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+ (Abd-el-Kádert az angol kormány) pompás kctcsövü karabinnal
ajándékozta meg azon nemes magatartásaért, melyet ez a damaskusi mé¬
szárlás alkalmával tanusitott.
+ {Paris lakosainak száma) a legutóbbi 10 év alatt több mint fél¬
millióval szaporodott; házat csak a múlt évben többet épitettek benne
9000-nél. Mivé lesz e világváros egy század múlva!
+ (A dunántúli ev. ref. egyházkerület) közelebb Győrött közgyűlést
tartván, a megürült egyházkerületi hivatalokra, nevezetesen az egyházkerü¬
leti világi főjegyzőségre Beöthy Zsigmond addigi világi aljegyző, az őrségi
segédgondnokságra Csernél Gusztáv, a barsi esperességre Nagy János vá¬
lasztattak meg.
-f- (Furcsa demonstratio.) Lengyelországban az orosz kormány tilalma
következtében este 9 óra után nem szabad az utczán lámpa nélkül megje¬
lenni. A lengyelek e rendeletnek oly buzgón engedelmeskednek, hogy még
nappal is lámpával járnak az utczán.

SAKKJÁTÉK.
90-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól
Sötét.

-f- (A mostani olasz királyságban összesen 20 egyetem van.) Ezek
közül kettő segélyt kap az államtól, a többi mind saját alapjából tartja fenn
magát.

Adomák.
— A vőlegénynek épen látogatást kellett tenni arájánál, hanem e dologbao kissé szokatlan (nem hiába!) lévén, anyját kérdé, hogy mit mondjon
ő arájának? Az anya szívesen szólt : ,,Örülök, hogy nagyságodat friss egész¬
ségben láthatom — azután egyik szó a másikból jő!" Ez volt a tanács. A
fiatal ember megy és mondja : ,,Örülök, hogy nagysádat friss egészségben
láthatom — azután egyik szó a másikból jő."
— A tolvajt az épület második emeletében rajta kapták a lopáson,
honnan a grádicson az első emeletre dobták. Innen hasonlólag a kapu alá,
honnan a házmester ki az utczára dobá. Ez a kapu előtt megáll, jól megnéztetőtől talpig a házat, mig végre megszólal :„Na, nem hittem volna, hogy a
házban illyen rend uralkodjék."

Hétfő, sept. í*. „Egy no, ki az ablakon kiugrik." Vígjáték 2 felv. E
napra Shakespeare ,,Othello"-ja volt kitűzve, de Munkácsy-F.-né megbete¬
(Bécsben). gedése miatt elmaradt. Az előadás jól mulattatá a közönséget, miben főérdeme volt Szilágyinak és Némethynének (Törő Bálintné).
Kedd, sept. 10. „Don Jüan." opera 2 felv. Zenéje Mozarttól. A remek
dalmű előadása kielégítő volt; Hollósy L.-né, mint mindig, most is legszeb¬
ben énekelt. Bignio és Kőszeghi különösei] kiemelendők. Markovics Ilka és
Voggenhuber Vilma nemcsak igen jó alakok voltak, de komoly igyekeze¬
teiket is tapsokkal méltánylá a közönség.
Szerda, sept. 11. Benedek József második fölléptcül : „Szeleburdi."Vígjáték 3 felv. Benedek hatással játszotta szeleburdi szerepét. Dicsérete*
jellemvonása a tulságoktóli tartózkodás s a természetesség, ez utóbbi anynyira sajátja, hogy szintén nem ártana, ha néha kissé többet „komédiázna.*'
A közönség jól mulatott s a vendéget ismételt izben kitapsolá.
Csütörtök, sept. 12. Wiest Lajos hegedűművésznek, a moldva-oláh ural¬
kodó herczeg udvari karmesterének hangversenye, Stéger szíves közreműkö¬
dése mellett. Ezt megelőzte : „Színésznő." Vígjáték 1 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
5779. VeröcEC. A. J. Az ily szótartás előtt meghajlunk. A czikk szerencsésen
kezünkbe érkezvén, az eddigi akadályok elenyésztek.
5780. Vésitvihar. Minek mondjalak
Ha nem néznők a becsületes, hazafiui indokokat : a tökéletlen müvekről azt kellene mondanunk, hogy kár a rajok pazarlóit
t
b
c
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o
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postadíjért.
5781. Kis-Mányok. A levélből csak annyit ertünk, hogy az erőszaknak engedve,
Világos.
az adót ott is megfizették. így szárazon elmondva, a tény újdonságnak sem illenék be.
Világos indul, 8 4-ik lépésre matot mond.
5782. B.-Ujfaln. I. S. Sólyomkő megjött. Kár, hogy a rajzban egy kis elő- és tóttőr számára nem jutott hely.
^*578S. N.-Zerind. K. K. A pótlékot köszönettel vettük. A kép készül.
A 85-ik sz. feladvány megfejtése.
5784. Debreczcn. CH. AZ arczkép megjelenését későbbi időre vagyunk kényte¬
(Weisz J. A. tanártól Budán.)
lenek halasztani.
5785. Sz.-Fehérvár. K. J . A czikk jól van irva és a tárgy időszerű. Reméljük,
Világos.
Sötét.
nem soká log pihenni fiókunkban.
1) V c l — eS
<I4-e3:
578i. Ket kis gyermek emlékezete. Kár, hogy a művészi forma hiányossága
2) B e 4 — e 4
tetsz. sz.
zavarja itt oit azon kellemes kép hatását, mit a mű tartalma az olvasóra gyakorolhatna.
8) II c 6 — a ő
tetsz. sz.
5787. Keld hajnal. A hősök álma. Az első beköszöntés fölébreszté figyelmün¬
4) F e 8 - ^
ket. Tehetségnek nyomait látjuk. Előre!
Helyesen fejtették meg. Lessen : báróMeszéna István. — Pesten : Cselkó György
5 í-8. Család. K. J. Az ujabb szállítmányból is majd csak kiböngészünk valamit;
Veszprémbe* : Fülöp József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — l'arabutyban : Eothfeld tán a „boszorkánynyal" is tisztába jövünk valahára.
József.

Színházi napló.

m

Péntek, sept. 6. Benedek József kassai színész első vendégjátékául :
„A skót nemes." (A szinlap szerint „Scott nemes"'.) Vígjáték 5 felv. Irta
Dumas Sándor, örömmel láttuk, hogy e sok érdekességgel biró vígjátékot
ismét előrántották oly hosszú pihenés után; de ismerve azon nehézségeket,
mikkel a szereplőnek a czimszerepben meg kell küzdeni: megvalljuk, némi
aggodalommal mentünk a színházba, miután még oly jeles színésznek, mint
Szerdahelyi, sem sikerült benne tökéletes diadalt aratni. Aggodalmunkat
annyiban igazolva láttuk, hogy Benedek nem birta e szerep tojellemét, a
naivságot visszaadni, s midőn naiv akart lenni, inkább együgyünek látszott.
Másrészt azonban teljes elismeréssel mondjuk ki, hogy Benedeket a termé¬
szet igen szép színészi tehetséggel áldotta meg, mit, ugy látszik, tanulmány
által is jgyekszik minél jobban értékesiteni. Otthonos, sok szinpadi ügyes¬
séggel biró szinészt láttunk benne, kit a vidéki színészet legkiválóbb tagjai
közé méltán számithatunk. A közönség többszöri kihívással méltányolta
játékát. Munkácsy-F.-né kedves „Duncan Sarah" volt. Szigligeti Anna is
igyekezett megfelelni ,,Quin Nelli" szerepének, mely egyébiránt az övénél
gyakorlottabb kezekbe való. Feleki Buckingham herczeg szerepében ottho¬
nosan érezte magát; Szigeti jó Chift'inch volt; Rónay királya jobb is lehe¬
tett volna, anélkül, hogy valaki megharagudott volna érte.
Szombat, sept. 7. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéje Erkel
Ferencztöl. A sok szépséggel ragyogó dalmüvet pár hónapi szünet után ma
hozták színre először. Miután az operaszemélyzet ujolag együtt van, remél¬
jük, hogy gyakran fogunk találkozni „Bánk báii"-nal. Hollósy L.-né hoszszasb távollét után ma lépett fel először, mint szintén Füredy és Ellinger is.
Vasárnap, eept. 8. A színház zárva volt.
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TARTALOM.
Tisza Kálmán. (Arczke'p )
Forgáeh Balázs. Oyb'ri Vilmos. — Smaragdok és
zafírok. (Folytatás.) Jókai Mór. — Maga keze verte meg. Bocskai Pap Lajos. ••- A ma¬
gyar Akadémia palotája. (Képpel.) — Erkel Feienez „Bánk bán" operája, (Képpel.) —
Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. (Folytatás ) — Tárház : A pók és a légy.
— N>mzeti öltözetünk ügyében. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. -•Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —• A budai nép¬
színház megnyitási ünnepélye. — Egyveleg. — Adomák.— Sakkjáték.— Színházi napló.
— Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Fákh Albert : (lak. inagyar-utcza 1. BZ.)

Kiadó-tulajdoooa Deckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Ilockenasl. egyetem-ut<:z» 4-
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Pesten 1861.

Pest, september 22-én 1861.
A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz kflldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Dr. A r g e n t i
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Düme,

A soha ki nem aknázható orvosi tudomány folytonos vívmá¬ sovárgó lelke leginkább Hahnemann munkáinak olvasásával fognyaira nézve, legközelebb lefolyt időkben, alig mutathat fel édes lalkozék. — Első kísérletei ezen töretlen, s göröngyös pályán — a
hazánkban a szakértők között valaki több érdemet és eredményt, hol mint igénytelen kezdőnek előítéletekkel, sőt nem ritkán rágal¬
makkal is kellé küzdenie — meglepők valának, és ösztönül szol¬
mint Vácz vidékének jeles hasonszenvi orvosa, Argenti Döme.
Huszonöt év óta fáradhatlanul harezol a homoeopathia mel¬ gáltak arra, hogy a tüzvérü búvár egész lélekkel küzdött kedvencz
lett, és részint jeles iratai, részint szerencsés gyógyitásai által eszméje mellett. Ekkor egyszersmind félretevén minden gyógyitalt,
leginkább ő ismertette, és kedveltette meg hazánkban a homoeo¬ melyekkel évek óta élt, maga is homoeop. szereket kezde hasz¬
pathia hatását, melynél fogva annyi évek dta meg nem törve, sőt nálni, s mellette a szükséges testmozgást sem mulasztá el; ekkép
növekedő terjedése által mind inkább megerősödve teljes tisztelet¬növekedvén testi ereje, kettöztetett szorgalommal dolgozott, irt, s
ben áll gyógymódja azoknál, kik azt elfogulatlan figyelmükre tudtunkra első volt hazánkban, ki nyilvános lapokban, többi közt
méltatták. — Argenti Döme
az akkori „Jelenkor" czimü lap
született Váczon 1809. évi sept.
Társalkodójában 1838. óta
26-án, azon házban ugyan, a
több éven át érdekes czikkeket
hol most is lakik, mely azon¬
közlött a homoeopathiáról.
ban nagy változáson ment az¬
1847-ben adá ki jeles, s
óta keresztül. Szülői egyszerű
e tekintetben első magyar
polgárok lévén, egyetlen fiomunkáját a „különféle betegsé¬
kat nem akarták a felsőbb is¬
gek hasonszenvi gyógyításáról",
kolákba járatni, belőle sorsuk¬
melynek bevezetése oly ügye¬
hoz hasonló kereskedőt óhajt¬
sen és értelmesen van előadva,
ván képezni, mig végre taná¬
miszerint a figyelmes olvasó
rainak sikerült kivívni, hogy
az egyszerű gyógymód sike¬
az elmés, elevenfiutovábbra
res, és jótékony hatásáról
folytathatta tanulmányait. Ta¬
könnyen meggyőződik.—Ezen
nuló társai közt mindenkor ö
munkának első kiadása — da¬
Volt az első, s már gyermek
czára a bekövetkezett mozgal¬
korában sem foglalkozott
mas és nyugtalan időknek —
egyébbel, mint tudományos
egészen elfogyott; mire 1855tárgyakkal, mi által gyenge
ben bocsátá ki tetemesen bő¬
teste annyira szenvedett, hogy
vített második kiadását. Ezen
midőn az orvosi pályát vég¬
mü annyira megismerteié őt
zendő Pestre jött, többnyire
hazánkban, hogy alig van me¬
betegeskedett, és szenvedő ál¬
gye, hol könyve ne léteznék,
lapotban volt még akkor is,
mely ezreknek adott már éle¬
midőn 1835-ben utolsó vizsgá¬
tet, főleg oly helyeken, hol or¬
ját tévé le, Lenhossék protovost nem könnyen kaphatni;
medicus ez alkalommal, midőn
kik is e jótéteményért nem
az orvosi kar nevében teljes
győzik eléggé áldani a szerzőt.
megelégedését jelenté ki, egy¬
_ De nem egyedül munkája
szersmind figyelmeztette öt,
lett annyira ismeretes hazánk¬
hogy egészségének helyreállí¬
ban, hanem folytonos 'foglal¬
tásáról gondoskodjék, még mi¬
kozása által majd minden me¬
előtt orvosi gyakorlatát meg¬
gyében működik, részint sze¬
kezdené.
mélyes látogatása, részint le¬
velezései által. Mindamellett,
így tért vissza szülőihez
hogy szünet nélkül, hol Pesté
Váczra, hol tudomány után
Dr. ARGENTI DÖME.
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liol Esztergomban, hol másutt számos betegeit látogatja — az iro¬
dalmi téren sem szűnik működni.
Ily körülmények között már több év előtt, még Miiller,
Bayer, Bakody, Attomyr kollegái éltében, ezek, s több rokonelvü
barátai által íelszólittatott, hogy Pestre tenné át lakását, de
előbb elaggott szülőit, most ismét kedves körét, melyszerint
az, hom. orvos nélkül maradna — elhagyni gyöngédtelenségnek
tartja.

Most jön a nap, lángolva, mint
Keletkező szerelem;
Sugarával életet hint
S benne uj erő terem.
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Mintha pumpáé templom volna
A magány e rejt'helye,
Hol száz oltárgyertya gyúlva
Perez alatt fényt lövele.

volt itatva, s a mint az a lövéstől meggyuladt, hozzá közelíteni
Fekszik a Tátra legmagasb bérczeitől mintegy 2 1 3 mföldnem lehete, ott égett hamuvá a győztesek szemei előtt.
nyire délkeletnek, mintegy '/ 4 mföldnyi széles és 1 mf'd. hosszú
Szomorú győzelem volt ez Ali basára nézve!
lapályon a Hernádhoz mintegy negyedórányira, melyen tul ismét
Az egész meghódított, tartomán} ban nem talált mást, mint fenyvesekkel diszlo kisebb nagyobb hegyek emelkednek. A Tátra
levágott erdőket, leége't házakat s temetetlen halottakat,
kemény szelei ellen egy domb óvja némikép, honnét a helység szép
Sötét erdő titkaiba
Itt érzi az ember magát
Azok között megismeré Naomer bég a zafirszemek tulajdono fekvése, és szántóföldjei mind beláthatok. A rozs, árpa, zab, még
sát, a királynét.
E szép Isten-szem belát,
Teremtőjéhez közel;
mind künn volt félig érve, a lóher még szépen diszlett, a burgonya
Függő harmatparányokra
E szabadban, a szabadság
Miért nem égeté el őt is Muley Husszein, mint magát? Talán már elszáradva és elég apró, len és kender kevés és csekély ma¬
Eak ragyogó koronát.
Mint ágat a lomb — ölel.
hogy elleneire nézve annál súlyosabbá tegye a veszteséget a felis gasságú, A kukoricza és tök ritkaság. Gyümölcs elég szép, de
1855-ben a lipcsei, 1856-ban a bécsi hom. egylet tagjává vá¬
méréskor.
kevés. Nőlakosai a hosszú télen át fonással, a férfiak gazdasággal,
Vörös István.
lasztotta. — 1857 év elején több — leginkább szabolcs megyei elv¬
Még az a reménye maradt Alinak, hogy legalább a smaragd favágással és a hámorokban elfoglalvák. A lakosok száma 1170-re
barátai kérésére — rég kivánt arczképét, jeles Barabásunk által
bányákat felfedezheti. Azokra is lehetetlen volt ráakadnia.
megy, kik 64 más vallásut leszámítva, katholikusok. Ide tar¬
levéteté — s azt e lapok utján lemásolva közöljük.
Egy év múlva az egész kies tartomány oly puszta és nyo toznak még azonban a liszt- és fürészmalmok s hámorok —
Smaragdok és zaíirok.
morult volt, hogy embert nem lehe'e oda telepíteni.
Elfogyván két év alatt munkája második kiadásának ezer
melyek a Hernád mentében vannak — lakosai is.
példánya, 1858-ban ismét egy harmadik tetemesen megbövitett
Ali
basa
e
győzelemért
majd
fejét
vesztette.
Volt
annyi
kelet
Egyébaránt egyszerű kis, vásári jogokkal ellátott vá oskn,
JÓKAI MÓU-tól.
kiadása jelent meg, Hahnemarm életrajzával, szintén ezer példány¬
bölcsesége, hogy maga helyett Naomer b 'get vesse oda a szultán mely mint a hajdani 24 kiváltságolt szepesi városoknak egyike,
(Ve*..)
haragjának, ki nem tudta megbocsátani, hogy évenkinti smaragd mely Zsigmond által nem lön Jagelló lengyel sógorának elzálogo¬
ban. — E munka, 1860-ban dr. Schleichen által németre íbrdittatadójának ily hiábavaló vitéztettel vetettek véget.
ván, külföldi szakértő fórnak figyelmét is magára vonta; különö¬
Muley Husszein ez órától fogva tudhatá, hogy mi sors vár
sítva — Magyarország viszontagságteljes viszonyai között jobbá¬
sen a lipcsei homoeopatha lap ily módon birálja dr. Argenti
Naomer béget lenyakazták, levont bőrét most is mutogatják gyi sorsra került. Utósó földesura gr. Csáky vala, kitől ujabb
országára
magyarból hiven fordított né.net munkáját :
még a hét tornyu kastélyban, mint ritkaságot, melyre eleven ko időben hg. Koburg vévé meg, s mint idevaló birtokainak közép¬
Ürügyöt kerestek ellene, azt megtalállak, boldogsága, szabad
rában irtak chaldéi betűket, egész sor számra.
pontján, háromrendbeli tisztjeinek lakhelye u. m. bányászati, gaz„Noha nehéz feladat vala kezdő hom. orvosok, és nem orvosok szá¬ léte, kincsei sértek a hatalmasok szemeit, azokat el fogják tőle
Az
elpusztult
smaragd-bányákat
azóta
is
folyvást
keresik
é
dászati,
és erdöszetieké. Az első kettőnek lakhelye valamint az
mára irni ilyetén munkát, mindazáltal bátran kimondhatjuk, miszerint az venni; beköltözik országába lassankint a török uralommal együtt
mindig hasztalan.
eddig meujolent számos hasonló munkák közt dr. Argenti munkája a leg- járó szegénység; elaljasodik, elbutul a nép; a nőket a hárem, a
!gy emeletes plébánia is, melyet gr. Csáky 1713-ban épített, a vá¬
A kis szaba tartomány, ha boldog nem lehetett önfiai alatt, rosnak diszére szolgálnak. A tisztek jeles szakemberek, kik vala¬
czélsz«.TÜbb. Ilahnemann életrajza legérdekesebben van leirva, valóban re¬ férfiakat a jancsárok csatái foglalják le; az országból száműzik a
mek. A betegségek ellen alkalmazandó gyógyszerek kiszemelése a szerző
legalább
megtairacita szolgálatát az idegentől s lett puszta, kietlen mint a derék 72 éves, de ifjú lelkesedésü lelkész is. vetélkedve
gazdag tapasztalatára, ügyes orvosi tapintatára mutat. E munkának meg¬ bölcseséget, s ki ad igazságot egy olyan kicsi országnak, a minek
és
sivatag!
éreztetek velünk a magyar vendégszeretet élveit. Az erdöszeti
jelenése Magyarhoni örök hálára kötelezi; — e tekintetben mi is harsány még csak neve sincsen?
íivatal a vámnál vagyon a városon kívül, hol egy, a környékben
Nem sokkal jobb e ennél meghalni?
éljent mondunk a szerzőnek !'• — (11. Z. 18(50. (il. köt. 3 sz.)
.anyázó
medvék közül lelőtt anyamedve mellől elvitt fiatal ta¬
Pestről a középponti fcárpáiok felé és vissza.
Meghalni népestül, országostól; meghalni útnak és utczának,
Azon részvétnél fo^va, melyet munkája iránt, örömtelve ta¬
vaszi maczkót vala szerencsénk látni, mely a herezeg állatseregpasztal, még több kiadásra számithatván, annak bővítésén lelkesen meghalni erdőnek és mezőnek; meghalni ugy, hogy a hódító még
(Folytatás.)
étébe vala küldendő.
működik mai napig. — Ezen fölül hiteles kútfőből értesítve va¬ csak paripáit se legeltesse a legyőzőitek sirja felett.
A város nevezetességét képezi góth építkezésű temploma,
V. Káposzta falva, 1860, aug. 24. Jolsván ma éjjel a torony;
gyunk az iráat : mikép ö rövid idő múlva ismét egy ágával az or¬
Muley Husszein ös.-zegyüjté a nép bölcseit s elmoudá előttük,
nely
hajdanában fallal vala kerítve, most pedig feltöltve és hárs¬
vagy is inkább a tüzőr óranegyedenkinti sípolása által nyugal¬
vosi tudománynak „a szembetegségek hasonszenvi qijóqtjitásíval", hogy mi vár reájuk? Mindnyájan helyeselték szándékát.
akkal
körülültetve, kellemes sétahelyül szolgál. A templom
munk többször félbeszakasztatván, ez eleven óra szerint is már
gazdagitandja a homoeopathiát. E nehéz munkához eddig egy kül¬
Legelső teendőjük volt a smaragdbányák elpusztítása. A bá¬
tárom
részből
áll. Legrégibb a sekrestye s ennek folytatása, mely
korán ismét útnak indultunk, és Lubenyik Vizesrét, R'ócze, és
földi hom orvos sem fogott; azért is hiszszük, mikép e müvet nem nyászok, kik eskü alatt tárták azoknak hollétét titokban, mind fel¬
nőst
kamarául
használtatik. Alacsony négyágú góth ivezete
Hosszúréit nyájas hegységei és vashámorai mellett elhaladván, Mucsak hazánk hom. orvosai, hanem a külföldiek is kétszeres éljenuel hivattak a shahhoz; s eltávozásuk után harmadnapra, a halászok
dannyi
alakba
végződik. 2-dik része a templom szentélye, szép
rányalydra érkezénk. Csinos tót helység, hg. Koburg több tiszti
ibgadandják. — Argenti Döme nem egyedül mint gyakorlott orvos meglelek hulláikat, miket a tenger a partra kihordott. Valószínű¬
lakával. Érdekes már a közelfekvő, de mégis mintegy négy órát íyulánk és keskeny góthivezetü és rózsákba végződő ablakokkal,
kedves jelétjét, de eleven társalgása, és többnyire derült kedélyével leg magukkal együtt fölvettetek a tengeralatti alagutakaf, miken
igénybevevő váránál fogva. Ennyi időnk pedig nem vala. Pedig a rózsa alakja minden ablaknál változik. Ebben van még az egy¬
elíö tekintetre megnyeri bizalmunkat; társalgása és életmódjára a banyákba jártak. A tenger nem beszélte ki a titkot.
1
a „Murányi Venus" fészke százados viszontagságaival, hogy ne szerű ugyan, de vasrácsozattal ellátott szentségtartó faoltára,
í.ézve az úgynevezett „elegáns' emberek közé tartozik; s különösen
Másnap parancsot adott Muley Husszein, hogy a lakosok hord¬
érdekelne minden magyart, ki az ősökben ugyanannyi vezércsilla¬ mely 5 tornyocskával van diszitve, közepén oltárkép helyett 3 faunom élezés, és vidor modorával felvidámit,és magával ragad min¬ ják ki a városok köztereire minden drajja kelméjüket; s égessék
got vél láthatni!Azonban most az egyszer az angol szójárást szem szobor van, u. m. sz. István 1 sö vértanú, sz. Lörincz és sz. Mária,
denkit. A külcsín és jó Ízlésnek barátja, mit viseletében, és ház¬meg, arany és ezüst ékszereiket temessék el sziklák alá;a gabonát
előtt tartva : idő = pénz, csak a vár fölséges romjain, melyek a Oldalaikon két bezárható szárnyajtó, melyen a két vértanú szen¬
tartásában tanus;t. Ö nemcsak munkás iró, minek már számtalan hányják a vizekbe.
vedéseinek jelenetei festve láthatók. A falakon szintén vannak
magasságban oly nagy tért foglalnak el s alulról elé
jeleit adta, hanem egyszersmind buzgó barátj i irodalmunknak,
nyomai
az őfestményeknek, melyeket a vallásháborúk alatt a temMinden ugy történt, a hogy parancsold.
nek látszanak — gyönyörködvén, s a vele kapcsolatban levő histó¬
g onyörü házi könyvtára nemcsak a külföld, hanem a magyar iroplom
protestáns
volt birtokosainak a sz. képek iránti idegenkedése
Harmadnap elszakittatá a víztartók gátjait, a mesterségesen
riai képeken merengvén, Hután túl a hatalmas Királykegy bérezre
üdoin minden jelesebb munkáit foglalja magában. A legszegémeszeltethetett
be.
— A 3-ik rész a templom hajója, mely szirén
f'elszoritott tavak elözönlötték a völgyeket, a eliszapolták a gazdag:
kapaszkodánk, melynek lejtőit, vidám bükkesekkel, széleit pedig
góthivezetü,
tornya
kétemeletes pedig 3 — 3 ablakot szán.iái,
ültetmények tábláit.
érett eprekkel, sőt már a hidegebb éghajlat szülöttjeivel, a páfrámelyek
kőoszloppal
elválasztvák
és rózsás góth ivezettel elhítvák.
:
Negyednap a páhnaerdőkSt vágták ki tőből, leronták a bananok és sárga gyűszűvirágokkal (Di o talis ochnoleuca), a csúcsokat
ugy kívánja — még pénzével is segíteni; nem ritkán anny
Legnevezetesb
azonban
benne,
a
legnagyobb mintegy 10 mázsás,
anligeteket, mik a Samum forró vihara ellen védték a kis orszá¬
pedig sötét fenyvesekkel díszítve látók. Ilyeneken szemeinket
meglepik a szegényebb sorsú betegek, hogy ezek miatt olykor got; jöhet a Samuin ezentúl, nem töri meg láng verő szárnyai
jártatván s mindenütt vasköves szekerekkel találkozván, Telgártra rendkiviili tiszta hangú harang, melynek „O f rex f gloriae -jkénytelen elhalasztani kitűzött útját.
röptét semmi.
— mi hajdan Thiergarten volt — jutánk és 100 meg 100 kereszt- veni f cum f pace," I. Mátyás királyunk pénzein található betűk¬
Méltán óhajthatjuk, hogy derék hazánkfia a szenvedő embe¬
völgyet köszöntvén, később pedig e roppant meredekségü hegyszo¬ höz hasonló fölirás vagyon, és a mintegy kétórányira egy kies,
Ötödnap jött a híre, hogy a mamelukok tábora a határon van.
Lethonkő nevű hegyen fekvő, úgynevezett
LapU'refugiíczimii
riség javára, és honunk diszére még sokáig éljen!
A. J.
ros rengeteg fenyvesei között —• melyek közül néha egy-egy óriási
Ekkor történt meg az, a mit legutoljára hagytak.
volt
karthausi
í
;M
kolostortemplomból került ide. Azon heo-y az
"* " emeli büszke fejét, — a Szepesség Hernádvölgyébe ereszkeAz egész országban minden férfi megölte nejét, anyját, gyer¬
hová a tatárok elől a szepesi németek IV. Béla alatt 1241 Rainold
dénk,
hol
a
már
szélesedi")
völgy
lapályán
először
is
íjrrenicz
íalut
mekeit, özvegy nők maguk ugráltak a sziklákról alá; s öreg embe¬
falut grófjuk vezérlete alatt menekülének, s a hegyet kőfallal bekerít¬
rek siettek házaikba kanóczot vetni, azután felálltak az égő ház köszöntök. Itt a szántóföldeket nagyrészt még zöld, vagy félig vén, 3 évig tartózkodónak; a menekülés emlékére 1307. templomot
kilő hajnal. . .
érett vetésekkel födve találók, mi hazánk sanyarúbb fekvésű
tetejére, s onnan buzditák a fiatalokat, a kiknek karja még bírja a
részeire emlékeztetett. Savnik-on túl, hol a szepesi püspök ószerü és kolostort építvén, később odakarthausiakat telepitének. Ugyan¬
kardot
és
lándsát,
i
,
,
.
. — ..-..* v.i ,.LL, ..VÍ <* MCJJCSI puspoK oszeru azon kolostor 1433-ban és újra 1453-ban a hussiták által kirabol¬
Nagy művész vagy, szent természet,
Kelő hajnal bibor fénye
kastélya
es
kertje
van,
megpillantok
a hatalmas
Első
volt
maga
a
shah,
ki
e
rémes
elhatározásra
példát
adott,
i
.
,
"
'
OI
— ..-.-..*„,j Tátra
i n n a ős
K)O ormait,
OrlIU-llb. tatván, 1543-ban pedig Boze vagy Bazó Mátyás rablófönök által
Erőd
rombol
és
teremt,
liezg, reményszin lombokon,
melyek
az
epén
lenyugvó
nap
sugarai
által
megaranyozva
szent megszállva lön, mig végre maguk a szépetek által lerombolta,
első
áldozat
vult
Zóra;
és
első
volt
a
két
ragyogó
zafir,
mely
a
Mohval ékit sziklabérczet
Itt öröm s bú nincs kimérve,
smaragdokat
a
sirba
követte.
tott, nehogy rablócsoportoknak menhelyül szolgálhasson. Mindez
S vészes ár zúg idelent.
Boldogságról álmodom.
Es akkor üszköt vetettek minden háznak, s ugy indultak, csa¬
csak romjaiban hever most, melynek használható kövei a Savnik
ládjaik vérétől csepegő képzel Ali és Naomer fogadására.
Vándor utam sötét erdő
mellett levő püspöki kastélyban a Bélik néhai szepesi püspök által
Éber álom ez az élet,
góth
modorban épült templomhoz használtattak föl. — 2-dik
Nem harcz volt. az, csak öldöklés; inkább meghalni, mint ölni
Alkonyában tűnik el;
Boldogsága oly kevés;
meit pár napig élvezendök.
harangja e fölirást viseli : „Ut genibus Jjectas et sacras aedes
sietett mindenki, a kinek nem volt mit keresni itt e földön többé.
A lenyügzött földi lélek,
Fölöttem a játszva zengő
18G0
au
P f « ,
<<
99 2->2->- és
és 26.
26. Káposztafalva,
Káposztafalva, n
néme- adeas, ut funera plangas, me resonare scias. Hoc op. fac, tetnp.
Vigaszt, enyhet itt keres.
Madársereg énekel.
t-i
Naomer bég azon volt, hogy elevenen fogja el a királyt, kit
rf,
nevét
W Jud. Caspar TnJ. Anno 1601. — Harmadik e szavakkal van diszit¬
é
i
ü
t
é
j
á
sdorf,
latinul
egy
régi
ezüstpecsét
nyomóján
messziről meg lehetett ismerni a csatában hosszan lobogó fekete
találjuk
:
Aespubliea
romponti.
Mily
furcsa
három"
elnevezés,
de ve : Just. sua Jide vixit. Hoc op fac. temp. Jud, Casp. Tul. Anno
:
Aespubliea
r
t
i
Mil
f
h
á
"
l
Vadon erdő boltozatja,
Dús lomb közöl, felhőtlenül
hajáról. Testőrei egyenkint estek el már; ö maga küzdött utoljára.
meg
furcsább,
hogy
ezen
hajdani,
valószínűleg
még
II.
Géiza
által
1601. — A negyedik igen kicsi és az ujmodoru födél kisded abla¬
Egymás fülé boltosul,
Mosoly reám a nagy ég;
Azonban a mint látta, hogy egyedül marad; elhajitá kardját, s
ide
szállított
szász
kolónia
most
tisztán
szlávajku,
ugy,
hogy
ali*
kainál
csüng ily fölirással : VIJS. — A templom építésére vonat¬
Mintha mirtusfűzér volna,
pisztolyával szíven keresztül lőtte magát. Ellenei még holttestét
A természet lent és felül,
tálaim
még
egy
pár
öreg
embert,kik
németül
tudnak.Magyar
nevét,
T
kozó
hiteles
föliratot nem sikerült felfödözni. Még csak a feltöl¬
sem kaphatták be, m-rt öltözete naphta és görögtüz olvadékba
2S agy művész jutalmául.
Teljes diszbe öltözék.
nem káposztától, mi itt alig terem, hanem német nevétől nyerte. tött fal lépcsőinek egyikén e fölirást találtam : SATAAAD. 1379.
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A hármas azonban nem egészen tisztán vehető ki. Mire vonatkoz¬ vagy is illetőleg jobb oldalán álló „campanile-je, az a négyszegü
zék ez, nem tudhatám meg. Végre egy szegények-házát kell még toronyalaku és magasságú harangtartója is, melybe az egyháznak
megemlítenem, hol 4—6 elszegényedett öreg lakos ápoltatik részint ujabbszerü és órával ellátott tornyából a harangokhoz vashuza¬
lok vezetnek, az óraütést eszközlendök, nem pedig távirati vonalt
alapítvány, részint közköltségen.
VII Schmeksz, 1860, aug. 27. Ha a hösköltemények szerzői képezvén, mint első pillanatra meglepöleg gondolok.
Innét a vendégszeretet szép emlékével távoztunk, és Felkán,
a múzsák, a jó keresztyének nagy dolgok kezdetén a sz. lélek
továbbá
Kis- és Kagy-Szalókon keresztül a királyorr nevű csúcs
sugalmaiért könyörögnek : akkor az emlékezés minden szellemé¬
felé
tartánk,
melynek tövében Schmeksz épületei fehérlenek. A
hez kell folyamodnom, hogy édes hazánk ezen északi határára
hegy
aligha
nem
Mátyás királytól vévé nevét, ki a Kárpátok kincseit
tett zarándoklásomat méltó szavakba foglalhassam. Midőn e föld
is
figyelmére
volt
méltatandó, ha halála nem szakasztja félbe ter¬
szép tájait látja a honfi — először, az érzemények árja annyira
veit.
Egyszerre
egy
fenyőliget övezte egyenes útra jutánk —
elragadja a kedélyt, hogy kellemes nyomai még igen sokáig kitömely
csakugyan
a
hires
Tátrafüredre vezet, még egy - két óra¬
rülhetlenek maradnak az emlékezetben, s ha a zavargó Balaton
negyed
s
végre
a
savanyuviz
forrását, s a fölötte emelkedő svajczi
habjai és hánykódásai a tenger hullámait képzeltetik velünk : ugy
alakra
emelt
tánczés
ebédlőterem
erkélyét és a többi nyájas épü¬
a szepesi Kárpátok a föld valamennyi óriáshegyeinek képét
leteket
köszönfök
és
a
fürdő
ideiglenes
birtokosnéja által szívélye¬
varázsolják szemeink elé, annyira, hogy bátran elmondhatjuk:
sen
üdvözöltetvén,
csakhamar
elszálláskodánk,
miután itt e részben
Tátrához magyar! S ki az, ki magyar czimerünk ezen három nagy
jelentőségű hegyének egyikét közelebbről ismerni nem akarná? — ily tájban már nincs szükség. A nap már csak az ormokat, és bér
ki az ország ezen természetes védbástyáit ne óhajtaná megjárni, ezek szegélyeit világitá meg és még jó ideig sétálánk a virág¬
s megyőződni, vájjon magyar sziv honol-e ott is a lakosok kebelé¬ ágyakkal díszített tereken, hol czigányzene szólt, a fenyőliget¬
ben, ha tán nem is zengik ajkaik édes anyanyelvünket! Oh igen, ben a fürdői vendégekkel találkozni óhajtánk, de ezek napnyugta
felé, már hüves lévén a lég, mind lakaikba vonultak.
ezt tudni érdekes, erről meggyőződést szerezni kötelesség.
Egyszerre egy is¬
Ily nemes czélt
merős
egyetemi tanár¬
tűztem ki én is utazá¬
ral
találkozunk,
kivel
somnak, midőn Pestről
csakhamar
visszatéide utazni eltökélem
rénk, és üdvözlők az er¬
magam, s hogy várako¬
kélyre sereglő és va¬
zásomban nem csalód¬
csorára várakozó ven¬
tam, s hogy e szép tá¬
dégek között hazánk
jak terménygazdagsága
egy jeles irótanárát
még fölülmúlja szép¬
Egerből.
Az ebédlőben
ségét s a mostoha föld
mintegy
40—50 ven¬
hiányait ipara által
dégkoszorú
élvezé a jó
tudja pótolni, ez csak a
izü,
mesés
olcsóságu
Szepesség sürögni sze¬
(45
uj
kr.)
három
tál
rető lakosainak életre
ételből
álló
vacsorát,
valóságáról tesz bizony¬
a jó édes, és a még izságot. Miről senki sem
letesb
savanyu vizet —
fog kételkedni, ha e
ugy
hogy
alig inyelte
megye statistikai ada¬
valaki
a
bort,
mely itt
tait vizsgálja és találja,
szintén
olyan
jó, mi¬
hogy e kis országnak
lyent
hazánk
vendég¬
beillő vármegye egye¬
lőiben s fökép fürdő¬
beket nem is emiitvén
inkben hasztalan ke— vászonból évenkint
ressz;
itezéje 42 krba
már 1848. előtt mintegy
kerül,
de
kiivására le¬
6.005.000 rőföt — vas¬
gény
kell
a gátra. —
ból 335.000, rézből
Hegyalyján
szűrik e jó
25.000 mázsát állita ki
bort.
Evés
között
a ven¬
s azt ipara által értédégek
is
sütnek
és
főz¬
kesitni is tudta. Uraim,
nek,
de
nem
nyers
dol¬
ez épen oly figyelemre
T á t r a
h e g y s é g .
gokat, hanem kirándu¬
méltó, mint a Bánsáar
lási
terveket.
Alig
nyilvánítók
szándokunkat,
kohlbachi vagy
termékenysége. Azóta pedig bizonyosan előre haladott; pedig e mások szerint a kahlbachi (kopárpataki) völgybe amenni,
mire azon¬
megyének nincsenek ipariskolái, még nincs megkönnyebbitve for¬ nal egy más család ugyanazon tervével áll elő. Mi természetesb
galma vasutak által, csak legújabban történtek mérések és aján¬ tehát az egyesülésnél? annyival is inkább, mivel mi is a hires
latok e részben! —
vizzuhataghoz és ennek szülöanyjához, az ő tóhoz igyekeztünk. így
Káposztafalváról Bethlenfaluára érkezik az utas. Ezen 520 tehát meg lön az indulási idő határozva, és az élelmi czikkről, és
kath. és 48 más vallásu lakosokból álló helységben tartattak a vezetöröli gondoskodás után, nyugalomra távozánk, erőt az egész
kir. dárdánok gyűlései, mielőtt 1802-dik évben a vármegye ható¬ napi kirándulásra szerzendők.
(Folytatása következik.)
sága alá rendelé a tiz helységet a törvényhozás. Temploma 1309ben már létezett, de néhány év előtt leégett, azonban újra régi
A budaf magyar népszínház.
alakjában fölépült. Harangjai szintén régieknek mondatnak. Ke¬
resztelő könvvei 1693. ótaiak. Most a káposztafalvi plébániához
Mintegy 15 évvel ezelőtt, volt Budán, a Dunapart mentében,
tartozik. Köz'birtokosa több nemes család. Innét Vidernik, Miklós¬
egy
igen
szomorú külsejű hely. Lefelé az úgynevezett Ráczváros,
falván és Kisóczon keresztül, Poprád szabadalmazott szepesi
felfelé
a
Víziváros
már régóta népes, s meglehetősen csinos volt;
városba érénk. Fekszik a Poprád jobb partján, mely Magyarorszá¬
de
itt,
a
hol
a
két
külváros mintegy érintkezett, csak egy félkör¬
got a keleti tengerrel hozza összeköttetésbe, s mely még e megye
ben
kanyarodó,
s
puszta
deszkakerítésektől kisért poros utcza
határában csónakázhatóvá lesz. Csinos de apró 2—4 kisdedablaku
tartá
fenn
a
közlekedést.
emeletes házai szép rendben állanak. A csűrök a városon kivül
Az utcza kanyarulatának oka egy igen régi, dísztelen, és fer¬
vannak egy tömegben. Igen nyájasan lepi meg a városba érkezőt
az ujabb stílben épült, Deo fölirásu evang. imaház; mig mögötte a dén álló, magtár külsejű épület volt, mely az egész városrészt
góth építkezésű kath. templom hirdeti a tisztes vallásos régi kort. végkép eléktelenité. Körötte apró szennyes házak emelkedtek és
Plébániája 1245-ből való. Templomának régiségét mutatja bal a sár nyár közepén sem száradt ki ezen árnyékos zegzugokban.
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Egyszerre 1840. után elkezdték a lánczhidat épiteni. A pesti
oldalon már állott a Nákó-palota s pompás környezete. Pestre
nézve szebb helyet a hídfőnek találni sem lehetett volna, mig
Buda felől a lánczhid épen az imént emiitett szomorú külsejű vén
raktár közepe táján érinté a partot.
Természetes, hogy a tért egészen elzáró köhalmaz már ekkor
szétbontásra volt szánva, de nem történt ez ily hamar. A láncz
hid építése idejében ezen mintegy 50 öl hosszú épület még katonai

korábbi években szintén megkezdődtek a csinosabb izlésü épít¬
kezések : s csak ama sötét ódon raktár falai emlékeztetek még a
nézőt az ős Buda korhadt, s művészi becs nélküli maradványaira.
A jelen évben, egy lelkes vidéki szinésztársulat vetődvén
Budára, néhány derék polgárnak, s Buda város tanácsának agyá¬
ban megvillant azon eszme, hogy most, a midőn a testvérváros
vagyonával, nem idegen országokból ideszúrt polgármesterek,
hanem a lakosság szabadon választott képviselői rendelkezhetnek,
'\ Hí
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A budai magyar népszínház homlokzata. (Gerster és Frey építészek terve szerint.)

élelmi raktár volt, s csak 1849-ben, midőn novemberben a láncz- használni kellene a drága időt, s megalapítani Budán másodszor
hidat megnyitották, hordták el az északi részen levő felét.
is a magyar színészetet.
A gondolatból terv lett, s rövid két hónap alatt a diszes, ké
A déli része egész 1861-ig ott disztelenkedett. A deszkakeritéses, kanyargó utczának, ma már nyoma sinc3; helyette diszes nyelmes és igen czélszerüen épült színház, sept. 14-én valóságosan
megnyittatott.
tér kezd kifejlődni.
Azon komor s mondhatni ronda köhalmaznak megmaradt déli
Itt van szemközt a híddal a pompás alagút, faragott kőből
rakott remek kapuzatával, jobbra a budai takarékpénztárnak vége alakíttatott ma át Thalia-templomává. A ház oldala most is
épen most elkészült uj háza, mely kivül szintén egészen faragott a régi, s a bástya-vastag falak tekintete igen ormótlan és barátság¬
kövekkel van beborítva. A Duna további mentében, az idén, s a talan : ellenben a készülő homlokzat, mint rajzunk mutatja, az
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egész környezetnek mosolygóbb külsőt kölcsönöz. Az épület olda¬ golyó mellébe vagy torkába furódik is, azt alig hogy megérzi. Oldallövésre
lán álló szöglettornyok nem azért vannak ott, mintha ÜZ építés/ pedig alig kerülhet a dolog, mert a bivaly ellenével mindig szemközt for¬
ezen czikornyákkal pusztán csak a homlokzatot akarta volna ki- dul, s ha azt hatalmába ejtheti, dühe semmi határt nem ismer, lábaival
ékesiteni : azon nyolc-szögű tornyok belől az ősi fal támaszt vá¬ mindaddig tapossa s rátérdel, mig meg nem győződik róla, hogy tökélete¬
nyait rejtik, a mint az ily falakhoz tapadó, s a boltozat erösitése sen véije van.
Ha erdőn lehetne a bivalyt megtámadni, a vadász könnyen fedezhetné
végett felrakott köhalmazokat a régi épületeken mindenütt fel¬
magát, de rendszerint csak sikon lehet vele szembeszállni, s akkor tanácsos,
találhatjuk.
valamely magános fára mászni s a lövés onnan intézendő. Ilyenkor a bivaly
Ha a krónikák nem csalnak, ezen épület a ré<?i királyi palo¬ látszólag vissza szokott vonulni, de csak azért, hogy a vadászt üldözésre
tának istállóul szolgált, s lehet, hogy a dicső emlékű Mátyás ki¬ csalja, mi ha sikerül neki, ő lesz a támadó.
rálynak is itt abrjkoltattákharczi paripáit 156()-ban Musztaía SzoEgykor fivéremmel vadásztam a Mianeria tó mellett — irja egy eeykoli basa laktanyát csináltatott belőle, s me'lé épité azon nyolcz oni vadász. Nagyon fáradságos napunk volt, mert a mocsároi cserjén át egy
szögű tömpe toronynyal ellátott házat, melynek eleje ma már tuczat benszülöttel utat kellett vágatnunk lovaink számára. Fáradságun¬
kat gyönyörű kilátás jutalmazta a húsz mérföld hosszú tóra, mely a nyugovó
kávéház,a hátulja lakatlan; de legközelebb egészen el fog hordatni, nap
fénylett. A part körüli síkságot illatos zöld rétek képezik,
miután építészi tekintetben épen semmi becscsel nem bir, s csak a szép sugaraitól
lombos fáktól körülszegé j-ezve. Itt-ott sűrű erdős hegyfokok nyúlnak
palotákra szánt tért foglalja el méltatlanul.
be a tóba, melynek öblei mindenféle szárnyasok megszámlálhatom sokaságá¬
Az uj színháznak nézöhelye 7(5 láb hosszú s 4(i láb széles; a nak szolgálnak lakhelyül. A vadak csordaszámra heverésztek a sikon vagy a
karzatok karcsú vasoszlopokon nyugszanak; az első emelet 26 pá¬ fák alatt. Merengve gyönyörködtünk a táj bájoló szépségén, mialatt lovaink
holyt foglal magában, s a karzat oly ügyesen van épitve, hogy a ropogva legelésztek a zöld fűben.
A szolgák pogyászainkkal még hátravoltak, s csak egy puska s pár
néhány százra menő néző bármely pontról jól láthatja, mi törté¬
töltés
volt mindegyikünkkel. Félórai pihenés után elhatároztuk, egy kis ki¬
nik a színpadon. Zártszék van összesen 2S5; ezen kívül a páholy¬
rándulást
tenni a vidékre, hogy a szép időt egészen hiában ne töltsük.
sorok alatt kényelmes karszékek, s ezek mögött az álló helyek
A part melletti buja fűben lépdeltünk, melyből minden húsz lépés¬
vannak.
nyire szalonkák röppentek föl, azután egy nagy rétségre, mely tele volt vad
A nézöhely nyájas, vidám és igen barátságos külsőt mutat : kacsákkal, s végre térés síkságra jutottunk, mely erdőktől volt körülszegé¬
az aranyozás nincs kiméivé. A falak fehér fénymázzal vannak be lyezve. E sikságon, tőlünk mintegy negyedmérfóldnyire, mintegy száz darab
vonva és ékítményekkel dúsan ellátva. A tetőzet remek : gyönyörű bivalyból álló csordát pillantánk meg egy mocsáros lapálybau. Imitt-amott
egy-egy bika legelt a zöld síkon. Minden csendes volt, még a szellő sem
virágkoszoruk, s a legigézöbb ar beszkek futnak ott végig, s két lebegette
leveleit, csak az általunk felriasztott vizimadarak lármája
helyütt porezellánra festve, virágtömbök ékeskednek. A padok vö¬ zavara mega fák
néha a táj nyugalmát. A nap már hanyatlani kezdett, s kelle¬
rös posztóval vannak bevonva; a lánczhid világítására szolgáló mes hűvösség támadt. A bivalyok nagy száma elbájolt bennünket, s bátran
gázcsövek mcghoss'abbittatván, bevezettettek a színházba, s itt közeledtünk feléjök. A csorda, a mint közelebb értünk, fölszedte magát fek¬
világos fehér lángjaikkal tündéri fényt árasztanak. Az eddigi költ¬ helyéből s erősen ránk bámult. Minél közelebb értünk, a bivalyok annál sű¬
rűbb tömegbe vonultak össze, s tökéletes homlokvonalat képeztek ellenünk.
ségek 8(5,000 pí'tra rúgnak.
E vonalból hét bika kilépett, s daczos tekintetök harezvágyat árult el. Ez¬
A megnyitás ünnepélyéről lapunk más rovatában szólunk : alatt közelebb érkeztünk, ugy hogy már csak mintegy 30 lépésnyire voltunk
most csak azt mondjuk még el, hogy adjon az Isten ezen kezdő tőlök. Most a csorda hirtelen visszafordult s a sikságon tovarohant; a bikák
intézetnek szerencsét, az alapító derék igazgatónak, Molnárnak he¬ egyike azonban felénk iramodott, s midőn már mintegy 20 lépésre volt
lyes tapintatot, a színészeknek szorgalmat a tanulásban, s akkor, tőlünk, egyszerre félrecsapott, mire két oldallövéssel üdvözöltük. A meg¬
a mi a fódolog, a közönség sem hagyandja üresen a számára ké¬ sebzett vad térdre roskadt, de csakhamar összeszedte magát ismét s a vizbe
visszavonult. Erre a többi bikák egyike hirtelen odarohant, őt oldalba szúrta
szült helyeket.
s a part iszapjába lökte. A sebesült bika ott maradt fekve, a győztes pediir
Különös elismeréssel kell végre megemlítenünk a budai szín¬ szép
csendesen visszaballagott a síkságra.
ház létesítése körül a tevékeny színigazgatón, Molnáron kívül leg¬
Az elesett bivalyt fivérem gondjára bízva, a futó bikát üldözőbe vet¬
inkább Gc^ter és Freij pesti építészek ügyességét és önzetlenségét, tem. Ez
minden száz lépésnyire visszafordult, mintha ellenem akart volna
Budaváros tanácsa nagylelkűségét és az összes magyar közönség szegülni, orrát magasan feltartás rövid brÖffenést hallatva, fejét félrefbrditá;
áldozatkészségét — mely utóbbi bár ezután sem maradna el, mig azután pedig csendesen ügetve ismét tovább ment, a mint engem közeledni
a budai magyar színház teljes bevégzését hirdethetjük, s joggal látott. így üldöztem a tó körül mintegy félmérföldnyire, midőn büntetésül
egy golyót bocsátottam utána, s aztán újra töltve tovább követtem. A tó
elkiálthatjuk : „Él magyar; áll Buda még!"

egy helyen öblöt képezett, itt reméltem a bikát sarokba szoríthatni; a mint
azonban már csak mintegy 30 lépésre voltam tőle, a vizbe ugrott s az át¬
Bivalyvadászat Ceylon szigetén.
ellenes földnyelv felé úszott. Gyorsan oda futottam, s midőn fekete alakja a
vizből fölmerült, felé tartottam, a vizben térdig gázolva. Most elértein azt
Délafrikát kivéve, nincs több oly vaddús hely a világon, mint Ceylon az örömet, hogy tizenöt lépésnyiről farkasszemet nézhettem a dühös biká¬
szigete, mely egyszersmind lehető legkellemesb is, mert f'Öldtere hasonlit- val. „Szegény ördög — gondolám magamban szánakozva — halálod most
hatlanul nagyobb változatosságot 8 a tropikus hőség ellen több ótalmat az egyszer bizonyos." Tapasztalatlanságomban akármibe mertem volna fo¬
nyújt, mint Afrika.
gadni, hogy rögtön zsákmányomul esik.
A sziget közepét hegységek veszik körül, melyektől kezdve a föld
Erősen czélba vettem torka alatt. A lövés elhangzott, de a bika erősen
egész a tengerpartokig lassankint laposodik. Legnagyobb részét még őser¬ állott lábán, még e<jy izom sem mozdult meg rajta. Csupán a szemében vet¬
dők borítják, melyekkel nagy, tüskebokrokkal benőtt lápok és síkságok tem észre némi változást, mely már nemcsak haragos volt, de szinte lángolt
függnek össze: a sziget másik része azonban valódi park, melyben vadászni, a dühtől. Ha nem látom, hogy sebe vérzik, azt hittem volna, hogy a lövést
...
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a legnagyobb élvezetek közé tartozik. E szigeten örök tavasz mosolyg, a fák elhibáztam. Puskám
másik csövét is kisütöttem ugyanazon helyre; d
sohasem vesztik el zöld lombjaikat s csupán őszszel váltakoznak a levelek. keményen megállt lábán, mintha élete meg lett volna bűvölve. A vei meg
miközben a régiek gyönyörű narancssárga s vörös színben égnek, s az ujak j jobban ömlött most, jeléül, hogy a. második golyó is találta; szeme még vaélénk zöld sziuben, lassankint elfoglalják amazok helyét. Ceylon azért a va-| dabbul villogott.
dászatkedvelők valódi paradicsoma, s a legérdekesb vadászkalandok szin-j
Puskám mindkét csövét eredménytelenül lőttem ki, s golyóm nem volt
helye. Itt a legkülönbözőbb vadak, u. m. gimek, dámvadak, bivalyok, jávor¬ több. Vissza nem vonulhattam, mert a dühös állat rögtön megtámadott vol¬
szarvasok, párduezok, medvék, nyulak, foglyok, pulykák, pávák s minden¬ na, így álltunk daczosan szemben egymással.
féle vizimadarak még erejök s vadéáguk teljes őseredetiségében találhatók.
Egy bröffenést hallatva előre ugrott, de szerencsémre ismét megállt,
Legfőképen azonban elefántokra, bivalyokra és jávorgimekre szoktak va¬ miután én meg sem mozdultam. Tiz lépésnyire álltunk egymástól. Ugy
dászni, s e mellett gimek és dámvadakra hajtóvadászatokat tartanak.
kezdtem észrevenni, hogy a bivaly vadászat mégis veszélyes, s Isten tudja,
Az elefántvadászi)t egvike a legveszedelmesbeknek, de épen azért a mit nem adtam volna érte, ha egy mérföldnyire lehettem e helytől, vagy
vadászok legörömestebb vállalkoznak rá. A vad elefánt a legerősebb, leg- ha puskám négy unciás golyókkal velem lett volna. A dühös bivaly táma¬
fortélyosabb s legbátrabb állat sesak bátor és biztos lövők bocsátkozhatnak j dásának hideg vérrel nézvén eléje, önkéntelen is vadászkésem felé nyúltam,
vele csatába siker reményével, de ezek sem minden veszély nélkül.
, de mily gyarló fegyver volt ez ily hatalmas ellenség ellen!
Nem kevésbbé veszélyes a bivalyvadászat, főleg ha nem lóháton törté¬
Fivérem sokkal távolabb volt, semhogy engem láthatott volna, de nem
nik, mert ilyenkor nagy szerencséje legyen az embernek, ha életét nem akarja
veszteni.
; is mertem visszafordulni, hogy széttekinthessek utána; azért ujjamat szá¬
jamba vettem s oly erősen füttyentettem, a mint csak tudtam.
A ceyloni bivaly akkora, mint egy nagy ökör, s épen oly erős, a mily i
a bivaly újra bröffentett s pár lépéssel előbbre jött. Észre látszott
ügyes mozdulataiban. Fekete bőrének majd teljes szőrtelensége visszatetsző' venni Most
gyámoltalanságomat,
dühe és boszuja még fölebb fokozódott, s
érzést gerjeszt a nézőben. Fejét sajátságosán hordja, szarvait hátrafeszitvén ' előlábaival mérgesen tiporta most
a vizet.
s orrát homlokával egy vonalba emelvén: miáltal a szemközttámadás ellen!
El lehet képzelni, mily borzasztó kellemes helyzetben voltam! Már
jneglehetősen biztosítva van. Ez teszi őt oly veszélyes ellenné, mert ha pár
elveszettnek hittem magamat, de arezomnak igyekeztem lehetőleg fenyegető
v

ki.'ejezést adni, hogy a dühös állatot elijeszszem. Hirtelen valami ötlöttj dátlan nem áll a bivaly vadászat történetében. Ez ideig a bivalyokat e vidé¬
eszembe. A nélkül, hogy szememet a bivalyról levettem volna, puskám ken tán még sohasem háborgatták, s azért a lehető legvadabb állapotban
egyik csövébe két adag lőport tölték, aztán előszedtem zsebemből minden voltait, a minőt csak képzelni lehet. Azért csaknem mindig készen találtam
éíMzpénzt, azokat gyorsan papírba gyöngyölgettem s puskámba eresztem. őket a harezra, valahányszor ellenök támadást intéztem.
Mindez pillanat műve volt, s még arra sem jutott időm, hogy puskavesszőnut helyére visszadughattam volna, hanem beledobtam a vizbe s puskámat
Az északlíeny.
gyorsan arezomhoz emeltem. A bika ismét csendesen állt, s mi hét lépésnyiről bámultuk egymást. De most uj bizalom támadt bennem, s be akartam
A minő elragadó s dúsgazdag szépségeiben, növény- és állatvilágában
várni, még egészen mellém jő.
Ekkor mögöttem valakit a vizbe ugorni s röviden lélekzeni hallottam. a meleg földöv; oly sivár, félelmet gerjesztő s igazán zsibbasztó az északi
Fivérein volt, ki tele aggodalommal sietett megmentésemre. Kiáltottam és déli sarkkör; s ugy látszik, ez utóbbi még zordonabb, még barátságtala¬
neki, hogy várjon még. ne lőjön, mig a bivaly egészen mellettem nem lesz, nabb, mint az északi, melyen egészen fönn. még a sark közelében is talál¬
tatnak itt-ott némi gyarmatok, vagy legalább emberek nyomai, s csupán a
* akkor fejét vegye czélba.
sark
közvetlen közelében tűnnek el végkép e nyomok, s gyakorolja a holt
Alig hogy ezt kimondtam, a bika egészen hozzám jött. Fivérem lőtt,
természet
egyeduralmát.
<le nem volt semmi eredménye, a mint azonban én. pénzköltésemet szeme
Es mit látni itt? Semmit egyebet, mint beláthatlan jégterületeket,
közé lőttem, a bivaly elesett lábáról s a mocsárba dűlt.
Most gyors futásnak eredtem fivéremmel tudván, hogy a bivaly csak környezve halmok és hegyektől, melyek szintéa jégtömegekből állanak;
olkábult. Mintegy fél mérföldnyire egy félig kidült fát láttunk a sikon, ezek mögött pedig a szürke, sötét felhőkkel töltött levegőt, mely felhők
mely számunkra menedéket igért. E fának irányoztuk tehát futásunkat, s rideg falként környezik az óriási jégvidéket. Csak ritkán vonul tova e fel¬
miután mintegy kétszáz lépést szaladtunk, visszatekintettünk. A bivaly hőburok, mikor aztán az ég csillagai oly fénynyel ragyognak, mint másutt
lassan, láthatólag erőköd ve követett bennünket, s útközben majd jobbra, sehol a földkerekségén; de ilyenkor oly rettenetes hideg is szokott beállni,
majd balra tántorodott és többször összerogyott. Örültünk, hogy futásun¬ hogy végre a borszesz és higany is megfagynak, s az állati élet kialszik. E
kat mérsékelhettük. Azonban mihelyt látta, hogy meg akarunk állui, ismét zordon éghajlat daczára azonban a pihenni nem tudó ember vissza nem riad,
elkezdett felénk futai. Végre a fához értünk, s örömmel láttuk, hogy a azt hiszi, hogy elkerülhetlen szükség utal az északi sark titkainak kifürbivaly mintegy kétszáz lépésnyire tőlünk, végkép kimerülve összerogyott, készésére, s a kilenczszer sikeretlenül megkísértett útra tizedszer is vállal¬
bár páráját nem adta ki. Az erdő védelme alatt elértük azon helyet, hol kozik, noha jól emlékszik még, hogy a többek közt Franklin kapitány is
lovainkat hagytuk, s felkapván rajok, visszatértünk a faluba, hogy onnan minden társaival együtt odaveszett, a kinek nyomait eltűnése után csak
mintegy 12 év múlva fedezték föl pár év előtt, mely eseményt annak idejé¬
másnap boszuló hadjáratot inditsunk a bivalyok ellen.
ben a Vas. Újság is hozta képbon és leírásban.
Másnap hajnalban útnak indultunk s meglátogattuk az előtte való esti
De minden borzasztósága mellett is vannak e zordon jégvidéknek oly
csatatért, azon biztos reményben, hogy az ott összerogyott bivalyt halva
sajátságai,
melyek a gondolkozó ember figyelmét a legnagyobb mértékben
lelendjük. De csalódtunk várakozásunkban; a sebesült vad már nem volt
megragadják, ilyen p. o. a hat hónapig tartó éj s az ugyanannyi ideig tartó
ott, s nem is láttuk többé soha.
Most velem volt négy imcziás s harmadfél uncziás puskám, s nem fél¬ nap. De legmeglepőbb tünemény itt az úgynevezett északifény. Senkisem
tem többé a bivalyoktól. A múlt éji zivatar megtisztította a levegőt, s a2 képes e tünemény titkát földeríteni, senkisem tudja előre megmondani,
egész természet megújultnak látszott. Több bivalycsordát láttunk s gon¬ mikor jelenik meg, minő lesz alakja és meddig tart.
Az északifény alakja fölötte változó ; majd mint halvány, fehérszürke
dolkoztunk, melyiket támadjuk meg legelőbb, midőn egyszerre egy magános
iv,
majd
mint egyes, magasan lövellő sugár, hasonlag egy rengeteg üstökös
bivaly mintegy háromszáz lépésnyire felugrott előttünk s egyenest felénk
futott. Rálőttem a nagy távolból, de elhibáztam, s a bivaly annál dühö¬ farkához, majd kettő, három, négy, sőt hét ily sugár alakjában jelenik meg,
sebben futott ellenünk. 150 lépésnyiről ismét rálőttem egy négy uncziás s legalól vílágossárga, csaknem tűzszinű, fölebb mindig vörösebb, ugy hogy
golyóval, mely testén keresztül furódván a vizbe csapott. Még azután mint¬ végsugarai gyakran vérszint öltenek, s lassankint viólaszinbe menvén át,
l l
k ö l b b jött,
jö végre
é
áll s orrán,
á száján bbugyogott az éjhomályban végkép elmosódnak.
száz lépéssel
közelebb
megállt
De legpompásabb a tünemény akkor, ha az , aurora borealis," vagyis
a ver.
az északiféay tűzvörös ívben tűnik föl, mely eleinte nem nagyobb, mint
Fegyveremet újra megtöltvén, mintegy ötven lépésre közeledtem a fölkelő hold, s perczről perezre nagyobbodva végre oly magasra emel¬
hozzá; de nem lőttem rá többé, látván, hogy úgyis eleget kapott, s csak azt kedik, hogy 20—40 foknyi magasságot ér el. Olyan az akkor, mintha egy
akartam már most látni, meddig birja elviselni tüdője sebét, hogy jövőre a iszonyú nagy égő nap tűnnék fel, mintha egy roppant tűzkapu tárulna fel az
szerint alkalmazhassam magamat. Dühe erősen küzdött a halállal. Közelebb égen. A tünemény elragadó szépségét még inkább fokozza az, hogy az ivből
akart jőni, de ez volt utolsó erőködése. Szemei görcsösen forogtak, azután sugarak lövelnek ki, s az égboltot roppant kiterjedésben elözönlik.
egy rövid bőgést hallatott elhaló dühvei, mire összerogyott élettelenül,
Egy másik neme az északifénynek az, ha a tünemény nem marad
lábait az ég felé emelve.
nyugton, hanem a sugarak folyvást váltakozva hosszabbodnak és megrövi¬
így boszultam meg magam a tegnapi kudarezért. A mint a hulla dülnek, mintha az óriási tiunyilak egymással játszadoznának. Ha már a
mellett álltunk, meglepetve vettük észre, hogy egy nagy bivalycsorda azon nyugton maradó tünemény bámulatra ragadja a szemlélőt, még inkább tör¬
hely felé, hol a bikát megtámadtam, néhány száz lépésnyire közeledvén, ott ténik az akkor, midőn a sugarak szünet nélkül váltakoznak, mert ezen gyors
sűrű tömeggé alakulva megállt s figyelcnmiel nézett bennünket. Azonnal el- tánezszerü mozgás által a tünemény mintegy elevennek látszik. De a szem¬
lenök indultunk, s csakhamar észrevettük, hogy a csordát két nagy bika ve¬ lélő csudálkozása akkor éri el tetőpontját, midőn az óriási tűzsugarak ro¬
zeti. Az egész csorda bőgött s mérgesen taposta a földet. A bőszült állatok pognak, pattognak, vagy mintegy távoli mennydörgés robajától kisértetnek.
mohón szagolták az elesett bikának futása közben elhullatott vérét, s ugy Ekkor a legbátrabb ugy mint a közönyös néző bensőleg megrendül; a föndühöngtek, mintha megvesztek volna.
séges látvány által elbűvölve, mintegy a földhöz szegezve áll ott némán,
Előbbre nyomultutu, s már mintegy 90 lépésnyire voltunk tőlök, mozdulatlanul, mert el kell ismernie, hogy egy talány előtt áll, melynek
midőn egyszerre az egész, mintegy 200 darabból álló csorda, a két bika által talán csak akkor akad Oedipusa, ha majd egyszer sikerülend az embernek, a
vezetve, gyors futással nekünk iramodott. Futásuk oly egyenlő s szabályos sark horpadtságát is lábával érinteni.
volt, mint mikor egy lovascsapat rohanva támad; a föld remegett nehéz
Az északifényt eleinte, főleg midőn a villanyosságot meg kezdték is¬
testök alatt. Farkukat magasra emelték, s egy rettentő phalanxot láttunk
merni,
a túláradt villanyfolyam kiömléséből származtatták, s azt álliták,
magunk előtt, mely bennünket egy pillanat alatt agyontaposással fenye¬
hogy a tüneménynél hallható ropogás nem egyéb, mint a villanyszikrák
getett.
nagyobb mérvű kipattogása.
Egy pillanatnyi időt sem veszthettünk el. Fegyverhordóink elfutottak,
Ujabb nézetek szerint azonban az északifény nem annyira a villanyos¬
egyet azonban, ki hosszú két uncziás puskámat hordozta, erősen karon ra¬
l mint inkább a föld delejesáégével
delejességével van összeköttetésben,
összeköttetésben ssazért
é t e tüne¬
tüne
sággal,
gadván, sikerült visszatartóztatnom, s nyugodtan vártam a támadást ellenményt
delejes
zivatarnak
tekintik.
Es
a
tudományok
jelen
állása
mellett
az
állhatlan négy uncziás puskámmal.
állitmányt elfogadhatjuk, mert hogy az északifény szoros kapcsolatban van
A legerősebb bika néhány öllel előbbre járt a csorda előtt, mely azt a föld delejességével, oda mutat azon tünemény is, hogy midőn az északi¬
dörgésszerü dobogással követte. A távolság már csak 50 lépés volt köztünk, fény feltűnik, a delejtük ide-oda remegnek még oly helyeken is, hol a tüne¬
s azon sejtelem kezdett bennünk támadni, hogy agyon fogunk gázoltatni. ménynek nyoma sincs. Ezzel azonban a kérdés természetesen még nincs
Azonban nem annyira a csordára, mint inkább az ezt vezető bikára ügyel¬ megoldva, nevezetesen, nem tudjuk, hogy minő összefüggés van a delejestem, s midőn már alig harmincz lépésnyire volt tőlünk, erősen czélba vet¬ ség és az északifény közt, sőt még azzal sem vagyunk tisztában, hogy hát
tem, s j# vezérbika nagyot ugorva, fejjel a pázsitra bukott. Most gyorsan a mi az a delejesség voltaképen, s csupán jelenségeiből következtetünk saját¬
másik puskámat kaptam kezembe, s tizenöt lépésről a másik bikára lőttem, ságaira. A kérdéses tünemény kielégítő földerítése, meglehet, még sok időt
mire az csaknem közvetlen előttem összerogyott. E két szerencsés lövés el¬ és tudományos kutatást igényel.
rettenté a csordát, mely hirtelen balra fordulva tovaszáguldott, nekünk,
mint győzteseknek engedve át a csatatért. Hogy még jobban megriaszszuk
a futó ellenséget, könnyebb fegyvereinkkel utána lődöztünk, aztán gyorsan
megtöltők nehéz puskáinkat, mert a két elesett bika még nem lehelte ki
életét. Bár nem igen kellett tartanunk, hogy újra lábra állnak, megadtuk
nekik a kegyelemlövést, hogy ne kínlódjanak tovább.
J°
E veszélyes kaland óta már közel kétszáz bivalyt ejtettem el, de ily sem nevét sem képét nem lehet
megkülönböztetni. Olyan, mint az octroyálfe
támadás egy egész csorda által soha sem fordult elő. Ez esemény aligha pél- constitutio.
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T A R H Á Z.
A nemzeti színház ügye.

A fiumei hajózási iskoláról.

A pesti nemzeti színház ügyében teendő vizsgálatra kiküldött bizott¬
mány jelentését elkészítvén, miután az országgyűlés elé terjeszteni nem le¬
hetett, csupán a lapokban tétetett közzé. E jelentés szerint az utóbbi hat év
alatt tett a dráma előadások napi jövedelme 258,687 ftot, a napi költségek
lerovása után; a drámaszemélyzet fizetése és az irók dijosztalékaí pedig
tettek 239,758 ftot, maradt tehát hat év alatt a drámai napi jövedelmekből
tisztán 18,929 ft. Az idegen nyelven tartott drámai előadások s a vegyes
drámai, müversenyi és tánczos előadások tiszta haszna volt 16,321 ft.
Ugyanezen hat év alatt tett az operai előadások napi jövedelme 289,253
ftot, a magánénekesek fizetése pedig 314,787 ft, és igy vesztesége volt
35,534 ft.
Ugyanez idő alatt tett a ballet napi jövedelme 24,585 forintot, a
balletmester és első tánczosnők fizetése 31,496 ftot, és igy vesztesége volt
7,031 ft. Ezek szerint az opera és ballet összes hat évi vesztesége 42,564 ft,
levonva belőle a drámai napok fölöslegét 35,249 ftot, marad általános vesz¬
teség 7,315. E kimutatásból látható, hogy míg a dráma nemcsak fentartja
magát, hanem még tetemes tiszta jövedelmet is mutathat fel; addig az
opera és ballet csak roppant áldozatokkal tartható fenn színházunknál. A
bizottmány a jövőre nézve következő alapelveket vélte megállapithatóknak :
Legelső és legfőbb teendő a már meglevő adósságok eltörlesztése; ez adós¬
ságok Összege 101,000 ft. (ezenkívül mulhatlan beruházásokra 50,000 ftra
van szüksége). Miután a jelen viszonyok nem ajánlják, hogy e czélra orszá¬
gos adó vettessék ki, a bizottmány a nemzet hazafias áldozatkészségét kivánja igénybe vétetni; a begy ülendő adományok kezelésével gr. Károlyi
György lenne megbízandó. E baj elhárítása után egy független műigazgató
volna kinevezendő, ki elé a képviselőház utasításul csupán átalános elveket
szabna; ilyen például az : hogy a nemzeti színház czélja, a tisztán nemzeti
művelődés előmozdítása; ebből következnék aztán az is, hogy a dráma mel¬
lett az opera is, még pedig nemzeti irányban és hazai erők közreműködésével
művelteinek; a balletszemélyzetből pedig csupán csak annyi tartandó meg,
mennyi a drámai és operai előadásokhoz kiegészítőül szükséges. Eb¬
ből következik az is, hogy a nemzeti színházban más mint magyar nyelven,
semmiféle előadások nem rendezhetők. A teljhatalommal ellátott igazgató
félévenkinti számadását a képviselőház által kinevezendő kilencz tagú bi¬
zottmány elé terjesztené. A pénzek az országos pénztár által kezeltetnének.
Végül a jelentés megjegyzi, hogy a város által egy uj operaház építésére
ajándékozott telek fölött az ország még mindig rendelkezik, de azon tervet,
hogy a dráma és opera külön házban adassék elő, a jelen körülmények közt
meg sem említi.

Tisztelt szerkesztő ur! Hiszem, hogy mint ön örömmel, — becses lap¬
jának t. olvasó közönsége is érdekkel veendi a fiumei hajózási és kereske¬
delmi tanoda érdemes igazgatójának abbeli tudósítását, hogy nevezett inté¬
zetébe — talán azon ismertetések folytán is, melyek a Vasárnapi Újság f.
évi 19. számában s a Magyar Sajtóban megjelentek — már két növendék
érkezett Magyarországból. Mindenesetre szép jelensége volna a gyermekeik
kellő neveltetéséről és iskoláztatásáról lélekísmeretesen gondoskodó atyák
éberségének, kik az első figyelmeztetésre sietnek a jó alkalmat használni,
melyet azon intézet nyújt, melynek folyó évi közvizsgálatairól egy szem¬
tanú a „Gazetta di Fiume" sept. 5-ki számában körülményes jelentést ad.
— Engedelmével, bátor leszek ezen közlemény némely pontjait ide irni;
mert minden rábeszélni akaró nagy betűs hirdetéseknél ajánlóbb s megnyerőbbek az azokban elsorolt tények.
,.Ezek valódi közvizsgák és nem fitogtatás,— írja az említett czikk
mint mostanában átalánosan napirendű, hogy, egykét óra alatt egy ötven vagy
több tanítványból álló osztályon, egész sereg tantárgyon áthaladnak. Ha meg¬
gondoljuk, hogy öt álló nap, délelőtt és után, tartott a különben nem nagy¬
számú tanítványok kikérdeztetése : nem kételkedhetünk, hogy hasonló vizs¬
gálatok nem formaságból, hanem azért tartatnak, hogy e kettős czél éressék
el t. i. a tanulók között versenyt ébreszteni és a közönséget tökéletesen
megismertetni azon tanmóddal, mint a tanulmányok elméleti és gyakorlati
előadásának egész terjedelmével, melylyel az intézet ama két főtudományt
(hajózást és kereskedést) kezeli, melyek használata, ma a nemzetek jólétének
leghathatósb tényezői. — Ez intézetben a hajósoknak (nautici) az az előnye
van, hogy ők is több nyelvet, a levelezést, a kereskedés és hajózás történe¬
tét, a rakmadij (nolo) és ázma (havaria) viszonyait illető rendszabályokat,
a váltókezelést s kereskedő- és váltójogot is tanulják; a kereskedelmi osz¬
tálybeli tanulók pedig a tengeri jog s hajózási rendszabályokat s a termé¬
szettudományt is hallgatják, a nélkül hogy az illető szaktudományok tüzetes
és kimerítő előadása legkisebb csorbát szenvedne
Az olajfa s eperfa
és selyembogár tenyésztésének, sőt a selyem gombolyitásának tanítása sincs
kifeledve ez intézet tantárgyai közöl."
E kétségbe nem vonható tények köztudomásra hozatalával bizonyos¬
nak tartom, hogy e becses intézet a jövő tanévre, mely nov. 3-án nyittatik
meg, a múlt évben már ott volt két magyaron kivül, másokat is számláland.
Még azon vizsgálati jelentésből olvassuk, hogy az igazgató-tanár,
Domini Vincze ur, iskolaévi zárbeszédeül egy érdekes értekezést tartott a
delejtü feltalálásáról, melyben a Flavio Givja-tól több izben elvitázni kisérlett fölfedezői érdemet nyomós indokolásokkal annak részére visszavivja.
Kik a fiumei hajózati és kereskedelmi növeldéről közelebb értesülni
akarnának, örömmel fogok körülményes utasitásokkal szolgálni, hogy hasz¬
nálhassak mind a tanulni akaróknak, mind azon intézet gyarapodásának,
mely a derék fiumeiak áldozatkészsége s a jeles igazgató-tanár ernyedetlen
szorgalma s szakavatottsága által hivatva s képesítve van, a századok hoszszu során többször föl s annyiszor levont magyar lobogót, tanult tengeré¬
szek és kereskedők képzése által majdan ismét becsültté tenni a tengereken.
— Kenessey Albert.

A budai magyar színház megnyitása.
Végre tehát létesült azon szép eszme, hogy ős Budán is legyen egy
állandó csarnoka a művészetnek, hol magyar nyelven hirdethessék a szépet
és nemest Thalia papjai. Sept. 14-e volt ama nap, melyen Molnár, kinek
nemes és ernyedetlen buzgalma az eszme létesítésének egyik főrugója volt,
büszke öntudattal léphetett a közönség elé, s elmondhatá, hogy im, az ige
testté lőn : „Él magyar, áll Buda még!" — Már öt órakor gyülekezett a
közönség a megnyitási ünnepélyre, ugy, hogy mire az előadás megkezdő¬
dött, a csinosan földiszitett színház minden zuga a fuladásig tömve volt. 6
óra után a leleplezett függöny mögül meghatóan hangzott elő : „Hazádnak
rendületlenül!" Ezzel kezdődött meg a megnyitási ünnepély. Volt-e egyet¬
lenegy a hallgatóság közt, kinek szivében ez óhajtás ne ébredt volna : Isten
áldd meg, szenteld meg a művészetnek ez ujon megnyitott templomát! A
„Szózat" gyönyörű hangjai mellett lassankint felgördült a függöny, s elő¬
tűntek Thalia papjai, díszruhában, vállaikon nemzeti szin fátyollal. Most az
igazgató, Molnár lépett elő, s felolvasá „A magyar színészet második meg¬
jelenését Budán," világosan és részletesen adván elő a népszínház történeti
vázlatát, megemlékezvén Budaváros hatóságáról és azon egyes hazafiakról,
kik a szent ügyet oly hazafias buzgalommal felkarolák. Ezután Bihari olvasá
fel a Buda városa által kiadott színházi oklevelet. Az első szakaszt Jókainak
ezalkalomra irt gyönyörű prologja zárta be, Molnár által hatásosan elsza¬
valva, mit hosszas tapsolás és éljenzés követett. Viharos zajjal hittak a köl¬
tőt, de nem volt jelen. A második szakasz „Hunyady László" nyitányának
a népszínház zenekara által eljátszásával kezdődött; majd a Dubez által
szerzett s a Dubez és Kéler zenekara által előadott „megnyitási induló"
következett, mely után ugyané zenekar a „II. Rákóczy Ferencz fogságá"hoz irt nyitányt játszta el. A zenedarabok után a Szőllősy nővérek léptek
föl s elragadó szépen lejtették el — a szinlap szerint utolszor — a „vasme¬
gyei^ csárdást." A harmadik szakaszt a „Honvédhuszárok" hatásosabb jele¬
netei, népdalok, karénekek és néptánczok képezték, záradékul „a nemzet
ébredését" sikerültén előtüntető allegóriái képlettel. Igy folyt le az uj szín¬
ház f. hó 14-iki megnyitási ünnepélye, mely a két következő napon isinételtetett.

Emmámé.
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A „Pannónia" czimü magyar viszontbiztosítótársaság1.

Alakítása végett: Aebly Adolf, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi
György, gróf Dessewffy Emil, báró Eötvös József, Fluck Ede, Frölich
Frigyes, Fuchs Rudolf, Gottesmann, Hajós József, Karácsonyi László, Kern
Jakab, Kochmeister Frigyes, Koppély Frigyes, Koppély Fülöp, Lévai
Henrik, Lónyay Menyhért, Mannó István, Perger Ignácz, Rózsa Lajos,
b. Sennyey Pál, Somssich Pál, Széchenyi Béla gróf, Tóth Lőrincz, Török
István, Ullmann M. G. Ullmann Izidor, Ullmann Károly, Ürményi József,
Zsivora György, gróf Zichy Ferencz, Weiss Bernát, Wodiáner Albert és
Wodiáner Móricz, mint alapítók az alulirt bizottmányt hatalmazván meg az
engedély megnyerésére s az első közgyűlésig szükséglett teendők vitelére,
alulirt bizottmánynak van szerencséje következőket hozni köztudomásra.
A biztosítási eszme üdvös voltának általános terjedése a biztosított
érték folytonos növekedését vonván maga után, hogy a biztosító társulatok
a közönség irányában vállalt kötelezettségeiknek pontosan megfelelhesse¬
nek, s a társulati vagyonnak koczkáztatása nélkül nagy értékű tárgyak
biztosítását elfogadhassák, a biztosítási téren nyert tapasztalatok után an¬
nak szüksége ismertetett föl, hogy az ilyen egyenes biztosítással fogjalkozó
társulatok a náluk biztosított tárgyakra nézve vállalt koczkázatnak egy
bizonyos részét más társulatnak viszontbiztosítás végett átengedjék. —
Minden országban, hol a biztosítás nagyobb mérvben elterjedt, a biztositási üzlet szilárdításául látjuk a viszontbiztosítási társulatokat jó siker¬
rel működni.
Hazánkban szintén nagy mértékben terjedvén az utóbbi években a
Most már nincs egyéb hátra, mint hogy a közönség lankadatlan rész¬ biztosítás, s a fölföld is bizalomban részesítvén a hazai biztosítási üzletet:
vétével bebizonyítsa, hogy a testvér fővárosokban két magyar színházat is az alapitók eljöttnek vélik az időt, hazai intézeteink számát egy ujabbal t.
becsülettel fenn tud tartani.
i. a viszontbiztosítási intézettel növelni, mely a bel- s külföldi társulatoktól
Fentebb közlöttük e színház homlokzatának rajzát, s némi adatokat, átengedendő koczkázatokat üzleti körébe vonja.
melyek az épület történetére vonatkoznak.
A felsőbb helyre folterjesztett alapszabályok az 1840. évi XVIII. törv.
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biztos irányadóul tanulmányozni e könyvet; hisz a külföldön egy világiro¬
dalmat kutatnak fel ily gyűjteményért: mi egy irónk után bírjuk a kincset!
— Igyekezzünk azt felhasználni és terjeszteni!
D
-f- (A rnüegylet közelebbi kiállításából) 1400 ft. áru képeket szándé¬
kozik megvásárolni. A kiállított festmények közt igen érdekes Schmit
drezdai művész „Népfölkelésre buzdítás" czimü képe, mely 1848-ból ad egy
sikerült magyar népjelenetet, Kossuth jól talált alakjával. A kép ára 450 ft.
4- (Stéger Ferencz) a bukaresti operához 4 hónapra 6000 pfttal van
szerződtetve.
4- (Magasztaló vers.) A „M. S." egy 11 distichonból álló latin verset
közölt, mely a magyar ügy két nagy védőjéhez, Deák és Smolkához van in¬
tézve s Belgrádból küldetett be.
-f- (A Garaynak felállítandó szobor javára) Szegszárdon aug. 27-én
hangversenyt tartottak, mely 149 ftot jövedelmezett.
+ (Schwarz Gyula hazánkfiát), a „Fajtakérdés elemei" és „Földtani
elméletek" czimü, nemrég megjelent jeles munkák fiatal szerzőjét a párisi
Institut elnöksége meghívta a Bordeauxban f. hó 19-én tartandó tudomá¬
nyos kongresszusra.
4- (A „Religio" legutóbbi számát) a cs. k. rendőrség lefoglalta. Váj¬
jon, mit véthetett e kegyes, istenfélő lap?!
4- Jámbor Endre „Férji-divatközlöny"-énék őszi illetménye meg¬
jelent; a hozzá mellékelt szép, nagy divatlap is fölszabadult a rendőrségi
lefoglalás alul. E kép mint halljuk, a jrajta levő honvédalak miatt volt le¬
foglalva.
+ (A „ Thalia-Album") szerkesztői, Fésűs György és Toldy István az
előfizetési határidőt szept. 30-ig meghosszabbítják, egyszersmind megnyug¬
tatásul tudatják előfizetőikkel, hogy a mű az igért időben, azaz október hó
első felében fog megjelenni és szétküldetni.
4- (A szentpétervári opera híres énekesnője, Fricci asszony) egy győri
kereskedőt hat válogatott magyar dal küldésével bizott meg.
+ (Uj ifjúsági olvasmány.) Hogy az ifjúság a művelődés is tudomá¬
nyosság terén teljes sikerrel haladhasson, kell hogy az ifjú már jókor meg¬
kedvelje az olvasást. E czélra pedig ifjúsági olvasmányokra van szükség,
de fajdalom, e tekintetben irodalmunk más művelt nemzetekéhez képest
igen hátra van, s ha efféle munka helylyel-közzel megjelenik is, nagyobb
részt idegen nyelvekből van irodalmunkba átültetve, s idegen zamatu lévén,
nem felel meg a czélnak tökéletesen. Mindamellett, mint minden mozzana¬
tot e téren, örömmel üdvözöljük az épen most megjelent, következő czimü
munkát: „Gb'g előzi meg a bukást, vagy Mencsikoff emelkedése és bukása.1'
Ifjúsági elbeszélés. Németből Hoffmann Ferencz után fordította Birly Pau¬
lina. Kiadta Márki József tudor. 132 lap; ára 50 kr. Kapható a kiadónál,
Sebestyén-tér, 2. sz. alatt.
+ (Orlai Petrics festesz hazánkfia), hir szerint egy magyar történeti
Irodalom és művészet.
festményen dolgozik, a jövő évi londoni világkiállítás számára.
-f- Heckenast Gusztávnál ismét egy csomó díszesen kiállított könyv
4- (Dr. Schuselkétól) közelebb egy uj [röpirat jelenik meg Bécsben,
jelent meg egyszerre, melyek a következők :
ily czim alatt : „Ausztria és Magyarország."
„Egyetemes természet- vagy észjog elemei." Virozsil Antal eredeti latin
4- (llimfi. József, „A magyar törvénykezés kézikönyve") czimü mun¬
munkája után magyarul előadva Hoffmann Lajos Pál, a magyar egyetem kájára az előfizetési határidőt okt. 15-ig meghosszabbítja.
magántanitója által. II. Főrész : Természetes nyilván vagy közjog. Egye
4- Szegeden Burger Zsigmondnál jelent meg : „Néhány év Petőfi éle¬
temünknél a magyar nyelv jogaiba ismét visszahelyeztetvén, joghallgatóink téből." Irta Szeberényi Lajos. A három ivre terjedő munkácska nagy köl¬
e jeles munkának igen jó hasznát veendik.
tőnk tanulókori életéből és első ifjúságából néhány érdekes adatot, néhány
„Eredeti népmesék." Összegyűjtötte Merényi László. Két kötet. Ez eddig ismeretlen levelét és versét közli. A tiszta jövedelem fele a Petőfi¬
érdekes népmesék a magyar nép sajátságos észjárását hiven tükrözik vissza szobor alapja gyarapítására fog fordittatni.
s az előadási nyelv oly magyaros zamatu, hogy e nemben kevés hasonlót
+ Szegeden Burger Zsigmondnál ily czimü füzet jelent meg : „Zsina¬
mutathat fel irodalmunk. E mesékből a „Kilinkó" cziműt a Vas. Újság is gógánk örömhirnökiink!" A nagyváradi magyar zsidó község zsinagógájá¬
közlöttc mutatványul. A két kötet ára 2 ft.
nak felavatása, 1861-ik évi aug. 7-én. L'ów Lipót szegedi főrabbitól. Ki¬
Végül a gyermekirodalom is szaporodott Lukács Pál négy kis kötet¬ adta a nagyváradi magyar-zsidó község.
nyi műveivel, következő czimek alatt : Kis mesélgető; Kis czitera; Béni
4- („Malvina költeményei.") melyek egy ideig a cs. k. rendőrség által
kis naplója és Virág-cserép. Mindezek a szerző ismert kedves modorában le voltak foglalva, a költőnő „hőnszeretett atyjának" ajánlva, s kőnyomatu
irt prózai és verses olvasmányokat tartalmaznak. Egy-egy kötet ára szines arczképével diszitve megjelentek. A gyönyörűen kiállított könyv végén
kemény kötésben 50 kr.
közölve van az előfizetők névsora, mely kitűnő pártolásról tesz tanúságot.
+ {Heckenast Gusztávnál megjelent :) „Gyöngysorok b. Eötvös Jó¬ A tiszta jövedelem a Petőfi-szobor és az irói segélyegylet javára fog
zsef összes szépirodalmi műveiből, fűzte Vachott Sándorné." E jeles eszme- fordittatni.
4- (Pados János „Myrtuslombok") czimű költeményeire hirdet előfize¬
gyüjteményre vonatkozólag veszszük illetékes kézből a következő ajánló
tést. A finom velinen, csinos angolvászon kötésben aranyvágással megjele¬
sorokat:
„Nem seorult arra e mű, hogy a közönség figyelmébe ajánljuk. B. nendő könyv előfizetési ára 1 ft. 80 kr., mely nov. 10-ig a szerzőhöz (Pest,
Eötvös József neve nagyobb világot vet annak czimlapjára, mint hogy ne sgyetem-utcza 7. sz. a.) küldendő. Ha a munka bármely oknál fogva ez
Svben meg nem jelenhetne, szerző az előfizetési pénzeket uj évkor vissza¬
igyekeznék azt minden valódi honfi s lelkes honleány megszerezni.
Mindaz, mi az emberi szivet emelni, nemesiteni és dobogtatni képes; küldeni igéri.
4- (Uj lengyellap.) A felfüggesztett „Przeglond Powszechny" lemmi a feltörekvő ifj'at megszilárdíthatja a jóban s nagyságra vezetheti, mi az
asszonyt és anyát hívebbé, nemesebbé teszi; mi a nép szivében bizalmat ergi lengyellap helyett okt. 1-töl 'kezdve uj politikai napi lap fog megin¬
gerjeszt vezetői iránt; mindaz, mi a szeretetben a szeretet által megerősí¬ dulni „Dziernik Polszki" czimmel Szerkesztője Ziemialkovszki, s egyik mun¬
teni, 8 Istent imádni tanit, s megérdemelni Ösztönöz, hogy nekünk, hogy e katársa a derék Smolka leend, mi a keletkezendő lap szabadelvű irányáról
úég kezességet nyújt.
hazának B. Eötvös Józsefet adta; feltalálható ezen könyvek könyvében.
Mintha magából a haza nagy szivéből olvasnók : szinte halljuk az ér¬
Egyház és lsfeola.
zelem dobbanásait, oly sajátszerü erő, varázs és melegség ömlik el ez igaz¬
4- (Az iskolai év kezdete a kath. iskolákban). A m. k. helytartótanács
gyöngyök minden során. S én, ki áthatva, csaknem gyönyörittasan tanultam
át e könyvet, s zártam be utolsó lapját e pillanatban, sietve küldöm szét •észéről már hivatalosan is közzé tétetett, hogy az idei tanfolyam mind a
érzelmeimet hazaszerte, hogy ne késsenek honfitársaim e gyűjtemény meg¬ >esti egyetemen, mind az Összes magyarországi kath. gymnasiumokban
szerzése által a legnagyobb gyönyörben részesülni, melyet csak érezhet ha¬ rivételesen f. é. november 1-én kezdődik. Az egyetemen 2-ik évet végzett
zát, népet, és embert szerető műveltebb kebel; ne késsenek ború és derűben oghallgatók, kik az úgynevezett jogtörténeti vizsgálattal még hátralékban
55. <j-a c. pontja értelme szerint engedményeztetvén; az alulirt bizottmány
kedves kötelességének ismeri, a tisztelt hazai közönséggel a programm főbb
pontjait a következőkben közleni s azt részvényaláirásra tisztelettel föl¬
hívni. —
A „Pannonii" magyar viszontbiztosító intézet alaptőkéje két millió
o. é. ft., mely 2000 darab ezer forintos részvények által képeztetik. —
A részvények fele az alapitók által már födözve lévén, az idézett törvényczikk értelmében 1000 darab ezer forintos részvények a n. érd. közön.
ségnek engedtetnek át. —
Az aláírásra kitűzött idő f. évi september 20-tól october 1-ső napjáig
terjed.
Az aláírások elfogadtatnak az első magyar, ált. bízt. társaság hivatal
helyiségében (Pest, ujtér a bizt. társ. saját házában) délelőtti 10—12 ón
között, s egy e czélra kitett, a programm főbb pontjait magában foglal
ivre sajátkezüleg jegyeztetnek fel.
A vidéki aláírók sajátkezüleg aláirt, s a magyar bizt. társ. igazgató
ságához intézett levél által is nyilváníthatják aláírási szándékukat, mel
levélben nyíltan kiteendő, hogy az aláírási ivén följegyzett kötelezettsége
elvállalják. —
Még pedig azon kötelezettséggel, hogy minden aláiró a vett felszólitái
után azonnal, minden aláirt s számára jutott részvény után 200 o. é. fto
készpénzben befizetend, és hogy midőn a számára jutott részvénymennyiség¬
ről tudósittatik, minden részvény után 5 ftot fog felszerelési költség fejében
lefizetni.
Az egyes részvény után még hátralevő 800 o. é. forintról az alap¬
szabályokban látható minta szerinti kötvényt irand alá és szabályszerű fe¬
dezetet mutat ki.
Az esetben, ha a t. közönség részére átengedett 1000 dbnál nagyob
mennyiség Íratnék alá, alulirt bizottmány fogja az egyes aláirókra es
részvénymennyiséget meghatározni, mely eljárás eredményéről a részvénye
sek névsorának közlése mellett az aláírók tudósittatni s az alakító közgyü
lés még október hó folytán összehivatni fog. —
Az aláírásra kitűzött helyiségben az engedményezett alapszabályok
megtekinthetők s az aláírók által megkaphatok.
A nyilvános aláírás iránti ezen közlemény az 1840. évi XVIII törv. ez
55 §-a. c. pontja szerint sz. kir. Pest városa hatóságánál bejelentetett. —
Nem kételkedhetünk, hogy a tisztelt közönségnek átengedett ezenlOO1
darab részvény elvállalásában hazánk fiai minden másokat megelőzendenek,
Pest 1861. september 12-én — A bizottmány: Fuchs Rudolf, HajósJózsef
Lévai Henrik, Lónyay Menyhért, b. Sennyei Pál, Ullmann Károly, Ürrnényi
József, gróf Zichy Ferencz, Mannó István.
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vannak, hivatalosan értesittetnek, hogy e vizsgálatot, mely okt. 15-én kez¬
dődik, az iskolai év fennebb kitűzött kezdetéig letegyék, hogy tanulmányai¬
kat ekkép háboritlanul folytathassák.
— (Helyreigazítás.)
Némely lapban hibásan lévén közölve a pesti
helvét hitvallásuak hatosztályu gymnasiumának ez évi megnyitása, újból
kijelentetik : hogy nevezett iskolában az 186'/, iskolai évi beiratások októ¬
ber 1-ső napján, az iskola ünnepélyes megnyitása istenitisztelet tartásával
október 6-án, a rendes tanítások pedig 7-én kezdődnek. Pest, sept. havában
1861. Gönczy Pál, igazgató.
+ (Az eperjesi evang. kerületi kollégiumban a jogi tanfolyam) f. évi
— nem, mint előbb hirdetve volt, szept. 23-án, hanem — okt. 1-én fog ün¬
nepélyesen megnyittatni. A tanfolyam két évi lesz. Az első évibe fölvétet¬
nek rendes tanítványukul mindazok, kik sikeresen s a hol lehetett, érettségi
vizsgával végezték be a gymnasiumot; 2-ikba azok, kik az első folyam tan¬
tárgyaiból a vizsgát vagy már letették vagy ott helyben leteszik. Kivételkép
megengedtetik ez évben mindazoknak, kik másutt kezdett pályájukat ez
intézetnél akarják bevégezni, azon tudományok választása, melyek bizonyitványokkal kimutatott jogi ismereteik kiegészítéséhez még szükségesek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
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+ (.4 magyar méhészek első közgyűlése) f. hó 16-án tartatott meg
Kőbányán, dr. Pólya József korelnöklete alatt. A gyűlés az alapszabályok
kidolgozására dr. Pólya elnöklete alatt választmányt nevezett ki.
+ (Szölökiállitás.) Az első magyar kertész-gazdászati ügynökségnél
(Józseftér, 14. sz. a.) folytonos szőlőkiállitás tartatván, megrendelések
mindenünnen elfogadtatnak. Elfogad továbbá az ügynökség szőlőfajokat
is kiállítás végett bárkitől dij nélkül.
-j- (A dohány-'-gyedárusságot illetőleg) a „Sürgöny" szerint, a pénz¬
ügyminisztériummal alkudozás van folyamatban. Erre nézve egy olasz tár¬
saság akart a konnánynyal szerződésre lépni oly módon, hogy hazánk a
fölösleges dohányt e társaság számára termeszteni, s ezért a társaság a mo¬
nopóliumból eddig bejött bizonyos mennyiség fizetését elvállalná. Plener ur
azonban azt akarja, hogy a dohányt a társaság maga váltsa be, s a kormány¬
nak a szabadalomért bizonyos százalékot fizessen. Erre azonban a társaság
nem akar ráállani, de az alkudozások még folynak.
+ (Ekeverseny.) A pozsonyi gazd. egyesület Magyarbélen Gyiokó
Konstantin másodelnök jószágán okt. 21-én ekeversenyt rendezend. A leg¬
jobb szántók részére 16, a legjobb ekekészitők részére pedig 5 dij van ki¬
tűzve. A kik e versenyben akár szántásukkal, akár ekéikkel résztvenni óhaj¬
tanak, személyesen vagy levélben a nevezett másodelnök úrhoz Magyarbélre
(utolsó posta : Szempcz) forduljanak.
— (Felhívás a londoni kiállítás ügyében?) Az országos központi bi¬
zottmány programmjában október 15-ét tűzte ki bejelentési véghatáridőül
azokra nézve, kik a londoni kiállitásban termelési vagy iparczikkeikkel részt
venni kivannak. Tapasztalván azonban, hogy a bejelentések szerkesztését
nem mindenki teljesiti a programm szerint, s levél utjáni tudakozás által
kellend a hiányokat pótolni, bátor vagyok tisztelettel felkérni mindazokat,
kik bejelentési iveket még nem küldöttek, hogy azt október 1-ső napjáig
beküldeni szíveskedjenek a végett, hogy október 15-ikéig még elég idő ma¬
radjon a netaláni hiányok pótolhatására; minthogy október 15-én az or¬
szágos központi bizottmány köteles lesz a bejelentéseket Londonba küldés
végett felterjeszteni.
Nem mulaszthatom el ez alkalommal, hazánk gyári és kézmüiparosait
ujolag felszólitani, hogy a londoni kiállitásban minél számosabban vegyenek
részt; a nyers termeléssel foglalkozó honfitársaimat pedig különösen kérni :
hogy jelentékeny részvétükkel iparkodjanak a külföld előtt hazánk termelési
iparának becsületet szerezni, s e végből ajánlanám, hogy vidékenkint egye¬
sülve közös erővel, s egy kis áldozatot nem sajnálva, igyekeznének felmu¬
tatni vidéküknek jelesebb termesztményeit.
Azon hir szállong, mintha juhtenyésztőink közül kevesen gondoskodtak
volna annak idejében, hogy a kiállitásban részt vehessenek, 8 hogy e miatt
hazai termelésünknek egyik kincse, a gyapjú, silányul fog képviselve lenni.
Ez mindenkép igen sajnos tapasztalás lenne. De ha már segíteni nem lehet,
iparkodjunk legalább a többi czikkeknél nagyobb tüntetést kifejteni, s ez
által a gyapju-kiállitás körüli mulasztást némileg helyreütni.
A kivitelre alkalmas gazdászati czikkek közöl a gyapjún és gabonán
kivül a bor érdemel legnagyobb figyelmet. Zalamegyében már is nagy tevé¬
kenység uralkodik a bortermesztők között, hogy a zalai borokat kellő méltó¬
ságban felmutathassák. — Vaj ha Tokaj és Eger vidéke se maradna hátra,
melyeknek borai a külföldön eddig is jó hirben állottak.
Végül még bányászegyesületeinket bátor vagyok fölkérni, hogy ők is
kövessenek el mindent, miszerint hazánknak ezen nevezetes iparága a lon¬
doni világ-kiállitáson megérdemlett méltánylásban részesülhessen. — Kelt
Pesten, sept. 10. 1861. — Jankó Vincze, bizottmányi titkár.

Közintézetek, egyletek.
-(- (A nevizeti Múzeum természettudományi osztálya) közelebb ismét
becses tárgyaknak jutott birtokába. Xantus János hazánkfia 503 faj száraz¬
földi és tengeri csigát s 16 sugárállatot küldött ez országos intézetünknek
ajándokul, miket Japán, Lombock, Pelen, Marián Solibabol földén, «>
Sandwich szigeteken és a délamerikai Simon-öbölben gyűjtött.
— (Az országos magyar kertészeti társulat) f. év október 10—20-ig
gyümölcs — szőlő és konyha-növény kiállítást rendez csarnokában, jelen
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gyümölcs - szegény évben különösen azért, hogy megismertessenek azon
gyümölcsfajok, melyek bizonyos vidéki viszonyok közt a pusztító tavaszi
fagyokkal daczolni tudtak. — Erezvén különösen jelen évben a jó gyümölcs
szükségét, kertészeti és gyümölcsészeti iparunk követeli, hogy a szerény —
inkább tanulmányozásra, mint ünnepies látványra szolgáló kiállitás minél
gazdagabban képviselje hazánk gyümölcsészetét.
-f- (A „magán kertészeti társulat") Girókuti P. Ferencz buzgó fára¬
dozásai folytán megalakult s két irányban működik ; I. Összeszerzi a világ
minden részéből a nálunk szabadban tenyészthető gyümölcsféléket, veteménynemüeket, s ezeket a maguk eredeti valóságukban fentartja, szaporítja.
II. Magvakat oly czélból termeszt, hogy ujakat hozzon elő. A ki a társu¬
latnak tagja kivan lenni, jelentse magát személyesen vagy levélben dr. Pólya
Józs-f-néí;
kijelentvén, hogy a gazdászat vagy kertészet melyik ágát
kívánja előszeretettel mivelni. A társulat csiráztató-intézetet is állitott tol,
melynek czélja, a beérkezett veteménymagvaknak, mielőtt elfogadná, csíra¬
képességét kipróbálni, nehogy azok, kik az ügynökség által kivánják mag¬
szükségleteiket beszerezni, várakozásukban megcsalatkozzanak. E czélra
üvegház béreltetett ki, hol az intézet meggyőződést szerez minden, keze alá
adott magokról. Egy-egy részvény ára 2 ft., melyért minden részvényes a
következő kedvezményekben részesül : 1. Egy forint áru növényt vagy ma¬
got, mely az intézet növényjegyzékében foglaltatik, választhatnak maguk¬
nak a részvényesek, mit az ügynökség rögtön és (a postadijt és gyöngyölést
kivéve) ingyen megküldeni köteles. 2. Az intézet irományait, rajzait, minők
a „növénymivelési füzetek," gyümölcsök rajzai és tenyésztési módjok leirásai sat. feleárért kapják. 3. Az ügynökség minden ügyesbajos dolgaikat
(mennyiben készpénzkiadást nem igényelnek) rögtön és ingyen végezi.
4. Az intézet diszcsarnokát, és ott levő minden irományokat és tudományos
szakiratokat ingyen használhatják. A részvénydijak a takarékpénztár keze¬
lése alá adatnak. Minden bejött pénzről számadás vezettetik, mit a társu¬
lat közlönye, a „Falusi gazda" minden héten közzéteend.
•+• (A „Pannónia" magyar viszontbiztosító-társaság) programmja főbb
pontjait a következőkben közli : A „Pannónia" tőkéje két millió ft. mely
2000 darab ezerforintos részvények által képeztetik. A részvények fele az
alapítók által már fedezve leven, a másik fele a közönségnek engedtetik át.
Az aláírásra kitűzött határidő f. é. szept. 20-tól okt. l-ig terjed. Az alá¬
írások elfogadtatnak az első magyar biztosító-társaság hivatalhelyiségében
(ujtér 3. sz. a.) d. e. 10 —12 óra közt. A vidéki aláírók sajátkezüleg aláirt
s a m. bizt. társ. igazgatóságához intézett levél által is nyilvánithatják aláirási szándékukat, mely levélben nyilván kiteendő, hogy az aláírási ivén
feljegyzett kötelezettségeket elvállalják; még pedig azon kötelezettséget,
hogy minden aláiró a vett fölszólitás után azonnal, minden aláirt s számára
jutott részvény után 200 ftot készpénzben befizetend, és hogy midőn a szá¬
mára jutott részvénymennyiségről tudósittati t, minden részvény után külön
ftot fog fölszerelési költség fejében befizetni. Az egyes részvény után
még hátralevő 800 ftról az alapszabályokban látható minta szerinti kötvényt
irand alá, és szabályszerű fedezetet mutat ki. Azon esetben, ha a közönség
részére átengedett 1000 darabnál nagyobb mennyiség Íratnék alá, a bizott¬
mány fogja az egyes aláírókra eső részvénymennyiséget meghatározni, mely
eljárás eredményéről a részvényesek névsorának közlése mellett, az aláírók
tudósittatni, s az alakító közgyűlés még okt. hó folytán összehivatni fog.
Az aláírásra kitűzött helyiségen az alabszabályok megtekinthetők s az aláirók által megszerezhetők. (Lásd fentebb az egész programmot).
4- (Az egri kath. legényegylet,) mely egy évvel ezelőtt alakult, je¬
lenleg 358 jtagot számlál. 1861-ben bevétele 755 ft. 46 kr., kiadása 708 ft.
45 kr. az egylet f. hó 8-án ünnepelte évnapját, melyen Bartakovics érsek ő
excja is jelen volt.
4- (Magánfegyverek beszedése.) A ,,M. S." irja, hogy vidékről jövő
hírek szerint a kormány székében szedeti be még a vadászfegyvereket is.
Minek is a fegyver békés polgároknak ? jegyezné meg erre Kipfelhauser.

Balesetek, elemi csapások.
+ (Tűzvész.) Kolozsvárit f. hó 12-én három helyen ütött ki a tűz, s
több házat elhamvasztott. A rémület okozta zavarban egy magát szatmármegyei lakosnak valló fiatal izraelita a ferencziek templomába belopózkodott
s egy tarisznya értékes holmi ellopása után épen el akarta hagyni a várost,
midőn szerencsésen hurokra került. Csak kicsiben múlt, hogy a tolvaj a nép¬
dühnek áldozatul nem esett.
4- (Tűzvész.) Orosházán f. hó 7-én tüz ütött ki a legnagyobb szélben,
s 2 óra alatt 36 ház lett martaléka, melyek közül hirszerint csak 2 volt
biztositva.
4- (Tűzvész.) Sopronmegyei Szécsén faluban f. hó 3-án tüz ütött ki,
mely 50 lakházat és több gazdaságig épületet hamvasztott el. A tűzvésznél,
Sutherland herczeg társaságában, ki néhány napig Nagy-Czenken mulatott,
jelenvolt gr. Széchenyi Béla is, ki lelkes szavakkal buzditá a népet az ol¬
tásra, melyben maga is részt vett. Másnap a nemeskeblü gróf 200 db kenye¬
ret rendelt a szerencsétlenek számára, s harmadnap 300 ftot osztatott ki
köztük.
4- (Sáskasereg.) Magyarországot is meglátogatták a sáskák. (Nem
azokat a fegyvereseket értjük.) F . hó 4-én este Karansebes fölött a Temes
mentében roppant számú sáskasereg vonult el a lugosi sikság felé. Midőn a
karansebesiek a hívatlan vendégeket megpillantották, rögtön meghúzták a
harangokat, a közellevő helységek összes lakói pedig kiálltak a szabadég
alá, s lövésekkel és kiabálásokkal, dorongokkal és tűzzel űzték őket tova.

üli njság?
4- (A Pesten néhány hét előtt elfogott Túri Pált), ki előbb Komáromba,
azután pedig Josephstadtba vitetett, legújabb hir szerint szabadon fogják
bocsátani, az olasz kormány közbenjárása folytán, minthogy Piemontban
léte alatt szard polgári jogot nyert.
4- (F'ólirás a budapesti lánczhidon.) Munka alatt van már azon fölirás, mely a budapesti lánczhid oszlopzatain levő oroszlánok alá, és pedig
a pesti oldalon a jobb, s a budai oldalon a bal oroszlán alatt levő gránittáb¬
lába bevésetik, s mely e hazai remekmű keletkezésének rövid történetét
foglalja magában. A bevésendő sorok következők : „V. Ferdinánd
Király
Országlása Alatt Gróf Széchenyi Istvánban Támadt A Gondolat B u d a E s
Pest Városokat A Lánchiddal Összekapcsolni, S A Nagy Hazafi Ezen Óri¬
ási Mű Kivitelére Báró Sina Györgygyei Egyesült, Ki Is József Főherczeg
Magyarország Nádora, Mint Az Országos Küldöttség Elnökével Az 1840.
X X X I X . T. Cz. Által Helybenhagyott Szerződést Kötvén, Annak Alapján
Még Báró Rothschild Salamon Es Kapriorai Wodianer Sámuel József Csat¬
lakoztak A Vállalathoz. — Az Építmény^Thirney Clark Vilmos Angol Mér
nök Tervei Szerint Helyettese Clark Ádám Mérnök Által, Tíz Ev Alatt
Vitetett Véghez, És A Híd 1849. Nov. 21-én Adatott Át A Nyilvános
Közlekedésnek. — Isten Áldása Legyen E Művön S Alapitóinak Emléke¬
zete Éljen A Hazában." — A bevésetést Jablonszky Vincze, szakképzett
fiatal hazánkfia eszközli.
4- (Emlékszobor leleplezése.) Pozsonyból írják: F . h ó 8 án lepleztetett
le a királyfiai határban az 1849. máj. 12-én elesett honvédek sírjánál Csalló¬
köz hölgyei által felállított emlék, igen diszes hölgykoszoru jelenlétében.
4- (Győrváros tanácsával) a katonai hatóság egy felsőbb parancsot
közlött, mely meghagyja a katonai parancsnoknak, hogy minden gyülekezetet
vagy mulatságot, mely „honvéd" czime alatt egyesül, katonai erővel osz¬
lasson szét, ha az előleges felszólításra azonnal el nem oszlanék. — Ugyan¬
csak Győrváros tanácsához a cs. k. kerületi pénzügyigazgatóság felszólítást
intézett, melyben a várost a fogyasztási adó ügyében méltányos egyezségre
hivja fel. A tanács törvénytelen adó érdemében alkudozásba nem bocsát¬
kozván, a felhívást egyszerűen visszautasitotta.
4- (Emlékkő a Széchenyi-hegyen.) Ifj. gr. Nádasdy Ferencz és Thaly
Kálmán intézkedései folytán még tavaly egy gránit emlékkő készült el Gerendaynál, oly czélból, hogy a Széchenyihegy csúcsára felállittassék, mi azon¬
ban akkor Benedek tbsznagy tilalma következtében meg nem történhetett.
Az emlékkövet most Emich Gusztáv, mint a Széchenyi-hegy csúcsának
tulajdonosa, fel fogja oda vitetni, azon márványpad mellé, mit ott a napok¬
ban Érkövy Adolf állitott fel.
4- Vadnai Károly a „Cd. Kör" szerint Lipcséből egy nagy színművé¬
szeti vállalat kiadójától fölkéretett aziránt, hogy nemzeti színházunk jelesei¬
ről rövid jellemrajzokat küldjön, csupán művészeti szempontból és bírálati
hangon. Egyúttal a két legjobb drámai tag arczképének elküldésére is föl¬
kéretett, hogy azok az aczélmetszetü arczképcsarnokban helyet foglaljanak.
Természetes, hogy Vadnai választása Egressy és Jókainé arczképeit érte.
4- (Dienes-Fáncsi Etelka asszony), kinek jeles zongorajátékáról né¬
hány év előtt nemcsak Pesten, de a haza több városában adott hangverse¬
nyeiből is meggyőződhetett a közönség, közelebb ismét művészi körútra
indul, s mindenekelőtt Egert, Debreczent és Nagyváradot fogja megláto¬
gatni.
— (László Károly barátjai) kéretnek általa, leveleiket hozzá ekkép
utasitani : Sr. Dn. Carlos László. Via : Inglaterra, Vera-Cruz. Sn. JuanBattista, Tabasco, Mexico.
4- (A szerb kongresszusról) szóló hírek mind határozottabb alakot
öltenek. Több szerb lap határozottan irja, hogy az osztrák minisztérium
•engedélyt adott egy szerb kongresszusra, melynek megnyitása már f. hó
27-én fogna megtörténni. A kongresszus czélja : a Vajdaság szervezete és
vajda választása lenne, természetesen oly feltétel alatt, hogy a gyűlés köve¬
teket küldjön a lieichsrathba.
4- (Korizmics László és Vodianer Móricz) a londoni világkiállítás
számára alakított cs. kir. központi bizottmány tagjaínak neveztettek ki.
4- (Reményi Ede) horvátországi és fiumei kőrútjából visszatért Pestre.
— (Sajtóhiba-igazítás.) A V. U. f. é. 36-ik számában Gozsdu Manó főispán
•életrajzában hibásan van közölve a főispán édesanyjának neve. Ugyanis Bognár Anna
helyett e nevet kérjük olvastatni : Poynár Anna.

— Az 1861-dik évi országgyűlési képviselő urak kéretnek: hogy
az országgyűlés eloszlásáig közöltök ki nem osztathatott nyom¬
tatványoknak Pesten a Múzeum épületében 2í-ik sz. a. szobában
cszközlendö átvétele végett f. é. september hónap végéig intéz¬
kedni, vagy ezen nyomtatványoknak hozzájuk postán hová leenbö
átküldése iránt irattári jegyző Arday János urat szintén a Múzeum
épületébe utasítandó levél utján, s hasonlőképen septernber végéig
értesíteni ne terheltessenek. — Pest, aug. 31. 1861.

Szerkesztői mondanivaló.
5789. Multunk csillagai. Alkalmas időben hely juthat számukra — addig hadd
maradjanak láthatlanok.
5790. Gyilkos Jancsi. Mind a tárgy választása, mind a kidolgozás kül- és belformája elárulják a kezdő járatlanságát.
5 91. Zsibó. K. K. — Lapjaink innen mindenkor rendesen küldetnek el. Az elmaiadás oka ottani viszonyokban fog rejleni.
5792. S.-Patak. P. J. E napokban indul a küldemény. A fenyegető töltött „pisz¬
tolyt" pedig nem rettegjük, sőt várjuk.

5793. Szenicze. P. J. Ily hosszú hirdetés legalább is 20 25 forintba kerülne. De
az nincs is szokásban, hogy valaki, a ki nevelőül ajánlkozik, valamennyi iskolai és nevelői
bizonyítványát kinyomassa. Ezeket tessék majd az illető helyen, a hol kivánják, bemu¬
tatni. A 2 fr iránt tessék rendelkezni.
5794. l'olydor. A kérdezett czikkek a 'jövő évnegyedi folyamba vannak szánva.
Önnel együtt számos előfizetőnk tért vissza hozzánk az ősz kezdetén, kiket a múlt nyár
minden egyebet háttérbe szoritó nagy politikai küzdelmei a napilapok széles tengerére
csábítottak. Üdvözöljük, s azon leszünk, hogy ismét kellemesen töltsük, egymásnak szánt
óráinkat s a közlemények^ vigasztalan egyíbrmaságába, a rendelkezésünkre álló eszkö¬
zökkel, némi változatosságot hozzunk be.

I

í

SAKKJATEK.
91-ik sz. feladvány. — Báró Meszéna Istvántól (Lessen).
Sdtét.
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e
f
g
1
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 8 6-ik sz. feladvány megfejtése.
(Báró Meszéna Istvántól Lessen.)
Világos.
1) V a 5 — b 6
2)Bd2 — e2f
3) V b 6 — d 3 f
4)
f 2 - í 4 |

Sötét.
H - v. F - b 5: A)
f 3 —e2:
f 4 — e3 :

Világos.
A)
Sötét.
Vb2-b4
1)
2) V b 6 - d 6 : f
Vb 4 —d 6
3)
dS—d4f
K e 5 —e4
4) II b 5 — d6:;£

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Pesten : Cselkó György.
— Poroszlón : Nyilas Alajos. — Kővágó-Eörsön : Gold Samu. — B.-Újvároson : Kovács
Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József.
Rövid értesítések. V. : F. J. Nemcsak ország-, de világszerte elismert szabály,
hogy az utolsó koczkára beérő gyalog oly tisztté is lehet, mely még a táblán áll. E sza¬
bályra, a véletlen ugy akarta, hogy példa gyanánt 89. sz. feladványunkat is idézhetjük.
— Kolozsvár : E. J. Sok és nagy oknál fogva mielőbbi viszontalálkozást, s addig is
ígért becses sorait óhajtva várjuk. — Palánka : Z. A beküldött játékban Sötét II h 2 —
f 3 f második lépést teszi, és nyer.

VIII. feladvány. -- Báró Meszéna Istvántól (Lessen).
e2;

c7, h ö ;

a 6;

b3, d4;

rí

e4;

a 7; a2,e3,dö,f5,f7

NAP T ÁR.

©NapKatholik. és Protest. Gőr.-orosz
Izraelit. S. Hold¬
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kelet | «g- naptár kelet 1nyűg.
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September
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16
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Sept. (ó)

ó. pVasár. FISVill.Ta n J E m 10A13Men 5 48
Hétfő Tekla szűz Tekla 11 Theodora 5 49
Kedd Gellért püsp Gellért 12 Autonóm 5 49
Szerda Klcofás
Farkas 13 Kornél v. 5 50
Csütór. Czipriánjus. Nilus
14 f felinag 5 51
5 53
Péntek Kozma Dem. Koz. De 15 Nicetás
Szomb. Venczel v. Salamo 16 Quatemb. 5 64
1üoldnegyed : (& Utolsó negyed 27-én 7óra

ó. P-

Tisri R.

ó.
5 58 18
6
5 57 19 Abdon 7
6 53 20 Hol. T 7
5 50 SIPálm. 8
5 47 22 Gyfll. 9
5 45 23 Törv. 10
5 42 24 4 Sab. 11
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9
10
11
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1
2
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20
24
27
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14
0
35

TARTALOM.
Dr. Argenti Döme. (Arczkép.) A. J. — A türelem rózsát terem. Soós Miklós. —
Smaragdok és zafírok. (Vége.) Jókai Mór. — Pestről a középponti Kárpátok felé és
vissza. (Folytatás. Képpel.) — A budai magyar népszínház. (Képpel.) — Bivalyvadászat
Ceylon szigetén. — Az északifény. - - Egy bécsi mülap. — Tárház : A „Pannónia"
czimü magyar viszontbiztosító-társaság —A fiumei hajózási iskoláról. — A nemzeti szín¬
ház ügye. — A budai magyar színház megnyitása. — Irodalom és művészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Színházi napló. -~
Heti naptár.
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Színházi napló.

m

Hétfő, sept. 16. „Tücsök." Falusi életkép 5 felv. Irta Birchpfeifer Sa¬
rolta. A czimszerep Munkácsy-F.-nének egyik legjobb szerepe. Ma is igen
Péntek, sept. 13. ,,Othello." Szomorujáték 5 felv. Shakespearetöl. meghatóan adta, de óhajtanok, hogy első felvonásban!, kissé drastikus jele¬
Yalahára tehát láttunk ismét egy shakespearei darabot, de ismét csak arról neteit művészetével némileg szelídítené. Szathmáryné Fadet anyója sikerült
• győződtünk meg, hogy szinészeink legnagyobbrészt sokkal otthonosabbak¬ alak. A vendég Komáromy nagyon jó — Komáromy volt, a mi nem Hagy
nak érzik magukat a vígjátékokban, mint a halhatatlan brit költő magas- dicséret alakító tehetségének. Minden szerepben ugyanaz.
rú'ptü müveiben. Egressy némely jelenetei tagadhatlanul a legmagasb igé¬
Kedd, sept. 17. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl.
nyeket is kielégíthették. Ezeket méltányolta is a közönség zajos tapsaival.
Legbevégzettebb alak volt Tóth József „Jago"-ja. Desdemonát Munkácsy- Telided teli ház, csak egykét páholy állott üresen. Az előadás átalában
egyike volt a gyengébbeknek. Minden énekesen meglátszott, hogy nincs
F.-né sikerrel adta. A többi szereplőről bajos volna dicséneket írni.
Szombat, sept. 14. „Ernani.-' Opera 4 felv. Verditől. A mai előadásban , disponálva." Mi az oka? nem tudjuk. Csak Füredi (Peturbán) énekelte el
legnevezetesebb az, hogy a czimszerepet Fektér adta, még pedig szokatlan hatalmasan haragos bordalát.
szerencsével. Bignio szépen és tűzzel énekelt.
Szerd'i, sept. 18. Harmadszor : „Egy királyné." Eredeti történeti
Vasárnap, sept. 15. „Mátyás király lesz.'1 Eredeti színmű 5 felv. Irta dráma 4 felv. A Teleki-alapítványból 100 aranynyal jutalmazott pályamű.
Szigligeti. Mátyást Benedek vendégszinész játszta. Nem tudjuk, megelége¬ Irta Tóth Kálmán.
dett-e ő maga a sikerrel, de mi ismert tehetségétől kissé többet vártunk.
Csütörtök, sept. 19. ,.Sevillai borbély." Opera 2 felvonásban.
Ugy látszik, jobb neki a vígjátéki téren maradni. Egressy és Tóth József,
amaz mint Szilágyi Mihály, ez mint Gara nádor kitűnők voltak. A darab
kissé nagyon is hosszú, nem lehetne e bajon segíteni?
Felelős szerkesztő Fákh Albert : (lak. magyar-utcza 1. sz.)

f lap

Évnegyedre
2 fi. 50 kr.

Előfizetési fölhívás

Fél é v r e
5 forint.

Vasárnapi IJNÍÍÜ l'olilih.ii l JIIOIINÍÍOolt
1861-ik évi utolsó negyedére.
Az őszi évnegyed beálltával ismét több időt nyer a néplapok közönsége, melyet hasznos olvasmányoknak szentelhet
minélfogva tisztelettel figyelmeztetettük mindazon tisztelt olvasóinkat, kiknek ideje letelik, hogy előfizetéseiket jókor mesujitani szíveskedjenek.
Egyúttal ajánljuk a Vasárnapi Ujság és Pulinkai Újdonságok, egymást kiegészítő testvérlapokat mind azon
hazánkfiai figyelmébe, kik a napjainkban szükséges és hasznos tudnivalók minden ágára kiterjedő, s amellett aránylag
legjutányosb olvasmányra kívánnak szert tenni. Az idők ismét igen komolyak, s a nagy napok küzdelmeiben újra be fog¬
bizonyulni, hogy csupán szellemi s erkölcsi erő és tántoríthatatlan hazafiui érzület az, a mi nemcsak eddigi jó hírnevét
alapitá meg a magyarnak, hanem ezek fogják végre is igazságos ügyét diadalra segíteni. Ez irányban hatnak lapjaink évek
óta, s feladatuk ezután is az lesz, hogy a magyar közönség bennök érzelmeinek s vágyainak hü képviselőit találhassa,
A szerkesztőség ígérheti, hogy jeles munkatársainak ujabb szaporodtával a téli folyamot minél érdekesebb
közleményekkel gazdagitandja s a legnehezebb időkben is csupán hazafiui szellemtől sugalt iránynak engedend helyet lapjai
hasábjain.

Előfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordátva, vagy postai bérmentes küldéssel)

évnegyedre, azaz : október—decemberre
félévre, azaz : október—mártiusra 1861—1862

2ft.50 kr.
5 „ —„

^ ™ ™ ™ I Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány.
x
Csupán

H

Vasárnapi Ujságí
félévre 3 ft.
évnegyedre 1 ft. 50 kr.

^ P e n z e k bérmentes küldése kéretik.
Az 1861. évi II. félévi folyamból teljes számú
példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten,
egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Kiadó-tulaidonos Heekenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Nyolczadik évi folyam.

Pest, september 29-én 1861.
'I
A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/» ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.)

Czartoryski Ádám György herczeg. "
A függőben levő nagy politikai kérdések egyik legfontosbika, j Pétervárra megy. Itt Ádám György herczeg II. Katalin esászárnőa lengyel kérdés, ismét szőnyegre került. A hajdani Lengyelország j ben hatalmas pártfogóra,Sándor nagyherczegben pedig melegkeblü
minden részében napirenden vannak a kormányellenes tüntetések, barátra talált." Azonban alig hogy I. Pál a fia és a lengyel herczeg
az üldözött hazafiak jajkiáltásai viszhangzanak egész Európában, közt szövődött benső barátságnak nyomára jött, ez utóbbit követi
s talán ezúttal nem minden siker nélkül. Ha a nemzetiségi nagy minőségben azonnal (1797.) Turinba küldte. Sándor 1802-ben
eszmének sikerülend az absolut hatalom felett diadalmaskodni — trónra lépvén, herczeg barátját visszahítta és külügyi miniszterévé
a min nem kételkedünk — akkor a lengyel népnek sincs oka két¬ tette. Méltán kérdezhetjük: hogy történhetett az, hogy egy lengyel
ségbeesni, s joggal mondhatja el, hogy „Lengyelország nem volt, hazafi és az absolut orosz uralkodó közt oly benső barátság szövőhanem lesz!"
Idött? A dolog nyitja abban rejlik, hogy I. Sándor minden alkalom*
A dolgok igy állván, időszerűnek tartjuk, bemutatni olvasóink- mai Lengyelország iránti nagy rokonszenvéről beszélt, miáltal banak a lengyel emigratiónak nem rég elhunyt főnökét, Czartoryski j rátjában a legvérmesebb reményeket kelté Lengyelország visszaberczegetT" — Czartoryski
állítása iránt. A herczeg anyÁdám György herczeg, a
nyira bízott e nyilatkozatok¬
régi Jagellók egyik ivadéka
ban, hogy a földiéi által I.
született Varsóban 1770-ki
Napóleonnál tett lépéseket is
január 14-dikén, tehát két
roszalta. Hogy azonban ellenök
évvel hazája halála, Lengyel¬
működnie ne kelljen, 1807-ben
ország első felosztása előtt.
elbocsáttatását kérte, miután
Atyja, Ádám Kazimir her¬
az austerlitzi ütközetben s a
czeg, Podolia föhelytartó s
fiisiti békekötésnél jelen volt.
osztrák táborszernagy és anyja
Több évi visszavonultság
Flamming szász grófnő, rang¬
után, midőn a franczia császár
jához illő nevelésben részesikeze már nem ért a Visztuláig
ték s tanulmányai befejezése
s a varsói herczegség, a mily
végett Német-, Franczia- és An¬
gyorsan létrejött, ép oly gyor¬
golországba küldék. Ez utóbbi
san el is tűnt, Czartoryski ujoországban, hol hosszabb ideig
lag Pétervárra ment, hazájaérti
tartózkodott, alaposan tanul¬
régi fáradozásait megnyitandó.
mányozta az alkotmányossá¬
1813-ban a császárt Bécsbe és
got, melynek később legbuzParisba követte, a nélkül, hogy
góbb bajnokául tüntette ki
más vigaszt hozhatott volna
magát. Már 1792-ben résztvett
haza, mint egy lengyel király¬
azon harezban, melyet hazája
ság felállítását mint orosz tar¬
az 1791. máj. 3-iki alkotmány
tományt. Nem sokára ezután
védelmére Oroszország ellen
a 48 éves férfi Pac lengyel tá¬
folytatott.
bornokkal valami szerelmi ügy
miatt párbajt vitt, melyben
Lengyelország több izben
megsebesülvén, a vesztes ö lett
megújult önvédelmi harczaiugyan, de másrészt diadalt is
nak szerencsétlen befejezése
nyert,
mert Sapieha Anna herután, az orosz kormány a Czarczegnö,
a párbaj ártatlan oka,
toryskiak roppant terjedelmű
kezét
a
sebesültnek
adta (1818.)
birtokait is elkoboztatta, me¬
Czartoryski
egész
1830-ig te¬
lyek azonban osztrák közben¬
vékeny
részt
vett
min'
"
járás folytán újra visszaadat¬
ájában
előfordult
polt
tak, oly feltétel alatt, ha mindmenyben, bár nernV
a két Czartoryski kezesül Sz.CZARTOKYSKI ÁDÁM GYÖRGY HERCZEG.
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