Í8
** (Babonás kupaktanács.) Öttevény-Szigeten közelebbről mint a „Gy. K." irja, különös
babonás eset fordult elő. Elveszett egy mándli, s
e miatt összeült a kupaktanács. Tanakodtak, dikczióztak, 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, állitassanak körbe s a melyikhez a kör közepén megpergetett uj rosta gurul, az a tolvaj. A szegény fiu,
kit a véletlen kijelölt, sirt, rimánkodott, hogy ártatlan, 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 szükséget szenvedő testvérek Ínségének enyhitésére ne
keresett volna alkalmat különböző módokon összehordani a jótékonyság filléreit. A farsang folytán
különösen a tánczvigalmak rendezése látszott e
czélra legkecsegtetőbb módnak. Hogy Tolnameyeben 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, melyen — egyesek ellenzése daczára — » kis Bilkösd
mezővárosán kivül, a szomszéd községekből is
szép számu közönség jelent meg. A termet az ottani bérlő, a jótékony czél tekintetéből szives
készséggel engedé át, sőt azon fölül saját szobáiból is hármat átadott. A szünórák alatt Lincz
József helybeli tanitó a szomszéd községekből átjött tanitótársaiból alakított zenekarral mulatta tá a közönséget. A vígalom reggelig tartott;
jövedelméről azonban, mely a nagyszámu közönség után itélve szintén szép lehetett, még eddig
nem értesültünk. — B. I.

f

** (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 ütöttek fejébe, de ez csak dühét növelte. Végre sikerült 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 botránkoztatólag s elidegenitőleg hasson, ellene az
ottani ref. lelkész tiltakozott; ujabb parancs következtében azonban a botrányos temetést a tiltakozás daczára csakugyan ott hajtották volna
végre, ha a fold annyira meg nincs fagyva, hogy
gödröt ásni teljes lehetetlen volt, s igy kénytelenek voltak, a veszett állatot a falu végire
vinni ki.
** (Magyar zene Stockholmban.) A Stockholmban állomásozó összes ezredek zenekarai közelebbről nagy katonai hangversenyt rendeztek, s
ez alkalommal két csárdást is adtak elő átalános
tetszés mellett. E két magyar mű ismert zeneszerzőnk Kéler Bélának „Verbőczy" és „Bártfai emlék" czimü szerzeménye volt.
** (Sietve alvó.) S. Patakon egykor az asztalos-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 szerkesztőségéhez mult héten beküldetett :
Az erdélyi muztum számára : Zala-Egerszegről Lengyel Károly ügyvéd 10 ít.
A Kisfaludy-társaság számára : Ugyanonnan 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." Népszínmű 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 zenekara 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.

Görög-orosz
naptar

*- 7071. N.-Enyed. P. Sz. K. Tiszteljük a jó gondolatot. 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 áldomást, 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 reclamatiót. Az intézkedés ujra megtörtént. Nemsokára uj
levéllel reméljük meglátogatni önt.
7075. Kecskemét. K. Gy. Vettük al ujabb átdolgozást, s legközelebb elmondjuk róla réleményünket.
7076. Uj-Sasouy. V. J. A közlendő tárgyak két testvérlapunk között ugy vannak megosztva, hogy a kereskedelmi és vásári udósitások egészen a P. U.-ba vannak áttéve, s a mennyire a tér t ngedi, eléggé bőven és részletesen 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 mindig csütörtökön fejeztetik be, pénteken nyomják, s szombaton már ország-világnak szétküldik. Itt már le kell
mondanunk a hirek közlésének gyorsaságáról; ezen ambitio méltán a napilapokat illeti m g. Nekünk itt más igényeknek és szükségeknek kell megfelelnünk. — Jól esett
hallanunk, hogy a „Magyar Ember Könyvtára" köteteit
önök körében is szivesen és élvezettel olvassák. Feltámadnak-e még egyszer? Még mindig nem mondhatjuk bizonyosan.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 213-dik számu feladvány

h

megfejtése.

Február. (ó)| Adar R. fok vl. ó. p. ó. p. fok vl.
Februárius—Martius
339 10 6 47 5 41 228 45
28 Vasár , V 3 Roman apát V 3 Oculi 16 EIIetv.vas.|21 Lázár
29 Hétfő j Valburga
340 10 6 45,5 43í236 39
17 Elek
,22
Váli
1 Kedd Albin püsp.
18 Leo P.
|23Templ. sz. 341 10. 6 43 ( 5 44,249 5,3
Fej érke
342 l l 6 42 5 45 263 31
Szerda Böjt köz. Simpl. Siinplicius 119 Archippus
24
Csbt. Kamilla, Gunda Kamila
25
343 l l 6 40 5 46277 8
20 Leo C.
_ Péntek Kázmér
26 Lázár
344 11,6 38 5 48'291 58
•21 Timothé
Adorján
őiSzomb. Eusebius
2?Sab.Sek. 345 11:6 36 5 49 306 47
22 Eugénia
Eusebius
Utolsó negyed kedden 1-én, 2 óra 28 perczkor délután.
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TARTALOM.

©Nap6. H o l d hossza | kél |nvug;;hossza | kél | nyüg.
ó. p.
• *
0 6
1 10
i io
3 5
3 52
4 34

ó. p.
8 51
9 29
10 13
11 8
• ll
1 25,
2 411

Báro Bánffy László (arczkép). N**. - Egy kis babona.
Pdjer Antal. — A hittagadó (folyt.). Jókai Mór. Hírlapirodalmunk 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.

' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Cjdonsngokat illetőleg, 1863. sovember l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri "igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és VogJer. — M. Frankfurtban : Otto Moílien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a kereész-'gaz«lás7.ati öRynökséK is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

G a l i l e o G a 1 i 1 e i.

218. sz. feladvány. — Z a g y v a I m r é t ő l
(Debreczenben).

(Roth Kálmántól.)
Világos.
Sötét,
i Világos.
A) Sötét.
1. Fe4-g6
Hel-c2A)jl
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 Használhatókat is találtunk közöttük, mslyek a sort várják Néhánynak
érdekét azonban az előforduló kettős megfejtések nagyon
csökkentik. Ujabb küldeménytől még nagyobb sikert remélünk. — Nagyvárad. P R. A kért tüzetes magyarázat,
mint on helyesen keresé, inkább sakk-könyv tárgya volna.
*) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóható- Mi adandó alkalommal mindkettőről példákban fogunk adni
fölvilágositást.
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Izraeliták
uaptára

«_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 8ft.- Csupán Poiitikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

(1564-1642).

tér. •)
— (llálanyilváuitás.) Nagy örömmel olvastam a ,,Vasárnapi Ujság" f. é. febr. 14-én megjelent 7-dik számában t. Nagy József ur által Debreczenből tett azon „hálanyilvánitást", miszerint
a „D.-N.-V.-Értesitő" kiadója t. Balla Károly ur
több hónapig tartott fájdalmas lábsebeitói megszabadította.
Én alulirt megragadva ez alkalmat, szintén
nem akarván a leghálásb nyilvánitásommil jlmaradni, a midőn nekem nemcsak nehány hónapig
tartott, de huszévi szünetlen orvosoltatás és
gyógyfürdők használása mellett sem javult fájdalmas lábsebeimet, végre is fentnevezett s igen
tisztelt B. K. ur csak igen rövid idö alatt gyökeresen meggyógyította. Mely különös jótéteményeért, valamint én, ugy tudomásom szerint ily jótéteményben részesült sok mások nevében is leghálásb 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.

Pest, mártius 6-án 1864.

SAKKJÁTÉK.

Febr. 1 9 - 2 3 . „Az ördög pilulát." Nagy bohóság, 15 képlettel 3 szakaszban. E tüneményes
darab, miután egy folytában 70 előadást ért, egyidőre 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 Offenbachtól. Ezt megelőzte „ChouffUuri ur otíhon
lesz." Operette 1 felv. Offenbachtól.

HETI NAPTÁR.
HóKatholikus és Protestáns
naptár
és hetinap

Szerkesztői mondanivaló.

Budai népszinház.

Tizenegyedik évfolyam.

10-ik szám.

•-•*

Két nagy ember háromszázados születés- nyos világ addigi legnagyobb tekintélyei- zött. Külsö életviszonyai biztositvák, jólét
napját ünnepli ez idén a mivelt világ. Az nek, mint p. o. a nagy Aristoteles, téveszméi és családi örömök környezik. Tékozlásig
vendégszerető asztalánál kedves barátok és
egyik a költők királya, Shakespeare, kinek ellen nyilt harczra kelni.
Azonban a sötétség ama századában, társas vidámság foglalnak helyet. Megtöremlékünnepe a jövő ápril hónapra esik, a
másik a tudomány egyik vértanuja, Galileot midőn a szellemi téren is a legszigorubb tént, a mi nagy tudósoknál ritka dolog,
Galilei, kinek érdemeiről most világszerte | rendőri szabályok tárták féken a békétlen- hogy az élet kelleme a tanulmány kimerítő
emlékeznek s kinek emlékét különös fény- i kedő elméket, nem volt könnyü dolog, elis- komolyságával szövetségre lépett. — Padua
nyel ünnepelték a mult hónapban egykori mert rendszereket megtámadni. 1592-ben volt az, a hol Galilei legelőször nézett távhazájában, Olaszországban. E férfiu a legsö- Galileit is arra kényszeriték ellenei,^ hogy csövén keresztül az égboltozatba oly mélyen,
tétebb időkben született s mégis egyike lett pizai tanszékét s e várost elhagyja. Átment mint előtte senki; s itt kezdődik a csillagáa legfényesb csillagoknak a tudomány egén, Florenczbe. Itt sokkal szabadabban s füg- szatnak, de egyszersmind Galilei dicsőségébár életében csupa üldözésnek volt tárgya s getlenebbül mozoghatott, s itt nyert számos nek* is egy uj korszaka. Öt kortársai elött
leginkább csillagászati fölfedeaz általa fölfedezett tudomázései tették hiressé, mikhez a
nyos igazságok értékét csak kétávcső (teleskop) tökéletesítése
söbb kor ismerte el.
szolgált alkalmas eszközül.
Galileo Galilei 1564. febr.
18-kán született Pizában. MeGalilei volt az elsö, a ki fölchanikai tehetsége már gyerfedezte a hold hegyeit, a tejut
mekkorában feltünt, s atyja, a
köde csillagok seregévé oszlott
ki elszegényedett flórenczi nefel előtte, a csillagképletekben
mes volt, alapos nevelésben kioly uj csillagokra akadt, melyevánta részesíteni. 1581-ben renket előtte emberi szem nem vett
des tanuló volt szülővárosa
észre, Saturnus gyűrűit ö látta
egyetemén. Kedvencz foglalkomeg legelőször stb. stb. Ezen
zása volt a zenén kivül a memegdöbbentö, egymást váltó
chanikai rajzolás, más részről
fölfedezések roppant hatással
a klasszikus irók müveinek olvoltak az akkori világra. Hogy
vasása. E mellett az orvostant
ne bámulták volna azon emés bölcsészeti tanulmányokat
bert, a ki megnyitá nekik az ég
hallgatta. Szabadelmü, függetboltozatát! Mind e vizsgáiddálen gondolkodásmódja már eksok, észleletek pedig azon megkor feltünt s általában makacs,
győződésre vezették Galileit,
önfejű ember hirében állott.
hogy földünk, mely aránylag
1582-ben véletlenül egy nagy
csak csekély pont, nem lehet —
fontosságu fölfedezés birtokába
mint ekkorig tanították — a vijutott. A pizai nagy templomlágegyetem középpontja.
ban levén, belemerült a tetőről
Ezen tanai által az akkori
lelógó n a g y lámpa szabályobseuransok gyülöletet teljesen
szerü ingásába. Figyelmesen
magára vonta. Szerencsétlenséészlelte e tüneményt s gondolgére épen ez időben mindenféle
kodásának eredménye végre az
fényes ajánlatok által a toská,
lett, a mit azelőtt még soha
nai herczeg rábirta Galileit,
nem ismert a világ, az elsö inhogy Florenczbe költözzék átgás óra elkészülése, melynek
E fejedelem nem birt elég eröigen nagy hasznát vette csilGALILEO GALILEI.
vel, hogy öt ellenségei ellen
lagászati vizsgálatainál. — Memegvédje, midőn ezek a párész tanait buta és féltékeny ellenei heve- tekintélyes barátja befolyásának köszön- pához fordultak segitségért. Az ellene tásen támadták meg minden oldalról, azon- hette, hogy hat évre a mathematika taná- masztott vitát átvitték a vallás terére. A
ban ismeretei által annyira magára vonta a rává választatott a paduai egyetembe.
„Santa Maria Novella"-templom szószékéről
figyelmet, hogy már 25 éves korában a maA Paduában töltött évek képezik legkel- egy domokosi szerzetes szórta ellene dühös
thematikai tanszékre hivatott meg a pizai lemesebb szakát Galilei életének. Közelről kifakadásait s hirdette eretnekségét. Azonegyetemen. Ez idö óta még bátrabban lépett s távolról özönlenek hozzá a tanítványok, ban Galilei mindig határozottabban lé
fel nézeteivel s nem tartózkodott a tudomáherczegek és papok láthatók vendégei kö- pett fel uj tanai mellett s heve által ma
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szolgáltatta a fegyvert ellenei kezébe. Az és szaporította fölfedezései sorát. Végre a „Jó királyom, én Ildikót szeret< m !
egyház akkor szigoruan az u. n. ptoloniáusi sors csapásai alatt meggörnyedve 1642. Érte vittem száz halálba életem; —
nézeteket vallotta, mert azt hive, hogy ezek jan. 9-én — 78 éves korában — meghalt. Add nekem hát feleségül leányod,
egyeznek meg legjobban a Biblia állításai- Vele egy nagy szellem tünt le, melyet kora Vagy öless meg, ha halálom kivánod.-'
val. Ptolomaus elavult nézete pedig az épen azért üldözött, mert nem birta megér- „Hű vitézem, halálod nem kivánom:
volt, hogy a fold mozdulatlanul áll a vi- teni. De örök időkre szóló fényes bizony- De a tied nem lehet már leányom:
lág-egyetem közepében s a nap és csilla- sága marad annak, hogy az igazság gyöze- Megkérette világverő Etele —
Hun követek el is mentek már vele."
gok naponkint végzik körülte utjokat. — delme végre mégis bekövetkezik.
Szerinte a föld az ur, a többi világok mint
Kopernikus és Galilei tanát illetőleg a Deli vitéz ujra fölül lovára,
repülő szolgák keringnek körüle éjjel nap- római szék is visszavonta kárhoztató itéle- Ajka reszket, oly halovány arczája . . .
pal. Galilei azonban a kopernikusi világ- tét (az igaz, hogy ez csak 1821-ben történt), „Hü vitézem! hova olyan hevenyén?"
rend hive és hirdetője volt. Kopernikus né- s azóta háboritlanul foroghat a föld tenge- ,,Hun királyhoz esküvőre megyek én."
met csillagász pedig azt tanitotta, hogy a lye körül.
_
._•
III.
föld a maga tengelye s a nap körül forog.
E tárgyu müvei 1530-ban jelentek meg elöFekete éj borong czifra Etelváron,
I l d i k ó .
Lakodalmas népet környékezi álom,
ször. E tan villámként csapott az akkori
(Balla.la.)
Fekete
éjfélen
elíátyolozott elmékbe, s a közönséges paNyugalomra
s/állnak —
rasztészre kábitólag hatott. Nem láttáké
I.
Most derül a fényes hajnal
naponkint, mint közeledik a nap keletről, s
A burgundi király vára
Etele királynak.
mint távozik nyugatra? S nem parancsolElcsendesült éjszakára,
(Ott ragyog a hajnal szerelmes szivében,
ják-e a Bibliában a napnak:állj meg!? Ezen
Király lánya, szép Ildikó,
i Ott piheg Ildikó a király ölében;
Csak egyedül ébren;
érv az akkori időben legnagyobb nyoma! A király ölében
Szeretőjét várja, várja
téku volt. Azonban Kopernikus könyvét
Sápad az arczája —
Fekete
éjfélben.
egy félszázadig háboritlanul olvasták, mig
Fehér galamb — fekete sas
a zivatar a tan legbuzgóbb hirdetője, GaliA burgundi király lánya
Remegő prédája.
Kitekint a vak homályba . . .
lei ellen egész erövel kitört. Rómába, az
„Hova lett a rózsa ragyogó arczádrul ? •—
Csak megjelen deli vitéz
inquisitió törvényszéke elé idézték, s 1615.
Sápadt menyasszonyom, ez a szín elárul;
Zengő
kobozával,
febr. 25-én arra itélték, hogy a íöld forgáHajnalodik az arcz
Hívogatja, csalogatja
sáról szóló tanát, mint a Bibliával ellenkeForró szerelemben :
Szerelmes dalával.
zőt, visszavonja; s azonkivül megfogadja,
Sápadt arczu menyasszonyom
Addig-addig hivogatja,'
hogy soha többé ily szellemben tanítani
Te nem szeretsz engem."
Mig ölébe csalogatja.
nem fog.
A burgundi király lánya
,.Halovány holdfénynyel jön a szelid álom ,
Egy védiratában kifejteni iparkodott
Szép vitéz ölében —
Alom ringatása ez a szín, királyom! —
ugyan, hogy a Biblia csupán az ember lelki
Ölelgeti, csókolgatja
Hajnal a szerelem,
Fekete éjfélben.
üdvével s oly dolgokkal foglalkozik, melyek
I Csók az ébresztője,
Halvány arezon pirog rózsa
az emberi ész határait tulhaladják, s mind
„Mért a pánczél? mért a fegyver?
Majd kivirul töle.'*
arra nincs gondja, a mit az ember érzékeiMért csókolgatsz könyes szemmel?"
vel s eszével felfoghat, — de ez mind nem
„Megy.k, megyek hirt szerezni —
„Csókollak hát, édes szerelmes virágom!
Háborús világ van; —
használt semmit, mert ellenei elnémították
Rózsát fakasztok ki halovány arczádon." —
Vagy kivívlak, vagy meghalok
ama bibliai ténynyel, hogy Józsua megállíMenyasszonya arczát
A véres csatákban."
Körülcsókolgatja,
totta a napot
Ölelésre
hajladozik
1617-ben Rómából Flórenczbe tért visz„Csak eredj hát, szép vitézem!
Világverő karja.
Senki
másé,
azt
igérem;
—
sza, s nagy bajjal kieszközölte a pápánál az
Te lészaz az én diadalmas
engedélyt, hogy a föld forgását és az égi
Lobog a lámpaláng homályos sugara,
Büszke vőlegényein,
Kétesen világit a királyi párra . . .
testek uj rendszerét bizonyitó érveinek
Vagy ott alszunk mind a ketten
Mit
néz oly sötéten
gyűjteményét kiadhassa. Tizenhat évre volt
Hideg föld ölében."
j A lány a királyon ?
szüksége, mig e mü, párbeszéd alakjában,
Rettenetes Etelének
Rövid bucsu, hosszu I ánat . . .
elkészült. A munka megjelenése valóságos
Szemén ül az álom. . . .
Deli vitéz tova vágtat;
rohamra tüzelte Galilei ellenségeit, kik nem
Szép Ildikó szobájában
Mi villog a széken? Etelének tőre —
nyugodtak, mig másod izbeni vád alá heKialudt a lámpa,
Csak nézi Ildikó, pedig ugy fél tőle!
lyezését ki nem eszközölték. Ujra Rómába
Nyoszolyában, selyem párnán
Alvó vőlegényét
idéztetett, s ámbár agg és beteges állapoZokog a leányka.
Csak megcsókolgatja;
tára hivatkozott, mégis személyesen kellett
De a csókban nem fulad el
Szép Ildikó, király lánya,
az inquisitió törvényszéke elött megjelenRémes gondolatja.
A holnapot búsan várja; —
nie. Itt ismét eretnekségre szólott a vád, mi
A holnapból tegnap iá lesz,
Almában a király mosolyog, beszélget :
mellett korábbi Ígéretének megszegése suA tegnapból : rég. n . . .
„Koronát fejére... kettőt... hármat... négyet"
Egyre búsul, egyre hervad
lyositó körülményül rovatott fel. 1633 jún.
„Enyém
szive, lelke . . .
Titkos szerelmében.
22-én a bűnbánók köntösébe öltözve, biborEn hű vőlegényem!"
nokok és főpapok jelenlétében, térdelve volt
Oh hogy ez a rémes eszme
ir.
kénytelen a föld forgásáról szóló tanát viszEgyre él szivében ! —
Szerelmet zeng hun hegedős koboza,
szavonni és megátkozni.
Alvó király arczán komor felhő támad :
Ugy akarja az Istennek ostora,
Az elgyengült, az agyon üldözött agg
„Lóra! . . . Isten veled . . . megvédem apádat" .
Világverő rettenetes Etele; —
megtette a mit kívántak, követeltek töle. Szerelemtől dobog erős kebele:
,.Ah ez a nyil talált . . .
Ekkor történt volna az, a mit némelyek álÉn hű vőlegényem!" —
Rémes eszme tán meghalt már
litanak, hogy összeszedve végerejét, szikrázó „Föl, követek, a burgundi királyhoz!
Válasza vagy menyasszonyt, vagy csatát hoz;
Dobogó szivében? . . .
szemekkel, összeszoritott ököllel, felugrott, I Ha
csatát küld : koronátlan lesz feje.
s hangosan kiáltotta : ,,E pur si muove!" \ Ezt izeni a királynak Etele.
Im' az ablak alatt csalogánydal zendül.
(De azért mégis forog!)
Csak dalol, csak zokog fájó szerelemrül :
Hanem e szót ne hallja a királylány:
,.Hoztam harczi babért,
Igy történt-e ez valóban, vagy csak a Szerelmemért csak szerelmét kívánnám . . •
S énö sebet érted . . .
késöbb kor adta szájába ezen azóta köz- A világot nyeri bennem kebele.
Szép Ildikó! senki másé —
mondássávált szavakat? bebizonyitva nincs. Ezt izeni Ildikónak Etele."
Egykor azt ígérted ? . . .
Annyi bizonyos, hogy határozatlan időre Fényes várban hun követek megállnak —
Fölriad; megrendül az ékes menyasszony,
börtönbe vettetett; innen azonban már négy Jó kedve van a burgundi királynak:
nap mulva kieresztették, s egy érseki palo- „Öltözködjél — menyasszony vagy leányom!" Tébolyult öröm gyul az elvadult arezon :
„Föliámadt életem —
tába szállásolták be. Söt késöbb azt is meg- Reszket a lány, s azt rebegi : „nem bánom . . Tied holtomiglan!" . . .
engedték neki, ho>íy Rómát elhagyva, Fló- Oh Istenem! bizonyosan elvérzett . . . .
Szép Ildikó kis kezében
renczben és vidékén tartózkodhassék. Azon- Szép álom volt . . . Felejtaük az egészet."
A hideg tőr villan. . . .
ban tökéletes szabadságát soha többé vissza Szép Ildikó követekkel elmegyen,
Nem hideg már a tőr, nincs is már kezében
ni'tn nyerhette; élete fogytáig az inquisitió Vele megy a reménytelen szerelem . . • •
Meleg is, piros is Etele szivében.
felügyelete alatt állott, még akkor is, midőn Habos lovon uj vendég száll a várba,
Megszakadt az álom . . .
már egészen megvakult s megsiketült. E Ujra örül a burgundok királya:
A jövendő é l e t . . .
külső nyomások és balsorsa daczára is foly- „Hozott Isten, diadalmas lovagom! —
Álmodó sziv uj világa . . .
vást foglalkozott a természettudományokkal Mit kívánsz most harczi dijul? — Megadom." Minden semmivé lett.
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— Mégis el kt.ll őket fognunk, mondá siakra. Azoknak egy része az elsö ijedelemJónás a tétovázó araboknak, s Kaled hely- ben a dereglyékhez futott, a tengerre akarva
benhagyta, a mit mondott. Ilyen ember menekülni. A dereglyék hirtelen a vizbe
kellett neki, a ki még hisz a vitézség cso- taszittattak, s az apály ellenére a mély vizbe
vádoltűttah; akkor az eszeveszett Derár, a
dáiban.
harczok bohócza azt a merész ötletét örökité
Az
erdőben
találtak
egy
favágót,
attól
IV.
kérdezősködtek a damaskusi menekvök felől. meg, mely egyedül áll a hadak történetében:
„Mit jelent e folt, virágom! ?"
A szerencse egy kézre játszott az ara- lóháton indult meg hajókat üldözni. Az arab
,.Rózsavirág nászruhámon . . .
történetírók Allah csudájáról beszélnek, ki
bokkal.
Jaj siessünk, az Istenér' ?
parancsolt a tengernek, hogy a dereglyék
A
keleti
császár
parancsa
utban
találta
Keresztülszur, ha utolér."
Tamás vezért, s arra utasitá, hogy rögtön alól kifusson, s lovas hadnak adá martalékul
Ifju vitéz felöleli,
Karjaiba zárja . . .
változtassák meg útjuk irányát, s a tenger- a vizen evezőket. Derár lovasai nyeregből
Vágtat a ló. Messzemarad
parthoz siessenek, ott hajókra fogják őket ostromlák meg a flottillát, s egyetlen jármüEtelének vára.
rakni. Nyilván attól félt a császár, hogy a vet sem engedtek a tengerre kimenekülni.
menekülők látása inegháboritja Antiochia Az egy óra mulva visszatérő dagály csak a
Feketébb lesz a puszta táj,
véres hullákért jöhetett már.
Rémesebb lesz a vakhomály,
védőinek bátorságát.
Vak homályban vihar támad,
Tamás vezér és társai tehát még mindig
A második csapat, melyet Jónás bég veRáz, suhogtat lombos fákat.
a szabad ég alatt voltak.
zetett,
keményebb munkára talált. Tamás
Csak tekinget hátrafelé
Ez
ország
azonban
egészen
ellenség
földe
vezér
és
román harczosai nem értek már rá,
A remegő lányka;
volt
már;
erős
hadakkal,
keritett
városokkal
lerakott
pánczélaikat felölteni; de egyre
Néz merően, néz borzadva
ellátva.
Viharos homályba :
mégis volt idejök. A kétségbeesés harczai.
Az üldözőknek ugy kellett martalékjuk ban találjuk e szép eszme ismétlődését. Mi„Látod ifju?! . . . amott nyargal
után
csuszamlani, mint a kígyónak; nesz kor a vitézek látták, hogy tulnyomó erő jő
Fehér lován, fényes karddal!. . .
nélkül,
bújva saját veszedelmük elől.
ellenük, hármas sorban kört képeztek a körMegtudta már s utánunk fut —
Oh pedig be mélyen aludt!"
Most már többet utaztak éjjel, mint nap- befogott nök,gyermekek és aggok körül; és
„Senki se jő, csak a vihar
pal. Jónás helyismerete végzetes volt a me- akkor mindegyik hozzákapcsolta az övéről
Nyargal át a tájon . . .
nekülőkre. Éjjel viharban, felhőszakadás kö- lefüggő lánczot a szomszédja övéhez; hogy
Rejtsd el arczod hű keblemen,
zött vezette el Laodicea vár falai alatt a sza- egy se futhasson el, hanem ott legyen kényEgyetlen virágom!"
raczen dandárt; a villám-lobogásnál lehetett telen elveszni, a hol megállt: igy mint egy
Csak fölijed szép Ildikó :
látni az őrszemeket a falakon, mig az arabok hármas érczövállt a kiscsapat a támadó elé.
„Mindjárt elér . . . irtóztató! . . .
kendőket tűztek dárdáik hegyére, hogy a
Jónás bég azt hive, hogy ismételheti, a
Sarkantyuzd a lusta lovat!"
vas
ne villogjon. Késő éjfélben egy mély mit Damaskusban tett Abu Obeidah. Kaled
Megrémül az ifju lovag.
völgybe jutottak, mely ugy „elzárta előttük teljes hatalmat adott neki. „Adjátok meg
Feje fölött kavarog a
az utat, hogy a sötétben nem mehettek to- magatokat, és életben maradtok!" kiáltá
Vad vihar zugása —
Belévegyül Ildikónak
vább. Itt pihenőt kellé tartani.
rájuk messziről. „Átok rád,hittagadó!'' kiálRémes sikoltása.
• •
Kaled lefeküdt egy fa sátorernyöje alá ták azok vissza. „Adjátok ki kedvesemet!"
és elaludt.
Csókot ad az ifju neki,
Kiáltá másodszor. Most csak egy hang kiálSzorosabban átöleli,
Mikor hajnal elött a mindig éber Jónás tott vissza : „Átok rád, hittagadó!" S az a
Átöleli szerelemmel —
felébreszté, haraggal fogadta a költögetést;
Imádkoznék . . . . nem tud . . . nem mer. — azt mondá : rosz álmom volt; azt álmodtam, hang kedveséé volt!
Ekkor vad dühhel veté magát az őrült
„Ifju, ifju! még se' látod ? . .
hogy csatában voltunk, s kardom nem tuNézd a szörnyü ellen . . .
szerető honfiai lánczsorára, s elsö volt, ki
dott sebet ütni, hajlott kezemben, mint a
Mindjárt megfojt jégkezével . . . .
azt áttörte. A román had kétségbeesve védte
sás-liliom-levél. Ez roszat jelent.
Meghalok szerelmem!" . . . .
magát; mindig összébb-összébb olvadt. Csak
Jónás kinevette vele : „álom esős időt ketten-hárman küzdtek már Eudocia körül;
Hajnalodik, derül a táj,
jelent."
A süvöltő vihar eláll.
azokat is lefekteté az ádáz szerető karja;
Azzal parancsot adott, hogy induljanak
Egyre vágtat a szilaj mén . . .
csak Tamás vezér egyedül állt még közötneki az erdős meredélynek.
Csendes a lány ifja keblén.
tük; az ö érczmellén is átrontott kedveséig
Deli vitéz sir, kesereg
Senkisem hitte már, hogv a menekvöket
a renegát; — ekkor maga a leány kapta fel
A hervadt leányon :
utolérhessék, még Kaled sem, de hatalmát
nagybátyja
elejtett kardját, s maga harczolt
Elringatta, elaltatta
átruházta Jónásra, s a mig az azt mondá:
egykori
jegyese
ellen; Jónás kiüté kezéböl
Csendes örök álom.
Csengéi Gusztáv.
„előre!" engedelmeskedni kellett.
a kardot, hozzárohant, keblére ölelte a
A nap delelt már, mire a hegytetőre leányt : „enyim vagy!" Az pedig kirántá
fölértek, s a mint Kaled Jónás nyomában övéből tőrét s saját szivébe verte. — Jónás
A hit-tag a dó.
léptetve lovával, megpillantá az előtte elte- bég ott tartá harczainak jutalmát karjai
Történeti elbeszélés, irta J Ó K A I MÓR.
rülő látványt, kezeit égre emelve orditá fel • közt — halottan.
(Vége.)
Allah!
Gyönyörü vidék terült lábaiknál. PomAz üldöző csapat csak annyit pihent
pás
fennsík, melynek üde rónája hajló pálutközben, a mennyit az órákból a rövid éj
macsoportokkal
volt beárnyékolva, s tul a Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
eltakart. Naplement után, napfelkölte elött
Második közlés. 1831 — 1840.
rónán a végtelen éggel összefolyó tenger.
.végezte imáját, s a nyeregben étkezett.
(Vége.)
De
a
mi
a
leggyönyörűbb
volt
e
látA Libanon hegyeinél elveszett előttük a
ványban,
ama
tengerparton,
a
hajló
pálmák
Ezen évtizedben megjelent lapok nemcsak
menekülök nyoma. A hegyszakadékok göralatt
az
üldözött
damaskusiak
sátorai!
számban
és belbecsben, de technikai kiállításban
getegei, a czédrus erdők hulló levelei eltais nagyszerű gyarapodást tüntetnek elő. Helmeczy
Itt
telepedtek
le
annyi
fáradságos
nap
i
karták a futók lábnyomait.
törődései után magukat kipihenni. Teljes ugyanis 1836-ban a „Jelenkort" ivrétben adván
De Jónás ott is utánok talált.
biztosságban hitték már magukat; előttük ki, csakhamar a többiek is követték a szép példát,
Az egész szaraczén hadtól megmenekülugy, hogy 1840-ben már egy párnak kivételével
a tenger, melynek öblében a görög vitorlás minden
politikai lap, kisebb-nagyobb alaku ivréthettek a damaskusiak, ha egy őrült szerelgályák libegtek, dereglyéik a partra huzva, ben jelent meg, jóllehet a lap teriméjét tekintve,
mes nem lett volna üldözőik között, kinek
a menekvök elfogadására készen, mihelyt a a legnagyobb alaku pozsonyi „Hirnök" sem volt
kedvesét magukkal vitték.
tengerdagály emelkedni kezd; hátuk mögött nagyobb, mint a jelenlegi „Magyar Sajtó,'1 t. i.
A
.
Libanonhegy útjait maguk a mene- az erdős hegyláncz, és azontul két erősített egy oldal magassága 17 hüv., szélessége 12 hüv.
.fculők tették járhatlanokká, bevágott fatör- város. Ki ne hitte volna, hogy itt e pálmák ' s igy egy oldal teriméje 204 négyszög hüvelyk.
zseket, roppant kősziklákat hengeritve a árnyékában pihenni jó?
I — Á mi a papiros minőségét illeti, igyekezett
minden kiadó lapját, vagy folyóiratát ezen évtizemely utakba. Az arabok vergődtek, fáradKaled bevái'ta, mig csapatai mind meg- den keresztül velinen, vagy legalább simitott fetak de nem maradtak vissza.
érkeztek, akkor leszálltak lovaikról és imád- hér papiroson nyomatni, habár az akkori papiros
Pedig hát mire valo volt e fáradság?
koztak. Minden támadást imádság előzött nem felelne meg a mostani kívánalmaknak, mert
• A hegyláncon tul már román hadak meg e rajongó népnél.
az sárgás szine, vagy nem eléggé tiszta minemü.tanyáznak; a menekülök jó. védelemre tasége
által tünt ki leginkább: Á nyomtatás elég
Akkor háromfelé osztá csapatát. Az elölálnak ott, a lathatáron Gabala és Laodicea hadat bizta Jónásra; a tartalékot maga vette tiszta és correct volt. A lapok kezelésénél többvárosok tornyai látszanak, azokban hatvan- át. Derárra bizta, hogy a harmadik csapat- nyire a kétszer hetenkint és nem többször való
kiadás és szétküldés volt szokásban; ebben egyeezernyi görög-román táboroz; Tamás vezért tal fogja el a dereglyéket.
dül a „Peuther Tageblatt" tőn kivételt, mely
ki üldözné el odáig.
A két elsö esapat egyszerre rohant elő egyedül jelért meg többször, t. i. 1839-től vasárBizonyára csak egy örült szerelmes.
•••
az erdöböl a gyanutlan pihenő damasku- 8 ünnepnapokat kivéve, naponkint.
Megsimitja haját szép Ildikó s felkel,
Reszkető kezével kulcs után keresgél .
Végsőt lobban a láng,
Kialszik a lámpa . . .
Borzadalmas vak homályban
Kisuhan a lányka.
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A fennebbi adatok szerint 1831-ben Magyarországon és a hozzákapcsolt részekben következő
hirlapok és folyóiratok léteztek : A) Magyar
nyelven, politikai lapok : 1) Kurir, 1787-től; 2)
Nemzeti Ujság 1806; 3) Erdélyi Hiradó 1828; —
szaklapok : 4) Mezei gazdák (barátja, 1831; —
vegyesek : 5) Sokféle, 1828; 6) Hasznos mulatságok 1817; 7) Nemzeti Társalkodó 1830; folyóiratok : 8) Tudományos Gyűjtemény 1817; 9)
Minerva 1825; 10) Sas 1831*; l l ) Kritikai Lapok
1831; 12) Orvosi Tár 1831; — B) Német nyelven
politikai lapok : 13) Ofner-Peater Zeitung 1800;
14) Pressburger Zeitung 1764; 15) Siebenbürger
Bothe 178(3; 16) Agramer Zeitung 1826; — vegyesek : 17) Gemeinnützige Bliitter 1808; 18)
Aerenlese 1831 ; 19) Spiegel 1828; 20) Pesther
Handlungs Zeitung, 1828; 21) Biene 1831; 22)
Kundschafts und Auctionsblatt 1827; 23) Luna
1826. — C) Szláv nyelven. Folyóiratok 24) Ljetopis 1827; 25) Serbska Pcsela 1829. — D) Latin
nyelven, vegyes lapok 26) Ephem. Poson. 1S04;
27) Appendix ad Ephem. Poson. 1804 tői fogva.
1840-ben pedig léteztek : A) Magyar nyelven, politikai lapok : 1) Nemzeti Ujság 1806-tól;
2) Erdélyi Hiradó 1828; 3) Jelenkor 1832; 4)
Hirnök 1837; 5) Sürgöny 1840; — Szépirodalmi

irat : 43) Transilvania 1833; 44) Stundenblumec
der Gegenwart. 1840. — C) Szláv nyelven, politikai lap : 45)lllyrske Narodne Novine 1836; 46)
Serbske Narodne Novine 1840; — vegyesek: 47)
Danica 1835; 48) Serbsky Narodni list 1840; —
folyóiratok : 49) Ljetopis 1827; 50) Serbska
Pcaelal829. — D) Oláh nyelven, politikai lap:
51) Gazetta Transilvaniei 1838; — vegyes : 52)
Foaia pentra minte 1838. — E) Latin nyelven,
egyházi lap: 53) Annales memor. orbis cath. 1840.
1831 — 1839-ig megszünt lapok és folyóiratok : A) Magyar nyelven, politikai lapok : 54)
Kurir 1787 — 1834; 55) Erdélyi Hiríap 1838 —
1839; szépirodalmi lapok : 56) Rajzolatok 1835—
1839; 57) Szemlélő 1833-1837; 58) Lombok
1838; egyházi lap : 59) Anasztázia 1838—1839;
szaklapok : 60) Mezei Gazdák Barátja 1831; 61)
Kémlő 1836—1837; 62) Ismertető az öszművészetben 1836-1838; 63) Honi s külföldi Gazda
1837; 64) Természet 1838; 65) Egri hetilapok
1838; vegyesek : 66) Sokféle 1828 — 1834; 67)
Mulattató 1838 — 1839; 68) Literatúrai lapok
1836-1837; 69) Fillértár 1834—1836; 70) Garasos Tár 1834; — folyóiratok : 71) Minerva
1825—1836; 72) Sas 1831 — 1833; 73) Kritikai
Lapok 1831-1836; 74) Muzarion 1835; 75) Egy-

német 18, szláv 4, latin 2, összesen 51. — 1831ben létezett magyar lap és folyóiratl2, német l l ,
szláv 2, latin 2, összesen 27; — 1840 ben magyar 26r német 18, szláv 6, román 2, latin 1,
összesen 53.— 1831 —1840-ig megjelent magyar
54, német 24, szláv 12, román 3, olasz 1, latin 4,
összesen 98. — 1801-től 1840 ig folytatott és
ujon keletkezett lapok és folyóiratok összes
száma 149.
Szinnyei József.

Armstrong hatszáz fontos ágyuja.
Mióta a Monitor és Merrimac, e két hatalmas pánczélhajó oly elkeseredett harczot vivtak,
azóta a hajó- és ágyukészitők versenyt látszanak
küzdeni egymással. Az előbbiek sérthetetlen hajókat iparkodnak létrehozni, mig a másik resz oly
lövegekre gondol, melyeknek golyói a legerősebb
hajó pánczélzatát is képesek szétrombolni. Angolországban különösen annyira tulzottak a vélemények az ágyuk ellenállhatlansága iránt, s a gyakorlati kivitelben annyira mentek a kísérletek,
hogy már a hatszáz fontos ágyuk készitéseig jutottak. íly ágyu-szörnyeteg az, melynek most képét
hozzuk, s mely Armstrong Vilmos találmánya, ki

a belső ciőhöz oly szorosan hozzá tapad, hogy kép hol a hazája, azt meg nem mondhatná em- az iskolát s az érdek és szorongás egy nemével
néztük e csodálatos barna alakokat.
azt emberi hatalom többé szétválasztani nem ké- ber fia.
pes. E hatszász fontos ágyu nyolcz ily egymásr.i
A borzas, vén szipirtyó megragadta kis keMa Becskereken vesz lovat, holnap már Sophuzott cylinderből áll. A cső behején, a hosszu ronyban kovácsolja a patkót s holnapután vala- zünket, s ránk szögezé szürke szemöldöke alól,
kás golyó tiz sor kiálló szögeinek megfelelőleg, melyik sziléziai faluban pántol kereket. Beszél égető tekintetét; nem győztünk álmélkodni rajta,
tiz rovátka van. Ez ágyu egyszeri megtöltésére magyarul, oláhul, németül, tótul, szerbül, csehül, asszony létére hogyan pipázik, még pedig ugy,
25 font lőpor szükséges.
beszél tán még olaszul is, mig a fajabelivel czigá- hogy a pipaszárnak boldog végét teszi fogatlan
használha- nyul értekezik. Országszerte „oláh czigánynak" szájába, s félve hajoltunk volna el előle, ha a
t f Hogy pedig ez ágyu-szörnyeteg
tósága felől minden kétség el legyen oszlatva, hivják, ellentétül a „magyar" czigányhoz, ki híve könnyü szekér lőcséhez odatámaszkodó szép czivele közelebbről Shoeburyness mellett próbát is marad annak a falunak, melyben született, hege- gánylány nem bűvölte volna meg szemünket. A
tettek. Tiz foknyi irányszög alatt a golyó 12,000 dül, vályogot vet, czimbalmoz, kemenezét csinál, borzas, apró czigánykák, egy vastag krajezárért
lábnyi távolságra hord, s a
elezigánykerekeztek egész a
czéltól a legnagyobb eltérés
vásárkutig 8 e műtét alatt még
12 lábnál több sohasem volt;
be sem szesnyezék ruhájukat,
a kilőtt bombának szétpattanó
igaz, hopy nem is volt nekik.
darabjai pedig több ezer négyEnnek az „ekhós" járműszög lábnyi tért borítottak el.
nek mélyéből szintén két purdé
Czélul egy korongot állitotnéz ránk, mintha azt mondatak föl, melynek 18 hüvelyk
nák épen :
vastag deszkafalához elől 4 és
„Ádjun egy krájcsárkát,
fél hüvelyk, hátul háromneugy eljárum á rákátánezot,
gyed hüveiyk vastag érczlap
hogy á váskándure se kilenvolt erősitve; a korongot
ben!"
egyetlen lövés használhatlanSzegény kis morék!
ná tette; a golyó az első
Ütött a ti órátok is. Megérczlapot keresztültörve 2 lábtanítanak majd olvasni, szánnyi lyukat ejtett s az egész
tani ; a legmelegebb nyáron ií
hátulsó lapot magával raruha lesz rajtatok s fájó szivgadta.— Az ágyu kezelése azvel fogjátok hallgatni a vén
által könnyebbül, hogy a csövet
dadé ha beszéli: milyen szép,
emeltyű által hajlítják le- és
szabad
idők jártak még az ő
fölfelé, s a töltést is egy kőnykorában a czigányra, mikor
nyü kis gép által emelik, s
Doroszlói római agyagrégiségek.
ott tanyázott a faluvógen, B
illesztik az ágyu nyilasába.
kovácsolta a patkószöget.
1. Bacchusfej.
2. Római vtlcz.

Két római agyagkép.
(Rajzokkal.)

Armstrong hatszáz íoutos ágyuja.
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lapok: 6) Regélő 1833; 7) Athenaeum 1837; — egy- j
házi lap : 8) Szion, 1838 — szaklapok: 9) Ismertető honi s külgazdaságban 1836; 10) Orvosi Tár
1831 és 1838; — vegyesek: 11) Hasznos Mulatságok
1817,12)Nemzeti Társalkodó 1830; 13) Vasárnapi
Ujság (kolozsvári) 1834; 14) Társalkodó (pesti)
1832; 15) Századunk 1838; 16) Literatúrai Csarnok 1840; 17) Honművész 1833; 18) Figyelmező
1837; 19) Aradi Hirdető 1840; — folyóiratok :
20) Tudományos Gyüjtemény 1817; 21) Egyházi
beszédek gyüjteménye (Szalay Imre) 1833; 22)
Gazdasági Tudósitások 1837 ; 23) Rohonczi közlemények 1840; 24) Tudománytár 1834; 25) Budapesti szemle 1840; 26) Bibliographiai Értesitő
1840. — B) Német nyelven, politikai lapok: 27)
Ofner-Pesther Zeitung 1800; 28; Pressburger
Zeitung 1764; 29) Siebenbürger Bothe 1786; 30)
Agramer Zeitung 1826; 31) Siebenbürger Wochenblatt 1837. — Vegyesek : 32) Gemeinnützige Blütter 1808; 33) Pannonia 1837; 34) Spiefel 1828; 35) Pesther Handlungs-Zeitung 1828;
6) Schmetterling 1833; 37) Satellit 1840; 38)
Blütter für Geist, Geműth, und Vaterlandskunde,
1837; 39) Pesther Tageblatt 1827; 40) Temesvárer Wochenblatt 1840; 41) Pesther Kundschafta
und Auctionsblatt 1827; 42) Luna 1826; folyó-

1854 óta folytonosan ez irányban foglalkozik.
házi Tár 1832 — 1839; 76) Egyházi folyóirás
Legujabb ágyuja 15 láb hosszu, s 450 mázsát
77)
Erdélyi
Prédikátori
Tár
1
8
3
5
1832—
10O2
1,
>>)
XJI~V »
-t. i~~*"
—
nyom; nyilasának átmérője 133/IO hüvelyk, s hat1839 • 78) Egyházi beszédek gyüjteménye (liara
száz fontos golyókkal szórja a halált. Alakja,
Gábor) 1837; 79) Mezei Gazda 1832; 80) Bormint a képen látható, távcsőhöz, hasonlit, 8 ea
termesztést tárgyazó folyóirás 1836—1837 ; 81)
alak annál czélszerűbb, mert a puskapor feszítő
Themis 1837 —1839.- B) Német nyelven, vegyeerejének azon a helyen, a hol meg van töltve, a
sek: 82) Aerenlese 1831-1836; 83) Biene 1831—
legnagyobb ellenállás szükséges. Minél közelebb
1832; 84) Bothe von und für Ungern 1833—34;
már az ágyu torkának nyilasa, annál kisebb lesz
85) Münzjournál 1836; — folyóiratok : 86) Zeita lőporból kifejlő gáz feszítő ereje, s igy a CBÖ
schrift für Weinbau 1836-1837; 87) National
minden veszély nélkül vékonyabb falú, gyengébb
Panoráma. 1839. - C) Szláv nyelven, politikai
lehet, a mi annál czélszerübb, mert ezáltal az
lap • 88) Horvatzke Novine 1835; vegyesek : 89;
ágyu különben rendkivüli sulya is kisebb lehet.
Szerb fillértár 1835; 90) Rácz fillértár 1835; —
Ez ágyu készitésmódja a következő : öt-hat
folyóiratok : 91) Tatranka 1832-1837; 92)
hüvelyknyi vastag vasrud izzójállapotban egy henHronka 1836-1838; 93) Croatia 1839. — D)
ger körül hajlítandó, s midőn már kihült, gőzOláh nyelven, vegyes lap : 94) Fosa Dumikalapácsokkal tömör csővé kalapálandó. Az egész
nake 1837-38. — E) Olasz nyelven, politikai
ágyu ily cylinderekből áll, melyek egymásra
lap 95) Gazetta di Zára 1832 — 1838.— F) Latin
vannak huzva s pontosan összeillesztve. Négynyelven, vegyesek : 96) Ephem. Poson. 1804—
százötven mázsányi tömeg egyszerre nem kala1838 ; 97) Appendix ad. Ephem. Poson. 1804—
pálható, azért csak részekből állitható össze.
1838; 98) Alveare 1837-1838.
Azon részek, melyek a tulajdonképeni csövet
Az 1801-től 1840 ig megjelent lapok és folyóképezik, összeforrasztatnak; ezekre ismét izzó cyiratok számszerinti kimutatása következő : 1801- lindereket huznak, mialatt a belső csövet viz
ben létezett magy ar 4, német 3, latin 1, összesen 8; által hidegen tartják. A meleg által kiterjedt vas
| 1830-ban : magyar 10, német 9, szláv 3, latin 1, könnyen a másikra tolható, midőn pedig kihűl,
I Ö8szesen23:1801—1830-ig megjelent magyar 27,
V

Vasvármegyei Doroszló falu határában terjedelmes szőlőhegy emelkedik, melynek neve
Pogány. A legmagasabban fekvő szőlőben, melyből gyönyörü kilátás nyilik a vármegye sik részén
át a sághi és Somlyai hegyig, már korábban több
izben római érmek, és 1828 táján, szőlőkapáláskor
a most is birtokomban levő két római
agyagkép találtatott, melyek hű ábrájátittközlöm:.
A Bacchusfő,
miután a munkád kapájával
ráütött, tetemesen
meg
van sértve,
mi annál nagyobb k á r ,
mert valóban
csinos mű. A
másik, egy római vitéz mellképe, valamivel durvább,
de majd sértetlen. Mindkettő égetett
agyagból készült, s mindegyik felső
r é s z é n kis
lyuk van, melyen keresztül madzagot
húzván, azokat fel lehetett akasztani.

klárinétoz s bolondja a német ruhának még most
Egy év egy behódolt város törtéis, mig az oláh czigány már ősidők óta csizmábanetéből.
gyűrt nadrágban, sujtásos dolmányban jár s mentéjén akkora ezüst gombokat hord czinből, mint
( T ö r t é n e t i rajz.)
a purdéjának a feje.
Magyarország királyai között Mátyásnál
A magyar zene múzsája nem csókolta homerősebb
és hatalmasabb egy sem volt. A
lokon az oláhezigányt.
külsö
hatalmasságok
rettegtek töle, hanem
Ö nem ismer sem hegedűt, sem czimbalmot, ő neki nem jutott : bánatában, örömében saját alattvalói, főként a nép annyival job-

ban szerette.
Midőn meghalt, ez megsiratta, meggyászolta és
megjutalmazta. De
hát tud-e a
nép egy halott uralkodónak jutalmat adni?
éh bizonynyal tud :
Mátyás nev é h e z ragasztotta az
igazságos czimet, ugy emlegette fiai
•és unokái
eiőtt és ma
már senki
sem nevezi
másképen,
és magyar
ember nem
is fogja soha
másképen
nevezni.
A talált
Hanem
érmek, valaMátyás vasmint e két
agyagkép,
kezét a keKépek a hazai népeiéiből. XXXIX. Vándor czigány-csaláű.
véleményem
vély és haszerint, világot derítenek e szőlőhegy nevének ere- muzsikaszóval kedvezni azon népnek, mely kö- talmas nagy urak nem szerették. És ezek
detére, mert megerősítvén
g é n
a néphagyotnányt,mely zött él.
halála után királylyá olyan embert akartak
n%% ff rr óó mma ai ai kk ültették
is
ülttték e környéken
köék
i az első
lő
Kupeczkedik inkább, bográcscsal, serpenyő- tenni, ki ne tudjon nekik parancsolni. S taszőlőket, azt is ki látszanak mutatni, miféle pogá- vel zörög be minden házhoz, s olyankor mindig
láltak is ilyet Ulászló személyében, ki már
nyoktól ragadt reá a „Pogány" elnevezés.
olyasvalami ragad az ujjához, mi nem az övé; a
Dr. Stoy Jakab. minthogy a tulajdonnak, államjogilag és erkölcsi- akkor Csenországnak királya volt. Tunya,
leg megállapitott fogalmával nincs is ő egészen tehetetlen ember vala ez, a ki nem sokat
Képek a hazai népéletből.
tisztában.
gondolt azzal, hogy egyfelől a főurak verXXXIX. Vándor czigány-család.
sengése
gyengiti, másfelől pedig a két szómAzért is faluvégre szorították; ott fázott tészed császár, a török és a német foglalja és
Maholnap csak hirben fog élni a vándor-czi- len, ott ázott nyárban.
gány. A czmlizáló törvényhozás nem tűr nomádHa gyermekkorunkban hirét vettük, hogy pusztitja az országot. A szive fájt minden
életet, örökös kalandozást. E családnak itt volta- czigányok telepedtek a gyepszélre, ott hagytuk jobb érzésü hazafinak a sok nyomoruság
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jlilí

láttára, kik is 1505-ben Rákosra gyűlvén, gyenge királyok alatt ugyancsak megneve- régi földesuraikkal megtariák összeköttetéelhatározták, hogy azon esetre, ha az ural- lék. Most is arra néztek, hogy egy külföldön seiket, nagyon keveset gondolt, sőt mindjárt
kodó család kihal, csak magyar embert le- lakó király nem fogja öket. megzabolázni az elsö békében, melyet az ellenséges mahessen királylyá választani. Kz természete- tudni, de képes lesz őket saját erejével meg- gyar királylyal kötött, ezen állapotot egésen nem tetszett azoknak, kik a zavarosban védeni. Ezek Ferdinánd főherczegre, Cseh- szen törvényesnek ismerte el.
Ezen meghódított helyeken a török uraszeretnek halászni, mert ezek rablott kin- ország királyára és Károly német császár
cseiket s bitorlo:t hatalmukat féltették. Most testvére, a meghalt király sógorára vetették lom keletkezte elött sok volt a helység.
hát még nagyobb zavart és háboruságot tá- tekintetüket. A másik párt szemei pedig Mindazon puszta, hol ma csak szétszórt taSzapolyai Jánoson függöttek. Ez volt az or- nyákat, találunk, hajdan egy-egy falu volt.
masztottak.
A török császár csak épen erre várt. szágban a leggazdagabb és legtiszteltebb Az ilyen faluk, még a behódolás előtt, naAzokat az országokat, melyek hajdan a ma főur. Két uralkodó családdal állott rokon- gyon ki voltak téve egyes csapatok rablágyár királysághoz tartoztak, Szerviát, Bos- ságban, s már is erdélyi vajda volt. Eddig sainak és dulásainak, annyira, hogy egy-egy
nyaországot, Ráczországot, Bulgáriát, Oláh- is azon harczokban, melyeket a nemesség a nagyobb hadjárat után az elbujdosott és
országot, Moldovát egymásután elfoglalgat- főurakkal vivott, a rend helyreállítása, s a megmaradt lakosság ritkán mert visszakölták már a törökök, s szemöket most magára zavarok megszüntetése érdekében, ö volt a tözni, hanem mintegy ösztönszerüleg a naMagyarországra vetették. Itt Ulászló halála pártvezér, s egy izben a pór lázadás le- gyobb helységekbe huzódott s ott vett álután a királyságban fia Lajos következett, verése által végveszélytől mentette meg a landó lakást. Az ilyen pusztán maradt falegy jó indulatú ifju, de a kinek nem volt hazát. Most is nagy volt a veszedelem, talán vakat azután ugyane helységek mind a
elegendő ereje, hogy a lázongó főurakat fé- nagyobb, mint akkor is. Ki volna méltóbb a török, mind a magyar földesuraktól kivetken tartsa. Tö.ökországban ellenben egy trónra, mint ö? Nem kell mindent koczkára ték haszonbérbe s azokat jobbadán marharendkivül fényes tulajdonokkal felruházott tenni, hanem kibékülni a törökkel, és várni tartó helyeknek használták. íly módon Kőember jutott a trónra : Szolimán szultán, az ország megerősödését. Aztán Rákoson el rösnek határa felért egy német herczegségegy vitéz, bölcs, egyenes lelkü uralkodó, kit is határozták, hogy Magyarország királya ge], mert Besnyö, Csév, Hártyán, Kakucs,
Kara, Lajos, Mizse, Nyársapát, Pákony, Póta törökök csak ugy szeretnek, mint mi Má- csak magyar lehet.
És mind a két párt megválasztotta a harasztya, Vatya hozzátartoztak.
tyást.
A török abban az időben vitéz és hü ka- maga jelöltjét. De a két király közöl egyik
Sajátságos idök voltak ezek! Városunk
tonavolt és örömmel követte szultánját Ma- som volt elég erős tönkre tenni a másikat, két, egymással ellenségesen szemben álló
gyarországba. Ez már több várat elfoglalt, hanem mindkettő külsö segély után látott. urnak fizetett adót, két ur parancsszavát
már átlépte a határszélt s a íüurak versen- Ferdinánd szövetkezett testvérével, Károly- tette. De egyik sem lakván benne, egyike
g é s még sem szünt meg, kik ugy czivódtak lyal, Szapolyai pedig Szolimánnal, s ily mó- sem elegyedvén ügyeibe, sok tekintetben
egymásközt, mintha baj sem volna. Hanem don elkeseredett harczokat vivtak egymás- több önállósággal birt, mint ma. A jólét és
midőn 1526-ban hirét vették, hogy a szultán sal, és az országot két részre szakították. gazdagság azonban, melyet élvezett, vágyat
200,000 emberrel jő, nagy sietve készülő- De miután Szapolyai meghalt, a koronát és öntött a földesurakba, hogy hatalmukat ledéshez fogtak. Már késő volt! Az ifju király félországát csecsemő fiára hagy ta, Ferdinánd hetőleg szaporítsák, s a bíráknak nem irigyszemélyesen vezette Mohács alá azt a kis tüstént sereget küldött az országba ennek lendő feladata volt,lehetőleg küzdeni eczélmagyar sereget, mely alig egy nyoiczadré- megtámadására. Ennek hirére Szolimán is zatok ellen és Kőrös városa birái hagyomábeütött, visszaverte a németeket, de azon nyos bölcseséggel tudák a város jóllétét
sze volt a töröknek. •
Mit használt itt minden vitézség, minden szín alatt, hogy az özvegy királyné nem lesz emelni!
elszántság, a mit a maroknyi magyar sereg képes Budát megvédeni, ezt és az ország
Ezuttal én egy év beléletének képét
kifejtett? Küzdöttek a mig lehetett s csak egyharmadát elfoglalta.
választom ismertetésem czéljául; hadd lásholttestök felett nyert a szultán diadalt, —
Ettől fogva az ország három részre sza- suk, hogy mennyi küzdés és önfeláldozásba
de legalább megmentették a haza becsületét. kadt : a nyugati megyék Ferdinándot és került az ellenséges szirtek közt vezetni a
A szegény ifju király is az áldozatok közt ennek utódait uralták,a Duna és Tisza közti város kormányát, s hogy a magyar még levolt. A Csele patakába f'uladt, ifjan, megsira- rész, sőt az ezekkel határos megyék, s az igázott állapotában is nemcsak a főurak
tatlanul, országát a legnagyobb zavarban alvidék, a törökök birtokában voltak. Azon váraiban, hanem a nép szalma fedelü lakában
hagyva hátra.
birtokokból pedig, melyek Szapolyai fiának is hiven szolgálta hazáját.
(Folylatása M T M k , I l t >
Azonban bármily sok veszett is el Mo- maradtak, egy külön fejedelemség alakult,
hácsnál, nem veszett el minden. Csak egy az erdélyi fejedelemség, melyhez Magyarorseregével s nehány derék emberével volt szágból is több megye, — az ugynevezett
Temetkezések a templomokban és
kevesebb. Azonban a mindenható ezutánra Részek — csatlakoztak.
városokban.
a megpróbáltatás sulyos éveit küldötte MaA török pedig magyarföldi birtokában
K ö z l i Dr. Bardócz
Lajos.
gyarországra, hogy megedzze, kitartásra ta- ugy megfészkelte magát, hogy csak több
nítsa fiát, de épen abból támasztá fennma- mint másfélszáz év mulva lehetett innen
Minden történeti vizsgálat, mely a temetkeradásának eszközét, a mi ezuttal bukását kiűzni. Ezen birtokot közönségesen Hódolt- zésre vonatkozólag történt, azt tanúsítja, hogy a
idézte elő. Ugyanis magának az országnak ságnak nevezték, mely Erdélylyel csaknem leghiresebb ea legfelvilágosodc ttabb népek szavai
abban az időben állandó katonasága semmi folytonosan békében, hanem a nyugati me- minden időben oda voltak irányozva, hogy a tesem volt; hanem a főpapoknak és főuraknak gyékkel örökösen harczban volt. A török metkezéseket a templomokból és a városokból kivoltak bandériumaik és minden nemesnek a Hódoltsággal ugy bánt, mint elfoglalt küszöböljék és az emberi lakásoktól távolabb eső
helyekre tereljék.
kötelességeben állptt, saját embereivel tá- tartománynyal, behozta oda saját adónemeit,
Az egyiptomiak nagy tisztelettel és szereborba szállani. Az a sereg, mely Mohácsnál felosztotta a maga alattvalói közt és saját tettel viseltettek elhunyt kedveseik iránt, és ezt
oly vitézül'harczolt, azok a faurak, kik ott köz'gazgatási rendszerét rájok erőszakolta. leginkább azáltal bizonyították, hogy halottaikat
sirjokat lelték, bizony kis részét tették az De a helyhatóságok magán ügyeibe nem vagy illatszerekkel kenték be, vagy bebalzsamozország erejének. A megyék, a megmaradt elegyedett, s ily módon ezek kebelében sa- ták, hogy a rothadástól megmentsék. Voltak olyafőpapok és'főurak, a nemesség minden pil- játságos uj élet fejlődött ki. Aztán sem a nok is, kik lakásaikon különös kamarát vagy bollanatban állíthattak ki seregeket, és Szoli- régi földesurak tulajdoni jogát, sem a Hó- tozatot épitettek, elhunyt kedveseiket azokban
mán mindezt jól tudva, nem is tartotta ta- doltságon kívüli kormánynak és megyéknek tartogatták, kiket lakomák alkalmival az asztalhoz saját társaságukba vettek fel. Mások meg a
nácsosnak az országban maradni. Miután az befolyását nem törölte el, ugy hogy a Hó- városon kivül a földbe vagy föld alatti sirbo'tokba
ország egyfészét feldúlta, gazdag zsákmány- doltságnak tulajdonképen két ura volt : temették el halottaikat, mint e/en szokást a ropnyal és sok fogolylyal terhelten visszave- egy török és egy magyar.
pant költségekkel felépített pyramisokban és a
t e t t e sergeit.
Azon részekből, melyek a törökök ke- földalatti halottas boltokban talÉlt múmiák tanuMi történjék most? Ez volt a kérdés, zébe estek, a nagyobb és középbirtoku ne- sítják. Amint azonban Egyiptom török uralom
melynek a legközelebbi napokban el kellé messég kihúzódott, de uj letelepülési helyén alá került, a lakosok azon szokást vették fel, hogy
a váró-ok körül kezdettek temetkezni, hol állása
dőlni.
is fenntartotta jogát családi birtokaihoz erős szerint mindenki egy bizonyos nagyságu helyet
Az ország két pártra volt oszolva. --• hittel, hogy az uj foglalás örökké tartó választott, és azt kőfallal keritette körül. Ezen
Ezek közöl egyik a főurak pártja, melynek nem lehet. — A török kormány a kisebb sirkertekbe mindenféle virágot ültettek, mefeje a nádor, sánta Báthory. Ennek az volt a helyeket felosztotta saját harczosai közt, oly lyek részint diszitményül szolgáltak, részint pedig
meggyőződése, hogy Magyarország nem módon, hogy mindenki birtok-aránylagosan az emberi élet mulandóságát jelentették.
A görögöknél mind a halottak elégetése,
"fogja magát saját erején a török ellen fenn- tartozzék katonákat állitni ki. Ellenben a
tartani tudni. Az ország hanyatlásában nagyobb helységeket, városokat magának mind eltemetése szokásos volt. Az eltfmetést eleezeknek legnagyobb része volt. Minden üd- tartotta, s saját hivatalnokai által szedte inte a lakásokban és azok környékén gyakorolták, de.minthogy ezen gyakorlat veszélyesm k bivös törvényt, minden,, alkalmas intézkedést belőle a jövedelmet. Legfőbb gondját a sok zonyult be, Solon, az athenei bölcs torvényhozó
kijátszottak, mindig tsak saját befolyásuk féle adó nemek pontos beszolgáltatására azt rendelte, hogy a temetkezések a városon kivül
nevelésén munkáltak, s saját vagyonukat a forditotta, azzal pedig hogy ugyane helyek történjenek. E mellett szokássá vált, hogy a jdes
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és vagyono3 egyének tiszteletéra vagy a piaczon, kivántak eltemettetni. A vakhit és babona ezen pusztára jöttem gazdálkodni, hol igen sok volt a
vagy a város egyéb részeiben, drácra síremlékek sötét korában ugyanis kétségtelen dolognak tar- sovány fold; tehát ezen nevezett növényt próbálállitattak fel. Lykurg az egyetlen törvényhozó tották, hogy a vértanuk maradványai azon elhuny- tam meg egy, 1200 D öllel számitott 100 holdas
volt, ki a városban való temetkezést megengedte, takat, kikaek hullái a martyrmaradványok közelé- táblában, mely táblában mintegy 80 holdnyi oly
da ezt is csak politikai okból, hogy tudniillik a ben helyeztettek örök nyugalomra, az ördög incsel- sovány volt, hogy ugyszólván már semmi sem terspártai ifjuság a halállal megismerkedjék, s benne kedései ellen megvédik; az élők imádságai pedig, mett volna meg benne. A szárazság daczára 1862mslye'i az efféla halottak közelében elhangzanak, ben, a 100 holdas táblában épen 900 pozs. mérő
a bátorság és vitézség ez által is gyarapodjék.
A rómaiak e tekintetben is a görögök után ezek lelkét a tisztuló tűzből kiszabadítják. Ebből mag termett, mi is nyomban eladatván 7 ftou pozs.
indultak, főleg pedig az atheneiek után, kiktől az következett, hogy császárok, királyok és feje márőnkint, az összes tiszta jövelem mintegy 5600
nemcsak legtöbb törvényeiket, hanem szokásaikat delmek, szóval minden hatalmasak, kik szerét te- ft. lett. A 100 holdas táblába csak 12 pozs. mérő
és szertartásaikat is vették. Halottaikat ennél- hették, a templomokban kivántak eltemettetni. A mag kellett a vetésre, és ezen csekély mennyiségfogva vagy eltemették, vagy elégették. Az elte- császárok között nagy Konstantin voli az első, ről termett azon nevezetes pénzösszeg.
Ehhez járult még azon nyereség is, mit e
metés a rómaiaknál az el*ő eltakaritási mód volt; ki az apostolok templomiban temettette el magát.
az elégetés pedig csak Suila dictator halála után A világi hatalmasak mellett a püspökök sem akar- növény szalmájával fizetett a juhok számára, mely
jött szokásba, ki attól tartván, hogy az ne történ- tak hátramaradni, és pedig annál kevésbbé, mint- igen sokkal fölülmulja táperejére nézve a buzajék vele mit ő maga ellenségével Máriussal tett, hogy ha a világi dolgokban nem is, de az egyhá- szalmit; de hát még a polyvája, a mi is, tiszta,
kinek csontjait a sírból kivettette ea az Arno fo- ziakban sokkal nagyobbaknak tartották magukat a száraz helyre eltétetve, a legjobb abrak gyanánt
apró adagokban vályúkba adatván a juhok elé,
lyóba hányatta, azt rendelte, hogy teste halála világi fejedelmeknél.
azt ezek jó izüen m égették, ugy hogy csodálkozEzek
után
a
magánosakis
megkívánták,
hogy
után hamuvá égettessék és porai eltemettessenek.
E nagy férfiu példáját sok előkelő és más egyén a fejedelmek és püjpökök példájára a templomban tam felette és örültem, hogy miután a száraz év a
követte, és igya görög származásu szokás Rómá- a martyrok mellett nyerjenek örök nyugalmat. szénatermést tőlem m?gtagadta, igy ki tudtam játban iá annyira meghonosodott, hogy az eltemetés Tneodosias császár 383 körül rendeletet bocsátott szani azon sokaktól fülem hallatára lealacsoriyitott
ki ugyan, melyben nemcsak a templomokban hasznos termesztménynyel, melynek minden része
idővel meglehetősen gyűlöletessé vált.
A temetkezés a rómaiaknál a városon kivül való, hanem a városban történni szokott temetke- oly dusan fizetett.
Igaz, hogy kissé sok a munka, mit a gomborka
a legelőkelőbb országutak mellett történt, hol a zéseket is magtiltja; e tilalomnak azonban nem
halottak emlékoszlopai homlokzatukkal voltak az nagy eredménye volt. Mert a mi a templomokbani magva kitisz itása körül kell tenni, de ntm oly
ut felé fordítva, hogy ar. utazókat az élet múlan- temetkezést illeti, az eziránt uralkodó vakhit any- sok, mint azoknál, kik az ugynevezett módját el
dóságára emlékeztessék és jó cselekedetek gya- nyira elterjedett, hogy nemcsak közönséges bará- nem találják, de legyen hát sok, hanem akkor tekorlására buzditsák. Ianen származnak a halotti tok, hanem világiak s e 'ek között olyanok is ré- kintsük a jövedelmét is, átlátni fogjuk, hogy az
emlékjeleken szokásos feliratok : „állj meg ván- szesültek a templomi eltemetésben, kiknek élete dúsan meg van jutalmazva. A mult 1863. évben
nem nagyon fénylett a szenteskedésben és az eré- szomszédaim a nagy szárazság miatt mind felsüldor!" vigyázz, utas!" vándor, ide tekints." stb.
Ezen jó szokás annyira kiment idővel a di- nyekben. Az ezen kitüntetéshez juttató kulcsot tek fekete, őszi repcze-termesztményeikkel, én
vatból, hogy a halottakat minden különbség nél- végre is csak a vagyon képezte. Azon személyek azonban igen ki voltam elégítve, mert a gomborka
kül nemcsak a városban, hanem a lakásokon is holttestei pedig, kik nem voltak elég vagyonosak, csak egyszer ázhasson meg jól, azután már kikezdették eltakarítani, és pedig részint hamuvá vagy hiuk arra, hogy a templomban temetkezési bírja. Legujabban a mult őszön próbát tettem
égetve, részint elégetetlenül. Hogy azonban sok helyet vásároljanak, a templom udvarán levő kö- vele, őszi magul használni; miután tavaszkor igen
sokallottam azt a munkát, mit 100 holdas tábla
tűzvésznek és a holttestek elrothadása által tör- zönséges temetőben takarittattak el.
igényel,
hanem még csak ezen próbámért nevettént levegő-ro'.nlásnak a az ez Utat támadni szoMind a templom udvarán, mind pedig a kotek
ám
ki
erősen a gomborka ellenségei, de bezkó" t ragályos betegségeknek eleje vétessék, a ti- lostorok mellett levő temetők a városokban és fa
zenkét tábla törvényei a városban való temetkezést lukban voltak, minthogy a nc/ezett főépületek zeg én meg most nevetem ki őke*, mert az igen
eltiltották. Ezen tilalmat solt későbbi törvény is rendszerint a városok és faluk között feküdtek. kemény tél daezára a sok száraz fagy után is
megujitotta.
Midőn azonban a városokban és falukban való te- igen szép állapotban van; oly sürü, mint a kefe.
Hogy a halottaknak a városokon kívüli elte- metkezés mindinkább szükebb korlátok közé szo- Most má<- ezen próbám után az a nyereségem,
metése az eltakarításnak legrégibb és Ieg3zokáso- rittatott, a hivek a községeken kivül kápolnákat hogy felét őszkor, felét tavaszkor vethetem.
sabb módja volt a Szentirás is bizonyitja. Abra- épitettek, és vagy ezekben vagy azok környékén
Legyen bár mily megvetett ezen mag, a keham Hebron városon kivül egy darab szántóföl- temették el halottaikat. Hogy pedig ezen teme- zelésem alatt lévő földbirtok tulajdonosa, beisdet vett családi temetkezési helyül. A z-idók, ős- tők mind az emberek, mind az állatok rongálásai merve azon növény nagyhasznát; 1000 holdba
atyjok ezen szokását később is megtartották, csak- ellen inkább biztosítva legyenek, idővel kőkerí- való vetőmag meghagyására adott rendeletet a
hogy a különböző rendűek eltemetése közt némi téssel vétettek körül, melyeket az egyházi tör- mult őszön; mit később alföldi birtokaiban fog
megkülönböztetést tartottak szem előtt. A Jeru- vényhozás is különös ótalma alá vett. A te- használatba vetni.
zsálem előtt fekvő helyek a közönséges osztályu metők és siremlékek rongálói már a görögöknél
Igen sokan nem ismerik ezen növényt, kik
emberek eltemetésére voltak szánva-, az idegenek és rómaiaknál szigoruan megbüntettettek, és talán dolgoznának vele; sokan ismerik, de balés vándorlók számára pedig a főpapok így faze- ezen szigorúság a keresztyénekhez is átszárma- itéletnél fogva megvetik. A kik ismeretlenek mind
kas szántóföldét vásárolták meg. A gazdagok kü- zott. Ezenkivül a holtaknak kellő tisztelet meg- földmunkájával (mert annyi igaz, nem mindenféle
lönös temetkezési helyekkel vagy kertekkel birtak adására itt-ott a síremlékekre vésett feliratokban munka után terem), mind íetakaritási, mind kitisz
és pedig nem a közös temetőben, hanem saját is szokták figyelmeztetni az élőket, mint azt a kö titási módjával (sokan tán a magvával is), fordulszántóföldeik ?n vagy telkeiken.
vetkező vers is tanúsítja, mely egy római sirkövön janak hozzám bérmentett leveleikkel; utba igaAz első keresztyének halottaik eltemetésére találtatott: „Hospes, ad hunc tumulutnne venias, zító tanácsaim mellett még mustrával is szolgálok
vonatkozólag nagy zavarban voltak, mindaddig, ossa precantur tecta hominis."
— az alföldi szükölködöktől bérmentetlen levelemig üldözést kellett szenvedni )k. A városokban
Indiában a legdrágább si. boltok néhány ezer ket is elfogadok. — Karoljuk föl ezen tanácsot
nem volt szabad halottaikat eltemetni, azokon lépés távolságra fekszenek a várostól, rendszerint alföldi atyafiak! a másféle vetőmag megmarad
kivül pedig nem engedtek számukra temetkezési vidám kertekben, kellemes tájéku tavak és forrá- kenyérnek; nem kell hallgatni a sok beszédre, az
helyet. Ennélfogva kénytel-:nek voltak halottaikat sok szomszédságában. Az ily temetők körül és izrael szomszéd akármelyik tanyára is elviszi pénlehetőleg elrejteni. íly czélból tágas földalatti azok egész környékén kellemes kilátást kölcsönző zét ezen olaj-növényért és pedig már juniusban
üregeket és boltokat készitettek a városokon ki- fák és virágok vannak ültetve. Az indusok, templo- itt a készpénz; a kinek gomborkája termett, annak
vül, melyekben nem :sak halottaikat takarították maikban épen nem temetkeznek, hanem e czélra pénze, takarmánya, s pénze után kenyere is terel, hanem vallási gyülekezeteket is tartottak, a a magas hegyeket használják.
mett.
Ceérna István gazdatiszt,
szentségeket kiszolgáltatták, az isten igéjét hir(E-ztergommegye,
P.-Arad, u. p Köbölkút.)
A chinaiak és a japánok temetői hasonlag kidették és a pogányok üldözései ellen menekvő
vül
vannak
a
városokon,
még
a
japani
császárokéi
helyet kerestek. Efféle földalatti üregek, melyek
coemeterium, dormitorium, alvó kamara stb. nevet is. A törökök szinte a városokon kivül temetik el
A színezet befolyása a/ állatokra.
viseltek, a romai országutak mellett majd minden halottjaikat, és pedig rendszerint az országutak
régi városon kivül találtatnak. Miután végre a mellett. E nép oly nagy tisztelettel viseltetik
Rég tapasztalt tény, hogy az állatoknál azon
keresztyének üldözése megszünt, az elhunytak templomai iránt, hogy még császárait sem temeti mozzanatok, melyek épen a bőrre hatnak, világosfáklya vagy viaszgyertya kiséretében, Dávid zsol- a tulajdonképi templomba. Mostanság a török szinü állatokra egészen más befolyást gyakoroltára eléneklése mellett, temsttettek el, vagy sa- szultánok sirjai a szent Zsófia templom körül lé- nak, mint a sötét szinezetüekre; kevésbbé ismeteznek, melyek kápolnákhoz hasonló módon vanját telkeiken, vagy az országutak mellett.
retes, de tán még érdekesebb azonban azon észn a k
é
PÍtVe(Folytatta Mrrtk.)
A keresztyének templomokat épitettek a várevétel, hogy a bőrön kivüli más szervekre ható
Toso'sban és azokat azon apostol vagy vértanu nemozzanatok^, tápszerek, mérgek stb. világos.zinü
véről nevezték el, kiknek testi maradványai a
állatokra máskép hatnak, mint sötétekre, miként
A gazdaság köréből.
coemeteriumokból a templomba tétettek át, hol
ez a következő összeállitásból látható — egészen
azok az oltár alatt az evégre készitett sírboltban
el mellőzvén ez alkalommal a napsugarak hatáGomborka-termesztés.
szoktak elhelyeztetni. De a vértanuknál nem masának különbségét a különböző szinezetü álradtak me g , hanem később azokat is a temploTekintve az alföldi gabonahiányt, hol a vető- latokra.
mokban kezdették eltemetni, kik jámborságuk és magot csak megszerezhetni is elég gondot ad
Az ^lső ide vonatkozó észlelet Nápolyban
T- Tttt á Í U l m a § u k a t a többiektől megkülön- most sok gazdának — jó lesz felemlíteni egy olaj- történt. Ugyanis Cyrtllo (Fundam. botan. p. 128.)
böztették. A többi halottak a templomon kivül tartalmú igen kevésből kiállítható, jól jövedel- Marinosci de Martina és Menni dí Lecco (Atti
ugyan, de mégn annak környékén temettettek el mező magot; mely is tavaszi mag levén, tehát del reál instit. II. 322. & 377.) azon észrevételüa varosban. A o r a i éa tríb^ri
épen itt az idő a vetésére.
ket közlik, hogy a Nápoly és Szicziliában termő
h á z i z g i n a t a z
emlitett szokás el e n k i k e l v é n ; "'templomokban
Ez a gomborka (Myagrum sativ.), mely ugyan növény „hypericum erispum" a fehér juhokra
valo temetkezést eltiltotta, és azt a világiakra vö sokaktól megvetett mag, sok gazda ellene kígyót, károa, de még halálos hatásu is, mig & feketék
nitkozolag csak azoknak engedte meg, kik ado- békát kiáltott, fáradságosnak, nem jövedelmező- minden káros következés nélkül ehetik azt, miért
mányokkal járultak a templom fenntartásához.
nek, időlopónak stb. n-jvezte; de hogy e vád nem is Tarentino környékén osupán csak fekete juhoEszerint tehát az előbbeni szokások nem sok igaz, ime itt egy példa, mit enmagamról tanulva kat tenyésztenek.
változást szenvedtek, minthogy mindig t a i á i k o z . elmondok.
Spinola (Krankheiten der S hweine p. 237.)
tak, kik a vértanuk maradványai mellé atemplomba
1861-ben egy a B. uradalomba kebelezett azt irja a pohánkáról, hogy az ezzel éléa a fehér
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és fehértarka disznóknak árt, mig fekete disz- a bennszülöttek ez előnyös sajátságát bűntettesek hogy a hus víztartalma az állatok előrehaladó
nókra semmi káros befolyással nem bir. Ezen ál- kinyomozására használják, és hogy ez sikerrel hizlalásánál tetemesen kisebbedik, annyira, hogy
litás több baromorvosi iró által, mint tény bizo- történik, egy angol lapbau *) elmondott következő egy font hus egy jol kihizlalt ökörből majdnem
nyittatik.
esemény bizonyitja. Bensen nevü gyarmatos, ki a annyi tápláló erővel bir, mint két font hus a soSteiner porosz baromorvos (Magazin für gyarmat távolabb eső részében sikerrel mivelte vány ökörből. Hasonló eredményt szolgáltattak
Thierheilkunde I X . 53.) azt tapasztalta, hogy 3 szántóföldjeit és nagyszerü ültetvényekkel birt, legközelebb azon kísérletek is, melyek Csehorkerületben, hol nyár elején a takarmány ragos hosszabb idő óta nem jött el a gyarmat főváro- szágban a shleeni földművelő-vegytani állomáson
volt, a szürke vagy szürkefoltu lovak, melyek sába szokott bevásárlásait végezni. Ismeresői kér tétettek. Ezen kísérletek szerint 100 font húsban,
e takarmánynyal tápláltattak, meghidegültek oly- dezŐ8ködtek utána s ültetvényeinek felügyelője, mely válllapoczkából vágatott,
formán, hogy a szürke bőrhelyek gyuladásba es- egy szabadon bocsátott bünös, si azonban tettetés
a hizott Ökörnél van :
a nem hizott ökörnél van:
tek, mely fenébe (Brand) ment át, ugy, hogy a által ura teljes bizodalmát tudta elnyerni, azt viz
39,0 resz
59,7 rész
bőr ott ugyszólván darabonkint hullott le, mig mondá, hogy Bensen családi ügyekben hosszabb izomhus . . . 35,6 .,
30,8 „
ugyanazon állatokon a bőr sötétebb szinezetü ré- utra kelt és csak néhány hona}) mulva tér vissza. zsir
23,9 „
8,1 „
szein semmiféle betegség nyoma nem volt észre- Minthogy tudták, hogy ez ember Bensen leghi- sók
1,5 „
1,4 „
vehető, mig másrészt is mindazon lovak, melyek vebb megbizottja, hitelt adtak szavainak, noha
100
rész.
össszesen
100
réez
más eledellel tápláltattak, tökéletesen egészsége- némelyeknek azonnal feltünő volt a dolog. Ezalatt
Ezáltal a legalaposabban be van bizonyitva,
sek maradtak. Schrebe és Burmeister hasonló egy hó eltelt a másik után s Bensent majdnem
eseteket közölnek a fennemlitett lap későbbi év- elfeledték, felügyelője pedig kénye kedve szerint hogy a rendőri huaárszabások, melyek minden
garázdálkodott birtokán. Ha néha-néha kérdez- hust egy húron pendültnek tartanak, nagyon is
folyamaiban.
ték,
hol késik ura, maga is csodálatát fejezvén ki ügyetlenek és méltánytalanok. Czéljok az volna,
Yonatt angol iró, a barmokat tárgyaló kitünő müvében hasonló esetet emlit fel. Ugyanis, Hosszu távolléte miatt, azt mondá : Mindennap hogy a fogyasztókat ótalmukba vegyék, s a husegy fehér tehén, mely csak nehány fekete folttal várja megérkeztét. Igy még nehány hó telt el, árulók zsákmányolásai ellen ótalmazzák, és a
birt, miután nagy hőségnek volt kitéve, egyszerre midőn egy szomszédban lakó gyarmatos, vissza- helytelen eljárás által épen ezen czél van eltéelveszité étvágyát és tejét, és nagyon elgyengült. térvén a hetivásárból bennszülött szolgájával, vesztve. Mert jó vagy rosz hus egyforma árjegySzemöldökei beestek, ütere alig hatvanat lökött Bensen birtoka mellett elballagott. Midőn azon zék alá levén vetve, a fogyasztókat arra kényszeegy perczben, lábai hidegültek, az állat nehezet sövényzet mellett mentek el, mely az utat Bensen ritik, hogy a rosz hust ára felett megfizessék. Ezhallott és bőre rendkivül kemény lett; utóbb a lakházától elválasztotta, az indián egyszerre a által és ezen egy csapással a marhatenyésztést is
külhám az irháról levált és a szőr elveszett, ugy, föld felé hajtá fejét és szaglálódni kezdett. Kér- elnyomják; mert ha a tenyésztők a sovány marhogy az állat a fekete foltok kivételével, egész deztetvén urától, mi baja, azt felelé, hogy halotti háért suly szerint épen annyit kapnak mint a
tes f én tökéletesen megkopaszodott. Ez megtörtén- szagot érez, itt valahol fehér embernek hullája jóért, miért vesztegetnék a takarmányt a hizlavén, azután az állat jobban kezdi magát érezni, van eltemetve. A gazdának azonnal Bensen jutott lásra? És ha a marhákat mégis kihizlalják, akkor
étvágya visszatért és a szokott tejmenyiséget le- eszébe és a gyanu, melyet felügyelője ellen táp- nem nálunk adják el azokat, hanem külországban,
hetett tőle nyerni, szőre pedig lassankint mind- lált. Azonnal visszatért a városba, jelentést tett hol a jó hust meg tudják különböztetni a rosztól.
a békebirónál s ez két konstable kiséretében, kö- Ebből megismerhetjük továbbá azon roppant
annyi helyen ujra megnőtt.
Erdt baromorvos (Magazin f. Thierheilk.) vetve a finom-orru uj-hollanditól, a helyszinére veszteségeket is, melyeket hazánk a legkitünőbb
következőt beszél el. Egy körülbelől egyformán sietett. Alig értek az előbbi helyre, az uj-hollandi hizott marhák tömegenként való kivitele által
fehér és fekete foltu tehén egész nap nem evett megállt és a sövényzetet vizsgálta orrával; kö- szenved.
sem a legelőn, sem otthon, tejet sem adott, alfe- vette szaglási érzékét, s egy helyhez ért, hol
Szirák (Nógrádmegye), február 29. 1864.
lén fájdalmakat látszott érezni, és székszorulás- mindnyájan sötétbarna foltot vettek észre; az uj- (Adakozás a szolnokiak részére). Különösen fog
ban szenvedett. Más nap láza volt, nem evett, hollandi megszagolva azt mondja : ,,A fehér em- hangzani, ha azt mondom, hogy minden sanyaruazonban mohón ivott, még pedig sok fris vizet. ber véréből van e z ! " Miután a mezőt külön- ságairk, panaszaink, sóhajaink, a rosz idő minden
Pár nap mulva e kórtünemények elvesztek ugyan, féle irányban átbarangolta, mintha vadállat nyo- feltételének jelenléte és érezése daczára is szép
de bőrének fehér foltu helyei nag on érzékenyek mát követte volna, egy kis tóhoz érkezett, hol a időket élünk. Erkölcsi életünk tán sohasem állt
és melegek lettek, megdagadtak, a szőr mereven viz felületén, tisztátalan habokat vett észre, bele- magasabb vonalon, mint a jótettek nemes verseállott rajtuk, mig a fekete foltokon legkisebb vál- nyúl, megszagolja és igy kiált . „A fehér ember nyének jelen időszakában, midőn a lélek szebb
tozás sem volt észrevehető. A széleken, azaz ott, zsirjából van ez!" Végre fasorhoz ér,hol botjával érzései záraikat feltörve, helyet követelnek mahol a fekete bőr a fehérrel van összekötve, a fe- nehányszor a földbe szur, botja hegyét megsza- guknak az ég csillagai közt, s enyészhetlen rahér bőrhelyek külháma kissé elvált és szironyfé- golván, azt mondja: „A fehér ember itt fekszik!" gyogásukkal megkétszerezik a fényt, mely az
lének mutatkozott, a fehér bőr pedig összehuzó- Azonnal felásták a föidet s az odasietett nézők örök életről beszél. Lehet-e ily tüneménytől el
dott a szélektől a középpont felé, és ugy vált le bámulatára hullára akadtak, melyben mindnyájan nem ragadtatni? Boldog a nép, mely erkölcsi
végre, ugy, hogy 2 hét mulva az állaton egy fehér Bensenre ismertek, noha feje be volt törve s a világi kötelmeinek minden órán tisztább és fejfoltnak csak nyoma sem maradt más, mint hogy rothadásba átmeneteiből itélve, már hosszabb lettebb tudalmára jő, s uj meg uj jelekben hirdeti
helyei sebeket képeztek, melyek azután csak las- ideig volt eltemetve.
életrevalóságát. Ismét egy szép tett, mely az átasan gyógyultak be, ugy, hogy még 3 hó után is
A gyanus felügyelőt azonnal elfogták s a tett lános borúban, leragyogó fényével a gyötrő látcsak alig volt szőr ezen helyeken. Ismétlem, hogy reá bizonyulván, a jury halálra itélte.
ványokat, az inség rémeit szétüzni segíti, s egy
mindez csak a fehér foltokat illette. Végre pedig
Douville franczia utazó gyakran azon állí- fensőbb szebb élet hitét, reményét hozza lelkünkez állat gyógyulta után egyetlen egy fehér szőr tást hallotta a szerecsenektől, hogy ők ha ezer hez közelebb. A szolnokiak kétségbeejtő helyzete,
nem volt többé rajta található. Bizonyára igen ember közt, csak egy fehér van is, képesek azt hol az inség emberáldozatokban kezdi már bekülönös eset.
szaglás által megkülönböztetni. Azt mondták to szedni adóját, megtette itt is, mint eddig bizoNem kétlem, hogy többen is lesznek, kik e vábbá, hogy a fehérek kellemes illatot terjeszte- nyára mindenütt, hatását. A gyűjtés azonnal megfélét tapasztaltak és nem, mint ezen sorok irója, nek, mely számukra különösen orrcsiklandozó s kezdődött.s az egyesek körét, kik az eszmét szóba
csak olvastak. Az ez iránybani tapasztalatok vagy idegeiket sajátságosan felizgatja. Douville, hogy hozták, csakhamar tulszárnyalva, csaknem az
még jobban kísérletek közzététele annyival kivá a mondottak igazságát kipuhatolja, egy szerecsen egész községet magába emelte. Az eredmény
natosabb lenne, a mennyiben igy tán a szarvas- szemét bekötötte s a sokaság közé vegyült; ez felülmúlt minden várakozást, mit kivált Joó Istmarha-, juh- és sertés-vészek okait is tán egyes követvén szaglásérzékét, néhány másodpercz alatt ván ur lelkes apostolkodásának s fáradozásainak
tápszerek vagy más elhárítható külső mozzana- feltalálta.
köszönhetni. Őt illeti e gyűjtés minden dicsősége.
tokban találhatnók fel, vagy tán az egyes dögeseHogy azon embereknél, kik más érzékekben Bejött 61 ft. 50 kr. mely összeg mindjárt másnap
tek száma kisebbülhetne gondos vigyázat mellett, hiányt szenvednek s különösen a vakoknál, a postára adatván, tiszt. Tanács Neit szolnoki zármi az egész nemzetgazdaságra bizony nagy fon- szaglás érzéke rendkivül kifejlett, az ismeretes dafőnök urnak küldetett el azon kéréssel, hogy
tossággal birna.
Dr. Mendi Lajos.
azt haladéktalanul ott, a hol legégetőbb a szüktény.
Végre még megemlítjük, hogy, mint minden ség, oszsza ki. Mi az annyi éhezőknek? gondolérzék, ugy a szaglás is, gyakorlat által, ha erede- hatná valaki, De jusson eszébe, hogy az adomátileg
gyenge volna, a tökély bizonyos fokáig fej- nyoknak gyakran nem nagysága, hanem időszeA szaglás finomságáról.
rűsége adja meg becsét. Egy pohár viz, a kellő
leszthető.
/S.
időben nyujtva, felér az oczeánnal. E gyűjtésnél
A szaglás azon érzék, mely nem bir, a
sem az volt a czél, hogy nagy összeg jőjön be, hatöbbiekkel összehasonlítva, nagy finomsággal;
Egyveleg.
nem jőjön bármennyi, de azonnal. Igy gyült össze
különösen a városokban lakó emberek szaglási
finomsága sokat veezt azon különféle bűzök által,
** (Zenészek vagyonossága.) Haydn, Beetho- körülbelül félnap alatt az elküldött összeg, melymelyek ott a levegőt ellepik; a falusi lakóké ven, Mozart és Schubert hagyatékának hivatalos nek magas szellemi becset kölcsönöz az, hogy
azonban néha igen kiképezett. Ez utóbbi eset kimutatását több zeneköltő ama négy jeles férfiu többen megtakarított ezüstjeikkel, vagy olyannak
azon népeknél fordul leginkább elő, melyek a életrajzához óhajtván csatolni, eziránt a bécsi is hiányában kölcsönzött pénzzel járultak hozzá.
müveltség még alant fokán állanak, különösen az országos törvényszékhez folyamodtak. Mint az Ki ne hozná meg áldozatát azon oltárra, melyen
amerikai indiánoknál; ezek a tüzet előbb szagol- aktákból kilátszik, Haydn volt köztük a leggaz- a világ üdvözítője megfesziteni hagyta magát, —
ják meg, mint az európai látja; szintugy a vizet, dagabb, 100,000 ftot s sok értékes ékszert s hol- a szeretet oltárára?! — Bár mindenütt hasonló
mert anélkül, hogy egyéb ismertető jeleik volná- mit hagyva maga után. Beethoven hagyatéka gyorsasággal jőne össze, ha nem is ennyi, de bárnak, szaglási tehetségeiket követve, források 10,000 f t , nehány arany ezelencze, gyémántos mily nagyságu összeg, mely rendeltetése helyére
után kutatnak s találnak is. Minden indián bir gyürü és melltü. Mozarté semmi, sőt kevesebb, a küldve, addig, mig nagyobb segélyösszeg érkeztehát azon tulajdonsággal, melyet mi európaiak mennyiben adósságai fedezésére is kevés. Schu- hetnék, egy pár embert önmagának, övéinek, a
Richard abbé-n annyira csodálunk.
berté pedig 4 ing, 4 zsebkendő, s egy Öltő ruha, s nemzetnek, tehát a legszentebb érdekeknek megtarthat, nehogy vádul emelkedjenek ellenünk a
Uj-Hollandia lakosainak szagérzéke annyira eneművek 10 ft. értékig.
költő szavai:
kifejlett, hogy ennek segitségével könnyen felta— (A húsban levö tápláló anyag az állatok
lálják azt, a kit keresnek. Ha valaki tőlük vala- hizlalásával szaporodik.) Angolországban Lawes
,, . . . tűrésben is van határ
mit eloroz, kopóhoz hasonlóan, a tolvaj nyomát ~:s Gilbert nem régiben azon tapasztalást tették,
S egyetlenegy könyü alatt,
Vigasztalást nem lelve már
követik, 8 ha ez, ismervén ebbeli tulajdonságukat,
Sok szenvedő szív megszakadt.''
szántszándékkal tekervényes utakon járna is, rit•) Lásd : „Sidney Gazette" 31-dik sz. — Megjelenik
— ykán menekülhet. Az uj-hollandi angol hatóságok Ausztráliában, Sidneyben.
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Irodalmi régiségek. *)
II. Batizi András versnete 1546-ból.
Az alább következő versezetre nézve, jónak
látom, szerzőjét, Batizi Andrást illetőleg, Bod
Péter „Magyar Athenás" czimü könyvéből, a
következő sorokat közölni :
„Volt ez (Batizi András) egy nevezetes em
ber a Reformátorok közzül Magyar országban,
nevezetesen a Szilágyság reformáltatása neki tulajdonitatik. Vitebergában tanult 1541 észt. Vissza
jővén lett Ulyhelyi Pappá, az után volt Erdődön
a Drágfi Gáspár keze alatt. Formált feles számu
Énekeket is." stb.
Jámbor házasok meghallgassátok,
Ti rendeteket megtanuljátok,
Es az okait meggondollyátok,
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.
Semmi nem egyéb a szent házasságh,
Hanem tisztaság és nagy jámborság
Istentől szerzett igaz társaság,
És törvény szerént való n) ájaság.
Mikor Ádámott Isten teremte,
Az eő képére felékesitté,
Paradicsomban eötett bé vivé,
Gyönyörűségben eött helyhezteté.
Minden állatnak már társa vala,
Csak hogy még Ádám féli nélkül vala,
Hozzá hasonló társa nem vala,
Akkor az Isten ezt mondgya vala.
Nem jó embernek egyedül élni,
De szükség néki felének lenni,
Hozzá hasonló társának lenni,
Azért teremcsünk segitőtt néki.
Isten Ádámra álmott bocsáta,
Paradicsomban eött elalutta,
És oldalában kezét bocsátá,
Csontyát ki vevő Evátt alkutá.
Évát Ádámhoz az Isten vivé
Es feleségül néki jelenté,
Adam hogy Uta ottan ismeré
Kajta szivében igen eörüle.
Legottan mondá ez a csont ccontom
Ez a test testem azért megtartom
Es férfiúból vétetnek mondom,
Azért hozzája én ragaszkodom.
Ezért szüleit ember elhadgya,
Es Attyát Annyát mind hátra hadgya
Es ragaszkodik Feleségéhez,
Es ketten lesznek egy testté vérré.
Azért nem egyéb az szent házasság
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
•Istentől szorzott igaz társaság,
Es törvény szerént való nyájaság.

Azért embernek illik ezt tudni,
És félelemmel el szaporodni,
És segitséget Isteniül várni,
Paráznaságott el távoztatni.

Immár hallyátok és még érésetek ,
Ti tiszteteket ne felejesétek,
Szükség hogy egymást ti szeressétek,
Es Isten szerént együt elljetek
Az férfiunak ez az eő tiszte,
Ee feleségét igen szeresse,
Igaz munkával eőtett éltesse,
Mint önnön magát ugyan szeresse.
Eö feleségét jóra oktassa.
Meg ne rongállya, de meg dorgállya,
Meg ne utállya inkább táplállya,
És háza népét jóra tanicsa.
Aszszony Embernek ez az eő tiszte,
Hogy az eö férjét igen szeresse,
Urának mondgya, igen becsüllye,
Néki engedgyen eőtet tisztellye.
Az eő urának házát eörizze,
És marhájának gondgyát visellye,
. A szövést fonyást el ne felejcse,
Es háza népét eő jóra incse.
Az házasokat Isten meg áldgya,
Eledeleket megszaporittya
Es életeket meghoszszabbittya,
Szent országában megkoronázza.
Az házasokat Jé2us szerété,
Es az menyegzött megékesité,
Jelen voltával megerőssite',
És csudáival eőkett segitő.
Az vizet borrá mert változtatá,
És az menyegzött megvigasztalá,
Az házasoknak azt bizonyitá,
Hogy eókett bizony megvigasztalná.
Most is minekünk csak eő Segitőnk,
Az házasságban édes éltetőnk
Eördög mérgétől eő védelmezőnk
Eördöngösségtől csak eő megmentőnk.
Boldogok azok kik Istent félik
Ea l g a z hittel kik eötett veszik
'
Parancsolattyát nékie teszik
'
Kezek munkáját i g a z a n észik_
. Jol lówen dolgod te Isten félő,
Kéz. munkával igazán élő
Te feleséged hozzád illendő,
Házadban lészen mint termő szőllő.
Az te fiaid fel nevelkednek
Asztalod környül le telepednek.
^ P gyermekid mint olajfa veszszők,
A= -gaz hitben fel nevelkednek.

Elsö okáért szaporodásért,
Angyali karnak betöltéséért,
Az Szentegyháznak épüléséért,
A magzatoknak feöl tartásáért.
Ezért az Isten eőkett meg áldá,
. Eöket kedvelld és ez szótt mondá,
Szaporodgvatok s nevelkedgyetek,'
Ez széles földett mind bé tölcsétek.
Másod okáért szerzé ez végre,
Az férfiunak segedelmére,
Ks bánattyának könnyebségére,
Mmden dolgának segitségére.
Hogy a f t í r f i u e l ő U e l e n n 6 )
* « felesége mellette lenne
£
^natt y í b .„ könnyebség lenne,
M
» d e n d o l g á b a n s e g i t s é g lfinne _
Harmadszor szörzé ennek okáért,
gyarló embernek orvosságáért
Tertelmességnek gyülölségéért.'
Paráznaságnak távozásáért.
») Lásd a V. IT. f. évi I-ső számát.

gy a i d n a k l á ( g a d
Keresztyének nagy békességét.
Ezekett s z e r z é szé
v e r s e k b
Ba - . A n d r á s egy jó kedvében,
Született után en„>i i d ö b
Ezer ott százban 6a n e g y v e n

hazánk egyií tőlem táv f " :
magyar nő, hozzám i b " *

Jen »ml lT

lán irva Borne

nőnek! ki a gt
lemmel viseltetik

** „A magyar váltóeJjdrás" a szükséges peres és nemperes birói határozatok és beadványok
gyűjteményével, ugy egyéb hasznos jegyzetekkel
ellátva. Segéd-kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóügyvédek s perlekedő felek számára. Szerkeszté Szeniczey Gusztáv, kir. váltófeltorvsz. biró. 203 1. 8-rétben, ára 1 ft. 60 kr.
Kiadta Heckenast Gusztáv.
** ,,Erdöszeti Lapok" idei I I . füzete. Tartalma a következő : 1.) az erdei gesztek némely
átalanos sajátságaira vonatkozó észleletek; 2.) a
barsmegyei gazdasági egylet emlékirata az erdők
és faültetés ügyében; 3.) a nagyváradi d. káptalan
erdemek leirása; 4) az 1863-dik évi erdőszeti államvizsga eredményéről; 5.) a hazai gazdasági és
erdőszeti iskolák ügy€. 6.) Különfélék.
** „Magyar Sión." Egyháztörténelmi havi folyóirat. Szerkeszti s kiadja Knauz Nándor. Második kötet, I füzet. Egy képes táblával, mely
keresz ereklyéket tüntet elő. Tartalmát a szerkesztőtől a következő czikkek képezik : „A magyar nyelv történeti joga az egyház és hazában;"
— „Az esztergami főkáptalannak árpádkori okmányai."
*
** „Magyar történelmi emlékek." Kiadja a
m. tud. akadémia történelmi bizottmánya. Elsö
osztály : okmánytár. Tizedik kötet. E külön czimmel : Arpadkori uj okmánytár. A m. tud. akadémia tort. bizottmánya megbizásából közzéteszi
Wenzel Gusztav, m. akad. rendes tag. Ötödik kötet. Kapható Eggenberger akadémiai könyváJ
rusnál.
^
** »Egy tengerész kalandjai." Reeénv id
Dumas Sándortól. Forditotta" Hang
VeLt
6nCZ
Kiadta Lauffer. Pest, 1864. Ára 80 kr
'
T , * ! " 4 * e r d < % * muzeum-egylet évkönyve." Második stbtet. IL füzet. Szerkesztette Biassai 8ümuel. Három rajztáblával. Stein János bizománya. Kolozsvárt, 1863. Ára 80 kr.
• í i T i i " r í í m a í ' s z á m i t á s módszertana" nz elemi
iskolákban. Tan- és segédkönyvül tanitók, n e v e lok és tanítojelöltek számára. Irta Szabó Gerqelv
Megjelent Burger Zsigmondnál. Szeged, 1864
Ara b() kr.
°

** „Edmund és cousineja." Regény P a u l de
KocktóL-Forditotta Hang Árencz. Kiadta LauffeÍ
Jt/est, Iob4. Ara 80 kr.

Amen. *)
Közli Barla-Szabó

— Megjelent uj könyvek :
** „A római jog tankönyve," irta dr. Mackeldey Ferdinánd, magyarra áttették Báttaszéki
Lajos, Löw Tóbiás és Wágner Géza. Második
kötet : a különös rész első fele : birtok, dologbeli
jogok kötelmek. 244 k p . Kiadta Heckenast
Gusztáv. Még egy kötet van hátra, s mind a háromnak ára összesen 6 ft. — E Bágy becsü munkának irodalmunkba átültetését örömmel kell üdvözölnünk.

** »8mule Itaig," Tréfás költemény, hét
énekben Irta Ormódy Bertalan. Nyomatú Kertesz. Pest, 1864. Ara 40 kr.
• , v "ErJélypa
™maiak alatt." kútfők nyomán
irta Vass Jozsef Az erdélyi muzeum-egylet által
a Haynald-d.jjal jutalmazott pályamunka. Erdély
térképével. Stein János bizománya. Kolozsvárott

minden időben

Az házasságot az Isten szörzé,
Paradicsomban szépen végezé,
Áldomásával megkörnyékezö,
Három okáért ezt bizony szörsé.

Irodalmi újdonságok.

János.

f

T ' i l l ' / í %áIcóczi
Ferencz bujdosása" Szalay
Lászlótól. L becses munkából az első kötet második füzete is megjelent, s a 145-ik laptól a 304-icr
terjed, startalmát 1711 októbertől 1712.januári!
irt levelek képezik. E füzet ára 1 ft. 20 kr.
f

X

? dynjtemény^'

a

magy

ar

költészetből összeszedte Zilahy Károly. Kiadja
Demjén és Sebes, n. 16-rét, 264 lap. Ára 1 ft
Alig van nemzet, mely a tréfát jobban szeretné,'
mint a magyar; s különös, hogy ennek daczára á
sokféle versgyűjteményből, mely irodalmunkat
, hiányoznak legjobban. Most ezen müfaj-

/

ól Ml, lei

T í ? l t t e §7 ^üJteményt, mely 16
J T I l t O t t k Ö t e t b e n ' SzentjóbiSiabó

l és Csokonaitól mostanáig a magyar lyru
S e t
° r i 8 S U 8 i 8 a t y r Í k u S é 8 komikuT termééinek
nagyobb
részét tartalmazza. A könyv műgyönyörködik. — Ha Isten
fajok szerint van felosztva, s könnyen áttekinthetoleg osszealhtva. Ajánljuk azok figyelmébe, kik

világiT

g O t Í8

°hajtanak

a m

°^ani

82Om

°

** „Ártatlanok öröme" kath. ima könyvecske
kis gyermekek számára, szerzé Tarkanyi Béla. mennyire igyekeznek segiteni szükölködő vérein- get fogják fizetni. Az elsö füzet tartalma : 1. KéKiadta Heckenast Gusztáv. A fametszetekkel ken, a minap rendezett bazár után ujabb szép pél- peddel alszom el. (Búcsúszó, Balaton-füredi emdában mutatja azon két hangverseny, mely e hó
ékitett s kemény kötésű kis könyv ára 20 kr.
lék). 2. Befordultam a konyhára. 3. Csillag elég
és 8-án a muzeum disztermében me<ry végbe
** „Nyelv- és elmegyakorlatok" útmutatás a 8b-an
ragyog az égen. 4. Eepülj fecském ablakára. 5.
m
8Upán műkedve]
ÍlT
u
ő k , még pedTg lefna- Szomoru füz ága. 6. A virágnak megtiltani nem
kis gyermekek tanitására; kisdedóvók, néptanitók, szülők számára kidolgozá Kohányi Sámuel, gyobb részben a főrangu körökhöz tartozó hon- lehet. 7. Fakólovam. 8. A vigjáték rendesen. 9.
nyilvános kisdedóvó, Pesten. Kiadta Lauffer Vil- fiak éi honleányok működnek
&
G közre. A han<rver- Ezt a kerek erdőt járom én. 10. A nyáron jőjj el
mos, magyar ea német nyelven. A hasznos köny? > gr- Festetics hozzám.
7
hozzám. A
A füzetek rövid időközökben követik
de
vecskét Rapos József a , kisdedóvó intézeteket
közreműködők is egymást.
a
méltók,
hogy
nevöket
a
nagy
közönség
ismerje
s
Magyarországban terjesztő egyesület" igazgatója
vezeti be és ajánlja. — A bevétel egy része az or- becsülni tanulja, miért is közöljük a hangverseny j
Közintézetek, egyletek.
műsorozatát, mely a következő : Első szakasz : '
szágos képezddnek van szánva.
, ... . , akadémia)
, •
-,,bölcse. ,
** „Berta királyné." Történeti regény a X I . 1. A bevezetés 12 vonó hangszerre, 12mükedvelő ! ivleti •* (A magyar tu lományos
a v
"
i
i-i"">* "^ "v eveiiyiuaomanyi
századból. Irta Bolander Konrád, forditotta Ga- , , . , , „ ,
n y t u d o m á n y i és
és történelmi
történelmi osztályainak
osztályainak
előadva. 2. Zenemü zongorára, eloadia gr. />u*.
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r
ray Alajos, kiadta a szent-István-társulat. Nyo- által
<•/• i- UT i • i
o T\T
j i i x ív
tebr.
ulésébea
; ? 9 " ? kJy-iken
n * « t otartott
t t üléséb
b Ab.TKemény
^ G á btxábor, a
matott Emich Gusztávnál. Ára 1 ft.
Zichy Melánia k. a. ó. Magyar dalok, énekli gr. i„„„i.x.uu» i ' XI± J
*•• X I J x •
** „Novellák." Mühlbach Lujzától. Fordi- rr 11 • í n n • x
-i n Jíu • TI
>C« legutóbbi nagygyülés áltaJ a torvénytudományi
totta Hang Ferencz. Kiadta Lauffer. Pest, 1864. Kegevich Béláné szül Batthyány Ilona grófnö 0 8 | t é l b a R i a s z t o t t levelező tag, tartotta
Ára 8ÍJ kr.
czigány népzenetársaség kíséretévé 1 4. Zenemü s z é k f / l a l o értekezését, szólván „A korszakok
_ U t á n a Hunfalvy János olvasá
— (Nyilatkozat.) Apostol Pál „Egyházi be- zongorára Fesca triójának elsö tétele, előadja weüe£ér6l«
-i i x*.
i
*
^
szédeire" nézve — az előfizetők megnyugtatására, Blaskovics-Edelspacher Maria a. 5. Zenemü czi- o ., , xr.í~~i„ „™
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Anna
grófnő
fog
szavalni.
A
hangverseny
szersmind, hogy az „egyházi beszédek" két első ha bárónó, éí báro Orczy Bódog ur. 6. Két zon- I -™ -. - - - - kötetére, a Rácz Adam miskolczi nyomdász urhoz 2-ik szakaszának műaorozata : 1. Nyitány a ,,He- késett darab jött szóba, mely, mivel szerzője igautasítandó előfizetés, két forintjával — a könyv bridák" czimü zeneműből, nyolcz kézre előadják zolta, hogy még a határidő eltelte előtt adta posmegjelenéséig folyvást nyitva áll; s azontul min- zongorára gr. Bethlen Pálné, gr. Schmidegg Já- tára, a pályázók sorába fölvétetett.
** (A Kisfaludy-társaság) febr. 25-ikén tarden kötet, csak a drágább bolti áron lesz megsze- nosné, Eötvös Józsefné asszonyok, és báró Eötvös
rezhető. — Szederkény, febr. 19. 1864. — Nyilas Jolánta kisasszony. — 2. Kettős dal, énekli báró tott havi ülésében két alapitványt jelentettek be,
Orczy Etelka és Hajnik Paula kisasszony, zon- melyeknek egyikét Matkovich Álbertné, másikát
Samu.
** (Elöfizetési fölhívás).
Homoród Jakab gorán kisérve gróf Berényiné, szül. b. Orczy a budai népszinház nevében Molnár György szin(álnév) elöfizetést hirdet,,Ágnes" czimü két kö- Ágnes assz. által. — 3. Hegedűverseny zongora- igazgató tette. — Tóth Endre a „Halvány Panna"
tetes regényre, melynek tiszta jövedelmét az al- kisérettel, előadják báró Vay Alajos ur és b. czimü balladájának odaitélt 10 aranyat a társaföldi szükölküdőknek ajánlja. A mintegy 40 ivre Vayné assz. — 4. Chorale a 16. és 17-dikszázadból, ságnak visszaajándékozta. — Az „Apa és fiu"
terjedő munka előfizetési ára 2 ft. Előfizethetni harmoniumon előadja gr. Festetics Leo ur. — 5. czimü eredeti regény s a mutatvány Wieland
Kun-Félegyházán Szabó Ger . ely urnál. A jóté- Ábránd-hevenyészet Chopintói, zongorán előadja „Oberon"-jának fordításából bírálat alá bocsátkony czél iránti tekintetből ajánljuk a közönség b. Fiáth Mária k. a. — 6. Nagy kar a 14-dik szá- tattak. — Többen azok közül, kik a Kisfaludyzadból, előadva 12 női és 12 férfi hangon; ezek társaság által kitüzött balladai jutalomért versepártfogásába.
között
: Eszterházy Erzsébet, Keglevich Béláné, nyeztek, pályamunkáikat visszakérvén : a titok** (Szerkesztői változás.) Balázs Sándor, az
Berchtold
Erzsébet, Z'chy Irma és Pejacsevics- nok figyelmezteti az illetőket, hogy a beadott és
„Ország tükre" szerkesztője családi ügyekben s
Prandau
grófnők,
gr. Königsegg Irma k. a., Or- pályázatra bocsátott munkák, a társaság itéletéroncsolt egészsége helyreállítása végett huzamosb
nek netán később szükségessé lehető igazolása
időre Erdélybe utazik, mi alatt a lap szerkesz- czy Kamelia bárónő, Kralovanszky-Kiss assz., végett, a levéltárban levén őrizendők, vissza nem
Hajnik
Paula
k.
a.,
gróf
Károlyi
Gyula,
b.
Amtését Szokoly Viktor veszi át, anélkül azonban
adhatók.
hogy az előbbi szerkesztő viszonya a lapnál meg brózy, Bohus urak stb. A hangverseny kezdődik
esti 7 órakor. Hogy a főváros közönsége is mily
változnék.
Közlekedés.
** (Petőfi Sándor életrajzára) hirdet előfize örömmel ragadja meg az alkalmat segltni a szüx* (A losonczi vasuttársulat) az országos
test Zilahy Károly. Az életrajz 10 ívre terjed > kölködőkön, kitünik abból, hogy a ma tartandó
pár nap mulva már kikerül a sajtó alól. A mű b hangversenyre a jegyek már egy héttel ezelőtt alapból 400,000 ftot kapott kölcsön és e hó folyKemény Zsigmondnak lesz ajánlva. Az előfizetés, mind elkeltek, s e nagy érdekeltség szolgáltatott tában, ha az időjárás kedvező marad, nagyobb
pénz márt. végeig szerzőhöz Pestre, poste restante a közreműködőknek alkalmat, hogy, fáradságot mértékben fogja a szükölködőket foglalkodtatni.
nem kiméivé, e hangversenyt e hó 8-kán ismé•f (Tétényije vaspályát terveznek) lóerőre/a
intézendő.
teljék.
budai Rudas-fürdőtöl. E vonalon, melynek állomá** (Két kötet beszélyre) hirdetnek előfizetést
** (Azon bécsi magyar hangverseny,) melyet sai Albertfalva, Promontor, Kis- és Nagy-Tétény,
Hornyánszky és Hűmmel pesti nyomdatulajdonoaz alföldi szükölködők javára az udvari opera- óránkint történnék a közlekedés. A tanácskozások
sok, melyet „Estikék" czim alatt b, Pongrácz
e hó folytán fognak ez ügyben a Rudas-fürdőben
Emil irt. A két kötet előfizetési ára 1 ft., mely színházban febr. 28-án az ottani műegyetemi
tartatni.
magyar
tanulók
rendeztek,
fényes
sikerrel
ment
márt. végeig az emlitett kiadókhoz (Pest, régi
végbe. A ház zsufolásig megtelt. Kiváló tiszta
„* (Az alföldi vasut) bizottsága gr. Károlyi
posta-utcza 3 sz.) küldendő.
magyar jellegén kivül érdekét az is növelte, hogy György elnöklete alatt febr. hó 25-kén ülést tart** (A budai népszinház szini pályázata) mind elismert müvészek működtek benne közre. ván, Trefort inditványára elhatározta, hogy a
kevés eredménynyel kecsegtet. A beérkezett
helytartótanács utján legfelsőbb helyen folyatiz pályamű közöl a biráló-választmány csak az Legzajosabb tapsot aratott nemzeti színházunk
modni fog engedélyért az előmunkálatokhoz az alénekesnője,
Car
ina
kisasszony,
Erkel
„Báthory
„Egérfogó" czimü népszínművet találta előadásra
méltónak. Dicsérettel emlékezik még az .,Ősi Mária" czimü operájának gyönyörü áriájával, földi vasut folytatására Eszékről Sziszeken és Kálak" czimü drámáról, de ennek szerzőjét,, némely melyet művészileg, s tisztán magyaros zamattal rolyvároson keresztül Fiúméig.
hibák kijavitása végett müve ujonnan átdolgozá- adott elő. Nagy tetszésben s kitüntetésben részesára hivta föl, s a darabot, mint ilyet, a pályázat- sültek még : Deckner Sarolta, fiatal hegedüaiűMi njság?
vésznő, a Doppler testvérek, s színházunk volt
i é i \.:-X-ÍT
T7i - '-- - •-**
ból kizárta. Igy az „Egérfogó" most egyedül áll
(Segélyadományok
(Sgélyadományok összege.) A szükölkökedves baritonistája, Bignio Lajos. Befejezésül
á m á r a begyült
b ü l t magánadakozások
á
d
k
a versenytéren. Follinus, a kolozsvári szinház
dők
számára
összege,
az ottani magyar tanulók a „Kidőlt a fa manduigazgatója, hasonlókép dijakat szándékozik kihivatalos
kimutatás
szerint,
eddig
446,159
ft. 45'/ 2
ástol" - és „Hej, huj, magyar ember' népdalotűzni dráma, népszínmű és vígjátékra ; óhajtjuk,
kr.,
110
darab
arany,
28
ft.
18
kr.
ezüstben,
1327
kat énekelték el. E kardal is tapsokban részesült.
hogy pályázatának több sikere legyen.
Hogy a közönség nagyrészét hazánkfiai képezték, ft. 70 kr. takarékpénztári könyvecskékben.
** (A kenyérvesztegetés mint jótékonyság.) Mi
** (Uj élczlap) van keletkezőben, melyet hir meglátszott abból, hogy a „bravó"-kat egészen
szerint Dobsa Lajos, Vas Gereben és Kormos Jlnyomták az „éljen"-ek, e ez alkalomkor a fünf- mindent föl lehet a szükölködők javára használni,
Béla szándékoznak egyesült erővel kiadni. E lap bausi szegény magyar mesterember felebaráti példa rá a következő eset, melyről a ,,P. N."-t
g y
gy
tudósítják : Csokaj községben egy földbirtokosnál
ápril l-jén jelennék meg.
izeretet dolgában kitett sok nem-magyar nagy közelebbről társaság levén, ebéd alkalmával, vairon.
lami csintalan vendég kenyérgolyócskákkal kezMüvészeti hirek.
** („Négyes
•'* sférfidalok
s
— - magyar dalárdák dett hajigálni. Erre az egyik találékony jelenlevő
") E
i
l
** (Bazár-album.) Az inség- bazár, mely oly számára.") Ezen czim alatt Eózsavölo-yi és társa azt az inditványt tette, hogy az ily kcnyérgolyókegy
dalfüzért
ad
ki,
mely
100 dalt fog tartalmazni kal hajigálókra illő volna az ily szük időben birszépen jövedelmezett alföldi szükölködő honfitárDoppler
Károly
kitünő
zeneszerzőnk
által né- ságot szabni. Az inditvány elfogadtatván, kisaink számára, még némi utójövedelmezést is von
gyesre
téve.
A
dalok
megválasztásában
különös mondták, hogy minden kenyérgolyócska dobásért
maga után. A bazár hölgyei ugyan is beleegyeztek, hogy a bazár egy fényképi albumban is örö- gondot forditott arra, hogy a hazaszerte kedvelt, 10 kr. büntetés jár, az inségesek javára. Most a
kittessék, mit Schrecker J. fényképhez igen dí- sok helyen lelkesülten énekelt, de még ki nem társaság tagjai csupa nemes ösztönből oly sürüen
szesen igyekszik kiállítani. Tiszta jövedelme — adott négyesek e munkában össze legyenek fog- kezdték egymást bombázgatni, hogy összesen 14
kellő ellenőrség mellett kezelve — szintén az al- lalyn. Az tiz füzetben 100 dal lesz partiturában ftnyi bírságot kellé fizetniök, mely a helység szüföldi szükölködők segélyezésére fog fordittatik. és kulon egyes hangokban is; az egésznek ára 10 kölködői között azonnal ki is osztatott. Azóta BiHerczeg Odescalchi Gyuláné már lefényképez- frt., mely összegből négy frt. fizetendő le előre, harmegye több uri családja elfogadta és gyakotette magát azon alakban, a mint a csemege-ita- a többi pedig részletenkínt az egyes füzetek át- rolja e'tréfás, de jótékony inditványt, s a kenyérlokat árulja. Az érdekes fényképek nagy része vételevei teendő le ugy, hogy a megrendelők az dobálásból bejövő birság szép összegeket hoz a
már kész s látható a nevezett fényképésznél, bál- elsö füzetet — mely már megjelent, — azonnal szükölködők segélyezésére.
megkapják, a második füzettől kezdve pedig
vány-utcza, 3-ik szám alatt.
** (A budapesti Itfnczhid ériéke.) A budaváegész a 7-ikig bezárólag postai utánvétel mellett
rosi hatóság határozata folytán a Buda-Pest kö** (Főúri hangversenyek a szükölködők jaegy-egy forintért veszik az egyes füzeteket; a 8.,
zött álló lánczhidat szakértők — s köztök Clark
vára.) A főrangu körök tettel és fáradsággal is
9., 10., füzetnél azonban már csak a postaköltséÁdám, a lánczhíd építője is, —fölbecsülték, mely
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becslés szerint a lánczhid értéke a következő :
Moldvából Bottosánból Hajnal Imre 100 ft. azonb .n a másod izben küldött képek szövegét kérnök,
kőműves és kőfaragó müvek az anyaggal együtt
Iszka-Szent-Györgyről Korompay Ferencz különösen azt a „fehéret."
7080. A bazár. A lelkesedést tiszteljük, de mire jut1,687,842 ft. 44 kr., ácsmunkák az anyaggal tiszttartó, egy, Moha községbeli lakos által befinánk, ha komolyan közzétennők azt a versezetet, mely
.együtt 58,798 ft. 94 kr., vasalkatrészek mázukkal zetett 5 ft.
igy kezdődik :
.együtt 590,346 ft. 76 kr., az egész összesen
Horvátországból Otocsáczról, dr. Erdensohn
„Oh be sok szép t.sinos Bazár,
2,336,988 ft. 10 kr.
Van itt most Testen ember zavar,
cs. kir. főorvos 3 ft. 70 kr.
Nagyban megyén a pénz pazar —
** (Jószivü pinczér.) A szombathelyi Pista
Szombathelyről Pista pinczér 5 ft.
Mióta honunkba jött az Avar
pinczér kiválik osztályának tagjai közöl, melynek
Leigázá e szép hazát a büszke Tar,
inkább kapni, mint adni a kiváló tulajdonsága,
Nem volt a Boltban oly szép asszonyi kar! stb.
Nemzeti szinház.
llgyaníí t szolnoki Ínségről olvasván, megtakari7081. Darány. M I. Örömmel láttuk s olvastuk az
Péntek, febr. 26. „A lowoodi árva." Szinmű3 érdekes küldeményt. Ugy intézkedtünk, hogy a lehető
ott filléreiből 5 ftot küldött be hozzánk a szolnoki
legrövidebb idő alatt telj esi'hessük kivánatát. EgyebekszüköLiödők számára, azon lelki megnyugvással, felv. Irta Birchpfeiffer S.
Szombat, febr. 27. „Asevillai borbély." Opera ről máskor és másutt.
hogy t;;etségéhez mérve ő is megtette, a mivel
7082. Göllnitz. Sz. A leirás igen becses; a képet intartozott. Jószivüsége dicséretre érdemes, de 3 felv. Zenéje Rossini-től.
kább ugy szerettük volna, hogy egy darabban lett volna
Vasárnap, febr. 28. „A kisértet." Népszínmű az egésznek átnézete. Igy csak egyes részletet lehet kivámégis kitett rajta egy gulyás a földszigeti pusztán, a ki a szolnoki inség hallatára megtakarított 3 felv. Irta Szigligeti.
lasztanunk.
7083. Szabolcs. Gl A pécú kőszénbányászat rajza és
Hétfő, febr. 29. „Divatos beteg." Vigj. 3 felv.
összes pénzét, 50 ftot, azok fölsegélésére küldte
részletes ismertetése bizonyosan érdekelni fogja az olvaIrta Degré Alajos.
el. A derék gulyás neve Szilágyi János.
sóközönség nagyrészét. Köszönet a sok gonddal készitett
Kedd, márcz. 1. „Lammermóri Lucia." Opera műért.
** (A bikaviadalok,) melyek eddig Spanyol7084. Kóbor. Csodálkozik on, hogy kézirata már egy
országban voltak szokásban, nálunk is kezdenek 3 felv. Zenéjét szerzette Donizetti.
Szerda, márcz. 2. „Szeleburdi." Vigj. 3 felv. év óta yan nálunk, anélkül, hogy napvilágot láthatna Ez
divatba jőni. A mint bennünket tudósítanak, a
magunk is fájlaljuk, de némi vigasztalásul szolgálhat az,
sztrimbulyi erdőszeti hivatalnál két hivatalszolga, Francziából ford. Egressy B.
vaanak itt a fiókunkban 10 éves kéziratok is. Addig
Csütörtök, márcz. 3. „Faust." Opera 5 felv. hogy
febr. 18-án egy harmadfél éves erős bikával viaski sem eresztjük őket, mig bajuszuk nem nő.
Zenéjét
szerzé
Gounod.
kodott meg külön-külön, s a hatalmas állatot
mindketten legyőzték. Igaz, hogy viadal közben
felöltönyük mind darabokra szakadt, s testökön
Budai népszinház.
8AKKÜÁTÉK.
is pár apró sebet kaptak, de saját nyilatkozaFebr. 26. „Vasgyuró, a legislegutolsó lovag" 219. sz. í. — Báró Meszéna Istvántól
tuk szerint, nemcsak evvel a bikával, hanem
bohózatos
operette i felv. Offenbachtól. Ezt meg(Nagyváradon).
sokkal erősebbel is, bár mikor másszor is megelőzte
„A
párisi
operabáli czivódás" vigj. 1 felv.
víni készek.
Sötét.
** (A Gödöllőn tartott műkedvelői hangver- és a „Dajka" operette 1 felv. Offenbachtól. Ez
utóbbi
ért
legtöbbet.
seny,) melyet febr. 9-én az ottani uradalmi tisztFebr. 28—29. „Dunanan apó és fia utazása"
ség rendezett s melyben a nemzeti szinház tagja'
közöl Szerdahelyi Kálmán s Rabatinszky M. k. a Operette 3 felv. Ugylátszik, a cancan is elvesztovábbá Vindt Mór és Eltér Antal urak vezény- tette már vonzerejét a népszinház közönsége
lete alatt az egyetemi dalárda 14 tagja, s végre előtt, legalább ezt mutatja azon körülmény, hogy
nyugdíjba helyezett közkedvességü énekesünk Fü- e rég óta pihenő operette igen kis közönség előtt
redi Mihály is résztvett, — a mint nekünk irják, került szinre. Vígjátékokra vagy különösen dráa febr. 7 én ugyanott tartott tánczvigalommal mára épen nincs közönség. A népszinháztól már
együtt 195 ft. 6 krt. s 1 aranyat hozott ba a Ritt- megszokták, fokonkint csiklandósabb dolgokat
berg községi szükölködők javára, melyhez ke- várni. E vágyakat talán majd a nemsokára szinre
gyes adakozók még 15 ftot csatolván, összesen kerülő „Genovéva" elégiti ki.
Mart. 1. „A Mama." Vigj. 3 felv. Sziglige216 ft. jött az inségi bizottmány kezébe, melyen
titől.
E darabot műkedvelők adták elő a gyógylisztet vásárolva, apródonkint osztották ki a ríttszerészsegélyző-egylet javára, még pedig oly
bergi szükölködőknek.
sikerrel, minőt műkedvelőktől ritkán láthatni.
(A jótékonyságok) sora egyre szaporodik A szereplők közöl ezuttal legyen elég a női szeörömmel jegyezzük fel e szép tényeket s most .„ repek személyesitőit, Prágay Lajosné asszonyt és
jelenthetjük, hogy Perkátán gróf Győry László Juricskay Matild k. a. fölemlitnünk, kik közöl az
ur február hó 17-kétől egész ápril 1-sőisr
na- első Cilit, a másik Esztit igen ügyesen személye- „„.fe „„_
ponkint 150 darab kenyeret süttet, és azt az ura- sítette. Komlóssy Ida Kövérné asszony Garay
a
b
e
d
e
f j j h
dalmi tisztsége által főt. Galgóczy Ferencz ple- „Szent Erzsébet" czimü költeményét szavalta
Világos.
bános ur közreműködésével az Ínséggel küzdő köztetszós mellett; mig a második felvonás után
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
szegénység közt pontosan ki is osztogattatja.
„Ilka" operából a románezot Mányik Ernesztina
** (Az öttevény-szigeti községtanács) tilta- k. a. tiszta csengő hangjával eléggé kifejezőleg
55-ik sz. játszma. (Spanyol megnyitás.)
kozik a Gy. K. azon hire ellen,mintha az általunk énekelte. Közönség a rosz idő daczára meglehetős
(MORPHY
és ANDERSSEN között. Párisban, 1858.
is emlitett babonás eljárás töle származott volna. számmal volt jelen.
Világos.
(M.)
Sötét. (A.) Világos. (M.) Sötét. (A.)
Ezt a károsult fiunak anyja s egy ottani gulyás
Mart. 2. „A brazíliai." Vigjáték 1 felv. Ezt
követte el, kikre a községtanács, ép ellenkezőleg, követte : „A nevelő." Vigj. 2 felv.
1. e2—e4
e7—e5 U.Fgö—f6:
Vd8-f6.
2. Hgl—fS
Hb8-c6
12. c2-c3
d7—d5
büntetést szabott.
Mart 3. „Az ördög pilulát." Nagy bohóság 8. Ffl-b5
Hg8-f6
13. c8-d4:
Fc8-e6
** (Az érdéit/országi „Részvét-album") me- 3 szakaszban 15 képlettel.
4. d2—d4
Hc6 — d4: H.Hbl— c3
a7-a6
5. Hf8-d4:
e5—d4: 15. Bel-e5
Ba8—d8
Jyet P. Szathmáry Károly volt szerkesztendő, bár
6. e4-e5
c7-c6
í6.Vdl-b8
Vf6—e7
meg nem jelenhetett; összesen még is 232 ft.
Szerkesztői mondanivaló.
7. 0—0
e6—b5:
Sötét e lépéssel a d 5 gya50 kr. jövedelmet hozott a szükölködőknek. E
8. Fel—gö
Ff8—e7
logot menti
ha a
7077. Botosán. Hajnal Imre urnak. A szükölködók
pénzt b. Eötvös József urhoz küldték be, ki azt
Huszár
ütné,meg,
V—dmert
fí nyerne.
Világosnak e 'huzása már
számára küldött 100 ft. át van adva az illető helyen. Köaz ínséget szenvedők közt már kiosztotta.
g
7
g
5
zönét az emberbarát! megemlékezésért. Az elöfizetési mutatja a me*tírt KözönséVe7-f6
ges
játsza
a
Huszárt
ütötte
18,VbS—dl
— (Szeremlei Samu) mindazon t. cz. barátait, ügyben a kiadó-hivatal magánuton tudósította ont FelBh8—g8
19. Bel—e3
hogy a postai verények ellenkező tanusága daczára, volna.
kikhez az alakuló félben levő prot. Írod. egylet tünő,
f7-e6:
Fe7-fo: 20. Be5—e6:
a pénz ide nem érkezett. Annálinkább sajnáljuk ez ese- 9. eő-f6:
föladja.
javára kiadott „Evangyeliomi szabadság" czimü ményt, mert egy törzsökfis előfizetőnkkel történt.
10 Bfl-elf
Ke«-f8
21. Be3-f3
müvecskéjéből eladás végett példányokat küldött,
7078. Földvár. (Egy hűséges e'őfizető. Örömest telÁ 214-dik számu feladvány megfejtése.
tisztelettel kéri, hogy számadásaikat legfeljebb csitenők ön azon óhajtását, hogy a Pestet meglátogató
f. é. márt. 21-ig hozzá Makóra beküldeni szives- ndékiek kedveért mindig előre közölnók a nemzeti szinház
(Medgyesi Ödöntől Budán.)
heti játékrendjét. Azonban ez a lehetetlenséggel határos.
kedjenek."
Világos
Sötét.
i Világos
Sötóf.
Nincs a világon annyi változásnak alávetett dolog, mint
eS-e2
3. Kb4 —c,4 tetszés szer.
nálunk ez a játékrend. Még a szinház rendes közlönye is 1. Fc7-f4
Ild7-c5:
2. HbS-c5t
4. He8-fmat.
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer- csak elvétve meri közleni, s akkor is a hét végén rendesen
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Jozsef.
ízt kénytelen tapasztalni,hogy vajmi nagyon csalatkozott.
kesztőségéhez a mult héten beküldetett :
— Sárospatakon : H. Nagy Lajos. — Kövágó-Örsön : Gold
Mihelyt nagyobb hitelre vergődik ezen játékrend, azonnal
(Az alföldi szükölködők számára : Debre- obb figyelemmel leszünk iránta.
Samu. — Mooron : Radványi Vilmos. — Debreczenben:
czenből Cser Imre 50 ft., Cser Oescentia 20 ft.,
7079. (íyör. K.K.A másik szállitmány is megérkezett. Zagyva Imre. — Sperber F. — Nagy-Emőkén : F. P. J . —
«gyütt 70 ft.
Az első már megjelenésre készen van. Mindenekelőtt Bajmakon : Weisz F. — A 213. Jdsz-Kit-Eren.: Kűri Lajos
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Katholikus és Protestáns
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Hétfő jAquin, Tamás
{{edd ! Istenes János
Szerda ! Czyril, Metód.
40 v.
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Péntek 'Herakhus
Szomb. ifiergelj--pápa
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J25 Tarasius
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26 Porphyr
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Szilárdka
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28 Ant. rend.
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2
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7-én, 5 óra 15
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perczkor röggel.

Galibo Galilei (arczkép.) — Ildikó. Csengéi Gusztav.
— A hittagadó (vége). Jókai Mór. — Hírlapirodalmunk
a 19-ik században (vége). Szinnyey József. Armstrong hatszáz fontos ágyúja (képpel)- — Két római agyag-kép
(rajzokkal). Dr. Stoy Jakab. — Vándor ezigány-család
(XXXIX. kép a hazai népéletból). Egy év egy behódolt
város történetéből. Szilágyi Sándor- — Temetkezések a
templomokban és városokban. Dr. Bardócz L. — A gazdaság köréből. Czérna litván. — A színezet befolyása az
állatokra. Dr. Mendi Lajos. •— A szaglás finomságáról. —
Egyveleg. — Vidéki levél. — Tárház : írod. régiségek. —
írod. újdonságok. Müvész, hirek. Közintézet. KözlekedésMi ujság? Nemz. szinház. Budai népszinház. Szerkesztői
mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.
Felelős szerkesztő P á k h Albert. (Lak. magyar-uteza l.gz.>

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — N y o m t a t j a Landerer és H e c k e n a s t , egyetem-titcza 4. szám alatt Pesten, 1864
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11-ik szám.

Tizenegyedik évfolyam.

jabb magyar könyveknek,
azon

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, cs minden könyvkereskedésben kaphatók :
ai

magyar
Gróf Dessewffy

( 3 á 0

József

l a p )

F ű z

Kőnek Sándor, Dr. Egyház-jogtan
kézi-könyve.
gg
y

»- ( P e t ö í i s.arczké P évei)K.8-r.
3 ft.
v e 2 f t > Diszkötésben

Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolezadrét.
710 lap. Füzve
4 ft. 50 kr.

irodalmi hagyományai.

Okröss Bálint. Atalános

Kiadta Kazinczy Gábor. III. kótet : Gróf Dessewffy József levelezése
Kazinczy Ferenczczel 1793-1831. N. 8-rét. (389 lap.) Fűzve
2 ft. 50 kr.
Az első és második kötet egyenkint ugyanazon az áron kapható.

Jósika Miklós. A végváriak.

Regény Bethlen Gábor fejedelem
korából. Három kötet. 8-rét. (175, 177
Sft.

172 lap ) Füzve

törvényhozás és az országbirói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott ea
bővített második kiadás. Füzve
5 f(.

Forditotta Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap.)
Boiitékba füzve
2 ft. 50 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
felhívás és hitelts adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteményei. Nagy 8-rét.
Első folyam. Elsa füzet 80 kr. Második füzet
go kr.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Füzve
5 ft.

N

2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, irói éiet és
RÍIÍTÍI

uajzd

ftstavao-vnitntt
oshzegyujioii

munkái
muniídi.

'k bővített kiadás Told
szerzö arczké
F e r e n c z á i t a i. A
M:ísod

pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
Veün-papiron, diszkötésben
8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arezképével. Hat kötet. 8-rét
- • 193,
- " 191,
- - 224,
- - 239
- -lap.)
- "Nyom. papiron
'
'
4 ft.
(252, 218,
fűzve
Velin-papiron, diszkötésben
8fl.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, Mját
összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára fűzve

ínfiilrn flllia P á l v i v P » o t n
josiK
a j ufüzve
n a .2 ft.r aDiszkötésben
iyavezeto.
ritékba

ttll

Szeniczey (í. A magyar váltó- és kereskedelmi

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben
.
5.£t.

J d

ta

n

j5 ft.

;tcsok

világba lépő fiatal leányok
.
oicZadrét. (432
iaP80
.) kr.
B0S 2 í í m á r a K i s nV
2 ft.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.

lméle i

K A VPr«»«7ílVíl]'í« •" ' és gyakorlati kézi-könyve.
l l . 1\ Veib-bZdVdldS 8-rét. (316 lap) füzve
1 ft.
scbb kutfók után. Czimük kiadás. Kis 8-rét.

Sft.

Asbóth f

J
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba füzve ára
8 ft.

«7Ílri"íír
Nevezetesb emberek köz- és
S Z I K i a l í . magá„é-.etbcni elmés rögtön
zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára
2 ft.
ITUbACdV.

Horváth Mihály. A magyarok története

kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára füzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve

3 ft.

Szeniczey G. A magyar
váltó-eljárás
g
j

g

pp e r e 3
b i ó i határozatok
h
á
k
d
nem-peres birói
és bbeadványok
gyűjteményével, ugy egyéb hasznos
jegyzetekkel ellátva, s> géd-kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóügyvédek s perlekedő felek számára. 8-rét. (215 1 ) Borítékba fűzve 1 ft. 60 kr.

Justinianus császár institutióinak négy könyve.
A Corpus juris civilis, K r i e g e i testvérek által 1858-ban (nyolczadszor kiadott
eredeti szövege szerint tanitványai közremüködésével forditotta Dr Iloífmann
Pál. 8-rét. (274 lap.) Fűzve
i ft. 20 kr.

K ü I ö n ö s
TÓ7«pf í r á l v f a n
tekintettel a műegyetemi, keresJÜL&Vl.
l l d i y i d l l . kedelmi s reáltanodái ifjuság szükségleteire
a legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák nyomán. I sö füzet. 8-rét. (208 lap )
Fűzve
6 0 kr. '

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,

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

Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

p m h P l ' knnVVfííríl P a k h A l b e r t ' a Vasárnapi Ujság szertlUUVl KUIiyVldld, kesztöje felügyelete alatt. Négy kötet
2 ít. Postán bérmentesen küldve
2 ft. 50 kr.

(504 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben

törvény az 1810 : XV., XVI., XVII., XVIII, és XX., ugy az 1844 : VI. törvény,
czikkekböl, az országbirói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezé.-i szabályok és egyéb a váltótörvénykezésre vonatkozó és időközben kiadott
legfelsőbb rendeletek szerint összeállitva, ugy nemkülönben a magyar földhitelintézet peres Ugy. inek gyors elintézése tekintetében kibocsátott legkegyelmesebb
királji leirattal függelégképen ellátva. Második bövitett kiadás. Nyolezadrét.
(215 lap.)
1 ft. 60 kr.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.

tató papiron két képpel vászonba kötve
1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

Elsö Napoleon császár élete. ^Jc

eljárás

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az ís^-ik évi

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.

szárazon és vizen, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve

törvénykezési

peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágositó jegyzetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve
5 ft.

4ft.

Nélkülözhetlen segédkfinyr, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd»kes tárgyat és egyéniséget betusorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft Öt kötetben vászonba kötve
12 ft.

Ollendorff H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni,
A magyar tanulók használtára átdolgozta Ki;an James. Fűzve
1 ft. 50 kr.

Okruekyy Justinián. Magyar-olasz
nyelvtan,
gy
y
l
l
tó
ité

oktatás

olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Fűzve

az

1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, s-ré
Füzve

1 ft. 50 kr.

Magyarország gyümölcsészete színezett rajzban.

Hazánk első rangu gyümölcsészei közremüködésökkel. Szerkeszti Giró Willi P .
Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője. Hat füzet. 4-rér. 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi átmetszeti rajz- és leírással együtt.
6 ft.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — * £ W > K * S |
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen ti fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
<l*£3fii
pontosan posta-uton eszközlendi, ea pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek Összege legalább 2 ftot tesz, héruientesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

i

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-ntera 4. szím alatt Pesten, 1864.

Pest, mártius 13-án 1864.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Polilikni l'jiionságokat illetőleg, 1863. novemElöfizetési fdlíctelek 1864-dik évre :
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszorvagy
többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk s»áa Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 1© ft. Fel <<vre 6 ft.
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altimában : Hniisenstein és Vogler. — M. FrankfurtCsupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai ban • Otto HoIIien ea Jaeger könyvkereskedése; BécHben : Oppelik Alajos, — és Fenten a k«>r tész-gazdaszati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.
Újdonságok : Egész évre 6 lt. Fél évre 3 ft.
:

Molnár

József.

H a csak három évtizeddel hátrább ve- a bécsi képzőmüvészeti akadémiába ment, egy év mulva a müvészet középpontjába, Rótünk is egy pillanatot, lehetetlen lesz ör- hogy festészeti pályájára alapos előkészüle- mába zarándokolt, hol az olasz iskola nagyvendve nem tapasztalnunk, hogy hazánkban teket nyerhessen, de önfenntartási eszközök mestereinek halhatatlan müveit hosszabb
a szellemi fejlődés és munkálódás egyéb ágai hiánya miatt kénytelen volt félév mulva ideig tanulmányozván, Nápolyba, később
mellett, a müvészet terén is elismerésre hazájába visszatérni, hol komolyabb tanul- Pizába, 1847-ben pedig Münchenbe ment,
méltó igyekezettel és eredményekkel talál- mányairól lemondani kényszerülvén, legin- hogy itt a német iskola szigorubb irányát
- különösen a rajzban és compositióban —
kozunk. A mi azelőtt csak egyes kivételes kább arczképek festésével foglalkozott.
magáévá
tehesse.
Egy
ideig
igy
tengődött
itthon,
s
hogy
esetekben történt, az most már nem tartozik
kiképezésére
a
szükséges
pénzt
megkeresAz
1848-ban
bekövetkezett zavarok miatt
a ritkaságok közé, hogy t. i. a zenészét, szobhesse,
Bukarestbe
készült,
mely
utjában
Ermegszűnvén
segédforrásai,
kénytelen volt
rászat, festészet, söt még a műépítészet körében is oly neveket mutathatunk fel, me- délyt érintvén, itt, leginkább Kolozsvárott ismét az arczképfestéshez folyamodni; e télyek nemcsak itthoni szerényebb viszonyaink és Désen, annyit szerzett, hogy 1844-ben ren kifejtett tevékenységére bö alkalmat
között tiszteletreméltók, hanem elismerést forró óhajtását elérhette. Velencébe utazott nyert Stuttgartban, hol zeneisinerete segélyével az itteni műkedvelő nép
vivtak ki távolabb, előre haladotcsaládköreibe jutva, arczképfestabb körökben is. Az eddigi
tésre számos megbizást kapott,
eredményeket nem becsüljük tul,
sőt egy eredeti festményét a
de ha meggondoljuk, hogy azok
würtembergi király megvevén, ez
képzö-intézeteink csaknem teljes
eset által a haladásra még inkább
hiánya mellett, a legmostohább
ösztönt nyert. Miután itt jövőjéanyagi körülmények közt, támonek anyagi alapját megveté, a
gatás nélkül és többnyire csak az
franczia
és belga müiskola tanulegyesek önfeláldozó buzgalma s
mányozása
kedveért Párisba, kékitartása mellett jöhettek létre :
söbb
Brüsszelbe
utazott, innét
akkor bizonyára egyes esetekben
Münchenbe
visszajővén,
1853
mégcsudálkozásra is fogunk okot
ban
megnősült
és
szeretett
hazátalálni
c
jába tért, hogy külföldön szerzett
Sokat várunk e tekintetben a
~
müismereteit és tanulmányait felmult években alakult, de még
használva, a honi müvészet fejmeg nem szilárdulhatott „magyar
lesztésének és a műizlés terképzőművészeti-társulat" hatásájesztésének szentelje életét.
tól, melynek ügyét nem lehet
A pesti müegylet által megeléggé hathatósan a közönség
vásárolt számosabb festménye
figyelmébe ajánlanunk. A Vasárközt „Dezsö Önfeláldozása 1830."
napi Ujság — kitüzött elvéhez s
az 1854-dik évi mülap tárgyául
eddigi szokásához hiven — nem
választatott. Ki ne ismerné e kéfog késni, hazai müvészeink sorápet? Alig van hazánkban müvéból a kitünöbbeket idöszakonkint
szetét pártoló ház, hol e jeles műrövid ismertetésekben bemutatni.
lap
ne diszitené a társalgó terem
Ezuttal nem a hangzatosabb
:
falát.
Számos festménye közül,
nevek egyikével, hanem egy sze'
melyek
tárgyai többnyire törtérény és szorgalma által szép
neti
és
életképek,
megemlitendők
eredményeket kivívott magyar
a Széchenyi-hegy kápolnájába az
festészszel akarjuk olvasóinkat •
Ürményi József ur által megrenmegismertetni.
delt „Szent László," aváli templomMolnár József, született Zsám' ',
ban „Maria mennybemenetele,"
;
bókon, 1 estmegyében, az 1821-ik
MOLNÁR JOZSEF.,
Kecskeméten „Szent Erzsebet."
évben; iskolai kiképeztetését a főA
legközelebbi
években beállott orszávárosban nyerte. - Szülői lelkészi pályára tehát, hol a boldogult Ürményi Ferenczczel,
gos
pangás,
mely
irodalmi s müvészeti
szánták, de természeti hajlama már kis ko- a festészet nagylelkü pártfogójával, megisügyeinkben
(hogy
egyéb
viszonyokat ne emrában a festészet, iránt nyilvánult s belső merkedvén, töle nemcsak buzdítást, hanem
litsünk)
beállott,
ugy
hozta
magával, hogy
vágyaitól ösztönöztetve, folytonosan rajzol- segélyezést is nyert. Velencze mügyüjteméfestészünk
egy
barátjával
Győrött
^pkii'
gatott, festett. — Ezen legyözhetlen haj- nyei s a festészeti akadémiában nyert oktalama éveivel együtt növekedvén, végre szü- tás még inkább feltüzelvén élénk vágyait, pészeti műtermet nyitott, mely igen látogatott.Örömmellátjuk, ha müvészeink anyagi
lői is beleegyeztek s már 16 éves korában ! innét több hasonló v törekvésü honfitársával

