404
** (A pozsonyi hordárok,) — akiknek egyletét
ott a múlt hó végén léptették életbe, — futár nevet viselnek.
** (Árvamegye tisztikara) nemes részvéttel a
szükölködők iránt, évi fizetésének két százalékát
az ínséggel küzdők javára ajánlotta föl, oly módon, hogy az félév alatt minden egyes tisztviselő
fizetéséből havi részletekben vonassek le. Elismerésre méltó szép ajánlat.
** (Gr. Széchényi arczképe a nemz. múzeumban.) Gr. Széchényi Ödön, dicsőült atyjának Kovács Mihály által festett arczképét megvevén, a
nemzeti múzeum képtárának ajándékozta.
** (Szász nemzeti múzeum) alapitásának eszméjét pengeti a szebeni német újság. Az első
gyűjtemény megzerzésére 5—ti ezer forintot szándékoznak aláírás utján gyüjten.i
** (A „barsmegyei gazdasági egyesület") Léván, saját teremében, folyó 1863. évi november
15-én válaszmányi, november 16. és 17-ik napjaiban pedig közgyűlést tartand. — A tanácskozás
tárgyai lesznek : választmányi javaslat, az egyesület jövő évi teendőiről; alelnöki jelentés az
egyesület folyó évi működéséről és állapotáról, 8
az egyesületi tisztviselők újból választása.
** (Rablók Süm°gen.) A múlt hó utolsó napjaiban, — mint a „Hon"-nak írják, — Sümegen
egy birtokos lakára yandur ruhába öltözött hat
rabló rontott, s nem gorombáskodtak ugyan, de
pénzétől megfosztották. Innen a szomszéd Szántóra mentek, a hol egy Lázár nevű zsidót akartak
kirabolni, azonban eltévesztették a lakást, s egy
szegény péket támadtak meg; csak akkor ábrándultak ki, midőn a megkötözött pék tudtokra adta,
hogy Lázár a szomszédban lakik. Ezt elbocsátva
csakugyan a szomszédba mentek át, de a félrevert harangok, s a nép-gyülekezés innen csakhamar elriasztotta őket.
** (A „Bihar" sajtópöre) be van fejezve. A
felsőbb trvszék ítélete szerint Gryőrfty Gyula,
mint a lap volt szerkesztője 3 havi börtönre, kiadója, Hollósy Lajos pedig, a 14 napi fogság elengedése mellett, 1000 ft. pénzbirságra ítéltetett.
Az elitélt szerkesztő büntetését már megkezdette;
a kiadó pedig kijelenté, hogy az elvesztett 1000
ftnyi biztosítékot rögtön nem pótolhatván, a „Bihart" egyidőre megszünteti.
** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán Emmer István áldozár és pozsonyi f'ögymnaeiumi hittanár ,,Eméry"-rn, — Vajbei András
fehérvári lakos és nyerges mester „Szamosi^-rst,
— Scheuner Gyula pesti lakos „Csernyei"-re változtatták vezetékneveiket.
** (Korcsmai verek-dét.) Er-Semlyénben e
napokban szomorú eset adta magát elő. Egy
korcsmában, több borivó polgár és katona összeszólalkozott s verekedett; minek az lett a következménye, hogy a polgárok közül egynek a fejét
annyira összevagdalták, hogy másnap meghalt,
özvegyet és több árvát hagyván maga után.
•* („Hajnalka dalai'1) cziniü költeményfüzetre hirdet előfizetést Herz J. nyomdatulajdonos.
A fűzet Bulyovszky és Dalmady ajánlatával köszönt be, a kik e költeményeket, gyöngéd voltuknál, s a külalak gondosságánál fogva pártolásra
méltóknak mondják. A kötet igen csinos kiadásban, a költőnő aczelba metszett arczképével, jan,
l-jén fog megjelenni. Ara 1 ft. leend.
** (Kitűzött pályadijak.) A debreczeni kaszinó, a Kazinczy-alapitványból, a következő pályadijakat tűzte ki : 1) A legjobb óda jutalma 5
arany, a hozzá becsben legközelebb állóé 2 arany.
Rini nem nélkülözhetetlen kellék, de hasonbecsü
rimetlen művek fölött előnyül fog szolgálni. — 2)
Felolvasásra alkalmazott humoreszk jutalma 10
arany; a hozzá becsben legközelebb állóé 2 arany.
A pályamüvek, a pályázatnál szokásos formaságok
megtartásával 1864 okt. 5-ig, Debreczenbe, a főiskolai igazgatótanárhoz küldendők.
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Hóés hetinap

Katholikut* és Protestáns
naptar

** (Szem nélküli gyermek.) Pozsonyban egy
11 hónapos gyermek él, kinek szemei fölött a bőr
szorosan összeforrt. Azt hitték, hogy a gyermek
szemei a bőr alatt épek, de a bécsi egyetemi
orvosi kar, hová az anya gyermekét gyógyitás
végett vitte, ugy nyilatkozott, hogy ama két sötét
pont, melyet szemnek véltek, csak összefolyt szemanyag, mely a látásra nem képes. A gyermek különben egészséges és azt hiszik, hogy életben
marad.
** (Elmaradt szint előadás.) A Kolozsvárra
megérkezett színtársulat, annak daczára, hogy
már a jegyek is ki voltak osztva, a kitűzött napon
nem tarthatott előadást, mert az izraelita fuvaros,
a ki a ruhatárt és kardalnokokat szállitá, útközben szcmbaton „Sabest" tartott, 8 igy minden
számításra keresztet vont. A buzgóság szép erény,
de e túlbuzgóság el is maradhatott volna.

A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai ügyében.
Eladó : A Vasárnapi Újság (1854—1862-ki) mind a 9
évi folyama, teljesen, tisztán bekötve. Ára 60 ft. Ez összeg
egy szerencsétlen család fölsegélésére van szánva. Bővebb
értesítéssel szolgál e lapok szerkésztősége.

Tizedik évi folyam.

46-ik szám.

SAKKJÁTÉK.
202. sz. f. — Báró Meszéna I s t v á n t ó l
• (Nagy-Váradon).
Sötét.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 30. „Házasság XV. Lajos alatt.',
Franczia vígjáték 5 felv.
Szombat, okt. 31. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerzetté Gounod.
Vasárnap, nov. 1. „Szécsi Mária." Szinmü
3 felv. Irta Szigeti. J.
Hétfő, nov. 2. „A peleskei nótárius." Bohózat
4 felv. Irta Gaal J.
Kedd, nov. 3. „Lalla-Roukh." Opera 2 felv.
Zenéjét szerzetté Dávid Feliczián.
Szerda, nov. 4. „Az örökség." Vigj. 3 felv.
Irta Obernyik.
Csütörtök, nov. 5. A karszemélyzet javára,
Stéger közreműködésével „Bánk bán." Opera
Erkeltől.

Pest, november 15-én 1863.

a

e
fg
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
b

e

d

A 197-dik számú feladvány megfejtése. ,

(Szerző megfejtése szerint.)
Világos.
Sötét.
I Világos.
Sötét.
1. Fd6—b4
Fgl-a7fA)|l
Fgl-c5
Okt. 30. „Dunananapó és fia utazása." Ope- 2. Kb8-c8
Fa7—c5
! 2. Fb4—c5:
b5-b4
3. Vd3—d7f
Kc6-b6
! 3. Fc5-a7
tetsz. sz.
retté 3 felv. Offenbachtól.
[ 4. He 2—bi-j-mat.
Okt. 31. „Az álarczos menet." Operetté 1 4. Vd7—b7fmat.
Helyesen
fejtették
meg.
Veszprémben: Fülöp József.
felv. Zenéjét szerzetté Cozzi. Ezt megelőzte: „Tiz
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Moóron : Radványi Vilmos.
leány és egy férj sem." Operetté 1 felv. Zenéjét Egerben : TilkovszkyF. — Pécsett : Rittkay János. — Debirta Souppé.
reczenben : Zagyva Imre. — Sperber F. — Rimaszombatban:
Nov. 1. és 2. „A molnár és gyermeke."Dráma Róth Kálmán. — Terhes Lajos. — Tályán : H. Nagy L. —
5 felv. Raupach után fordította Szerdahelyi J. A Öcsödön . Mészáros István. — Nagy- Kikindán : Wolsinger
Izidor. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László.
benne előforduló éjféli jelenetet szellemalakok álRövid értesítés. Xagy- Várad : B. M. I. A figyelem
liták elő.
hizelgö Teánk nézve A feladványokat köszönettel vettük.
Nov. 3. és 4. „Dunanan apó és fia vAazása." A harmadikban az úgynevezett ,,tempó"-t a Király első
lépése is megnyerheii. A mi Bayer Konrád 195. számú felOperetté 3 felv. Zenéje Offenbachtól.
illeti, ugy látszik, hogy H—b6 lépés is ezélhoz
Nov. 5. „A fecsegök." Vig operetté 2 felvo- adványát
vezet, mely első lépéssel Bucsányból : Tomka Kálmán,
násban. Ezt megelőzi : „A brazíliai." Uj tréfa já- Pécsről : Rittkay János és Parabutyból : Rothfeld József
ték énekkel 2 felv.
urak szintén helyes megfejtéseket küldtek be. A három
lépéses mat azonban meggátolható. N.-Kikinda : W. A feladványt köszönettel vettük, s át fogjuk vizsgálni.

Budai népszínház.

Szerkesztői mondanivaló.

6904. Bécs. K. A. A levél elég ügyesen van irva; az
a nagy hibája, hogy tartalmának legnagyobb része csupán
helyi érdekkel bir, a miért egy bécsi lapban igen méltó helyet foglalhatna el. Mi vagy átalánosabb érdekű, vagy különösen ránk nézve némi fontossággal biró dolgokat kérünk. Az nem lehet, hogy a „Ilans Jörgel ; l minden szusszanásat figyelemmel kisérjük. Viszonttalálkozást remélünk.
6905. Baar. T. I. A szép vállalathoz legjobb sükert
kívánunk, s az eredményről annak idejében részletes tudósitást kérünk. A tervrajzot várjuk. Az igért dolgozat is
fólébreszté kíváncsiságunkat.
6906. Herend. F. M. Köszönet a szives megemlékezésért.
6907. Temetés. A lúgosban Esti dalok. Még eddig
sikertelen küzködés a külforma nehézségei ellen. Eszme és
hang itt-ott már kellemesen érinti az olvasót.
6908. Nagyvárad. Z. K. A Magyar Sajtó októberi
folyamában látott világot. Inkább oda illőnek találtuk.
6609. Szeged. V. M. Egyátalában nem fog miiveinek
kárára válni, ha Horatius tanácsát alkalmazza rajok : nonum preuiatur in annum! Nincs miért oly nagyon sietni.
6910. JVagy-Enyed. G. L. A rajz, illően kiigazítva,
méltó helyet fog elfoglalni a hazai népéletböl merített képeink között. Talán az utl kirándulásnak is hasznát vehetjük.
6911. Siklós. N. M. A könyvet elküldtük. Az igért
arczképét várjuk.

Izraeliták
nap tara
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kel | delel nyűg.

November
Okt. (ó) Marches. ó.
6
8 i Vasár ! D 24 Gottfned D 23 Gottfr 27 V 23 Nestor 26
6
1 Tódor
28 Terencz
j 9|Hétfó Tivadar vért.
27
6
,10, Kedd Avellim András Florentia
28
29 Anastáz
'Marton
6
30 Zenób
29
11 Szerda Márton püsp.
6
Jónás
1 Kiszlav
31 Staohius
12 C-öt. Asztrik püsp.
1 November
2 Esőért ima 6
13 Péntek Kosztka, Szán. Didak
3 9. Sabb. 6
14 Szóm. Szerapion vért. J Klcrat ntina
2 Acindin
Holdnegyed : % Ujhold 11-én, 9 óra 16 perez

Megjelentek Heckenasl Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt, az 1864-ik évre
szóló következő naptárak, melyek Magyarországban és
Erdélyben minden könyvárus-és könyvkötőnél is kaphatók,
úgymint:
Bolond Miska naptára 1864-ik évre. Számos eredeti
fametszettel. Hetedik évfolyam Csinos borítékba fűzve
Ára 8 0 kr.
Kakas Marton humoriszükus naptára. Hatodik évfolyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkesztő
M a j e r I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.
Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartalmát képezik : rémtörténetek, lélek]elenések,bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és utikalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ára 60 kr.
A magyar nép naptara. Szerkesztő T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka boritokkal (Olcsó szép naptár).
Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkesztő
T a t á r P é t e r . Csinos boritokba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

TARTALOM.

NA PTÁR.

Görög-orosz
naptar

1864-dik évi naptárak.

p. m P55 43 53
57J43 57
58 44 3
59 44 9
1 44 17
8 44 25
4 44|34
reggé

ó.
4
4
4
4
4
4
4

P32
31
29
28
27
26
25

kel
6.
3
4
5
7
8
9
10

P33
42
52
3
13
17
14

delel | nyűg.
ó.
9
10
10
11
12
1
2

p.;ó.
16! 2
4| 3
661 3
49, 4
46 5
46 6
46' 7

P49
17
50
29
IV
16
21

Móré István (arczkép.) N. 1. — A fecske tragédiája.
Szász Béla. — Égy lengyel történet (folyt.) Jókai Mór. —
A Tisza bölcsője képpel, (folyt.) P. Szathmári Károly. —
Archaeologiai levél. Sómer Flóris. — A Balaton lecsapolása és a siófoki ünnepély, (képpel ) — A rovarok életéből,
(ábrákkal.) Dr. Sz.— Babonás hit a nap- és holdfogyatkozásnál, ű r . B. L. — Egyveleg- — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Szerk. mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

W

Melléklet : Fél iv hirdetések.

Felelős szerkesztő Pakh Albert. (Lak. magyar-uteza l.sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast G u s z t á ^ Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 it. Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 it. Fél évre 3 ft,

Méhes

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai l jilonságokat illetőleg, 1863. november 1-tól kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábaii : Haaseiistein és Vogler. — M. Frankfurtban : Ottó Mollicn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
tész-gaz.ilásaiati Ilit} iH'iksrft is, Józseftér, U. sz. a. liélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Sámuel.
(1785—1852.)

A szellemi és anyagi haladás irányát tanszéke elfoglalására. April elején indult történt, hogy mikor egy gondatlan tévedő
kijelölni, s a közmivelödésre és jóllétre szol- meg Heidelbergböl, s az akkor kiütött fran- szemeiből a megbánás könyeit facsarta ki, a
gáló vezéreszméket megadni: rendesen csak czia háború csatapiaczait ki akarván ke- jószivü tanár maga is vele együtt könyezett.
nagyobb szellemek feladata. De ezek mellett rülni, Csehország felé vette útját. Regens- A főiskola virágzása, emelkedése életének
aztán szükséges, hogy az irány megvalósul- burgban azonban a francziák kezei közé ke- nem szűnő gondjai közé tartozott. A tanárhatására és az eszmék életbeléptetésére oly rült. Néhány nap múlva innen kimenekül- nak egyszersmind gazdának, pénzkezelőnek
férfiak támadjanak, a kik a társadalmi erők vén, még komolyabb veszélyek közé jutott. és föegyházi tanácsnoknak is kellett lenni.
öszpontositásával azokat megtestesitni tud- Az osztrákok franczia kémnek tárták, s csak Méhes e különböző szakokban fáradhatlan
ják, s e végre a közszellemet gyakorlatilag nagy nehezen birt megszabadulni a kötél- buzgó és ügyes lévén, mindenben sikeres tefelhasználják. — Nemzeti életünk szellemi től. Viszontagságait részletesen leirta 1847- vékenységet tanúsított. Az atyja által kezmunkásainak ez utóbbi osztályába sorozhat- ben kiadott útleírása ,,Visszaemlékezések" dett építkezéseket bevégezte. A természeti
juk Méhes Sámuelt, kinek éles belátása, czimü szakaszában.
tudományok fejlődését, az életre gyakorolni
józan tapintata s fáradhatlan buzkezdett befolyását mélyen érezve,
galma sokoldalú tevékenységének
a mit terjesztésökre maga nem temindenik szakában biztossá tette
hetett, az által kívánta pótolni,
a sikert. Erkölcsi súlyával nem
hogy 184l-ben édes atyja emlékékevésbbé hatott, mint emberbaráti
nek megörökítésére, 10,000 pengő
áldozataival. Mint jeles tanár, az
forintnyi tökével, a vegytan és
egyház tevékeny tagja, a közügyek
természetrajz tanítására egy uj
hü munkása, a szegények, szüköltanszéket alapított. E nagyszerű
ködők g\ ámola, egyaránt érdeáldozattal fejezte be Méhes közokmessé tette magát a köztiszteletre
tatói pályáját. Ugyanez év nyarán
és szeretetre, miben polgártársai
a Kolozsvár melletti Felekhegyen
részesítek.
lefelé haladtában szekerét a lovak
Méhes Sámuel 1785-ben Koelragadták s az esés következtében
lozsvártt született. Atyja Méhes
fején kemény sérülést szenvedett.
György, az ottani reform, főiskola
Hosszas orvoslás után egészségi
ritka tudományos képzettségű ta"<^
állapota javult ugyan, de előbbi
nára volt. Tanulását a gondos szütesti és lelki erejét nem nyerte
lök felügyelete alatt e főiskolában
vissza többé, s 1845-ben 36 évi
kezdte és végezte, hol a legjeletanársága után n y u g a l o m r a
sebbek közé tartozott. Majd tudolépett.
mányos ismeretei öregbítése véA kolozsvári reform, egyház
gett 1806-ban külföldre utazván,
1843-ban gondnokává választván,
a heidelbergi egyetemen csaknem
a már megkezdett, de félben állott
három évig szép előmenetellel tadiszes külvárosi uj templom fölnulta különösen a természeti s
építése körül is kiváló érdemei
bölcsészeti tudományokat. Itt azon,
vannak;nemcsak az építésre szükidegenekre nézve hizelgö kitünteséges költségeknek adakozások uttésben részesült, hogy mivelt csaján összegyűjtését eszközlé, de
ládok fiai barátságát keresték, s
maga is 1000 forintot ajándékoaz egyetem európai hirü tanáraizott e czélra. Az ö buzgóságának
nak társaskörei megnyíltak számüve, hogy 1851 őszén meg lehemára. A badeni nagyherczeg négy
tett nyitni e templom ajtait.
MÉHES SÁMUEL.
pályakérdést adván íöl. a terméAz irodalom terjesztése érdeszettanit Méhes fejté meg, s ö nyerte el a
Kolozsvárra érve, 1809 sept. elején fog- kében sem működött kevesebb sikerrel. Erjutalmul kitűzött arany érdempénzt.
lalta el tanszékét, s itt kezdődik Méhes nyil- dély egyetlen magyar hírlapja, a Pethe FeJeles tehetségeinek hire a honba eljut- vános polgári és tanári munkássága. Nem- rencz által alapított és csaknem öt éven keván, az erdélyi reform, egyházi főtanács csak lelkes és népszerű oktatója, de a szó resztül tetemes áldozattal fenntartott „Erdéa nagy reményű ifjút 1809 elején a mathe- valódi értelmében atyja és jóltevője volt az lyi Híradó" részvéthiány miatt (az előfizetők
matikai és természeti tudományok tanárává ifjúságnak. A szegényebb sorsuak mindig száma 200-ra sem emelkedett) a bukás szélén
nevezte ki. Atyjának még ez év folytán tör- találtak nála segedelmet, a becsületes törek- állott. Méhes 1831-ben átvevén, társlapjával
tént halála következtében, haza kellé sietnie vésüek biztatást, elismerést, s nem egyszer a, „Nemzeti Társalkodó1'-vsl együtt, kapós és
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olvasott lappá tette. Az „Erdélyi Hiradó"
a mérsékelt ellenzék közlönyévé vált, s a
legjelesb tehetségek gyűltek körüle. Itt
kezdé publicistái pályáját b. Kemény Zsigmond, Kovács Lajos, gr. Teleki Domokos,
Vida Károly, Dózsa Dániel stb. Méhes 1848
tavaszáig volt a „Hiradó" tulajdonosa, kiadója, felelős szerkesztője, midőn betegsége
és hajlott kora miatt több év óta szerkesztőtársának Ocsvai Ferencznek adta át. Az
akkori „Vasárnapi Ujságíl-nak, a Brassai
S. által szerkesztett néplapnak, is ö volt
kiadója 1834 apriltöl 1846-ig, s ezt hetenkint egyszer saját lapjához is- mellékelte.
Ezeken kivül még 1817-ben kinyomatá atyja
„Arithmeticáját" iskolai kézi könyvül, valamint saját „Elemi Algebráját'1 is. 1820-ban
pedig a Deáki F. Sámuel forditása szerint
„Ifj. Anacharsis utazását" adta ki, végre
1846-ban Németországban, Hollandban, Belgiumban, Sveiczban és Tyrolban tett útját
leirván, „Uti jegyzetek" czim alatt bocsátá
közre, jótékony czélra.

•
!

Hl;

Irodalmi munkássága elismeréséül a
magyar Akadémia 1836-ban lev. tagjának
választotta.
Az 1841, 1846 és 1848-diki erdélyi országgyűlésen Kolozsvár követe volt, s az
1848-diki pesti nemzetgyűlésre is az összes
polgárság őt választá képviselőjének, ki a
nép ügyének mindig lelkes szószólója s a
közteherviselés egyik buzgó előharczosa
volt. — A gyűlésekben a legalaposabb és
tekintélyesb szónokok közé tartozott, s az országos munkálatokban kitűnő részt vett.
Mint köztiszteletben álló polgár, Kolozsvárit
a városi közgyűlésekben, megyei s más politikai küldöttségekben is fontos szerepet
viselt. Bizalmas barátságban, összeköttetésben állott kora leghatályosabb és legnagyobb
befolyású embereivel, s a lefolyt kor küzdelmei közt ugy a szellemi, mint az anyagi téren,
alig merült fel kérdés, mely körül Méhes
munkássága igénybe ne lett volna véve akár
tanácscsal, akár pénzzel, akár befolyással
kellett a közügynek lendületet adni. Mindig
kész volt saját érdekeit is háttérbe szorítani,
hogy más családok vagy egyes emberek vagyonát, szerencséjét, életsorsát illető ügyesbajos dolgokat intézhessen. Munkásságát
siker koronázta, mert tiszta jó akarat lelkesité és józan bölcs számitás vezérelte. Az
anyagi érdekek körüli munkásságának köszönhette vagyonosodását. de növekedve
anyagi erejében, erősödött a jó iránti buzgóságban s nyilvános áldozatait sokkal fölülmúlják titokban véghezvitt jótettei.

Láthatom hát nem sokára
Ama tisztelt arezokat,
Melyeken mint oltárképen
Nincsen szeplő s karczolat.
Nyilik a kör . . . ah az óra
Nékem üdvöt szerze itt . . . !
S vágyom újra-élni a múlt
Kedves, édes perczeit.
S míg ez érzés ugy siettet,
Van mi gátol s visszatart :
Nem látott-e ez a ház is
Rázkódást és zivatart ?
. . . Távozunk, — s mi fényes, ép volt :
Elsötétül, romba hull . . .
Ház galambja, kert virága
Megjöttünkig elvadul.
Hátha itt is változásnak
Hordja minden gyász-nyomát!
Búbánatban, feketében
Lelem a ház asszonyát;
Komor csend a folyosókon,
Vén fű a lak udvarán . . .
S urát kérdve a cselédtől:
Ez bámulva néz reám.
Hátha a zárt kapu mellett
Mérges állat agyarog,
Ingerült hang kérdi beiről:
Mit kivánok, ki vagyok ?
S megütődöm a lakókm.k
Ösmeretlen képein . . .
Hátha — hátha — mig von a vágy :
Tétováznak lépteim.
Ah, jobb lesz tán, visszatérve,
A múlt k é p é t őrzenem,
Ha megcsalhat s bánatot nyújt
A valóság, a jelen.
Szebb a tájnál, — hol az őszi
Fagylaló szél átsuhan —
Másolatja, mely mutatja
Festve bár, de lombosán.
A ház mint volt álljon : a fal
Vad babértól zöldelőn,
Benn, helyén a régi bútor,
Láng, paráza a tüzelőn.
Ur és asszony arcza légyen
Nyílt, redőtlen mint vala;
Ea a légkör fényes, hangzó
Az örömnek általa.
Lássam a család v i r á g á t
Folyvást ifjan és üdén;
A fiukat játszadozva
A gyümölcsös zöld füvén;
Mint repül a sárga haj fürt,
A picziny ajk mint cseveg . . .
— A szép emlék nálam ezt a
Képet örökitse meg !
Tompa Mihály.

Egy lengyel történet.
Novella.
J Ó K A I MÓRTÓL

(Folytatás.)
A magánéletben egy volt az emberek
legjobbjai közöl. Családi életét boldognak
Parisba megérkeztünkkor legfőbb gonnem nevezhetni; négyszer házasodott meg, dom volt kerülni azokat a helyeket, a hol
s három szeretett nőt és három szépreményü lengyelekkel találkozhatnám. Egyedül magyermekét, éltök legszebb szakában kisérte gamban conspiráltam. Féltem, hogy valaki
rendre a temetőbe.
megismer s a titok elszivárog; nem árulás
Meghalt 1852 márczius 30 án. Végren- utján, hanem könnyelműségből; egyik emdelete megfelelt életének. Mint gyermekte- ber elmondja a másiknak, az a harmadiklen ember, saját szorgalmával szerzett te- nak, utoljára oda is eljut, a hova nem akartemes vagyonának nagy részét jótékony nánk. Mai nap csak az a titok, a mit egy
czélokra hagyományozta : ösztöndijakra ki- embernél több nem tud.
tűnő tanulók számára, népiskolák gyarapí— Ah ! — Larisse megneheztelt.
tására, 3000 ftot pedig alapítványul szegény
Zseminszky észrevette azt, és sietett kisorsuak számára, hogy kamatjából télire engesztelni.
tiizi-fa segedelmet nyerjenek. Neve áldott
— Hiszen férj és nő — egy ember.
marad !
N.—s.
— így jól van.
E helyett a párisi mindenféle színházak
Kégi jó házain.
művészeinek társaságát kerestem: azokkal
Ugy óhajtom, égek látni
• s;
kötöttem igen mély ismeretséget. Jámbor
Annyi, annyi év után!
''
zsidó gazdám már azt hitte, hogy egészen
Álmaimnak kétes útját
elkorhelyesedtem. Valamelyik operatársaMessze földön mig futam,
ságnak egy Poissard Alfréd nevű színészével
Melyek egykor a sikon, a
ismerkedtem meg; igen jó fiu volt, sokat
Házat, udvart jelelék :
bomlottunk
együtt, egészen jó pajtások letMost is híva integetnek
tünk.
Egyszer
azt mondtam Alfrédnek :
A magasió jegenyék.

„tégy nekem egy szívességet, kérj magad
számára egy útlevelet." Poissard rám bámult. - „De én nem utazhatom sehova
mert ide vagyok szerződtetve." — „Tudom.
Az útlevél szóljon Szent-Pétervárra." —
„De oda meg épen nincsen kedvem menni."
— Én azután annyira telebeszéltem a jó
fiút arany hegyekkel, hogy az ilyen hangért,
mint az övé, Varsóban és Pétervárott osztani fogják a rubeleket, hogy utoljára is
gondolkodásba esett. Később mutattam neki
egy levelét a varsói intendánsnak, melyben megbíz, hogy párisi művészekkel szerződjem.
— Ah! ön volt az tán, a ki bennünket is
szerződtetett?
— Dehogy voltam. Az csak költött levél
volt. Mikor Alfréd barátom át kezdte látni,
hogy Oroszország az ö hangja nélkül el nem
lehet, igen magas húrokat kezdett pengetni.
Minden követelése helybenhagyatott. Utoljára azt kívánta, hogy nejét is szerződtessék.
Ez ugyan rám nézve alkalmatlan volt akkor,
de a sors jobban tudta, hogyan jó. Ez is el
lett fogadva. Kegyed bámulhat azon, kedves
Larisse, hogy én annyi cselszövényt szőttem,
fontam; holott az a ki idehozott, vissza is
vihetett volna. De az én terveim igen messze
jártak; nekem minden áron f'ranczia útlevél
kellett. Elvégre még háromezer frank bánatpénzt is kötött ki magának az én barátom, azon esetre, ha az intendáns szerződését az oda-utazás előtt megmásítaná. — Azt
már ez ideig meg is kapta, mert a mint útlevelét kezembe adá, hogy szívességből vigyem el az orosz követséghez láttamozás
végett: én vissza sem mentem vele többet,
hanem a legelső borbélymühelyben átalakittatám szakállamat a személyleirás szerint,
s az esti vonattal már útban voltam Varsó
felé; ott fölkerestem bankáromat, kinél jószágom ára le volt téve. Nem volt semmi irott
szó közöttünk; csupán egy latin mondásban
egyeztünk meg Virgiliusban; a ki e mondattal jön hozzá, annak a pénzt fizesse ki.
Rögtön kifizette. Talán rám is ismert, de azt
nem mondta és nem mutatta. Alfréd barátom megkapta a bánatpénzt s aztán valószínűleg nena törődött sem szerződésével, sem
velem, sem az útlevéllel többé.
Én pedig a prága-külvárosban fogadtam
ki egy kis földszinti házat.
Nem lakott benne senki, egyedül én, és
egy kis parasztleány, a ki ételt hordott és
takarított.
Három hónapig nem hagytam el a házat,
azt mondtam a cselédnek, hogy beteg vagyok. Az alatt szakállam újra megnőtt; azt
az arezot, a mivel Parisból ide jöttem, nem
volt szabad ismeretessé tennem az utczán.
Járattam a hivatalos kormánylapot s
egy dolgot tanulmányoztam belőle.
Voltak a hónapnak bizonyos napjai, a
mikben Anikói?" tábornok Varsóból SzentPétervárra és onnan ismét vissza utazott.
Megjegyeztem magamnak ezeket a napokat.
Rendesen minden hónap ötödik napja volt
az, a melyen elment, és kilenczedik, a melyen visszajött.
Mikor a szakállam egészen kinőtt, ezen
hónap negyedik napján elküldtem cselédemet a ezukrászhoz, azon izenettel, hogy küldjenek nekem egy nagy kantalup dinnyét. A
leány elhozta azt.
Másnap reggel azt mondám neki :
— Gyermekem, eredj a vasúti állomáshoz, öltsed karodra ezt a dinnyét kosarastul, s vegyülj a gyümölcsöt áruló kofák közé.
Ha valaki kérdezi, hogy a dinnye ? mondjad, hogy már el van adva. Majd mikor én
aztán szólítalak : „te kis leány azzal a dinynyével!" akkor jöjj oda, a hol én leszek, s ha
kérdem: ,,hogy adod?" felelj rá:„három ru-

„Andreas filius Emerici de Remethe" is elő- kóval igen tanácsos — jobbnak látta fegyverét eldobni s egy közeli fára kapaszkodni,
fordul.
Különös hatása van a falu végén a zsidó így a medve szerencsésen kisiklott.
Ez eredménytelenség a társaságot nem
temetőnek, melyet a Tiszától csak az or! zavarta meg. Nem is volt reá ok, mert a
szágút töltése választ el.
Régi, még az őserdőből fennmaradt töl- | szaplonczai puskások határozottan állították,
gyek sötét árnyékában nehéz és sürüen állí- hogy medve van elég — ha jól emlékezem,
tott mohos sírkövek keleti betűi tűnnek ki ötöt, hatot is ígértek, mi Máramarosban
itt-ott s kivált ha az utas előtte éjjeli hold épen nem ritkaság. Ugy tetszik, ugyanez év
fényénél megy el, hol a Tisza locsogni s a őszén hallottam, hogy egy vadászaton 6—8
falevelek suttogni hallszanak; a barna ár- medve jelent meg; a farkas pedig 1862-ben
nyak a széltől lengetve mozogni látszanak; | Huszt környékén csorda-számra járt *)
A hevenyészett vadászat után Márama— szinte lehetetlen valami ünnepélyesebb i
ros
legkitűnőbb fiait fogadta be a leveles
érzelmet leküzdeni.
j
szín;
a hordó, tarisznya igénybe lett véve;
Remetén tul az ut még jobban bekanyaa
nem
rég szónokolt ajkak megnyíltak s a
rul a hegyek lábai alá s egész borzalmas
vidámabbnál
vidámabb toásztok egymást
pompájában tűnik fel Máramaros egyik legérték.
Tartott
a lakoma be egészen a késő
szebb bércze a „Szaplonczai kő".
éjszakába.
Alattunk,
kik 2 óra felé elálmoEz egy hatalmas trachit-szirt, mely sasodtunk,
meggyujtották
a szalmát a fennját romjai közöl mintegy kétszáz lábnyi falvirasztók;
de
majd
maguk
is megbánták,
meredek tetővel válik ki, mely annyival
felségesebb képet nyújt, mivel az egyenes mert reggel 3 óra tájban cseperegni kezdett
menetű hegysor mintegy rögtön leszakad s az eső; majd zuhogott és folyt is alánk a
egészen kopár falait alant eleven zöld erdő viz; ugy hogy fennállva kellett a virradást
bevárnunk. Ekkor is szakadt és szakadt
fedi el.
Maga a falu kevés nevezetességgel bir folyvást; ugy hogy keserves szívvel hagytuk
Itt tűnnek fel legnagyobb tömegben a Huszt ott a félig telt hordót, a roppant nyársakra
felől jövőnek az ut két felét elfoglalt zsidók húzott pecsenyéket s különösen az egészség
keleti erkélyü és rondaságu faházai, me- örök forrását, a máramarosi asztalok elvállyektől román atyánkfiai szerény szalmafe- hatlan társát, a híres szaplonczai vizet.
delei a sötét völgy homályába vonultak.
így hát a medvét ha láttuk is, hasztalan
E falu neve történetileg sem igen szere- nyúztuk előre, de legalább láttuk e gyöpel egyébben, mint hogy Máramaros egyik nyörű vadont s ittunk a helyszínén e felséderék családjának, a Szaplonezaiaknak nevet ges italból.
Valóban ugy látszik, hogy Máramarost
adott.
De annál több kincsesel látta el a korlát- a bor hiányáért ezen kitűnő ásványvizekkel
akarta kárpótolni a természet. 1862-ben
talan vad természet.
A falun át rohan egy sebes hegyi patak, hallottam, hogy Visson oly savanyu vizet
kristály habjai között pisztrángokat űzve s fedeztek fel, mely magában ihatatlan, de a
eredetét a sötét havasi völgyekből hozva, suligulival pompásan forr és kellemes izü.
hol az ünnepélyes csendet csak az ő csattogó Ez már aztán igazi borpótlék lenne s az az
hangja, madarak zenéje, vadak csörtetése s előnye, hogy nem esik akczíz alá.
A szaplonczai savanyu viz ezen áldásos
néha a vadászok hahója veri fel.
vizek
közé tartozik. Igen szerény, alig tiszSokáig hiven emlékemben fog maradni,
tított
földszintes medenezéböl buzog, honazon utolsó kirándulásom, melyet a szabad
man
a
vidék barmai sőt medvéi is sans géné
természet e szent oltáraihoz tettem.
ihatnak.
Előre tudatva volt, hogy nagy medvevaMár Palatini főorvos 1783-ban azt, irja a
dászó társaság fog összejöni a szaplonczai
hegyalján s a „szaplonczai borkút" gyö- szaplonczai forrásról, hogy „non satis aestimandum naturae beneficium". Tognio tanár
nyörű forrásánál.
A Tisza bölcsője.
Ritka jó humorban volt az ország; kez- pedig, ki 1839-ben járt itt, ekként nyilatko(Emlékül a jó máramarosiaknak.) dett kifelé állani rudja a Bach-féle miniszté- zik róla : Un láttam Cseh- és Némethon legIrta P. SZATHMÁliY KÁROLY.
riumnak. A szebb jövőről ezer titkos remény- híresebb hasonnemü forrásait; de a dolgot
(Folytatás.)
virág bimbózott, melyek közöl aztán nem nem nagyítom, azt állítván, hogy az első szapnyilt ki később egy sem. No de az mind- lonczai forrás mind azoknál elébb való."
V.
egy a szívnek; a virágon tul van még a gyüVan benne Tognio szerint : szabad szénRemete. Szaploncza. Medvevadászat. Védelem a
mölcs,
—
a
gyümölcsön
tul
nincs
egyéb
sav
nagy mennyiségben, szénsavas mészéleg,
medvék ellen. Szarvaszó. Csárda.
csak hervadás; azért kevesebb nekünk a ta- szénsavas keseréleg, s kettedszénsavas szikA Técsőröl Szigetnek vezető ut, a mint vasz a nyárnál.
éleg roppant mennyiségű.
a Tiszát áthidalta, rögtön a hegyek lábához
A
piros
fellegek
közé
merülő
nap
utolsó
Ezeken kivül Adler szerint szikhalvag,
— mondhatnám, lábfejéhez simul s magaslasugarait
szórta
a
felettünk
tornyosuló
bérezre,
iblany,
kovasár és kőolaj. **)
tain, kivált tavaszszal és őszszel, mikor még
midőn
egy
tisztelt
barátommal,
szekerünket
Használják pedig a szaplonczai vizet kialant zöld, fenn a havasokon pedig hókorona
a
nyaktörő
utón
hagyva,
gyalog
előre
siettünöleg
savanyu borhoz, itt az egészségest is
csillog, szép látományt nyújt. Lenn a katünk.
egészségesebbé
teszi, ezenkívül azonban
nyargó kristály-folyam, száz meg száz „boA
vadásztanya
füstje
hivólag
kanyargott
emésztési,
altesti,
görvélyes és fekélyes bakorra" *) fűzött tutajjal. A sikon Bedő ruthen
fel
az
erdő
bükkfái
közöl
s
bár
a
vadászat
jokban.
Szigetre
hordókban
szállítják s záegyházának, fólebb Szaunának csillogó bámásnapra
volt
tűzve,
élénk
vadász-zajtól
ratlan
edényben
szokták
tartani.
A fogadókdog tornya; háttérben a szétvillázó két völgy,
zengett
a
rengeteg.
ban
a
borra
ez
ráadás,
mint
húshoz
a mártás.
melynek hátterét a Pop Iván roppant
A
tanyán
megtudtuk,
hogy
a
türelmetlen
Szaplonczánál újra kitágul a Tiszavölgy
tömbje képezi, fején ezüst királyi koronával
s szép zöld palástjával, melybe mintegy di- vadászkompánia minket megelőző tagjai, s északnak a regényes Taracz völgyét tárja
nem várhatva a másnapot, közel a tanyához, fel; az emiitett folyó itt omlik a Tiszába
deregve látszik burkolózni.
— mely természetesen a savanyu-víz forrása Taraczköznél.
Remete, az első helység Sziget felé —
mellett volt zöldág-sátorban felütve — az
Odább Hosszumezö, Técső kiadása kinevét hihetőleg remeteségétől vette, kinek
ormon egy rövid hajtási-kisérletet rendezett. csinyben, majdnem egyetlen utczából álló
vagy kiknek igen alkalmas lakásuk lehetett
Az eredmény pedig volt a következő. magyar orosz lakosságú kisváros, ásványforezen félrefekvö magános helyen. Régebben I
Miután
a vadászok az erdő szélére kiállot- rással; aztán Szarvaszó, Mán József főispán
magyar hely volt s hajói tudom, még ember
tak,
a
hajtás
megindult s az erdő előtti tiszemlékezetre ref. egyház is volt benne. Min•) Hogy a le-lecsapó medvéktől a máié, melyet tejesen
táson
egy
fiatal
maczkó jelent meg. A tüzeden régisége mellett eddig ismert okmányok '
igen szeretnek, védve legyen, az általok leginkább látogasebb
vadászok
rögtön
reálöttek,
mire
a
tott helyekre, négy czölöpre deszkákat raknak s az őrök
szerint csak 1437-ben fordul elő első ízben,
tetejébe épitik kunyhóikat, maguk után a létrát
hol a Bessenyödi alispánsága alatt tartott medve felbukott, de újra talpra állott, s egye- ennek
gondosan felhúzván s a medvére töltött fegyverrel váranesen
egy
nem
épen
legbátrabb
puskásnak
megyegyülésén, mint máramarosi nemes
i! biztos állomáson.
tartott, ki a veszélyes megbirkózás helyett, kozva
*•) Lásd Török József: A két magyar haza első rangú
*) így hívják az összefűzött tutajokat.
P. Sz. K — mi nem is lett volna a sebesitett rnacz- gyógyvizei. 1848.
belért" s ne engedj le belőle, akárhogy alkudjam is veled. Erted-e ?
Azzal vettem az útitáskámat, s mentem
a vasúthoz.
Nem csalatkozám. Ezen a napon utazott
Anikoff is.
Ilyen alkalommal kemény elővizsgálatnak szokott kitéve lenni minden együtt
utazó. Útlevélre nem volt szükség az ország
belsejében járáskelésre; hanem annál inkább
kímotozták az embernek minden öltönydarabját, nem rejt-e benne fegyvert, tört, vagy
akármit, a mivel ölni lehet? Engem is megmotoztak egész a bőrömig,; semmi gyanúra
méltót nem találtak rajtam.
Beültem egy második osztályú vaggonba,
a hol kivülem még hárman voltak. Mikor
már helyben voltam, kidugtam fejemet az
ablakon, s a mint az állomás előtt kofák és
gyerekek pálinkát, kolbászkákat hordtak
körül, fölkeresem szemeimmel odarendelt
cselédemet, ki letakart kosarával ott várt
reám a lepényes áruasztalok között s rákiálték; odajött, mutatta a dinnyét; alkuba
ereszkedett velem; valami orosz finanezhivatalnok, ki jól megszedhette magát, közbevetődött, elkezdett rám árverezni : felverte
rám negyven rubelig a saját dinnyémet; a
mit szemeláttára ki is kellett fizetnem a
leánynak.
Ezen aztán az orosz ur is nevetett, —
meg én is.
Én bevettem a dinnyét kosarastul; azt
mondám, haza akarom vinni a feleségemnek
ki még ilyet soha sem látott.
Abban a dinnyében volt elrejtve f'ranczia
útlevelem és egy töltött pisztoly.
— Ah! — Larisse összeborzadt.
— Ugy tettem vele, hogy egy czikket
finomul kimetszettem belőle, azon keresztül
aztán kivettem a dinnye belét; a pisztolyt
és az útlevelet beletakartam sokrétű guttapercha-vászonba s a dinnye belsejébe elrejtem, azzal a kivágott czikket ismét visszahelyeztem, keresztülszúrt vékony sodronyokkal, a mellette levő gerezdekhez erősítve.
Nem lehetett azt észrevenni.
l W y t s ts„ Mv.)
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és 48-iki kö/et lakása,mely falu e derék családon kivül még azon nevezetességgel is bir,
hogy pár évtizeddel ezelőtt a felette eső
domb egyik vágásában nagybecsü aranykincset találtak, leginkább initiativ gyűrűk és
csavart lánczokból állót, melyek a legrégibb
korszakra emlékeztetnek.
Még csak egy kisded dombon kell áthatolnunk, melyen egy zsidó telep és néhány
malom mellett Szöllösy Balázs ur 30—40
embert foglalkoztató keresett gyufagyára
állit meg, s aztán az Iza-hidon átrobogva
— illetőleg gyalogolva — előttünk terül
Máramaros középpontja, az utóbbi időkben
tűzvészek által temérdeket szenvedett, barátságos megyeföváros, Sziget.
(Folyt, kftvetk.)
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kifejteni. Ezen sajtolási rendszer, különösen az
olaj-sajtolásnál, előnyei alkalmazható, különben
igen hasznos szolgálatot tehetne nagy mérvben
nyomdák és könyvkötőknél, papirsajtolás és diszmunkák elkészítésére.
A Lund-fé\c dugaszhuzé, melyet 2-ik rajzunk
ábrázol, már gyakorlati szempontból is azért igen
czélszerü, mert nem lehet félni, hogy a dugó vagy
beletörik, vagy a kihúzásnál az üveget szétrepeszti. Kölönösen használhatják nagy vendéglőkben, hol naponkint több száz meg száz üveg kinyitandó.
Az amerikai legújabb vajköpü, melynek 3.
és 4-ik képünk külsejét és belsejét mutatja, igen
czélszerü, miután a munka vele kevés és tiszta s
rövid ideig tart, ugy hogy negyedrésznyi idő alatt
kétszer annyit lehet vele megköpülni,
mint az eddigi fárasztó hosszú vajköpükkel, melyek abroncsaikat gyakran
szétpattantják.

Xeháiiy ujabb czélszerü találmány.
Mióta a világ hihetetlen gyorsasággal siet
előre a gőz szárnyain, azóta találmány találmányt
ér és nincs nap, mely
valamely ujat ne hozna. A gépek és találmányok a kézműipart
végkép k i s z o r i t a n i
igyekeznek százados
jogaikból, vagy legalább könnyítik a haladást, mert kevesbítik a fizetett munkaerőt és egyeseket hirt e l e n gazdagítanak,
mig néha virágzó községeket tönkre tesznek, hogy egy ujabb
nemzedéket alkossanak, melynek hazája s
3. sz. Amerikai vajköpü, kívülről.
mindene a gyár és kenyéradója a gyámok.
Azonban h a z á n k a
gyáriparnak nem lé
pett még e stádiumába
s itt-ott még létezik
az a patriarchális viszony, mely minden kísérletek daczára hála
I s t e n n e k még nem
szülte nálunk azon vagyontalan proletárius
rendet, mely gyár nélkül el nem élhet, mert
még földünk van anynyi, hogy kétszer anynyian is mint vagyunk,
elférhetünk rajta.

2. sz. Lund-féle dugaszhnzó.

rabb kiadják a meleget, és meg is tartják sokáig,
mivel felső cseréprészök oly czirkulatió-val van
ellátva, hogy a melegség nem megy egyszerre ki
a kéményen. E czélszerü kályhák annyira divatba
kezdenek jőni, hogy a vaskályhákat nemsokára ki
fogják szorítani, nemcsak czélszerüségük, de csekély árukkal is, mivel egy ily kályha, mely belül és
kivül is fűthető, nem jő többé 55 — 65 ftnál.a fehér
vagy szürke cserépből készül a megrendelő ízlése
szerint.
E kályhák, valamint a fenn elősorolt czélszerü képek folyvást kaphatók Vidats és Jankó
jóhirü és országosan ismert gyárában Pesten, kétnyul-utczában, vagy a jól rendezett raktárban,
szervita-téren, gróf Teleky-hizban, hol mindenféle gazdasági gépek vannak kiállítva. — M. I.

Nadar léghajója.

i. i

Európaszerte nagy zajt ütött
azon óriási léghajó, mely Parisban, a
Mars-mezőn október 3-án emelkedett
föl először; s e zaj nem volt épen alaptalan, ha tudjuk, hogy minden eddigi
léghajó közt ez volt legnagyobb, ez
vitt magával legtöbb utazót, s ennek
volt majdnem leggyászosabb sorsa.
Már hónapokkal
ezelőtt szájról szájra
járt Parisban, hogy
Nadar roppant előkészületeket tesz egy bekövetkezendő légutazásra, mely nagyszerűségben minden eddigit fölülmúl. Kétszáz varrónő egy egész
hónapon át szakadatlanul foglalkozott a
léggömb
összeállítász. Amerikai vajköpü, belülről.
sán, mely 20,000 yard
fehér selyemből készült. A roppant gömbhöz az eddig szokásos
gondola helyett egész
kis palota volt hozzá
csatolva, berendezve a
legnagyobb kényelemmel a légi utazok befogadására.

A léggömb végre
elkészült. N a g y s á g a
mindenkit meglepett.
A léggolyó körülete
90 méter, — magassága 180 láb, — belseje pedig 6098 köbméter gázt fogadott
be, tehát 3508 köbA magyar ember
méterrel többet, mint
még nem feltétlen majaz eddig legnagyobbmolója a külföldnek, s
nak tartott léggolyó.
mit onnan kap, előbb
A nagy gömbhöz egy
szegiről végiről megkisebb is volt csatolva,
vizsgálja s gyakorlat
az úgynevezett komután jut, az eredményt
penzátor, a mely vész
látva, azon meggyőesetére mentőül volt
ződéshez, hogy amaz
szolgálandó. E kettőuj dolog jó, hasznos és
höz erős k ö t e l e k k e l
czélszerű, nem ugy
volt erősítve a gonmint az a béreslegény,
dola helyét pótoló 8
ki csak azért nem szeláb magas és 13 láb
rette az uj ekét, bár
hosszaságu kis ház,
jól szántott, jól barázegy kézi nyomdával,
dált, — jobban mint
egy fotograph-terema régi szerkezetű, —
5. sz. Belga kályha.
1. sz. Olajsajtó.
mel, s a mely ezekenmert zöldre volt festve,
Ujabb gépek és házi eszközök.
kivül még egy étter8 csak akkor ismerte
el jóságát, midőn már vele együtt elkopott, azaz
Legérdekesebb és a mostani télszak beálltá- met, egy öltöző-szobát, egy kormány-szobát és
megvénült, g nem volt többé zöld sem az eke, sem val legajánlandóbb találmány az 5-ik képünkön három ágyat tartalmazott. E kis ház nádból
az ő feje.
ábrázolt Belgiumból hozott czélszerü kályha, volt gyönyörűen fonva, s hogy a felhők között
Ezúttal ismét néhány ujabb czélszerű talál- mely félig vas, félig pedig cserép, s alkalmas ugy is vizmentes legyen, egészen kaucsukkal volt bemányt akarunk megismertetni, s azon meggyőző- a legnagyobb helyiségek, termek, csarnokok, mint vonva.
désben vagyunk, hogy ezek mivel nem vágnak lakszobák fűtése és folytonos melegen tartására,
Az utazási dij 1000 frankban volt megállaépen a kézműipar kevesbitését előmozditó eszkö- ugy kokszszal, kőszénnel, mint fával vegyest. pítva, s a Nadarnak első utazása alkalmával 14
zök közé, a magyar közönségnél annyival inkább s a tüzelő anyag kiemelése mellett azon előnynyel személyből álló kísérete akadt. Ezek közt a két
pártolásra találnak, mert a költséget kímélik és bírnak, hogy a szobát el nem disztelenitik, s a Godard testvér, mindkettő tapasztalt léghajós;
meleget, mivel tetejük cserép, soká tartják, míg továbbá egy ifjú herczegnő, a ki az induláskor épen
igy a vagyont szaporítják.
Ezek között első sorban áll egy itt razjban a kőszén- és kokszfütésre használt vaskályhák, a Mars-mező mellett haladva el, a légutazás gonlátható olaj-sajtó, mely a könyök-emelyü rendszer mihelyt a tűz bennük elhamvadt, kihűlnek, vagy, dolatától annyira lelkesült, hogy addig ostromolta
(Kniehebel-System) szerint készült, s ezáltal az ha folyvást tüzelnek bennük, kiállhatatlan mele- Nadart, mig az magával nem vitte.
eddig használt csavar-sajtókat háromszoros nyomó get fejtenek ki, ugy hogy közel sem lehet hozzáOktóber 3-án több mint félmillió ember gyűlt
erővel múlja felül. E rendszer szerint egy legki- jok menni. E belgiumi kályhák azonban, csak össze a Mars-mezőn. A léggömb megtöltése lassan
sebb alakban épült sajtóval, milyen ez is, 3 láb aljuk lévén öntött vas, melyben bármiféle tüzelő- haladt; addig a kis házat négy lovon körülhorhosszú emelyüvel 1200 mázsa nyomóerőt lehet vel tüzelhetni, nem lesznek izzóvá, hanem liama- dozták a Mars-mezőn, hogy a közönség láthassa,

mig végre az előkészületek megtörténvén, eloldták a köteleket, s a „Géant" (óriás) méltóságosan
emelkedett a csillagok felé. Ezúttal azonban semmi
nevezetest sem vitt véghez, s Parishoz közel a
Barey mocsárok között Meaux mellett leszállóit,
az utasok nagy reményeit egy kis ijedséggel s
néhány könnyű ütődéssel jutalmazva.
A második utazás október 18-ára volt kitűzve. Ezúttal két fejedelem is volt a nézők között : az egyik Napóleon császár, a másik a görög
király. Most kilencz volt a vállalkozók száma, a
kik a légi útra indultak. Nyolcz férfi és egy nő,
Nadarnak neje. Esti öt órakor hagyták el Parist,
a legkedvezőbb előjelek mellett. Gyönyörű látvány volt a roppant vidék, mely
szemeik előtt kitárult. A lemenő
nap aranyszegéi ylyel vonta be
a felhőket; majd
a hold és csillagok ábrándos világa mutatta a
városokat, melyek fölött a léggömb elhaladt.
Északkeleti
irányban v i t t e
őket a légfolyam.
Készakarva nem
emelkedtek nagyon magasra s
mindig meghúzták a magukkal
vitt kis harangot,
v a l a h á n y szór
egyegy város fölött mentek el.
Kedvök telt azon
k é p z e l e t b en,
hogy ember és
vad m i n t ijed
meg a szokatlan
égi v á n d o r t ó l ,
melynek mivoltát fölfogni nem
képesek. Néha
sűrű felhők tolakodtak a föld és
léghajó közé, 8
ekkor hiában teritették ki a magukkal vitt térképeket, a gyenge emberi szem
a hold fénye mellett nem hatott
át a felhőrétegen. Csak a csillagokat látták ragyogni, melyek
mosolyogva néztek az e m b e r i
erőlködésre, s
mintha intve, óva
mutatták volna,
hogy a hely, a
hol ők járnak,
nem embernek
való.
Másnap reggel 9 ó r a k o r
Észak-Németországban , Diepholz mellett, s
valamivel később
Nienburg mellett látták a léggömböt.
Azonban már
a léghajó kormányzói, — a két Godard testvér, —
a hosszas előkészületek, valamint a sok virrasztás
miatt ki voltak merülve, s különben is a magasan
szálló gömbből északkeleten a közel ingoványokat
tengernek vélve, a leszállást elhatározták.
Ekkor kezdődtek az utazás borzadalmai. Kivetették mind a két horgonyt, de mind a kettő elveszett. A szelepeket fólnyitva, a gáz ritkulása a
hajó gyors leszállását idézte elő, de horgonyok
nélkül a veszélyhez előre el voltak készülve. A
kis ház már horzsolta a fáknak lombjait; majd az
ágakhoz verődve, hatalmas lökéseket szenvedett.
A szépen rendezett kis szobákban minden
tárgy szerteszéjjel hullva összetört. Az utasok közöl mindegyik megsérült.

Ember és vad ijedve tért ki az útból.
Már bizonyosnak tartották a halált, midőn
Godard Gyula, a gömb roppant hánykódása daczára, rendkívüli bátorsággal fölmászott a kötélhágcsón, s a szelepeket megnyitva, kitolult a gáz,
a gömb összeomlott, s a hajó Rethem mellett a
frankenfeldi cserényen fönnakadt. Arnoult ugrott
ki először, aki csak kevéssé sérült meg. St. Félix
karját törte, Nadar neje lábszárait, Nadar pedig
hosszasan nyomta utána az ágyat. A léggömb nem
szenvedett ugyan sokat, de a kis ház összetört s
többé használhatatlan. Az ottani földmivesek
szedték össze darabjait, s szállították a legközele bbi vasútállomásra, útnak inditva vissza Paris felé.

Nadar léghajója.
És e szerencsétlen utazás daczára, Nadar,
harmadszor is föl fog szállani, ötezer font sterling
dijért kötelezte magát, hogy még ez évben, a
kristálypalota kertjéből harmadik légutazást rendez.
**

A titkos szerek.
Közli Dr. Bardocz

Lajos.

Az ember balgaságai, és ezek között azon
mesterség, melylyel a természet hiányait eltakarni és kitatarozni igyekszünk, oly régiek, mint
maga az emberi nem. Mint még ma is, még a legmüveletlenebb népek között is, élénken találjuk

azon átalános vágyat, hogy testi szépségeiket
mindennemű, gyakran nagyon is sajátságos mesterkedés által emeljék : ép ugy érvényre emelte
magát ezen vágy az emberiség legkorábbi idejében is. E tekintetben a legnagyobb szerepet természetesen az arcz játsza és annak a bőr festése
általi szépitése.
Az arezfestés nyomaira már a legrégibb időkben akadhatni, mint azt a biblia, ezen legrégibb
történeti okirat tanúsítja. így például a királyok
második könyvének 9. 30. versében mondatik :
„És a mint Jehu Jesreel ellen rmne, és erről Isabel értesüle, arczát kifesti és fejét feldiszité és az
ablakon kinéze." Azonban a bűnös asszonyon öltözetének minden mestersége
sem segített. Jehu nem engedé
magát ezen kecsek által behálózni és Isabelt
az ablakon kivetteté. Ezen példából és Ezekiel
próféta egy másik p é l d á j á b ó l
(23, 40) íátjuk,
hogy Judában és
Izraelben az erkölcstelenség nagyon elharapózott, és ez igy
maradt e g é s z
korunkig. Minél nagyobb az
•erkölcstelenség,
annál n a g y o b b
lendületet nyer
az öltözékekben
uralkodj mesterkéltség is.
A hébereknél az is szokás
volt, h o g y a
szempilla belső
széleit megfestek, hogy ezáltal
a szem fényét és
élénkségét emeljék. Az egyiptomi múmiáknál
hasonlóképen vörösre festve találjuk a kéz- és
lábujjak körmeit.
A cziprus, vagy
a lhennavirág
(lawsonia inerinus) használata
Is innen származott át a héber
nőkhez, mely főleg Salamon ideje óta divatozott.
E növény az öszazes keleten a
nők piperéjénél
még ma is ezen
czélra használtatik.
Az arezfestés a régi görög
és római nőknél
hasonlóképen divatos volt, és pedig annál nagyobb mértékben, minél mélyebbre s ü l y e d e t t köztök az
erkölcsiség.
A görög nőkre nézve az ugy nevezett nagy
világ nem létezett; ők sem a tánczmulataágokat, sem a hangversenyeket, sem a szellemdus theatársaságokat nem ismerték; nálok az
alkalom a hiúság gyülhelyei felkeresésére teljesen
hiányzott. Magukba vonulva, a külvilággal közlekedéstől majdnem egészen elzárva, s különösen
a férfinemmel társalgástól elkülönítve, a gynaikonitisben, a ház hátulsó részében fekvő nőlakásban
élték át az athenei nők fiatalságuk éveit. Ugyanezért bezártaknak, árnyékban nevelteknek neveztettek, g ugyanezért hiányzott is bőrükön az
egészséges ezin, minélfogva az arcz és bőrfestéshez
folyamodtak. Komában köteleeségökké vala téve
a censoroknak, hogy ünnepeken, Jupiter képszob-
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rának arczát czinnóberrel befessék. A római had- ilynemü csarnokok különös törvényekkel, jegy- kardalt énekel. Nem is kételkedhetünk, hogy a
vezérek diadalmenetök alkalmával hasonlóképen zőkkel és Írnokokkal bírtak. A tulipánhagymákat péterfiai ideiglenes színháznak minden zuga elezinóberrel kenték be arczukat, mint ez a bajaz- oly hévvel keresték, mint Németországban 1856- foglalva leend.
zóknál még ma is divatban van. Mily átalános ban a creditactiákat; és valóban a tulipánhagyDalárdánk alapszabályai felterjesztettek, novolt a római hölgyeknél az arczfestés, kitetszik mák ugyanazok voltak, mik napjainkban a hitel- vember 8-ki közgyűlésében az ideiglenes elnök és
onnan, hogy maga Ovid, jeles római költő sem actiák. A tulipánhagymák szállítása iránt szállí- bizottmány leköszönvén, uj elnök, alelnök, 8 bitartá méltósága alattinak, hogy a római hölgyek- tási szerződések köttettek, és ha, mint egy eset zottmány véglegesen válaezta tak, gyakorlatra
nek egy különös czikkben oktatást adjon a bőr- előadta magát, csak két hagyma v lt az egész helyiség béreltetett, a gyakorlatok szerdán és
feetészetben.
vásáron, akkor uradalmak, jószágok, lovak, ökrök, pénteken esti 8 órakor tartatnak. — Ugyanezen
Az arczfestés Rómából kiindulva, minden szóval minden vagyon eladatott, hogy a differentia közgyűlésben egy pár tag kitöröltette magát, mivel
századon át egész a jelenkorig terjedett el. Egy kifizettessék. Szerződések jöttek létre és ezer meg főnökük a dalárdában részvétöket meg nem enkis megszakítást csak a 15-dik században szen- ezer forint fizettetett tulipánhagymákért, melye- gedé. — Átalános visszatetszéssel találkozott e
vedett, midőn legalább a magasabb körökben az ket sem az alkusz, sem az eladó vagy vevő soha ezopfos eljárás, kivált miután oly egyéntől jött, ki
álarczviselés jött divatba. Erre az elhirhedt szé- nem látott. 400 assís tulipán „Liefken admiráltól" maga is szeret kedélyesen mulatni, s ki miután
pitő tapaszok következtek, és ezek eltűnésével az az ára 4400 ft., 446 assis ,,E k admiráltól" az ára csak most házasodott, maga is elég fiatal arra,
1620 ft., 1600 assis „Schildertől" az ára 1615 ft., hogy a nála fiatalabbaknak a tisztességes mulatást
arcz-és bőrfestés régi jogaiba lépett vissza.
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assis „Viceroytól" az ára 3000 ft., 200 assis megengedhesse; de legyen meg kinek-kinek a
Most már Angolország Francziarszággal vetélkedik a dicsőségért, melyiket illesse a szépitő- „Semper Augustusiéi" az ára 5500 ft. s így to- maga gusztusa.
Nov. 8-ki egyházi közgyűlésünk az utczai
fényüzés legmagasabb kifejlesztése. Francziaor- vább. Alkmár város irományai szerint 1637-ben
szágot nem csudáihatjuk, mert korunk ezen Bábé mintegy 120 tulipánhagyma az árvaház javára fi- és leánytanitók kérvényére elhatározta, hogy,
lében az erkölcsi állapotok tökéletesen ugyanazok, nyilvános utón eladatott és 90,000 forint jött be miután a folyó iskolai évben a rendes fizetésen
melyek 14-ik Lajos aranykorában voltak. A dec érette. Egy ember néhány hét alatt 60,000 ftot kívül őket illető tandij oly kevés mértékben fizeti. morális bukás óta az anyagi jóllét képezi aleg nyert ezen üzlet mellett, és egy pár év alatt tetik be, hogy családjuk fenntarthatása miatt
főbb javakat, mik után mindenki igyekszik, az esz egyetlenegy városban 10 millió forint adatott ki aggodalomban lehetnek; ezen, 1863.október 1-től
menyi javak helyébe az aranyborjú imádása lépett tulipánhagymáért. — A Ita is elő magát sok ko- jövő 1864. október l-ig folyó iskolai évre a köteés hogy a lélekismeret szavát lecsitithassák, az ér mikus adoma. így például egy kereskedő 500 fton lezett tandijak összegét az egyház biztosítja. Egyzéki élvek örvényébe sülyednek az emberek. Nem egy tulipánhagymát vett. Rövid időre ezután egy átalában nem mond le azonban az egyház közgyűcsuda tehát, hogy Francziaországban csak piros utazó kereskedő érkezik hozzá idegen portékával- lése azon jogáról, hogy e tandijakat be ne szedarczfestő két millió bögrével fogyasztatik el Ez éhes lévén, egy fris heringet és egy kanna sört hesse; sőt elhatározta, hirdetményalakban felszóévenkint. — E szakma legnagyobb mestere Mo- adatott neki. Az utazó látja a hagymát, és azt lítani az illető szüléket, hogy mindamellett, hogy
reau asszonyság. Nála a legdrágább szerek talál- gondolván, hogy az közönséges hagyma, miből a jelen év Ínsége városunkban is érezhető, kehatók fel, melyeRet a szépitőipar felmutatni ké- egy krajezárért hármat is adnak, meghántja és a resztyéni kötelességöknek ismerjék, gyermekeik
pes. A krinolin magas feltalálója e téren is nagy heringgel megeszi. Midőn a kár megtörtént, akkor neveltetéseért járó úgyis csekély tandijakat beszerepet játszik, mert Moreau asszonyság drága- veszi észre a tulajdonos, hogy az utazó ebédje fizetni, nehogy az egyház azok behajtását törvéságai jegyzékében egy „nouveau rouge de l'impe- többe került neki, mint ha az orániai herczeget nyes utón eszközölni legyen kénytelen.
ratrice" is találtatik, mely azon fontos tulajdon- vendégelte volna meg. Mindenki nyert a tulipánZenedénkben a növendékek száma az ének-,
sággal bir, hogy a borról, ha- egyszer rákenetett, üzlet mellett, és senki sem vesztett semmit. Sok hegedű- és zongora-iskolákat tekintve, meghanem jő le többé. Ugyanazon jegyzékben találtatik szegény ember meggazdagodott mellette. — Egy ladja a 300-at. Mindenik iskola csak egy-egy
egy „creme de l'imperatrice" is, melyről Eistori alkalommal egy tulipánhagymáért egy 2500 ft. tanárral birván, nagy szorgalomkifejtést igényel
kisasszony a nagy szinésznő azon hízelgő bizo- értékű jószág adatott oda; egy másik ember pedig mind a tanárok, mind a tanonezok részéről, hogy
nyítványt adja ki, hogy a bőrt fehérré és egyszers- egy másikat egy uj szekéren és két pompás fel- az iskolai év végével sikeres eredményt mutathasszerelt lovon vett meg, egy harmadik egy harmamind ruganyossá teszi.
dikért 12 hold szántóföldet adott, és igy tovább, sanak föl. A választmány, illetőleg rendező-bizottA szépités művészetében Angolország is
így folyt e szerencsétlen játék egész 1637-ig, mány, elhatározta a jövő tanévre meghatározni a
oly roppant haladást tett, hogy Francziaország midőn egyszerre átalakulás következett be. — növendékek számát, különösen a hangszer-iskopálmáját mármár kétségessé kezdi tenni. Ezt a Ki azelőtt arról álmodozott, hogy a világ minden lákban, s egyszersmind oly tanítási módot betöbbi közt a Bond Streeti nagy mesterasszony vagyona a Zuydertó körül pontosul össze, és a hozni, hogy a tehetségesebb növendékek a keszégyenteljes pere tanúsítja. E nagy mester 5 nyomor ezentúl csak mese leend Hollandiában, vésbbé tehetségesek miatt hátramaradni ne kény~
guineát tevő csekély összegért az arczot egy es- most egy borzasztó valóságra ébredett fel. A telenittessenek.
Időjárásunk keményebb őszivé vált, derült
tére „emaiUirozza," a „mindenkorra
megtartó szerződések megszegettek, és minden városban
xzéppététel" ellenben nem kevesebbé, mint 900 végrehajtások hirdettettek ki. Az álmok a meg- verőfényes napokkal, a fűtést nem nélkülözhetjük,
font sterlingbe (9000 forint) kerül. E titoknak mérhetlen gazdagságról eltűntek, és azok, kik az erősebb derek a fákat megfosztják leveleiktől,
a törvényszék sorompói előtt történt leleplezése a egy hét előtt még két tulipánhagyma birtokában a legelő még folytonosan jól áll,— vetéseink szélancashirei munkások határtalan nyomorához egy voltak, melynek árán herczegi vagyont szerez- pek, sok helyen buják is;— hetivásáraink látoganevezetes ellendarabot képez.
hettek volna, szomorúan és hűledezve néztek az tottak, a búza- s más gabonaárak még mindig
Midőn még ma is sokan találkoznak, kik be- előttők fekvő nyomorult hagymára, melyért most nem emelkednek, — távolabb vidékről is hetenszédeket tartanak az arczfestés dicséretére, vagy senki sem adott semmit. Hiába tartottak a tuli- kint sok hozatik, különösen sok bab, gesztenye
azt legalább megbocsátható fényűzésnek tartják : pánkereskedők nyilvános gyűléseket, hiába tar- stb., káposzta s másféle zöldség meglehetős árnak
találkoztak minden időben olyanok is, kik ezen tottak fényes beszédeket, melyekkel meg akarták örvend; téli gyümölcs kevés, nemes alma vékája
szokást elvetendőnek nyilvánították. í g y már a közönséget az iránt győzni, hogy pórtékájok 2 ft. 40 kr. stb.
Reszler színigazgató is körözteté hirdetését,
Izsaiás próféta Zion leányait az arezfestésért áz most is azon értékkel bir, mint azelőtt, és hogy a
ur haragjával fenyegette. Plinius hasonlóképen páni ijedtség alaptalan és hiábavaló. A beszédek mely szerint még e hóban meg fog érkezni társuezen rósz szokást ostorozta és Juvenal és Lucián nagy tapsokat nyertek ugyan, de a hagyma érték- latával; operák, operettek s más színdarabokkal
nélküli maradt. A törvényszékek nem fogadtak ígéri a hosszú téli estéket megrövidíteni. Nem
CsipŐS glossákat Írtak felette.
(Folytatása követk.)
el többé kereseteket szerződésszegés miatt, mert tudjuk, minő reményekkel jő ide Reszler ur, de
most egyszerre az egész kereskedést játéküzlet- annyit tudunk, hogy a szinügyegylet, e téli idényre
nek tekintették. A dolog vége ez lőn : sokan legalább, nem fog avatkozni bérlők gyűjtésébe,—
Adatok a tulipán történetéhez.
meggazdagodtak és szegénjkedtek az ily könnyű miután azt az ínség miatt előre sikeretlennek
módon
szerzett gazdagság miatt, legtöbben pedig véli. Reszler társulata meghaladja a 4ü számot,
Wirth Maximilian a kereskedelmi krisiseket
irta meg. Munkája Majna melletti Frankfurtban tönkre jutottak. — Sok esztendőnek kellé eltelni, azonkívül van a zenekar és szolgaszemélyzet, —
Sauerliindernél jelent meg. R becses könyvben az mig az ország kiújult azon sebekből, melyeket hogy él itt meg e 70 tagú társulat, egyelőre megDr. B. L. mondani nem bírjuk. — Veszter Sándor is megemberiség legkülönfélébb ámításai között ama rajta a tulipán költött értéke ütött.
kezdte szokott tánczóráit, ő még mindig az eletulipán-üzletről is említés történik, mely 1634-től
ven,
vidámkedélyü, jó tánezmester.
1638-ig Hollandia legelőkelőbb városait másokkal együtt megragadta.
A kereskedés a tulipánhagyma súlya szerint,
Debreczeni levél.
assisek *), teljesen üzlet- és csarnokszerüleg törEgyveleg.
Debreczen, nov. 10.
tént. Pénz, jószág, ház, marha, házibutorok és
ruhák mind tulipánhagymáért adattak és írattak.
(Hollossy Kornélia. Dalárda. Leánytaniták
** (Ezeréves rózsabokor.) A természettudóEgy régi hollandiai irat szerint ezen szenvedély dijai. Zenede. Színház.)
sok figyelmét már századok óta magára vonta
a nemes embereket, kereskedőket, iparosokat,
Még a múlt évben itt léte alkalmával szíves azon vadrózsabokor, mely a hildesheimi temetőhajósokat, parasztokat, hordárokat, kéményseprőolt
hazánk
szeretett művésznője Hollossy Kor- ben van. A nép több legendát köt e rózsatőhöz,
ket, szolgákat, szolgálókat, zsibárusnékat stb. egynélia
asszony
megígérni, hogy zenedénk alapjára mely tudvalevőleg Európában a legrégibb. Hoaránt megszállottá. A városokban különös vendéghangversenyt
adnak; — akkor azonban egy vé- gyan, mi okból és ki ültette, s kinek emlékét jelők voltak, melyek tulipánbörze gyanánt szolgálletlenül
közbejött
nagyobb tűzvész által károsult löli ? e kérdésekre, melyek annyiakat érdekeltek,
tak, hol előkelők és alacsonyranguak a tulipán
akostársaink
javára
lőn a megígért hangverseny nem lehet biztosan felelni, mert 1013-ban a hilfelett alkudoztak, és nagy czeremóniával szerzőjövedelme
felajánlva;
igéretét azonban a lelkes dcsheimi püspökség iratai, melynek alapítását a
déseket kötöttek, és azok mellett tanúskodtak. Az
honleány most váltja be, s nov. 12-én fogja hang- népmonda e rózsabokorral hozta összeköttetésbe,
ersenyét a zenede alaptőkéje javára adni. — A a tűzvész alkalmával megégtek; azonban 1078*) Az As vagy AssU részint sulymértéket, részint
tól, midőn Heziló nevű püspök fallal kerittette be,
pénznemet jelent. Áz aránymértéknél "l4 assis tesz et;y darabok czime még véglegesen megállapítva nínsen, de annyit már tudunk, hogy két szakaszból már okmányokkal is igazolható régisége. Ez évszemért (gran) és 64 egy aranyat. Amsterdamban mint
piaczi sulymérték használtatott és egy fontnak bizonyos
lland az, öt-öt darabból, — a művésznő négy ben annyival inkább ujabb figyelem tárgya lőn,
részét jelentette. 32 assis egy Engelt, 10 Engel egy litot dalt fog énekelni, Kohn zenedéi tanár és Polgár mert a nyár folytán gyökeréről két ifjú sarj hajés 32 lat egy fontot tett. A gyógytííri sulymértéknol egy
tott ki, melyeknek egyike már 12 lábnál magaassis annyi, mint 24 lat, vagyis egy gyógytári font. Külön- főiskolai növendék hegedűn, Emmerth zenedéi ta- sabb, átmérője pedig a gyökénél egy hüvelyk.
ben egy kis részpénzt jelent, mely körülbelöl egy krajezár lár, zongorán adand elő darabokat. Csanády Giértékkel bir
ella k. a. szavalni fog, a főiskolai énekkar két
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egy ujabb pótlékot küldvén be, azt a szerkesztőknek adták át. — Ezután a titoknok jelenté, hogy
** (A ferenezrendiek pesti templomának) dí- Ágoston János sz.-andrási elhunyt plébános, egyéb
szesen újra épitettt tornyára, a múlt vasárnap hazai közintézetek közt végrendeletileg a magyar
reggel tették föl szokásos ünnepélylyel a fényes tudományos akadémiának 100 ftot hagyományoérezgömbön álló fölszentelt keresztet. A torony zott. — Jelenté végre, hogy az akadémia idei
nemzeti színű zászlókkal volt ékesítve. A feren- nagygyűlése idejét az elnök következőleg tűzte ki:
cziek templomtornya most legmagasabb a fővá- jan. 17-dike lesz a megjelenés napja; 18-dikán,
19-ikén, s ha kell, 20-dikán lesz a nagygyűlés;
rosban.
** (A pesti egyetem uj helyisége) tárgyában 21-dikén az igazgató-tanács ülése; 22-dikén szüújra tanácskozásokat tartottak. Ezek szerint a net; 23 dikán pedig, mely szombatra esik, az ünsótérre csak a boneztani intézet és a koródák jön- nepélyes közgyűlés leend.
** (A magyar kereskedelmi bank) azon kérnének; a tudományok többi ága, a régi helyiségekben, fontosságukhoz illő módon , helyeztet- vényére, hogy magyar érték-papírokra is kölcsönözhessen, illető helyről kedvező válasz érkezett.
nék el.
** (A nemzeti múzeum természettára) köze** (Templom-szentelés.) Dunatöldvárott m.
lebbről
szép ajándékkal gazdagodott. Vidéky
hó 25 kén szentelték fel ünnepélyesen a három
László,
Braziliában
lakó hazánkfia, 76 darab ritka
év eiőtt leégett és újra fölépített református tempéldányú braziliai madarat küldött az akadémia
plomot. A már-már fennakadt építés befejezhetészámára, a mely azokat a nemzeti múzeumnak
sét a község a zirczi rend elő-szállási igazgatójá- ajándékozta.
nak köszöni, kitől igen jutányos föltételek alatt
** (A nemztti kör) e hó 9-én tartott közgyűkapott kölcsönt.
lésén, a volt igazgatókat újra megválasztották.
** (Az egri érseki lyceumban) a jelen tanév** (Az egyetemi könyvtár ügyében) az egyeben 53 joghallgató, — a nagygymnasiumban pe- temi polgárok e hó 8-án gyűlést tartván, a 10
dig 494 tanuló van.
tagból álló bizottság által előterjesztett s a gyű** (Jótékonyság.) Gézsenyből vett tudósítás lés által helybenhagyott folyamodvány főbb pontszerint, regéczi Csorna Sámuel ur és neje Gábriel jai a következők : 1) hogy a kö^vtár naponkint
Zsuzsanna, a nevelés terén elismerésre méltó szép d. e. 8 —12-ig és d. u. 4—8-ig nyitva legyen, 2)
áldozatot hoztak. Ugyanis ungmegyei^birtokuk- hogy hétfőn is használtathassák, 3) hogy az egyeban, Vinna kis mezőváros g. kath. híveinek isko- temi polgárok az „index" letétele mellett rövid
lájára, örök időkre egy alkalmas szép telket aján- időre könyveket kikölcsönözhessenek, 4) hogy
dékoztak. A nemes adományért az illetők őszinte nyilván-könyv tartassák , anaszok és uj könyvek
köszönetüket nyilványitják.
megszerzésére vonatkozó kérelmek bejegyezhe** (A kolozsvári jogakademiára), mintáz „E. tése végett, 5) hogy a meglevő munkák nyomaP." irja, már számosan gyűltek be a jogászok, de tott lajstroma készíttessék, és minden évben megmivel még sem az igazgatótanár meg nem érke- ujittassek. A 600 aláírással ellátott folyamodványzett, sem a többi tanár kinevezve nincs; az aka- rak az illető helyen való átnyujtásával a gyűlés
démia megnyitásának határideje bizonytalan. : :- Wagner Géza, Verebély László és Kovács Sándor egyet, polgárokat bízta meg. — Ugyané gyűIpar, gazdaság, kereskedés.
lésen az alföldi szükölködők számára az egyetemi
J (Agarász-verseny.) Nadányi Imre bihari polgárok közt leendő gyűjtés végett, aláírási ivek
Veterán agarász, félszázados szenvedélyétől bu- kibocsátását is elhatározták.
esut akarván venni, e hó 21-ikére a debreczeni és
** (A dunagb'zhajózási társaság,) hogy a hab.-ujvárosi határ közt fekvő Vinnyó nevű csár- zai szükölködők érdekében a gabnának a Dunafedához megjelenésre szólítja föl az egész ország jedelemségekből való behozatalát könnyítse, nemagarászait, hogy ott agaraik az ő „Dáma" nevű csak az őt árszabásilag megillető 20%-nyi pótlékagarával versenyre keljenek. „Ha Dámámat if- ról mondott le, hanem azonfölül a gabnaszállitjabb, igazi szenvedélyes agarász leveri," — igy mányokra nézve 15%-nyi szállítási dijelengedést
szól a korra nézve agg, de testben s lélekben ifjú is ajánlott meg.
ember, — „örülni fogok, hogy utánam méltó
** (Az aradi kaszinó) — a mint nekünk írják,
vagy dicsőbb utódot remélhetek, s nekem elég — e hó 8-án tartá közgyűlését, a melyben a tiszdicsőség lesz az, hogy az ország minden agará- tikar is uj választás alá került. Elnök lett : Török
szát kihívni s velük megvivni mertem. Ha pedig Gábor, alelnök : Ormos Sándor. Két éven át fáDámám verné le vetélytársain agarát, ez sem szé- radhatlan szorgalommal működött alelnökünk, —
gyeneiheti azt, hogy jó hirben álló félszázados kinek a közgyűlés köszönetet is szavazott, —
agarász lett a győztes. Szóval, leveretés esetében még a választás előtt kijelenté, hogy az alelnökvigasztalhatjuk magunkat, hogy „Nec tam turpe séget semmi esetre el nem vállalhatja, sőt a váfűit vinci, quam contendisse decorum."
lasztmányi tagságról is lemond. Nagy okai lehetJi (A selyemtényésztés Erdélyben) mily ör- tek, hogy ezt tette; mert tudjuk, hogy két év
vendetes haladásnak indult, mutatja azon körül- alatt minden óráját ezen intézetnek szentelé! Anymény, hogy az idén 11,629 font bábot nyertek, nyi bizonyos, hogy a másodnapi közgyűlésen, a
mig ezelőtt három évvel 3,000 fontnál alig állí- midőn a tisztviselők nevei felolvastattak, tizenhártottak elő többet.
mán voltak jelen. Veszedelmes szám. — A tagok
•f (Olcsó lovak.) A takarmányszükség miatt száma is 611-ről 400-ra apadt. Rósz kilátás ez a
mennyire alászállt a lábas jószág ára, mutatja jövőre.
azon eset is, hogy a mint a „M." irja, a novem** (A berettyó- és érszabályozási társulat)
beri verpeléti vásáron négy lovat 7 fton adtak el. Debreczenben, m. hó 26 és 27-ikén tartott küzgyülése a helytartótanács intézményei által enKözintézetek, egyletek.
gedményezett 50,000 és 110,000 frtnyi kölcsönből, egyelőre az alsó osztályéra 30,000, a felső
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv
osztályéra pedig 20,000 frtnak a leküldött minták
és széptudományi osztályainak e hó 9-ikén tartott
szerint okmányokra leendő fölvételét elfogadta, s
ülésében Ballagi Mór olvasá fel Vadnay Lajos 1.
az elismervények aláírására s a pénz fölvételére
tag értekezését a „magyaros szórendről.'' Ez érfölhatalmazottakat nevezett ki. Továbbá a megyetekezésben leginkább föltűntek a szerző által kéhatóságok figyelmét fölkéretni határozta arra,
szített de kevésbbé sikerült uj szók. Ezek közöl
hogy a szabályozási munkáknál főleg azon közséelég egyet fölemlítenünk, nevezetesen a charlagefc szegény lakosai legyenek alkalmazandók, a
tan-t „zajlár"-nak nevezi. A többivel együtt ez
mely községek a kölcsön fölvételében is érdekelve
is annyival inkább fölösleges, mert annak fogalvannak.
mát az átalános használatban levő „nyegle" is tö** (A magyar biztosító-társulat) elhatározta
kéletesen kifejezi. — Továbbá szintén Ballagi
Mór ajánlá az akadémiának Márki József egye- hogy az olyan raktárakat, melyekben kőolajat tartemi könyvtárőr által forditott Horác leveleit tanak, nem biztosítja. A kőolaj, — mint tudva
megbirálás, és ha arra érdemesek, a szokott felté- van, — i g e n könnyen gyuló szer, mely minden
telek melletti kiadás végett. Szóba jött, hogy az gyujtóanyag hozzájárulása nélkül,magától is lánirodalom mai állásánál talán már nem az akadémiát, got kap; azért annak biztosítása sokszoros koczhanem inkább a Kisfaludy-társaságot illetné a for- káztatással járna együtt. Óhajtandó hogy azon
dítások kiadása; azért e kérdés tüzetes megvita- egyének is, a kik a petróleummal érintkeznek, antásával a nyelvtudományi osztályt bizták meg. nak megőrzésére a legszorosabb vigyázatot forAddig is azonban, az eddigi szabályok szerint, a dítsák.
szóban forgó munka bírálatra kiadatását határoz** (A magyar gazdasszonyok egyletének) okt
ták el. — Idősb Mándy Péter, a nagy szótárhoz 28-án tartott rendkívüli választmányi gyűlésében

Egyház és iskola.

az ez évi kiállítási rendező-bizottmány számadásait adá be. 2478 látogató, 4700 eladott sorsjegy
s más kegyes adományok után az összes bevétel
778 ft, 33 kr. volt, melyből 522 ft. 44 kr. tiszta
jövedelem maradt. Az igazgató-választmány midőn a támogatásért a közönségnek köszönetet szavaz, egyszersmind gr. Pálffy Mórné ő nmgánakis
különös köszönetet mond, mint a ki nemcsak a
kiállított tárgyak iránt mutatott nagy érdekeltséget, hanem az egyleti pénztárt is nagy összeggel
gyarapitotta.

Balesetek, elemi csapások.
** (A rákosi gőzmalom) e hó 10-én éjjel leégett. A magyar biztosító társulatnál 48,000 forintig volt biztosítva.
** (Tüzeset.) Győrött e hó 5-én a nádorvárosban ismét tűz volt, mely három házat hamvasztott el. A kigyult házra már két ezédula volt
felragasztva, melyben a lakókat felgyujtással fenyegették, ha bizonyos nőszemélyt onnan el nem
távolítanak. E tárgyban vizsgálat foly.
** (A dühöngő vihar) okt. 25-én Bajánál a
Dunán 19 malmot szakasztott ki, s közölök némelyiken 2—300 ftnyi kárt tett. Hasonló szerencsétlenség az ottani molnárokat az idén most már
egyedszer érte.

Mi újság?
** (Császár 0 Felsége látogatása hazánkban.)
Magyarország bibornok prímása Bécsből székvárosába, Esztergomba, visszatérve, e hó 8-án általa
adott lakomán a jelenlevőket azon hir közlése
által lepte meg, hogy Bécsben léte alkalmával
Ö Felsége ajkairól hallotta azon legfelsőbb szándék kinyilatkoztatását, miszerint Ö Felsége Magyarországot még e hó végén meglátogatni szándékozik. E hírt azonban a „P. H." csütörtöki
száma megezáfolja.
** (Megszűnt lap.) Jámbor Endre „Férfi divatközlönye" a szerkesztő által el nem távolitható
akadályok miatt, egyelőre megszűnvén, az előfizetőket a jövő év nyári és őszi nagy divatképeivel
fogják kárpótolni.
** („Fővárosi lapok") czim alatt Tóth Kálmán jövő januárban uj szépirodalmi napilapot
szándékozik megindítani. Reá az engedélyt már
megkapta. A jobb erők csatlakozása, valamint a
szerkesztő nagy népszerűsége, e vállalatnak a sikert előre biztosítani látszanak.
** („A lég urai") czimü munkára hirdet előfizetést gr. Lázár Kálmán. A mű a szárnyasok
rendét tárgyalva, nemcsak mint szakmű igen becses tartalmú, hanem -- szerzője szenvedélyes vadász is leven,— mint a már megjelent, s két csinos
szinnyomatu képpel díszített első füzet mutatja,
a vadászat kedvelőinek kedves olvasmányt is szolgáltat. A négy füzetből álló egész munka előfizetési ára 3 ft. 50 kr; füzetenkint 1 ft. 10 kr.
** (Testvéri adomány.) A csíkszéki székelyek,
s kiknek földén több a fenyő, mint a buzakalász,
valódi testvéri szeretettel 5900 véka rozsot gyűjtöttek össze az alföldi szükölködők javára.
** (Rumy Gizella k. a.), kinek első föllépését
a lapok egyhangúlag sikerültnek mondották, e hó
17-én másodszor fog fellépni a „Mártá"-ban
Nancy szerepében.
** (A színészet Aradon.) Latabár színigazgató — mint levelezőnk irja, -• a téli idényre Szabótól átvette az aradi szinházat, helyette a kassait adván cserébe. Mondhatjuk rósz vásárt
csinált. A színház, a vásári napokat kivéve, folytonosan üres; üresek a páholyok, üresek a zárt
székek, üres az földszin! — Kérdés, hogy azok a
családok, melyek mindenben szeretik magukat
elöl mutogatni, miért maradtak most hátul? —
Vagy talán elég hangadónak lenni ? és másokra
bizni a tettet? — Ha nem akarunk áldozni, vonuljunk szépen hátra s másban se igényeljük az elsőséget. A tettről ismerjük meg az embereket. A próba
mutatja meg az arany értékét; azon tárgyat, mely
csak arannyal van befuttatva, értéktelen érezdarabnak kell tekintenünk. A nemzet oltárára teendő
áldozatnak — ha mindjárt néhány uj ruha árán
is, — elő kellene kerülni.
x" (A pest-losonczi vasútnál) a földmunkálatok a hatvani és salgó-tarjáni vonalon már három mérföldre haladtak. A majdnem félmérfőld
hosszú töltés is, Pestnél, a magasság harmad részéig kész, s e munkánál 1200 napszámos foglalkozik.
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** (Jótékonyság.) István és József főherczeg
— (Adakozásuk.) A Vasárnapi Újság szer- tént el fogjuk igazítani a dolgot. A népismertető czikk
csak kissé később kerülhet előtérbe.
ő fenségeik a torontál-, arad-, pest- és fehérme- kesztőségéhez múlt héten beküldetett:
6815. Rozsnyó. S. M. Kérjük ön szives válaszát.
gyei szükölködők számára 3000 ftot ajándékoztak.
Az alfötdi sziikölködök számára : Veszprém6916. O-Becse. B. G. Hogy Remellay „Árpád Ilon"
*<• (llgllósy Kornélia, hangversenyeiből), me- ből dr. Halasy Vilmos 4 ftot.
czimü regénye mikor fog megjelenni, arról nincs tudomályeket a közelebbi 28 nap alatt Kassán, Sátoraljasunk. R. ur talán meg fogja önt e részben nyugtatni. — A
„Magyar Ember Könyvtárából'' nemcsak a Ilí-ik, hanem
újhelyen, Ungvárit, M.-Szigeten, N.-Bányán és
Nemzeti színház.
a IV. kötet is kész, s egyszerre fog 1- gközelebb szétSzatmáron tartott, különböző jótékony czéloera,
8 nagyrészt az alföldi szükölködők javára 724 ftot
Péntek, nov. 6. „Letoriéres Vicomte." Vigjá- küldetni.
6917. X.-Abony. F. A. Kevesebb szót, s több tényt
juttatott.
ték 3 ferv. Bayard és Dumanoir után Somolki.
és adatot kérünk. A nagy tóból alig halászhattunk ki egy
Szombat, nov. 7. Először : „A király háza- használható halacskát.
**(Kölcsey Ferencznek emlékszobrot) állitanak
6918. Pesttől távol. Meg fog jelenni. Csak azt ne
Szatmáron, s azt a jövő évi júliusban szándékoz- sodik." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Tóth Kálmán.
Az uj színműben, — mely Nagy Lajos korából, kérdje ön, mikor?
nak ünnepélyesen leleplezni.
6919. Visszatért fecskék. Örömmel látjuk a hala** (Veszett eb dühöngése). Nagy-Kanizsán történeti multunk egyik fényes lapját nyitja föl dást. Oly gyakran fogunk önről megemlékezni, a mint
nov. 4-én egy veszett eb, a város legnépesb ut- előttünk, — ha nem is szinirodalmunk de a szinpad csak tér és idő engedi. Ez is, az is.
czúin tizenöt egyént mart meg, s egy hentes udva- mindenesetre hatásos darabbal gazdagodott. —
rába is betévedvén, asertéseketis megharapdálta. A nagy közönség zajos tapsokkal üdvözölte szerSAKKJÁTÉK.
Minden további baj megelőzésére gondos orvosi zőt és a szereplőket egyaránt. A kritika által fölsorolt
nézetek
szerint
darabját
szerző
czélszerü
fölügyelet szükséges.
203. sz. feladvány. — Szalay S á n d o r t ó l
** (Gézvilágitás Pécsett.) Hir szerint Pécsett rövidítésekkel újra dolgozta, mely átdolgozás a
(Kőrös-Ladányban).
is gázvilágitást akarnak behozni, s e czélból a vá- műnek, — mint hiszszük, — csak előnyére fog
válni.
Sötét.
ros egy angol társulattal már alkuba lépett.
Vasárnap, nov. 8. Másodszor : „A király há** (Tánczestély jótékony czélra.) Nagy-Szőllősön, — a hozzánk érkezett tudósítás szerint, — zasodik." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Tóth
e hó 22-én a megyeház termében tánczestélyt Kálmán.
Hétfő, nov. 9. „Faust." Opera 5 felv. Goethe
rendeznek az alföldi szükölködők javára.
** {Kora készületek.) A magyar orvosok és után irták Barbier és Carré; fordította Ormay. j
természetvizsgálók jövő évben tartandó gyűlésére Zenéjét szerzetté Gounod.
Kedd, nov. 10. „Letoriéres Vicomte." VigjáMarosvásárhely, mint e leendő gyűlések székhelye, már most kezdi az előkészületeket meg- ték 3 felv.
tenni, s e czélra áliandó bizottmányt nevezett ki.
Szerda, nov. 11. ,,Szécsi Mária" vagy : MuE gondos intézkedésben előjelét látjuk azon ma- rányvár ostroma." Eredeti színmű, dalokkal 3
gyaros vendégszeretetnek, melylyel e derék város felv. Irta Szigeti.
a tudomány íérfiait fogadni szándékozik.
Csütörtök, nov. 12. „A debreczeni biró." Ere** (A székes fehérvári ásatások) költségeinek deti vig opera 3 felv. Jókai Mór beszélye után
fedezésére, ujabban következő adakozások gyűl- irta Szigligeti.
tek a nemzeti múzeum igazgatóságához : A bácsmegyei főispáni helytartó második ivén 17 ft. 7
Budai népszínház.
kr.; a tolna főispáni helytartóén 34 ft. 30 kr.;
Nov. G. „A dajka." Operetté 2 felv. . Ezt
báró Kudics küldött 40 ftot., b. Baldácsy Antal 25
ftot.; a kalocsai tanuló ifjúság 7 ft. 35 krt. Orszá- követte : „A fecsegök." Operetté 2 felv. Offengos érdek mutatkozik folytonosan ez ásatások bachtól.
a
b
c
d
e
f
g
Nov. 7. és 8. „Hatvanhatodik szám." uj opeiránt, mint a melyek nemcsak királyaink hamvaVilágos.
retté
1
felv.
Oífenbachtól.
Ezt
megelőzte:
„Gyerihoz vezetnek csupán, hanem multunk és régéVilágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
szetünk tekintetében is egyaránt fontosak. Bár mektelen ház." Vigjáték 3 felv. Irta Dumano'rí
az akadályok, melyeket az ottani püspök ez ása- fordította Tarnay P.
A 198-dik számú feladvány megfejtése.
tások elé görditett, mielőbb el lennének háritNov. 9. „Gyermektelen ház." Vigjáték 3 felv.
(Tilkovsüky F.-től Egerben.)
hatók!
Ezt követte : „A fecsegök." Vig operetté 2 felv.
Világos.
Sötét.
** (Névmagyaritások).
Felsőbb engedély Offenbachtól.
B h 7 - f 7
Ff 8 - h6
Nov. 10. „Gyermektelen ház." Ezt követte :
Vf3-e4t
Ke 5 — e 4 :
folytán Kozempel Pál nagy-károlyi kereskedőseB f 7— c7+
K e4 — d 4
géd ,,/i«rcz("-re, — Kamár György aradi ven- „A kofák." Vig operetté 1 felv.
H e1
f 3 + mat.
Nov. 11. Chouffleuri ur otthon lesz." Vig.
déglős pedig „Komlósi" ra. változtatták vezetékHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt követte : „Tiz
neveiket.
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Mokrinban : Vecsey Lajos.
leány
és
egy
férj
sem."
Vig
operetté
1
felv.
Zené** (Orvoshiány.) Böszörményben, melynek
— Rimaszombatban : Róth Kálinási. — Moóron : Radványi
Vilmos. — Pécsett : Rittkay János. — Nagy-Kikindán :
népessége 16,000 lélek, csak egyetlenegy gya- jét irta Souppé.
Nov. 12. „Szökött katona." Eredeti énekkel Wolsinger I.— Rimaszombatban:Terhes L.— Debreczenben:
korló magán orvos van. Van ugyan a város szolSperber F. — Zagyva Imre. — Bajmakon : Wusz Fülöp
népszínmű
3 felvonásban.
gálatában egy fizetéses orvostudor és egy sebész(az ezelőttit is). — Tályán : II. Nagy Lajos.
orvos, de ezek gyakran hivatalos kiküldetésekkel
lévén elfoglalva, sok beteg a kellő időben az
Szerkesztői mondanivaló.
orvosi segélyt nélkülözni kénytelen, mi a Böször6912. Szászfala. B. L. Sajnálva olvastuk az akadályt
ményben gyakran előforduló halálozásokat idézi s szivünkből
óhajtjuk annak mielőbbi megszűnését. A Megjelentek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
elő.
M. E. K. utolsó kötete is e héten végleg elkészült, s 8—10 Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az 1864-ik évre
** (Öngyilkosság.) Döme Lajos agg színész, nap múlva a kiadó azon helyzetben lesz, hogy mind a két szóló következő naptárak, melyek Magyarországban és
beteg neje s gyermeke táplálására nem találván kötetet egyszerre szétküldheti. Több derék czikk, melyek Erdélyben minden könyvárus- és könyvkötőnél is kaphatók,
sorsa után most kérdezősködik ön, ott lógja önt meglepni.
többé semminenni segélyforrást, a szabadkai vá- A többi, sor szerint itt fog látni napvilágot, kivévén talán Bolond Miska naptáraúgymint:
1864-ik évre. Számos eredeti
roserdőben ugyonlőite magát.
a régebben küldő tet, niel) nek túlságos terjedelme okoz
fametszetül. Hetedik évfolyam Csinos boritékba fűzve.
** (Halálozás.) Fehér Gyarmatról veszszük némi aggodalmakat. Az ujabban ajánlottaknak elóre is
Ára 80 kr.
a szomorú tudósítást, hogy Fábián Gábor, hírne- örvendünk. Ama népszerű önálló munkák magyar kiadása Kakas Marton hainorisztikus oaptára. Hatodik évfoszerint is igen kívánatos volna, de az effélére
lyam. Számos elczes képpel. Csinos boritékba fűzve.
ves ügyvéd, a régibb időkben több megye tábla- nézetünk
nálunk még nem akad eléggé biztos közönség, s azért
Ára 80 kr.
birája, a környék gyámoltalainak istápja, a test- kiadó sem vállalkozik. De ütni lógjuk a vasat. A kivánt István
bácsi naptara. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté
ben, lélekben mindig hű magyar, s az irodalmat számok mennek.
M a j e r I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
buzgón pártoló hazafi, október 31-én, élete 72-ik
6913. llanva. Mily véletlen és meglepő találkozása a
Ára 50 kr.
kebleknek! Határozott választ azonban még nem adha- Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam Képekkel. Tartalévében jobb létre szecderült. Áldás hamvaira!
A „börze" hangulata jó. A „tus" hiánya i'ájdalmat
mát képezik : rémtörténetek, lélek,elenések, bűnesetek,
— (Kqy sz( rencsétlen családapa,) ki a jelen tunk.
okozott, de a „sajt" mosolyt csalt az ajakra Most legincsodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és utimostoha körülmények miatt megszüntetett foglal- kább egy megfelelő, költöibb czimre volna szükség, és
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett boritékba fűzve.
kozását elvesztette, s most kereset nélkül élvén, a dijra nézve kellene némi közeledést kitalálni. Azon vaÁra 6 0 kr.
családjával a legnagyobb szükségben szenved : gyunk, hogy siker koronázza mindkét oldalról a jó akara- A magyar nép naptara. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).
valamely uraságnál a gazdaság mellett vagy bár- tot. A hiányzót: példányok megmentek-e?
6914. Buda. P D Eddig még nem küldhettük el. A Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
miféle minőségben alkalmazást keres. Bővebb hiányzó
kötetek jövő héten lesznek teljesen készen keT a t á r P é t e r . Csir.os boritékba fűzve (a legolcsóbb
értesítést ad e lapok szerkesztősége.
zünkben. Azokban nem egy, hanem két czikk van. Tüsnaptár).

1864-dik évi naptárak.
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ó. P- m. P7 6 44 43
7 7 44 54
Edmund püsp. Ottmár
4 Joanik
Gergely püsp. Hugó
5 Gáal
6 Böjt.
7 9 45 5
7
Eugen, Hilda
Odo
6 Pál püsp.
7 10 45 18
M.Erzsébet özv. M Erzsébet 7 3.'i vértan.
8
7 12 45 31
Bódog hitv.
9
7 13 45 45
8 Mihály
Jolanta
B. Assz. beav. B. A. beav. 9 Oneciphor
10.10.Sabb. 7 14 45 59
Holduegyed : 5 Első negyed 18-án, 4 óra 12 perez reggel.

Nov. (ó)

3 l'24 Acepsim

Kiszlav

4
5

<£ H o l i -

a

ó. p.
4'24
4 22
4; 21
4 20
4 19
4 18
417

delel nyűg.

kel

i

p. ó. P- d. P-

ó.
11
11
12
12
1
1

l
41
15
44
11
38

2

5

3 44 8
4 40 9
5 84 11
6 25 *
7 15 0
8 4 1
8 53 2

33
47
3
•
17
30
42

Méhes Sámuel (arczkép). N.—s. — Régi jó házam.
Tompa Mihály. — Egy lengyel történet (folytatás). Jókai
Mór. — A Tisza bölcsője (folyt ). P. Szathmáry Károly.
— Néhány ujabb czélszerü találmány (öt rajzzal). M. J. ~
Nadar léghajója (képpel). —A titkos szerek. Dr. Bardocz
Lajos. — Adatok a tulipán történétéhez. Dr. B. L. —
Debreczeni levél. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast eg'yetem-utcza 4 szám alatt Pesten, 1868.

Tizedik évi folyam.

47-ik szám.

Pest, november 22-én 1863
_

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l j s á g és Politikai Ijdonságokat illetőleg, 1863. novem-

Előfizetési föltételek 1863-dik évre
ber 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba
vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száa Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft., háromszormára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altimában : Haa-u>n«t<>in és Vogler. — M. FrankfurtCsnpan Vasárnapi Ujsa* : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai ban : Ottó Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécslipn : Uppelik Alajos. — és Pesten : a ker
Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
! tr»z-K«z<lúftzati ÖRynökMés is, józseftér, 14. az. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Képek a h a z a i n é p é l e t b ő l .
XXXV. Halászleány a Tisznparton.
Arra nézek, feléd nézek,
rajába, a sás susogásába s a vadméhek
liste van.
Mig a vizból ki nem nézlek,
döngésébe két szerelmes sziv dobbanása
Ki nem nézlek ide hozzám
A kunyhó fölött meg-megremeg az
vegyül.
Hogy
csókoljad
piros
orczám.
ákáczfa lombja. Ott a hol legsűrűbb, a rigó
ül el s andalító füttyével álomba ringatja
A dal elmosódik a csendben.
Egy lengyel történet.
magát. A sás éles levele zizegve, susogva
Nemsokára a fűzfa felöl érczes hangon kél
hajlong az alkonyat szellőjében, mely finom a válasz.
Novella. — J Ó K A I MÓRTÓL.
.
A ladikom iparkodik
fodrokat lehel a Tisza sima tükrére.
(Folytatás.)
Tisza vize kanyarodik,
Zsongva rebbennek ide-oda a vadméhek
De akárhogy kanyarodik
Ilyen pénzpazarlás nem maradhat feltűa leáldozó sugarakban, s ezek épen szeme
Még is feléd visz a ladik.
nés nélkül.
Szőke vize a Tiszának
közé sütnek az öreg halász piros arczu elaSúgd meg annak a his lánynak
A vasúti kalauz azt hihette felölem, vadójának, ki ott a révben hálót javitgat —
Hogy az egész Tisza mentén
lami élelmezési biztos vagyok, ki a korNincsen olyan boldog mint én.
azaz javitgatna, ha gondolatai másutt nem
mány pénzét
csaponganák e z e l i „jötnak.
Csak
t
ünk-meni l y e n ez a
t
ü
n k " számlyánféle minadásra.
Alázadenütt, ha szetosan
közelite
relmes. Ölben
hozzám.
van a mun— Nagykája, az esze
méltóságú
ur.
meg, a jó isNem
méltózten
tudja,
tatnék olyan
merre tétovák u p é t elfozik. És Örzsi
gadni,
a miszerelmes, szeben
éjszaka
relmes mint
aludni lehet;
az a c s e r e egy éjszakára
b o g á r , mely
csak öt rubel
döngve megy
kell
érte.
ott n e k i a
—
Hát van
fának.
olyan
?
Az ö szive
— Tessék
is ide-oda röpcsak
rám bízkedett egy dani. Mindig tarrabig, aztán
tunk
ilyesmit
csak egyszerr
ezerv
ában
re b e l e ü t k ö nagy
urasáz ö t t abba a
gok számára,
jegenye-karott egészen
csu, sötét szemagára
lehet
mühalászlenagy
méltóg é n y b e, az
ságod.
meg megfogEz az én
t a , ki
sem
tervembe
egéeresztette
Halászleány a Tiszaparton.
szen
beleillett
többet hálója, -.
— Nyissa fel hát azt a kupét.
A ladik s a benne álló legény körvonaból a szép aranyhalat. — Maga sem tudta,
A vasúti kocsik ujabb minta szerint volhogyan történt, csakhogy azon vette észre lai mind élesebben válnak ki a rózsaszin
tak
készítve; egy-egy szakasz nyolez ember
párázatban
égö
háttérből.
Mig
egy
hatalmas
magát, hogy belekerült az édes veszedeszámára
négy karszékkel. Két ilyen karszéevező-csapás,
s
a
csolnak
orra
mélyen
furólembe s most ki sem kivánkozik belőle többé.
ken
végig
heveredve, lehetett aludni.
Szeme fölé emeli kezét s ama kis pont- dik a part iszapába.
Én°elhelyeztem
a felnyitott osztályban
Bandi könnyed szökéssel a parton teban, mely a fűzfa irányában úszik, rég
magamat.
A
dinnyés-kosarat
betakartam
rem — s a csapkodó folyam álomhozó mofölismerte szeretőjét.

