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«kkor küldé hozzánk az igazgatóság, az erre vonatkozó számadási jelentést 
is, mely a bevégzeit számadást minden oldalról fölvüágosirja és igen kielé¬ 
gítő képet nyújt a rövid idő alatt oly rendkívüli fontos jelentőségre emelke¬ 
dett társulat állásáról. A jeient<?s kimutatja, hogy az ,,Anker" keletkezésé¬ 
nek első évében a haláleset és ellen biztosításokra csupán 5163 biztosítás 
fedezésére 12,264 613 forintot határozott, holott a biztosítottak halandósága 
véletlenül oly kedvező, hogy csak 2 fizetés történt 6091 forinttal, ámbár 
Deparcieu erkölcsiségi táblázata folytán, mely szerint a társulat számadásait 
kezeli, 11 haláleset 45,336 t'rtt-il volt kilátásban. 

A kezelési illetékek a különféle túlélési társaikozásokból, melyek 1859. 
dec. 31-ig 5,025,478 forintot tettek, 250,801 ftra mentek, mi által lehetsé¬ 
gessé lőn, hogy a névleges előleges berendezési smás költségek, már az első 
évben fedezve legyenek. A mennyire mi ez életbiztosítás állását ismerjük, 
erre a külföld bármely hatalmas egylete sem képes; vegyük fel a körülményt, 
hogy minden kiadás az érdeklettek és részvényesek nagy megnyugtatása már 
az első kezelési évben fedezve volt, mivel azáltal igen veszélyes szirt volt 
kikerülve. Az számadási jelentés hasonlólag vonakodása okát is előadja, mi¬ 
vel mint tapasztalánk, a sokszorosan emlegetett egyensúly foganatosítása 
csak ez évi január 31-én sikerült, s jutott az államigazgatósághoz. Czélszerü 
intézkedés volt azon gondolata is az igazgatósági tanácsnak, hogy az első 
év bevégeztével a nyeremények, mint a testvér intézeteknél ne rovattassanak 
föl, mivel a kormány a biztosítottak jövőjét biztosítani ohaj;á, mely minden 
változásnál, a valószínűségi számítással is daczolhat. 

E tusa eredményeként a múlt év végén egy uj átalánosságban érvé¬ 
nyes szabály jött létre, minden biztosítási társulat részére, melyben az állam¬ 
igazgatóság a részvényesek javára talán aggasztó gondot fordított, csupán 
azon mértékben, a mint a kezesség a biztosítók részére volt, emelkfcdék az 
életbiztosításban! részvét átalában, melyek az ország átalános hasznú intéz¬ 
kedéseihez tartoznak. E pontból a kormányzati rendszabály okadatolt men¬ 
tegetőzése oly kevéssé tetszik ki, mint mi az államörökösödésnek barátai va¬ 
gyunk. Az „Anker" e tekintetben látszik haladni, mert noha szabadságában 
állott eredeti egyensúlyát némi módosításokkal megtartani, késznek nyilat¬ 
kozik az 1860. novemberi uj rendszabály visszahatását megengedni és ehez-
képest az 1859-ik évre egy uj, szigorúbb számadási határozatot alapítani. 

Az „Anker" ezáltal saját előnyét a legelhatárorottabban óvta meg 
mivel most minden biztosítási ágazat tartalékát gazdagon fedezve látjuk és 
az ifjú intézet soliditásábani kétséget egészen eloszlató. De miután az igaz¬ 
gatóság, daczára e korlátoltságnak mégis 11 százalékot, mint folyó kamatot 
a részvényesek közt kiosztani képes volt, örömmel constatirozzuk mindazt, 
mi az előrelátó kezelést és a nyilvánosság czélszerü alkalmazását lehe¬ 
tővé teszi. 

IIÓ-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Május 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csiitór. 
Péntek 
Szorab. 

F Punk. v. 
Punk hétfő 
Szilárd. Vál. 
Ilona 
Dezső 
Johan 
Orbán 

Kánt. f 
püsp. 
özv . •(• 

püs. t 

FPünk 
PHnkh. 
Szilárd 
Ilona 
Dezsér 
Janka 
Orbán 

fcör.-orosz 
naptár 

Május (ó) 
7A2fFelt. 
8 János 
9 Izáias pr. 

10 Simeon 
11 Motius v. 
12 Epiphan. 
13 Gliceria 

©Nap¬ 
kelet nyűg. 

p-
21 
20 
18 
18 
17 
16 
14 

ó. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

32 

Izraelit, 
naptár 

Siván 
10 
11 Simon 
12 
13 Sáms. 

33 
34 
35 
36 
38 15'Mak. 
39J1G35S. 

Hold¬ 
kelet nyűg. 

P 
17 

29 
3 

45 
40 

Iloldnegyed : 0 Holdtölte 24-kén 7 óra 21 perczkor reggel. 

T A R T A L O M . 
Czuczor Gergely (arczkép). Xilahy K. — Két pisztoly. Pájer Antal. — Az a haj¬ 

dan . . . Szolga Miklós. — Zrini Péter és Frangepán Ferencz halála (vége, képpel). Paula 
Gyula. — Felső-borsodi képek (folytatás, 2 képpel). — László Károly levelei Amerikából 
(folytatás). — Egyveleg. — Tárház : Deák Ferencz mint szónok. — Palóczy László 
temetése Miskolczon. — Gróf Teleki László halála. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Iro¬ 
dalom és művészet. Közintézetek, egyletek. Közlekedés. Mi újság? Sakkjáték. Színházi 
napló. Szerkesztői mondanivaló. Nyiit tér. Heti naptár. 

21-ik szám. 

Pest, május 26-án 1861. 

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

Előfizetési fölhívás * • • 
ily czimü műre : 

Az 

ORSZÁGBÍRÓI ÉRTEKEZLET 
a 

TÖRVÉNYKEZÉS TÁRGYÁBAN. 
Közli 

Ráth György, 
országbírói elnöki titkár, és az értekezlet jegyzője. 

Hazánk jelen átmeneti korszakában alig vonhatá valami magára inkább a közfi¬ 
gyelmet és érdekeltséget, mint az orazágbiréi értekezlet, melynek czélja volt a hazai 
törvénykezést olykép rendezni; miszerint a magyar anyagi és alaki jog a kor szellemével, 
a megváltozott helyzet igényeivel, a lefolyt 12 évi időköz alatt támadt uj jog- és birtok¬ 
viszonyokkal öszhangzásba hozatván, az időközben alkotmányellenes utón életbeléptetett 
rendeletek, a magánjog ótalma alatt álló érdekek sérelme s a jogfolytonosság fennakadása 
nélkUl, hatályon kivul helyeztethessenek. 

E közfigyelmet és érdekeltséget csak fokozza most azon körülmény, minélfogva a 
nevezett tanácskozmány értekezleteinek eredménye, egy rendszeres munkálat alakjába 
öntve, a képviselőház határozata alá van terjesztve; hogy a nemzet belenyugvása által 
átmeneti hiddá váljék a jogélet jelene és azon jövője közt, a melynek számára a rendsze¬ 
res codificatió joga és kötelessége fenntartva van. 

De bármiként alakuljanak is a viszonyok; ezen értekezlet javaslata a régi magyar 
jog alapjai és az uj jognézetek, jogalakok és birtokviszonyok közt, a kiengyenlitésnek 
oly sok elemeit foglalja magában, miként az, habár ideiglenes törvény erejére nem is 
emelkednék, a későbbi törvényhozás részére igen bő s igen hasznos anyagul fog szolgálni. 

A mű két kötetre osztható, összesen négy fejezetben jelenendik meg. Az első fe¬ 

jezet az értekezlet előleges, átalános tanácskoiásait, melyek a kiindulási 'pontot 
körvonalozzák; a második fejezet az alvnlanztmányok javaslatait és a különvéle¬ 
ményeket; a harmadik fejezet a teljes ülésben módosított 8 megállapított javasla¬ 
tot foglalja magában, azon rendszeres alakban, a mint az a képviselőház elé terjesztve 
lőn; végre a negyedik fejezet a részletes tanácskozásokat. v»pyis a teljes ülések 
azon vitatkozásait adja, a melyek a vég-megállapodást eredményezik a különös érdekkel 
birnak azon jogtudósokra nézve, a kik a törvény tanulmányozásában s alkalmazásában 
annak okát és czélját (ratio et finis legis) kutatják, mely tekintetben a részletes viták a 
leghübb és legbiztosb irányt szokták nyújtani. 

Az értekezletben tartott összes beszédek és vitatkozások egész terjedelmükben 
gyorsírói följegyzés után lettek fölvéve, s különösen a második feiezet oly egyes külön¬ 
véleményeket is tartalmaz, melyeknek ismerete ugy»n a tanácskozmány eredményének 
kellő indokolására és felvilágosítására okvetlen szükséges, de aulyek annak idején as 
összegyűlt anyag nagy halmaza miatt a napisajtó által nem kitöltethettek. 

Gondoskodva lett arról is, hogy ezen köriilbelól 45 — 50 ívre terjedő törvénykezés 
mindennemű ágait tárgyazó műnek gyakorlati használata betűrendes mutatókkal, S Í 
egyes ülések rövid tartalmának előrebocsátásával stb. könnyittesnék. 

Előfizetési dij az egész munkára 5 II. o. é. 
Az első három fejezet még e napokban hagyandja el a sajót, az utolsó körülbelől 25—30 ívre terjedő fejezet pedig szintén a lehető legrövi¬ 

debb id5 alatt két füzetre osztva fog megjelenni. 
_ _ _ Az előfizetési pénzek Landerer és Ileckenast könyvnyomdájába (Pest, egyetem-utcza 4. szám bérmentesen) intézendők. A példá¬ 

nyok, melyet vidékre rendeltetnek meg, postán bérmenteseu küldetnék szét. — Tiz előfizetett példányra egy ingyenpéldánynyal szolsálunk 
Pest , május 12-én 1861. 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája, 
(Pest, egyetem-utcza 4. szám). 3745 (1— 3) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer tfs Heckenast, egyetem-*tcza 4. szám alatt Pesten 1861. 

M á d a y K á r o l y . 

Hogy a múlt évek sanyarusága, az önkény zsibbasztó nyo¬ 
mása, legalább egy részben, megszűnt s most már némi alkotmányos 
küzdelmekben kisérthetjük meg erőnket : sok tekintetben azon 
férfiak tántorithatlan viseletének köszönhetjük, kik megemlékez¬ 
vén ősi szent jogainkról s az értők elvérzett martyrok szenvedé¬ 
seiről, szilárd keblet tártak a reájok zúduló vészek ellenébe. A 
magyar protestánsok 1859. évi küzdelme volt az első rendithetlen 
sziklafal, melyen az önkényes rendeletek hatása megtört — mint 
arra még mindnyájan elevenen emlékezünk. S e küzdelem egyik 
erős lelkű hőse volt Máday Károly is, kit ennek következtében a 
tiszai ev. egyházkerület a superintendensi diszes hivatalra emelt. 

Máday Károly született 
Késmárkon, Szepesmegyében, 
az 1821-ik év május 30-án. 

Első ismereteit nyerte 
szülővárosa iskoláinak elemi 
és algymnasiumi osztályaiban. 
Onnan Miskolczra menvén a 
magyar nyelvbeni tökéletesí¬ 
tés végett, iskolai bizonyítvá¬ 
nyának „észrevételek" rova¬ 
tába azt iktatta be az iskolai 
igazgatóság: „Corpore parvus, 
animo magnus." 

Miskolczon két évet tölt-
vén, Eperjesre ment, hol az 
1838-ik évtől az 1842-ik évig 
mint Vandrák és Munyay ta¬ 
nárok tanítványa, egyszers¬ 
mind nyilvános tanitóképen 
alkalmaztatott, mely minőség¬ 
ben tanulótársainak a görög 
nyelvet adta elő. 

Szegény szülőitől különö¬ 
sen számos fiatalabb testvére 
miatt segedelmet nem igényel¬ 
hetvén, korán foglalkozott a 
magántanitással és neveléssel. 
Eperjesen ösztöndíjban is ré¬ 
szesült. A tiszai ev. egyházke¬ 
rületi „Coordinatio" szerkesz-
téséröl hires és a protestánsok 
által hálás emlékezettel ke¬ 
gyelt Berzeviczy Gergely két 
fiunokájának három évig volt 
nevelője. MADAY KAROLY. 

Az 1844-ik évben kiment a külföldi egyetemekbe, s Berlinben 
egy, Greifswaldban két, Jénán pedig fél évet töltött, miközben 
Greifswaldban a Szirmay-féle ösztöndijat élvezte. A szünidőket 
utazási kirándulásokra fordította és igy bejárta Németország na¬ 
gyobb részét, Sveiezot, Lombardiát, Velenczét, Dán- és Svédország 
déli részeit. 

Az 1846-ik évben szeretett hazájába visszatérvén, Bécsben 
találta a miskolczi egyház meghívó levelét, melyben őt a gymna-
sium igazgatóságával, ideiglenesen próba-évi állomással megkí¬ 
nálta, azonban ezen hivatalában az egyház által már az első félévi 
vizsgálatok után állandósittatott. — A lelkészi pályára kiváló 

szeretettel készült zsenge kora 
óta; különösen ösztönt talál¬ 
ván szülőinek azon elbeszélé¬ 
sében, miszerint egyik elődje 
a protestánsok üldöztetése ko¬ 
rában , Szepesmegye Batiz-
falva községében, a templomot 
elvenni akaró biztosságnak 
buzgó feláldozással ellenál¬ 
lott, mondván, hogy csak holt 
testén keresztül mehet be a 
templomba. — Hogy azonban 
lelkészi hivatásának díszesen 
megfelelhessen, azon volt min¬ 
denkor, hogy egyetemes mű¬ 
veltséget is szerezzen, s azért 
tanulta Eperjesen a jogot is, 
és a szakához tartozó héber, 
görög és latin nyelvek tanulá¬ 
sán kívül, jártasságot szerzett 
a franczia és angol nyelvekben 
is. Az egyházi szónoklatban 
magát gyakorlatilag is kikép¬ 
zendő, már 17 éves korában 
prédikált Rokusz község egy¬ 
házában. — .Miskolczon pedig 
mint tanár, köteles volt egy¬ 
szersmind prédikálni is, — 
mostani állomására, a bélai 
egyház papjául megválaszta¬ 
tott 1850-ik évben, s kevéssel 
ezután dékánja lett a szepesi 
13 városi esperesség 
nek, később az 
jegyzője is. Mint ilyen 
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loskodott az 1856-ik évi iglói egyházkerületi gyűlésen, melyen a 
hirhedett miniszteri „Organisations-Entwurf'-ra szóló egyházkerü¬ 
leti felelet tetemes részét szerkesztette. Az egyházkerületi tanács¬ 
kozásokban szónoklati gyakorlatának és csengő éles hangjának 
nagy hasznát vette. 

Az 1859-ik év september 27-én Késmárkon tartott s korsza¬ 
kot alkotott egyházkerületi gyűlésen pártolta s védte Zsedényi is¬ 
mert indítványát. 

1859-ik évi deczember hó 28 án perbe idéztetett a kassai cs. 
kir. országos törvényszék elé. 

1860-ik évi május hó 7-én 1 órakor reggel csendőrök rontot¬ 
tak lakására és elvitték Kassára börtönbe, melyből azonban, május 
15-én Zaedényivel együtt kibocsáttatott. 

1860. augusztus l-jén fölszenteltetett Miskolczon, mint a 
tiszai egyházkerület közakarattal választott superintendense. Az 
ellene indított pörben Máday tántoríthatlanul állott a jog és tör¬ 
vény terén, a mint lelkiismerete s meggyőződése sugallta. Min¬ 
denkorra emlékezetes marad azon szentirásbeli idézése, melyet ek¬ 
kor elmondott s mely igy hangzik : „Mielőtt idejöttem, az ur 
Istennel beszéltem, s ő nekem a próféta szavaival válaszolt : „Ne 
félj!" 

Élünk, él az Árpád népe! 
Sokszor állt előttünk e nap, — 
A próbáitatás nagy napja; 
Megállottunk mindannyiszor 
Rendületlen — mint a szikla; 
Törtek reánk tűzzel-vassal, 
Ármány- s csellel frigyre lépve; 
Ármány- és cselek daczára — 
„Élünk, él az Árpád népe!" 

Ostromolták, ezent hitünket — 
Véren szerzett szabadságunk, 
Őseinknek porát védő 
Szent földünket — melyen állunk; 
Gúnyhalállal oltatott ki 
Annyi sok jelesnek élte . . . 
A^kiket még szrimon kérni 
„Élünk, él az Árpád népe!" 

Elkorlátozák lelkűnkben 
Az eszmét, a gondolatot — —; 
Annak, ki e korlátokon 
Szellem művével áthatott, 
Az érdemlett babér helyett — 
Rabság éje lett a bére . . . 
Sőt néha több... fáj... hagyjuk ezt.. 
,,Blünk, él az Árpád népe!1' 

Volt, a kinél a drága szív 
Szent eszmékkel — színig vala; 
De zár volt a szíven, mitől 
A drága szív — meghasada . . . . 
S ugy veszett el, mint fa, melynek 
Lombhajtó ágát beszőtte 
Undok hernyó;, — ámde mégis 
„Elünk, él az Árpád népe!" 

— Szirtek között, büszkén zúgó 
Patak volt a mi életünk . . . 
S elzáraték a nyilt folyó, 
Hogy más útra téríttetünk — — ; 
De nem tértünk, nem is térünk, — 
Sőt már — gáttetőig érve — 
A_gát inog; ledöntni azt 
,Éíünk, él az Árpád népe!'-

Élünk s előttünk áll a nap, — 
A próbáitatás nagy napja . . . 
Állunk büszkén és merészen, 
Rendületlen — mint a szikla; 
S ha valaki, őserényünk 
Ellenében sikra lépne : 
Megmutatjuk tettel is, hogy 
.,Élünk, él az Árpád népe!" 

Várady Gusztáv. 

Mikép Ítéltek a régiek? *) 
— Történeti kép. — 

Győrhöz közel a Dunán egy halászó helyen két árendás ur 
ugyancsak szidta, káromolta egymást . . . . 

A halászok fölhúzták a hálókat, s az egyik részen gazdag 
húzás volt, mig a másik részen épen semmi. 

— No; látja mo3t kegyelmed, hogy az egész dolog csupa 
álnokság, én is megfizetem az árendát becsülettel; nekem is arany 
az arany, ezüst az ezüst, réz a réz, és nem kovadarab, hallj a kegyel¬ 
med?! 

— Hallom! hallom,ostoba ember, ne rikácsolj ugy a fülembe, 
mert a képedre találok Mit tehetek én róla, hogy az én 
bérlett helyem a hal urak tábora, s a kegyelmedé üres csatatér! 

— De hiszen bestye lélek! én ezt el nem fogom tűrni; megyek 
András királyhoz, s elégtételt kérek. 

— Jó, jó, csak szapor.. í, mert el találja kegyelmed holnap fe¬ 
ledni. A házsártoskodó felek Márton nevű nagy ember sHédervári 
Hektor egyszerre hagyták el a Duna partját, egyik egyféle, másik 
másfelé távozott. 

A halászok a gazdag zsákmányt Márton uram lakába vitték, 
s megosztoztak rajta szépen. A szerencse fiai elbeszélték fűnek, 
fának, hogy micsoda gazdag halászó hely a Márton uramé, mily 

*) Kútfő : Buday Ferencz Polg. lexicona. 

tömérdek halat szoktak ott fogni mindenkor, bezzeg leli is a hideg 
Hédervári uramat — a napokban is majd megütötte a guta sze¬ 
gényt dühösségében, s majd hogy hajba nem kapott a két árendás. 

— Ez már sok. ez nem emberi dolog, az Isten adta esztendő¬ 
ben öszves húzásunk eredménye felényi, mint neki egyszeri háló¬ 
kivetése, ha ez igy megy, koldusbotra kell jutnom, deklamált Hé¬ 
dervári, — erősen hadonázván mind a két kezével — megyek, be¬ 
panaszolom a királynak, tegyen ö törvényt közöttünk, beszéle to¬ 
vább magának a haragos ember, sebesen lépdelvén Győrváros kö¬ 
vezetén . . 

A mint gondolta, ugy tön, megállott egy jóhirü prókátor 
kapuja alatt, fölcsattantá a kilincset, megtapogatá oldalzsebét s 
benyitott a szobába. 

Az ügyvezető igen udvarias, mosolygós kis emberke vala, 
füle mellett egy czifrára faragott toll nyúlt elő a rengeteg haj alul, 
mely göndör fürtökben a széles vállakon nyugodott, nyájasan kö¬ 
zeledett magas vendége felé s a szokásos üdvözletek után egy 
karos székbe leerőszakolván emberünket, sima, válogatott szavai¬ 
val kérdezé : 

— Micsoda szerencse hozta Hédervári uramat szegény la¬ 
komba? — A baj hajt, a baj hajt, azt sem tudom, hol a fejem, harag¬ 
szom uram, roppantul haragszom, talán meg is halok ma. 

— Az Istenért, ki bántotta meg, szóljon kegyelmed — szolga¬ 
latára állok, nekem professióm a nyugtalankodó feleket kibéki-
teni, s a megbántottnak elégtételt keresni ott, a hol illik, és kell a 
a törvények éri elmében jogosan, alaposan. 

Hédervári nagyot lélekzett, s a biztató szavak után egy má¬ 
zsa kőteher gördült le az érdemes ur válláról, fogta felgombolá 
z3Ínóros mentéjét, s oldalzsebéböl egy erszénykét vevén elő, az 
asztalra tette a bevezetést. 

Az ügyvezető nyájas mosolyt vetett az asztal szegletére, kö¬ 
zelebb lépett a panaszlóhoz, s leste a szót ajkairól. 

— Nagy dologban kerestem meg kegyelmedet — jól tudja 
kegyelmed, hogy a győri Duna halászati jogát drága pénzen, fé¬ 
nyes aranyakon magamhoz váltam . . beszélik, hogy mily gazdag 
most a Duna halakban? s mily dús kamatot hoz a bérlöknek! 
hazugság ez uram! koldusbotot, koldustarisznyát ád maholnap 
nyakamba, ha elejét nem veszszük a dolognak . . . . 

— Hogyan? hát a halakkal szálljunk perbe, Hédervári uram, 
szólt megijedve a jogvédő. 

— Dehogy — dehogy, a halak jámbor teremtmények, 
ők oda mennek, hova a gonoszok csalják, s minthogy én becsüle¬ 
tes ember vagyok s nem értek a varázslat ördögi mesterségéhez, 
felaszik állam, s mindent, de minden hasznot Márton gazda szed 
el előlem. 

A jogvédő még jobban elképedt e beszéden, ő már sok fur¬ 
csa pereket folytatott, s döntött el, de még ilyen nevetséges pőre 
nem volt, minő a Hédervári uramé lesz. 

— Tovább, tovább . . biztatá a panaszlót, miközben szemei 
az erszény tartalmán függöttek. 

— Elég az hozzá uram, hogy Márton urnák a körmére kell 
koppintanunk, ki valami bűvös mesterségével elcsalja vizemről a 
halakat, — ezt be kell panaszlanunk a királynak, tegyen róla, iga¬ 
zítsa el a bajt köztünk, különben egyikünknek veszni kell. 

Az okos ember mindjárt megértette, hogy mit akar Hédervári, 
megnyugtatta szépen, hogy rövid nap elégtételt fog kérni András 
királytól. 

A bevezetés az asztalon maradt, Hédervári uram pedig köny-
nyebbült szívvel tért haza. 

A pör András király elé jutott, s akkép igazította el a bajt, 
hogy Hektor és Márton menjenek ki egymás-sal szálkardra, és ki 
a bajvivásban nyertes lesz, a legyen a győző fél a perben is. 

A két perlekedő megborzadt a királyi parancsolaton, esedező 
iratot terjesztenek András elé, hogy engedje el a személyes viadalt, 
inkább majd fogadnak két erős vállalkozó daliát, kik a nehéz sze¬ 
repet érettök jó pénzért, felvállalandják. 

A király megengedte ezt is. •— Időt és helyet rendelt a küz¬ 
dőknek, a maga és a nép nem kis mulatságára. . , .. -,.. 

Egy szép napon ugyancsak homokolták a királyi palota előtti 
tért, s a hirnök jelenté : hogy holnap két bajvívó fog megküzdeni 
egymással bizonyos fontos ügyben, s a látványra meghivatnak a 
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főurak, hogy lássák a perlekedő felek igazságát Isten ítélete 
szerint. 

Tömérdek nép tódult a kijelölt időben a küzdőtér körül. 
A király is megjelent fényes udvarával; az ország főurai 

között. 
A viadalra szólító kürt megzendült, harsány hangja a budai 

hegyekben halt el, s a két fogadott bajnok a küzdtéren megjelent. 
Két athleta termetű vitéz, harczi sisakkal, mellvéd és paizs-

zsal, kezeikben fényes vivókardokkal. 
A harczbiró által kijelölt pontokon megállapodva farkas sze¬ 

met néztek egymással. 
Az erkélyről jel adatott — s a két bajnok irtóztató rohammal 

dőlt egymásra. Pengett az aczél, — dongott, csattogott a paizs — 
még egy hatalmas vágás, s az egyik vívó kardja a homokban 
hevert. 

Oly hatalmasan talált a Márton embere Hédervári bajnoka 
kezefejére, hogy azon perczben — nem tudta : hogy agyoncsap¬ 
ták-e, vagy még él. 

A Márton bajnoka három lépést tett hátra, ellenfelének tért 
adva az ujabb összecsapásra. Nyugodtan jártatá szemeit a sokasá¬ 
gon, taps és éljenvihar között. 

A harczbiró felszólitá a bajnokot, hogy vegye fel kardját, s 
ujolag próbáljon szerencsét. 

Erre a dalia még jobban megrezzent, elhányta fegyvereit, s 
nyilván kikiáltotta : hogy ő többet a Hédervári uram minden gaz¬ 
daságáért sem csap össze azzal a vaskaru bajnokkal, ha tetszik : 
próbálja meg Hédervári uram maga, osztán lássa, mikép bír vele 

s azzal sebesen odahagyta a vivótért. 
A király látszólagos boszusággal szólitá fel a peres feleket a 

bajnokosdira, de azoknak az egyszer semmi kedvők nem jött az 
ilyen veszedelmes játékhoz, hol még az embert örökös nyomo¬ 
rékká is tehetik. 

A nyulszivüségeért Hédervári bajnokát törvénybe idézte 
András király, de az nem mert a nyilvánosság elé lépni többé, 
melyért olyan kemény Ítéletet kapott, hogy mind maga, mind ma¬ 
radékai örökös szolgaságra Ítélteiének. 

A Hédervári pőre fenmaradt . . . jogai elenyésztek, s a per a 
Márton javára dőlt el. 

E kis történeti képből láthatják az olvasók, hogy a régi ma¬ 
gyarok nem csak forró vizzel, tüzes vassal, de bajvivás által is 
szokták volt nyomozni az igazságot. Bocskai Papp Lajos. 

Felső-borsodi képek. 
(Folytatás.) 

Kallót odahagyva, Kaza felé haladunk fölfelé a Sajóvölgyön. 
Utunkba esik a Kaczolai puszta. E három most emiitett helyen 
voltak az első szőlőtök ültetve e vidéken, a melyek vesszejét Olasz¬ 
országból hozták a telepitvényesekkel együtt. É szőlők közöl csak 
Kaza nagy kiterjedésű szőlőhegye van meg, a melyen igen jó za-
matu s tartós fehér bort szűrnek. A két másik szőlő eltűnt, mert a 
kálióinak maradékát is minden ok nélkül kiirtották két évvel 
ezelőtt. 

IX. Sajó-Kaza. 
Szép kis helység, melynek díszéül szolgál özvegy Radvánszky 

Antalné uri és tiszti laka s gazdasági épületei. Sajó-Kaza hajdaná¬ 
ban város volt, a mi kitetszik a reformátusok harang-föliratából, 
mely igy hangzik : „Haec campana confecta est in oppido Kaza, 
parocho existente, Joanne Kardos, cura Joanne Thuri, sumptibus 
communitatis universi oppidi supra dicti anno 1639. 

A reformált egyház egy régi góth egyház romjai fölött van 
épitve s már 1596-ban a reformátusoké volt, mert azon időbeli s 
most is meglevő jegyzőkönyv mutatja, akkor több református pap 
jött az egyház látogatására. Van ez egyházban egy magyar föl-
iratu kehely 1741-ből. 

Kazán tul elérjük 
1. Vadna és Galgócz 

régi cseh rabló-várak táját. 
Az első a Sajó jobb, az utóbbi a balpartján, a velők egy nevű 

helységek fölött emelkedő hegytetőkön volt épitve. E várak most 
már egészen elenyésztek s azok nem is egéázen szilárd anyagból 
rakattak, mert nagy részök fából állott. 

Az a hiedelem van elterjedve, hogy e két vár egy földalatti 
folyosó által volt összekötve, mely a Sajó alatt is átvonult. Ez va¬ 
lószínűtlen s Jósika Miklós is csak erösité e véleményt ama szép s 
jeles regényében, mely itt szerepel. 

Felső-borsodi képek : Dubicsányi kastély. 

E két várat 1457-ben építették Komoroczky és Valgatha cseh 
huszita rablók, kik e vidéket zsarolták s a Sajóvölgyön átvonuló 
kereskedőket s utasokat rabolták, s váraikba hurczolván, kinzák s 
Komoroczky e ezélra egy roppant nagyságú szilaj bikát tartott, 
melyet kinzottjaira uszitott. Néhány évvel ezelőtt egy rendkívüli 
nagy szarvat és fejet találtak a Sajó medrében, melyről azt tartják, 
hogy az volt Komoroczky bikája s ennek maradványa most egy 
vadnai lakos birtokában van, s hallomás után irom, hogy az érte 
a nemzeti Múzeumtól 10,000 p. forintnyi nevetséges öszveget ki-
vánt! 

Ezen rablóvárak történetét Heltay Gáspár ismeretes króni¬ 
kájában igy irja le : 

„A kóborgó latroknak fejedelmi valának Giskra és Telephus, 
ezek mellett ismét Komoroczky és Valgatha. Ezek kezén volt Só¬ 
vár, Szécs, Kassa, Zólyom, Besztercze, Szepsi és sok egyéb váro¬ 
sok. A Komoroczky és Valgatha újonnan két kastélyt építtetett 
vala a hegyek között és azokból bátran tolvajlának messze földre. 
Még nem múlt vala teljességgel esztendeje a Mátyás király biro¬ 
dalmának, mikoron megbékéllek vala Fridrik császárral és az ha¬ 
dat indita a kóborgó cseh latrok ellen. Rozgonyi Sebestyén ez oká¬ 
ért a királynak parancsolatából átkele a Dunán és Eger felé mene 
táborba, hogy egybeadná magát Lászlóval (Hédervári László) ki 
akkoron egri püspök vala. Sietvén ez okáért Egerbe juta, hogy 
eleit vehetné a cseheknek, hogy azok éléssel és egyéb hadiszerszá¬ 
mokkal meg ne rakhatnák az uj kastélyokat, melyeket a hegyek 
közt épitettenek vala, hogy azokat megvehetne és elhányhatná. 
Az egyik kastélyt Galgócznak, a másikat Vadnának nevezték vala. 

Rozgonyi Sebestyén először megszállá Vadnát, mely egy ma¬ 
gas hegyen vala, de nem vala még kész. A seregnek egyik részét 
a hegy alatt hagyja, hogy ott meglessék a cseheket, ha ki kezde¬ 
nének szökni a kastélyból, hogy ne bocsátanak őket máshova. 
Hogy először megszáguldá a kastélyt,künn találá a cseheket mind 
a két hadnagyokkal, hogy künn asztalokhoz leültének vala. Mikor 
Valgatha látta volna az ellenséget, nagy sok csehekkel befutamék 
a kastélyba, hogy azt megoltalmazná a magyarok ellen. De miko¬ 
ron látta volna, hogy serényen kezdették a kastélynak vívását, 
mindjárt kétségbe esek és hátul kiszemellek a kastélyból és Gal-
góczba szalada. Mikoron Rozgonyi Suóestyén vivta volna három 
óráig a kastélyt, annakutána megvevé azt. 

Mingyárt hevenyében inditá a népet a másik kastélynak 
Galgócznak is; abban valának mindketten Komoroczky és Val¬ 
gatha. És nagyon megijedének, mert látták, hogy Vadna elkölt 
volna tőlük; kioroszkodának azért Galgóczból és Szécsre kezdenek 
sietni. De a László püspök seregétől, melyet Rozgonyi szélyel ha¬ 
gyott vala a hegy alatt, a menők nem mehettenek el. Látván ezoká-
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ért ezt az ö seregükkel, melyben majd 2000 cseh vala, futni kezde¬ 
nek a hegyekre, az erdőbe. A László püspök utánok üze a huszárok¬ 
kal és nagy sokat levágának bennük. Választa Liszló püspök seregei¬ 
ből utánok mert már este vala, azok pedig fellétesiték a paraszt¬ 
népséget és reggel mindnyájan siettenek az erdőbe és nagy sokat 
kivadászának közülök és levágák őket, harmadnapra megtérének 
és fogva hozának közülök harmadfélszázat a táborba. A paraszt¬ 
népek annakutána azt a harmadfélszázat a Valgathátval kit meg¬ 
fogtak vala az erdőben,a királynakküldé. Lön ez pedig sz. György 
nap tájba, mikor először megverek a cseh kóborlókat." 

S most e várak helyeit sürü erdő nőtte be, de gyalázatos em¬ 
lékük föl fog maradni a még soká fogják e vidéken a gazvezérek 
neveivel s a róluk való mesékkel a gyermekeket ijesztgetni. 

Vadnától nyúlik a Bükkbe a szép Bán-völgy hasonnevű pa¬ 
takkal. — További utunkban találjuk : 

XI. Diibicsány-t. 
mely magyar község fe¬ 
lett emelkedik báró Vay 
János emeletes kastélya, 
mely magas bástyafalak 
által van körülvéve, ugy 
hogy védeni lehetett. A 
kastélyból nagyszerű fes¬ 
tői kilátás esik a Bükk 
szétágazó rengeteg erdők-
kel borított hegységeire. 
A kastély környéke erdős 
és cserjés hegyek által 
képezve, kellemesen emeli 
ki a kastélyt, melynek raj¬ 
zát, mint egy eredeti ma¬ 
gyar urilakot fentebb kö¬ 
zöltük. 

A restauratiók ideje 
alatt véres eseményeknek 
is tan uja volt Dubicsány. 

(Vége kivetkezik.) 

Az tervezett 1862-re 
világ-

Ipar- és iniikiállltás 
Londonban. ? 

Már régóta emlegetik * 
a lapok, hogy a jövő év máj. s,; 
1-énLondonban egy átalános "'. 
ipar- és mükiállitás fog meg¬ 
nyittatni, melyben az emberi 
eíme találékonysága s a kéz 
ügyessége által e lőá l l í to t t 
mindennemű ipar- és művé¬ 
szeti tárgyak jutalmak és di-
csérő-oklevelekért versenyez¬ 
ve veendnek részt s e czélra 
az angolok több nrnt 2 millió 
tallért tesznek koczkára, kü¬ 
lön, nagyszerű épületet emel 
vén kiállítási helyiségül. — 
Világra szóló voltánál fogva érdekesnek tartjuk, olvasóinkat ez óriási kiállí¬ 
tás tervével bővebben megismertetni, annál is inkább, mert mint értesülünk, 
hazánk is lehetőleg fényesen leend abban képviselve. 

A roppant kiállítási palota, melynek tervrajzát itt közöljük, bár szám¬ 
talan munkáskezet vesz igénybe, kétségtelenül fel fog épülni akivánt időre, 
daczára azon nagyszerű bérfölemelési, vagy jobban, munkaidő-leszállitási 
mozgalomnak, mely jelenleg az angol munkások közt mindenütt, a műipar 
minden ágában, annak nem csekély hátrányára uralkodik. Es e társadalmi 
harcz Angolországban oly szabadon foly, hogy még csak egy rendőrnek sem 
szabad beleavatkozni. Alighogy a munkások ezrei az uj kiállítási palota épí¬ 
téséhez hozzáfogtak, egyszercsak egy szép reggelen, a helyett, hogy mun¬ 
kába álltak volna, szerszámaikat vállaikra vetve megindultak haza felé, addig 
többé vissza sem térendők, mig régi követelésök, t. i. hogy 10 óra helyett 
naponkint caak 9-et kelljen dolgozniok bérleszállitás nélkül, helyben nem 
hagyatik. Alkudoztak eziránt a munkaadókkal, kik azonban, termésletesen, 
nem engedik migukat effélére kényszerittetni, de másrészt ők sem kívánják, 
hogy a munkások ellen kényszer alkalmaztassák. Csupán azzal fenyegetőz¬ 
nek, hogy belga s franczia és német munkásokat hozatnak, ha az angolok 

követeléseiktől el nem állanak. — Eszerint látnivaló, hogy a kiállítási pa¬ 
lotával egy felette fontos és égető társadalmi kérdés van kapcsolatban. Mi 
azonban, minthogy feladatunkhoz nem tartozik, mellőzzük e kérdést s te-
kiotsük meg futólagosan a nagyszerű palota előrészét, a mint annak kivitele 
épitészi rajzok szerint terveztetik. 

Az épületet szépnek és aesthetikai értelemben nemesnek, az előttünk 
fekvő kép után aligha mondhatnék, azonban a valóságban talín jobb benyo¬ 
mást teend a szemlélőre. A homlokzatot egy hosszú, könnyű falazatból álló 
terület képezi, nagyon csekély központtal, s a fönnlevő két kupolával nem 
igen látszik öszhangzatban lenni. Ha az épületet hosszában egy pillantás¬ 
sal akarjuk áttekinteni, tekintetünk elvész a mezszeségben. 

Ezen uj kiállítási palota sokkal nagyobb lesz az 1851-kinél. Az akkori 
úgynevezett kristálypalota legmagasb része 160 lábra emelkedett; az uj pa¬ 
lota kupolái pedig ennél 100 lábbal lesznek magasabbak. Az előbbi hajója 
csak 60 láb magas és 72 láb széles volt, mig az újnak magassága 100, s szé¬ 
lessége 85 láb leend. Csupán a réginek 1800 lábnyi iszonyú hosszasága lesz 
a mostaniban 600 lábbal rövidebb, mely utóbbinak összes térfogata azonban 

s az épület többi részei arányának megfelel-e, nagyon kétséges. Ugylátszik, 
az angolok dicsőségöket nem az arány szépségében, hanem inkább a tömeg 
nagyszerűségében helyezik. 

Az uj palota nem üvegből, hanem legtöbbnyire kő, fa, vas és nemezből 
építtetik. A fatető kívülről nemezzel lesz befödve, mely a fával együtt rósz 
melegvezető lévén, a gyors időváltozástól megóv, s télen meleget, nyáron 
hűvöset tart. Belseje természetesen festészetileg és építészetileg fog feldi-
szittetni. — Az épület köröskörül 25 láb magas ablakokkal láttatik el, melye¬ 
ken, valamint a kupolákon át elegendő, mindazonáltal nem felesleges vilá¬ 
gosság ömlik a kiállított tárgyakra. A köröskörül emelendő karzatokat, 
valamint az épület egyéb alkatrészeit két sor 22 láb magas, karcsú, üres vas¬ 
oszlopok tartják. A főbejárat aközponton 60 láb magas, a 50 láb sréles leend. 

Ennyit magáról a? épületről, Mindenesetre fontosabb és vonzóbb lesz, 
a mi benne kiállittatik. Nemcsak Európa legműveltebb nemzetei teendik 
itt ki közszemlére legkitűnőbb ipar- és mükészitményeiket, hanem még 
Amerika és Ausztrália is meg akarják mutatni, hogy mit képes az emberi 
ész és szorgalom előteremteni. 

A VILÁGIPAR- ]ÍS MÜKIÁLLITÁS 

amazénál épen még félannyival leend nagyobb. A réginek talaja 1 millió, az 
ajé ellenben 1 '/2 millió négyszög lábat foglal el. A költségvetést tekintve, 
még jobban kitűnik ez uj vállalat nagyszerűsége a régi fölött. Fox és Hen-
derson az 1851-ki kristálypalotát 80,000 font sterlingért építették, mig az 
uj palota építéséért Keik és Lucas nem kevesebb mint 300,000 fontot kap¬ 
nak. Ez összeg csak azon záradék által veszt némileg óriási jelentőségéből, 
hogy az épitők egyelőre megelégesznek 200,000 font készpénzzel, s a többi 
100,000 fontot csak azon esetre és annyiban követelendik, ha és mennyiben 
a kiállítás az ezen összegnek megfelelő tiszta hasznot nem eredményezné. E 
záradék által a vállalkozók egyszersmind a legnagyobb bizalmat tanusiták a 
kiállítás sikere iránt, minek következtében a kivánt 200,000 font készpénz 
csakhamar alá lőn írva. 

Az angolok kérkednek vele, hogy az épitendő palota kupolái a világ 
legnagyobb kupoláit és tornyait is, ha nem is magasságra, de vastagságra 
nézve felülmúlják. A római Szent-Péter-templom kupolája, mely legnagyobb 
a világon, 139 láb átmérőjű, a Szent-Pál-templomé Londonban 108 láb át¬ 
mérőjű; az uj kiállítási palota kupolái mindkettőt felülmulandják, mert át¬ 
mérőjük neai kevesebb mint 160 láb leend. Hogy vájjon e vastagság szép-e, 

A mi a kiállítókra vonatkozó határozatokat és föltételeket illeti, a kö¬ 
vetkezőkre figyelmeztetjük a közönséget. Külföldiek csak a minden állam¬ 
ban kormányilag kinevezett bizottmányok utján tehetik magukat érintke¬ 
zésbe a kiállítás igazgatói és vezetőivel, s kiállítandó tárgyaikat is csak ez 
utón szállíttathatják. Élő állatok és élő vagy friss növények, rothadásnak 
alávetett állati állományok, valamint föllobbanó és veszélyes vagy nagyon 
gyúlékony tárgyak ki vannak zárva. Más, kevésbbé veszélyes anyagok csak 
erős, biztos üvegedényekben fogadtatnak el. A kiállítható tárgyak négy 
nagy szakosztályba, s ezek mindegyike több, összesen 40 kisebb osztályba 
Boroztatnak. 

Az első szakosztályba tartoznak : a bányászati nyerstermények, ásvá¬ 
nyok, vegytani termények, gyógyszerek, élelmiszerek és italok, állati és 
növényi állományok; a másodikba : mindenféle eszközök, gépek, építészeti 
anyagok, természettani, fényképészeti, orvosi eszközök és hangszerek; a 
harmadikba : szövött és fonott tárgyak, bőrfélék, ruhadarabok, bútorok, 
mindenféle papirkészitmények, továbbá oly tárgyak, melyek gyúrás, kala¬ 
pálás, húzás, ütés, taszítás és fuvás által jőnek létre; cserép-, üveg- és por-
czellánkészitmények, ékszeráruk és átalában minden oly tárgyak, melyek a 

két előbbi osztály alatt elő nem fordulnak. Végre a negyedik szakosztályba 
soroztainak : az építészet, festészet, szobrászat, rajzolás, aczél-, réz- és fa-
metszés, kőnyomás és átalában mindenféle művészet. 

A kiállítási biztosok kiállítandó tárgyakat jövő 1862. évi február 12-tŐl 
márcz. 31-ig fogadnak el. Azonban igen súlyos, nagy terjedelmű tárgyak, 
melyek elhelyezése sok időt és helyet vesz igénybe, márcz. l-ig elszállitan-
dók. A kiállítók tartoznak a beküldendő tárgyak mellé, a mennyiben a tár¬ 
gyak minősége kívánja, kielégítő felvilágosításokat, utasításokat csatolni, 
vagy valamely segédet küldeni. — Minden kiállító a szállítási költségeket 
és egyéb kiadásokat viselni tartozik. Moly- vagy szúrágás, tűz és lopás által 
eshető károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

László Károly levelel Amerikából. 
(Vége.) 

A legyeknél, bolháknál, sőt még a szúnyogoknál is vannak itt alkal¬ 
matlanabb állatok, s ezek : A rodador. Ez a légynek egy faja, alig '/g-rész 

akkora, mint egy házilégy. 
Ezek itt a tartomány belsejé¬ 
ben igen nagy számmal van¬ 
nak, igen szemtelenek, s az 
utast és lovát szüntelen os¬ 
tromolják, s az ott lakókat 
még szobáikban is nyugtala¬ 
nítják. Csipéseik helyén kis 
vérhólyagot hagynak, mely 
«gy-két napig nagyon visz¬ 
ket, azután a benne levő vér 
megszáradván, a csípés he¬ 
lyek fekete pontoc-kákká vál¬ 
nak, melylyel az utasok és 
munkások kezei boritvák. — 
Különös az, hogy ezek legin¬ 
kább csak a kezeket csípik, 
legalább csak ott hagynak 
csipés-nyomokat. Annyi kí¬ 
mélettel azonban vannak az 
«mberek iránt, hogy éjjel nem 
alkalmatlankodnak. De van 
a légynek egy másik oly kis 
faja, hogy a testen alig lát¬ 
ható^ magyarhoni mueliczká-
nál sokkal kisebb). Ezek leg¬ 
inkább csak a tengerparthoz 
közel léteznek, s a szúnyo¬ 
goknál is alkalmatlanabbak, 
mert éjjel nappal csípnek — 
kivéve ha szél fuj — anélkül, 
hogy az embert énekléssel vi¬ 
gyázatra intenék; a közön¬ 
séges szúnyoghálón csaknem 
röpülve keresztül mennek, a 
az embernek még inge alá is 
bebújnak, s ott ^bolhaként 
csipnek. Ezeket nevezik cha-
quiste-neb (olv. csákiszte). 
Azt mondják, hogy ezeknek 
csak a nőstényei szoktak 
csípni. Ez különös és nehezen 
hihető. 

Nigua (Pulex penetrans) 
a száraz hónapokban itt nagy¬ 
számban van, különösen a 
homokos tengerparti helye¬ 
ken, kivált ott, hol disznók 
járnak s hevernek. 

Ez a bolhának egy apró faja. — Ez bokán fölül a lábat soha nem 
csipi, hanem rendesen a lábujköröm körül szokta magát a bőrbe befurni, 
ugy hogy az ember semmit nem érez. Napok múlva azonban azon a helyen 
viszketést érez, s a fehérbőrű és tiszta lábú személyek ott egy parányi ké¬ 
kes pettyet látnak, vagy a fehér harisnyán azon a helyen mint egy sebből 
folyó nedv-csinálta foltocskát látnak, s mindjárt tudják, hogy az nigua. 
Ekkor tűvel vagy hegyes tollkéssel a bőrt ott felnyitják, s az alól egy kis 
hólyagban 40 — 50 tojást húznak ki, s az üreget szivarlével vagy hamuval 
vagy kénesős kenőcscsel töltik meg, és a seb rövid időn begyógyul. De a 
mezítláb járó indiánok, kiknek lábbőre piszkos, vastag, s nem oly érzé¬ 
keny, mint a csizmában járó fehéreké, gyakran a niguát oly későn veszik 
észre, hogy a tojásokból már kukaczok lettek, s azok magukat a csontig 
ették. Sok indiánt látni, hogy sántít, hogy lába ujjai hiányzanak. Ezek ren¬ 
desen a nigua művei. 

A moyaquil (olv. mojakil) egy kukaczfaj, mely egy bizonyos növény 
levelén terem, s az a közt járónak a bőrére veszi magát. Oly kicsiny s 
annyira fájdalom nélkül fúrja be magát a testbe, hogy azt az ember észre 
nem veszi. Csak napok múlva veszi észre, hogy teste fájdalmasan viszket, s 
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liogy azon egy kelés forma vörös csucsorodás van, mit ő kelésnek is t irt, 
azonban midőn az nagyobbra nő, 8 a féreg rágását nem csak érzi, hanem 
szinte hallja, győződik meg arról, hogy az moyaquil. Ekkor az vagy tűzzel 
égetéssel megfőj tátik a bőr alatt, vagy a bőr flastrommal meggyengítetik, s 
a kukacz — mely ekkor már zabszem nagyságú — kinyomatik. 

A. száraz évszakban az ember se erdőben, se legelőben nem járhat 
anélkül, hogy kullancsokkal tele ne legyen. Az erdőben magyarhoni forma 
kullancsokat szed fel magára, melyet itt Garrapátának neveznek. Ezek a 
lovaknak fűéibe ízokták venni magukat nagyszámmal. Ha gond nincs rá, 
azok azt annyira kisebzik, hogy a szegény állat fülét veszti. Sok ilyen fület¬ 
len lovat látni ezen iöldszoroson. — A kullancsoknak mátik faja a Pinolillo 
(olv. Pinoliljó). Ezek oly aprók, hogy a testen alig láthatók, annyival inkább, 
mert mig éhesek, csaknem testszini ek. Az erdő- és legelőbeli füvekről eze¬ 
ket ezrével szedi fel az ember ruhájával, melyek mindjárt a ruha alá a bőrre 
veszik magukat s abba fejőket belefurják s vérrel tele sziván magukat, ugy 
néznek ki, mint egy-egy kis fekete repczemag. Ezeknek a csípése is alkal¬ 
matlan, de sokkal alkalmatlanabb a csipéshely rendkívüli viszketése, mely 
napokig eltart, és kis sebekké válik a benne levő méreg és a vakarás miatt. 
Ezen alkalmatlan állatoktól az ember könnyen megszabadulhat, ha ruhát 
vált s testét egészen megmossa dohánytinkturával, azaz oly pálinkával, 
melyben 48 óráig dohány ázott. 

Képzelem, hogy önök, ezeket olvasva, miként borzadnak s mondják, 
fogadják, hogy ide nem jönnének lakni. Ne mondják, ne fogadják, mert én 
sem szándékoztam ide jőni, s mégis itt vagyok: azonban nem is oly borzasz¬ 
tók ám ezek itt a természetben, hol azokkal az ember csak ritkán találkozik, 
mint midőn azokat összegyűjtve egy lapon látják. Nem kell azt sem feledni, 
hogy ha ezen föld megnépesedik s szorgalmas telepedők a vadon erdőket, 
melyek most az udvarok kerítéseinél határozódnak, kiirtják s azok helyén 
szántóföldek s veteményes-kertek terülnek el, s a most durva fűvel borított 
legelők ezelidfű bársony szőnyegével lesznek behúzva, s azon évenkint két¬ 
szer-háromszor kaszaltatik a vastag rend: akkor ezen mérges és alkalmatlan 
állatok újságok lesznek a városok lakóinak. Ezen leirásom kevésbé lesz bor¬ 
zasztó azáltal is, ha megmondom önöknek, hogy az itt előszámlált borzasztó 
állatok mind nem találtatr.ak ám ugyanazon egy helyen, hanem egyik egy 
helyen uralkodik, mig a tartomány más részében abból újságul se lehet 
egyet találni. P. o. a moyaquil csak a tartomány egy kis részében létezik; a 
chaquiste csak a tengerpartokon van; a szúnyog csak a vizenyős lapdyokon 
van nagyszámmal, mig az emelkedettebb száraz helyen lakók attól egész 
éven át mentek; a rodador csak az emelkedett közép lapályokon uralkodik, 
se az északi, se a déli nagy lapályokon nem létezik stb. 

Most mint különösséget az itteni élelmi szerek piaczi árjegyzékét mu¬ 
tatom be önöknek, feltéve, hogy azt önök érdekesnek fogják találni. 

Minatitlani piaczi árjegyzék. Belföldi termék : marhahús 1 font 13 V2 
kr. osztr. ért., 3 tojás 13' 2 kr., 1 csibe 54 kr., 1 tyúk 1 ft. 27 kr., 1 pulyka 
3 ft. 75 kr., narancs 10 - 15 darab 13% kr., foghagyma \/2 font 27 kr., ka¬ 
kaóbab 1 font 1 ft. 9 kr., fekete paszuly 1 font 22 kr., csöves tengeri 15 cső 
13% kr, rizs 1 font 27 kr., kávé 1 font 54 kr., finomitlan czukor 1 font 39 
kr., disznózsír 1 font 54 kr., só (tenger vizből száritott) 1 font 13% kr., 
morzsolt tengeri só 25 font 1 font 63 kr., vöröshagyma 1 font 27 kr. — Az 
Egyesült államokból hozott : búzaliszt 1 font 27 kr. o. é., sonka 1 font 
67 kr., füstölt szalonna 1 font 54 kr., kolompér 1 font 27 kr., eczet 1 itcze 
80 kr., fehér paszuly 1 font 27 kr., irósvaj 1 font 1 ft., borsó 1 font 54 kr., 
rizs 1 font 27 kr., kávé 1 font 54 kr., finomított s őrlött czukor 1 font 43 kr., 
disznózsír 1 font 54 kr., só (forrásból száritott vagy főzött) 1 font 13% kr., 
morzsolt tengeri só 25 font 1 ft. 63 kr., vöröshagyma 1 font 27 kr. o. é. 

Piaczi árjegyzék az Egyesült-államokban : búzaliszt 1 font 7 kr. o. é., 
sonka 1 font 30 kr., füstölt szalonna 1 font 20 kr., kolompér 1 font 4 kr., 
eczet 1 itcze 17 kr., fehér paszuly 1 font 9 kr., irós vaj 1 font 40 kr., borsó 
1 font 13 kr., rizs 1 font 11 kr., kávé 1 font 27 kr., finomított s őrlött czu¬ 
kor 1 font 21 kr., disznózsír 1 font 25 kr., só (forrásból száritott vagy fő¬ 
zött) 1 font 4 kr., morzsolt tengeri só 25 főnt 67 kr., vöröshagyma 1 font 
6 kr. osztrák értékben. 

Ezen árjegyzékből látni azt, hogy az életmód itt sokkal drágább mint 
az Egyesült államokban; láthatni azt is, hogy ide oly termSkeket is lehet 
haszonnal behozni, melyeket itt majdnem munka nélkül bőven teremne a 
termékeny föld. S ennek oka csak az, mert a lomha bennszülöttek a maguk 
szükségére sem termesztnek eleget. Az itteni bennszülöttek rendkivül restek 
dolgozni. Az indiánt 1 ft. 63 krért sem lehet rávenni, hogy egy nap dol¬ 
gozzék. S mennyire nevetséges az, hogy mig ő ezt nem akarja tenni, az er¬ 
dőbe kimegy önként, ott a száraz ledőlt kemény fákat nagy munkával dara¬ 
bokra hasogatja s ebből egy nap két háttal hoz a faluba eladás végett e kap 
a két teherért 54 krt, azaz egy harmadát annak, mit itthoni könnyebb mun¬ 
káért kaphatna. A két német mérföldre lakó indiánok egy hatcsöves tenge¬ 
rivel ide bejönnek, azt 80 krért eladják s igy saját termesztményeikért és 
egy napi gyaloglásért kapnak félannyit mint itt csak nyolcz órai dologért 
kaphatnának. Ilyen restek és ferde számítók az itteni indiánok. 

Az itteni indiánokat illetőleg egy különösséget kell megemlitnem. 
Már az iskolás kis gyermekek tudják Magyarhonban, hogy vannak vad né 
pek, kik ötnél fólebb számlálni nem tudnak. Ezt csaknem elmondhatni az 
itteni — már keresztyén ! — indiánokról. Ezek ugyanis csaknem mindent 
manus-ÁY&l számlálnak (manus kezet tesz). Egy manus ötöt tesz (minthogy 
egy kézen öt ujj van), két manus tizet, három manus tizenötöt s igy tovább, 
ük 13' 2 krért adnak három manus tengerit, azaz tizenöt csövet, három ma¬ 
nus narancsot. Öt csomó dohány tesz egy manust s t. efT. Ez még őseikről 

öröklött számlálásmód, kik ötnél fólebb számlálni nem tudtak; de van a 
mostani indiánok között is számtalan,»jd azon í\>\n\ számlálni nem tud. 

Két hárem hét múlva innen mintegy 20—25 német mérföldnyire köl¬ 
tözöm keletre, de levelezésemet folytatni fogom onnan is. Most pedig bu-
csut veszek önöktől, kívánva, hogy ezivök vágva teljesüljön, legszebb álmuk 
valósuljon, s Isten áldja önöket s a hazát. L. K. 

Mikép szoktassuk gyermekeinket? 
Hazánk lakói, s ezek között különösen a magyarok, a deli népek sorába 

tartoznak, s hazánkban aránylag a többi, legkivált a civilisatió terén büsz¬ 
kélkedő népekhez képest, mondhatni kevés, nagyobb s nem is szaporább el-
ferdülési esetek s törpeségek fordulnak elő. De mindemellett, habár gyéreb¬ 
ben, mint az úgynevezett müveit külföldön, mégis előjőnek olyan esetek, 
melyek különösen a kórok ezen nemét Illetőleg figyelmünket méltó igénybe 
veszik. Ezt alkalmunk vala tapasztalni főleg azon idő alatt, a mióta a test 
elferdüléseinek tüzetes gyógyitását főfeladatunknak ismerjük. Miután tehát 
e baj jelen van, ugy az emberiség, mint a nemzeti tudomány szempontjából 
is hasznosnak látjuk a testegyenészet jelentékenységéről e lapok hasábjain 
alkalmilag kimerítőbben értekezni, s különösebben fölmutatni azon módokat, 
melyek óvszerül szolgálhatnak a test elferdülései s a gyermekkor számos 
nyavalyái ellen. 

Az elferdülések ok?), leszámítván a vér kitünőleg káros vegyületében 
létező indokokat, legtöbb esetben abban rejlik, hogy a test különböző műkö¬ 
déseinek kellő kifejlődése, részint a nevelés, r szint a divatöltözködés, 
részint a táplálék, átalában az életrend által akadályoztatik. Hogy pedig az 
elferdüléíi esetek a nőnemnél (kivált az előkelők osztályában) gyakoriabbak, 
mint a férfiaknál, az elősoroltakon kivül annak oka a nőnem foglalkozásában 
rejlik, mely a test kivánatos kifejlésére épen nem kedvező. Bebizonyult tény 
már, hogy a test minden működéseinek öszhangzó kifejlése- s gyakorlásától 
fúgg egy átalában az ember egészsége. A lelki nevelésen is csak ugy lehet 
áldás, ha annak elvitázhatlan társául a testi képzés tekintetik. 

Hogy tehát az emberi testet sújtó elferdülési bajok ritkittassanak, ezek 
ellen a legkitűnőbb óvszert az ember czélszerü nevelésében kell keresnünk. 
Az észszerű, természet- s orvostani nevelés alapjául pedig e következő ve¬ 
zéreszméket állíthatjuk fel : iparkodjunk a gyermeki testet fokozatosan erő-
siteni. Folytonos gyakorlat által szoktassuk a gyermekeket arra, hogy a ter¬ 
mészet minden elemeit eltűrjék, hogy még az emberi testre nézve hátrányos 
befolyások is reájok nézve mérgöket veszítsék. Távoztassanak el a termé¬ 
szeti kifejlődés minden akadályai, s kezdettől fogva a nevelés iparkodjék a 
lélek és test erőinek és mozgásainak amaz üdvös egyensúlyát^ fentartani, 
mely a lélek és test valódi épségét eszközölni egyedül képes. Etek és ital, 
mozgás és nyugalom, világosság és lég, tisztaság és melegség, ruházat és 
lakás, oktatás és játékok az élet összes mozzanataival a legtisztább össze-
hangzásba hozassanak. Csak igy lesz eszközölhető, hogy a gyermekek nem¬ 
csak sok belbetegségtől, hnem még az elferdülésektől is megóva maradjanak. 
S e czél elérésére vezető eszközöket a közjó szempontjából ezennel a követ¬ 
kezőkben adjuk elő. 

Figyelmünket először is a lakásra, mint a tartózkodás főhelyére, kell 
fordítanunk, s előadnunk, minő legyen a gyermek lak- és hálószobája. Mint 
átalában minden civilizált, művelt emberek, ugy különösen a gyermek szo¬ 
bája magas, tágas, csendes, nyugalmas és hűvös legyen. Bírjon szabad fek¬ 
véssel, kitéve a világosság, különösen a nap sugarainak; sok bútorral, mely 
a szabad mozgásra akadályozólag hatna, tul ne tömessék. Télben a gyermek¬ 
szobát épen nem kell erősen fűteni, -f-16 —17° R. mérsékletü lég igen 'ele¬ 
gendő, mert a nagy melegség gyengitőleg hat az ember összes szervezetére. 
A gyermekszoba (mely egyébként sok helyütt hálószoba is), nagy ablakok¬ 
kal ellátva, könnyen szellőztethető legyen, s különös figyelem fordítandó 
arra, hogy a nap sugarai érjék, s naponkint üdítő friss levegőt nyerjen, — 
mert az üde lég, a nap világa és melege épen olyan főmegkivántatóságok a 
gyermek testi és lelki szabályos kifejlésére, mint azt a növényeknél tapasz¬ 
taljuk. Tudva levő dolog, hogy a hülyekór, butult tompultság (Cretinismus), 
mint testi és szellemi törpeség a szabad, éltető napvilágot nélkülöző völ¬ 
gyekben és hegylejtőkön igen gyakori. A napvilág mennyire szükséges a 
gyermek és ifjú egészségének fentartására, azt eléggé bizonyítja e régi s na¬ 
gyon igaz mondás : „a hová nem jut el a nap, oda bizonyosan eljő látoga¬ 
tásra az orvos." 

A hálószoba (hol ez, — mi az egészségre nézve hasznosabb — a nappali 
szobától elkülönözve lehet), bűzös helyektől távol essék, s ha lehetséges, ki¬ 
látása a szabadba nyíljék, s homlokzata éjszaknak ne feküdjék. Egy tágas 
nagy hálószobát három személynél több nem használhat, — azért a katonai 
laktanyák, seminariumok, s több tanintézeti hálótermek, használóik egész¬ 
ségére mindiij hátrányosak. — A lég a hálószobákban mindig tisztán tar¬ 
tandó s olykor az eczetteli vagy boróka-bogyókkali füstölés hasznos. A 
hálószobák levegője mérsékelt legyen, +15° C.̂  vagy 12° R. melegség e lé^ 
séges, a meleg és hűvös lég gyors, sebes változása ártainus. Hogy a lak és 
hálószobában a lég mindig tiszta legyen, a szobák télen nyáron naponkint 
szellőztessenek, mert tisztátalan, zárt levegő, különösen a gyermekekre 
nézve, valóságos méreg. — Pedig a tapasztalás azt mutatja, hogy mint min¬ 
denütt a világon, ugy nálunk is, a gyermekszobára igen csekély figyelem 
fordittatik, azok többnyire szűk, alacsony, nedves lyukak, ablakaikkal a 
sötét udvarra, bűzös helyekhez közel, vagy gyakran földszint, kutak mellett, 
s olyan helyeken, hová a tiszta lég s a nap világának sugarai alig vagy épen 
nem is hatnak be. A lakás legjobb és legszebb szobái többnyire lakatlanu 1 
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állanak s közönségesen csak látogatások, thea- és kávé-társaságok elfogadá¬ 
sára használtatnak, a legroszabb odúk pedig gyermek- és hálószobákká for-
dittatnak, melyekben lélekzik,lehel és besziv megromlott levegőt, gyakran az 
állati és növényi lények egész sokasága, úrtól, szülőktől, navelő s rokonok¬ 
tól kezdve le egész az utolsó cselédig, éjjel nappal sok helyütt 8—12 személy 
van egyre-másra összezsúfolva. Mindezekhez járul még, bár neai is min 
Lengyelországban a sertések, kecskék, tyúkok, ludak stb., de némely helye 
ken a kutyák, macskák, madarak stb. társasága, nem is emiitvén a még itt 
ott létező egerek, patkányok, poloskák s más ilyen tisztátalanságra mutató 
állatokat. Láthatni szobákat, melyekben a falak környezetét sűrüen egymás¬ 
hoz szorított 6—8nyoszolya diszesiti, s melyek némelyike, vagy itt-ott mind¬ 
egyike is két személyre van szánva. — A nagyon befutott kályhákon, kemen-
ezéken sok helyütt szárad a nedves ruha, a hugytól nedves gyermekpólyák, 
vánkosok, sőt néhol a forró kályhákon melegítik a maradék étkeket, vagy 
épen azokban főzik az ebédet, s emellett benn a szobában tartatnak a bűzös 
éjjeli edények, s mindez egészséget rontó gőzöket eszközöl a lakszobában 
Az esteli s éji világítás (miután az uj lámpák s jól öntött vagy Milli-gyer-
tyák az elfogadó vagy társasági teremben használtatnak csak) régi s bűző 
lámpákban, avas s roszszagu olaj által történik stb. Az ablakok örökösen 
zárvák, sőt, hogy a meleg még jobban megóvassék a szobában, némely ablak¬ 
közök homokkal félig megtöltvék, s hogy a levegő tökéletesen megromoljék 
a cseléd vagy gyermekekre ügyelő személy a szobában port csináló fonással 
vagy bűzt eszközlő s nedvesitett ruhák vasalásával foglalkozik. Ilyen körül-
belől legnagyobb részben hazánkban a lak- és hálószobák képe ! — A gyer¬ 
mek- és hálószobák padozatjának tisztántartása főszükség, de azért annak 
igen gyakori mosatása, a mi sok helyen szokásban van, az ilyen mosatás 
következtében a szobában kifejlő nedves gőzök miatt káros. A rósz s czél-
szerüdenül berendezett s tisztán nem tartott gyermekszoba valósággal fő-
forrása sok gyermek gyengesége, betegeskedése- s nyomorának, mely bajok¬ 
tól életökön keresztül azután nem tudnak megszabadulni, s melyek miatt 
kinézésök inkább hasonlít a töoilöczbe zárt fegyenczek s pinezében lakozók, 
mint szabad emberek kinézéséhez. — Az csak imént kimeszelt szobákat sem 
tanácsos azonnal elfoglalni, hanem várakozni kell, mig kissé kiszáradnak s 
a káros gőzöktől megmenekülnek, s a hálószobákban nagyobb mennyiségben 
— ártalmas kigőzölgésük miatt — virágokat sem szabad tartani, mert a 
gyermekek hálószobája nem üvegház, sem melegágy, haneoi a föld leggyön 
gédebb bimbóinak és hajtásainak, t. i. tulajdon gyermekeinknek tartózko¬ 
dási és megóvási helye. 

Az ágyszékek vagy nyoszolyák keskenyek és rövidek ne legyenek, s 
ugy készittessenek, hogy azokból a gyermekek ki ne eshessenek, s e végbő 
korlátokkal kellőleg láttassanak el. Az ágyszék ne legyen elhelyezve nedves 
fal mellett, vagy léghuzamban ajtó és ablak között, sem pedig egyoldalulag 
a világosságnak fordítva, mert a gyermekek a világosság felőli oldalra tör¬ 
ténő folytonos ferdenézés által könnyen kancsal-szeműek stb. lesznek. Leg¬ 
jobb és legczélszerübb a vasnyoszolya, mivel abban a férgek, poloskák s több 
effélék fészket nem verhetnek. Az ágyfüggönyök, mint a lég szabad járásá¬ 
nak akadályozói, eltávolíttassanak. A vánkosok, párnák, takarók, átalában 
az ágyruhák ne legyenek felette puhák s melegek. Az emberi test ereje és 
erélyére nézve semmisem lehet kártékonyabb, mint az, ha a gyermek meleg 
pehelypárnákba burkoltatván, ily módon testileg egészen elkényeztetik. Az 
ágyruha álljon egy szalma-, széna-, vagy lószörből keményen tömött derék-
aljból, mely tiszta vászon-lepedővel borittassék be, s csak ritka kivételes 
esetekben lehet a szőrderékaljra még valamely gyapot teritéket alkalmazni, 
de pehelylyel tölt derékaljat soha semmi esetben. A fej szintén szőrrel 
tömött fejaljon (vánkoson) mérsékelt emelkedésben nyugodjék, s csak ez alá 
lehet még egy vagy két kisebb pehelylyel tölt fejaljat helyezni. A takaró 
könnyű s gyapotból készült s vászonba varrott paplanból álljon. Szalma-, 
polyvazsákok, szőr-derékaljak könnyebben tisztithatók, kiszellŐztethetők és 
s'árithatók, mint a pehelylyel töltöttek, s nem okoznak könnyen vértorló¬ 
dást, mivel nagy melegséget nem fejtenek ki, a bőrt és testet nem kényez¬ 
tetik el, s ezért a meghűlésre, csúzra sem teszik oly hajlandóvá, mint a pely-
hesek, melyek rendszerint a teát elkényeztetését és az izzadságot mozdítják 
elő. Azon ellenvetés, hogy a polyva-s szalmazsákok, szőr-derékaljak hidegek 
és kemények, csak elkényeztetett, s a kényelem után feletta lelkendező ké-
jenczek vagy tudatlan képzelődök agyában szülemhetik meg. 

A gyermek egész testét minden reggel jól meg kell mosni langyos 
vagy hűvös vizzel. Eleinte mindennap szükséges füröszteni a gyermekeket, 
s e fürösztés csak kivételes esetekben szüntethetik meg, — ké.-őbb azonban 
elségséges hetenkint 2—3-szor. A fdrdéshez szükséges viz eleinte 4- 27°, 
később + 25°—20° R , vagy ennél is mérsékeltebb lehet. Az ilyen fürösz-
tések és mosások tisztítják és erősitik a bőrt, szilárdítjuk az idegrendszert, 
edzik a testet, s annak egészséges szint adnak, főleg ha a viz melegebb mér¬ 
sékletéről hidegebbre történik fokonkénti átmenet. A fürdés alatt pedig 
dörzsöltessék gyöngéden a gyermek egész teste szivacsosai, s mintegy 15 — 
20 perczig tartó fürösztés után kivétetvén a vizből, száraz s készn tartott 
puha vá-zonlepedővel törültessék meg. — Hanem a fárdés vagy lemosás 
Után á gyermeket nem szabad azonnal, rögtön a szabad vagy énen zord le¬ 
vegőre kivinni vagy kiereszteni. A mindennapi tapasztalás egyébként eléggé 
tanúsítja, mennyire iszonyodnak némely magasabb s alacsonyabb mivelt-
séggel bíró anyák egyiránt a hideg víztől, gyermekeik kimondhatatlan 
kárára. 

Azonban az úgynevezett légfürdő is igen jótékony hatásának bizonyult 
be. A szabad, üde légnek élvezete, valamint átalában a meglett embert, ugy 
különösen a gyermek életének fentartására nélkülözhellenül szükséges. 

Még a legjobb étek sem fog a gyermeken, ha a szabad légtől el van zárva. 
A tüdő a felhasznált széneny helyett kénytelen élenyt felvenni, egészséges 
vérkészités végett. Azonkívül a szabad, tiszta lég a testet edzi, annak élve¬ 
zetét t eh i t naponkint iparkodjunk a gyermek számára megszerezni. S vájjon 
nem természeti ösztönre mutat-e azon jelenség, hogy a gyermekek többnyire 
oly igen sovárognak a szabad levegő után. S valóban sokszor feltűnő a vá¬ 
rosi és falu-i gyermekek között e részben a különbség, mert mig ezek ter¬ 
metre és szinre nézve a természetesen kifejlett erős és egészséges mezei vi¬ 
rágokhoz hasonlók, addig amazok inkább a gyönge 8 betegeskedő üvegházi 
növényekhez hasonlítanak. S mindamellett találtatnak anyák, kik gyerme¬ 
keiket, ha lehetséges leane, léghatlanul elzárnák, mintha kivül a szabad ter¬ 
mészetben örökösen a mérges Számum vagy Szirokko szele dühöngene. 

A gyermek mindennap tiszta, száraz, puha vászonruhát kapjon, s a 
többi öltözéke az évszakok légmérsékletéhez képest se igen meleg, se igen 
könnyű ne legyen, mert a nagyon meleg ruha testét elkényeztetni s csúzra 
hajlandóvá tenni fogja; a könnyű pedig meghülési, különösen alhasi kórok¬ 
nak okozója lehet. Azonkívül a felső ruha sem szoros, sem pedig igen bő ne 
legyen, s a mi átalában a gyermek ruházatát illeti, e tekintetben ne a párisi, 
vagy bármiféle divat és szabónyerászkedés, hanem a tiszta ész vezesse a szü¬ 
lőket, vagy azok helyetteseit. — A ruhák pedig a vállról szabadon függ¬ 
jenek a testen s ne szorittassanak fűzéssel vagy szoros öv által a derékhoz, 
s átalában ugy legyenek készítve, hogy azokat a gyermekek könnyen felölt-
hessék s levethessék, anélkül, hogy testöket öltözkedés vagy levetkezés mel¬ 
lett görnyeszteniök kellene. A gyermek fövege legyen könnyű, s szobában 
csak addig használtassék, mig a megnőtt haj nyújthat a fejnek természetes 
védelmet. A fóveg tehát csak a szabadban has2nálandó, hogy védje a főt a 
nap és hideg ellen. Egyébkint nagyobb gyermekekre nézve igen jó hatású, 
ha fedetlen fővel szoknak meg a szabidban ellenni. Az igen meleg fővew 
csak tisztálanságot okoz s az ismeretes élősdieknek, zselléreknek kényelmed 
kerítésül szolgai. A fűzőváll, deráköv, szoros csizma, czipő, széles krinolin, 
s más efféle öltözékekre egéazségi tekintetből is a kárhoztató Ítélet, régen 
ki van már mondva. 

A mozgások öszhangzatában fekszik azon alap, melyen az egészséc s a 
testnek megújulása és tartóssága nyugszik. Az embernél, a hajiam a testi 
mozgásokra épen oly természetes, mint az evés s ivásrai ösztön. Ez állítá¬ 
sunkat legjobban bizonyítja a gyermek, kinek a csöndes ülés a legnagyobb 
kin. Azért a gyermeknek meg kell engedni a szabid mozgást világra jötté¬ 
nek első perczétől fogva. Már az anyja ménében mozog a gyermek tetszése 
szerint, s ott bizonyára szabadabb mozgása vagyon, mint már megszületvén 
pelyhes párűái között, melyekbe az anyák tudatlan kedvezni akarása bur-
kolá. Az ilyen párnákba burkoltatik be gyakran a gyermek merevenea ki¬ 
nyújtott lábaival s szorosan a derékhoz kötözött kezeivel, mint valami eleven 
múmia. Fájdalom, vannak anyák, kik csecsemőik iránti aggodalomból olyan 
ferde véleményben élaek, hogy azok + 2 0 ° R. légmérséklet mellett fáznak, 
s hogy szabadon hagyott kezecskéikkel (kapóikkal) szemeiket kikaparják, 
vagy orrukat leszakítják. Sajnálatra méltók mindazon anyák, kik gyerme¬ 
keiket, ha még olyan elevenek is, szabadon vergődni, mozogni, dobogni, 
eviczkélni nem engedik. Azonban a tulság e tekintetben is kerülendő, külö¬ 
nösen nem szabad a gyermeket igen korán az üléshez szoktatni, addig sem¬ 
miesetre sem, mig annyi erővel nem bír, hogy fejét egyenesen és feszesen 
képes tartani, vagy ha eldől saját erejéből felülni, mi közönségesen a 6—8-ik 
hónapban történik. Az üléshezi kora szoktatás a hátgerincz s a belső jelenté¬ 
kenyebb műszerek kifejlésére igen káros. 

Mihelyest a gyermek állani és járni kivan, mit rendesen 10—12 hóna¬ 
pos korában maga meg is kisért, őt e kívánságában a szükséges támogatás¬ 
sal segítsük, hogy izmainak kora gyakorlása által önbizalmat, erőt, bátorsá¬ 
got és ügyességet nyerhessen. Á gyermek mozgási cselekvését illetőleg 
nevelési főszibalyul azt tartsuk meg : hogy engedtessék meg neki születé¬ 
sétől fogva tagjainak szabad használata, intézzük a dolgot ugy, hogy a 
gyermek saját erőlködései által is tanuljon ülni, állani és járni, — ily utón a 
gyermek akarata is felébresztetik s önállóvá tétetik. A gyermekektt ke¬ 
zeiknél fogva magasra húzni vagy emelni mindig veszélyes, a gyermeket 
mindenkor mind a két karja hóna alatt kell megfogni és emelni. A gyerme¬ 
kek kézeni folytonos hurczolása, himbálása és bölcsőbeni hintázása ártalmas 
s rósz szokás, mely csak a gyermek elkényeztetését szüli. Innét van azután, 
ha némely anya keservesen panaszkodik, hogy két, harmadfél éves kamasz 
fiacskája járni , futni nem tud. Nem tud , mert kedves gyermekének a lába 
soha sem érinté a földet, melyen a járás- futásra magát előkészítette s abban 
gyakorolta volna, mert nem volt neki szabad a földön mászni, csúszni, lábait 
D karjait mozgatni, hanem a meghűlés, megfázás, megfagyás s ezek által 
bekövetkezhető meghalás miatti félelemből, mint va4ami múmia, pelyhes 
párnákba burkolva folytonosan a dajka, cseléd karjain vagy a bölcsőben 
nyöszörgött, s ekképen ég és föld között ugy élt, mint a gólya, mintha a 
gyermek nem a járásra, hanem a léghajó örökös lakójának lenne fölneve-

dŐ Dr. (Folyiaisa kövelkezik.) 

Egyveleg. 
b.— (Chinai botozás.) A javai parton,Tanaimban, a hollandi helytartó 

lakása előtt egy czölöp van leásva, a mely chinai az előtt fővegét meg nem 
emeli, vagy 20 botot kell kiállnia, vagy 8 napi fogságra kell magát elszánnia. 
E büntetésben közelebb egy idegen chinai hajóparancsnok is a nemsüvegelés 
bűnébe esvén, lekapták tíz körméről, s meg akarták fenekelni, de ő inkább 
8 napi fogságra szánta magát. A hatóság vérszemet kapván, most az eurá-
laiakat is botoztatja. 

•Híí 
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T Á R H Á Z . 
Kakas Márton levelei az országgyűlésről. 

Szerkesztő ur. Ön volt Graefenbergben, ugy-e? látta azt, mikor egy-
egy elkényeztetett beteg odaérkezett, hármas nanellba pakolva, téli sipkája 
füleire lehúzva, lába prémes botosokban, nyaka shawlba tekergetve, fülei 
bedugva pamuttal; a kiről már minden orvos lemondott, miután megitat¬ 
ták vele elébb a diákkonyha minden dekoktumát, a kit melegítőkkel any-
nyira elszoktattak már, hogy még az asztalfiókot sem engedte kihúzni, ne¬ 
hogy onnan is légvonat jőjön elő s félpofafájdalmat kapjon tőle; — mikor 
aztán ennek az elpuhitott betegnek azt mondta a vizzelgyógyitó orvos, hogy 
vesse le szaporán azt a sok borítékot, le, le, egész az utolsóig, ajtót, ablakot 
rányitogatott, hadd járjon keresztül az Isten szabad levegője, azzal beültette 
egy 8 fokú vizzel telt kádba, nyakába öntetett egy dézsa 4 és % fokú vizet, 
megmosdatta, kifürösztötte, megdörzsöltette, légfürdőn megezáraztotta, 
azután felöltöztette egy könnyű blúzba, kezébe adott egy nagy vasasvégü 
botot, s neki e esztette, hogy már most vágtasson hegynek fel, hajadonfővel, 
kitárt mellel, dalolva és ujjongatva, mikor aztán ez a patiens a legelső 
rohamutjából visszaérkezett, s neki ült az aluttejbe aprított fekete kenyér¬ 
nek, éhesen mint a farkas, s kezdé érezni először életében,hogy valóban nem 
fájdul meg az ember csontja a szabad levegőtől; hát azt mondom, hogy ez 
érezhette magát akkor olyan fejedelmi módon, 

miként az, 
a kinek „tizenkét sanyaruságteljes év alatt" minden szabad szót elzártak a 
doktorok a testétől, a kit betakargattak hivatalos hódolatnyilatkozatok fla-
nelljébe, a kinek kedélyét elpuhitották lágymeleg hazugságok levegőjével; 
a kinek egész életét kiállhatlanná tették csupa merő elővigyázati rendsza-
bályokknl, s a ki egyszer aztán észrevette, hogy igy nem jó lesz, más forma 
diaetát kell tartani, itt aztán egyszerre azt mondják neki, hogy vetkőzzék le, 
8 élvezze, mi az az édes szabad levegő!? s álljon a zuhany alá, mely lelkét 
meg fogja edzeni és tapasztalja, hogy épen a hideg viz az, a mi legjobban 
melegít, e a szabad lég, a mi legjoban megóv a hüléstől. 

Valóban — nemzet és fejdelem nagyon meg voltak már hűlve, nagy 
szükségük volt ez erős frottirozásra. 

Persze a doktorok, a méregkeverők odafenn Bécsben jajgatnak, hogy 
az istentelenség! igy bánni a császárral, igy beszélni hozzá; — hanem hiszen 
előre megmondá az uralkodónak egy ,,nagy hazánkfia," kit mint független 
embert, felszólita véleménye végett, hogy ha a magyar országgyűlést össze 
fogja hívni, legyen rá készen, hogy „igen erős" igazságokat fognak ott el¬ 
mondogatni. Azt felelte rá, hogy akarja azokat hallani. Megfizethetetlen 
előny! Egy uralkodó, a ki igazságot hall alattvalóitól! 

A bécsi doktorok az igazmondókat „őrülteknek" nevezik. 
Más nevük van azoknak. 
A kik leplezetlen igazságot mernek mondani hatszázezer szurony urá¬ 

nak szemébe, és merik azt mondani, nem fegyverrel kezükben, nem biztosító 
útlevéllel tárcájukban, nem egy külhatalom pártfogó ótalma alatt, nem 
féllábbal futásra készen, hanem teljes hatalmában annak az urnák, a kihez 
szólanak fegyvertelen, védtelen, senkitől nem ótalmazva, menekülni, hát¬ 
rálni nem vágyva, hanem féllábbal azon vérpadra lépve, a melyen nemes 
elődeik eltűntek; ah uraim! ezeket „hősöknek" nevezik. 

Nem mutat rá példát a história, hogy férfiak egy ellenséges hadsereg 
közepette, ily merészen szóltak volna hazájuk védelmére. 

Adja Isten, hogy a gyógyszer mindenkinek jól használjon. 
Kakas Márton. 

Gr. Teleki László emlékezete. 
4- (Gr. Teleki László halála) az egész országban átalános részvétet 

gerjesztett. Erre vonatkozólag már több vidékről érkeztek be tudósítások. 
Magyar Ovárról írják, hogy ott nemcsak a középületeken, hanem minden 
magánházon is fekete zászlók lobognak. A megye bizottmánya értekezletre 
összegyűlvén határoztatott : az egész megyére nézve minden zene és lármás 
mulatság betiltása; a boltoknak a Umetés időszakában zárva tartása; gyász¬ 
ruha fölvétele; végre a f. hó 13 íki bizottmányi ülés megnyitásával emlék¬ 
beszéd tartása, mire M. P. alispán kéretett föl. — Aradon a pesti temetés 
alatt siri csend volt az utczákon, mindenki otthon imádkozott; a boltok 
zárva voltak; a harangok 4 óratói 5-ig zúgtak. A megye 6 heti gyászt öl¬ 
tött. E hó 15-re gyászünnepély határoztatott. — Szegeden is leirhatlan 
levertséget okozott a halálhír. E hó 8 án este 6 órától 7-ig minden egyház¬ 
ban megkondultak a gyászharangok. Egy óhitü szerbközség küldöttségileg 
jelenté a polgármesternek, hogy ők is gyászolni kívánják a pótolhatlan vesz¬ 
teséget. Szegeden 3 napon keresztül hirdették a harangok a nemzeti gyászt. 
— Temesváron szintén rémülettel vették a gyászhirt. Az ottani színház az 
r.ap este zárva volt. — Székes-Fehérvár városának épen együtt ülő 
gyűlése a következő főbb határozatokat hozta : 1) Jelentessék ki a fájdalom 
egy, az országgyűléshez intézendő iratban. 2) Intéztessék részvétirat a Te¬ 
leki-családhoz. 3) Jegyzőkönyvileg fejeztessék ki külön a város fájdalma a 
csapás miatt. 4) Egy hónapig a városházán gyászlobogó lengjen. 5) A tiszti¬ 
kar és képviselők egy havi gyászt öltsenek. 6) A temetés ideje alatt d. u. 
4 órától 5-ig a vároB minden templomában huzassanak meg a harangok, s 
ez idő alatt a templomok nyitva álljanak. Ez meg is történt. A város és 
megye közösen gyászolva, testületileg látogatá meg a templomokat. A szin-

ház az nap zárva volt, a boltok, kávéházak és vendéglők is bezárattak. Jú¬ 
nius 2-án a ref. templomban nagyszerű gyászistenitisztelet leend. — Szar¬ 
vason a kaszinó és népkör a gyászhir vételekor rendkivüli gyűlést tartott. 
Egy havi gyász, három napig, minden zajos mulatság, zene városszerte 
eltiltása és gyászistenitisztelet tartása határoztatott, mely e hó 11-én mind¬ 
két egyházban a legünnepélyesebben véghez is ment. A színház három 
napig zárva volt, a boltok is bezárattak. — Komáromban május 15-én a ref. 
egyházban Nagy Mihály superitendens nagyhatású beszéde mellett, gyász¬ 
istenitisztelet tartatott, melyen a hatóságok küldöttei s nagyszámú közön¬ 
ség jelent meg. — Ábonyból irják : Egész városunk gyászban. A házakon 
mindenütt sötét lobogók. Az eltiltott zenét a tornyok naponkint háromszor 
zúgó harangjai helyettesitik. Az elkeseredés leirhatlan. A nép nyugtalanul 
jár az utczákon, hosszú gyászfátyolokkal. A gyászistenitisztelet e hó 16-ra 
volt kitűzve, addig a nyilvános helyeken a' zene s a kaszinóban a játék el-
tiltatott. — Kecskeméten f. hó 10-én ment végbe a gyászistenitisztelet, egy 
időben a fővároséval. A szertartás alatt a boltok zárva voltak. A házakon 
fekete lobogók lengnek. 

— Szolnokon a gyászhir vételekor urilak és viskó homlokzatán egy¬ 
szerre emelkedett fel a gyászlobogó. Mint mindenütt a hazában, itt sem 
tudja a nép magával elhitetni, hogy saját keze szegezte volna a gyilkos csőt 
szivére. Május 10 én d. u. V24 órakor a város népe ösztönszerüleg félben¬ 
hagyta munkáját, s gyászba öltözve, minden vezető és terv nélkül özönleni 
kezdett a kaszinóba, sétatérre és utczára — néhány perez múlva a szalado-
zott tömegek összefolytak, s az egész, mintegy sötét felleg megindult, czél 
nélkül, könyezve, bús gondolatokkal, míg egy, a menet élére termett gyász¬ 
lobogó határozott irányt jelölt az egésznek, s a hely béli guardián a pár ezerre 
menő népet, bós harangzugás közt a temetőbe vezette. Itt a Szózat éneklése 
után a guardián nagyhatású beszédet rögtönzött. Erre a Hymnusz énekel • 
tetett s aztán a gyászsereg búsan szétoszlott. — Szeged város közönsége, 
Osztrovszki József polgármester indítványa folytán elhatározia: hogy Teleki 
politikáját osztja, sajátjának vallja, végrendelet gyanánt fogadja, s ezen ha¬ 
tározatát a képviselőházzal tudatja, felhiván ezt is arra, hogy ugyanazon 
politikát kövesse, hozzáadván azon sokat jelentő nyilatkozatot, hogy e rész¬ 
ben, ha kell, Szeged városra mindig és biztosan számolhat. Ezenkivül, hogy 
a nagy hazafi iránti kegyeletét külsőleg is kimutassa, elhatározta, hogy 
négy heti gyászt ölt, s egyszersmind az 1848 ki Teleki-utczát, melyet a le¬ 
lépett kormány rózsa utczának keresztelt, ismét Teleki-utczának nevezte el. 

— Mezőtúr, máj. 10. Nyomása alatt az átkos lidéreznek, mely közbol¬ 
dogulhatásunkra nehezült, — bocsássa meg a fájdalom, — az elkeseredés, 
szaggatott, összefúggetlen hangjait, — melyekben a t. szerkesztőséget tu¬ 
dósítani sietek, hogy községünk is az iszony, a rémület egy jaj kiáltásában 
egyesült a megrendítő hír felett, — hogy gróf Teleki László nincs többé ! A 
május 8-án csak suttogva szárnyalt rémhír 9-én gyászos valónak bizonyult, — 
s lesújtó hatással volt, midőn reá következő 10-én a gyászszal bevont hely¬ 
beli református templom Teleki László arczképével díszített szószékéről, 
nagytiszt. Gyikó János lelkész ur reszketeg hangon hirdeté a haza közös 
nagy veszteségét, a szolgabirói és városi hatóság és kaszinói tagoktól kezdve 
a város minden osztályait és rétegeit képviselő megszámithatlan jelenvoltak¬ 
nak ; — noha a f. hó 9-én mindkét vallásfelekezetü u. m. katholikus és re¬ 
formátus egyházakon, úgyszintén a városházán kitűzött gyászlobogók, már 
előre országos csapás sejtelmét költék föl a közönségben. Honfiúi nemes fáj¬ 
dalmuknak és érző részvétüknek megható jelét még különösen a ezéhek 
adák, midőn a gyászszertartásra testületileg megjelentek, — élükön a szabó 
és szűrszabó ezéhek stb. díszes gyászlobogóival, melyeket a közveszteség 
hallatára fölhívás nélkül azonnal önköltségükön készíttettek. Egész napon a 
mezőn ugy, mint a műhelyekben munkaszünet, — utczákon siri csend volt, 
mig a református templomnak délután három óra tájban megkondult haran¬ 
gok temetésre hívó hangjaira elláthatlan sokaság megindult, — ünnepi 
gyászmezben, — szivében fájdalom — szemében könyűvel. ösmeritek e a 
mesék világából azt a megbabonázott — megbűvölt országot, — melyet ha¬ 
táritól kezdve keresztül az egész birodalmon, — minden város és faluban 
lengő fekete lobogók, csüggedt megrémült arezok, — a legmélyebb, legszo-
moruabb gyász országának hirdettek, — mely egy gonosz bűverő törhetlen 
súlya alatt nyögött. . . E szomorú gyásznak szomorú hazája most édes ha¬ 
zánk a szép, a sújtott Magyarország! . . . Tizenkét év sötét éjjelében gyá¬ 
szoltuk az alkotmányos szabadság — a világosság hiányát, — s mielőtt 
meghasadt volna a hajnal, lehullott csillaga — Széchenyiben, hogy gyászszal 
üdvözöljük támadását a nemzet sorsának forduló pontján, — miként most a 
fölébreit tavaszt köszöntjük a rendületlen bajnok-honfi virágos sírjánál egy 
sorsteljes válság küszöbéül . . . És a nemes vitézek, a hős lovagok, kik közel 
és messze földről, tiszta lélekkel, önfeláldozással elősietnek megtörni az át¬ 
kos varázs bilincseit, egyre hullnak; egyre ritkulnak, ugyanazon végzet 
sújtó csapásai alatt, — mely sok év óta gátolja a nemzetet, hogy Istentől 
adott, annyi fejedelmi esküvel pecsételt és hű fiainak annyi vérével szentesi¬ 
tett szabadsága és függetlensége gyümölcseit háboritlanul élvezhesse . . . 
Nyugodjanak békében szent poraik, — és mi ? — mi küzdjünk tovább! 

„Eshetik el több is még — de hiába' 
. . . Megindult már — 8 megy a sereg nyomába 
Félre most a gyászszal, — a szemfedőre 
Nézzetek csak az van rajt, hogy — eíó're/" . . 

Török Sándor. 

Vasárnapi Újság 21-lk számához 1861. 
Katona József emlékezete. 

(Katona József emlékszobrának leleplezésére. — Kecskemét, május 20-án.) 

Nem ez, nem ez lesz néki szobra, 
Mit érczből önte a művész; 
Min a koszorú lenge fodra 
Egy őszt ha ér, azzal kivesz; 
A lombot szél letépi róla 
S sivány homok mit raja hord, 
S havas eső mintegy gúnyolva — 
Csapdossa majd szegény szobort! 

Igy tán megáll egy század évig, 
Ha megkíméli harcz s vihar; 
Ha hű kezek őrizve védik, 
Mig négy-öt nemzedék kihal . . . . 
— De mig daczolhat az idővel, 
Melynek szolgája az anyag ? 
Majd e szobor roskadva dől el, 
Hol őrizői porlanak. . . . 

Ne ily emléket Katonának 1 
Reá ne ilyen koszorút! 
Néki ön-kezei fonának 
Dicsőbb füzért, örök korút J 
Magának O állit.a szobrot, 
Mit sors s idő meg"nern emészt; 
S midőn körül minden leomlott : 
Az áll, — mosolygva még a vészt! 

Ne panaszold, hogy sirja puszta, 
Hogy elfeledte őt e kor; 
S az ősz minden lombot lefoszta, 
Tavasz nem lelt' azt, jöttekor; 
Ne panaszold, hogy háladatlan 
Hozzá, a melynek élt, a hon; 
S azért állt dombja elhagyottan, 
Emléktel mül, parlagon 

Szüksége arra néki nem volt, 
Hogy megjelöljék sirlakát. 
— Avagy jelöld meg fenn a mennybolt 
örök világu csillagát! 
Sőt szemedet hiába hunyod, 
Rád sitf, felnyitja az a láng. 
így lángol, hol Katona szunyád : 
Lelkének féűysugára — Bánk! 

Mint Isten a magyart teremte, 
Ő Bánkot ugy festette le. 
Szivét, nézd, mint szakítja ketté : 
Hölgyé, honé, egy-egy fele! 
És hű szerelmén kint ha váltott 
S fölötte vér és láng csap á t : 
Erős meggyőzni sorsot, átkot, 
Erős meggyőzni önmagát! 

A mit dühöngve mond Petur-bán 
Az ő szivének átka az : 
Hogy karja kötve, kardja csorbán, 
S hazáján nem segit panasz. 
Szegény öreg Tiborcz keserve, 
Övé az is, jól érti ő! 
— Köny s veritek, vérrel keverve . . . 
Oh rósz napok! oh gyász idő! 

De nem jön-e az árnyhoz is fény? 
Nem érzed? — enyhe nyári lég, — 
Bokorban, fényes holdas estén, 
Hogy daliának a fülmilék . . . 
Az a szelíd, szép, hű Melinda . . . 
Oly tiszta, 8 oly boldogtalan! 
Letépve, mint a gyönge inda 
És sárral undokitva van . . . 

Nagy alakok! Dicsők, sötétek, 
Mint történelmed, oh hazám! 
A szűz erény nyomán a vétek, — 
Bitor bűn a hűk igazán! 
A hcrmelinpalá8t, — s a vérfolt! 
A hős, — és mártír homloka! . . . 
— S mind a mi fényes vagy sötét volt, 
Ő abból egyet alkota! 

Ez lesz az ő emléke! Ez lesz, 
Mit sors s idő el nem sodor! 
Oh milyen törpe volna ehhez 
A legmagasb, legszebb lobor ! 
De mégis, mégis, — mit a hála 
E sirra tesz, hadd álljon itt! 
Legalább róla megtalálja 
Bánk lelke, hüve hamvait. 

Nem fog bolyogni, mint bolyonga 
Soká'g, ntma éjjelen. 
Sátrát az éj ha összevonta : 
E sir fölött Bánk megjelen. 
Körüle lesznek gyűlve mind, a 
Kik vele voltak hűk, nagyok, 
Petur, Tiborcz, Mikhál s Melinda 
Bús árnyain holdfény ragyog. 

S a mig mi fekszünk ágyainkon 
Némán, álmot sem látva tán, — 
Vagy majd, ha rejt a néma sirhon, — 
S mt.jd század s század év után : 
Elásott kincs gyanánt kigyulva 
Fölkelnek éj felére itt; 
S nagy árnyak játszszák újra s újra 
Bánk bánnak jelenéseit! 

Szász Károly. 
Irodalom és művésiet. 

-j- Heckenatt Gusztáv a következő országgyűlési iratokra nyit előfize¬ 
tést : 1)„ A képviselőház naplója," melynek tartalma : a képviselőházban tar¬ 
tott beszédek az országgyűlési gyorsírók följegyzései nyomán. 1-ső folyam 
100 ív; ára 5 ft, péstán bérmentesen küldve 7 ft. — 2) „Az országgyűlési 
irományok/' melysiek tartalma : törvényjavaslatok, okiratok, törvényezik-
kek stb. 1-ső folyam 100 iv; ára ugyanaz, a mi az előbbinek. 

+ (Pályázati eredmény.) A Katona-szofaor leleplezése alkalmával 
elolvasandó költeményekre hirdetett pályázat eredménye következő : Pá¬ 
lyázott összesen 13 költemény. A birálóváksztmány átaláncs becscsel biró-
nak egyet sem talált. Miután azonban a jutalom mindenesetre kiadandó 
volt, első helyen jutalmazandónak találta a VII., s második helyen az I. 
számú pályamüvet. Amannak szerzője Garay Alajos, ki 10, ez utóbbié 
Marikovszky Gábor, ki 6 aranynyal jutalmaztatott. Dicséretet nyert a VI. 
számú, „Más csak Ievelenkint szerzi a borostyánt. Neked egyszerre koszorút 
kell adni" jeligés költemény. — A bírálók sajnálatukat fejezik ki afelett, 
hogy elsőrangú költőink nem pályáztak. Vájjon honnan tut-ják ezt, ha sza¬ 
bad kérdenünk ? 

+ (Balassa-Gyarmatról „Sréter Kálmán) költeményei") czimű kis ver-
8^8 füzeikét vétsünk, mely még 1859-ben jelent meg, de mint szerző értesií, 
a német kormány által lefoglaltatván, a tárnok ur által csak most szabadit-
t&tott fel. Nincs benne semmi orsaágvilágháboritó. Ára 50 kr. 

v««. lTj«. 21. u . — 18CI. 

+ Osterlamm Károly „Az 1861-ik évi magyar országgyűlés'1 czimű 
vállalatot indított meg, külön-külön magyar és német nyelven. Az elő füzet 
a napokban jelent meg. E műre, mely időhöz nem kötött ötives füzetekben 
jelenik meg, előfizetés is nyittatik, s pedig egyelőre csak a 6 füzetet teendő 
első kötetre, 2 ft 40 krjával. 

-j- Gyulai Gaal Vilma, előfizetést nyit boldogult férje „Gaal Miklós 
magyar honvédtábornok emlékirataira," melyeket a dicsőült vértanú aradi 
várfogsága alatt irt, s melyek az 1848—49-iki hadjárat pontos leirását fog¬ 
lalják magukban. A munka mintegy 40—42 ivböl álló 5 kötetet teend, me¬ 
lyekhez csatatervrajzok és az összes honvédhadaereg jelmezképei lesznek 
mellékelve, toldalékkal a főbb szereplők eredeti levelezéseiből. Az emlékira¬ 
tokat Balázs Sándor rendezte eajtó alá. Előfizetési ár mind az 5 kötetre 5 ft. 
színezett rajzokkal 7 ft, mely összeg az özvegy tábornokné czime alatt 
Nagy-Abonyba július l-ig küldendő be. A nagybecsü munka kétségkívül 
legmelegebb pártolásban részesülend. 

+ (Két röpirat) jelent meg közelebb; egyik czime : ,,Alkotmányos 
életadó, vagy a magyar-osztrák kérdés megoldása nemzetgazdászati szem¬ 
pontból." Irta Ultimátum. A másik czime : „Magyarország alkotmánya éa 
az egyenjogúság." Irta Bosko Lajos. 

+ (Két röpirat.) Egyik Brassóban jelent meg e czim alatt : „Az er¬ 
délyi oláh nemzetről szóló országos törvéayezikkek az unióval szemben és 
ezekről értekezlet egy magyar és egy oláh közt." A másik Pesten jelent meg 
s még hosszabb czime igy hangzik : „Észrevételek a magyarországi szlávok, 
különösen az oroszok kívánalmaira, mennyiben azok eddig a nyilvánosság 
ejőtt megjelentek, s az alkotmányozó hongyülés egyik tárgya leendenének." 
Ara 40 kr. 

+ („Kipfelhauser költeményei.") Krammer urnák, szerző „kedves Vet-
terének" ajánlva, s hű arczképével diszitve megjelentek. A 79 lapnyi füzetke 
36 verset tartalmaz, benne van Kipfelhauser Szózata is, melynek néhány 
strófáját kiirjuk kóstolóul : 

„Ez a föld, melyen annyiszor, 
Annyi sok tinta folyt, 
A hova annyi sok nevet 
Egy-egy Dekrét csatolt. 

,.Itt vivtak egy kis gázsiért 
Bachnak a hadai, 
Itt exequálták az adót 
Zsandárok karjai. 

„System! System! itt hordozák 
Stemplis zászlóidat! 
S elszöktenek legjobbjaink 
Egy október alatt. 

,.Es annyi resíauratio 
S Katzenmuzik után. 
Megfogyva bár, de él fináncz 
S Adjunkt még e hazán." 

m 

4- (Hartleben „Olvasó-tárából") megjelentek a 67—70 fűzetek. A négy 
fűzet egy munkát tesz; czime : „Egy szegény leány története. (Villemer 
marquis.)" Irta Georges Sand. Fordította Ács Antal. 

4- (Jámbor Pál, „Párisi emlékek") czimü érdekes munkájának 2-ik 
kötete is megjelent. Ára 1 ft. 

4- Megjelent: „Magyar-szent-mártoni Arvizkönyv. A vizkárosult ma¬ 
gyar-szent--mártoniak némi fölsegélésére irta Berecz Imre. I. Füzet." Tar¬ 
talma az élőbeszéden kívül elbeszélésekből áll. 

4- (Uj lap.) Gömörben egy „Megyei Közlöny" czimü lapot akarnak 
meginditani. 

4- „Zeitbilder" czim alatt s Siegmund Vilmos szerkesztése és kiadása 
mellett, Pesten június elejével egy uj német hetilap induland meg. Előfize¬ 
tési ára egész évre 8, félévre 4, negyedévre 2 ft. Szerkesztői szállás : Ka-
laputcza 6. sz. a. 

4- Jámbor Endre szabómester „Férfidivat-Közlönyének" nyári illet-
énye, egy igen csinos, nagy divatképpel és szabásrajzokkal megjelent. 

4- (Molnár színtársulata Budán) e hó 17. és 18-án Szigligeti ',11. Rá-
kóczy Ferencz fogsága" czimű drámáját hozta színre, nagy közönség előtt. 

4- (Döme József, „Fájdalom-hangok") czimű, zongorára szerzett ze¬ 
neműre előfizetést nyit 80 krjával. A pénzek jun. l-ig szerző lakására (Pest, 
magyar-utcza 34. sz. a.) küldendők. A tiszta jövedelem harmada a Petőfi¬ 
szoborra szenteltetik. 

— (Kérelem.) Minthogy az írói segélyalap és Petőfi-szobor javára ki¬ 
adandó költeményeimre még folyvást gyűlnek az aláirók és többen gyűjtőim 
közöl azon kéréssel fordultak hozzám, hogy halaszszara még kis ideig azok 
kiadatását, nehogy néhány távolabb lakók a honfiúi czélhoz való járuíhatáa-
tól megfosztassanak, ennélfogva valamint azon t. ez. gyűjtőket, kik e czélra 
aláírókat szerezni szíveskedtek, iveik mi elébbi beküldésére felkérem, ugy t. 
előfizetőimnél a czél érdeléében még pár heti türelemért esdek, mig a már 
sajtó alatt levő füzet megjelenend. — Gróf Niczky Tarnőczy Malvina. 

+ (Az uj képtárlat) 38 művel nyílt meg, melyek közt 27 olajfestmény 
van. Látható ott gr. Teleki László sikerült arczképe is, Canzi által rajzolva. 

4- {Ertl Bertalan) kaposvári rajzmester Kaposvár városát és annak 
regényes táját diszes rajzban, előfizetés utján kiadja. A kőnyomaíu kép 2 
láb széles és 1% láb magas leend, mely június végére jelenik meg. Előfize¬ 
tési ára 1 ft 80 kr., mely Koposvárra Erii Bertalan rajzmesterhes küldendő. 

4- (Vrabély Szerafina k. a. hangversenye)f. hó 20-án ment végbe, nem 
nagy közönség előtt. A hangversenyzőnő szabatos és érzelemdús játékával 
többször zajos tapsokra ragadta a közönséget. Bignio rekedtsége miatt nem 
léphetett föl, 8 helyette a hang^erseiiyzőnő nővére énekelt egy dalt csinosan. 
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Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Buda város legközelebbi közgyűlésében) az iparviszonyok rendezé¬ 

sivel megbízott bizottmány jelentése olvastatott fel. B jelentés a Klauzál-
féle iparrend elfogadása mellett szól, változtatni kívánván az 51. §-t, mely 
azt rendeli, hogy a mesteri jogot kívánók, folyamodványaikat az évnegyedes 
czéhgyülésekre adják be. A bizottmány indítványa elfogadtatott. 

- (Selyemtenyésztési pályadijak) kitűzése a kis termesztők számára, nézeteihez Nendtvich, Kovács Gyula, Gönczy Pál, Frivaldszky Imre 8 
i selyemtenyészsés emelése érdekében 0 Felsége által 6 egymásután csatlakozván, a titkár indítványozd, hogy az értekezést a termeszt A hazai 

következő évre 2ÜD0 o. é. forintokban legkegyelrnesebben megajánlott 
ösztöndijak kiírásával és szétosztásával a f. 1861-ik évre, a nxa. magyar ki¬ 
rályi helytartótanács f. é. április 3-kán 14,475. ez. a. kelt leirata értelmé¬ 
ben a Magyar Gasd sági Egyesület bízatván meg, az egyesületi igazg. vá¬ 
lasztmány f. é. május 4-kén tartott üléséből kapott utasítás folytán ezennel 
szerencsém van a folyó évre kitűzött selyemtenyésztési jutalmakra a pályá¬ 
zatot, s enuek foltételeit köztudomásra juttatni, nevezetesen : 

1) A f. 1861-ik évben, összesen 2000 oszt. ért. forintra menő pá¬ 
lyadijak 5, 10, 15, 20, 25 és 50 forintos jutalmakban fognak kiosztatni. 

2) Ezen jutalmakérti pályázásra első sorban a kis termesztők vannak 
hivatva., a emtíiiett különös tekintet leead : 

a) oly pályázókra, kik kimutatják, hogy selyembogaraik etetését saját 
termesztésű eperfalevelekkel eszközlik; 

b) oly népiskola-tanitókra, kik a selyem- és eperfatenyésztés emelése, 
vagy az ezen téreni oktatás körül dicséretes szolgálataidat kimutatják ; 

3) A jutalmakra pályázóknak ki kell mutatniuk : 
a) Illető lelkészeik bizonyítványa által a termelt selyemgubók s a 

plántált eperfák vagy bokrok számát. 
b) Az eladott gubóknak a beváltó által bizonyított mennyiségét s mi¬ 

nőségét, a beváltási áraknak bejelentése mellett. 
c) Oly iskolatanitóknak, kiknek érdemük főleg oktatásadásban áll, ezt 

illető lelkészeik bizonyítványa által kell igazolniuk. 
4) A pályázóknak a fónnebbi kimutatásokkal kisért (bélyegtelen) kér¬ 

vényeiket f. évi október 15-ik napjáig Pesten a Magyar Gazdasági Egyesü¬ 
letnél kell benyújtaniuk. 

5) A jutalmak kiosztása a Magyar Gazdasági Egyesület által történik. 
6) A jutalmazottak nevei n3'ilvánosan közzététetnek. 
Pesten 1861. május 17-kén. — Morócz István a m. gazd. Egyesület 

titoknoka. 
— (Izzó tüzet kitartó téglák) kaphatók Fazekas Ziluzsányban (Gö-

niörmegyéwen, utolsó posta Kimabrezó) az alólirottnál. — Világszerte híre¬ 
sek lévén a Fazekas-Zaluzsányi tüz-kitartó kemény téglák és cóerépzsinde-
lyek, bizton kezeskedik az alólirott ezeknek erős minőségéről, melyek egy 
évig a legkeményebb gyári tüzet kiállják. Azonban ne egyes Fazekas Zalu-
zsányi lakosokhoz történjék ezu.án a felhívás, hanem egyenesen az is 
tanítóhoz, kinek neve Horváth József. 

+ (Pécsett iparegyletet) akarnak állítani, mely „Széchenyi-iparegylet" 
nevet fogna viselni. 

túrára nézve. Alapos okokkt.1 bizonyította bs, hogy a természettudományok 
nomenclaturájának magyarítása se nem kívánatos, se nem czélszerü, s hogy 
gyakorlatilag ki sem volna vihető, a mint azt más nemzeteknél történt, de nem 
igen sikerült kisérletek is bizonyitják. A nomenclatura magyarításában tehát 
bizonyos határokat kell szabnunk; a közönséges tárgyakat nevezzük el ma¬ 
gyarul, s használjuk a nép ajkán élő szókat is; de az átalános érdeklésen tul 
fekvő tárgyaknál tartsuk meg a közműnyelv elnevezését. — Szabó kifejtett 

mások 
természettudo¬ 

mányi és nyelvészeti osztályok külön tárgyalás ali vegyék, miszerint aztáa 
jelentést tevén az Akadémiának, ez a dologban határozhasson. Az indítvány 
elfogadtatott. 

+ (A budai országos tébolyda építése), mely míg folyvást a bécsi 
kormány kezében van, daczára annak, hogy a kivetett költségek folyóvá 
tétettek, ujabban csaknem egészen fennakadt. Miután ez idők szerint — írja 

„Sürgöny" — magyar építési igaigatóság vagy építési hatóság nem léte¬ 
zik, de egy iiyet nemsokára föl kell állítani; a legczélszerübb lenne, ott két 
alkalmas magánmérnököt alkalmazni, kik további rendelkezésig a pesti és 
budai városi épitészhivatal bizottmányának ellenőrsége alatt fognának ál-
lani. E kérdéa a jelen országgyűlés figyelmét is megérdemlené, már csak 
azért is, nehogy as eddigi terjedelmes épitméay, mely 1,155,000 ftba kerül, 
a télen át fedél nélkül hagyatva megrongáltassék. (Az épület rajzát közölni 
fogjuk.) 

— (A kisdedóvó intézeteket) Magyarországban terjesztő egyesület ál¬ 
tal feutartott óvoda ismét egy nagylelkű ajándékban részesült. Nagymélt. 
Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök ur 40 frt o. é. kegyeskedett az intézet 

yámolitáeára adományozni, melyért a legforróbb köszönetet van szerencsém 
nyilvánítani. — Ney Ferencz mint a kisdedóvó-egylet pénztárnoka. 

+ (A magyarországi összes vasutak hivatalnokai) a jövő hó 1-éa ma¬ 
gyar egyenruhát kapnak; a mit a ,,P. N." ugy kommentál, hogy az októberi 
diploma szellemében, az eddigi rokkok megmaradnak, csakhogy megzáinó-
roztatnak, s az eddigi gyikleső helyett kardot kapnak. 

Balesetek, elemi csapások. 
— (Borzasztó gyilkosság.) Pankota, máj. 18. Mai nap reggelén, e kis 

városi közönség barzasztó gyilkolásl hírre ébredt fel. mi a múlt éjjeli 11 — 
12 óra között történt. A meggyil-soltatott Lutyhen Márton özvegye, s ennek 
unokahuga, egy 15 éves leányka, ki Harczfeldről (Zsimbolya) vagyonos 
nagyapja által, hat hét előtt, a magyar nyelv és női munkák tanulmányo¬ 
zása végett küldetett, rokonaihoz Pankotára. Ezek lettek a gyilkosok áldo¬ 
zataivá. — A gyilkosok a szoba ablakát betörve, a vaarostélyt kifeszitve, 
hatohak a szobákba; az özvegy n3t több halyen késsel fclhasgatták, fejét ugy 
összetörték, hogy az agy velőnek egy része, onnan kifordult. — A leányka 
njakát keresztül vágták, nyaka csigáján több szúrást okozva, az ágy alá 
rejtvén, dunnával betakarták. — Az özvegy nő, egy 7 éves s egy 3 éves 
gyermekeit nem bántal.aazták miskép, csak a 3 éves gyermeket, édes anyja 
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'(Váltóeke-próba.) Incselben e hó 9-én több kalotaszegi gazda jelen¬ 

létében kísérlet tétetett azon uj váltóekével, melyet Gyarmath Miklós ha¬ 
zánkfia talált fel. A kisérlet sikerült. Ezeu ekében megvan a gazdasági esz¬ 
köz főkell fke, az egyszerűség és czélszerüség. Falusi faragó is megcsinál-
haja; meredeken is könnyen szánt. Főelőnye az időnyerés : az ökrök 
befordulja elég, sőt sok az "átalakításra. Figyelmeztetjük rá gazdáinkat. 

•4- (Az eísö g'ózszántó gépet) az osztrák birodalomban Schulhof József 
blnsági állam-urjdalmi bérlő rendelte meg. E gép Angolországban Fowler-
nél készült, 16,000 ftba került, s valódi remekműnek mondják. A géppel 
Bécs kö elében nyilvános prób&szántást tesznek. 

+ Ausztria az uj pénzügyi szerződés létrejötte óta a „W. Ztg.'- sze¬ 
rint 135 592 000 ft értékű ezüst pénzt, 1,000,000 ft ezü^ váltópénzt s 
142,724,000 ft rérpénzt veretett; ehhez járul még 11,342,000 ft értékű le-
vaatei tallér, és 557 egész-, 242,701 félkoroua- és 482,077 d. arany. (Ezért 
van hát annyi aranyunk és ezüstünk!) A ki a „W. Ztg"-nak nem hisz, sza¬ 
badságában áll megolvasni. 

+ (Az osztrák hajóskapitányok panaszkodnak), hegy a politikai vi¬ 
szonyok bizonytalansága következtében csak bajosan tudnak szállítmányhoz 
jutni az idegen kikötőkben, mert az osztrák lobogót nem tartják eléggé biz¬ 
tosnak. Az osztrák hitelt elhegedülte szent Dávid, meg — a bécsi minisz¬ 
terek. 

+ (A párisi világkiállításra) 8000 darab festmény küldetett be, me¬ 
lyek közöl azonban a választmány 5000-et visszautasított. Az elfogadott 
3000 közt Madarász Viktor nagytehetségü fiaial műveszhazánkfiának négy 
festménye is foglaltatik, névszerint : Hunyady a sírboltban; Zách Feliczián; 
Zrínyi Ilona, és a negyedik I. Napóleon életéből tárgyaz egy érdekes je¬ 
lenetet. 

Röziníezeíek, egyletek. 

lyainak 
séaéről 

f (A magyar Akadémia) mathematikai és természettudományi osztá-
fe május Í3-ki ülésében Szabó József & magyarítás gyakorlati jelentő-

ék Mik éd 
j f gy g j 

a természettudományokban értekezett. — Mikor a természettudo¬ y 
mányi műszók magyarításáról van szó, — monda többek közt — szükség a 
kifejezéátant, vagyis terminológiát a nevezéktantól, vagyis nomenclaturától 
megkülönböztetni. A terminológiát átalában véve nemcsak tanácsos, de 
szükséges is az idegen kifejezéseket magyarítani, és pedig nemcsak egyes 
székat, de egész mondatokat és fordulatokat is. Értekező tehát a terminoló¬ 
giára nézve a purismus barátja, de nem lehet annak szószólója a nomencla-

gy p, g y e , yj 
vérében megfürösztötték. — Ágyiruhákat, több intőt, ruhanemüeket, 
a szoba közepére szórtak, többeket magukkal elraboltak. — A gyil¬ 
kosság befejexése után, a gyilkosok, a sertéseket rekeszeikből kieresztek; 
mire a tornáczon alvó 16 éves férficseléd fölébredt, az utczára menekült. 
Miközben, az őrt álló gyilkos, őt leszúrni akarta, de a menekülőt utói 
nem érhetvén, nagy kését utána hajitotta, mely a cseléd feje felett védelmi 
állapotban tartott karjába cáontig vágódott. — A cseléd lármájára, a másnap 
tartandó hetivásárra összegyűlt vidékiek, a színhelyre esődükek: de a gyil¬ 
kosok a kerteken keresztül menekültek. — A rohanó nép az utczaajtóban 
egy bundát, paplant, több női öltönyt talált, mit a rablók egy része a mene¬ 
külés között elhullatott. — A meggyilkolt nő háza, a város szélén áll. — A 
gyilkosok pankotai és zarándi román ajkú lakosok, kiknek vezetője a meg¬ 
gyilkolt özvegy nő szomszédságában lakó urasági tiszt cselédje volt. — A 
rablók kifürkeszésében, a kerületi helyettes cseüdbizto*, igen nagy tapin-
iatlanságot árult el, — mert a neki feljelentett gyilkost elfogatta ugyan, de 
annak udvarát, házát és háza környékét ki nem motoztatta. — Valamint a 
többi rablók elfogatása végett Zará'idra is egész pompával, legényeivel 
együtt, kocsikon csak d. u. 5—6 óra között ment; midőn a rablók vezetőjük 
elfogatásáról már értesülve voltak, és a bekövetkezendő motoztatáshoz jó 
eleve készülhettek. — A madarakat nem szokták kolomppal fogdosni. — 
Közli Kállay József. 

— (Jégverés.) F. hó 15-én Vecsésen, 19—20-án N.-Abonyban, 19-én 
Ócsán (Pestmegyében) tetemes kárt okozott a jég. Ha már most oly hideg 
időben megkezdődött a jégverés, mennyivel inkább félhetnek e csapástól a 
gazdák a melegebb hónapokban. A termesztők emlékezzenek vissza, mily 
temérdek kárt tett mindenfelé a jég s siessenek terményeiket biztositni, ter¬ 
mészetesen a hazai biztosító intézetnél. 

M i ú j s á g ? 
— (Az ország képviselőháza) pünkösd utáni szerdán folytatá néhány 

napi szünet után üléseit. A szőnyegen levő tárgy — a felirat feletti vita — 
ismét több alapos és megragadó szónoklatot hozott napvilágra, melyeket 
élvezettel hallgatott a mindig nagyszámú hallgatóság, s szintoly lelkesedés¬ 
sel fog olvasni az egész ország. A szerdai és csütörtöki szónokok ezek valá-
nak: Németh Albert, Klauzál Gábor, b. Simonyi Lajos, Trefort Ágoston, 
Buzna Lajos; — gr. Andrássy Gyula, Szaplonczay József, Szentiványi Ká¬ 
roly, Grabarics Ernő, Gorove István, Kállay Ödön, gr. Széchenyi Béla. 

251 

A vita részleteit s a nevezetesb szónoklatokat a Politikai Újdonságok köze¬ 
lebbi számában hozandjuk. 

— (Horvátországban) a nép hangulata felette ingerült. Május 19-röl 
szóló tudósítások szerint e/yes helyeken máris tettleges, sőt erőszakos tün¬ 
tetésekre került a dolog, mi eleinte a horvát nanueti jelvények, u. m. zász¬ 
lók, vörös köpönyegek, sipkák, szurkák stb. átkokkal kísért elpusztításában 
nyilatkozott, melyektől, mint uj szerencsétlenséget elő dézheíő jelenségektől 
félnek. Zágrábi tudósítások szerint a horvát nép, a magyar zászló kitűzését 
követeli, mint az egyesülés jelvényét. Átalános náplázadástól tarthatni, ha a 
magyar testvérek elleni ellenséges politika jobbra nem változik. Szivünkből 
óhajtjuk, hogy a horvát értelmiség vezérei mielőbb a törvényesség és testvé¬ 
riség közössn boldogitó útjára térjenek. 

-f- (A Katona-szobor leleplezést, ünnepélye Kecskeméten) í. hó 20-án 
következőleg ment véghez : lijggel 7 órakor a ,,Sz.-Három?.ág"-t8fnetőb3n 
Katonának újonnan felállított sirköve r. kath. szertartás ezerint beszentelte¬ 
tett. — Fél 11 órakor a harangok jeladása utáa megindult a városháztól az 
ünnepélyes menet az uj sétányra, hol a szobor áll; elől ment az ünnepélyt 
rendező bizottmány, uténa a koszorúkat vivő leánykák és Kecskemét város 
hölgyei, a papi és tanári kar, a vidéki küldöttek, Kecskemét város hatósága, 
u hjnvédiegélyző-egylet, a kaszinó és olvasókör, a ezéhek, a tanuló-ifjus4g, 
\égre a város összes népe. A helybeli dalárda nyitányul Kölcsey Hymnuszát 
zengé; ezután Horváth Döaae lépett föl az emelvényre, felolvasá Katona 
életrajzát, mire a kecskeméti hölgyek meakoszoruzák a szobrot; ezután 
Garay Alajos és Marikovszky G. pályanyertes költeményei olvastattak fel. 
Végezetül P. J. tanár tartott beszédet. — így msnt véghez azon ünnepély, 
melylyel a halhatatlan „Bánk bán" szerzőjében az irodalom megtiszteltetett. 
— Szász Károly jeles költőnk is irt ez alkalomra, egy ezjp költeményt, 
mélyszintén felolvastatott. -Az ünnepély, melyben mintegy 20,000-en vettek 
részt, d. u. félegykor végzőlött, s a kaszinó teremében több mint 200 teri-
tékü lakomával fejeztetett be. Á rendet, mely sehol sem zavartatott meg, az 
ifjúság tartotta fenn. 

-(- (Vajda Péter emlékének leleplezése Szarvason.) MÁJUS 8-kán d. e. 
VjlO órakor a közönség a főiskola előtt összeseregei vén, zeneszó mellett 
vonult a város féutcsájáa keresztül, mig a sírkertbe érvén, itt az üncepelt 
honfi és iró siremléke előtt megállapodott. Az ünnepélyt a főiskolai ifjúság 
<1 dárdája a Hymnusz zengésével nyitá meg; ezt követé Tatay István főis¬ 
kolai igazgató jeles emlékbesséde, mslynek végeztével Vajda Péter egyik 
imaiiala „Isten a zivatarban" olvastatott fel, s befejezésül a Szózat énekel¬ 
tetett az egész közönség által, mialatt a síremlék a helybeli lelkes hölgyek 
által megkoszoruztitott. E síremlék 10 láb magas, fölül öatött lantban vég¬ 
ződő gránit szobor, s homlokán e f jurát olvasható: „Vajda Péternek a honfi¬ 
hegyelet 1861. „Az igazság szava áthatóbb a mennydörgésnél, s az igazta¬ 
lanság villámot hord keblében." (B jelige Vajda imadalából van átvéve.) A 
hátlapon ez áii : „Született Vanyolán 1808. f Szarvason 1846." Az emlék¬ 
követ, műbecsén alóli árért Gerenday Antal készité. (Nem égessen hatodfél¬ 
száz ftba került.) Az ünnepélyt közebéd követte, melyben lelkes felköszön-
tések mondattak Kossuth, Klapka, Türr s átalában az egész emigratióra, 
Teleki Lászlóra, mint a magyar nemzet Mózesére (még akkor nem tudták, 
hogy- a nagy hazafi e nap reggelén már halva volt); Sohuselkára stb. Elha¬ 
tároztatott, hogy Tatay emlékbeszéde kinyomatván, az egész hazával közöl¬ 
tessék. 

+ (Gr. Teleki László felett) a in. Akadémia f. hó 27-iki ülésében Lu-
kácj Mór tiszt, tag mondand emlékbeszédet. 

+ (Az igazság érdekében.) Lapunk múlt ssámában az volt említve, 
mintha a „P. Hiraök" gróf Teleki László haláláról s annak gyászos hatásá¬ 
ról csak futólag eailékezett volna. Utólagosan értesülünk, hogy e tekintet¬ 
ben e lap is teijesité szomorú kötelességét s ez esetre vonatkozólag külön 
lapot is adott ki, mely azonban nem küldethetett el mindenhová annak 
idejében. 

+ (Bécsben) az ott lakó magyarok szintén tartanak gyászisteni-tisz¬ 
teletet gr. Teleki Lászlóért. — Ugyanott Pan Sándor, a „Theaterfreund" 
szerkesztője vagyoni zavarok miatt agyonlőtte magát. Pan 32 éves volt, s a 
katonaságból kilépve, több népsíinnvivet irt a wieaeni színpad számára. 

+ (Beck Károly) magyar születésű német költő, e hó 2l-én kezdé 
meg felolvasásait az „Európa" teremében. Következő müveit olvasta fel : 
„Ferencz császár és Wesselényi;'1 „Gróf Teleki" és egy terjedelmesb köl¬ 
temény „Jadwiga", melynek ezúttal els5 rószét ismerteié meg, s jövő felol-
vasain folytatni fogja. Közönség meglehstős számmal volt jelen. Második 
felolvasása e hó 23 ra volt kitűzve. 

+ (A bajor király) közelibb Bécsbe jő, s hosszabb ideig ott fog tar¬ 
tózkodni. 

+ (A bécsi f. hó 20 iki lóverseny) első tételét b. Ambrózy „Sürgöny 
nevű lova nyerte el. 

•+• (Követválasztások.) Krasznamegye somlyói választó-kerületében 
Bagosi Sándor; Közép-Szolnokmegye tasnádi kerületében pedig László Imre 
választatott országgyűlési képviselővé. 

-J- (Követválasztások.) Középszolnokmegye zsibói kerülete e hó 10-én 
Urházy Györgyöt, a M. S. derék szemleiróját s főmunkatársát; a szilágy¬ 
csehi pedig Décsei Lászlót választotta meg közfelkiáltással országgyűlési 
képviselővé. 

-(- (Aradmegye radnai kerülete) e hó 13-án misodszor választott kö¬ 
vetet, miután a Bánságban már előbb megválasztott Cseraovics Péter 
lemondott. Követ lőn Popovics János, volt ügyvédi irnok (!) Mint onnan 
*rják, a választás Popovics pártja részéről törvénytelenül történt. 

— Esztergomból, míjus 17-ről írják a ,,P. Naplónak" : E mai nap volt 
a reánk nehezedő váíságos napjaink egyike közöl, — szilárd elhatározással 
s törvényeink szentségének büv-erejétől megkezdve fogadtuk a cs. k. adónak 
erőszakkali behajtása végett minket megszállott cs. k. katonaságot, melynek 
őrnagyja a megyeház eleibe felállítván zsoldosait, egy kisebb részével annak 
belső lakaiba betört, és az első alispán ur szállását kérdezte, a kit is honn 
nem lelvén, Andrássy Gyula szolgabiró ur szállására rohant be, a hol is vagy 
nyolez jelenlevő tisztviselő ur közöl emiitett sjolgabiránkat az erőszak pa¬ 
rancsoló hangjain szólitván meg, ,,a milyen volt a jó nap, olyan volt a fogadj 
Isten," a szolgabiró ur komoly elhatározással ülve fogadta, mire őrnagy ur 
őt fölállani parancsolta, azonban higsjadt lenézéssel azon választ nyeré őr¬ 
nagy ur : „ez az én szobám, itt éa ülve maradok, erőszakkal önök is foglal¬ 
hatnak székeket," mire az őrnagy ur kíséretében megjelent adófeíügyelő 
Stielfried és ezeknek tolmácsa egyes.k. pénztárnok, követelvén a szolgabiró 
úrtól a cs. k. adó főkönyveit, ason választ nyeré ; „én önöknek azt sem mon¬ 
dom, hogy azok itt vannak, azt sem mondom, hogy nincsenek itt; kutathat¬ 
nak erősz skkal, da én önként semmiben sem fogok kezet nyújtani, mert en¬ 
gem ceak törvényeink és megyénk e tárgyban hozott és felmutatott végzései 
Jcötelemek." Ezjk után őrnagy ur a terrorismus egy ijesztőbb módjához 
nyúlt, és ez az volt, midőn a legerősebb 12 emberét a szoba elé paran¬ 
csolta azon meghagyással : hogy onnan senki ki ne bocsáttassak. Azonban 
foglyaink, daczára ezeknek, a szoba előtt szuronyszegezve álló 12 őr és künn 
álló zászlóalj hallatára a Szózatot fönhangon egész lelkesedéssel énekelték. 
Ez alatt őrnagy ur a számvevőért küldött, de megyei legényeink a katonai 
parancsnoknak nem engedelmeskedvén, azokat is mind katonai őrizet alá te¬ 
tette, és egy pandúrt szuronyok közt a számvevőért küldött. Eközben érke¬ 
zett meg első alispánunk P. R., ki midőa a történeteket meghallá, férfias 
bátorsággal és méltóságteljes elszántsággal figyelmezteté az őrnagy urat, 
hogyő sem leczkémt, demég kevésbbé önhatalmúlag büntetni, annál kevésbbé 
tisztviselő urakat foglyokká tenni van vagy lehet meghatalmazva, hanem 
egyszerűen és egyedül a törvénytelen adónak erőszakkali behajtására van¬ 
nak ide rendelve, miben segédkezet semmiesetre alkotmányos tisztviselőtől 
nem várhatott, nem is várhat. E komoly szavak hatni látszottak; mert csak¬ 
ugyan mind az elzárt tisztviselő urak, mind a megyei legénység kibocsáttat¬ 
tak. De a kívánt főadókönyvek mindezek daczára még sem kerültek elő, — 
és most láttuk, hogy a szurony hatalmát a törvény ösvényén maradt követ¬ 
kezetesség ha megtörni nem is, de meggyengiteni tudja. Ezek után hajszol-
tatták pénztárnokainkat, de senki közölök fellelhető nem lévén, kénytelenek 
valának elvonulni, magukat önmaguk a városban elszállásolván. Most da¬ 
czára a magyar vendégszeretetnek — fík nem szeretett vendégeink. — Ez 
volt az első felvonás, mi lesz belőle, dráma-e? vagy tragoedia, nem tudjuk. 

— (Egy elveszett Jlu nyomai.) Szabolcsmegyéből Keresztut, — máskép 
Kotajról — maj. 7-ről veszszük e sorokat : A Vasárnapi Újság f. é?i 18. 
számában közzétett s pozsony-vidéki evang. lelkésztársamtól elkóborlóit fiu 
holléte felől sietek önt tudósítani — azon reményben, hogy ön is sietni fog 
egy megszomorodott apa megvigasztalásáúl soraim tartalmát az illető szülék 
tudomására juttatni, s ez által utat és módot nyújtani egy tékozló fiu felta¬ 
lálására! Mai nap, azaz maj. 7-én reggel épenamezőről jővén haza, fáradtan: 
illedelmes kopogtatás után belép házamba egy szőkejó kinézésü ifjú, kopott 
szürke kabátban s ugyanolyan színű rongyollott nadrágban, s miután előttem 
s nőm előtt ruházata után nem várt szerény üdvözletét elmondta, kenyeret 
és szalonnát kért oly hangon, mely szivemig hatott, s oly képpel, melyen 
nem látszott a csavargókat jellemző szemtelenség. — Szótalanúl reá néztem 
s inkább részvét, mint kíváncsiság ösztönéből kérdem, miféle ember, s hon¬ 
nanjön? Mire ő szintén elpirulva, szatler vándorlegénynek mondta magát. 
Bár szavai tüstént elárulták rejtőzködését; mégsem tudtam neki több kér¬ 
dést tenni irántai kíméletből s felgerjedt szánalom-érzetemben. — S nőm a 
kért reggelit kiszolgáltatván neki, ő gzives köszönés után eltávozott. Délután 
meghozzák a V. Újság emiitett számát s szokásom szerént végig futva rajta, 
megütközve olvasom : a Preeb. Zeitungból átvett hirdetményt „egy evang. 
ielkészfiu felől, ki apjától elszökött; szőke, 19)éves szürke kabátban s szürke 
nadrágban s vékony bajuszszal"'. Azonnal közlöm nőmmel s mindketten an¬ 
nak találjuk, miután a látott ifjút a leirással pontról pontra egybehasonlitot-
íuk, s e felett hozzávettük a nem közönséges arezot, szelid kérő, szivigható 
hanggal, s ruházatához igen is nem illő művelt testmozgást s viseletet. Én 
tehit azonnal a községi biróhoz siettem, s elmondtam neki részben menete¬ 
lem okát, s felkértem a nevezett ifjú felkeresésére, ha még a faluban feltalál¬ 
ható lenne. Midőn ezen sorokat írom, még semmi jelentést nem vévén, s hi¬ 
hető, hogy nem is fogván — mivel vagy eltávozott már falunkból, vagy ha 
el nem távozott ie, de ily szétszórt s nagy területen fekvő községben nehe¬ 
zen sikerül a kis bírónak ugy is lomha eljárási modora miatt azt kapnom : 
szándékozom a szomszédban fekvő Nyíregyháza városa kapitányához egy 
pár sort irni ezen ügyben — ha talán ott sikerülne, a szegény ifjút feltar¬ 
tóztatni eltévedt ösvényén. Szíveskedjék azért szerkesztő ur ezen sorokat a 
szomorodott szülékkel tudatni s mi hamarább, hogy ők itt Szabolcsmegyében 
kereshessék elveszett fiukat. Ha talán Nyíregyházán feltalálható lesz, rögtön 
íudósitni fogom öat. — Várady Pál, keresztuti ref. lelkész. 

•+• (Azon bécsi egyetemi tanulók), kik a dr. Bergernek adott macska¬ 
zene alkalmával elfogattak, nyolez napi fog3ágra ítéltettek, s ez ítélet a fő-
törvényszék által is helybenhagyatott. 

+ (Halálozás.) Id. Perczel Sándor, Perczel Mór és Perczel Miklót* 
édesatyja. Tolnamegye egyik előkelő birtokosa, Bécsben május 10 én, 83 
éves korában meghalt. Hűlt tetemes eltakarítása Bonyhád mellett Csikóban 
ment véghez. 
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-f (Hübner háró), hir ezerint, római követté fogna kineveztetni Bach 
"helyébe, kit az államszolgálatból végkép el akarnak bocsátani. Mi azt mond 
jukrá : „Ámen!" 

-{- {Benedek tbsznagy) két havi szabadságidejét Bécs mellett Brühlben 
töltendi, hol a lakás már meg van rendelve számára. 

-r- {A kilencz idegen bün.) A lapok következő törvénytelenségek jegy¬ 
zékét hozzák : A Ludoviczeum alaptőkéjéből 88i,579 ft 10 kr. Bécsbe, ka¬ 
tonai kezelés alá szállíttatott; az országháza Pozsonyban; a nádor felügye¬ 
letére bizott országos pénztrrhoz tartuzó indigenatusi dijak; az 1809-ben 
alkotott fölkelősereg főpénztóra; a nemzeti Múzeum; a magyar nemzeti 
szinház; a siketnémák intézetének és országos tébolydának alapjai; a nem¬ 

pénz, törvény ellenére felelősség nelkul ideg* 
lókra használtattak, s használtatnak; a nemzet szent tulajdonából, a magyar 
államjavakból 150 millió, adósságtörlesztésre fordittatott 138 millió értékű 
rész pedig eladatott; a törvényhatóságok magán-tulajdonán s árvák vagyo-
nán ejtett sérelem pedig épea fölszámithatlan. De vájjon lehetett e mást 
várni egy oly kormánytól, melynek minden tette maga a megtestesült tör¬ 
vénytelenség volt!? 

+ (A szászfáid), Szebenszék kivételével,rendezve van. Szebenszékben 
a napokban volt a tisztujitás megtartandó. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a múlt héten 
beküldetett: 

Egy kéztörést szenvedett, 8 gyermeki} atya családja számára : Debre-
czenből Kenessey Zsigmondné 5 ft. 

Táncsics Mihály családja számára : Kis-Hars:ínyból az ottani válasz¬ 
tók, kiknek 1848-ban Táncsics Mihály országgyűlési képviselőjök volt, 
Alföldi Sándor ref. teegédlelbéiz által 12 ft. 50 kr. — ViLnjáról Márton ref. 
segt'dlelkés? gyűjtése a községben 5 ft. 30 kr. — T.-Füredről P. Oláh Mih. 
városbiró gyűjtése 20 ft. (Eddig e lapokban Táncsics számára bdcüldetett 
összesen 358 ft. 50 kr.) 

Farkas lgnácz elmebeteg számára : H.-M.- Vásárhelyről Verbőczy Ist¬ 
ván 2 ft. — Pozsonyból S-M. 4 ft. (Eddig e czélra beküldetett összesen 
247ft.82kr.) 

Az irói segélypénztárba : Pmzta-íiyugyról Németh Imre jósz ígbéii5 
(a M. Sajtó utján, honnan e lapokhoz küldetett át) 3 ft. (Eddig e czélra be¬ 
küldetett összesen 48 ft.) 

A honvédsegélyzési alap számára : B csből az ottani magyar iparosok 
könyvtárának olvasó tagjai április 8-án, mint gr. Széchenyi István halála 
napján; Balog Gyuia által 35 ft. 50 kr. (Eddig e czélra beküldetett összesen 
204ft.50kr.) 

A Bécsből küldött össze ghez járultak : Andráscsik János 2 ft, Balogh Gyula 2 ft, 
Leszik Miksa 1 ft. Gyöngyös István 1 ft, Kerepesi Kálmán 1 ft, Serli Ed<; 1 ft, Kelemen 
Lajos 1 ft, Lánder Móricz 40 kr, Fehér lgnácz 50 kr, Farkas József 50 kr, Hegedűs Sán¬ 
dor 50 kr, Szolősi Imre 50 kr, Fülöp Péter 50 kr, Janzsó Gergely 60 kr, Horvát Antal 
volt honvéd 30 kr, Lövészi Soma 50 kr, Smognovics László 1 ft, Tóth Márton 1 ít, 
Stánicz János 50 kr, Iíadek József 1 ft, G. M. 30 kr, Glosz Sándor 80 kr, Nigssti Antal 
80 kr, Palfner Károly 20 kr, Stefánics János 30 kr, Zerabek József 50 kr. Vas Márton 
1 ft. Mongold Márton 50 kr, Kis András 1 ft, Budics István 50 kr. Tót Károly 50 kr, 
Keserű Pérer l ít, Varga József 50 kr, Kovács István 40 kr, Soltész István 50 kr, Néger 
Péter 30 kr, Kriszt Antal 50 kr, Adámcsik János 3 ft, Kund Józsefa 50 kr, Istványi 
Sándor 1 ft, Csekó Miklós 1 ft, Pelók Mihály volt honvéd 1 ft, Zokai Gyula volt honvéd 
50 kr, Dautlich Ferencz 50 kv, Szunovicu Antal 60 kr, Kiszling Soma 30 kr, Sípos Pál 
30 kr, Papsst Ferencz 70 kr,-Galócsik Márton 40 kr, Fejes György 40 kr. — Összesen 
35 ft. 50 kr. 

22-ik szám 

Pest, június 2-án 1861. 

SAKKJÁTÉK. 
74-ik sz. feladvány. — Szívós Mihálytól (Sárospatakon). 

Sötét. 

b o d e 
Világos. 

Világos ir.dul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 69. számú feladvány megfejtése. 
(Weisz A. J. tanártól.) 

Világos. 
1) V b S - h 8 
2) H g 2 - f 4 : 
3) F a 7 - d 4 £ 

Sötét. 
F g 4 — h 3 : A) 

e 5 — f 4 : 

Világos. A) 
1) 
2) V h 3 - g 4 : 
8) V g 4 - $ 

Sittéi. 
H h 7 ~ g 5 
tetszés szerint. 

Helyesen fejtették meg. lessen : b. Meszéna István. — Pesten : Cse'kó György. 
Bécsben : Gold Samu. — Parahuhjban : Rothfeld József. — Monokan : Skvór Antal. — 

Kis-Kürtásön : Csemiczky Károly. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Tordán .• Wolff 
Gábor. 

Rövid értesítések. B.-Ujtáros : K. L. Mind hibátlan, csak a 72-ik sz. f. fő válto¬ 
zatában, ha t. i. Sötét K d 5 - d 4 lépéssel védi mngát, a második lépés nem helyes. — 
Sí.-Fehértár : A feladványt köszönettel vettük. A megfejtés ezúttal nem sikerült. 

Színházi napló. 
Péntek, május 17. Moe&ner Mária k. a. hdrfaműv-'sznő hangversenye. 

Ezt megelőzte az „Angolosan" czimü kis vígjáték, melyben Feleki s főleg 
Szigeti tűnt ki. A hangverseuyzőnő t.ljes diadalt aratott hárfajátékával, 

pengetek e költői hangszert, mintha szellő suhant volna végig húrjain. Az 
átaíános tetszés igen sok taps és kihívásban nyilvánult. Előadott darabjai a 
.következők voltak : „Ábránd-' „Don Jüan" dallamaira (saját szerzeménye); 

„Morceau de sálon" Paris Alvarstól; a Szózat; „Rondeau brillant" Gode-
froidtól; 8 végül közkívánatra a „Rákóczy-induló," melylyel átaíános lelke¬ 
sedést gerjesztett. A hangversenyben közreműködtek még : Fektér, ki né¬ 
hány népdalt csinosan énekelt, s Benza és B'üredi, kik a „Don Pasquale"-
ból egy érdekes jelenetet adtuk elő. A zenekar „Zampa" nyitányát játszi a, 
mely azon óhajtást ébrewté bennünk, hogy vajba e szép operát Ellinger be¬ 
tanulná, hogy aztán színre lehetne hozni. Sajnos, hogy eddig csak akkor le-
heteit adni, midőn Stéger vendégszerepelt színpadunkon. 

Szombat, május 18. „Bánk bán.i( Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. E szép operáuak csak egy baja van, az t. i. hogy ballet is 
fordul benne elő, a mit bízvást elhagyhatnának, s elég lenne az a magyar 
táncz, mely utána következik. Vagy ha már a balletet erővel ránk octroyál-
ják is, mint Schmerling akarj* a Reichsrathot, legalább Campilli csodálatos 
bakugrásai maradnának el belőle. Egyelőre ennyi conceseioval is megeléged¬ 
nénk, miután az 1848-iki törvények nem jogositnak fel, többet követelni. A 
szinház ma is megtelt. Megjegyzendő, hogy sokan csak akkor jöttek, midőn, 
a balletet már végig ugrálták. 

Vasárnap, május 19. A szinház zárva volt. 
Hétfő, máj. 20. rA vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű 

3 szakaszban, Szigeti Józseftől. 
Kedd, május 21. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. 
Szerda, május 22. ,,A szerencse gyermeke-" Jellemrajz 5 felv. Irta 

Birchpfeifer Sarolta. 
Csütörtök, május 23. „Eljegyzéslámpafénynél."O$eTettel{c\r. .,Tüz a 

zárdában.'' Vígjáték 1 felv. 

HETI 

Hó-
és hetinap 

Katbolik. és Protest. 
naptar 

Május — Június. 
26|Va«ar. 
27 
28 
29 
30 

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csnt. 

31 fentek 
1 Szomb. 

FI Sz. Har. 
Kriszt. sz. v. 
Vilmos. Ger. 
Maximin 
Űrnapja 
Petron. Ang. 
Nicodemus 

II. 
Béda 
Vilmos 
Theod. 
Félix Et. 
Petron. 
Fortun. 

Gör. -orosz 
naptar 

Május (ó) 
Í t A8Zsid. 
15 Pachom. 
16 Tivadar 
17 Adronik 
18 Vizszf-uí 
19 Patric 
20 Cocst. 

©Nap¬ 
kelet nyűg 

P-
13 
13 
12 
ui! 
íoí! 
9|i 

ó. 
7 40 
7|41 

1 
7 44 
7 45 
7 46 | 

|| 7;47 

Izraelit, 
naptár 

Siván. 
17 
18 Salam. 
19 
20 Szelig-
21 [maiin 
22 
23 37. S. 

Hold¬ 
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9|27 
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lloldneityed : C£ Utolsó negyed másod ízben 31. 11 óra 41 p. délelőtt. 

TARTALO M. 
Máday Károly (arezke'p). — Élünk, él az Árpád népe. Várady Gusztáv. — Mikép 

Ítéltek a régiek. Bocskai Pap Lajos. —• Felső-borsodi képek (folytatás, k/ppel). — Az 
1862-re tervezett világipar- és mükiállitás Londonban (képpel). — László Károly levelei 
Am»ri kából (vége). — Mikép szoktassuk gyermekeinket? Dr. BaiitfaM. — Egyveleg. 
— Tárház : Kakas Márton levelei az országgyűlésről. — Gróf Teleki László emlékezete. 
— Katona Józsit' • -mlokozele. Szász Károly. — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, 
kereskedés. Ko í̂ io;:«t k. egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság? Sakkjáték. 
Szinházi napló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos RccUíuast Gusztáv. — Nyomtatja Landcrer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/a ivén jelenik meg. Előfizetési dlj Buda-Pesten bazhos kfildve vagy postai oton külön a Vasárnapi Újságra 
évre S ft., a Politikai Újdonságokkal együtt * ft. ajpéncben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre \Z ft., évnegyedre 
ft. nj pénsben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Gróf Teleki László emlékezete. 
(Emlékbeszéd, felolvasta Lukács Móricz , a m. Akadémia ülésében május 27-én.) 

Fájdalmas és nehéz feladat áll előttem, midőn a tisztelt Aka¬ 
démia megbízásából, de saját lelkem ösztönét is követve, gyászbe¬ 

szédet akarok mondani elhunyt tagtársunk, gróf Teleki László 
fölött. A súlyos csapás, mely e férfiú halálával az egész hazát és 
ennek minden egyes polgárát érte, kettős sulylyal nehezedett reám, 
kit a mindnyájunk által gyászolt halotthoz, első gyermekkorunk¬ 
tól halála napjáig, közel negyven évig, az élet minden változásain 

:Ú 

GRÓF TELEKI LÁSZLÓ GYÁSZRAVATALA A NEMZETI TII ZEl TI E L Ő C S A R \ 0 K Í i m PESTEN. — (Május 9. h 10-én.) 
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