
** (Jótékonyság.) István és József főherczeg
ő fenségeik a torontál-, arad-, pest- és fehérme-
gyei szükölködők számára 3000 ftot ajándékoztak.

*<• (llgllósy Kornélia, hangversenyeiből), me-
lyeket a közelebbi 28 nap alatt Kassán, Sátoralja-
újhelyen, Ungvárit, M.-Szigeten, N.-Bányán és
Szatmáron tartott, különböző jótékony czéloera,
8 nagyrészt az alföldi szükölködők javára 724 ftot
juttatott.

**(Kölcsey Ferencznek emlékszobrot) állitanak
Szatmáron, s azt a jövő évi júliusban szándékoz-
nak ünnepélyesen leleplezni.

** (Veszett eb dühöngése). Nagy-Kanizsán
nov. 4-én egy veszett eb, a város legnépesb ut-
czúin tizenöt egyént mart meg, s egy hentes udva-
rába is betévedvén, asertéseketis megharapdálta.
Minden további baj megelőzésére gondos orvosi
fölügyelet szükséges.

** (Gézvilágitás Pécsett.) Hir szerint Pécsett
is gázvilágitást akarnak behozni, s e czélból a vá-
ros egy angol társulattal már alkuba lépett.

** (Tánczestély jótékony czélra.) Nagy-Szől-
lősön, — a hozzánk érkezett tudósítás szerint, —
e hó 22-én a megyeház termében tánczestélyt
rendeznek az alföldi szükölködők javára.

** {Kora készületek.) A magyar orvosok és
természetvizsgálók jövő évben tartandó gyűlésére
Marosvásárhely, mint e leendő gyűlések szék-
helye, már most kezdi az előkészületeket meg-
tenni, s e czélra áliandó bizottmányt nevezett ki.
E gondos intézkedésben előjelét látjuk azon ma-
gyaros vendégszeretetnek, melylyel e derék város
a tudomány íérfiait fogadni szándékozik.

** (A székes fehérvári ásatások) költségeinek
fedezésére, ujabban következő adakozások gyűl-
tek a nemzeti múzeum igazgatóságához : A bács-
megyei főispáni helytartó második ivén 17 ft. 7
kr.; a tolna főispáni helytartóén 34 ft. 30 kr.;
báró Kudics küldött 40 ftot., b. Baldácsy Antal 25
ftot.; a kalocsai tanuló ifjúság 7 ft. 35 krt. Orszá-
gos érdek mutatkozik folytonosan ez ásatások
iránt, mint a melyek nemcsak királyaink hamva-
ihoz vezetnek csupán, hanem multunk és régé-
szetünk tekintetében is egyaránt fontosak. Bár
az akadályok, melyeket az ottani püspök ez ása-
tások elé görditett, mielőbb el lennének hárit-
hatók!

** (Névmagyaritások). Felsőbb engedély
folytán Kozempel Pál nagy-károlyi kereskedőse-
géd ,,/i«rcz("-re, — Kamár György aradi ven-
déglős pedig „Komlósi" ra. változtatták vezeték-
neveiket.

** (Orvoshiány.) Böszörményben, melynek
népessége 16,000 lélek, csak egyetlenegy gya-
korló magán orvos van. Van ugyan a város szol-
gálatában egy fizetéses orvostudor és egy sebész-
orvos, de ezek gyakran hivatalos kiküldetésekkel
lévén elfoglalva, sok beteg a kellő időben az
orvosi segélyt nélkülözni kénytelen, mi a Böször-
ményben gyakran előforduló halálozásokat idézi
elő.

** (Öngyilkosság.) Döme Lajos agg színész,
beteg neje s gyermeke táplálására nem találván
többé semminenni segélyforrást, a szabadkai vá-
roserdőben ugyonlőite magát.

** (Halálozás.) Fehér Gyarmatról veszszük
a szomorú tudósítást, hogy Fábián Gábor, hírne-
ves ügyvéd, a régibb időkben több megye tábla-
birája, a környék gyámoltalainak istápja, a test-
ben, lélekben mindig hű magyar, s az irodalmat
buzgón pártoló hazafi, október 31-én, élete 72-ik
évében jobb létre szecderült. Áldás hamvaira!

— (Kqy sz( rencsétlen családapa,) ki a jelen
mostoha körülmények miatt megszüntetett foglal-
kozását elvesztette, s most kereset nélkül élvén,
családjával a legnagyobb szükségben szenved :
valamely uraságnál a gazdaság mellett vagy bár-
miféle minőségben alkalmazást keres. Bővebb
értesítést ad e lapok szerkesztősége.

412

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

Az alfötdi sziikölködök számára : Veszprém-
ből dr. Halasy Vilmos 4 ftot.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 6. „Letoriéres Vicomte." Vigjá-

ték 3 ferv. Bayard és Dumanoir után Somolki.
Szombat, nov. 7. Először : „A király háza-

sodik." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Tóth Kálmán.
Az uj színműben, — mely Nagy Lajos korából,
történeti multunk egyik fényes lapját nyitja föl
előttünk, — ha nem is szinirodalmunk de a szinpad
mindenesetre hatásos darabbal gazdagodott. —
A nagy közönség zajos tapsokkal üdvözölte szer-
zőt és a szereplőket egyaránt. A kritika által föl-
sorolt nézetek szerint darabját szerző czélszerü
rövidítésekkel újra dolgozta, mely átdolgozás a
műnek, — mint hiszszük, — csak előnyére fog
válni.

Vasárnap, nov. 8. Másodszor : „A király há-
zasodik." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Tóth
Kálmán.

Hétfő, nov. 9. „Faust." Opera 5 felv. Goethe
után irták Barbier és Carré; fordította Ormay. j
Zenéjét szerzetté Gounod.

Kedd, nov. 10. „Letoriéres Vicomte." Vigjá-
ték 3 felv.

Szerda, nov. 11. ,,Szécsi Mária" vagy : Mu-
rányvár ostroma." Eredeti színmű, dalokkal 3
felv. Irta Szigeti.

Csütörtök, nov. 12. „A debreczeni biró." Ere-
deti vig opera 3 felv. Jókai Mór beszélye után
irta Szigligeti.

Budai népszínház.
Nov. G. „A dajka." Operetté 2 felv. . Ezt

követte : „A fecsegök." Operetté 2 felv. Offen-
bachtól.

Nov. 7. és 8. „Hatvanhatodik szám." uj ope-
retté 1 felv. Oífenbachtól. Ezt megelőzte: „Gyer-
mektelen ház." Vigjáték 3 felv. Irta Dumano'rí
fordította Tarnay P.

Nov. 9. „Gyermektelen ház." Vigjáték 3 felv.
Ezt követte : „A fecsegök." Vig operetté 2 felv.
Offenbachtól.

Nov. 10. „Gyermektelen ház." Ezt követte :
„A kofák." Vig operetté 1 felv.

Nov. 11. Chouffleuri ur otthon lesz." Vig.
operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt követte : „Tiz
leány és egy férj sem." Vig operetté 1 felv. Zené-
jét irta Souppé.

Nov. 12. „Szökött katona." Eredeti énekkel
népszínmű 3 felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
6912. Szászfala. B. L. Sajnálva olvastuk az akadályt

s szivünkből óhajtjuk annak mielőbbi megszűnését. A
M. E. K. utolsó kötete is e héten végleg elkészült, s 8—10
nap múlva a kiadó azon helyzetben lesz, hogy mind a két
kötetet egyszerre szétküldheti. Több derék czikk, melyek
sorsa után most kérdezősködik ön, ott lógja önt meglepni.
A többi, sor szerint itt fog látni napvilágot, kivévén talán
a régebben küldő tet, niel) nek túlságos terjedelme okoz
némi aggodalmakat. Az ujabban ajánlottaknak elóre is
örvendünk. Ama népszerű önálló munkák magyar kiadása
nézetünk szerint is igen kívánatos volna, de az effélére
nálunk még nem akad eléggé biztos közönség, s azért
kiadó sem vállalkozik. De ütni lógjuk a vasat. A kivánt
számok mennek.

6913. llanva. Mily véletlen és meglepő találkozása a
kebleknek! Határozott választ azonban még nem adha-
tunk. A „börze" hangulata jó. A „tus" hiánya i'ájdalmat
okozott, de a „sajt" mosolyt csalt az ajakra Most legin-
kább egy megfelelő, költöibb czimre volna szükség, és
a dijra nézve kellene némi közeledést kitalálni. Azon va-
gyunk, hogy siker koronázza mindkét oldalról a jó akara-
tot. A hiányzót: példányok megmentek-e?

6914. Buda. P D Eddig még nem küldhettük el. A
hiányzó kötetek jövő héten lesznek teljesen készen ke-
zünkben. Azokban nem egy, hanem két czikk van. Tüs-

tént el fogjuk igazítani a dolgot. A népismertető czikk
csak kissé később kerülhet előtérbe.

6815. Rozsnyó. S. M. Kérjük ön szives válaszát.
6916. O-Becse. B. G. Hogy Remellay „Árpád Ilon"

czimü regénye mikor fog megjelenni, arról nincs tudomá-
sunk. R. ur talán meg fogja önt e részben nyugtatni. — A
„Magyar Ember Könyvtárából'' nemcsak a Ilí-ik, hanem
a IV. kötet is kész, s egyszerre fog 1- gközelebb szét-
küldetni.

6917. X.-Abony. F. A. Kevesebb szót, s több tényt
és adatot kérünk. A nagy tóból alig halászhattunk ki egy
használható halacskát.

6918. Pesttől távol. Meg fog jelenni. Csak azt ne
kérdje ön, mikor?

6919. Visszatért fecskék. Örömmel látjuk a hala-
dást. Oly gyakran fogunk önről megemlékezni, a mint
csak tér és idő engedi. Ez is, az is.

SAKKJÁTÉK.
203. sz. feladvány. — Szalay S á n d o r t ó l

(Kőrös-Ladányban).
Sötét.

f ga b c d e
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 198-dik számú feladvány megfejtése.
(Tilkovsüky F.-től Egerben.)

Világos. Sötét.
B h 7 - f 7 F f 8 - h 6
V f 3 - e 4 t K e 5 — e 4 :
B f 7 — c 7 + K e 4 — d 4
H e 1 f 3 + mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Mokrinban : Vecsey Lajos.
— Rimaszombatban : Róth Kálinási. — Moóron : Radványi
Vilmos. — Pécsett : Rittkay János. — Nagy-Kikindán :
Wolsinger I.— Rimaszombatban:Terhes L.— Debreczenben:
Sperber F. — Zagyva Imre. — Bajmakon : Wusz Fülöp
(az ezelőttit is). — Tályán : II. Nagy Lajos.

1864-dik évi naptárak.
Megjelentek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten, egyetem-utcza 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

fametszetül. Hetedik évfolyam Csinos boritékba fűzve.
Ára 80 kr.

Kakas Marton hainorisztikus oaptára. Hatodik évfo-
lyam. Számos elczes képpel. Csinos boritékba fűzve.

Ára 80 kr.
István bácsi naptara. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté

Majer I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam Képekkel. Tartal-
mát képezik : rémtörténetek, lélek,elenések, bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti-
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett boritékba fűzve.
Ára 60 kr.

A magyar nép naptara. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r P é t e r . Csir.os boritékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).
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TARTALOM.

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 mon-
danivaló. — 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.

g y Előfizetési föltételek 1863-dik évre :
a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujsa* : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

liste van.
A kunyhó fölött meg-megremeg az

ákáczfa lombja. Ott a hol legsűrűbb, a rigó
ül el s andalító füttyével álomba ringatja
magát. A sás éles levele zizegve, susogva
hajlong az alkonyat szellőjében, mely finom
fodrokat lehel a Tisza sima tükrére.

Zsongva rebbennek ide-oda a vadméhek
a leáldozó sugarakban, s ezek épen szeme
közé sütnek az öreg halász piros arczu ela-
dójának, ki ott a révben hálót javitgat —
azaz javitgatna, ha gondolatai másutt nem
csaponganá-
n a k . C s a k
i l y e n ez a
lyánféle min-
denütt, ha sze-
relmes. Ölben
van a mun-
kája, az esze
meg, a jó is-
t e n t u d j a ,
merre tétová-
zik. És Örzsi
szerelmes, sze-
relmes mint
az a c s e r e -
bogár , mely
döngve megy
o t t n e k i a
fának.

Az ö szive
is ide-oda röp-
kedett egy da-
rabig, aztán
csak egyszer-
re beleütkö-
zöt t abba a
jegenye-kar-
csu, sötét sze-
mühalászle-
g é n y b e, az
meg megfog-
ta, ki sem
e r e s z t e t t e
többet hálója- , -.
ból a szép aranyhalat. — Maga sem tudta,
hogyan történt, csakhogy azon vette észre
magát, hogy belekerült az édes veszede-
lembe s most ki sem kivánkozik belőle többé.

Szeme fölé emeli kezét s ama kis pont-
ban, mely a fűzfa irányában úszik, rég
fölismerte szeretőjét.

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,
Mig a vizból ki nem nézlek,
Ki nem nézlek ide hozzám
Hogy csókoljad piros orczám.

A dal elmosódik a csendben.
Nemsokára a fűzfa felöl érczes hangon kél

a válasz. .
A ladikom iparkodik
Tisza vize kanyarodik,
De akárhogy kanyarodik
Még is feléd visz a ladik.
Szőke vize a Tiszának
Súgd meg annak a his lánynak
Hogy az egész Tisza mentén
Nincsen olyan boldog mint én.

Halászleány a Tiszaparton.

A ladik s a benne álló legény körvona-
lai mind élesebben válnak ki a rózsaszin
párázatban égö háttérből. Mig egy hatalmas
evező-csapás, s a csolnak orra mélyen furó-
dik a part iszapába.

Bandi könnyed szökéssel a parton te-
rem — s a csapkodó folyam álomhozó mo-

rajába, a sás susogásába s a vadméhek
döngésébe két szerelmes sziv dobbanása
vegyül.

Egy lengyel történet.
Novella. — JÓ KAI MÓRTÓL.

(Folytatás.)

Ilyen pénzpazarlás nem maradhat feltű-
nés nélkül.

A vasúti kalauz azt hihette felölem, va-
lami élelmezési biztos vagyok, ki a kor-

mány pénzét
keze l i „jöt-
t ü n k - m e n -
t ü n k " szám-
adásra. Aláza-
tosan közelite
hozzám.

— Nagy-
méltóságú ur.
Nem méltóz-
tatnék olyan
k u p é t elfo-
gadni, a mi-
ben éjszaka
aludni lehet;
egy éjszakára
csak öt rubel
kell érte.

— Hát van
olyan ?

— Tessék
csak rám bíz-
ni. Mindig tar-
tunk ilyesmit
r ezerv ában
nagy urasá-
gok számára,
ott egészen
magára lehet
nagy méltó-
ságod.

Ez az én
tervembe egé-
szen beleillett

— Nyissa fel hát azt a kupét.
A vasúti kocsik ujabb minta szerint vol-

tak készítve; egy-egy szakasz nyolez ember
számára négy karszékkel. Két ilyen karszé-
ken végig heveredve, lehetett aludni.

Én°elhelyeztem a felnyitott osztályban
magamat. A dinnyés-kosarat betakartam

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l j ság és Politikai I jdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1-től 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 szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altimában : Haa-u>n«t<>in és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Ottó Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécslipn : Uppelik Alajos. — és Pesten : a ker
tr»z-K«z<lúftzati ÖRynökMés is, józseftér, 14. az. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

47-ik szám.
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köpenyemmel, s ülésein alá dugtam, útitás-
kámat pedig a fejem alá tettem. Száz rubelt,
de ezerét sem sokaltam volna azért, hogy
egyedül lehetek.

Hanem a kalauz megcsalt. — Néhány
perez múlva kinyitá a kocsi-ajtót, s szemte-
len mosolygással engedelmet kért, hogy
még agy urat szállásol be hozzám, hogy ne
unjam magamat olyan nagyon, egy teljesen
fölszerelt testőr-vadász altisztet tolt be még
a vaggonba, s azzal ránk csukta az ajtót.

En ugy tettem, mint a ki nem törődik a
jövevénynyel: az pedig leült velem szem-
közt a másik karszékbe.

A fegyvercsörömpölés, a csendes pa-
rancsszavak tudatták velem, hogy az egész
vonat tömve dugva van a tábornok fegyve-
res kíséretével, ki nemsokára megérkezett
maga is. Megismertem a szavát, a mint ko-
csi-ablakomtól alig három lépésnyi távolban
az alárendelt tiszteknek utasitásokat osztott.
Ki sem néztem az ablakon. Útitársam azon-
ban felállt, s süvegéhez emelte kezét; igy
maradt az ablaknál, állva és tiszteikedve;
mig a vonat el nem indult; szinte rám esett,
mikor a rögtöni mozzanat kizökkenté suly-
egyenéböl.

Azután leült velem szembe s néztünk
egy ideig farkas-szemet.

Én is kitaláltam, hogy ö mit gondol ? ö
is kitalálta, hogy én mit gondolok.

Ö azt gondolta magában : „te lengyel
vagy, te bizonyosan valami roszban töröd a
fejedet, hanem hiszen én túljárok az esze-
den."

Én pedig azt gondoltam : „te orosz vagy,
te bizonyosan azért vagy itt, hogy rám
ügyelj, hanem hiszen én is túljárok a te
eszeden."

A kocsi robogott; útitársam rágyújtott
e"y hallatlan rósz szivarra; én másikat vettem
elö tárczámból és öt nem kínáltam meg
vele. Pedig az igen természetes szokás,hogy
mikor egy vaggonban, az egyik ember rósz
szivarral bűzöl, a másik, kinek jobb van,
megkínálja a magáéval; már a saját érdeké-
ben is, hogy ne szivja amannak a füstjét.

Ki volt nyilatkoztatva, hogy nem frater-
nizálok.

Oldalamon volt egy czifra fakulacs, ab-
ból időközönkint nagyokat húzogattam; és
útitársamat mind annyiszor elmulasztottam
vele megkínálni. Tájékunkon ez valódi meg-
sértés.

Azután ugy tettem, mint a ki elálmoso-
dik, végig dűltem a két karszéken : a kulacs
törte az oldalamat, azt levetettem a nya-
kamból s felakasztottam a szék karjára.
Nemsokára azután ugy tettem, mint a ki
mély álomba van merülve.

Jól tudtam utánozni a pálinkarészeg ál-
mát. Azzal a szaggatott lélekzettel, a mivel
az ilyenek alusznak, azokkal a takácsvetélő
kézrángásokkal, azzal a koronkinti dadogás-
sal. Útitársam egészen meg lehetett felölem
nyugodva.

A mint hogy nem is kételkedett, boszu-
ságára szolgáló kulacsomat a szék karjáról
leemelni s annak kupakját lecsavarva, az el-
követett megbántást ismételt kortyokkal le-
mosni torkából.

Ö is ugy tett azután nemsokára, mint
a ki alszik; hanem ö valósággal elaludt és
bizonyos voltam felöle, hogy két napig nem
is fog felébredni.

— Hogyan ? kérdé Larisse.
— Ugy, hogy a kulacsnak kettős belseje

volt; a torkán volt egy forgatható szelep,
melyet a kupak rátevésekor észrevétlenül
jobbra-balra csavargathattam. Ha jobban
csavartam, akkor a szelep az egyik oldalt
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felnyitá, s azon jó keserű ürömié adta ki
magát. Ha megint balra csavartam, akkor a
szelep a másik rekesztéket nyitá föl, s azon
édes meggypálinka jött elö, erős adag má-
konynyal fűszerezve. Magam a keserűből
ittam, útitársam pedig az édesből. Én azu-
tán csak tréfából aludtam, ö pedig igazán.

Itt voltam tehát végre a czélpontnál. —
Egy vonaton utaztunk, én és ö, a kit oly
régóta kerestem.

Láttam őt szinröl színre. Egy állomáson
leszállt; akkor ráfigyeltem, hogy hányadik
a kocsi hozzám, melyben utazik?

Megszámláltam, hányadik az ablak hoz-
zám, a honnan kidugta fejét, hogy egy tiszt-
társával kezet szorítson bucsuzáskor. Min-
den csepp vérem lüktetését éreztem, fejemtől
kezdve ujjaim hegyéig

Itt voltam a tett előtt.
Nappal volt; és nekem nem volt szabad

megvárnom az éjszakát. Először azért, hogy
messze el ne vigyenek Varsótól; de még
inkább azon aggodalomból, hogy hátha út-
közben leszállhat, másfelé megy, s én elma-
radok tőle.

Fényes nappal kellett végrehajtanom
borzasztó tervemet.

Most midőn utána gondolok, vérem jege-
sedik azon irtóztató perczeket magam elé
idézve.

A gyilkolás eszméje utálatos.
Undorító, lélekszennyező gondolat! És

én megesküdtem rá, hogy azt elkövetem és
hosszú hónapok óta soha sem tettem egye-
bet, mint terveket koholtam a felöl, hogyan
és mikor?

Jól kigondoltam mindent.
Csak egyet felejtettem ki : azt, hogy a

végrehajtás pillanatában én is ember va-
gyok.

Azt felejtettem el magammal tudatni,
hogy minden gyilkosnak a keze reszket.

Azt hittem, hogy ez sem más, mint a
párbaj, mint az ütközet, jártam ott eleget;
ott hideg vér, emitt forró elszántság vezeti
a lelket; — ah de az egészen más, megölni
egy embert, anélkül, hogy azt mondanék
neki, vigyázz, előtted állok, védd magad.
Orozva megközelíteni, mikor ö nem láthat
engem, csak én láthatom öt, és rászegezni
szivére a pisztolyt, egy lépésnyiről, csak
egy üvegtáblától elválasztva, mikor talán
épen alszik, — és akkor — futni a tett után.
Ezt a mesterséget nem tanították nekem
soha.

Hanem valami azután egyszerre elűzött
minden remegést szivemből.

A szomszéd vaggonban vadászok ültek,
azok elkezdtek dalolni egy gúnydalt; mely
a mennyi vért, annyi sárt dobál a lengye-
lekre. Ez a dal felforralta bennem a vért újra;
a mi gondolat egy perez alatt megfagyasz-
tott bennem minden érzést, az mostan fel-
gyújtotta bennem mind azt, ami erőt adott a
rémnek.

Egy ember, fegyveresektől körülvéve
utazik velem együtt; ugyanazon fegyvere-
sek vesznek körül engem: és azt az embert
még sem menti meg semmi, hogy fényes
déli órájában a napnak meg ne haljon, a mi-
kor én azt meg akarom tenni. (Vége Myetí<ÍZi^

<i y ii r i K a n d i.
,Hova sietsz édes uram, ily korán?'
,,Még ma délre kinn kell lennem a tanyán."
,Oh ne menj el, kedves Bandim, ne menj el,
Maradj itthon szerelmes hű szivemmel.'
Gyuri Bandi nem hallgat a szavára,
Fölpattan a czifra nyerges lovára . . .
,Edes lányom, mért ragyog köny szemedben?'
„Bizony, bizony mást szeret már, nem engem."

Puszta csárda — kémény füstöl odaát,
Gyuri Bandi arra veszi az utáS:
Barna Zsófi *) kikacsint as ablakon . . .
,Adjon Isten gyöngy madaram, alakom.'
,Szénát, zabot, Zsófikám, a lovamnak,
De előbb egy édes csókot magamnak.'
Megölelné, de elhajlik előle :
„Hamis ember! semmi sem lesz belőle."
,Ne csalogass szivem égő virágai
Hadd csókoljam hű szerelmem' a szádra.'
,,Gyuri Bandi mit akar kend én velem ?
Tiltott jószág kendnek már a szerelem."
Elsötétül Gyuri Bandi orczája —
Szeretője oly furcsán néz reája! —
,Ej mi lelt ma, Zsófi lelkem? mi bajod?
Azt az asszonyt eszembe mért juttatod?!'
„Meguntam már éldegélni magamban,
Sok legény kért, de érted lány maradtam;
Hej de most már csak egy jó szót sem adnak . . .
Találok-e özvegy embert magamnak?" . . .
Lemenőben van már a nap az égen;
Gyuri Bandi fenn ül lova nyergében,
Vágtat, vágtat s egyre cseng a fülébe
Barna Zsófi borzadalmas beszéde. — —
. . . Sötét este szállott le a pusztára,
Barna Zsófi Gyuri Bandit be várja!
Várja, várja s ugy mosolyog az ajka!
Szeretője édes csókját óhajtja. —
Süvölt a szél . . . kopogatnak az ajtón . . .
,Hej odaki ki zörgeti az ajtóm' ?•'
„Özvegy ember...Nyisd ki babám...be rázom...1'
,Jer ölembe — csókolhatsz már, nem bánom.'
Nem öleli, nem csókolja — csak remeg :
,,Egy pohár bort... Lelkem fázik ... nagy beteg..."
,Enyém vagy hát? nincs semmi gát, virágom?!•
„Elaltattam . . . Ottan alszik az ágyon."
,Nem bánod meg Gyuri Bsindi a cserét :
Kipótolom százszorosán a helyét!'
„Olyan szép volt, mint egy angyal, a mikor —
Jaj be fázom . . . Nem melegít ez a bor."
,Hived leszek, csak az egyet kivánom,
Hogy becsülj meg édes Bandim, virágom!'
„Nem kivánt mást: „csak az éltem' ne vedd el —
Elbujdosom búbánatos szivemmel."
,Együtt élünk, mint a galamb az ágon,
Te lészsz nekem mindenem a világon.'
„Én, én voltam az ő c^ész világa,
En, én lettem megölője, halála."
,Mi bajod van? . . . jaj az arezod be sápadt! . . .
Jer, feküdj' le, majd megvetem az ágyat.'
„Mosd ki rózsám ingem gatyám fehérre,
Ugy megyek el főkapitány elébe." . . . **)
Felöltözik Gyuri Bandi fehérbe,
El is megyén főkapitány elébe . . .
. . . „Átkozott légy barna Zsófi, kivánom! —
Te miattad lesz ily kora halálom."

Csengéi Gusztáv.

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P SZATHMÁRY KÁROLY.
(Folytatás)

VI.
Máramaros-Sziget.

Széles Magyarországon kevés helyen
nyilik fel vonzóbb tájék az utazó előtt, mint
midőn az utolsó halomra ér, mely eddig
Szigetet elfödte szemei elől.

E halom előtt, melyen egy kis zsidó te-
lep ütött tábort, s mely „Csárda" nevét hi-
hetőleg azon időben nyerte, midőn a sok
helyen csak is egyetlen csárdaféle épület
állott, — két hatalmas folyó csapott össze, a
Tisza és ha, termékeny tért szegvén be két
felöl, melyen a hívogató külsejű barátságos
város, három völgy nyilatában fekszik.

Legszebb e táj kora tavaszszal, vagy

*) Gyuri Bandi szeretője a néphagyomány szerint
Kása Zsófi volt. Én a vezetéknevet elhagytam; — •
„barna" szó itt nem vezetéknév.

••) E két sor Erdélyi János népdalgyüjteményéböl
van kivéve. (Lásd I. kötet, 879. dal.) C: <?.
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késő öszszel, napnyugtán, midőn alant már
(vagy még) pásztor fütyörész, pacsirta dalol,
mig szemben a rónaszéki dombok felett az
óriási Pop Iván óriási hálósüvege a búcsúzó
nap sugaraitól vérzik. — Jobbra délnek a
Szalaván és Várhegy szakadozott partjai
kékellenek, s a tetejökön hordozott erdő sö-
tét árnyat vet az Iza habjaira, mig a kisebb
hegyek háta megett az óriási Köhát meredez,
sötét porfir gerinczeit, mint óriási vár bás-
tyáit ijesztően tolván fel a sötétlő alko-
nyaiban.

Balra a kristály Tisza kanyargó folyásán
fel Veresmartig s a kéklő bérezek aljáig ha-
tol fel a szem, mig a Tiszától szaggatott
halmok felett, a sógazdag tízlatina bádog-
tornya piroslik át, s a Sztojkák ös-laka a
nyugalmas jegenyék sűrűjéből a boldog csa-
ládi lét nyugalmát mutatja.

E gyönyörű szemle az utazót egész a
város tágas piaczáig kiséri, s elmerülve az
először, talán több izben látott, táj szépségé-
nek bámulatában, alig veszi észre, midőn
czélnál van.

Sziget a legújabb alluviámon fekszik;
ugy hogy pár ölnyi mélységben az egész ta-
laj át van itatva a Tisza-Izn s a kelet, észa-
kon folyó sósvizü Rima vizével. Kutak ásá-
sánál fenn porondot, majd sárga, aztán kék
agyagot találnak, s azt átütve, azonnal ott
a víz.

Fölebb a Róna partján azonban kék
agyag között diluvialis, félig kövült fatörzse-
ket találnak, s a kiterült völgyet harmad
képleti miocén hegyek ölelik be, melyek
felett a háttérben trachyt- és porfir-hegyek
uralganak. Ez a hely geológiai fekvése.

Sziget lakosságát Fényes csak b'000-re
teszi; de ez ujabb adatok szerint a 7300-at
is meghaladja. *) Ezek közöl 2460 r. kath.,
1600 hhiv., 1600 gör. kath., 150 luth., s
mintegy 1500 zsidó; lakván több mint 1000
házat.

Szigetet e szerint már lakosai számánál
fogva is hazánk nevezetesebb városai közé
soroznók, ha már történeti, tudományos, tár-
sadalmi és ipar-kereskedelmi tekintetben a
kiválókhoz nem tartoznék.

Sziget, mint város, kettős jelentőséggel
bír Mára/marosra nézve : mint a megye fő-
városa s mint az úgynevezett „öt városnak"
— mely ugy szólva kis állam volt az állam-
ban — feje.

E rövid leírásnak nem lehet czélja. hogy
a megye és város történetét előadja; igy
csupán oly adatokra kell szorítkoznom, me-
lyek kiváló és közérdekkel bírnak,

Szigetnek megyei székhelylyé létele ösz-
szeesik a megye polgárisodásával, melynek
koráról már emlékeztünk.

Smionchicz Innocentius szigeti kegyes-
rendi iskolaigazgató s a Noctium Marmati-
carum vigiliae'1 **) s Memória supremorum
Üomitum Maramarosiensiumil szerzője, első
főispánul Jjoor Andrást említi 1349-ből, ki-
nek czimei között a .,Comes Máramarosien-
sium" is benn van. Öt követik

2. Apor, vagy Laczkfi Miklós (1366) Ist-
ván fia. (Fejér Cod,. dipl. 1362-ben Magis-
ter Benedictus, filius Pauli, máramarost fb'is-
pán.)

3. Perényi Péter, sárkányrendi vitéz
(1408.)

4. Valk vagy Balk és
5. Drág 1413-ban, kik mint Zár vajda

fiai egyszerre föispánkodnak. (Ezeket Fejér
Cod. dipl. 1818-tól fogva fb'ispánkodtatja.)

6. Malomóczi Kenderes (talán Kenderesi)
1445.

7. Horváth Jámos.
8. Pogány Zsigmond 1486. E család,
*) Lásd Várady Gáhor adatait a „Szigeti Albumban."

*•) Kéziratban a nemzeti Múzeumban.

mely Máramaros történetében oly szép szfe-
repet játszik, politikai életét még 1248-ban
kezdi „Herezeg" nevű ítélő mesterben. 1278
Enyere Imre itélő-mester és András horvát
bán. Enyere István 1328-ban már Cseb föl-
dét szerzi s ennek fia Péter először nevezte-
tik (Jsebi és Enyerei Pogánynak. Ennek uno-
kája Péter, Mátyás királynak kapitánya és
Ulászlónak föajtónállója s Pozsonyvári kapi-
tány 1488-ban. Pogány Imre 1458-ban pallos-
jogot nyer s Zsigmond 1522-ben; Verböczi-
vel a birodalom-gyűlésre követül küldetik.
Ugyanezen Zsigmond lesz az, ki 1526-ban
ezer embert vezet Máramarosból a mohácsi
ütközetre. *)

9. Buttkai Péter 1504, egyszersmind ki-
rályi tárnok-mester.

10. Perényi Gábor (1512) egyszersmind
főajtónálló s Márm. kamara grófja.

11. Nádasdy Tamás, a későbbi nádor.
(1529).

12. Gritti Lajos, ki a kormányzói ezim
mellett ezt is használta (1531). (1541-ben
Majlát Istvánt nevezi ki Ferdinánd.)

13. Brodarics Mátyás (1546) huszti ka-
pitány.

la. Szalay László s mellette
15. Bényei Korláth Mihály (1556).
16. Nyakazó Ferencz.
17. Kornis Gáspár (1577).
18. Szokolai Szabó Balázs (1599).
18. flomonnai Drugeth Bálint. (1609).
20. Nyáry Pál, aranysarkantyús vitéz,

főpohárnok s bihari főispán.
21. Id. Rhédey Ferencz (1616).

! 22. Id. Bethlen István (1659.) később
' erdélyi fejedelem.

23.1fj! Bethlen István,^ előbbi fia (1631).
24. Bethlen Péter, az előbbi testvére,

j ecsedi kapitány.
25. Rhédey Ferencz, az idősb fia, kevés

időre erdélyi fejedelem (1649).
26. Rhédey László (1668) az előbbi fia.
27. Tököli Imre, kinek, mint közelebbi

örökös ellene mond Zólyomi Miklós (1668).
28. Teleky Mihály, (a nagy) Apaffy mi-

nisztere (1686.)
29. Bethlen Miklós a kanczellár (1692).
30. Pekri LÖrincz (1697).
31. Bethlen József. (1717-1733.) Kastélya

Taraczközon.
32. Haller László (17*3).
33. Báró Szalai-Barkóczy Imre (1751).
34. Apponyi György (1765).
35. Kvassay József (1776).
36. Andrásy István (1777).
37. Teleky Sámuel (1788). Később erdé-

lyi kanczellár.
38. Révay Simon (1785).
39. Rosenfeld András, később erdélyi

kincstárnok (1786).
40. Pogány Lajos, (f 1790.) később ud-

vari referendárius.
41. Haller József (1790).
42. Báró Perényi Lázár (1817).
43. Péch-ujfalusi Péchy János (1821).
44. Gróf Vay Ábrahám.. S az adminisz-

trátorok behozatalával
45. Szentpály László, mint adminisztrá-

tor 1845-ben. Ezen adminisztrátorral érték
Máramarost az 1848-iki események.

46. Sajói Mán József 1861., 1848-ban
a megye egyik követe.

Mi Szigetnek köztörténelmét illeti, városi
jogát 1352-ben Nagy Lajostól nyeri, azon
alkalommal, midőn a többi négy város (Té-
csö, Huszt, Visk, Hosszumezö) a Róbert
Károlytól nyert szabadalom megerősítését
kéri és veszi.

A város és megye rejtett — és a só-kincs

*) Egy n a g y szerepű család genealógiáját Nagy Iván
„Magyarország családai" számára Szilágyi István nagy
gonddal kidolgozta.

miatt védett helyzeténél fogva ellenséges
dúlásoknak ritkán volt kitéve..

Inkább a hagyomáriy, mint a történet,
mégis félkeresteti azt már a becsapott ku-
nokkal Sz. László idejében 1086-ban, midőn a
Salamon által becsalt kunok Kutesk vezérök
alatt egész Munkácsig nyomultak; de itt
Lászlótól megveretvén, nyakrafőre siettek
hazájokba.

Ugyanily formán állunk a IV. Béla
alatti tatárberohanással, mely, miután a
berohanás llalics, a mai Bukovina és Mold-
vából történt, kétségtelenül Máramarost is
érte, miután a Héderváry nádor által bevá-
gott utakat helyreállitá. Ha az akkori dulás-
nak kevés emléke van, onnan magyarázható,
hogy ekkor még a gyéren telepitett megyé-
ben csak néhány nemrég települt helység és
monostor lehetett az áldozat.

Ezeknél jóval biztosabb nj omokat ha-
gyott maga után István moldvai vajda betö-
rése, ki Mátyás királyunkkal harezba keve-
redvén, 1472-ben egész idáig terjeszté ki
pusztításait. Legalább a szigeti ó templom
ezidei feldulatása neki tulaj onittatik. *)

Hogy a Kornizs Gáspár idejében tett
lengyel betörés, mely Husztot annyira meg-
félemlítette, idáig hatott volna, nincs reá
biztos adat; valamint a lengyeleknek Be-
regh megyét pusztító csapatai ellen II-dik
Rákóczy György szerencsétlen expeditiója
alkalmával, 1657-ben ugy látszik, a szöllősi
és huszti várak által megvédetett.

Ellenben, a midőn 1717-ben az Euge-
niusz-féle szerencsés táborzás alkalmával
Achmed szultán nagyvezére Ali, Erdély felső
részén egy tatár-diversiót tétetett : a dúló
csorda bár futtában Szigetet is érte, az akkor
még bástyázott falu templomkerités nem
állván ellent, hogy a lakosság féltöbb kin-
cseit, melyet szokás szerint ide hordott, el-
rabolja s az egyházat és várost fel ne gyújtsa.
Ali szerencsétlen nándori ütközetének híre
s a megye üldöző csapatai azonban, ugy-
látszik, nem hagytak annyi időt e csapat-
nak, hogy a rablás és öldöklésnek részle-
teire is kiterjeszkedjék. Ment, futott, — hogy
annyi embertelen dulásaért Borsánál jutal-
mát vegye.

Mint e tulrövid vázlatból is kitűnik, az
emberi kéz által okozott csapásoktól Szige-
tet elrejtett és védett helyzete a legtöbbször
megóvta : azonban annál gyakrabban láto-
gatták meg a mindenható sujtoló kezei.

1742-ben, tehát, csak egy pár évtizeddel
a tatárpusztitás után, a nyári hónapokban
egy iszonyú ragály öldöklő angyala állt
meg a város felett, mely lakosaiból több
mint 1000 lelket követelt áldozatul. — Az ó
templom ossariumában talált roppant csont-
halom némelyek szerint ez időbeli volna.

1785-ben folytonos esőzések s a közleke-
dés hiánya miatt éhség állt be, mely a kamara
és az ekkori elöjárók intézkedései daczára
valóságos éhhalállá változott a következő
évben. Csak Szigeten 246 lélek halt el; kép-
zelhetni, mennyire mehetett az éhenhaltak
száma a Verhovinákon, hol még ekkor a
burgonya áldásai sem voltak ismeretesek.

Még az éhség és dögvésznél is nagyobb
csapások látogatták Szigetet a tűzvészek
által, melyek e várost csaknem évtizedes
áldozatvú látszanak kiszemelni.

Ezt részint a városnak fekvése okozza e
havasokhoz nyúló völgyek torkában, hol a
felmelegülés miatt a, hidegebb tájakról alá-
ömlö légnek minden tűzeset alkalmával
okvetlenül szélvihart kell előidéznie; részint
a czélszerütlen épités, mely kivált, ez ideig
a könnyen megszerezhető kőanyag helyett
falul is fát használt, s használ a tetőzetekre

*) Szilágyi István emlékbeszéde szerint, a régi szigeti
egyházról.
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még ma is a csercpzsindclyek helyett, még
pedig az oly köHnyen repülő úgynevezett
„drániczát", melyet égéskor a tüz több száz
lépésre elrepit. Része van még benne azon
körülménynek is, hogy különösen a beván-
dorolt zsidóság egymás nyakán lakik, s az
egyes udvarokból valódi bűzös utczákat
épit, raktárait s gyárait is idehalmozván,
mely ellen, hogy egy alkalommal hirlapilag
szót emeltem, egész zendülés lett belőle az
itteni körülményeket nem ismerő pesti izrae-
litáknál. Pedig újból is azt mondom, hogy
szesz-, gyertya- stb. gyárnak, raktárnak
nem e fazugokban, hanem künn a csárdán
a helye.

Hogy a nagyobbszerüekböl egy párt
megemlítsünk, szörnyű volt különösen az
1802-iki, midőn a városnak nagy részével a
megyeház, a minoriták zárdája és egyháza
s a főtér legszebb épületei is leégtek; a ref.
egyházat és iskolát csupán a tanuló ifjúság
ügyessége és áldozatkészsége mentvén meg.

Lehetlen meg nem említeni a türelem
azon szép példáját, hogy a reformáltak az
egyház nélkül
maradt róni.
katholikusok-
nak saját ima-
házukat hosz-
szasabb időig
felajánlották
az istenitiszte-
let megtartá-
sára.

Még rémi-
több volt az
1859.auguszt,
10-diki, mely
az éj legnyu-
g a l m a s a b b
ó r á j á b a n a
piacz déli so
rának nyugati
szegletén ki-
ütvén, a rop-
pant hőség ál-
tal kiszárított
fedelek felett
pillanat alatt
csapott végig,
n y o m á b a n
csaknem egész
utczát, a me-
gyeházat, az
ódon ref. egy-
házat minden
készletével, fő-
iskolát, lelké-
szi lakot stb. felégetvén. Az ekkor okozott
kár több mint 350,000 forintnyira tétetik.
A keletkezett szélvihar ekkor is az Iza-völ-
gyön tört alá.

Szint ily borzalmas volt a múlt évi au-
gusztusi tüz is; sőt terjedelmére nagyobb
az előbbinél. Ez egy áru-raktárban kö-
zel a gör. kath. egyházhoz tört ki s pár óra
alatt pár száz fedelet, ugyszólva három ut-
cza derekát hamvasztá el, mig végre a ka-
mara távoli nagyszerű magtárán, az-az ott
állapodott meg, hol többé semmi égetni va-
ló nem akadt útjába. Az ekkor vallott kár
kitesz egy fél milliót.

E csapások, melyek a lelkes várost ér-
ték, eléggé intő példák, mennyire szükséges
itt a politialis intézkedés s egy rendszerezett
tűzoltó-társulat felállítása, mely az utóbbi
időkben ugyhiszem létesült is, vagy legalább
létesülni fog. . . ( F o l y t a t á s a k6v.,

A nagy-geresdi templom, iskola és
paplak.

Nagy-Geresd helység fekszik Soprontnegyé-
nek déli részén, kellemes rónaságon, termékeny

szántóföldek és rétektől körülvéve. Maga a hely-
ség oly kisszerű, hogy róla alig mondhatnánk va-
lami nevezetest. Figyelemre méltóvá az teszi,
hogy a közel levő tizennégy kis helységnek itt vi-
rágzó evang. anyagyülekezete van. Ezen gyüleke-
zetnek épületei azok, melyeket itt hű rajzban be-
mutatunk.

A kétezer lelket számláló egyháznak nincs
sem tőkepénze, sem fekvő birtoka, a mire rendki-
vüli esetekben támaszkodhatnék, minden ereje
egyedül a hivek buzgóaágában rejlik. Ha csak
rövid tizennégy évi történetét tekintjük is ez egy-
háznak, csudálkoznunk kell azon, hogy még
fennáll, sőt virágzik is.

Az 1848-dik év volt az, midőn a csapások
hosszú sora megkezdődött. Legelsőben is az ak-
kor kijavitott templomtetőt egy borzalmas éjsza-
kán iszonyú szélvihar kétfelé szakasztván, földre
sujtá s egészen haszonvehetetlenné tévé. A követ-
kező évben újra felépült az Ur hajléka fa-zsin-
delyre, de alig hogy elkészült, a helységbon ki-
ütött tűz által az iskolával és minden melléképü-
letekkel együtt lángok martalékává lőn. Sehonnan
nem érkezett segély, de lassankint mégis felépül-
tek az elpusztult épületek. Elkészült a templom-
tető; a romokból felemelkedett a csinos emeletes
iskola, mely a tágas tantermen kivül a tanító la-
kásául négy szobát foglal magában; felépült a

A nagy-geresdi templom, iskola és paplak.

háttérben látható melléképület is szilárd anyag-
ból, cserép-zsindelyre.

Most a nehéz terhek viseléseután megnyugod-
hatott volna e nép, de az 1853-ik évben főt.
Haubner Máté superintendens urat választván
lelkészéül, hogy a harmadfél éven át óhajtva várt
lelkész urnák diszes és kényelmes lakhelye le-
gyen, a még jó karban levő, de kisszerű paplak
helyett egy uj, a képünkön is látható diszes, öt
szobából álló paplakot épité.

De még ennyi áldozat sem volt elég. Még
egy csapás volt hátra, a minek e gyülekezetet ér-
nie kellett, s ez a múlt évi augusztusban kitört
tűzvész vala, mely a még szalmával fedett s a
paplakhoz tartozó melléképületet is elhamvasztá.
Újra fel kellett ébrednie a hivek buzgóságának,
s rövid pár hét alatt felépült ezen épület is cse-
répzsindelyre.

És ennyi -/ész után — mely tizennégyezer
ausztr. ért. fcnál többet felemésztett — fennáll e
gyülekezet, 8 hogy buzgóságából és áldozatkész-
ségéből semmit nem veszített, bizonyítja az is,
hogy legújabban a lelkész és tanitó dijazásának
javitására önkénytes adakozás utján ötezer ftot
gyűjtött.

Sok ily derék gyülekezetet s népünkben
mindenütt ily nemes buzgalmat s áldozatkészsé-
get, s akkor teljes bizalommal nézhetünk a jobb
jövőnek eléje. AT. F.

Napóleon a chalonsi táborban.
Most, midőn újra Napóleonról, az Európa jö-

vőjét kezében tartó Napóleonról beszél a világ :
nem tartjuk érdektelennek az örökké tevékeny a
még a békében is harczias előkészületekkel fog-
lalkozó uralkodót, chalonsi táborában, hadserege
közepett mutatni be.

Chalons mellett, mondhatni terméketlen, ko-
pár sikság terül el, mely a történetben catalauni
mezőség neve alatt ismeretes, melyen a hunok és
rómaiak egykor vérrel irtak a történet könyvébe
egy világrenditő nagy harezot. Azóta is sokszor
folyt már itt honfi és ellenség vére, s ugylátszik,
mintha e síkot maga a természet harezok és hadak
színhelyévé rendelte volna.

E történetileg nevezetes sikot Napóleon csá-
szár 1855 végén hadseregének állandó táborul
szemelte ki; Chalonstól mintegy öt órányira ta-
nyáz a tábor, mely, mint a távoli sötét felhő, csak
villámlását mutatja, de a mely ha megindul, bizo-
nyára hatalmas fergeteget is hord magával.

E táborban 40 — 50,000 ember van folytono-
san együtt, harezra készen, s e sereg a legkisebb
lendületre, minden pillanatban mozgásba tehető ;
fő haszna azonban abban áll, hogy nemcsak a le-
génységnek, hanem a tiszteknek s különösen a
tábornokoknak nagy tér és alkalom nyilik hadi

gyakorlatok és
tapasztalatok
szerzésére.

A franczia
katona külön-
ben is fürge,
ügyes és vitéz s
ritkítja pár já t
észak, kelet, dél
és nyugoton;
már első Napó-
leon m o n d t a ,
hogy ha fran-
czia gyalogsága
mellett magyar
huszárjai volná-
nak, meghódí-
taná a világot.
E folytonos tá-
borozás még
jobban kifejt i
az ügyességet,
edzi az erőt, nö-
veli a bátorsá-
got.

A hely, mint
e m l í t e t t ü k ,
messze terjedő
sikság; erdők,
hegyek, vagy
kiemelkedő ma-
gaslatok sehol
eem korlátozzák
a láthatárt ; a
szürke távolban
szabad szemmel
csak az a g g
Rheims sötétlő
tornyai vehetők

ki, melynek falai között oly sok politikai és tör-
téneti nagy fontosságú esemény történt.

A tábor a városoktól, már természeténél
fogva, egészen el van szigetelve; polgári állású
ember oda csak előleges engedély után léphet be.
De csalódnánk, azt hívén, hogy a katona itt min-
dentől visszavonulva, pusztán foglalatosságának
él. A franczia, bármi pályán legyen, a gondtalan
élet és gyönyör bizonyos fokát nem nélkülözheti.
Tudta ezt a népét ismerő császár, azért katonái-
nak kényelméről és mulatságáról a táborban is
gondoskodott. Közel egy állandó színtársulat tart
előadásokat; a katonák apró kihágásai, melyek
máskor talán szigorú büntetés alá esnének, a tá-
borban nem is jőnek tekintetbe; sokszor megtör-
ténik, hogy a gyakorlatot tevő legények szivar-
ral szájokban állanak a sorban.

Magában véve a tábor egy egész kis várost
képez, 25 utczával, melyek csillag alakban minden
táj felé szétágaznak. Téli és nyári táborra van
osztva. A téli apró falas kunyhókból, a nyári pe-
dig gömbölyű szellős sátorokból áll, 14—20 ember
számára; belől mindegyik a legnagyobb csínnal
berendezve. Természetes, bogy a roppant ember-
tömeg élelmezése nagy mennyiségű élelmiszert
is vesz igénybe. Naponkint legkevesebb 20000 font
hus szügséges, a többit nem is említve.

A táborhoz közel a vasút egyik szárnyvonat-
vonul el; ezen szállítják a sereg számára az élela
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met, s e vasút szállitná a legnagyobb gyorsa-
sággal az egész hadat, ha szükség lenne rá va-
lahol.

A császár békében is előszeretettel viseltetik
hadserege iránt, s így ez év júniusában személye-
sen is megjelent az állandó táborban, végig nézte
és próbálta a hadgyakorlatokat, melyeknek meg-
lepő sikere aggodalmat költött a másik Rajnapar-
ton, s a németek a franczia hadseregek meglepő
műtétei mellett hátramaradottságukat látva, félő
szemmel néznek a chalonsi tá-
borra, s annak hasonmását sze-
retnék előállítani aRajnajobb-
partján is a franczia hatalom
ellenőrzésére.

A császár e táborban fo-
gadta a Sigmaringen-Hohen-
zollerni herczeget, ki az ünne-
pélyes gyakorlat alkalmával
mindig a császár mellett lova-
golt, s ki iránt, mint vendég
iránt, nemcsak a császár, ha-
nem az egész tábor is franczia
előzékenységgel viseltetett.

Mint képünk is mutatja,
jelen volt akis trónörökös Na-
póleon, a piczi hadnagy is,
még akkor őrmesteri minőség-
ben, lovagolva az atyja, a
nagymester körül.

Vájjon a chalonsi tábor
nem fogja-e Európa más vidé-
kén is komolyabb és nagyobb-
Bzerü hadi-gyakorlatait tarta-
ni, oly kérdés, melynek a jövő-
ben van a megfejtése.

hér használata még a kenenyfehér használatánál is
kevésbbé tanácsos, minthogy az a test szerveze-
tére hátrányos befolyást gyakorol. Ezenkívül
mindkét szernek még azon árnyoldala is van, hogy
azokat a könkéneg (Sclrwefelwasserstoflf) megfe-

Már pedig ezen gáztól soha sem ment azon
ketiti.
légkör, melyben sok ember tartózkodik. Ennél-
fogva könnyen megtörténhetik, hogy az, ki a ke-
neny — vagy ólomfehér használata által hóditá-

nyenaz által különböztethetők meg,hogy emezek-
nél sokkal kisebb faJ8ulylyal bornak.

Mindazáltal épen a legveszélyesebb szépítő
szerek azok, melyek leginkább használatban van-
nak, minthogy azok sokkal szebb szint kölcsönöz-
nek a bőrnek.

Az ipar az emberek balgaságait azon az
utón bányászsza ki, melyen legtöbb hasznot húz-
hat belőlök, anélkül, hogy ezen szerek további
szomorú következményeivel legkevésbbé is törőd

A t i tkos szerek.
Közli Dr. Bardocz Lajos.

(Fo'ytatás 1

Lássuk e rövid történeti
bevezetés után, melyek azon
legközelebbi szerek, melyeket
arezfestésre szoktak használni.

A piros arezfestők száma
valódi légiót képez. Azoknál
azonban a különféleség inkább
az elnevezésben mint az alkat-
részekben van; minthogy a
piros arezfestékek a 1 a p j á t
rendszerint a carmin, a coche-
nilla vagy a növényországból
vett festő anyagok képezik. A
különféle, gyakran pompás ne-
vek előszámlálásába nem bo-
csátkozhatunk, s nem is tarto-
zik a dolog lényegéhez. Elég
annyit megjegyeznünk, hogy
azok jegyzéke majdnem a vég-
telenségig terjed.

A piros arezfestőkön ki-
vül fehérek is vannak haszná-
latban, részint azért, hogy ál-
taluk az élénken piros arcz
halványabbá tétessék, részint
pedig azért, mert a halvány
arcz érdekesnek tartatik. —
Mondják, hogy Rachel kisasz-
ezonynak, a hires művésznő-
nek, hirrekapásában egy ily
fehérítő arezfestő (blanc de
perles jeune Rachel) igen nagy
szolgálatokat tett. E szert Mo-
reau asszonyság különösen ké-
szítette az ő számára, mely
azon tulajdonsággal bír, hogy
a barna embernek este termé-
szetes és finom arezszint köl-
csönöz.

A legkiválóbb fehér arez-
festők következők : kenenyfe-
hér (Wismuthweis, blanc d'Es-
pagne), ólomfehér (Bleiweis,
blanc de Saturne) és ónfehér (Zinnweis, blanc
d'Jupiter, blanc d'étain).

Akenenyfehér készítése, mint mondják, még
a 18-ik század elején titok volt, mely Lemery ve-
gyésznek sok pénzt hozott be. Bármily tekintet-
ben álljon is a kenenyfehér, annak használata
még sem tanácsolható, minthogy mindig salétrom-
savat tartalmaz, s ennélfogva huzamosabb haszná-
latnál a bőrt megfogja. De ezenkívül az egész-
ségre nézve sem egészen ártalmatlan. Az ólomfe-

sokat akar tenni, azon nevetséges szerepet veszi
magára, mely kigunyoltatását vonja maga után.

Az ártalmatlan fehér arezfestők következők:
finom zsirlapor (Talksteinpulver), sulypatpor
(Schwerspathpulver), alabastrompor, csillám (Ma-
rienglas), iszapolt kréta és agyag, finom kemé-
nyitöliszt, és az úgynevezett keleti fehéritöpor,
mely a porczeláncsiga egyik fajának házából a
legfinomabbul porrá törve készíttetik. Atalában e
fehéritőszerek a fémből készítettektől igen köny-

nék. Legtöbbet az ólomfehér használatától lehet
tartani, annálinkább, minthogy a baj csak lassan
és észrevétlenül közelget el. Az ólomfehér bo-
szuló hatását a test egész tevékenységére kiter-
jeszti éa lassankint az erőket ellankasztja és a
mozgásokat elbénitja. E borzasztó méreg haszná-
lata által az összes idegtevékenység megrendittetik
és elpusztittatik, minthogy főleg az idegközpon-
tok azok, melyekre rontó befolyását gyakorolja.
— Az ólomfehér leggyakrabban a gerinczagyat
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lámadja meg és ezáltal a megtámadja mindazon
szerveket is, melyei a gerinczagytól függnek. A
bőr élettevékenysége, annak kigőzölgési képes-
sége elnyomatik, s ezáltal a finom hajcsövecskók-
ben a körfolyam megakad. A bőr bágyadttá és
ránczoasá lesz és ólomszint vészen magára, ugy,
hogy a sápkóros arczról elég világosan rá lehet
az ólomfehér használatára ismerni. Azonban a
veszélyes méreg hatása csupáncsak erre nem szo-
rítkozik, minthogy a rosznak természetében van,
hogy folyvást roszat kell szülnie. Azáltal, hogy a
bőr életműködése egészen elnyomatik, testünk
elhasznált részecskéi, melyek különben a bőr li-
kacsain kitakarodnának, testünk által megint fel-
8zivatnak és a belső körforgásba viaszavitetnek.
Az élet a test felületéről egészen elenyészik, az
idegközpontokra vonul vissza, és ezáltal a test
szervezetének egész physiologiai rendje megren
dittetik Legtöbbet az emésztés, s ennélfogva a
táplálás szenved. Már pedig midőn a gyomor mű-
ködése megzavartatik, mindenik szerv oly veszély-
nek tétetik ki, mely könnyen az élet megsemmi-
sülését vonhatja maga után. Ezen bajokhoz a
fogak és, a haj kihullása, mély ránczok ésbőrkiüté
sek, a szempillák feldagadása és más bajok csat-
lakoznak. — Eztk a hires szépítő szerek szomorú
következményei.

Ne mondja senki, hogy túlozva van előadva
a dolog. Ha körültekintünk az életben, az állitot-
takat bőven bebizonyítva találandjuk. A színészek,
kiknél az arczfestés a rendes foglalkozáshoz tar-
tozik, frisefégöket és egészségüket rendszerint
már korán elvesztik. A szerves betegségek nagy
része ezen körökben otthonos. Ki lehet számítani,
hogy a színészek két tizedrésze idő < lőtt öregszik
meg. Hányszor találkozunk efféle müvészszel, ki
fiatal korában viruló egészségnek örvendett és 40
vagy 50 éves korúban sápadt, elhervadt és rán-
ezos arczczal áll előttünk, melyben majd semmi
kifejezést nem találunk. Sokan már idő t-lőtt ki-
múlnak, és ezek még a szerencsések közé számi-
tandók, minthogy idősebb korukban gyakran a
legborzasztóbb szenvedések várnak reájok.

A nők,kiknek egész földi léte a tetszvágynál
más czélt alig ismer, a szfpitőszerekkel való visz-
szaélést hasonlóképen borzasztó adóval kénytele-
nek megfizetni. Ninon és Aspasia mostani képvi-
selőinél a szépítés veszélyes következményei vajmi
gyakorta mutatkoznak. Ugylátszik, hogy a test-
alkat és a vérmérséklet uémi befolyást gyakorol
e méreg hatására. A szőke nők többet látszanak
szenvedni az tü\ le bajokban, mirt a barnák.

Az emberek balgaságára való spekulátió min-
den időben a legjövcdehneeebb üzletek közé tar-
tozott. Ép igy történik ez a szépitőszerek gyártá-
sánál is. A lelketlen üzérek krajczárokkal és
garasokkal forintokat nyernek és a jövedelem oly
könnyű és szapora, hogy épen azon kell csodál-
koznunk, hogy még többen nem adják magukat e
hasznos keresetre. Tágas ismeretek épen nem ki-
vántatnak hozzá; az egyetlen főfeltétel a hazug-
ságból áll. Ki ezt alaposan érti, mester a neve.

A toilettek mysteriumai valóban kimondhat-
lanok és azok segédszerei, melyek végtelen recep-
tek szerint készíttetnek, megszámlálhatlanok, —
ugyannyira, hogy azok előszámlálására még csak
gondolnunk sem lehet. Ha a magasztos híreszte-
léseknek, (melyeknek szemtelenségét csak azok
hiszékenysége múlja felül, kik tévutakra vezette-
tik magukat általok) és azok nyilvános köszöne-
tének, kik a toilettek nyilvánvaló titokszereit
magokon megpróbálták, hinni lehetne, ugy való-
ban bámulatra méltók volnának azok hatásai. De
a valóságban máekint áll a dolog. A bajok, me-
lyeket a szépitőszerek idéznek elő, sokkal nagyob-
bak, mint azok haszna. Ez többé kevésbbé az ösz-
szes szépitőszerekre nézve áll. Különösen pedig
az ^tetőszerektől kell tartózkodnunk, melyekkel a
hölgyek a hajat és szőrt azon helyekről igyekez-
nek eltakarítani, hova azok az átal&nos vélemény
szerint nem tartoznak; valamint azon szerektől,
melyek a haj-f(Stésre használtatnak. E tekintetben
még a látszólag legártalmatlanabb szerek sem
mindig veszély nélküliek. így p. az úgynevezett
szüztej (Jungfermilch, valamely illatszeres vízzel
vegyitett benzoen tinktura) látszólag a legártalmat-
lanabb szer. — De mégis megtörténhetik, hogy a
gyanta, mely a viz által alkoholos oldatából lera-
katik, a bőr likacsait bedugja, B ezáltal a bőr te-

. vékenységét megakadályozza. Gyakran azonban
a legbizalmasabb nevek alatt a legveszélyesebb
mérgek lappanganak. így P- szűztej név alatt
gyakran ólom-eczetböl és vízből készített vegyület
árultatik, valamint etető sublimntum is, melyek a
legveszélyesebb mérgek sorába tartoznak.

Bármennyire igyekszik is a charlataneria

azon, hogy a szépitőszereket szaporítsa, (amennyi-
ben jól tudják az illető üzérek, hogy az emberek
semmi után sem kapkodnak nagyobb hévvel, mint
azon szerek után, melyek által kecseiket megtar-
tani, szaporítani és azokat, ha hiányzanak, előva-
rázsolni vélik^, átalában mégis arra kell a közön-
séget figyelmeztetnünk, hogy mindezen szerek
használatától kivétel nélkül őrizkedjék. A legtöbb
ilyen szer minden üatás nélküli; csak egyetlen
biztos hatást nem tagadhatunk meg tőlök,t. i. azt,
mely nem a vevő, hanem az eladó javára van. De
ezen gyártmányok igen gyakran veszélyesek és
hatásuk épen ellenkezője annak, mely szándékol-
tatott.

A legtöbb szépítő szer főczélja az, hogy a
bőrt puhává tegye és a szépséget megtartsa. De
igen gyakran történik, hogyszépités helyett a bőrt
megfogja és egy sereg többé kevésbbé komoly
következményt von maga után. Az ember el akarná
oszlatni arczárói a ránezokat, virágzóvá akarná
tenni az arezszint, milyen fiatal korában volt,
hajjal akarja benöveszteni a megkopaszodott fej-
bőrt és annak kellemes szint akar kölcsönözni,
rózsaszínű ajkakra és tömött arezra akar szert
tenni, — szóval, — meg akarja az öregséget
hazudtolni. — És mégis az álom gyakran csak
rövid, a bánat pedig hosszú. A bőr, a helyett hogy
rugékonynyá és puhává vált volna, durva és rán-
ezos marad, vagy még inkább eldurvul és meg-
ránezosodik, az arczról a természetes rózsák és
liliomok, ha megvoltak, eltűnnek és helyökbe
bizonyos fakó szin lép, a karmin ajkak elhalvá-
ványulnak stb. és mindemellett örülhet az illető,
ha megkímélve marad a komolyabb bajoktól.

Egyébiránt a charlataneriának mindezen
drága készületei valóban fölöslegesek. Ha arról
akar valaki gondoskodni, hogy szépségét meg-
tartsa és bőrét a romboló befolyások ellen meg-
védje, ugy bizonyára mi sem hatályosabb, mint a
rendkivüli tisztaság, az egészségnek folytonos
figyelemmel tartása és a szenvedélyek zabolázása.
Ezek a valódi és egyedüli szépitőszerek, melyek
egyszersmind a legolcsóbbak, mert semmibe sem
kerülnek. Ninon de F Enclos e téren a legnagyobb
tekintély, a mint kérdezé tőle agg korában valaki:
„mi által tudta bőrét oly frisen megtartani?," e
feleletet adá: ,egy flanel rongy és hideg viz által.'
Hallgassunk e bölcs és részrehajlatlan szavakra,
és ne fordítsunk hátat azoknak, kik birkáknak néz-
nek bennünket, mintha avégre volnánk a világon,
hogy a gyapjút rólunk lenyirják. ( V ( ! g e kivetkezik.)

Archaeologiai levél Zalamegyéből.
H 6 m e r F l ó f i s t ó l .
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IX.
(A hol Badecker nincsen, ott Hilbner is jó. —

Sz. György, és az alapnélküli torony. — Párbe-
j szed uram bátyámmal. — A csébi kereszt sajátsága.

A főtemplom. Kifogja a felső-magyarországi fa-
építményeket ismertetni'? Erről való épületes el-
mélkedés. A fatemplom áll; — a, kastélynak már
nyoma sincs!)

Jól esik az utazónak, ha oly vidéken, mely-
nek még Badeckerje nincs — azaz : mely az or-

1 száguttól, gőzkocsi — és hajó-állomásoktól messze
! esik, élő Hübnerje van. Ilyet találtam szeren-
; csémre Salamonvárott — és elég dolgom volt az
í érdekes okmányokat, érmeket, adatokat rende?-
i getni, hogy rövid mulatozásom alatt mindenre,
maga idején a sor reá kerüljön.

Első gondunk az volt, hogy Ss. Györgyre
1 visszahajtsunk. Már jóval feltűnt e csinos templom
! — de két órára ígérkeztünk Ágostonokhoz — és
I a késlekedő vendégre neheztel a háziasszony.

A sz. györgyi templom tornya valami saját-
sággal bir, mely nekem mindjárt első látásra fel-

; ötlött. — Igazan ? Mondja valamely zalai utazó,
— én százszor mentem arra, de azon a hitvány
kéményen semmi különöst nem láttam.

Nem soká gyötröm kedves urambátyámat —
és kimondom, hogy ezen toronynak nincs funda-
mentuma, hanem mint a kőfali fecske, a homlok-
zaton nyargal. — Ejnye biz az furcpa, — de már
ki gondolná — hogy igy levegőbe is épitetrek az
emberek. — Biz ugy, azok a régiek mégis fur-
fangos emberek voltak!

Tréfán kivül a homlokzaton, felül két vállkő
dül ki, mely fölött a torony nyugati fala emelke-
dik, a déli és északi az énekes kar fölött, boltozat
által összekapcsoltatnak és íme, kész az alapnél-
küli torony. A templom körül a régi temető;

nagy kötáblák a falteben, a pillérek, valamint az
egész épület a toronynyal együtt, ugy látszik, le-
jebb szállíttatott. Az épület, polygon apsisu, s ere-
detileg góth volt.

Esti szürkületkor átrándultunk Csebre. A
helység közepén feltűnt a harangláb, sajátságos
keresztjével. A kettős kereszt tetején, valamint a
felső keresztág függélyes végein félhold látszik,
mig az alsó hosszabb keresztág golyókban végző-
dik, és függélyes golyós végű ágak által ismét
kereszteket alakit. Hasonló amarámarosi oláh ke-
resztekhez, milyen p. „Magyarország és Erdély
képekben" czimü munka II. köt. 147. lapján is
látható. Érdekes eset.

Nagyobb figyelemre méltó a sokoldalú szen-
télyben végződő fatemplom, melynek hossza 5V2,
széle 3, magassága 2 öl. A gazdák házainál na-
gyobb, csinosabb; körülötte a temető — az egész
sövénynyel kerítve — sajátságos kereszttel tetézve.
A bejárás előtti faragott oszlopokon álló tornácz
evangéliumi oldalán a korláttal jegyzett szószék.
Belül a képek csinosak, az oltár-oszlopok levágva
és másunnan valók, — kivül a nádfedél csöpögője
alatt deszkából három emeletnyi esvetők — ezen
nedvháritóknak legeszélyesb alkalmazása olyan
helyen, hol az eső legtöbbet árthat.

Megvallom, hogy ezen templomocska minden
sajátsága mellett, bensőbb hatást tett reám, mint
sok czifra, ízléstelen városi templom; vissza gon-
doltam magam a keresztyéngég, — szegényes, de
erkölcsben dús — első századaiba.

Magyarország egy tekintélyes részében, —
az észak- és észak-keleti fadús övön még mai nap
is lehet számos eredeti alakú, sajátságos tornyu,
tetőzetü fatemplomot és haranglábat találni, és
kinek jutott még eddig eszébe, erre különös
figyelmet fordítani, s pedig mily hálás munka,
mily nagy hír és elismerés várna arra, ki ezen
munkára vállalkoznék!

Az ország határán mintegy 20 év előtt Bárt-
fáról Késmárkra utazván, jobbra-balra felötlött a
sok sajátságos faépítmény, a saját idomú kés-
márki evang. templom, és mindezeknek, de még
számos más ilyféle építménynek nincs monogra-
phistája?

Merem állitani, hogy minden épitészet-kor-
beli maradványokkal, faragványokkal, és tán
legtöbb ős eredetiséggel találkozhatnánk, ha ezen
faműsmlékekre nagyobb gondunk lenne.

Hányféle és mily eszélyes lehet gyakran
csak a tetőzet összeillesztése, mint ezt p. o. a
lerombolt pécsölyi templom héján is látni lehe-
tett? Ezeket jó lenne talán czélszerüségük szerint
feléleszteni, mostani viszonyainkra alkalmazni!

Tehát rajta, kinek kedve, ideje van, és a ki
az annyira érdekes faépítmények közt ül. Örül-
nék, ha a csébi kis templom említése egy uj,
mindenképen becses munkához az első lendületet
adná, ha felső-magyarországi archaeologjaink
egyike s ugy többen a vállalathoz fognának!

A Cséb és Salamonvár közti mezőn a Szála
partján állott még nem igen régen a 18 Q°-nyi
kastély, a Poqányok ősi fészke. Sötétben alig ve-
hettem ki helyét, különben sem árka, sem téglája
nem maradt fenn; — sic transit glória mundi! —
A kis fatemplom ma is fennáll a falu közepében,
az uraság kastélyának, csak helyét tudják mu-
tatni, mig ennek hire egyedül a nép szájában és
az irodalomban marad fenn.

Egyveleg.
— (Óriási aranyfuskó.) Az angol természet-

tudósok 1859.évben Aberdeenben tartott gyűlésén
Tennant azon nagyobb aranytuskókról tett jelen-
tést, melyek 1851 óta Ausztráliában találtattak.
Ezek között a legnagyobb, miről egy mintát mu-
tatott elő, 1858. évi jun. 11-én Backery Hill-ben
találtatott és 2217 uncziát vagy 184 fontot nyo-
mott. Londonban 1859. évi sept. 22-én kiolvasz-
tatott, és 8376 font sterling (83,760 ft.) értékű
tiszta aranyat szolgáltatott. — Dr. B. L.

** (Petropolis a „kaucsuk-ember") Triesztben
fogadást vesztett. Okt. 30-ikán egy cirkusban föl-
lépve, mint nálunk is, hirdettette, hogy öOOftotad
annak, a ki 50 lábnyi kötéllel ugy megköti, hogy
10 perez alatt nem tud kibújni. Itt azonban embe-
rére akadt, mert két hajóslegény sajátságos ügyes-
séggel ugy megkötözte, hogy kibontakozni kép-
telen volt. Ekkor azonban, kitűnt, hogy kaucsuk-
embernek nincs 500 ftja. A cirkus tulajdonosa 100
ftot ígért a hajósoknak, de azok az egész dijat kö-
vetelik, 8 port kezdtek.

A veleméri templom ügyében.
E lapok szerkesztője, dr. Rómer Flóris úrtól

a következő sorokat vette :
Kedves barátom! El nem mulaszthatom,

hogy ezen néhány sort veled melegében ne kö-
zöljem. Az eredetit kedves emlékül tartom meg.
Látjuk, hogy szavaina egészen nyom nélkül nem
hangzanak el a pusztában :

,,Mint e lapok olvasója, voltam szerencsés
szemlélni a főt. ur által felfedezett — régészetileg
becses „Veleméri templom" rajkait, olvasván az
ezekhez mellékelt czikkben foglalt tervét, mely
ez ősi egyház helyreállítására vonatkozik.

„Fájdalom, hogy annyi kincset nem birok,
mikép az ilyetén nemes czélokra óhajtásom sze-
rint áldozhatnék, mindamellett, mi csekélységem-
től telik, szívesen teszem; kérvén főt. urat, szíves-
kednék nz ide zárt 5 oszt. ért. ftot a kijelelt
czélra tetszése szerint felhasználni. Mert hinnünk
kell, az Isten IV. parancsaként, hogy ,, „a hosszú
nemzetéletet is csak ugy érhetjük el, ha ös apáink
emlékeit tisztelni, becsülni nem felejtjük.'" " Ver-
pelét, nov. 10-én 1863. — Laurenchik János,
városi jegyző."

örömömről egy szót sem; valamint különben
sem irhatok ezen jelenséghez commentárt.
•'8| *|Barátságos viszonzásul és kézszoritásul sza-
porítom az ötöst egy másikkal, hogy az első elha-
gyottságában magát el ne búsulja s kívánom e
derék párnak : hogy mint az ég csillagai, meg-
szaporodjanak!

Átküldőm tehát e 10 ftot, óhajtván, hogy
ott. hol ezen becses áldozat kezdődött, gyarapo-
dásnak is induljon és be is fejeztessék. Sok ne-
mes vállalat köszöni eredetét lapodnak; hadd
találja ez is ennek védszárnyai alatt örvendetes
sikerét.

Az Örségből is hallok örömhireket; készül
egy erős ajtó, — hogy a szentély a pajkosok bal-
ta-ütései ellen vedel meztessék. Ha Verpeléttől
Velemérig minden magyar ember csak egy kis-
pénzt ad is, kikerül nemcsak a zsúpfedél, hanem
egy nemzeti becses műemlékünk is meg lesz
mentve.

Ha pedig a verpeléti városi jegyző példáján
lelkesülve, csak 20 áldozónk támad is, akkor is
örvendhetünk az ősmaradványaink iráut ébredő
tiszteletnek, azok részéről, kiknek nagyrésze
Árpád-kori okmányokkal nem dicsekedhetik és
uemzetségi fáját talán negyedik ősig sem tudja
biztosan felvinni. *) Rómer.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvény- és történettudományi osztályainak
e hó 16-án tartott ülésében Ötvös Ágoston elhunyt
1. tag. fölött. Szilágyi Sándor 1. t. emlékbsszédét
Csengery Antal olvasta föl. — Utána Horváth Cy-
rill tartott emlékbeszédet Beely Fidél elhunyt 1.
tag fölött. — A titoknok egy harmadik tagnak,
Wafther Lászlónak halálát is bejelentvén, a tar-
tandó emlekbeszédre Wenzel Gusztáv vállalko-
zott. — Azután az összes ülésben az archaeologiai
s nyelvészeti bizottságok közös tanácskozásának
jegyzőkönyvét olvasták föl a Konstantinápolyba
küldendő "tudósok iránt. A két bizottság Ipolyi
Arnold r., Henszlmann Imre és Rómer Flóris lev.
tagokon kivül, mint nyelvészeket, még Toldy Fe-
rencz r. és Budenz József lev. tagot kívánja ki-
küldeni. Az ut és konstantinápolyi tartózkodás
két hónapban s a költség egy-egy utasra 2500
frankban van megállapítva. Konstantinápolyban
tartózkodó hazánkfiának. Szilágyinak szives KÖZ-
remunkálása, — a ki a múltkori küldöttségnek is
sok tekintetben segédkezet nyújtott, — újra ki
lesz kérendő. — A Pozsonyban alakulandó jog-
tudományi egylet s ennek alapszabályai felől az
ülés azt határozta, hogy az alakulandó jogtudo-
mányi egylet eszméjét, a mennyiben az a jogtu-
domány fejlesztésére s terjesztésére vonatkozik,
átalában helyesli, egyéb tekintetben pedig nem
érzi magát hivatva, hogy véleményt mondjon. —
A magyar biztosító-társulat azon alapítványából,

•) örömmel engedünk tért e becses nyilatkozatoknak
és felhivásnak; örömmel fogjuk látni a jó példa követé-
sét is. S ha mindemellett nem eléggé hangos szavakkal
ajánljuk azt olvasóink szíves figyelmébe, azt azon kímélet
parancsolja, melylyel a köíönségnek a jelen ínséges idők-
ben sokfelé igénybe vett áldozatkészsége iránt tartozunk.

Szerk,
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melyet a nemzetgazdasági és statistikai munkák
díjazása végett az akadémiának fölajánlott, 600 ft.
már rendelkezhető állapotban lévén, a statistikai
bizottság fölszólittatik, tegyen javaslatot ez összeg
mire fordítása iránt. — Végre Pászthory Diniéi
hazánkfia Philippopoli«ból öt rendbeli régiség
küldéséről értesité az akadémiát.

** (A magyar földhitelintézet) figyelmezteti
azon szőlőtulajdonosokat, a kik a magyar földhitel
intézethez kölcsönért szándékoznak folyamodni,
hogy a szőlőbirtokra kívánt kölcsönöknél a kér-
vények rendes felszerelésén kivül szükséges még:
a' jelzálogul ajánlott szőlő vételárának hiteles ki-
mutatása ; — s a hol ez nem lehetséges, az illető
községnél létező adásvevési feljegyzésekre alapí-
tott bírói becslés beadása. Figyelembe ajánlandó
még az a körülmény, hogy a szőlőbirtokok az
alapszabályok 126—141. §§ iban foglalt kedvez-
ményekben, természetűknél fogva nem részesül-
hetvén, fizetési mulasztás esetében irányukban
végrehajtás utján az elárverezés alkalmaztatik.

** (A budai népszínház) az „Ördög pilulái"-
nak szinrehoz4tala végett teendő előkészületek és
próbák miatt, e hó 23-ikától néhány napig zárva
marad.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (Az idei vetések,) összhangzó tudósítások

szerint már ugy megnőttek, hogy a legeltetésen
kivül némely vidékeken még kaszáltatják is. A
jelen őszi időjárásnál gazdáink jobbat nem kíván-
hatnak. A sok eső buján megnövel mindenféle nö-
vényzetet, s könnyíti e takarminyszűk esztendő-
ben a kiteleltetést is A természet, ugylátszik, a
iövő évben kárpótolni akarja, a mit az idén elmu-
lasztott.

** (Magyar borok a tengeren tul.) Jálics
pesti borkereskedő még a nyáron 2600 akó
magyar bort szállíttatott Montevideo és Buenos-
Ayresbe. E szállítmány még jun. hóban elhagyta
a trieszti kikötőt, s mint az argentini köztársa-
ságnak trieszti konzulja a pesti keresk.- és ipar-
kamrához irja, rendeltetése helyére szerencsésen
meg is érkezett, s minőség tekintetében teljesen
kielégítő. Szakértők véleménye szerint a raagyar
borok a cataloniai és bordeauxi borral a világ-
piaczon sikerrel mérkőzhetnek, csak tiszta és ha-
misítatlan bort iparkodjanak az illetők szállítani.
A tengeri utat ez a szállitmány is minden károso-
dás nélkül állta ki.

•/ (A zemplénmegy e.i lóverseny) Sátoralja-
újhelyben, az ottani gazdasági egylet által ren-
dezve, e hó 3-án folyt le, s daczára, hogy az eső
egész nap szakadatlan esett, elég szép közönség
előtt, mely a zápor miatt az ülőhelyeket el nem
foglalhatván, a futást csak a kocsikból nézte. Az
első futás a 100 ftból álló egyleti díjért történt s
gr. Anrfrássy Gyulának Szirmai Gyula által lova-
golt „Harry" nevű lova fél lófejjel győzött gr.
Andrássy Aladár „Bodrog"-ja ellen. — Az aka-
dály-verseny ?n két ló futott, 8 a sikos gyepen
mindkettő az árokba esett, mig utóbb is b. Wenck-
heim Béla „Pruszli" nevű lova ért először a czél-
hoz. — Az asszonyságok-diját b. Wenckheim
Béla „Nemless"-e nyerte; második a czélnál gr.
Andrá=sy Gyula „Violá"-ja volt, de ez 5 font te-
herrel kevesebbet vivén, mint kellett volna, a má-
sodik dijat gr. Sztáray Antal ,,Irmá"-ja nyerte.—
A foldmivesek-dijára senki sem jelentkezett. —
Az ügetö-versenyben LónyayÖdön kocsija futotta
be legrövidebb idő alatt a pályatért A versenyt
tánczvigalom követte, mely reggelig tartott, s
melyen a hölgykoszoru, a fölhíváshoz hiven, egy-
szerű, olcsó, de mégis izlésteljes fehér öltözékben
jelent meg. E tánczvigalom a szükölködők javára
950 ft. tiszta jövedelmet hozott.

x" (A párisi nyertes ló, )Auricula, melyről mi
is említést tettünk, nem magyar szármasásu. E hír,
mint kiderült, egy német lap tévedésén alapul,
mely a hongre-U — a hogy franczia a heréit lo-
vat nevezi, — hibásan magyar-nak fordította.

Balesetek, elemi csapások.
** (Vadászaton ember-halál.) A gr. Pálffyak

Pozsony melletti erdőségeiben e hó 12-én vad-
disznó vadászat alkalmával szerencsétlenség tör-
tént. Egyik vadászt ugyanis leshelyén egy vad-
disznó támadta meg; lőni akart, de puskája
csütörtököt mondott, s mielőtt tőrét kiránthatta
volna, a vad annyira összeszaggatá, hogy két óra
múlva vadásztársai holtan találták.

** (Összeütközött gőzösök). A Dunán két gő-
zös, — „Árpád" és „Germánia," e hó 11-én este
a tassi rév és Rícz-Almás között összeütközött.
Az első Rustonék, a második plédig a dunagőzha-
józási társulat tulajdona. Az „Árpád" jobb oldalán
jelentékeny sérülést szenvedvén, a viz is bele to-
lult, de az elsülyedés veszélye nélkül. Az utasok
és a személyzet közöl szerencsére egyik hajón
sem történt baja senkinek.

** (A kőolaj ujabb áldozata.) Nagylakon egy
izraelita kávéházat nyitván, annak kivilágitására
kőolajat hozatott. Egyik este a pinezébe menvén
észreveszi, hogy a hordócska foly, a miért az
olajat kőkorsókba kezdte átönteni. Nemsokára
neje is lement a munkához gyertyával világítva.
Az olaj azonban meggyuladt s a hordó szétdur-
ranván, a nő ruhája is lángba borult. A viz, mely-
lyel oltani akarták, csak növelte a tüzet. Az ud-
varon egy rakás homok volt, s csak ennek reáhá-
nyása oltotta el a lángokat; a nő azonban annyira
összeégett, hogy 12 napi iszonyú kin után meg-
halt, s nyolez árva anya nélkül maradt.

Mi újság?
** (A segély adomány ok összege.) Az alföldi

szükölködők javára a magy. kir. helytartótanács-
nál eddigelé már 211,393 ft., 139 darab arany, 5
darab két forintos tallér, 12 darab ezüst forintos,
és 8 darab ezüst húszas gyűlt egybe.

** (Az alföldiek segélyalbuma tiszta jövedel-
méből) Pfeiffer, mint kiadó, egyelőre már 1000
forintot átadott a Magyar Gazdasági Egylet el-
nökségének, a szükölködők közti kiosztás végett.
Az album költségvetésének közzététele és a felül
eső bevétel további átszolgáltatása folyó hó végé-
vel fog történni, midőn a húsz ivre terjedő zseb-
könyv a legdiszesebb kiállításban napvilágot lá-
tand. Fele már kikerült sajtó alól.

** (Hangverseny Váczon.) E hó 15-én Vá-
ezon, az alföldi szükölködők javára hangversenyt
rendeztek, mely szép jövedelmén kivül különösen
arról is nevezetes, hogy benne Füredi Mihály ie
résztvett.

** (Nagyszerű lopás.) Palocsay Kornélia b.
házából Lőcsén, e hó 11-ikén éjjel egy mázsa
ezüstöt loptak el. Az elorzott tárgyak nagyobb
részébe be van vésve a bárói czimer, mely ta-
lán nyomra vezet. A tettesek kilétét még eddig
nem fedezték föl.

** (Kitűzött pályadíj.) Simon Elek Kolozsvá-
rott 1000 ftot ígérvén oly műnek, mely Kolozsvár
történetét legkimeritőbben tárgyalja, ily munkára
a pályázat következő hirdetésben lőn kitűzve :
Irassék meg Kolozsvár városának ó-, közép- és
ujabbkori történelme az 1848-ik évig — feliratok,
műemlékek, pénzek, eredeti oklevelek, szóval :
első hitelességű adatok alapján, oknyomozólag,
kritikai megválasztással s a pályázó tetszése sze-
rinti kiterjedésben. — A szerkesztményhez ok-
mánytár melléklendő, mi végre a város levéltára
a pályázók előtt, a kellő tekintetek figyelemben
tartásával, nyitva van. — Az alak meghatározása
az irótól függ. Az előadásban a bőség kerülendő.
— A legjobbnak itélt mű 1000 forinttal lesz jutal-
mazva. — Bírálóknak erd. múzeum egyleti könyv-
tárnok Szabó Károly, Torma Károly s Matu-
sik János és Sámi László tanár urak lesznek
fölkérve. — A pályamüvek beküldésének határi-
deje 1865. deczemb. 31-dik napja. — A jutalma-
zott mü kiadását a szükséges metszetekkel együtt
Kolozsvár városa eszközlendi. — A mű tulajdoni
joga az iróé marad. — A kiadás a megbirálás és
elfogadás után egy év alatt történik meg.

**(Az aradi ügyvédek) fölszólalnak Trattner-
Károlyi „Nemzeti naptárának" 50-ik évfolyama
ellen, azon valóban kegyetlen eljárásért, melylyel
az ottani ügyvédek számát tetemesen megcsonkí-
totta, 57 aradi ügyvéd közöl csak hármat emiit-
vén meg. Ugylátszik, ,,e vén muzsikus, minden
évben egy nótát felejt," s még igy is legalább he-
tet kellett volna megemlitnie. Hiszszük azonban,
hogy az 51-ik évfolyam a czim és névtár összeál-
lításában lelkiismeretesebb leend.

** (Mévmagyaritások.) Felsőbb engedély foly-
tán Fluchtbayer József, Szakolcza sz. k. város
volt polgármestere f,Sebesi('-re; — Michl János
győri lakos „Mihályfi"-va. változtatták vezeték-
neveiket.

** (Hollósy Kornélia hangversenye,) melyet
e hó 12-én Debreczenben, az ottani zenede javára
adott, 200 ft. tiszta jövedelmet hozott be.



** (Izraelita* városi-tanár sósok.) Balassa-
Gyarmaton a városi tanács tagjai közé két izra
elitát ia vettek föl; egy harmadik pedig ugyaroti
városkapitányul van kijelölve.

— (Három nap alatt két arany-meny egzö).
Udvarhelyszékrűl nov. 12-ről írják : Az egyik
arany-menyegző a székely nemzetre nézve törté-
nelmi nevezetességü Agyagfalván tartatott, ottani
ref. pap t. Beké János óü éves papsága és egy-
szersmind házassága emlékére; midőn az ott, épen
az ő meghívása nyomán egyházmegyei zsinatot
tartó papság és saját hallgatói előtt, maga a jubi-
leumos lelkész tartott kenetteljes egyházi beszé-
det. Az ezt követett vig lakomát pedig fűszerez-
ték egyházmegyei tőgondnok Gyárfás Domokos
és udvarhelyi lelkész Baczoni Ádám uraknak
az ünnepély tárgyaira, erdélyi református püs-
pök Z. Bodola Sámuelre, — egyházkerületi
főgondnokok báró Kemény Ferenczre és gróf
Mikó Imrére, katli. püspök dr. Haynald Lajos ő
excájára, a honra, a protestáns egyházra és a
klasszikus nevezetességü Agyagfalvára emelt po-
harak alkalmával mondott lelkes felköszöntéseik.
— A másik arany-menyegzőt, harmad napra az
előbbi után, épen a székely anyaváros mostani fő-
bírája Kovács Mózes ur tartotta, viszont 50 éves
házassága emlékére. — Ugy tudjuk, hogy az egy-
házi szertartást helybeli ref. lelkész Baczoni Adáni
ur oly lelket megható beszéddel és imával vé-
gezte, hogy a jeíenvoltak szemei kisnyéktől ra-
gyogtak. Az ünnepélyen jelen volt a város és szék
értelmisége. — A fényes lakomát tánczvigalom
zárta be, melyen a fris egészségnek örvendő pár
eljárta még a csárdást. — Sz.

** (Szomorú idők.) Gyöngyösről írják a „Mát-
rá"-nak, hogy közelebbről több falubeliek, pél-
dául a gyöngyös-halásziak, a kormánytól nekik
vetőmagul 10—11 ftjával átadott búzát a mint
Szolnokról elhozták, még szekereikről le sem
rakva, vitték be a gyöngyösi piaczra, s ott elad-
ták 6 forintjával, csakhogy a nyakukon levő ka-
tonai adóexecutiótól valahogyan menekülhesse-
nek.

** (Öngyilkos lengyel nő.) Fővárosunkban
közrészvét tárgya volt egy lengyel nő halála, aki
magát a napokban, váczi-utozai lakásán megmér-
gezte. Francken Valentinának íiivták, s csak
néhány nappal előbb jött Pestre. Kpen mennyeg-
zőjét akarta tartani választott jegyesével, egy
lengyel festészszel, azonban még pár okirat hi-
ányzott, s minthogy annak elküldésével Varsóból
késtek, e késedelmet vőlegénye hűtlenségére ma-
gyarázta a boldogtalan, és stryehnint vett be. Ha-
lála előtt lefestette magát, vidor volt, s öngyilkos
szándékát senkivel sem tudatva hajtotta végre.

** (Becses kézirat.) A magyar akadémia kéz-
irat-tára közelebbről egy ritka becsü kötettel gaz-
dagodott. Csiky József temesmegyeí birtokos
ugyanis Cserey Mihály magyar krónikájának egy
igen régi irott példányát küldötte be. Az érdekes
könyv, mely szerzőjével még egykorúnak látszik,
teljesen ép és hibátlan.

** (Uj magyar operetté.) Huber Károly,
„Vig czimborák" czimü uj operettet szerzett,
melynek szövegét Némethy György irta. Előadá-
sára a nemzeti színháznál már erősen készülnek.

** (Halálozás.) E hó 18-án reggel az egye-
tem orvoskari épületére kitűzött gyászlobogó
hirdette a fővárosnak, hogy Sauer Ignácz, a
hirnevea orvos, a belgyógyászat r. tanára, a volt i
országos főorvos, a magyar tud. akadémia tagja, '
meghalt. Néhány órai betegség után, e hó 17-ikén
éjjel 2 órakor, munkás életének *>3-ik évében
ragadta el a halál. Az egyetem növendékei, sze-
retett tanáruk iránti részvéttel, szomorúan őrzék
ravatalát. Az elhunytban a magyar orvosi kar leg-
tekintélyesebb tagját, az emberiség valódi jólte-
vőjét, s számtalan ember élete megmentőjét vesz-
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tette el. Hűlt tetemeit e hó 20-ikán nagy fénynyel \
takarították el a kerepesiuti sírkertbe. Áldás le- '
begjen hamvai fölött!

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

Az alföldi szilkölködök számára : Oroszvégtn
(Bereg) a parochialis ház fölszentelése ünnepén j
nov. 3-án ft. Deskó János g. e. esperes ur felszó- j
litása következtében a fenntebbi czélra adakoztak: \
ft. Deskó János 2 ft. Boksay Mihály 1 ft. Meré-
nyi János 1 ft. Babinecz János 1 ft. Bihari Emi-
lián 1 ft. Megela Antal 1 ft. Buzinkai János 1 ft.
Fodoroszkó József 20 kr. Kraleczki Anatcl 50 kr.
Lyakovics Győző 1 ft. Gerevics Tódor 1 ft. Ösz-
szesen 11 ft. 70 kr.— Nyitráről Pócsik szül. Tóth
Teréz 1 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 13. „A király házasodik." Ere-

deti vigj. 3 felv. Tóth Kálmántól.
Szombat, nov. ,14. „Faust." Opera 5 felv.

Irta Gounod.
Vasárnap, nov. 15. ,,A debreczeni biró."

Eredeti vig operetté 3 felv. Szövegét irta Szigli-
geti, zen. szerzé Bőhm Gusztáv.

Hétfő, nov. 16. „A szigetvári ' vértanuk."
Eredeti szomorujáték 4 felv. Irta Jókai M.

Kedd, nov. 17. „Borgia Lucretia." Opera 3
felv. Donizettitől.

Szerda, nov. 18. „A csacska nb'k." Vígjáték
3 felvonásban.

Csütörtök, nov. ld. ,.Mártha." Opera 4 felv.
Flotowtól. Nancy szerepében Rumy Gizella k. a.
lépett föl.

Budai népszínház.
Nov. 13. „Stern Izsák a házaló zsidó" vagy

„Egy a mi népünkből." Eneke3 vigj. 3 felv.
Nov. 14. „Gyermektelen ház." Vigj. 3 felv.

,,A brazíliai." Vigj. 1 felv.
Nov. 15. „Dunanan apó és fia utazása."

Operetté 3 felv. Offenbachtól.
Nov. ltí. „A brazíliai." Vigj. 1 felv. Ezt

megelőzte „Gyermektelen ház." Vigj. 3 felv.
Nov. 17. ,,A molnár és gyermeke." dráma

5 felv.
Nov. 18. „Chouffleuri ur otthon lesz." Ezt kö-

vette .,Tiz leány és egy férj sem." Operettek.
Nov. 19. „A b'6-ik szám." Ezt követte „Afe-

csegök." Operettek.

Szerkesztői mondanivaló,
6920. D.-Földvár. 15. J. postakezelő urnák. Mint már

a minap jelentettük, ismételjük, hogy a M. Ember Könyv-
tárának nemcsak 3-ik, hanem 4-ik kötete is maholnap el-
hagyja a sajtót, s a két kötet egyszerre fog szétküldetni
az i-lűíizetöknek. Már csak a legutolsó nehany iv nyoma-
tát a van hátra.

6921. Várady Gusztáv urat kérjük, hogy egy reá
nézve érdekes hir tudtául adhatása végett, jelen tartózko-
dási helyét s állását v lünk közölni szíveskedjék.

6622. Székelyföld. 2836. A figyelem és részvét la-
punk közleményei és irói irányában teljes tiszteletünket
hivja löl. Sajnáljuk, hogy a kérdésekre e perezben még ha-
tározott, kimeritö választ nem adhatunk. Most csak any-
nyit, hogy a név nem álnév, s az iró fiatal és nőtlen. A töb-
bit nemsokára. De hova? — hogy lármát ne üssünk idö
előtt.

6923. Xyitra. P. T. T réz. Az adakozás az illető ro-
vatban. A jövő félévre szóló 5 ft. elöfizeté.-i dij is megér-
kezett. Kétszeresen becsüljük e szép buzgalmat, mely nél-
külözések és takarékosság árán nyert életet.

6924. Klek. Sz. A. Ama 9 évi folyam csak együtt
adatik el; egyes évfolyamok csak megcsonkítanák a teljes
gyűjteményt.

6925. Gyór. l)r. S. A becses közleményt köszönettel
vettük.

6'J26. Tállya. Sz. J. A tartalomdús küldemény teljes
épségben érkezett kezünkhez s azóta a tisztelt küldők
egészségére érettségi vizsga alá vétetett. Fogadják mind-
ketten legszivesb köszenetünket. Minden igyekezetünk
eleitől fogva oda volt irányozva, hogy a kifejezett remény-

nek egy vagy más utón megfeleljünk. Az eddigi eredmény-
telenség nem riaszt vissza, s bizton hiszszük, hogy e;őbb
utóbb sikerre jutunk.

6927. Pest. P~y Mihály. A levelet ne'mi csodálko-
zással olvastuk. A ki a kéziratot hozta, az sept. 17-én a
diját is felvette, a kezünkben levő nyugta szerint, mely
bármikor megtekinthető.

6928. Csernye. Z. J. A kérdezett hirdetésre nem
emlékezünk. A könyv Hecketiastnál nem jelent meg. Bár-
mely könyvárus szivesen teljesiti a megrendelést, ha hozzá-
fordul ön.

6929. N -Enyed. Sz. K. Megjött szerencsésen. De már
ez a jövő évre marad. A .,harangot" legközelebb. A „szá-
zad" csak decemberben állhat elő. Addig lehetetlen. Akkor
szivesen.

69S0. Pest. K G. Azon vagyunk, hogy végre a kivánt
tudósítással megörvendeztessük.
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Világos indul, s 14-ik lépésre h 8-on matot mond
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ENGEL IMRE és

Világos. (E.) Sötét.

számú játszma.
CS. I. között. 1863. februárban.

e2—e4
2. Í2-Í4
3. e4 — d5:
4. Hbl-c3
5. Ff 1—böf
6. (15—c6:
7. Fb5 —e2
8. Kel-f l
9. Vdl —el
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Világos. (E.) gőtét. (Cs.)
11. Vei—g3 Hb8—a6
12.Hgl—13
13. d3 d4
14. Hf3-d4:
15. Fel—e3 :
16. Ba l-d l
17. f4-f5
18. Fe3—h3
19. Vg3—d6
20. Vd6-e5

Vd4-d6
Fcö-d4:
Vd6-d4:
Vd4—b4

c6—c5
BÍ8—e8

g 7 - g 6
Hf6-©4
föladja.

A 199-dik számú feladvány megfejtése.
(Róth Kálmántól Rimaszombaton.)

1. B c 2 — d 2 tetszés szerint.
2. B d 2 — d 3 : t é 4 — d 3 :
3. e 2 — c 4 t mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Bucsányban: Tomka Kálmán.— Mokrinban : Vecsey Lajos.
— Moóron : Radványi Vilmos. — Pécsett : Rittkay János.
— Nagy - Kikindán : VVolsingerl.— Rimaszombatban -.Ter-
hes L. — Debreczenben : Sperber F. — Zagyva Imre. —
Bajmakon : Weisz Fülöp. — Tályán : Nagy Lajos. — Pes-
ten : Cselko György. — Vekerle László. — Egerben : Tü-
kovszky F.

Melléklet : Fél iv hirdetések.
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TARTALOM.
Halászleány a Tiszaparton (XXXV. kép a hazai nép-

életből). — Egy lengyel történet (folytatás). Jókai Mór.—
Gyuri Bandi. Csengéi/ Gusztáv. — A Tisza bölcsője (folyt.).
P. Szathmáry Károly. — A nagy-geresdi templom, iskola
és paplak (képpel). N. T. — Napóleon a chalonsi táborban
(képpel). —A titkos szerek (folyt.). Dr. B.L. — Archaeo-
logiai levél. Rómer Floris. — Egyveleg. — Tárház:
A veleméri templom ügyében. Rómer Floris. — Közinté-
zetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinház.
— Budai népszínház. —Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Ileikenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast eg'yetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Hogy a sakk-táblán a mat-eszméken kivül egész ese-
ményeknek lehet kifejezést adni, példa rá a következő fel-
advány, melyben egy kitűnő orosz sakkjátszó, Petroff, egész
nemzeti dicsőséggel, I. Napóleon visszavonulását Mosk-
vától Parisig akarta megörökíteni, a mint a császárt a
Berezinán keresztül, — melyet itt a Vezérnek h l — a 8
vonala képezne — a kozákok folytonosan űzik, s végre
trónjától megfosztják. — P> feladvány évekkel ezelőtt, i
megjelenésekor, nagy zajt ütött a sakk-világban; azért •
sakk-kedvelőinknek bemutatni érdekesnek tartjuk.

204-ik számú feladvány. — Petrof f tól .
„Napóleon visszavonulása Moskvából."

Sötét.

Sok ember van azon véleményben, hogy
az egyház magasabb rangú tagjainak élete
csupa kényelem, nyugalom és boldog sem-
mitnemtevés. Számos példa tanúsítja, a
múltban és jelenben, e nézet hibás voltát, s
ezúttal is egy férfiúról akarunk emlékezni,
kinek tettdus élete folytonos czáfolata volt
ama balvéleménynek.

Erdélyi Vazul, a múlt évben meghalt,
népszerű nagyváradi g. e. püspök, 1794.
aug. l-jén született Makón, alsóbb rendű,
jámbor életű szüléktől. Alsóbb iskoláit Te-
mesvárott, a felsőbbeket Nagyvá-
radon végezte. A hittani folya-
mot a n.-váradi püspöki lyceum-
ban kezdte s a pesti és bécsi egye-
temeken fejezte be. — 1820-ban
pappá szenteltetvén, biharmegyei
Belényes városban lett helyettes
lelkészszé s egyúttal az ottani
gymnasiumban mint tanár is nagy
szorgalommal és sikerrel műkö-
dött. 1829-ben a várad-olaszii g.
e. egyház vette igénybe a férfiút,
s itt jeles lelkészi tulajdonain ki-
vül nagy figyelmet ébresztett
ékesszólása, szives társalkodása s
az akkori élénk megyei gyűlések
alkalmával különösen törvénytu-
dománya által is. Ekkor történt,
hogy mint egyházmegyei biztos
több nehéz és bonyolult ügy ren-
dezésére nem egyszer lön ki-
küldve.

Eddigi érdemei következtében
1835-ben a n.-váradi g. e. székes
káptalan tagjává, azaz : kano-
nokká neveztetett ki s a nevelés
szent ügye, névszerint az egyház-
megyei finövelde az ő vezérlete
alá bízatott, mely intézet ezáltal
anyagilag és szellemileg uj életet
nyert, s virágzóbb korszakát ek-
kor kezdé meg az ö tapintatteljes
kormányzása alatt. A növendé-
kek átalános szeretete megszerzé
Erdélyi Vazulnak a szülék bizalmát s ezál-
tal hirt és nevet.

Biharmegye közgyűlésein, hol Beöthy
Ödön körül a legjelesebb szónokok csopor-
tosultak, ekkor már az ő tudománya, haza-
fisága és ékesszólása is közfigyelemben és
becsülésben részesült. .

1842. aug. 2-án n.-váradi g. e. püspöknek
neveztetvén ki, 1843-ban megyéje kormány-
zatához a legnagyobb erélylyel és legkomo-
lyabb szándékokkal hozzáfogott. A fölmerült
hiányokat, a mennyire lehetett, pótolta, s
káptalanjába a legérdemesebb és legjelesebb
egyéneket válogatta össze, ugy hogy itt
igen jeles műveltségű férfiak gyűltek össze.
1844-ben egyházi látogatást tevén Arad,
Csanád, Csongrád, Torontál és Krassóme-
gyékben, ez alkalommal különösen az egy-
házak, iskolák, tanítók és tanulók ügyeit

BÁRÓ ERDÉLYI VAZUL PÜSPÖK.

meg a hivek tiszteletét. Ugyanezen évben
mint kir. biztos Erdélyben is működött.

1846-ban azon finöveldét, melynek az-
előtt igazgatója volt, uj fényre emelé és
segédeszközökkel annyira ellátta, hogy az
azóta a mai kor nevelési igényeinek teljesen
megfelelhet s nagyszámú jeles hazánkfiai ez
intézetnek köszönhetik a tudományokban és
szépmüvészetekben tett elömenetelöket. —
1847-ben tanitó-képezdére is szerzett ala-
pitványt s azóta itt három tanár munkáló-
dik azon, hogy a falusi községek szellemileg

képzett, jó erkölcsü néptanítókat
nyerhessenek.

1850-ben a gyulafehérvári g.
kath. metropolita és két uj püs-
pökség felállításában mint cs. kir.
bizottsági elnök, valamint a foga-
rasi püspök megválasztásában is
mint kir. és egyházi biztos részt-
vett, mi azonban csak 4 év múlva
lön foganatosítva. Ugyanez évben
megjelent az esztergomi egyházi
zsinaton is. 1851 ben pedig a szat-
mármegyei g. e. papok között so-
kakat örök hálára kötelezett az-
által, hogy számos rendezetlen
fizetésű lelkészi állomásra az ak-
kori szükségeknek megfelelő, ren-
des illetményt eszközölt ki a kor-
mánynál.

Erdélyi Vazul közbenjárására
történt az is, hogy a nagyváradi
r. kath. főiskolában az oláh nyelv
és irodalom számára rendes tan-
szék állíttatott fel 1851-ben. 1852-
ben az oláh tanuló ifjúságot, mely
olvasó, önképzö s hasznos köny-
véket kiadó-társulat alapítására
szövetkezett, a t y a i l a g segítette
elő.

1853-ban a belényesi püspöki
gymnaziumot 8 osztályú oláh fő-
iskolává alakította át, végleges
rendezését nagy m e n n y i s é g ű
pénzsegély által segítette elő, s

Bécsből egy nagybecsü physikai muzeumot
szerzett meg nagy költséggel. 1855 évvégén
a bécsi cs. udvarnál levő pápai bibornok kö-
vettel a Bánságon keresztül ismét Erdélybe
utazott, a gyulafehérvári g. e. metropolita
és a két uj püspök felszentelésére. 1856-ban
a bécsi püspöki konferenczián tettleges részt-

Tizedik évi folyam.48-ik szám.

Pest, november 29-én 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél <Wre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész érre 6 ft. Fél évre 8 ft. - Csnpan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre Ü ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszüri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haaspnstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
trsz-gazilászafi ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Báró Erdélyi Vazul püspök.
(1794-1861.)

vizsgálta, s a fölmerült szükséget bökezüleg
pótolta. Makó városában 1000 ftot adomá-
nyozott egy leányiskola felállítására, mely
azóta folyvást a legszebb virágzásnak ör-
vend. 1845-ben Szatmármegyében tartott
körutat, hol emberbaráti jelleme s bökezü
adakozása által szintoly mértékben nyeré


