
** (Gr. Széchenyi Béla) nyilatkozik, hogy
neve csak tévedésből kerülhetett az „uj biztositó-
intézet" több lap által elősorolt alapitó tagjainak
sorába.

** (Gerő Jakab társulata), mint nekünk
irják, e hó 7-én távozott el Dézsről, hol két hó-
napi tartózkodása alatt, a kedvezőtlen téli idő
daczára is, szép pártolásban részesült. Az előadá-
sok közöl két jótékony czélu előadás említendő
fől leginkáb, fele részben az egyik az ottani ref.
leányiskola, a másik a szükölködők javára.

— (Tolna városában is,) melyről oly ritkán
történik a lapokban említés, történt most va-
lami, a mit elhallgatni kár volna, s a miről e
napokban vettük a következő tudósitást : „Fá-
radhatlan buzgalmu tanárunk Ruzsinszky Nán-
dor ur f. hó 8-án az alföldi szükölködők segélye-
zésére szini-előadást és müversenyt rendezett. Az
előadott darabok : „Egy kis kaland" Obernyiktől
és „Férj-elv és női csel" Kövértől, 201 forintot
jövedelmeztek; melyekből 151 forint az alföldi
szükölködőknek a Pesti Napló utján, 50 ft. pedig
a tolnamegyei szükölködőknek az itteni segélyző-
bizottmánynak kézbesítettek. De nem a meg nem

• vetendő jövedelem, sem pedig a tapintat-teljes
rendező ügyessége az, mely e sorok írására birt;
hanem azon körülmény, hogy a jól sikerült elő-
adásban nagyobb részt nem magyar hangzásu
nevüek, sőt olyanok is szerepeltek, kik honunk
édes nyelvét nem az anyai tejjel szopták, mégis
mily tiszta kiejtés! mily szorgalom! pedig ugyan-
csak sok kisérteten kellett keresztül esniök! de
ők hivek maradtak föltételökhöz, és megmutatták,
hogy nem a név teszi magyarrá az embert, hanem
a sziv. Miután az előadás jelesül sikerült, méltá-
nyos mind azok nevét ide iktatni, kik a szini elő-
adásban szerepeltek : Aszmann Anna, Bubonyik
Teréz, Maixner Mari, Jáger Nina kisasszonyok, és
Guttmann Lajos, Csepinszky Andor, Bene Gyula,
Trixler Antal urak; a szavalatban : Geisz Ilka
és Klotild kisasszonyok; a műversenyben : Hof-
fer testvérek a fuvolán, Koster Boldi és Havlics
Hermin a zongorán. Befejezésül arra kérjük a
rendező tanár urat, miután az inség nem egyha-
mar fog elmulni, sziveskedjék minél előbb hasonló
czélra uj szini előadással lepni meg bennünket.

** (Vita a táncz fölött.) B.-Csabán néhányan
közelebbről hangversenyt adván a szükölködők
javára, élénk vita támadt, hogy azt táncz köves-
se-e? A kaszinó választmánya, — mint a ,,H"-
nak irják, — megelőzőleg böles tapintattal hatá-
rozottan kimondá, hogy a hangverseny után
táncznak helye nem lehet. Zenét hallgatni müél-

• vezet, de tánczolni kedv nélkül nem lehet: jó kedv-
vel tánczolni pedig, midőn közel hozzánk ezerek-
nek homlokán as éhenhalás aggodalma borong,
— riadva pengetni a sarkantyút, midőn körülöt-
tünk a kétségbeesés tördeli kezeit: ez — legalább
nem volna folytatása ama részvevő könyörület-
nek, mely a hangversenyt előidézé. Megrakodni
pedig tündöklő öltözékkel, midőn amott az utolsó
fehérnemütői válnak meg, hogy az éhes magzat ke-
nyeret kapjon — disharmonia! — Igy a táncz el-
maradt, de a hangverseny azért a jótékony czélra
150 ftot jövedelmezett.

** (Szép intézkedés.) Hajdu-Böszörmény vá-
rosa, közelebbről tartott városi közgyülésében
173,000 ftnyi szép összeget határozott a követ-
kező közczélokra fordittatni : 60,000 ft. inségi
kölcsön gyanánt lesz kiosztandó, 20—300 ftos
összegekben, fekvő vagyonokra, kétszeres értékü
biztositás mellett; — 50,000 ftot iskola-építésre
fordit, s a népesség arányához képest ez összeg
9/10 részében a ref., '/,„ részében a g. kath. egyház
részesül; — 50,000 ft. takarék-pénztár állitására
lesz forditandó, melynek már alapszabályait is
elkésziték, s megerősítés végett mielőbb föl fog-
ják terjeszteni; -- 13,000 ft. pedig megcsorbit-
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| hatlan örök tőke gyanánt lesz elhelyezendő, s
kamatait a már emlitett arányban kizárólag az
iskolatanitók javadalmazására forditják.

** (Magyar-egylet külföldön.) Zürichben
lakó hazánkfiai még két évvel ezelőtt magyar-
egyletet alakitottak, mely azóta folyvást szép vi-
rágzásnak örvend. Az egylet czélja : hetenkinti
összejövetelek által alkalmat nyujtani a tagoknak
a magyar nyelv gyakorlására; továbbá a Zürich-
ben tartózkodó, vagy az ott átutazó magyarokat,
ha szorultságba jutottak, telhetőleg gyámolitani;
végre a tagoknak becsületes magukviselete által
az idegenek előtt becsületet, s a magyar nép iránt
rokonszenvet szerezni!

** (Halálozás.) A mint Mező-Sasról, Bihar-
megyéből irják, Kőrösi Ferencz ottani közbirto-
kosnak minden női erényekkel ékeskedő leánya
Róza, e hó l-jén meghalt. Alig volt 17 éves, mi-
dőn ez ifju szép virágot letörte a halál. Benne
az egyház buzgó hivét, pártolóját s a szegények
valódi védangyalukat vesztették el.

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőséghez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködők számára : Bécsből az
ottani magyar iparos ifjuság egy általa rendezett
népes tánczvigalom tiszta jövedelmét 112 ft. 70
kr. — Pueztaberényből Vass Gyula gépész 5 ft.
— Zirczről (a kenyérosztó pesti albizottsághoz)
többen Szalay Alfréd által 52 ft. (Az egyes ada-
kozók : Bula Teofil 10 ft, Horváth Ágoston 10
ft., Pákozdi Román 1 ft., Faddy Kristóf 10 ft.,
Szalay Alfréd 10 ft., Szmodiss János 6 ft., Mada-
rász Mihály 5 ft., összesen 62 ft.) — Vámos-
Mikoláról egy tánczvigalom tiszta jövedelme Gal-
góczy Endre által 16 ft.

Hugó Károly költő számára : Nagyváradról
dr. Grosz Lajos 1 db. cs. arany.

A 117 éves Farkas László számára : Sza-
bolcsmegye Gáva községből Bessenyey László 3
forintot.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 12. „Brutus és Lucretia."

Dráma 4 felv. Irta Hugo Károly. E jeles dráma
müvészi előadással valóságos élvezet volt a kö-
zönségnek. Jókainé és Egressy müvészi játéka a
hatást sokszor egész az elragadtatásig fokozta.
Emlitést érdemel a kegyelet azon szép eljárása,
mely ez estén a nyomorral küzdő szerző iránt
nyilvánult; ugyanis az eat tiszta jövedelmének fe-
lét 102 ft. 32 krt a nemz. szinház igazgatósága
Hugo Károlynak küldötte el.

Szombat, febr. 13. „Alvajáró." Opera 3 felv.
Zenéjét szerzette Bellini. Murska I. mint Anina.

Vasárnap, febr. 14. „A vén bakancsos és fia
a huszár." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigeti
József.

Hétfő, febr. 15. „Londoni arszlánok." Vigj.
5 felv. Angolból ford. Csepregi.

Kedd, febr. 16. „Fra-Diavalo, vagy a terraci-
nai fogadó." Opera 3 felv. Zenéjét szerzette
Auber.

Szerda, febr. 17. „A nőuralom." Vigj. 3 felv.
Irta Szigligeti.

Csütörtök, febr. 18. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Irta Piave F. M. Zenéjét szerzette Verdi.

Hildái népszinház.
Febr. 12—18. „Az ördög pilulát." Nagy bo-

hóság 15 képlettel 3 szakaszban.

Szerkesztői mondanivaló.
7060. Tolna. S. K. A tolnai társaskörök nemes vetél-

kedése teljes elismerésünket hivja fel. A példányokat a
iivánt számban megküldöttük.

7061. Szirák. Igen sajnáljuk, hogy kedvezö válaszsaal
nem szolgálhatunk. Az egyik czikket nem tartjuk kor- és
alkalomszerünek; a másiknak tárgya már több izben rész-
letesen volt ismertetve lapunkban, s nem akarnánk ismét-
lésekbe esni. A régibb óhajtás iránt, a mostani megválto-
zott viszonyoknál fogva,mindeddig nem rendelkezhettünk.
Az kizárólag a kiadó hatáskörébe tartozik.

7062. R -Palota. B. J. Teljesen méltányoljuk a
jószándékot. Azonban annyi mindenféle,,orvosszer" leirása
s ajánlása küldetik be hozzánk, hogy a nagy Aesculápnak
is bajos volna, köztök eligazodni. Majd minden emberi és
állati betegség ellen akadnak afféle kedvencz, dilettáns
szerek, melyeket egyszer-másszor sikerrel használtak,
s melyek mellett meleg kebellel buzog az illető feltaláló,
vagy alkalmazó. Mi megvalljuk, hogy nem nagy bizalom-
mal vagyunk ama legtöbb esetben igen czifra és össze-
visszakevert szerek iránt, s rendesen inkább másokra
bizzuk a kikürtölés dicsőségét.

7063. N.-Enyed. G. L A rajz már elkészült, s vala-
melyik közelebbi számban, a magyarázattal együtt közöl-
hetni reméljük.

7064. M.-Óvár. P. E. Az előfizetés magánuton (nem
levélben) február 5-én érkezett hozzánk. Ekkor már a
P. U. januárhavi számaival nem szolgálhattunk. Innen tör-
tént, hogy az elöfizetést február—juliusra irták be. Utóla-
gosan most a V. U. januári számait is megküldi a kiadó-
hivatal.

7065. Debreczen. A Hogy a „rák kimászott" s csak
a rubrumban maradt meg, nem a mi intézkedésünk volt.
Vannak még lehetetlenségek.

7066. Szécsény. M. A. Nem értjük a hegedüszóban
a szép mesét. Világosabb elöadást kérünk.

7067. Tisza-Tarján. É. A. Meg volt már emlitve
lapunkban.

7068. tiöllnitz. Sz. J . Az ajánlott rajzokat és czikke-
ket örömmel várjuk A rajzokra nézve lehető correctséget
kérünk.

7069. Az éneklő lélek. A népmonda tárgya eleggá
érdekes volna, de az előadás igen mesterkélt és czikor-
nyás. Az elbeszélő öreg parasztban minden egyszerüség és
naivság hiányzik; oly czifrán rakja a szavakat, mint va-
lami vad poéta.

7070. A vizröl, különösen a légi vizröl. Az elő-
adási modor kissé száraz, s nem annyira hirlapi czikkbe,
mint inkább tankönyvbe való. Különben is többször szó-
lottunk már a fölvett tárgyról.

SAKKJÁTÉK.
217. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán).

Sötét.

?P«12

i b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 212-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Világos. Sötét.

1. F f 6 — d 8 K d 6 — e 5 :
2. F d 8 — e 7 tetsz. szerint.
3. F e 7 — \ mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Kövágó-Örsön : Gold
Samu. — Mooron : Radványi Vilmos. — Debreczenben:
Zagyva Imre. — Sperber F. — Budán : Medgyesi Ödön.
Nagyváradon : Pál Rezső. — Sárospatakon : Roth Kálmán.
— Pesten : Cselkó György. — Bajmakon : Weisz Fülöp.

NAPTÁR.
IIÓ-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szorab.

Februárius
C 2 Eleonora
Péter székfogl.
Romána
Szökőnap
Mátyás apóst.
Ösd(Nestor)pk
Leander püsp

j('2 R Í minis
N. Péter
Reinhard
Szökőnap

, Mátyás
jVictorin j
Leander

Görög-orosz
naptár

Február, (ó)
OETriod.kezd

10 Süropus
11 Nicephor
12 Melet
13 Martinián
14 Auxentius
15 Onesimus

Izraeliták
naptára

Adar R.
14
15
16
17 Ksbriel
18
19 Koppelm.
20 Sabbath

0 N a p . H o l d -
hossza|kél |nyug:|hossza | kél ] nyüg.

fok vl.
332 8
333 9
334 9
335 9
336 9
337 10

ó. p.
7 0 5 30
6 58Í5 32
6 56'5 34
6 53 5 36
6 52I5 37

Iloldncgyed : © Holdtölte hétfön 22-én, l l óra 17 perczkor éjjel.

6 50!ö 38
338 10.'6 49 5 39211 6 1 1 1

fok vl.
138 21
150 15
162 13
174 16
186 24
198 40

ó. p.
4 42
5 42
6 45
7 48
8 51
9 56

6. p
5 54
6 19
6 42
7 5
7 27
7 52
8 19

TARTALOM.
Terényi Lajos. Szathmáry Károly. — Fölépitem ujra.

Linczy Károly. A hittagadő (folyt.). Jókai Mór. — A
magyar hírlapirodalom (folyt.). Szinnyey J. — A Duna
jegén (képpel). — A temesvári uj izraelita templom
(képpel). Pesty Frigyes. — Egy kis megjegyzés az „Al-
földi népbabonák" czimü gyűjteményre. Karcsanyéki. —
Debreczeni levél. — Egyveleg. — Tárház : Ipar, gazda-
ság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások.— Mi ujság? — Nemzeti szinház.— Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár. '

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer é» Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

9-ik szám.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre ; Hirdetési dijak a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdre : Egy, négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtaUísnál 10 krba:
háromszor- va fy tobbszön .gtatasnal ceak 7 krba számittatik. - Külföld™ nlzve kiadó-hivatalunk Vzá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AltonnbHn : Hniiseiistein és Voeler - M Klnnkfurt
ban : Otto Mollirn es Jaeger könyvkereskedése; Béiubcn : Oppelik Alaios - ' é s Prslrn • a k>r
tésí-sazdasznti ügynökség i», Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden i'gtatás után 30 üjkr

Dánffy László azon hazafiak sorába tar-
tozik, a kik nem egy tekintetben nevezete-
sekké tudták magukat tenni a testvér Erdély
1840 előtti társadalmi és politikai fejlődé-
sének történetében. A Wesselényi Miklósok,
Kendeffi Ádámok és Bethlen Jánosok disz-
sorában ö is egyike volt azoknak, a kik em-
beri és állampolgári miveltségük által nem
kevéssé befolytak rá, hogy a Királyhágón
tuli magyar nemesség az ősök karddal szer-
zett dicsőségét a polgárosodás és miveltség
ujabb terén is neosak megtartani, hanem
egyuttal a közjó és utódok érde-
kében tovább fejleszteni képes le-
gyen. Hogy Bánffy László jelle-
mének ereje, tisztasága és tanul-
mányainak sokoldalusága által
mily maradandó nyomokat volt
képes hagyni Erdély közéletében,
arra nézve egyebek fölött gazdag
bizonyságot nyujt csak azon kö-
rülmény is, hogy kora kimúlása
oly nagy nevü társak mellett is
érezhető és fájó hézagot hagyott
hátra maga után.

Báró Bánffy László 1795-ben
született, régi főnemes erdélyi
családból. Kolozsvártt t a n u l t .
Mint ifju már a közpályára szánta
életét, s szokása volt, barátai kö-
rében szónoki gyakorlatokat tar-
tani és politikai tárgyak felett
vitatkozni; igy készültek akkor
előre a megyei és országos gyű-
lésekre. Iskoláit végezvén, be-
utazta Olaszországot Wesselényi
Miklóssal. Hazaérkezése után az
erdélyi fökormányszéknél tiszte-
letbeli fogalmazó s késöbb titkár
lett. Egyszerre lépett a politikai
Pályára b. Kemény Ferencz ke-
belbarátjával, egy uton jártak,
egy pohukai nézetet képviseltek
s ugyanazon párthoz tartoztak
mindvégig.

1827-ben Krasznamegye főis-

TS" kL E

B á r ó B á n f f y L á s z l ó .
(1795—1810.)

többen kezdték látogatni, s bátrabban és za
josabban követelni a csaknem 25 év óta el-
mulasztott országgyülés összehívását, Bán-
ffy, noha megyéjének elnöke volt, határo-
zottan e kivánatok mellett nyilatkozott, s
nemcsak a krasznamegyei közgyüléseken
mozdította elö pártjának érdekeit, hanem
azon lelkes hazafiak közé tartozott, kiket
„vándor patrióták" elnevezéssel tisztelt meg
a közvélemény, mert megyéről megyére
jártak, s a gyüléseken a korkérdéseket fejte-
getve, a közállapotok törvénytelen és nyo-

' B Á R Ó B Á N F F Y L Á S Z L Ó .

masztó voltát mutogatva igyekeztek gyára-*
pitani az alkotmányos hiv eket. Bánffy és
elvbarátai, mig a kormányszék s a többi hi-
vatal-hatóságok visszaéléseit megtámadták;
maguk valának egyszersmind a rend és ta-
nácskozási szabadság őrei.

A rég várt országgyülési végre 1834-ben

Tizenegyedik évfolyam.

Pest, februárius 28-án 1864.

» Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél <*vre ft ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft Fél évre 8 ft - Csupán Politikai

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

1827-ben Krasznamegye főis-
páni helytartójává nevezték ki. Ez időben
kezdtek a kormánypárt és ellenzék közti
harczok élénkebbé válni. Magyarország éb-

redése, kivált az 1825-diki pozsonyi ország-
gyülés után, az erdélyi közvélemény szemlá-
tomást éberebbé s a sérelmek irányában szi-
goruabbá lön. A megyegyüléseket mindig

kihirdették. Bánffy László, mint hivatalánál
fogva regalista jelent meg, a mérsékleti sza-
badelvüek sorában foglalva helyet, rövid,
erélyes és folyékony előadásával magára
vonta a közfigyelmet, s ha szintén a pártve-
zérek közé nem tartozott is, kevésnek volt
egész Erdélyben nagyobb népszerüsége,
mint neki. — Az 1834-ki gyülés heves küz-
delmek közt folyt le ; eredményül nem mu-
tathat fel uj törvényeket, de megvolt azon
udvos hatása, hogy tetemesen gyarapította
az alkotmányos szellemet.

Az országgyülés feloszlatása
után kivételes állapot követke-
zett be. Mindazon nagyobb hiva-
talnokok, kik az uj rendszert
elveikkel összeütközőnek tartot-
ták, lemondtak állomásaikról, és
a magánéletbe vonultak vissza.
Ezek közé tartozott Bánffy és
Kemény Ferencz is.

1837-ben a Szebeni ország-
gyűlésben, midőn az ellenzék a
kormányzó választásánál fényes
diadalt vivott ki, Bánffy mint
Krasznamegye követe vett részt;
de oly utasítással, hogy a Részek
visszacsatlásán kivül más ügyhöz
ne szóljon. A Részek kérdése,
mely egy század óta több izben
került tárgyalás alá a két test-
vérhon országgyűlésein, 183 7-ben
ujra heves vitákat idézett elő. A
pozsonyi országgyülés elhatá-
rozta az Erdélyhez szakadt Ré-
szek (Közép Szolnok-, Kraszna-,
Zarándmegye és Kővárvidék)
visszacsatlását; az erdélyi ország-
gyülés nem ismerte el Magyaror-
szág ebbeli jogát, s tiltakozott a
végrehajtás ellen. A nagy tüzzel
folytatott vita sokat szelidült
ugyan azon n y i l a t k o z a t által,
hogy Erdély, noha a négy megyét
át nem adja, kész egészben a
testvérhonnal : egyesülni de az

ellenkező határozatokból a legsajátságosabb
bonyodalmak fejlődtek ki.

A magyarországi kormány a hozott tör-
vényt teljesedésbe akarta venni; az erdélyi
kormány ellentállott, Bécsből pedig ugyan-
azon időben mind a két félnek igazat adtak.
Maguk e megyék is majd a Magyarország.
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hoz csatlakozás mellett nyilatkoztak, majd
Erdélynél akartak maradni. Bánffy az 1837.
országgyülésen kijelenté küldőinek eltökélt
szándékát a visszacsatlás iránt, s ehhez kö-
vetkezetesen megyéjében is mindent elköve-
tett, hogy az erdélyi kormányszék gátló
rendeletei teljesedésbe ne vétethessenek.

E bonyodalmakat még növelte azon kö-
rülmény, hogy a partiumi megyéknek a ma-
gyarországi kormány kötelességévé tette,
hogy az 18:VJ-diki pozsonyi országgyűlésre
követeket válaszszanak; az erdélyi kormány-
szék szigoruan megparancsolta az ellenke-
zöt. Bánffy keresztülvitte Krasznában a
követküldést, — egyiknek őt választották
m e g , _ . mig a szomszéd Közép-Szolnokban
a főispán a követ választást meggátolta.
Ezért Bánffy Magyarországon rendkivül
népszerü lett.

A kivívott siker után az országgyűlésre
Pozsonyba sietett. Itt,mielött a legfontosabb
kérdések szőnyegre kerültek volna, egy heti
sulyos betegség 1840. jan. 20-án kiragadta az
élők sorából, épen azon időszak kezdetén,
melyben legképesebb lett volna, a hazának |
hasznos szolgálatokat tenni, mert a reform-
kérdések, s főkép a nemzetgazdaság™ vö- .
natkozók, voltak kedvencz tanulmányai.

Halálos ágya mellett barátai : Klauzál
Gábor, Deák Ferencz, Teleki Domokos és
Bánffy János virrasztottak. Koporsója felett
követtársa, a már akkor ősz Pálóczy László
tartott megható emlékbeszédet.- A szelid
lelkü, jószivü, humánus ember, a szeplőtlen
jellemű, szilárd, hü honfi elvesztése közfáj-
dalmat okozott innen és tul a Királyhágón.

Tudományos miveltséggel és sok szak-
ban alapos ismerettel birt. — Nagybecsü
könyvtárát, melyben az 1790-től megjelent
jelesebb franczia, angol és német munkákat
mind összegyűjtötte, végrendeletében a ko-
lozsvári ref. főiskolának hagyományozta —
mint annak egykori buzgó fögondnoka

Egy kis babona.
A nép a j k á r ó l .

Mi az, édes lyányom?
Semmi, anyám! semmi.

A hajamból egy kis fürtöt
Akarok kivenni.

• Hát az a ki < haj fürt
Minek, édes lyányom?

Hát biz én azt annak a szép
S jó huszárnak szánom.

Ahba, balgatag lyány!
Mit mi vélsz, te rosz csont?

Hát nem félsz-e, hogy a sátán
Czimborája megront?

•Adj csak egy szálacskát
A gonosz huszárnak :

TudonT, hogy e szálkötéllel
A pokolba zárnak.

Mert akarsz, avagy nem
Menned kell utána;

S i e 8 Z egy egész regementnek
Czégéres leánya.
Jaj, anyám, hü dajkám,
Édes termő ágom!

Én ugy inkább a kis ujjam
Megmetszem, levágom.

Ahha, balgatag lyány!
Hát ez megint már mi?

Sem kis ujjad, sem szép fürtöd
Nem fogod levágni;

Hanem a szitából
Egy két szálat húzok;

S menj. add át, mint szent ereklyét,
Te, kis bamba túzok! — —

No, hisz épez jókor
Vitte az emléket :

Épenséggel trombitáltak —
Masirozás végett.
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Trombitáltak, mentek
A kevély huszárok,

Ugratták a prüsszögő mént,
Nem volt gát hegy, árok.

Hanem egy közölök
Vissza-visszanézett :

Teljesül-e most a bűbáj,
Rontás és igézet ?

Ks lám, nem csalódott :
Szállt, röpült egy kis pont, —

Egy szerelmes szita — mindjárt
A ló sarkáig ront.

Sőt be is görgött már
A megtört glédába;

Lett is mindjárt rettentő harcz
Nagy borzasztósága.

Lett csákók esése,
Lovak horkolása,

Lett az egész regementnek
Rémséges futása.

És, ha meg nem álltak :
— Mint szélhajtott polyva, —

Most is futnak még, lyányt s anyját
Rutul káromolva. r,,.

Faj er

A ll i t -1 a g a (1 ó.

Antal.

T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s , i r t s

(Folytatás.)

JÓKAI MÓR.

Damaskus népe meg volt mentve. A ki
élni akart élhetett s folytathatta örömeit.

Hanem azok a hősök, kik Damaskus fa-
lait védték, azok a nök, kiknek férjei Damas-
kus védelmében elestek, azok a szüzek, kik
Istennel jegyzék el ifjúságukat, inkább vá-
laszták a szabad nyomort, mint a rabszolga
nyugalmat.

A város alatti mezőn összegyültek Ta-
más vezér egyetlen zászlója alá hü harczo-
sai, a papok, az előkelö polgárok, nök,
gyermekek és a zárdák szüzei, kik vele akar-
tak kiköltözni.

Abu Obeidah testőrcége képezett közöt-
tük és a többi szaraczén sereg közt válasz-
falat, midőn lovaikra ülve, szent énekszó
mellett vettek bucsut a szép Fárfár pálma-
ligetes partjaitól.

A hitehagyott látta öket maga elött el-
haladni, látta a büszke, megtörhetlen arczo-
kat bátran szeme közé tekinteni, s a legyö-
zöttek látásán remegett.

Következett a zárdaszüzek hosszu sora,
kik fehér ruhában, pálmaággal kezökben
ültek fehér öszvéreiken; és énekeltek.

Az ének bántotta a renegát szivét, de
midőn kedvese arczát meglátá a zárdaszü-
zek között; szenvedélye föllángolt, s elné-
mitá lelkiismeretének minden szavát.

— Eudocia! kiáltá rá, szerelmes, szen-
vedélyes hangon.

A szüz nem emelé fel tekintetét az éne-
kes könyvből.

— Éudocia! Én vagyok itt ! Kedvesed.
A szüz elhaladt előtte, anélkül, hogy rá

tekintett volna.
A hitehagyott arczát elborította a köny.

A bánat és düh vére volt e köny.
A dijat, melyért hitét megtagadta, a ju-

talmat, melyért hazáját elárulá, a ±"szerető
leánvt, kiért honfitársai vérében gázolt, most tékhez.

~ í ^ -m * w _ 1 i l l ^ I -m- ^ -m

— Csak te sirj. Az nagyon jő. Mondá
Kaled, ki vele a bástyán találkozott.

Másnap is ott találta Kaled Jónás béget
a bástyán, amint könyes szemekkel nézett
azon tájra, merre kedvese előle eltünt.

— Még ma is sirhatsz ; — mondá Kaled.
Harmadqap is azt mondá Kaled elbusult

bajtársának, hogy keseregni jó ; negyednap
hajnalban aztán riadót fuvatott s kijelenté
Abu Obeidáhnak, hogy a menekülőket ül-
dözni fogja, négy ezer lovassal.

Az ősz vezér fejét csóválta.
— Nem vagy gyermek, Kaled, hogy

képzeleted után lovagolj; s a napot akard el-
fogni, mikor a föld szélén feljön. Tudod, hogy
három napi járó földdel előztek meg a mene-
külök, s ha te jól futsz utánok, ök is jól fut-
nak előtted. Utolérned öket lehetetlen. De
még nyomukba találnod is kétséges. A Li-
banon erdőnél elveszted a nyomot és csa-
tangolhatsz bizonytalanra s ha elvégre rájuk
találsz, azok egy ellenséges városba be-
veszik magukat, s te nézheted annak a ka
púit kívülről, s örülhetsz, ha a mindenünnen
ellened zendülö ellenség közül valahogyan
kiszabadulhattál.

— Ne legyen arra gondod. Felelt Kaled:
a mit megmondtam, megmondtam; a mit
megígértem, azt megtartom. Te megígér-
ted a hitetleneknek, hogy megszabadítod
őket; megtartottad, megszabaditád; de én is
megígértem, hogy kiirtom öket; én is sza-
vamnak állok.

Azzal Derár béget hivatá.
— Menj, válaszsz ki négy ezerét lovasaink

közöl; a kiket legmerészebbeknek ismersz,
a kik legmerészebbek a viadalban, legki-
tartóbbak a futásban, legtürelmesebbek az
éhségben. Mindegyik hozzon magával egy
kardot, egy lándzsát és t egy zsák borsót,
a mivel az uton íog élni. Én magam is vele-
tek megyek, mint közvitéz ; ezuttal Jónás
bég lesz a csapat parancsnoka. A menekül-
tük után megyünk.

Derár is fejét csóválta. Még Derár is.
— Kétkedel tán ?
— Ez lehetetlen!

Te is mondod, hogy lehetetlen?
— Ezóta a görögök a tengerparton jár-

nak.
— A tengerbe is üldözni fogjuk öket.
— Lóháton?
— Lóháton. Küldd hozzám Jónást.
Jónás bég is megjelent a vezérek tanács-

kozmányán.
Jónás bég! Néztél-e ma is azon hely

felé, a hol az ég és a puszta összeolvad ?
— Néztem.
— Láttad-e még ma is azt az arczot, a

mi előled eltünt s mégis előtted áll ?
— Láttam.
— Három nap, három éjjel távozott az

előled, utolérnéd-e meg?
— Utolérném, bizonynyal!
-- Akkor ülj lovadra és vezess.
A négyezer lovas arab keresztyén ru-

hába volt öltő/ve, mint szoktak jámbor ka-
ravánok messziről nagy csaportban eljárni
távol pusztákban lakó csudatevö reme-

a o-yőzeiéin perczében látja
tünni, mint egy álomképet,

maga elöl el- Kaled megváratta, mig a napóra ar-

mondjuk : megfogtalak, s felébredünk rá.
Kaled látta, hogy bajnoka könyezik.
_ Te sirsz? mondá neki. Csak sírj. Az

nagyon jó nekem.
A menekülök éneke még vissza-vissza-

hangzott; Kaled avar bástyáiról nézte, mig
beláthatta öket, s mikor már nem láthatott
belőlük mást, mint az utánuk keletkező
port, még azt is sokáig elnézte — és a
köny nem száradt fel szemében.

melynek azt nyéka azt a perczet mutatja, melyben a gö-
röw várörség három nap elött utnak indult.

i Mikor a percz eltelt; ekkor azt mondá
Jónásnak.

i — És most fuvasd meg a trombitát s a
i mig öket utol nem érjük, te parancsolj ve-
1 lünk, te mondd hová, merre menjünk, mikor
pihenjünk, mikor harczoljunk.

Egy óra mulva a puszták porfellege el-
nyelte az üldöző csapatot. ivége k<w<rtkMik.)

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Második közlés. 1831—1810.

(Folytatás.)

Német nyelven megjelent hirlapok és folyó-
iratok ez időszakban:

„Vereinigte Ofner und Pester Zeitung." Po-
litikai lap, 1800-ban alapítva, Budán jelent meg
4 rétben hetenkint kétszer, „Gemeinnützige Blat-
téi-" czimü melléklappal 8-rétben, 1838-tól 4-rét-
ben. 1831—1834. szerk, kiadó Röszler Kristóf,
1^35-től Janisch József a szerkesztő és Röszler
özvegye birta a lapot tulajdoni joggal, nyomatott
az egyetemi könyvnyomdában. 1837-től a főlap
ivrétben jelent meg, félévi ára postai küldéssel
4 ft. 24 kr. volt p. p. (Palugyay Imre Magyar-
ország leirása I. k. Pest, 1852. 190. — Tud. Tár.
1834. IL 210. III . 205. 1841. Lit. 490.)

„Pressburger Zeitung." 1764. julius 14-én
alapítva. Politikai lap 4-rétben, hetenkint két-
ezer kedden és pénteken jelent meg egy iven.
Tulajdonos Pozsony városa, mely a lapot hat-hat
évre a többet ígérőnek bérbe adja; 1825—1836-
ban a bérlő ör. Wigand Károly Frigyes nyom-
dász lőn, 1837 —1840-ben Schaiba Ignácz Adolf
a kiadó, szerkeszté Richter A. F. Melléklapja:
„Aehrenlese." 4-rétben 1831 —1836 ban hetenkint
kétszer; 1837-től : „Pannonia." Welt- und Zeit-
gemalde zur Belehrung und Unterhaltung. Meg-
jelent mint a főlap. (Pannonia 1848. IL 1. sz. —
Tud. Tár. 1834. IL 209. III . 205. 1835. VI. 243.
1839. VI. Liter. 444. Bibi. Ért. 1840. 5.)

„Der Siebenbürger Bothe." Politikai hirlap.
1786-ban keletkezett. Benigni adta ki Nagy-
Szebenben 4-rétben; hetenkint kétszer jelent
meg; 1833-tól kiadó lett Hochmeister Márton
lovag könyvkereskedő; félévi ára postán 2 ft.
48 kr. Melléklapja : „Transilvania.1' Periodische
Zeitschrift für Landeskunde. Szerkesztők : Mil-
denbergi Benigni József és Neugeboren Károly
kiadók. NyomatottGött János betűivel Brassóban,
8-rétben 1833-tól jelent meg 10 ives füzetekben.
(Tud. Tár. 1§34. IL 209. III. 205. 1835. VI. 235.
1839. VI. Liter. 445. - Bibi. Ért. 1840. 5 lap.)

„K. k. priv. Agramer politische Zeitung."
1826-ban keletkezett Zágrábban, nyomatott Gay
L. nyomdájában 4-rétben kétszer hetenkint. 1840-
ben kiadó-szerkesztők : Staudner Ferencz és
Rosenau Ferdinánd. Melléklapja : „Luna." 8-rét-
ben, mindkettőnek ára 4 ft. 48 kr. (Tud. Tár.
1831. III. 205. 1841. Lit. V. 491. Bibi. Ért.
1840. 4.)

„Der Spiegel, für Kunst, Eleganz undMode."
Budán, 1828-ban keletkezett, 8 rétben szinelt
képekkel az egyetemi könyvnyomdában. Kiadó-
tulajdonos Wiser Ferencz. Szépliferaturai lap,
hetenkint egyszer jelent meg. Melléklapjai : „Pe-
sther Handlungszeitung von und für Ungarn. Kom-
merzial- und Tndustrie-Anzeiger." Hetenkint
kétszer féliven 4-rétben jelent meg. — „Schmet-
terling" 1833-tól 8-rétben. A lap.félévi ára 4 ft.,
postán 5 ft. p. p. mellékleteivel együtt; a H. Zt.
külön postán félévre 3 ft. 30 kr. (Tud. Tár. 1834.
II. 209. III. 205. 1835. VI. 244. 1839. VI. Liter.
445. Bibi. Ert. 1840. 5. lap.)

• „Die Biene." Szépirodalmi lap 1831. és 1832-
ben. Szerkesztő : Weber József; hetenkint két-
szer szerdán és szombaton 8-rét iven jelent meg
fnfTi! S£ 5 ft' egT évre- (Tud- Tár- 1834- I L

)
„Der Bothe von und für Ungem. Ein Wo-

chenblatt zur Belehrung und Unterhaltung." Di-
vat- és egyéb képekkel. 1833 —1834-ben Kassán
4-rétben jelent meg ezen szépirodalmi lap heten-
kint egyszer (Tud. Tár. 1835. VI. 243. VIL 211.)

„Das Siebenbürger Wochenblatt." 1837-ben
keletkezett politikai hirlap egy értesítővel. Megje-
lent kétszer hetenkint 4-rétben. 1838-ban nyoma-
tott belőle 700 példány. Melléklapjai: „Satellit."
iö40-ben mulattató egyveleg kétszer egy héten.
— „Bldtter für Geist, Gemüth und Vaterlands-
kunde." 1837-1840-ben egész iven egyszer he-
tenkint. H a z a i irányu tartalmasságáról nevezetes.
Mndenblumen der Gegenwart" czimü beszély-
gyujtemény l 8 4 0.ben 32-r. Havonkint egy füzet
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-. »P*»ther Tageblatt Zeitschriftliches Organ
für Wissen Kunst und Leben." Belletristikai-
encyclopaediai folyoxrat. Kiadó-tulajdonos He-
ckenast Gusztáv. 1839-ben alapítva, elsö napilap

hazánkban; szerkeszté dr. Saphir Zsigmond Pes-
ten. Landerer nyomdájában 4-rétben (magas fél
iv) nyomatott. Ára félévre 5 ft. postai szétkül-
déssel. Frankenburg Adolf c lap rendes dolgozó-
társa volt, hová magyar érdekekben magyar dol-
gokról irt, s e lap német szellemét s a magyarok
iránti ellenszenvét sikerült némileg paralyzálni
(Uj. Ismeretektára III. 487. Tud. Tár. 1840. Lit,
478. Bibi. Értés. 1840. 5. 1.)

Temesvárott Beichel József könyvnyomtató
költségén 1840. elejével egy tudósitó lap jelent
meg, „Temeswarer Wochenblatt" czim alatt, mely
julius óta tudományos, szépliteraturai és értesítő
folyóirássá tágult, részint eredeti, részint a bel-
és külföldi lapokból átvett czikkelyekkel. Heten-
kint egyszer jelent meg szombaton egy szám,
értesítővel. Szerkeszté Klapka József. Félévi ára
postán 3 ft. p. p. (Tud. Tár. 1841. Liter. 491. —
Figyelmező 1840. IL 686. Bibi. Ért. 1841. 4. 1.)

„Pesther k. k. pr. Kundschafts- und Auctions-
Blatt." (Tudakozódó- és árverési lap) 1827-től
kezdve minden kedden és pénteken egy szám
4-rétben. Kiadta Weber, nyomtatták Budán. Ára
félévre 1 ft. 12 kr., postán 2 ft. p. p. (Tud. Tár.
1834. IL 209. III. 205, 1839. VI. Liter. 445.)

,,Zeitschrift für Weinbau und Weinberei-
tung." (Bortermesztést és borkészítést tárgyazó
folyóirat.) Schams Ferencztől 1836-1837. Két
füzet. Pesten Landerernél nyomatott 8-rétben. j
(Ugyanez magyarul is megjelent.) i

„Münz-Journal." 1836. Budán az egyetemi j
nyomdában. (Tud. Tár. 1837. XVI. Lit. 474.) j

„National-Panoráma." 1839-ben támadt, de
2-dik füzetével elakadt. (Figyelmező 1840. I.
405.) _ ^ ..

Végre szláv, román, olasz és latin nyelven !
megjelent lapok és folyóiratok : j

„Tatranka." Vegyes tartalmu tót folyóirás,
tudósok és nemtudósok számára. Szerkeszté Pal-
kovics György. 1832-ben jelent meg Pozsonyban,
Belnay örökösök nyomdájában. Az I. resz 1 — 2
füzete; 1834. 3 füz.; 1837 4. füzet, összesen 468
lap 8-rétben. — Tartalmát tevék : költemények,
történelmi, földirati, literatúrai s kritikai czikkek.
(Jungmann : Historie Literatury Ceské. Praga.
1849. 2-ik kiadás. 420 lap n. - Tud. Tár. 1834.
III. 206.)

„Hronka." Szép és hasznos olvasmány. Tót
folyóirat, szerkeszté Kuzmány Károly Beszter-
czebányán, hol Machold Fülöp nyomtatta. 1836.
I. resz 1 — 3 füzete 292 1. 1837. II. resz 287 lap.
1838. III. rosz 298 1. Ára a három kötetnek 2 ft.
30 kr. (Jungmann Hist. Liter. Ceské 421. Tud.
Tár 1839. V. 445.)

1835. jan. 1-én látott napvilágot a kiválólag
pánszláv érdekeknek szentelt illyr lap: „Horvatzke
Novine" s melléklapja „Danica" Gaj Lajos veze-
tése alatt, legfelsőbb engedelem mellett. — Ezen
lap megjelenésével kezdődött a Magyar- és Hor-
vátország közti összezörrenés voltaképeni kifej-
lődése. Ez ugyanis czéljául tüze, a magyarok
minden lépését gyanusitgatni, s Horvátországban
a magyarok iránti, akkor még határtalan vonzal-
mat gyülölséggé változtatni. — 1836 elejére Gaj,
lapja eddigi czimét, a „Horvatzke Novinet" át-
változtató „Illyrske Narodne Novine" (Illyr nem-
zeti ujság) czimre. Megjelen ivréten, Zágrábban, a
priv. illyr nemzeti nyomt. műhelyében (Gaj L.
nyomdája) a főlap hetenkint kétszer, velinen;
melléklapja: „Illirska Danica" (Illyr reggeli csil-
lag) minden héten egy 4-rétü ivnyi számban. Fél-
évi dijok postán 6 ft. p p . (Uj. Ismeretektára III.
559. IV. 429. Bibliogr. Ertesitő 1840 77. lapon.)

„Serbske narodne novine." (Szerb nemzeti
ujság) kiadta Pavlovics Tivadar 1840-ben ivré-
ten; melléklapja „Serbsky narodnyi list" (Szerb
nemzeti hírlap) négyrétben. Pesten Beimel József
betűivel; mindkettőnek ára 10 ft. pp. egy évre.
(Uj. Ismeretektára. VI. 293. Tudománytár 1838.
XX. 393. — Bibi. Ertesitő. 1840. 78 lapon.)

„Novy serbsky Ljetopis." (Uj szerb évkönyv)
1827-ben jelent meg először, szerkeszté Pavlovics
Tivadar; a „Matica Srbska" társulat adá ki ezen
folyóiratot Pesten, nyomatott Budán, a m. kir.
egyetem betűivel. Minden évben 4 füzet egy-egy
10 — 11 ív 8-rétben. Évi folyama 2 ft. pp. (Uj.
Ismeretektára VI. 293. Tud. Tár 1834. IL 210.
III. 206. 1835. VI. 244 VII. 112. Bibi. Értesítő
1840. 78.)

„Serbska Pcsela." (Szerb méh.) Évkönyv.
1829-ben keletkezett Stammatovich Pál szerk,
alatt. Budán, az egyet, betűivel. 1840-től Újvidé-
ken Jankovich Pál nyomdájában 8-rétben. Egy
kötet 30 kr. pp. (Tud. Tár 1834. IL 210. III. 206
1835. VI. 244. 1836. X. 196. Bibi. Értesítő 1840.
78 lap.)

„Croatia." Haviirat 1839. elejével keletkezett
Zágrábban Horvát- és Tótország számára 4-rétb.
4 ivnyi füzetke. (Figyelmező. 1840.1. 405.Társal-
kodó 1839. I. 28. lap.)

„Szerb filléres tár'- 1835. 4-rétben Budán, az
egyetem betűivel. (Tud. Tár. 1536. X. 196 )

„Fillértár." Rácz nyelven 1836. Budán, az
egyetem betűivel. (Tud. Tár 1837. XVI. Liter.
474.)

„Gazetta Transilvanin." Oláh nyelven. 1838.
inditá meg Baricz György ezen legelső román
politikai lapot Magyarországon, sőt az ausztriai
birodalomban. Eleinte igen kis alakban jelent
meg, de lassankint növekedett terjedelme ea nép-
szerűsége is. Melléklapja : „Foaia pentra minte
imina shi literatura." Nyomtatta Gött János
kiadó. A két lap ára 4 ft. (Tud. Tár. 1839. VI.
Liter. 445. 1841. Liter. 491. Vas. Ujs. 1863, 27.
sz. 233 lap.)

„Foea Duminace" (Oláh vasárnapi lap).
Fordítás a német Bilder — Heller — Sonntags
és Pfennig-Magazin és egyéb folyóirásokból. —
Brassóban jelent meg 1837 és 1838-ban; évi ára
4 ft. pp. (Tud. Tár. 1839. VI. Liter. 445.)

„Gazetta di Zára." Olasz lap. Zárában 4-rét.
1832 — 1838. Figyelmező 1838. I. 102. Tud. Tár.
1834. III. 205. 1838. VI. 244.)

„Ephemerides Posonienses statisticae, poli-
ticae, oeconomicae, literariae" mely 1804. ápr. 1-én
alapittatott Pozsonyban, s azóta szakadatlanul
folyt; hetenkint kétszer jelent meg egy iven, 4-r.
féliv melléklettel 8-rétben, melynek czime „Ap-
pendix ad Ephem. Poson." Belnay örökösök nyom-
dájában, s kiadásában. 1827-től Kovács Pál, az
alapitó veje szerkeszté, ki 1837 elejével „Alveare"
czimmel egy másik 8-rétü melléklapot csatolt fő-
lapjához, mely vegyesen latin és magyar nyelven
iratott. Miután az „Ephem. Posonienses" 34 és
negyedévig futa pályáját, megszünt 1838. jún.
végével és latiumi érdemborostyánira hajlott pi-
henni. Utolsó évi folyama 400 példányban nyo-
matott. (Pannonia. 1848. IL I-ső sz. Tud. Tár.
1839. VI. Liter. 444. Jelenkor 1838. IL 213.)

„Annales memorabilium orbis cath." Vallási
lap. Gyarmathi J. F. szerkesztése alatt jelent
meg 1840-ben, hetenkint kétszer, szerdán és
szombaton 4-rétben, Beimel József betűivel. —
Félévi ára 5 ft. (Tud. Tár 1841. Liter. 491.)

(Vége következik.)

Ilitől függ az emberi élethosszasága?
A tudósok legujabb kutatásai szerint három

tényező van, mely legnagyobb befolyással bir az
emberi élet tartamára, ezek : a) a nem, b) az ég-
hajlat, és c) a foglalkozás.

A nemre nézve mindenekelőtt megjegyzendő,
hogy tapasztalás szerint Európában sokkal több
fiu születik halva, mint leány. De átalában véve
a férfiak halandósága tetemesen nagyobb a nőké-
nél, s pedig azért, mert a nő testének intensitása
(fesz-ereje) az élet minden szakában sokkal na-
gyobb, mint a férfié. Tekintetbe veendők itt ter-
mészetesen a két nem különböző szokásai és fog-
lalkozásai is. A férfi élte, bölcsőjétől sírjáig viha-
rosabb, tehát több pusztitó oknak van alávetve,
mint a nőé. Politikai szenvedélyektől izgatva,
a háboru, a tenger veszélyeinek kitéve, állásánál
fogva sokkalinkább kicsapongó lehetvén, nem
csoda, ha halandósága nagyobb, a különben
gyengébb testalkotásu, de többnyire kényelmes
békében elő nőénél.

Finlayson angol tudós tapasztalásai szerint
Európa lakosainak számításánál több élö nő talál-
tatott, mint férfi, noha a halál- és keresztelő-laj-
stromokból kitünik, miszerint középszámmal, 5
százalékkal több fiu születik, mint leány; csak a
35 — 50 években, mely időszak a nő«él kritikai
kornak mondatik, vehetni észre nála némileg
nagyobb halandóságot. A férfinak kritikai kora
pedig Finlayson szerint 25 és 35 évek közé esik,
ekkor levén legnagyobb a férfinem halandósága,
s ekkor fordulván elő köztük legtöbb öngyilkos-
ság, és pedig azért, mert ez azon időszak,
melyben a szenvedélyek leginkább garázdálkod-
nak a férfi-kebelben; ez időszakban, képzelő
tehetségük legnagyobb fokra levén csigázva, a
jövő terveit koholjak.

Első pillanatra különösnek látszik, hogy a
nők halandósága a falukon tetemesen nagyobb,
mint a városokban, de ez könnyen felfogható, ha
azon nehéz mezei munkákra gondolunk, melyeket
a pórnők végeznek, kitéve a nap igéző sugarai-
nak és a természet egyéb rontó elemeinek.

Kétségtelen, hogy az éghajlat is nem csekély
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befolyást gyakorol az emberi élet tartamára.
Legcsekélyebb a halandóság a mérsékelt földöv
lakosai közt, s a mérsékelt földöv lakosai közt
ismét ott csekélyebb, hol az éghajlat befolyása
nem szenved a tulcsapongó civilisatio befolyá-
sától, tehát azon népeknél, kik a müveltségnek
még azon fokán állanak, melyben annyi polgá-
risultság uralkodik, mennyi az élet kényelmesbbé
tételéhez okvetlenül szükséges; igy például Orosz-
országban a lakosok számát kellő arányba véve
50 emberre 1 halott esik, Olaszországban pedig
35-re; Svéd- és Norvégországban 47-re egy,
Francziaországban 39-re, Törökországban 30-ra
esik egy halott; Havannah-ban 33-ra, Battaviá-
ban 20-ra. Ebből kitünik, hogy a. forró égöv alatt
legnagyobb a halandóság, még sokkal nagyobb,
mint a hideg földöv alatt, noha itt is nagyobb,
mint a mérsékelt égöv alatt.

Mi az időszakokat illeti, a legnagyobb ha-
landóság a legmelegebb és leghidegebb napokat
követő hónapban szokott lenni.

Legfontosabb az élet tartamára a foglal-
kozás.

E tekintetben érdekes adatokat gyüjtött
Casp°r berlini tanár, ki az orvosok és papok
életkorát hasonlította össze leginkább.

Hogy párhuzamait minél tökéletesebben von-
hassa, 1000 esetet gyüjtött,me yekből azon szomo-
ru bizonyosság
t ü n t ki, hogy "
as? orvosok
ritkán öregsze-
nek meg.

Ha az em-
beri élet kö-
zönséges tarta-
ma 70 évnek
vétetik, az or-
vosoknak alig
egy negyed ré-
sze éri el, fele
pedig 50-ik év
előtt hal meg.

Mig 1000
orvos közül 62
év alatt 601
halmeg,ugyan
annyi pap kö-
zöl, ugyana-ny-
nyi év alatt,
csak 345; a
papok közöl
1000 közt 327
érte el a 73-
dik évet, mig
az orvosok kö-
zöl csak 171.

Hogy ösz-
szehasonlithas-
euk más foglal-
kozású embe-
rek élettarta-
mát az orvo-
sokéval,

Casper kö-
vetkező táblát
készitett :

Papok közt elérte a 70-ik évet 100 közó'l 42

84

gyobb volna a gazdagoknál, ha sokan az élvezet
poharából mérjékletesebben ianának.

Az élet meghosszabbitására szolgálnak :
Rendes társadalmi, élet, tisztaság, erkölcsiség, jól
szervezett egészségügyi felügyelet, szóval a bizo-
nyos határokba szoritott polgárosodás, mel
ment minden túlfinomodástól. B.

T

C s ó k a v á r a .
Fehérmegyének sármelléki járását a termé-

szeti szépségben bővelkedő s történetileg neveze
tes vértesi bérezek, a legregényesf bb vidékké va-
rázsolják.

E szép hegyláncznak egyik legnevezetesebb
pontja az ugynevezett „Csókakői" meredek, ko-
pár és sziklás hegycsúcs, melynek tetején a haj-
dani Csókakő várának még megmaradt kevés
romjai daczolnak az enyészettel, mig déli oldala a
megye legjobb borát, a somlaival vetekedő csókái
bort termi.

A várhegy tövében egy hason nevezetü kis
magyar falu házai terülnek el, katholikus anya-
egyházzal és mintegy 600 lakossal.

E vár eredetéről adatok hiányában semmi
biztosat nem tudhatunk; de hogy régen fennáll
már, az kiviláglik V. László királynak egy 1453-

történik, már sem a várról, sem az adományt él-
vező családról, s igy még azt sem mondhatjuk
biztossággal, hogy mikor és mely alkalommal lett
lakhatlan rommá e vár.

A hagyományokból, melyek az itteni nép
ajkán keringnek, még annyit mondhatunk, hogy
a török uralom alatt e várban felütötte tanyáját
valamely kegyetlen basa népével, és az egész vi-
déket szünteleni rémülésben tartotta,a keresztyé-
neket, a hol csak lehetett, kinozta, velök szántatott
s mindenféle nehéz munkára hajtatta. Igy azt ál-
litják, hogy azon roppant mélységü kutat is ő
ásatta a leigázott nép által, mely a vár déli aljá-
ban épen a szőlőhegyek kezdetén máig is megvan,
s igen jó vizéről az egész vidéken nevezetes.

Nem messze van ide a kies fekvésü Bodajki
fürdőhely, honnan a vendégek gyakran kirándul-
nak e gyönyörü vidékre, és főkép°n a csókái vár-
hoz fel, honnan a kilátás igen jutalmazó. Z. G.

Az inség-bazár Pesten.
(Február 11 — 14)

Mint Ararat hegyén a bárka nem látott mást
csak zúgó vizözönt : ugy az alföldnek egykor dús
virányin, csak pusztaságot lát a vándor most, ha

széttekint. De
mindkettő fe-
lett ott állt az
ég, m i n t h a
mondaná, hogy
földi ba jok,
szenvedések el-
len onnan kér-
j ü n k, s nye-
rünk vigaszta-
lást. És a hol
most az inség
terjeszti ki hol-
lószárnyát, ki-
repül olykor a
bárka galamb-
ja, hogy a re-
ménytelen szen-
vedőknek meg-
hozza a vigasz-
talás olajágait.

A hol leg-
nagyobb a szen-
vedés, az ég ott, g
van legköze-

Magas hivatalt viselők közt
Kereskedők közt
Ügyvédek közt
Müvészek közt
Tanitók, tanárok közt
Orvosok közt csak

35
35
29
28
27
25

A költők és szinészek közöl még kevesebben
érik el a 70-dik évet, t. i. 100 költő közt csak 20,
100 szinész közt pedig 19. A szinészek tehát leg-
kisebb élettartammal birnak, mit Huftland egy-
részt izgatott életmodoruknak, másrészt azon kö-
rülménynek (ulajdonit, hogy kénytelenek folyto-
nosan egyéni jellemüket eltagadni.

Ha psychologiai ok nem forog fenn, a sokol-
dalulag elfoglalt, ereje aránya szerint tevékeny
ember, rendesen magasabb életkort ér el, mint a
tétlenségben lézengő vagy egyoldalu kiképzés ál-
tal testileg elkorcsosult.

Casper vizsgálatai szerint 1000 ember közöl,
ki egy időben született, 50 év után 943 gazdag él
még, és csak 655 szegény, 80 év után 57 gazdag
és csak 9 szegény, ugy hogy a közép élettartam a
gazdagoknál 50, a szegény embereknél 32 év. Az
esetleg véletlen tehát, mely a csecsemőt puha
vánkosokon születni hagyá, 18 évvel többet aján-
dékozott ennek, mint a szegénység szalmaágyán
született gyermeknek, s az élet tartama még na-

< soka vara. - (Zombory G. rajza után.)

ban kelt adomáayleveléből, melylyel e várat a
hozzátartozó uradalommal együtt a vitéz Rozgo-
gonyiaknak adományozta. — Később a Nádas-
dyak birtoka és lakhelye volt, a midőn a csó
kaWői uradalom már l l helységből állott.

A török uralom alatt e várban is törökök ta-
nyáztak, de 1566-ban julius kezdetével Salm csá-
szári tábornok vezérlete alatt, midőn Tata be vé-
tetett, s a török őrség felkonczoltatott, a csókakői
s más várak u. m. : Vitthán, Gesztes és Zsámbék
őrségei is hasonló sorstól tartva, részint Budára,
részint Esztergomba menekültek.

1691-ben Leopold király az egész csókakői
uradalmat, — mely akkor nem kevesebb mint 40,
különböző helység és pusztával birt — a várral
együtt Hochburg János főélelmezési mesternek
hű szolgálataiért aképen adományozta, hogy az
mindkét nembeli utódaira is szállhasson; és ezen-
felül még egyszer mindenkorra60,000r.ftot is adott.

E család férfiágban kihalván, hihetőleg há-
zasság utján jutottak birtokába jelenlegi tulajdo-
nosai. A Fehérmegyét érdeklő Jankovich-féle
kézirat-gyűjtemény között, a magyar nemzeti
muzeum könyvtárában — honnan ez adatokat is
merítettem — találtam egyre, melyből kitünik,
hogy 1703 ban még a Hochburg-család birtoká-
ban volt, a midőn Fehérmegye akkori főjegyzője
Pósfay Ferencz e jószágban levő hidakat és hatá-
rokat vizitálta. De azontul semmi emlités nem

g
lebb. S ez alka-
lommal is an-
gyalok szállot-
tak a földre le-
törülni a szen-
vedőknek kö-
nyeit.

Gróf Bat-
thyány Lajos-
nak özvegye a
szükséget szen-
vedők javára
bazár rende-
zését inditvá-

nyozá a magyar gazdasszonyok egylete nehány
lelkes honleánynyal együtt fölkarolta az áldott
eszmét, hogy annak sikert és diadalt szerezzenek
a fővárosban.

Igy nyerünk most a nőktől vigasztalást!
És volt négy napi vásár Pesten, melyben nagy-

lelkű hölgyek voltak a fáradhatatlan árusnők, a
könyör hordta össze nagyrészt az áruezikkeket, s
a jószívűség vette meg oly áron, minőt adni szok-
tunk, ha tudjuk, hogy általa egy egy életet men-
tünk meg.

A Lloyd-épület földszinti terme 12 boltra
volt osztva. A fölszerelés költségeit az inditvá-
nyozó és rendező úrhölgy jószivüsége téritette
meg. A bemenetnél a zöld lombbal s virágokkal
diszes előcsarnokban gr. Batthyány Lajos és
Damjanich János özvegyei oszták a belépti je-
gyeket, s e tekintet elég volt, hogy megszentelt
hajlékká változzék a terem. A 12 bolt mindegyi-
kében lelkes honleányok forgolódtak, kiknek fá-
radhatlanságát jellemzőleg irja le a „Koszoru":

A bazárban foglalkozó árusnők, szives kész-
ségök, legőszintébb nyájasságuk által, melyben
árnyéka eem volt az ugynevezett leereszkedés-
nek, mely a gőg és hiuság álarcza, leginkább
emelték azt az ellenállhatlan közszellemet, mely
mindenkit magával sodort. Semmi kimért, semmi
mesterkélt, vagy erőltetett. Nem mondom, hogy a
női bajok hatalmas segélyei nem voltak a csupa

jótékonysági érzetnek: de nem a legtermészete-
sebben egyesül e a szivesség és jóság a valódi,
mesterkéletlen kellemmel, mely a buzgalom tul-
ságaibaa sem szünik meg von-ani é* bájolni? —
Habár azt vélted, minden úrhölgy, ki ott áruiga- '
tött, a legszokatlanabb foglalkozást űzi, midőn
bementél egy ily bazárba, kellemesen meglepetve
azt kezdted hinni, hogy e sok szép, kellemdus és
derék hölgy sehol sincs jobban U helyén, mint
épen itt. A szokatlant egyszerre a legtermé zete-
sebbé láttad átvarázsolva. Szeretném ismerni azt,
a ki e bazárban járt s mégis mis a véleménye.

A bazár előnyei közé tartozik,hogy kenyérré
változtatja az oly tárgyakat is, melyekkel kü-
lönben nem segithetnénk az Ínségeseken. Sokan
adták át fölösleges könyveik, képeik, fényüzési
czikkeik egy részét, sok kereskedő hozott kézmű-
iparczikket ajándékban : esztergályos szereket,
kalapot, pipát, botot, porczellán-, üvegedényt,
czukros csemegét, mely itt azonnal pénzzé válf, s

Zichy Ferdinindnának annyira rendelkezése alatt
állott, mintha tanult szakja volt volna.

Még tán nagyobb volt a talongás a hosszu-
dad s egy törpe korláttal kétfelé választott terem
egy átellenes boltjában, hol gr. Z;chy Jánosné és
gr. Degenfeld Berta k. a. férfi divatezikkek eladá-
sával foglalkoztak. — Mindkét árushölgy a kész-
ség s szeretetteljes nyájasság megtestesülése. Ezen
bolt egyike azoknak, melyeknek történetök van,
oly eseményekben gazdag történetök, melyek az
egész bazárt nevezetessé teszik. Az aristocratia és
nem aristocratia férfi része itt vetélkedett kimu-
tatni áldozatkészségét, vagy tréfás alkudozás által
kényszeritni a hölgyeket beszédre : minden sza-
vok a kedély és szellem megannyi szava volt,
melyet sokan nagyon drágán fizettek, de ép oly
örömest adták. Kivált a vagyonosságukról a höl-
gyek előtt ismert férfiak itt a legsajátságosabb
alkukat tették. A hölgy kezébe fogott egy ki sem
látszó áruezikket, s oda nyujtá egy ismerős gróf-

Bl...., másik L...cs urnak jutott. Mindenik száz
forintot adott érte. Azonban történtek olcsó vásár-
lások is. A hölgyeknek volt bizonyos kereske-
dői tapintatuk. Az idegenből is kinézték erszény -
beli tehetségét. Láttunk igen egyszerüen öltözött
gazdag embert megjelenni egy bolt előtt, kit az
árushölgy soha se látott. A hölgy észrevette, hogy
az egyszerü külső nem kényszeritett, hanem csak
a gazdagság önkéntes álarcza, — s tiz forintot
kért tőle oly tárgyért, mely másnak két-három
forint volt. Ugyanazon boltban paraszt leányok
vettek selyemkendőt bolti áron alól fizetve.

A közfigyelmet s csaknem bámulatot ép oly
mértékben, ha még jobban nem, a falatozó bolt
vonta magára, hol egy nagyon szép fiatal hölgy
csinos pinezérnő ruhában — azaz nyakig érő fe-
hér előkötőben, süteményt, pástétomokat, sert,
bort és liqueuröket árult. E lelkes,ügyes ég valódi
magyar hölgy Odescalchi herczegné volt. — Buz -
galma, még pedig elejétől végig nem hogy lán-

a pénz pár nap alatt készen kisült kenyér képé-
ben érkezik meg némely legnagyobb inségben
szenvedő falu szegény családjaihoz. — Hány csa-
lád nyomorát enyhité csak Deák Ferencz nagy
hazánkfiának kezemunkája! Sajátkezüleg fara-
gott számos papir-nyomtató követ. E nagy izlés-
sel és finomul csiszolt és diszitett fényüzési czikk-
n«k árát sem szabták. A vevő tetszésére volt
b l z v a-™gy ily becses emlék értékét meghatározza.
— A kiknek kevesebb pénzök volt, kegyeletből
T S* 1 ^sködtek ára iránt - sokan csak látni
akarták. E czikknek azonban jó kelete volt. -
Har mncz ötven, száz forinton kelt darabja, -
nem az érték hanem a vevő tehetségének ará-
nyában. Egy bolt a z á l t a i a f a r a g o t t ; á r ó l v o l t

elnevezve : „Deák pipájához." Ez Zichy Ferdi-
nándné és Karácsonyi Ferenczné boltja volt. A
firmán kivül üle vonzá a vevőket az árusnők rend •
kivüli ügjes?ége s a kereskedői fogások azon ki-
merithetlen gazdagsága, mely a szellemdus gróf

Az inséff-bfizar eSy része Pesten (febr. ll—14-én).

nak. Ötven forint az ára — ugy mond. Hiában
akarta a vevő először látni a tárgyat, — hiában
szabadkozott. Ki kellett venni az ötven forintot s
átadni. Az árusnő kezében k4t arany ing-gomb
volt. Ugyanezen boltban nevezetesebb vásár is
történt. Egy másik főur a legértékesebbet kivánta,
a mit az árus hölgy alkalmasint meg fog tagadni.
Hogy tagadná meg ő? — s mit kiván? — Egy
csókot, volt a válasz. — Az már nagyon drága
lesz, mond a hölgy, de a szegény inségesek érde-
kében olcsón adom, — ára csak ezer forint. A lo-
vag a legnagyobb készséggel adta át az ezer fo-
rintot, s a hölgy szintoly elfogulatlan szivességgel
fogadá el a csókot is. Egy gróf, kinek n-vje szin-
tén árusnő volt, fölhatalmazá őt, hogy olcsóbban
is adhat csókot. — De némi szegénységre mutat
vala lovagjaink részéről, hogy a más ötletére szo-
ruljanak. S valóban mást-mást találtak ki. A két
gr. D. kisasszony nyakán viselt kis kendőjét egy-
szerre vették még két különböző boltban : egyik

kadó, hanem még nevekedő buzgalma, felül áll
minden magasztaláson. Mellette versenyzett buz-
galomban Baumgartenné asszony és gr, Degenfeld
Emma kisasszony.

Nagy tolongás volt a szomszéd nagyobb bolt
előtt is, melyben Hollánné assz. mellett gr. RJvay
Sarolta és gr. Königsegg Irma kisasszonyok sors-
jegyeket kinálgattak.Tiz sorsjegy volt egy forint,
Ha szám volt a tiz közül valamelyik papirdara-
bon, a vevő nyert valamely értékes tárgyat, —
néha pedig egy protestáns hölgy katholikus képes
imakönyvet, egy más nő egy palaczk champagneit,
egy fiatal nőtlen ember gyermek-játékszert stb.
A vásár itt egészen árverés jellemet öltött a ki-
áltások s nagy zaj által, — még a dobszó sem hi-
ányzott. A roppant mennyiségü ajándék többnyire
kisorsolás utján ment el, s a sorsoló bolt jöve-
delme a legnagyobbak közé tartozik. Az utolsó
nap, vasárnap délután, majd az egész közönség a
kisorsoló boltok előtt pontosuk össze.



il!

Megemlítjük még gr. Keglevich Béláné és
Kollerné assz. papir- és photographia-kereskedé-
sét; gr. Andrássy Gyuláné és Herzfelder V.-né
assz. czukrászatát, Polgár Zsigmondné és Balla
Ilka kisasszony fíbzerkereskedését — s azt hisz-
szük a fentebbiekben hiven előszámláltuk a leglá-
togatottabb boltokat.

Az áruk természetétől függött nagy részben
az, hogy egyik boltot jobban látogatták, mint a
másikat. A könnyebben hordozható tárgyaknak
nagyobb keletjök volt. H gy a fentebbiekben ne-
hány boltot különösen kiemeltünk, csak azért van,
hogy mint hű történetírók, kötelességünknek tar-
tottuk azt emelni ki, a mi a „bazár" jellemzésére
szükséges. A többi boltokban is elég volta vevő, s a
többi árushölgyek áldozatkészsége, szivessége is
meghaladja magasztalásunk mértékét, sőt lénye-
ges kiegészitő része volt e bazár kellemes és fe-
ledhetlen benyomásának, — 8 az egész harmóni-
ája hiányos volt volna nélkülök.

Ennélfogva nemcsak illembeli, hanem króni-
kairói hibát követnénk el, ha felednők emliteni
gr. Bethlen Józsefné s Braun Alajosné (született
Szentiványi assz.) különféle női és férfi divatczik-
keket tartalmazott kereskedését; a lelkes gr. Pe-
jacsevics Pálné (született Prandau) és Simighné
asszony porczellán-, Kralovánszky Györgyné és
Herczfelder Adolfné üvegárus boltját. B. Orczy
Thekla azt választá, a mi különben is szeretete
tárgya : a könyveket és képeket; mellette árult
Schoosbergerné asszony. Ugyanezen boltba szo-
rultak a szivarok is. Illatszerek, virágok s más
apróságok Joannovicsné assz. (született Zlatko-
vics Irén) és Vitaliszné asszonyoknál voltak talál-
hatók 8 e kereskedés is a látogatottabbak közé
Borozható.

A nők fáradalma nem volt csekély e szokat-
lan munkában. Utolsó nap sajnálattal láttuk hiá-
nyozni b. Orczy Thekla k. a.-t és Pejacsevics
grófnét, roszul létök miatt. Utóbbi azonban gyön-
gélkedése daczára is megjelent később állomásán,
buzgalma bizonyságául. Ütoldó nap számos uj se-
géd is érkezett, kik közül legyen szabad csak b.
Eötvös József leányait emlitenünk.

A siker, mely e fáradhatlan lelkes önfeláldo-
zást követé, fölülmúlt minden várakozást, mert a
szenvedők javára 36,433 ft. 9 kr. gyült össze,
mely összegből 35,000 ftot a következőleg osz-
tottak ki :

A pestvárosi kenyéregylet részére 1000 ft.
A pestmegyei szükölködőknek gr.

Keglevich Béla kezébe 1800 ,;
A torontálmegyei szükölködőknek

gr. Bethlen József kezébe . . . . 4500 „
A temesmegyei szükölködőknek

Damaszkin János kezébe 2800 ,,
Az aradmegyei szükölködőknek

b. Simonyi Lajos kezébe 2000 „
A csanádinegyei szükölködőknek

Návay Tamás kezébe 2000 „
'A esongrádmegyei szükölködők-

nek gróf Károlyi Sándor kezébe . . 2000 ,,
A békésmegyei szükölködőknek b.

Wenckheim Béla kezébe 2000 „
A biharmegyci szüköldöknekTisza

Kálmán kezébe 1000 „
A szabolcsmegyei szükölködőknek

Kállay Emmanuel kezébe 1700 „
A hevesmegyei szükölködőknek

gr. Szápáry Gyula kezébe 3400 ,,
A hajdukerületi szükölködőknek

gróf Degenfeld Imre kezébe . . . . 1600 „
A nagy-kunsági szükölködőknek

Kelemen Albert kezébe 2400 „
A kis-kunsági szüköl'íödőknek b.

Orczy Béla kezébe 2000 „
A jászsági szükölködőknek báró

Orczy Béla kezébe 2000 „
A bácsmegyei szükölködőknek gr.

Zichy Nep. János kezébe 1000 ,,
A borsodmegyei szükölködőknek

b. Vay Lajos kezébe 10; 0 „
A zemplénmegyei szükölködőknek

gróf Andrássy Gyula kezébe . . . • 800 ,,

A pesti bazár szép sikere, óhajtjuk, hogy a vi-
déki nagyobb városok hölgyeit is nemes verseny-
zésre költse fel. Csak kezdeményező kell, s meg
vagyunk győzödve, hogy a siker sehol sem fog
elmaradni. Lelkes honleányokban hazánk minden
része gazdag, a ha csak nehány szenvedő szüksé-
gét aikerülne is enyhiteniök, nemes fáradozásaikra
a közelisnierésen kivül hervadhatlan koszorut
tűzne az öntudat, mely a jótettnek legszebb ju-
talma.

8G

Egy kis megjegyzés az „Alföldi nép-
babonák" czimü gyűjteményre.

iVíge.)

Nem tudom, mennyiben foglalkozott Sz. A.
ur a „magyar Mythologiával:" mutatványaiban
nincs reá hivatkozás, meglehet, hogy majd gyüj-
teménye teljea kiadásában számolni fog kútfőiről,
s igy még igen korán volna, azt szigoru itélet alá
vonni. De jó szándékkal eleve is megjegyezhetjük,
hogy az Ipolyi Mythologiájában kijelölt tud. alap
mellőztével igen hiányos az ilyes foglalkozás. Ha
már valamihez hozzáfogunk, legyen annak keze-
lése minél czélszerübb és sikeresebb. E jóakaró
figyelmeztetéseknek talán még némi hasznát ve-
heti Sz, A. ur; ha pedig fölösleges volna cz előle-
ges óvakodás, annál jobb. De ha balértelemre
adott okot, saját magának tulajdonithatja, Ugyanis
olykor egyes elejtett szavak is balhirbe hozzák az
irót. Igy például Sz. A. ur mutatványának elsö
szava azonnal ellene látszik tanusitni..

„A tudatlanság századaiban igen nagy befo-
lyású volt a népre s annak erkölcsi s szellemi éle-
tére a boszorkányság." — E mondat két első sza-
vára is hosszu megjegyzést lehetne tenni. Főleg
azt kérdezhetni amugy nyugodtan, melyek azok a
tudatlanság századai sajátlag véve ? Mert hogy a
középkort szokás igy nevezni, azt tudjuk, és pe-
dig kik amugy igen nagyából és nagyon is fölü-
letesen tanulják a történelmet, azt az egész kö-
zépkort, mely évezreden át annyi változáson megy
át, egy húzómban mind a legvakitóbb sötétségbe
sülyesztik, melynek ellentétéül aztán az uj kor
persze, mint a tudományos felvilágosultság bol-
dogító kora tekintetik. Csakhogy az alapos ta-
nulság már mindinkább szánakozólag hallja az
eftélét, minél nagyobb mérvben érzi ennek a ször-
nyen felvilágosított 19-ik századnak roppant bol-
dogságát, s minél sürübben fejtetnek ki a sötét
középkor romjaiból olyasféle művek az élénkülő
tudományos buvárlat által, melyeknek csak kellő
felfogásához is vajmi gyöngének mutatkozik az
ujkor gőgös szelleme. De minderről az igaz való
érdekében elfogulatlanul s részrehajlás nélkül
itélve, s nem felületes átalánossággal hadonázva
igen sok mondani való volna; tehát ezennel rövi-
den csak annyit, hogy bizony a tudományos fel-
fogás e tárgyról kissé máskép emeli ki szavát,
legalább nem ugy sekély átalánosságban és hatá
rozatlan odavetéssel tolja azt valamely bizonyta-
lan tova századok nyakába : hanem előadja
birtokában levő adatok nyomán, hogy legalább
a megközelíthető kútfők szerint ekkor és ekkor,
itt és itt, ilyen vagy olyan mérvben nyilatkoztak
e vagy amaz eszmék, balhiedelmek, e vagy ama
8zokáaok,e vagy ama néposztály körében. Mert ne
higyje Sz. A. ur, hogy csak a szegény pór nép közt
tenyészii: a babona, ál- és tévhit, és mindez csak
bizonyos tudatlan századokban. Ugyan mikor és
hol nem volt tudatlanság, balhit és babona? —
Eziránt az asztalmozgatás és szellemkopogtatás
stb., mely mint tudva van, Amerikában irodalmi
orgánumokkal is bir, elég tanuságot tesz napja-
inkban.

Tehát a komolyan tudományos kezelés am >
régi jó szabályt követve : Bene docet, qui
bene distinguit, — tartózkodik azon hanyag oda-
tálalgatásától holmi zagyvaléknak, mi innen
onnan s kitudja honnan amugy nyeglék módjára
könnyen összeöntögethető az e nemü számos
külföldi gyűjteményekből. Ha a tájat s kort nem
határozzuk meg szabatosabban, hanem csak ugy
„hol volt hol nem" „a mikor volt, akkor volt':
modorban nagyolgatunk : akár egész köteteket
állithatunk össze csakhamar, reáfogva, hogy „al-
földi vagy felföldi babonák, vagy magyar népszó
kasok" stb. Csakhogy biz igy, elhiheti a szives
olvasó, az ily szedett-vedett zsákmánynak né-
pünkre terítésével nem isagy szolgálatot teszünk
a hazai népismének, sem átalán a tudománynak.
A lelkiismeretes buvár hiteles számadásával iga-
zolja adatait és módot nyujt a kétkedésnek az
utánny omozásra

Ipolyi A. Magyar Mythologiája minderre
elég tájékozásul 8 alapvetésül szolgált : ha az
ujabb gyüjtők ennek ignorálásával lépnek ki: ba-
lul nyulnak a dologhoz. Ez pedig nem mutat ha-
ladásra ; anachronismu8nak vagy rákhaladásnak
nevezhető ez inkább.

Ipolyi A. Magyar Mytholngiájának, Előszava
s kútfőiről való számolását, meg legalább a XIII .
és XIV. fejezetét nagyon ajánlanám figyelmes át-
olvasgatásul, a hol a többi közt kimutatvák az
eddigi törekvések, s egyszersmind szemintések is

adatnak a még hátralevő teendőkre né/ive, minők
volnának egyebeken kivül tán— különösen a szó-
ban forgó babonákat illetőleg — az ott érintett
boszorkány pörök részletes gyűjteményeinek össze-
állításai s kiadásai is, ugymint melyek több irány-
ban hiteles kútfőül szolgálnának a tud. vizsgáló-
dásnak. S ezek tennék alapját az e nemü további
nyomozgatásnak.

Hogy e tekintetben egyebeken kivül aMagy.
Myth. 416. lapján (1. 1. j^gyz.) és 586. lapján em-
litett Karcsai G. gyüjteménye is szolgálhatna
némi adalékul : az ugyanott nyilvánitott meg-
jegyzések látszanak tanusitni. Ugyanis a Magy.
Mythologiában csak részleg felhasznált Szegedi
boszorkány-bőröknek általam gondosan készült
másolata, teljesen, ugy mint az másutt nem lel-
hető, — a Palugyai Imre által (1. Magy. orsz.
leirása II. köt.) közlőitek kiigazításával is, —
mindeddig birtokomban van, és a hazai tudomá-
nyos akadémiának, ha kiadási szándéka volna,
(mintegy 5 ivre terjedne nyomtatásban) könnyen
rendelkezésére is áll. Ugy vélem, hogy ilyes
gyüjteménykék kiadásával a szaktudomány töb-
bet nyerne. —Regénybe öltött kidolgozásból tud
ugyan már az olvasó-közönség is holmit a szegedi
boszorkány-pörökről : de a dolog okmányaiból
más tanulság is nyerhető.

Különös, hogy e pörök épen a „bölcsészi
századot" sújtják nálunk a tudatlanság vádjával
és különösen azon vidéket, melynek a történelmi
adatok szerint már fényesebb multja is volt,
mint jelene, még pedig a sötétnek nevezgetett
korban! De ez is csak a fönnebb érintetteket iga-
zolja, hogy az átalános jellemzések keveset vagy
mitsem mondók. Minélfogva" ujra meg ujra az
alapos vizsgálódást és igazi tudományt sürges-
sük, roszalván a felületességet mindenütt, még
a csekélyeseknek látszó tárgyakban is. Az igaz-
ság ügye megérdemli, hogy érette sokat fárad-
junk és tűrjünk. Szabad legyen reménylenem,
hogy e jószándékú sorok nem fognak félreértést
szülni. Karcsanyéki G. S,

Egyház és iskola.

Egyveleg.
— (A gyémánt mint fúró.) A gyémánt leg-

ujabb időkben, mint kőfuró használtatik. Ehhez
alkalmazása Leschott urak által megkisértetett.
Ugyanis az ifj. Leschott egy alagut hajtásával
az Apenninekben levén megbízva, munkája előre-
haladását az ottani homokkő által nagyon gátolva
látta, mely kő neui annyira keménysége, mint ru-
gékonysága által daczolt a fúrással. Az öregebb
Leschott, a ki egy genfi óragyárban volt alkal-
mazva, ezen akadály elháritására azon inditványt
tette, hogy a közönséges vas- vagy aczél-furó he-
lyett, a fekete gyémánt, mely közönségesen Bra-
ziliának Bahia tartományából hozatik és az óra-
kövek köszörülésére használtatik, mint fúróéi
alkalmaztassák, a mi megkisértetvén, azt eredmé-
nyezte, hogy egy óra alatt a legkeményebb Mont-
Blanc gránitban l 2

 l u méternyi mély fúrólyuk
4Vi ooo méter átmérővel furatott A közönséges fu-
róeszközökkel ezen munkát két ember csak két
nap alatt végezhette volna. Miután próbakép ösz-
szesen 25 méter fúrólyuk ezen gyémánthegyekkel
ellátott fúróval furatott, a gyémántok alig lát-
szottak elkopva. A gyémántok értéke, mikor az
üres hengeralaku fúróra, vagyis ennek végére
illesztetnek, 135 frank, tökéletes lekoptatásuk
után értékük 100 frankra száll. A bányászat és
vasut vagy másféle alagutaknál ezen uj találmány,
ha ugyan gyakorlati alkalmazása czélszerünek ta-
láltatik, nagy munka-gyorsitást idézhet elő.

— (Az arany termelés mennyisége.) Az egész
ismert földön termelt aranynak mennyiségű, Ka-
lifornia aranytelepei felfedezése óta megnégysze-
reződött. 1846. évben termeltetett Amerikában —
(Kalifornia kivételével, a hol akkor még nem
ástak aranyat) — 32,800,000 dollár; Oroszország-
ban 18,000,000 dollár; Európa többi részeiben
6,600,000 dollár; Ázsia, Afrika stb. 4,600,000
dollár. Összesen : 62,000,000 dollár. — 1862-
ben pedig Amerikában (Kalifornia 70 millió)
144,000,000 dollár; Oroszországban 22,000,000
dollár; Európa többi részeiben 6,800,000 dollár;
Ázsia és Afrikában 5,775,000 dollár; Ausztráliá-
ban (Uj-Seelanddal) 93,000,000 dollár. Összesen
271,575,000 dollár. Ezen összeg 580 millió a. ért.
forintot képviael.

•* (Vasut a jég hátán,) A Missisippin át a
mult hóban a teherszállítást a jégre rakott sine-
ken eszközölték, s a gőzmozdony minden baleset
nélkül robogott a hatalmas folyam jégburkolatán
keresztül. .

** (Gymnaziumi pályadíj.) Az esztergomi
kaszinó az ottani gymnasiumi ifjuság közt öt da-
rab arany jutalmat tüzött ki a következő pálya-
kérdés megoldására : Adassék elő értekezés-,
vagy történeti elbeszélés alakjában Magyarország
helyzete Sz. László korában. Beküldési határ-
időül máju8 31-ke van kitűzve. Szép ösztön az if-
juság munkásságának fejlesztésére.

** (Az izraelita iskola-alap) hova fordítása s
főleg egy rabbi-iskola fölállítása tárgyában, mart.
31-én az országos kormánynál, izraelita bizalmi
férfiakból egy bizottmány ül össze, melyben a
következők vesznek részt : A világiakból : Schos- ,
berger és Pozner urak Pestről, Pappenheim Po-
zsonyból, Geiringer Stomfáról, Singer Tatáról,
dr. Deutsch Győrből, Kain Kassáról, Weiner
Szántóról, Grünbaum Temesvárról; a rabbinatus-
ból : Steinhardt Aradról, Brüll Pestről, Hirsch
O-Budáról.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
/ (A hetivásárok Pesten.) Fővárosunkban a

kedden és pénteken tartani szokott hetivásárok
alkalmára a belváros piaczai jövőre a következő-
leg lesznek rendezve : A városháztéren árulni
fognak a kenyeresek, virágárusok, vadárusok,
zöldségárusok és női czipészek, A városház déli
oldalán, a tejárusok, fűstölthusárusok, gyümöl-
csösök. A templomtéren : a káposztaárusok, hü-
velykes-veteményárusok, zöldségesek, paprika-
árusok sajtárusok, baromfiárusok, burgonyaáru-
nk. — A kegyesrendi utczácskában : molnárok,
gyümölcsösök, s zöldségesek. _. Az al-duna
részen a görög templomtól lefelé: rőfós keres-
kedők, czipészek, játékszerárusok, tojás- és diny-
nye- stb. zöldségárusok, és halárusok. — A
kötő-utczában : csizmadiák, és szentképek árulói.
A templomtér déli részén : füstölthusárusok. A
lelkész-utczában : zöldségárusok. A haltéren:
halárusok, disznóaprólékárusok, kádárok, szalma-
szék-készítők, rákárusok és szitások. A duna-
utczában : kosárkötők és zöldségesek. A kemény-
seprő-utezában : baromfiáruaok, zöldségesek. A
rózsatéren : kefekötők, czinontők, szűcsök és
gyermekszabók.

x* (A keleti marhavész) a, román-bánsági-ez-
red területén, — hivatalos tudósitások szerint, —
még 7 helységben uralkodik, hjl 75 db. marha
van, mint vészbeteg, kimutatva. A vész utáni ösz-
szes veszteség 3314 darabra rug. Tekia szerb ha-
tár-helységben a keleti marhavész ujra kiütvén,
a vészesz helyről hajtandó valamennyi állatfajokra
nézve a teljes határzárlat, a Dunafejedelemségek
vészmentes helyeiről behajtandó szarvasmarhákra
nézve pedig a 15 napi veszteglés rendeltett el.

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

nyiségtani és természettudományi osztályainak e
hó 22-én tartott ülésében Than Károly lev. tag
értekezett a szabályellenes térfogatú gőzökről,
B értekezlete alatt egy elmés kisérletet előadása
magyarázatára ott a gyülésben végre is hajtott.
Ezután Szabó József lev. tag ajánlott fel az aka-
démiának térképeket, melyeket a londoni világ-
kiállitás titkárától, Jervistől kapott valamely
nemzeti intézet részére. A térképek jobbára ke-
vésbbé ismert keleti földdarabokat ábrázolnak.
— Végre Pólya József r. tag mutatta be saját
természettudományi műszótárát s Hradszky Jó-
zsef plebános méhboneztanát rajzokkal, mely
birálat alá fog bocsáttatni; azután szólott még az
inségi levesekről, fölkérvén az akadémiát, hogy e
fontos, időszerű kérdésre nézve ő is jelentse ki
véleményét. — A titkári jelentések közöl Duka
Tivadar hazánkfia Máltából küldött levelét em-
lítjük föl, melyben irja,hogy székfoglaló beszédét
a tavaszszal személyesen reményű benyújthatni.

(.A nemzeti szinház első nyilvános száma-
P V u E , g y P o l e m i k u s szinezetü czikk, mely a

" ',, " . l l a s ábjain a nemzeti szinház bajait tár-
gyaJa, ritka nyulat ugratott ki a bokorból. A
nemzeti szinház jelen pénzállására vonatkozó
nyilvános számadást értjük, melyet ez intézet
igazgatója a következö tételekben tettközzé: „Be-
vétel. Régi deficitek törlesztésére 32,572 ft.23kr.
Az 50,000 évi segéljből 46,051 ft. 69 kr. Bevétel
összesen 78,623 ft. 92 kr. — Kiadás: 1862/s szin-
házi évi tulkiadáa fedezésére 12,118 ft. 40 kr.
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1862. év decz. 31-én fölvett előleg visszafizeté-
sére 10,000 ft. Az országos segélyből e folyó
szinházi évet illető első évnegyedi, még 1862. évi
sept. 15-én fölvett illetőség visszapótlására 4200
ft. Tőketörlesztésre és kamatfizetésre 18,662 ft.
89 kr. Régi számlák és 12 évi házbér-jövedelem-
adó fizetésére 6035 ft. 75 kr. Faust opera kiállí-
tása 11,892 ft. 46 kr. Folyó kiadások pótlására
15,714 ft. 42 kr. Kiadás összesen 78,623 ft. 92
kr. — A még hátra levő fizetések pótlására az
igazgató rendelkezésére áll még : A fejedelmi se-
gélypénzből 3948 ft. 31 kr. Az országos segély-
pénzből 2400 ft. Egyéb biztos bevételekből 1000
ft. Összesen : 7348 ft. 31 kr. — Ez összeg a napi
jövedelmekkel együtt fedezni fogja még e folyó
szinházi évből hátra levő hatheti kiadásokat."
Ezenkivül még azt tudhatjuk meg, hogy A drámai
szinészek évi dija 42,724 ft., az operai személy-
zeté pedig 36,450 ft. Bármily kevéssé részletes is
különben e kimutatás, üdvözölnünk kell, mint
elsö nyilvános számadást e nemzeti intézet pénz-
ügyi állásáról, s óhajtjuk, hogy féltett nemzeti
intézetünk igazgatóságának ez eljárása, mint
olyan, mely a nyilvánosságnak is szemébe nézni
mer, ezután is évről évre ismétlődjék.

** (A selmeczi bányász- és erdöszakadémi-
ának) jelenleg 237 tanulója van, nevezetesen 163
bányász és 74 erdősz. A bányászok közül a ma-
gyar korona tartományaiból való 57, Cseh- és
Morvaországból 54, Gácsország- és Sziléziából
28, az osztrák-német tartományokból 20, Olasz-
országból 1, Bajoroszágból 1, Hamburgból 1. Az j
erdőszök közül magyar ttsrtománybeli 62 cseh és
morva 10, sziléziai 1, gácsországi 1.

** (A kolozsvári múzeum-egylet) nagy gyü-
lése e hó 15 én folyt le gr. Mikó Imre ő nmga
elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó beszéd után
a jegyzőkönyv,.levéltár és pénztár átvizsgálására
két bizottmány kinevezése következett. Ezután
a titkári, pénztárnoki, igazgatói s könyvtárnoki
jelentések jöttek. A közgyülés egyike volt a leg-
látogatottabbaknak, s a közönség a különböző
jelentéseket a legnagyobb érdekkel hallgatta
végig. Délután Pávai Vajna Elek és P. Szath-
máry Károly tudományos felolvasásokat tartot-
tak. Az első „A közelebb lefolyt két év alattCen-
tral-Európában s illetőleg Magyarhonban tett
termószetrajzi körutam vázlata" czim alatt ér-
dekes és sokoldalú ismereteket tanúsító felol-
vasását a hallgatóság, melynek tagjai közt nők is
voltak, nagy tetszéssel fogadta. Ugyan ez alka-
lommal a föiolvasó ur egy általa fölfedezett nö-
vényt is mutatott be, melyet a köztiszteletben
álló muzeumi elnök nevére keresztelt, — továbbá
egy ritka madárfajt, melynek eredeti hazája
Ázsia, nemz'tünk bölcsője lenne. — P. Szath-
mári Károly egy árpádkori emlékről értekezett.

** (A kolozsvári kisegítő pénztáregylet) e hó
14-kén tartotta közgyülését. A jegyzőkönyvből
kitünik, hogy az egylet a mult évben 523 taggal
szaporodott s jelenleg 1714 tagot számlál. Hason-
lókép szaporodott forgalmi tőkéje is. mely 1858-
ban 10,923 fttal indulván meg, ma már egyne-
gyed millió forint körül áll. Az egylet üdvös mű-
ködéséről tanuskodik azon tény, hogy a kölcsön-
zött összegek a mult évben 873,869 ftot tettek,
nagyobb részt 50 és 300 ft, közt mozgó, három
hóra szóló váltókra.

Balesetek, elemi csapások.
** (Gyári baleset.) Neuschloss fürészelő-

gyárában a napokban egy nő egy fogaskerékbe
akadt s a szó teljes értelmében összezuzatott.
Megmenteni lehetetlen volt.

** (Szerencsétlen lövések.) Nyíregyházán e
hó 15-én több ur és polgár, a határukon levő er-
dőben vadászatot tartván, ez alkalommal egy te-
hetős polgár egyetlen fiát az egyik vadász sze-
rencsétlenségből agyonlőtte. — Debreczen mellett
hasonló eset történt. A halápi C:ősz két pandúr-
ral együtt mulatván, lakását azoknak éji szállásul
fölajánlotta. A mint hazafelé közeledtek, a csősz
bormámoros fejében az a szerencsétlen gondolat
támadt, hogy lövés által kellene jelt adni a kapu
felnyitására. Épen azon pillanatban, midőn pisz-
tolyát elsütötte, az egyik pandúr lova megugrott,
s a golyó a pandúr fején furódott keresztül.

** (Két gyilkosság.) A mint bennünket P.
Kócsról értesítenek, Szabolcemegye Egyek közsé-
gében közelebbről két gyilkosság történt. Ugyanis
a mult karácson estéjén kártya mellett mulatván
az ifjuság, ott egyik legény pajtását szerelemfél-

tésből pisztolylyal agyonlőtte. — Farsang utolsó
vasárnapján pedig a korcsmában muzsika szó
mellett mulató szabadságos katonák a köztégi
birót verték agyon, mert a zenét tőlök esti 10
órakor meg akarta tagadni. Ez alkalommal a tör-
vény birót is leverték, s ?gy éji őrt szintén sulyo-
san megsebesitettek, s bár e két utóbbi majd csak
kiheveri sebeit, de a községbiró már azon este
l l órakor teritőre került. Szomoru bizonyság ez
az egyeki ifjuság erkölcsi sülyedéséről, mely az
öregek buzgó vallásosságán, a műveltebbek di-
cséretes erényein, s derék papjuk, Tarkanyi Béla
üdvös tanításain okulni, fájdalom, épen nem
látszik hajlandónak.

M ujság?
** (Volkmann Róbert hangversenye) e hó 21-

kér a muzeum disztermében egyike volt a Jegél-
vezetdusabbaknak, melyek közelebb előfordultak
a fővárosban. Az uj szerzemények, melyek ez al-
kalommal be lőnek mutatva, a szerző nagy alkotó
erejének ujabb bizonyságai voltak. Legnagyobb
elismerést vivott ki a valóban megragadó szép-
ségü symphonia, melynek minden kiválóbb helyét
viharos tetszésnyilvánitás követte. Az „éji dalt"
milyet Hofbauer Zs. kisasszony énekelt, közkívá-
natra ismételni kellett. A közönség a szerzőt
többszörös kihívással s zajos tapsokkal jutal-
mazta.

** (Jótékonyság.) A pesti kereskedelmi aka-
démia tanári testülete elhatározta, hogy fizetésé-
ből február, márczius és ápril hónapokra, havon-
kint 42—42 ftot ad a hazai szükölködők segé-
lyezésére.

** (Külhoni segély a szükölködők számára.)
Angolországból közelebbről 30,000 ftnyi összeg
érkezett az alföldi szükölködők fölsegélésére.
A társulat, mely azt gyüjtötte, emberbaráti jótzi
vüeégeért fogadja a szenvedők köszönetét.

'* (A testvériesség egy szép nyilatkozata.)
Mint a ,,P. L." irja, Török-Sz.-Miklóson a kath.
templomban itt Pesten elhunyt s temetett izrae-
lita nagykereskedő Holitscher Baruch temetése
alkalmával harangoztak. E tisztességet, az emli-
tett kath. község az elhunytnak a község iránt
tanusitott jótékonyságáért tette.

— (Olvasókör Petneházán.) Szabolcsmegyei
Petneházáról azon tudósitást veszszük, hogy ott
a helység értelmiségét képvúelő birtokosok, —

[ a helybeli lelkész és a Közkedvességü biró ifj.
Drevenyák Ferencz felszólítására f. hó 18-án fél-
évre olvasókört alapítottak/Tagsági dij 4 ft, Dre-
venyák F. ur közolvasmányul átengedé igen diszes
magánkönyvtárát is.

** (A megszavazott 20 milliónyi'kölcsönből)
az inségesek javára ismét két milliót tettek fo-
lyóvá, mely összeg felét községek közt osztják ki
a vagyontalanlakosok segélyezésére, felét pedig a
szükségben levő kisebb birtokosoknak kölcsönzik.
A községek számára szánt egy millió ft. kiosztása,
— a ,,S—ny" kimutatása szerint, — következő-
leg történt : Aradmegye kap 100,000 ft., — Bé-
késmegye 50,000 ft., — Biharmegye 30,000, —
Borsodmegye 30,000, — Csanádmegye 50,000, v_
Csongrádmegye 50,000, — Hevesmegye 110,000,
— Krassómegye 50,000, - Pestmegye 10,000, —
Temesmegye 200,000, — Torontálmegye 220,000,
Zemplénmegye 20,000,— a Hajdúkerület3(>,ü00,
— a Jászkuukerület 50,000 forintot.

** (Nemes adományok.) Zmeskál József el-
hunyt györi ügyvéd, végrendeletében a magyar
tudományos akadémiának 3000 ftot, — a nemzeti
szinház nyugdíjintézetének 1000 ftot, — a nem-
zeti muzeumnak 1000 ftot, — a györi ev. iskolák
és az ottani szegényok részére külön-külön 1000
ftot, — a zenedének 100 ftot, — s igy jótékony
czélokra összesen 7100 ftot hagyományozott,

** (Egy kis félreértés.) Az „Üstökös" politi-
kus csizmadiája a következő fucsa történetet be-
széli el. Egy itteni asszonyság, kinek fia egy a
schleswigi csatatérre induló ezrednél szolgált, le-
velet kap egyik prágai ismerősétől, melyben az
tudatja vele, hogy a Pistának a teste holnapután
érkezik meg Prágába, siessen, ha lehet. A szegény
anya kétségbeesetten siet fel, s a mint Hohen-
stadtnál waggont változtat, ki ugrik nyakába?
Pista fia, ép egészségben. A jó asszonyság holttes-
tet értett a rövid tudósításból; pedig hát hadtest-
ről volt a szó.

*" (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély mel-
lett Anker Gyula, baranyamegyei csendbiztoa,
vezetéknevét .,Horgonyi"-ra változtatta.
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** (Babonás kupaktanács.) Öttevény-Szige-
ten közelebbről mint a „Gy. K." irja, különös
babonás eset fordult elő. Elveszett egy mándli, s
e miatt összeült a kupaktanács. Tanakodtak, dik-
czióztak, mint lehetne a tolvajt kitudni, anélkül,
hogy a meleg szobából ki kelljen mozdulniok. —
Végre nagy bölcsen abban állapodtak meg, hogy
hivassanak össze a szomszéd gyermekei, állitassa-
nak körbe s a melyikhez a kör közepén megper-
getett uj rosta gurul, az a tolvaj. A szegény fiu,
kit a véletlen kijelölt, sirt, rimánkodott, hogy ár-
tatlan, de a kupaktanács ujabb végzése lőn, hogy
köttebsék „farkas-bogba," akasztassák föl, s csak
midőn már kékülni kezd, eresztessék el, 8 hasonló
kínzásokat szenvedjen mindaddig, mig bünét be
nem vallja. Azonban az érdemes kupaktanács
tagjai elfogattak, s ellenök a vizsgálat foly.

** ("Jótékony tánczvigalom.) Ritka a talán nem
is létezik már oly hely a hazában, mely a szüksé-
get szenvedő testvérek Ínségének enyhitésére ne
keresett volna alkalmat különböző módokon össze-
hordani a jótékonyság filléreit. A farsang folytán
különösen a tánczvigalmak rendezése látszott e
czélra legkecsegtetőbb módnak. Hogy Tolname-

f yeben a bilköédieknek is legyen alkalmuk némileg
ozzájárulni e jótékony czélhoz, — a mint nekünk

e helyről irják, — liózsa István plebános ur ott e
e hó 8-ra egy tánczvigalmat indítványozott, me-
lyen — egyesek ellenzése daczára — » kis Bilkösd
mezővárosán kivül, a szomszéd községekből is
szép számu közönség jelent meg. A termet az ot-
tani bérlő, a jótékony czél tekintetéből szives
készséggel engedé át, sőt azon fölül saját szobá-
iból is hármat átadott. A szünórák alatt Lincz
József helybeli tanitó a szomszéd községekből át-
jött tanitótársaiból alakított zenekarral mulat-
ta tá a közönséget. A vígalom reggelig tartott;
jövedelméről azonban, mely a nagyszámu közön-
ség után itélve szintén szép lehetett, még eddig
nem értesültünk. — B. I.

** (Megveszett tulok.) Erdélyben egy csapói
utász egy két éves tulkot adott el Radnóton az
ottani mészárosnak. Mig együtt áldomásoztak, a
már otthon is beteg tulkon kitört a veszettség.
A mészáros természetesen fölbontotta az alkut,
de az utász nem merte többé megkötni a tulkot,
mely azalatt széttörte korlátokat s dühöngve
rohant az utczán az emberek és kutyák után.
Három embert le is vert szarvaival, s ezek közöl
az utolsót taposni kezdte. Már két vasvillát ütöt-
tek fejébe, de ez csak dühét növelte. Végre sike-
rült a tömegnek leverni a bősz állatot, de a tulok
története még csak ezután lett nevezetes. Mint a
„K.. K."-nek irják, a helybeli szolgabiró azon
rendeletet adta ki, hogy a veszett állatot azon a
helyen kell elásni, a hol leütötték, azonban e hely
épen az iskola és a templom között volt, s nehogy
ez elásás a tanulók s templombajárókra botrán-
koztatólag s elidegenitőleg hasson, ellene az
ottani ref. lelkész tiltakozott; ujabb parancs kö-
vetkeztében azonban a botrányos temetést a til-
takozás daczára csakugyan ott hajtották volna
végre, ha a fold annyira meg nincs fagyva, hogy
gödröt ásni teljes lehetetlen volt, s igy kényte-
lenek voltak, a veszett állatot a falu végire
vinni ki.

** (Magyar zene Stockholmban.) A Stock-
holmban állomásozó összes ezredek zenekarai kö-
zelebbről nagy katonai hangversenyt rendeztek, s
ez alkalommal két csárdást is adtak elő átalános
tetszés mellett. E két magyar mű ismert zeneszer-
zőnk Kéler Bélának „Verbőczy" és „Bártfai em-
lék" czimü szerzeménye volt.

** (Sietve alvó.) S. Patakon egykor az aszta-
los-czéh fiatal virtuózai közöl egy igen életerős
egyéniség rendesen éjfél után 3 óráig folytonosan
mulatozott és mégis reggeli 6 órakor már legelső
volt a gyalupad mellett. — Egyszer csudálkozva

kérdezték társai tőle, hogy mint teheti azt ? Hja
válaszolá ő nagy hetykén : okos embernek mester
a neve. Tudjátok meg, hogy én gyorsan alszom,
és 3 órai sebes alvásom többet ad ki, mint ha ti 6
óráig szuszogtok a szalmazsákon. (Ü—s.J

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az erdélyi muztum számára : Zala-Egerszeg-
ről Lengyel Károly ügyvéd 10 ít.

A Kisfaludy-társaság számára : Ugyanon-
nan ugyanaz 8 ft.

— (Helyreigazítás.) A pesti takarék-pénztárból
Péteri község nein 400 forintot, mint mult számunkban
közölve >olt, hanem 4000 í'tot. kajJott kölcsön.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 19. „XI. Lajos." Szomorujáték

5 falv. Irta Delavigne.
Szombat, febr. 20. „Hunyady Lássló." Opera

4 felv. Zenéje Erkel Ferencztől.
Vasárnap, febr. 21. „Dobó Katicza." Nép-

színmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, febr. SÍ2. „Coriolan." Szomorujáték 5

felv. Shakespeare atán ford. Dobrossy és Egressy
G. Az előadást Beethoven Coriolan-nyitánya
előzte meg, előadva a nemzeti szinház összes ze-
nekara által.

Kedd, febr. 23. „A Troubadour." Olasz opera
4 felv. Zenéjét szerzette Verdi. Leonora szerepét
Muiska J . Azucenát pedig Oroszi Róza énekelte.

Szerda, febr. 24. „Rang és szerelem." Vigj.
3 felv. Fraucziából ford. Feleki M.

Csütörtök, febr. 25. „Észak csillaga." Opera
3 felv. Mayerbeertől.

Budai népszinház.
Febr. 19-23. „Az ördög pilulát." Nagy bo-

hóság, 15 képlettel 3 szakaszban. E tüneményes
darab, miután egy folytában 70 előadást ért, egy-
időre bucsut vesz a budai szinpadtól, hihetőleg,
hogy pihent erővel ujabb hódításokat tehessen.

Febr. 24. „Vid és a pogány hitű magyarok."
Dráma 4 felv. Szigligetitől.

Febr. 25. „Vasgyuró, a legeslegutoltó lovag."
Bohózatos operette 1 felv. (először). Zenéje Of-
fenbachtól. Ezt megelőzte „ChouffUuri ur otíhon
lesz." Operette 1 felv. Offenbachtól.

tér. •)
— (llálanyilváuitás.) Nagy örömmel olvas-

tam a ,,Vasárnapi Ujság" f. é. febr. 14-én megje-
lent 7-dik számában t. Nagy József ur által Deb-
reczenből tett azon „hálanyilvánitást", miszerint
a „D.-N.-V.-Értesitő" kiadója t. Balla Károly ur
több hónapig tartott fájdalmas lábsebeitói megsza-
badította.

Én alulirt megragadva ez alkalmat, szintén
nem akarván a leghálásb nyilvánitásommil jlma-
radni, a midőn nekem nemcsak nehány hónapig
tartott, de huszévi szünetlen orvosoltatás és
gyógyfürdők használása mellett sem javult fájdal-
mas lábsebeimet, végre is fentnevezett s igen
tisztelt B. K. ur csak igen rövid idö alatt gyöke-
resen meggyógyította. Mely különös jótéteménye-
ért, valamint én, ugy tudomásom szerint ily jó-
téteményben részesült sok mások nevében is leg-
hálásb köszönetemet nyilvánitom és ez örömteljes
nyilatkozatomat, minden a lábsebekben szenvedő
embertársaimnak méltó figyelmükbe ajánlom.
Debreczen febr. 20 an 1864 Kutast Ferdinandné
született Köhler Anna. Csapó utcza 327. sz. a.

*) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Szerkesztői mondanivaló.
*- 7071. N.-Enyed. P. Sz. K. Tiszteljük a jó gondo-
latot. Ez volt a legegyszerűbb eljárás, hogy mindketten
czélt érjünk. A pénz az illető helyre át van szolgáltatva.
A folytatás márcziusra van szánva.

7072. Szügy. S. K. A megjegyzést csak helyeselnünk
lehet. Sajnáljuk, hogy csak akkor vettük éizre a tévedést,
midón már megtörtént.

7073. Tokaj. O. £. Vettük azt a kacskaringós áldo-
mást, mely igy kezdődik : „Ti«ztelendő uj háza»pár!" De
mármost mit csináljunk Tele?Magunkra csak nem vehetjük.

7074. Sz.-Kalolna. B.L. Annak idejében jelentettük,
hogy az uj küldemény kezünkhöz érkezett 8 az illető részt
belőle a szomszéd kollegának is átadtuk. A lapok régen
meg voltak rendelve, s csodálkozva olvassuk most a recla-
matiót. Az intézkedés ujra megtörtént. Nemsokára uj
levéllel reméljük meglátogatni önt.

7075. Kecskemét. K. Gy. Vettük al ujabb átdolgo-
zást, s legközelebb elmondjuk róla réleményünket.

7076. Uj-Sasouy. V. J. A közlendő tárgyak két test-
vérlapunk között ugy vannak megosztva, hogy a kereske-
delmi és vásári udósitások egészen a P. U.-ba vannak át-
téve, s a mennyire a tér t ngedi, eléggé bőven és részlete-
sen adatnak elő. A V. U.-ból a piaczi hirek már azért is
kiszorulnak, mert rendesen elkésnénk velök. Nemfogja ön
sem kivánni, hogy a bé('=i szombati gabonivásár távirati
tudósítását mindjárt azon melegében vasárnapi lapunk is
közölje, ha megmondjuk, hogy a V. U. szerkesztése min-
dig csütörtökön fejeztetik be, pénteken nyomják, s szom-
baton már ország-világnak szétküldik. Itt már le kell
mondanunk a hirek közlésének gyorsaságáról; ezen ambi-
tio méltán a napilapokat illeti m g. Nekünk itt más igé-
nyeknek és szükségeknek kell megfelelnünk. — Jól esett
hallanunk, hogy a „Magyar Ember Könyvtára" köteteit
önök körében is szivesen és élvezettel olvassák. Feltámad-
nak-e még egyszer? Még mindig nem mondhatjuk bizo-
nyosan.

SAKKJÁTÉK.
218. sz. feladvány. — Zagyva I m r é t ő l

(Debreczenben).
Sötét.

. „ , - » * • •-•*

» b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 213-dik számu feladvány megfejtése.
, (Roth Kálmántól.)
Világos. Sötét, i Világos. A) Sötét.

1. Fe4-g6 H e l - c 2 A ) j l Hel- lép
2. Fg6-dS tetsz. sz. 2. He5-c6f Kd4—e4
3. H-fmat. 3. Fg8 - dS-fmat.

Helyesen fejtették meg: Vetzprémben : Fülöp József.
— Sárospatakon : H. Nagy Lajos. — Kővágó-Őrsön : Gold
Samu. — Mooron : Radványi Vilmos. — Debreczenben:
fagyva Imre. — Sperber F. — Nagyváradon : Pál Rezső.
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Szegeden : Molnár Gábor. — Pesten : Cselkó György. —
Verbö'czön : Nagy Idái Ferencz.

Rövid értesítések. Sárospatak. N. L Használható-
kat is találtunk közöttük, mslyek a sort várják Néhánynak
érdekét azonban az előforduló kettős megfejtések nagyon
csökkentik. Ujabb küldeménytől még nagyobb sikert re-
mélünk. — Nagyvárad. P R. A kért tüzetes magyarázat,
mint on helyesen keresé, inkább sakk-könyv tárgya volna.
Mi adandó alkalommal mindkettőről példákban fogunk adni
fölvilágositást.

G^HETI NAPTAR.
Hó-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

28
29

1

Februárius—Martius
Vasár , V 3 Roman apát
Hétfő
Kedd

j Valburga
Albin püsp.

Szerda Böjt köz. Simpl.
Csbt. Kamilla, Gunda

_ Péntek Kázmér
őiSzomb. Eusebius

V 3 Oculi
Váli
Fej érke
Siinplicius
Kamila
Adorján
Eusebius

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
uaptára

Február. (ó)| Adar R.
16 EIIetv.vas.|21 Lázár
17 Elek ,22
18 Leo P. |23Templ. sz.

119 Archippus
20 Leo C.

•21 Timothé
22 Eugénia

© N a p - 6. H o l d -
hossza | kél |nvug;;hossza | kél | nyüg.

fok vl.
339 10
340 10
341 10.
342 l l

ó. p.
6 47 5 41

ó. p. fok vl.
228 45
í236 396 45,5 43

6 43(5 44,
6 42 5 45 263 31

249 5,3
24
25 343 l l 6 40 5 46277 8
26 Lázár 344 11,6 38 5 48'291 58
2?Sab.Sek. 345 11:6 36 5 49 306 47

ó. p.
• *
0 6
1 10
i io
3 5
3 52
4 34

ó. p.
8 51
9 29

10 13
11 8
• l l
1 25,
2 411

Utolsó negyed kedden 1-én, 2 óra 28 perczkor délután.

TARTALOM.
Báro Bánffy László (arczkép). N**. - Egy kis babona.

Pdjer Antal. — A hittagadó (folyt.). Jókai Mór. Hírlap-
irodalmunk a 19-ik szá.adban (folyt.). Szinnyey J. —
Mitől függ az emberi élet hosszaeága? B. — Csóka vára
(képpel). Z. 0. - Az inség-bazár Pesten (képpel). — Egy
kis megjegyzés az alföldi népbabonák czimü gyűjteményre.
Karcsanyéki. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közintezetek, egyletek.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti
szinház. — Budai népszinház. — Nyilt tér. — Szerkesztői
mondanivaló.,— Heti naptár.

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, mártius 6-án 1864.

«_r Előfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 6 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. - Csupán Poiitikai

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

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Cjdonsngokat illetőleg, 1863. sovem-
ber l-tőFkezelve : 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 Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moílien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tfsz-'gaz«lás7.ati öRynökséK is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Két nagy ember háromszázados születés-
napját ünnepli ez idén a mivelt világ. Az
egyik a költők királya, Shakespeare, kinek
emlékünnepe a jövő ápril hónapra esik, a
másik a tudomány egyik vértanuja, Galileo t

Galilei, kinek érdemeiről most világszerte |
emlékeznek s kinek emlékét különös fény- i
nyel ünnepelték a mult hónapban egykori
hazájában, Olaszországban. E férfiu a legsö-
tétebb időkben született s mégis egyike lett
a legfényesb csillagoknak a tudomány egén,
bár életében csupa üldözésnek volt tárgya s
az általa fölfedezett tudomá-
nyos igazságok értékét csak ké-
söbb kor ismerte el.

Galileo Galilei 1564. febr.
18-kán született Pizában. Me-
chanikai tehetsége már gyer-
mekkorában feltünt, s atyja, a
ki elszegényedett flórenczi ne-
mes volt, alapos nevelésben ki-
vánta részesíteni. 1581-ben ren-
des tanuló volt szülővárosa
egyetemén. Kedvencz foglalko-
zása volt a zenén kivül a me-
chanikai rajzolás, más részről
a klasszikus irók müveinek ol-
vasása. E mellett az orvostant
és bölcsészeti tanulmányokat
hallgatta. Szabadelmü, függet-
len gondolkodásmódja már ek-
kor feltünt s általában makacs,
önfejű ember hirében állott.

1582-ben véletlenül egy nagy
fontosságu fölfedezés birtokába
jutott. A pizai nagy templom-
ban levén, belemerült a tetőről
lelógó nagy lámpa szabály-
szerü ingásába. Figyelmesen
észlelte e tüneményt s gondol-
kodásának eredménye végre az
lett, a mit azelőtt még soha
nem ismert a világ, az elsö in-
gás óra elkészülése, melynek
igen nagy hasznát vette csil-
lagászati vizsgálatainál. — Me-
rész tanait buta és féltékeny ellenei heve-
sen támadták meg minden oldalról, azon-
ban ismeretei által annyira magára vonta a
figyelmet, hogy már 25 éves korában a ma-
thematikai tanszékre hivatott meg a pizai
egyetemen. Ez idö óta még bátrabban lépett
fel nézeteivel s nem tartózkodott a tudomá-

G a l i l e o G a 1 i 1 e i.
(1564-1642).

nyos világ addigi legnagyobb tekintélyei-
nek, mint p. o. a nagy Aristoteles, téveszméi
ellen nyilt harczra kelni.

Azonban a sötétség ama századában,
midőn a szellemi téren is a legszigorubb
rendőri szabályok tárták féken a békétlen-
kedő elméket, nem volt könnyü dolog, elis-
mert rendszereket megtámadni. 1592-ben
Galileit is arra kényszeriték ellenei,^ hogy
pizai tanszékét s e várost elhagyja. Átment
Florenczbe. Itt sokkal szabadabban s füg-
getlenebbül mozoghatott, s itt nyert számos

G A L I L E O G A L I L E I .

tekintélyes barátja befolyásának köszön-
hette, hogy hat évre a mathematika taná-
rává választatott a paduai egyetembe.

A Paduában töltött évek képezik legkel-
lemesebb szakát Galilei életének. Közelről
s távolról özönlenek hozzá a tanítványok,
herczegek és papok láthatók vendégei kö-

zött. Külsö életviszonyai biztositvák, jólét
és családi örömök környezik. Tékozlásig
vendégszerető asztalánál kedves barátok és
társas vidámság foglalnak helyet. Megtör-
tént, a mi nagy tudósoknál ritka dolog,
hogy az élet kelleme a tanulmány kimerítő
komolyságával szövetségre lépett. — Padua
volt az, a hol Galilei legelőször nézett táv-
csövén keresztül az égboltozatba oly mélyen,
mint előtte senki; s itt kezdődik a csillagá-
szatnak, de egyszersmind Galilei dicsőségé-
nek* is egy uj korszaka. Öt kortársai elött

leginkább csillagászati fölfede-
zései tették hiressé, mikhez a
távcső (teleskop) tökéletesítése
szolgált alkalmas eszközül.

Galilei volt az elsö, a ki föl-
fedezte a hold hegyeit, a tejut
köde csillagok seregévé oszlott
fel előtte, a csillagképletekben
oly uj csillagokra akadt, melye-
ket előtte emberi szem nem vett
észre, Saturnus gyűrűit ö látta
meg legelőször stb. stb. Ezen
megdöbbentö, egymást váltó
fölfedezések roppant hatással
voltak az akkori világra. Hogy
ne bámulták volna azon em-
bert, a ki megnyitá nekik az ég
boltozatát! Mind e vizsgáiddá-
sok, észleletek pedig azon meg-
győződésre vezették Galileit,
hogy földünk, mely aránylag
csak csekély pont, nem lehet —
mint ekkorig tanították — a vi-
lágegyetem középpontja.

Ezen tanai által az akkori
obseuransok gyülöletet teljesen
magára vonta. Szerencsétlensé-
gére épen ez időben mindenféle
fényes ajánlatok által a toská,
nai herczeg rábirta Galileit,
hogy Florenczbe költözzék át-
E fejedelem nem birt elég erö-
vel, hogy öt ellenségei ellen
megvédje, midőn ezek a pá-

pához fordultak segitségért. Az ellene tá-
masztott vitát átvitték a vallás terére. A
„Santa Maria Novella"-templom szószékéről
egy domokosi szerzetes szórta ellene dühös
kifakadásait s hirdette eretnekségét. Azon-
ban Galilei mindig határozottabban lé
pett fel uj tanai mellett s heve által ma

10-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.


