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Palóczy László. 

Meg vagyunk győződve, hogy azon olvasóinkban, kik az idősb 
nemzedékhez tartoznak, a legkellemesb emlékek egyikét ujitjuk 
meg, midőn e névre s ez arczvonásokra vezetjük figyelmét; az 
ifjabb nemzedéktől pedig megvárjuk, hogy szorgalmasan tanulmá
nyozva alkotmányos multunk történetét, szellemét s intézményeit, 
érdekkel s kegyelettel nézzen azokra, kik a régi közélet pályáján, 
a haza szolgálatában őszültek meg. Ilyen mindenek felett Borsod-
megyének 1832. óta 1848-ig minden országgyűlésen követe s az 
országgyűlések szabadon választott jegyzője, — Palóczy László. 
Neve a mult évi protestáns 
küzdelmekben m e r ü l t fel 
újra s a mult hét hírlapjai 
hozták leírását azon ünne
pélynek, melyet az alkotmány 
agg bajnoka, a 77 éves Pa
lóczy születésnapi tisztele
tére rendeztek Miskolcz lel
kes polgárai. Mielőtt ez utób
biról szólnánk, előre kell bo
csátanunk néhány adatot e 
munkás hosszú élet esemé
nyei közöl. 

Palóczy László 1783-ban 
okt. 14-én született Miskol
czon, s az itteni ref. kollé
giumnak köszöni nevelteté
sét. Iskolai pályája bevégezte 
után a megye szolgálatába 
lépett s ennek fokozatain 
egész az alispánságig lépett 
elö, a mi nem csekély bizony
sága ritka egyéni tulajdo
nainak oly megyében, mely
ben aránylag legtöbb nemes
ség (30,000) lakott, s rende
sen a fényesebb nemzetségek 
ivadékai ültek az alispáni 
széken. Palóczy nem szárma
zásának, nem birtokának, ha
nem tisztán személyes tulaj
donainak köszönhe tő megvá
lasztatását. Ezek hozták már 
1832-ben mint Borsodmegye 
követét az országgyűlés alsó 
táblájához s mennyire birta 
itt a Rendek, az ország min- P A L Ó C Z Y L A S Z L 0 . 

den részéből összesereglett követek bizalmát, tanúsítja az, hogy 
a kerületi jegyzői tollal azóta mindig Palóczy tiszteltetett meg. 
Neve már csak azért is örökké fenn fog maradni a magyar történet 
évkönyveiben, mert — a mit Palóczy mindig büszke örömmel szo
kott emlegetni — 8 volt az els'ó, ki a magyarnak magyar törvénye
ket szerkesztett (előtte ugyanis mindig diák nyelven készültek a 
magyar törvények). 

De nemcsak mint az ország fáradhatlan szorgalmú jegyzője, 
hanem mint publicista és szónok is hervadhatlan babérokat gyűj

tött. A hosszas országgyűlési 
gyakorlat a legsajátságosabb 
szónoki egyéniséget fejtették 
ki benne. Mindenki figyelem
mel fordult oda, midőn föl
emelkedett székéből a kedé
lyes öreg, a vastag, zömök 
alak, ősz hajával és nyirett 
bajuszával, kinek egész kül
sején pongyolaság, igényte
lenség ömlött el. öltözete 
mindig el volt maradva a di
vattól; széles mellén rende
sen egy gombra akasztva 
függött sétabotja, — tisztes 
ódon alak volt ő, kiben azon
ban, csodálatos ellentétben, 
a szabadelvüség legújabb ta
nai foglaltak helyet. Az or
szággyűlési közönség rende
sen a „kerekfejü puritán" név 
alatt ismeré Palóczyt, s ez 
elnevezést annak köszönheté, 
mert szónoklatának legsajá
tabb mezeje a vallási sérel
mek termékeny tere volt, 
melyen ö, eredeti szeszélyes 
modorában, éveken át küz
dött hitfeleinek jogai meUett. 
Roppant jártassággal birt a 

. világ- és hazai történetben, a 
magyar Corpus Jurisban s a 
Bibliában s itt rendkivüli 
emlékezötehetségének 
nagy hasznát vette, 
élő adattár volt; ml, 
den napra volt egy 



ország múltjából vagy a világtörténelemből, s mikor e vagy ama 
nevezetes tárgy felett tanácskoztak, rendesen elmondá, ha valami 
hasonló történt a megfelelő napou. Idézései nemcsak elmések és 
mulattatók voltak, hanem igen gyakran oktatók is, sőt volt sok 
oly eset, a midőn az ünnepies komolyság sem hiányzott beszédé
ből, de rendesen a fesztelenség s kedélyes otthoniasság tevé azokat 
oly sajátosakká, kedvesekké, kapósakká. Midőn pedig közlakomák-
nál, politikai ebédeknél kellett áldomást inni, Palóczynál szivesebben 
látott és hallott vendég alig vala; előadásaiban a természetes köny-
nyüség mindenkor a népies költészet némi zamatával párosult. Or
szággyűlési szónoklatára vonatkozólag irja róla Csengery : „Klau
zál panasza, Beöthy pathosza s humora, Szemere művészien szép s 
ünnepies ékesszólása s Bezerédj elragadó lelkesedése után a hall
gató lelkének némi pihenésül szolgált Palóczy |egyszerü, kedélyes, 
laz és mégis egybefüggő, mesterkéletlen és még sem alaktalan, 
nem mély, de azért tanulságos beszéde." 

1848-ban Palóczy a pesti nemzeti gyűlés tagja s a kegyelmi 
szék elnöke volt; később vizsgálati fogságba került, honnan azon
ban megkegyelmeztetés utján nemsokára kiszabadult. 

Azóta félrevonulva szülővárosába, nézte a szomorú idők lefo
lyását. Mint annyi sok jelesünkről, a hir ő róla sem szólott, mig a 
tavai ótai protestáns gyűléseken az ő régi kedélyes szavaival is ta
lálkoztunk ismét. Mult héten, okt. 14-én, töl te be az agg bajnok 
77-ik évét, s ez alkalmat miskolczi polgártársai egy meghatóan 
szép ünnepély rendezésére használták fel, melynek részleteit a Pesti 
Napló miskolczi tudősitója a következőkben adja elő : 

„Emlékezetreméltó megtiszteltetésnek valánk tanúi e napok
ban. Régi alkotmányos életünk egyik nagyérdemű és országszerte 
tisztelt nesztora Palóczy László, közhasznú életének 77. évét tölte 
be f. é. okt. 14-én. örömmel ragadták meg az alkalmat mindazok, 
kiknek e körülmény véletlenül tudomásukra jutott, hogy kifejez
zék szerencsekivánataikat az oly egyetemesen óhajtott magyar al
kotmányos élet ősz képviselője iránt. — A tisztelgő látogatás esz
méje majd minden fölhívás nélkül, — ugy szólván — önmagától 
született s a nemzeti kaszinó teremében gyülekeztek össze dél
előtti 11 órára, kik eme kegyeletes polgári ünnepélyről értesülhe
tének. Mert hiszen, csak egy idejekorán kimondott szóba kerül, 
hogy részesévé legyen ez ünnepélynek az egész város, söt az egész 
megye szine, java. 

Mintegy 80-an indulánk a nemzeti kaszinó igazgatójának ve
zérletében s rövid utunkban is számosan csatlakoztanak hozzánk, 
kik örömest siettek érdemes polgártársunk tiszteletére. Csakhamar 
elértük közel szállását. Legtéresb szobájában fogadott bennünket 
azon nyugodt, derült arczczal, melyről a római által oly helyesen 
jellemzett „viridis senectus" viritó aggság szine mosolygott. 

Koszorút képezett körülte szerető honfitársainak tisztelgő köre 
s miután a nemzeti kaszinó igazgatója egy pár rövid szóban kife-
jezé, hogy e gyülekezet, szerencsekivánatait átadni jelent meg e 
napon, mint születése örvendetes napján, Lévay József következő
leg tolmácsolá a közönség érzelmeit : 

„Erdemekben megőszült hazafi! 
„ A legmélyebb tisztelet, hála és öröm érzései vezéreltek bennünket e 

pillanatban csendes hajlékodba. Hálánk s tiszteletünk adóját hoztuk meg a 
szeplőtlen fénynyel ragyogó polgárerénynek, mely fürteid haváról felénk 
tündököl. Szívbeli örömünk leplezetlen nyilvánítását' hoztuk meg a fölött, 
hogy az isteni bölcs gondviselés tetszéséből, e mai nappal ismét egy neve
zetes szakára jutottál hosszura terjedt pályafutásodnak. — Hetvenhét év! 
egész tengere a sebesen rohanó időnek, melynek partját csak szerencsés 
választottak érhetik el, ennyi való érdem s ily igaz dicsőség koszorúival. 

„ T á v o l van tőlem a hízelgő magasztalás, sőt a szónoki ékességek vi
rágait sem keresem, midőn önkényt s majdnem véletlenül egybesereglett 
polgártársaim üdvözletét tolmácsolom előtted. Azonban nem mondok-e 
tiszta igazságot, ha azt állitom, hogy midőn e pillanatban magasan tisztelt s 
tisztelve szeretett személyiségedet ily ragaszkodás és hódolattal övedezzük, 
egyszersmind hazáért égő szeretetünknek s alkotmányos szabadságunk erős 
óhajtásának ki vaujuk némi jelét adni? Igenis, mert a te hosszú életed fák
lyája imádott magyar hazánk olt úrin lobogott e l ; ifjúságod lángja, férfikorod 
ereje s hanyatlott éveid bölcsesége, az ősi szabad intézményeinek örvendő 
nemzet javára volt szentelve s magad vagy előttünk a honfiúi erények ábrázo
lata. — A szélvészek, melyek gyakran csapdostak a polgári élet hullámzásai 
között, le nem dönthettek, sőt gyarapitották erőidet. A földi mulandó fény, 
hatalom és jólét csábító tündérei, melyek bűbájos hangon zengedeztek csó
nakod körül, pillanatra sem tántoríthatták el nemes szivedet s csüggedetle- 1 

nül haladtál választott caülagaid — a virtus és tiszta honszeretet fénye után. 
„ É s most, ha körültekintünk e bús haza téréin, már-már, mint Ossián 

borongó ködalakjai tünedeznek föl előttünk ama régi nagyok és hivek, kik 

halhatlan betűkkel jegyezték nevöket martirdicsőségünk évkönyveibe. — 
Sóhajtva nézünk a sötét jelenből a derengő multakra s aggodalommal a ké
tes jövendő sivatag vidékire. Ime eltöretének az oszlopok és a remekmívű 
szentegyház boltivei egybeomladoztak. — Te, mint egy épen maradt szobor, 
állasz még előttünk a romok közt s a zaklatott sziv szent hitével pillantunk 
reád, elmúlt j o b b idők harczosára, kinek mig ősz türteid békezászlóként 
nyugalomra intenek, ifjú tüzü lelked vivni, remélni tanit. 

„Fogadd , kérünk, szivesen e : előttünk örvendetes napon, legjobb kí
vánságaink kifejezését, melyeknek tolmácsolásába bizouynynl az egész hall
gató haza rokonérzéeei vegyülnek. Koronázza az ég tartós vidámsággal 
nyugodt öregségedet; toldjon napjaidhoz napokat, éveidhez éveket. — A 
történet múzsája, mely kitűnő kegygyei csókolta meg a te homlokodat, nem 
fog elfeledkezni bokros érdemeidről s neveddel fog suttogni a szellő, hosszú 
idők során keresztül, szép Avashegyünk ákáczlombjai között. Maradj még 
sokáig példaképe előttünk a hazafiúi erényeknek s mint az öreg Simeon csak 
akkor kérte elbocsáttatását az Úrtól, midőn megpillanthatá azt, ki rég 
megígértetett, lássák meg szemeid ama napot : 

Mit mindea óhajt, s titkon esdve kér, 
Mit a megtört sziv immár hinni fái, 
Midőn dicsőbb életre kél a holt, 
Ki egy rideg kor tetszhalottja voltl 

„Bennünket pedig, kik szeretet és büszkeség érzetével szemlélünk kö
zöttünk, tarts meg továbbra is nagybecsű kedvezéseidben. — A z Isten, a 
magyarok Istene éltessen sokáig !" 

Ezen üdvözlöbeszédre, melyet a tisztelgők sorainak három
szoros éljen kiáltása követett, szembetűnő meghatottsággal vála
szolt az érdemes aggastyán. — Válaszát szóhüséggel följegyezni 
nincs módunkban, — emlékezetünk szerint körülbelül következő 
tartalma és menete volt annak : 

. . K e d v - - barátim ! T ö b b századdal ezelőtt, a szép Olaszország egyik 
tartományában, a hol most a háború ágyúi dörögnek, az úgynevezett Monte-
casino hegyén egy mulató-házat építettek maguknak a kegyes barátok, me
lyet a kényelem minden eszközeivel körülvettek, hogy ott élhessenek kedv
teléseiknek. — A mi kaszinóink, mint sok egyéb közhasznú intézeteink, a 
csak nem rég dicsőitett gróf Széchenyi Istvánnak köszönik keletkezésűket. 
Miskolcz, ha j ó l emlékezem, harmadik volt a hazában, mely kebelében ily 
kaszinóegyesületet alkotott. Én a miskolczi kaszinónak azóta folyvást tagja 
vagyok s tagja lenni életem végéig soha meg nem szünök. Ott találtam és 
találom én fol legkedvesebb örömeimet s szórakozásomat a ti barátságos 
társaságtokban s tinektek köszönöm elhanyatlott életkorom vidámságának 
legnagyobb részét. Nektek köszönöm legközelebb im ezen szép megemléke
zést is, melylyel irántam viseltető barátságtoknak és rokonérzéseiteknek 
ujabb tanúbizonyságát adtátok.— Többre becsülöm én ezt a világ legfénye
sebb rendezimereinéi és jeleinél, mert azokat meghidegült mellünkről lesze
dik majd a koporsónál, de az érettünk dobogó szivek szeretetét sirunkba is 
elviszszük magunkkal. Fogadjátok köszönetemet jóságtokért; Isten áldjon 
meg mindnyájatokat s áldja meg veletek együtt édes magyar hazánkat!" 

Az utóbbi szavaknál könyek ragyogtak az ősz szónok pilláin s 
mindnyájan elérzékenyülve hangoztattuk beszéde végeztével O M -
csuéljéneinket. — Ez átalános tisztelgés után még számosan jövé-
nek egyenkint és kisebb csoportokban az érdemes agg honfi üd
vözletére. Estéli 8 óra tájban pedig a helybeli jeles dalárda tisztel
gett nála néhány szép dal elzengésével, melyet a dalárda elnöke 
gr. Cs. rövid üdvözlő beszéddel vezetett vala be. 

Az utódok hálás megemlékezése legszebb jutalma azoknak, 
kik a közjó elömozditása körül önmegtagadással s folt nélküli be
csülettel fáradoztak. S napjainkban kétszeres örömmel és buzgó
sággal kell mutatnunk amaz ősz fejekre, melyeken hazánk elmúlt 
jobb idejéből el nem hervadtak még a koszorúk." 

B a r i s k a , 
(Románcz.) 

Csöndes, borongó nyári éjjel . . . 
Vándorol a virágok illata. 
Némán villámlik néha széjjel . . . 
Setét a „ k i s j u h á s z n é " ablaka. 

A z eb vonit a ház szögében; 
A z esztrengán szól a halálmadár. 
Künn a kapufél küszöbében 
Sohajterhes szellő bolyongva jár. 

Ott benn a kis juhászné reszket 
A ezerelem 8 remegés karjain . . . 
A z esztrengánál a juhász setteg, 
Gyötrő gyanúval mély vonásain. 

Felbőg a szélvész 
A juhász kése villámfénybe fut 
Bariska a vérző hulláknál 
őrülten kaczag 

A kapufélfa küszöbébe' 
— Sóhajtó szélkint elhagyott romon -
Vár a bojtárra, kedvesére, 
B a r i s k a , a juhászlány, szomorún. 

Kiront a villám, a menny dördül; 
Indul a jnhá-z. hosszú türtje reng • 
Felkél Bariska a küszöbből 
S édes apjával épen szembe ment . . 

Betör a juhász kis házába; 
Utána lánya öntudatlanul . . . 
A bojtár, kit Bariska vára, 
Feleségéhez ép akkor borul . . . 

szétvillámlik . . . 

köny nélkül zokog. Tóth Endre. 



Az utolsó kardcsapás. 
T ö r t é n e t i b e s z é l y , i r t a P A P P M I K L Ó S . 

(Tif . ) 

in. 
Az urak örvendtek nagyon ennek az esetnek. Legalább a ki

rály látni fogja — gondolák magukban — hogy milyen embernek 
osztogatja oda az ezüstkardot, az aranysarkantyut. 

Újlaki ment egyenesen a királyhoz, hirül vinni a dolgot. 
„ A felséged aranysarkantyús vitéze, mondhatom, hogy jól

forgatja az ezüstkardot !" 
„Na, azon ugyan örvendek — szólt a király, semmi roszat nem 

sejtve — „a múltkor egykicsit elszólta magát, de nem nehezteltem 
reá, jól viselte magát Ferhát ellen, ki annyi teméntelen sok bajt 
okozott nekem. Talán ismét valami basaföt hozott Bárdi?" — 
kérdé Lajos király. 

„Azt ugyan nem hozott, hanem nyilván az én hadnagyom fe
jét nézte annak, mert épen tegnapelőtt haliam, hogy Kalocsán 
minden igaz ok nélkül megtámadta s az egész népség jelenlétében 
megölte." 

„A kegyelmed hadnagyát?" 
„Igen, felséges uram, az enyémet, Bosnyák Tamást, ki bizo

nyára volt olyan vitéz, mint ö." 
„De valami okának csak kellett lenni?" 
„Semmi, épen semmi! A parasztot elbizakodtá tevé felséged 

nagylelkűsége, azért adták, azt gondolja, azt a kardot a kezébe, 
hogy büntetlenül kénye kedve szerint öldöshet! sorba jó bátor vi
tézeinket." 

„Ki mondja azt, hogy büntetlenül?" — kérdé ingerülten a ki
rály — „példásan bűnhődjék e tetteért, én csak kardot adtam neki, 
de nem jogot is, hogy avval ölhessen, visszaéljen jóságunkkal." 

Újlaki jónak látta még egy kevés olajat önteni a tűzre. 
„Neje, gyermekei maradtak hadnagyomnak árván, — de ez 

még mind semmi — lenne, ha már itt-ott nem hallaná zúgolódni az 
ember a főnemességet, kik meghallották ez esetet, sőt néhányan 
tanúi is valának." 

A felingerelt király rögtön parancsot adott, hogy készítsék el 
a halálos ítéletet. 

„Nem szükség már, felséges uram, előre meg valék győződve, 
hogy igazságos királyunk a büntetést a bün nagyságához sza-
bandja, azért én elkészítettem előre az Ítéletet, itt van a zsebem
ben, csak alá kell írni." 

„Annál jobb." 
A következő perczben alá volt irva az ítélet, mely a legjobb 

vitéz életébe kerülend. 
Tomorinak rögtön elküldték azt, azon szigorú parancscsal, 

hogy tüstént kerestesse fel Bárdi Istvánt, s egyúttal vétesse is fe
jét ott, a hol megkapja. 

Tomori — ámbár nagyon sajnálta — a király parancsára ki-
hirdetteté az országban, hogy Bárdit fogják el, s ne merjen senki 
menedékhelyet adni neki, mert a kiről ezt megtudják, a Bárdiéhoz 
hasonló büntetés vár reá. 

A török elleni hadjáratban edzett férfi hallván, hogy a király 
még csak annyira sem méltatja hűségét, hogy előbb kihallgassa 
öt; hanem mint valami gonosztevő rablót, törvény nélkül rendeli 
megöletni, elbúsult, elkeseredett. 

Néhány nap múlva visszatértek a Bárdi keresésére kirendelt 
emberek, jelentve a fővezérnek, hogy nem lelik sehol, ugy eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el. 

E pillanatban élénk zaj hallatszik a terem ajtaja előtt, melyet 
Tomori nem is látszott észrevenni, annyira el volt merülve gondo
lataiba. ' ̂ gfi ' , 

„Más irányban kell kerestetnem a szerencsétlent " 
Alig végzé e szavait, midőn a terem ajtaja kétfelé nyílt, s 

mindnyájoknak meglepetésére az üldözött Bárdi István lépett be 
azon 

„Nem kell hogy keressenek többet már, eljöttem én magam, 
Bárdi nem félt a haláltól soha, most sem félek, mert elhoztam ma
gam fejemet, hogy annál könnyebben levághassák, hogy mentől 
előbb keresztül essem a gyalázaton " 

Csak egyre kérte a fővezért, tenné meg érette azt a nagy szives-
séget,hogy avval a karddal vétesse le a fejét, melyíyel néhány nap
pal ezelőtt az országnagyok jelenlétében ajándékozá meg őt a király. 

Tomori teljesité kérelmét. 
Még azon nap fejét vették Bárdi Istvánnak, az ő saját ezüst 

hüvelyű kardjával 
Ez volt az első és utolsó csajpás, mit azzal a karddal tettek. 

Régen, régen történtek ezek a furcsa dolgok. 
Ma megajándékozták az embert egy szép karddal, hogy hol

nap aztán leüthessék vele a fejét 

Vázlatok Olaszországból. 
Róma és Nápoly. 

( P o l f l l l á . é l " ( l . ' l 

A Nápolyba vezető országúton, már Capuanál kezdve, a legélénkebb 
forgalom mutatkozik. Vetturinik (bérkocsisok) nehéz terheikkel, könnyű ko
csik katonatisztekkel, kabriolettek mindentéle tarka-barka rongyos csőcse
lékkel, szerzetesek, mezitlábosan kis szamarakon ülve — váltakoznak itt a 
nápolyi „fiakeruklcal." — A capuai fensikról eltekintve, látjuk a mélységben 
a hasonlithatlan Nápolyt fenséges tengeröblével, melynek bejáratánál az ün
nepelt Ischia és Capri szigetek, mint kis óriás oszlop tűnnek elő. A várostól 
'télre magaslik egy szépalaku elszigetelt hegy, melynek csúcsán tejfehérségü 
füstfelhők lengenek, e hegyben az idegen a Vezúvot látja maga előtt. 

Nem untatjuk az olvasót a piaczok, utczák s nevezetesebb épületek le
írásával, annyival inkább nem, mert e tekintetben Nápoly a többi ol-<sz váro
sokhoz képest szegény, — hanem mindjárt vegyüljünk be az érdekes népség 
tarka tömegébe. 

A kocsik zörgése és recsegése, és Nápolynak 400,000, többnyire az ut
czán élő népének futkosása, élénksége. — különösen az mérföldnyi hosz-
szu pompás Toledo-utczában — valóban kábító, azonban azon rendkivüli 
látványt nyújtja, melyet Európában csak kevés helyen láthatni. — Képzel-
j ük csak, hogy itt a napnak mind' n részében több mint ötvenezer ember leg
alább ötszáz különbféle jármüveken fordul meg a nevezett utczában! Gya
logjárók, talyigások, kocsisok és öszvérhajcsárok nyüzsögnek kiabálva, 
káromkodva és énekelve keresztül-kasul; és ezen — az idegenre nézve ijesz-
tőleg ható — tolongás közt minden elöjő, a mi csak szabad ég alatt történ
hetik. Nemcsak szabók, csizmadiák s más kézművesek űzik itt mesterségüket, 
még az irnok asztala is künn van az utczán, hogy neki — íráshoz nem 
értő megbízottai, titkaikat fülébe súghassák. Egész sereg genre-kép fejlődik 

. i t t k i n szemlélő előtt. Egy kolduló -barát kőoszlopról prédikál és alamizsnát 
gyűjt; szemfényvesztők ügyességöket mutogatják; egy vén asszony bűnbánó 
zsoltárt énekel; egy kuruzsló gyógyszereit magasztalja; sütnek, főznek, pör
kölnek, vesznek és eladnak, gyermekeket etetnek és tisztogatnak. Itt egy 
ember Ariosto verseit olvassa élénk tagjártatás sarezjáték közt ;ot t szerzetes 
könyörög egy granért, hogy misét szolgálhasson a tisztító tűzben szenvedő 
lelkek üdvö.-ségeért; és mig itt egy Mária-szobor alatt abruzzói földműves 
zsebsipjából ábrándos dallamokat csal ki": mellette szicziliai leánykák tánczol. 
nak a vad Tarantella módjára. — Hirtelen elhallgat a vad kiabálás és lárma, 
minden mozdulatlan. Kis csengetyü hangja hallatszik, és egy pap halad a 
füstölő edényt lóbbáló ministranssal együtt keresztül a térdeplő tömegen, 
hogy egy betegnek az utolsó útravalót kiszolgáltassa. — Al ig távozott el 
azonban, ismét minden lárma, futkosás, veszekedés, mintegy varázsütésre 
kezdetét veszi. 

Kifáradva ezen zűrzavarban, Santa-Lucia (egy széles, a tenger hosszá
ban elnyúló, egyik oldalán templomokkal megrakott) utcza felé megyünk; 
de itt sem sokkal kisebb a zaj és tolongás, melyet az elutazó és megérkező 
tengerészek és halászok és a kénforrást látogatók okoznak. — 8—12 éves 
rongyos leánykák tolakodnak az idegen körül vizes poharaikkal, nápolyi le 
gyekhez méltó erőszakoskodással. — Legnagyobb része az itt munkálódó 
vagy henyélve tétlenül heverő népségnek, a lazzaronik elhirhedt osztályába 
tartozik. Ezen megalázó elnevezés a spanyoloktól származik és egy nápolyi
tól sem használtatik. 

Ezek életök legnagyobb részét az utczán töltik. E féktelen népnek 
élénksége, s azon nemzeti sajátság, mely rajtok oly élesen kinyomva van, 
kötik le először is az idegenek figyelmét. 

A lazzaronik többnyire sajkások és halászok, a többiek, mint p. o. a 
peseivendolik (hnl-árusok) halat, kagylókat, étkeket hordanak körül, miket 
Ők fáradni nem tudó szájjal tudnak ajánlgatni. 

A lazzaronik egy töredékét teszik a szögletállók vagy teherhordók 
(fachini). 

A halászok és tengerészek nem nagy, de nyúlánk,jó termetű emberek; 
kezeik és lábaik kicsinyék. A nem épen szép, de jellemző arcz barna mint 
egy mulatté. Néhány rőf vászon szolgál hétköznapi öltözékül a nápolyi ha
lásznak, mely csak ingből és egy neméből a fürdő-nadrágnak áll, minthogy 
a hálóhuzásnál és horogzáanál gyakran térden felül is a vízben gázolnak. 
Fejőket vöröses vagy barna gömbölyű phrygiai sapka takarja, mely a legré
gibb időktől fogva a földközi tengeren minden hajósnál kozönségeB divat
ban volt. Szájukban kicsiny, veres agyagból készült pipa van. Nyakukon u.. 
n. Pazinenzát ( egy négyszögletű nmulet) vagy medaille-t viselnek, valamely 
szent képpel. A csónak elfirészében mindamellett minden halásznak van bi
zonyos pogyásza, melyben egy mellény, dolmány, hosszú nadrág, gyakran 
még nyakkendő is találtatik, avégből, hogy a városban illendően jelenhes
sék meg. A skarlát-veres mellény ezüst vagy megaranyozott gombokkal, a 



barna dolmány bársonyfoltokkal és veres zsinórzattal — városi kinézést ad
nak neki. 

A hajósok komor — de kedélyes csufolódásra hajlandó nép, mig a pe-
seivendoli-k veszekedésük és tolvajságukról híresek. 

A faohini-k majd mindig magukkal hordozzák a gesztenyevesszőből 
font 3 láb hosszú és 2 láb széles sportellát (kézi kosár), melyben sokszor a 
legnagyobb terhet bámulatos türelemmel hordozzák körül a városban, vagy 
tétlenül töltik el a napot az utczaszögleteken, a midőn a sportella majd szék, 
majd asztal s legtöbbször vánkosul szolgál nekik. Azt állitják, hogy a lazza-
ronik száma körülbelől 40 ezerre rug. 

A szelid és egészséges éghajlat, a földnek termékenysége a nápolyia
kat kéj vadászokká és munkakerülőkké teszi. Egy j ó ebéd náluk mindennél 
többet ér. Karácson, húsvét-, Mártonnap és a karneválkor nagy pazarlást 
visznek véghez. A részegítő, kábító gyönyöröket legjobban kedvelik. A ná
polyi könnyen haragra gyulád, de könnyen is kiengesztelődik; nyilt, szives, 
s hazáját — melyet nagyon ritkán hagy el — igen szereti. A jelbeszéd any-
nyira ki van művelve köztük, mennyire sehol másutt, s ennek tanulmányo
zása a gondolkodó idegennek élvezetes mulatságot nyújt. 

A férfiak Nápolyban szebbek, mint a nők, mely utóbbiak az alsóbb 
ranguaknál meglehetősen hanyagul öltöznek; közönségesen csak egy kendőt, 
mint egyedüli diszöltönydarabot viselnek fejükön. Átalában a nápolyi ut
czákon több szeny és nyomor látható, mint egyéb nagy városokban. Ko l 
dusok és tolvajok nagy számmal találkoznak. — Egy német, maroknyi pénzt 
dobván a csőcselék közé — életveszélyben forgott, s csakis a katonaság 

A gyeplőt, melyet sokkal kevesebbszer használ, mint az ostort, egy szegbe 
akasztja, és igy halad zörögve tovább, mig nem a gebe — mi igen gyakran 
megtörténik — elesik, és hölgyek, barátok, és lazzaronik porköpönyegbe 
burkolva egy halomra dőlnek. A z idegen élvezettel nézi az ily látványosságo
kat, de őrizkedik a kínálkozó helyzetnek előnyeit a maga hasznára fordítani. 

Kist Elek, 

Tengerparti mozgó ágyutelep. 
Angolországban, a hol most mindenki a tengerpart erősítésével, s a csa

tornán túli szomszéd netaláni megtámadása elleni védelemmel foglalkozik, 
— legújabban White John 
hajóépitész, a tengerpart vé-
delmezésére egyuj rendszert 
ajánlott, mely sok tekintet
ben igen jelesnek tartatik. 
Szerinte a tengerpart hosz-
szában, az egész sziget körül 
vasút volna építendő, a me
lyen a gőzgép ágyuütege-
ket vonna. Ez ágyuk talap
zata (Laffette) : forgó csa-

Mozgd ágyú. 

Tengerpar t i m o z g ó ágyute lep (White terve szerint) 

közbejöttével menekült meg a veszedelemből. Egy angol pedig megfogván a 
tolvajt, midőn ez barátjának kendőjét akará zsebéből kicsempészni, a tolvaj
nak egy czimborája által leszuratott. 

A z utczákon ezen csőcselék népen kivül majdnem egyedül csak szerze
teseket, katonákat és idegetaeket láthatni. Előkelőbb hölgyeket csaknem so
hasem láthatni gyalog az utczákon. 

Sajátságos élvezet itt a tömérdek kocsit látni, melyek az utczákon ke
resztül-kasul nyargalnak, vagy tömegesen a piaezokon vesztegelnek. A ba
kon közönségesen rongyos gyerkőcz ül, a háta mögötti még rongyosabb 
ficzkó az inas, egy lazzaroni, ki a be- és kilépő idegentől egyszer-másszor 
egy grant kap, és ezért a kocsit szolgálni köteles. E kocsik az idegent min
denüvé követik, s mindenféleképen ajánlják szolgálatukat még akkor is, mi
dőn már az ember más kocsiba ült. Sajátságos neme a jármüveknek divato
zik i t t : az antik, elenyészni máig sem tudó Corricolo, mely többnyire a 
Portici felé vivő uton jár, vagy a Carmin-on utasokra várakozik. A sovány 
gebének, mely eléje van fogva , minden oldalbordája megszámlálható, a 
nyugvó állapotában a lélekzésen kivül semmi életjelt nem ad, de ha futásnak 
ered, csudálatraméltó gyorsasággal lulad a sokszor fölöslegesen megterhelt 
járművel. 

Ugylátszik, a Corricolo Nápolynak jellemző jármüve. Két személy szá
mára van rajta ülőhely, ámbár többnyire 3-an is szoronkodnak belé, kik 
többnyire papok és hölgyek. Hátuk megett a kinyúló deszkán 5—6 lazzaroni 
vagy katona foglal helyet. Utoljára a kocsis lép fel, én ha már nincs több 
egyén számára hely : reáűl a rúdra s ott hintálja magát nagy kényelmesen. 

varra volna alkalmazva, a vasút maga, helylyel-közzel alkalmas pontokon 
kőfallal s földhányásokkal volna bekerítve 8 igy védve. E nevezett erősségi 

építmények, különösen oly 
pontokon, melyek a véde
lemre kitünőleg, alkalma
sak, sánczokul fognának 
használtatni, — de azon 
esetre is , ha a vasút nem 
volna besánczolva, s a tü
zérség nem volna fedve, 
White ugy hiszi, hogy a 
vasutróli ágyútűz a ten
gerpart védelmére elégsé
ges. — A vasutat, mely 
béke idején a közönséges 
forgalomnak volna átadva, 
részvényes társulat által 
véli felépíteni. 

A szükséges személy
zetet ez ágyutelepekhez az 
illető grófságok, megyék 
adnák. 

Első pillanatra ezen 
terv igen czélszerünek, és 
szellemdusnak tetszik. — 
Közelebbről tekintve, sok 
kétség támad annak czél-
szerüsége iránt. Mindenek 
előtt nem volna tanácsos, 
e vasutat a tengerpart szé
lére építeni, mert ezáltal az 
ellenséges hajók tüzének 
szerfelett ki volna téve. 
— A z ellenséges hajóraj 
egész kényelemmel foglal
hat kedvező állást, egész 
biztossággal mérhetné meg 
a távolságot, s csak a moz

dony érkezését kellene bevárnia, hogy azt összelőhesse. Igaz , hogy kőfalat 
ajánl a feltaláló, melynek, hogy az ellenséges hajók a legrövidebb idő alatt 
ne rontsák le, igen szélesnek s erősnek kellene lenni, — de különben a kő
fal sem adna védelmet, az ellenség verticális lövései ellen. 

A tengerpart azonfelül nem egyenes vonalban terjed, sőt inkább sok 
görbülése van, mi az ellenséges hajókra nézve igen kedvező, mert ezáltal a 
vasutat hosszában (enfilée) vehetnék czelba, 8 nemcsak az ágyutelepet, de 
magát a vasutat is összerombolnák. 

Még az is hozzájárul, hogy maga az ágyuüteg rontaná a vasutat. — 
Az ágyuk a waggonokon lévén, az elsütés után következő visszalökés, nem
csak a waggont rázná meg, de a sineket is megingatná, s igy valószínű, 
hogy szakadatlan erős ágyúzás, nemcsak az ágyúnak a waggononi ágyaza
tát (Bet tung), de a sineket ÍB elrontaná. 

De a vasat építése ÍB sok akadálylyal járna. A tengerpart, különösen 
kikötők s kiszálló helyek körül, tekervényes görbülésekben terjed, s ennél
fogva a tengerpartján épült vasút, szerfelett sok görbüléaből állna. 

A tengerpart távolsága a tenger tükrétől aem egyenlő, egyik helyen 
igen magas, másutt meg igen mély s igy a vasutat, rövid távolaágra ia, nagy 
emelkedéssel kellene építeni. 

Végre pedig a dagály erős hullámzása, — a milyen különösen az 
északi tengerben, — a fóldfelhányasokat a a kőfalakat csakhamar elpusz
títaná. 



ARANY JÁNOS-tóI. 
( E l ő a d a t o t t a magyar Akadémia Sze'chenyi-ünnepélyén október 18-káo.) 

E s Jgy szó nyilallott a hazán keresztül, 
Egy röpke szóban annyi fájdalom; 

Ereztük, a mint e föld szive rezdül 
Es átvonaglik róna, völgy, halom. 

Az első hir, midőn a szót kimondta, 
önön viszhangjától megdöbbene; 

Az első rémület kétségbe vonta : 
Van-e még a magyarnak Istene. 

S fölzenge távol a menny boltos alja, 
Gyümölcshozó év biztató je le , 

Hallott korán megdördülő morajjá — 
Midőn egyszerre villám sujta le. 

„Széchenyi meghalt" — Oh, mind, mind csalékony : 
T e vig tavasznap! ujjongó mezők! . . . 

„Széchenyi meghalt" — S e nagy omladékon : 
„Elünk-e hát m i ? " busán kérdezők. 

D e , mely a népek álmait virasztja, 
Elhagyni a szelid ég nem kivánt; 

Széchenyit küldé végtelen malasztja 
E holttetembe érző sziv gyanánt, 

Hogy lenne életösztön a halónak, 
Bénult idegre zsongitó hatás, 

Reménye a remény nélkül valónak : 
önérze t , öntudat, feltámadás. 
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Emlékezünk : remény ünnepe volt az, 
Mely minket a kétségbe buktatott: 

Gyászról, halálról, sziv-lesujtva szólt az , 
Napján az Urnák, ki feltámadott. 

Már a természet is , hullván bilincse, 
A hosszú, téli fásult dermedés, 

Készité uj virágit, hogy behintse 
Nagy ünneped, dicső Fölébredés! 

Immár az ég — ah, oly hideg korábban 1 — 
Irántunk hő mosolyra engede; 

A négy folyó és három bérez honában 
Kilebbent a tavasz lehellete; 

S melynek halálos — ugy tetszék — elaszta, 
Életre pezsdült a kór sivatag; 

Lassú folyót önérzelem dagaszta, 
Büszkén rohant le a szilaj patak. 

Mert, élni hogyha nem fajulva tengés, 
Olcsó időnek hasztalan soka; 

De vérben, érben a vidám kerengés, 
Mely szebb jövendő biztos záloga; 

Ha czélra küzd vén, nagy, nemes, dicsőre, 
Igy összehat kezünk, szivünk, agyunk, 

Vezérszó : i ldom, a zászlón : előre! — 
O az, ki által lettünk és vagyunk. 

Megrontva bűnöd és a régi átok, 
Beteg valál, s nem érzed, oh magyar; 

Nép a hazában nem volt már hazátok : 
Sirt még hogy adna, állt az ős ugar. 

S mint lepke a fényt elkábulva iszsza, 
U g y lőn nekünk a romlás — élvezet; 

Egy-két kebel fájt még a múltba vissza : 
Nem volt remény már, csak emlékezet. 

Midőn magát ez nem tudá szeretni, 
Ö megszerette pusztuló faját. 

Oh, nemzetem, ha fognád elfeledni : 
Hogyan viselte súlyos nyavalyád? 

És mennyi harczot kiizde önmagával? 
Hány izgatott, álmatlan éjjelen? 

Mig bátorító Macbeth-jóslatával 
Kimondá : „ a magyar lesz" — hogy l e g y e n ! 

Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta 
Ast a mi fő, s mindet befoglaló : 

„Elvész az én népem, elvész — kiálta — 
Mivelhogy tudomány nélkül való." 

S mig kétle a bölcs, hátrált a tevékeny, 
Bújt az önérdek, fitymált a negéd : 

ó megjelenve, mint uj fény az égen, 
Felgyujtá az oltár szövétnekét. 
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És ég fiz oltár. I m , körébe gyűltünk, 

Szétszórt bolyongók a vész idején. 
Már is tüzénél szent lángra hevültünk, 

Fénye világol sorsunk ösvényén. 
O h , rakjuk e tüzet, hogy este nála 

Enyhet találjon áldó magzatunk! 
Ez lesz a méltó, a valódi hála, 

Mit a nagy Jóltevőnek adhatunk. 

D e hogy ' kövesse nyomdokát az ének? 
Ne m ú l j o n el lant, gyönge szózatod. 

Hazám tudósi, könyvet nagy nevének! 
Kl ió , te készitsd legdicsőbb lapod I 

Évezredek során mit összejegyzél 
Honfi erény magasztos érdemét, 

S arany betűkkel ércztáblába metszel : 
A b b ó l alkosd Széchenyi jellemét. 

Ird azt, ki a pusztán népét vezérli; 
Ki kürtöl, és lerogy a régi fal; 

Tarquin előt t , ki arczát megcseréli; — 
Fülepet ostoroz lángnjkiva); 

Ki győzni Athént csellel is szoritja; 
Kit bősz csoport elitéi, mert igaz; 

K i Róma buktán keblét felhasítja — 
Elég . . . . a példa fáj : Széchenyi az! * ) 

ö szól : s mely szinte már kövé meredten 
Csak hátra néze, mint Lóth asszonya, 

A nemzet él, a nemzet összeretten, 
Átfut szivén a nemlét iszonya; 

Szól újra : és im lélek ül a izemben, 
Rózsát az arczra élet színe fest; 

Harmadszor is szól : s büszke gerjelemben 
Munkálni, hatni, küzdni vágy a test. 

Hitel, ViláiT és Stádium! ti! három — 
Nem készei irt könyv, mely bölcsei , tanít, 

D e a lét és nemlét közti határon 
Egekbe nyúló hármas pyramid! 

Á m , hadd üvöltsön a Számum viharja, 
Dőljön nyugatról a sivár homok : 

A bujdosók előtt el nem takarja, 
Melyet ti megjelöltök, a nyomot. 

* ) Azon históriai egyéniségek, kiket a kbltö e vers
szak egyes soraiban érint : Mózes, Józsua, Hmm-. De-
mosthenes, Themistocles, Aristid.es, C a i o . — S z e r k . 

S lőn uj idő — a régi visszacsökkent — 
Reményben gazdag, tettben szapora; 

A „kisded makk" merész sudárba szökkent; *) 
Hjú! ez a kor : „Széchenyi kora." 

Nézd ez erőt : hatása mily tömérdek — 
De ne imádj : a munka emberé — 

Szellem s anyag, honszeretet s önérdek 
Mily biztosan lejt a közjó felé. 

Maj elborulni kezde láthatára : 
Kik műve által lettünk magyarok. 

Nem ügyelénk többé vezérnyomrira, 
Mi napba néző szárnyas Ikarok. 

Oh. hogy riadt fel intő jós-ajakkal! — 
S midőn a harcz dúlt, mint vérbősz Kain, 

H o g y álla tört szívvel, merev hajakkal — 
E g y új Kaszándra Trója lángjain! 

Hosszú, nehéz, sötét lön akkor éjünk, 
Nyugalma egy álarezozott halál; 

S midőn a sziv feldobbant, hogy reméljünk : 
Nagy szellem! íme, köztünk nem valál. 

Oh, mely irigy sors önző átka vett e l , 
H o g y ébredésünk hajnalát ne lásd? — 

Vagy épen egy utolsó honfitettel 
Tasadnod kellé — a feltámadást? . . . 

Nem, Üdvezült, nem! . . . fájdalmunk hevében 
Hamvad ne sértse káromló beszéd : 

Oh, nézz egedből és örvendj e népen, 
Mely soha igy még nem volt a tied! 

I.romiunk sirodon szent döbbenéssel, 
A sújtó karra félve ismerünk : 

D e Antéuszként majd ez illetessél 
Küzdelmeinkhez új erőt nyerünk. 

Emléket, oh hazám, mit adsz e sírra? 
Hová tekintesz földeden, magyar, 

Hol Széchenyi nevét ne lásd megirva 
ö r ö k dicsőség fénysugárival? 

Ha büszke méned edzi habzó pálya, 
Ha eszmeváltó diszes körbe gyűlsz, 

Ha szárnyakon röpit a gőz dagálya, 
Ha tenni, szépre, jóra egyesülsz; — 

• ) „Minden jelenetek jövendő fényt mutatnak nem
zetünknek, minek megjövendölésére semmivel több jóslói 
tulajdon nem kell, mint előre megmondani, hogy a kisded 
makkból, ha meg nem romlott, idővel termő tölgyfa lesz, 
csak senki el ne gazolja." Siéckenyi. 

Duna, Tisza . . . ez mely prüsszögve hordja 
Fékét, s szabályhoz törni kénytelen; 

Amannak hódol a sziklák csoportja, 
S Trajánusz hire újból megjelen; 

A z ifjú szép Pest, ki bizton ölelve 
Nyújt Corvin agg várának hű kezet, 

S az édes honi szót selypíti nyelve 
Széchenyié mind ez emlékezet! 

Széchenyi hírét, a lángész c s o d á i t , 

Ragyogja minden, távol és közel : 
Áldozni még jerünk — ah, oly sokáig 

Nem értők — Széchenyi 6zivéhöz el. 
Nem láttuk, e sziv néha mit palástól 

Hordván közöny havát és gúny j e g é t : 
H o g y óvni gyönge csíráit fagyástól 

Őrizze életosztó melegét. 

Ertünk hevült, miattunk megszakadt szív, 
Te, az enyészet ágyán porladó! 

Késő, de tartozott szent hódolat hiv : 
Egy nemzeté, im, e hálás adó. 

El kellé buknunk — haj, minő tanulmány! — 
Meg kellé törnöd — oh, mily áldozat! — 

H o g y romjaidra s romjainkra hullván, 
Adjunk, Igaz! tenéked igazat. 

Szentebb e föld, honunk áldott alapja. 
Mióta, nagy szív, benne nyúgoszol; 

Szentebb a múltak ezredévi lapja. 
Mióta, nagy név, hozzá tartozol. 

Koszorút elő! . . . morzsoljuk el könyűnket : 
A z istenülés perczi már ezek! 

Borítsa ünneplő myrtusz fejünket : 
Reménynyé váljon az emlékezet. 

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl; 

Hanem lerázván, a mi benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul, 

Mely fenmarad s nőttön nő tiszta fénye, 
A mint időben, térben távozik; 

Melyhez tekint fel az utód erénye : 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik. 

T e sem haltál meg, népem nagy halottja! 
Nem mindenestül rejt a czenki sír; 

Oszlásodat még a család siratja — 
Oh, mert ily sebre hol van balzsamir? . . . 

Mi fölkelünk : a tájdalom vigasztal : 
E g y nemzet gyásza nem csak leverő : 

Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasztal, 
Van élni abban hit, j o g és erő! 

A niaszlagus redosziruui. 
(Datora stramonium.) 

Jelen soraimmal egy, hazánkban gyakran és csaknem minden 
zugában előforduló mérges növényt akarok a szives olvasóval meg
ismertetni. Talán nem jól választám értekezésem tárgyát, vagy leg
alább nem szerencsésen, mert mérges növényről akarok szólani, 
holott tudnom kellene, hogy sok olvasó a czimlap, csaknem mon
dám, hangozatjától indíttatik, és csak oly tárgyakról szeret érte
sülni, melyek mindjárt első láttára nyájas, kedves eszméket költe
nek benne és kecsegtető időtöltést ígérnek. Sok olvasó p. o. ha a 
czimlapon e felírást látná : Belladonna, mí annyit jelent szósze
rinti értelemben, hogy szép asszony, mohón neki kapna az olvasás
nak, ellenben, ha magyar nevét hozzá tenném, u. m. nadragulya 
vagy mérges cseresnye, — félretenné a lapot, mert e szó nadragu
lya, érzékeny idegeire kellemetlen benyomást okoz, a mérgestől 
pedig épen iszonynyal fordul el gyöngéd kebele. 

Kitetszik innen, hogy nem tanácsos, valamely szónak jó vagy 
rosz hangzatától vezéreltetni magát, mert lám, a redősziroinnak is, 
mely hazánkban találtatik, megvannak a maga botanikus szépsé
gei, sőt alakja és belső tulajdonai által a legérdekesebb növé
n y e k közé tartozik. Közbevetőleg legyen szabad fölemlítenem, hogy 
az alább leirandő n ö v é n y n e k e g y faja, a Peruból származó fanemü 
r e d ö s z i r o m ( D . arborea.) t enyé rny i n a g y s á g ú virágai kedvóért, 
melyek különc" íondhatlan 

rágházakban neveltetik. A kit pedig a szépség nem annyira érde
kel, az kövesse hát a hasznost, mi a maszlago3 redőszirom ismere
téből nem fog hiányozni. 

Ne rettegj tehát, nyájas olvasó, íme bevezetésül a mérges 
szónak nem szószármazási, hanem értelmi magyarázatát adandóm, 
remélvén, hogy ezáltal, ha nem is varázsolhatlak át barátjává a 
méregnek, legalább sikerülend arra vinni, hogy a méreg bővebb 
értelmezésével megbarátkozzál. 

Fontolgassuk tehát egy kissé ezen kérdést, hogy mit jelent e 
szó : méreg? átalánosan azon fogalma van a világnak róla, hogy az 
egy ártalmas anyag, mely akár az állat, akár a növény vagy az ás
ványországból legyen merítve, minden élő testnek nagy veszedel
met, söt bizonyos halált okoz. Pedig ezen állítás, ha átalánosan 
nem is hibás, mégis sok kivétellel jár, és sokféle módosítást enged. 

Először is nem áll az, hogy minden méreg, minden élö teremt
ményre veszélyes befolyással lenne. Ugyanis tudva lévő dolog az, 
hogy a mireny (arsenicum), mely oly nagy méregül ismeretes, a 
ló gyomrának nem árt, söt töle étvágya növekszik. — A gólya 
phlegmatice kígyót békát felfal, a nélkül, hogy mérgöktől tartana. 
— A fütej (euphorbia) minden állattól került növény, mert benne 
igen csipös méreg lappang, mindamellett egy igen szép hernyó, 
melyből a fütej-fonó pille (bombyx euphorbiae) válik, kéjteli gyö
nyörrel táplálkozik véle, sőt az egyedüli eledele, melyet ugyan 
töle nem irigylünk. Hasonló példákkal, főleg az állatok alsóbb 
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elrendezését megismerve, látván, hogy a rosznak is van barátja, 
az az olyan, ak i felfalja és megsemmisítésén, vagy legalább illő 
korlátok közt tartásán működik. — A méreg tehát nem mindenki
nek méreg, mert soknak uélkülözhetlen eledel és táplálék. 

Másodszor a mérgek csak bizonyos mennyiségben külölik ár
talmas behatásukat, mert tudva van, hogy gyógyszertárainkban a 
legveszedelmesebb mérgekből a legfontosabb gyógyszerek készül
nek. Ismét okunk van, a nagy teremtő müveit csodálnunk, ki a 
mérgekbe, melyek az életet megsemmisítéssel fenyegetik, egyszer
smind oly erőt fektetett, mely a veszélyeztetett egészséget, vagy 
épen az életet is megmenteni képes. 

Harmadszor az emberi test lassan és következetes gyakorlat 
által némileg hozzá szokhatik a méreghez, ugy, hogy az oly meny-
nyiségben, melyben másnak ártott volna, hatását elveszti. A törté
nelemből ismeretes Mithridates példája, ki azon aggodalomból, 
hogy majd egyszer megétetni akarnák, ifjúkorától fogva napon
kint kevés mennyiségű mérget evett (persze nem tudni, hogy me
lyik faját) és igy elérte azt, hogy a mérget meglehetős nagy adag
ban elszenvedte. — A mákony (ópium) hatalmas méreg, és a keleti 
népek közt a legnagyobb kéj-élvezetekhez tartozik aveleélés. Igaz, 
hogy végtére elsatnyitja, kiszárítja az embert, ugy hogy az opio-
phagok halálrémekkirit lézengnek, és hogy e végett az opiuminali 
visszaélés törvényileg tilos. — Hasonló előszeretettel kedvelik In
diában a hatsist,mely szintén mérges növényből, cannabis indicából 
készül; hát a dohány nem méreg, meg a kávé, meg a thea stb. pe
dig szokás által mégis annyira hozzuk, hogy mindezeket az élet 
élvezetéül felhasználjuk. Legyen szabad erre nézve egy kisadómat 
ide iktatni. Egy beteg valamely hosszas (chronicus) nyavalyában 
szenvedett, és orvosa el akarta töle a kávét tiltani. Erre a beteg 
megdöbbenve monda az orvosnak : uram, a kávé éltem legfőbb 
élvei közé tartozik, én kávé nélkül nem élhetek, inkább megakarok 
halni, mint töle megválni, mert mit ér nekem az élet, ha vele él
vezetem nincsen! Persze ily fontos okadatolás után, mit volt tenni 
az orvosnak, mint hogy betegének továbbra is a kávét megengedte, 
igyekezvén ellenszerekkel, a mennyire lehetett, annak kártékony 
hatását mérsékelni. 

De most lássuk, hogyan hat a méreg az életművezetre, mi ál
tal annak létét veszélyezteti. Erre nézve tudva van, hogy az ás
ványországból vett mérgek káros hatásukat máskép külölik, mint 
azok, melyek a növényekből erednek, valamint ismét különbözők 
az állatországból származó mérgek. Itt csak a növénymérgek hatá
sát fogom néhány szóval fölemlíteni, meglehet, hogy más alkalom
mal az ásvány- és állati mérgeket is szerencsém leend, a szives ol
vasóval megismertetni. 

A növény-mérgek átalánosan és leginkább az idegrendszert, 
főleg pedig az agyvelőt és hátgerinczet támadják meg. Teszik ezt 
kétféle uton, t. i. 

a) vagy a vérbe vétetnek fel, mi azáltal történik, hogy elnye-
letvén, a gyomor és a belekből a felszívó edények által a vérbe ve
gyülnek, vagy pedig a külbörre vagy épen megsebzett testrészekre 
alkalmaztatva, a sejtszöveti beszörpölés (imbibitio) által tovavite
tik, mig a sebesen haladó vérkeringést eléri. Igy a vér a méregnek 
bódító hatásától csakhamar megkorcsosodik és általa közvetve 
raegtámadtatik az idegrendszer. Vagy 

b) közvetlenül sujtják az idegeket, midőn a szaglást vagy ízlést 
eszközlő idegvégletek a méreggel érintkezésbe jővén, ezek a felvett 
ellenséges benyomást villámsebességgel viszik az idegrendszer kö
zéppontjához, az agyvelő vagy hátgerinczhez. Példa az elsőre a 
szömorczének egy fajtája, mely Amerikában találtatik, a máso-
dikraa kéksav. 

Akár a megfertőzött vérből vitetik a növényraéreg hatása az 
agyvelőig, akár közvetlenül történjék az, mindenkor a lehangolás, 
a bénulás jelenségeivel mutatkozik. Mindenekelőtt szédelgés, ittas 
homály fogja el az embert, legyözhetlen nehézségével a főnek, ká
bultsággal és álomkórral, melyből, ha czélszerü ellenszerekkel 
gyorsan fel nem költik a megmérgezettet, többnyire átszenderül 
az örökkévalóságba. Arcza az ily szerencsétlennek vérveres, később 
mindinkább sötétebb, egész a kékig, azonkívül duzzadt szemei ki
dudorodnak és a láta módfelett kitágul. A vérerek, főleg a nyak 
két oldalán, felduzzadnak, az üterek és a sziv hevesen és erősen 
dobognak, a lélekzés mindinkább lassúbbá és horkolóvá válik. Az 
eszmélet fonák képekkel bíbelődik, mindinkább zavartabb lesz'ési 
végre eltompul, az ember érzéketlenségbe vagy tébolyodásba esik. | 

A most elősorolt bajok kitűnően a bántalmazott agyvelőnek 
kórjelei, melyeket többnyire az úgynevezett bódító növénymérgek 
szoktak előidézni, például a mákony, csalmatok, nadragulya, redő-
szirom, a szesz stb. Vannak azonban olyanok, melyek inkább és 
kitűnően a hátgerinczet és az ebből kimenő idegeket, és pedig nem 
érzéki, hanem mozgató tevékenységűkben támadják meg. Ez által 
a görcsöknek különböző nemeit, milyenek a rangosok, állcsukulás, 
dermenet, és azután az izmok rögtöni szélhüdését hozzák elö. Eme 
jelenségek az ebvész, kéksav, a bürök, sisakvirág és a feimemlitett 
szömörcze stb. behatásának következményei. 

Midőn ekképen megértettük, hogy a növénymérgek különféle 
utakon jöhetnek az élő testbe is, itt különböző módon külölik kár
tékony jelenlétüket, hagyjuk most a növény titkosan rejlő és mű
ködő belső részeit, és legeltessük szemeinket a külső alak szép
ségein.— Sokan, a kik am. redösziromvirágot ismerik, tán elmoso
lyodnak együgyüségemen, midőn e büdös és egészen közönséges 
növényben is valami szépséget akarok találni. Azonban egy kis 
türelmet kérek. Azért, hogy nagyon is közönséges valami, nem kö
vetkezés, hogy szép ne lehessen; nem ritka szépségű madár-e a 
tengelicze, mely bármely amerikai vagy indiai madárral, a kolibrit 
kivéve, a versenyt bátran kiállhatja, és mégis mi oly kevéssé be
csüljük gyönyörű vegyületü tollait, és csupán azért, mert a madár 
nagyon mindennapias, birtoka egy pár garasba kerül, és igy min
den szegény ember megszerezheti és dicsekhetik vele. Lenne csak 
a tengelicze Ausztráliának nehezen hozzá férhető tartományaiból 
való, lenne ott is csak ritkán és nehezen fogható és igy ára magas, 
mindjárt a világ remekének tartanok. Győzzük le tehát az elfo
gultságnak e rosz szint kölcsönző nemét és tanuljuk megismerni 
és megkülönböztetni a szépet mindenhol és mindenkor, akár kö
zönséges legyen az, akár ritka. Ezáltal sok és olcsó élvezetekben 
részesülendünk, mert nem kellend örömünket, élvezeteinket a tá
volban keresnünk vagy abban, a mit sokszor el nem érhetünk soha. 
Nézzünk lábaink elé, a k'izelségben is annyi szép és dicső teremt
ményeivel kínálkozik a pazar természet, hogy nem kell máa, csak 
kezeinket kinyújtanunk, és bőséges zsákmánynyal gazdagulunk. 

A maszlagos redöszirom, mint állítják, nem volt mindig ho
nos Magyarországban; azt mondják, hogy a czigányok hozták volna 
magukkal Keletindiából, azóta persze nagyon is megszerezte magá
nak az indigenatust, elannyira, hogy most rosz és jó földben, kő-
halmazon, düledéken, utak mellett és főkép faluhelyek körül buján 
terem, a nélkül, hogy valaki magját elvetné, mert tudni kell, 
hogy mindig csak magból nő, az az, egy éves mint a füvészek mond
ják. E magok, igaz, hogy nagy mennyiségben találtatnak, színre 
barnás feketék, és vese alakúak, nagyságra megütik a kisebb íajta 
lencsét, ha ezt vese formára kivájtnak képzeled, vagy a bükköny 
magvát, ha azt egy kissé meglapítanád. E magból ered tavaszkor 
egy orsó forma, több águ fehéres gyökér, és egyenesen a földbe 
fúrja magát, fölfelé a növény szára egyenesen halad, majd két-két 
águ részekre oszlik, és 2—3 lábnyi magasságra fölemelkedik. Le
velei meglehetős nagyra nőnek, tojásdad alakúak, szélei azonban 
öblösen ki vannak kanyargatva. Virágai az elágasodások köze
pén júniustól septemberig néha októberig is mutatkoznak, szinre 
fehérek, formára tölcséresek, igen szépek, különösen ha a bokréta 
kifejlését észleled, mert míg a tágas, kissé felfujt, öt szegletes és 
lehulló csészében rejlik, gyönyörűen és takarékosan ránczokba van 
szedve, lassan-lassan kibúvik a csészéből, öt szegletes és fogas ka
rimáját mindinkább kiterjeszti, mig végre a virág még egyszer oly 
hosszura kinyúlik a kehelyből, mint a mennyivel alsó, szűkebb ré
szével abban elrejtőzve marad, s most pompás taréjjal díszeleg 
és az ártatlanság színével magára vonja a természetbarát figyel
mét. A virág nálunk 4—5 httvelyknyu nagyságra megnő; hogy 
egy amerikai rokona, mely a mienket 3—4 szer meghaladja, dísz-
virágként műveltetik a növényházakban, már feljebb említem. 

As elvirágzás után egy négyszeejleteseu gömbölyüded tövises 
tokot látunk, mely jó nagy diónyi nagyságra megnő, 2 rekeszti és 
4 nyílású A mellékelt rajzban (lásd a rajzot 536. lapon) a képzelő-
tehetség segélyére a virág a) szétbontva, a magrejrő b) pedig kö
zepén átmetszve adatott, hogy az elsőben a termő-részeket, a 
másodikban a magok el helyheztetését világosabban láthassa az 
olvasó. — Egyébbiránt javaslom mindenkinek, kit ez igénytelen 
czikk vagy is inkább a szeretetre méltó növényvilág érdekel, men
jen ki a szabadba és vegye kezébe a leirt növényt, bontogassa és 
taglalgassa azt a legkisebb részletekig és akkor fogja csak látni, mi 



szép, mi élvezetdus 
szórakozással] kí
nálja meg őt a bota
nika, melyet Linnéé 
oly méltán scientia 
amabilis-nak neve
zett. 

Megismerkedve 
a in. redőszirom 
külső a lakjáva l , 
még hátra van most 
annak külön mér
ges hatásáról és el
lenszereiről néhány 
szót szólani. Ámbár 
az egész növény 
mérges, mégis több
nyire jcsak magjával 
történnek szeren
csétlenségek, melyet 
a gyermekek játsz-

vaszájukba vesznek, összerágnak, sőt el is nyelnek. Az ily gyermek 
tántorogva jár, szemei villognak, feje ég, arcza piros, mely piros
ság hamar a mellre és az egész testre elterjed, és igy egy saját
szerű küteget ábrázol. Hányási inger, vagy valóságos hányás áll 
be, mi szerencsés jelenség, mert ezáltal a mérges magvaktól a gyo
mor megszabadul. Nemsokára félrebeszél a gyermek, dühöng és 
reszket egész testén. Az első gond arra legyen forditva, hogy a 

mérges magvak kiüríttessenek, mi, ha önkénytes hányás nem tör
tént, gyorsan hánytató által eszközlendó, mely, ha tüstént kéznél 
nincsen, a torokba illesztett tollal vagy ujjal pótolható. A főre hi
deg viz borogatást kell alkalmazni, vagy szükség esetén a fülek 
mögé pióczákat rakatni. Belsőleg, ha a nyelés lehetséges, savót, 
vagy boreezettel föleresztett vizet adunk. Legjobb mindenkor, ha 
a közelben orvos van, ennek segítségét megkeresni, mert veszélyes 
perczekben a laicus legjobb akaratja és tudománya mellett is két 
kedö és határozatlan szokott lenni; ugy is az után-orvoslást min
denesetre szakértőre kell bízni. 

A maszlagos redöszirom, (mely köznéven csudafa, csattantó, 
pukkanónak is neveztetik) túlságos elszaporodása ellen legegysze
rűbb óvószer a növénynek június és júliusban való kiirtása, minek
előtte az elvirágzás után a mag megérhetett. Azonban bármi kí
vánatosnak látszassák az ily intézkedés, az örökké csak jámbor 
óhajtás maradhat, mert ismerni kell az embert, és indolentiáját, 
ugy vagyunk vele, mint a szorgalmas gyümölcstenyésztö a hernyók 
pusztításával, míg ő a legnagyobb lelkiismerettel fáit tisztogatja, 
addig a restebb szomszédtól csak átvándorolnak a kéretlen vendé
gek. Csekély nézetem az, hogy kipusztítani végképen akármely ál
lat- vagy növényfajt nem lehet, az emberi ész és tehetség erre elég
telen és azt az Istenségre kell bíznunk, mely már számtalan állat-
és növényfajt eltörlesztett a világ színéről, de helyökbe máso
kat teremtett. Reánk nézve elég, ha valamely kártékony állatot 
vagy növényt tökéletesen ismerünk és tudjuk, hogy hol és miben 
rejlik a veszély; tanuljunk tehát, édes olvasó, és iparkodjunk meg
ismerkedni avval, a mi ártalmas, és akkor nem lesz mit tartani 
tőle. Dr. Sz. 

T A R 
Kőpép- és müpala-fedél. 

Nem szólunk egészen uj dologról. Olvasóink lapunk rövid megemlítése 
folytán legalább névről ismerni fogják azon uj találmányú házfedelet, mely 
tűz- és vizhatlanságánál fogva eddig legczélszerübbnek bizonyult be. Ezt 
fogjuk itt közelebbről ismertetni. — A régtől szokásos szalma-, zsindely- és 
cserépfedél helyett egy más könnyebb, olcsóbb és tartósabb házfedél-anya-
got találni ki, az építészek régtől feladatukul tekintették. 

Midőn az érczlemezekből á l ló fedelet tökélyre vitték, a kérdést megöl 
dottnak vélek tekinthetni; de csakhamar belátták csalódásukat, miután az 
érczlemezek a legjobb melegvezetők levén, a házat nyáron felette meleggé, 
a padlást pedig e miatt sok tárgyra nézve használhatlnnná teszik; tűzesetnél 
az oltást megnehezítik, mert a lemezek izzóvá válván, nemcsak |hozzáférhet-
lenek, hanem a rájuk fecskendett vizet hirtelen gőzzé, forró gőzzé változtat
ván, ezáltal a rombolás még inkább elősegittetik. Mindezeken kívül az 
érczfedelck nagymértékben alá vannak vetve a rozsdásodásnak. A czinkfe-
delek lemezei néhány év leteltével, górcsőn nézve, valóságos rosta-alakot öl
tenek, a rozsda emésztése miatt, a mi tehát a víznek, esőnek inkább átszüré-
sére, mintsem eltávolítására szolgál. 

Pedig az épületek befedése felette fontos kérdés ugy künn a mezőn a 
fóldmivelőre, mint benn a városban a paloták tulajdonosára nézve; mert a 
fedélnek kell óvni magát az épületet s a benn levő lakókat, tárgyakat az 
időjárás viszontagságai s a tűzvész szerencsétlenségei ellen. A kérdés meg
oldásának ujabb fordulatot adott a köpépfedél és milpala alkalmazása. 

A kőpéplemezek, midőn Poroszországból először bekerültek, igen töké
letlenek voltak. A z egész abból állt, hogy vastag lemezpapirt mindkétfelől 
vastagon bekentek kátránynyal, mi által az bizonyos kőnemü merevséget 
kapván, igy azt a házfedélre szegezték; de a nap a kátrányt rövid idő 
múlva kihúzta s a fedél ott állt haszonvehetlenül. 

Sok kísérlet után Schostal Lipótnak sikerült végre e kőpéplemezeket 
valóságos tűz- és vízhatlanokká tenni, azáltal, hogy már a pépbe, melyből 
a vastag lemezpapirt készítik, oly vegyi alkatrészeket kever, melyek által a 
készítendő Iemezpapir teljesen eléghetlenné válik. A z ily lemezpapirt ezen 
fölül még egy sajátos oldattal átitatja, végre földszurkos kátrányba áztatja, 
homokkal j ó l meghinti s ez utóisót mesterséges présekkel erősen benyo
matja. Nevezett Schostal e kőpéplemezeket bécsi s brünni gyáraiban nagy 
mennyiségben készíti s a számos megrendelőknek nemcsak a birodalomban, 
de annak határain tul is egész Szt.-Péterváríg küldözi szét mindinkább na
gyobbodó mennyiségben. 

A z ily házfedél különösen a következő tulajdonok által ajánlja magát. 
A tűz ellen teljes biztosságot nyújt; úgyszintén a nedvesség s időjárási vi
szontagságok ellen. Sokkal olcsóbb, könnyebb mint az eddigi házfedelek, s 
e miatt a ház falait sem kellvén oly vastagnak rakni, az egész építést tete
mesen olcsóbbá teszi. Továbbá az eddigi házfedeleknél kiválókép tartósabb, 
építése akármely évszakban gyorsabb s könnyebb. A köpépfedél rosz me
legvezető s teljesen vízhatlan levén, padlása száraz és hűs, a mit a mostani 
építésnél nem mindig lehet elmondani. A kijavítás kevésbe kerül, mert csak | 

H Á Z 
annyiból áll, hogy minden ötödik évben a födelet kátránynyal bekenik s erre 
homokot hintenek. A fedél a szemnek is kellemes látványul szolgál, mert az 
egészen semmi szöglet, rovátk nincsen s egyetlen lemezből állónak látszik. 

Használható a kőpép nemcsak mindennemű épület befedésére, de még 
a falnak kőragasz helyett bevonására is, kivált oly helyen, hol a fal sok eső
nek, szélnek kitéve van. A padlás tapasztási-ra felette előnyösen használható, 
mert az ily padlás, ha a födél elhamvad is, be nem ég: úgyszintén ha a mennye
zetet bevakolják vele, a szobában támadt tűz a felső emeletbe föl nem hathat. 

A pinczelakásokban s földszint a kőpép vakolat a legbiztosb szer a fal 
nedvessége ellen, valamint a férgek, nevezetesen a patkányok, egerek stb. 
ellen is, mivel ezek e vakolatot át nem vágják. Hasonló vakolat a meleg
ágyakat s üvegházakat megóvja a fagytól. — Ha a boglyákat ily vakolattal 
bevont szérűre rakják, azokba alulról az egerek nem hathatnak be, sem a 
földből a nedvesség nem adja fel magát. A burgonya- és gabonavermek ki-
vakolására alkalmas voltát az előre bocsátottakból következtethetni. 

E fedéllel háromfélekép fedhető a ház; vagy egészen sima tetőre, min
den rovátk nélkül; vagy a lemezeket ugy rakva le, mint a palakövet szokás, 
s ez az úgynevezett müpalafedél; vagy végre a sima kőpéptetőre bizonyos 
távolságban fölülről lefelé irányuló s pléhvel bevont léczeket erősítve. Mind
három módnál, midőn a kőpép fel van rakva 8 a fedél kész, azt földszurkos 
kátránynyal újra bevonják 8 száraz homokkal jól behintik, pár nap múlva a 
homokot gyengén leseprik s a kátránybekenést ismétlik. 

E gyárban készült fedél már számos épületet takar a .birodalomban 8 
azonkivül, sőt Magyarországban is. Ily fedéllel bir : Bing L . gyára V. -Ujhe-
lyen; gr. Brunszvik kastélya Zellán; Brüx háza Bánon; gr. Draskovics mű-
malma B Dallinger háza Varasdon; a prépost-épület Pozsonyban; gr . Zichy 
Károlynál Bahonyban; gr. Zichy Pálnál Matinán, N.-Szombat mellett; a 
szoleszáni czukorgyár; Neaschlosz testv. fakereskedőknél Pesten stb. 

Schostal számos bizonyítványt bir már felmutatni, melyek gyárt
mánya czélszerüségét sikeresen bizonyítják. T ö b b helyen tett kísérletei ha
sonlót bizonyitnak. Pesten ez évi jul. 2-án a kerepesi ut melletti homokon 
a polgármester e több szakértő jelenlétében szintén kísérletet tett gyártmá
nyával e az teljesen tüzhatlannak bizonyult be. 

Olcsósága kitűnik abból, hogy] a fedés három főneme közöl t. i. akar 
sima kőpép, akár műpala, akár léczezett kőpép, egy négyszegű öle a hozzá
tartozó anyagokkal, a bécsi raktárban 3 ft 30—50 krnál nem drágább, ki
véve a diszépületekre valót, hol négyszeg öle 6 ft 50 kr. 

Megrendelhető Bécsben Bene Ferencz ügynöki irodájában belváros 
Dorottya-utcza 1107. szám. Ezen iroda minden ily tárgyú megbízások elin
tézését elvállalja. Mint tudjuk, azon előny is kínálkozik itt, hogy a lefizetés 
három részletben történhetik. 

A hazánkban oly gyakori tűzesetek, egy az eddiginél szilárdabb épí
tési mód behozatalát már régtől óhajtotta tevék, örvendeni lehet, hogy en
nek létesitése a kőpép feltalálása által felettébb meg van könnyítve. Mint 
látjuk, e fedél alkalmazása mar hazánkban is terjedni kezd s remélhetőleg 
azt czélszerüsége mind nagyobb körben kedveltté teendi. 



Irodalom és művészet. 
+ (Bulcsú Károly) előfizetést nyit „Költeményeire," melyek mintegy 

16 iven, f. évi novemberben jelennek meg, s előfizetési áruk 1 ft 50 kr. Uj 
évig, a mire a példányok szétküldése igértetik, folyvást lehet előfizetni. 
Nyolcz előfizető után egy közönséges, 15 után egy diszkötésü példány jár; 
a ki pedig tizet gyűjt, az a tiszteletpéldányon felül Ferenczy Teréz versfü
zérét is kapja. A pénzek bérmentve, szerzőhöz Kecskemétre küldendők. 

-f- (Vahot Imre) egyszerre két munkára hirdet előfizetést. A z egyik : 
„A gráfenbergi vizgyógymód Priesznitz korában és most." E munka 12 ivre 
fog terjedni s előfizetési ára 1 ft., kemény kötésben, vagy képekkel 1 ft 50 
kr. A másik egy röpirat ily czim alatt : „ I . Liszt Ferencz s a magyar zene 
és a magyar czigány zenészek. II . Bulyovszky Lilla s a német és a magyar 
szinészet." Ez is mintegy 12 ivre fog terjedni s előfizetési ára 1 ft. 

-f- Osterlamm Károly könyvárusnál legközelebb ily czimü uj munkák 
jelentek meg : „ Vallásos elmélkedések/' Fabó András agárdi ág. hitv. pap
tól, (kinek ismertebb álneve „Garády ." ) A könyv 233 lapra terjed, s ára 
1 ft 50 kr. A másik : „Melanchton Fülöp/' irta Haberern Jonathán, ára 60 kr. 

-f- (Zlinszky István Szarvason) felkéri gyűjtőit, hogy „Bárányfelhők" 
czimű beszélyeire az előfizetési pénzeket legfolebb e hó végéig beküldeni 
szíveskedjenek. 

-|- Ormodi Bertalan „Magyar Romanzero"-ja) első kötetnek második 
kiadására Herz János előfizetést hirdet. Ára 1 ft. 

4- („A „Néptanítók könyve") czimü protestáns növelészeti közlöny uj 
folyamából megjelent az I. kötetnek V . füzete. 

+ (Uj könyv.) Kilián György egyetemi könyvárusnál ily czimű könyv 
jelent msg : „A tüzimádó bölcs az ösvilágok emlékeiről," 62 kőre metszett 
ábrával. 

+ (Emlékbeszéd.) A Ballagi Mór által gr. Széchenyi István fölött a 
pesti h. h. templomban mondott emlékbeszéd ny rutatásban is megjelent. 
Ára 20 kr. 

+ (Gróf Wass Adámné) egy érdekes utikönyvet adott ki ily czim 
alatt : „Ut iképek , sept.—november 1859." Kolozsvár , Pest, Bécs , több 
olasz főváros és Paris képezik a munka főtárgyát. Ára 2 ft. 

-+- (A „Magyar ifjúság évkönyvének") másodévi folyamára, Beniczky 
Emil és Urvári Lajos előfizetést hirdetnek. A mű, mintegy 40 ivnyi tarta
lommal, 4 fűzetben fog megjelenni évnegyedenkint, s előfizetési ára az egész 
kötetnek 3 ft., egyes füzetnek 80 kr. 

+ Werfer Károlynál diszes kiállításban megjelentek „Kemenes költe
ményei." A könyv több mint 400 lapra terjed s Ranolder János veszprémi 
püspök ő mlgának van ajánlva. Ára 2 ft. 

+ ( A pesti műegylet), melynek jelen havi képkiállitásában is több szép 
uj festményt láthatni, kisorsolásra ez idén már 29 képet vett meg, melyek 
összes értéke a 3000 ftot meghaladja. Megemlítésre méltó, hogy ezen eddig 
megvásárlott képek, kettőt kivéve, mind magyar művészektől valók. 

— (Nyilatkozat.) Nehogy a Vasárnapi Ujság legközelebbi számában 
általam közzétett s nagynevű regényírónk b. Jósika Miklós hozzám intézett 
levele, mint már történt ís, félremagyarázásokra adjon alkalmat, kötelessé
gemnek ismerem kinyilatkoztatni, hogy az általam kiadandó „Pohárköszön
tések könyve" korántsem a levelező vagy alkalmi üdvözletek könyvei min
tájára leend szerkesztve; — hanem a mennyire erőmtől kitelik, abban oly 
könyvet szándékozom adni a magyar olvasóközönségnek, melyben az a sok 
szép eszme, melyek oly egyének által mondatnak el, kiknek sohasem jutna 
eszükbe, gondolataikat sajtó utján közleni, képviselve legyenek. — I g y tehát 
a még ez év folytán megjelendő mű, hitem szerint, egyike leend azon válla
latoknak, melyek irodalmunkban már rég érzett hiányt pótolnak. — A mi 
pedig a hozzám intézett levél közlését illeti; ezen eljárás által, a mennyiben 
a levélben foglalt komoly tanácsok nem csupán engem, hanem valamennyi 
ifjú honfitársamat illetik, honfiúi kötelességemet véltem leróvhatni. Pest, 
1860. okt. 23. — Ozoray Árpád. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés . 
b. (Malomkő gy ár.)Tlai{iT Lajos és társai Eperjesről fölkérték a magyar 

gazdasági egyesületet, hogy abaujmegyei Fony falu határában nyitott 
kvarczmalomkő-gyáruk készítményét a Köztelken fölállított példányokban 
megvizsgálni s a gyár működését a helyszínén Fonyon is küldötte által 
megszemléltetni s e vállalatról véleményt adni szíveskedjék. A z egyesület 
a kérést teljesíteni fogja. 

+ (A budapesti lánczhid részvényeseinek) ez idei közgyűlése november 
17-én délelőtt 10 órakor leend. A közgyűlés tárgyai lesznek : az 1858., 
1859. és 1860. évi számadások előterjesztése; a kincstárral kötött szeződés 
előterjesztése a katonai átkelőket illetőleg; jelentés a testvérfővárosnak tel
jesítendő kártérítésről; h a t á r o z v á n y o k a társaság függő a d ó s s á g a i r ó l : az 
1860. évi osztalék kiosztásáról; intézkedés a társaság háztelkei iránt; két uj 
igazgató választása; három tag kinevezése a számadások megvizsgálására és 
a jegyzőkönyv hitelesítésére ; a vállalat érdekében netalán teendő indítvá
nyok tárgyalása. 

© (A versenylovak idomitására) a pesti lóvérsenyegylet .bothon és K. 
Megyeren intézetet állit fel, melyekben nemcsak a társulati tagok, hanem 
mások is beküldhetik idomitásra lovaikat. 

A ' A nemzeti banknak átengedett állami jószágokat), melyek még nin
csenek eladva, a bank bérbe fogja adni. 

0 (Takarék-pénztáraink), mint kölcsönző s hitelintézetek — írja a B . 
H . egy czikke — távolról sem felelnek meg e hivatásuknak, főleg elavult 
ezerkezetüknél fogva; ugyanis a mai takarék-pénztárak csak a helyben levő 
ipart és kereskedést gyámolitják kölcsönzéseikkel, mert az ipar és kereske
dés a takarék-pénztar helyén központosulván, a kamatok befizetése, sőt 
maga a kikölcsönzés is sokkal kevesebb akadály 1 val jár, mint a földbirtok
nál, mely igen ki van terjedve s a takarékpénztártól sokszor messze esik. 
Ez okból igen üdvös volna azon rendszabályt föláll-1ni. hogy valamint a biz
tosító-társaságok, ugy a takarékpénztárak is bízzanak meg a vidéken hiteles 
ügynököket, kik a földbirtokosokkal a kölcsönzési ügyet elintéznék és ke
zelnék. 

O (A szolnokmegyei gazdasági és lovategylet kiállítása) Török-Szent-
Miklóson sept. 27.—30-án, a mult évi kiállításokat sok tekintetben fölül
multa. I. Termények : búzáért kapott Lelovits Gyula ezüstérmet, Pétery 
Kár. bronzérmet, Hubai Bertalan s Burai Kis Ján. dicsérólevelet; repezéért 
gr. Szapáry Gyula dics. levelet, Hubai Bertalan jegyzőkönyvi dicséretet; 
kölesért Redl Jenő bronzérmet; lenért ugyanő dics. lev.; kukoriczáért D o 
monkos Ferenczné ezüstérmet, Orczy Antal és Megyesy Károly dics. lev., 
Jurenák Sándor jegyzőkönyvi dicséretet; dohányért gr. Szapáry Gyula dics. 
lev.; takarmányrépáért gr. Szapáry Iván ezüstérmet, Plank Ferencz dics. 
lev., tak. répamagért, Hubay Bért. dics. lev. — II. Kertitermények : gyü
mölcsért kapott Jurenák Sándor ezüstérmet; aszalt-gyümölcsért Nagy A m -
brusné bronzérmet; gyümölcsért Fazekas Károlyné dics. lev.; szőlőért Benke 
Albert bronzérmet, Orczy Antal jegyzőkönyvi dics.; konyhanövényekért gr. 
Szapáry Józsefné ezüstérmet; paprikáért, Eördög Fer. dics. lev.; főzelékért, 
Csernyus Ferenczy Katalin. — III . Gépek : eketalyígáért, Gubicz András 
ezüstérmet; öntött szántóvasu ekéért, Rock István bronzérmet, Lábosy Ján os 
dics. lev. — rV. Versenyszántásnál: a 20 ft. első dijat Töröcsik István és 
ezüstérmet; 15 ft. második dijat és bronzérmet Forgó István; a 10 ft. har
madik dijat Varga János I az 5 ft. negyedik dijat Kellé András nyerte. — 
V. Szarvarmarha : üszőért 40 ftot s ez. é. nyert Jurenák Sándor, s ugyanaz 
25 ftot s bronzérmet, 20 ftot Tassy Károly, 15 ftot Fazekas Károly, 5 ftot 
Balogh Mih., bronzérmet Koller József, a többen dics. lev.; tehénért, Tassy 
Károly ez. é., kisborjuért, Mocsi György br. é.; borjastehénért, Nagy József, 
gr. Szapáry Gyula és Nagy István dics. lev.; bikáért, Fridrik Antal. — V I . 
Lovakért: ezüstérmet nyertek : Fazekas Károly, gr. Szapáry Gyula, Koller 
József és Mocsy György ; 25 ftot Farkas Sándor, 20 ftot gr. Szapáry Iván; 
bronzérmet: Fridrik Antal, Wodianer testvérek; 25 ftot Ugrai La j . . 10 ftot 
Mechler Á d á m ; dics. lev. számosan kaptak. — V I I . Sertésekért : 20 ft. nyert 
Fejér Miklós, 16 ftot Mocsy György, 6 ftot Mocsy György kanásza. —VJJJ. 
Iparkészlet- és konyhagazdaság : ezüstérmet ketten, br. é. egy és dics. lev. 
ketten kaptak. A kiállításon volt a többek közt 19 tertés, 44 ló, 42 szarvas
marha és 18 mindenféle gép. 

Kozlntézetek, egyletek. 
+ (A pesti magyar műegylet ügyében.) A „ P . N . " f. hó 21-ikí számá

ban B. aláírással egy czikk jelent meg hazai müegyletünk érdekében, mely
nek kivonati tartalma imez : „Nemzetünk minden irányban halad s igyek
szik, hogy mindennemű tehetségei kifejlődjenek és virágozzanak. A 
gazdászat, ipar és gyakorlati tudományok gyarapítására czélszerü intézetek 
alakultak; az irodalom és költészet iránti részvét mindinkább terjedni kezd; 
az Akadémia, a Kisfaludy-társaság közpártolás tárgyai. A tudományok 
ápolására áldozatkész lelkesültség mutatkozik mindenfelé. Igen óhajtandó, 
hogy a tudomány és irodalom fejlettsége mellett az anyagi és lelki szépség
nek képviselője, az érzelmek nemességének egyik nagy eszköze és ápolója : 
a képzőművészet is részesüljön ama közfigyelemben, melyet annak méltósága 
és közös czélunkat illető jelentékenysége igényel. Honunkban a képesség és 
hajlam e téren nem hiányzik. Ezt, a nélkülözések daczára, s gyakran nagy 
küzdelmek mellett uj és uj erővel fölmerült reményteljes tehetségek művei 
eléggé tanúsítják, ámbár eddig csak egy állott fenn honunkban, mely e szép 
tehetségeket, korlátolt eszközeihez képest, némi eredménynyel ápoíhatá : a 
pesti műegylet, mely mult közgyűlése alkalmával kizárólag hazafiúi érzelmű 
egyénekből alakult választmánya által határozottabb irányt nyert, a „ m a 
gyar műegylet"-nek neveztetett el. Egyszersmind fŐczéljaul a hazai művé
szet fólsegélését, nemkülönben a műlapok minél gondosabb, czélirányosabb 
és a közönség igényeit kielégítő kezelését tűzte ki. Rendeltetésének megfelelő 
ily szervezeténél fogva, egyedül a részvényesek száma határozand jövője 
fölött; nyilvánosan kell tehát kijenlentenüok azon forró óhajtásunkat, hogy 
a honnak műkedvelői, sőt minden lelkes fin, kik a nemzet fensőbb érdekei 
iránt hazafiúi kegyelettel viseltetnek, az intézet gyámolitásában minél jelen
tékenyebb részt vegyenek. Minél több részvényes lesz, az intézet annál 
inkább fog virágzani. Részjegyek, melyek mindegyike után a mülapnak egy 
példánya évenkint kézbeeittetik, 5 ft. 25 kr. lefizetése mellett, az egylet 
ügynökeinél a vidéken, vagy az egyleti titkár Ritter Sándor urnái Pesten, 
feldunasor 8 sz. alatt szerezhetők." 

/ \ (A nyitrai gazdasági egyesület) j ö v ő november 12-én fogja alakuló 
közgyűlését tartani, melyben főtárgy az alapszabályok vizsgálat alá vétele 
leend. 

V u . Cj>. 41. H . - IMO. 
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- j - (A magyar Akadémia összes tökéje) mult hó végéig 1,357,110 ft 
54 kr a 563 db arany volt . 

+ (A Múzeum dísztermire) eddigeli 24,349 ft 90 kr a 82 arany 
gyűlt be . 

4 - (A kolozsvári nemzeti szinház állandósítására) eddigelé 300 ada
kozótól 28,681 ft 85 kr., 11 arany éa 1 tallér gyűlt be. 

© (A Gusztáv-Adolf egyesület) azon határozata nem áll, hogy a páten-
eileg nem rendezett egyházközségeknek nem nyujtand aegélyt; többi között 
a lugoai egyesült proteatane egyházközeéget legújabban 1000 fttal aegé-
lyezte. 

Közlekedés. 
+ (A dunagözhajózási-társulat) okt. 17-én egy gőzhajót küldött a 

győri Danán föl Moaony-felé a viz megvizsgálására, hogy alkalmas-e a hajó
zásra? H o g y alkalmas, azt már hónapokkal ezelőtt Medgyaazay kapitánynak 
Spirta hajójával Mosony alá evezése mutatta. 

b . (Az ausztriai vasutak hossza) 1850. év végén 296 mértföld, 1859. 
év végén pedig 617 mérföld v o l t 

© (Az ausztriai távíróvonalak hossza) 1848-ban 125 német mérföld 
vol t ; 1859 végével pedig 1500 mérföld. 

m i I I j s Á g ? 
+ (Szántóffy Antal), pesti belvárosi plébánoa és prépost ur — mint a 

„ P . H . " irja — illető helyen előterjesztést tett, a fővárosi női praeparandia 
magyar lábra tétele végett, miután eddig egy csehországi pap német nyel
ven vezette. 

-+- (Szondi-emlék.) Hontmegye közönségének f. hó 2-án Ipolyságon 
tartott kaszinói gyűlésben résztvett képviselői, Drégelvár hőslelkü védője 
Szondi Györgynek, önkéntes hozzájárulás utján szobrot emelni határoztak. 
Pajor István és Pongrácz Lajos urak pedig, hogy szellemi tehetségeikkel ia 
hozzájáruljanak szülőföldjük ezen hősének dicsőítéséhez, elhatározták részük
ről egy Szondi-emlékkönyv szerkesztését és kiadását, a a befolyandó tiszta 
jövedelemnek, a honti kaszinó által tervezett Szondi-emlékre teendő, száma
dás melletti felajánlását. Mely czélból felhívják az összes két hazabeli irókat, 
hogy bármily nemű éa tárgyú, de kiváltkép Drégelvarra és Szondira vonat
kozó müvekkel, rajzokkal, oklevelekkel, vagy csak ezeket megérintő adatok
kal, utasításokkal atb. kitűzött kettős czélukat elősegíteni aziveakedjenek. A 
kéziratokat a leveleket f. év végéig ezen czim alat t : „Pa jo r István ügyvéd
nek, BalassaGyarmotra" kérik bérmentve utasitni. 

£\ (Vélt mágnás.) Egy angol természetbúvár Magyarországot beutaz
ván, már visszautában Bécsbe ért, midőn hallja, hogy Pesten az Akadémia 
Széchenyi-ünnepét tartja. Azonnal leutazott Pestre s midőn az ünnep napján 
a Múzeumba ment, a bejáráé alatt zsinóros ruhájában buzogányoaan ott álló 
kapust valami díszruhába öltözött magyar mágnásnak vélve, nagy tiszte
lettel hajolt meg előtte — s csak azután világosodott fel tévedéséből, midőn 
látá, hogy a vélt mágnás az érkező kocsik ajtaját nyitogatja s a vendégeket 
kiemelgeti. 

+ (Esti zene.) Gró f Mikó Imrét az egyetemi ifjúság f. hó 20-án esti 
zenével tiszteié meg az „ A n g o l királynő" szálloda előtt. A z egyetemi da
lárda 7 azép dalt énekelt, a a fővárosi közönség nagy száma tanúskodott az 
összes haza köztisztelete felől. 

+ (A nemzeti szinházi választmány), ugy halljuk, egy uj taggal sza
porodott gróf Károlyi Lajosban. 

+ (Sárközy népzenetársasága) jelenleg Németországban utazván, jeles 
játéka mindenütt nagy tetszésre talál. Közelebb Stuttgartban a koronaher-
czegnél a würtembergi király előtt játsztak, s nem elég, hogy a hallgatókat 
zenéjükkel elragadák, hanem — mint a „Hölgyfutár" irja — közkívánatra 
még a csárdást is el kellett tánczolniok. 

A (Magyar zsidó imakönyvek.) Zichermann Ignácz a „ D e b r . K ő z " -
ben indítványozza, hogy a zsidók számára ezután magyar imakönyvek nyo
massanak. 

+ ([Prielle Kornélia) tehát még sincs szerződtetve nemzeti színhá
zunkhoz. A „ P L . " agyanis azt irja : Vo l t alkalmunk az eredeti szerződést 
látni, melyet Reazler igazgató ur Prielle Kornélia asszonynyal kötött. A 
szerződéai ido kezdődik okt. 16-án éa tart virágvaaárnapig. 

© (A budapesti lánczhidtársulat) jövő nov. 17-én tartja közgyűlését 
Bécsben. 

x . (ReményiPozsonyban) hangversenyt rendezett az ottani evangélikus 
kóroda javára, mely a költségek levonása után 329 ft. 96 krt jövedelmezett. 
A „ P r . Z t g . " írja ez alkalommal, hogy Reményi, hazájában mulatósa alatt 
mintegy 20,000 ftot adott jótékony czélokra, mi elég hongoaan azól művé
szete 8 nemeelclküsége mellett. 

x . {Kolozsvári könyvárus Burián Pál), f. hó 12-én élete 71-ik évében 
halt meg, benne a régibb irodalomnak hazánkban első rangú ismerőjét vesz
tettük el. 

b . (Drága asztalteriték.) A fejdelmek varsói találkozása alkalmára az 
orosz czár számadására Boroszlóban egy 2180 darabból álló finom porczellán 
asztalteritéket rendeltek meg, melynek ára 3000 tallér. 

+ (A Havi-féle magyar operának bukaresti kirándulásáról) a , ,K. 
K ö z l ö n y " hja : Havi úrtól fiakarestből levelet vettünk, melyben társasága 
ottani viszontagságának alapindokait más színekben adja elő, mint a hogy a 
lapok hozák. Legnagyobb baja az volt, hogy rendkívül taxáltatott a színhá
zért, a mit egy nálunk levő tüzetes leírás is igazol; de másrészről a sze
mélyzetre ia nagy volt a kiadása, összehalmozódván a vendégek, a mint ezt 

egy értesítőnk iratából látjuk. Havi or a jóerők Összeállításával eleget tett a 
magyar művészet hírnevének, de roszul kiütött számítása által szintén ak
korát ártott; éa még a mint látjuk, nem is magéban a számításban volt a 
főhiba, hanem abban, hogy a bizonyos a számításban, bizonytalan, sőt 0 (null) 
lett az eredményben. Havi ur hazugságnak állítja az t hogy az országos vá
lasztmány ruhatára veszélyben lett volna. Legnagyobb károsodásukat a ka
landor Mircae okozta, ki világul ment, miután őket jó l belevitte. Havi ur 
állításainak alapvonásai öaszeütnek egy , kezünkön levő tüzetes leírással, a 
mely pedig veri őt egyebekben — de e két adatból ugylátszik, hogy ők ott 
egy örvénybe jutottak, mely legnagyobb részt balaorsuk műve volt. 

+ (Késő szülés.) Szenteaen egy hetven évea nő közelebb gyermeket 
azült; azonban csakhamar utána mind az anya, mind a gyermek meghalt,, 

& (Nincs többé Römer-Saal.) Pesten a király-utezai Römer-Saal egy
kori buzgó látogatói, ha néha bejőnek Pestre, e nevezetes helyet „Árpád-
teremmé" átváltozva fogják találni; mert a czimen az előbb vöröapaláatos 
római helyén ott áll a buzogányos Árpád, rettentő ütésre emelve karját. E 
változás egyébiránt csak kívülről történt; belől minden a régi maradt. 

£\ (Pesten a terézvárosi bucsu) mult vasárnap okt. 21-én ment végbe 
8 rég nem volt oly népes; nagy volt a bábossátrak sokasága, nagy a népto
longás, a kedv azonban nem volt oly rózsaszínű, mint máskor; most nem 
hangzott minden kurtakocsmából a füleket rázó zene a csak itt-ott szólt egy 
egy sipláda, az is keringőt játszva, melynek hangjainál ugyancsak keringő
zött a terézvárosi fiatalság, ki attilában, ki budában. ki kabátban, de kivétel 
nélkül mind magyar kalapban. 

-J- (A Múzeum dísztermére) ujabban Babarczy-Bérczy Vilma Szeged
ről 91 ft 60 kr., Markovics- Török Klementina Aradról 21 ft, Hol lósy-Vu-
chetich Emilia Buziásról 19 ft, Osztroluczky-Podmaniczky Magdolna P o 
zsonyból 126 ft gyűjtött Összegeket küldtek be. 

L\ (Az 1854-ki államsor sjáték-kölcsön főnyereménye) 73,500 ujft Prá
gában Lutzer-Dingelstiidt Jenny asszonyé lett s már ki is fizették neki.. 

0— (Regenti léghajós) legutóbbi légutazása Bécsben szerencséeen si
került. A lebocsátkozáa azonban fáradalmáé és vészlelje* volt. Másfél óráig, 
nevezetes magasaágban tartott hajózása alatt, átment a Duna balpartjára, 
majd meg vissza a j o b b partra, a Kahlenberg felett Klosterneuburg a Grei-
fensteinig, a iámét visszaszállt a Duna balpartjára egész Stokerauig, hol egy 
erdőben kisérlé meg a lebocsátkozást. De a kivetett horgony nem fogott, 8 
az alsó rétegekben erős szél járt. A z utazok a fiatal erdő fáiba kapaszkodtak 
a iparkodtak a hajót a fákhoz kötni. D e a azél ismét felemelé a hajót, mely 
a hozzá kötött fákat tövestől forgatá ki. Végre hat kísérlet után sikerűit a 
kiszállás, melynél egy a hajó közelében levő erdész, több segédjével nyújtott 
segédkezet. 

+ (Lowe óriási léghajója.) Mar vagy másfél év óta emlegették a la
pok, hogy Lowe Amerikában roppant léghajót építtet s azzal, ha elkészül, 
több merész vállalkozó társaságában Európába szándékozik útjőni. Ez óriási 
léghajó, melynek képét lapunk régebben hozta ia, valahára elkészült, e szept 
8-án hozzáfogtak a töltéséhez, miközben a ráaggatott 200 homokos zsákon 
kivül 125 embernek kellett köteleknél fogva tartani, hogy idő előtt föl ne 
repüljön. Már 450,000 köblábnyi légazesz volt a léggömbben, midőn az egy
ezerre felülről aljáig kettévált a a aok drága légszesz a levegőbe szállt. A 
burok nem volt elég erős, hogy a roppant mennyiségű légszesz nyomásának 
ellenállni birt volna. Egyébkint L o w e ur csak örülhet neki, hogy léggömb
jének volt annyi embersége, hogy előbb kettévált, mintsem a veszélyes utat 
megkezdték, mert akkor nemcsak a légszeaz, de a bennülök élete is kárba 
ment volna. 

— (Kaszinó Török-Szt.-Miklóson.) E helyről október 21-ről irják : A 
mi után oly rég sóvárogtunk, hogy városunkban kaazinó-egylet alakulhaaaon, 
valahára megtörtént. Köszönet érte közreműködő polgármesterünknek, de 
különösen közkedvességü éa szeretett elnökünk Ipolyi Stummer Arnold plé
bános urnák; mert bátran kimondhatjuk, hogy majdnem egyedül az ő min
denhová kiterjedő figyelme és munkássága ada meg e rég óhajtott vágyaink 
teljesülését, ki alig tevé be lábait városunkba, már is sietett a több idő óta 
oly szétágazott polgári társaséletet ösazeolvasztani; mit erélyes utánjárása 
után im teljesülve is látunk.— Alakulási gyűlésünk felsőbb jóváhagyás foly
tán a fentirt napon megtörtént, hol megválasztatván az elnökség és a tiszt
viselők, az egylet magát alakúknak nyilvánitá. — És most nincs egyéb hátra, 
mint megfelelni azon várakozásnak, mely jelen korszakunkban ily társulat 
működésétől méltán megváratik, t. i. szerezni magunknak nemes irányú idő
töltést, hogy hathassunk erőnktől kitelhetőleg, a közczélok kivitelére. — 
Ki . . k György. 

+ (Kolozsvárt is valószinüleg photogennel fogják világítani.) A „ K . 
Köz löny" irja, hogy a város egyik legtevékenyebb polgára az esküdt közön
ségnek azon ajánlatot tette, hogy kész az utczákat photogennel világítani 
ugyanannyiért, mennyibe a mostani halvány világítás kerül; a lámpákat a 
photogenvilágítashoz saját költségén alkalmazza, e hat év múlva azokat a 
vároanak ajándékozza. Ez ajánlat következtében f. hó 13-án ment végbe a 
versenyvilágitáa a photogen éa a javított olajlámpák közt a középutezában. 
Miután a verBeny a photogen réezére igen jó l ütött ki, igen valószínű, hogy 
az esküdt közönség az eziránt tett ajánlatot nem fogja visszautasítani. 

— N.-Szalonta (Bihar), okt. 13. (Kitüntetés. Községi törvénykezés el 
nem fogadva.) Legközelebb a városháznál a helybeli hivatalnokok élén cs. 
k. szolgabíró N. L. ur által a 42 ujforintos koronás arany érdem-kereezt. M . 
F. polgármester ur mellére feltüzetett. A jutalmazott érzékenysége zokogva 
ejtett könyekbe tört ki, a nem reménylett szerencsén és kitüntetésen meg
lepetését fejezvén ki, hű alattvalói hódolat-és köszönettel tett elfogadását 



hivatalosan a legmagasbb trón zsámolyához kérte feljuttatni. — Folyó hó 
7-én a városi értelmesb lakosok felsőbb rendelet folytán gyűlésbe hivattak, 
a hol is 25 ft erejéig az önbiráskodás, tehát a községi törvénykezési hatóság 
gyakorlatba vétele iránt kivánt nyilatkozat jö t t kérdésbe, mit el nem fogad
ván, a gyűlés egyhangúlag a kérdéses javaslatot országgyűlés által kivánja 
életbe léptetni, — s az e feletti határozat felsőbb helyre terjesztetett. 

0 (Templomrablás.) Szabadkán a napokban több gonosztevő betört a 
főtemplomba s midőn már jó l megrakodva az utczán ballagnának, találkoz
nak egy részeg emberrel, ki őket észre sem véve, magával beszélve e szava
kat kiálta : Megöllek benneteket, ha százan vagytok is. Mire a tolvajok meg
ijedtek B a lopott tárgyakat az utczán eldobálva, elosontak. 

+ (Mérges bogarak.) Oroszország délvidékein apró mérges bogarak 
jelentek meg, melyeknek csípése következtében, mint onnét irják, már több 
mint 400 ember halt meg. E rovarok Ázsiából jőnek s C0—70 év elölt is tet
tek már látogatást Oroszországban. 

+ (Drága festmények.) A Culling Eardley-féle londoni képcsarnok 
festményei elárvereztetvén, közölök egy Murillo-féle kép 225,000, egy Ru-
bens-féle 187,000, egy Rembrand-féle 46,000, egy Van Dyk-féle 25,000 fran
kon kelt el. 

© (Columbusnak márványszobrot állítottak Limában.) A szobor Olasz
országban készült s igen sikerültnek mondatik. 

© (Egy angol költő vadregényes halála.) Sheridan Knowles 76 éves 
angol költő, ki a kormánytól 2000 ftnyi nyugdijat húzott, az „ A r o t i c " nevü 
csavar-gőzössel a keleti tengeren a tengerbe merült. H o g y mi indithatá az 
öreget a keleti tengerre utazni, bizonytalan. Ha tán vadregényes halált ke
resett, azt a hajótörést szenvedett gőzösön elérte. 

— (Fölhívás.) Csókás Lajos ur, ki 1857 és 1858. években Nógrádme
gyében keblezett Halászi helységében tanítói hivatalt viselt, tisztelettel fö l -
hivatik, miszerint bizonyos peres ügyben leendő értekezés végett, jelenlegi 
tartózkodási helyét alulírottal mennél elébb tudatni szíveskedjék. — Op-
penheimer Jakab. Halásziban, u. p . Szakai. 

E g y v e l e g . 

— (Régi színlap Debreczenből.) Még pedig 1821-ből! s a mi még csu-
dálatra méltóbb, műkedvelőktől, kik a színészek javára léptek fel. A régi 
okirat (közepén a magyar czimerrel), melynek eredeti példányát e napokban 
vettük, szóról szóra igy hangzik : 

„Debreczen. A' Felsőbbek Engedelmével Ma Tsötörtökönn, November 
1-ső Napjánn 1821. E g y a' Magyar Játékszinbenn Gyönyörködő Nevendék 
Társaság által a' N e m z e t i J á t s z ó T á r s a s á g J a v á r a fog Előadódni A ' 
L E Á N Y I B A R Á T S Á G . Vig Játék 3 Felvondsbann. Kotzebue munkáiból. 
Magyarra fordította, és alkalmaztatta E d e r G y ö r g y . A' Darabban előfor
duló Személyek. Madame Braun, Leányok Tanítója; Leonóra, Natália és 
Vilhelmina, Tanuló Kisasszonyok; Ró'sa, Leonóra Vőlegénnyé; Monsieur 
Hopsza, Frantzia Tántz Mester; Iszák, részeges Kertész; Több Tanuló 
Leánykák. — Bilétek tatáltatnak reggeli 9 óránn túl a Játékszínenn. — Be
menetel Árra. Zártszék 1 fl. Első Hely 40 kr. A ' Galléria eltöröltetett. — 
Kezdődik a' Játék pontbann 6 órakor. — A ' szabad Bilétek mai naponn nem 
használhatók. — Jelentés. A ' jövő Vasárnap új erővel, 's egészenn új Rendel 
kezdi szokott Előadásait a' Nemzeti Játszó Társaság; melyről szólló bővebb 
Tudósítás az első Czédulákbann fog közönségessé tétetődni." 

+ (Nem jó mindent megköszönni.) Martinoff orosz szinész nem rég 
meghalálozván, koporsóját egy darabig művészek és tanulók vitték, de mint
hogy nehéz volt, csakhamar beleuntak e dicsőségbe; foltették tehát a kopor
sót a halottaskocsira, mit aztán 50 tanuló húzott. A z „Invalide" orosz lap 
elbeszélvén az esetet, egyúttal köszönetet mond a rendőrségnek, azon tapin-
tata és mérsékleteért, mit ez alkalommal tanúsított. Erre a rendőrség kapja 
magát s a „RendŐri-ujságban" azt feleié : hogy a rendőrség hivatalos eljá
rásának megítélése egyátalában nincs az „Inval ide" szerkesztőségére bízva, 
a annak nincs joga a rendőrség tetteit megróni, következőleg dicsérni sem. 

0— (Zschokke Henrik, a hires német iró, Napóleon Lajos felöl), 1827. 
jul . 27-én Bonstetten barátjához irt levelében ezt mondja : „Azó ta a Schinz-
nachi fürdőben voltam aSt .Leu- i herczegnőnél. ( I H . Napóleon anyja.) Ezen 
mostoha leányát Napóleonnak, ön Hortenaia név alatt ismeri, a herczegnő 
elmés, szeretetreméltó, elénk franczia hölgy. Fia Lajos herczeg, — ki „ N a 
póleon éa H-ik Fridrik közti paralelláimat" leforditá — két izben keresett 
lakomban, de nem talált honn. — Kár ezért a fiatal emberért. Belőle, ha 
trónra jutott volna, válhatott volna valami. Szeretném, ha a dán király fiául 
fogadná." — A z öreg Zschokke sajnálkozó jövendőlése bámulatosan teljesült. 

+ (Uj találmányú ágyuk.) E g y Lynet nevü angol oly vontcsövű 
ágyút készitett, mely 28 font lőporral és 160 fontos golyóval megtöltve, 5 % 
angol mérföldre hord. 

+ (Gyógyszer fagyos tagokra.) M.oet, midőn a tél küszöbünkön áll, ket
tős érdekkel fog birni a következő kenőcs recipéje, mely fagyos tagok gyó
gyítására szo lgá l : 1 lat porrá tört oltatlan mész, babszemnagyságu kámfor
ral s kevés borszeszszel vegyitendő, hozzá annyi faolajt vévén, hogy az egész 
keverék kenőcscsé váljék; melyíyel a fagyos tagok bekenendök, — még j o b b 
azonban e kenőcsöt ruhára mázolva az illető helyre alkalmazni. 

Levelezés. 
D u n a - S z e r d a h e l y (Csallóköz), october 12. (Színészet és tűzvész.) 

Mily hatásos befolyást gyakorinak a társasélet fólvillanyozáaára a vidéken 
működő színtársulatok, mi Csallóköz-szerdahelyiek — kik többnyire a kis

városi élet unalmainak prédájául vagyunk kitéve, — érezzük legjobban, mert 
mióta Hubai Gusztáv dráma- és népazínmü-társulatával körünkben van, oly 
édes szórakozásnak nézünk eléje, miszerint napjaink egyszerű örömei mellett, 
eszünkbe sem jut a nagyvárosi élvek tarka sokasága. 

Hubainak Nyitráról hozzánk érkezett színtársulata, — újonnan átala
kított színházunkban — sept 16-án kezdé meg előadásait, s mostanig válto
zó sikerrel működött; minek oka nem a közönség részvéthiányában keresendő 
— miután Csallóköz lelkes közönsége a szinügy pártolásában soha sem ma
radt hátra, sőt a legsürgősb őszimunka daczára most ie szorgalmas látogatója 
színházunknak, hanem az igazgató tapintatlanságán alapszik. A z igazgató 
ugyan is, társulatával a kitűzött határidőnél korábban érkezvén hozzánk, min
den előleges jelentés nélkül neki rontott az olőadásoknak,8 anélkül hogy bér
letet nyitna, vagy a vidéki közönséget ittlétéről értesitte volna, folytatta az 
előadásokat. Természetes, hogy ilyetén eljárás mellett a bevétel egy 22—24 
tagból álló társulat szükségeinek födözésére elégséges nem volt 1 Ez a türel
metlen igazgatót a közönség irányában azon méltatlanság elkövetésére indí
totta : hogy miután társulata Csallóköz részéről pártfogást nem nyer, még 
néhány előadást rendezni, azután pedig városunkat el fogja hagyni. Pedig mint 
mondám, az igazgató, társulatának érdekében mindeddig semmit sem tett, de 
még csak a közönség közöl sem szólított föl senkit, hogy társulatáért tegyenek 
valamit. Ezen elhirtelenkedett és gyöngédtelen tette az igazgatóságnak, az ezt 
nem érdemlő csallóközi közönség irányában, mindenesetre megrovásra méltó, 
mert ne bigyje az igazgatóság azt, ha a közönséggel érintkezésbe teszi magát, 
és társulatának javáért minden követ megmozdít, ezzel igazgatói avagy urite-
kintélyét veszélyezteti, nem, csak kötelességének tesz eleget, ée életrevalóságá
nak adja csalhatatlan bizonyítékát. Szerepet cseréltünk tehát—ésaközönség 
közöl egyes lelkesek tették meg azt, mit azoknak kelletett volna megtenniük, 
kiknek a dolog legnagyobb érdekében állott, t. i. bejárták a vidéket, ée a 
társulat számára bérletet gyűjtöttek oly eredménynyel: hogy 24 előadásra 
700 ftnál több Íratott alá. Ezáltal lehetségesé vált a társulatnak hosszabb 
ideig itt maradása, mely időköz — ugy hiszszük — elégséges leend mind a 
csallóközi közönség kitartó buzgalmának megismerésére, mind pedig az el
lene elkövetett méltatlanság — komoly megbánására. 

Hubai színtársulata — daczára abbeli megjegyzésünknek, miszerint egy 
társulatot nem a tagok száma, hanem azok képzettsége tesz jóvá — a vidé
ken egynek a jobbak közöl mondható. A z összevágó a kerekded előadás, 
ezerepeiknek hibátlan tudása, a jó l iskolázott kar e társulatnak átalános j ó 
tulajdona. Előadásaikat Jókainak Dózsa György czimű szép drámájával 
kezdték meg, utána pedig Csikós, Rab, Bátort Mária, Kétpisztoly, Bíbor 
és gyász, Kisértet, Mama, Marcsa és Koldusnő czimü darabokat adták. 
Ezúttal — miután több előadáson keresztül szerencsénk vala egyesek játé
kát tanulmányozhatni, — levelezői tisztünknél fogva szabadságot veszünk 
magunknak, a társulat jelesebb tagjainak ismertetését, e legelterjedettebb 
lapok hasábjain közzé-tenni. A társulat lelke Hubainé. Csinos színpadi alak
ja, és ügyes játéka miatt kedvenczévé lett a csallóközi közönségnek, ö l t ö 
zéke saloniaa, játékát sok kecs és kellem lengi át, vannak szerepei, melyeket 
művészileg személyesít. Csak azt szeretnők — adandó alkalommal — tőle 
megkérdezni : vájjon a „Koldúsnőben", midőn mint Bergen Pál kovács neje 
„kanászkalapban ' színpadra lépett, mért feledkezett meg arról — hogy a 
szász Marlenbergben ilyetén kalapok akkor még divatban nem voltak? — 
Sztupa a cselszövény és ánnány élethű személyesitfije — jeles intrikos. Mint 
Poplavecz, Rikóti, és Sir Patrik, mondhatni kitűnő. Hubai j ó apaszinész, a 
hősies szerepekben is helyén van, csak fiatal herczegeket soha ne személye
sítsen. Dóméné drámai képzettséggel biró egyéniség, meglehetős anyaazi-
nésznő, hangja kimerült és gyönge, de mimikája j ó . Bokodi szorgalmas fiatal 
színész, mult nyár óta — midőn őt utolszor láttuk, e pályán nagy haladást 
tön. Szavalata már tűrhető, de kézmozdulatai kissé még erőltettek. Szabó a 
társulatnak igen haszonvehető tagja, orgánuma kitűnő, játéka különösen a 
„gentleman" féle szerepekben sok ügyességei bir, — csak drámában a túlsá
gosan gyors és hadaró beszédtől őrizkedjék. Völgyi népszínmű-énekes, 
hangja erőteljes, alakja férfias, de szavalata még darabos, és játékához több 
tűz, több elevenség kívántatik. Szabóné erősebb oldala a — komikum, játé
kában van lélek és tüz, de hangja gyönge — az ÍB sipító. Keletinének mint 
népazinmű-énekesnének hangja kissé fátyolozott, de azért kellemes. Iskolája 
j ó , játéka ügyes, szorgalma észrevehető, azért a közönség részéről nagyobb 
elismerést érdemel. Körösi a közönséget gyakran megnevetteti, szakasztott 
Vlad Marczi, a bárgyúság hü személyesitöje ha túlozni nem fog, lesz belőle : 
komikus, nem komédiás. Keletihez szokni kell, — ajánljuk neki, miszerint a 
színpadoni túlságos pöfTeszkedéstöl szokjék el, és szavalat közben ne harap
dálja el oly irgalmatlanul a szavak végső tagjait. Kömíves, Kőmivesné ée 
Völgyiné kezdő színészek, első a komikum, második a drámai, harmadik pedig 
a szende szerepekben tökéletesíthet! magát. Mi a társulat többi tagjait illeti, 
ezek irányában referensi csekélységünk elnézést kér, mert eszünkbe jut ama 
latin közmondás „ D e mortuis aut bene, nut nihil" melynek értelme oda 
megy ki — hogy ha felebarátodról jó t mondani nem tudsz, roszat ne szólj ! 
— Es most a szerkesztő úrtól bocsánatot kérvén azért, hogy lapjainak kor
látolt terén a szokottnál nagyobb foglalást tettünk, annak egyszerű megem
lítésével zárjuk be sorainkat : miszerint e hó 7-én városunkban tűz ütvén ki, 
csakhamar két ház lett a pusztitó elem martaléka, melyek egyike mint hall
juk — biztositva volt. Ezt pedig teszszük azért, hogy alkalmat vehessünk 
köszönetünket nyilvánitani — ax itt működő színtársulat egyik derék tagjá
nak Bokodi úrnak, ki figyelmet ébresztő elszántsággal a tüz eloltásánál 
közreműködött. Fogadja e város polgárainak nevében legforróbb köszöne
tünket. 10t. 

— a*tfn I 
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44. sz. feladvány. — W e i s z A. J. tanártól (Budán). 

Sfttét. 

• H gg§ 
H ÉH V 

HP I H H 
11 1 1 

11 11 I 
B á ál I 

• 1 H • • 
H 

a b c d e f c h 

Világos. 

Világos indul i 4-ik lépésre matot mond. 

A 3 9 . számú fe ladvány megfej tése . 

(Loyd Sámueltol.) 

Világos. 

1) B g 7 - g 3 . 
2) H e 1 — f 8 
8) g 2 - g 4 * 

Világos. 
I. • _ g 3 : 

A ) 

Sötét. 

F f 2 — g 3 : v a g y 
F lép. 

Világos. 

1) 
2) B g 3 — h 3 f 
8) g 2 - g 4 £ 

B) 

1) 1.2 
2) B g 7 - g 4 
3 ) B g 4 
4) g S 

1. 4 T 

Söfet. 

F f 2 — e 3 vagy 
F e 3 — g 5 
F g 5 - h 4 : 

Világos. 

1) 
8) 

3) B g 4 - g 3 : 

4) B g 3 - h 3 £ 

C) 

Világos. 

1) B g 7 — b 7 
S) B b 7 — b 1 
8 ) B b l — h i t 

4) B h 1 — b 2 

5) g 2 - g 4 t 

Sötét. 

F f 2 — e 3 vagy 
F e 3 — g 6 
F g 5 — b.4 

g 3 — h 2 : 

Világos. 

1) 
2) 
3) B b 1 — e 1 
4) K f 6 — g 6 
5) B e 1 — e 4 

SOtét. 

F f 2 — e 1 ! 
F e l - h i 

Sötét. 

F f 2 — e 1 
F e 1 — g 3 : 
K b 5 - b.4 

SÖtet. 

F f 2 - g l 
F g l - h 2 
K h 5 — h 4 
K vagy F lép. 

IMint 3 és 4 lépésest helyesen fejtettélt meg. Feesprémien Fülöp József. — 
/.essen : Báró Meszéna István. — Vj-Becsin : Cselkó György. — Hértkátán : Kun Sán
dor. _ Gyulafehérváron : Horváth Lajos. — Lástló/alván : Vclics Alajos. — Kit-Kürtö
tön : C » - y K. — Díirerseaien .-Sperber F. — Si.-K.-Ssa&adján í Fürst Sándor. — 
Karaneton : Pótor Dániel. — Hrunowon (Galicziában) : Szenger Ede — Dárdán : Tba-
venet Lajos. — Dobrán : Varga József. — Rimattombaton : Baksay István. — Jfoortm i 
Eadváner Vilmos. — Stolnokon: Reisinger Imre. — donorodon : Keller Lajos. — íTessí-
kóeton : D. P. — r«rC*-Ss.-Jfi«/oio» : Franki A. — Ss.-JlfiAstfyon : Dióssy László. — 17.-
M.- Vásárhelyen : F. ö . — Parabutyban : Rothfeld József. — Ss.-JfiAd7yon : Szálai Sándor. 
— T.-Füreden : Nánássy Gyula. 

Hint 5 lépésest helyesen fejtették meg. Vettprémbtn .- Fülöp József. — Vj-
Btctin : Cselkó György. — Hirekátán : Kun Sándor. — Gyula-Fekirvárotl : Horváth 
Lajos. — Karaneton : Pótor Dániel. — Dárdán : Thavenet Lajos. — Rimattombaton : 
Baksay István. — B.-M.- Vásárhelyen : F. ö . 

Rövid értesítések. A 38. sz. feladványt még helyesen fejtették meg : Gyula-Fehir-
várott : Horváth Lajos. — Csongrádon •• Keller Lajos. — St—Mihályon: Dióssy László. — 
B.-M.- Vásárhelyen .- F. ö . — Kis-Kürtösön : Cs.—y K. — Galtán : Sas* Lajos. 

A 89. f. megfejtésénél a B g 7 — d 7 elsó lépésre Sötét F f 2 — d 4 mindent meg
gátol. — Emilnek .- A levelet vettük. A három hely közöl hová czimezzük a választ? Ad
dig is kttldjük üdvözletünket! 

Szinházi napló* 

Péntek, okt. 19. „Fox és Fitt." Vigjáték 5 felv. Gottschaütól. Csodál

juk, hogy e darab oly ritkán kerül nálunk szinre, annálinkább, mert egyike 

ex legérdekesebb szinmüveinknek, s a szerepek is jeles kezekben vannak, 

együtt vannak itt Egressy, Feleki, Munkácsy-F.-né, Szigeti, Tóth József. 

Szombat, okt. 20. „Hugenották." Opera 4 felv. Meyerbeertöl. A mai 

előadás különösen arról nevezetes, hogy Ellingerné ezúttal utolszor lépett 
fól szinpadunkon, hol szerződése letelt. Közönség nagy számmal jelent meg, 
búcsúzni a távozó művésznőtől, tapsok és koszorúkkal. Már több egy événél, 
hogy emlegetik, miszerint Ellingerné Parisba készül. Mi elhiscszük, de egy
szersmind megemlítjük ama másik hirt is, mely szerint az igazgatóság Ellin-
gernét ezentúl is fel fogná léptetni, külön játékdij mellett. 

Vatárnap, okt. 21 . „Vén bakancsot ét fia a hutzár." Eredeti nép
szinmü három szakaszban. Irta Szigeti József. E napon két előadás volt 
szinpadunkon, t.i. délben Reményi hangvertenye a pesti vakok-intézete javára, 
este pedig a fennebbi népszinmü. Reményi ezúttal több oly darabot adott 
elő, miket tőle korábbi pesti hangversenyein még nem hallottunk. Mint eddig, 
ugy most is legnagyobb tetszést aratott a magyar népdalokkal. Résztvettek 
még a hangversenyben : HoUósy L . -né , Egressy Gábor, ki Vörösmarty „ ő s z 
bajnok" czimü balladáját szavalá el. 

Hétfő, okt. 22. Komlóssy K.-né javára,uj azereposztással először: „Cid." 
Dráma 5 felv. Irta Comeille, ford. Hegedűs Lajos. A jutalmazott elismerést 
érdemel, hogy e régi franczia klasszikus drámát ismét elővette. 

Kedd, okt. 23. „Teli Vilmos." Opera 3 felv. Rossinitól. 

Szerda, okt. 24. Először : „Az adósok börtöne." Eredeti azinmü 3 felv. 
irta Szigligeti. Zenéjét szerzé Erkel Gyula. Szerdahelyi elejétől végig folyvást 
a színpadon van, s e körülménynek köszönheti a darab, hogy a közönség leg
alább nem — unatkozott. Különben a mü alkatrészei: adóaságeaináláa, kár-
tyázáa, csalás, lopás s a jellemtelcnségnek számos máa neme nem engedik 
meg, hogy a néző e fojtó légkörben jó l érezze magát. Nemesebb eszmék, 
igazi humor a a kedély melegaége ezúttal kimaradtak a számitáaból; igy most 
kérdés támad : fog-e ezen caak külaöleg Ö88zefűggő, belől ürea mű sokáig 
fenmaradni ? A közönaég hangulatából i télve, Szigligeti rövid életű müvei 
közé fog tartozni „ A z adósok börtöne." Különös megemlitéat érdemel Szer
dahelyi játéka — de az Iatenértt minek énekeltetik meg annyiazor azinpa-
dunk ezen derék tagját, a ki egyebekre van rendeltetve! 

Csütörtök, okt. 25. Pauli Richárd urnák, a kolozavárí nemzeti szinház 
elaő tenoristájának első föllépteül : „Alvajáró." Opera 3 felv. Irta Romani. 
Zenéjét Bellini. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5341. Szil-Sárkány. K. E. Tapasztalhatta ön eddig, hogy korábbi levele is meg

érkezett. A Sz. F. meg van rendelve. Grönlandot ezúttal nem kérjük. 
6342. Szatmár. B. B. Csodálkoztunk a levél tartalmán. Mind a két czikk régen 

megjelent már lapjainkban. Ujabbat kérünk. 
5343. N.-Szöllös. B. K. A munkácsi német levelezést illetőleg közöltünk egy czá-

folntot a P. U. mult számában. Ön felvilágosító nyilatkozatát már csak azért is mellőz
hetjük, mert hiszen jogunk van azt várni, hogy e téren is gyökeresen megváltoznak a 
dolgok. 

5344. G—y. K. A kivánt arezképek következni fognak; különben is lapunk pro-
grammja közé tartozik; a közéletben fölmerülő nevezetesb egyéniségek ismertetése. E 
tekintetben a V. U. eddigi folyamai bő tárházul szolgálhatnak. Bár mindig elég gyorsan 
adhatnók. 

5345. Kis-Tnr. H. R. Sajnálva tudatjuk, hogy e perczig semmi biztatással nem 
szolgálhatunk. Személyes utánjárás inkább vezetne czélhoz. 

5346. Felköszöntél). Zeng az ég. Most csak annyit, hogy itt vannak. 
5347. Déés. P. F. A kép hatalmunkban nem álló akadályok miatt késik. Bécsben 

van, s onnan minden perczben várjuk. Reméljük, ön e körülményben teljes mentséget fog 
reánk nézve találni. 

5348. Uj-Arad. Dr. Sz. A kivánt számot elinditottuk. Fogadja ön részünkről a 
szives érzelmek ószintn viszonzását, s engedje, hogy kedves tollával mielőbb találkozhas
sanak olvasóink. A még hátralevő czikk régóta soron volt, s várta a megjelenést. — 
Vájjon Szemere Miklós mikor adja ki végro összes költeményeit? nem tudjuk. Több izben 
volt már róla szó, de a szerény költő mindenkor visszatartotta azokat. Önnel együtt mi is 
óhajtanok, hogy azok összegyűjtve vegre napvilágot lássanak. 

5349. Berettyó-Újfalu. I. S. A kórösszegi torony szép rajzát és loirását köszö
nettel vettük. 
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Holdnegyed : © Holdtölte 29-én 8 óra 5 perczkor este. 

T A R T A L O M . 

Palóczy László (arczkép). — Bariska. Tóth Endre. — Az utolsó kardcsapás (vége). 
Papp Miklós. — Váztatok Olaszországból. Róma és Nápoly (folyt, és vége). Kist Elek. — 
Tengerparti mozgó ágyutelep (képekkel). — Széchenyi emlékezete. Arany János (képpel). 
— A maszlagos redószirom (rajzzal). Dr. Ss. — Tarhas : Kőpép- és müpala-fedal. — 
Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Közlekedés. 
Mi újság? Egyveleg. Levelezés. Sakkjáték. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
Hetinaptár. . 

M e l l é k l e t : Előfizetési fe lh ivás a „ M a g y a r S a j t ó " két é s 

öt hav i f o l y a m á r a . 

Felelős szerkesztő : Pákh A l b e r t (lak. magyar-uteza 1. az.) 

Kiado-tuUjdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1860. 




