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SAKKJÁTÉK.
75-ik BZ. feladvány. — Oláh Miklóstól (Nánáson).
Sötét.

Mari k. a. több olaszországi színpadon az elismerés élénk jeleivel találko¬
zott; igen természetes volt tehát a pesti közönség kíváncsisága, a kisaszszonyt végre a nemzeti színpadon is újra láthatni, hol előbbi években is ven¬
dégszerepelt néhányszor. A színház egészen megtelt, s a közönség zajos el¬
ismeréssel üdvözlé a fiatal művésznőt, ki utolsó föllépése óía kitűnő előme¬
netelt tőn az ének művészetében. Annál gyengébb volt ez este Fektér tenorista, kinek gyakori hamis intonatiója akadályosá az egész jó hatásátSzerda, május 29. „A mátrai vadászat." Eredeti vígjáték 3 felv. Irta
Fáy András.
Csütörtök, május 30. A színház zárva volt

Szerkesztői mondanivaló.

yMűMMfc

t

b

ykrssss/yy*

v///,/////*

o

d
e
f
g
t
Világos.
Világos indul, a 4-ik lépésre matot mond.

A 70. számú feladvány megfejtése.
Világos.
1) F b 2 - g 7
í) B e 7 — e 4
8)Be4-g4:t

(B. Meszéna
Sötét.
K f 5 — g 5 : Á)
H h 6 - g 4 a)
Kg5- f 5

Istvántól.)
Világos.

A)

Sötét.
H h 6 — f 7 B)
g6 — g ö
tetszés szerint.

5654. N.-Oroszi. Sz. E. A most folyó évnegyedből lapjaink teljes száma példányai
nem kaphatók — mert daczára a politika iránti közérdekeitjégnek, a magyar közönség
e válságos időben is meli-g rokonszenvével öleié a sajtóviszonyok békói között megin¬
dult s azokból mindinkább kibontakozó vállalatunkat. Június elejétől kezdve azonban
örömest tlfogadjuk az előfizetést az év végéig, 7 hónapra, a rendes áron.
5655. Mezőlak. S. Gy. A gr. Teleki László emlékszobrára gyűlt pénzt csak akkor
kérjük felküldetni, ha ez emlék felállítása el lesz határozva s e czélra valamely bizott¬
mány alakul. További tudósításait szívesen veszszük.
5656. Galszécs. Egy agg éa elhagyatott honfi imája. Sajnáljuk, de az efféle nem
hírlapi közlésre való. Más utón kellene a baj orvoslását keresni.
5657. Bécs, M. J. A kivánt lapot s beszédet elküldtük, örvendünk, hogy ön la¬
punk közlései által nyert ösz'önt a gyorsírás megkedvelésére, s még inkább, hogy hoszszabb kísérlettk után végre sikerült önnek, egy magyar gyorsirászati rendszert megállapitani. Kivánjuk, hogy mielőbb ott hagyhassa ön a bécsi líeichsrath gyorsírói asztalai
s ide térjen közénk, hogy munkáját kiadhassa s Pesten ny.lvános előadásokat tarthasson.
Napról napra több fiatal ember jelentkezik, ki a gvorsirászatot megtanulni szeretné, de
alkalmat a kiképzésre alig találnak. Ideje volna, hogy végre Pesten is alakuljon egy
gyorsírói egylet. Az ügyet tehetségünk szerint s befolyásunk egész erejével támogatni
fogjuk.
5658. B.-Újlak. B. P. A máj. 3-ik levél tartalma közölve volt lapjaink kö¬
zelebbi számában.
5659. M.-Tnr. T. J. Sajnáljuk ai eseményt, de nem kivánjuk a közkegyelet meg¬
ható harmóniáját ama — maozkazenének még említése által sem zavarni. Bocsánatot
kérünk.
5660. Gyünk. K. P. A jeles czikkot örömmel olvastuk; ily népszerűén irt termé¬
szettudományi dolgozatoknak még nagy hiányában szenved irodalmunk, g azért részünk¬
ről minden módon ápolni szeretnők az e tárgyú törekvéseket. A lepáket — fára metszetés
végett — inkább szerettük volna rajzban kapni; igy azonban a természetben megküldött
példányokat — ön engedelmével — megtartjuk magángyűjteményünk számára.
5661. Eperjes. F. F. A kivánt számokból még találtunk néhány pJldányt, s azon¬
nal útnak indítottuk. Üdvözöljük önt is mint a V. U. eg>ik rendületlen hivét, törzs¬
olvasóját, ős előfizetőjét. Kár, hogy nem osztogathatunk érdemjeleket.

Pest, június 9-én 1861.

A hazánk anyagi kifejtésére is nagy befolyással birt férfiú, séget szintén megakadályozandó: ügyei vezetésében az addigiaknál
kit
ezennel
bemutatni szerencsénk van, egyike azon egyéniségek¬ erősebb karokra várt s az igazgatói állomásra Kudriafsky lovagot,
2) II g 5 — f 7 :
3) H f 7 - h 8
nek,
kik
észtehetségük,
leikük emelkedettsége s szivük tisztaságá¬ akkor cs. k. tengerész-őrnagyot hivta meg, ki teendőivel megis¬
4) H e 2 — Ü 4 £
4) B e 7 - e 5 ;
ban
talizmánt
birnak,
mely
ha a sors szeszélyeitől teljesen nem is merkedve, miután magával számot vetett volna — jól értesültek
B)
ó
vja,
de
megtöretni
sem
engedi
őket soha. — Gazdag palotában állítása szerint — a neki ajánlott állomást csak azon föltétellel
Hh6-g4
1)
született ö, majd önhibája nélkül kipusztult abból, egész élete egy fogadá el, uj pályáján csak ugy igért sikert magának, ha az általa
Ha 3 — b 5 :
f5
2) B e 7 — e 4
J)
Kf 5 - g ö :
Kf5
8)He2-g3f
3) H e 2 - g 8 :
g5
j vándorlás vala; de a becsület utján mindig hős és állhatatos s aTriesztben személyesen s előbb mondott érdemeinél fogva a biro¬
4)
h3- h4$
4) B e 4 — g 4 :
jók diadalának méltó büszkesége volt.
dalom előtt is jó néven ismert Erichsen Pétert, mint igazgatósági
Helyesen fejtették meg. Pesten : Cse'kó György, — Bécsben : Gold Samu. —
Erichsen
Péter
született
1794-ben
Dániában,
Kopenhágában,
titkárt,
maga mellé megnyerhetné. — így lépett E. P. 1846-ban az
Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór Antal. — Kis-Kürthsön : Csemiczky
Nyílt tér. •)
| aProtestáns családból. Atyja pénztőzsér és hajóbirtokos volt, utódja Első Dunagőzhajózás szolgálatába, melynek 1848-ban, midőn Ku¬
Károly. — B.-Ujpdroson : Kovács Lajos. — Tordán : Wolff Gábor. — Gy.-Fthérvdroti :
Horváth Lajos. — Porossión : Nyilas Alajos. — Bodrog-Keresttúron : Olesváry Imre. —
Nyilt szó, azon t. ez. előfizetőkhez, kik gyüjtőiveimen irtak alá! —
kereskedelmi világban e nédriafsky katonai hivatásához
Vestprémkcn : Fülöp József.
Gyakran vagyok kénytelen önöktől oly hangon irt leveleket olvasni; me¬ yen jó hirben állott s messze
visszatért, igazgatója lett, mely
Rövid értesítések. B.-Keresilúr : O. I. ön a 69. számút is helyesen fejtette meg lyek rám kellemetlenül hatnak; ezek kikerüléséért folyamodom a nyilvános¬
tenaert ősöknek, kiknek gaz— Parabuty : R. J. Nagyon s íjnáliuk, hogy önnek levelét későn kaptuk. Már akkor min¬
minőségben élte fogytáig erden megtörtént. A feladványt köszönettel vettük; de tájékozásul megsúgjuk önnek, ság teréhez; és ünnepélyesen kijelentem, hogy a nálam begyült előfizetési jjagsága emlékét Kopenhágányedetlen
kitartással s példás
pénzeket,
mind
Szabados
„Haza
és
szerelemről"
czimü
költeményeire,
mind
hogy «z ujabb feladványoknál az örökös sakk nem divat, mert. ba a szépségnek nem ár¬
"an egy ma is fönnálló palotabecsületességgel működött.
tana is, a megfejtést mindenesetre könnyűvé teszi. — Veszprém : F. J . ö n utolsó előtti pedig az „Ifjúság Évkönyvére" illető helyeken pontosan kézbesítettem, a
levele nem jutott kezünkhöz.
könyveket még nem kaptam meg; tehát nem is küldhetem szét; ha megje¬ ^erü nagy épület tartja fenn.
Egy oly nagy vállalatnak,
lennek, azonnal szét fogom küldeni; én mint gyűjtő megtettem kötelessége¬ i ^éternek, mint oly tekintélyes
minő
a Dunagőzhajózási társa¬
met, és ezután semminemű reklamatiókra nem fogok válaszolni. — Kohárits kereskedelmi ház ivadékának,
ság,
melynek
jelen kiterjedt¬
Színházi napló.
Ferencz, váczi-ut 1-ső szám.
kellő módja és alkalma volt, a
ségét
ismerni
fogja
a t. közön¬
Péntek, májua 24. „II. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5
kereskedői
életet s annak felsajtóhatóság
irányában
vállal
felelős•)
E
rovatban
közlött
czikkekért
csupán
a
ség
Korizmics
Lászlónak
a
a
felv. Irta Szigligeti. A darab, mely a szabadságharcz küzdelmei alatt került
<Utát magasabb szempontból
Magyar Gazdasági Egyesület
elóezör szinre, szintén súlyosan érezte a millióktól megátkozott Bach-rend¬ séget a Szerk.
j^egismerhetni s ö a kedvező
szer csapásait, mert szabadságunk elhunytával még e,.fogság"h fogságba ke¬
múlt évi közgyűlésén „a du¬
körülményeket
kellően
fel
is
rült, a színházi könyvtár poros börtönébe, honnan 12 évi raboskodása után
nai gőzhajózástól" fölolvasott
HETI NAPTÁR.
használta, minek következté¬
csak most szabadulhatott ki. De volt is ám sok nézője e „vértanúnak", mi¬
jelentéséből, — több százra
dőn először léphetett régi jó ismerősei elé. A rabság cseppet sem viselte
ben, kereskedelmi esetlegessé¬
©Nap¬
Hold¬
Izraelit.
Kathullk. és Protest. Gőr.-orosz
Hómenő hajói és naszádjai, több
meg. eőt most még jobb színben láttuk, mint régente, sok olyast is megér¬ és hetinap
geknek
áldozatul esett apai
naptár
naptár
naptár
|
kelet
||
nyűgkelet
||
nyűg.
ezerre
menő személyzete s
tettünk most benne, a mit előbb csak költői képzelődésnek hittünk. A sze¬
jjáza megbukása után, 1843milliókra nőtt tőkéjének czélreplők rajta voltak, hogy a kedves emlékű „Rákóczy" illendően jelenjen
£an a keletindiai kereskedelmi
Május (ó)
Siván.
Június.
meg, de nem egészen értek czélt. Feleki Rákóczyja nem ragadott el ben¬
szerü beosztása s igazgatása a
49
56 küldöttség főnökévé választa25 B. Jer.
nünket, bár eleinte igen jól kezdte. Ily szerepek nem felelnek meg az ő % I Vasár. F 2 Erasmus F 1 Páz. 21 A 4 Szil.
körülmények legrendezettebb
25
Tóbiás
8
59 ték s mint ilyen, Görögország¬
22
Basilicus
Kornél
I
Klotild
3
Hétfő
egyéniségének, bármily jeles szinész legyen is különben. Szigeti páter Knits legbékésebb viszonyai között
26
5
23
Mihály
p.
28
Ulrik.
Quirin
Berta
Kedd
teliusa is, minden eredetisége mellett sem elégített ki Zrínyi Ilonát Jókainé, 4!
10 ban, Arábiában, Abyssziniá50
27 Tamás
is
sok éberséget, tapintatot és
5 Szerda Vendel. Bon. Vendel 24 Simeon
Rákóczy nejét Munkácsy-F.-né, Zrínyi Boldizeárt Tóth József, Bercsényit 6JCsüt. Norbart
2 18 6 15 j>an, Chinában tett mintegy
28
25 János f.
Izaiás
szeplőtlen
jellemet igényel; —
16 károm évi utazása közben, réEgressy szépen játszták. Taps és kihívás volt elég; szerzőt is többször ki¬ 7 Péntek Jez. sz. szive Pulcher. 23 Carpus
23 Farkas 2 51
hát, midőn az ipart, kereske¬
12 Sz
30 38 S. 8 87
8jSzomb. Médard püs. Médard 27 Therapius
tapsolták. A sziuház csordultig tele volt.
int terjedtebb ismeretekkel
dést s ezzel a közlekedést anyHoldnegyed : # Ujhold 8 án 2 óra 54 perczkor délután.
Szombat, május 25. „Dinorah, vagy : a ploermeli bucsu." Vig opera
Eazdagitotta előbbi készültsé¬
nyira nyomasztó politikai iz¬
3 felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
gi, részint nevezetes szolgá¬
gatottság .— mely a lefolyt
Vasárnap, m^jus 26. „II. Rákóczy Ferencz fogsága.'' Eredeti dráma
itokat
tett az osztrák ipar és
TARTALOM.
5 felv. Szigligetitől. Rákóezyt ezúttal Lendvai adta, tűzzel, lelkesedve éa
évtizedben majd közöttünk,
kereskedelem érdekében kele¬
Gróf Teleki László emlékezete (képpel). — Képek a hazai népéletbol (kép). —
lelkesítve. Í=mét nagy közönség volt jelen.
majd
körültünk örökösen tar¬
— Azon időtájban az
Hétfő, május 27. „Férj az ajtó előtt." Operetté 2 felv. Offenbachtól. Fehő-borsodi kép k (vége, képpel). Luppa Péter. — A magyar nt>. Vida Jótsef. — A vég¬ ten.
tott,
—
s az állam súlyos pénz¬
s
zet utjai, Kiss Elek. — Mikép szoktassuk gyermekeinket? (folyt.) űr. Balhfalvi. —
„A felolvasónő." Szinmű 2 fdlv. Az utóbbi rövid színmű hatásos jelenetek¬ Tárház.
A maayar erdöszet érdekében. Divald Adolf. — Teleki gyász-ünnepelyek. — ° ztrák „Első Dunagőzhajóviszonyai
közötti küzdésben,
ben gazdag s két első rangú művészünk, Egressy U\ és Felekiné nagy vir Irodalom és művészet. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, ^ai társaság" korigényelte remég
soha
tökéletesen
meg nem
tuozitással adják hatásra számított, nehéz szerepeiket. A közönség feszült igyletek. Mi újság? Sakkjáték. Színházi napló. Szerkesztői mondauivaló. Nyílt tér- *°rrnokat létesitni akarván,
állapított
külföldi
kereskedel¬
leti naptár.
figyelemmel és élvezettel kiséré a szép játékot.
^yszersmind a több oldalról
mi összeköttetések nélkül kell
Kedd, május 28. Mizsei Mari k. a. első föllépteül : „Alvajáró." Opera
észrevett s megrótt lanyhasáFelelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
3 felv. Zenéjét irta Bellini. Több ízben olvastuk lapjainkban, hogy Mizsei
ily roppant vállalatot vezetni:
j>°t) s a hivatalnoki karba akmint ezt Erichsennek, igazga¬
*°r beharapózó fegyelmetlenneek.n«.t G « * t . r . - Nyomtatja Land.rer és Heckeaast, egyetem-«tc« 4. e«ta alttt P«te» 1861.
tói állásának egész ideje a|att
ERICHSEN P Í : T E R .
1)
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kellett? — És ha a vállalat elszigeteltségét tekintjük? — az vele, azokhoz állhatatosán ragaszkodott : innen magyarázható,
állam határain belől az egyetlen „Lloyd Austriaco" hasonnemü, hogy kik szerencsések avagy olykor ravaszok valának, jó indulatát
de egészen más természetű vállalat létezik s szomszédságunkban egyszer megnyerni, — azok a visszaélésig fölhasználhaták s nem
messze távolban csak egy sincs. — A birodalomban feltalálható egyszer föl is használták, nem a legtisztább magánérdekekre az Ő
épitkezési s tüzelő anyagokat, ezek előnyeit kellett először aprán- nemes hajlamait. Különben a hivatalnok s a magánember gyakran
kint fölkeresni, kísérlet alá venni, a vállalatnak nevet és hitelt sze csodásán elváltak benne. Több eset tanúsítja, hogy mig egyik ke¬
zével mint igazgató, valamely arra méltó hivatalnoknak elbocsáta kereskedelmi közönséget
megszokott
rezni,, azt népszerüsitni,
p
,
g
g
é
i
i
k
szárazi összeköttetéseitől bizonyos előnyök által a vizi utak hasz¬ tatását irta alá, — másik kezével az ezáltal kenyér nélkül maradt
nálásának megnyerni s a követeléseiben önmagává! nem mindig családapának saját erszényéből gazdag ajándékokat nyújtott. Kik¬
tisztában állott közönség hovatovább emelkedő igényeit telhetö- nek jövője az ő kezébe volt téve, lélekismeretesen gondoskodott
leg kielégitni. Nagy volt a feladat. Már létének második évtizede azokról. A hivatalnokoknak s szolgálati személyzetnek nem cse¬
végéhez közel járt bár ekkor a társaság; de sok tekintetben még kély megütközésére, ezelőtt pár évvel behozott fizetés-levonások
mindig a kezdeményezés nehézségeivel küzdött. E. P. mind e ne¬ az ő igazgatósága idejében rendelteitek ugyan el, de köztudomásihézségeken nyugodt, határozott lépésekkel haladott át; bár gyak¬ lag az ő távollétében, az ő akarata és beleegyezése nélkül. — Köran még a kormányférfiak tapintatlansága s a kereskedelmi viszo¬ nyörületessége s bőkezűsége minden szép fizetése mellett sem jutnyok hiányos fölfogásából eredctt hibás intézkedéseknek akadékai taták magánbirtok szerzéséhez, özvegye s örökösei jövőjéről is az
ellen is kellett küzdenie. Tökéletesen ismerte helyzetét. Tisztán életbiztosítás, s a társasági nyugdíj alapján gondoskodott.
Hazánkra nézve, szabadságérzetén kivül, melylyel minden jo¬
átértette, mit sokan tudni nem akarnak, hogy egy ily közlekedési
intéztt, habár jelentékeny befolyással bir az állam kereskedelmi gos nemzeti törekvéseket forrón üdvözölt, különösen a pesti keres¬
forgalmára; azért sohasem teheti föladatává, hogy speciálisabb kedelmi forgalmat illetőleg, jó emlékezetünkre igen méltóvá érdekereskedelmi müveletekbe bocsátkozzék, se hivatva nincs, hogy a mesité magát azáltal, hogy ő eszközölte ki s rendelte már évek¬
kereskedés menetét kormányozza vagy saját tervei szerint erősza¬ kel ezelőtt, hogy a Bécsből Pestre szállítandó áruk az ottani feladás
kolja. Egy ily intézet egyedüli feladata csak az lehet s ennek he¬ másodnapján itt mindenesetre megérkezzenek, — minden késés a
lyes megoldásától függ jövendője, hogy olcsó építési s tüzelő anya¬ pesti kereskedő javára a vitelbér fele visszatérítését hozván magá¬
gokat tudjon magának teremteni, s erre nézve az e körbe tartozó val, miáltal fővárosunk a külfölddel szakadatlan gyors és bizto9
tapasztalati ismereteket, tudományos alapokon, helyesen alkal¬ összeköttetésbe tétetett. Hosszas testi szenvedések után elhunyt
Kenessey Albert.
mazza. Mit kelljen a társaságnak a kereskedelem érdekében tennie: 1861. marcz, 21-én Bécsben.
— az a megbízhatóság, gyorsaság és olcsóság föltételein kivül,
elöleges speculatio tárgya kevéssé lehet, azt az -időtől s a keres¬
Szécsi Mária.
kedés mozdulataitól kell ellesui, s erre nézve elég a jelentkező s ön¬
1671.
ként fölmerülő alkalmakat egyenesen fölhasználni. Ö tudta ezt s ép
ezért örökösen kísérlett s hajóépitési s tüzelő anyag-szerzési kü¬
Kidőlt a tölgy, a bérez királya,
lönböző nézetek és tervek elfogadására, vagy legalább figyelem¬
A rengetegnek koronája.
bevételére mindig készen volt.
Ha állt itt-ott egy büszke tö'gy még,
Gyilkos
kezek tőből kidönték;
Sokan e kísérletekre hajlékonyságát, mások véleménye iránti
Fölverték
a sas ősi fészkét,
figyelmességét s engedékenységét ingatagsággá és gyengeséggé akar¬
özvegy lakóját szállni kéezték,
ták bérmálni, holott ép ezen tulajdonsága volt az ö fö erénye. Ha
S kinek tanyája volt a béicz, a szikla,
a nagy testület gépezete hiányokat mutatott : nem készteté azt
Bezárva most egy keskeny, szűk kaliiba . . .
durván nyers erővel, — hanem a surlódó részekre egyegy csepp
. . . . Börtönlakom e néma zárda
olajt adva, majd az emeltyűket kíméletesen érintve, segítette ren¬
Egész világom ide zárva;
des mozgásba. — Eleve fölismerte a hiányt, melyeta hely viszonyok
Ki annyi vészt, vihart megértem,
czélszerü fölhasználásában az okozott, hogy ö külföldi volt, s ezért
Csendes czellámmal kell beérnem.
a belföldieket alkalmazni és megnyerni, azok hely viszonyi tapaszta¬
Kivel szemközt nem egyszer áll'am,
latait s nézeteit megismerni s elsajátitni gondosan igyekezett. Csak
S ki a golyót nyugodtan vártam,
testi betegeskedéséböl származó ol)kor rendkivüli ingerelhetöséA mely reám tán egy dicső halált hoz :
Lassan kell szoknom egy c s e n d e s h a l á l h o z .
gének tulajdonit hatjuk a?on önmagával ellenkezésbe jövő nyilat¬
kozatát, melyet S. v. M. „Über dasDampfschifffahrts Unternehmen"
Zeng fjkaimon szent zsolorsma :
czimü röpiratának azon megjegyzésére tett, hogy „a DunagözhajóDe szivem, lángját el nem mossa;
zási társaság tul van árasztva idegenekkel" — midőn odavetóleg
Nem hoz békét zajgó keblembe
monda : ,,a szükséges egyéniségeket onnan veszszük, honnan kap¬
A szent falaknak néma csendje.
hatjuk." Meg vagyunk győződve, hogy ezen kifejezését önmaga
S m;g társnőim imát rebegnek
előtt többször visszavonta s maga magában roszallotta. Mennyire
Birái-aért a menny egeknek :
Kezem ha összekulcsolom imára,
tiszteletben tartá a nemzeti sajátokat, nagyon jellemzöleg mutatják
Én á l d á s t k é r e k a m a g y a r h a z á r a !
a múlt ÖSZS2 el mondott szavai egy német ajkú kapitány hoz, melyekben
azt, mint Magyarországon utazót, a magyar nyelv megtanulására
Szivemben még a régi láng ég,
inté, s hogy nem ö lehetett, ki az idegeneket csapatszámra hozta a
Lelkem a nagy világba vágy még,
társasághoz, nagyon mutatja az, hogy az ő hazafiai közöl, köztu
Hol a d i c s ő s é g s s z e r e l e m n e k
Bűvös virágai teremnek :
doinásilag, az egész társaságnál csak is két egyén van alkalmazás¬
Ezen még egyszer elmerengni,
ban. — Szabatosan ismerte azon határokat, melyek a szükséges
Aztán végképen eltemetni;
'" •••••
távolságot mérik ki kormány- és magánvállalatok között, hogy
Azért
föltüzni
dobogó
keblemre,
egyik a másiknak útjában ne álljon:ezért határozottan ellene volt,
S büszkén elmondani : ,,a haza m e n t v e ! "
hogy a társaság a Duna szabaddá tétele által vesztett szabadalma
kárpótlásául tökéi kamat biztosítását fogadja el, vagy annál kevesbbé
De melytől a hír éltét kapja,
A szép csatáknak fényes napja
kérje a kormánytól, jól tudva, hogy uj jogok csak ujabb kötelezett
Leáldozott
nekem végképen;
ségek árán vásárolhatók. Jellemének igen szép és kitűnő vonása
Itt
kell
bevárnom
nyugton, békén,
volt, hogy bár óvatos és szétnéző vala, de nagyobbak irányában
Mikor kondúl a végső óra,
állása mint személye körét minden merészebb közeledéstől védni
iVlely hivni fog a nyugovóra . . .
szokta, míg alárendeltjei irányában, különösen a magánéletben a
Édes leend, mit adni fog halálom :
legodaadóbb s legőszintébb szeretett lenni. Mint a kedélyes társai
Zajos életre csendes, békés álom . . .
gásra, ép oly kész volt a komolyabb eszmecserékre, s a történelmi
De nem lesz nékem ott se nyugtom,
iratokon kivül a nemzetgazdászati müvek különösen kedves olvas¬
A vész a sírban sem hagy nyugton;
mányai valának. — Igen emberszerető vala s kikben bármi cseMely börtönajtón, zárva áthat,
kélylyé kiváló jó tulajdonságot ismert íel vagy ismertettek meg
Kard el nem olt, sir el nem zárhat :
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lalgatja el, ugyanc ak e levelében jellemzi is Bebeket, s fölemlíti,
hogy György urafüleki s a budai basákkal titkos szövetségben él,
s figyelmezteti a felséget, hogy e ravasz embernek ne higyjen, s
minden mozdulatait szemmel tartsa.
Bebek Györgyről mennyiben mondott igazat az érdemes püs¬
pök, következő körülmény nyilván megmutatja :
IligyJ. de megnézd, kinek!
Volt a Bebek udvarában egy kikeresztelkedett török, ki a mi¬
lyen
hütlenül elhagyta előbbi hitét, ép oly hütlenül visszaszökött
— Történeti kép. —
Hasszán béghez Fülek várába.
— Csak az alá a Szerencs alá ne vitt volna az ördög, vagy leg
— Hitehagyottól, hogy várhatnánk bizalmat s hűséget,
alább büszkeséggel viselhetném a sebet, melyet kaptam, s ne kel¬ monda magában Bebek, s elfeledte az álnok törököt, ki hihetőleg
lett volna gyalázattal megfutnom, mégis csak békével tűrném, d csak azért jött szinleg a magyarokhoz, hogy szokásaikat, erejöket
előtted, ki tudom, hogy korholsz, s megmosod a fejemet, mondom kitanulja, s eszköz legyen a török kezében ujabb várak hódítására.
előtted szégyenlem a dolgot, kedves feleségem, — szóla Bebek György
Egy napon, midőn a szerencsétlen szerencsi katastropha után
hitveséhez Patócsi Zsófiához, Szádvár egyik teremében kettecskén Szádvárban feleségével, a magyar halgyek egyik mintaképével, —
beszélgetvén.
mint elbeszélésünk kezdetén láttuk — beszélgetne a multakról s
— A sebhelyek érdemjelek, édes férjem, s azt hallottam atyám¬ aggódnék a jelen felett: a füleki szandzsák követe jelentette magát,
tól is : ,,hogy szégyen a futás, de hasznos", válaszola engesztelőleg ki személyesen kívánna beszélni az úrral.
a nő, megcsókolván férje homlokát.
A várbeli öreg szolga ilyen formán ftjezé, ki magát :
— De nagy vereséget szenvedtem ám, angyalom! a Tisza
— Engedelmével nagyságos uram, olyan ismerős arcz ez a tövize sem mossa le rólam ezt a nagy gyalázatot, a világ kincse is rök; ugy tetszik, mintha láttam volna valaha.
kevés lenne az emberáldozat s a nagy kár megtéritésére, szólt nö
— Emberek közt lehet nagy hasonlatosság, török követ,
vekedö nyugtalansággal Bebek.
mondád?
— Méltánylani tudom fájdalmadat, mert közelebb is győze
— Valóságos uri török, kinn várakozik, s várj a az engedeltnet,
lemmel tértél haza, midőn Telekesi Imrének segítségére menvén hogy bejöhessen.
Szikszót megmentetted a törökök dulásaitól.
— Ugyan mit akarhat? bocsásd be.
— Jó, hogy felhozád; lásd angyalom, akkor is hálátlanságga'
A szolga eltávozott. Bebekné óvatosságra inté férjét s elövifizettek vezértársaim, midőn a nyert zsákmányt nem inyem sze gyázatot ajánlva, elhagyta a termet.
rint osztották fel, pedig hogy én érdemeltem volna meg az egész
Kevés idő múlva megjelent a török követ czifra böbugyogónek felét, Isten, ember látja.
ban; fején turbánnal, melyről esetlenül lógtak alá a helytelenül
— Ne légy tuikövetelö, édes férjem, az érdem előbb vagy oda dugott különnemü tollak.
utóbb megtalálja jutalmát. Ej de hatalmas vágás van homlokodon
— Allah legyen veled, vitéz Bebek, ismersz e még? ezzel oda
az Istenért ezer a szerencse, hogy nem halálos, kiálta fel Bebekné ugrott a főúr lábaihoz, azt elkezdte összevissza csókolni.
a mint szorgalmasan vizsgálni kezdé a sebet.
— Ennye te hitetlen pogány, te vagy, jer-jer, lakolj meg go¬
— Derék egy fiu volt,mondhatom,a ki vele megajándékozott, noszságodért, vedd el méltó büntetésednek jutalmát — kiálta Be¬
evődék szorongó nejével a várur.
bek, haragra lobbanva.
— De ugyan, hogy lehettél oly vigyázatlan, édes Györgyöm!
— Uram, bocsáss meg hü szolgádnak, én vagyok Mi'iály, a te
— Csak hagyd el, eszemágában sem volt, hogy sötét éj¬ hü béresed, az igaz renegát, engedj néhány szót igazolásomul el¬
jel, midőn a legnagyobb bátorságban van az ember, megrohantas mondanom, s ha bűnösnek találandasz : üttesd el fejemet.
sék, az a pelengérre való tokaji kapitány Német Ferencz rajtunk
— Sokat kívánsz, háládatlan ember, vigyázok magamra, hogy
ütött, midőn a legénység legjobban aludt, olyan sötét volt mint a olyat el ne kövessek, mit megbánhatnék, de te álnok ember, elfe¬
korom, egymás mellett az ember a másikat nem láthatta. — Az lejtkeztél magadról, elfelejtetted azon jókat, melyeket tőlem vettél,
egész tábort felverte az istentelen gyáva gazember, orozva, mert rut hálátlansággal fizettél s most nem szégyelsz? nem félsz élőmbe
nyíltan meg sem mert volna előttem állani. — — Magamisjavában kerülni ?
aludtam, és midőn a lármára felébredtem, már a tábor szétverve,
— Ha bűnösnek erezném magamat, kerülném tekintetedet,
a sok jó vitéz lekonczolva volt, ott kaptam ezt a drága szép sebet, ám de nem ugy szöktem én el, hogy örökre elhagyjalak s elhagy¬
— minden bizonynyal ott maradok, ha a reámmért kopja-szurást a jam azon hitet, mely lelki vigaszt nyújt, és vezérel az élet görön¬
vaspánczél el nem hárítja.
gyös utain, erőm és tehetségem szerint igyekezni fogok, hogy ne¬
— Sajnálom, igen nagyon sajnálom, szóla részvéttel a nö.
ked, s általad a honnak minden jókkal legyek.
— Egy baj magában soha sincs, meglásd angyalom, még több
— Mikép tehetned azt, ha tettekkel bebizonyíthatod ártatlancasua is történik velem, monda elég boszusan Bebek.
ágodat, a megtérőknek keresztyéni hitünk szerint megbecsátunk,
Ekkép beszélgetett Bebek György kedves életepárjával, kár¬ miért szöktél hát Hasszán béghez?
hoztatván a multat, s a jövőben ujabb vészt, szerencsétlenséget
— Hogy tervemet, — melyre régen építek, — kivihessem.
sejtett.
— Ravasz török, a te terved csak álnokság lehet, mi vagy te
Pelsőczi Bebek György a körülmények embere volt, hol egyik most? sem török, sem magyar, sem mahumedán, sem keresztyén,
hol másik párthoz csatlakozott aszerint, a mint magára nézve elö- hitehagyott, semmi egyéb, riadt reá Bebek György.
nyösbnek vélte Hiu, magasra törekvő nyughatatlan vérü férfi volt,
— Ne érts félre uram! hej keservesen megbántam, hogy té¬
a szelid örömöket nyújtó családi tűzhelyet, vágyai elérésére gyak¬ ged elhagytalak, de minduntalan csaltak, hivtak, Ígéretekkel, aján¬
ran fölcserélé a hadviselés fáradalmival.
dékokkal, hanem hívhat ezután engemet Hasszán uram, nincs anyFerdinánd igyekezett a hatalmas kényurakat magának meg¬ nyi arany, ezüst a Balkán hegyekben, mennyiért el tudnálak hagyni,
nyerni, mert az akkori zivataros idők, s az ország fölfordult álla¬ sak még az egyszer fogadj kegyelmedbe.
pota oda kényszeriték az uralkodót, hogy a hatalmas urakban nem
— Még azt ki kellene érdemelni előbb.
ellent, de barátot kell nyerni.
— Parancsolj uram, mindenre kész vagyok, bármily nehéz le¬
Bebek György két helységet kapott Ferdinándtól : Aszalót és end a vállalat, ha egy életbe kerülendene is, szólj uram, mikép bi¬
Zsolczát.
zonyítsam irántadi tántoríthatatlan hűségemet.
A királyi kegy megfette hatását, mig testvére Bebek Ferencz
— Jól felvágták a nyelvedet, te selma török, ugyancsak tud
Izabella mellett volt, Bebek György Ferdinánd részére állott. peregni, mint a csörgő rokka. Ha be akarod bizonyítani hűségedet,
Azonban a hűséget megingatni látszott egy körülmény, mely sze¬ kövess el valami nemes tettet, például ilyen lenne, ha a füleki várat
rint a király és Bebek közt feszült viszony, bizalmatlanság ütött ügyesen a kezünkre játszanád.
tanyát, nevezetesen: Verancz Antal püspök érzékeny panaszazal já¬
A török egy kicsit elgondolkozott, azután nagy örömmel szóla:
rult a fölség elé, keservesen panaszolván Bebek György méltat— Megvan uram, ráadásul Hasszán bég, — miközben közép¬
lankodásait, a többi közt, mi az érdemes püspök urat leginkább es hüvelykujjával nagyot csattantva^hetyke szemtelenséggel egyet
sérté, hogy a dézmát, mely Veranczot illetné, maga számára fog- lunyoritott Bebek György szeme közé.
Az eszme, énem, eljő s gyújtva
A vészt, vihart fölkelti újra,
Mely ha fölöttem zúgva, zengve tombol,
Szivem megdobban s föl v á g y mély síromból 1
Jánosi Gusztáv.
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Tetszett a hizelgés s a biztató szó Bebeknek, szerfelett meg¬
örült az ajánlatnak, az azáltal reá háramló nyereménynek.
Szegény Bebeknek nagy hibája volt, hogy oly igen szerette a
vagyont, s az ajándékot, hízelgő szavakkal, Ígéretekkel könnyen
reá lehetett akármire venni, innen származott legtöbb baja.
— Csak hihetnék szavaidnak, te álnok teremtés, nagyon félek,
hogy megcsalsz.
— Üttesd el fejemet azon pillanatban, melyben megcsallak,
felelt határozattan a renegát.
Darab ideig látszólagos nyugtalansággal járkált szobájában
Bebek, nem tudta hirtelen elhatározni, hogy mit tegyen? azután
a renegát előtt megállott s merőn szeme közé nézve igy szólott :
— S mikor tudnál alkalmat eszközölni czélunk sikeres vég¬
hezvitelére ?
— A mikor akarod, uram.
— De időt és helyet ?
— A mikor, és a hol akarod.
— Jó
tehát mához egy hétre éjféltájban, a Balog vára
melletti erdőben, a Rima
folyó mellett.
— Mához egy hétre
éjfélkor a Balog vára
melletti erdőben a Rima
folyó mellett,itt a fejem,
uram, üttesd le törzséről,
ha ugy nem lesz, mikép
beszéled.
A renegát eltávo¬
zott . . . Bebek György
örömtelt kebellel járta
át a terem belsejét, kép¬
zeletében maga előtt
látta Hasszán béget lánczaiban, lecsüggesztett
fejjel; azt hitte, hogy
már Fülek várában sétál,
melynek ő a szerencsés
és boldog birtokosa.
Vájjon nem csaló¬
dott-e a könnyen hívő
férfi ez alkalommal is?!

Balog vára tornyából éjfélt kürtölt az éji őr, midőn az erdő
alatt fényes dárdahegyek csillámlottak meg a hold világában.
— Itt vannak már, szólt Bebek örömmel, lám nem csalt meg
afiu,előre vitézek, be kell keríteni az ebszülötteit.
Két részre szakadt a kis dandár, s óvatosan sietett útját el¬
vágni, s bekeríteni az érkező kontyosokat.
Minő csalódás! Elől, oldalt, hátul tömérdek ozmán katonaság
rohanja meg a kisded csapatot.
Bebeknek iszonyúan kellé az ellenkezőről meggyőződni
midőn több ezerre menő hadseregtől látja magát körülvétetni.
Lépre csalt a török, orditá méreggé válva Bebek, s nekirontott a
tömött hadsoroknak.
Emberei nagyrészt elhulltak mellette, s midőn alóla a lovát
leölték : megadta magát.
Megkötözték szegény Bebeket, s győzelmi ki áltások között
vitték Fülek várába Hasszán bég elé.
— Na te hitetlen gyaur, te akartál engem elfogni, s magad
estél a verembe; Allah kezembe adott, hogy megtanítsalak tisz¬
telni az igaz hitü mu¬
zulmánt, szólt Hasszán
bég a keseredett tig¬
rishez.
— Megérdemlem sor¬
somat, s megnyugszom
az Ur rendelésében, miért
hagyám egy kötözni való
hítehagyott török által
magamat megcsalatni,
felelt egész lemondással
Bebek György.
— Én küldtem hoz¬
zád a hü szolgát, hogy
juttasson kezembe; ví¬
gasztala Hasszán becses
foglyát.
— Hah! a kutyahitü
pogány!!
— Ne káromkodj
gyaur! menj, pihend ki
magad — vigyétek szo¬
bájába, fektessétek le!
hadd álmodja meg vált¬
ságdiját.
A Rima folyó mel¬
letti erdőben Bebek
— Nem adok én sem¬
György kisded csapatá¬
mit; inkább meghalok.
val tanyát ütött, a kitű¬
— Dehogy nem, azt
zött időt ő egy világért
mondják, szép leányaid
sem merte volna elmu¬
vannak, a legbájosabbik
lasztani.
a szultánnál kieszközA lenyugvandó nap
lendi szabadságodat —
bucsúsugárait küldé a
különben holnap Szád¬
bérezek tetőire, s mire
várt fogják megtámadni
letűnt az égről, az esti
a hatalmas császár gyözKépek a hazai népéletből : 4. Indián dervish Budapesten.
homály szürke lepellel
hetlen hadai.
vonta be a tájat. Az égen millió csillagok gyultak ki, a hold teljes
— Hah! ocsmány török, mért nem tudom kitépni szemtelen
arczczal bujt elő keletről, a fák lombjai közt betekintett a lesben nyelvedet.
álló magyar csapatra, kik türelmetlenül várták Mihály renegátot.
— Menj,fiam Bebek György— álmodjál szépeket,illatos ágy;
Nem kellett soká várakozni, sötét pejlovon megérkezett a puha vánkosok várnak! menj és pihenj . . .
várt vendég, mosolygó arczczal közeledett Bebekhez a renegát.
*
*
— Minden rendén van, sikerült Hasszán béget várából ki¬
*
csalnom, az erdő alatt fog elhaladni csekély kíséretével, a kedvező
Néhány
hónapig
Füleken
tartotta Bebeket Hasszán bég,
perezben üssetek reájuk, s tegyétek fogolylyá, mindent ugy intéz¬ mely idő alatt több ízben megkisérlé
Szádvár bevételét, de a lel¬
tem, hogy a czél könnyen kivihető legyen, szólt a renegát.
kes
Patócsi
Zsófia
kitartó
erélyén,
hősies
elszántságán megtörött
— Mintegy mennyi lehet a kísérők száma ?
minden törekvése, mindannyiszor tetemes veszteséggel veretett
— Csekélység, alig húsz fegyveres, Hasszán kolcsagos turbán¬
az erődök alól. — A bég átlátta, hogy minden erőlködése
ban, szürke paripán fog megjelenni, a hold gyönyörűen süt a föl- vissza
hasztalan, felhagyott az ostrommal, s bár sok ajándokot nyert fér¬
legtelen égen . . . én majd lekerülök a vár alá s hírt !adok, ha jő-jét
kiszabadítani vágyó nejétől, az aranyokat zsebre tette az árnek, — ezzel sarkantyúba vevén lovát, elvágtatott.
mányos
török, Bebek Györgyöt pedig dusabb ajándok reményé¬
— Kötve hiszek a komának!—szólt egy öreg fegyveres a Bebek ben Konstántinápolyba
Szolimánhoz küldötte.
szolgái közöl, mindig nagy lurkó volt ez a török, legjobb lett
Szegény
Bebek,
ö
is
lakosa lett a héttornyu várnak s keserve¬
volna a kutyahitüt a keresztvízbe fojtani.
sen emlékezett vissza azon magyar példa szóra :„higyj, de megnézd
kinek."
Bocskai Papp Lajos.
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Képek a hazai népéletből.

még éjjel is több izben kelt fel, hogy imádkozzék, a mi mindig
ugy történt, hogy az előtte álló csészéből kezeit megmosta, félhol¬
4. Indián dervish Bndapesten.
das dárdáját a szoba padlózatába szúrta (a mi a házigazdának nem
Hogy miért zavarjuk bele ezt a mohamedán kolduló barátot nagy örömet okozhatott), papucsát levetette, s karjait keresztbe
(dervish) a „magyar népélet" képei közé? fogja tán némely olvasó kulcsolva, Kelet felé fordulva, térdre ereszkedett. E helyzetben
kérdezni. Az igaz, hogy nem tartozik oda, mert hiszen a török ré¬ maradt rendesen egy negyedóráig.
gen kipusztult ez országból s e „hazai népéletből"-és azóta vannak
Reggel korán elhagyta szállását s a budai mecsetben imádko¬
itt mások, a kik a töröknél törökebbek — azonban azt a dervisht, zott, éhen szomján, egész naplementéig. Neve ez volt : Ali basa,
a kinek alakját közöljük, mégis csak itt láttuk mi közöttünk s itt dervish. Szives házigazdájának egy csinos hindosztáni tört hagyott
leste meg rajzoló művészünk azon imádkozó helyzetében, melyben emlékül.
a Vasárnapi üjság számára megörökité. Tehát hadd foglaljon itt
szerény helyet, úgyis hamar tovább kell mennie.
A PopokatepetI tűzhányó hegy Mexikóban.
Van Budán — mint erről lapunk korábbi folyamaiban bőveb¬
a legforróbb égöv alatt, örök-hóval borított
ben emlékeztünk — egy török mecset maradványa, mely megle¬ óriási Közép-Amerikában,
hegylánczok húzódnak északtól lefelé délirányban. A csúcsok közöl
hetős jó karban tartatik. E mecsetben a törököknek egy nagy em- többen vulkáni természetűek. Ezek közt legmagasabb az Orizaba nevű tűz¬
berök van eltemetve, kit ők prófétakép tisztelnek, a kinek sírjához hányó, melynek tölcséréhez még csak néhány halandónak sikerült eljutni. A

PopokatepetI mexikói tűzhányó, Tlansakas helységből tekintve. *)

még most is elvetődik évenként egyegy buzgó hitü muzulmán. A PopokatepetI tűzhányó mindjárt az emiitett után következik, sőt természet¬
prófétának és budai sírjának híre, ugylátszik, nemcsak a közel tudományi tekintetben amannál sokkal nevezetesebb.
Mutter báró, e nevezetes utazó s természetbúvár, 1857-ben január hó¬
Törökországban ismeretes, hanem el van terjedve a legtávolabb
ban,
több
társával megmászta a Popokatepetl-hegyet, s megírván tapaszta¬
országokban is, hol Mohamed hitét vallják az emberek.
latait, uti-rajzaiból a következő helyeket átveszszük.
Azon mohamedán barát, kiről most szólunk, egyenesen KeletKedden, jan. 13-án 1857-ben — irja a nevezett utazó — megindul¬
Indiából jött ide a budai próféta sírjához s néhány évvel ezelőtt 8 tunk Mexikó fővárosából. Társaim valának : Chiaffino ezredes, Don Augusnapot töltött a magyar fővárosban, honnan London felé utazott, tin Iturbide, a mexikói szerencsétlen császár legidősb fia; mr, W. Fearn, az
hasonlóul egy ott eltemetett másik próféta sírjához. Képzelhetni, északamerikai követ titoknoka; doktor Crafort, végre Serman admiral, nagy¬
mennyi viszontagságon mehetett keresztül hosszú útjában, ha tud¬ számú szolgákkal.
juk, hogy a hol csak hajóra nem parancsolta valami közbeeső ten¬
*) Jelen rajzunk Rosti Pál érdekes amerikai utazásának díszes képei után készült,
ger, mindenütt gyalog utazott, s nyelvét senki sem értette, ugy mely munka,
mint annak idejében hirdettük, legközelebb került ki sajtó alól „üti emléke¬
Hogy csak jelek által volt képes közlekedni.
setek Amerikából" czim alatt Heckenast Gr. kiadásában. E könyv egyike irodalmunk legjelesb diszmüveinek, két színezett képpel, 13 kőrajízal, 2 aczélmetszettel és 25 fametszA véletlen ugy hozta magával, hogy az indián dervish itt léte vénynyel.
A szövegben saját tapasztalatait érdekesen s vonzólag irja le a szerző. Egy
alatt épen jeles festészünknél, Sterio Károlynál volt szállva. így példány ára diszkötésben 22 ft, borítékban 18 ft. Nem minden ember erszényéhez mért
ár ugyan, de örvendünk, ha irodalmunk oly müvek kiállitása által is pótolni iparkodik a
történt, hogy kényelmesen lerajzolhatta, még pedig legjellemzőbb, külföldi
termékeket, melyek a vagyonosabb osztályok asztalait méltólag díszíteni képesek.
imádkozó helyzetben, a minőben igen gyakran volt látható, mert
Sierk.
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Iturbide és Serman nemsokára elhagyák a bátor és elhatározott egyé¬ tünk tetőtől talpig gyapotba és medvebőrbe, aztán a tegnap készített lép¬
nekből álló kis karavánt; a többiek Ayutla-Miraflores, Ualmanalco s más csőkön mísztunk csúsztunk felfelé a mint erőnktől telt, mert elhatároztuk,
kisebb helyeken át más napra Mekamecába érkeztek. E város mintegy 7000 hogy e napon minden áron a tűzhányó hegy tölcsérébe hatolunk, hacsak
lakost számlál, s rövidség okáért közönségesen csak Mekának neveztetik. véges erővel e dolog kivihető.
Még ezen estén elővevém mérő-műszereimet, s ugy találtam, hogy már e
Embereinket folyvást magunk mellett tartottuk, félvén nehogy ismét
város is 2493 méterrel magasabban fekszik a tenger színénél (egy méter elszökdössenek. A midőn a nap sugarai a hómezők tükrében visszaverődni
körülbelől 3 láb). A várostól nyugatra a Sacromonte halma emelkedik, mely kezdenek, felraktuk szemeinkre a zöld üveget, mely szíjjal volt erősitve. Ugy
120 méternél nem magasabb. E hegyről a kilátás dicső és nagyszerű, külö¬ be voltunk burkolva, hogy ugyan hatalmasat kellett volna buknunk, hogy
nösen ha a nap lenyugvóban van és sugarai az Ixtacikuatl és Popokatepetl megérezzük. Azonban nagy panaszunk volt az idő ellen, gyilkos és pusztító
Örök-hóval boritott mezőit megaranyozza.
hideg szél süvöltött, melynek éle, hogy ugy fejezzem ki magamat, keresztül¬
Másnap, jan. 15-én, társaságunk megszaporodott. A respublika elnöke, járta még a lelkünket is. Az indiánok több izben a aléltan rogyának le, olyan¬
Comonfort ur ajánló-levelekkel látott el minket, s azért a vidéken lakó urak kor oda futottunk, dörzsöltük a boldogtalanokat, mert a nyugalom e rettentő
(cavalleros) mindenütt elénk jövének, sőt a következő hllomásig el is kisé- hidegben, bizonyos halál.
rének. így érénk Rancho Tlamakas helységbe (lásd az 1. képet), a hol a
Délután 2 óra lehetett, a midőn leirhatlan fáradtság és szenvedrs
növényzet már-már szűnni kezd. A falu 12,792 lábbal fekszik magasabban
után
egyszerre
szolgáink egyike, a ki fejszével a hóban a lépcsőt faragta,
a tenger tükrénél. A Popokatepetl, mely most egész nagyszerűségében
felkiáltott
:
„itt
vagyunk a tölcsér szélén!" Mert megjegyzendő, hogy ily
tünék fel előttünk, még mintegy 5008 lábnyival magasabb volt azon helynél,
hegycsúcsok mászásában az ember soha sem tudja, mikor érhet czéljához :
a hol egy kunyhó ablaka előtt asztalhoz ülék.
ötvenszer is gondoltuk már, hogy csak ezen vagy azon feltűnőbb pontig
Az éjét itt töltöttük e kunyhókban, miket azon munkások építenek, hatolhassunk fel s aztán czélnál vagyunk; utoljára és akkorra értünk a töl¬
a kik a tűzhányó hegy oldalaiban a kénbányákat müvelik. Roppant tűz égett csér szélére, a midőn meg sem gon oltuii.
a kályhában, mégis oly hideg volt, hogy nem alhattunk, ámbár a legnehe¬
Ott álltunk tehát ezen iszonyatos hegy tetején a tátongó tölcsér szé¬
zebb pokróczokkal voltunk betakarva.
lén s alá tekinténk a füstölgő mélységbe.
Reggel az idő gyönyörű tiszta s fényes vala, de a hideg annál pogáAzonban nem ama borzadalmas, sötét és vigasztalás nélküli üreg ál¬
nyabb. Az előkészületek sok késedelmet okozának, ugy hogy csak 9 óra táj¬
lott
szemem
előtt, melyet más tölcséreknél, különösen pedig az Orizaba rérnban indulhatánk további utunkra. A fenyő-erdő, mely eddig híven kisért
séges
gyomrában
tapasztaltam. Ellenkezőleg itt a felolvadt sziklatömeg a
minket, egy magaslat oldalán egyszerre elenyészett; innen kezdve, a nö¬
legnagyobbszerüs
legf'elségesb tarka szinvegyületet tünteté elém. Esha ama
vényzetnek legkisebb nyomát sem láthattuk. Egyszersmind egy sziklamély¬
rejtélyes
zugds,
mely
a tölcsér fenekén a három mély kutból, mint a pokol¬
séget kellett kikerülnünk, melynek fenekén a hó a fold belső melegétől fel¬
olvadva, mint zúgó ár rohant a völgyekbe. E mélység felső partján haladva, nak torkából, vagy kéményáből hallatszott, nem emlékeztet rá, hogy itt a
lovaink már térdig járának a hamuban, mely valamikor a tölcsérből kivet¬ természet rombolásának egyik legirtóztatóbb helyén állok, csalódásom talán
tetve, folyt ide. Megkerülve ezen iszonyú szikla-repedéseket, olyan poiitra megmagyarázható lett volna.
Az üreg északi szélén állottunk, oldalt elbarnult granittömegek emel¬
érkeztünk, honnan távcsöveink segélyével elláthatánk egész Mexikó városáig.
kedtek, melyek a kiömlő tűzfolyadék által megüvegesedve felragyogának.
Déltájban elérkezénk a Cruz del Creston nevű hegy tetejére, mely Alólról időközönkint félelmet gerjesztő s felette gyanús moraj keletkezek s
egészen trachit sziklából van alakulva s mely az ide mellékelt rajzban az kénkőillatu fojtó pára özönlé be a tölcsér belsejét, melynek falai az északi
óriási vulkán párjának látszik. A kénbányákban foglalkozó munkások a oldal egyik részét kivéve, látszólag legalább függőleges vonalban esnek alá.
szikla legmagasb csúcsára kőkeresztet tevének fel. Itt már le kellett lo¬ A hosszas kerék-nyilás ezen része (lásd a 2 képet) itt kissé befelé torlódik,
vainkról szállni, s a vezetők visszavivék a kifáradt paripákat. Ott voltunk s a szirtek kiálló csúcsain át a lejárást lehetővé teszik. A hol a szikladara¬
még az örök- hó mezőin. A hó pedig némely helyen porhanyó volt, másutt bok kissé külebb álltak, hóval valának belepve, a meleg pára felolvasztá e
mint a jég megfagyva és megkeményedve. A nap sugarai ugy verődtek arról hószigetecskék oldalait, mig közepén a csikorgó hideg mindent kőkeményre
vissza, mint a legfinomabb aczéltiikör lapjáról. E jeges havon egy lépést sem fagyasztott : láttam itt a lecsorgó nedvből alakult jégcsapokat, melyek tiz
lehetett tenni, azért is indián szolgáink a hómezőt felvagdalák, s aztán ugy lábnyi szélesek s három akkora hosszúk valának. A jégcsapok alatt a párák¬
haladhatánk azon, mint valami régi s bomladozott kőlépcsőn felfelé. De csak ból alakult kénkőjegeczek függtek alá. A tölcsér fenekén három nyilasból
lassan hatolhatánk e meredek oldalokon, mert utazó táreaim a hideg miatt vetődik fel a kénköves pára, mig az alap többi része visszahullott és ismét
megmeredve, a megritkult levegőben pedig alig lihegve többször aléltan összeállóit kövekből és hamukból képződött. A midőn a vulkán kitör, e fe¬
esének le. Délután 3 órakor még felét sem hagyhattuk hátra a mindig me¬ nék elenyészik, s a tölcsér irtóztató torka egészen megnyílik, s félmérföldnyi
redekebb hómezőnek, s az indiánok, a kik az élelmiszereket s bundáinkat távolra önti el a vidéket tűzfolyadékkal.
hordák utánunk, messze elmaradának tőlünk. Azonban a rettenetes hidegben
nem mertünk megállani; a küzdelem s fáradság volt egyedül még azon esz¬
köz, mely testünkben a melegség kifejlődést előmozdithatá. Később tapasz¬
talnunk kellett, hogy az indiánok egyenkint szökdösnek vissza tőlünk a csak
azok maradtak meg, a kik előttünk fejszéikkel a hómezőben a lépcsőket
vágták.
Az Orizaba hegyen tett tapasztalataim megtanítanak engem, hogy ne
erőtessem a dolgot, s mondjak le azon tervemről, hogy még e napon a vul¬
kán tölcsérébe érhessünk, s ott töltsük az éjét a párolgó gőzök között. Az
elszökött indiánok nemcsak a pokróczainkat, hanem élelmiszereinket is
magukkal vivén, inditványozám, hogy forduljunk vissza Rancho Ilamakes
kunyhóiba, a hol az elmúlt éjét is töltöttük, s csak másnapra igyekezzünk
czélunkhoz jutni.
Útitársaim között egyen kivül mindnyájan helyeslék ajánlatomat.
Megfordultunk és este 6 órára szerencsésen elértünk éji tanyánkra. Három
óra kellett lefelé, a mire felmentünkben csaknem egész napra volt szüksé¬
günk. Azonban dr. Crafort erőnek erejével meg akarta mutatni, hogy ő ezen
éjét a vulkán tölcsérében fogja tölteni, és ellenzésünk daczára nem akara
velünk visszatérni. Maga mellett tartván tehát az egyik indiánt, a ki a fej¬
szével a hóban eddig is lépcsőket vágott, ki nem menthető akaratossággal
folytatta útját felfelé.
A mi engem illet, teljes meggyőződésben leven, hogy emberi erővel
e napon oly magasra hatolni többé lehetlen, azért félutuukban visszaküldék néhányat az időközben ismét feltalált szolgák közöl, a kik aztán a dok¬
tort ájultán és megdermedve találák a hómezők felett. Midőn eszméletre
jött, elbeszélé, hogy immár közel volt a vulkán tölcsérének széléhez, a midőn
vezetője elszökött tőle 8 aztán a homályban valami gödörbe esett.
Azonban éjünk másként sem folyhatott le nyugottan. Egész sereg
farkas támadd meg tanyánkat; mi ugyan keményen puskáztunk a vadálla¬
tokra, de azt meg nem akadályozhattuk, hogy lovainkat egytől egyig el ne
ragadozzák.
Szombaton, jan. 18-án, reggel a helybeli lakosoktól vásároltunk egy
A tölcsér (töbör) feneke.
pár rósz gebét. Megindultunk jókor reggel, hanem Crafort doktor azt mondta:
„nem követem önöket, mert ha ez a Popokatepetl egészen aranynyá válik
A tölcsér felső szélessége 2700 láb, mely azonban alól mintegy 750
is, s a mexikói respublika nekem ajándékozza ezt, azon feltétel alatt, hogy
még egyszer oda menjek, a hol tegnap voltam, egy lépést sem teszek előre. lábnyira ke-kényül. Műszereinkkel méréseket tevénk, s ugy találtuk, hogy
Mentünk. 9 órakor ismét elértük a Cruz del Creston nevű csúcsot. a Popokatepetl csúcsa 17,792 lábbal magasabb a tenger sziaénél. A tölcsér
Aztán leszálltunk lovainkról, öltözetünket rendbeszedtük : azaz, beburkolóz- j felső szélétől a fenékig a magasság 997 láb.

sonszerű a burgonyakemnyével, csak a légen} nélküli tápszerek helyét pó¬
tolj
i épen ugy, mint a légenynélküli ezukor; s ezek egyike sem tartozik a
(Folylitás és vége.)
tulajdoaképi tápszer dk sorába, s mint kövérséget képzők magokban véve az
Mi a gyermek táplálékának minőségét illeti, a csecsemőkre nézve régi, életet fel nem tarthatják. Azért a puszta vizzel megkész tett Arrowroot a
i^az és természetszerű, de gyakran rnegveett alapelv az : a csecsemő csak vérnek különbféle lényeges anyagait nem hozhatja helyre. A vizzel készített
saját tulajdon anyjának t»jét szopja. Nem üres eloitéiet az, hogy az anyának Arrowroottal halálra lehet a gyermeket megtömni, de táplálni, felnevelni
lénye (valója) teje által is áttninjea a gyermekbe, s nincs természetesebb nem, s nem egy gyermek lett már szomorú áldozata azon eléggé nem gán¬
kívánság, mint hogy a gyermek saját tulajdon anyjának emlőjén, annak ne- csolható balhitnek, hogy az oly sokat dicsért s kényesen hangzó Arrowroot
nies érzelmeit és szeretetét, egészségét és erejét szívja magiba, a szoptatás magában is tökéletes tápszer. A görvély és angolkórra hajlandósággal biró
által azon legbensőbb viszony kötelékei, melyek anya és cseciemő-gyermake gyenge gyermekek, könnyen emészthető, tápláló, s kívánt mennyiségben
között létezik, még szoroaabban fonódnak a gyermek gyengesége és az kövérséget, sót és meszet magában fogltló élelmezéssel látandók el. Kávé
anya gyöngédsége körül. Azért a legfontosabb orvosi okok nélkül egyetlen¬ és liszt-kemnyét tartalmazó tápszerek, s burgonya különösen az angolkórnál
egy anyának sem szabad a szoptatás gyöngéd és jótékony kötelességét s fog¬ végkép eltávolitandó. Ellenben az ilyen betegségekben jó élelmezési szerelalatosságát másra bízni. Da fájdalom, a tapasztalás azt bizonyítja, hogy a kül szolgálnak a hüvelyes vetemények. Nagyobb gyermekeknek pedig leg¬
mindinkább terjedező fényűzés az anyáknak gyermekeik iránti valódi szere¬ egészségesebb tápszerük a hus, s ez a tübbi jó s nem puffasztó tápszerek
tetét meghűti mert sok anya hiúság- vagy kényelemből elvonja emlőit gyer¬ mellett legjobb óv-zer a görvély, angolkór s hasonló betegségek ellen.
mekétől. Az anyatej élettanilag véve is a legjobb, legegészségesebb s leg- Hanem fájdalom, sok család találtatik, mely a gyermekeket ezekkel ellen¬
erősitőbb tápláléka a csecsemének. Ha azonban orvosilag megállapított fon¬ kezőleg csupán tésztásételekkel tömi, meg nem gondolván, hogy az ilyen
tos okok miatt miga az anya szoptatni nem képes, ez esatben az anya teje gyermekek a görvély- és angolkórságon, vagy legalább is azokra való haj¬
egészséges szoptató dajkának a tejével pótoltassák, kinek megválasztása landóságon kivül, még más bajokat, például szorulásokat, vértoriódásokat
mellett igen gondosan és óvatosan szükség eljárni. A dajka teje az anya kaphatnak, kiválc ha e mellett a mozgásra sem adatik nekik alkalom. És a
tejétől, a gyermek egészságének hátr myára mindig különbözik ugyan, de kicsinyeiknek gyomrát ily módon lelkiismeretlenül < s rendszeresen megrontó
inindazáltal a daj ja választásnál arra kell különösen vigyázni, hogy a meg¬ anyák, még csudálkoznak azután, hogyan szenvedhetnek gyermekeik görválasztott személy kor-, egészség- és életmódra nézve, a mennyire csak véíyben, görvélyes szem-, mirigy-hátgerinczlobb, n, elferdülésben s más be¬
lehet, hasonlítson az anyához. Azonban a csecsemőnek minden esetben tejet tegségekben. Ha az ilyen két éves korukban még járni nem tudó s még
kell kapni táplálékul, kivált az ember tejét nála tökéletesen nem pótolhatja mindig czuczlival gépszerüleg betömött szájú, sápadt arczu, görbelábu, s
semmi, mert sajtanyag, és vaj, tejezukor és vilsavas mész azon fialkatrészei kelések-, sebek- és sebhelyekkel megrakott testű teremtmények egykoron
a tejnek, melyek azt a gyermekre nézve legegészségesebb s leghasznosabb saját anyjukat vádolandják, nehéz megmondani, hogy az ilyen anyák inkább
táplálékká teszik. Az egészséges teli arezokat, erős, ép tagokat a jó tejtáp¬ büntetésra, vagy sajnálatra méltók legyenek-e?
lálék képezi. — De a szoptatós dajkának életrendére is nagy ügyelettel kell
íme előadtuk ezekben a gyermekek természet- s okszerű nevelésének
lenni, mert az nagy befolyással van a gyermek egészségére, javára. Tiszta
wzabad levegőnek, mérséke't mozgásnak, elégséges alvásnak és nyugodt, nem minden anya, azülő, nevelő által könnyen teljesithető főbb szabályait, me¬
háborított kedélynek élvezete mellett, könnyen emészthető, állati és növényi lyek egyszersmind óvszerül is szolgálandam>k átalában minden, de különö¬
élelemszerekből álló élelmezést nyerjen. Eczetes étkek és savanyu gyümöl¬ sen az elferdülési betegségekre nézve. A mely szülő, gyermekeinek nevel¬
csöket nem kell neki adni, mert ezek a tej mennyiságét és minőiégét egy¬ tetése mellett ez egyszerű orvosi tanácsokat híven követendi, megelégedéssel
aránt rontják. A szoptató dajkák itala viz, tej 8 legfólebb könnyű sör fogja tapasztalni, hogy gyermekeinek ke lemes életet, magának pedig nagy
legyen; izgató, tű esitő szeszes italok végkép kerülendők. Egészséges, hasz¬ lelki örömet szerzend.
De ha már a baj, betegség, elferdülés megvan, ha a szerencsétlen
nálható dajkák hiányában Zwierlein javaslata szerint *) kecskéket lehet
használni, mert ezek emlőinek a csecsemők általi szivatása a gyermek sikeres teremtésnek elnyomorodottsága, törpesége miatt a jövőben csak örömtelen
tápláltatására előnyösebb mint a mesterséges etetés. A csecsemőknek mes¬ életre van kilátása, a szülő, anya, nevelő minden bizonynyal első kötelessé¬
terséges eretés általi fölnevelése mindig nehéz dolog, s mennyire nem felel gének tartsa a gyermeket ahhoz értő orvos keze alá adni gyógyittatás vé¬
mec az egészség kívánalmainak, mutatják e következő statistikai tudósítások: gett. Az elferdülési betegségek is gyógyíthatók, mint világosan kitűnik az
eddig történt szépszámú meggyógyulási esetekből, s ha teljes gyógyulás
A wiirtetnbergi királyság déli (dunai) részén Schürmaier állítása sze¬ némely esetekben nem eszköz kéthetik is.de lényeges javulás igen. a bajnak
rint az anyák nem szokták csecsemőiket maguk szoptatni, ugy hogy azt való¬ terjedése pedig egészen megakad»lyoz athatik, — kivált ha kellő időben
ságos kivételnek mondhatni, a midőn valamely anya gyermekét mag-« szop¬ vétetnek az ily szerencsétlenek gyógyítás alá. — A kellő idő pedig azonnal
tatja. De a halandóság nagy is a nevezett királyság ezen részében, mert ezer elérkezett, mihelyt a gyermeknél a ferdeség első nyomai észrevétetnek. Ez
gyermek közöl már az első évben 499 hal meg, átalánosan véve pedig 2i — esetben észszerű orvos tanácsa kérendő, ki azonnal belátandja és kinyilat26 ember közöl egy hal meg ott évenkint. Ugyanezen királysig éjszaki koztatandja, hogy itt külső és belső gyógyszertári szerekkel segíteni nem
részében divat (a mi különben eléggé szomorú, hogy az ilyen természetes lehet, s nyíltan megmondja a hozzá fordulóknak, hogy csak hosszabb, módszent anyai kői élesség a divat körébe soroztatik), hogy az anyák magok ezeres gyógykezelés vezethet czélhoz. Igaz, ho«y mindez csak kegyes óhaj¬
szoptatják gyermekeiket, és itt a halandóság aránylagosan véve csekélyebb tás, mert bármily forrón, s lelkiismeretesen ajánlja is az értelmes orvos az
is, mert itt ezer gyermek közöl csak 320 hal el (létének első évében, s kö- illetőknek a helyes utat, melyen a bajt elháríthatnák, nagyon kevés a magok
zép-zámitással véve itt csnk 36 emberre esik egy halálozási eset évenkint. és öveik üdvét belátó szülők száma. Sokakat az anyagi szegénység is visz— Mi a gyermekek mesterséges etetésit illeti, megjegyzendő, hogy a nőtej- szatartóztat. Eze' re nézve nagyon sajnálandó, hogy az állam nem gondos¬
hez hasonló, ugyanazonos, azt tökéletesen h; lyettesithető, pótolható tej az kodik gyógyíttatásukról. Azok azonban, a kiknél az anyagi állás nem aka¬
egész állatországban nem találtatik, — s hogy az állati tejnek a női tejjeli dály, valóságos vétket követnek el, ha gyenge, elferdült, törpe gyermekeiket
ugyanaz ns igát némileg eszközölhessük, a közönséges és egészséges tehén¬ az e czélra berendezett testegyenészeti intézetekben, melyek okszarüleg ké¬
tejet" eayharmadrésznyi vizzel ritkítsuk meg, s az ilyen tejnek 25 résznyi pesek az ily bajokban segíteni, nem gyógyittatjak. A rendes háziorvos az
«ulyához 1 résznyi sulyu ezukrot adjunk. — Vagy e helyett a hol lehetbéges ilyen betegségeket nem igen gyógyíthatja, részint azért, mert a testegyenészereztessék a gyermek számára (viz- és czukoranyagokkal bővelkedő) sza¬ szet és gyógytestgyakorlat külön orvosi gyógyszakok, melyekre nem minden
mártej s ebbe vegyittessék egy rész tehéntej. A mi a gyermekeknek a szo- gyakorló orvosnak van ideje s kedve készülni; részint pedig, mert ahhoz
pástóli elválasztását illeti, ez apródonkint 14—21 napi időköz s a mennyire minden kívánatnak s czélnak megfelelő eszközökkel ellátott helyiség kíván¬
csak lehetséges, az év ke Ivező szakábm történjék. Az igy elkészített éle¬ tatik, a mivel a gyakorló orvos nem rendelkezhetik. Csak az ilyen intéze¬
lemszernek vagy italnak mérsíkle e 20° R. lehet, legfeljebb egy pár fokkal tekben lehet tehát sikeres az e'-ferdülési bajok orvoslása, az ilyenekbe kell
melegebb, — az ed>ny pedig, melyből a gyermeknek eledele nyujtatik, min¬ tehát idejekorán a görbe, elferdült beteget küldeni, a következő még szoro¬
dig tisztán tartandó. — A vizzel és czu^orral vegyitett tej helyett később sabban taglalt okoknál fogva is :
már erősebb, nehezebb étkek is nyújthatók a gyermeknek. Hogy különösen
A testegyenészeti orvos csak saját felügyelete alatt gyógyíthatja a be¬
a liszttel fő'ött étkek ugyanazoi hatást eszközöljék,a mit az anyai tej, min¬ teget, s az elferdült testrétzeket csak lassan-lassan hónapokig tartó folyto¬
dig tehéntejjel készítessenek. Igen jó. tápláló és egészséges étek készíthető nos működés által képes természeti helyzetükbe visszahelyezni Minden nap
a gyermek számára kétszersült vagy finom búzalisztből eleinte viz, tej és 1 — 2 órát kell betegével a tudomány és tapasztalás által kiszabott utoa
czukorral, ké-őbb huslével vegyítve, — s ezt a gyermekek örömest eszik. foglalkoznia. A gyógytestgyakorlat határozott mozgésai csupán az ő fel¬
Jó étket készíthetni még száraz zsemlye-morzsákból, vagy búzaliszt sütemé¬ ügyelete alatt vihetők ki szabályszerűd, s a merev, bénult, összezsugorodott
nyekből is. Később husié tojás, dara é* kétszersülttel, ezek uián apróra vag¬ izmoknak és izomcsoportokrak helybelitett gyakorlatai csak az illető onoa
dalt fehér husnemü (főkép fiatal allatokból), könnyű tésztás étkek adhatók s gyógytestgyakorlati segédének személyes befolyása, vezetése mellett tör¬
a gyermeknek. C-ak ezen fokozatok után lehet a felnőttek táplálóbb, de ténhetnek rendesen.
nem izgató, hevitő élelemszereit a gyermeknek nyújtani. A husié és hus
A gyógytestgyakorlatok, orthoradiai kötések és gépek alkalmazásának
egészségesebbek táplálóbbak, mint a legédesebb nyalánkságok. Izgató, he
hatását
figyelemmel kell kisérni, hogy azon ese'ben, ha azok tágulnának
vitő, fűszeres étkeket és italokat, erős kávét, theát, csokoládét, nehéz tesz
tásokat, kövér s barna hu't kis gyermeknek soha sem volna szabad enni. vagy ferde helyzetbe jőnéuek, azonnal niegig**ittathas8anak ; mi csak ugy
Fekete kenyér és burgonya csak nagyon mértékletesen adható gyermeknek. történhetik, ha a testegyenészi orvos betegét naponkint többször meg¬
vizsgálja.
A gyermek itala viz és tej lehet.
E tekintetben Dieffenbach berlini nagyhídi volt tanár e következőket
A felső körökben kedvelt Arrowroot vagy marantakemnye, mely ha- mondja: „A gyermekek dong bábának az ismeieies s különféle gépek általi
gyógyittatása, kezelése, — habár tapasztalatom ezerint az ily gépek sok
esetben igen jó Bzolgálatot tesznek a ferdeség elhárítására, több külbete•) Zwierle':n, die Ziege a's dio bjste uad woMfeils e Saugamme. Stendal, 1816.
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geim mellett csekély vagy épen semmi hasznot sem nyújtottak. Mert ha az
elferdült testrészre vagy tagra czélazerii, s a testet kellő helyzetben tartó
köteléket alkalmaztam, midőn ismét máskor a gyermeket megtekintettem,
azt találtam, hogy a gyógykészülék rajta van ugyan, de benne a tag a legferdébb helyzetben áll, mivel a szülők ritkán birnak elég jóakarattal és
figyelemmel, az orvos által megszabott rendeletek pontos teljesítésére. Más
anyák ellenben az orvos rendeleteinek teljesítéséhez nagy buzgalommal fog¬
nak, de hamar belefáradnak s hanyagok lesznek s vagy a gépeket vetik el,
vagy egykedvüleg csatolják s kötözik fel azokat, vagy megváltoztatják az
orvost, gépkészitőt. Hogy a jó testegyenészi intézetekben ily hibák el nem
követhetők, magától értetik."
Az eredmenydús gyógyításra, kezelésre, az orvosnak sok s költséges
segédszerekre van szüksége, melyek testegyenészi intézetben okvetetlen
léteznek, de melyek minden egyes beteg kedveért a szülői házban meg nem
szerezhetők, mivel térés helyet szükségeinek és sokba kerülnek.
Testegyenészi intézetben a beteget magához hasonló bajban szenvedők
környezik, — mindnyájan hasonló vagy ugyanazon betegségük gyógyítta¬
tása végett jöttek oda, s mivel az ember a veleszületett önzéstől teljesen
soha meg nem szabadulhat, tehát azon tudat, hogy másokkal együtt hasonló
bajban szenved, elégtételt, vigasztalást s kitartást nyújt számára. S az ott
levők, mindnyájan ugyanazon szabályok és kezelés alatt állanak és ugyan¬
azon időtöltésben, mulatságokban részesülnek. Egymás társaságában vidá¬
mabbak, kitartóbbak, sőt vetélykednek az orvosi rendeletek, a különféle
gyakorlatok, szóval minden kötelességeik teljesítésében.
Az orvos csupán a szenvedő jóakarata mellett, de ellenkezésével soha
sem képes bármely elferdülést meggyógyítani. A betegnek magának is te¬
vékenynek kell lennie, s a gyakorlatot jóakarattal, belső öntudatossággal
végeznie. E végett az orvosnak a beteg teljes szeretetét a odaadását szüksé¬

ges megszereznie, s ezt nem olykori látogatások, hanem folytonos együtt¬
lakás s ebből eredő egymáshoz-szokás által nyerheti meg csak.
Azon káros befolyások és szokások, melyek a bajt okozzák, a szülői
házban folyvást tartanak, s az orvoslásra názve a legroszabb hatásúak.
Ezek után jelen soraink befejezéséhez járulunk. Előadtuk azon módo¬
kat és eszközöket, melyek a legjobb óvszerül szolgálhatnak a betegségek
ellen átalában, az elferdülések ellen pedig különösen. Felhoztuk azon okokat
is, a melyek miatt a törpe, elferdült szerencsétlen gyermekek, nem a szülői
háznál, hanem a testegyenészi intézetekben gyógyittatandók. Az itt elmon¬
dottakhoz még csak azon észrevételt csatoljuk, hogy a testegyenészi intéze¬
tektől az elferdülési kórok makacs természetét nem ismerők, rövid idő alatt
nagy eredményeket kívánnak. Az elferdülési bajokon, — a mint sok szép
sikerű gyógyítás mutatja, — segiteni okvetetlenül lehet, de épen az ily be¬
tegségek gyógyulása csak hosszasabb, több hónapig, sőt néha egy-két évig
tartó s a tudomány minden czélszerü eszközeivel történendő kezelés mellett
lehetséges. Helyén találjuk tehát e helyt azon szülőket, vagy gyámokat, kik
szerencsétlen elferdült gyermekeiket ily intézetekbe adják, figyelmeztetni,
hogy habár hosszasnak is látszik előttök az eredményre vezető idő, gyerme¬
keiket a siker teljes beálltáig hagyják az intézetekben, várják be nyugodtan
a kívánt eredményt, mert igen gyakran megesik, hogy olyankor találják
gyermekeiket onnan kivenni, a midőn a jó eredmény már-már beállandó vala,
de azáltal, hogy gyermekeiket elvitték, a már elért jó eredmény is a jöven¬
dőre nézve el fog enyészni. — E sorok írója az elferdülési kórok gyógyítá¬
sát különös feladatává tűzte ki, s a haza fővárosában kellőleg fölszerelt test¬
egyenészi intézettel bir, — az itt előadottakat tehát, tanulmányai és saját
tapasztalatai nyomán irta, s melegen ajánlja a közönség figyelmébe. Tollat a
legnemesebb érdek, a hazai közegészség ügye vezette.
Dr. Batizfalvi Samu.

TÁRHÁZ.
Kakas Márton levelei az országgyűlésről.

érdek és T-nél is egyenlők maradtak, az U betű döntött, az mind „igent"-1
adott, a Z-nél már határozott volt a .,fólirat" többsége, az utolsó névnél oly
zaj támadt erre minden oldalon, hogy az elnök a gyűlés felfüggesztésével
biztatta a házat, ha az utolsó szót ki nem hagyják mondani. Az utolsó szó
„nem" volt. A fölirat „5" szó többségben állt.
De hátra volt még a jelen nem voltak nevének újra felolvasása. Újra
hangzott egy „nem ', azután még egy „nem". A fölirat három szótöbbséggel
ment keresztül. E három szótöbbség az a hajszál, a mit megfogni nagyon jó
lesz azoknak, a kiknek érdekükben áll : inkább kötni, mint szakítani.
Kakas Márton.

Tisztelt szerkesztő ur! Jun. 5-én ment végbe az oly régóta előkészített
szavazás a „fólirat" és ,,határozat" kérdésében. Soha még vélemény-felek
(vétek volna ^pártok^'-nak nevezni), ily egyenlő erővel nem küzdtek. Hogy
menynyire minden ingerültség nélkül folyt e nagyérdekü parlamenti csata?
azt egy esetből világosan megítélhetjük. Még 4-kén délelőtt a legángolosabb
fogadásokra lehetett akár az egyik, akár a másik indítvány mellett fölcsapni,
midőn délután egyik fővezére a fölirati tábornak tudatja ellenfeleivel, hogy
8 képviselő, ki eddig a fölirat mellett volt, azon hitre, hogy a „határozat"
programmja a nemzetiségi kérdésben többet engedményez, át akar jönni a
Irodalom és müv eszet.
határozathoz, s igy annak biztos többséget szerez. Ekkor a határozatiak ki¬
jelenték, hogy az ő programmjuk a kérdésben a föliratiaktól egy betűvel
-f- Heckenast Gusztávnál megjelent: ,,Az országbírói értekezlet a törsem tér el, s a kérdéses nyolcz szavazat megmaradt a fölirat mellett. Ebből vénykezés tárgyában." Közli Ráih György, országbírói elnöki titkár és az
kitűnik először|az, hogy e vélemény-ellenesek nem voltak egymásnak párt értekezlet jegyzője. Első kötet. Az egész munkára, mely mintegy 45—50
ellenei, s hogy a nemzetiségeket csábító ígéretekkel rászedni itt senki sem ivre terjed, 5 ftjával lehet előfizetni. E munka törvénykezésünk jelen átala¬
akarja; s még ha a bécsi kormány kezdené is el a licitálást, utána nem me¬ kulási szakában közérdekkel bir.
gyünk s nem ismételjük a két bagdadi Kurd regéjét, a kik egy tarisznyán
+ Kecskeméten ily czimü munka jelent meg : „Széchenyi-emlékkönyv
Összevesztek, s a biró előtt mindegyre drágább kincseket állítottak abban MDCCCLXI." A n.-körösi főiskola önképzőtársulat megbízásából szerkesz¬
foglaltatni, mikor aztán felnyitották a tarisznyát, volt benne egy félfog¬ tik Rácz Miklós és Veress Károly. A tiszta jövedelem a Széchenyi-szoborra
hagyma, és egy fanyelü bicsak. 5-én reggel szokatlanul teljes számban jelen szenteltetik. Bolti ára 1 ft 50 kr. A könyv beszélyeket és verseket tartalmaz
volt az egész képviselő testület a muzeumteremben, a hol már akkor oly Szász Károly, Szilágyi Sándor, Losonczy László, Thaly Kálmán, Malvina
üzdei hőség uralkodott, hogy nem hiszem, ha azokban a kis ládákban a kép¬ ismert nevű és számos ismeretlen nevű írótól.
viselők előtt a csiperke-gomba' igen szépen meg ne teremhetne-e egy ülés
-f- (A „Magyar nők évkönyve"), mely a múlt évben oly nagy részvét¬
alatt. Csupán tizennégyen hiányzottak. Ezek közül kettő súlyosan beteg, nek örvendett, Emiliától szerkesztve, az idén is megjelenik, 12 kisebb tör¬
három kiküldetéssel utazott el, három cserében az ily hivatalosan távollevő ténelmi képpel és Özv. gr. Batthyány Lajpsné, özv. Damjanicsné s Táncsics
szavazatokért lovagiasan kilépett az ellenkező sorból, egy nem szokott dél¬ Mihályné kőnyomatu arczképeivel. Az „Évkönyv" szépirodalmi rovatát ki¬
előtt felkelni, egy Bécsben lakik, még nem volt itt soha, három külön indít¬ zárólag hölgyek müvei képezendik. A komoly részt történelmi dolgozatok,
ványt tett, egy pedig az elnök, ki csak votum Minerváét tartozik adni. Te¬ a nőegyesületek működésének ismertetése a két testvérhonban, háztartási
hát nem kell azt hinni, mintha valaki megfutamodott volna.
czikkek, házi gyógytár, növelési czikkek, tájékoztató közlemények a rend,
Komoly, ünnepélyes perez volt az, midőn az elnök felszólitá a ház tag¬ csin és divat köréből képezendik; ezekhez járul a naptár a hozzávaló jegy¬
jait, hogy e kérdésre: küldessék-e felirat az uralkodóhoz? feleljenek „igen"- zettárral. Az „Évkönyv" augusztus elejére jelenik meg. — Előfizetni lehet
nel vagy ,,nem"-mel. Mindenki érté, hogy e rövid szavacskák eredménye július elejéig, kőnyomatu borítékban 1 ft. 50 kr., albumkötéssel 2 ft., préselt
korszakot fog képezni. Akkor azonban mégis derültség támadt, midőn az aranykötéssel 2 ft. 50 krjával. Tíz előfizető után egy tiszteletpéldány jár.
elnök a „fölirat" jegyzőjét nevezé ki a „nem"-ek sorozatának vezetésére, a
+ (Draxler János Balassa- Gyarmaton) előfizetést nyit Silvio Pellico
„határozatét" pedig az „igen"-szavazatok szedéséhez. Azután kezdődött a „Rabságom órái" czimü művére, mely minden művelt nyelvre le van már
harmadik jegyző által történt felszólítása az egyes tagoknak névszerint, be- fordítva, s nálunk is csak a szigorú sajtóviszonyok gátolták eddig megjele¬
tüsorozatban. Mindenki figyelmesen jegyzé a szavazatokat, s ezalatt oly csend nését. Silvio Pellico jelen müvében rabóráit irja le, melyeket mint államfo¬
volt, hogy a mint a névsorozat papirját egyszerre forditá mindenki a túlsó goly közel 10 évig Milanóban és Spielbergben töltött. Előfizetési ár 1 ft.,
lapra, e papir-zörej ugy hangzott, mint egy ütenyre tett zenekari akkord. mely a fordítóhoz B.-Gyarmatra július 15-ig küldendő be, mikorra a könyv
Csak a végzetes „igen" és „nem" hangzott a felolvasott nevek után, lassúbb megjelenik — ha ugyan addig be nem áll ismét a rósz idő.
és erősebb hangnyomattal, reszketőbben és daczosabban; mig néha saját+ (Zombori Gedö „Uti rajzok'-) czimü két kötetes munkájára előfize¬
ezerü zúgás támadt, midőn egyforma nevek kétfelé szavaztak, a mi a derült¬ tést hirdet 3 ftjával. Megrendelhető Pesten Lauffer és Stolp, Kolozsvárott
ségig fokozódott, midőn négy Kubinyi közül kettő ide, kettő amoda szám¬ Stein János könyvkereskedésében. Az első kötet a jövő hó elején fog szét¬
lált s midőn két Eördögh közül egyik igent, másik nemet mondott. S azután küldetni. Ajánljuk.
mikor az egyik párt szavazata elérte a százat, hogy lehetett azt a szót „száz"
-f- Kolozsvárott megjelent: „Honegység. Irta 1846-ben báró Kemény
hallani susogva, de egyszerre annyi száz ajakról.
Dénes, hátrahagyott műveiből összeszedte éskiadja b. Kemény Gábor. Ára 60 kr.
Eleinte a „nem" járt elől; már a C betűnél elhagyta az ,,igent" 4-el, a
-+- {Bécsben egy uj német lap) fog megjelenni, mely kizárólag a ma¬
H betűnél hátra maradt tőle 3-al, a K betűnél megint elhagyta 4-el, az M- gyar érdekeket fogná képviselni.
nél már 8-al, a P-nél épen 10-el. Hanem az R — és az S — betűk végzetessé
+ {A nemzeti színházban) legközelebb egy érdekes darabot fogunk
váltak ránézve, itt az „igen" utolérte a „nem"-et. Ekkor kezdődött a feszült látni. Éz Szigligeti uj, pályanyertes müve : „A trónvesztett."

273

Vasárnapi Újság 23-lk számához 1861.
j
„A n.-varsányi helv. hitv. paplakon tett javításokat következőleg
| találtuk :
A tudomány háza, melynek ügyét oly buzgó részvéttel karolá fel ha¬
1. Szilvafa, nagyobbrészt berzenczei
108 darab.
zánkban minden osztály, a fényes kastély urától kezdve az egyszerű kunyhó
3
2. Kajszin-baraczkfa
lakójáig, — végre a vaiósulás küszöbén áll. Maholnap el lesz fogadva a leg¬
8
3. Körtvefa
alkalmasabbnak tetsző építészeti terv, s a pesti lánczhid közelében, hol már
9
4. Almafa
tömérdek építészeti anyag felhalmozását szemléljük, meg fog kezdetni a köz¬
5
5. Öszi-baraczkfa
figyelemmel kisért nagy munka.
3
6. Spanyol m^gyfa
Az Akadémia e napokban saját kebléből választott ezakférfiakat, kik a
1
7. Birs körtvefa
beküldött tervek felett véleményt fognak mondani s erre fog következni a
Összeg . . . 137 darab.
döntő határozat, az erre felhatalmazott két elnök, gróf Desewffy Emil, báró
Az
egésznek
összes
becsára
160 ft. o. é.
Eötvös József és gr. Károlyi György igazgató tag részéről.
A
túlsó
lapon
kitett
137
darab
gyümölcsfákat,
és
azoknak
összesen
Olvasóink tudják, hogy első alkalommal három terv küldetett be, a kö¬
160
ft.
o.
é.
megállapított
árát
felnéztük
és
megbecsültük.
N.-Varsány
jan.
vetkező építészektől : Ferstel Bécsben, Szkalniczky Pesten, Henszlmann,
25.
1860.
—
Szilágyi
János,
egyh.
látogató-ülnök,
és
Péchy
László.-'
Gerster és Frey Pesten. Az Akadémia igazgatósága nem érte be e tervekkel,
Nem hiu dicsekedése tett szorgalmamnak az, a miért én ezt a nyil¬
hanem még két európai hírű építészt bízott meg tervek készítésével, kiknek
vánosság
elé óhajtom bocsátani; hanem mert szeretnék caak ezáltal is
egyike Klenze Münchenben, másika Stilhler Berlinben.
ösztönt adni paptársaimnak, hogy hasonlót cselekedjenek, ha van — csak
E két terv is megérkezett s mind az 5 terv a lefolyt héten a nemzeti kis részben is — alkalmas és elegendő hely ott, hol ők papi pályán működ¬
Múzeum folyosóján közszemlére volt kitéve. A közönség nagy számmal je¬ nek, mert valóban szánandó pusztaaágban sinlenek e tekintetben majd min¬
lent meg e szemlére s mindenki Ízlése szerint választhatott ezen, a leg¬ den parochialis kérteink, és ennek egyedüli oka, mert mindnyájan ezt mond¬
apróbb részletekig nagy gonddal kidolgozott, gyönyörű rajzok között.
juk : Nem a miénk, nem örököm, minek- ültessek, minek plántáljak fát! —
Igen méltánylandó, hogy többi között a nem rég alakult pesti képző¬ Pedig ez az igazi successionalis örökség, mely nemcsak gyönyörrel, de ha¬
művészetek társulata is bizottmányt külde ki kebeléből, hogy a kiállított szonnal is kamatoz, mind magunknak, mind utódainknak, ha cirkulusunkat
tervek felett véleményt mondjon. Ezen szakférfiakból (építészekből, festész- ugy futjuk, mint Jézus törvénye parancsolja. Ján. ev. 9. 4.
ből és szobrászból) álló bizottmány azonnal be is adta indokolt jelentését,
Azonban valamint az ember minden szorgalmának temérdek ellenségei
melynek főpontjait röviden meg akarjuk itt érinteni.
vannak, melyek ellen szüntelen harczolnunk keíl : ugy a nemes fák előmene¬
A bizottmány ugy találja, hogy az Akadémia által építési költségül telének, gyümölcsözésének roppant ellensége a hernyó! Amint 1858-ban
meghatározott 600,000 ftot a Henszlmann és társa', szintúgy Szkalniczky gyümölcsét szedtem fácskáimnak, azóta soha, mert a hernyó pusztitá el!
terve legkevésbbé fogná túlhaladni. A többi 3 terv sokkal több költségbe ke¬ Nem vetheti szememre senki, mintha a hernyó-gubókat le nem szedettem
volna. Ezt én mind megtettem! De mert mások nem szedvén le, tömegestűi
rülne.
Az Akadémia szükségleteit, a tér felosztását és a helyiségek csoporío- vándoroltak fáimra, melyeket meggátolnom teljes lehetetlen vala. — Nappal
zását tekintve, a feladatnak legtökéletesebben feleltek meg Henszlmann és örökös harezot folytattam e gyalázatos rút férgek ellenében, melyek először
leveleit pusztiták el gyümölcsfácskáimnak, majd ezeket felemésztvén, a mé¬
társai, legközelebb áll ezekhez Szkalniczky, következik a bécsi Ferstel,
reg,
keserű, diónyi nagyságú zöld kajszin-baraczkoknak is neki estek, és meg¬
csak ezek után a két külföldi uj tervező.
A mi az építészeti stylt illeti, Klenze és Stühler olasz renaissance styí- ették iszonyú mohódággal. — A hol csak megjelentem, mindenütt tuda¬
ben dolgoztak. Klenzétiél az egésznek jelleme nehézkes s különösen szeren¬ koztam : mivel lehetne megakadályoztatni fákramenetelét a hernyóknak?
csétlen gondolatnak mondatik az els5 és harmadik emelet közé szorított ala¬ Egyik ember egyeo mondott, másik mást, mindeniket megpróbáltam, —
csony ablakú második emlet. Stühler alapterve térpazarlásra mutat, ugy semmisem használt! — Már két egész év múlt el, hogy fácskáim egy gyümöl¬
homlokzata is tér- és oszloppazarlásáról jellemzetes, a nélkül hogy ezúton a csöt sem adtak, és mindig a hernyók miatt.
E'legközelebb múlt télen azonban egy jelentőség nélküli igen-igen régi
kívánt aesthetikai hatást előidézné. A bizottmány azt állítja, hogy Pesten is
könyv
akadván kezembe, fedelének belső részén alig olvasható betűkkel e
találunk Hild által készített bérházhomlokzatokat, melyek a Klenze és
Stühler által fölvett styl helyesebb fölfogását tanúsítják. — Szkalniczky sorokat láttam följegyezve :
„A gyümölcsfáknak a kártékony hernyóktól való megszabadítására
tervében kifogás tétetik a költséges teremfódözések s az egyes lakrészek nem
leghasznosabb
a nyúl-bőr.'1
elég kényelmes közlekedése ellen. — Ferstelé a legtisztább német góth stylAnnyira megörültem én e néhány sornak, hogy egész nyugodtsággal
ben készült, gyönyörű, de felette költséges mü volna s inkább a XV század
egy nagyszerű városházának, mint a m. Akadémia palotájának illenék be. olvastam végig a vén könyvet, melyben e volt a legérdekesebb.
A mint az idő nyilni kezdett, f'ácskáimat szorgalmatosán megtisztogat¬
— Henszlmann és társai tervéről az mondatik, hogy az valóságos önálló és
sajátságos teremtmény az építészet terén. A tervezők feladatokul tűzték, tam most is a hernyógubóktól.
Magam csak tálban szeretvén vadászni, másokat kértem fel, hogy, ha
hogy a XIII század elején Franczíaországban divatozott góth stylü templom
és kolostor- építészet elemeiből ujabbkori palotát gondoljanak ki, a nélkül nyulat lőnek, adjanak nekem legalább egy pár nyulbőrt. Igy, midőn a her¬
hogy ez a templom vagy kolostor jellemére emlékeztessen. A bírálók ugy nyó-ellenség ismét pusztítja a kertek fáit, kaptam is egy gazdatiszt s jó barát
találják, hogy a feladat igen sikerült, s kiemelik a terv nagyszerű egysze¬ H. G. úrtól egymásután három nyulat.
Miután a vén könyvben a nyulbőr mikénti használásáról semmi fól
rűségét.
nem
volt
jegyezve, amint lehuzattam a nyúlról a bőrt, ugy melegen véresen
Mindezeknél fogva a magyar képzőművészetek társulatának bizott¬
mánya ugy vélekedik, hogy mind monumeníálszerü styl, mind a kivihetőség, háromfelé hasitván, kifelé szőrével ráragasztottam a fa derekára, ugy hogy
mind a programmban kijelölt szükséglet, mind a költség tekintetéből az öt egymás végét érje, mi igy a nap melegétől odaszáradván egész barikád alakot
kiállított tervezet közüí elfogadásra a Henszlmann, Gerster és Frey terve mutatott. Egy 24 óra alig telt bele, jöttek a hernyók a szomszéd kertekből,
és tömegestül kúsztak fáimra. Nem gátoltam — gondolván — csak menje¬
ajánlható.
nek,
— lássuk e téren is a nyulbőr hasznát. Alig egy jó negyedóra alatt,
Figyelemmel fogjuk kisérni ez ügy további fejlődését, mely iránt la¬
elértek
tehát a hernyók a nyulbSr barrikádhoz . . . Ekkor volt még igazán
punk olvasói, kik 15,000 ftnál többel járultak valósításához, oly nagy érdek¬
örömem
s meglepetésem, midőn láttam, hogy a hernyók tömegestől megálkel viseltetnek. Egyszersmind ígérhetjük, hogy az elfogadott tervet művészi
lapodának
egész orrfintorgatva — a nyulbőr alatt. Némely kiéhezettebb
gonddal készülendő rajzban külön díszmellékletben fogjuk a Vasárnapi Ujhernyók
egymás
hátán is próbáltak utat törni, de mind hasztalan! az egész
ság olvasóinak megküldeni.
P. tömeg hernyóellenség
visszatért, s fám — a melyiken nyulbőr van körül¬
kötve, meg lőn mentve a felette veszedelmes hernyóellenségtől.
üertészkedjünk!
Az okát vizsgálják azok, kik erre hivatva vannak!
Én — másrészről — csak azért adnám át ezt a nyilvánosságnak, ha
N.-Varsány (Szabolcs), május 16.
Becses lapjában olvastam legelsőben — a kertészet érdekében — e ujat mondanék ? hogy másnak is használjak vele, különösen azoknak, kik :
nagyszerű igazságot : „Szereti tisztelendő ur a gyümölcsöt, de nem szeret „szeretik a gyümölcsöt," de ám fát is szeretnek ültetni!
Azonban, hogy a nyulbőrnek gyümölcsfáink megmentése körül sikeres
fát ültetni." E fontos leczke engem annyira szivemen talált, hogy parochíalis kertemet, melyben a Nóé galambja egy zöld ágacskát sem talált hasznát vegyük, saját tapasztalatom után, még ezeket ajánlom :
a) A nyulbőrt oly magasan kell kötni a fa derekán körül, hogy a kutya
volna — rögtön elkezdtem oltás alá facsemetékkel beültetni. Nagy gyönyö¬
rűséget találtam szépen növekedő fácskáimban, és még nagyobbat, midőn e ne vehesse.
1858-ik évben első zsengéit ízletes gyümölcsökben szedhettem. E gyönyö¬
b) Minél szélesebben, annál jobb, mert a kisebb fajú szőrtelen hernyók,
rűség, az édes élvezet, hogy kis gyermekeimnek olykor-olykor egy körtvét, bár keresztül ezek se birnak hatolni; de mégis nagy küzdéssel, az éhség
vagy egy almát leszakasztván, kezökbe adhattam, még nagyobb ingert adott miatt megpróbálják a keresztültörést a nyulbőr barrikádon.
a fák ültetésének tovább folytatására, és ez ugy annyira haladt, hogy már
c) Ha az eső a fa derekán lesimitja a nyulbőr szőrét, egy kefével rög¬
1860-ik év január hó 25-ik napján, az egyházi látogatóságnak is szemébe tön fel kell borzolni, mert ugy tapasztalom, hogy a nyulbőr finom fennálló
tűnvén, egyházam jegyzőkönyvébe ekkép jegyezte be :
szőre iránt van legnagyobb ellenszenve a hernyónak.

A magyar Akadémia palotájának tervei.
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A kisebb gyümölcsös kerteknél ezen nyulbó'r barrikádot, saját tapasz¬
talatom igazolja, hogy haszonnal lehet alkalmazni; de a több holdra ter¬
jedő gyümölcsösöknél — lankáknál, mint a milyenek a Tiszahátáu vannak,
teljes lehetetlen, mert hol vennének annyi sok nyulbőrt?! Itt már a hernyók
végtelen elszaporodása miatt, jó, ha négy évben egyszer teremnek a fák gyü¬
mölcsöt. Vajha a pillék vagy lepkék elfogdosását minden helységben csekély
jutalom mellett — kötelességükké tennék az utczákon minden dolog nélkül
futkosó gyermekeknek! Egyelőre tán nevetségesnek is látszó ez ajánlat,
de eredményeiben 3—4 év muiva, meglátnék, hogy nem haszontalan dolgot
tettek a falun, városon fel s alá futkározó gyermekek ?! — Menyhért János ref. lelkész.
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Ipar, gasdaság, kereskedés.
+ (A Sz.-Tstvdn-kb'szénbánya társulat) báró Prónay Albert elnöklete
alatt f. hó 4-én tartá alakító közgyűlését. Az alapszabályok megerősítéséig
egy 15 tagú választmány és 5 tagú igazgatóság választatott, és egyszersmind
megbizatott, a megszerzett bányákban az üzlet haladéktalan megnyitását a
társulat részére eszközölni. A választmány elnökévé b. Prónay Albert; alel¬
nökévé : Korizmics László; választmányi tagokká : Fluck Ede, Ganz A.,
Gwlgóczy Károly, Gschwindt Mihály, Éllenberger Henrik, Jankó Vincze,
Kohen J. J., Barsi-Neuman József, Morócz István (egyszersmind titkár),
Madarász J. E., Kovács László, Návay József, Perilles Ignácz, Wodianer
Béla és Tarczalovits Antal választattak. Igazgatók lettek : Havas József,
Nyiri József, Dumtsa Ignácz, Kohen testvérek és Brellich János.
4- (A cs. k. szabadalm. osztrák állam-vasuttársaság közgyűlése) máj.
31-én volt, mely alkalommal az évi osztalék minden részvény után 10 frank¬
ban állapíttatott meg.
+ (Az ó-budai szigeten) termelési kisérletek történtek azon gyapot¬
magvakkal, melyeket az angol kormány, Dunlop követségi titkára közben¬
járása folytán Sellers és Werther urak rendelkezésére adott. E ritka vetemény megérését októberre várják.
4- (Kibérlett káromkodás.) M.-Péterlakon következő falubirói hirdet¬
mény tétetett közzé : „Emberek! Látva, mennyi nyomor érte nemzetünket,
azon gondolatra jövék, hogy az Isten tán a sok káromlásért ostoroz bennün¬
ket ; ezért tudomásul vegyék kegyelmetek, miszerint e mai naptól kezdve
Z. J. ő kegyelme kiárendálta a káromlásokból befolyó jövedelmet. A ki
Istent szid, először 2 fttal, 2-or 4 fttal és igy tovább, fog bűntetteim!" —
Hiszen szép dolog volna ez, csak már árendába ki ne adták volna.

— (Teleki-gyász Eperjesen.) Május 23-ról irják innen : A Teleki¬
gyász-ünnepélyt május 14-én, reggeli 9 órakor az evang. templomban ünne¬
pelték itt. Egy megyei bizottmány intézkedett az ünnepély megtartása iránt
ugy, hogy az emiitett napon 9 órakor valamennyi megyei, városi s testületi
képviselők, valamint a kath. gymnasium s az ev. kollégium ifjúsága meg¬
jelent a gyásznál borított templomban. Nők és férfiak mind gyászba öltözve,
az orgona-karzatról —valamint a toronyról és minden középületről — gyász¬
lobogók hirdették a nagy nemzeti veszteséget; és miután Gráspáry János
ur egy alkalmas praeludium által előkészitteté a hiveket a gyászünnepélyre,
a helybeli dalárda férfikara szólalt meg; aztán Sztehlo János lelkész egy
rövid, de velős — az oltár előtt mondott — beszédben felmutatta Teleki
nagyságát, érdemeit, honszerelmét, s inté hiveit a mindenféle vallásu s rangra
gyülekezetet, hogy tőle tanuljanak honszerelmet. Az áldás után megszólalt
a vegyes énekkar, melyben előkelő nők és leányok is résztvettek, és eléne¬
keltek egy, ez alkalomra készült költeményt (Vandrák András müvét). De
Közintézetek, egyletek.
mivel a megyei bizottmány ez alkalmi jeles költeményt 500 példányban
nyomatta, a a templom ajtajánál a bemenőknek kiosztatta, csakhamar az
+ (A magyar t. Akadémiának) május 27-iki összes ülésében Lukács
egész gyász-gyülekezet énekelni kezdett, és ez oly nagyszerű benyomást Mórnak gr. Teleki László felett tartott emlékbeszéde után (melyet lapunk
tett mindenkire, hogy csak igen kevés szem rejthette bensejének tolmácsait múlt számában egész terjedelmében közöltünk) Kőnek Sándor átalában a
— a köoyeket. — A boltok ugyan be nem szárattak, de a városban ünnepé¬ statisztika, különösen pedig egyik ága a bűnvádi statisztika szükségességét
lyes csend uralkodott egész estig. — A gyászlobogók csak szombaton este fejtegette mind közigazgatási, mind tudományos szempontból. Értekező
vétettek le.
szükségesnek tartja, hogy az Akadémia oda működjék, miszerint a magyar
4- Ungmegye is tartott máj.29-én gyászisteni-tiszteletet a nagy halott törvényhatóságok a közigazgatás és tudomány érdekeit méltányolva, a sta¬
emlékére. E napig minden zajos mulatság megyeszerte tilos volt.
tisztikai adatok gyűjtését bizonyos határok közt folytassák s az egybegyüj-\- {Marosvásárhelyt) május : 22-én rendeztetett gyászünnepély gr. tött adatokat az Akadémia statisztikai bizottmányának használatul beküldTeleki emlékére. A mintegy 7—8,000-re menő közönség d. e. 10 órakor a jék. Értekező egy régibb értekezésben összeállította volt 1857-ig a bűnvádi
Széchenyi-téren jelent meg. Ekkor megkondultak a harangok s a nagyszerű adatokat, most az állami közügyészségek feloszlatása előtt beszerezte az
gyászmenetet a két sorban felállított égő fáklyasor között gr. Lázár Mórné 1858-tól 1860-ig terjedő adatokat is s ezeket a jelen értekezésben állította
több mint 300 gyászba öltözött honleány kíséretében nyitá meg. Útónok egybe. Ezen értekezése a „Statisztikai közlemények" második kötetében
mentek a volt honvédek, Marosszék alkotmányos tisztikara a klérussal, a fog megjelenni. Hunfalvy Pál inditványozá, hogy az Akadémia bizná meg
városi tisztek, mindenféle ezéhek gyászba vont lobogóik alatt s végre a vá¬ Vambéryt az általa Törökországban szerzett csagataj szótár fordításával,
ros és vidék roppant közönsége. A nagy ref. templomban a gyászravatalt a Budenz urat pedig az eredeti szótár lemásolásával, mivel e könyv, úgyszól¬
honvédek kivont karddal állták körül. Kovács Áron lelkész imát, s Molnár ván, egyediili e nembon. Az elnökség a nyelvészeti osztály javaslata
nyomán fog intézkedni. Az elnök jelenté, hogy az Akadémia igazgatósága a
János tanár beszédet mondott, ezután a Szózat énekeltetett.
+ (B.-Gyarmaton) a Teleki-gyászünnepélyt a sétatéren szabad ég két elnököt és gr. Károlyi Györgyöt bizta meg az akadémiai épület tervének
alatt tartották. Beszedet mondottak Kiss Gábor losonczi ref. lelkész és Szon- megválasztásával; Ybl visszavevéa benyújtott tervét, csak három maradt,
tagh Pál. A jeles emlékbeszédek a megye költségén kinyomatni határoz- melyek közt választani lehetett volna, azért még Klenze Leo Münchenben
és Stüller Berlinben kérettek föl tervek készitésére, kik tervöket 5 hét alatt
tattak.
— Czegléd, május 26. Czegléd lelkes honfiai e hó 16-án a református el is készítek. E négy terv egy hétig a Múzeumban köz=zemlére volt kitéve.
templomban gyászbeszéddel kezdve, az ágostai ev. paplak udvarán imával — A titkár jelenté, hogy a Nádasdy-dijra 3 pályamű érkezett be (miről
már lapunk múlt számában szóltunk); továbbá, hogy az Akadémia szamára
befejezve, adák meg Teleki László dicső emlékének a kegyelet adóját.
Ugyanakkorra a helybeli lelkes izraelita közönség is kivánt gyászün¬ összesen 4 arany és 2110 ft., a Széchenyi-emlékre pedig mintegy 6000 ft.
nepélyt rendezni, de rögtön szónokra nem tehetvén szert; mai napon tarta- gyűlt be a múlt két hét alatt.
ték az megható méltósággal.
+ (A Kisfaludy-társaság) május 31-iki rendes havi ülésében felol¬
A zsinagóga előtt feketébe húzott szószék és a város elöljárói, lelké¬ vastatott Pauer János székesfehérvári kanonok s magyar akad. tag levele,
szei, nők számára alkalmas ülések állíttattak. A Hymnus elzengése után főt. melyben megújítja abbeli igéretét, hogy a Kisfaludy Károly szobrának fel¬
Löw Lipót szegedi rabbi, alkalmi fohászszal és igen jeles beszéddel, melyben állításához szükséges költséget fedezni fogja, mivégre 100 ftot már előre be
a magyar nemzet reményeit szabadság, igazság és vallásosság alapjaira fek¬ is küldött. A talapzathoz szükséges 436 köblábnyi sóskúti követ a székesfe¬
tetve adá elő — emelé ez ünnepélyt a hazafias érzés gyakorta zajosan nyi¬ hérvári káptalan ajánlotta meg. — Két forditás, u. m. Shakespeare VI.
latkozó forrpontja.
Henrikjének első része, fordítva Kalmár Géza által, ée Lamartine Genové¬
Befejezésül héber ima és karének, valamint a Szózat hangjai lelkesí¬ vája, fordítva Kovács János által, bírálat alá bocsáttatott. — Szász Ká¬
tek a hallgató közönséget.
roly tag a jövő évre Hugó Viktor ,,Százados legendájából" igért fordí¬
A testvén érzés kifejezéséül végre a tápio-szent-mártoni és czeglédi tásokat, melyek a pártolók könyvilletményében fognak megjelenni. — Elő¬
ev. lelkészek, a város érdemes birája, a kath. egyház lelkésze mondának a adást Arany János tartott, egy részletet olvasván fel „Vojtina könyve a
helyszínén üdvkivánatokat az izraelita hazafias nép jövendő egyenjogositá- költészetről" czimű, most készülő munkájából.
sára,mit forró kézszoritások és hosszasan tartó éljenzéeek követének. L. A.
4- (Az egri nöegylet) egy ottani kisdedóvoda felállitására f. hó 17-én
+ (Hajdú Nánáson) a Teleki-gyászünnepély május 15-én tartatott hangversenyt rendez, melyben Hollósy-L.-né is közreműkÖdend.
— A nógrádmegyei honvédsegélyző-egylet azoa urakat, kikhez segély¬
meg. Pákozdi Lajos és Katona Endre lelkészek mondottak gyászbeszédeket,
ivet küldettek, felkéri, miszerint azokat a begyült pénzzel, vagy üresen ia
melyek után a Szózat és Hymnusz énekeltetett.
— (A pápai ref. egyházmegye) gr. Teleki László szomorú halálát nem¬ B.- Gyarmatra beküldeni méltóztatnának.
csak mint a nemzet szemefényének s a szabadság rettenthetlen bajnokának,
nemcsak mint a prot. ref. egyház ékességének, gyönyörűségének s hatalmas
Balesetek, elemi csapások.
bajnokának, hanem mint saját tanácsbirájának és népképviselőjének halálát
is mélyen kesergi és gyászolja. Mert f. évi febr. hava 20-án tartott egyház¬
— (Tolvajság.) Pécs, május 27. Kérem a t. szerkesztő urat, hogy el¬
megyei gyűlésünkben gr. Teleki László és Kossuth Lajos kitörő éljenzések terjedt lapjaiban a következő esetet közzétenni sziveskedjék : Folyó évi
között választattak meg t. bíráknak és népképviselőknek. — Közli Sz. I.
Szent-György-nap előtt még falun lakván, egy tót leány vetődött hoz¬
— Adorjánházán m. hó május 26-án tartották meg gr. Teleki László zám, és magát szolgálatra ajánlotta. Kérdésemre „Náncsinak" nevezte ma¬
gát, vezetéknevét azonban nem tudta megmondani, mert állítása szerint
örökre felejthetlen hazafinak gyászünnepélyét. — Közli Sz. I.
4- (Dehreczenben) jun. 2-án volt az ünnepélyes gyászistenitisztelet gr. szüleit még kis korában elvesztvén, azok neveit nem tudja, születéshelyeül
Teleki László emlékére a ref. főtemplomban. Einlékbeszédeket Balogh Pé¬ Neustadtot emiitette. Nem volt egyebe a rajtavalónál, mert állítása szerint
útközben a ruhájától és pénzétől utánállók fosztották meg. Csupa szánalom¬
ter szuperintendens és Révész Bálint lelkész tartottak.

ból tehát befogadtam, és Szent-György után magammal Pécsre behoztam I
+ (Heckmast nyomdaépületét), hol a Vas. Újság is készül, jelenleg
azon szándékkal, hogy majd sikeriilend honnét származását valami utón háromemeletesre építik, nem nagy mulatságára a nyomdaszemélyzetnek,
módon kinyomozni. 0 megvolt nálam múlt május hó 22-ke reggeléig, a mert fejők fölött egész nap tart a dorombolás, mi néha-néha egy kis menny¬
midőn azonban fölkelvén, csak hűlt helyét találtam. Nem tudtam elgondolni dörgésnek is beillenék. A Vas. Újság szerkesztőségi személyzetének is bő¬
eltűnésének okáí, nemsokára azonban az udvaron levő kútba két tojós tyú¬ ven kijut a mulatságból, mert ha nem is életveszélylyel, de legalább attilakot megfuladva találván, gondoltam, hogy emiatt 82Ökött meg. Da másnap és kalapromlás veszélyétől fenyegetve lehet csak az épület belsejébe hatolni.
zárva tartott almáriumomból pénzt akarván kivenni, azt nem találtam. Egy
4- (A pesti lóversenyek), mint már emiitők, múlt csütörtökön kezdőd¬
kivül zöld, belül veres két fiókos pénz-bőrtárczában volt 5 db. arany és 16 tek meg.
Ma vasárnap lesz az utoLó futtatás, melyet különösen érdekessé
pft. ezüst hatkrajezáros, egy harisnyaszárból készült zacskóban 5 db. két¬ tesz a mezei gazdák versenye, üjolag figyelmeztetjük rá a gazdaközönséget.
forintos, 55 db. ezüst húszas és 4 db. ezüst hatkrajezáros, ez mind elveszett.
4- (Jégkárok.) Május 31-én Biharmegyében Fejértó, Bököny, Bicske,
— Harmadnap pedig evő ezüst-eszközeimet egy másik almáriom fiókjában
Gesztrid-közságek
ésCzibakházán nagy kárt tett a jég; jun. 1-én.
keresvén, ezek is hiányzottak. Volt pedig egy törülő ruhába bekötve, és több pedig Pest melletthatáraiban
Czinkota
határait s a kőbányai szőlőket verte el, 8
papírba takarva : 1 nagy leves-, 1 főzelékmerő, 2 tejszinmerő ezüstkanál, ugyanaz nap Széohenben s Balassa-Gyarmaton
is igen nagy szemekben
10 darab ezüst-kávéskanál, kettőnek feje Mária-képes magyar húszasból, hullott.
20 darab ezüst evőkanál, P. K., F. K. vagy L. K. betűkkel jelölve, Posz
4- (Ismét jégverések.) F. hó 1-én Parendorfon Mosonyban, Miskolcz
éa Rüffel pécsi ékszerárusok neveivel ellátva; és 3db chinai ezüst-evőkanál.
Az összes kár többre megy 300 pftnál. A tolvaj mintegy 20—22 éves, ala¬ vidékén, Érsekújvár tájékán, Bars- és Komárommegyékben, nevezetesen
csony zömök, kissé előrehajlott termetű, fehérpiros arczu, kis fekete hajú, Ohaj-Besenyő, Lől, Cseke stb. helységek határában 5 mérföldnyi területen ;
Torontálmegyében az uj-becsei, deszki, kukutyini, n.-becskereki, vöd¬
barna szemű, tompa orrú, széles szájú, kifelé görbült lábú; beszél jól néme¬ 3-án
rösházai,
h tárokban; ugyané napon Eszék, Fehértemplom és
tül, tótul és hebegve magyarul. — A fején volt fekete, vörös virágú bécsi Pancsova sz.-iványi
vidékén pusztított a jég.
keszkenő, kék rékli és kötény, sárga avult cacherair-szoknya és uj hamu4- A „P. Napló" biztos kutforrásbóí értesül, hogy egy legújabb kor¬
szinü nyári-czipő. — Feltalálása esetéa a pécsi várostanácshoz lenne kisérte¬
tendő, és annak, ki kézrekeriti, tizenkét pengőforint jutalom biztosittatik. — mányi rendelet szerint az adó erőszakos behajtása a főispánon kezdetik s ugy
jő aztán a sor az alispánokra, szolgabirákra s más tisztviselőkre, végre a biÖzvegy Koncsek Petemé. (Pécs, belváros 128. sz. a.)
zottmányi tagokra. (Hát a többi nem fizetőkre ?)
4- (Dunlop, angol követségi titkár), ki a magyarok rokonszenvét oly
Mi o j s á g ?
nagy mértékben birta, Russell lord által Bécsbe a követséghez állandóan
F. hó 11-kén lesz évfordulati napja azon nemzeti ünnepélynek, visszarendeltetett, még pedig, mint a lapok irják, Rechberg gr. bécsi kül¬
melyet Somogy lelkes fiai és leányai Kisfaludy Sándor szobrának leleplezése ügyminiszter sürgetésére, ki Dunlop tudósításainak tulajdonítja azt, hogy
alkalmával B.-Füreden rendeztek, midőn ez ünnepélyt emlékezetbe hozzuk, Russell lord az angol parlamentben közelebb hazánkra nézve kedvezőleg
lehetetlen rá nem térnünk azon mondására Somssich Pálnak, hogy őt So- nyilatkozott. — Mondják, hogy a „Patrie" levelezője Simon Eduárd is ha¬
mogymegye rendéi bizták meg — hajdanában — hogy a szobor létrehozá sonló okból hivatott vissza Parisba. Hogy mit akar ezáltal a bécsi kormány
sáról a „legközelebbi" megyegyülésen referáljon. Még akkor jó tréfa volt elérni, nem tudjuk, mert ha Dunlop és Simon Eduárd nincsenek is körünk¬
azt mondani erre, hogy „hol van hát az a megyegyülés?" s ime hat hónap ben, azért az illető külföldi kormányok igen jól tudják, hogy hányat ütött
múlva itt volt a megyegyülés, adja Isten, hogy mától hat hónapra a szabad az óra.
és boldog Magyarország kormányának referálhassanak a derék somogyiak
4- (Hol van Perczel Mór?) Sokan tették e kérdést egymásnak, de
egyről-másról. Ez is csak ugy megtörténhetik.
nem tudtak rá felelni. Most azt olvassuk a lapokban, hogy jeles hazánkfia
-{- (Kölcsey-gyászünnep.) Kölcsey sírját Csekén, mint minden évben, Jersey szigetén mint mezeigazda él, neje és gyermekei körében.
4- (Az osztrák hadsereg egyenruhája) ismét változáson megy keresztül.
ez idea is megkoszorúzta a kegyelet, még pedig lelkesebben, ünnepélyeseb¬
ben, mint valaha. Az ünnepélyen számosan jelentek meg Szatmármegyéből, Az eddigi fegyverkabát helyett lehajtott gallérút s egy sor gombbal ellátot¬
tat kapnak. így az egyenruhára kevesebb gomb kellend s ez is gazdálkodás.
e a nép is tömegesen veit részt.
4- (Herczeg-primás ö eminencziája) ma vasárnap a Ferencz-rendiek
4- (A pesti evang. gymnasium számára) egy 3 emeletes házat fognak
templomában a bérmálás-szentségét fogja kiszolgáltatni.
építeni, mely alkalommal az igen szűk sütő-uteza lehetőleg ki fog széles4- (B. Vay kanczellár) e hó 3-án Golopról Pestre érkezett, s az alsó¬ bittetni.
házi vita bezártaig itt szándékozott maradni.
4- (Rozsnyót is) meglepték a sáskák. Miután az adókönyvek kia¬
4- (Hg. Lichtenstein Frigyes volt erdélyi kormányzó) temesvári főpa¬ dását az alkotmányos hatóság megtagadta, a cs. kir. adófelügyelő laka¬
rancsnokká neveztetett ki.
tossal feszitette fel a zárakat s erőszakkal vitte el a könyveket. A derék adó¬
4- (Liszt Ferencz) m. hó 22-én a franczia császárnál ebédelt. Este a felügyelő neve olyan, hogy ki sem lehet mondani.
császári pár jelenlétében a tuilleriákban játszott és újra régi diadalai egyikét
4- (Honvéd-temetés Bécsben.) Jun. 2-án itt Almási Antonovics Béla
ünnepié, mert ő még mindig — Liszt.
honvédezredest temették. A temetésen a Bécsben lakó összes magyar tanuló¬
-f- (Markó Károly képei megvételére) ujabban adakoztak : gr. Pálffy ifjúságon és sok lengyelen kivül nagyszámú közönség volt jelen. A magyarok
János 100, gr. Wenkheim Krisztina 50 ftot; Gottier Lipót ivén Muakácson és lengyelek nemzeti öltönyben voltak. A koporsót négy magyar és négy
begy ült 22 ft.
lengyel ifjú vitte. A wahringi temetőben egy magyar orvosnövendék tartott
+ (A pesti egyetemi dalárda) a Székesfehérvárott felállítandó Vörös¬ gyászbeszédet, aztán néhány szót lengyelül intézett a jelenvolt lengyel test¬
marty-szobor javára közelebb szavalati s ének-hangversenyt rendezend.
vérekhez. Az eset a bécslekre rendkívüli benyomást tett.
-j- (Leiéivel Joakhim) hírneves lengyel történetíró, s 1830-ban az ide¬
4- (Halálozás.) Márkfi Sámuel benezés áldozár, a magyar kir. egyetem
iglenes lengyel kormány tagja, Parisban, hova Brüsszelből 30 éves szám¬ igazgatója, a hittani kar dékánja, m. akadémiai lev. tag stb., folyó hó 2-án
űzetése helyéről csak pár napi kirándulást tett, máj. 29-én meghalt.
életének 50-ik évében elhunyt. Hűlt tetemei f. hó 4-én takarittattak el a ke4- (Fésűs György joghallgató következő nyilatkozatot bocsát közre.) repesi ut melletti temetőben.
Minthogy a budai magyar s.'inészet ügyét Buda város községtanácsa f. é.
május 28-án tartott közgyűlésében olyannyira magáévá tette, hogy ennek
— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a múlt héten
Budán leendő állandósítását határozottan eltökélte; 8 az általam kibocsátott beküldetett :
felhívások is ennek némi fólsegélésére czéloznak : a mai naptól kibocsátott
Gróf Széchenyi István emlékszobrára: N.-Becskerekröl Menczer Mih.
ivek már számozva, és Áldássy Antal, Buda város főkapitánya — ki az egész 4 ft. — Kis-Telekről (Csongrád) többen Béres Elek által 37 ft. 60 kr. (Ezen
ügy feletti elnökséget elvállalni szíves volt, — sajátkezű aláírásával ellátva czélra eddig beküldetett hozzánk összesen 1512 ft. 90 kr.)
küldetnek szét; míg a begyülendő összegek ugyancsak alólirthoz küldendők
A kis-teleki adakozók nevei következők : Bezdány Ferencz 2 ft, Zsideg János
be, de azokért egy négy tagú választmány, névszerint : Kunhegyi Kamill, 40 kr, Törtély Mihály 1 ft, Béres Elek 1 ft, Makovics Antal 20 kr, Bartucz János 10 kr,
budavárosi tanácsnok, Hilóczky Béla, Lénk Sándor és Fésűs György vállal Veiner Károly 60 kr, Seidenschnur Károly 1 ft,Bagdy István 1 ft,Valehshofer János lft,
felelősséget. — A begyülendő összegek hirlap utján fognak közzététetni, s Tupsek Antal 1 ft, Tót Tamás 30 kr, Krizsány István 25 kr, Buknioz Péter 10 kr, Krizsány János 25 kr, Ikker János 20 kr, Kisznyer Mihály 1 ft, Tóth János 30 kr, Nagyazonkívül minden egyes összegről külön nyugta szolgáltatik ki. Az eddigi János
80 kr, Rehák József 40 kr, Pap Ferencz 40 kr, Vig Mihály 30 kr, Deutsch József
ivtartók is kéretnek ennek szíves figyelembe vételére.
4 ft, Polák Bernát. 2 ft, Bak Manó 2 ft, Geiger Soma 1 ft. Dautsch Bernát 1 ft, Auslander
-J- (Molnár színigazgató) tudatja azon „öröm-hírt", hogy a Budaváros József 1 ft, Deutsch Bernát 2 ft, Kohn Bernát 1 ft, Auslander Mór 1 ft, Auslander Soma
1 ft. 50 kr, Auslander Károly50 kr,Frank Ignácz 1 ft, EeichlingerZsigmond lft,Deutsch
községe, élén derék polgármesterével Feleyvel, a 28 án tartott közgyűlé¬ Mózes
50 kr, Grünhut Hermán 1 ft, Ausliinder Hermán 1 fc, Auslander Károly 50 kr,
sen, folyamodása folytán a magyar színészetet kebelében állandósítani, és egy, Deutsch Jakab 1 ft, Bruszt Máté 1 ft, Singer Márton 50 kr.
általa a lánczhid mellé tervezett népszínház építéséhez pénzbeli segélylyel
is járulni elhatározta.
A magyar Akadémia palotája.
4- (A budai gyógyforrás helyiségeiben) a honvédegylet javára Űrnap¬
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez küldött
ján rendezett zeneestély igen népes volt, ugy hogy a nagy kertben alig
íehetett mozogni. A többi közt két uj darabot is játsztak, melyek : „Utóhan¬ adakozásoknak :
LV. közlés : Szarvasról a magyar timárezéh Kovács János főezéhmeagok Teleki Lászlóra" és a „Deák-induló." E művek szerzői Kéler Béla és
ter által 10 ft. (Ebből 5 ft. a tökére.)
Dubez karmesterek.
Az eddigi I—LIV. közlésekkel együtt: 14,619 ft. 21 kr., 1 régi róm.
+ (Szeged város közgyűlése) jun. 3-án „önkéntes nemzetőrség" felál¬
arany, lhuszfrankos arany, 112db.|cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér
lítását határozta el.
+ A „K. Közlöny" alaptalannak mondja azon hírt, mintha e lap az 4 ujftos, 140 húszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nem.
zeti államkölcsönkötelezvény.
erdélyi ideiglenes főkormányszék hivatalos közlönye fogna lenni.
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76-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól (Pesten).
Sötét.

24-ik szám.

Vasárnap, jun. 2. „27. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti történeti
dráma 5 felv. Irta Szigligeti. A történelemben nincs ugyan nyoma, de a mai
előadásból kétségenkivül kitűnt, hogy Rákóczy (Lendvai) is az 1848-iki
független felelős magyar minisztériumot kívánta, a mint a hős, a „P. Hirnök" számtalan tiltakozása daczára, ez este ünnepélyesen proklamálta, a
karzat zajos örömnnyilatkozatai közt. Különben pedig a peleskei nótárius
azt izeni a ma esti Rákóczynak : „moderálja magát, uram Öcsém, és jövőre
érje be a megyei municipiummal." Valóban nem odavalók ezek a karzati
tapsok után sovárgó rögtönzések.
Hétfő, jun. 3. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 4 felv.
Irta Jókai Mór.
Kedd, jun. 4. „A sevillai borbély." Víg opera 2 felvon. Irta Rossini.
Fektér maAlmavina szerepében sok szerencsével, szépen énekelt. Huber Ida
is mint Roeina méltó tapsokat aratott.
Szerda, jun. 5. „Dinorah." Opera 3 felv. Irta Meyerbeer.
Csütörtök, jan. 6. „A tücsök." Falusi életkép 5 felv. Irta Birchjpfeiffer.

Nyolczadik évi folyam

Szerkesztői mondanivaló.
5662. Vacz. V. K. Hogy ismét nem lehetett szerencsénk, igen sajnáltuk. Valódi
fatum: A pénzt megkaptnk s a lap ügyét elintéztük Szívesen tettük.
5663. Duna-Síerdahely. M. D. Nem elég az, hogy „M. D. u . hanem ke'rjük önt,
hogy oly levelek alá, melyekben ön személyek ellen szór vádakat, saját becsületes nevét
irja alá. így semmi hasznát nem vehetjük. A duna-szerdahelyi népkörnek itt sokkal jobb
hire van, semmint bármely irkafirkának hitelt adhatnánk.
a
b
c
d
e
f
g
h
5664. Arad. F . K. £Te kivánja ön amaz , utóiratot." Az ily szép theoriákat rende¬
Világos.
sen kineveti az élet, s mindanuyiszor falra hányt borsók.
Világos indul, s 4-ik lépdsre matot mond.
5665. M— y Pál. Közölni fogjuk, habár csak kivonatilag is. A népszellemnek ily
nyilatkozatait érdekeseknek s tanulságosaknak tartjuk. De kérjük önt, nyugodjék meg
eljárásunkban. A Teleki-gyászra vonatkozóing ed.iig még legalább 50 tudósítás fekszik
előttünk. Ha ezeket mind" egész terjedelmökben közölnék, mint sokan kívánják, — Sz.A 71. számú feladvány megfejtése.
Mihály napig be sem végezhetnők. Mit mondanának olvasóink?
(Campbelltól.)
5666. Alsó-Szuha. M. J . Nagyra becsüljük és szívesen viszonozzuk a személyes
vonzalmat. Lekötelező, bár mégis furcsa óhajtására — melyhez hasorlókkal nem egyszer
Világos. A)
Világos.
Sötét.
Sötét.
találkozunk leveleink sorai között — egyszer mindenkorra megjegyezzük, hogy képes
F d 4 - a 1 A)
H g 7 — tetsz. sz. lapok az ö szerkesztőik arczképeit legfölebb ezek halála után szokták közölni. Máskép
1) B e 3 — h8
1)
F a l - b 2 : a) 2 ) B h 2 — c 2 f
F f 5 — c 2 : 4) ez nem járja. El fogja ön nekünk hinni, hogy minél későbbre szeretnek halasztani e ki¬
2) B h 2 — b 2
3) b 3 — b 4 :
8)Hg5-e6:;j;
tüntetést.
2)

Bb 1 - b 2 :

2)
• .
3)Bc2-c3:|

F d4—c 3

HETI

NAPTÁR.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna
Katholik. és Protest. Gőr.-orosz,
©Nap¬
II o
István. — Pesten : Cselkó György —fi.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutytan :
naptár
naptár
kelet
j| nyűg
és
hetinap
Rotbield József. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gy.-Fehérváron : Horváth Lajos.
Rövid értesítések. Pest. B. B. I. örömmel fűzzük ön nevét munkatársaink sze'p
Június.
Május (ő)
koszorújába. A 73. sz. f. megfejtése hibátlan. — Parabuty. K. J . Willmers üdvözletét
lő.
küldi önnek. — B.-Boglár. B. H. örülünk, hogy a 73. f. megfejtése ismét sikerült. —
2
9 í Vasár. |F 3Felic v . F Z Els. 8 A 5 Nic.
B,-Ujváros. K. L. A. 72 sz. f. most beküldött megfejtése teljesen hibátlan.
Margit 29 Theodoá
10 Hétfő j Margit kir. jGerárd
30 Izsák
Kedd Barnabás a.
Tóbiás 31 Eremias
Szerda Tóbiás
1 Jun. Á. cs.
Csüt. Pad. Antal Antal
Színházi napló.
2 Quatemb.
Vazul
Péntek N. Vazul
Szonib. Vitus vért. Vid. Cre. 3 Lucillian
Péntek, május 31. ,,//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma

Hold¬
Izraelit,
naptár kelet nyűg.

Tham.
1
2
3
4 Zacheus
5
6
7 39 S.

p.| 6.
27|
27|
36 10
49i;10
21:11
17IIH

P59
39
11
39
1
23
34

5 felv. Szigligetitől. Jelen müvével szerző ternót csinált, még pedig kettőt,
Holdnegyed : © Első negyed 15 én 11 óra 32 perczkor éjjel.
u. m. egyet magának, egyet a színháznak, mert valahányszor előadják, a
hely mindenkor kapós a színházban, mindenki siet ismét és ismét látni a
nagy szabadsághőst, ha nemis valóságban, legalább a művészet varázsveszTARTALOM.
szeje által előteremtve. Eákóczyt ezúttal ismét Teleki adta, ugylátszik, ő és
Péter (arczkép). Kenessey Albert. - - Széosi Mária. Jánosi Gusztáv. —
Lendvai felváltva fogják adni. A közönség választhat közőlük tetszése sze¬ Higyj, Erichseu
de megnézd, kinek! Bocskai Papp Lajos. — Képek a hazai népéletből (képpel). —
rint. Feleki játéka e szerepben körülbelől hasonlít a holdsugarakhoz, melyek Popokatepetl tűzhányó hegy Mexikóban (2 képpel).—Mikép szoktassuk gyermskeinket ?
(folytatás és vége), ür. Batiifalti Samu. — Tárház. Kakas Márton levelei az ország¬
világitanak, de nem melegitnek.
gyűlésről. — Irodalom és művészet. — A magyar Akadémia palotájának tervei. — KerSzombat, jun. 1. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét irta Erkel tészkedjünk. Menyhért Lajos. — Teleki-gyászünnepélyek. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
Ferencz. Az előadást nagy közönség látogatta. A jelen dalmű kitűnő szépsé¬ Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság? A m. Akadémia palotája
geiből annál több tűnik elő, minél többször látjuk. Tagadhatlan, hogy a Sakkjáték. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár.
„Bánk bán" méltó vetélytársa a „Bánk bánnak", vagyis az opera az ugyan
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
e czimü tragoediának.

Előleges jelentés.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok jövő július—decemberi félévi folya¬
mára már lehet előfizetni. — Az előfizetési dijak az eddigiek maradnak, u. m. a Vasárnapi Újság és
Politikai Újdonságok együttesen véve félévre 5 ft., csupán Vasárnapi Újság félévre 3 ft.; csupán
Politikai Újdonságok félévre 2 ft. 5 0 kr. — Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal ked¬
veskedünk. — Az előfizetési ivek e napokban fognak szétküldetni.

A kiadó-hivatal.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsatáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Pest, június 16-án

A KIT MINDENKI TISZTEL.
Nem választhattunk
Volna alkalmasabb idő¬
pontot, hogy ez ország¬
szerte ismert, férfias
nyugottságu arcz tiszte¬
letet s bizalmat gerjesztő
Vonásaiba újra belete¬
kintsenek
olvasóink,
Qiint a mostani napokat,
melyek mindig közelebb
visznek a válsághoz, hol
hazánk sorsa, talán igen
hosszú időre, vagy jobb¬
ra vagy balra fog dűlni.
Nyolcz évvel ezelőtt,
lapunk első évi folyamá¬
ban többi között ez van
e férfiú arczképmagyarázatában megirva :
„Mindazok között,
• kik az utóbbi évek alatt
történetünkben szerepel¬
tek, egyedül Deák-nak
jutott az a szerencse,
hogy mind p á r t h í v e i ,
mind ellenfelei által ép
azon tiszteletben része¬
süljön, melyben oszto¬
zott évek előtt;
„A ki annyira sze¬
rette hazáját, s honsze¬
retetével soha sem ár¬
tott, mindig csak hasz¬
nált annak;
I
„A ki soha meg nem
' oánta azt, a mit mon¬
dott; és soha meg nem
ftiásitotta véleményét;
„A kit a kedvező sors
e
l nem ragadt, a balsze¬
rencse le nem vert; ki
Mindig, minden körül¬
mény között, önmagá¬
hoz hasonló maradt: sze¬
nny, egyszerű honpol-

DEÁK FERENCZ.

gár, dicsvágy és érdem¬
rendek nélkül.
„Igazságszeretetét,
polgári nagyságát, hon¬
fiúi erényeit sokáig fogja
emlegetni az utókor, mi¬
dőn másokat régen megbirált. Deák jellemének
nagysága az évekkel
csak nőni fog."
f
Szándékosan idéztük
e szavakat, mert ezeknél
ugyan bővebb ékesszó¬
lással moridhatnók el
most gondolatainkat, de
e tér szűk rámája kö¬
zött hívebben, igazabban
most sem.
Nehéz napokat él¬
tünk s élünk, a tűzpróba
napjait. S az események
ugy hozták magukkal,
hogy ama jellemszilárd
és bölcs férfiú iránti tisz¬
telet és bizalom most
még erősebb alapokon
nyugszik, mint valaha.
A kit a közbizalom még
1848, előtt arra érdeme¬
sített, hogy nagy Ma¬
gyarország mind az 52
vármegyéjének táblabirája lett; a ki 1848-ban
az ország igazságügymi¬
nisztere volt : azt nap¬
jainkban is magas hiva¬
tással bizta meg a jóté¬
kony ég.
Bármennyire tövises
és virágtalan a pálya,
melyen e bölcs férfiú ha¬
lad, s melyre a nemzetet
vezérelni óhajtja, — az
nem lehet, hogy eléb
utóbb áldás és siker
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