
** (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-

420

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.

SAKKJÁTÉK.
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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.

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

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

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-

48-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, november 29-én 1863.

_ 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 Mollicn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
trsz-gazilászafi Oicyno'ltNe'K 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
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vett. 1857-ben 3ÍL000 ftnyi alapítványt tett,
melyből Belényesen az elemi iskola 4 osztá-
lyú főelemi iskolává alakíttatott át, N.-Vára-
don pedig a g. e. iskola 3 osztályú iskolává
lett, a szegényebb sorsú jó tanulók számára
pedig ösztöndijak rendeltettek. Egy évvel
később az egyházmegyei mesterképzö inté-
zetnek újra szervezését is végleg elrendezte,
s Rómába saját költségen küldött egy ifjút,
hogy ott magát kiképezvén, itthon az egy-
házi és nevelési ügynek alapos rendezője le-
hessen.

Meg kell még említenünk, hogy Erdélyi
Vazul püspök számos magyar országgyűlé-
sen is jelen volt, hol nemcsak a jelenlevők
számát szaporította, hanem sokszor adá szó-
val és tettel annak bizonyságát, hogy hitét,
hazáját s nemzetét igazán szereti. A maga-
sabb és alantabb körökben egyaránt keres-
ték társaságát és szövetségét. v

Erdemei magára vonták a trón figyel-
mét is.

Már 1850-ben a Sz. István rendjének
keresztjét nyerte el s nemsokára belső tit-
kos tanácsosnak lön kinevezve. 1858-ban
pedig bárói rangra emeltetett. IX. Pilis
pápa is előbb egy drága kövekkel ékített,
gazdagon aranyozott nagy keresztet küldött
a püspöknek s 1859-ben újra egy arany
lánczon függő püspöki kereszttel, s egy
értékes püspöki arany gyűrűvel lepte meg.
1860-ban Erdélyi püspök a n.-váradi g. e.
fő elemi iskola számára újra 8000 forintnyi
alapítványt tett.

Mindazt elősorolni, a mit a boldogult
püspök a szegények, árvák és sorsüldözöttek
számára tett, meghaladná e sorok kiszabott
határait, s nagyrészben lehetlen is volna,
miután annak nagy része zaj nélkül és ti-
tokban történt.

A mi Erdélyi Vazul külső személyiségét
illeti, középtermetű, csinos, erőteljes férfiú
volt; nagy homlokkal, szép csengő, érczes
hanggal, erős mellel. Társalgása nyájas, de-
rült s gyakran élezés volt; bajaiban béke-
türö, jó dolgában soha el nem bizott. Több
müveit nyelvben birt jártassággal; szép és
válogatott könyvtára volt.

Meghalt 1862. mart. 27-én Nagyvára-
don. Temetésén a roppant számmal egybe-
gyült iiépsokaság részvéte tanusitá a nép-
szerűséget és tiszteletet, melyben Erdélyi
Vazul püspök nemcsak egyházi és nemzeti-
ségi hivei körében, hanem távolabb álló,
szélesebb körökben is részesült.

Ismeritek ti ezt, hogy ne ismernétek? . . .
Ez a ti hazátok, itt az ősi fészek.
— Gondoltatok-e rá, bujdokolván messze?
A bujdosás után százszoros örömtől
A dal vigabb lesz-e? . . .

Mondjátok el nekem, merre vitt a bánat.
— Tul a nagy tengeren hol a hajnal támad.
A mosolygó hajnal, mely biborpalásttal
Vonja be az eget . . . Van-e ott csörgő ér —

| Van-e ott madárdal? . . .

— És ha már itt vagytok, beszéljetek nékem
Tündér kis szigetről tenger közepében.
Örökös tavaszról, hol nem hull el a lomb . . .
Ekés szivárványról — rózsakoszoruról.
Mit tündér lányka font.

— Szép az, oh igen szép... ámde mégis... mégis
Több öröm vár itten, szebb itt tán az ég is.
Akármerre űz a balsors kedve-kénye :
Visszavágyik a sziv. hol leghőbben dobog,
Szép szülőföldére! . . . Komáromi Kálmán.

Visszatart fecskék.
Vándorló madárkák újra megjövétek
Köszöntni a régen elhagyott vidéket.
Virul-e a róna, e mosolygó éden? . . .
Meg van-e a fészek, melytől fájdalommal
Távozátok régen ? . . .

Kivirult a vidék, mosolyog a róna,
Mintha himes szárnyú tündér lepke volna.
A teszek is megvan, örömmel vár rátok . . .
Az öreg ákáczfa suttogva fogad, mint
Régi hű barátot. . . .

Bejárjátok vigan dalolva a tájat,
A csörgő pataknál uj dalotok támad.
A csörgő pataktól az erdőbe tértek,
Lombjait az erdő reszkető örömmel
Tárja ki elétek.

Lengeti a lombot suttogó fuvalom,
Végtére elnémul zengő madárdalon.
Távol a délibáb rengő tengerében
Csendes álom karján kókkadó kalászok
Bólingatnak szépen. . . •

Szomorú fűz halkan habba mártja lombját,
A patakba, mely a téren fut bolyong át . . .
Meseze megcsillámlik egy-egy falu tornya . .
Ott egy csonka csárda . . . a vándor eszterág
Fészkét arra hordja.

E#y lengyel történet.
Novella. — J Ó KAI MÓRTÓL

(Vége.1

Tudtam, hogy nemsokára egy hosszú
alagút fog következni. A fényes nappal kö-
zepén egy darab éjszaka.

Az utazók kíváncsian dugják ki fejeiket
a kocsi-ablakon, hogy még egyszer szétte-
kintsenek a völgyben, mely tölgyerdökkel,
zöld vetés csíkozta szelid halmokkal, ka-
nyargó ezüst folyóval tarkázott panorámát
mutat, s melyet négy pereznyi sötétség után í
egy más panorámalap váltand fel; sötét í
fenyves erdők, zuhogó hegyi folyam, szikla-
oldalhoz vágott utak; ó-lovagvárak romjai.

Egy közülünk ki tudja minő tájat fog
meglátni ezután!

Az emelkedő viszhang eleire jelenté, hogy
az alagút szájához közeledünk.

Ekkor csendesen kinyitottam a kocsi aj-
taját.

Mély álomba merült útitársam felől
akármit tehettem.

A mint egy perez múlva elsötétült körü-
löttünk, hirtelen felnyitottam az ajtót, s ki-
léptem a vaggon felhágójára. A széttört
dinnyéből ki vettem a pisztolyt és Írásaimat.
Az ujabb divatu vaggonok felhágóján körül
lehet járni az egész vonatot, anélkül, hogy a
bennülők észrevennék.

Sietve haladtam előre.
Számlálnom kellett az ablakokat, a mik

ülésemtől áldozatom üléséig közben estek.
E földalatti éj egészen ily földalatti

merényhez való volt. Körül pokolsötét; és e
pokolsötétben egy emberalkatu, másvilági
szörnj nek csattogása, tombolása, süvöltése,
mely mindent megsüketít. Ki hallana meg

j ilyenkor egy, gyönge pisztoly-lövést, — egy
meggyilkolt végfelorditását ?

Végre a kiszámított ablak előtt álltam.
Idáig haladtomban senki sem vett észre.

Benn a waggonban ketten ültek; alakjai-
kat én sem láthattam, csak két veres csillag,
két égő szivar parázs szeme nézett ki rám a
setétböl.

Melyik a kettő közöl, a kit keresek ? —
Nem fogom-e azt találni, a ki nekem semmit
sem vétett; a kinek még fiatal élete annyi
reményt igér? A kiből még lehet hős, lehet
egy dicsőbb kor vértanuja.

E kétség visszaborzasztott. — Karom,
mintha ólomból lett volna, hanyatlott alá.
Mereven bámultam a két égő vezércsillagra,
mely két megfejthetlen talányt adott elém.

Tán jobb volna, ha a robogó kerekek alá
vetném magamat.

Ekkor a hozzám közelebb eső alak leverte
a szivar megnőtt hamvát, s nagyot szít rajta.

A felszított tüzfény bevilágitá arczát, s
én e vérvilágitásnál ráismertem. Ö volt az.

Ez izzó fény büszke arezán visszahívta bo-
szúm ördögét szivembe.

A waggon ablaka le volt eresztve. Ö
egészen arezomba fúttá a szivar-füstöt. —
Épen ugy, mint mikor azt kérdeztem tőle:
miben halt meg nőm?

Ez volt halála.
Tudtam felöle, hogy öltönyei alatt pán-

czélinget visel; fél az orgyilkosoktól. Nem
kereskedtem a szive körül.

Egy tenyérnyivel az égő szivar fénye
fölött vettem czélba.

Csak egy rövid lobbanás volt látható. A
dördülést elnyelte a gőzkocsi viszhangot
verő zaja.

A másik perezben, ugy a mint előre ki-
számitám, éles szögletben előre, leugrottam
a kocsi hágcsójáról.

Elestem, de nem lett semmi bajom. Kissé
elszédültem, de nem jutottam a kerekek alá.
A nehéz vasszekerek egy arasznyi távolban
robogtak el egyenkint mellettem.

A dörgés csattogás tovább ment, még
néhány perczig hallatszott a távozó vonat
moraja, mely alatt rengett a föld. Én még
mindig a földön feküdtem.

Mikor a moraj is elhangzott, valami nyö-
szörgés hangja ütödött füleimbe, mintha
valaki végerejét szedné össze, hogy segély-
ért kiáltson.

„Gyilkos! gyilkos!" szólt a nyöszörgő
hang a sötétben.

A vonat rég eltávozott már; s a hal-
dokló hang itt maradt utána V

Borzadva szöktem föl helyemből, s el-
kezdtem futni az alagút nyilasa felé.

,,Gyilkos, gyilkos!" Kiáltozott utánam
a láthatlan alak fájdalmas hangja, mig e vi-
lágtalan sötétségben őrültként rohantam ke-
resztül : s midőn az áldott napvilágra kiérve
megálltam, hogy kilihegjem rémületemet,
még ott is utánam sohajta a földalatti sötét-
sepr kisérö hangja :

„Gyilkos, gyilkos."
Később, hideg vérrel utána gondolva,

megtudtam magyarázni magamnak e rém
titkát.

A lövés után, a meggyilkolt útitársa, va-
lószínűleg hadsegéde, utánam rohant, hogy
üldözőbe vegyen. Ö azonban nem tanulmá-
nyozá ugy az ugrás elméletét, s összezúzta
magát. Ö kiáltozhatott utánam. A vonat azu-
tán odábbrohant, és senki sem tudott meg
az együtt utazók közöl semmit arról, hogy
két utas hiányzik és egy meg van ölve. Ezt
bizonyosan csak az állomáson vették észre,
a mikorra én már hegyen völgyön tul le-
hettem.

A többit tudja ön, Larisse.
És most már ismer engem. Férje vagyok

önnek, de a mikor akar, elválhat tőlem.
Én megöltem ellenségemet; de akkor

vele tettem jót, magammal roszat, mert, sa-
ját álmaimat is neki adtam örökre. Ö alszik
vég nélkül, én pedig soha. Gondolja meg ön,
minő szörnyű sors, egy oly ember társának
lenni, ki szemét le nem hunyhatja soha.
Őrizze meg az ég minden érző ember kezét
az olyan vértől, mely lemoshatatlan!

Larisse kétszer összeborzadt és harmad-
szor — lohajtá fejét férje vállára.

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY.
(Folytatás )

Mi M.-Sziget kebli dolgait illeti, ugylát-
szik, hogy elég korán rendezte magát és
pedig azon patriarchális szigorral és részle-
tességgel, mely városainkat e távolabbi idők-
ben annyira jellemzi.

A város alakulásával pallosjogot nyer,
mely kegyetlen büntetés-nemét azonban rit-
kán veszi igénybe. így van feljegyezve, hogy
1592-ben három nőnek, kik hütlenségökért
pallosra ítéltetnek, a törvény értelmében
megkegyelmez, de oly formán, hogy még
egyszer e bűnben találtatván, „ezen ítéletnél
fogva essék fejők." 1589-ben Poncz Gáspár
a bíróság el nem vállalásáért egy év s há-
rom napra száműzetik s malmában az őrlés,
mészárszékén a vágás betiltatik. Mi őseink-
nél arra mutat, hogy a hivatalt nem jövede-
lem-forrásnak , hanem nobile officiumnak,
sőt tehernek, áldozatnak tekintették s va-
lóban az is volt az.

Még rendezettebb hatósági testületül tű-
nik fel Sziget városa a XVI-ik század végén,
mely időről, névszerint 1596-ról egy ilyen
tanácsi rendelet van kezeink között :

„Anno a Nato Salvatore Millesimo Quin-
gentessimo nonagesimo sexto : az szigeti ta-
nácsbéliek, és ez város akaratiábul végezett
dolog következik ez képpen : Sziu* János *)
Bíróságában az jó rendtartásnak okáért és
az Isten tisztességének megmaradásáért, har-
madszor a tiztátalan életnek kinyilatkozásá-
ért rendeltük egyenlő akaratbúi. — Hogy
minden tiz háznak egy egy tizedese légyen
és ez az Tizedes hütes légyen és vigyázó lé-
gyen tiz ház környül, hogy ha valami gonosz
személy az Városunkba jövend, s az tiz ház
közül valahun szállása leend s az Tizedesnek
tudására leend; Annak felette az tiz háznál
ha valami gonoszságot ért, az bírónak hite
zerént tartozzék meghmondani. Azonképpen
ha valaki az lélekkel zitkozódik és néki tu-
dására, a vagy hallására levend, azt is tar-
tozzék az bírónak meghmondani. És . ogy
ha valami teremptett állatot k . . . ának zi-
dand **) valaki, akár azzony állat légyen
akár pedig Firfi, azt is ugyanazon hite ze-
rént tartozzék megmondani az Bírónak.

Az esztendöbeli Eskütt Bíráknak nevek:
Első Lakatos Boldisár. Második Gepelics

Gergelj. Harmadik Bárt ha András. Negye-
dik Ujhelj János Deák.

Nomina Decurionum sequuntur hoc or-
dine ***)

1. Az Fodor Mihálj házátul fogván, az
Szölösi Antal házáig az Bereg Mihálj fiát
rendeltük Tizedesnek, ezek ő hozzá hallgas-
sanak." stb. (Itt következik még húsz tize-
desség kijelölése, mi mutatja, hogy ekkor a
város körülbelül csak 210—220 házból áll-
hatott.)

A XXI-ik tizedesség ekként jeleltetik :
„Az Szölősi János házátul fogván mind

végig r. (rendeltük) az kisebb Acz Györgeot
Tizedesnek. Ezek ö hozzá hallgassanak.
Hogy pedig mind végik (sic) őt rendeltük
Tizedesnek, ez az oka, mert nem telek tiz
házon az ö utána való számlálásban az az
szám f) ."

Egyugyanazon korban kiadott büntetési
szabály még érdekesebb, amennyiben azon
kor kegyeletesebb szokásainak biztos ada-
tául szolgál. Ez igy hangzik :

„Poena Transqressionum.
„Anno praelibato 1595 mikor az Város

akarattiabul az Tizedeseket rendeltük volna
az jó rendtartásnak és az Isten tisztesígének
megmaradásáért az Nemes Uraimmal és
az mi Lelki-Pásztorunknak (kai helyett)
Mez'ógiani Balázs Pappal az tanácsbéli Uraim
egjet értvén.

Az szitoknak megtiltásának ellenére az
ki vetkezik, az Város illjen módot izent be a

•) Talán Szijjus, vagy Szijjas.
*•) Szidand.

***) Magyarul: a tizedesek nevei ily renddel következ-
nek.

t ) Egy 1806-ban, S. J. (hihetőleg Scnvonehicz Ino-
cent) által kiadott nyomtatványból, mely az eredeti után
nyomatott Váczon.

Tanács köziben, hogy az, ki az lélekkel szit- ;
kozódik, az Lelkit elmondja, megszidgia \
(szidja) az Lelket, az kit az élő Istennek kel- \
lene tartanunk : először f. 1 (egy forintot) !
vegyenek rajta, ha abban az dologban máz- j
zor (másszor) szokásos nem volt. Ha pedigh •
másodzor elmondgia, az keze kalodában víg-1
jék (vigyék) pdikatiokor, (praedicatiókor) ,
hogy poenitentiára térjen, és mazzor ne |
mondgia. Ha penig harmadzor, elmondgia, j
az Város Piarezán marokvezzövel megveriék j
az Városnak előbbi végezése zerint. Ha ki pe- !

digh, non obstant (e) : Valaminö termptett
allatot k . . . . nak zidand, akar Firfi legyen,
akar Asszonyi állat, akar giermek, elözör az
Bíró vigien (vegyen) den. 23 (23 dénárt)
rajta, ha másodzor elmondgia den. 66 végié-
nek rajta, hogy ne vetkezzék mászor. — Ha
harmadzor és (is) elmondgia, az kézi kalo-
dában vigiék érette, hogy testében meg sa-
niargattassék az keresztéinek előtt, hogy
poenitentiára térjen és többi (többé) abban
az dologban, se egiebben ne vetkezzék. Mel-
liet engedgien az Ur Isten, hogy ez vegezés
giömoltsb's légien, és az szitkokat nem mond-
ván senki, senki sem büntet.1'

íme e kis rendelet mennyi tanúságot
szolgáltat atyáink erkölcsére nézve. Hol
vagyunk most ettől, holott hazánk némely
vidékén a kis gyermek száját is otromba ká-
romlásokra oktatja a rósz példa. A felhozott
büntetések, tekintve a 3 század előtti pénz-
forgalmat, igen szigorúak.

De még más tanúsága is van e 3 szá-
zados emléknek. Mutatja ez, hogy Szige
ten ekkor „Nemes urairnék" már külön
testületet képeztek; és csakugyan 1598-ban
a nemesség kapitánya egy, a város által el-
fogatott bárdfalvi nemesnek mint hatósága

| alá tartozónok kiadását követeié. 1600-beli
úrbéri összeírás szerint, melyet a kincstár
tétet, a következő nemes csaladok jőnek itt
elő : Asztalos, Bakosi, Bartha, Borbély, Fan-
csikai, Gyarmatin, Litterati, Nyereggyártó,
Szabó, Zalai, Szálai, (e kettő egy lesz), Szé-
kely, Tatár, Tordai; a 18-ik század közepén:
gr. Bethlen József özvegye, Szegedi Ferencz,
Szerencsy, Sztojka, Marothy, Pogány s Ke-
mény Zsigmond özvegye iratnak. *)

Fennebb érintettük, hogy Sziget, a más
négy várossal együtt külön hatóságot gya-
korolt s gyakorol máig is, az öt várost il-
lető közös ügyekben. E testületnek még pe-
csétje is külön van. Érdekes, mert a német
hanzás és szepességi városok szövetségére
emlékeztet.

E régi öt városi pecsét egy szarvas felett
két nyíllal átlőtt sast s alól két ökörfejet
ábrázol ily körirattal : f S. (sigillum) Quin.
(quinque) Priv. (privilegiatorum) Opp. (op-
pidorum) Cot. (Comitatus) Alarm. (Marma-
ros) Tetsv. (Técsö) Visk. Jlusst. (Huszt)
Hossu. (Hosszumezö). Szigeth. A színekről
nincs tiszta tudomásom.

Ennyit Sziget politikai történelméből; és
most lássuk minő emlékei léteznek a város
körében az elmúlt szép időknek ?

A város déli oldalán az Iza folyam felett
elvonuló Szalavár dombsor egyik csúcsa
máig „Várhegynek" neveztetik. Itt ma a
várnak semmi nyomára nem akadhatni; de

| a krónika sem emlékezik felöle, mi vagy
| arra mutat, hogy a vár históriai kor előtti,
; vagy azt, hogy valami csekélyebb talán fa-
vár lehetett, melynek az idő foga még nyo-
mait is megemészté.

i Az is meglehet, hogy a vár fogalmát és
nevét a hegy alkotása adta, állván az sza-

j bályos rétegű molosse homok-kövek kocz-
! kaiból, melyek vékony agyagréteggel lévén
összeforrasztva, valódi rakott falat mutat-

*) Várady Gábor fennérintett czikke szerint.

nak. A hegy alján ölesnél vastagabb rétegű
hydraulikus márga-telep, egykor talán a
városnak legalkalmasabb épület-anyagúi
szolgálandó, mert hogy erre alkalmas, pro-
batum est.

Ugyan e hegy nyugati oldalában egy kis
barlangocska is van, talán búvhelyül ké-
szitve, vagy talán a kövek kiszedése által
támadva; szédítő meredek omladvány felett
fekszik s csak négykéz-láb juthatni belé.
Ellenséges időkben jól elrejtett búvhelyül
szolgálhatott, de terjedelménél fogva csak
néhány léleknek.

Legnevezetesebb műemléke volt— fájda-
lom már csak volt — az ódon ref. egyház.

De épen azért, mivel már megsemmisült,
szükségesnek látszik, hogy mi, kik épen és
rom-állapotában láttuk, megemlékezzünk
róla.

Ez egyházról már tudományos érteke-
zések jelentek meg Henszlman és Szilágyi
J. tollából; de Henszlman személyesen nem
látta, Szilágyi pedig azon időben értekezett
róla, midőn még a freskóknak csak egy ré-
sze volt leleplezve; holott ezek csak rom-
állapotukban az idő hatása nyomán szapo-
rodtak meg s váltak valóban tanulságosokká.

Tudományos értekezést irni e tárgy fe-
löl mind tehetségemen, mind e sorok körén
kivül esik : azért ezt Szilágyi István bará-
tomnak hagyván fenn, (ki az egyház elbon-
tásakor úgyis kétségtelen adatok birtokába
juthatott) csak annyit említek meg, mi a tu-
dományosból laikusokra nézve is közérdekű
s a mellékelt rajzok megértésére tartozik.

Az egyház azon ép állapotában, a hogy
még magam is találtam, állott egy magas
föhajóból, melynek hátsó (keleti) részét egy
keskeny csúcsíves sanctuarium pótlá ki ; s
két törpe mellékhajó!>ól, melyek a föhajóhoz
amannak árkádjai felett támaszkodtak, s a
sanctuarium kezdeténél egyenes falban vég-
ződtek. A főhajó északi oldalán sekrestye
s az északi mellék-hajó két, támoszlopa kö-
rében az uj egyház alapásásakor egy csont-
kami a (ossarium) állott, teljesen megtelve
csontokkal.

A máig is fennálló torony a főhajóval
egyenlő vastagságú s ebbe be volt épitve a
főbejárat, épen a torony alatt lévén, igen di-
szes faragásu tompa-csúcsives portáléval; az
oldal-bejáratok a két mellék-hajón, dél és
északról körülbelöl egymással szemben.

A fő-hajót a mellék-haj óktól colossalis
négyszögü durvamivü oszlopok választák
el, egymással csúcsíves boltok által (árká-
dok) összefoglalva, mely iveknek azon kü-
lönösségök volt, hogy lassú hullámos met-
széssel berovátkoltaknák látszottak, s még
jó magas, négy négy keskeny ablakkal ellá-
tott *) vékonyabb falat, mintegy emeletet
tartottak, melyekre nem bolt, hanem meny-
ny ezet nehézkedett szokásos koczkákra osztva
s a kijavíttató Bethlen István nevét hordva.
A nyugati oldalon emelt fa-karba, a torony-
ból volt a feljárás s illetőleg kilépés.

A torony idomtalanul törpe, különböző
idejű ablakokkal ellátva; a régieken fara-
gott mivü kerek és hosszú góth-ablakok.

Az egész egyház fedett és lörésekkel, va-
lamint három oldalról (kelet, dél, északnyu-
gat) három bejáróval ellátott törpe kőkerí-
téssel volt ellátva. A hajdani „bástyának"
semmi nyoma.

A korábbi vizsgálatok már különösnek
találták :

1. Hogy a torony a templom hajójába
volt beépítve.

2. Hogy a fő- és mellékhajók nem képez-
nek tökéletes párhuzamot, hanem szabályta-
lan négyszöget (trapezoid.)

ellenére északfelé is.

0

í'i I
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Az elbontáskor még következő szabály-
talanságok tünteb fel.

3. Az egyház főtengely (azon egyenes
vonal, mely a főhajő közepén végig húzódik)
a torony nyal nem képez épszöget; ugy hogy
az uj építkezésnél a hibát helyre kellett ütni.
S ugyancsak, mit Szilágyi később vett észre:

4) Hogy a föhajó és a föoltárhely (san-
etuarium) főtengelye nem egy irányú, hanem
megtörik. . .

Mindezek, hozzá véve a hazánkban ritka
helyütt mutatkozó freskókat is, melyek né-
melyike már 184 i-ben a meszelés közben
feltárult,' a tudós világ figyelmét nagyban
felkölték,ez egyházat valóságos régészeti ta-
nulmány tárgyul tűzték ki.

Ezen tanulmányok s ujabb tapasztalatok
alapján, a fő- és mellék-hajók a XH-ik szá-
zadra ; a főoltárhely körülbelöl a XlV-ik szá-
zad közepére, Nagy Lajos királyunk korába
tehetők. Szilágyi e hozzáépítést a remetei
kolostor alapításával hozza kapcsolatba,
melynek határozott alapítási éve 1367. A
sekrestye még későbbi épités, mit a freskók-
nak a sekres-
tye-ajtó vá-
gása á l ta l
megkárosí-
tása nyilván
mutat.

Neveze-
tes, mit csak
a végelbon-
tásnál lát-
tunk , hogy
a legrégibb
fal ak ban
vaskötés he-
lyett csak
fagerendák
voltak s a
fal minda-
mellett oly
erős, hogy
többévi ázás
u t á n is a
fennálló f e-
dél-csucsot
t a r t ó fal,
csak nagy
erőre ingott
meg.

Az é p i-
tés i idő
meghatáro-
zása egybe-
függ mind
a freskók-
kal, mind az egyház belső történetével.
— Az utóbbit illetőleg kétségtelenül áll,
hogy ez egyház először görög, vagy óhitüek
számára volt épitve, kiknek ikonosztái
miatt sekrestyére nem volt szükségök, még
pdig legalább is a XH-ik század elején.
Volt pedig épitve román bazilika stylben,
vagy egyenes, vagy kerek apsissal, mely ké-
sőbb elbontatván, helyébe csúcsíves sanctua-
rium épült, még pedig ferdén.

A XIII-ik század végén, mint a midőn a
máramarosi egyházak az egri püspök által lá-
togattatnak, az egyház már róm. kath. hiten
van, melyet egész addig vallott, míg Ramas
Mátyás barátját Surdaszter ,/afca6oíMárama-
rosba küldvén, ennek és Huszti Tamásnak,
kit a történet épen szigeti lelkipásztorul je-
gyez fel, sikerült az öt városi lakosságot az
ujitott egyháznak megnyerni. A reformatio
müvét Szigeten bizonyos „Pál" nevű lel-
kész fejezte be. Első ref. iskolamesterül Ná-
nási István emlittetik.

A falképek két — sőt a legutolsó lelep-
lezések után, három korszakra esnek.

A legrégibb korszakba esik kétségtele-

nül az itt is közölt kezdetleges mivü falfest-
mény, mely csak az 1859-diki égés után
lehámlott vakolat alól tűnt elő, a déli mel
lék hajó falán. (Lásd a mellékelt rajzot.)

Ez : a szent keresztnek Heléna császárné
által feltaláltatását ábrázolja.

Régiségét bizonyítja különösen az, hogy
bár az arczvonások szabályossága a korhoz
képest gyakorlott festesz kezére mutat, a ru-
házatok redőzete teljesen hiányzik. Ugyan-
azon korbeli lehet, az ezen mellék hajó hát-
terében feltárult Szt. Miklós püspök. Ezeknek
megfelelőleg az északi mellék hajó falán is
voltak festmények, de ezeket nem lehetett
éléssé kivenni. ,„„M.tí.. ^„M.„*,(Folytatása következik.)

Képek a hazai népéletből.
XXXVI. Juhász-család.

Viszik Gyurkát iskolába.
Oda ültette az anyja maga elé, s Gyurka

ugyancsak belekapaszkodik a csacsi fiilébe, mit
ez, ugylátszik, nagy kedvezésnek vesz, mert
aprózza ám, pedig nem igen szokása. A másik

Kepék a hazai népéletből. XXXVI. Juhász-család. — (Lotz után Jankó.)

sem marad el, mert annak a farán meg a számadó
ül. Kampós botjával csak elvétve legyinti meg a
„paripát," s ez nem nagyon várja, hogy erősebben
nógassa a gazdája; ismeri annak a hosszú botnak
boídog végét, mely nem egyszer ütötte már fül-
tövön.

Aztán azt sem szabad elfeledni, hogy az
élelmes „Bodri"-kutya ott vágtat előttük, meg-
megkerülve a csoportot, majd meg hosszura ki-
őtött nyelvvel eléje vágva, mialatt jóízűen csóvál-
gatja meg farkát. Tán restelné a két füles, ha
messze maradna el a kóczos kalauz mögött.
Megesik, hogy némelykor a szamárban is van
becsvágy.

Koczog-koczog a két csacsi; a harmadik ta-
nyát is közel érik.

— Már én csak a mondó vagyok, asszony, ne
fogjuk betűre ezt a gyereket, mig el nem hányta
a fogát. Papot ugy sem nevelsz belőle. Ha egy
esztendeig jár rekt'ram elé, annyi bölcseséget
szerzett, hogy legénykoráig is kitelelhet belőle.
Nem áll ennek irásra se szeme, se szája, se keze.
Hallod-e fiam! Pap akarsz-e lenni, vagy juhász-
bojtár?

— Juhászbojtár biz én, édes apám, aztán meg
számadó, aztán meg — aztán meg katona!

— Majd adok én neked katonát, csak el ne
hallgass! Nem láttad, hogy a keresztapád öcscse,
Gábor, fél kézzel került haza a háborúból? Semmi

katona, semmi bojtár, hanem majd Boldizsár uram
ő kigyelme iskolájába. Ugy. Aztán kend is böl-
csebben cselekednék, ha ezt a gyereket nem biz-
tatná olyan nagyon. Ugy nőjjön föl, mint a Ha-
bon Istvánné Miskája, ki korcsmába jár már,
pedig azt sem tudja, hol lakik az Isten?

Elhallgat erre a számadó. Ellenvetés he-
lyett csak rettenetes füstöket bocsát ki baju-
sza alól.

— Édes szülém!
— Mi baj? ••• ••:• < : • i
— Nem leszek én pap !
— Már miért nem, ha én ugy parancsolom.
— Azért, mert a papnak nincs bajusza. Én

nekem pedig bajusz kell, meg kard.
— Majd ragasztok kenderből akkorát, mint

a „Bodri" farka. Aztán kardot is farag apád, na-
gyobbat mint magad. Jó lesz-e ?

— Jaj, de nem csörög ám az olyan.
— Csörgőt akasztasz a végére, aztán majd

csörög is. Ne fészkelődjél, maradj veszteg, mert
ebben a nyomban ledoblak.

— Majd fölkapaszkodóm édes apámhoz.
— Nem hallgatsz el, te! Bizony, bizony, ideje

hogy könyvet lásson ez a fiu, mert maholnap kifog
az anyján. Csak nevesse kee; többet érne ha rá-

ijesztene a
fiára!

— Nem
bánt ám en-
gem é d e s
apám. Ugy-e
édes apám ?

— Csitt
te istentelen!
Még ki sem
látszik a föld-
ből, már is
hetykélkedik.
Ha rósz vagy,
megver az Is-
ten, ha apád
nem bánt is.
Majd meg-
m o n d a l a k
rekt'ramnak,
majd kurtára
fogja az a
gyeplőszárat.
Ne félj!

Elcsende-
sedik Gyurka
8 kis agyában
fontolgatja,
vájjon milyen
gyeplőszárat
emleget any-
ja? T á n bi-
zony lovasdit
játszanak az
i skoláb an?
Majd megvá-
lik holnap kis
öcsém, mikor

. , ' . a többivel fo-
god hajtani, hogy b—á, bá; m—ú, mú. Aligha
nincs igaza édes szülédnek, hogy apád nevelése
alatt nem válnék belőled valami istenfélő, szent
ember. Tanulj, okulj, művelődjék szived, elméd.
A bajusz ugy sem marad el s lehet, hogy kardod-
nak is hasznát fogják venni.

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

(Folytatás)

Csak a legközelebbi múltban monda nekem
egy tekintélyes hirben álló iparos, hogy a keres-
kedelem lelkét a charlatánság képezi, noha ő a
legsolidabb emberek közé tartozik. És valóban a
spekuláns kereskedő működésének minden nagy-
szerű eredményei nem egyében alapulnak, mint
azok tudatlanságán, kikkel közlekedésben áll.
Csak a csuzlánczokra kell emlékeztetnünk, me-
lyek anyagi értéke csak kevés garast tesz, és
melyek mégis tetemes áron adatnak el; emlékez-
tetnünk kell a revalenta arabicara, mely a bajor
kormány 1854. évi mart. l-jén kelt nyilatkozata
szerint babliszt és borkő keverékből áll. Emlékez-
tetnünk kell arra, hogy Du Bary londoni űzér
elég merézsséggel birt arra, hogy magas hirdetmé-
nyi-dijak igérése mellett a legsolidabb német
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tudományos lapokat is megvesztegetni megkísér-
tse. De hogy messzire ki ne terjeszkedjünk, legyen
elég nehánynyal az elhiresztelt titkos szerek közöl
közelebbről megismerkednünk.

1) Dr. Suin de Boutemard illatos fogpasztája.
Ezen szer Stein Hermann vizsgálata szerint olaj-
szappanból, keményítő lisztből, tekelakból, szénsa-
vas és kénsavas mészből és horzsából (Biin stein)
van készítve, szennyes téglaszinnel és borsos men-
taolaj- (Pfeffermünzől) szaggal bír. Egy csoma-
gocska 40 krajczár, valóban roppant árért adatik.
Az egész nem más, mint Gddbergerféle manipu-
látio.

2) Liliomviz (Lilionese). Ezen szépitőszer
szénsavas kali-oldatból áll, melyhez egy kevés ró-
zsaolaj és fahéj van adva. Ezen egyátálában ha-
Bzontalan gyártmány, melynek a hirdetmények va-
lóban csodatevő erőt tulajdonítanak, legPölebb
15 krajczárnyi értékkel bír és mégis 3 forinton
árul tátik.

3) Auro-
ra -hajkenöcs.
Mint csalhat-
lan szer h i-
reazt eltetik,
mely „a bőr
k i p á r o lgá-
8 á t előmoz-
ditja, s z é p
arczpirt köl-
csönöz, mely
a test hőmér-
sékével növe-
kedik v a g y
csökken" (??).
K l e t z i n s k y
bécsi vegytu-
dós e titok-
szert meg-
vizsgálván,
azt ta lá l ta,
hogy viola-
gyökér-por-
ból és cacac
vajból van ké-

szitve. — 4) Dr. Borchardt illatos növényszappana
Ezen kemény, barnás olajszinü, és kellemes illat-
tal biró szappan, festőezerrel impregnált közönsé-
ges szappanból van készitve és levendula- berga-
mot-, fahéj- és borsosmentaolajjal van megsza-
gositva. Az
egyes csoma-
gok csekély
értékkel bir-
nak és mégis
42krajczárért
áruitatnak.

5) Liqueur
transmutative
pour teint soi-
méme cheveux,
•noust aches
et favoris en
toutes nuan-
ce«, inventée
par Faivre,
chimiste á Pa-
ris. — A ha-
tártalan és va-
lóban vétkes
nek nevezhető
könnyelműség
egyik példája
ezen Faivre
párisi vegyész
által készített
szerben talál
ható fel. Kle-
tzinszky bécsi
vegyész, e
szert is meg-
vizsgálván,
egy üvegecs-
kében tisztá-
talan pokol-
kő-oldatot ;
egyben égvé-
nyes kénmájt
(S eh we fellé-
ber) talált, mely tegy kis kefe segítségével az
előbb megpokolkövezett hajra kenetik fel, és
igy eszközli a barna feketéig terjedő árnyékla-
tokat.

Ezen hajfestőszerhez Faivre még egy har-
madik üvegecskét ad, melyben azon szer foglal-
tatik, mely a liqueur transmutative által a bő-

rön előidézett fekete foltokat oszlatja el. Ebben
ugyanis mérsékelten sűrített cyankalium-oldat
(kéksavas káli) foglaltatik, oly szer, melyet a
kéksavval egyenlő erejű méregnek kell tartanunk.
Ezek aztán az emberiség boldogítói, kik drága
pénzért mérget árulnak a tapasztalatlan emberek-
nek, csakhogy saját zsebeiket tömhessék.

A m.-szigeti régi ref. egyház freskói. — (Lásd : „A. Tisza bölcsője" czimii czikket)

6) Szeplö elleni kenőcs. Ez egy piszkos sárga,
meglehetősen kemény, kissé savanyu szagu ke-
nőcs, melynek készítője nem nevezi meg magát, de
van is oka rá, hogy nevét titokban tartsa. Ezen
szer, mely Bécsből kiindulva Németország minden

ülepedés látható. Wettstein szerint az egész nem
egyéb, mint kénvirágból, kevés kámforból és kut-
vizből készitett folyadék, melynek ára üvegecs-
kével együtt 9—10 krajczár lehet és mégis 3 ft.
54 kron árultatik.

8) Anadoli. Késziti és hireszteli Kreller Ká-
roly nürnbergi vegyész és illatszergyártó, s mint

uj, kitűnő fog-
tisztitó-, erő-
sitő-, megtar-
tó- és lélegzés
tisztitó-szert
bocsátja áru-
ba. Áll pedig
keményítő-
lisztből, le-
vantei szap-
pan-gyökér-
ből, szappan-
ból és kevés
égvényes olaj-
ból. Wittsten
tudor, ki ezen
szert megvizs-
gálta, egy telt
üveg értékét
egy garasra
becsülte.

9) Spiri-
tus Bohemi.
Cardini Fe-
renc z m.
frankfurti
dohánygyáro8
k ö t e l e z v e
érezte magát
a r r a , hogy
mindazok ja-
vára, kik f o g-
fáj dal ómban
szenvednek,
egy szert bo-
csásson áruba,
mely bárminő
fog fájdalmat

A n.-szigeti régi ref. egyház romjai. — (Lásd : „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

- — o — ^ ~
egy perez alatt megszüntet. Ludwig Ármin jénai
tudor e „megfizethetlen" szert megvizsgálván azt
találta, hogy az pálinkából, kámforból s szegfű-
borsó olajból van készitve, mely 9 krajezárért bár
melyik gyógytárban kapható, s mégis az ember-

szere tő Cardi-
ni másfél fo-
rintot fizettet
érte.

10) All-
gophon. Ez
kétségkívül
hasznos fog-
s z e r , azon-
ban bármely
gyógytárból
sokkal olcsób-
ban megsze-
rezhető, mint-
hogy az egész
szer 18 csepp
^gvényes mus-
tárolajból és
két lat alko-
k ó l b ó l áll,
mely lakmus-
«al és sáfrány-
nyal zöldre
van festve.

11)Syrop
de dentition de
D- Delabara.
Oly szer,
mely a fog k i-
buvásának
.könnyebbité-
sére és az ev-
vel gyakran
együtt járó
convulsiók és
görcsök el-
mellözésére
van kéazitve.
Ezen szörp

piaczain áruba bocsáttatott, kilencz rész zsírból
és egy rész salétromsavas higanyélegből áll. Ára
roppant nagy. Használat által nagyon veszélyessé
válhatik.

7) Kummerfdd mosdóvize. Ezen Jansen wei-
mari könyvkereskedő által elterjesztett szer egy
szintelen folyadékból áll, melyben sárga poralaku

egyszerű savanyú mézből, sáfrányos mákony-tink
túrából és kevés almasavas vasból van összeállítva.

12) Heim fogvánkoskái. Ezeket Jansen wei-
mari könyvkereskedő egyenkint két tallérért
árulja. A készítmény ezer-jófüből (Tausendgul-
denkraut) és kevés pézsmából áll és|alig ér néhány
garast.

i ál
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13) Dr. Koch jegesztett növény-czukorkdi.
(Goldberger). A hirdetmény szerint „ezen a leg-
kiválóbban alkalmas fii- és növény nedvekből ké-
szitett czukorkák köhögésnél,rekedtségnél, torok-
bántalmaknál és elnyálkásodásoknál csillapitólag
hatnak 8 az ingert rendkívül enyhítik. Továbbá a
hangazervek tisztasága, frissesége és nyulékony-
sága fenntartására a legmeglepőbb eredményt idé-
zik elő." Ezeken kivül még más dicséretekkel is
czifrázzák a hirdetmények ezen „hasznos készit-
ményt" és Jahn gyógyszerész még sem volt képes
a legpontosabb vizegálatok mellett is abban az
állítólag foglalt fü és növénynedvekből csak vala-
micskét is felfedezni. A nevezett vizsgáló szerint
ezen gyógyerejükről annyira hiresztelt czukorkák
gyógyhatásúkra nézve a nádczukornál vagya ma-
látaczukornál semmivel sem elébbvalók. Koch tu-
dor, illetőleg Goldberger, ezen növényfestékkel
•vöröseskékre festett és kevés neroliolajjal fűszere-
zett czukorkákat dobozonkint 70 krajczárért
árulja, melyekből egy font 2 — 3 forintba, tehát
6—8 szór drágábba jő, mint a malátaczukor, mely
ugyanazon hatással bir, mint ezen Kochféle czu-
korkák. (Vége következik.)

A földolaj (petróleum).
Külföldi lapok már régebben hoztak közlése-

ket az amerikai földolajról, mely oly rövid idő
alatt nemcsak mint kitűnő világító anyag, de sok
oldalú haszonvehetőségénél fogva az ipar legkü-
lönnemübb ágaiban is mindinkább nélkülözhet-
lenné válik. Nem lesz tehát érdektelen olvasóink
előtt, ha e nevezetes anyagot, mely nálunk is nap-
ról napra jobban terjed, röviden megismertetjük.

Ez olajanyag a föld mélyében nagyobb meny-
nyiségben, legelőször egy kut ásatásánál tűnt föl
Északamerikában Tarentben (Pennsylvaniában)
1845-ben; e természeti jelenség több kutatásra
szolgált ösztönül, mi azonban kevés eredményre
vezetett egész 1859-ig; ekkor 66' mélységben egy
forrást fedeztek fel, mely naponkint 400 gallon
nyers olajat adott, (mintegy 25 akó, a mi mérté-
künk szerint). — Ezen eredménydua felfedezés
után valódi szenvedélylyé vált a fóldolaj kutatása,
8 mindenki, kinek csak módjában volt, erre adta
magát és igy lőn, hogy 1860-ban már 2000 kút
volt forgalomban; melyeknek legerősbje 46,000
gallont = vagyis 2931 akót adott naponkint; de
vannak olyanok is, melyek valóban bámulatos
eredményt mutatnak fel, milyenpéldául egy 600 láb
mélységű kút, ez ugyanis naponkint 126,000 gal-
lont vagyis körülbelül 7875 akónál többet termel.

Egyébiránt e kutak ásása nem minden ve-
szély nélkül történik, mert a mint azon réteg át-
furatik, mely az olajt tartalmazza, azon perczben
hihetetlen erővel nyomul ki ez olaj gáza, mely a
szabadban néhány száz lábnyira is elterjedt, s a
legnagyobb vigyázat szükséges, nehogy e terüle-
ten valami tűzre akadjon, azért ezek környékén
ilyenkor minden tűz a konyhákban, vagy bárhol,
eloltatik, mert a mint a nagy távolságra elterjedő
nehéz gáz lángra talál, rögtön az egész környék-
beli lég meggyül, s roppant szerencsétlenséget
ohozhat. — Megemlítjük itt azon a múlt évben
történt esetet, midőn a kinyomuló gáz az ujonan
ásott kuttól 200 lábnyi távolságban egy konyha tü-
zénél lángra kapván, azon pillanatban az egész
lég egyetlen egy nagy s egekig érő lánggá vál-
tozott, s az itt foglalkozó ezámos munkás, bor-
zasztó halálát eszközölte, sőt maga a gazdag tu-
lajdonos is beleégett, ki a műtétnél jelen volt, s
ezreket ígért munkásainak ha megszabadítják.

A gáz kiürülése után nyomban ugró-kuthoz
hasonlótag szökken fel a sötét vörös szinü, s csak-
nem kiállhatlan büzűföld- vagy kőolaj (petróleum^
mely még e nyers állapotában is roppant gyúlé-
kony szokott lenni; azonban itt összegyűjtve, a
raftlneriába, vagyis olajfinomító gyárba szállit-
tatik, hol e veszedelmes és kellemetlen tulaj-
donságaitól megtisztul, s tiszta szép fehér szint
nyer, erős bűzét elveszti, valamint gyors gyulé-
konyságát is. Az ily finomított olaj már nem ve-
szedelmesebb, mint például a terpetin, solar,
vagy egyéb gáznemü olajok, melyek a kereske-
désben előfordulnak, g azért e czikkre a kor-
mányok által kiszabott szigorú biztonsági rend-
szabályok is mérsékeltettek, sőt részben el is tö-
röltettek.

Az ujabbi fúrásoknál, részint a kút beomlása
elleni biztosítás tekintetéből, részint, hogy a nye-
rendő anyagból semmi kárba ne veszszen, — a
fürt lyukba azonnal vastagságának megfelelő csa-
pot illesztenek, melyen át tetszés szerinti mennyi-
séget eresztenek az illető edényekbe.

Kanadában is nyernek kőolajat, a Great
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Western vasút közelében, hol még két év előtt
őserdők voltak, most egyik bánya a másikat éri, 8
még naponkint fúrnak és ásnak ujabb kutakat,
melyek szivattyúkkal láttatnak el. Az ily szivat-
tyús kút előállítására egy hónapi idő elegendő, s
felszerelése teljes ellátásával körülbelül 2500
frankra rug. Egyetlen napszámos, — kinek fize-
tése naponkint csak egy dollárba kerül, — ele-
gendő, hogy naponkint 4000 gallon (mintegy 250
akó) olaj nyeressék.

Angolországnak szintén van kilátása néhány
földolaj-forráshoz jutni; a mennyiben Montmouths-
hírében (a Walesi herczegségben) egy kut ásásá-
nál észre-vették, hogy ugyanazon érből, honnan a
viz jött, a viz felületét hasonló természetű olaj
fődé el, mely megvizsgáltatván, tökéletes földolaj-
nak bizonyult be. A nyers anyag hasonló az ame-
rikaihoz és a kút környékét képző földrétegek is
ugyanazon sajátságuak, mint a fentebb leírt föld-
'olaj-források körül tapasztalhatók.

Azonban e nevezetes anyag semmiesetre sem
uj az emberiség előtt, ismerték ezt már keleten
évezredek előtt Í6, hol az már emlékezetet felülha-
ladó idő óta használtatik is; sőt a mai Persiában
még most is léteznek olaj tavak, melyekből a kör-
nyék lakói már ősidők óta merítenek egyszerű
lámpáikhoz szükséges olajat, a nélkül, hogy e ta-
vak apadása észrevehető volna. Régi történetirók
állitása szerint ez olajtavak szélein képződő sürü
asphalt féle ülepedést a régi városok építésénél
kőragaszul is használták, nevezetesen evvel voltak
bevonva az ős Babilon város házainak s tornya-
inak falai is.

Galicziában szintén már számos év óta nyer-
nek a föld gyomrából származó s az amerikai
földolajhoz hasonló anyagot; úgyszintén Görög-,
Olasz és Francziaországban a Pyreniü hegyekben
is találtatnak kisebb s nagyobb termékenységü
olajforrások, a régieknél is már ismert asphaltja
a holt tengernek, nem egyéb, mint megkeménye-
dett petróleum : és a Kaspi tenger környékén is-

, méretes „öröktűz" Bakuban, mely mint tudjuk,
| az ottaniaknál imádás tárgyává vált, szintén nem

egyéb, a földből kijövő égő petróleumnál.
Atalában alig van ország, hol korábbi vagy

későbbi időkben ne fedezték volna fel, hogy
a föld mélyében olajnemü agyag rejlik, csak-
hogy nem mindenütt jön elő az oly mennyi-
ségben, hogy érdemes lenne annak kiaknázásához
fogni. Egyébiránt a földolajnak fúrás vagy ásás
általi nyerése csak néhány év óta gyakoroítatik.

A természet ez adománya, mint már fennebb
is emlitettűk, sehol sem jött elő oly nagy mennyi-
ségben, mint Amerikában, és ezen körülménynek,
s az amerikaiak fáradhatatlan szorgalmú ipar-
üzletének tulajdonitható, hogy az amerikai petró-
leum oly gyorsan, mint még talán egy kereske-
delmi czikk sem, terjedt el az egész müveit vi-
lágban.

Sokan aggódva tekintettek a jövőbe, hogy
majd idővel e dús jövedelmű források kiapadnak;
ettől azonban egyelőre semmi okuk sincs tartani,
miután még eddig — daczára a nagy fogyasztás-
nak — nem adta magát elő eset arra, hogy vala-
mely forrás gyöngült volna, vagyis, hogy keve-
sebb mennyiséget termelne, mint előbb; s igy
azon más irányú aggodalmak is elenyésznek, me-
lyek már Amerikában némely kisbitü kedélyeket
képesek voltak nyugtalanítani, mintha a petró-
leum a teremtőtől a föld száraz anyagának táplá- ;
lására rendeltetett volna, s hogy ezen tápanyag '
nagy mennyiségbeni folytonos elvonása, idővel a
föld belszervezetére, és termékenyítési képessé-
gére nézve is káros befolyással lehetne.

Eddig azon hiedelemben voltak, mintha az
eddigi úgynevezett „mérsék" (moderateur) lám-
pákban nem lehetne petróleumot égetni, és ezért —
mint tudjuk — külön szerkezetű lámpákat készi-
tettek, melyek megszerzése azonban sokakat, —
kiknek még mérsék-lámpái egészen használhatók
voltak, — visszatartott ez olcsósága és tiszta vi-
lágítási képessége által, átalánosan divatba jött
földolaj használatától. De a nemrégiben tett kí-
sérletek bebizonyiták, hogy a földolaj a régibb
mérsék-lámpákban is, sőt még a konyha-lámpá-
sokban is igen jól és sokkal előnyösebben hasz- '
nálható, ha abba mintegy 20 százalék más olajat
vegyítünk. — Hozzá tehetjük még e tudósítá-
sunkhoz azon saját tapasztalatunkon alapuló ész-
revételünket is, hogy a fóldolajnak e vegyítése,
jó karban levő lámpákban, még sajátságos bűzét
is elveszti, ugyannyira, hogy a rendkívül érzé-
keny idegeket sem fogja többé kellemetlenül
érinteni. Az a legnagyobb hibája, hogy gyulé-
konyságánál fogva igen veszélyes. Z. G.

Egyveleg.
— (A haszonhajtó növények száma.) Göppert

boroszlói tanár az „európai kertekben müveit ha-
szonhajtó növényfajok" számát 2500-ra becsülte,
holott az egész földkereksége hasznos növényei
számát csak közelítőleg sem lehet meghatározni.

j — Az emiitett 2500 hasznos növényből 1140
| gyógyászati czélokra használtatik. — 283 enni-
j való gyümölcsöt és magot terem, — 117 mint fő-

zelék szolgál táplálkozásunkra, — 100 ennivaló
gyökereket, gümőket és hagymákat nyújt, — 40

! gabnafaj, — mintegy 20szágót, ugyanannyi ezuk-
: rot és mézet, 30 zsíros olajakat, 6 bort szolgáltat.
— továbbá mintegy 40 takarmánynövényt müve-
lünk, — 8 faj viaszt — 76 festőanyagot, — 16
sót szolgáltat és 200 technikai czélokra használ-

i tátik.
| Mérges növény mintegy 270 faj müvehetik.

Ezels között narkotikus vagy kábitó csak 66 ta-
láltatik, holott a többi erős méreganyagokat szol-
gáltat.

! Ezek szerint tehát az Európában müveit ösz-
i szes növényfajokból fele rész orvosi czélokra
használtatik, — 600, vagy '/4 rész élelmet szol-
gáltat, — 300 vagy ' / 8 rész a technika és az ipar

i terén szolgál javunkra, — '/,„ rész pedig mérges.
I — (Kötőtű az ember májában.) 1856. évi sep-
tember hóban egy 46 éves férjes nő, tébolyodott

\ állapotban, Szászország egyik kórházába jutott.
: Az intézetben folytonos ingerültségben volt, ugy
j szólva semmit sem aludt, enni sem akart és legfö-
lebb csak vizet ivott. Ilymódon természetesen
napról napra soványabbá lett és a kórházba jöve-
tele után 27 nap múlva meghalt. Hullája felbon-

! tatván, az átalános elsoványodáson kivül csak
máján találtatott egy fehér hoszudad forradáshely,
és ennek szövetéből egy három hüvelyk hoszu kö-
tőtűdarabot vettek ki, mely nagyon el lévén rozs-

i dásodva, csak egyetlen kis helyen volt kerek és
sima. Sem a test külső bőrén, sem a gyomron,

j sem magán a májon nem lehetett valamely ko-
! rabbi sérülést észrevenni, ugy hogy az utat és
' módot, melyen a kötőtű a májba hatolt, nem bir-
] ták tisztába bozni; és ezt annál kevésbbé, mint-
hogy az elhunytnak hozzátartozói sem tudtak
semmi felvilágosítást adni e tárgyban. Dr. B. L.

** (Megindító törvényszéki tárgyalás.) Egy
németországi esküdtszék előtt nemrég oly bűn-
vádi tárgyalás folyt, melyet az összegyűlt közön-
ség könyek közt hallgatott végig. Egy 20 éves ifjú
tanuló állt a tszék előtt, ki maga bevallá, hogy
kedvesét pisztolylövéssel megölte. A szülők elle-
nezvén tiszta frigyöket, a fiu és leány elhatároz-
ták, hogy kivégzik magukat, hogy ha a földön

| nem, Isten előtt egyesülhessenek. Napot tűztek
ki az öngyilkosságra. A leány kérte az ifjút, hogy
hagyja őt egyedül meghalni, de az rendületlenül
megmaradt szándoka mellett. Mindketten imád-
koztak, s ezután az ifjú a leány szivébe lőtt, de
midőn önmagát akarja meglőni, rémülve veszi
észre, hogy jegyesére a pisztoly mindkét csövét
kisütötte. Borzasztó zavarában uj lőkészleteket
keres, de nem talál. Az alatt a lövés zajára segély
érkezik s az ifjút öngyilkos szándéka kivitelében
meggátolják. A leány, a ki még csak négy napig
élt, könyörgött, hogy az itjut semmi bántalom se
érje. Az ifjú minden tartózkodás nélkül beszélte
el az eaetet az esküdtszéknek; mig atyja ez alatt,
kétségbeesve, önmagát vallotta a leány gyilkosá-
nak. Erre a védő ügyvéd kérdé, hogy a kétségbe-
esés ily fokán az őrültséggel liatáros indulat műve
eshetik-e betudhatás alá? Az esküdtszék „nem"-
mel felelt s az ifjút fölmentette.

** (Batty az oroszlánketreczben.) A jelenleg
Berlinben időző Eenz cirkusában pár nappal ez-
előtt Battynak egy balesete pillanatnyi ijedséget
okozott. Midőn Batty a ketreezben az oroszláno-
kat korbácsával hajhászta, az egyik oroszlánban
megbotlott, s elesett. A vén oroszlán azonnal
hozzávágott talpával, de csak csizmáját találta.
A eirkusban az ijedség hangos sikojban tört ki,
azonban Batty hirtelen felugrott, a korbácsot
felkapva, nyelével oly hatalmas ütést irányzott az
oroszlán fejére, hogy az meghunyászkodva som-
polygott társaihoz. Ekkor Batty hirtelen kezébe
kapta fegyverét, s az oroszláncsoportra kisütötte,
azután a ketreczből a közönség riadó tapsai között
ment H;

** (Bö áldás gyermekekben.) Egy berlini ipa-
ros neje a napokban hetedszer szült ikergyerme-
keket.

** (Kincstári macskák.) Az ausztriai katona-
költségvetés szerint 1500 ft. szükséges évenkint
a különböző raktárakban tartott macskák élelme-
zésére. .
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Egyház és iskola.
** (A pesti orvosi egyetemen) a dr. Sauer Ig-

nácz hirtelen halála által megürült belgyógyá-
szati tanszékre, az orvosi szak tanácstestülete dr.
Wagner Jánost választotta.

** (A magyar közjog a bécsi egyetemben) még
e tél folytán az állandó tantárgyak közé lesz so-
rozva. Belőle Virozsil, volt pesti egyetemi tanár,
tart rendes előadásokat.

** (Uj iskola, és jótékonyság.) Somogyme-

fyenek 250 ref. leiekből álló kis községe, Szilvás-
zent-Márton, közelebbről szép áldozatot hozott

a nevelés ügyének; ugyanis a régi romladozott
iskola helyébe uj tágas épületet állittatott, mely-
ben nemcsak a növendékek nyertek czélszerü he-
lyiséget, hanem a tanitó is alkalmas lakást
kapott. Az iskola megnyitásakor a község
apraja, nagyja örömünnepet ült, s ez annál inkább
szivből származott, mert a cserép fedelü tégla
épületet az áldozatkész község, minden más se-
gély nélkül, saját összehordott filléreiből emelte.
Ezen kivül, — mint levelezőnk irja, — akis község
egyesei a szükséget szenvedő alföldiekről sem
feledkeztek meg, szives adakozás utján 7 f. 60 krt.
adván össze e czélra, mely összeget a járási szol-
gabirói hivatalnak szolgáltatták át. A tiszta sziv-
ből adakozók elismerésre s köszönetre érdemesek.

** (Német tanítók Nádudvaron.) Nádudvar,
németajkú sárközi falu, három sziléziai tanítóját,
kik közül egyik sem tud három szót magyarul, min-
den áron le akarja rázni nyakáról, s helyökbe oly
egyéneket kivan, kik belföldiek s a magyar nyel-
vet tanítani képesek. Szomorúan tapasztalják ma-
guk a nádudvariak is, hogy mig az idősbek be-
szélnek magyarul, gyermekeik a magyar „abc"t
sem ismerik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (Méhészeti jutalomdijak.) A budapesti

mézeskalácsosok a tavaszszal négy-négy aranyból
álló jutalmat tűztek ki: az idei legnehezebb rajra.
— a legnehezebb anyakasra, — 8 végre a legtöbb
lépes-mézre, mit valamely méhész ez idén termel.
Mindezen tárgyak sept. 20-ától okt. 20-káig vol-
tak előmutatandók. Most hirdetik a pályázat ered-
ményét, mely következő : az első jutalmat nyerte
Derczbach Károly, Szécsőn, Pestmegyében, 61
fontos rajával; a másodikat Dittrich Ádám Vár-
dombon 70 fontos anyakasával, (Derczbaché szin-
tén 70 fontos volt, s a jutalom sorshúzás utján
jutott Dittrichnek); végre a harmadik dijat szin-
tén Dittrich Ádám nyerte 667 fontnyi lépes-mé-
zével.

J> (Háromszor virágzott ulmafa.) Mohorán
egy almafa, mely az idén gyümölcsöt nem hozott,
háromszor virult, s még e hó 22-én is teljes vi-
rágzásban volt. A mit a szájtól megvont ez évben
az idő, azért legalább a szemnek nyújt egy kis
kárpótlást.

«* (A kereskedés Aradon,) — mint levelezőnk
« irja, — szomorú lábon áll; rövid napok alatt bá-

rom ház csődöt mondott, s boltjaikat bezárták.
Ezenkívül a piaczon, a város kellő közepén, há-
rom bolt áll üresen melyekbe nem akad bérlő.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. Akadémia) mathematikai

és természettudományi osztályainak nov. 23-ki
ülésében az előadások sorát Dorner József 1. tag
nyitá meg, a „cyperus pannonicus"-ról értekez-
vén, mely növény a városligeti hattyutó kiszára-
dása után annak fenekén tömegesen kezdett
teremni. A cyperus pannonicus, Magyarország-
ban gyakori, kivált lapos vidékeken, de Buda-
Pest környékén eddig csak a soroksári határ
posványos helyein találták. A városligeti hattyutó
fenekét — mint tudva van — régebben kiásták,
aztán évekig viz borította; az idei száraz nyáron
azonban a tó kiszáradt — s mély fenekét most a
cyperus pannonicussal találták ellepve.— Ezután
Szabó József 1. tag Schwarz Gyulának a természet-
tudósok legutóbbi naggyülésén is bemutatott ér-
tekezéséből a Moulin-Quignonban fölfedezett
ásatag emberi állcsontról olvasott föl részleteket.
—- Végre Nendtvich Károly r. tag Hazslinszky
Frigyes eperjesi tanár akadémiai székfoglaló ér-
tekezését olvasta fel : a „zuzmó-rendszerekröl."
Hazslinszky a többek közt egy szibériai zuzmót
ismertetett, melyet Pest mellett a gubacsi pusztán
is fölfedezett. — A titoknok Sauer Ignácz 1. tag

T Á R H Á Z .
halálát jelentette az akadémiának; az osztály
egyik tagját fogja megbízni emlékbeszéd tartá-
sára. — Felolvasta azután Klein Mihály komá-
rommegyei főorvosnak jelentését a f. é. sept. 30-ki
rév-komáromi földrengésről, mit a helytartóta-
nács küldött át az akadémiához.

** (A pesti egyetemi dalárda) több tagja, az
egyetemi egyletek javára nagy hangversenyt ren-
dez. A főváros hölgyei közöl többen e czélra köz-
reműködésöket ajánlották föl.

** (A magyar képzőművészeti társulat) köze-
lebb tartott igazgató-választmányi ülésében a
rendezendő sorsjáték ügye volt szóban, melyről
érdekes tudni, hogy a sorsjegyek már készülőben
lévén, legrövidebb idő alatt áruba is lesznek
bocsátva. Ezen jótékony czélu sorsolásnak ren-
deltetése a képzőművészetek fejlesztésén kivül a
szerencsétlen csapások által sújtott művész-csa-
ládokat anyagilag is gyámolitani; a közönségre
nézve pedig azon kedvezménynyel jár, hogy 50
krjezáros sorsjegygyei a társulat által megvett,
összesen 9 —10 ezer ft. értékű müvekből, eredeti
magyar olajfestményeket, szobrokat és farag vá-
nyokat tekintélyes értékben nyerhet, melyek a
társulat helyiségeiben láthatók. — Az albumla-
pokról jelentették, hogy már nyomtatás alatt
vannak. — Végül Klimkovics Ferencz a gazdái
hivatalról lemondván, helyébe Petz Henriket vá-
lasztották meg.

** (Az orsz. magyar gazdasági egyesület)
igazgató választmányának utolsó ülésében az
őszi közgyűlés megtartását jövő januárra halasz-
tották. — Továbbá az egylet fölkérvén Gr. Fes-
tetics Taszilót, hogy a Keszthelyre tervezett
gazdasági tanintézet számára olcsó haszonbérbe
adott két tagból álló 200 holdnyi földhöz a köz-
ben eső kis darabot is átengedni szíveskedjék : a
nemes gróf nemcsak ezt megajánlotta, hanem az
egész földterületért fizetendő haszonbért is a
tanintézet számára alapítvány gyanánt oda aján-
dékozta. — Ezután az alföldi szükölködők javára
ez egylethez a lapok és vidéki gazd. egyletek
utján begyült pénzeket számlálták elő. A húsz
ezer forintot meghaladó kész pénzt — mely kö-
zött a lapunknál bejött összegek is bennfoglal-
tatnak — az egylet a kiosztás idejéig a takarék-
pénztárban kamatoztatja. — Végre Radó János
végrendelete került szőnyegre, melyben átalános
örökösévé a m. gazd. egyletet nevezte ki. A je-
lentékeny hagyatékhoz tartozó diószegi pinezék-
ben 800 akó érmelléki bor is ven, mely magában
15,000 ftra van becsülve.

Mi újság?
** (A magyar gazdaasszonyok utóbbi kiállí-

tásán) közfigyelemben s kitüntetésben is részesült
Mittermayer Frigyesnek kiállított méze egy kis
üvegharangban, amint azt maguk a méhek abban
szépen összeállították. — A kiállító e mézzel telt
üvegharangot Császárné Ő Felségének ajándé-
kozta, ki azt kegyesen fogadta.

** (A magyar ruha hódításai.) Mig itthon,
különösen a nők, magyar divatlapjaink divatképei
után öltözve, egymás után külföldivel cserélik föl
nemzeti öltözetüket, addig az igazi magyar vise-
let a külföld főrangú hölgyei között mindig na-
gyobb-nagyobb hódításokat tesz. így fővárosunk
egyik elsőrangú divattermében közelebbről a
szász királyi udvar számára egy nyusztprémes
bársony mentét, egy gasdagon zsinórozott fekete
bársouy szűrt, s aranynyal gazdagon kivarrott
fehér selyem mentét rendeltek meg. Ugyané di-
vátteremből egy nyuszt prémes fekete bársony
mentét indítottak útnak Nápolyba, egy ottani
berczegnő számára, s hasonlót küldenek Londonba
is Southerland hgnő kivánatára. Lady Bloomfield
a bécsi angol követ neje, — az idei őszön már öt
magyar mentét készíttetett, most ujabban két
fekete mentét rendelt meg.

** (Szűk Róza gordonka-művésznő hangver-
senye.) A fővárosi közönség által kedvezőleg
ismert gordonka-művésznő, Szűk Róza, ma 29-én
délután* fél 5 órakor hangversenyt rendez az
Európa szálloda termében. A hangversenyzőnőn
kivül közreműködnek még Pauli, Pauliné és Rumy
Gizella kisasszony is. A közönség, — mind a
részvevők jelessége, mind az érdekes műsorozat
után itélve, — sok műélvre lehet előkészülve.

** (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély foly-
tán, Szolner] Károly, tolnamegyei főispáni titkár
vezetéknevét „Szendrödy"-re változtatta.

** (A „Magyar Ember Könyvtárá"-nak hát-
ralevő két kötete), a III . és IV-ik kötet megjelent.
Tartalmát jövő számunk bővebben fogja ismert
tetni.

** (Kőbányán kórházat építenek) s e czélra
Pest városa egy telket ingyen átengedett.

** (Jövedelmes hangverseny.) Léván az alföl-
diek javára e hó 16-án műkedvelői hangversenyt
és sorsjátékkal egybekötött bált rendeztek, mely
az emiitett czélra 2300 frtot jövedelmezett.

** (A bélyegjegyek módosítása.) Miután gyak-
ran megtörtént, hogy más okmányokról leszedett
bélyegek ismét felhasználtatnak, ezentúl a bélyeg-
jegyek évszámmal lesznek ellátva.

** (Érdekes régi pénz.) Mohoráról Skriván
István egy érdekes kis régi pénzt küldött be
hozzánk a nemzeti múzeum számára, melyet áság
közben udvarán találtak. A kis pénz 1544-ből,
1. Ferdinánd és Zápolya korából való, évszámmal
s a koronátlan magyar czimerrel, csupán a paizs-
zsal ellátva. Muzeumunk régi pénzei között ez is
méltó helyet fog elfoglalni.

— (Vácz város inségi választmánya) az al-
földi szükölködők javára hangversenyt rendezett
e hó 15-én, mely leginkább a műveltebb osztály
által felkarolva, mint már emlitettűk 198 forint
tiszta hasznot eredményezett. E jótékonyczélu
előadás létrejöttének főérdeme köztiszteletben
álló jeles hazánkfiát Füredi Mihályt illeti, a ki,
közreműködő társaival együtt a szenvedő emberi-
ség iránti jó érzésből minden jutalom nélkül lé-
pett föl. Fölösleges dolog emliteni a lelkesedést,
melyet még most is tiszta érez hangjával eléne-
kelt magyar népdalaival előidézett. Kivüle közre-
működtek még : Kölesi Luiza k. a. énekben:
Kőművesné assz. Bajza „Apotheosis" czimü köl-
teményét szavalta; Eliassy Gyula ur hegedűn —
Feigel Károly, és Volecz János urak pedig zon-
gorán. Dicsérettel kell megemlítenünk, miszerint
a helyben működő inségügyi választmány igen
erélyesen működik, 8 eddig már — a püspök, és
káptalan által kezelt iveken kivül — 1200 forin-
tot küldött be a központi választmányhoz. — A. J.

** (A magyar viselet Aradon,) levelezőnk
szerint mindinkább kezd kimenni a divatból. Kü-
lönösen a magyar kalapokat cserélgetik föl a most
divatba jönni készülő, s nem is szép idomú svéd
kalapokkal. Mentségül azt hozzák föl, hogy az
ottani divatárusnénál, a ki maga is franczia ka-
lapokat visel, magyar izlésü kalapokat nem kap-
nak ; e mentség azonban megbukik, ha mondjuk,
hogy nemcsak egy divatárusnő van a világon. A
férfiak azonban, — egy bizonyos osztályt kivéve,
— nagyobbrészt megtartják a hazai öltönyt.

** (A színészet Aradon.) Múltkor emiitettük,
hogy a közönség nem méltányolja eléggé Latabár
színigazgató szorgalmát és igyekezetét. Most le-
velezőnk örvendetesebb tudósítással lep meg, s
mint irja, a társulat ott maradása a második bér-
let által teljesen biztosítva van; a zártszékek
többé nem üresek s a földszint is 'látogatva van.
— Latabár az első húsz előadáson is több új-
donságot mutatott be, mint Szabó igazgató az
egész téli idény alatt, s ha a drámai személy-
zet hagy is némi kivánni valót, tekintetbe kell
vennünk, hogy az elszaporodott színtársulatok a
jobb tagokat annyira igénybe veszik, hogy egy
teljesen rendezett drámai személyzet összeállítása
alig lehetséges. A társulat operetté-előadásai
semmi kivánni valót sem hagynak. Az igazgató
e hó 24-én Pestre utazott, hogy ismét uj darabok
hozatala által a közönséget megörvendeztetve,
magát a pártoltatásra továbbá is érdemessé te-
gye. Nem lehet érintetlen hagyni, hogy izraelita
atyánkfiai közöl nagyon kevesen látogatják a
színházat, noha más években a színházi közönség
harmad része mindig általok volt képviselve. A
társulat tagjai közöl a közönség osztatlan tetszé-
sét leginkább Hirtling Mari nyerte meg, »
az elismerés, mely játékát kiséri, jutalomjátékán
mind a közönség tömeges megjelenése, mind pe-
dig koszorúk- és tapsokban bőven nyilatkozott.

** (Halálozás.) A sz. ferenezrend főkormány-
zója, Repka Kasszian, e hó 11-ikén, élte 70-ik
évében Galgóczon elhunyt. Helyébe uj kormányzó
választása végett dec. 8-ra Gyöngyösre szerzetesi
gyűlés van hirdetve.

** (Halálozás.) Boronkay Lajos, volt 186l-ki
képviselő, e hó 20-án meghalt. A haza egy kitűnő
hű fiát, Hontmegye egyik leglelkesebb vezérét,
minden közügy ,egy áldozatkész tevékeny férfit
vesztett benne. Áldás hamvaira!
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** (Kiegyezés a tagosítás ügyében.) Báró
Jeszenák Jánosné és a nyitramegyei Újlak mező-
város volt ui béresei, az erdő- és legelő-elkülöní-
tés és tagosítás iránt barátságos egyezségre lép-
tek. Négy hold erdő- és négy hold legelőben
történt a megállapodás. A volt úrbéresek összes

illetményüket három darabban hasittatják ki, hat-
nak kivitelével, kik szántóföld, rét-, erdő- és
legelő-illetőségüket egy-egy darabban veszik ki.
— Ezen egyezség hosszas villongásnak vetett
véget. Ugyancsak az említett báróné az alföldi
szükölködők részére 150 öl fát bocsátott a magyar
országos gazdasági egylet rendelkezése alá, Gyön-
gyöstől egy órányira fekvő gy.-patai birtokán.

— (Drága munka ezen olcsó világban.) Egy
alföldi helyről a következő tudósítást veszszük :
,,N. megye N. kertész községe bizonyos uradalom-
tól földjein kivül a községbeli regálét is haszon-
bérben bírván, ez utóbbit Z.-nek alhaszonbérbe
kiadta. Az uradalom a regálé-haszonbér befizeté-
sét sürgetvén : a község Z. ellen, — többszöri
eredménytelen fizetési felhívás után az egy órá-
nyira levő N. városbeli X. ügyvédet küldte ki a
hátralék törvényes behajtása végett. X. ügyvéd ur
egy napon N. községben megjelent, Z.-t a kis-
biró által maga elébe a helységházához hivatta,
tőle a — különben a helységházánál is meglavő
— szerződéseket megtekintés végett előkérte, az
általa regálebérbe eddig lefizetett részletekrőli
nyugtákat átvette, s ezek összegéről neki bizonyít-
ványt adott. Ezen nevezetes dolgokat végezvén
X. ügyvéd ur, félórai időzés után haza hajtatott.
— Itt azután, mint Z.-en megveendőt, következő
8pecifícatiót készített és küldött N. községhez :
1863. év <lij-jegr_zék

hó nap Z-nek.
Sept. 20. Tényvázlat községi korcsma haszonbére iránt 3 ft.

„ bolt „ „ 3 „
„ mészárszék „ „ 3 „
„ rét oldali korcsma „ „ 3 ,,

„ 21. Intés és felhívás a számtételre 6 „
A fennebbi haszonvételek összeszámítása s
az 1117 ft.85 kr. hátralék felett szerkesztett
okirat 20 „
fuvardíj 1 „

30.

Összesen 39 ft.
X. ügyvéd.

„Tényvátlat" itt a haszonbér egyes tárgyaiért
fizetett összegekről a szerződések megtekintése
által szerzett egyszerű tudomást jelenti. A sep-
tember 30-án szerkesztett okirat a lefizetett ráták-
nak az összes haszonbérleti összegből levonása
eredményét foglalja magában. Reméljük, megüt-
közve fordul el az eféle erős számadástól azon
tisztes osztály, mely az igazság mérlegét kezeli,
főképen az idei ínséges időben."

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

Az alföldi szükölködők számára : Pestről az
evang. gymnazíum 4-dik osztályának növendékei
5 ft. 50 kr. — Jolsváról egy magánkörü összejö-
vetel alkalmával Stverteczky László által 9 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 20. „A Lelencz." A nemzeti

színház által kitűzött 80 arany első pályadíjjal
jutalmazott népszínmű 4 felvonásban. Irta Szig-
ligeti. — A népszínmű terén már évek óta a
fölmerült uj müvek gyenge kísérletek voltak
csupán, melyek inkább visszaesésről, mint ha-
ladásról tanúskodtak; azonban népszinmü-iro-
dalmunk megalapítója, Szigligeti, most újra elő
állt, s ez uj müvével ismét egy becses követ tett
azon általa kezdett épülethez, melynek kiépítésére
oly sokan siker nélkül vállalkoztak. A „Lelencz"
bár minő alapos kifogásokat tegyen is, egyes ré-
szei ellen az itészet, egészben véve egyik Jegha-
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tásósabb népszínmű irodalmunkban; se hatás, me-
lyet előidézett, annál valódibb, mert azt minden ke-
resett eallangok, dal, táncz és látványosságok alkal-
mazása nélkül, pusztán a mű drámai becse, a mese
érdekfenyitő volta, a szerkezet egyöntetűsége által
érte el. Szigligeti termékeny tolla a ,,Csikós" óta
jobb népszínművet alig ajándékozott az iroda-
lomnak. A hatást nagyban emelte az előadás je-
lessége is. Priell Kornélia, Felekiné, Feleki egy-
mást múlták fölül. A legkisebb szerepek is kitü-
nőbb színészeink kezében voltak. Ez előadás
büszkesége lehet a nemzeti színháznak.

Szombat, nov. 21. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzetté Gounod.

Vasárnap, nov. 22. „A bujdosó kurucz."
Népszínmű 4 felv. Irta Szigligeti. E napra Szig-
ligeti „Lelencze"' volt hirdetve, de Prielle Kor-
nélia betegsége következtében elmaradt.

Hétfő,nov. 23. ,.Perrichon ur utazása.'"Fran-
ezia vígjáték 4 felv.

Kedd, nov. 24. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Szerda, nov. 25. „Az arcsátlanok." Franczia

színmű 5 felv.
Csütörtök, nov. 26. „A kunok." Opera 3 felv.

Irta Császár.

Budai népszínház.
Nov. 20. „A brazíliai." Tréfajáték 1 felv.

Francziából ford. Tarnay. Ezt követte: „Tíz leány
s egy férj sem." Operetté 1 felv. Zenéjét szer-
zetté Souppé.

Nov. 21. „Gyermektelen ház." Vigj. 3 felv.
Ford. Tarnay. Ezt követte „A fecsegök." Operetté
2 felv, Offenbachtól.

Nov. 22. „Dunanan apó és fia utazása." Ope-
retté 3 felv. Offenbachtól.

Az „Ördög pilulái" előadásához szükségelt
előkészületek miatt a színház november 23-tól
28-ig zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
6931. A „Magyar ember könyvtára" előfizetőit

értesítjük, hogy a hátralevő III. és IV. kötet szétküldését
múlt héten elkezdé a kiadóhivatal. Naponkint több száz
példány adatik postára, s remélhető, hogy két hét alatt
mindenki megkapta példányait.

6982. Bécs. D. 1. Nem feledékenység, nem halasztás
vagy mulasztás forog itt szóban, hanem valóságos physi-
kai lehetlenség áll utunkban. Ön bámulni fog exen állítá-
sunkon, s hajlandó lesz azon kedvező gyanúsításra, hogy
tán tréfálunk. Fájdalom, igen komolyan beszélünk. Azok a
hadi tárgyú czikkek nem adhatók; néhány meghiúsult ki-
sérlet bevégzett tényként áll előttünk. Többet mondanunk
felesleges. Az uj küldemény szintén nem vándorol a feledés
kosarába, hanem a többivel együtt szaporítani fogja a re-
mény virágbokrétáját. (Bocsánat, hogy ily tulipánosán kell
beszélnünk).

6933. Rozsnyó. S. M. Örvendünk, hogy levelünk oly
alkalmas időben érkezett ön hajlékába. Az uj küldemény
megjött. I

6934. Sűmeg-Rendek. Barcza S. Az irói segtly-egy- '
etet illető 10 ftnyi kamatküldeményt vettük s az illeti

pénztárnak kézbesítettük. Szivesen szolgálunk máskor is,
azonban értesítenünk kell az illetőket, hogy az irói segély-
egylet pénztárnoki vagy jegyzői hivatalát megtalálja az
tteni posta még akkor is, ha a levélen a lakás nem volna
s feljegyezve. (Azért azonban az egylet pénztárnoka és

jegyzője gyakrabban hirdethetnék, hol laknak).
6935. Egy anyának. Oly helyzetben és viszonyok

között, mint a minők között e mű született, kétszeresen
méltánylandó érzelmek. A művészeti oldalt tekintve is
kevés észrevételünk van Nem rajtunk fog múlni.

6936. Temesvár. P. F Az isméti megemlékezésért
szíves köszönetet mondunk, s várjuk az ujabban Ígérteket.

6937. G.-Kis-Salló. Sz. P. A nép napi életéből me-
ritett kis czikk^t igen korszerűnek tartjuk.

6938. N.-Kalló. Sz. V. A dij dolgát kérjük elinté-
zettnek tekinteni. Szivesen tettük.

6939. Az almási vértanuk. Csinos kezdet, de csak
— kezdet. Ajánljak a jelesebb balladái formák tanulmá-
nyozását. Az a Garay „Konf'-jából kölcsönzött hang és
forma nem illik már minden tárgyra.

6940 Gödöllő. G. B. A küldeményből használni fog-
juk, a mit lehet. A régi oklevél irományaink között bizo-
nyosan meglesz, s adandó alkalommal előkeressük.

SAKKJÁTÉK.
205. sz. f. — Berger J á n o s t ó l (Gráczban).

Németország sakkjátszói közelebbről összejövetelt tar-
tottak Düsseldorfban, s mind a játszmák-, mind a felad-
ványokban érdekes versenyre keltek. Addig is, mig e kis
kongresszus részleteiről körülményesebben szólanánk, elő-
postául közöljük az első díjjal jutalmazott feladványt,
mely a következő :

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 200-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben.)

1. Be2—c6 Kd4—e5 ' 3. Fe2—c4 tetsz. sz.
2 Hd6—f5 d5—d4 | 4. Bc6—e6imat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József,
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Mokrinban : Vecsey Lajos.
— Moóron : Radványi Vilmos. — Pécsett : Rittkay János.
— Nagy-Kikindán : Wolsingerl.— Rimaszombatban: Ter-
hes L. — Sárospatakon : Roth Kálmán — Debreczenben :
Sperber F . — Bajmakon :Weisz Fülöp.— Tályán: H.Nagy
Lajos. — Pesten : Cselko György. — Vekerle László. —
Egerben : Tilkovszky F.

Rövid értesítés. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a
202 ik sz. feladványban Világosnak törekvéseit Sötét a
harmadik lépésben F d 6 — c 7 lépéssel meghiúsíthatja,
s így a mat-adás lehetetlen. A feladványon, véleményünk
szerint, lényeges átdolgozás nélkül segiteni is alig lehet.
A gátoló húzást itt is Fülöp József ur éles láttása Jvette
észre először, kitől a legalaposabb észrevételeket kapni
már többször volt alkalmunk.

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

fametszettel. Hetedik évfolyam Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.

Kakas Marton hnmorisztikas naptára. Hatodik évfo-
lyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.

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

M a j e r I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

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

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

Papr ika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r P é t e r . Csinos boritékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

W"Melléklet : Előfizetési fölhívás a „Ma-
gyar nemzet classicus irói" czimü uj nemzeti
vállalat negyedik évi folyamára.

TARTALOM.

B. Erdélyi Vazul (arczkép). — A visszatért fecske.
Komáromi Kálmán. — Egy lengyel történet (vége). Jókai
Mór. — A Tisza bölcsője (folytatás, két képpel). P. Szath-
máry Károly. — Képek a hazai népéletból (XXXVI. kép).
— A titkos szerek. Dr. Bardocz Lajos. — A kőolaj. —
Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

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

Tizedik évi folyam.

Pest, december 6-án 1863

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 i't. Fél «vre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujsatc : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

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

j %jm& Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g 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 Altonábaii : llaasensteiii és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Ottó Moílif n és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
trsii-ga7.diis7.ati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. 13élyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

K u l c s á r I s t v á n .
(1760-1828.)

Kulcsár István, irodalmunk egyik úttö-
rője, a magyar hírlapirodalom egyik meg-
alapítója, 1760-ban Rév-Komáromban tisz-
tességes szüléktől született. Ugyanott végez-
vén mind alsóbb iskoláit, mind pedig a
gymnasiumot, a pannonhalmi sz. Benedek
szerzetesrendbe lépett, hol a bölcsészetet
1780 s 1781-ben dicséretesen végezvén, a
pozsonyi seminariumba költözött. Azonban
a szerzet 1786-ban eltöröltetvén, Kulcsár is
végbucsút vön a papi pályától, s mint világi
ember kívánt hazájának használni. Miért is
a következett 1737. évben tani-
tói hivatalra készült, s e pályát
12 évig tanítványai átalános be-
csülése és közmegelégedése közt
folytatta. Tanított a komáromi,
szombathelyi és esztergami gym-
nasiumokban.

Előadásait könyv nélkül tar-
totta, a szóról szóra való felele-
tet nem fogadta el, s ki magát
hamarjában latinul kifejezni nem
tudta, annak magyar feleletével
is örömest megelégedett, a mi
akkor még nevezetes esemény
volt. Többször megtörtént, hogy
midőn más iskolabeliek valami
okon a harangszó előtt bocsáttat-
tak ki, a helyett, hogy haza men-
tek volna, Kulcsárt tódultak hall-
gatni, ki őket szivesen fogadta.
Esztergomban ez időben több
nevezetes férfi, mint Sáfár, Ká-
csor, Révai, llozdovits voltak Kul-
csár tanittí-társai.

1799. év végével lelépett a
nyilvános tanítói pályáról, s mint
nevelő, tolnai gróf F e s t e t i c s
György fiát, Lászlót, vezette be
lelkiismeretes szorgalommal a
tudományok országába. Ezután
gróf Viczaynál is volt, de csak
rövid ideig, mert 1806-ban már
mint pesti lakos, meginditá a
„Hazai Tudósításokat," melyeket
külföldi tudósításokkal és „Hasznos Mulat-
Ságokkal1' bővitve, majd 22 évig adott ki.

Kulcsár hő kebellel pártolt minden nem-
zeti ügyet, különösen a magyar színészet
ügyeért igen sokat fáradozott, s anyagi ál-
dozatokat sem kiméit.

Midőn Festvármegye, a báró Wesselényi

Miklós által az 1807/8-ki országgyűlés alkal-
mával Erdélyből Pestre szállított, s utóbb
e megyének átengedett színész-társaságot
1813-ban a kedvezőtlen körülmények miatt;
már-már eloszlatni szándékoznék, Kulcsár
István annak igazgatását magára vállalta, s
a társaságot, noha tetemes áldozattal, 1815. '
júliusig fentartá.

Meg akarván örökíteni Pesten a magyar
színészetet, a mai szép- és hatvani-utezák
szegletén egy üres háztelket vett, s azt Pest-
megyének 1814. január 26 ki közgyűlésében

KULCSÁR ISTVÁN.

magyar színház építésére ajánlotta föl, s egy-
szersmind : „Hazafiul javallás magyar nem-
zeti theatrom építéséről" czimü röpiratban
lelkes szavakkal hívta föl a nemzetet e szép
czél létesítésére, mit 1815 ben : „Buzdítás a
nemzeti theatrom felépítésére11 czimü iratban
ismételt.

Azonban szavai még akkor a pusztában
hangzottak el, mert sokan korainak tartot-
ták, pártolni azon eszmét, melyet 23 évvel
utóbb Széchenyinek is csak sok küzdelem-
mel sikerült létesiteni. 1815. június havában
tehát, nem lévén képes többé fedezni a szín-
társulat költségeit, kénytelen volt annak
igazgatásáról lemondani.

Munkái a „Hazai és külfödi tudósításo-
kon," „Hasznos Mulatságokon," s a fennem-
litett magyar színház építése iránti röpira-
tain kivül a következők : Mikes Kelemen

törökországi levelei, Szombathely
1791. — Magyarország Históriája
Gebhardi Lajos Albert munkáji-
ból magyarázta Hegyi József,
megigazította és 1803-ig foly-
tatta Kulcsár István, Pest, 1803.
— B. Laudonnak Nándorfejérvári
Győzelme. Szombathely, 1790.
— Krónika a mohácsi veszede-
lemtől a bécsi békülésig Magyar-
országban, Erdélyben, Havasal-
földön és Moldvában történt dol-
gokról. Pest, 1805. — Továbbá
kiadta még a Székely krónikát is.

íróknak, s átalában a tudo-
mánykedvelöknek nagy barátja
volt, s többször gyüjté őket há-
zában maga köré, a mint kortár-
sai közül számosan följegyezték,
hogy a magyar nyelv és iroda-
lom előmozdítása s terjesztésére
hathatós és sikeres befolyással
valának Pesten majd 20 évig a
Kulcsár- és Vitkovits-h&z&k.

Szüle téshe lye , Komárom
iránt, azzal bizony itá háláját,
hogy a megyének közel négyezer
kötetből álló könyvtárt ajándé-
kozott.

Kulcsár életét a jótékonyság,
nyájasság, b a r á t s á g o s vendég-
szeretet, tudományos műveltség,
s a legtisztább honszeretet jel-
lemzi.

Meghalt 1828. márczius 30-án, életének
68. évében. Porai a Pestbelvárosi föegyház
sírboltjában nyugszanak; s emlékét az egy-
ház belsejében fehér márványból, elhunyt
szobrászunk Ferenczy keze által készített
sirkö tartja fenn, a következő felírással :
„Kultsár Istvánnak a nemzetiségre buzgó

ÖLHETI NAPTÁR.^
•Hó- K a l h o l l k a g é s P r o t e s t á n s G ö r ö g - o r o s z I z r a e l i t á k © N a p - í H o l d -

és hetlnap naptar naptar naptara k e l | d e i e i | n y u g . kel | delel | nyűg.

December N O v . (ó) Kiszlav <$. p. m. P . ó. P . 6. P . 6. P . ó. P .
29 Vasár D l Adv. Satur. D 1 Advent 17 F 26 Gerg. 18 7 25 48 24 4 11 8 6 2 4& 10 18
30 Hétfő András ap. András 18 Plató 19 7 27 48 45 4 10 9 6 3 32110 49

1 Kedd Fejérke Natália 19 Abadiás 20 7 28 49 7 4 10 10 7 4 16 11 16
2 Szerda Bibiána szűz jBibiana 20 Gregor 21 7 29 49 30 4 9 111 9 4 59 11 40
8 Csőt. Xavér Ferencz j Xav. Fer. 21 B. A. beav. 22 7 30 49 53 4 9 • • 5 41 12 3
4 Péntek Borbála szűz (Borbála 22 Philemon 23 7 81 50 17 4 8 0 H 6 23'12 26
5 Szóm. Sabbásapát iAbigail 23 Amphiole {2412.Sabb. 7 33 !50 42 4 8! 1;15 7 7 12*49

Holdnegyed : (g; Utolsó negyed 3-án, 1 óra 30 perez este.

49-ik szám.


