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** (Pályázati eredmény.) A nemzeti szinház
által vígjátékokra kitűzött 50 arany első pályadi-
jat „Az égben" czimü vigjáték nyerte. Szerzője
Balázs Sándor. — A 30 aranyból álló második
jutalmat a ,,Jó madár" czimü darabnak itélték a
pályabirák. Szerzője Szigtti József.

''"(Balázs Kálmán zent társaságának játéká-
ról) debreczeni levelezőnk közelebbről emlitést
tevén, azt irta, hogy e zenetársulat egyik köze-
lebbi tánczvigalom alkalmával valami sajátszerű
zagyva muszka zenét vegyitett a minden ütény
nélkül lezajlitott csárdásokba, ugy, hogy a kö-
zönség ajkain önkénytelenül kilebbent e szó: rosz
volt biz ez! s a társulatnak jobb taktust ajánlott.
Erre Balázs Kálmán, társulata nevében, a követ-
kező sorokat küldte hozzánk válaszul : ,,A mi a
taktust illeti, származtatván a tangó szótól, mi is
ismerjük és ismertetni óhajtanók a levelezővel;
de az ő ütenyes taktusát tőle nem tanuljuk el
soha. --• Nem is akarjuk az ő becsmérlése után-
zenetárculatunk előadását emelni, de joggal ki-
vánjuk hogy tudósitása igaz legyen, avatatlan
tollal ne fogjon ilyen becsmérléshez; és habár
nyert dicsőségünket nemnémitjael bambakárogá-
sával,s ha a multkor nem tiszta fülekkel hallgatta
előadásunkat, hallgassa meg bármikor, — de
jobban, — zenejátékainkat, s értse meg, hogy
mi a muszkától magyar zenét nem tanultunk,
s hogy a czigány messze külföldön sem felejti el
hazáját s zenéjét oly hamar, mint a mily hamar,
s mily könnyen elfelejti itthon az álarezos leve-
lező, hogy egy pár éji zene árával ezeknek, — a
B. K.-éknak — adósa maradt (?) vagy talán épen
ezen levéllel akart kvittolni?" — Az egészből
csak az a tanuság, hogy még A czigány sem türi a
kritikát.

— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőjéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára : Pestről dr.
Davida 10 ft. "

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 5. „Elsö nyilatkozat." Pálya-

vigjáték 2 felv. Eszméibea gondolkodó főre is-
merhetni : de párbeszédeinek nehézkessége, tulsá-
gos komolysága miatt, mint vigjáték élvezhetet-
len. £E darabbal a pályavigjátékok előadása be
volt fejezve, s ha a pályázó darabok során végig
tekintünk, átalában elmondhatjuk, hogy e pályá-
zat kevéssé volt ezerencsés, mert igen keveset
lenditett szinirodalmunkon. j

Szombat, febr. 6. „Faust.'1 Opera 5 felv. Ze- j
nejét szerzette Gounod.

Vasárnap, febr. 7. „A király házasodik"
Vigj. 3. felv. Tóth Kálmántól.

Hétfő, febr. 8. „Farsangi iskola." Vigj. 4
szakaszban ; irta Vahot Imre.

Kedd, febr. 1). ,,Fra-Diavolo'' vagy „A ter-
raeinai fogadó." Opera 3 felv. Szövege Scribe,
zenéje Aubertől.

Szerda, febr. 10. Nem volt előadás.
Cütörtök, febr. l l . „Az álarezos bál." Nagy

opera 5 felv. Zenéjét szerzette Verdi.

7052. Vcsz<c(t remény. Jó tanács. Meddő küzdés.
Hogy a fiatal kísérletek lapunkban napvilágot lássanak, az
— „vesztett remény." Hogy komoly szorgalmas tanulmá-
nyozást ajánlunk, az tőlünk — „jó tanács." Különben az
egész iparkodás — „meddő küzdés."

7053. N.-Zerind. Az elsö guny vers nagyon tökéletlen.
A másikat mint históriai curiosumot már csak ide irjuk :

„Szentek ezen versek, serkentésekre de nyersek.
Szent nem kell ebnek. Engedhetem ezt kegyesebbnek.'

Boldog eg) ügyüség volt az, mikor még tudós professorok
is ilyenekben találták kedvöket.

7054. Szeiiíes. S. A. A szentesi vasuti szárnyvonal
érdekében irt czikk e'éggé figyelemrt méltó, de azt taná-
csolnók az illetőknek, hogy igényeikkel egyenesen az al-
földi vasut központi bizottságához (melynek titkára Szath-
mári Károly Testen) forduljanak. Itt legkönnyebben s
legbiztosabban érvényesíthetik óhajtásaikat, sőt ezt elmu-
lasztaniok mm is szabad.

7055. Temesvár. P. F. Lapunk jövő számában bizo-
nyosan. Az ajánlott tárgyakat igen szivesen fogadjuk, de
csak később közölhetnék, ha az eddigi repertoiron tules-
tünk. Azt akarjuk mondani, hogy időhöz nem kötött köz-
leményeknél a dolog nem sürgetös.

7056. Visonta. B. Sz. J. Az ujabb küldeményt köszö-
nettel vettük, s a jövö hónapban közölhetni reméljük.

7057. Kint és bent. Játszi kis vers; magán haszná-
latra jó, — a közönség nagyon megkicsinylené.

7058. Székesfehérvár. Több magyar ifjak. Gondunk
lesz rá, hogy a kivánt közlemények a P. U.-ba is rendesen
beférjenek.

7059. Kapta Jancsi stb. A panaszon csak ugy segit-
hetünk, ha önök a V U. mellett a P. U.-t is járatják. Az
elsőnek nincs politikai hirek közlésére engedélye.

SAKKJÁTÉK.
216. sz. f. — Báró Meszéna I s t v á n t ó l

(Nagyváradon).
Setét.

a b e d e f g b
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Bndai népszinház.
Febr. 5 — 9. „Az ördög pilulát." Nagy bohó-

ság 15 képlettel 3 szakaszban.
Febr. 10-ikén a szinház zárva volt.
Febr. l l . „Az ördög pilulát." Ezuttal 57-

edszer.

Szerkesztői mondanivaló.
7051. Kun-Szent-Miklós. Z. K. M;elótt a tárgyhoz

lapunk is hozzá szólana, be kell várnunk az illető hatóság
és a szaktudósok nézetét a mérnöki terv felett. Most még
minden hallgat, de ugy hiszszük, végre mégis csak rá ke-
rül a sor a komoly tárgyalásra.

A 211-dik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kővágó-Örsön.)

Világos. Söíét. Világos. Sutét.
1. Hb6-a4f
2. Vg8-g2

Ba5—al:
Kc3 - b2:

3. Hf2-d3t f tetsz. szer.
4. Vg2-b2fmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Eperjesen : Roth
Kálmán. — Gelsén: Glezinger Zsigmond. — Debreczenben:
Zagyva Imre (az előbbieket is). — Bajmakon: Weisz Fülöp.
— Valkányban : Szilvássy György. _ Nagyváradon : Pál
Rezső. — Budán : Medgyesi Ödön. — Pesten : Cselkó Gy.

Rövid értesítések. A kik 211. sz. feladványunkat
1 ) V — h 8 f 2) V — h 2 lépéssel, valódi megfejtéshez
hasonló módon iparkodtak megfejteni; ugy látszik,tévesz-
tették szem elől, hogy az/ö-ra visszavonuló Futár később,
a negyedik lépésben, b 2-őn a matot gátolja. — Miskolcz.
P.D. A küldött feladványnak igért megfejtését mindeddig
nem kapván meg, kénytelenek voltunk 4 lépéses megfej-
tést találni. A másikat várjuk, s Üdvözletünket küldjük.
— Nagyvárad. 15. M. I. A küldeményt köszönettel vet-
tük, s használni fogjuk.

Nyilt tér. *)
— (Hála-nyilvánitás.) Aluliri több hónapig

fájdalmas lábsebekben szenvedvén, gyógyfürdő-
ket és más orvoslásokat használtam, de siker nél-
kül. Többektől haliam végre, hogy helyben a

i „Debreczen N.-Váradi Értesítő" kiadója t. Balla
| Károly ur, a mennyiben ő maga is, sebes lábának
I folytonos orvosoltatása mellett, 16 évig kénytele-
| nittetvén szenvedni, később oly hathatós gyógy-
| módnak jött birtokába, hogy hat év óta már
j semmi baja nincs, sőt azóta számtalan szenvedd-
í kön segitett. Ennek következtében saját felkéré-
I semre, rajtam is próbát téve, hét heti szorgalmas
| orvoslása által, különösen pedig a fájdalmak eny-

hitésére gyengéd bánásmódot, s pontos eljárást és
hathatós gyógyirt alkalmazva, napról napra érez-
hetőbb s láthatóbb javulásnak örvendezve, —
fájdalmas lábdaganataim és sebeimtől sikerült
megszabaditani. A midőn tehát öntapa3ztalásom
szerint meggyőződve mondhatom, hogy jobb ke-
zekre nem adhattam volna magamat, — egyszers-
mind szives kötelességemnek ismerem ezért hála-
köszönetemet nyilvánítani. Debreczen, febr. hó
4-dik napján 1864. — Nagy Jozsef Széchenyi-
utcza 1766.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

— (Magyar könyvek leggazdagabb laj-
stroma.) Az olvasni szerető közönség tájékozá-
sára nézve felette szükséges, hogy könyvkiadóink
időszakonként közrebocsássák kiadmányaik jegy-
zékeit. Külföldön ezerekre megy az időnként
megjelenő könyvárusi katalógusok száma, melye-
ket mohó kiváncsisággal vár az irodalom iránt
részvéttel biró közönség, hogy azokból azután
izlése, szüksége és szakszerűsége szerint válogat-
hasson. Az ujabb időkben, hála az égnek, a ma-
gyar irodalom körében is gyakrabban találko-
zunk ily jelenségekkel.— Az olvasó-közönségnek
vélünk szolgálatot tenni, miden a Vá?. Ujság mai
számával a magyar irodalom egyik legdusabb
tárházának tartalomdus jegyzékét küldjük szét
olvasóinknak. Mai mellékletünk irodalmunk azon
ujabb s legujabb termékeinek lajstromát hozza,
melyek Heckenast Gusztav kiadóhivatalában
jelentek meg. Elég legyen a legkülönnemübb ér-
dekeltségnek eleget tevő kiadványok hosszu so-
rára s az ott olvasható legjobb hitelű nevekre
egyszerüen felhívni olvasóink figyelmét. Képvi-
selve fogják ott találni a klasszikus és szépiroda-
lom, a képes diszkiadások, a politika, történelem,
törvénykezés, szótárak, ismerettárak, gyűjtemé-
nyes és népkönyvek, gazdasági könyvek, ifjusági
iratok, imakönyvek, olcsó bibliák stb. külön sza-
kait, tudományos és költői művek egész sorait s
a szerzők között a magyar irodalom legjobb
hangzásu neveit, mint a Kisfaludyak, Kölcsey,
Mikes, Bajza, Virág B., Arany, b. Eötvös, b.
Jósika, Jókai, Tompa, Czuczor, Berzsenyi, Toldy,
Kazinczy Fer. és Gábor, gr. Dessewffy, Szász K.,
Tóth Kálmán, Vajda, Dalmady, gróf Széchenyi
István, Fáy András, Erdélyi János, Garay, Wen-
zel, Karvasy, Kautz, Tóth Lőrincz és számtalan
mások, kiknek műveiből oly tiszteletreméltó szel-
lemi kincstár gyült itt össze, mely bármely tudo-
mányos és szépművészeti akadémiának is becsü-
letére válnék. Kérjük az olvasót, tekintse át e
jegyzéket s vessen számot magával : mi és meny-
nyi foglalhatna el azokból méltó helyet az ő ma-
gán könyvtárában ?

Mai számunkkal küldetik szét a
magyar irodalom nevezetesb ujabb és leg-
ujabb terményeinek könyvlajstroina, Hecke-
nast Gusztáv könyvkiadó-hivatalából.

ÖLHETI NAPTÁR.^©
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Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
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Péntek
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V 1 Bálint
Faustin
.Tuliana
Donát Kánt. t
Simon, Flávián
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Eleuther f
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Györgye
.Tuliana
Teodul
Concordia
Zsuzsa
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Február (ó)
2 E Gy. sz. B. A.
3 Simon, Anna
4 Izidor
5 Agatha
6 Bukol pápa
7 Pathen p.
8 Tódor vért.
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Adar R.
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9 Juda
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Holdnegyed : © Első negyed vasárnap 14-én, 2 óra 40 perczkor este.

TARTALOM.
Szemere Pál (arczkép) N**. — Éjjel a kis szobában.

Illésy György. — A hittagadó (folytatás). Jókai tíór. —
Hirlapirodalmunk a 19-ik században. Szinnyey József. —
Mohácsi népviselet (XXXVIII. kép a népéletből). —
Schleswig-Holstein elfoglalása (képpel). — Képek az
állatéletből : A pók (vége). Dr. Sz. — Egyveleg. —
Tárház : Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. —
Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt tér. —
Heti naptár.

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

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre 6 ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijilonsiigokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásaál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Hansenstriii és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a ker-
tész-gazdátiZati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1864

Midőn egy agg élőfá dől ki kertünk
soraiból, a bánkódás fájó érzetéhez némi
vigasztalásul csatlakozik azon tudat, hogy
gyönyörét és hasznát mégis élvezhettük,
pihentünk árnyában, részesültünk gyümöl-
cseiben.

De ha egy sokat igérő törzset, ifjonta
csavar ki földéből a vihar, mielött lombjait
sátorrá terjeszthette volna, melynek védelme
alatt nyugodni véltünk, s gyümölcseire csak
következtetnünk engedtek azon teljes haj-
tású virágok, melyek ágait gazdagon elle-
pek : nehezebben szíveljük a csa-
pást.

Amott a visszaemlékezés sze-
liditi, itt a megtört remények ket-
tőztetik a veszteség fölötti fáj-
dalmat.

Terényi Lajost élete virágá-
ban, férfikora legszebb szakában
ragadta ki közülünk a halál. Kü-
szöbén egy oly kornak, melynek
vajmi nagy szüksége lett volna
reá, karjaiból azon ragaszkodó
s z e r e t e t n e k , mely mindenfelől
ölelve tartá, mint a folyondár a
tölgy derekát.

Kedvezőbb körülmények közt
rég az országé leendett; — igy,
csak Békésmegyéé volt; de abban
oly helyet foglalt el, melyet utána
nem fog betölteni az egykorúak-
ból senki.

Bizonyosan nem egy olvasója
lesz e lapoknak, ki csodálkozva
fogja hallani, ha mondjuk, hogy
Terényi Lajos, édes testvére volt
az archaeologia terén már is any-
nyi érdemeket szerzett ismert tu-
dós Ipolyi Arnoldnak.

A talány kulcsa ez.
, , , A. Stummer magyar nemes csa-
lád, ősi fészke Hontvármegye volt.
Gyarapodván a nemzetséf, a mult
század elején két ágra szakadt,
melynek egyike, birtokai főhelyétől ipolyi,
nak másika ugyanez okból terényi-nek ne-
veztetett A terényi Stummer ágból szárma-
zott le Bekesmegvébe a mult században
János, - k i egy időben itt alispáni hivatalt
viselt, - fiával Imrevei, ki a megyének eev
darabig főügyésze, majd főbírája volt. János
halála után Imre egyedül, és fiörókösök

T e r é n y i La j o s.
(1825—1863.) % ; .

nélkül maradt, — de mert óhajtotta volna
a családot Békésben folytatni, magához hiva
az ipolyi Stummer-ág egyik szebb reményű
sarjadékát Lajost, ki bátyja kivánságára
csakugyan le is költözött, s ugy vévé fel
annak Terényi elönevét, a 48-diki korszak-
ban végkép elhagyván a Stummer név hasz-
nálatát.

Atyja volt ipolyi Stummer Ferencz, Hont-
megyének hosszu időn keresztül föbirája,
anyja Szmrecsányi Arzénia. Született 1825.
julius 14-kén Horváti-Disznóson, hol anyja

TEEÉNYI LAJOS.

esetleg, nagyanyjánál (ki született Disznósi
Horváthy leány volt) időzött. Az atyai ház-
nál Ipoly-Kesziben növelkedett, tanult Kor-
ponán, Selmeczen, Pesten, Nagy-Szombaton,
Pozsonyban, hol a gymnasiumi, bölcsészeti
és jogfolyamot bevégezve, a szokásos tör-
vénygyakorlat* után, 1843 tavaszán, ügyvédi
oklevelet nyert. Mily előmenetellel, s mily

gyorsan haladt át a kitünő észtehetség az
iskolákon, megtetszik abból, hogy 12 éves
korában már tul volt a gymnasium minden
osztályán, s midőn ügyvédnek felesküdött,
még alig volt 18 éves. 1844-ben hirdetteté
ki oklevelét Békésmegyében, melynek egy
pár hónap mulva t. aljegyzőjévé neveztetett
ki, mig 1849. január havában az orosházi
járás szolgabirájának, ez év legnehezebb
napjainak közeledtével pedig a megye al-
ispánjává választatott meg a 24 évet még
be sem töltött ifju.

A vihar lezajlása után az or-
szág határairól menekült. Majd
visszatérvén, 1852 okt. 20-án nőül
vévé bajezai Beliczey Máriát, s
csöndes és boldog családi körébe
vonulva élt 1854-ig. Ezentul még
inkább távol tartotta magát min-
den érintkezéstől, csaknem zárkó-
zott lőn, „ott állott (mint maga
mondá az országgyülésen) az eke-
szarva mellett, s nyugodtan türt,
várt és remélt mindaddig, mig
1860. őszén ujra megnyílni látszot-
tak a sorompók a hazafiui tevé-
kenység előtt."

1860. december 11-én tartott
tisztválasztás alkalmával Terényit
megint az alispáni székbe hiva a
közbizalom egyhangu szava, és ö
el is foglalá azt mindaddig, mig a
megye orosházi választó kerülete
által országgyülési képviselővé vá-
lasztatván, a fővárosba kellé távoz-
nia. Visszajötte után nemsokára
feloszlott a megye, ő pedig, mi-
ként előre kijelenté vala, „mélyen
és sötéten hallgatott" mindvégig.
1863. ápr. 6-án, tüdölob vetett vé-
get a nagy reményekre jogosító
életnek.

Ime, ezen száraz adatok je-
lölik azon rövid életpályát, me-
lyet Terényi Lajos megfutott.

De ezek csak az út melletti kőoszlo-
pok, melyek, ha megmutatják is, mely
irányban vonult végig az út, de nem azt,
hogy mily szép vidék terült el annak men-
tén az oszlopok mögött.

Azért, a mennyire a szük tér megen-
gedi, egy-két sorban jellemeznünk kell a
derék férfiut.

8-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, februárius 21-én 1864.
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Terényi Lajos magas kitünö alak volt;
szabályos arczán némi büszkeség ömlött el,
mely a természetes jóság vonásaival ve- j
gyűlve, oly érzést keltett a nézőben, mely-
ről maga sem tudta meghatározni : a tisz-
teletnek van-e benne nagyobb része, vagy a
szeretetnek? Az elsö benyomásnak e hatása
megmaradt az emberben akkor is, mikor
már közelebbről tanulta öt ismerni. Délczeg
magatartása, elegáns külseje, férfiasan szép
feje, bizom os tiszteletet parancsoltak ; mig
nyájas tekintete, kellemes hangja, gyöngé-
ded társalgása, rokonérzésre hangolta a
szivet iránta. Smig finom módjában és lova-
gias magaviseletében mindig az arisztokra-
tát láttuk : gondolkozásában és érzelmeiben
a legvalódibb demokrata állott elöttünk.
Ama tulajdonáért a felsőbb osztályokban is
kedves jelenség, emezért a középrend és nép
kedvencze. Kiváló észtehetségeért, alapos
tudományáért, tiszta és szilárd jellemeért
pedig átalános közbecsülés tárgya; olyan,
milyen hozzá hasonló a megyében nem volt
más.

Pártok és gondolkozásmód, ellenséges
táborokra szokták osztani az embereket.
Egyik a másiknak tehetetlenné tételére tör.
S ha valaki egy fejjel magasabb a tömegnél,
ez már kétszeres ok, hogy üldöztessék; elég
ha saját elvrokonai teljes ragaszkodását
megnyerheti. Nem igy Terényi; — neki
ellensége nem volt egy sein, hive sok, tiszte-
lője mind.

Ha e tulajdonaihoz veszszük ritka szó>
noki tehetségét, igen természetesnek fogja
találni bárki, hogy a liberális eszmék —
tolmácsukat, az ifjabb nemzedék — vezérét
tekinté benne. S azt hiszszük, nem hibázunk,
ha minden kitünö sajátságai közt, ez utób-
bit emeljük ki leginkább.

Hiába ócsárolják a szónoklat becsét né-
melyek. A kik legjobban beszélnek ellene,
azok leginkább félnek töle, s ép ezáltal
ismerik el annak erejét és hatalmát, mely,
hogy nagy volt és nagy leend mindenkor,
eléggé mutatja a világtörténet az ó-testa-
mentomi Árontól le napjainkig. A ki vezetni
akar, annak tudni kell a sziveket meg is*
nyerni, az elméket magához és a képviselt
ügyhöz hódítani.

Terényi teljes mértékben- birt e képes-
séggel.

Három év előtt az ország legjelesebb
szónokai ültek a nemzeti muzeum nagyter-
mében, fényes nevekkel s még a régi foru-
mokon szerzett nem hervadó babérokkal.
S mégis Terényi elsö fölszólalásával közé-
jök avatta föl magát, pedig tévedne, ki öt e
beszéd után akarná megitélni. Ugy hogy
bízvást elmondhatjuk, mikép benne jobb kö-
rülmények közt egyikét fogta volna a haza
felismerni a legkitünőbb államférfim tehet-
ségeknek.

Szivének minden érzése, lelkének min-
den gondolata a haza volt. Legutolsó szava
azon kérelem volt, hogy gyermekeiből jő
hazafiakat neveljenek.

A közszeretet és becsülés, mely életében
körülövezé, halálakor is meghatóan nyil-
vánult.

Az 1861-ki megyei tisztikar tagjai, a
volt főispán báró Wenckheim Béla veze-
tése alatt, a megyei községek elöljáróik által
képviselve, s Gyula városának tán minden
mozdulni tudó lakosa, résztvett temetésén.
Választó-kerülete, Orosháza, pedig külön
gyász-istenitiszteletet is tartott emlékeze-
tére.

En akkor nem róhattam le baráti köte-
lességemet a boldogult iránt. Im, most
teszem sirjára e halvány czipruságat.

Szathmári Károly.

em ujra . . .
Fölépítem ujra l'idölt palotámat,
Gyűjtöm is már hozzá a köveket lassan,
Álljon ujra épen, mint a ki föltárnád . . .
De ne mint a várak sziklákon, magasban.
Álljon ujra épen, uj fallal, tetővel —
Ne rongyos ruhában és hajadon fővel
Mint a béna koldus, a kinek mankója
Fél lábát pótolja.

Ne álljon magasban; terhes oda az ut.
Nem, az én palotám nem sasok tanyája,
S addig, ki magasba csak szédelegve jut,
Biztosabban jár lent s nem fárad ki lába.
Aztán melegebb is van a völgy ölében
Mint a magas hegyek 'íopár tetejében .
Tavasz van a völgyben mikor még a szikla
Hóval van boritva.

Egész nap csak oldalt süt a nap a hegyre
De szembe mosolyog a virágos völgyre,
S oly vonakodva megy . . . s visszanéz mindegyre:
A virágra, ha7ra, toronyra s a tölgyre,
Mintha fájna neki elválni ezektől
Tudván, mily fogadást várhat a hegyektől,
S mire a hegyekre sugara kiárad,
Lenyugszik, kifáradt.

Nem, óh nem a sasok lakói házamnak,
Magas röpüléssel fől a napba törve,
Kik bár a felhőkkel egy hazában laknak
Mégis ha szomjaznak, leszállnak a völgybe,
S azon vizből isznak, a melyből más állát,
Mely csak idelent jár, magasba nem szállhat;
S hogyha ezek nekik megtagadnák, nyomban
Elvesznének szomján.

Te vagy, költészetem, leomlott palotám,
Melyet fölépítek eszméim falává!,
S hogyha ujra állasz, légy szép . . . és azután
Fogadd be szivemet, borulj rá hűs árnynyal.
Jól tudom, hogy árnyad nem terjed ki messze,
Falad sem lesz, tudom, czifrára kifestve,
Hanem azért édes lesz nyugodni szállnom —
Lesz alatta álmom.

Elég szép vagy nekem s szőke angyalomnak,
S azoknak, kik hozzánk hasonló szegények,
Elég nagy lesz árnyad azon egy vándornak,
Kit üznek a gondok s futnak a remények.
S beéred te ezzel — nem is vágysz egyébre,
Csakhogy ennyi lenne valaha elérve . . .
S elég dicső leszeaz, ha én boldog vagyok,
És akkor az vagyok.

Jer azért, megtértem, jer kezembe lantom,
Engesztelődj, hiszen kedvesemnél jártam,
Azért feledkeztem meg rólad, galambom,
Nem mintha tán tőled örökre megváltam.
Jer, a viszontlátás örömeit tűzzel —
Égő szemrehányó hangokkal ne űzd el,
Jer és öröklángu hévvel mindenkorra
Légy szivemhez forrva. Linczi Károly-

A hit-tagadó.
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s , i r t a J Ó K A I M Ó R -

(Folytatás.)

Kaled a gránitoszlopokon verte ki kardja
! élét dühében, mikor az ellenállást látta. A
'• kolostor ajtójából tizenkét imám lépett elé
1 egymásután, Kaledet és Abu Obeidaht körül-
fogva, s a tóduló harczosokat hangos kiálto-

| zással intve békére.
| — Verje meg a próféta minden ártó an-
gyalaival a csalfa görögjeidét; átkozódék

j az Isten kardja. A fejükre lecsapó kardnak
útközben igy kiverni az élét! Itt békét kö-

i tök a balkézzel, mialatt a jobb kéz torkukat
' szoritja. Mutasd azt a békeszerződést. Ha
akarom, megtartom, ha nem akarom, nem
tartom.

— Allah tart meg téged is, engem is,
meg az ellenséget is, s ha nem akar meg-
tartani, döglött eb lett mindegyikből. A bé-
két én kötöttem meg, a békét te nem oldha-
tod fel.

— Jól van. Szólt Kaled, kardját vissza-
taszítva hüvelyébe. Én ne<^ harczolok hát.
de próbáld feltartani az ostromlókat, kik az

utczákon elszéledtek; kisértsd meg rábe-
szélni őket, hogy ne öljenek, ne pusztítsanak.

— Már megtettem. Szólt Abu Obeidah
rendithetlen nyugalommal. A tulsó kapun
át, mely nekünk az éjjel átadatott, a testőr-
sereg bevonult a város védelmére, s pusztí-
tóid azóta minden utczán szemközt találkoz-
nak saját hadainkkal; a kik öket fel fogják
tartóztatni.

Kaled nem akart hinni vezértársának.
Azonban egy csoport delir, ki nagy zajjal
jött vissza a piaczról, lármázva hirdeté,
hogy előbbre nem lehet hatolni, mert Abu
Obeidah testőrei elálltak minden utczát.

— Lásd Kaled, szólt nyugalommal az
ősz, ha te Allah kardja vagy, én meg Allah
paizsa vagyok, s hiába volna döngetned a
paizst; csak rosz hangot adnál vele, de át
nem lyukasztanád.

Kaled visszanyerte nyugalmát, lecsende-
sült; ilyenkor szokta legkegyetlenebb terveit
kifőzni.

— Jer. Menjünk be a kolostor udvarára;
ne lássa itt tulajdon népünk viszálkodá-
sunkat.

Azzal beléptek a nyitott kapun Kaled,
Abu Obeidah és az imámok.

— Olvasd fel, kérlek, mi van a békekö-
tésben ; szólt ott vezértársának. Távol állj
tőlem, s ne add kezembe, hogy én elolvas-
sam, mert meglehet, hogy összetépném, 8
az szégyen volna rád nézve is, rám nézve is.
Olvasd. Hallgatom. Hiszem, hogy a mit kö-
töttél, jól csomóra van kötve. Hiszem, hogy
fogát húztad a patkánynak, mielött nyakát
eleresztetted \ olna. Megtörted öket, a mint
illet.

Abu Obeidah olvasni kezdé a békepon-
tokat.

Kaled dühe nőttön növekedett.
Nagyokat kaczagott minden ujabb pont-

nál, hogy kaczagása behangzott a templomba
s zürhangot képezett az éneklő szüzek zso-
lozsmáival.

— Még ezt is? Még szabad birtokot
nekik! A hitetlenek, a lázadóknak még hét
templomot, a hol Allaht káromolhassák ?
— Örült voltál-e Obeidah! —• Éjszaka volt,
álomból keltél; nem láttad, mit írsz alá . . .

Most jött a java.
„A ki pedig nem akar a városban ma-*

radni, szabadon költözhessek, kincseivel,
lovával, fegyverével."

Kaled, mint a veszett tigris, kapott az
okmány után, s még összetépné, ha a dervi-
sek mellének nem rohannak s elölhátul visz-
sza nem tartóztatják.

— Allah verjen agyon, ha ezt megenge-
dem! Teőszszakállu bolond; arczul akarsz-e
köpni engemet? Vagy azt hiszed, hogy a
mennykö meghagyja magát hajigálni po-
ronddal ? Fegyverestül bocsátód el az ellen-
séget, kit én fegyverestül elgázoltam ? Kar-
dot, lovat, kincseket neki; még zászlót is!

Abu Obeidah nyugodtan hajtogatá össze
az iratot s öve mellé dugta.

— A mit irtam, megirtam; a mit meg-
ígértem, megtartom.

Az ősz hadvezért méltóságteljes maga-
viselete a durva harczos fölé óriási magas-
ságba emelte, Kaled mindennapi verekedővé
lett lealacsonyítva e bölcs, előrelátó férfival
szemben. Ezt ő jól érezé.

Mikor látta, hogy heveskedése semmit
sem használ, csak tekintélyét rontja vele,
megszünt vezértársára dühöngeni, hanem
abba az aprólékos ravaszkodásba ette be
boszuját, a mit ujabb nyelven kapczásko-
dásnak neveznek.

— Jól van hát, a mi irva van, az meg
van irva. Tehát menjenek a hitetlenek; hadd
menjenek ki a sikra. De az irásban az áll :
fegyvert vihetnek magukkal. Tehát csak egy

fegyvert vihet mindegyik : egy nyilat, ha .
nyilat visz; egy kardot, vagy egy kopját, de !
semmiből se kettőt.

Abu Obeidah vállat vonitott.
— Legyen ugy, ha neked igy tetszik.
-— S csak hadd legyenek egyszer kinn a

a pusztán; hadd legyenek egyszer Damas-
kus határán tul, majd az én dolgom lesz
őket utolérni.

— Nagy dolgod lesz vele. Ha türelmed
eltartott volna odáig, mig az utolsó pontra
érek, megtudtad volna, hogy a szabadon bo-
csátott örségnek általunk három napi előny
engedtetik s három nap elött üldözésükre
senki meg nem indulhat közülünk.

Kaled közel volt hozzá, hogy sírjon dü-
hében.

— Igazán jól gondoskodtál róluk Obei-
dah. Igazán jól. Elláttad öket minden jóval.
Ók sok derék igazhivő muzulmánt korán el-
küldték a paradicsomba. Mohamed nem
gondoskodott azoknak szerencsés utjáról
jobban, mint te az ö gyilkosaikról. Hanem
még egyet mondok. írásodban az van, hogy
vihetik magukkal kincseiket. Jól van, vi-
gyék. Aranyat, gyöngyöket, prémes ruhái-
kat, a mennyit elbírnak; de átkozott le-
gyen minden harapásom, ha e mellett egy
falat kenyeret engedek nekik magukkal
vinni; mert az nincs a szerződésben ki-
kötve.

Kaled aljas nevetéssel kisérte ez ötletét.
Abu Obeidah arcza nem változott meg.

— Csalatkozol Kaled. A próféták törté-
netében meg van irva, hogy mikor Moham-
med üldözői elől futott, egy özvegy-asszony
utolsó darab kenyerét adá neki a pusztában,
és e darab kenyér volt a legnagyobb kincs,
mely a földi jók között a prófétának ada-
tott. Tehát a kenyér kincs, meg van irva.

Kaled elsárgult bosszújában.
— Azért mégis el fogom öket pusztitani,

hörgé düh-rekedt hangon, s ott hagyta Abu
Obeidaht.

A szent szüzek éneke odabenn egy percz
mulva Istent magasztaló, hálaadó hymnuszra
változott.

Damaskus meg volt mentve a végpusz-
t U l á S t Ó l . (Folytatása következik.)

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Második közlés. 1831—1810.

(Folytatás.)

Vegyes tartalmu és képes lapok ez időszakból:
„Fillértár, mindennemü közhasznu ismeretek

terjesztésére kiadta és nyomtatta ifj. Sebmid An-
tal, Pozsonyban," szerkeszté Balásfalvi Orosz
Jozsef (ki egyszersmind a 2-dik évfolyam kiadója).
Megjelent 1834 mart. l-töl — 1836. febr. végeig
minden szombaton egy 4-rét iv, számos kőnyomat-
tal. Czélja az életre megkivántató s valóban hasz-
nos tárgyak közlése és tudományos oktatás. Egész
évi folyam ára 5 ft., postán 6 ft. p. p. (Tud. Tár.
1835. V. 231. VIII. 211. 1836. X. 195. 1837.
XVI. 473.)

Vajda Péter Wigand Ottó által Lipcsébe hi-
vatván, ott a „Garasos Tár, közhasznu ismerete-
ket terjesztő lapokat" inditotta meg 1834-ben, fa-
metszetekkel 4-rétben. Évi folyam, 52 szám ára
3 ft., ezüst; mely azonban külső akadályok miatt
még azon évben elakadt. (Uj. Ismeretektára VI.
Pest. 1855. 512. — Tud. Tár. 1835. VIL 211. —
Honmüvész 1834. I. 30. lap.)

Az aradi tudakozódó intézet hírlapjaiból
1840. jún. 20-ától „Aradi Hirdető" czimmel s
mulattató részszel is, felsőbb helytartótanácsi en-
gedelembfíl, minden szombaton egy szám jött ki
y2 iven. Aradon nyomtatta Schmidt József, félévi
ára 2 ft. p. p. (Tud. Tár. 1841. Liter. 490.)

Időszaki folyóiratok :
„Tudományos Gyüjtemény," 1817-ben kelet-

kezett. Pesten Trattner-Károlyi tulajdonos ki-
adásában és betűivel jelent meg 8 ives harifüze-
tekben, rézmetszetekkel. 1828— 1832-ben szer-
keszté Vörösmarty Mihály. 1833-1836. Horvát

István, ki igen számos oklevéllel és történeti
adattal gazdagitá. 1837-től maga a kiadó Károlyi
István, ki a lap eredeti tervétől eltért, a mennyi-
ben forditott czikkeket is felvett gyűjteményébe.
1837-iki folyamáról igy nyilatkozott; egy akkori
tudósunk : „Ezen tüdősorvadásban sinlődő musa
még folyvást „Koszoru"-san jelenik meg; de mily
hervatag, porrá száradt ez a koszoru! Dicsérjük,
hogy a Gyujt, a vas szükségnek engedvén, már
most bővebben, mint sem vallja is, szedi anyagát
a külföld tudományos táraiból. Meguntuk már azt
a négy forintos eredetiséget!" — 1840-dik évi fo-
lyama velinen jelent meg. Melléklapja : „Koszoru,
szépliteraturai ajándék," minden hóban egy iv,
járt 1821-től fogva. Előfizetők száma : 1831: 835.
1832 : 832, 1833 : 867, 1834 : 887 ; 1835 : 824,
1836:816,1837:750,1838:600,1839:264,1840:
269. Ára 5 ft. 36 kr., postán 7 ft. 12 kr., p. p.
egészévre. (Figyelmező. 1837. IL 22. sz. 352.
1838. I. 4. sz. 68. — Uj Ismeretektára. IV. 387.)

„Felső Magyarországi Minerva. Nemzeti fo
lyóirás." 1825-ben keletkezett Kassán, szerkeszté
Dulházy Mihály; megjelent Ellinger István be-
tűivel és költségén negyedives kötetekben 8-rét.
Ára 6. R. ft. velin papiroson 10 R. ft. ezüstben.
1836. végével megszünt. — 1831-től fogva mun-
katársait egy jól kidolgozott ivért egy arany nyal
dijazá. (Tud. Tár. 1837. XVI. 2-ik része 473. —
Figyelmező 1838.1. 8. sz. 127.)

Thaisz András, több tudóssal egyesülve
1831-ben uj folyóiratot inditott meg Pesten, „.Sas,
vegyes tárgyu iratok az olvasni és tudni méltó
minden ágaiból" czim alatt, s ezt folytatta 3-lk
kötetig Cserneczkyvel, a 12-ig önmaga, a három
utolsót pedig Felapáti Molnár Sándorral. (I —
VIII. k. 1831 I X — X I I . 1832 X I I I - X V . 1833.
8-adrétben.) E folyóiratban közremüködtek a
szerkesztőkön kivül : Kis János, Lassu István,
P. Thewrewk József, A. Balogh Pál, Petrovieh
Frigyes stb. Wigand Otto kiadó az irókat egy
egy ivért 20 ftal v. cz. dijazta; minden kötet 10
ivből áll, nyomtatta Landerer; 6 kötet előf. ára
4 ft. p. p. postán 5 ft. (Uj Ismeretektára VI. 337.
— Tud. Tár. 1834. III . 205. 1835. VI. 243. Kri-
tikai Lapok I. 118-120. - Figyelmező 1840.
I I . 446. — M. t. t. Névkönyv 1841. 76.)

„Kritikai Lapok." Bajza József inditá meg
ezen még 1826-ban tervezett folyóiratot, melyek-
ből, szövetkezve a kor nyomosabb kritikai capa-
citásaival, mint Kölcsey, Vörösmarty, Toldy, Szon-
tágh, Csató, Kállay, stb. 1831 — 6-ig hét füzetet
adott. (I-ső füzet 1831-ben, 1833-ban egy máso-
dik kiadás; 2. és 3. 1833; 4. 5. 1834; 6 füz. 7%
iv, 7-ik hét iv 1836-ban 12-rétben Pesten). Jeles
elméleti és biráló czikkeken kivül, nem kevés vi-
tázat is töltötte be e füzetek lapjait, melyeknek
jó szándékú czélja az irodalom Augias istállójának
kitisztítása volt, különösen az irói tekintély és
zsarnokság országának lerontása s egy tisztán az
ész, helyes műelmélet és finom izlés törvényein
alapuló kritika meghonosítása. Az I-ső füzet nyo-
matott Trattner-Károlyinál Pesten, a többi Budán
az egyetemi nyomdában. 1 — 5 füzet ifj. Kilián
György könyvárus tulajdona. (Uj. Ismeretektára
I. 400. Tud. Tár. 1835. VI. 228. VII. 196. 1837.
XVI. Literat. 473.)

„Muzarion." Uj folyam. 1833. I-ső füzet. 467
lap. 8-rét. Pest. Hartleben Konrad Adolf tulajdona;
több nem jelent meg. (Tud. Tár. 1835. VI. 228.)

Guzmics Izidor, bakonybéü apát a hittudo-
mányi magyar irodalomra uj kort deritett a szelid
s felvilágosult szellemű „Egyházi Tár" által, me-
lyet 1832-ben nyitván meg, elhunytáig szorgalom-
mal folytatott, s hol igen becses theologiai érteke-
zései jelentek meg. ( 1 _ 5 köt. 1832—1834-ig. 6.
7. 8. 1835—1836, 1837-ben a 9. 10. köt. 1838-tól
6 ives havi füzetekben képekkel, Pesten 8-rétben
a kiadó Beimel nyomdájában). Guzmics halálával
az 1839. nov. és dec. utolsó füzeteket Briedl Fi-
dél szerkeszté. Az egész évi folyam, négy ívnyi
12 füzet 2 ft, 24 kr. pp. (Uj. Ismeretektára IV.
Pest 1852. 109. — Tud. Tár III . 202. 1835. V.
228. 1839. VI. Liter. 443. — M. t, t. Névkönyve
1841. 52. 55.)

Szalay Imre veszprémi kanonok 1832 —
1834-ben „Magyar egyházi beszédek gyűjtemé-
nyét" adá ki 6 kötetben, s maga is több jeles al-

' kalmi egyházi beszédet készitett. (I-ső kötet.
1832-bon II—V. és az I. 3-ik kiadásban 1833; —
VI. és V. 2-ik kiadásban 1834. Pesten 8-rétben)
1840-ben, uj folyam I-ső kötete Budán 8-rétben,
jelent meg. (Uj. Ismeretektára. VI. 256. Tud.
Tár. 1834. I. 250. 1835. VI. 242. VII. 209. M.
t. t. Névkönyv 1842-re 60.)

,,Egyházi folyóirás." Kovács Mátyás adta ki
Pesten, 1832-ben az 1. 2. kötetet; Oswald Fe-

rencz pedig l*34-ben a 3 — 4. k. n. 8-rétben Bei-
mel nyomtatása. (Tud. Tár. 1834. III. 203. IV.
268. 1835. V. 228.)

Salamon Ferencz Kolozsvárott 1833—4-ben
adta ki „Erdélyi Prédikátori Tár" első 3 füzetét
8-rétben képekkel (IV. - VI. füz. 1835-6-ban;
VII. VIII. füz. 1837. IX. 1839-ben) nyom. az
ev. ref. coll. mühelyében, egy füzet ára 1 ft. p. p.
Főtárgyai : egyházi beszédek és agendák. (Tud.
Tár. 1834. IV. 268. - V. 1835. 228. VII. 209.
1838. XX. 394. 1840. Lit. 478.)

„Egyházi beszédek gyüjteménye." Kolozsvá-
rott Barra Gábor kiadása 1837-ben 2 füzet; egy .
füzet ára 56 kr. p. p. (Tud. Tár. 1838. XX. 394.)

„Mezei Gazda," nemcsak a mezei, hanem házi
gazdaság minden ágaira kiterjedő folyóirás. An-
gyalffy Mátyás bocsátá közre 1832-ben hasznos
eszközök rajzával, de nem viheté többre 6 füzet-
nél gyűjteményét, Pesten, 8-rétben. (Básthy :
Magyarok Emléke. Buda 1836. I. 233. — Tud.
Tár. 1834. III. 201.)

„Gazdasági Tudósitások." Kiadta a gazda-
sági egyesület. Bizottsági ügyelés alatt szerkeszté
Kacskovics Lajos gnzdaságegyleti titoknok. 1837-
ben két füzet; 1838-tól négy füzetes évifolyam
ára 2 ft. Pesten Trattner-Károlyi betűivel 8 rét-
ben nyomatott. A gazdaságot nem egyedül gya-
korlati, hanem tudományos szempontból is tár-
gyazzák e fűzetek. — Melléklapja 1840-től a
„Rohonczi Közlemények", Vállas Antal szerkesz-
tése mellett. (Uj. Ismeretektára. IV. 576. — Tud.
Tár. 1838. XX. 393. — Figyelmező 1837. IL
49. sz. 1840.1. 302. Bibi. Ért. 1840. 3. — M. t. t.
Névkönyv 1840. 184. 1842. 57. 63.)

„Magyarország bortermesztését s borkészíté-
sét tárgyazó folyóirás. A szőlőbirtokosok, míve-
sek s mezei gazdák számára." Schams Ferencztől.
I-ső füzet 1836; 2-ik 1837 ben. Pesten Landerer
betűivel 8-rétben. E folyóirat németül is meg-
jelent, agy füzet ára 30 kr. p. p. — (Figyel > ező.
1837. IL 80. Tud. Tár. 1837. XVI. Liter. 474.
1838. XX. 393.)

„Orvosi Tár." Bugát Pál tanár, és dr. Sche-
del Ferencz 1831-3-ban adták ki Pesten 8-rét 12
kötetben képekkel; négy kötetes évi folyam ára
5 ft. p. p. (Tud. Tár. 1834. I. 247. I I I . 199.1835.
VI. 1237.)

A magyar tudom. Akadémia 1833 nov.-ben
tartott nagygyűlésén egy tudományos encyclopae-
diai folyóirás megindítását elhatározta, mely ki-
terjeszkedjék : „az emberi tudás minden ágaira,
leginkább azonban a jelen idő haladásaira, irányul
pedig az vétessék, hogy azon hazánkfiai, kik kül-
földi folyóiratokat nem tarthatnak, műveltségi
szükségüknek ebben némi pótlékát leljék; ezen
kitüzött czélnak megfelelő, akár eredeti, akár for-
ditott czikkek felvétettek. Az értekezésekhez,,
melyek a folyóirat főrészét teszik, vegyes közlések
czim alatt bibliographiai s egyéb mindennemü,
a tudományokat s művészeteket, tudósokat, mü-
vészeket, s ilyetén intézeteket illető tudósitások
járulnak. Ezen rész egyenesen a szerkesztő gond-
jai s felelőssége alá volt rendelve. A munkálko-
dásra minden tud. t. tag nem köteleztethetett, s
igy a folyóiratot az egész társaság nem is a maga
saját munkájának nyilatkoztatta. Igy keletkezett
a „Tudomány-Tár," mely 1834-ben indult meg,
szerkeszté Schedel (Toldy) Ferencz, évnegye-
denkint egy kötet jelent meg 8-rétben kőmet-
szetekkel, nyomaott Budán, az egyetem betűi-
vel. — Ára 4 ft. p. p. finom papiroson 6 forint,
velinen 7 forint 36 krajczárt — 1836-ban szer-
keszté Csató Pál. —
Tud. Tár szerkesztése

1837. elejétől fogva
két rendes tagra, ugy-

mint Luczenbacher Jánosra az „Értekezések" és
A. Balogh Pálra a „Literatúrai rész" bízatván,
mindeniknek 200 ft. évdij rendeltetett. A?, elsö
része alaposság és tartalmasságra, — második pe-
dig a külföldi literaturát tekintve, — gazdagságra
felülmulja minden eddigi, e rendbeli folyóiratain-
kat. Ezen évben nyomatott belőle 700 példány és
ára 4 ft. volt. 1838-ban 5 ft. 36 kr., postán 7 ft. 12
kr. pp. — 1839 tői fogva 6 ives havi füzetekben
jelent meg, ára ekkor 5 ft. volt, postán küldve 1
ft. 36 krral drágább. (Tudománytár 1834. I. k. a
borítékon 1835 VIL 212 X. 1836. XII. 232.1838
XX. 392. Figyelmező. 1838. I. 8 sz. 127.)

„Themis" Értekezések a jog körében. Szer-
keszté Szalay László. I-ső füzet 1837-ben 91
lap; 2-ik 1838, 80 lap; 3-ik 1839-ben 78 lap. —
Pesten 8-rétben. Heckenast sajátja; több nem
jelent meg. Tárgyszeretettel és tárgyismerettel
szerkesztett gyüjtemény, (Figyelmező 1837. I I .
136. Uj. Ismeretektára. IV. 549. Tud. Tár. 1838.
XX. 392. 1840. Liter. 478. M. t. t. Névkönyve
1840. 188. 1841. 60.)
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„Budapesti Szemle" Heckenast Gusztav költ-
ségén 1840 ben megjelent az I-ső és 2-ik kötet
n. 8-rétben, erős velinen, számos bibliographiai
s egyéb mellékletekkel, néme'y angol reviewek
módjára, füzve; előfizetési ára a négykötetes évifo-
lyamnak (összesen 80 iv) 10 ft. ezüst; szerkesztek
b. Eötvös József, Lukács Móricz, Szalay László,
éi Trefort Ágoston; tervrajzuk szerint különös
tekintettel lesznek a kor és társaság életkérdé-
seire, s hogy az ezek iránti szükséges figyelem
meg ne osztassák, a szépliteraturának kizárását
szükségesnek vélték. (Figyelmező. 1840. I. 241.)

Heckenast Gusztáv könyvárus és kiadó Pes-
ten 1840-ik évtől kezdve egy rendezett egyetemes
„Bibliographiai Értesitö"-t, mint könyvkeres-
kedői munkásságának orgánumát, Magyaror-
szág és Erdély számára adott ki, melynek elsö
számát január végével több ezer példányban
ingyen osztá ki, és azontul rendesen és havonkint
folytattatott, 8-rétb. félives havi számokban szer-
keszté Ifj. Wigand Károly, nyomtatta Landerer
Lajos; évi folyam ára 20kr.pp. (Figyelmező, 1839.
II. 260.) (Folytatá.* k»T«tk.)

A Budára vezető porondozott uton termetes
kofák kinálják az ősz fagyos gyümölcseit; emitt
gesztenyesütők, virslisek versenyezni látszanak a
fölött, melyiknek torka harsányabb. A pereczes
boszankodni látszik a kintornásra, mert a sipláda
éles harsonája mellett szerény sípjának hangja
néma lesz.

Az út mellett a jégen egymásután csúszva
buktatja föl egymást az apró nemzedék; e fürge
csoport sokaknak mulatságot szerez, de a csuszka-
lókat egy nagy bajuszu, izmos karú férfi nézi legna
gyobb megelégedéssel, hogy miért, könnyü kitalál-
ni, ha látjuk, hogy a talp kopására ügyel legjobban.

Lovagja karján a hölgy csak félve lép a sikos
talajon; a gondos anya féltve gombolja összébb
gyermekén a felöltönyt, mig némely patiens nél-
küli orvos a meghűlésből eredt betegségek egész
sorát látja szeme előtt elvonulni s épit magának
a jég hátán is fellegvárakat.

Ez alatt beáll az est. Az utczákon kigyulnak
a lámpák. Hajdan is örömtüzeket gyujtottak; ak-
kor, hogy fénysugár üdvözölje a legnagyobb ki-
rályt : most, hogy békén haza sétálhasson az át-

gattak, és azok helyét, még a kövezett kocsiutat
is, a három hónapos korszak buján termő fűvel, és
cserép- s téglatöredékkel annyira ellepte, hogy
augusztus elején a szó szoros értelmében keresni
kellett a város bejárását. Az akkor romban hevert
épületek közül már valamennyien szebb külsővel
támadtak fel, és csak két kaszárnya, — egyik a
péterváradi kapuval szemben, a másik, sarkával
a dísztérre nézve, várja az Orpheusi, kinek hang-
jára a kövek épületté alakuljanak; soká is fognak
hihetőleg várni, mert a hadi budgetben is meg-
ismerkednek már azon tétellel: deficiente pecu —
deficit omne nia.

A hamvaiból feltámadt épületek legneveze-
tesebbike kétségkivül a régi Hunyadi vár, melyet
állitólag Hunyadi János épitett 1443. évben. Az
épület sarkai kétségkivül igen régiek, és igazolni
látszanak azt, hogy oly jeles embernek köszönik
létezésüket, mint Hunyadi János. Ezen Hunyadi
vár az 1849 ki ostrom alatt legtöbbet szenvedett,
és átalakítása sürgös szükséggé vált. Az átalaki-
tás megtörtént vegyes byzanti-mór ízlésben, és
külsejére nézve valóban érdekes épület, mely ha-

A Duna jegén.
Mátyás királylyá választatásának négyszáz-

hatodik évnapján, január 24-én roppant embertö-
meg tolongott a Duna jégtükörén, mintha e nap
a visszaemlékezés napja lett volna a rég mult
idők azon egyik legfényesebb szakára, midőn a
Bakoson tanácskozó honatyák hosszas vitáihoz a
Duna jegén álló 40,000 magyar harczos, eget rázó
riadása adta a döntő szavazatot.

Az ország dolgait intéző nép helyét azonban
ezuttal csak a mulatni vágyók csoportja foglalta
el, s miért ne keresnénk néha egy kis mulatságot
e szomoru világban? Az 1864-ik év első hónapja
oly rendkivüli és állandó hideggel köszöntött be,
a minőre régóta nem emlékezünk, s mely megér-
demli, hogy emlékét fentartsuk.

És e napon a befagyott Dunán elég tárgy volt,
mi a szemlélőnek is mulatságot szerzett. A korcso-
lyázók serege, kipirult arczokkal villámgyorsaság-
gal repült el mellettünk, s ha az ügyetlenebbek kő-
ről egy-egy néha fölborult, vidám kaczajban tört
ki a sokaság. A más baján sokszor szeret nevetni
az ember.

A Dana jegén 1SG4 januárban. ,

fázott polgár. Buda tornyaiban megkondul a ha-
rang, épen mint ezelőtt négy századdal; akkor,
hogy örömre talpra lármázzon minden lakót :
most, hogy az éj és nyugalom szavát hirdesse a
fővárosnak.

A temcsYári izraelita templom.
Közösen elismert tény, hogy Pest után Po-

zsony és Temesvár a haza legrendezettebb, hogy
ugy mondjam, legvárosiasb városai. Az utazóra,
ki Pestről délfelé utazik, kivált Temesvár phi-
siognomiája tesz kedvező benyomást. Maradjunk
ezen benyomásnál, és ne vizsgáljuk, vajjon ha
szorosabban behatnánk a viszonyokba, ha köze-
lebb megtekintenők, mi van ezen physiognomia
mögött, akkor is megtarthatnók-e ezen kedvező
benyomást? vagy nem. Az utolsó forradalom el-
zajlása után, a belváros sok magán és középülete
megrongálva találtatott, de még a bejárás is a
várba, a három hónapi ostrom következtében,
ugyszolván felismerhetlen volt, mert midőn a vár
kapui 1849 ápril végén bezárattak, a külvároso-
kat a belvárossal egybekötő szép fasorok levá-

talmasan megczáfolja azon vélekedést, hogy a
hadipénztár pénzén csak „kaszárnya-8tilus"-ban
szoktak épiteni. A Vasárnapi Ujság valamelyik
korábbi évfolyama a régi Hunyadi vár rajzát
hozta már, valamint az átalakított épület rajzát
is, ha jól emlékszem, "VVertler Mátyás közleménye
szerint. *)

Volt azonban Temesvárott egy terület, mely-
nek az ostromlók ágyúi nem ártottak, hanem be-
épitetlen levén, igen rég időtől fogva várta azon
szerencsét, hogy a város csinosbulása érdekében
figyelembe vétessék. Ez valahára megtörtént
1863 év elején. A helybeli izraelita község eddig-
elé oly helyiségben végezte isteni tiszteletét, mely
sem az e czélra illő külsővel nem birt, sem a
seámban, vagyonban, tekintélyben gyarapodott
község állapotának meg nem felelt. Ennélfogva
az izraelita község a Janicsáry családtól és
a temesvári kegyesrendiek kollégiumától meg-
vásárolván két házhelyet, elhatározta, hogy erre
korszerű templomot épitsen.

Az építkezés fölött hosszasan folyt a tanácg-

•) Lásd V. U. 1860 : 27. számát.
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kozás, minthogy az épitési bizottmány még 1862.
évben megalakult, és a czél mindamellett 9 hó-
napon át a hajótörés veszélyének volt kitéve.
Ugylátszik, hogy egyeseknek erélye, valamint az
1863. évben bekövetkezett inség siettették a
munkát, ugy hogy ez csakugyan foganatba vé-
tetvén, Schuhmann Károly bécsi épitész terve
szerint, még 1863. évi öszszel fedél alá került.

Az ide mellékelt rajzból kivehető, hogy a
temesvári izraelita templom, a pestinek mintá-
jára, habár kevésbbé nagyszerüen készül. A te-
mesvári templom összes költségei, ide nem értve
a szentséghely kiállítását, 70—80,000 ftra fognak
rugni, és az mindenesetre Temesvár egyik kiváló
diszét fogja képezni. Az épités kivitelét R siher
Ágoston és Ferdinánd temesvári építészek vál-
lalták magukra, közreműködvén Glenc Fredy épi-
tész is, ki képünk rajzát is készité.

Remélhető, hogy az izraelita templom 1864.

gyüjtemények. De egyébkint is a népnek jbelvi-
lága, gondolkozási s érzelmi körének áthatóbb
felfogása végett jelentékeny adatokat szolgáltat-
nak ezek az észlelgető tudományosság számára,
— és nem csupán az elméleti tudást gyarapítják,
hanem a néppel való gyakorlati bánásra vonatko-
zólag is sokban alkalmas tájékozok. Kiket a
néppel egy vagy más oknál fogva közelebbi érint-
kezésben tart hivatali feladatuk, pl. lelkészek, or-
vosok, stb. tudják mi hasznát vehetik oly ismere-
teknek, melyek a nép bensőbb szellemi mozzana-
tait átalán s igy nemcsak ép érzelmeit s józan
gondolkodását, hanem egyszersmind előítéleteit,
babonás szokásait, balhiedelmeit, szóval : egész-
séges és kóros lelki műveleteit tárják elő.

Ennélfogva több tekintetben hasznos törek-
vésnek mondható, hogy Riekl-nek (1. DieNaturge
schichte des Volkes és különösen 1. kötet; Land
und Leute, érdekes müvét) sokban igen figyelemre

elég tanulni valójok van az alapos népismertetés-
ből? Ideje is volna, hogy népünknek valódibb fel-
fogása nyomán mér^ékelnók ama szélső véle-
ményeket, melyek majd illetéken tul dicsőitik,
majd méltatlanul okolják a népet. De ez irány-
ban valóban csak kevés méltatja a több figyelem-
reméltó elemot. Azonban mindez távolabbi ered-
ménye a tudományos buvárlatnak.

Több oknál fogva tehát mindenesetre komo-
lyan tudományos hüséggel kell eljárni az ily kissé
kényes természetü tárgy kezelésében, és tekintet-
tel íenni az idö- s helyre is, hogy minél tisztábban
megkülönböztetett és határozottabb vonásokban
álljon elő a kép, melyet igy felmutatni igyek-
szünk.

Ha a növény- és ásványtudós, régiségbuvár,
stb. a tudomány jogos igénye szerint gondosan föl-
jgeyzi a helyet és időt, hogy mit hol, s mikor lelt?
és az irodalomtörténet is kötelességéül ismeri a

mmmvmm.

évi septemberig tökéletesen felépül, a midőn is
felszenteltetvén, vallásos rendeltetésén kivül egy-
szersmind emléke lesz hivei egyetértésének és
áldozatkészségének. Pesty Frigyes.

Egy kis megjegyzés az „Alföldi nép-
babonák" czimü gyűjteményre.

A Vas. Ujság ez évi 3-ik száma 34. lapján
mutatványt közöl Szántay Aladárnak az „Alföldi
babonát tárgyazó gyűjteményéből," mely mint a
jegyzetben mondatik, „nemsokára a Kisfaludy
társaság kiadásaiban fog megjelenni." — A tárgy
érdekénél fogva szabad legyen őszinte ügyszere-
tettel legalább e mutatványhoz képest addi^ is
egj par jóakaró megjegyzést tennünk. °

Ki a „magyar Mythologiai csak némi figye-
emmel lapozgatta : tudni fogja, mire valók az* ily

Ttmesvári uj izraelita (fiu pl om.

m41tó példája nyomán nálunk is mindinkább ébred
a sürgelem a végett, hogy a magyar népnek „ter-
mészttrnjzát" mind éléthűbb; mind élesebb voná-
sokban feltüntessük. Csak aztán a kellő alapos-
sággal s minél lelkiismeretesebb hüséggel történ-
jék az ily törekvés. Hisz elég példábAl láthatjuk,
hogy a fonák s felületes vizsgálódások sokszor
több kárára vannak a tudománynak, mint javára.
Ugyanis, ha az igaz tudományosság a legpará
nyibb dolgokban, pl. a természet tömérdek alak-
zataínak s erő - nyilvánulatainak legcsekélyebb
jelenségei, legfejletlenebb tárgyai jellemzésében
is a lehetőleg pontos meghatározásra törekszik :
hogy ne igyekezzék ilyesre a népisme tárgyalá-
sában ugy, mint melytől az elméleti tudáson kivül
még sokoldalú gyakorlati kezelés is irányt vehet?
Mert hisz miért ne mondhatnók ki, hogy bizony
sok egyében kivül még a törvényalkotóknak is

*) kr, öreg Boka a hangszereket szerszámnak hitta.

szellemi műtermékek keletkezési körülményeit is
kitelhető gonddal vizsgálni, hogy mindabból al-
kalmas következtetést lehessen kivonni: bizony
valamely nép egyéni jellemének kikerekitése vé-
gett is igen kivánatos, hogy az lehetőleg határo-
zottan kimutatva legyen, mi hol s mikor, kezdet-
leges vagy hanyatló korában, ép vagy kóros álla-
potában jelentkezett-e kedélyvilágában ? — Hisz
ma a történelmi fejlés s organikus idomulásnak
kimutatását igényli az alapos tudomínyosság
mindenbea. A növénytan gyűjtés-szabályai legin-
kább kifejezik a mit mondani akarunk, t. i. külön-
féle pházisok s folytonos alakulás megfigyelését.
A belsőbb mozzanatokat illetőleg pedig, minők az
érzelmek nyilatkozásai, vagy a képzelem műkő- •
dése,még a népdal s népmese-gyűjtésben is figyel-
met látunk forditva, a szigorubban meghatározó
körülményekre, sőt még a nyelvek történelmi ala-
kulásának hasznos ismerete is igényli, hogy a táj-
szavak és szólások helyenkinti és koronkinti
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módosulatai a lehetőleg kijelöltessenek. — Vaj-
jon a babonák és babonás szokások, valamint
átalán a nép érzületét előtükröző bárminemű
jelenségeknek összeállításában, sőt már gyüjte-
ményében is nem kellett-e ezen szabályt szin-
tén szem előtt tartani? — Ua már egész pontos-
sággal nem lehet is, legalább megközelitőleg hü
meghatározással kellene mindezen adatok gyűj-
tésében eljárni.

Jól tudjuk, hogy bizony a gondolatok szá-
mára, melyeket vámmenteseknek tart a közmon-
dás, nincsenek bástyák vagy szorosan elkorlátoló
kerítések, melyeken át ne szüremkednének; sőt
járnak azok nesztelenül terjedve, mindenfelé, s
ott ragadnak, megfogamzanak, hol fogékonyságot
lelnek; sokszor egyesek által messze elterjesztve
tenyésznek; de mint az ujabb kor eszméiről, ba-
bonáiról, minők p. az asztal-tánczoltatás, a kopog-
tató szellem idézés, stbről mégis meglehetősen
tájékozó adatok álli'hatók össze, hol, mikor s
meddig, kiket leginkább s mily mérvben hóditot-
tak meg azok, ugy a népbabona vándorlásainak, s
itt-ott huzamosabb ideig dívásának nyomai is ki-
tapogathatok; ha kitürő szorgalommal és sokszo-
rozott figyelemmel nyomozgatjuk azokat.

És igy aztán a népfajok jellemzéséhez nem
kis mérvben járulnak az ily adatok.

Ha már a fönnebb érintett gyüjteményt mu-
tatványa szerint tekintjük, nemcsak a mikor és hol
és mennyiben divásról nem nyerünk abban spe-
ciális értesitést; hanem maga a czim is oly határ-
zatlanul reávetett, hogy abból az érintett tekintet-
ben nem sok tanulság vonható el.

Melyek sajátlag a magyar alföldnek geo-
graphiai határai : az is csak ingatag fogalom.
De főleg tétovába ejtő ez átalános nevezet a fa-
joknak, melyek itt-ott vegyest települvén, egy
kalap alá vétele miatt, holott mint tudjuk, bi-
zony nem csekély különbség van alföldi ma-
gyarjaink és a köztök szórványosan lakó szászok,
szerbek és rumunok belső jelleme, érzülete közt.
És ha vannak is gyakran érintkező s egymástól
átvett szokásaik : azok is a speciálisabb kimuta-
tástól nyerik indokoltatásukat, hogy aztán a közös
vonások valószinübb sajátsága kivilágoljék.

Ugylátszik tehát ezek szerint, hogy az ily
gyűjtésekben e szempontokra komolyabb figye-
lettel kellene lenni, nehogy a valódi tudományos
eljárás meg legyen fosztva az összehalmozott ada-
tok biztos felhajználhatáaátó!, mint ez nem ritka
eset nálunk, mint {azt például Jerneynek nyelv-
kincsei is, hogy egyebet ne emlitsünk ezennel,
elég sajnosan éreztetik. (Vége következik.)

Karcsanyéki.

Debreczeni levél.
Debreczen, febr. 16.

(Segélyezések. Szárazság. Szinház. Bálok.
Kóbor lovag. Czigány polemia).

A szegénységgel küzdő családoknak télére
nagy gonddal szüken beszerezhetett elesége, na-
ponkint apadóban levén, ily arányban növekszik
időről időre az Ínségre jutók száma, kiknek segé-
lyezéséről egyeseknek, társulatoknak, s a ható-
ságnak gondoskodniuk kell; ezek száma jelenleg
haladja a harmadfél ezerét, s köztük negyedfél
száz e hó első tiz napja alatt vétetett segélyezés
alá. Az egyesek s társulatok által természetben
adatni szokott kész kenyereken kivül, a hatóság
eddig öt, s még e hóban hatodik főzőhelyen osztat
ki főt ételt egy-egy magyar itczényi részletekben.
íly jószivü adakozások mellett ugy hiszszük, —
különösen ha a nyomorlakta hajlékok folytonos
vizsgálat alatt lesznek — senki sem fog városunk-
ban az éhhalál martaléka lenni.

Néhány nap óta időjárásunk enyhébbé válto-
zott; a napokban egy kevés havunk is volt, de
vetéseink még több nedvet óhajtanának; — ku-
tainkban a viz még jobban elapadt, mint az ősz
végén, s e miatt a bővebb vizű házikutak öt hat
szomszéd által is igénybe vétetnek.

Szinügyegyletünk választmánya az inséges
idők sulya alatt nem tarthatta feladatának, köz-
vetlen befolyással lenni a bérlők gyűjtésében,
mint ezt a mult évben sikerrel tévé; — azonban,
mindamellett, hogy Keszler színtársulatának
nem lehetett valami vérmes kilátása az inség által
szintén tetemesen látogatott városunkban fényes
bevételekre; nehány ügybarát fáradhatlanságának
mégis sikerült, három egymásután következő bér-
letre annyi előfietőt gyűjteni, hogy a társulat
együttmaradása s megélhetése alkalmasint bizto-
sitva van. — A s.-jagói siralmas catastrophánál

fogva jogositva érezte magát a szinügyegylet oly
rendszabályok életbeléptetését ajánlani a szin-
igazgatónak, melyek ha gondosan alkalmaztat-
nak, belső gyuladás veszélyétől félni nem lehet,
külveszély, vagy vaklárma esetében pedig, a szin-
házban levő közönség a megszaporittatni s bővít-
tetni ajánlott kijárásokon egy percz alatt, minden
nagyobb veszély nélkül menekülhet; e rendsza-
bályok kivitelére önként ajánlkozott ugyan a
szinigazgató, a pontos végrehajtás, netalán még
czélszerübbek életbeléptetése, s gondos felügye-
let végett azonban a városi hatóság megkeres-
tetett.

E hó 4-én az alföldi izraelita földmivelő és
iparegylet által rendezett tánezvigalom tiszta jö-
vedelme 725 ft. volt, ennek fele a helybeli szükÖl-
ködők részére az inségi bizottságnak adatott át,
hasonfele pedig az egylet részére takarékpénz-
tárba tétetett.

A rendezők egészen megtarták a kaszi-
nóbálok tánczrendjét, mely lassu és kör ma-
gyar, mazur, lakodalmas, csárdás és franczia né-
gyes sorozatából állott; az öltözék és társalgás
leginkább magyar, nemzeti volt. — Reszler szín-
házában tartott álarczos bál fejezte be nálunk
az idén a farsangot; sajnos, hogy nehány meg-
gondolatlan ifjoncz az illemmel össze nem fér-
hető magaviselettel üzte el a közönség legna-
gyobb részét a vigalomból, s ezáltal Keszler jöve-
delmét nagyon csökkentette. Jövő évre, ha meg-
érjük, oly szabályokat óhajtanánk életbeléptetni,
melyek a garázdák azonnali eltávolítását eredmé-
nyezzék.

Valami Béldi gróf néven járó kelő időzött e
napokban városunkban, magát hol lengyel csapat-
vezérnek, hol másnak adta ki; egy távol eső ta-
nyára belátogatván, megtudta a ház asszonyától,
hogy a férj távol van; fontos beszédet adott ürü-
gyül, de a házi nő még eem birta megmarasztani,
hogy várná be nemsokára haza érkező férjét; —
kimenvén, a tanyásnétól a cselédek száma, s az ur
pénze felől tudakozódva, ez jónak látta a szomszéd
tanyabirtokost, ki puskával arra járt, segélyül ki-
áltani; a kóbor lovag megugrott, de aráirányzott
lőfegyver megállásra birta; megkötözve hozták a
városházához ; magát Béldínek, de nem grófnak
vallotta; a vizsgálat eredményét még nem tudni.

Soha sem gondoltam, hogy valaha czigány
polemiába keveredjem; megvallom, most sincsen
rá nagy kedvem, de miután Balázs Kálmán, sok
földet bejárt primás-czig íny, nem tagadhadta meg
„azs ű nemzsetsíge virit,1'fajának szokásos elmés-
ségével az általa — nagyon elhiszem, — tel-
jesen ismert taktust velem is megismertetni
szeretné, 8 ezt minap a Vasárnapi Ujságban
tudtára adá ismeretlenségemnek, nem átallok
meglehetős durva "soraira egy pár szóval vá-
laszolni, már csak azért is, nehogy azt higyje,
hogy hallgatásommal igaztalanságomat ismer-
ném be.

En, mint minden magyar ember, nagyon
szeretem a czigány zenét, de csak a jó czigány-
zenét; hanem hogy az első kaszinói-bálban, külö-
nösen egyik csárdást igen muszkául húztátok, jó
fiuk, azt nemcsak az én, szerintetek nem tiszta
hallásu fülem, de csaknem az egész közönség ész-
revette s nyilvánitotta is : — nem is szólva azon
törvényellenes, vakmerő átmenetekről, mikkel
egyik csárdást a másikkal összefűztétek ; oly ha-
nyagul voltak hangszereitek összehangolva, hogy
a primás hegedűje a kontrásokétól, s ezeké a bru-
gótól legalább egy negyedhanggal különbözött;
annyira nem tartottatok taktust, hogy ha szegény
öreg Boka Károly bátyátok köztetek ülhet, nem
hiszem, hogy megelégedett volna a kegyes oda-
pillaritással, s szokásos fejcsóválással, hanem
aligha jól végig nem huzta volna vonójával szei'-
számaitokon *) billegő ujjaitokra a taktust. —
Hiszen magatok is átláttátok a hibát; a kaszinó
elnöke s mások előtt a karzat rosz viszhangjával
s zsúfoltságával mentegőztetek. Jó lesz hát kissé
lassudni azzal a „nyert dicsőséggel," mit csak ugy
tarthattok meg, ha a csírdást ugy láb alá húzzá-
tok, mint húztátok a második kaszinói bálban,
melyben már az én kényes fülem is meg volt ve-
letek elégedve. — Még egyet. Fájdalom, nincse-
nek már „kedves ablakaim," melyek alatt csendes
éjjel elmerengve, a jó czigány zenén ábrándozhat-
nám; be szivesen eltürném pedig s elviselném
szemrehányástokat, hogyha egy-kJt éjizene árával
erszényem adós maradna is; részemről, jó fiuk,
ezennel fölhatalmazlak, hogy éjjeli adósotokkal a
legnyilvánosabb uton kvittoljatok. Ezzel az egész
czigány-poiemiát befejezettnek remélem.

Péteri (Pest), febr. 16. (Inségesek segélye-
zése és élelmezése.) Az 1863-ik végzetteljes év
Pestmegyének három alsó-járását is — a pestit,
soltit s kecskemétit — az inségesek sorába jut-
tatá. S ezek elsejében azon községek sujtattak
legjobban, melyeket a rendkivüli szárazság után,
a mult évi junius 20-ki roppant jégeső tett tönkre,
amennyiben minden terményüket, épen aratás előtt
— a szó teljes értelmében összezuzta. Ezek közé
tartozik Péteri községe, melynek 1000 lélekből
álló lakossága — habár e környék legmunkásabb
népének egyike — a legnagyobb inség nyomorá-
nak lett volna kitéve, ha a pesti takarék pénztár-
ból — a pesti járás inség-ügyi választmány elnö-
kének Szilassy István volt alkotmányos főbiró ur-
nak közbejárása következtében 400 forintnyi köl-
csönben nem részesittetett volna. A kölcsön leg-
kedvezőbb feltételek mellett 6% kamattal részle-
tenkint — 33 év leforgása alatt lesz letörlesz-
tendő. Már előbb is a m. kormány részéről 381
pozs. mérő vető magban részesültünk. De mind
ezen kölcsön, csak a földdel biró lakosokat illeti.
— Vannak azonban nagy számu zsellérek, a kik
házzal, szőlővel, s legalább egy hold földdel
birnak, ezek a kölcsön jótékonyságának pro-
grammján kivül esvén, semmi segedelemben sem
részesülhetnek, holott épen ezen osztály az,
melyre szintén ráillik az Írásnak azon mondata:
„Nem kapálhatok, a koldulást szégyenlem!" —
Pedig ezek is éheznek, fáznak, nyomorognak,
ezek is önhibájokon kivül szenvedik a rémitő
csapást!

Vajha a központi választmány atyáskodó gon-
doskodása ezekre is kiterjeszthetné figyelmét!
hogy ezek is, a mennyire lehetséges, kölcsönzés-
ben aránylag segélyeztethetnének. — A valódi Ín-
ségesekről, akik már nem a kölcsön, de a könyör-
adományt veszik igénybe, akkép van községünk-
ben gondoskodva; hogy számukra január 1-étől
fennáll az inségesek konyhája, melyből naponkint
30 an, — jelenleg 40-re szaporodott az élelmezen-
dők száma— elégséges levessel,hussalskenyérrel
láttatnak el azon könyör-adományokból, melyek
kegyes adakozók részéről tétettek le a szeretet ol-
tárára. — Eddig az inségesek felsegélésére — a
pesti járás inségügyi elnöksége utján községünkbe
bejött . 9'/a véka rozs, 76 ft. 8 kr. Földváry Elek
urtól 2 kocsi galyfa.

El nem mulaszthatom még ez alkalommal, a
járás inségügyi elnökv t. Szilassy István urnak
községünk nevében forró hálámat s köszönetemet
nyilvánitani azon fáradhatlan buzgalmáért, fel-
áldozó kézségért, melylyel pontos és gyors intéz-
kedései által az inségesek ügyét minden kitelhető
uton módon elősegiteni s enyhíteni igyekszik; ugy
szintén községünk érdemes jegyzőjének Horeczky
Gusztávnak azon fáradhatlan szorgalmáért, me-
lyet különösen a kölcsön keresés, felvétel s annak
czélszerü elintézése körül tanusitott. — Dy. K,

Egyveleg.
— (A szoló" eltartásának sajátságos módja.)

Kisázsiában, Smyrnában és környékén, és nehány
török szigeten, tágas vermeket ásnak a földben,
melyek egy egy kolossalis agyagkorsóhoz hason-
litanak, és felső részökkel kórtealakot ábrázolnak.
A még teljesen érettségre nem jutott szőlőfürtök
ezen vermekben aggattatnak fel, oly módon, hogy
egymást ne érintsék. Ha ez megtörtént, a vermet
szénsavval töltik meg, azáltal, hogy abba égő
szalmát hánynak belé, és végre a nyilast légzáró-
lag bacsinálják. — íly módon a beaggatott fürtök
több hónapon át jó állapotban elállanak. Február,
márczius vagy ápril hóban a vermeket megnyit-
ják és a fürtöket Smyrnába és Konstantinápolyba
a piaczra viszik, hol azok drágán elkelnek. Ha az
ekkép eltartott szőlő nehány óráig hideg vizbe
tétetik, természetes frisseségét visszanyeri, s
egyuttal minden tisztátlanságtól és füsttől meg-
tisztul. B. L.

** (A trichinekre vonatkozólag.) Virchow hi-
res tanár odanyilatkozott, hogy : a disznószalon-
nában eddig nem találtak izomfonalóczokat, s
igen Valószinütlen, hogy abban előforduljanak;
továbbá a vadsertésekben eddig szintén nem ta-
láltak; malaczokban előfordulhatnak; mig liba-
mellben s egyátalán libák húsában eddig még
nem akadtak e férgekre; végre, a mi legfonto-
sabb, az izomfonalócz állitólagos előszeretete bi-
zonyos sertés-fajok iránt, például a magyar ser»
tés-faj iránt, eddig nincs kimutatva.
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Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvénytudományi és történelmi osztályainak
e hó 15-ikén tartott ülésében Kallós Lajos 1. tag
székfoglaló beszédét olvasták föl „A törvények
tiszteletéről." — Ezután a titoknok egy nagy
becsü küldnményt mutatott ba, melylyel Zemplén-
hői, Pázsitról, gr. Szirmay József lepte meg az
akadémiát. Ez egy levélgyüjtemény a XVII-dik
század közepéből 1640-től 1650-ig, a mely külö-
nösen azáltal érdekes, hogy többnyire magyar
nyelven irt leveleket foglal magában, jobbadán
Vithnyédi Istvántól, a ki a protestáns párt feje 8
a Wesselényi-Zrinyi-Nádasdyféle mozgalom lelke
volt. Az akadémia e becses ajándékot nagy kö-
szönettel fogadta. — Végre a titoknok Brassai S.
levelét olvasta föl. Ugyanis a legközelebbi nagy-
gyülés előtt a bölcseleti osztály abbeli kivánságát
nyilvánitá, vajha Brassai Sámuel lev. tag a men-
nyiségtani osztályból a bölcseletibe tétetnék át,
mire a nagygyülés az emlitett tag beleegyezésé
nek kikérését határozta. Brassai e levelébsn bele-
egyezését nyilvánitja, azért a mennyiségtani osz-
tályból a bölcseletibe tétetik át.

** (A magyar gazdaiszonyok egylete) Buda-
pest emberszerető közönségéhez fölhívást intéz a
könnyen nélkülözhető ruhadarabok küldése vé-
gett, az éhségen kivül a hideg által is gyötört
szükölkodők részére. Az egylet kecsegtetve ma-
gát azon reménynyel, hogy a bizalom szavát pol-
gártársaink és honleányaink megértik, ugy intéz-
kedett, hogy mindenféle ruha-adományt a fázó
szükölködők számára elfogadván, azokat a vasuti
igazgatóság ajánlkozása folytán késedelem nélkül
oda szállitandja, hol reájok a szükség legna-
gyobb. A női-ruhaadományok Damjanich Jánosné
elnökhöz (papnövelde-utcza I-ső szám) — a férfi-
ruhák pedig Sztupa György egyleti jegyzőhöz
(szénatér, „korona" czimü gyógytár) küldendők,
hol a szenvedők nevében szives köszönettel vé-
tetnek át.

** (Schwarzer budai elmebeteg-gyógyintéze-
tében) a megjelent tudósitvány szerint 1851-től
1863 végeig összesen 358 beteg vétetett fel, kik
kőzül gyógyulva kilépett 158, javulva 43, gyó-
gyitatlanul 26, ápoló-intézetbe küldetett 19, be-
tegség nyoma nélkül kilépett 2, ápolás alatt ma-
radt 55, meghalt 54. — A tudósitvány kimeritő
értesitést ad az intézetről s ennek épületrajza is
hozzá van csatolva.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (A marhavész és lépfene) a határőrvidé-

ken, hivatalos tudósitások szerint, kiütése napjától
fogva következő marhaveszteséget okozott. Keleti
marhavészben elesett 18,462 db., lépfenében 536,
s igy az eddigi összes veszteség 18,998 darabra
rug; azonkivül még 1531 db. juh és 190 darab
kecske hullot el a vész következtében. A vész a
broodi és gradiskai határezred területéhez tar-
tozó némely helység kivételével határozottan szü-
nőfélben van. Juhvész-betegülési eset csupán az
Ottocsan határezred területén fordult elő csekély
számban. A lépfene és kecskevész teljesen meg-
szünt. A Bosnyákországban uralgó keleti mar-
havész is apad és nagyobb hévvel csupán Sa-
rajewo vidékén és a gradacsazi, zworniki és
bihacsi kerületek némely helységében pusztit. Bos-
nyákország és Herczegovinába nagyobb-kiterje-
désben uralgó valóságos emberhimlő-járványon
kivül, melynek már számos gyermek áldozatul
esett, valamennyi török tartományban a lakosok
egészségi állapota kielégitő. Horvátország egyéb
részeiben a keleti marhavész még folyton tart és
Zágrábmegye 3, Kőrösmegye 2, Pozsega- és
Verőczemegye egy-egy helységében összesen még
62 db. vészbeteg marha maradt felügyelet alatt.
A vész kiütése napjától öt sz. kir. városban és öt
megyéhez tartozó 121 helységben 35,803 darabnyi
összes marhalétszámból megbetegedett 6912, eb-
böl 1227 meggyógyult, 5377 elhullott és 246 da-
rab agyonveretett, minélfogva az összes marha-
veszteség 5624 darabra rug.

Balesetek, elemi csapások.
** (Az arlói köszénbánya hegye) — mint a

,Mátra" irja, - kétfelé szakadt. Úgy beszélik,
hogy a mint a bányászok benn dolgoztak, egy-
szerre erős ropogást hallottak, mire kiszaladván,
látták, hogy a hegy egészen kétfelé vált.

T Á R H Á Z .
** (Megfagyott embir.) A mint nekünk irják, j

egy nyíregyházi születésü szabólegény, Tajnel
Károly, a közeledő ujonezozásra Nyitra s Léva
tájékáról szülőföldére hazatérni szándékozván,
Honth községénél a roppant hidegben keze s lába
elfagyott,, minek következtében nehány nap mulva
meghalt. Az ifju, végét közeledni érezvén, álli-
tása szerint a nyiregyházi árvapénztárban levő
1200 ftjából 100 ftot egy jószivü kath. emberba-
rátnak hagyott, ki őt betegségében házához fo-
gadá; 150 ftot ápolónőjének, 50 ftot pedig teme-
tési költségekre rendelt, a többi, mint mondá, két
élő testvére közt oszoljon meg. Sajnos, de fölém-

| ütendő eset, hogy a kath. községben az illető
j anyaegyház plébánusa a reform, ifjunak még a

harangoztatást sem engedte m^g, s csak az elha-
gyott ó-temető sánczának tövében ástak sirt szá-
mára. Óhajtjuk, hogy ily eseteket minél ritkábban
kelljen följegyeznünk.

Mi ujság?
** (Az inség-bazár tiszta jövedelme) minden

várakozást fölülmúl. A mennyire a számitások
most haladtak, már 35,000 ft. tiszta jövedelem
derül ki, s a számadás még nincs befejezve. Ezen-
kivül még mindig érkeznek uj adományok, igy
például herczeg Batthyány Fülöp közelebbről
1000 ftot küldött. Az eddigi összegeket azonban
közvetlen és gyors kiosztás végett már utnak
inditották az inség vidékeire.

*• (Kegyelmi tény.) Pulszky Ferencznek,
Kossuth egykori titoknokának, 1849-ben elkob-
zott javait, a közelebbi napokban nejének, Walter
bankár leányának, Ö Felsége visszaadatni ren-
delte el.

** (Volkmann Róbert hangversenye) e hó 21-
kén, vagyis ma délután 4 és fél órakor megy
végbe a muzeum disztermében, s ritka műélvezet-
tel kecsegteti a zene barátait. Az előadandó zene-
részeket mind a jeles zeneszerző saját, s nagyrészt
még ismeretlen művei képezik, s a közreműködő
műbarátok s müvészek diszes sorában Hofbauer
Zs. k. a., Huber K. karnagy nevével is találko-
zunk ; továbbá a nemzeti szinház zenekara is közre
fog működni. A műsorozat a következő : I. sza-
kasz. 1. Nyitány C-durban, zenekarra. Uj ze-
nemű Volkmann Róberttől. 2. ,,Az éjhez," alt-
hangra és zenekarra; eddig szintén ismeretlen,
Volkmann Róberttől; énekli Hofbauer Zs. 3.
Hangverseny, hegedű- és violára, zenekar-kisé-
rettel Mozarttól; a magánrészek Huber K. és
Spiller A. urak által előadva. (Az első tételi Ca-
denza Volkmann Róberttől.) — II. szakasz. Sym-
phonia, D-mollban, Volkmann Róberttől. E sok
műélvet ígérő hangversenyre fölhivjuk a fővárosi
közönség figyelmét.

** (Inditvány a föváros lovagjaihoz.) A ba-
zárban közreműködött nemeskeblü nők áldozat-
kész fáradozásainak viszonzásául, idősb Bethlen
Miklós a,,M. S."-ban lovagjátékokat indítványoz
a szűkölködők javára. Ez inditvány annyival
életrevalóbb, mert e viszonzás valóban lovagias
lenne, — ŝ  mint a bazár, oly szokatlan, uj, talán
századok óta nem látott régi dicsőség visszasu-
gárzása fővárosunkban.

** (A pesti állatkert helyisége) fölött a városi
bizottság a napokban tanácskozást tartván, e
czélra a városligeti tó és a vasut között fekvő a
eddig csemetekertül használt helyiséget találta
legalkalmasabbnak, azért ezt már bérbe is vette.

** (A bécsi müegyetem magyar ifjai) az álta-
lok tervezett hangversenyt az alföldi szűkölködők
javára f. hó 28-án Bécsben a karinthi-kapui szin-
házban csakugyan meg fogják tartani. A Bécsben
lakó magyar müvészek és művésznők csaknem
mind közreműködnek benne : igy Sonnenthal szi-
nész és Bognár k. a. szavalni fognak, Beck, Big-
nio, Wachtel, Liebhard k. a. énekelni, a Doppler
testvérek fuvolázni, Tausig, Deckner Sarolta k. a.
zongorázni; sőt Joachim hegedüs hazánkfia csu-
pán e hangversenyben való közreműködés czéljá-
ból rándul Bécsbe Hannoverából, valamint Carina
k. a. is Pestről. A leginkább magyar müvek elő-
adásából álló hangverseny Beethoven sz. István
királynak szentelt zenemüvével fog kezdődni s
Kölcsey hymnuszával végződni.

** (Életmentő kutya.) A napokban egy ember
a Duna budai oldalán beszakadt, s kétségtelenül
oda veszett volna, ha kutyája embereket nem
gyujt a hely színére, kik aztán nagy ügygyei-
bajjal kihúzták a hideg fürdőből. Nevezetes, hogy
a segítők nagyobb része a pesti partról sietett oda.

** (A bécsi magyar iparos ifjuság) e lió 6-án
tánczvigalmat rendezett az alföldi szűkölködők
javára, s lapunk szerkesztőségéhez 112 ftot kül-
dött a jótékony czélra az emlitett vigalom tiszta
jövedelme fejében. Csak elismeréssel szólhatunk
a derék ifjuságról, mely hazáját nem feledve,
szenvedő édes véreiről a távolban is megemléke-
zett, s ez elismerés annál nagyobb, ha látjuk,
hogy nemzeti szokásainkhoz is hűn ragaszkodnak.
Az emlitett vigalomban a tánczrend magyar tán-
czokkal volt fűszerezve, s „csárdás mind halálig"
képezte a befejezést.

** (Magyar hangverseny Triesztben.) Mint a
„M. S." irja, Triesztben lakó hazánkfiai hangver-
senyt szándékoznak rendezni az alföldi szüköl-
ködők javára. E hangversenynek nem kis érdeket
kölcsönöz, hogy az előadandó darabok nagy része
magyar szerzemény leend, s hogy a hangverseny
annál magyarabb legyen, ez alkalomra Patikárus
egész bandája Triesztbe rándul.

** (A Duna vízállása) emelkedőben van,
miért a jég megindulása várható.

** (A pályavigjátékok szerzői.) A nemzeti
szinház által kitüzött 50 és 30 arany dijra mélta-
tott darabok szerzőit mult számunkban már em-
litettük. Közelebbről az előadásra méltóknak itélt
és elő is adatott, de pályadijt nem nyert eredeti
vígjátékok szerzőinek nevét rejtő jeligés levelek
is felbontatván, kiderült, hogy a „Tények czimü
vígjátékot Péter Dénes, — az „Apám felesége'1 czi-
müt Szász Károly, — a „Házasság politikája" czi-
müt Sulyovszky Ignácz, — a „Szellemdus hölgy"
czimüt Berczik Árpád, — a „Becsületes szerelem"
czimüt Szarvas Gábor, — az „Első nyilatkozat"
czimüt Oláh Gyula, végre a „Divatos beteg" czi-
müt Degré Alajos urak irták. Az emlitett szerző
urak részére, a müveik előadásából őket a pályá-
zati hirdetmény értelmében illető jövedelmi rész, a
nemzeti szinház pénztáránál a fölvételre utalvá-
nyozva van.

** (Budapesten veszett kutyák) mutatkoznak
darab idő óta, miért is a helybeli állatgyógyinté-
zet igazgatója figyelmezteti az illetőket, hogy
bármi kórjelenségü kutyáikat, kellő szájkantarra!,
vizsgálat s netáni megfigyelés végett az állat-
gyógyintézetbe szállítsák, hogy a borzasztó vész
terjedése s ebből eredhető szerencsétlenségek
meggátoltassanak.

** (A sajó-kazinczi rablás elkövetői.) —
mint a „Sürgöny"-ben olvassuk, — már nemcsak
a törvény itélőszéke elé kerültek, hanem közölök
az egyik, Czékus János szabadságos katona, r'ög-
tönbirósági itélet folytán e hó 2-án kötél által
kivégeztetett. A másik tettesnek, Czövek János
fóldmivelőnek ügye, a törvény rendes utjára van
utasitva.

— (Jótékony czélu tánezvigalom.) Jász-Apá-
tiból e hó 14-kéről a következő sorokat veszszük:
Az inség által sujtott Jász-Apáti városának sze-
gényebb osztálya között, munkahiány miatt, az
éhség naponkint 'terjed, melynek enyhitésére az
itteni olvasó-egyletnek lelkes ifjusága jan. 30-án
tánczestélyt rendezett 1 ft. belépti dij mellett. —
Bál-anyául a lelkes honleány t. Balajthy Makó
Eliza urnő volt felkérve s megnyerve, azonban
városunk előkelői a nemes czélt oly gyéren pár-
tolták, hogy a 75 ft. kiállitási költség sem jött be,
mert a vidékről megjelentek hozzájárulása mel-
lett is a befizetések csak 60 forintot tettek. — Igy
a czél eredmény nélkül maradt volna, ha a bál-
anya nemcsak a hiányt fedezni, de azonfelül 80
forintot az éhséget szenvedők között kiosztás vé-
gett letenni, elég áldozatkész nem lett volna, mely
jótékonyságért fogadja a szűkölködőknek hálás
köszönetét. — Megemlitendő még, hogy e táncz-
estély alatt, özvegy Vágó Lászlóné úrhölgy a szű-
kölködők javára egy, önkezeivel horgonyozott
asztalteritőt sorsoltatott ki, melyből 9 forint folyt
be, — s minthogy ugyanazt a nyertes a szűköl-
ködők részére visszaajándékozta, ismét kisorsol-
tatván, ujabban 8 forintot jövedelmezett, s e sze-
rint ez estély eredménye összesen 97 ftot tesz. —
M. J.

** (Ügyes korcsolyázó.) Egy esztergomi ifju,
hogy a korcsolyázásban ügyességét kimutassa,
a Duna jegén fél óra alatt ment Kéméndre, mely
falu Esztergomtól, kocsin, körülbelől másfél órá-
nyira fekszik.

** (A Dániában harczoló magyar katonák)
szükségeire a „Sürgöny" szerkesztősége minden-
nemü adományt elfogad, pénzt, fehérruhát, tépést
stb. Az adakozások sorát gr. Pálffy Móricz kir.
helytartó ur ő excja kezdte meg 200 fttal.



** (Gr. Széchenyi Béla) nyilatkozik, hogy
neve csak tévedésből kerülhetett az „uj biztositó-
intézet" több lap által elősorolt alapitó tagjainak
sorába.

** (Gerő Jakab társulata), mint nekünk
irják, e hó 7-én távozott el Dézsről, hol két hó-
napi tartózkodása alatt, a kedvezőtlen téli idő
daczára is, szép pártolásban részesült. Az előadá-
sok közöl két jótékony czélu előadás említendő
fől leginkáb, fele részben az egyik az ottani ref.
leányiskola, a másik a szükölködők javára.

— (Tolna városában is,) melyről oly ritkán
történik a lapokban említés, történt most va-
lami, a mit elhallgatni kár volna, s a miről e
napokban vettük a következő tudósitást : „Fá-
radhatlan buzgalmu tanárunk Ruzsinszky Nán-
dor ur f. hó 8-án az alföldi szükölködők segélye-
zésére szini-előadást és müversenyt rendezett. Az
előadott darabok : „Egy kis kaland" Obernyiktől
és „Férj-elv és női csel" Kövértől, 201 forintot
jövedelmeztek; melyekből 151 forint az alföldi
szükölködőknek a Pesti Napló utján, 50 ft. pedig
a tolnamegyei szükölködőknek az itteni segélyző-
bizottmánynak kézbesítettek. De nem a meg nem

• vetendő jövedelem, sem pedig a tapintat-teljes
rendező ügyessége az, mely e sorok írására birt;
hanem azon körülmény, hogy a jól sikerült elő-
adásban nagyobb részt nem magyar hangzásu
nevüek, sőt olyanok is szerepeltek, kik honunk
édes nyelvét nem az anyai tejjel szopták, mégis
mily tiszta kiejtés! mily szorgalom! pedig ugyan-
csak sok kisérteten kellett keresztül esniök! de
ők hivek maradtak föltételökhöz, és megmutatták,
hogy nem a név teszi magyarrá az embert, hanem
a sziv. Miután az előadás jelesül sikerült, méltá-
nyos mind azok nevét ide iktatni, kik a szini elő-
adásban szerepeltek : Aszmann Anna, Bubonyik
Teréz, Maixner Mari, Jáger Nina kisasszonyok, és
Guttmann Lajos, Csepinszky Andor, Bene Gyula,
Trixler Antal urak; a szavalatban : Geisz Ilka
és Klotild kisasszonyok; a műversenyben : Hof-
fer testvérek a fuvolán, Koster Boldi és Havlics
Hermin a zongorán. Befejezésül arra kérjük a
rendező tanár urat, miután az inség nem egyha-
mar fog elmulni, sziveskedjék minél előbb hasonló
czélra uj szini előadással lepni meg bennünket.

** (Vita a táncz fölött.) B.-Csabán néhányan
közelebbről hangversenyt adván a szükölködők
javára, élénk vita támadt, hogy azt táncz köves-
se-e? A kaszinó választmánya, — mint a ,,H"-
nak irják, — megelőzőleg böles tapintattal hatá-
rozottan kimondá, hogy a hangverseny után
táncznak helye nem lehet. Zenét hallgatni müél-

• vezet, de tánczolni kedv nélkül nem lehet: jó kedv-
vel tánczolni pedig, midőn közel hozzánk ezerek-
nek homlokán as éhenhalás aggodalma borong,
— riadva pengetni a sarkantyút, midőn körülöt-
tünk a kétségbeesés tördeli kezeit: ez — legalább
nem volna folytatása ama részvevő könyörület-
nek, mely a hangversenyt előidézé. Megrakodni
pedig tündöklő öltözékkel, midőn amott az utolsó
fehérnemütői válnak meg, hogy az éhes magzat ke-
nyeret kapjon — disharmonia! — Igy a táncz el-
maradt, de a hangverseny azért a jótékony czélra
150 ftot jövedelmezett.

** (Szép intézkedés.) Hajdu-Böszörmény vá-
rosa, közelebbről tartott városi közgyülésében
173,000 ftnyi szép összeget határozott a követ-
kező közczélokra fordittatni : 60,000 ft. inségi
kölcsön gyanánt lesz kiosztandó, 20—300 ftos
összegekben, fekvő vagyonokra, kétszeres értékü
biztositás mellett; — 50,000 ftot iskola-építésre
fordit, s a népesség arányához képest ez összeg
9/10 részében a ref., '/,„ részében a g. kath. egyház
részesül; — 50,000 ft. takarék-pénztár állitására
lesz forditandó, melynek már alapszabályait is
elkésziték, s megerősítés végett mielőbb föl fog-
ják terjeszteni; -- 13,000 ft. pedig megcsorbit-
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| hatlan örök tőke gyanánt lesz elhelyezendő, s
kamatait a már emlitett arányban kizárólag az
iskolatanitók javadalmazására forditják.

** (Magyar-egylet külföldön.) Zürichben
lakó hazánkfiai még két évvel ezelőtt magyar-
egyletet alakitottak, mely azóta folyvást szép vi-
rágzásnak örvend. Az egylet czélja : hetenkinti
összejövetelek által alkalmat nyujtani a tagoknak
a magyar nyelv gyakorlására; továbbá a Zürich-
ben tartózkodó, vagy az ott átutazó magyarokat,
ha szorultságba jutottak, telhetőleg gyámolitani;
végre a tagoknak becsületes magukviselete által
az idegenek előtt becsületet, s a magyar nép iránt
rokonszenvet szerezni!

** (Halálozás.) A mint Mező-Sasról, Bihar-
megyéből irják, Kőrösi Ferencz ottani közbirto-
kosnak minden női erényekkel ékeskedő leánya
Róza, e hó l-jén meghalt. Alig volt 17 éves, mi-
dőn ez ifju szép virágot letörte a halál. Benne
az egyház buzgó hivét, pártolóját s a szegények
valódi védangyalukat vesztették el.

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőséghez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködők számára : Bécsből az
ottani magyar iparos ifjuság egy általa rendezett
népes tánczvigalom tiszta jövedelmét 112 ft. 70
kr. — Pueztaberényből Vass Gyula gépész 5 ft.
— Zirczről (a kenyérosztó pesti albizottsághoz)
többen Szalay Alfréd által 52 ft. (Az egyes ada-
kozók : Bula Teofil 10 ft, Horváth Ágoston 10
ft., Pákozdi Román 1 ft., Faddy Kristóf 10 ft.,
Szalay Alfréd 10 ft., Szmodiss János 6 ft., Mada-
rász Mihály 5 ft., összesen 62 ft.) — Vámos-
Mikoláról egy tánczvigalom tiszta jövedelme Gal-
góczy Endre által 16 ft.

Hugó Károly költő számára : Nagyváradról
dr. Grosz Lajos 1 db. cs. arany.

A 117 éves Farkas László számára : Sza-
bolcsmegye Gáva községből Bessenyey László 3
forintot.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 12. „Brutus és Lucretia."

Dráma 4 felv. Irta Hugo Károly. E jeles dráma
müvészi előadással valóságos élvezet volt a kö-
zönségnek. Jókainé és Egressy müvészi játéka a
hatást sokszor egész az elragadtatásig fokozta.
Emlitést érdemel a kegyelet azon szép eljárása,
mely ez estén a nyomorral küzdő szerző iránt
nyilvánult; ugyanis az eat tiszta jövedelmének fe-
lét 102 ft. 32 krt a nemz. szinház igazgatósága
Hugo Károlynak küldötte el.

Szombat, febr. 13. „Alvajáró." Opera 3 felv.
Zenéjét szerzette Bellini. Murska I. mint Anina.

Vasárnap, febr. 14. „A vén bakancsos és fia
a huszár." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigeti
József.

Hétfő, febr. 15. „Londoni arszlánok." Vigj.
5 felv. Angolból ford. Csepregi.

Kedd, febr. 16. „Fra-Diavalo, vagy a terraci-
nai fogadó." Opera 3 felv. Zenéjét szerzette
Auber.

Szerda, febr. 17. „A nőuralom." Vigj. 3 felv.
Irta Szigligeti.

Csütörtök, febr. 18. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Irta Piave F. M. Zenéjét szerzette Verdi.

Hildái népszinház.
Febr. 12—18. „Az ördög pilulát." Nagy bo-

hóság 15 képlettel 3 szakaszban.

Szerkesztői mondanivaló.
7060. Tolna. S. K. A tolnai társaskörök nemes vetél-

kedése teljes elismerésünket hivja fel. A példányokat a
iivánt számban megküldöttük.

7061. Szirák. Igen sajnáljuk, hogy kedvezö válaszsaal
nem szolgálhatunk. Az egyik czikket nem tartjuk kor- és
alkalomszerünek; a másiknak tárgya már több izben rész-
letesen volt ismertetve lapunkban, s nem akarnánk ismét-
lésekbe esni. A régibb óhajtás iránt, a mostani megválto-
zott viszonyoknál fogva,mindeddig nem rendelkezhettünk.
Az kizárólag a kiadó hatáskörébe tartozik.

7062. R -Palota. B. J. Teljesen méltányoljuk a
jószándékot. Azonban annyi mindenféle,,orvosszer" leirása
s ajánlása küldetik be hozzánk, hogy a nagy Aesculápnak
is bajos volna, köztök eligazodni. Majd minden emberi és
állati betegség ellen akadnak afféle kedvencz, dilettáns
szerek, melyeket egyszer-másszor sikerrel használtak,
s melyek mellett meleg kebellel buzog az illető feltaláló,
vagy alkalmazó. Mi megvalljuk, hogy nem nagy bizalom-
mal vagyunk ama legtöbb esetben igen czifra és össze-
visszakevert szerek iránt, s rendesen inkább másokra
bizzuk a kikürtölés dicsőségét.

7063. N.-Enyed. G. L A rajz már elkészült, s vala-
melyik közelebbi számban, a magyarázattal együtt közöl-
hetni reméljük.

7064. M.-Óvár. P. E. Az előfizetés magánuton (nem
levélben) február 5-én érkezett hozzánk. Ekkor már a
P. U. januárhavi számaival nem szolgálhattunk. Innen tör-
tént, hogy az elöfizetést február—juliusra irták be. Utóla-
gosan most a V. U. januári számait is megküldi a kiadó-
hivatal.

7065. Debreczen. A Hogy a „rák kimászott" s csak
a rubrumban maradt meg, nem a mi intézkedésünk volt.
Vannak még lehetetlenségek.

7066. Szécsény. M. A. Nem értjük a hegedüszóban
a szép mesét. Világosabb elöadást kérünk.

7067. Tisza-Tarján. É. A. Meg volt már emlitve
lapunkban.

7068. tiöllnitz. Sz. J . Az ajánlott rajzokat és czikke-
ket örömmel várjuk A rajzokra nézve lehető correctséget
kérünk.

7069. Az éneklő lélek. A népmonda tárgya eleggá
érdekes volna, de az előadás igen mesterkélt és czikor-
nyás. Az elbeszélő öreg parasztban minden egyszerüség és
naivság hiányzik; oly czifrán rakja a szavakat, mint va-
lami vad poéta.

7070. A vizröl, különösen a légi vizröl. Az elő-
adási modor kissé száraz, s nem annyira hirlapi czikkbe,
mint inkább tankönyvbe való. Különben is többször szó-
lottunk már a fölvett tárgyról.

SAKKJÁTÉK.
217. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán).

Sötét.

?P«12

i b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 212-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Világos. Sötét.

1. F f 6 — d 8 K d 6 — e 5 :
2. F d 8 — e 7 tetsz. szerint.
3. F e 7 — \ mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Kövágó-Örsön : Gold
Samu. — Mooron : Radványi Vilmos. — Debreczenben:
Zagyva Imre. — Sperber F. — Budán : Medgyesi Ödön.
Nagyváradon : Pál Rezső. — Sárospatakon : Roth Kálmán.
— Pesten : Cselkó György. — Bajmakon : Weisz Fülöp.

NAPTÁR.
IIÓ-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szorab.

Februárius
C 2 Eleonora
Péter székfogl.
Romána
Szökőnap
Mátyás apóst.
Ösd(Nestor)pk
Leander püsp

j('2 R Í minis
N. Péter
Reinhard
Szökőnap

, Mátyás
jVictorin j
Leander

Görög-orosz
naptár

Február, (ó)
OETriod.kezd

10 Süropus
11 Nicephor
12 Melet
13 Martinián
14 Auxentius
15 Onesimus

Izraeliták
naptára

Adar R.
14
15
16
17 Ksbriel
18
19 Koppelm.
20 Sabbath

0 N a p . H o l d -
hossza|kél |nyug:|hossza | kél ] nyüg.

fok vl.
332 8
333 9
334 9
335 9
336 9
337 10

ó. p.
7 0 5 30
6 58Í5 32
6 56'5 34
6 53 5 36
6 52I5 37

Iloldncgyed : © Holdtölte hétfön 22-én, l l óra 17 perczkor éjjel.

6 50!ö 38
338 10.'6 49 5 39211 6 1 1 1

fok vl.
138 21
150 15
162 13
174 16
186 24
198 40

ó. p.
4 42
5 42
6 45
7 48
8 51
9 56

6. p
5 54
6 19
6 42
7 5
7 27
7 52
8 19

TARTALOM.
Terényi Lajos. Szathmáry Károly. — Fölépitem ujra.

Linczy Károly. A hittagadő (folyt.). Jókai Mór. — A
magyar hírlapirodalom (folyt.). Szinnyey J. — A Duna
jegén (képpel). — A temesvári uj izraelita templom
(képpel). Pesty Frigyes. — Egy kis megjegyzés az „Al-
földi népbabonák" czimü gyűjteményre. Karcsanyéki. —
Debreczeni levél. — Egyveleg. — Tárház : Ipar, gazda-
ság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások.— Mi ujság? — Nemzeti szinház.— Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár. '

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer é» Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

9-ik szám

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre ; Hirdetési dijak. Vasárnapi ujság és Politikai Ijdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdre : Egy, négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtauúnál 10 krba:
háromszor- vagy többszöri igtatasnal csak 7 krba számittatik. - Külföldre nlzve kiadó-hivatalunk »U-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : HaaHciiRtein és Voeler - M Klnnkfurt
ban : Otto Mollirn es Jaeger könyvkereskedése; Béiubcn : Oppelik Alaios - ' é s Prstrn • a k>r
tész-sazdaszati ügynökség i», Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden i'gtatás után 30 üjkr

Dánffy László azon hazafiak sorába tar-
tozik, a kik nem egy tekintetben nevezete-
sekké tudták magukat tenni a testvér Erdély
1840 előtti társadalmi és politikai fejlődé-
sének történetében. A Wesselényi Miklósok,
Kendeffi Ádámok és Bethlen Jánosok disz-
sorában ö is egyike volt azoknak, a kik em-
beri és állampolgári miveltségük által nem
kevéssé befolytak rá, hogy a Királyhágón
tuli magyar nemesség az ősök karddal szer-
zett dicsőségét a polgárosodás és miveltség
ujabb terén is neosak megtartani, hanem
egyuttal a közjó és utódok érde-
kében tovább fejleszteni képes le-
gyen. Hogy Bánffy László jelle-
mének ereje, tisztasága és tanul-
mányainak sokoldalusága által
mily maradandó nyomokat volt
képes hagyni Erdély közéletében,
arra nézve egyebek fölött gazdag
bizonyságot nyujt csak azon kö-
rülmény is, hogy kora kimúlása
oly nagy nevü társak mellett is
érezhető és fájó hézagot hagyott
hátra maga után.

Báró Bánffy László 1795-ben
született, régi főnemes erdélyi
családból. Kolozsvártt t a n u l t .
Mint ifju már a közpályára szánta
életét, s szokása volt, barátai kö-
rében szónoki gyakorlatokat tar-
tani és politikai tárgyak felett
vitatkozni; igy készültek akkor
előre a megyei és országos gyű-
lésekre. Iskoláit végezvén, be-
utazta Olaszországot Wesselényi
Miklóssal. Hazaérkezése után az
erdélyi fökormányszéknél tiszte-
letbeli fogalmazó s késöbb titkár
lett. Egyszerre lépett a politikai
Pályára b. Kemény Ferencz ke-
belbarátjával, egy uton jártak,
egy pohukai nézetet képviseltek
s ugyanazon párthoz tartoztakmindvégig.

1827-ben Krasznamegye főis-

TS" kL E

B á r ó B á n f f y L á s z l ó .
(1795—1840.)

többen kezdték látogatni, s bátrabban és za
josabban követelni a csaknem 25 év óta el-
mulasztott országgyülés összehívását, Bán-
ffy, noha megyéjének elnöke volt, határo

kihirdették. Bánffy László, mint hivatalánál
fogva regalista jelent meg, a mérsékleti sza-
badelvüek sorában foglalva helyet, rövid,
erélyes és folyékony előadásával magára

, kivált az

tfff . * te
tomást éberebbé s a sérelmek
goruabbá lőn. A megyegyül^fmlndig

zottan e kivánatok mellett nyilatkozott, s \ vonta a közfigyelmet, s na szintén a pártve-
nemcsak a krasznamegyei közgyüléseken zérek közé nem tartozott is k e v é i e k Í S t
mozdította elö pártjának érdekeit, hanem egész Erdélyben nagyobb népszerüsége
azon lelkes hazafiak közé tartozott, kiket mint neki. JAz ISsíki gyüíésTevesküz-
„vandor patrióták" elnevezéssel tisztelt meg delmek közt folyt le ; eredményül nem m .
a közvélemény mert megyéről megyére tathat fel uj törvényeket de me
jártak, s a gyűléseken a korkérdéseket fejte- üdvös hatása, hogy l t m e s e n

getre, a közállapotok törvénytelen és nyo- az alkotmányos szellemet.
Az országgyülés feloszlatása

után kivételes állapot követke-
zett be. Mindazon nagyobb hiva-
talnokok, kik az uj rendszert
elveikkel összeütközőnek tartot-
ták, lemondtak állomásaikról, és
a magánéletbe vonultak vissza.
Ezek közé tartozott Bánffy és
Kemény Ferencz is.

1837-ben a Szebeni ország-
gyűlésben, midőn az ellenzék a
kormányzó választásánál fényes
diadalt vivott ki, Bánffy mint
Krasznamegye követe vett részt;
de oly utasitással, hogy a Részek
visszacsatlásán kivül más ügyhöz
ne szóljon. A Részek kérdése,
mely egy század óta több izben
került tárgyalás alá a két test-
vérhon országgyűlésein, 183 7-ben
ujra heves vitákat idézett elő. A
pozsonyi országgyülés elhatá-
rozta az Erdélyhez szakadt Ré-
szek (Közép Szolnok-, Kraszna-,
Zarándmegye és Kővárvidék)
visszacsatlását; az erdélyi ország-
gyülés nem ismerte el Magyaror-
szág ebbeli jogát, s tiltakozott a
végrehajtás ellen. A nagy tüzzel
folytatott vita sokat szelidült
ugyan azon nyilatkozat által,
hogy Erdély, noha a négy megyét
át nem adja, kész egészben a
testvérhonnal : egyesülni de az

ellenkező határozatokból a legsajátságosabb
bonyodalmak fejlődtek ki.

A magyarországi kormány a hozott tör-
vényt teljesedésbe akarta venni; az erdélyi
kormány ellentállott, Bécsből pedig ugyan-
azon időben mind a két félnek igazat adtak.
Maguk e megyék is majd a Magyarország.

' B A K Ó B Á N F F Y L Á S Z L Ó .

masztó voltát mutogatva igyekeztek gyára-*
pitani az alkotmányos hiv eket. Bánffy és
elvbarátai, mig a kormányszék s a többi hi-
vatal-hatóságok visszaéléseit megtámadták;
maguk valának egyszersmind a rend és ta-
nácskozási szabadság őrei.

A rég várt országgyülési végre 1834-ben

Tizenegyedik évfolyam.

Pest, februárius 28-án 1864.

» Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél <*vre ft ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft Fél évre 8 ft - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.


