néven, ha ismét figyelmeztetve intem,
nehogy ön is Rákóczy szomorú sorsára jusson.
„Tudtára adom azt is önnek, kedves rokon,
mikép útközben Eszéknél a német császár követeivel találkozám, kik azt mondák nekem, hogy a
császárnak legkevesebb tudomása sincs arról, mit
ön csinál, és ezt akár Budán, vagy akár hol készek mindenkor erősíteni. Esküszöm tehát önnek,
kedves rokon, a mi szent muhamed vallásunkra,
épen ugy, mint én azt önnek irom; — örvendeni
is fogok, hogy mig én egy becsületes török leszek, mint minden időben jó barát voltam és lenni
fogok mind végiglen — nem kívánok senkit megboszulni, annyival inkább önt nem, kedves rokon,
de egyszersmind, mint legyőzhetetlen császáromnak híve, a magunk jogait soha senkinek kedvéért
fel nem adom.
„És végre, mivel legnagyobb hatalmú császáromtól én vagyok kinevezve a hadjáratot vezényelni, és tudom is jól mi a kötelességem :
tehát mind azokat, melyek itt, vagy amott előfordulnak, hiven neki tudtára is adom. Elvárom
azért öntől kedves rokon az azonnal küldendő
feleletet, ezennel pedig küldök legkedvesebb rokonomnak, valamint kedves nejének is, nagyrabecsülésem jeléül egy kis csekély ajándékot, és
mindkettőjüknek állandó, friss egészséget kívánva
vagyok, a nagyhatalmú török császárnak a kanizsai határszéleken vezére Ali basa."

Zrínyi, a hős ezen levélre nem felelt, hanem azonnal követeket küldött ö felségéhez
Pozsonyba, ki is Ali basa levele tartalmáról
értesülve, tekintélyes erőt küldött a határszélekre.
Május 23-án maga is az ünnepelt hős,
este felé megérkezett Pozsonyba, hova diadalmenet volt bevonulása. A főrendek, a nádor
Wesselényivel élükön, a határszélig kimentek eléje, temérdek nép kíséretében, s a nádor, ott maga mellé ültetvén fedetlen nyílt
hintóban, pompás és üdvözlő sokaság,harangzugás és öröm-ágyulövések közt vonult be
vele a nemsokára aztán tiszteletére kivilágositott városba.
Másnap a protestáns rendektől tekintélyes küldöttség ment hozzá tisztelegni, szerencsés megérkezése felett örömét fejezve ki
előtte, mely alkalommal egyszersmind, kívánságukat, sérelmeik orvosoltatását is a
küldöttség tagjai becses figyelmébe ajánlák;
mire nézve ezen nagy embertől kívánságuk
szerint következő választ nyerek : „Én —
úgymond — kedves barátim, a szabadságuk ellen elkövetett sérelmet, ugy tekintem mind most, mind pedig minden időben,
mint a magam szabadsága ellen elkövetett
törvénytelenség és igaztalanságot, minden
vallásra való tekintet nélkül," — megköszönve tovább a benne helyezett bizodalmat,
szentül megígérte, hogy benne szabadságuk
védőjét, mely egyszersmind az ő szabadsága
is, minden időben tántorithatlanul fogják
feltalálni, állítván erősen, miszerint, ha neki
keze, mely által a protestáns ügyet elő
fogja mozdítani, fájdalmat okoz, azt szivének is meg kell érezni stb. stb.

Ezen országgyűlésen szőnyegre került
Montecuculi erdélyi eredmény nélküli hadjárata is, vádolván a K. K. és R. R., miszerint Erdélybe vonulásával csak kárt csinált,
hasznot pedig semmit, miután magára
hagyta azon szerencsétlen testvérhazát, hol
oly sok hősnek ringott bölcsője — mely
vádra felelvén Montecuculi, vádiratában azt
állította, hogy a magyarok — egy-kettőt
kivéve — elégtelen birák az ő táborzásának
megítélésére. Egy ezek közöl — mint Budai
irja — kit közönségesen Zrinyi Miklósnak
hittek lenni, oly pennához nyúlt, mely Montecuculiénál még élesebben fogott; mert
miután annak erdélyi táborozását nevetségessé tette volna, egyszersmind a főhaditisztek közöl néhányat ajánlott neki a végre,
hogy a rágalmazást karddal is megczáfolják."
— Nem kellett több Montecuculinak, boszuját szive redöi közé rejtve, keresni nem szűnt
meg az alkalmat, hogy azt Zrinyi Miklós
érdekein, akár titokban, akár nyíltan, kiönt(Folytatása következik.)

A rév-komáromi földrengésekről.
(Folytatás.)

Számosan megírták ezen szomorú eseményt
részint mint szemtanuk, részint hallás után feljegyezve, vagy az egyes feljegyzett adatokat összegyűjtve, (többi közt : „Beschreibung des am 28.
Junii 1763 in verschiedenen Oertern des Königreichs Ungarn verspürten erschröcklichen Erdbebens,welches die k.Freye StadtComorn bei einem
ganzen Monat empfunden. Ofen 1763. 8-adrét, 4.
lap. — Grossinger : Dissertatio de terrae motibus
regui Hungáriáé. Jaurini 1783.) — Baróthi Szabó
Dávid koszorúsunk, költőileg megörökité egy
epopaeában ezen szomorú napot. — „Verses Levelezés a melyet folytatott gróf Gvadányi József
magyar lovas generális nemes Fábián Juliannával
nemes Bédi János élete párjával, melybe több
nyájas dolgok mellett királyi Komárom városában történt siralmas földindulás is leirattatott,
és a versekbe gyönyörködök kedvekért kiadattatott, Pozsonyban 1798." 8-adrét. — Ezen ismeretlen műből érdekesnek tartom mutatványkép
néhány verset közölni :
„Kantárosi Gazsi, ennek az ö neve,
Nyolczvannyolcz esztendőt e már hátra teve.
Én ezen agg morét magamhoz hivattam,
Kérdezvén dolgokat, szóllott, én hallgattam.
Monda! Jó asszonyom! mi ugy megijedtünk,
Hogy még lelkűnkbe is mi megmerevedtünk.
Félelmünkbe hasunk hallottuk mint korgott,
Szemünk mint kétségbe esettnek ugy forgott.
De ,hogy lábunk alatt, földbe hallánk zörgést,
És a fejünk felett irtóztató dörgést.
Sírva kiáltottuk : no már oda vagyunk,
Ránk szakad a világ, betöri fej agyunk.
A váiosra voténk szemünket mentünkbe,
J ó , hogy meg nem holtunk akkor ijedtünkbe.
Láttuk a templomok és házak mint hullnak,
Véltük, más nyilason kijöttek, s már dúlnak.
Megkábult az eszünk s vajdástól szaladtunk,
A volt jó, hogy a föld meg nem nyilt alattunk.
Mert tul estünk volna az más világon is,
Hol az óriások laknak, még azon is.
Azért sok Somogyba ment, sok Muraközbe,
Sok nem messze futott, mene Csallóközbe.
Sok itt sem maradt meg, szaladt a Bakonyba,
Lakásomat vettem én Lögét-Patonyba.
E veszély megszűnvén, visszajöttünk megint,
Tán már nem szenvedünk ilyen átkozott kint. *)

1780. május 10-én, három ízben, egyszer
éjjel, kétszer nappal földrengést tapasztaltak;
minden veszedelem nélkül hamar el is múlt (Hirmondó. 1780. 47. levél. 381. lap.)
1783. april 22-éig a városi jegyzőkönyvben
nem tétetik említés földrengésről; ezen napon
húsvét után való kedden azonban, miként ott följegyezve találtatik, reggeli fél négy órakor, midőa sürü felhőkkel volt a láthatár elfödve és az
*) E tárgyra vonatkozó egyéb müvek : Katona Mihály : Természeti földleirás. Pest, 1824. 8-r. 115- 121. 1. —
Komáromi Romemlékek, szerk. Beöthy László. Pest, 1851.
22—23. 1. Beöthy Zsigmond közlése. — Rév-Komáromi
algymnasium 10-ik programmja. 1860. 4-r. 8 — 12. lapon.
Saly Auguszt sz. Benedek-rendi tanár közlése. — A magyar
természet-tudományi társulat közlönye. 1860. Pest. Szerk.
Szabó József. 171—181. lap. Jeiteles L. Henrik kassai
tanár ezikke. — Tóth Lőrincz és Jókai Mór ezen két jelesünk, szülővárosukról megemlékezvén, az első ,,Aranyhaju
Lenke" ezimü szép novellájában, mely az Athenaeumban
jelent meg, másik pedig „Elátkozott család" czimü regényében ecsetelék ezen vésznapokat.
*
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eső záporral omlott, oly félelmes zugással, mintha
mennydörgött volna, vagy legnagyobb ágyukból
egész ütegek siittettek volna el, — délről északnak jövő, s egy perczig tartó mozgás renditette
meg a földet, mely már apr. 21-én esti 9 órakor
kis rázkódással, a az erre következett 8 ismételt
földlökéssel jelentette volt magát előre. — Némely ház egészen összedőlt, a többinek vagy kéménye esett le, vagy falai repedeztek meg; szóval,
egy ház sem maradt sérelem nélkül; mindnyájan
a mezőre siettek, éltük szabaditása végett, mikor
ezen tudósítást irom (Péczely szavai a Hírmondó
1783. 34-ik levelében) 10 órakor már 12-szer
való indulást olvasának. Későbbi april 26-diki
tudósítás szerint : még a föld teljességgel meg
nem állapodott. A vár sok ezernyi kárt szenvedett,
a városban levő jelesebb épületek megrontattak,
a házaknak falai ledöledeztek; annyiból boldogoknak mondják magukat a lakosok, hogy emberi
Haláltól az Isten kegyesen megmentette őket. Már
njra megint 9-szer éreztetett a fold megindulni,
noha nem oly erősen mint april 22-én „A földindulásnak ezen következetit látjuk : valamely kénköves, sárga es kékellő materiát, mely a föld
gyomrából fel vettetett, és valamely fövényt,
melyhez hasonlót azelőtt nem láttunk, a kutak,
melyek 50 ölnyi mélységüek is, közönséges fövenynyel, melyet a megindult föld] kihányott, betöltek, de azon fövény egynéhány óra múlva elnyelettetvén, elveszett, a kutak pedig kinyiltak.
A közel levő
térségeken és
szántó földeken helylyelhelylyel oly
nagy nyílások
lettének, hogy
egy ló is bele
eshetnék. A
körüllevő faluk sem mar a d t a k kárnélkül." (Hirmondó. 1783.
36-dik Levél.
284. lap.)
A jelen
földrengés a
várat, melyet
még a múlt
rázkódás igen
megviselt, tökéletesenromba dönté,ugyhogy többé
katonaságtól
nem is száll a t o t t meg
1808-ig; a felségtől haszonv e h e 11 e nnek
nyilváníttatván, mint
ilyen, területe
a v á r o s i lakosok közt 1784-ben elárvereltetett; később sánczaiban kukoricza, bástyáin zab s más gabonanemek termeltettek. (Holéczy : Körültekintés a komáromi várban. Széplit. Ajándék-ban Pest 1821.
179. 1.) — Máj. 5-dikén kelt tudositás — a Hírmondóban — többi közt ezeket jegyzé fel : „A
föld még most sem állapodott-meg, hanem majd
naponkint ingadoz. Azért is a lakosok legtöbben
csak fél szemmel alusznak maguk vagy mások
házaiban. A katonaság j'a szomszéd falukba költözködött; egynéhány nap múlva holmi valóját is elhordja."
^vetke**.)
(Végt

Bártfa város és a bártfai fürdő.
Ki ne ismerné a régi s nagy hirü bártfai
fürdőt, legalább nevéről ? Ez a magyar s lengyel
betegek és mulatni vágyók hazánkbeli Mekkája
volt már akkor is, midőn más, most nagy hirü
fürdőintézeteink, még nevökről is alig voltak ismerve orvosi közönségünk előtt.
Hogy e fürdő e század negyedik évtizedének
a végén s az ötödik elején meg nem érdemlett
hanyatlásnak indult, annak a magyar és lengyel
megváltozott politikai viszonyok, továbbá a hazánkban még nem annyira divatozó hirdetések
elmulasztása (hajdan csak a meggyógyult beteg
8 nem a lapok hirdették a fürdőt szűk körükben),
más fürdőkhöz való vasutakoni könnyebb juthatás,
végre hazánk sok uri betegének azon viszketeg-

bebizonyítására beérték azzal, hogy a híres Pyrmont és Spaa forrásaival nagyon rokon szerkezetűnek és hatásúnak hirdették.
Azonban az ujabb kimutatásokból láthatni,
itt más hatalmas tényezők is vannak, melyek e
vizet fontossá, s más nem csupán egyszerű vasas
vizekkel egyenjoguvá teszik. Vas, és ennek oszlékonyságát elősegítő nagy mennyiségű szénsavas
tartalmára nézve kiállja a bártfai viz sok hires vasas vizzel a versenyt, ámbár ujabb időkben azok
sorából kihagyatott, minthogy vasas viznek olyat
neveznek, melyben a többi alkatrész jelentékeny
orvosi szerepet nem visel,
Kivevén Parádot, (?) Élőpatakot és Buziást,
az ismert vasas vizek királyait, a többiek Bártfát
nem sokkal múlják fölül; sőt ellenkezőleg, hogy a
bártfai viz számos más nagyhirü vasas vízen túltesz.
De nemcsak a hazai vizek közt kitűnő helyet
foglal el a bártfai e tekintetben, hanem a legkeresettebb külföldiekkel is versenyre szállhat.
A fördőintézet gyógyeszközeihez a szükséghez mérve melegített s hideg ásványvízen kivül
tartoznak még : kitűnő juhsavó az '/, órányira a
fürdőtől fekvő Hosszúrétről; ingyen használható
testgyakorlati készülékek ; egy közönséges régi s
két ujabb, fölülről, oldalról s alulról jövő vizsugárral ellátott hidegviz-zuhany; külön méhzuhany;
a keresettebb ásványvizek kereskedése, s két
gyógyszertár a városban.
1861-ben a fürdővendégek névsora szerint
volt összesen
479 vendég;
ezekből magyarországi
264, galliciai
és orosz-lengyelországi
214, bécsi 1.
A magyarországiak közöl
uri
vendég
188, cseléd 76;
a galliciai g
1 e ngyelországiak közöl uri
v e n d é g 178,
cseléd 36. A
vett ásványvizfürdők száma 6596,8 ezt
a 367 vendégre (a cselédséget nem számítva) fölosztva, egyre 179.
fürdő esik.
H i d e g édes
vizi z u h a n y
használtatott
912-er; azonban
e szám
nagy része
egészségesekre esik. A be(ííyskovazky Oy. rajza után.)
tegségeknek,

sége, hogy külföldön drága pénzen vegye meg
azt, mit itthon talán jobban és ócsóbban kaphat,
voltak szomorú okai.
A lefolyt évtized második felében e fürdőintézet phoenixként kezdett romjaiból, melyekbe
egyrészt az orosz hadsereg, másrészt tüz döntötte,
lassankint emelkedni; s ezen újjászületés három
évvel ezelőtt érte el tetőpontját, midőn három
tekintélyes sárosmegyei uri földbirtokos, u. m.
Dessewffy Albert, Bánó Miklós és b. Kloeh urak
e fürdőt sz. k. Bártfa városától, mint e fürdő tulajdonosától inkább e hazai intézet emelése tekintetéből, mint haszonlesésből, 8 évre bérbe vették.
Azóta a szebbnél szebb paloták, melyek kényelem tekintetében is minden igénynek megfelelnek, |nagy|városi gyorsasággal állíttattak elő.
A fürdőintézetekhez szorosan tartozó gyógyeszközök részint kijavíttattak, részint megszereztettek. Az ásványvíznek az orvosok tájékozására
elkerülhetlenül szükséges uj vegyelemzése eszközöltetett ; szóval, megtétetett minden, mi arra
szükséges volt, hogy e fürdőintézet megérdemlett
régi jó hírét visszanyerje, s hazánk, sőt a külföld
hasonló természetű vizeivel és fürdőintézeteivel
is kiállja a versenyt. — E fürdőhelyre most Kassáról (a meddig gőzkocsi jár) részint postán, részint magán gyorskocsin 10—12 óra alatt juthatni.
Bártfa városától fél órányi távolságra esik.
Van benne a városi tisztviselői lakon, nyilvános termeken s kávéházakon kivül 44 legna-

Bártfai

fürdő.

gyobb részt bérház, kétszázhatvan lakszobával, 3
kereskedői bolttal és 81 fürdőszobával, melyek
közöl 34 a városi épületben van; ezekbe csappal
ellátott csövek vezetik a meleg és hideg ásványvizet. Ezen fürdőszobák még azon kényelemmel
is bírnak az ugyanazon épületben lakókra, hogy
a lakószobáktól csak 3 lépésnyi sikátor által
vannak elválasztva. — A magánházakban levő
fürdőkádakba csak hordják a melegített ásványvizet. A lakások nagy számából láthatni, hogy itt
kedve szerint válogathatja a vendég lakószobáit.
Reggeli és délutáni zene a sétatéren mulattatja a vendégeket az idény alatt, továbbá számos
bál, melyek s különösen az Anna-napi igen fényesek szoktak lenni.
Az ásványvíz-források a Kárpátok azon ágának, melyet Beszkid hegységnek neveznek, déli
részén, Bártfától fél órányira egy északtól délfelé
terjedő, mintegy % mfdnyi hosszú s 200 lépésnyi
széles, pompás fenyvestől környezett, s csak délfelé nyilt völgyben kárpáti homokkőből fakadnak.
A fürdőhelyet, mely 780 lábnyi magasan fekszik
a tenger szine .felett, övező hegyek 2000 — 2500
lábnyi magasak.
A bártfai 6 forrást az ásványvizek „égvényes
konyhasós vasas savanyu" osztályába sorolja
Hauer lovag, s utána Török József fürdészünk,
a „két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és
fórdőintézetei" czimü munkájában.
Hajdan a bártfai vizet kiválólag vasas viznek
tartották, s magasztalására s mintegy hatásának

melyek gyógyulását vagy javulását a bártfai viz
használatában keresték, legnagyobb része oly bántalmakban állott, melyeket a rendellenes alkotásu
vér következményei gyanánt kell tekinteni, s részint mint az egész szervezetet megtámadó, részint mint helyi (localisált) kórok léptek föl. S az
ezen rovatba tartozó betegek nem győzik eléggé
magasztalni a bártfai viz jótékony hatását.
A Vas. Újság 1860 évi 34 számában a bártfai fürdő múltjának s jelenének egy bővebb ismertetése van közölve s azon számban egy kép is látható, mely a fúrdőintézetnek egy másik pontját, az u. n. uri utczát tünteti fel. Jelen képünk a
fürdőintézet egy nagyobb átnézetét nyújtja. A
nagyszámú és csinos épületek valódi kis várost
képeznek, melyben legnevezetesebbek a Bártfa
város birtokához tartozó nagyszerű épületek, melyekben a vendégek mindenféle kényelemmel, lakóés fürdőszobákkal, tánczteremmel, kávéházzal,
színházzal, kápolnával stb. is találkoznak. Van ezeken kivül számos magánház, hol az egyes vendégek szintén olcsó és kényelmes lakásra találnak.
A fürdő vidéke igen regényes s kirándulásokra
felette alkalmas. —A fúrdőidény jun. elejétől aug.
végéig tart.
.—
A mi magát Bártfa városát illeti, ennek egyes
részeit szintén bemutatták már képeink. így a V.
U. f. h. 8-ik számában adtuk a régi bástyafalak egy,
még fennálló részét, a Tapoly-patak felett vezető
kőhiddal, s a háttérben a régi nagy templommal.
A 18 számban pedig adtuk a város határában

Hasonló szárazságban sinlődik körülöttünk
T.-Füred, Egyek, Nagy Ivány, T. Örs, Igar, Szőlős, Szent-Imre, Ders, Abádszalók, Bura, Roff,
Tiszabeö, Kenderes és a Nagy-Kunság, azon különbséggel, hogy a Tisza mellett fekvő községeknek, a mentesített tíszaréteken is lévén itt-ott vetéseik, — minthogy azon rész a nedvességet jobban tartja, s ott az apróbb esők is jobban nevelnek : azoknak kenyerök is több lesz; egyébiránt
az is mind oly kevés, hogyha Isten esővel rajtunk
nem könyörül és kukoricza-vagy krumpli-termésből nem ad táplálékot e szerencsétlen és pénztelen vidéknek, vagy ha magasabb intézkedés nem
fog adó-elengedés, és élelmi czikkek gyámolitásával ezekhez járulni, sok család az éhhalálnak lesz
martaléka, annyival inkább, mivel e vidéken már
a múlt évben sem volt kielégítő termés; sőt ritka
gazda az itt, a ki pénzen nem élt, másfelől pedig,
ez a vonal volt az, hol a marhavész csak félévvel
is ezelőtt legjobban dühöngött, és pusztított.
E terhes csapásokhoz járul, fájdalom, még az
is, hogy a katonai executio terhét és költségeit
szintén rajok mérte a kíméletlen sors.
A rendkivüli csapást mindenki érzi, de leginkább kihat az a gazdálkodókra, különösen pedig
a haszonbérlőkre, mert azok között sokan fognak
találkozni, kik egész életökben véres verejtékkel
szerzett vagyonaikat most, a midőn itt egy darab
anya- birka
ára egy forint,
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Óhajtandó
volna, hogy a
földtulajdonosok, kik a h as z o n b é r bői
biztos jövedelmet húznak, e rendkivüli szükséget t e k i n t ve, tehetetlen
bérlőikkel könyörületeaen
bánnának, mert különben e z e k
lesznek az elsők , kiknek
kezébe e mostoha idő koldus botot ad.
— Csűr illa János.
Makó (Csani, hogy megnádmegye),
találtassék anjun. 5. SzoIJBártfa
v á r o s p i a c z a . — (Myslcovszlcy
Oy. rajza u t á n . )
nak orvossága
m o r ú szine
is; s a bajnak,
mely közeledik, csüggetegség nélkül szemébe járás volt nálunk — de még akkor volt harmadévi van a gabonatermő szép alföld egy részének. Csanézni, ez, nézetünk szerint, az első feladat. Az gabonánk, s nem voltunk olyan szegények mint nád, Csongrád, Békés és Torontál megyékben
isteni gondviselés után, mely a csapások között jelenben, azonban most se pénzünk, se búzánk, s összesen alig terem ez évben annyi gabona és takarmány, mint kedvező időjárással bármelyik nesem vonja vissza egyik áldó kezét, a magunk még borunk se legyen ?
Még nem tudom, egyetemes volt-e a fagy; vezett megye egyik nagyobb városa — például
erélyébe s higgadt férfias küzdelmünkbe kell vetha igen, akkor Kis-Kőrös, Vadkert és Keczel, H.-M.-Vásárhely határában. E gazdag vidék, —
nünk bizodalmunkat.
Szükségesnek tartjuk ezeknél fogva, a haza lenn a nagy rónán szintén megsinlik pusztítását, melynek tápdús fekete talaja csakúgy ontotta tizkülönböző részeiből hozzánk érkező szomorú tu- — mert a mi solti, úgynevezett hegyünknek a leg- szerezve, huszszorozva a legjobb 84—92 fontos
dósításokat egymás mellé állítani, hogy hű képét alsóbb völgye is pár öllel magasabban fekszik az tisztabuzát, 66—72 fontos árpát, s felhizlalta sebirjuk a viszonyoknak, s hogy a magyar gazdál- ő rónájuknál. Imádkozzunk, hogy ne lett legyen lyemszálu kövér legelőjén a fehér magyar gulyákodás évkönyveiben hallatlan aanyaruságu álla- e szokatlan fagy átalános, mert a magyar ember, kat : most puszta kopár. Terjedelmes mezőségein
potok emléke a későbbi idők számára is fenn- ha egy kis bora van, darabka kenyér és szalonna naponkint hullanak éhség miatt a marhák. Makómellett is kitelel — ha megszorítják; de ha bora hoz tartozó Kopáncsi-pusztán több ily elesett
maradjon.
marhát felbontván, beleikben földet találtak, mit
II.-Nánás, jun. 2. Szomorú helyzetben va- sincs — ugysegéljen, még bajba keveredik.
a szegény párák kinj okban fűgyökerekkel együtt
Válkai
Imre.
gyunk, olyanban, minőre még városunk elaggott
P.-Kócs,jun. 4. A Tisza-Füredhez tartozó magukhoz vettek, s utoljára is eldöglöttek. Névénei sem emlékeznek. — A lefolyt tavaszi hónapok minden eső nélkül tűntek el; az ég csatornái leginkább haszonbérlők által kezelt tízennyolezezer mely gazdák tüzeléstől felmaradt két-három éves
mintha bezáródtak volna felettünk, hogy a föld a holdból álló Kócspusztán a hortobágyi puszta nyu- fűtőszalmájukat s télről maradt takarmány-izéket
legparányibb nedvessége is elapadjon, — veté- gati oldalával egyetemben, az idén a föld soha hordják ki a pusztára,jószágaikszámára,mitazok
seink többnyire kisültek, semmivé lettek elany- megnem ázhatván, már minden tönkre jutott; őszi nagy mohón esznek. — De mit hordanak ha ez is
nyira, hogy némely részét a kasza sem bírván vetéseink, előbb a kártékony bogarak milliárdjai elfogy, s ott meg nincs, honnét betakaritni leÖsszehordani — takarmányként sem használható által rongáltattak, — később pedig lesültek; a hetne? Elvesztegessék potom áron ? ezt tették a
máskép, mint ha a földjén jószággal leétetik. Ka- jókori tavasziak ujjnyi aprók és olyanok, mintha közelebbi h.-m.-vásárhelyi nagyvásáron; de ez a
szálókon, legelőkön, sehol egy fűszál. Csorda, megpörkölték volna, a későbbiek pedig ki sem jószágtenyésztésnek hátrányára, s a gazdának
gulya még május havában beszorult, a mint- keltek. Legelő és kaszálóink gyökerökig kiszá- iszonyú kárával esik meg; volt rá sok eset, hogy
egy 18,000 holdat tevő legelőn nem találván egy radtak, barmaink az éhség és erőtlenség miatt egy év előtt 100 ftot érő jószágát most 20—25
harapásnyi táplálékot. A birkák az éhség miatt már rég óta omladoznak össze, most még az elsült fton, sőt csak bőre árán 5 fton adhatta el. Hogy
rakásra hullnak, s többnyire elásatlanul a szabad- vetéseken valahogy csak tengődnek, de hogy ké- szántja s miveli igy a gazda földjét? Hogy táplálja családját? s fizeti terhes adóját ? Hogy segíti
ban hagyatnak, a mi egészségi szempontból nem sőbb mi lesz velők? az Isten tudja.
kevéssé lesz ártalmas. Igavonó-marháinkat tűzre
való szalmán, a télen kihányt izéken — ez is szerencse ha van — majd az idő mostoha keze által
letarolt gabona-vetéseken, majd vizben áztatott s
korpával hintett tengeri-csutkán tengetjük; mig
mások idegen határokon | bérelnek legelőföldet,
csakhogy szemök előtt jószágaik meg ne dögöljenek. Ez utolsó tavaszi hónap is oly téli hideggel
s hives felszéllel köszöntött be, hogy fel kellett
venni magunkra a szegre akasztott budát és bundát, s e hideg a szépen mutatkozó szőlőre is
ártalmasán hatott.
A 4—8 éves gyermekeken a veresség uralkodott városunkban, s emiatt iskoláink május havában zárva voltak, nehogy az orvosok által ragadósnak állított nyavalya átalánossá váljék.
Voltak, kik a nyavalyának áldozatául is estek, de
kevesen. — Sallay.
Duna-Egyháza, jun. 3. Az éjjel fagy volt
szőleinkben. Eddig még az vala sziveink vigasztalása, hogy ámbátor a tavasziaktól bucsut vettünk, az ősziek pedig innen is, tul is a Dunán igen
csöndesen vannak, hogy — daczára a tengeri
Gazdasági szomorú állapotok a
hitványságának, a baromfi-, különösen a libadögnek, és rétek kopárságának, lesz némi csekély
vidéken.
vigasztalásunk a szépen biztatott szőlőkben.
S ime, ma éjjel — még ezen utolsó reményNapról napra szomorúbb hirek érkeznek az
ország különböző részeiből, melyek a gazda remé- horgonyunk is leszakadt. Tavaly is épen ilyen időnyeinek teljes
meghiúsulá7
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gyünk azon
hittől, hogy a
páratlan mostohaságu időjárás szomorú
következményeit panaszos jajgatásokkal volna
illő elhárítani,
s e részben az
úgyis alapos
aggodalmakat még túlságos színezésekkel n eve In i nem
akarjuk : de
mégis szükségesnek tartjuk, a helyzetet a maga
egész valósáismermég máig is fennálló régi bitó (vesztőhely) rajzát.
E rajzok is kitüntették a város régiségét, s ezt
még inkább tanusitja jelen képünk, mely Bártfa
főpiaczát s rajta az Ős városházat mutatja. Mindmegannyi tiszteletre méltó régiségek, mikre oly
ritkán akadunk hazánknak különösen alsóbb vidéki városaiban, hol a török-tatár hadak pusztításai alig hagyának fenn a mai nemzedéknek egyegy említésre méltó épület-maradványt.
Sárosmegyének ezen egyik sz. kir. városa
hazánk történetében gyakran igen fontos szerepet
játszott s a legrégibb időktől fogva királyainknak
különös figyelmében s kegyében részesült. Eperjeshez 5, Kassához 9 mérföldnyi távolságban fekszik, közel a lengyel határszélhez. Némelyek nevét
igy is irják : Bárdfa; annyi bizonyos, hogy a város czimerében három bárd látható. Régi nevezetességét az ujabb időkben nagy mértékben elveszte s legnagyobb érdekét most is nagyhirü
fürdőjétől nyeri, mely most évről évre újra emelkedik.
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Átalában a nyitravölgyi gazdálkodás — hol magát észre az ember, mikép tánezra kerekedett
s mi munkát adhat szegény felebarátinak, kik itt j
Makón a mai piaczra is helyből, vidékről annyian . ez okszerűen kezeltetik — előnynyel bir a tisza- s ugyancsak forgatta a lassú meg sebes csárdáfelgyűltek; s voltak, kik sirva mondák, hogy ott- vidéki fölött. Nincsenek ugyan mérföldekre ter- sokban azokat a szép magyar, német meg tót
hon családjuknak nincs mit enni, őket pedig csu- jedő határai, de talaja s éghajlata biztosb. Mert, lánykákat és menyecskéket, kik mindannyian mint
pán a napi élelmezésért sem hiják dolgozni. Ag- mig ott a gazdának az időjárás minden nyomoru- valami alföldi lányok ugy kijárták, — hát még a
gasztó körülmény! Hejh jó volna most a teli ságával meg kell küzdenie; addig itt a legkedve- körmagyart? bizony ennél is kitűnt, hogy ugyantakarékmagtár, — segitne a szükölködőkön; de zőtlenebb körülmények közt sem lehet átalános csak szeretik a mi szépeink a magyar tánezokat;
melyeket nemzeti viseletünkben lejtettek el; sőt
tudtommal vidékünkön sehol sincs. — De elmon- rósz termésről panaszkodni.
dom már, mi szülte voltakép e szomorú jelent, s
Június 3-án olyan hideg szökött át — a kü- örömmel jegyzem fel, hogy volt alkalmam Seltán szomoritóbb kilátást a jövőbe? A páratlan lönben jól őrzött gallicziai határokon — hozzánk, mecz egyik kedves fiatal lánykáján egy a székelyszárazság. Emiitett megyékben múlt év óta igen hogy virradóra a krumpli, kukoricza és bab mind nőknél viselt, azoknál úgynevezett lájbit látnom,
kevés eső esett, az is csak imitt-amott. A földbe elfagyott. Ezt pedig 4-én még egy hatalmas dér szintén oly ízletes virágos kivarrással mint amavetett magot sokan hetek előtt kiszántották, s koronázta be, mi azután kényesebb s gyöngébb zoknál, — távol kedves Székelyföldemtől örömére
kukoriczát vagy fűmagot vetettek; de az ily má- ültetvényeinket — minők többi közt a georgina szolgált lelkemnek, midőn láttam, hogy a termésodvetés sem igér semmit, részint a szárazság és éz üvegharangok alól teljes biztonsággal ki- szetes tiszta jó izlés, gyakran ily távolban is mily
miatti kinemkelhetés, részint a kelő növényt el- eresztett dinnye — ugyancsak megigazgatta! Már szépen nyilatkozik.
rágó prücskök sokasága, s az úgynevezett aczat, most egy jó eső kellene, különben mindezekből
Képviselve voltak egyébiránt még a lengyel,
vetést elnyomó gaz miatt; mely növény-ellenség, bajosan lesz valami. Igazán, szomorú látványt cseh és német tánezok is, hogy igy mindenek érfőleg a lapos rétes földeket özönlötte el. Vannak, nyújtanak a sárga- és megbámult levelek! az em- dekének annái inkább eleget tehessünk. Szép volt
kik meghagyták az első vetésű ritka, 3 — 6 hü- ber könnyen krumpliszüret korszakába képzelheti látnunk a tánezolóhely homlokzatán kedves Ervelyk magas vetést, de ez kalászt nem igen, vagy magát!
délyorszá^unknak Magyarhonnal unióját jelző
eeak üresét hozott.
Jelen alkalommal azt észleltem : hogy azon országos czimereket a közös korona alatt egye- 1
Most egyedül a kukoriczához lehet még re- kukoricza, mi eke után mélyebbre vettetett, kiállta sítve, melyet az ünnepélyre s onnan a kaszinói teményünk; de Makó határában ezt is rongálta már a hideget és ebből csak az fagyott el, mi történe- rem díszítésére, saját kezével igen szép és ügyes
— itt-ott a hideg; szép reménynyel biztatott szá- netesen közelebb esett a földszinéhez, mig a kapa festéssel készített számunkra a derék tanári segéd
mos fürttel rakott szőlőink egy részét szintén meg- után vetettek csaknem kivétel nélkül mind leta- Chrismár Ottó; jobbra és balra látható volt a lengyel és cseh nemzeti cziiner, az illető földiektől
csigázta. Folyó évi június 4-én virradóra dér és rolvák.
A múlt hó 22-énNy.-Pereszlényben tűz ütött igen ügyesen elkészítve; szemben az uniót jelkéfagy volt; mely határunk egyik részén kisebbnagyobb kárt tett. Néhol szőlőt, kukoriczát, ki. Elhamvadt 15 ház s néhány gazdasági épület. pező czimerekkel állott a bányászok keresztben
dinnyét, tököt, krumplit és babot végkép lefa- Biztosítva igen kevés volt. Hogy a tűz vétkes tett két kalapácscsal, alább az erdőszök complicalt
gyasztott; másutt minden kár nélkül csak egyes gondatlanságból — vagy kiszámított gonoszság- czimere, — ott lobogtak
az egyes nemzeti
levelek fagytak el. Némelyek azt is állítják, hogy ból történt-e, bizonyossággal nem tudhatni. Az zászlók is, melyek között a minket illetőt a kedves
a Szeged s Makó közt fekvő Lele határban jun. utóbbit gyanitjuk. Mindenesetre ha a biztosító- M. Auguszta kisaszony szíveskedett számunkra
3-án délután hó esett volna, mely csakhamar el- társulatok a biztosítandó épületeket csak előleges az ünnepélyt megelőző napon készíteni. Tánczközi
becslés után vennék fel, az efféle szerencsétlensé- ben tartott szünet alkalmával a magyar fiák dalárolvadt. A piaczi árak igy állnak :
dája igen szép válogatott darabokkal mulatta a
Június 3-án tiszta búza köble — két pozsonyi geknek gyakran eleje vétetnék.
A nép levertségét neveli az átalános pénz- jelenlevőket s nyerte minden oldalról a méltó
mérő — 8 - 9 ft., árpa 4 — 5 ft., kukoricza 4 ft.
szűke és a rósz árak. Hogy a faluról falura ván- elismerést.
80 kr., 5 ft. 10 kr. volt.
A jó kedvet bizonyító táncz folyvást tardorló
katona-executióról ne is szóljunk. — Cs. F.
Június 5-én a hideg után rögtön felszökött :
tott, szürkületben lámpákat gyújtottunk a igy
tiszta búza 10 ft., 11 ft. 60 kr., 12ft.,árpa 5 ft.
rúgtuk egész 12 óráig, tánczolóhelyünket csak60 és 80 kr., kukoricza 6 ft. 20 és 60 kr. — B.
nem tündérszépségü báli teremmé változtatták
Alsó-Vadász (Abaujmegye), jun. 5. Folyó
a
különféle színű lámpák s a kissé távolabbra
A
selineczi
bányász-akadémikusok
hó 3-án és 4-én itt oly hideg s dér volt, hogy
körbe gyújtott tüzek. — így mulatánk késő éjfélig
Alsó-Vadász és a szomszéd Jánosd község hatáköréből.
a legkedvesebb társaság között, mig zenekarunk
rában a viz mentiben levő lapályos helyeken a
Selmeoz, jan. 2.
a
Rákóczi-indulót eljátszá, 8 visszatérénk Selszép növésnek indult s már bekapált kukoricza,
Közelebbről volt alkalmam becses lapjában meczre, hogy e kedves időtöltésünk után annál
átalában véve, egészen tövig megfagyott, ugy hogy
ott a kukoriczát babot kapa után újonnan vetni egy külföldi egyetemről küldött tudósítást olvasni, könnyebben folytathassuk napi teendőinket. Azonkénytelenek. A hideg miatt 3-án a munkásoknak a s ez indita arra, hogy én is e belföldi akadémiánk- ban még is volt egy, mi örömünket egészszé lenni
»<,oSn -ágas* nap felsőruhában gubában kellett ról irjak és rövid tudósítást adjak közre, egy itt nem engedte s ez az, hogy akadémiánk igazgatója,
tartott tavaszi mulatságról; már csak azért is,hogy miniszteri tanácsos és lovag Ruazegger József ő
dolgozniok.
E környéken Józsefnap óta nem volt áztató tudják meg hazámfiai, mikép az itteni bányász- mlga betegen feküdt, ki mindamelett is ünnepéesőnk, a kopár legelőnek még a töve is kiszáradt, erdőszeti akadémia : magyar, lengyel, cseh és né- lyünkön köszöntő jókivánatát fejezte ki titoknoka
a gyümölcsfák, melyek oly szép virágzásnak in- met, s ha ugy tetszik még olasz, román és más által s mi is többszörösen kifejeztük óhajtásunkat:
dultak, olyanok, mintha mind elszáradtak volna, ajkú polgárai között, semmi nemzeti elkülönítés, vajha az ég ni'előbb helyreállítaná a közjó érdea hernyók még a letisztitott fák lombjait is mind hanem közös barátság és egymáshozi jó indulat kében is oly becses egészségét; hogy ezután is
lepusztitották. — A nagy szárazság daczára, az létezik, különösen a magyar ifjak erélyes közre- folytathassa akadémiánkat bölcsen vezérlő atyai
Káinoki B. Albert.
őszi és tavaszi vetés még nem mindenütt száradt működése folytán. Hiányzott az itteni akadémián kormányzatát.
egy
az
összes
ifjúság
érdekeinek
igazán
megfelelő
ki egészen, s bár a kukoricza és krumpli jelenleg
még meglehetősen áll, a szőlőtermés is elég szé- kaszinó-egylet, s miután a szóval, tettel és áldopen mutatkozik, de ha a szárazság még soká igy zattal utat-törő kezdőnek sikerült még néhány
Egyveleg.
tart, mi is felköthetjük tarisznyáinkat. — Gyurkó lelkesebb társával az ügyet ennyire is kivinni, ma
már
kaszinónk
lételének
örvendhetünk.
S
ezen
János.
— (Utolsószó. A Rákóczy-induló eredetéről)
már fennálló egylet összes ifjúsága, hogy egy
Lak (Borsodmegye), jun. 6. A gyakori futó közohajtásnak is eleget tegyen, múlt május hava Hajdú László ur azon véleményben van, hogy azt
esőzések folytán, vadvizes erdős partjainkon kö- 30-ára rendezett a közel levő és igen kies fekvésű az eredeti nótából Bihari szerzetté és Scholl
zépszerű termés mutatkozik, a réteket pedig min- erdőshelyre egy tavaszi mulatságot, melyet hogy hangszerelte. Ezen csak én örvendenék, ha tisztán
denütt lehet kaszálni. — Az erdő-elkülönités ná- minél érdekesebbé tegyen, feladatának ismerte. Á nem emlékezném, miszerint Bihari maga mondotta,
lunk a tavaszszal végbement; de a fold és rét meghívott családok és egyesek számára külön hogy az indulót, a — Regement Kappelmajszter
tagosítása nem történhetett meg, mert czélsze- meghivó-jegyek küldettek; az akadémiai tanáro- szerzetté (akkor még a karmester szó nem volt
rübbnek látták a lakosok a sokféle osztályzatú — kat külön az ifjúságtól megbízott egyének kül- nagy divatban.) — De annyi évek után nem emléfekvésű s minőségű földeket és réteket nem tago- döttségileg hivták meg; az ily alkalmakkor pedig kezem, melyik ezred karmestere. Továbbá ugyanő
sitani; a legnagyobb birtokos ur azonban, mi talán soha nem hiányozható tánezhoz a megkivántató monda, hogy a Kappelmajszter előtt ő a nótát
páratlan eset az országban, a maga birtokát elkü- alkalmas helyiséget szintén a bányász- és erdősz- többször elhúzta, s az, azt ahhoz képest készité.
lönözve egy tagban kihasittatta, miáltal a kisebb gyakornokok közös összeműködése díszítette fel; Végre tisztán emlékezem hogy Friebeisz Kappelbirtokosok, kiknek e tagba föld vagy rétjök esett s hogy a jó kedv egyik legjobb emeltyűje, a jó majsztert dicsért mint szerzőt. — S mindezt hivolna, sokan kárt vallottak s nincsenek a bonificá- zene is valójában meg legyen, erre a vidék egyik telesnek merem állitani. Sebestyén G. ur Ruzsicska
lással megelégedve, mely miatt a kárpótolt földe- legkitűnőbb zenészét, Lajos Tónit, szólitotta fel a szerzősége iránt felhozá, hogy két Ruzsicska testket többen inkább parlagon hagyják heverni. — rendező egylet; nem hiányzott a ezukrász sem, vér volt, mindegyik zenész, egyik veszprémi,
Gy. J.
hogy a hevülő keblek számára hűvesitő fagylalt- másik ezredi karmester, azonban hozzátéve, hogy
Biharival mindegyik jó ismeretségben lehetett, s
Nyitravölgye, jun. 6. (Időjárás. Fagy-dér. jával kedveskedhessek.
ennélfogva felelni rá szükségtelennek tartam.
Tűzvész. Adó-executio.) Annyira hozzá vagyunk
Május 30-án az ünnepély még reggel elkez- Azonban akár Scholl, akár Ruzsicska szerzé az
már szokva a vidéki levelezők szükséget hirdető
tudósításaihoz, hogy közléseik tartalmát majdnem dődött; megnyitásul a zenekar allymnust és Szó- indulót, az egy bizonyos, — hogy — Bihari nem.
előre sejtjük. Az enyém annyiban elüt ezektől, zotat játszotta el s erre a lengyelek szintén gyö- — Nem azért, mintha képes nem lett volna rá, hahogy én átalános szükséget nem hirdetek. — Ám- nyörű dallamait. Selmeczről és közelebbi helysé- nem mert maga szájából haliám, hogy azt Kapbátor májusban csak egy esőnk volt, az is meg- geiből hivott vendégeink, mindannyian tele kosa- pelmajszter készité. — Hogy tudhatnék én Bihari
lehetős későn, — április felől sem sok dicséretest rakkal, az itteni szokás szerint délután jöttek ki; koszorújából egy levelet is kisLakitanü? kit én
mondhatok, — mégis, az őszi vetések meglehetős nem különben az ünnepélyt jelenlétükkel szeren- oly igen kedveltem. — Ballá Károly.
jónak mondhatók. Ellenben a tavasziak, — egyes cseitető akadémiai tanárok is, kiket a helyszínén
— (Bécsben a Treumann-színház) múlt kedhelyeket kivevén, - a középszerűségen is alól az ifjúság részéről megbizott egyének fogadtak. den éjszaka leégett. A tűz az előadás után ütött
A selmeczi és közel helységek szépeit, a válogaállanak.
tott női-koszoru bimbóit, rózsáit és virágait ka- ki, s éjfél felé már csaknem az egész faépületet
Nyitravölgye már magától a természettől
szinói tagok fogadták, szóval kellő figyelem volt elpusztította. A díszletek, ruhatár stb. nagyrésze
előnyös fekvéssel s éghajlattal van megáldva; fordítva a meghívottaknak méltó elfogadásáról; odaveszett. A tűzoltóknak csak a szomszéd háehhez járul még az éjjelenkinti harmat, mi, bár a — s midőn már a sok szép leány javában együtt zakat sikerült megmenteni.
folytonos szárazságot nem ellensúlyozza, de a vég volt, megharsan újból a zene, s csak azon vette
kiszáradástól megmenti a vetéseket.
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van nyújtva a helytartósághoz, s a hazai borásza- ' goknaknetáni akadályoztatása vétetvén ngyelemtunk emelését ezélzó vállalat mielőbbi létrejötte 1 be, póttagokul a zala-egerszegi járásra nézve Rop** (A magyar Icath. egyháznagyok bőkezűsége)remélhető.
pányi Ferencz, — a tapolezaira Hertelendy Kálujabb szép példáit van alkalmunk ismét följey* (A magyar gazdasszonyok által rende- mán, — a szántóira Cseh László, — a kapornagyezni. Közelebbről Bonnaz Sándor csanádi püs- zendő harmadik kiállítás) Pesten a köztelken ok- kira Sümeghy Ferencz, — a lövőire zalapataki
pök, az újonnan épülő almás-kamarási. templom tóber 12-ikén nyílik meg, s október 20-ig marad Nagy Pál, és a muraközi járásra nézve Bogdán
részére 1000 ftot adományozott. — Ranolder Já- nyitva. A magyar gazdasszonyok egyesülete, mint György urak választattak. Az alakulási gyűlésnek
nos veszprémi püspök pedig, a „Sz. István társu- rendező, ezúttal harmadizben lép ama térre, me- az intézet alapszabályain kivül eső határozatai
lat" által Pesten szerzendő házra évenkint 100 lyen a helyes és okszerű gazdasszonykodást a helybenhagyás végett az országos központi biftot ajánlott föl.
nemes verseny sorompói közé szólítja, hogy bebi- zottmányhoz felterjesztetni rendeltettek.
— (Nyíregyházi tanitó-képezde.) A tiszai ev. zonyítva legyen egyrészről, miszerint nemzeti
*• (A magyar földhitelintézet esztergommeegyh. kerületi, Nyiregyházán fennálló tanító ké- művelődésünk és haladásunk ez ágban is a gyara- gyei bizottmánya) június 3-án következőleg alapezdében a jövő tanév 1863 sept. l-jén kezdődik, podás néhány fokával emelkedett, és hogy más- kult meg : elnök Koller Antal; jegyző Maiina
mi mellett megjegyzendő : 1) Az intézetbe felvé- részről alkalom nyujtassék a szorgalmat, munkás- János; bizottmányi tagok : Kneplanier Simon,
tetik minden 4 gymnasiális osztályt végzett 16 ságot, és jóravaló törekvést
s a haza színe Messeria János, Szabó Iván.
éves ifjú, ki tiszta erkölcse, tanulmányairól jó előtti kitüntetéssel tisztelni meg
E kiál•# (A gyöngyösi ekeverseny), melyet Hevesbizonyitványnyalelvan látva, a bibliai történelem- lítás tárgya lehet minden, ami csak a gazdasz- megye gazdasági egyesülete e hó 13-án akart
ben és Kátéban jártas, az egyházi éneklésre elő- szonykodási iparhoz tartozhatik s a kiállítandó megtartani, a rendkívüli szárazság miatt elmarad.
készült és a zongorázásban annyira előre haladott, tárgyak egyes szakaira pénz-, arany- és ezüst-oklehogy rövid ismétlés után az orgonáláshoz foghas- vélből állójutalom tűzetik ki. A kiállítás, mint az
Balesetek, elemi csapások.
son. 2) Azon ifjú, ki magát arra kötelezi le, hogy előbbi években, sorsolással lesz egybekötve. A
a harmadik tanévben a helybeli ev. egyház isko- kiállítandó tárgyak legkésőbb f. é. oct. 6-ig a ren** (Jégverések.) A múlt hó 25-én Eszlár
láinál mint segédtanitó működendik, a három dező-bizottmánynak bejelentendők, hogy azoknak (Szabolcs), Kovácsi (Bihar), Békés, Kis-Sziget,
tanév folyama alatt szállás, fűtés kiszolgáltatás s elrendezéséről gondoskodni lehessen. — A kiállí- Rabé, Keresztur (Bánság), — 27-én Sz.-Márton,
ebéddel láttatik el s azonkivül a harmadik évben tási bizotmány tagjai : Hollán Ernőné, Braun Esztár, Újfalu (Bihar), Miskolcz, — 30-án pedig
40 o. é. ftnyi ösztöndijban részesül. 3) Az intézet- Alajosné alelnöknők; Simigh Istvánné, Konkolyi Ecsed (Heves) határában tett a jég nevezetesebb
tel tápintézet van egybekapcsolva. A tápintézeti Ferenczné, Polgár Zsigáné szül. báró Rud- pusztításokat.
díj 10 forint. 4) Tandíj nem fizettetik. Múzeum s nyánszky, Liszi Istvánné, Grün Jánosné, Kralo** (Tűzkárok.) Közelebbről a tűzvész Csenkönyvtárra mindenki 2 ftot fizet. — 5) A tanitói vanszky Istvánné, Vidacs Jánosné.
ger-Ujfaluban, Tyúkodon és K.-Náményban tetepályára készülők jelentkezzenek az igazgatóság•f (Pusztító rovarok.) Mint a ,,K—k" irja,
nál. Kelt Nyiregyházán, 1863 jun. 7-kén. — Az Nagy-Almás határára valami sárga-fekete boga- mes pusztításokat tett. Az ez évi tűzkárok összege
már eddig 300,000 ftra becsülhető.
igazgatóság.
rak ütöttek, s kíméletlenül pusztítják a vetése** (Tanári értekezlet.) Az erdélyi ref. taná- ket. Szemtanuk állítják, hogy a kalászokból
Mi újság?
rok Nagy-Enyeden értekezletet tartottak, s e fogytig kikutatják az életet s következőleg az
tanácskozásnak ezentúl minden évben megújítását egész termést semmivé teszik. Különösen gróf
** (Széchenyi serlege.) Azon diszes billikom,
elhatározták. Ez összejövetelek az oktatásügyben Csáky 60 holdnyi vetését érte legnagyobb mér- mely Széchenyi végrendelete értelmében utódai
fölmerülő hiányok orvoslására, — különböző is- tékben e káros látogatás.
által a nemzeti kaszinónak nyújtandó, — hogy az,
kolákban a tanítás öszhangbahozására, — czélévenkint a nagyobb összegyülekezések alkalmával
szerü kézikönyvek kibocsátására, bizonynyal üdadandó ebéden, a kaszinó legjobb borával töltve,
Közintézetek, egyletek.
vös hatásúak leendenek.
az ő emlékére ürittessék ki, — már készen van, s
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv gr. Széchenyi Béla a napokban szándékozik azt,
és
széptudományi
osztályának e hó 8-án tartott levél kiséretében, a nemzeti kaszinónak átadni. A
Ipar, gazdaság, kereskedés.
ülésében Hunfalvy Pál tartott értekezést a „vogul billikom jó ízléssel, művészi kivitellel, a bécsi arnx* (Az idei harmadik lóverseny a Rákoson) mythologiáról". A vogulok hite szerint eleinte brasi gyűjtemény egyik legszebb példánya után
e hó 9-én folyt le, az eddiginél kisebb számú kö- óriások, azután másféle lények, végre emberek készült, s diszes faragványain, s feliratán kivül a
zönség előtt. A vándorló ivadék-versenyben hg. élnek. A vogul mythologia óriásai sok tekintetben családi czimer is ékesíti.
Kinszky ;,Handson Doe" nevű lova nyert. — A hasonlítanak a görög cyclopsokhoz. Az óriások
** (A magyar irói segélypénztár gyarapítáBatthyány-Hunyady dijra (200 arany) négy ló félistenek, kik nem birnak együtt élni. Mikor az
közöl gr. Renárd „Comesta"-ja és a kisbéri mé- emberek igen elszaporodnak, közbelép egy másik sára) közelebbről ismét jelentékeny összegek
gyűltek be, nevezetesen gr. Pejacsevics Pálné, sz.
nesből „Bivouac" egyszerre értek a czélhoz. A isten, a Halál. Vannak ezenkívül más rósz lények gr. Pejacsevics Alvina 400, — gr. Pejacsevics
két győztes kiegyezett. — Az asszonyságok diját is, ördögfélék, — de ezeknek fogalma már a ke- Lászlóné pedig 500 forintot adományozott; to •
gr. Wenckheim Rudolf „Alföldije nyerte; lova- i re sztyén népekkeli érintkezés szerint módosult, vábbá b. Jósika Miklós nevére a magyar hölgyek
golta gr. Szapáry Iván. — Az eladó-versenyben j Vannak erdei, vízi lények stb. Szerintök egy ős 200 ftnyi alapítványt tőnek.
(500 ft.) első gr. Renard „Alivó"-ja volt. — A I ember
— ••>-—
-~I-Í-.~
—-i--.~i.i-i~sokáig
csukaalakban
élt, -i.
azért nálok a
** (Azon szinházi segélyösszegből,) mely a
Nákó-dijat (100 arany) gr. Batthyányi István csuka szent állat volt. — Azután Vámbéri Ármin
múlt évi hiányok fedezésére 32,572 ftban volt
nyertééi.— Nem lehet elhallgatnunk, hogy hazai ló- levelét olvasták. Köszöni az akadémiai segély- megállapítva, helytartósági rendelet következtétenyésztésünk előmozdítására nem nagy buzdításul pénzt. Megy Szamarkánd felé, Persiába. Nyelvé- ben a színház kész pénzben 14,097 ftot kap; a
szolgál azon körülmény, hogy mig versenyeinknél szeti érdekben tett és teendő müveiről és szándé- többi a régibb adósságok kamatainak fedezésére
a nemesitett lovak számára többrendbeli és szép di- kairól tudósítja az akadémiát. — A Nádasdi- lesz visszatartandó.
jak állanak, addig a magyar gazdák versenyére pályizatra még egy mű érkezett, mely május
** (A tehetséges művészek segélésére szánt öszcsak egy, és csak gyarló 100 ftból álló jutalom van 31-kén adatott postára Kecskeméten. Nem fogadszeget)
mely 1863-iki pénzügyi törvényben 10,000
kitűzve, melyért a távolabb vidékekről a lovakat ták el, mert későn, f. hó 1-én érkezett Pestre.
ftban volt megajánlva, folyamodások utján 16 műide szállítani nem is érdemes. Nem mondjuk, hogy
** (A m. képzőművészeti társulat miitárlatát)
a nemesebb lovak dijait alább kell szállítani: de már megnyitották. Ötvenhat műtárgy van benne vész közt osztották ki. E segélyben, hazánkból a
következő művészek részesültek : Goldmark Káhazai lótenyésztésünk érdeke kivánja, hogy gaz- kiállitva a magyar festészet és szobrászat köréből roly zenész, — Löschinger Zsigmond történeti
dáink buzdítására, s az igazi munkaerőt képviselő s minden mű alatt a szerző neve, a mű tárgya, s képfestő Budáról, — Székely Bertalan történeti
lovak nemesítésére több rendbeli és nagyobb dija- az eladandók alatt az érték is föl van jegyezve. képfestő Kolozsvárról.
kat kitűzni nem ártana. Ajánljuk ezt az illetők Belépti jegyeket a tárlat helyiségében, nagyhid— (Sajtó alatt levő uj könyv.) Heckenast
figyelmébe, s reméljük, hogy a jövő évi rákosi utcza 8-ik sz. alatt, 10 krért lehet váltani, s a kiálversenyről e tekintetben kedvezőbb hírt hozhatunk. lítás naponkint reggeli 9 órától esti 6 óráig áll Gusztáv kiadó-hivatalában még e június hó folytán meg fog jelenni : „Az átalános német keresx* (A takarmány szükség elhárítása végett) a nyitva.
kedelmi törvény." Fordította s a közönséges német
debreczeni kertész-egylet a tapasztaltabb gazdákat
** (A lelenczház ügye halad.) E tárgyban f. váltó-rendszabály s a magyar kereskedelmi törvétanácskozásra hivta öszsze afelett : mely pótnövé- hó 9-kén gr. Károlyi István elnöklete alatt ma- nyekkel kapcsolatban, legfelsőbb engedélylyel köznyek vetését lehetne a gazdaközöségnek ajánlani, gánértekezletet tartottak, melyben a tervezet rebocsátotta Hegedűs Lajos, magyar királyi udv.
hogy marháikat kitarthassák. Az értekezlet még e elkészítésére Pest főpolgármestere Krászonyi el- titkár, jogtudor, h. ügyvéd s a bányajognak a pesti
nyár folytán használható takarmányul a tengerit nöklete alatt bizottmány alakult a következő 12 kir. egyetemben v. m. tanára. A nagy 8-ad rétü,
és kölest ajánlotta, téli takarmányul pedig : ten- tagból : Kléh István, dr. Havas Ignácz, vasvári 15 ivnyi munka fűzve 1 ft. 40 kr., postán küldve
geri-kórót, bondort, pohánkát, muhart, a kerti és Kovács Ferencz, Gamperl Alajos, Vimmer Antal, 1 ft. 60 krért lesz kapható.
wdőbeli hulladékok összegyűjtését, és bárminő Schwentner Mihály, Szentkirályi Mór, dr. Meisel
** {Büntetésre méltó roszakaratnak) jöttek a
olajpogácsát.
főrabbi, dr. Tormay Károly, Ripos József, Stupa
napokban
nyomába Biharon. Egy ottani izraelita,
(A szűk aratás miatt,) a ,,P. C." szerint, György, Vidats János. E szerint ismét egy égető a községi házaktól környezett lakatlan épületét a
;:U„A„
1A»I.K..1.LI;
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* i •
a kormánvsesélv a terhesebben sújtott megyék i szükség legközelebbi orvoslása remélhető. A ki- trieszti társaságnál biztosította. Azután 240 ftért
számára e'lmaradhatlan. Az udv. kanczellária pe- dolgozott s majdan a nagy választmány által is eladta azt; de mivel a vevő ez összeg második
dig a pénzügyminisztériumhoz fordult, hogy kü- áttekintett terv, mint alapszabály, a szükséges felét lefizetni nem birta, az izraelita megtartotta
lönösen az adóbehajtásnál tekintet legyen a hatósági engedély megnyerése végett föl lesz házát, az előre lefizetett 120 fttal együtt. E nyetermésviszonyokra, a legelőtől pedig, mely ez idő terjesztendő.
reség azonban még nem volt elég, hanem föltette
szerint épen semmit sem jövedelmez, az adót ne
** (A magyar földhitelintézet zalamegyei bi- magában háza meggyújtását, hogy érte a biztosító
követelje. A pénzügyminisztérium hir szerint zottmánya) e hó 1-én Zala-Egerszegen követke- társaságtól is jó összeget zsebelhessen. Gaz czélja
készségét nyilvánitotta s alárendelt közegeihez zőleg alakult meg : Elnök közakarattal Oszter- kivitelére egy utczai koldust fogadott föl, aki
ennek megfelelő utasításokat küldött.
hueber József; jegyző Tuboly Viktor; bizottmányi birt mégis annyi emberséggel, hogy lelkét ily go/ (Országos közvetítő borcsarnok) felállítá- tagok : Benza Sándor, Csutor Imre, Gls
noszságra el nem adta, hanem az egész tervet, a
sán fárad Erkövy Adolf. A tervezet, a pest-budai Lajos, Tolnay Károly és Szabó Imre urak. avina
Ezek bűnjelek előmutatása meilett, följelentette. így a
jparkamra meleg ajánlatától támogatva, már be után a megye területi nagysága, s a rendes ta- veszély elhárult, a bűnös pedig büntetését várja.

Egyház és iskola.

r

i

216

ik

** (A huszárezredek egyenruháján), hirszerint, változtatásokat tesznek. Csákó helyett kucsmát, — fehér köpeny helyett pedig barnát fognak
kapni. A csákók volt szinit ezután tarsolyaikon
fogják viselni.
** (Különös folyamodvány.) Krasznamegyében, az egyik kerületi jegyzőséggel a járási szolgabiró egy izraelitát bizott meg, ki is ezen hivatalát egy hónap óta pontosan vitte. Most több
román lelkész folyamodott a foispáni helytartóhoz,
hogy az izr. jegyzőt, ha ki nem keresztelkedik,
mozdítsa el hivatalából.
** (Ritka vendég az alföldön.) Szabadka és
Almás közt a napokban egy fiatal himszarvast
vettek észre barangolni. A Bácskaság sik vidékén
e szokatlan vad üldözésére hat legény kapott lóra
s agarakkal üldözni kezdek a vadat. Két órai hajtás után el is érték, de ekkor agancsait az üldözőknek szegezve, oly kétségbeeséssel védte magát,
hogy csak nehezen lehetett elejteni.

Jun. 10 „Alarezos menet." Operetté 1 felv.
Ezt követte „Szerelmes kántor." Eredeti operetté
1 felvonásban. Zenéjét Aliágától, örültünk, hogy
a sok idegen elem után végre sajátunkkal is találkozhattunk a budai színpadon. Ugy tapasztaltuk,
hogy e magyar szerzemény, hatására ugy, mint
helylyel-közzel zenéjének kedvességére épen nem
áll a népszínház operette-jei háta mögött. Többször is elő lehetne venni. Vasvári Kovács pedig, a
rektorok és kántorok páratlan személyesitője, jeles
játéka által sokszorosan megérdemli benne a dicséretet.
Jun. 11. „Alarezos menet." és „Férj az ajtó
előtt." Operettek 1 felvonásban.

Látnivaló tehát, hogy e megfejtést Sötét semmiféle
lépése nem gátolhatja. Ellenben 1. V f 2 — e 2 lépésre
Sötét B h 2 — e 2 : 2 . F h 7 — g 6 Sötét e 5 — d 4 :
következik, s igy a mat meg nem adható. — Világosnak
1. F d 6 — f 8 lépése szintén nem vezet ezélhoz, mert
utána Sötét 1 F f 6 — d 7 lépése következik, s ekkor már
hiában jön 2. F h7 — g 6 többé, mert Sötét 2. e 5 — d 4 :
lépéssel Királyának c 5-re helyet készit, vagy más támadásra a matot számtalan egyéb lépéssel gátolja. — Világos
egyéb kisérletei alig jöhetnek tekintetbe; egyébiránt, ha
e nagy érdeket gerjesztett feladványban valakinek más
matolási mód fölött, még némi kétségei volnának : magyarázó sorainkkal továbbra is szivesen szolgálunk. Átalában,
az eszmecserének barátai lévén, a hozzánk érkező megjegyzések szíves fogadtatásban részesülnek.

Szerkesztői mondanivaló.

SAKKJÁTÉK.

6625. Hanva. Múltkor nem szólottunk, mert akkor
épen útban volt a kézzelfogható felvilágosítás. Eddig ott
181. sz. f. — L l o y d Sámueltől (Amerikában). lesz, s a mi utánjárásunk feleslegessé vált. A másik is kész;
e napokban láttuk, s valóban ez is igen csinos könyv lesz.
Sötét.
A további kiadás, ha létesül, díszes képkiadás lesz. De tán
már eziránt is oda ért az illető értesítés.
6626. München. I. S. A „Nyilttér"-ben sok dolgot el
lehet mondani, a mi szorosan nem tartozik a lap mondandói közé; hanem arra még sem való még a „Nyilttér"
sem, hogy benne más szegény embert az ő magán adósságai
Péntek, jun. 5. Stéger fölléptével „Ernáni."
kifizetésére szólitgassuk. Más utón kell azt elintézni.
Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
6627. B. Gyarmat. P. I. Sajnálkozva mondjuk, hogy
kivánata szerint fogunk cselekedni. Még tán szoríthatunk
Szombat, jun. 6. „A nő-uralom." Eredeti vigj.
egyet a dolgon.
3 felv. Irta Szigligeti.
6628. Eger. V. J . Rövid válaszunkat útnak indítottuk.
Vasárnap, jun. 7. „IV. László" Eredeti traDe azért elég hosszú benne a gratulátió az uj „Eger"-hez.
goedia 5 felv. Irta Dobsa Lajos.
6629. B. Füred. Sz. F. A kivánt levelet eddig már
Hétfő, jun. 8. „A csacska nők." Franczia
kézbesitheté önnek a füredi postás. Ha nem : egy pár sornyi reclamatiót kérünk.
vigj. 3 felv.
6630. H. M. Vásárhely. F. Ö. A 30 ft. kezünkhöz
Kedd jun. 9. „Lammermoori Luczia." Opera
érkezett. Kívánsága szerint járandunk el a dologban.
3 felv. Zenéje Donizettitől
6631. Orosháza. Gy. V. A legörvendetesebb megleSzerdán, máj. 10. „Gaidhier Margit", Dráma
petés volt ránk nézve a becses küldemény. A közelebbi kö5 felv. Irta ifj. Dumas. — Bulyovszky
Lilla
tetre nézve, mely már készen van, elkésett ugyan, de annál
jobb lesz a következőbe. Erről is, meg több más tárgyról
asszony, a drezdai udvari szinház tagja vendégis bővebben a személyes találkozáskor, melyet kérünk s
játéka, az írói segélypénztár és a jogászsegélyző
óhajtva várunk.
egylet javára. — Feljegyzésre méltó előadás.
6632. Kőszeg. Sch. V. A bizományban, a mennyire
Színházunk egykori derék tagja, Bulyovszkyné,
időnk engedi, pontosan el fogunk járni. A képet kiadjuk
\
b
c
d
e
f
g
több évi távollét után ma lépett fel ismét azon
mi is, de a szöveg, ugy a mint meg van írva, csak ama
Világos.
szakközlönyben jelenhetik meg. Oda fogjuk adni, s a mi
deszkákon, melyek első kísérleteit látták. A fogadczéljainkra nézve felhasználandjuk mi is. Vallási buzgalom
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
tatás és részvét zajosan nyilatkozott; a szinház
dolgában, mint magán ember, megmérkőzünk bárkivel, de
minden zugában megtelt, a koszorúknak, virággondolják meg jó barátaink, kik gyakran fordulnak hozA 176-dik számú feladvány megfejtése.
dobálásoknak, kihívásoknak vége hossza nem
zánk e tárgyú igényekkel, hogy a Vas. Újság — universa(Pavittöl Londonban.)
lis jelleménél fogva — sem egyik, sem másik részre nem
volt. Örvendünk, hogy ez így történt, s hogy
lehet felekezetességi színezetű. A viszonttalálkozásnak lelVilágos.
Sötét.
vendégszeretetünk fényes bizonyságairól tehetünk
künk mélyéből örvendettünk.
1. V e 7 — a 3
H c 3 — e 2 : A)
tanúságot. — Bulyovszkyné játéka, alakja nem
6633. N. Oroszi. S. E. A. A küldemények szerencsé2. V a 3 - f 3 f
K tetszés szerint.
sokat változott; teljes mértékben birja régi jó
sen megérkeztek. Óhajtás* szerint fogunk elbánni vele.
3. V - d 5 :
tulajdonait, a hatás kiszámításában még nagyobb
Addig is fogadja ön szives köszönetünket s örvendeztessen
A)
meg hasznos munkálódásának minél gyakoribb eredméaz ügyessége, művészi biztossága, öntudata is
d4:
Ke 4
nyeivel.
tetemesen növekedett, magyarul még mindig igen
2. V a 3 - c 3
Kd4
6634. Népdalok. I. II. Sem nem rósz az, sem nem jó
3.
II
d
1
f
2
szépen és zengzetesen beszél, bár itt-ott már
—
de
épen azért nem lesz baj, ha jobbak reményében,
Helyesen fejtették meg. Veszprémben .-Fülöp József.
némi idegenszerü hanghordozással. Szerettük
ezúttal még félreteszszük.
Váczon
:
Nicaky
Pál.
—
Tályán
:
H.
Nagy
Lajos.
—
volna ugyan, ha kissé magasabb röptü műben és
6635. Zajtalan kies . . . Nem használható. — A levePécsett : Ritkay János. — Debreczenben : Sperber F. —
szerepben találkozhattunk volna vele ismét először Zagyva Imre. — Pesten : Cselkó György. — Fehéregy- lek csak bérmentve fogadtatnak el.
6636. Végsohaj (lengyelből). Igen gyarló verselés.
s nem az unalmas, beteges Gauthier Margitban — házán : Belke Tódor. — Egerben : Tilkovszky F. — BajA föld legnagyobb titka. Felségesen megéne— azonban ezt és minden más netaláni észrevé- makon • Weisz Fülöp. — Felső-Penczen : Endrődy Géza. kelte6637.
ezt Berzsenyi. Szíveskedjék ön betanulni azokat »
telünket szivesen elhallgatjuk most. Teljes elis- — Sárospatakon : Roth Kálmán. — Kun-Sz.-Miklóson : kebel mélyéből ömlő hangokat :
meréssel fogadjuk nemes megemlékezését az irói Bankos Károly. — Kis-Kürtb'sön : Csemiczky Károly.
„Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér." stb. stb.
Rövid értesítés. Mióta sakkrovatunk fennáll, még
segélypénztár és jogász-segélyző egyletről, me6638. ígérek édesemnek. Ritka gyöngeségü mü.
feladvány sem adott annyi különböző találgatásra
6639. Bécs. D. I. Köszönjük a becses küldeményt.
lyek a művésznő föllépése által szép összeggel egyik
és kétségre okot, mint 171-ik számú feladványunk No- Azon vagyunk, hogy a térrajz mellé még egy átalános átgyarapodtak. E gyöngéd figyelem élénken hivja votnytól. Örülünk a több oldalról jött felszólalásnak, mert
képet is szerezzünk, ha lehet, madártáv-rajzot.
föl udvariasságunkat, s a hosszú vándorlás után ezeket a sakk iránti érdekeltség jelének tekintjük; hogy nézeti6640.
Béldilié keserve. — Tört virágok. A tó parthazatért művésznőnknek örömmel kiáltjuk eléje azonban e szép és hibátlan feladványnál minden további ján. Nem adhatók.
kétséget
eloszlassunk,
jónak
látjuk
megfejtésének
elemmagyaros őszinteséggel : „Isten hozta" — hoz6641. X. Y. Z. Az ajánlatot örömmel fogadjuk, s igézésébe mélyebben bocsátkozni. Helyes megfejtése a fövál- reténok szives beváltására kérjük.
záadván, — mint a külföldi német szinházakban tozatokban következő :

Nemzeti színház.

kiabálni szokás : „Hier bleiben.'"

Csütörtök, jan. 11. „Róbert és Bertrán."
ballet 3 felv.

Sötét.
H b 4 — c 2 : A)
H c 2 - a 1 : B)
tetszés szerint.

Viiagos.
1. V f 2 — c 2
2. B f 1 — a l
3. F h 7 — e 4
i. F e 4 — v.gyd4—

Vig

Budai népszínház.
Jun. 5- „Fidibusz" népszínmű 3 szakaszban'
irta Szigligeti.
Jun. 6—y. Négyszer egymásután „Dunanan
apó és fia utazása" Vig operetté 3 felv. Offenbachtól. E darabot közkívánatra vették elő újra,
8 két első előadásán csakugyan szépszánmai jelent
meg a vássárra beérkezett vidéki közönség.

A)

1.

2. F h 7 - g 6
3. F g 6 - f 7 :
4 F f 7 - e 8 £

Bh2 — c 2 :
H h6—f7
tetszés szerint.

B)
He 2 - b 4
2
tetszés szerint.
3. F h 7 - d 3
4. B — a 6 v. F — b 5

M

és hetiuap

Katholikus és ProteHtnii*
naptár

Június
14 Vasár. I) 3 Vazul p.
Vita, Modest
15 Hétfő
Justina, Benno.
16 Kedd
17 Szerda Adolf, Keiner
18 Csötört. Marezellián
19 Péntek Protáz, Gyárfás
20 Szomb. Silverius pápa

Görög-oruHZ
naptar

Izraeliták
naptára

© Nap
kél | delel | nyűg.

ó.
Június (ó) Szíván R.
59
49
27
V
3
Nicephor
D 2 Vazul
28
Lucillian
Krescentia
29
Metrophus
Justina
80
Dorotheus
Rainer
1 Thamuz
Visarion
Marezellián
2
Theodotus
Gyárfás
Theodor vért. 3 39.Sabb.
Flóra
I Ujhold 16-án, 8 óra 53 perez reggel.
Holdnegyed

2
3
4
5
6
7
8

Heck*B.*t

fi.«lit.

Melléklet: Előfizetési fölhívás A magyar szent korona országai uj térképei. II. Ilikiadására.
Melléklet : Elöüzetési fölhívás azok
számára, kik csupán a Vasárnapi Újságra
vannak elöüzetve.
Melléklet: Előfizetési fölhivás a „NŐ*
világ*' és „Falusi Gazda4' 1863. évi második
félévi folyamára.
Melléklet : Fél iv hirdetések.

TARTALOM.

H E T I N A P T A R.
Be-

Tizedik évi folyam.

25-ik szám.

Hol

kél | delel | nyűg.
ó.

Kazinczy laka és emléke Széphalmon (képpel). A vándornak. Tompa Mihály- — Zerin vára (folytatás).
Csuthy Zs. — A komáromi földrengésekről (folytatás). - ;
Bártfa vára és a bártfai fürdő (két képpel). - Gazdasági
szomorú állapotok a vidéken — A selmeczi bányászakadémikusok köréből. Káinoki B. Albert. — Egyveleg.
— Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres;
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elem?
csapások.— Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Buda'
népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.
Felelős sierkesztó P á k h Albert. (Lak. magyar-uteza !.«•>

- Nyomtatja L.ud.rer * H*cke»a*t, e g y e t e k * 4-ik szám alatt Peaten 1863.

Pest, junius 21-én 1863.
Előfizetési

föltételek

1863-ik

a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
,
v. \
10 ft.
I
Fél évre (január-június)
l u
u
Egész évre (január-december)
I
Csupán Politikai Újdonságok :
Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre (január—december)
Eg
j
Fél évre (január—június)
Egész
évre(január—június)
(január—december)
g ft
Fél évre
Fél é
(jájúnius)

Feleki-Munkácsy

líl

évre:
5 ft.
6 ft.
3 ft.

Flóra.

Mint kertnek a virág, családi szentély- kacson született, s később az akkori vidéki élénk szellemű fiatal leány azon kísértéseknek az ép gyermek : ugy a színpadnak leg- színészet egyik jelesebb tagja lett, fölvett nek, hogy a szűkebb körű magyar művéhóditóbb varázsát képezi a bájos hölgy-alak. neve mellett, rendesen régi családnevét is szetről megfeledkezve, nagyobb világ piaczán
S nemzeti színházunknak, mindazon viszon- használta, s igy irta magát: Munkácsy Gaid- keressen lelke vágyainak, ábrándjainak tért
tagságok daczára, melyekkel folytonosan ler Pál. Anyja, Mészáros Anna, szintén so- és hatáskört. A nevelőintézetben ugyanis,
küzdenie kell, mindig voltak és vannak ily káig volt a vidéki színpadok egyik szivesen melyben Munkácsy Flóra nevekedett, szokásban volt, hogy a növendék-leányok olybájos alakjai. A természet ugyan nem min- látott tagja.
Színészek körében születvén és neveked- kor német szinielőadásokat rendezzenek, s
dig szokta adományait oly pazarul osztogatni, hogy a testileg bájos alak, egyszers- vén Flóra, a sokat igérő, csinos gyermek ily alkalmakkor nem egyszer tűnt fel a remind szép lélekkel is bírjon, de ezen esetek már korán érezhetett hajlamot a szinmüvé- ményteljes és kedvező külsejű magyar növendék, kit sokszor bécsi művészsem tartoznak a ritkaságok közé,
tekintélyek is elhalmoztak dicsés a mi sokat rágalmazott színháreteikkel s édesgettek a német
zunk is beszélhet ily szerencsés
színpadokon számára viruló szép
harmóniákról. Ezek közé tartozik
reményekkel, fényes jövővel. De
többi között jelenleg Feleki-Mun— hogy röviden mondjuk el a
kácsy Flóra asszony is, kiről legdolgot, a csinos kis magyar leány
kisebb nagyítás nélkül el lehet
zsebre rakta a sok szép dicséretet
mondani, hogy a közönség mins ígéretet, és — haza jött azon
den árnyéklatának osztatlan roboldogitó hitben és reményben,
konszenvét birja, s ellensége tán
hogy számára itt kedvesebb virámég azon körökben sincs, megok fognak illatozni.
lyeknek szeretetreméltó emberei
a nemzeti szinház épületére fogA hit meg lön jutalmazva,
csikorgatás nélkül rágondolni
Munkácsy Flóra nem csalatkozott
sem tudnak. Mert ritkaságképen
meg várakozásaiban. 1855-ben léily emberek is akadnak közötpett föl először a pesti nemzeti
tünk.
színházban, s vendégszereplése
oly
osztatlan tetszést vívott ki,
Munkácsy Flóra mintegy 25
hogy
azonnal szerződtették is, és
évvel ezelőtt Baján született, teazóta
színházunk állandó, rendes
hát hazánk leánya. S mégis, hintagja.
De neki is meg kellé küzné-e valaki, a ki e testestől leldeni
az
akadályokkal és megvárni,
kestől magyar művésznő nyilvámig
a
sor
reá kerül. Eleinte csak
nos és magánjellemét ismeri, hogy
kis szerepekben s igen csekély
az ö családja is idegen földről
fizetéssel léphetett föl, egy egész
átültetett növény, s hogy csak az
évig 8 forintnyi fellépti díj melö saját lelke sugallatának és szive
lett. Az akkori lapok valamelyike
vonzalmának köszönhetjük, ha
hozta napfényre a szinház havi
most nem távol a hazától, a nagy
költségeinek
számadásából ama
német világ deszkáin aratja a korendesen
egymásután
következett
szorúkat? E sok nyelvű hazában
két
furcsa
rovatot:
„Szinház
macsnem ritkák az ily tünemények,
kái
12
ft.
—
Munkácsy
Flóra
8
és gyakran van alkalmunk taft."
Tehát
az
egerek
és
patkányok
pasztalni, hogy hazai közügyeink,
F E L E K I-M U N K Á C S Y F L Ó R A .
pusztítására rendelt macskák tarnemzetiségünk kertje igen tisztása
havonkint
többe került akkor, mint
teletreméltó nyereményekhez jutott efféle át- szet iránt, s e rokonszenvének és képességéazon
művésznő,
kit
most büszkén emlegetünk.
ültetések által.
nek már jókor adta fényes tanujeleit. Szülei
Mindamellett
az
ifjú hölgy lelkében megMunkácsy Flóra nagy atyja Gaidler nevet által képeztetve, 13—14 éves korában Aravolt
az
önérzet
és
magasabbra
törekvés s a
viselt, s Németországból, az akkori Wolffen- don s Nagyváradon már elsőrangú szende
hit,
hogy
előbb
utóbb
győzelmet
kell kivívbütteli herczegségböl származott, osztrák ka- szerepeket a legszebb sikerrel játszott. Ekkor
nia;
a
háttérbe
szorittatás
csak
serkentésül
tona volt, s mint alezredes nyugalmaztatván, ezen pályát abbanhagyva, nagyobb kikéMagyarországon maradt s Munkács városá- peztetés végett egy bécsi nevelőintézetbe szolgált neki arra, hogy magát kitartó szor^
ban telepedett meg. Még atyja is, ki már Mun- adatott, hol nagy mértékben volt kitéve az galommal képezze. Végre Szigligeti „Czi-

1

