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— Nyilatkozat. Illetékes helyről vett érte-
sülés nyomán ki kell nvilatkoztatnnnk , hogy a
V. V. f. é. 5. számában megjelent nagyszombati
tudósításnak egyes személyeket illető része alap-
talan koholmány, más része a tények elferditése,
minek czélja — ugy hiszszük — épen nem komoly
személyeskedés, hanem legfölebb a tudósítónak
időn (ÍShelyen kívüli farsangi kedvében keresendő.
Az illetők megnyugtatására ezt sietünk kijelen-
teni , a tudósítót pedig kérjük, hogy üres handa-
bandák számára keressen más tért.

— (Adakozásuk). A „Vasárnapi Ujság"
szerkesztőségéhez a mult héten beküldetett:

Az irói segély pénztár számára : Nyiregyhá-
záról egy tánczvigalom tiszta jövedelme Noszág
János által 40 ft.

A budai népszinház számára : Bécsböl az
ottani magyar iparos ifjuság által febr. 1-én ren-
dezett tánezvigalom tiszta jövedelme 62 ft. 80 kr.

tér. *)
Minthogy a Vasárnapi Ujság előbbi évfo-

lyamai egészben már alig kaphatók, de töredékek
még sok helyen találkoznak s többen óhajtják
azokat kiegészíteni : kéretnek az illetők az 1855-ik
évi folyamból a 2.5.8. 40,— az 1856-ikéviből pe-
dig a 29. 30. 35. számokat alólirtnak, ha nélkü-
lözhetők, megküldeni, ki az „Országtükre" első
félévi folyamát is folyó áron átveszi.

Alolirt szintén szolgálhat az 1855. 1856. évi
Vasárnapi Ujság folyamaiból töredékkel, akár
egyes számokkal. Az 1857-ik évi „Vasárnapi Uj-
ság" pedig középszerű állapotban, — hiány nél-
kül megkapható. Darócz (utolsó posta Beregszász)
1863 febr. 3. Keresztyén János.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóbató-
ság irányában vállal felelősséget a szerk .

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 6. „A ház becsülete" Dráma. 5

felv. Battu után Bulyovszkiné.
Szombat, febr. 7. „Lalin Rookh" opera 2 fel-

vonásban.
Vasárnap, febr. 8 „Liliomfí." vigjáték 3 felv.

dalokkal, Szigligetitől.
Hétfő, febr. 9. „Csacska nök." Franczia vig-

játék 3 felv.
Kedd, febr. 10. „Varázshegedü" és ,,Fort unio

dala" — Offenbach operettjei. Mindkét kis dal-
műben Huber Ida szerepeit Bognár Adél adta s
szép csengésű hangjával még inkább megnyerte a
közönség tetszését, mint előde.

Szerda, febr. l l . „Szeleburdi" Vigjáték 3felv.
Szerdahalyi a „szeleburdit",László hires szerepét
sok ügyességgelés elevenséggel játszotta, a közön-
ség folytonos tetszése mellett. A szereplők közöl
ki kell emelnünk Szigligeti Annát is. E fiatal szi-
nésznő a mai neki való szerepben haladásának
szép jeleit adta.

Csb'törtó'k, febr, 12. „A nyolczadik pont."
Vigjáték 1 felv. Murger, után ford. Szerdahelyi
— és „Egy viharos, éj" Er. vígj. 1. felv. Kövér
Lajostól.

Kuriai népszinház.
Febr. 6, „dritti" Szoinorujaték 5 felvonásban

Szigligetitől. Láttuk mi már e művet, ugyancsak a
népszínházban, a mainál sokkal jobb előadás mel-
lett is. S ha egyes szereplők hiányos játékát nem
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említjük is, az átalános szerep-nemtudást s akado-
zásokat megrovás nélkül hagynunk nem lehet.

Febr. 7. Budai Julia harmadik fóllépteül :
„A szigetvári vértanuk" I-ső felvonása és „Gyer-
tyatartó" franczia vigjáték 1 felv.

Febr. 8. és 9. ,, Dunanan apó és Jia utazása"
Operette 3 felvonásban. Offenbachtól,

Febr. 40. „Egy szoba két ágygyal." bohózat
1 felv. és „Nevelő ezer baj között." Vigjáték 2 felv.
Felvonások között Giusztina Baraldi deli' Ara k.
a. énekelt.

Febr. l l . ,,Dunanan apó és Jia utazása" Ope-
rette 3 felvonásban. Offenbachtól. Ez operette
annyira kedvenezévé vált a budai szinház közön-
ségének, hogy rövid idő alatt ma 11-edszer került
szinre, mindannyiszor tele ház mellett.

Febr. 12. ,,A szegedi kupe.cz." Népszínmű 3
felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
6440. Bécs. Gy — —. A kivánt arczképet elküldtük)

bár a kívánat okát nem sejtjük.
6441. B. Kajár. D. I. Most ugy találjuk, hogy a tárgy

nem hirlapba, hanem törvényszék elé tartozik, mert már
most „hamis okiratok" is belekeverednek a közleménybe.

6442. Falu végén. Könnyü verselés, de sokszor elzen-
gett régi nóta.

6443. X. Kellő. F. M. A czikk annak idejűben megér-
kezett; el is olvastuk, de sokáig tanakodtunk felette : ko-
moly dolog-e az vagy csak tréfa? Hajlandók vagyunk az
utóbbit hinni, s ez esetben mint „elmefutattás '-nak talán
találunk egyszer számára alkalmatos helyet lapunkban.

6444. y,;(Ia-KKfls/.en. H. Gy. Az okmányé napokban
indul. — A kérdést illetőleg tudathatjuk önnel, hogy a
Vasárnapi Ujságnak 1854—1862-ig való összes 9 évi folya-
mának egy keményen bekötött, teljes, eladó példányáról
van tudomásunk. Épen e napokban jelentették be. Az
eladó 10 ftot kiván minden évfolyamért, s igy összesen 90
ftot. Egyes évfolyamokat nem ad belőle.

6445. Édes szíilőm mi bánt? Bizonyos okoknál fogva
nem adható.

6446. .Miskolrx. B. B. Ajánlatát szivesen fogadjuk,
az illető tér cs modor tekintrtbe ajánlásával.

6447. A marhavész elleni lekvár stb. A hirdetési
rovatba való.

6448. Arad. P. K. Minden kivánt szám most ujra el-
küldetett. Mikép maradhattak el eddig is, azt itt meg nem
foghatja az illető személyzet, mely lelkiismeretesen teljositi
kötelességét. Hanem némely helyen azok a posták! — de
nem szidjuk öket, mert akkor még póstábbakká lesznek.

6449. Csatára fftl . . . . Oda bizony! — Majd elhall-
gat uramöesém.

6450. Pest. K. T. Jó lesz. Köszönjük.
6451. S. A. Ujhely. T. S. A P. lI. első számai elfogy-

tak. Miután ebben inkább a napi érdekek tárgyaltatnak,
tulságos készlet belőle nem nyomatik.

6452. Népdalok. Legjobban tetszik nekünk bennök
az elsö sor :

„Az utolsó magyar ember a pásztor."
Erröl még eddig nem volt tudomásunk, A többi sorok

nem mondanak ujat.
6453. Balatoni Jónás. A felelettel teljesen meg va-

gyunk elégedve s inkább nem kérdezünk máskor.
6454. A bün áldozata. Nem divat már az ily rémsé-

ges novella. Százezer olvasónk közöl (a mennyi t. i. le-
hetne) ötvenezernek bizonyosan elrontanók vele egyegy
éjszakáját. Ezt pedig nem vállalhatjuk magunkra.

6455. Kelet-Iiulia. Monghyr. D. T. Vettük az ujabb
küldeményt s most az egésznek egybeállítására fogjuk
gondjainkat fordítani. Valami külön vállalatba szántuk azt.
Köszönetünket s szives baráti üdvözletünket.

6456. Dnróez. K. J . A kérdezett czikkek már régen
oda voltak szánva, a hova raost on is ajánlja. Nézetünk
szerint ott igen illő helyet fognak elfoglalni. Kérjük minél-
elébb a folytatást. A kivánt lapok iránt alább.

6457. Moesolád. B. K. A Magyar Ember könyvtárá-
nak I. kötete e hónap végén fog megjelenni. Előfizetések
folyvást elfogadtatnak. A kivánt számok ügyét elintézte a
kiadó-hivatal.

6458. T. Becs. 1.13. A küldött tárgyak annak idejében
megérkezteik s ugy emlékezünk, hogy ezt jelentettük is. Itt
vannak most is birtokunkban. Tudós emberek nézték és ta-
nácsolták, hogy ne vigyük tovább. Az az u. n. kővé vált
mézkörte emberi kézzel van készitve, ily forma kövéválás
a lehetetlenségek közé tartozik. Nem igen régi időkben
gyakran készitettek ilynemü csecsebecséket. A másik tárgy

akkor volna érdekes, ha a tojás el nem tört volna Mit csi-
náljunk vele? Visszaküldjük vagy megtartsuk?

6459. Hit, remény, szeretet. Tetőtől talpig gyenge.
6460. Krdésék leánya. Elfogadtatik.
6461. \'épek szent szövetsége. Nem mai napra való.
6462. lI. M. Vásárhely. Kérdő Márton. Elmés kér-

dező! Tiszteljük az ifjasszonyt!
6463. Kassa. P. Balog P. A kiadóhivatal válasza ez :

Igaz, hogy a mult évi septemberben jött egy elöfizetés a
julius — deczemberi folyamra, de mivel akkor már juliusi
számok nem voltak, az 5 ft. beíratott okt. —martiusra. Ja-
nuár elején ismét jött 5 ft. jan.—juniusra. Innen van a két
példány. Most tehát oly intézkedés történt, hogy az előfi-
zetés kiterjesztetett sept. végeig. Máskép a bajon segiteni
már most nem lehet.

6464. lidelény. S. B. A reelamatio elintéztetett. A
hiba a megrendelés alkalmával történt.

6465. Győr. A. H. A vers nem közölhető.
6466. Körös-Ladány. S. M. A jó kivanatot köszön-

jük. Óhajtását teljesitni fogjuk.

— A Vasárnapi Ujság 1855. és 1856. évi folyamai
kerestetnek.

— A Vasárnapi Ujság 1854—1862. évi összes 9 éri
folyama, bekötött teljes példányban eladó. Mind a 9 évfo-
lyam ára 90 ft.

Bövebb értesítéssel szolgál a szerkesztőség.

SAKKJÁTÉK.
164-ik számu feladvány. — Bayer K o n r á d t ó l

(Olmützben).
(Még egy mutatvány a londoni versenyen elsö dijat nyert

szép és nehéz feladványok közöl.)
Sötét.

gi b c d e f
Világos.

Világos indul, s ö-ik lépésre matot mond.

159-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

Világos.
1) lI g 6 — f 4 :
2) V h ő -- e 6
3 ) H d 6 — e 5 f
4 ) H f 4 — e 6 :

Sötét.
d 4 - e 3 : A)
f 7 — e 6 :

K e 4 — d4 (legjobb)
tetszés szerint.

1)
A)

)
2) g 2 — f 3 : +
3) II d 3 — e 5

2

H e 5 — f f
K e 4 — e 3
H — v. F — e 5 :
X e 3 — f 3

5) H g 2 - h 4 jr
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor. — Vátzon: Niczky Pál. —Parabulyban : Rothfeld Jó-
zsef. — Pesten : Cselkó György.— Kassán : Skvór Antal.
— Kun- Szent- Miklóson : Bankos Károlv.

A Vasárnapi Ujság mai számához
van csatolva Láczay Szabó Károly sáros-
pataki magyar kova-malom kövek árjegy-
zéke (2,000 példányban.)
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T ARTALÖ M.
Dósa Elek (arczkép). Sz. — Kőszeg ostroma. Ko-

mócsi. — Miranda (folytatás). Jókai M. — Nagyvárad
1860-ban (vége). Csúthy Zs. — A gyufa igazi feltalálója.
Csarnay. — A gyantái uj ref. templom (képpel). Rácz
István. — Az osztrák állam-vasut-társaság-ipartelepei. —
A tarantelpók. - Történelmi kalászatok. Lehoczky. T. —
Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereske-
dés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemimi csapások. — Mi ujság? — Nyilt tér. — Nem-
zeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondani való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő P á k h Albert (lak. magyar-utczal. Sz. ».)

A Vasárnapi ljsá£ IS03. évi teljes számu példányaival mé^ folyvást. - a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó számokkal szolgálhatunk.

Kiadó-tnlujdono« Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer é.« Ht-rkmaBt, «gn-t«-m-uu-za 4-ik naám alatt Peet«» 1863.

Tizedik évi folyam.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k I § 6 3 évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva •

(január-december) 10 ft. | pd i évre (január-június) *Egész évre

Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

6 ft.
3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

5 ft.

• • . 6 ft.
. . . 3 ft.

Mult vasárnap a két főváros népsége
ünnepélyes temetésnek volt tanuja. A nép-
szerü költőt, Lisznyai Kálmánt, ki hosszu
szenvedések után febr. 13-án a budai csá-
szárfürdőben halt el, kisértük végső nyug-
helyére, a pesti temetőbe. —

Lisznyai egyike vala
azon költőknek, kik a leg-
szebb reményekre jogo-
sitva lépnek fel, kiktől a
közönség — elsö dalaik
után itélve — folyvást
valami nagyot, rendkivü-
«t vár. Azonban csak pá-
lyájok, egyéniségök és
sorsuk rendkivüli; szen-
vedésök és szerencsétlen-
ségök nagy; oly nagy,
hogy elnyomja kedély vi-
lágukat; b e f e j e z e t l e n
a a gy j a képzelödésük mü-
vét s az utókor, mely al-
kotásaik szellemét vagy
n é p s é g é t keresi, a ha-
lomra szórt ötletek között
ín ár csak az egyes érzé-
sek nyomaiból ismeri fel
a szeretetre méltó egyéni-
séget, kinek saját korabe-
liéi, még termékeny ere-
jét csodálták.

És valóban a „Palócz
dalok," „Madarak pajtá-
sa," „Dal-zongora" irója
egyike volt a legtermé-
kenyebb költőknek, ha ez
alatt csupán a versek szá-
dat kell értenünk. Ter-
mékeny : fejlődési fokok
nélkül; mert ha a pályá-
ja kezdetén és végén —
a ),szivemhez" és „lélek-
í an költésze" czim alatt
l r t költeményeket vesz-
s z » k : köztük ahg van
valami különbség eszmei
tisztaság, frig é 8 m é l é f_

f f tekintetében, söt ta-
Jan elsö költeményei job-
ban megragadják a szi-
vet; több gyönyört, na-

L i s z n y a i K á l m á n .
(1822—1863.)

gyobb élvezetet nyujtanak a képzelödés-
nek.

Lisznyai igen korán, gyenge ifjuságában
lépett fel a költöi pályán s emlékezünk rá,
mily kedveltek, mily kapósak voltak dalai •
nem volt iskolai ifjuság, önképző társulat,'

L I S Z N Y A I K Á L M Á N .

müelöadás, hol az ö verseit nem szavalták
Annyi tény, hogy midőn Petőfi irogatni kez-
dett, nem vala merészebb ambitiőja, mint a
Lisznyaiehoz hasonló verseket irni vaev
inkább M ő közkedveltsége- és népszerüsé-
gével birni. Késöbb, Petőfi pályájának dél-

pontján, Lisznyainak nem
vala forróbb vágya, mint
költő-társa által megéne-
keltetni, ki Tompát, Keré-
nyit, Aranyt stb. megéne-
k e l t e - „Majd, ha meg-
h a l s z , Kálmán , akkor
megénekellek," mondá
enyelegve Petőfi. És Sán-
dor vala a „tizek" közöl"
az elsö; Kálmán a negye-
dik, a ki elköltözött — s
az ének elmaradt.

A „tizek" 48 elött fía-
tal irók társulata volt,
mely önálló fellépés által
emaneipálni akarta ma-
gát a kiadók önkénye
alól; azonban az akkori
mostoha viszonyok kö-
zött, mint „társulat" ered-
ményt nem mutatott; de
egyes tagjai késöbb ki-
tünö helyet foglaltak el
az irodalomban. Petőfin
és Lisznyain kivül Keré-
nyi és Obernyik is el-
költöztek már az eredeti
„tizek" sorából.

Lisznyait a forrada-
lom után, midőn „Palócz
dalaival" először megje-
lent, szárnyára vette a
hir; és soha költő rövi-
debb idö alatt sem na-
gyobb népszerüségre nem
emelkedett, sem munkája
nagyobb kelendőségével
nem dicsekedhetett. De
öt e népszerüség inkább
elkapta, mint fejlesztette.
Még egyszer „dal-esté-
lyein" tünt fel, melyekkel
az országot bejárta s me-
lyekben nagy szavalati .

Pest, februárius 22-én 1863.

S-ik szám.



ügyességéről és mindig hires pohárköszön-
tési rögtönzéseiről tett tanuságot, mik őt
nemcsak a társaság legeredetibb egyénisé-
gévé tették : de szónoki talentumának is
nem csekély nyomaira mutattak.

Lisznyai csinos, nyalka, eleven és nyá-
jas ifju volt. Beszéde, társalgása, szikrázott
az eredeti, bizarr ötletektől. Egy időben,
midőn a redout-bálok még jó hirben voltak,
a cotillon lánczfigurája közben, midőn tán-
ezosok és tánczosnőt felváltva egymásnak
nyujtják kezeiket, a hamar lángoló költő
egy hölgy kezét hevesebben találta megszo-
ritani, mint a bevett szokás megkivánja. A
magát sértve érzett no, talán feltűnni aka-
rásból, megáll és szemrehányásokat tesz;
Lisznyai egész udvariassággal mentegető-
zik : „bocsánat — e kézszoritás nem nagy-
fádnak volt szánva" — mire a körülállók
nem titkolhaták el helyeslésöket a költő lé-
lekjelenléte felett.

Lisznyai Kálmán született 1822 oktober
13-ikán, Herencsényben Nógrádmegyében.
Iskoláit Losonczon, Eperjesen és Pozsonyban
végezte, hol az 1843—44 országgyülés alatt
a fiatalság egyik kitünö tagja volt. Az ügy-
védi vizsgát letette s nógrádmegyei aljegyző
és késöbb táblabiró lett. Itt azonban nem
soká maradt s Pestre jött. 48-ban tagja volt
azon küldöttségnek, mely Pest városa részé-
röl az unio ügyében Kolozsvárra ment. Itt
mondá, az ő szokott, széles palócz kiejtésé-
vel amaz országossá vált phrázist : „mi va-
gyunk a puszták sasssai ti vagytok a bér-
ezek sassai."

A forradalom után hosszabb időt töltött
egy lengyel ezrednél Tyrolban. Midőn kisza-
badult, közlegény pajtásai, itt Pesten az ez-
red keresztülutazván, fel is keresték, kiket
pazar bőkezűséggel — mely jó szivének
örök gyengéje volt — fényesen megvendé-
gelt. A barátság vala cultusa; és az ország-
ban tán senkinek sem volt több személyes
ismerője mint neki, ki oly kevéssé válogatta
meg az egyéneket, mint semmi különbséget
sem tön a pénz-nemek közt, melyek becsét
nem ismerte. Forradalom utáni élete inkább
kalandszerüen, mint rendszeres munkásság-
gal folyt. 1853-ban nőül vette Halász Idát, ez
angyal jóságu nőt, ki a szeretet és női felál-
dozás példányképe. Özvegyét és két szép
gyermekét, oly sanyaru állapotban hagyta
maga után, melyet csak az elhunyt számos
barátainak részvéte enyhíthetne — s a sokat
igérö két gyermek jövendője érdekében,
óhajtjuk, hogy ez be is következzék.

Lisznyaiban még a legszigorubb er-
kölcsbiró is kénytelen a jó szándékot, az
akarat tisztaságát, a hazafiui nemes érzést
elismerni, és sajnálni, hogy annyi költöi és
emberi szép tulajdon, a sors végzése szerint,
saját keblében is annyi legyözhetlen aka-
dályra talált, s erejéhez méltó, ragyogóbb
eredményt nem mutatott. Székely József.

Anyámnak.
Világba lépsz fiam, élet szinpadára,
Melyen főszerepét az önérdek játszaza!
A hol szerepünket száz körülmény súgja,
Közép ut az élet biztos irányutja!
Am azért — ne csüggedj az élet-ösvényen,
Ég kegyelme óvjon, áldásom kísérjen . . .
Lebegjen fölötted szivemnek szerelme,
Az élet vészei vigyenek bár merre . . . .
Az élet véezei akármerre hánynak :
Megőrizd emlékét szerető anyádnak!

— Ezt mondád egykor a messze távozónak,
S aggódó szemeid utána szálltának . . . .
Nézve a távolba : mint egy imakönyvbe,
Mintha jövendőjét olvasnád belőle!
Még többet szólt a köny, szemed néma könye, -
El sem is felejtem — sokáig . . . . örökre. . . .

Mintha csak ma volna, olyan jól emlékszem.
Sötét felhők szálltak akkor fenn az égen, —
Midőn elindulok a széles világnak, —
Lelkemen is felhő : hogy sohasem látlak!
Ki is hitte volna, hogy ujra meglátlak?!
Hajnala hogy leend — szivem bánatának?!

S ime már eloszlott lelkemről az éjjel
Ujra látlak anyám! ujra . . . uj reménynyel!
Noe galambjaként hozzád visszatérve,
A hideg világból szerelmed ölébe. — —
Szerelmed kisért el, a hozott meg engemet, —
De én is meghoztam épen szerelmedet. . . .
Emléked, jó anyám! megőrizem épen,
Miként drága kincset a tenger mélyében. —
Hajh pedig voltam ám az élet színpadán,
S a világ csáblelke közel is jött hozzám. . . .

Oh de hagyjuk képót mostan a világnak,
Hadd felejtsem anyám, midőn ujra látlak!
Csakhogy visszahozott sorsom — a kis házba —
Vagy már ne űzne el, többet a világba,
I t t vagyok én boldog — szerető öledbe,
Mintha egy szebb világ szerelme ölelne . . . .
Mintha belátnék én — innen a mennyekbe :
Hadd borulok anyám, a te kebeledre!!

Dömén Pol.

Miranda.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

(Folytatás.)

Mikor Hurtado felnyitá szemeit, egy kő-
épületben találta magát, mely hasonlit
azokhoz, a minőket gyermekek épitenek kár-
tyából, alól széles, hosszu sor, minden eme-
let egy szakaszszal kevesebb, a legfelső csak
egy szoba. Az Inkák idejében igy épitettek.

0 a legalsó osztályban lehetett, mert fél-
téből egy egész teremsorozaton láthatott
végig, minden terem nyilasánál lándzsás
őrök álltak.

Körülötte nők jártak-keltek; idegen réz-
sárga arczu némberek, ifjak és vének, szépek
és ruták. Kezei le voltak kötözve fekhe-
lyéhez.

A mint szemeit felnyitá, a nök nagy zajt
ütöttek s e zajra a legszélső teremből meg-
indult egy csapat férfi, kiknek vezetője sok-
ban hasonlított Mangorához. Az ind-arezok
különben is nehezen különböztethetők meg;
Hurtado annak képzelte őt; s elgondolá,
hogy milyen válogatott kinzás az a pokol-
ban, valakinek megmutatni halálos ellensé-
gét és kezeit lekötözve tartani.

Az indusfőnök inte kiséröinek, hogy
maradjanak a külső szobában; ö egyedül lé-
pett a lekötözött spanyol elé.

— Ellenség, szólt hozza tördelt spanyol
nyelven, meg vagy kötözve, tehetetlen vagy,
bepólyált gyermek vagy. Utolsó vagy a fe-
hér férfiak közöl, a kiket a tenger hozott
szárnyas uszó házban. Mi öltük meg őket.
Erősebbek voltak fegyverrel, megöltük öket
csalfasággal; utánunk jöttetek boszutállani,
megfogtunk benneteket csalfasággal. Husz
társad élve került kezünkbe; nekünk nem
volt vasöltözetünk, nem is próbáljuk a tiete-
ket viselni : olyan az, mintha valaki magá-
val hordaná a tömlöczét. De azért még is
legyőztünk benneteket. Bátyád, a fehér
oroszlán, megölte az én bátyámat, Mangorát.

E szóra elégülten sóhajtá fel Hurtado.
— A megölt szellemének kiengesztelé-

sére én is .megölettem elfogott társaidat.
Mind megölettem öket. Válogatott kínzások-
kal ölettem meg. Egyet a veres hangyák
fészkébe köttetek ki. A hangyák ették meg
élve. Másikat nyers bivalybőrbe varrva a
forró napra tétettem, a zsugorodó bőr szori-
totta agyon. Mást gyantával vonattam be, s
hagytam égni, mint a fáklyát. Egyet lehaj-
tott pálma-sudarakhoz köttetve lábainál
fogva lassankint hasittattam ketté. Mind más
meg más halál nemével ölettem öket meg;
mert a megholt szelleme az ilyenekben gyö-
nyörködik s a megöltek szellemeit engesz-

telni szükséges. Most csak te vagy még
hátra. Te magad, a férfi; és még egy nő, a
feleséged.

Hurtado szivén nyilait keresztül ez a
szó. Miranda él! és itt van!

— Ti ketten vagytok az okai ennyi ha-
lálnak ; mért hogy olyan nagyon szerettétek
egymást. Mangorát megrontották nőd sze-
mei , hogy nem akart mást szeretni csak őtet.
Nőd pedig nem akart mást szeretni, csak
téged. Ti vagytok a legnagyobb bünösök;
nőd, a miért olyan szép, és te, a miért ugy
szeret. En felfogadtam Mangora szellemének,
hogy titeket foglak legjobban megkinozni.
Jobban, mint társaidat, a kiknek némelyike
egy hétig kínlódott. A ti kínjaitoknak to-
vább kell tartani. Halljad, miként?

Hurtado arra gondolt, bárcsak Miranda
is meghalt volna.

— Sem téged, sem nődet nem öletlek
meg, folytatá az indusfőnök kegyetlen nyu-
galommal. Ti élni fogtok. Be sem záratlak
benneteket; járhattok, kelhettek szabadon. El
sem választalak egymástól benneteket; egy
házat adok át számotokra, abban lakjatok
tetszéstek szerint. Mindennel el lesztek látva,
a mi az életre kell; szolgálni fognak benne-
teket cselédek, mint saját magamat s jaj
annak, ki egy hajatok szálát meggörbíti. Az
mintha csak a bálványisten szemébe köpött
volna.

Hurtado bámulva nézett az indusfö-
nökre, ki mindezt a legkegyetlenebb hideg
düh kifejezésével mondá el.

— Hanem — egyet tudj meg, fehér em-
ber. Együtt lakhatol, beszélhetsz, járhatsz,
együtt ehetel feleségeddel; de kettőtök közt
fog feküdni az éles bárd. Tudod-e, mit je-
lent a közbenfekvö éles bárd? Nem tudod.
En megtanítalak ra. Szeretitek egymást?
Nagyon jó. Fiatalok vagytok? Igen jó. Lás-
sátok egymást; beszéljetek, sohajtozzatok;
hizelegjetek egymásnak, epedjetek álmatlan
éjszakákon át egymásra gondolva, ez mind
szabad: de egymást megölelni, megcsókolni
nem lesz szabad. Egy éber ör fog reótok
mindenütt vigyázni, ébren és aluva; otthon
és odakünn ; a házban és az erdőn. Megvesz-,
tegethetlen árnyék fog utánatok járni, a ki
elárul, és ha egyszer, egyetlen egyszer el-
hagynád magadat ragadtatni arra, hogy nő-
det megcsókold, akkor egymás szeme láttára
foglak benneteket halálra kinoztatni. —
Most tehát légy feloldozva, és járj szabadon.
Asszonyod lakásodon vár reád. Ő is épen
igy tudja, hogy az ö csókja megöl téged;
mint te tudod, hogy a te csókod megöli öt.
Most menj hozzá és élj, a meddig akarsz . . .
Siripa királya azt itélte felőled.

Oh valóban Siripa király a legkegyetle-
nebb volt minden kaczikák között, a kik va-
laha élni hagyták azt, a ki meg akart halni.

(Folytatása következik.)
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Hírlapíród almunk a 19. században.*)
Elsö közlés. 1801 — 1830.

Midőn a mult század utolsó tizedében,
egyszerre három politikai magyar hírlap je-
lent meg a birodalmi fővárosban, akkor ha-
zánkban nem volt magyar lap. Csak a jelen
század elejével,—-midőn hazánk fővárosában,
Budán, a „Pesth-Ofner-Zeitung" képviselö
egyedül a hírlapirodalmat, — kezdé nehány
jelesünk, s azok élén Kulcsár István, a nagy
hazafi, azon vakmerő tervet forralni agyá-
ban , hogy hírlapirodalmunkat átültetvén

*) Lapunk mult évi folyamában volt közölve „Hír-
lapirodalmunk a 18-ik században." Ugyanazon szorgalm»s
tollbdl származik a jelen összeállitás is, mely az adatok
hitelessége s teljessége tekintetében igen becses irodalom-
történeti adalék, mit t. olvasóink figyelmébe ajánlunk.
Szerk.

hazánkba, — jövőjét biztosítsa: — mi végre
sok küzdés után sikerült. — Most már a vi-
déki városok is meghaladták e tekintetben
az akkori fővárosihirlapviszonyokat.— Lás-
suk, a már rég feledékenységbe ment lapok
időrendi sorozatát.

A jelen század elején a politikai magyar
lapok következök voltak :

„Magyar Kurir'1. 1787-ben keletkezett
Bécsben, s ott folytatta pályáját; hetenkint
két száma jelent meg kedden és pénteken
nyolezadrétü íven. 1801-ben szerkesztették
Décsy Sár.luel, Albisi Pánczél Dániel. 1810-
ben alakját megváltoztatván 4-rétben jelent
meg. — 1815-től Décsy Sám. betegsége miatt
(1816-ban meghalt), a lapot — melynek
1818-ban 1200 előfizetője volt — Pánczél
Dániel maga szerkeszté; 1821-ben társul
Igaz Sámuelt vevén maga mellé, a szer-
kesztés egész terhe ennek vállaira nehezült.
— 1825-ben Igaz Sámuel kilépvén a szer-
kesztőségből, ismét egyedül vitte a szerkesz-

. test Pánczél Dániel 1827 dec. 15 ig; —
ekkor, miután a Kurírt 36 évig szerkesztene,
Bécsben nagy szegénységben meghalt. A
már haldokló hirlap folytatását Márton Jó-
zsef tanár vette át s melléklapjával együtt
szerkesztette. A Kurir és melléklapjának
ára egész évre Bécsben 20 ft, postán küldve
28 ft. volt váltó cz.-ban. Nyomatott Haykul
Antalnál. Az uj kiadó-szerkesztő az 1828-ik
év elejével megjelent programmját ezen sza
vakkal végzi : „reménylem, hogy ezen ujsá<:
a „Hazai és Külföldi Tudósitások" és as
„Erdélyi Hazai Hiradó" mellett is uj életr
kaphat, és erre, s személyemre nézve bére
kesztásül, alkalmaztatva, még csak azt mon-
dom, a mit Esau mondott vala az Attyának
Isáknak (I. Mos. XXVII. sz.) midőn ez ő
helyette, tévedésből, Jákobot áldotta meg
Kedves Hazám! avagy csak egy két áldásoc
vagyon e Teneked? áldj meg kérlek — vala
hára — Te fijadat, engemet is, Márton Jo
séfet. (Tud. Gyujt. 1828. IL). — A lap —
béltartalmát illetőleg — leginkább külföldi
hirekkel foglalkozott, a hazai ügyeknek alig
szentelvén nehány sort; mind a mellett ha-
zánkban igen el volt e lap terjedve leginkább
a fraczia háboru alatt, ugy hogy mai nap
sem ritkaság ezen hirlapot — azon időből,
midőn czimképül trombitás száguldó huszár
diszité homlokát — vidéki porlepte könyv-
tárakban feltalálni. (Tud. Gyujt. 1818 Lkot.
119 lap. X. köt. 113 lap. Pannonia 1848 IL
félév 1. sz.) A Kurir mellék-
lapjai : az Igaz Sámuel által 1824-ben szer-
kesztett „Kedveskedő,'1 mely sok csinost,
hasznost és érdekest ada; kár, hogy nagyobb
elterjedésben nem részesült. (Tud. Gyujt.
1826. X. 105. Élet és Literatura 18261.309,
1828-tól kezdve a „Sokféle" vegyes encyclo-
paedicus tartalommal. Ez is mint az előb-
beni, hetenkint kétszer, nyolezadrétü iven
jelent meg.

A „MagyarHírmondó." Politikai lap, me-
lyet Görög Demeter és Kereken Sámuel 1792.
elejével alapitották és irtak Bécsben. Kere-
kes Sámuel 1800-ban meghalálozván, a lap
szerkesztését Sándorffy Józzef orvos doktor
folytatta egy ideig. Ez alatt a Hirmondó
szerkesztéséhez ketten hivattak meg : u. m.
Munkácsról Kömlei István ref. lelkész, és
Márton József a lőcsei gymnasium tanára.
Kömlei 180Ó őszén Bécsbe jővén, a lap
szerkesztését átvette, de csakhamar elbetege-
sedett, ámbár Görög mindent elkövetett,
"?gy Kömlei orvosok segélyével egészségét
Vlsszanyerhesse, rajta segiteni nem lehetett;
^ o ryos tanácsára 1801 ben családjához
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meghalt. Kömlei betegsége sulyosodván, a
•Hírmondó szerkesztését Márton József vette
at, a ki Lőcséről 1801-ben januárban érkezett

Bécsbe; minthogy azonban a Görög Demeter
által kiadott Magyar Atlasz készíttetése kö-
rül volt elfoglalva, a Magyar Hirmondó
szerkesztésére Császár Józsefet hivta meg
Görög, ki akkor a göttingai egyetemben ta-
nult, a honnan visszajővén, a hirlap szer-
kesztését 1802-ben átvette, s azt mintegy
másfél évig folytatta, mig annak 1803-ban
— midőn ö felsége Görögöt udvari nevelővé
kinevezte — időközben meg kellett szünnie,
a lap 1300 előfizetői a M. Kurírnak átadat-
ván, kik junius végeig ezen lappal kárpótol-
tattak. — A M . Hirmondó is 8-adrétben
jelent meg, hetenkint kétszer hozván egy-
egy ivet; ezenkivül kedveskedésül a kiadó
„Magyar Atlasz11 térképeit (1803-ig 40 ké-
szült el) küldözé szét előfizetőinek. Ezen lap
sem foglalkozott sokat hazai ügyekkel, mégis
többet találunk ebben megyei közéletünkről
— egyes tudósítóktól beküldve — mint a
Kurírban, jóllehet nem részesült aránylag
oly nagy pártolásban, mint a Kurir. Nyoma-
tott Bécsben,Hűmmel J .D. betűivel. (Márton

. József: Görög Demeter Életirása Bécs, 1834.
1 21—25. lapok.)

Midőn a Magyar Kuríron kivül többi
hírlapjaink elnémultak, Kulcsár István ta-
nár alapitá Pesten, szerkesztése mellett, a
pozsonyi Hirmondó után Magyarországon
az első rendes hirlapot, mely .,Hazai Tudó-
sitások'1 czimmel 1806 júl. 2-án szerdán
megindult 4-edrétben, hetenkint kétszer
szerdán és szombaton adván egy ives szá-
mot. Nyomatott Trattner nyomdájában. —•
Ez volt Pesten az elsö magyar hirlap, és
átalában az elsö magyar lap, mely negyed-
rétben jelent meg. — 1808-ban a külsö or-
szágokat érdeklő tárgyakat is felvevén,
czimét „Hazai s külföldi Tudósitások"-ra
változtatá. Teljes czime a czimlapon ez :
Nemzeti Ujság, vagyis Hazai s külföldi Tu-
dósitások. A Magyar Nemzetnek közjavára.
Irta s kiadta Kultsár István." — A Tudósi-
tásokhoz toldalékul adatott a „Neuwiedi
Ujság," akkor hires német lap kivonata, itt
ott annak modorában készitett eredetiekkel,
melyet 1810-ben Szemere Pál szerkesztett,
ki akkor Pesten tartózkodván Kulcsár mel-
lett segédeskedett. (Toldy : Magyar Iroda-
lom kézikönyve IL 130) Ezenkivül csatolta-
tott a lap mellé 1810 óta tudományos vagy
gazdaságbeli „Toldalék" is fél iven, mint
rendkivüli melléklet. (Tud. Gy. 1821. XII.
65.) 1817-ben már uj magyar müveket és
irókat jutalmakban is részesített a kiadó, s
ezen évkezdetével alapitá a kiadó-szerkesztő
társlapját „Hasznos Mulatságok" czimmel,
mely 8-rétben hetenkint egyszer jelent meg
egy iven, hozván sok ismeretterjesztő egy ve.
legén, költemények-, nyelvészeti czikkek- és
talányokon kivül apróbb történeti értekezé-
seket is, különösen Horvát Istvántól többet;
elsö kötetei 1817—1819-ben Tóth László
gondviselése alatt azt tevék, mit Ragályi
akart tenni Segítőjével (Tud. Gyujt. 1826.
X. 104.) „A szépnem várakozásainak nem
mindenben felelt meg, hogy azt tanítván
mulattatta volna. (Laura. 1824. I. 41.) — E
két lapnak 1818-ban 750, 1821-ben 850 elő-
fizetője volt 16 fttal. (Tud. Gy. 1818. X. 113.
Schams. Beschr. Pest. 1821. — Tud. Gyujt.
1822. IV. 64—80.) — Kulcsár István 1828.
márcz. 30-án meghalálozván, a lap tulajdon
ioga özvegyére, szül. Perger Annaaszszonyra
szállott, a szerkesztést pedig Kovács Tamás
bölcsész- és jogtudor vette át, ki Pesten
831 maj. 16-án halt meg, kora 32-ik évé-
ien. (Nagy Iván. Magyaror. Családai. VI.

412.)

A Magyarországon megjelent magyar
apókon kivül ez időközben keletkezett Er-
lélybcn a legelső magyar politikai lap „ Er-
'élyi Híradó" czimmel, melyet Pethe Fe-

rencz alapitott és szerkesztett. Kolozsvárott.
Megjelent az első szám 4-rétben 1828. jan.
1-én, folytatván pályáját hetenkint egyszeri
megjelenéssel. — (Kritikai Lapok. 1831. I.
49.) Társlapja, melynek teljes czime: ,.Nem-
zeti Társalkodó. Irták az olvasók, a lehető-
ségig rendbeszedte és hetenkint kiadta Kis-
szántói Pethe Ferencz Kolozsváron. — 1830
elejével jelent meg, melyből a szerkesztőség
200 példányt küldött szét ingyen megismer-
tetés végett. (N. T. IL 224. Jelenkor Ency-
clopaedia. 1858. 81. lap). — Mindkét lap ára
10 ft. p. p. volt egy évre, külön a N. T. 5 ft.
p. p. —„A Nemzeti Társalkodó tudományos
és mulattató tartalma közkedvességüvé,
Erdély legjelesebb íróinak közremüködése
becsessé tette, mig Nagyajtai Kovács István-
nak történetnyomozó, Nagy Ferencznek uta-
zásai, Kemény Zsigmondnak történeti czik-
kei, a benne elszórt számos históriai adat
olykor kútfői fontosságot kölcsönzének neki."
(Szilágyi S. uj Magyar Muzeum 1860.11. 18.)

Szaklapok, melyek rendesen jelentek meg
ez időközben, a következők voltak :

,,Nemzeti Gazda,v&gy a Magyar Nemzet
Nemzeti gazdasága, s ebbeli kereskedése vi-
rágzásának előmozditása, melyet a Nemzet
szorgalmatos Fiainak segedelmekkel, Heten-
ként készitgetett T. Kisszánthói Pethe Fe-
rencz, a Pallérozott mezei gazdaság irója,
kiadója." Ugyanaz, ki 1796-ban a „Gazdasá-
got czélzó Magyar Ujságot" szerkeszté. —
1814 elejével jelent meg elöször a „Nemzeti
Gazda" Trattner János Tamás kiadásában
Pesten, nagy 8-rétben hetenkint egy iv, —
és 1818 junius végével pártolás hiányában,
— 180 lévén ekkor előfizetője — megszünt.
9 kötet sok technológiai rajzzal jelent meg
belőle. Munkás részt vett annak szerkeszté-
sében Kerekes Ferencz. Az egésznek ára 12
ft. p. p. (Tud. Gy. 1821 XI. 65. Uj Ismere-
tek Tára V. 61. Jelenkor Encydopaedia..
Pest 1858. 81. — Eggenberger : Magvar
Könyvek. Pest 1829. 46.)

„Mezei Gazdák barátja." Egy gazdasági
Folyóirás, melylyel a két Hazának szolgálni
kivánt Angyalffy Mátyás András, több me-
zei gazdasági Társaságoknak rendes és való-
ságos tagja." — 1824-ben alapítva Pesten
hetenkint kétszer jelent meg, folytattatott a
következő évben kedvezőtlen körülmények
között. 1826-tól 1828-ig szünetelt. — 1829-
ben ujra folytatta Angyalffy a lapot, mely
1831 jún 30-án a 12-ik kötettel megszünt/
(Básthy Magyarok Emléke. Budán 1836. I.
233. — Tud. Gyujt. 1824. XII. 127 1828.
XII. 140. 1829. III. 127.)

„A természeti gazdasági és mesterségi
Fsmeretek Tára" szerzöjök és kiadójuk
Lánghy István és Lencsés Antal. Megjelent
1828. második felében, hetenkint kétszer
Füskuti Landerer Lajosnál Pesten. (Tud.
Gyujt. 1828. XII. 140)

( F o ) y t a U s o .,.

Bártfa egy része.
Midőn Sárosmegyének ez igen régi sza-

bad királyi városát, illetőleg annak csak egy
festői részét mutatjuk be: meg kell jegyez-
nünk, hogy e varos kedvezö helyzeténél
fogva egyike hazánk azon kevés városainak,
mely történeti adatokban igen gazdag levél-
és okmánytárral bir, és azért minden törté-
net-buvárt, ki e város régi eseményeit ku-
tatja, azon kedvező állapotba helyez, hogy
ezek segedelmével csaknem kimeritőleg ad-
hatja elö Bártfa történetét.

Mi itten inkább csak a rajzban közölt'
egyik részét kivánjuk magyarázni, a város
történetére vonatkozó adatokat akkorra
hagyván fenn, midőn az ódon város több ne-
vezetes részének rajzát is fogjuk hozni.
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Bártfa (németül Bartfeld) igen régi sza-
bad királyi város a Tapoly vize mellett,
Eperjeshez 5, Kassához 9 mérföldnyi távol-
ságban. A belváros hajdan igen erős kőfallal
volt körülvéve, melynek nyomait még ma is
láthatjuk, e kőfal körüli sánczok pedig ker-
tekké alakíttattak át. Az egész városon ré-
giség tiszteletreméltó jelleme vonul át, mely
az utast meglepi, s mintegy külföldi ó német
városba varázsolja. Atalában az egész be-
nyomás kellemesnek mondható, különösen
itt uralkodó rend és tisztaság miatt. Utczai
jól kövezettek és tiszták, a piaczon levő há-
zak pedig mind emeletesek.

É város története a legrégibb időkig
megy fel; már 1242 előtt nevezetes és vi-
rágzó város vala, midőn a tatárok elpuszti-
tották, IV. Béla király szép szabadalmakkal
látta el, hogy ismét oda édesgesse a megfu-
tamodott lakosságot, és az uj telepitvénye-
seket. Szabadalmakat nyert továbbá Róbert
Káro ly tó l
1320-ban, és
Nagy Lajos- :. ~";~r

tól 1376-an,
ki is királyi
v á r o s s á
e m e l v é n ,
ugyanazon
kiváltságok-
kal ruházta
fel, melyek-
kel Kassa és
Buda birtak.

Hogy a ké-
pünkön lát-
ható r é g i
várszerü fa-
lak és torony
hajdan kirá-
lyi vár vagy
kastély volt,
bizonyit ja
Zsigmondki-
rálynak egy
1412-ben ki-
adott, s e vá-
ros levéltá-
rában létező
o k m á n y a ,
mely világo-
san mondja,
„hogy Bártfa
város polgá-
rainak kirá-
lyi kegyes-
s é g b ő l az
ott levö ki-
rályi várat
tornyostól
és udvaros-
tól együtt saját várnagyunk kezeiből visz-
szavévén, ugyanazon kedvelt polgáraink-
nak kormányzására, fenntartására és oltal-
mazására bizzuk, és megengedjük, hogy azok
a nevezett várat saját hasznuk és kényelmük
szerint felnyithassák és bezárhassák, ahogy
és a hányszor nekik tetszeni fog, jelen leve-
lünk értelmében azt mindig szabadon tehes-
sék és élhessenek vele. — Magáról a város-
ról és az itteni hires fürdőről nemsokára bő-
vebben fogunk emlékezni. Z. G.

fenyőből készült ama kis hajó, melyen gr.
Széchenyi Ödön m. é. julius havában ezen
utat Wilshofentól Pestig evezve megtette, s
melyen alólirt öt társként kisérte.

A „Sympathy" nevü vékony kis hajó
Londonban készült; — gőzösön a conti-
nensre szállitani könnyü volt, a nehézség
csak a vasuti szállitásnál kezdődött; a csol-
nakot t. i. hosszúsága miatt magas állványon
kellett a vaggonon elhelyezni, hogy a többi
kocsik alatta szabadon mozoghassanak. A
csolnak Bajorországban Wüshofen mellett
bocsáttatott először a Dunára, innen Linczig
gr. Széchenyi az utat egészen magánosan
tette, én csak itt találkoztam vele. Júl. 21-
kén reggel 4. órakor elöször voltunk együtt
és magunkra hagyatva, egyedül, a nagy fo-
lyamon.

Utunk szakadatlanul folyt; a reggeli
csendet csak az evezők egyforma csapdo-
sása szakitá félbe; néha kis kutyánk uga-

Kéjutazás a Dunán.
A mult nyáron gyakrabban volt emlitve

a lapokban gróf Széchenyi Ödön azon hosz-
szabb dunai utja, melyet egy, Angliából ho-
zott csolnakon Bajorországból Pestig, arány-
lag elég rövid idő alatt s férfias kitartással
végzett be.

Mellékelt rajzunkon látható az amerikai

i———a—iintimniiip == •••
B á r t f a e g y r é s z e . — (Sandy Gy. rajza után.)

tött egyet, ha a parton embert, vagy a maga
fajtáját pillantotta meg.

A folyam e vidéken keskeny és sodró; a
vizből kiálló sok szikla egy-egy természetes
vész-jel; a sziklák későbben eltünnek, s a
folyam akadály nélkül szélesbül; most záto-
nyok, — a dereglyések és tutajos tót atya-
fiak rémjei — apró és nagyobb szigetek
váltják fel egymást, és a mükedvelő hajós, a
táj szépsége által elkábitva, könnyen a szi-
getek labyrinthusába téved, melyből néha
bajos kiszabadulni. Bécs felett két óráig té
velyegtünk igy, mig a nagy folyam medrébe
vissza tudtunk térni.

Ott, hol a viz, •— megvetve a tulajdoni
jog szentségét — partot mos, az emberi kéz
nagy négyszeg kövekkel rakja ki a gátot; a
viz itt boszankodva iramlik tovább, és ily
helyeken röpülve haladtunk, talán egy lovas
sebességével is versenyezhettünk volna.

De nemcsak a tutajos tótoknak van-
nak, — nekünk is voltak rémjeink. Ha néha

egy bajor gőzös, (a mieink udvariasabbak vol-
tak) rémséges patent kerekével a csekély
vizben part felé szoritott, közel voltunk ah-
hoz, hogy nádszál könnyüségü jármüvünk-
kel egy kis hajótörést szenvedjünk. Fenye-
gettük is a kapitányt, hogy ha utólérjük
jaj neki: de az óriás gálya parancsnoka-
ereje önérzetében, legfölebb egy kis mosoly,
lyal válaszolt, s annak látszott örülni, hogy
bennünket megijesztett!

Utunk s megérkezésünk napja a bécsi és
magyar lapok által már előre tudva levén,
mindenütt szivesen fogadtatánk. Ha hajón-
kat, esti nyugalomra a partra vittük, (miu-
tán az oly könnyü jószág, hogy az éjjeli hul-
lámok önkénytes hatalmának ki nem tehet-
tük) segitett mindenki szives örömest, a gyer-
mekek pedig kiváncsian tapogatták, vajjon e
kis csoda mü vasból van-e, vagy üvegből.

Mölk'ón a toronyóra épen a délutáni hár-
mat ütötte, eléggé lankadtan, mintha az ak-

kori nagy hő-
séget ő is
érezné, mi-
dőn e regé-
nyes fekvésü
kolostor fa-
lai alatt ha-
ladtunk el.
A nagyszerü
látványba
voltunk e 1-
mélyedve,
midőn egy-
szerre a ma-
gasból ha-
t a l m a s to-
rokhang ki-
ált félénk :
„ Where are
you going
genfiemen ?"
(Hova utaz-
nak, uraim?)
Felpillantva
három kedé-
lyes a r c z u
tisztelendő
urat láttunk
egy pár-
kányra dűl-
ve, felénk in-
teni. Al ig
hogy reá ér-
tünk, annyit
válaszolni :
„No english
man, Hun-
garian , we
are going to
Pesth" (Nem

angolok, magyarok vagyunk, megyünk Pest-
re). És ezzel tovább eveztünk. Könnyü is volt
nektek ott fenn, hüvös szellőben, tán épen
fekete kávé mellett siestát tartani, mig mi
lenn a Dunán a nagy forróságban ugyan
csak pörkölődtünk!

Este Steinba értünk. Szintén nehéz sziv-
vel távoztunk innen, oly nyájasan, kedvesen
fogadtak a város szépei; hajónk orra — dia*
daljelként — virágbokrétával volt diszitve!
— Egy pár sóhaj, . . . kendő-lobogtatás, . . .
egy néma,.faré well"(Isten veled!)és Steint
és szépeit többé nem láttuk. Bécs előtt tiszta
lelkiismerettel haladtunk el a„Verzehrungs-
steuer-Kommissar" előtt, midőn azt kiáltotta
felénk : „Halt! nichts Steuerbares?" Szintén
jól esett azt a bizonyos utólérhetlen bajor
hajós-kapitányt itt megboszulhatni. — Po-
zsonyban a hajós-egylet szivesen fogadott;
Komáromban az ottani derék kávés vendég-
szeretetéből herczegi módon láttattunk el
holmi selyem-dunyhás ágyakkal, a mi egé-

azen szokatlan volt hajónk-edzett népség á
előtt.

Utunk egészben véve, minden nagyobb
erőlködés nélkül, 5 napig tartott; utolsó
napon azonban (Komáromtól Pestig) fel-
váltva 14 órát eveztünk; a hőség déltájban,
ép Visegrád alatt, oly tikkasztó lett, hogy
kénytelenek voltunk, nedves fehér kendőket
borítani fejeinkre. Minden nyugodott, néha
egy álmos molnár ásitozva mereszté ránk
szemeit, azután egyet nyujtózkodva, tovább
aludt, szinte irigyeltük az állapotát.

Már alkonyat volt, midőn távolból Bu-
davár és Pest tornyait észrevettük; lankadó
testünknek ez adott uj erőt; — jó barátok
vártak a parton, s a .viszontlátás örömei kö-
pött tartottunk biztos révünk-, a pesti csol-
nakda felé! Kéve József.

tékeny versenyre senki sem lép, termesz -tes, hogy
szállítmányait jó áron adhatja el.

Az északamerikai részint örlötten, részint
szemben, Angliába, Franczia- és Spanyolországba,
Déli-Amerikába, Kelet- és Nyugat-Indiába szál-
litja földtermékeit; besózott hussal (marha és ser-
téshússal) a világ minden hajóit ellátja, és ennek
nagyrészét a melegkörii tartományokban aszalthus
alakjában (carne seoco) adja el. Ételeit — főtt hust
és főzelékeket, — melyek a magyarnak teljesség-
gel nem izlenének — légmentes szelenczékbe
rakja, és ezekkel a hajókázó félvilágot bőven el-
látja, mely uton aprómarháit, vadait és kerti ter-
ményeit is értékesiti.

Jelenleg Braziliában tartózkodom, és csak-
nem kizárólag északamerikai termékekkel élek.
Igen óhajtanék mennél elébb magyar termesztmé-
nyeket láthatni, már csak azért is, hogy meggyő-
ződhessem, miszerint hazánk a kivitelt már meg-
kezdette, mert eddig hazánk szép termesztményeit
itt csak kevesen ismerik, s azon kevés is, a mi itt
megfordul, igen gyéren s csak drágán kapható.

A közlekedési eszközök, mint másutt, ugy
Észak-Amerikában is, a vasut, gőz- és vitorla-
hajózás, tavakon, folyókon és csatornákon, —
azon különbséggel, hogy itt a czélszerüségre s
takarékosságra különös gond fordittatik.

A vasutakat az Egyesült-államokban társa-
ságok épitik, s az engedélyt, minden biztositás
mellőzésével, s anélkül hogy a mellék-vonalak te-
kintetbe vétetnének, a kormánytól minden nehéz-
ség nélkül megnyerik.

Ezen társaságok gyakran részesülnek adó-
elengedési kedvezményben, különösen az észak-
nyugati államokban, és azon mellékes haszonnal
birnak, hogy az államtól olcsón megvett térsége-
ket később drágábban adják el.

A vasutépitésnél inkább az épitési tőkének
leszállítására, mint tartósságra és szilárdságra van
tekintet; némely amerikai vasuti hid Európában
még ideiglenesnek sem járná meg, s személybiz-
tossági tekintetből betiltatnék.

A fának ára és gépek általi megfaragása igen
olcsó levén, ez nemcsak hídépítésekre, de még
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Gróf Széchenyi Ödön „Sympathy" nevü dunai csónakja. — (Kéve József rajra után.)

A szállitás és közlekedés Amerikában.
Irta Tóth Kálmán, rasuti mérnök Braziliában. •)

Az uj és ó világban utazó magyar ember
eiőtt igen feltünő az északamerikai mezei termé-
kek elszaporodása, holott hazájának jóságban és
olcsóságban felül nem haladott termesztményei, a
világ piaczán alig ismeretesek.

Nem az északamerikai áruk minőségi előnye
*z> a mi a vevők előszeretetét magára vonja, ha-
? e m * Bzállitásbani jutányosság és gyorsaság;
hozzá járulván még azon körülmény is, hogy az
»menkai nemcsak oda megy, a hová meghivják,

anem hivatlanul is megjelenik mindenütt, a hol
reménye van, áruit eladhatni.

Miután pedig az Ő termesztményeivel jelen-

derék hazánkfiával ta-
W n ..er.ettUpu.tal..

nségének hasznára igyekszik forditani.

Észak-Amerikát nemcsak utazási leírásokból,
de hosszabb idei ott működésem alatt is megis-
merni és viszonyait tanulmányozni elég alkalmam
volt. — Borán kivül, melynek becsét csak odava-
lók ismerik el, Északamerika sokban hasonlit
honunkhoz, mindennemü mezei termesztményt
kiállít, melyek learatva s kicsépelve lehetőleg se-
rényen s olcsón szállittatnak piaczra.

Mint mérnök, nem határozhatok afelett,
mennyiben haladja tul Észak-Amerika a honunk-
bani gazdászati kezelést, a számtalan amerikai
gazdászati gép közöl, melyek a czélszerübbek, 3
hasznosabbak a mieinknél; s mennyiben ismere-
tesek s alkalmazottak nálunk az amerikai gépek?
ezt megitélni szakemberekre, a gazdászok ava-
tottabb ítéletére hagyom.

Feladatom, csak azon módokról emlékezni,
mikép szokta az amerikai ember termesztményeit
gyorsan és lehető legnagyobb költségkiméléssel
a piaczra szállitani, — s azon hiányok elmellőzé-
sére hatni, melyek szállítmányaink kezelése körül
félmerülnek.

országuti töltések pótlására is használtatik, midőn
egy tiz láb magasságú töltés helyett egy nyaktö-
rős fa-utvezetéket (trestle work) épitenek. Az ál-
lomások minden épületei ezen anyagból építtet-
nek és alaprajzuk mutatja, hogy az áruk szárazsá-
gára csaknem nagyobb figyelem fordittatik, mint
az utazók kényelmére.

A teher- és személyszállítási dijak olcsók,
mert a kiállitási költségek csekélyek, az égő
anyag olcsó és közel kapható.

Ha a vasut valami mellékvonallal versenysz,
akkor viteldijai gyakran változók.

Igy 1860-ban történt, hogy » Hudson-River
K. E. vasuti vonalon egy héten át ingyen tehetett
Albanyba utazni, mig a Hudson-gőzhajÓkon
ar: utazó az ingyen-vitelen kivül még a reggilit is
ingyen kapta.

Természetes, hogy sok vasúttársaság szomoru
véget érés sajnálatra méltó azok állapota, kik szé-
dito ujsági czikkek által ámittatva, vagyonukat
ekképen kihiresztelt vállalatokba fektetik.

Czélszerü volna, a kizáró szabadalom ea a ha*
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tártalan verseny közt egy szerencsés középutat
találni föl, mely mindkettőnek előnyeit egyesítené.

Az utazók kényelmére, a takarékossági elv
fenntartása mellett különös gond fordittatik.

Minden vasuti kocsin az utazók rendelkezé-
sére friss iható viz áll, két kályha melegíti a tért,
s a kocsi vége egy „elkülönített" helylyel van el-
látva, mig az európai vasutaknál efféle helynek
használata az elmaradhatás veszélye miatt csak
nagyobb állomásoknál gyakorolható. A kijelölt
állomásokon reggelijét, ebédjét, theáját oly roszul
(de az amerikainak jól) és ugyanazon áron kap-
hatni,[mint akármely városi szállodában.

Éjjeli utazók számára minden éjjeli vonatot
egy hálókocsi (sleeping car) követ, melyen 50
centért azaz : egy osztr, forintért tiszta lepedők-
kel ellátott, szőrzsákból, vánkosból és paplanból
álló hálóhelyet kaphatni — a szolga a ruhákat és
csizmákat kitisztogatja és az utazókat jókor föl-
kelti, hogy a kiszállás előtt egy minden szükség-
lettel ellátott helyiségben (washroom) öltözköd-
hessenek.

Az állomásokon kapható frissítőkön kivül,
menetközben gyakran lehet gyümölcsöt és édessé-
geket kapni, mert majdnem minden vonaton gyü-
mölcsárusokat és ezukrászokat találhatni. A „news-
boys" azaz hirlapáruló fiuk soha sem hiányoznak.
Egy kocsiban külön fiókjok van, hol a legujabb
napilapokon, illustrált angol és amerikai hetilapo-
kon kivül, a legujabb regények és politikai röp-
iratok kaphatók.

A szállitandó áruknak czélszerü kezelése kö-
rül a legnagyobb takarékosság tapasztalható.

Nem tudom ugyan, vajjon van-e az európai
és amerikai gabona közt vegytani különbség, de
a szállitásmódban nagy különbséget láthatni.

Az Egyesült-államokban a buzát, kukoriczát,
árpát stb. e czélra készitett kocsikba (wheat
cars) egyszerüen feltöltik. Ezen kocsik a közön-
séges teherkocsiktól (box car) abban különböz-
nek, hogy kétszárnyu fenékkel vannak ellátva.
Miért nem romlik el itt a gabona, midőn ily mó-
don Wisconsin, Jova, Illonois s Ohioból stb. egész
a new-yorki, bostoni, baltimorei kikötőkbe, mint-
egy 800 mérföldre szállittatik, s azután Angol- s
Francziaországban megveszik? Délamerika s Ke-
let-India is szintén ezen módon láttatik el. Mivel
a zsákok megszerzése és megtöltése idő- és pénz-
pazarlás volna, a rakodás könnyítésére czélszerü
gépeket sikerült késziteni, melyekről alább teszek
emlitést.

A termesztésre és kivitelre utalt tartomá-
nyoknak, minők az Egyesült-államok és Magyar-
ország, legczélszerübb s legolcsóbb közlekedési
eszköz a viziut.

Az Egyesült-államokban a Missisippi, Mis-
souri, Ohio, Delavare, Hudson stb. folyók esz-
közlik a tengerpartra való kivitelt; az északi
tavak eredetileg csak a belkereskedést mozdítot-
ták elő, de a müvészet ezeket mind egymásközt,
mind a folyókkal összekötötte (a Superior-tavat a
Hurontóval, az Eric-tavat a Hudsonnal és Onta-
rióvnl) ugy, hogy jelentag Chicagóból (az Illinois
államban fekvő Michigan-tó legdélibb kikötőjétől)
a vitorlahajók megterhelve, átrakodás (siftölés)
nélkül érkeznek az európai kikötőkbe.

Mennyire felfogják a viziközlekedések fontos-
ságát, láthatni azon tényből is, hogy most egy
régebbben létezett összeköttetést (a Michigan-tó
és a Missisippi folyam között) ujra megnyitni és
nagy hajókkal járhatóvá tenni kezdik, és ily mó-
don törekednek, daczára annak, hogy már mel-
lék vasut-vonalak léteznek, ezen csatornahuzás
által a kereskedést a bizonytalan déli tartomá-
nyoktól elvonva, New-Yorknak vezetni. Az első
kiállitási költségek a baggerozásra (ágymerésre),
zsilipekre, hidakra tetemesek, és valószinüleg el-
kerülnék, ha nem volna bizonyos, hogy termeszt-
mények szállításában vizicsatornákkal nem ver-
senyezhetnek a vasutak.

A legfontosabb csatornákat, mint p. o. a
Buffalo-bóí Albany-ba vezető Erie-csatornát,mely
az Eric-tavat a Hudsonnal köti össze, a kormány
tartja kezében, hogy ezen fontos közlekedési inté-
zet magánérdekek kikerülésével, csak a kereske-
dés előnyére legyen kezelve, mig a vasutak közöl
egyiket sem teszi sajátjává. Az emlitett csatorna
legközelebb tetemesen szélesbittetett. Noha a köz-
lekedési idő aránylag rövid, mert a hajózás no-
vembertől aprilig többnyire félben van szakadva,
ezen csatornán mégis több teher szállíttatott, mint
összesen minden mellék-vasuton.

Még az olcsó amerikai vasutak sem pótolhat-
ják a viziutakat, sőt ellenkezőképen itt mindig uj
csatornák épitéséről gondoskodnak, "különösen ott,

hol az uj telepekben a földdel nyerészkedők és
iparlovagok által okozott bizonytalanság már
megszünt és a rendes kereskedés megnyilt, hol
már tőkéket kamatra lehet kiadni. Mert az két-
ségen kivül van, hogy a csatornák kiállitási költ-
ségei nem múlják fel"ül a vasutak költségeit, mig
a fenntartás alig kerül valamibe.

A viziutakra nézve az időbeni gazdálkodás
különösen kivánatos levén, ennek elérésére igen
érdekes intézkedéseket lehet az észak-amerikai
államokban látni, melyek következő okoskodáson
alapulnak.

Ha csupán nappal hajózva, egy bizonyos fo-
lyórészt öt nap alatt lehet meghaladni: az éjszaká-
kat használva, ugyanezt három nap alatt lehetne
eszközölni. Habár a szállitási dijban és a tüzelő
anyagbani gazdálkodás, a tehernek nagy értéke
mellett, tekintetbe nem vehető, mégis két munka-
nap nyeretik meg, a mi éven át hetekre szaporo-
dik, mely időnyerést uj szállitási vállalatokra le-
het értékesiteni, azaz : igy lehetséges a hajónak
tőkéjét magasabban kamatoztatni és csekély vitel-
bérrel haszonnal versenyezni.

Magyarországban is hajóznának éjjel, ha azt
a folyamrendőrségi törvények és a folyamokban
levő akadályok nem hátrálnák. Azon törvény,
mely az éjjeli hajózást tiltja, igen bölcs, és az ma-
rad mind addig,mig azon okok, melyek miatt éjjel
hajózni nem szabad, nincsenek eltávolítva.

E folyó szabályozása iszonyu összegekbe ke-
rül és észak még sem hajókázható.

Hogy a folyókat nem szükséges szabályozni
(feltéve, hogy elegendő mélységük van) mielőtt
azokon éjjel is lehetne járni, bizonyitják az ame-
rikaiak, mert folyóikon semminemü szabályozások
és javitások eddigelé nem történtek. Ellenben
sok helyen, különös városok szomszédságában,
müveket épitettek a folyókba, melyek a kivánatos
szabályozási határt nagyon is tulhaladják, ezek a
dockok és a kikötői állomások.

Ha a kereskedés egy folyónak hajókázható-
ságát kívánatossá teszi; akkor legelőször is kipu-
hatolják, hogy van-e elegendő vize, és miféle
jármüvekkel hajózható? azután felmérések és ku-
tatások által megalapittatnak annak zátonyai és
sziklagerinczei stb. végre megjelölik a járható
medret irány-lámpák (Range-lights) és világító-
házak által.

A nappali és éjjeli járás, a kikerülés, a hajó-
kon levő jelvilágok állása feletti rendszabályok,
az Uniónak minden államában ugyanazok. A kor-
mánynak „jeltorony-osztálya" által minden folyó-
nak világító jelei állásáról, szineiről, állandó vagy
változó világosságáról, a világ minőségéről szóló
közlemények adatnak ki időszaki röpiratokban,
melyeket minden hajóskapitány járművén tartani
köteles. Ezek az egyszerü elővigyázatí rendszabá-
lyok, melyek mellett igen ritkán fordulnak elő
összeütközések.

Az Unióban való tartózkodásom alatt az
éjjeli-meneteknél egyetlen egy összeütközés sem
történt, ellenben a nappaliaknál vigyázatlanságból
több eset fordult elő. — Talán azon ellenvetés
tétethetik, hogy az Észak Amerikában hajókkal
járt folyók szélesebbek s nem oly veszedelmesek,
mint Dunánk, Tiszánk, Marosunk stb. De az tel-
jességgel nem való, mert a Magyarországban ha-
józott folyókon kevés oly hely van, mint a Hud-
sonban levő „high lands," hol a vizzel bővelkedő
folyam West-Point alatt, nagy sebességgel törtet
át egy folyamszoroson, melyen sziklaliátak hu-
zódnak cl, s csak igen keskeny járást engednek.
Itt jár éjjelenkint a két négyemeletes gőzös„New-
World" és „Isaac-Newton," melyek a világnak
legnagyobb folyamgőzösei, és pedig minden este
7 órakor az egyik Albanyból, a másik pedig New-
Yorkból szemközt indul és igy az egyik mintegy
10 órakor este, a másik pedig 3 órakor reggel éri
el e helyet.

A Felső-Missisippi, melyet Prairie du Chien-
től St. Paul-ig (Minesottában) bejártam, magas
sziklapartokkal bir és keskeny, azonkivül oly ka-
nyarulatokkal bővelkedik, mint Tiszánk.

Miután Amerikában többnyire csak pénznye-
rés végett utaznak, azért az ottaniaknak majdnem
második természetévé vált, kéjutiizásoknál is meg-
tartani a sietséget, s rendesen oly vonalat választ-
nak,melyen az éjt gőzösön tölthetik; a hirdetmé-
nyek szerint „to havi- a pleasant nights rest" (hogy
kellemesen tölthessék az éjet.)

Az amerikai gőzösök szerkezete már annyi-
szor iratott le, hogy ezeket nem ismétlem. Ezek
utánozását láthatni az alsó Dunán, noha a dunai
hajóknál az alvóhelyiségek belszervezete az ame-
rikaiakhoz hasonlítva, tökéletesen kényelmetlen,

mert a new-yorki hajókon minden utazó kivánsá-^
gára naponkint 2 uj forintért egy igen csinos kabin,
áll rendelkezésére; olyanok pedig, kik ezen ki-
adást sokalják, az alsó helyen levö igen tiszta há-
lóhelyeket használhatják.

A teher-szállitásra nézve figyelemre méltók
az ugynevezett tug vagy taw-boats (vontatóhajók),
melyeknek alkalmazását a magyar gőzhajózási
társaságnak ajánlanám.

Különös gondot forditanak az amerikaiak
arra, hogy a kézmunkát gépek által pótolhassák,
Szükséges is ez oly országban, hol a kézmunka
igen drágán fizettetik. Amerikában a legbonyolo-
dottabb mozdításokat gépek által viszik véghez s
itt a mozgás áttételeinek (trausmission) legelmé-
sebb összeállításait láthatni alkalmazva, ugy, hogy,
gyakran eszébe jut az embernek a Columbus-féle
tojás, s a bámulás egy szerencsésen és könnyen
keresztülvitt eszmén épen oly nagy, mint a bo-
szuság afölött, hogy ezen dolgot más találta ki.

Sok megbecsülhetlen készületet és gépet lát-
tam gyakorlatban, melyek bár Amerikákan 10
éven tul vannak alkalmazásban, Európában még
mindig tökéletesen ismeretlenek.

Megemlitem például az Egyesült-államok-
ban alkalmazott bagger vagy ágy merő-gépeket. Az
itt alkalmazásban levő szerkezet feltalálása már
12 éves, és azóta többször változtatva s javítva, a
legkitünőbb szolgálatot eredményezik, mert itt a
gép kezelésére 5 ember elég, holott a jelenleg
Európában használt merőgépeknél ugyanily ered-
mény elérésére, az emlitett napszám háromszoros
mennyiségben is alkalmaztatik. Az amerikai bag-
gerok kétszer annyi napimunkát visznek véghez,
mint az esetlen lánczokkal (paternoster) ellátott
európai gépek, melyek egy hajóban alkalmazva
bizonyos mélységhez vannak kötve. Az amerikai
ellenben gépével, a vizből mérési munkáját meg-
kezdve, magának a partba 25 — 30 láb széles-
ségü csatornát képes ásni.

Ezt csak az amerikai gépek czélszerüségéről
hozom fel példaképen.

Hol a vasut valamely viziut hosszabbítását
képezi, ott az állomás közvetlenül a parthoz té-
tetik, vagy a legtöbb esetben a folyóban vagy tó-
ban építtetik, Efféle állomásoknál ujabb időben
a wheat elevutor-ok sehol sem hiányoznak.

Ez egy neme a magtárnak, egy mngas, több-
nyire fából épitett négyszegletü épület, keresz-
tődző rekcszfalakkal, melyek az egész építményt
8 vagy több közösen födött szekrényre osztják.
— Ezen szekrények alól keskenyek s elzárható
nyílásokkal ellátvák. •— Földszint egy vagy néha
két vasuti bejárás van. melyeken az előbb emlitett
wheat-car-ok (gabona-szállitó kocsik) behozatnak,
és tartalmukat egy, a földszinti padlózatban levő
mélyedésbe üritik, mi a kocsik kinyíló ajtóinak
segitségével időveszteség nélkül eszközöltetik.

A nyilasba leeresztett gabonatömeg egy me-
rítő gép (paternoster) által, melynek alsó dobja a
gyűjtő-mélyedésben forog, az épület közepében
az egész magasságra emeltetik és szükség szerint
alkalmazható csövek által a magtár féle szekré-
nyekbe eresztetik. Itt marad a gabona feltöltve,
mi"- a teherszállító hajók megrakodnak.

Egyadock felé fekvő szekrény, a gabonának
mérleg általi mérésére szogál, mert Észak-Ameri-
kában nagyobb gabonamennyiségek suly szerint
vétetnek számitásba. Ezen szekrények szerkezete
igen egyszerü. Egy másik gabonatartó tizedes-
mérlegben nyugszik és tele töltetik, ha a kivánt
mérték fel van töltve, csak fenekének nyilását kell
megnyitni, mely a gabonát csöve utján a hajóba
ereszti.

Fia pedig egy magtárféle szekrény egész tar-
talmát akarják hajóra rakatni, akkor azt fenék-
nyitás által a gyűjtő mélyedésbe ürítik, honnét
azután a mérleggel ellátott szekrénynek merögép-
peli megrakása a csöveknek megig .zitásával egy
úttal történhetik. '•

Ezen eljárás a leírásban körülményesebbnek
látszik, mint a valóságban, mert általa egyszerre-
több munka végeztetik, t. i. mig a szállítókocsik
vagy a magtár-szekrényeknek egyike kiürittetik,
azalatt a gép gabona mérésére is használtatik.

Ezen szervezet czélszerüségét legjobban bi-
zonyithatja azon körülmény, hogy az angolok
ezen gépezetet Kanadábaa minden hozzáadás nél-
küL változatlanul alkalmazzák.

Az elevátorok haszna tömérdek. E^y ily gép
3gy munkanap alatt (50,000 bushel gabonát (as
az 35,400 bécsi mérőt) rakott át s ehhez a mintegy
15 ló erejü gőzgépen kivül csak öt személy szol*
gálata vök szükséges. •
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Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos Akadémia) mathe-

matikai és természettudományi osztályának e hó
16-án tartott ülésében dr. Sauer Ignácz, hazánk
első rangu orvosi tekintélye, és Chyzer Kornél,
Bártfa főorvosa, tartották székfoglaló beszédeiket.
Az első : ,,A népesedés akadályairól Magyaror-
szágban" értekezett. Az osztrák örökös tartomá-
nyok nagy részében az évenkinti szaporodás a
népszám 1,33 százalékát teszi, mig a mi népünk a
honfoglalás óta évenkint csak öt-ezrelékkel sza-
porodott. Ennek okai szerinte következők: l)Azon
államintézmény, mely az állandó katonaság és hi-
vatalnokok nagy seregét folyton szükségeli, mint-
hogy azáltal a nép nagy része vagy sohase, vagy
késő korban léphet házasságra. 2) Magyarország
lapályos és posványos vidékei rosz levegőt fej-
lesztvén, sok vészteljes betegség kutforrását ké-
pezik. 3) Hiányzanak a hazában kellő humanitási
intézetek, nincsenek országos és czélszerüen ren-
dezett kórházak, lelenczházak és szüldék, nyomo-
rultak és árvák intézetei, országos tébolyda stb.,
melyek hiányában gyakoribb a halálozás. 4. Köz-
népünk rendctlen életmódja; a nagyon zsiros táp-
szerekkel és szeszes italokkal visszaélés, czélsze-
rütlen, vagy ki nem elégitő öltözködés, nedves
lakás, bánya-aknákban foglalkozás. 5) Hiányos
orvosrendőri hatóság, mely hivatva volna az egész-
ségellenes hatásokat elháritani, p. o. ártalmas há-
zasságok megakadályozása által sok öröklött be-
tegségnek elejét venni, a himlőoltás, járványos,
tájhonos és ragályos betegségek felett stb. kellőn
intézkedni. 6) Végre a népszaporodás főakadályait
a honos betegségekben és kora halálozásokban
fedezzük fel. Nálunk minden 21 élőre esik egy uj
szülött, Poroszországban 25, Angliában 30, Fran-
cziaországban 36 élőre jut egy uj szülött; de ha-
zánkban ez újszülöttek korán és nagy számmal
halnak el,s alakosságnak csak egy Ötöde éli túl az
50-ik korévet. Továbbá a közép életkor nálunk nem
egészen 21, mig egyéb országokban 28—29 között
ingadozik. — Ezután Than K. 1. tag inutatá be
Chyzer Kornél 1. tag székfoglaló előadását a „Sá-
rosmegyei ásványvizekről.íl

** (A Szent-István-Társulat) f. hó 5-én tartá
Károlyi István és Cziráky János gróf ő nmlgaik
elnöklete alatt havi választmányi gyülését. Az
előfordult közérdekü tárgyak következők : A tár-
sulat az Esztergomban alapitott legényegylet szá-
mára 166 db „oly könyveket, küíd, melyekből a
mesterlegények haszonnal olvashatnak." — Alel-
nök Danielik János czimz. püspök használván
a kedvező alkalmat, a társulat rég kifejezett
óhajtása foganatositására, védnökei és pártfogó-
ínak a gyülés-terem földiszitéseül szolgálandó
arczképek sorában a jelenlévő nagyérd, elnököket
kérte fel elsőkül; mire ő nmlgaik szives beegye-
zésöket adák. — A társulat mult hóban 2 alapitó
» 32 rendes taggal szaporodott.

** (A muzeum bebútorozását segélyzo női bi-
zottmány,) utolsó ülését az általa "ujra diszitett
muzeumi Széchenyi-teremben fogja tartani, mint
»ly helyen, mely léteiét e bizottmány hazafias fára-
dozásának köszönheti.

**(A magyar földhitelintézet) titkárává Csen-
gery Antalt választották.

** (Az erdélyi román irodalmi, egylet) e hó
4-én h.Saguna Sándor elnöklete alatt N.-Szeben-
ben ülést tartott, melyre többen távol vidékekről
i s megjelentek. Az egylet vagyoni állása jelenleg
16,537 ft. vagyis a mi Kisfaludy-társaságunk tő
kéjével egyenlő.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
_** (A szivarozni szeretök) bizonyára örömmel

^eszik azon hirt, hogy a külföldi szivarok árai f.
hó 15-től kezdve leszállittattak. E szerint most
már a Regalia I. száza 30 ft., — a Regalia média
^0 ft., __ a Millar-Londres 15 ft., — Regalia
grandé darabja 20 kr., — a Regalia britannicáé
1 8 kr., a Regalia Londresé 16 kr., — a Rozália
médiáé 13 k r . , - a Panatelasé 10 kr., - a Damas
es Cxalanesé 9 kr., — a Londresé 10 kr., — s a
f fönséges Millaresé 8 kr., — de még most csak
becsben.
. ** (Uj bankjegyek.) A forgalomban levő pa-

pírpénzek helyett, hir szerint, uj szines nyomásu
•'^egyeket fognak kibocsátani.

, (. selyemtenyésztés előmozdítására) ör-
K-í• i'8 J e l S.vanánt"emiitjük meg, hogy Nagy-
Kikindán 250 lat selyemhernyó-tojást osztottak ki.

T Á R H Á Z .
•/ (Gőzmalom-társulat alakult Czegléden) s

vállalata létesitésére az engedélyt felsőbb helyről
már meg is nyerte, összesen 2000 részvényt bo-
csátanak ki, melyek közöl 1000 a czeglédiek szá-
mára lesz fenntartva, 1000 pedig nyilvános aláirás
utján a közönségnek engedtetik át.

•f (A pesti, lovaregylet, a hazai lótenyésztés
érdekében) a helytartótanácshoz fölterjeszté véle-
ményét, s lótenyésztésünk főakadályait a követ-
kező négy tényben találja : Jó tenyészanyag
hiánya s a nehézség, mely ennek beszerzésével
jár. A nemesebb tenyészanyagnak kevés kezekben
öszpontosulása, mi nagyobbrészt a fönnebbi okok-
nak tulajdonítandó. A tenyésztés hanyag és czél-
szerütlen kezelése minden osztálynál, különösen a
föld népénél. A versenyzés ügyének csekély len-
dületében.

Közlekedés.
** (A Szuez-csatorna) készitésén folytonosan

20,000 munkás dolgozik. E nagyszerü mü roppant
költségbe fog kerülni. Mindamellett, hogy a nem
rég elhunyt egyiptomi alkirály, Said basa, az em-
bereket ingyen robotban hajtatta a csatorna ásá-
sához, ez már eddig is 40 millió forintba került,
pedig még csak egy-tízenegyed része van készen.
Az egész csatorna 400 milliónál többe fog kerülni
s méltó társa lesz a Pharaók azon rommaradvá-
nyainak, melyeket a mai kor is bámul és csodál.

Mi ujság?
** (A pesti műtárlaton) legközelebb egy igen

szép olajfestmény leend kiállítva, mely igazságos
királyunkat Mátyást ábrázolja, Vitéz püspök, Ja-
nus Pannonius, s a magyar udvarhoz gyüjtött
külhoni tudósok és müvészek környezetében, s
azon pillanatban, amint egy müvész az alapítandó
naW egyetem tervét bemutatja. A mü Heckenast
Gusztáv sajátja, s Geiger müvészi ecsete alól ke-
rült, ki magyar történeti képek alkotásával oly
sokat és sikerrel foglalkozott. A kissé nagyon is
élénk színezés még jellemzőbben tünteti elő azon
fényt, mely nagy királyunk udvarában uralkodott.
Az oda lehelt életteljes alakok, a szép csoportosí-
tás élénk benyomást tesznek a szemlélőre. Hátte-
rét a hires Corvina könyvtár egy része képezi. E
jeles festmény a műtárlatnak is, hol egy darabig
kiállítva lesz, nem kis érdeket kölcsönöz.

** (Hugo Károly) ma d. u. 5 órakor tartandja
,-,automimicai" előadását az Európa termében.

** (Mint közelismerést érdemlő tényt) fölem-
lítjük, hogy a budai irgalmas szerzet, mint a csá-
szárfürdő birtokosa, Lisznyai Kálmán elhunyt
költőnket betegsége alatt 3 hónapig ingyen für-
dővel és lakással gyámolítottá, s a fürdő felügye-
lője Toldy ur, iránta szintén nagy előzékenység-
gel viseltetett.

** (Mai számunkhoz van mellékelve) azon
könyveknek jegyzéke, melyek az utolsó években
Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában meg-
jelentek. Nincs az irodalomnak, a tudománynak
oly ága, melyből e jegyzékben, hirneves szerzők-
től a legjelesebb művek benn ne foglaltatnának.
A szépirodalom dúsan képviselve, — képes kia-
dású diszes könyvek, — politikai, történelmi s
egyéb tudományos munkák, — törvénykezésre
vonatkozó művek, — szótárak, nyelvészeti segéd
könyvek, — közrendü népkönyvek, naptárak, —
gazdasági munkák, — ifjusági mulattató s tanul-
ságos olvasmányok, — imakönyvek, bibliák oly
gazdag választékban vannak itt följegyezve, hogy
közöttük a közönségnek minden osztálya hasznos
olvasmányokra talál. Azért e jegyzékre olvasóink
figyelmét fölhívjuk.

** (Hollósy Kornéliát az egri kisdedóvoda)
újévkor üdvözölvén, erre a nagy müvésznő m. hó
16-áról irt soraiban azon hozzá méltó szép igéret-
tel válaszolt, hogy ápril elején leendő visszatérte-
kor az emlitett kisdedóvó-intézet javára hangver-
senyt fog rendezni. Igy az egriek élvezetes napo-
kat várhatnak.

** (A béhísmeqyei rögtönitélö biróság) e hó
10-én egy Nagy Pista nevü megrögzött tolvajt
halálra itélt. Vizsgálat alatt 2 napig a legmegátal-
kodottabbul tagadott mindent; csak midőn az el-
nök e kitétellel élt hozzá : „te nem vagy magyar
ember, mert a magyar ember nem szokott ha-
zudni" — mint villanyütésre még azon pillanat-
ban válaszolta : „én uram, magyar ember vagyok,
s hogy ezt megmutassam, nem is hazudok, hanem
most már megmondok mindent, csak tessék irni,"
s minden tettét bevallotta.

** (Deák Ferencz nagy hazánkfiát) a kolozs-
vári polgári társalkodó tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta. Az illető okmányt, az erre felszólított
Gyulai Pál és Urházy György ismert Íróink, mint
a kolozsvári társalkodó egykori tagjai, e hó 18-án
nyujtottak át.

** (Budai Appraxin Julia, vidéki körutját) a,
népszinház segélyezésére Kassával kezdi meg,hol e
hó 24-én lép föl először. Innen tovább utazván'Deb-
reczenben febr. 27. és 28-án, — Kolozsvártt márcz.
4 és 5-én, — Aradon márcz. 6. és 7-kén fog játszani.
Szegedet és Szabadkát is kőrútjába ejti, s a ne-
vezett czélra, a körülményekhez képest néhányszor
ott is föllépend.

** (A nagyuri serailhól) egy 12 éves igen
szép rabnő, a háremben zeneleczkéket adó cseh
zenészek egyikével Amerikába menekült. A zür-
zavar, mit e szökés előidézett, képzelhető.

"* (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi müárusunk-
nál következő uj zenemüvek jelentek meg : „Szé-
chenyi gyászinduló." Zongorára szerzé tisztelője,
E. G. S. Ára 40 kr. — Továbbá „Hat népdal/'
Tóth Kálmán költeményeire, zongora kísérettel,
Mosonyi Mihálytól. Kapható 60 kron.

** (Az ifjak bálja Pozsonyban) az ottani lö-
völde termeiben e hó 5-én igen fesztelenül s vigan
ment végbe; de levelezőnk nagyon feltűnőnek
állitja a nők nem magyar öltözetét, s a pozsonyi
nőket mégis, mint udvarias ember, azzal akarja
menteni, hogy divatlapjaink oly mellékleteket
hoznak, melyeket magyar divatképeknek bizonyo-
san maguk sem ismernek el.

*" (A „Vadászés Versenylap'') idei előfizetőit
igen csinos mülap-pal lepte meg, mely Ujfalvi
Sándort, a kitünő vadászt ábrázolja,kis erdélyi pa-
ripán ülve s fegyverekkel, magyar vadászöltözet-
ben. Körülette erdő látszik, előtte egy leölt vad-
kan hever, nyomában vadásza és kopói. A lovon
sallangos paripa-szerszám van.

. ** (Gazdag gyepmester.) E diszes hivatal mily
jól jövedelmez, mutatja azon eset, hogy a nemrég
meghalt mosonyi gyepmester, Welzel János, nem
kevesebb mint 116 ezer forintot hagyott maga
után. Ebből a mosonyi kórháznak 2000, — a mik-
lósfalvinak 500, — szegény rokonainak pedig 6000
ftot hagyományozott. Átalános örökösévé fogadott
fiát nevezte,

** (Magyar bál Brassóban.) E farsang folytán
az erdélyi szászok Brassóban három magyar bált
tartottak, s ezek egyuttal köztetszésben is részesül-
tek. Közölök egyik az ottani magyar dalárda ala-
pulása költségeinek fedezésére 100 ftot jövedel-
mezett.

** (A magyar zenét a külföld,) becsülni lát-
szik. Igy legközelebb a balassa-gyarmati czigány
zenészek Szent-Pétervárra kaptak maghivást, mic
Farkas Miska győri zenekarát Hannover meglá"
togatására szólitottak fől, hol a meghívó levél
szerint a király is hallani óhajtja öket.

*"' (Nagy lakadalmi meglepetés) történt nem
régiben Tordán. Egyszerre két leánytestvér me-
nyegzőjét ülték, midőn az apa, ki Kolozsvártt az
őrültek házában volt, a násznép közé betoppant.
Nagy volt a megdöbbenés, de annál nagyobb öröm
követte, midőn megtudták, hogy az őrült, elmé-
letét teljesen visszanyerte.

** (Jótékony et élü tánczvigalom.) Kis-Czel-
ben a budai népszinház javára tánczvigalmat ren-
deztek, melyet nemcsak 'a. nők egyszerü de izlés-
teljes szép magyar öltözete tett fényessé, hanem
azon szép eredmény is, hogy az emlitett jótékony
czélra, magán adakozásokkal együtt, 238'ft. tiszta
jövedelmet hozott.

** (Néváltoztatások.) Felsőbb engedély foly-
tán, Streibig Károly győrmegyei másodalispán,
Lajos, Adolf és Vilmos nagykoru fivéreivel együtt
"Harczi"-™, — Kirchlener Rudolf pesti magánzó,
és kiskoru fiai, „Nadányi"-ra,, ~ Janecska Pál és
Mihály békéscsabai könyvkötő és bádogos testvé-
rek „Jenei"-re, — Mrász István mihályfalvai
gyógyszerész „Mátrai"-ra, — Csertele Mihály
nemeskosztolányi ev. lelkész „8zettemi"-re változ-
tatták vezeték-neveiket.

** (Fölfedezett régi sírok.) Erdélyben Péter-
falva mellett mintegy 60 őskori pogány sirra lel-
tek, s azokat már nagy részben ki is ásták. Ben-
nök cserepeket csontokat és hamvakat találtak.

** (Halálozás.) A halál ismét egy ifju szép
rózsabimbót tört le. Kovács Lajosnak, a „Függet-
len" szerkesztőjének 14 éves leánya, Irma, e hó
16-ikán szívbajban meghalt. Hamvait e hó 18-kán
a részvevők nagy serege kisérte a kerepesi te-
metőbe.
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( /eir. 11-én tartott jogász bál) egyike
Tolt a farsang legfényesebb s legvidámabb táncz-
vigalmainak. Az Európa terme kicsiny volt a di-
szes vendégsereg befogadására. E tánczvigalmat
nevezetessé tette azon körülmény is, hogy a báli
pénztárt, több mint ezer forintot, a bizottmány!
pénztárnoknak Stephanovichnak ujvilág utczai la-
káról ellopták. S bár a kárt az illető pénztárnok
megtérítette: nagy kérdés, vajjon ő pénzéhez fog-e
jutni valaha, miután a szolgálatban levő hordár,
kire a lopás gyanuja háráinlott, mindent tagad, s
a városkapitányságnál reá kisütni semmit sem le-
hetett. A báli nagy kiadásokból megmaradt ösz-
szeget, 308 ftot,a jogászsegélyegyletnek adták át.

** (Rendőrségi curiosum.) A bécsi rendőr-
igazgatóság távirati uton felkérte a pesti város-
kapitányságot egy, állitólag itt tartózkodó tolvaj
elfogására. A pesti városkapitányság azt vála-
szolta, hogy a keresett egyén nem Pesten, hanem
Bécsben tartózkodik s még a városrészt, utczát, a
házszámot és azon embernek nevét is megjelölé, ki-
nél az elfogatandó tartózkodik. Ez útmutatás nyo-
mán, a bécsi rendőrség a tolvajt meg is találta.

** (Adoma Reményi életéből.) Niklán, a Ber-
zsenyi-szobor leleplezésekor, az ott megjelent
tanitók, mint műkedvelők, a nagy költő iránti ke-
gyeletből énekkart rögtönöztek. E műkedvelők
közt volt egy óriás termetü, de lélekben gyenge
legény, aki, mert otthon nagyon is uralkodtak
fölötte, idegenek irányában tekintélyét annál in-
kább fönn akarta tartani. Ének közben történt,
hogy a kar azon osztályánál, melyhez ismerősünk
tartozott, szükséges lett volna még egy hang.
Észrevették ezt a műértők közöl többen, s egy is-
meretlen azonnal mellette termett, s kérte, tartaná
lejebb a hangjegyeket, mert segiteni akar. „Nem
ért maga ehhez ! " szólott az óriás és hátat forditott.
A következő diszebéd alatt, amint az ismeretlen,
varázs-hegedűjével mindenkit elragadott, s a zajos
éljenek után csak e nevet suttogták — Reményi :
ismerősünktől egyik barátja mosolyogva kérdé :
„Vajjon ért-e hát a hangjegyekhez ?"

** (A katonaszolgálat alóli kiváltás) egy
módját szülők számára megemlitjük, mely a „Ma-
gyar biztosító-társulatnál" eszközölhető. Ha a fiu
a 20 éves kort elérte, a kiváltására szükséges 1200
forintot egyszerre előteremteni nem mindenkinek
sikerül, mig előre gondoskodva, részletes befize-
tés mellett a kiváltás dija még akkor is biztositható,
ha az atya időközben elhalna. Például, ha vala-
mely 30 éves atya 1 éves gyermekének 1200 frtot
akarna biztositani; a maqyar biztosító-társaságnál
e végre negyedévenkint 13 frt 23 krt fizet mind-
addig, mig fia 20 éves lett. Ha a gyermek előb b
elhalna, az addig befizetett dijakat visszaadja a
társaság; ha pedig az atya halna el előbb, a díj-
fizetés megszünt s ha csak az első negyedévi dij
fizettetett volna is be, a biztositott 1200 ftot a
gyermek, 20 éves korában hiány nélkül megkapja.

** (Talált pénzek.) Báró Majthényi László
leszenyei birtokán több fontnyi ezüst pénzekkel
telt fazekat szántottak ki. A pénzek a XVI-ik
századból valók s köztök tallérnagyságuak is
vannak. A talált kincsből a királyi fiskus is osz-
talékot követel.

** (Az olaszországi magyar légiónál) a magyar
czimereket olaszszal cserélték föl. Ez a végfelosz-
lás első jele.

** (A pestvárosi utczaseprést) ez évre 72 ezer
forintért Stenicska János vállalta el. Mig az utcza-
tisztitást maga a város kezelte , nem került többe
36 ezer forintnál. Most, -midőn e czélra oly nagy
összeget fordit, hiszszük, hogy a por és sár kényel-
metlenségeinek nem leszünk annyira kitéve.

** (A „Szegedi Hiradó") nevet cserélt, s ezu-
tán nagyobbitott alakban, s bővebb tartalommal
szintén Szabados János szerkesztése mellett,
„Pusztaszer" czim alatt jelenik meg.

— (Dr. Duka Tivadar), Keletindiában tar-
tózkodó hazánkfia, kit mult évben arczképileg is
bemutattunk, december végnapjaiban irt levelében
többi között arról is tudósít bennünket, hogy a
nemzeti Muzeum számára ismét egy nagyobb gyüj-
teményt szándékozik utnak ereszteni. A gyűjte-
ményben többi között egy ll1/., láb hosszu tigris
bőre és csontváza s egy tibeti imádkozó gép is
benfoglaltatik. Ez utóbbi lerajzoltatását ajánlja a
küldő a V. U.-nak. Megnézzük, ha megjön.

** („Császárfürdői album"-ra) nyit előfizetést
Balázs Frigyes. Az album szépirodalmi tartalmát
ismert nevü irók művei képezendik; a császárfurdő
gyógytani ismertetését pedig dr. Pete Zsigmond
irja. Ezenkivül nehány, a fürdő épületeit ábrázoló
aczélmet8zet is diszitendi ez albumot, mely a csá-
szárfürdő látogatóinak kedves szórakozásul, ké-
sőbb emlékül szolgálhat.

** (Philosophus beteg.) A kismarjai biró su-
lyos betegségbe esvén, kocsit küdött be N. Vá-
radra orvosért; hanem,hogy szekere haszontalanul
ne járjon, meghagyta a kocsisnak, hozzon egyut-
tal koporsót is számára. S két hét mulva kitünt,
hogy biró uram okosan rendelkezett.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 13 „A fehérek." Dráma 5 felv.
Szombat, febr. 14. „Lalla-Roukh." Regényes

opera 2 felv.
Vasárnap, febr. 15. „Csikós." Eredeti nép-

színmű , dalokkal 3 szakaszban. Szigligetinek
ez egyik sikerültebb népszínműve a közönség
előtt folytonos érdekét még mindig fenn tudja
tartani. Á beszőtt népdalokat Füredi, mint mindig,
ma is sok érzéssel és nagy hatással énekelte. Réthy
az öreg csikós, — Tóth Soma a rector szerepében
élethű s egyszersmind müvészi alakokat állitot-
tak elő.

Hétfő, febr. 16. „Róma leánya." Dráma. 5
felv. Irta Hegedüs. A minden cselekvény nélküli
gyenge darabnak csupán Jókainé játéka s gyö-
nyörü szavalata kölcsönzött némi érdeket. Ez es-
tére az igazgatóság jobb darabot is választhatott
volna. Csak a karzati közönség volt meglehetősen
képviselve.

Kedd, febr. 17. „Ördög része." opera 3 felv.
zenéjét szerzette Auber.

Szerda, febr. 18-án a szinház zárva volt.
Csütörtök, febr. 19. ,,Nabucodonozor." opera

3 felv. Zenéjét szerzette Verdi.

Budai népszinház.
Febr. 13. Harminczötödik díjmentes népelő-

adásul „Bánk bán." tragédia Katona Józseftől.
Febr. 14—17. A farsang utolsó napjaiban

négyszer egymásután, mindannyiszor tömött szin-
ház előtt ,,Dunanan apó és fia utazása." Operette
3 felvonásban. Offenbachtól.

Febr. 18. Nem volt előadás.
Febr. 19. ,,A drótos tót." népszínmű 3 felv.

Irta Kempelen Győző.

Szerkesztői mondanivaló.
6467. Kun-Sz.-Miklós. K. G. Mind a két tárgy igen

haszonvehetö. Legközelebb helyet találunk nekik.
6468. \'.-Kanizsa. A sorsjáték rendezőinek. Vettük a

10 db. sorsjegyet. A „vinczellér-képezde" érdekében re-
méljük, hogy vevójök is akad. Legroszabb esetben meg-

tartjuk magunk. Ha megtaláljuk nyerni azt a „8 lóerejü
gőz cséplőgépet," majd földet is keresünk hozzá. —
Azoknak, a kiket illet, adjuk tudtára, hogy ily sorsjegy ára
50 kr.

6469. Eger. Sz. I. Csodálkozva olvastuk a gravament,
s orvoslása iránt ujra intézkedtünk. Várjuk a sikert.

6470. Egy kaland az ind tengeren. Legközelebb
elolvassuk. Addig is szabatosabb, magyarosabb forditást
ajánlunk. Ebben,ugylátszik, nagyon nehézkes, idegenszó-
lásformákkal teljes munkára fogunk találni. Kerülni kell a
germanismusokat, melyek sáskamódra lepik már el az
irodalmat.

6471. Garam. Igen becsülendő nemes érzelmek, de a
verselés technikája nem áll azon fokon, melyen a mai kor
ízlése látni szereti. Itt-ott némi nem magyaros kifejezés is
háborgatja az öszhangot. Magán használatra különben
elég tisztességes munka.

6472. Pozsony, JÍ. L. A kézirat formába öntésére s
nyomda alá igazítására keressük még mindig az alkalmas
időt. Annyival inkább, mert a czikk sok érdekes adatot
tartalmaz.

6473. Kolozsvár. N. L. E napokban szivesen teljesít-
jük kivánságát.

6474. Bécs. Dr. E. A. A czikknek hasznát fogjuk
venni, s adandó alkalommal kérjük a folytatást.

6475. II.-M.- Vásárhely. F. I. Még nem szólhattunk
az illetővel, de hiszszük, hogy a feltétel kész örömmel fog
teljesittetni. ReméljUk,nehány nap mulva az összes szállit-
mány indulhat.

6476. Moór. Dr. S. Fájdalom, még mindig nem akad-
tunk rá a keresett kéziratra. Kedvező esetben azonnal
küldjük.

6477. Montecuculi. Legyen szabad e czikket kissé ké-
sőbbre halasztanunk.Most e tárgyuakkal bőven elvagyunk
látva. A rajz igen szép és tiszta.

SAKKJÁTÉK.
165-ik sz. feladvány. — Báró Meszén a Istvántói

(Nagyváradon).
SOtét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

160-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

Világos.
B g 8 - g 6
V d 1 — d ö f
H f 4 — d 8 t
B g 4 - c 4 f
B 6 6 ^

Sutét.
F a 7 - b 8
H e 7 — d ö

e 4 — d 3
K c 5 — c 4

Helyesen fejtették meg. Veszp rémben .-Fülöp Jozsef.
Kis- Kürtösön : Csemiczky Károly. — Debreczenben : Sperber
F. — Váczon: Niczky Pál. —Parabutyban : Rothfeld Jó-
zsef. — Pesten : Cselkó György. — Kassán : Skvór Antal.
— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly.

Rövid értesítés. K.-Sz.-M. : B. K. Az illető felad-
ványról állíthatjuk, hogy hibátlan. Remek mü s igy meg-
"ejtése nehéz, de nem lehetetlen. Minthogy biztosak vagyunk
enne, hogy a másikra azóta reá talált, ezuttal valamit elö-

egezünk önnek. Más uton bövebben. Nem maradunk pusz-
tán igéret mellett.
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Február(ó)
10 F Syropust
l l Nagy böjt.k.
12 Melet
13 Hamv. szerd.
14 Auxentius
15 Onessimus
16 Pamphilius

P TÁ 1
Izraeliták

naptára

Adar
3
4
5
6
7
8
9 23. Sabb.

~§) Elsö negyed 25-én 1 óra 50

It.
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ó~.

6
6
6
6
6
6
6

p-
56
54
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49
47
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[delel

P-
13
13
13
13
13
13
12

percz este.

m.
47
30
30
21
l l

1
50

> -

ny

ó.
5
5
6
5
5
5
5

"ff-

P-
31
33
34
36
37
39
41

j <S
1 kél

ó. p.
8 27
8! 57
9'31

10110
10; 56
l l ' 4 6
12]44

II o l

delel

ó.
3
4
5
6
6
7
8

P-
40
29
18

7
56
40
32

d -

| nv

6.
l l
12
0
1
2
2
3

P-
5

10
10
l l

6
55
37

TARTALOM.

Lisznyai Kálmán (arczkép). Székely Jozsef. — Anyám-
nak. Dömén Pál. — Miranda (folytatás). Jókai Mór. —
Hírlapirodalmunk a 19-ik században. — Bártfa egy része,
(képpel). Z. 0. — Kéjutazás a Dunán (képpel). Kéve
József. — A szállitás és közlekedés Amerikában. Toth
Kálmán. — Tárház : Ipar, gazdaság, kereskedés. — Kőz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi njság? — Nem-
zeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

A Vasárnapi Ujság 1803. évi teljes számu példányaival még folyvást, - a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó számokkal szolga Ihatunk.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863,

Tizedik évi folyam.

Pest, mártius l-jén 1863.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 0 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. I Fél évre (január—junius) ö ft.
Csupán Vasárnapi Ujság :

Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

<; ft
3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.
III. Gróf Széchenyi György, primás.

A tizenhetedik században élt nevezetes
férfiaink sorából egy, a kath. egyházban nagy
tekintélyű és hatásu férfiuval ismerkedünk
meg.

Ez Széchenyi György. Született 1592,
Szécsényben Nógrádmegyében. Kisebb ta-
nulmányait N.-Szombatban, felsőbb képez-
tetését Bécsben a Pázmán-féle intézetben
nyerte. A bölcsészet és theo-
logiából vizsgát tevén, midőn
fölszenteltetett, Suly én kapott
elsö lelkészi állomást, három
hó mulva más egyházmegyébe
jött. Lelkes, becsületes, szor-
galmas viselete miatt nagy be-
csülésben állott. — 1644-ben
pécsi püspökséget n y e r v é n
meg, sok jótékony adakozást
tett, — 1653-ban a veszprémi
püspökség is neki jutott, ké-
söbb a győrit, és 1678-ban a
kalocsait is ö kapta. 1681-ben
tartotta l e lkész i jubileumát
Bécsben a Pázmán-intézetben
hol 50 év elött tanult. Az ün-
nepélyen Leopold császár, a
pápai követ és sok országnagy
volt jelen.

1685-ben esztergami érsek-
ségre emeltetett. 1686-ban XI.
Incze pápa e minőségben meg-
erősitette s érseki köpenynyel
ajándékozta meg. — 1687-ben
a magyar koronaörököst, Jó-
zsefet, Pozsonyban ö koronázta
meg, és ekkor kezdett igen bő-
kezű lenni adakozásaiban. Még
mint veszprémi püspök Győ-
rött jezsuita collegiumot ala-
pitott és 1654-ben nagyon gaz-
dagon megajándékozta. Ugyan-
ekkor /Sümegen a ferenczren-
diek számára kolostort emelt,
és « várost falakkal vétette

megmutatta, mikép lehet az akkor uralko-
dott legnagyobb pénzzavarokban, roppant
alapítványokat tenni. Takarékos ember volt,
kiszámitotta, hogy jövedelmeit, mily köz-
czélokra fordítsa, és tudta, hogy a közügy-
ről nem lehet megfeledkeznie annak, ki a
haza és egyház jövedelméből él.

Ezek legnagyobb részét az egyház ja-

tort, Esztergomban a ferenezrendieknek,
Egerben a szervitáknak és Sz. Márián, a pá-
losoknak kolostorokat. Nyolcz más kolostort
gazdagon megajándékozott.

Több mint 300,000 forintot adott a bu-
dai és pozsonyi rokkantak házai részére.
Végrendeletében Leopold császárnak fekvő
jószágokban 180,000 ftig tett hagyományt,

oly feltétellel, hogy abból Buda
és Esztergom várak erődéi ki-
javíttassanak. E cselekményei-
vel nemcsak a hazában, de
külföldön, Rómában is hirt-
nevet szerzett. Az ég ritka
hosszu élettel és állandó sze-
rencsével áldotta meg.

Széchenyi György meghalt
1695 február 18-án Pozsony-
ban, 103 éves korában, és ott
a Sz. Márton egyházában te-
mettetett el.

Halála után még 72,000 ft.
készpénze maradt.

Képünk 1645-ből midőn 53
éves, — pécsi püspök és királyi
helytartó volt, élte derekán
tünteti fel, papi öltönyben sza-
kálas és bajuszos arczczal.

Jelszava volt: „Si Deus pro
nobis!" = Ha Isten velünk.

Ifj- E. S.

körül, Keszö és Rákos kastélyokat megerő-

t % k Í S p a ? ° k n a k n ö v e l d e n á 5 ! a t > szegénynöveldeházat, szegény
a polgárságnak

. gen a jezsuiták-
szintén collegiumot állitott. Sz.Gotthar-

üon és Vasváron JDöme-szerzetet alapitott.
1 2 é v i S volt Magyarország primása, és

GJS. Ó F SZÉCHENYI GYÖRGY.

v**ra kolostorok és iskolák szervezésére szen-
telé.

Papi buzgalmát tanúsítja, hogy 1687-ben
Budán is alapitott a jezsuitáknak collegiu-
mot, késöbb ezeknek Esztergomban és Eger-
ben szerzetet. 1694-ben Trencsinben con-
victust, Pécsett collegiumot, Illaván kolos-

ill i randa.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

(Folytatás és ríge.)

Milyen lehet két szerető
sziv viszonttalálkozása, kiknek
csak közeliteni szabad, de egy-
máson dobogni nem. Ifju férj
és ifju nő, a szerelem hevé-
től égve, mindennap láthatják

egymást, járhatnak, kelhetnek együtt virá-
gos erdőkön, a hol fíí, fa, madár, lepke,
minden szeret; csak ő nekik nem szabad
szeretni egymást. Mondhatják egymásnak
a leghizelgőbb szavakat, de a két beszélő
ajk között közbül fekszik az elválasztó bárd:
a mindenütt kisérő kém szeme.

V

9-ik szám.


