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SAKKJÁTÉK. 
r 76-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól (Pesten). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépdsre matot mond. 

A 71. számu feladvány megfejtése. 
(Campbelltól.) 

Világos. 
1) Be 3 — h8 
2) B h 2 — b 2 
3) b 3 — b 4 : 

2) 

Sötét. 
F d 4 - a 1 A) 
F a l - b 2 : a) 

Bb 1 - b 2 : 

Világos. A) 
1) 
2 ) B h 2 — c 2 f 
8 ) H g 5 - e 6 : ; j ; 

2) • . 
3 ) B c 2 - c 3 : | 

Sötét. 
H g 7 — tetsz. sz. 
F f 5 — c 2 : 4) 

F d 4 — c 3 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp Jozsef. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban : 
Rotbield József. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gy.-Fehérvárott : Horváth Lajos. 

Rövid értesítések. Pest. B. B. I. örömmel fűzzük ön nevét munkatársaink sze'p 
koszorújába. A 73. sz. f. megfejtése hibátlan. — Parabuty. K. J. Willmers üdvözletét 
küldi önnek. — B.-Boglár. B. H. örülünk, hogy a 73. f. megfejtése ismét sikerült. — 
B,-Ujváros. K. L. A. 72 sz. f. most beküldött megfejtése teljesen hibátlan. 

Szinházi napló. 
Péntek, május 31. ,,//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 

5 felv. Szigligetitől. Jelen müvével szerző ternót csinált, még pedig kettőt, 
u. m. egyet magának, egyet a színháznak, mert valahányszor előadják, a 
hely mindenkor kapós a szinházban, mindenki siet ismét és ismét látni a 
nagy szabadsághőst, ha nemis valóságban, legalább a müvészet varázsvesz-
szeje által előteremtve. Eákóczyt ezuttal ismét Feleki adta, ugylátszik, ő és 
Lendvai felváltva fogják adni. A közönség választhat közőlük tetszése sze¬ 
rint. Feleki játéka e szerepben körülbelől hasonlit a holdsugarakhoz, melyek 
világitanak, de nem melegitnek. 

Szombat, jún. 1. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét irta Erkel 
Ferencz. Az előadást nagy közönség látogatta. A jelen dalmü kitünő szépsé¬ 
geiből annál több tünik elő, minél többször látjuk. Tagadhatlan, hogy a 
„Bánk bán" méltó vetélytársa a „Bánk bánnak", vagyis az opera az ugyan 
e czimü tragoediának. 

Vasárnap, jún. 2. „27. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti történeti 
dráma 5 felv. Irta Szigligeti. A történelemben nincs ugyan nyoma, de a mai 
előadásból kétségenkivül kitünt, hogy Rákóczy (Lendvai) is az 1848-iki 
független felelős magyar miniszteriumot kivánta, a mint a hős, a „P. Hir-
nök" számtalan tiltakozása daczára, ez este ünnepélyesen proklamálta, a 
karzat zajos örömnnyilatkozatai közt. Különben pedig a peleskei nótárius 
azt izeni a ma esti Rákóczynak : „moderálja magát, uram Öcsém, és jövőre 
érje be a megyei municipiummal." Valóban nem odavalók ezek a karzati 
tapsok után sóvárgó rögtönzések. 

Hétfő, jún. 3. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 4 felv. 
Irta Jókai Mór. 

Kedd, jún. 4. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felvon. Irta Rossini. 
Fektér maAlmavina szerepében sok szerencsével, szépen énekelt. Huber Ida 
is mint Roeina méltó tapsokat aratott. 

Szerda, jún. 5. „Dinorah." Opera 3 felv. Irta Meyerbeer. 
Csütörtök, jan. 6. „A tücsök." Falusi életkép 5 felv. Irta Birchjpfeiffer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5662. Vacz. V. K. Hogy ismét nem lehetett szerencsénk, igen sajnáltuk. Valódi 

fátum: A pénzt megkaptnk s a lap ügyét elintéztük Szivesen tettük. 
5663. Duna-Síerdahely. M. D. Nem elég az, hogy „M. D.u. hanem ke'rjük önt, 

hogy oly levelek alá, melyekben ön személyek ellen szór vádakat, saját becsületes nevét 
irja alá. Igy semmi hasznát nem vehetjük. A duna-szerdahelyi népkörnek itt sokkal jobb 
hire van, semmint bármely irkafirkának hitelt adhatnánk. 

5664. Arad. F. K. £Te kivánja ön amaz , utóiratot." Az ily szép theoriákat rende¬ 
sen kineveti az élet, s mindanuyiszor falra hányt borsók. 

5665. M— y Pál. Közölni fogjuk, habár csak kivonatilag is. A népszellemnek ily 
nyilatkozatait érdekeseknek s tanulságosaknak tartjuk. De kérjük önt, nyugodjék meg 
eljárásunkban. A Teleki-gyászra vonatkozóing ed.iig még legalább 50 tudósitás fekszik 
elöttünk. Ha ezeket mind" egész terjedelmökben közölnék, mint sokan kivánják, — Sz.-
Mihály napig be sem végezhetnők. Mit mondanának olvasóink? 

5666. Alsó-Szuha. M. J . Nagyra becsüljük és szivesen viszonozzuk a személyes 
vonzalmat. Lekötelező, bár mégis furcsa óhajtására — melyhez hasorlókkal nem egyszer 
találkozunk leveleink sorai között — egyszer mindenkorra megjegyezzük, hogy képes 
lapok az ö szerkesztőik arczképeit legfölebb ezek halála után szokták közölni. Máskép 
ez nem járja. El fogja ön nekünk hinni, hogy minél későbbre szeretnök halasztani e ki¬ 
tüntetést. 

HETI NAPTÁR. 

Uo 
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

9 í Vasár. 
10 Hétfő Kedd 

Szerda 
Csüt. 
Péntek 
Szonib. 

Junius. 
| F 3Felic v . F Z Els. 
j Margit kir. j Margit 
Barnabás a. 
Tóbiás 
Pad. Antal 
N. Vazul 
Vitus vért. 

Gérard 
Tóbiás 
Antal 
Vazul 
Vid. Cre. 

Gőr.-orosi, 
naptár 

Május (ő) 
28 A 5 Nic. 
29 Theodoá 
30 Izsák 
31 Eremias 
1 Jún. Á. cs. 
2 Quatemb. 
3 Lucillian 

©Nap¬ 
kelet j| nyüg 

lő. 

Izraelit, 
naptár 

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

Hold¬ 
kelet nyüg. 

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

17IIH 

P-
59 
39 
l l 
39 
1 

23 
34 

Holdnegyed : ® Első negyed 15 én l l óra 32 perczkor éjjel. 

TARTALOM. 
Erichseu Péter (arczkép). Kenessey Aliért. - - Szécsi Mária. Jánosi Gusztáv. — 

Higyj, de megnézd, kinek! Bocskai Papp Lajos. — Képek a hazai népéletből (képpel). — 
Popokatepetl tűzhányó hegy Mexikóban (2 képpel).—Mikép szoktassuk gyermskeinket ? 
(folytatás és vége). Dr. Batizfalvi Samu. — Tárház. Kakas Márton levelei az ország¬ 
gyűlésről. — Irodalom és müvészet. — A magyar Akadémia palotájának tervei. — Ker-
tészkedjünk. Menyhért Lajos. — Teleki-gyászünnepélyek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? A m. Akadémia palotája 
Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

Előleges jelentés. 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok jövö julius—decemberi félévi folya¬ 

mára már lehet elöfizetni. — Az elöfizetési dijak az eddigiek maradnak, u. m. a Vasárnapi Ujság" és 
Politikai Újdonságok együttesen véve félévre 5 ft., csupán Vasárnapi Ujság félévre 3 ft.; csupán 
Politikai Újdonságok félévre 2 ft. 5 0 kr. — Tiz elöfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal ked¬ 
veskedünk. — Az elöfizetési ivek e napokban fognak szétküldetni. 

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

M 

24-ik szám. Nyolczadik évi folyam 

Pest, junius 16-án 1861. 

A KIT MINDENKI TISZTEL. 
Nem választhattunk 

Volna alkalmasabb idő¬ 
pontot, hogy ez ország¬ 
szerte ismert, férfias 
nyugottságu arcz tiszte¬ 
letet s bizalmat gerjesztő 
Vonásaiba ujra belete¬ 
kintsenek olvasóink, 
Qiint a mostani napokat, 
melyek mindig közelebb 
visznek a válsághoz, hol 
hazánk sorsa, talán igen 
hosszu időre, vagy jobb¬ 
ra vagy balra fog dűlni. 

Nyolcz évvel ezelött, 
lapunk elsö évi folyamá¬ 
ban többi között ez van 
e férfiu arczképmagya-
rázatában megirva : 

„Mindazok között, 
• kik az utóbbi évek alatt 

történetünkben szerepel¬ 
tek, egyedül Deák-nak 
jutott az a szerencse, 
hogy mind pá r th ive i , 
mind ellenfelei által ép 
azon tiszteletben része¬ 
süljön, melyben oszto¬ 
zott évek előtt; 

„A ki annyira sze¬ 
rette hazáját, s honsze¬ 
retetével soha sem ár¬ 
tott, mindig csak hasz¬ 
nált annak; 

I ,,A ki soha meg nem 
' oánta azt, a mit mon¬ 
dott; és soha meg nem 
Utasitotta véleményét; 

„A kit a kedvező sors 
el nem ragadt, a balsze¬ 
rencse le nem vert; ki 
Mindig, minden körül¬ 
mény között, önmagá¬ 
hoz hasonló maradt: sze¬ 
nny, egyszerü honpol- DEÁK FERENCZ. 

gár, dicsvágy és érdem¬ 
rendek nélkül. 

„Igazságszeretetét, 
polgári nagyságát, hon¬ 
fiúi erényeit sokáig fogja 
emlegetni az utókor, mi¬ 
dőn másokat régen meg-
birált. Deák jellemének 
nagysága az évekkel 
csak nőni fog." f 

Szándékosan idéztük 
e szavakat, mert ezeknél 
ugyan bövebb ékesszó¬ 
lással mondhatnók el 
most gondolatainkat, de 
e tér szük rámája kö¬ 
zött hivebben, igazabban 
most sem. 

Nehéz napokat él¬ 
tünk s élünk, a tűzpróba 
napjait. S az események 
ugy hozták magukkal, 
hogy ama jellemszilárd 
és bölcs férfiu iránti tisz¬ 
telet és bizalom most 
még erősebb alapokon 
nyugszik, mint valaha. 
A kit a közbizalom még 
1848, elött arra érdeme-
sitett, hogy nagy Ma¬ 
gyarország mind az 52 
vármegyéjének táblabi-
rája lett; a ki 1848-ban 
az ország igazságügymi¬ 
nisztere volt : azt nap¬ 
jainkban is magas hiva¬ 
tással bizta meg a jóté¬ 
kony ég. 

Bármennyire tövises 
és virágtalan a pálya, 
melyen e bölcs férfiu ha¬ 
lad, s melyre a nemzetet 
vezérelni óhajtja, — az 
nem lehet, hogy eléb 
utóbb áldás és siker 
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kövesse lépteit. Óhajtjuk és hiszszük a higgadt ész és komoly ha-
zafiuság gyözedelmét a nyugtalan szenvedélyek és számitani nem 
tudó lelkesültség felett. 

Az ország egyes részeiből egymást érik ismét a bizalmi fel¬ 
iratok D e á k F e r e n c z h e z ; ó most,a bécsi centralistákat kivéve, a 
köztisztelet tárgya egész Európában, hol a magyarnak igazán ja¬ 
vát akarják, s örülnek, hogy e sokat szenvedett nemzet ily kin¬ 
csekkel bir . . . 

Jól esik látnunk, hogy több megye e napokban föltétlen bi¬ 
zalmat szavazott Deák Ferencznek, mert meg vannak gyözödve, 
hogy mig ily férfiak bölcsesége őrködik a haza sorsa felett, addig 
annak szabad, virágzó és boldog jövője felett kétségbeesnünk nem 
lehet. 

Az ég őrködjék e drága élet felett! s adjon sikert soha meg 
nem hálálható, áldozatteljes küzdelmeinek! 

Csokonai Vitéz Mihály emlékezete. *) 
Multa — pars mei 

Vitabit libitinam ; usque efjo postera 
Crescam laude recens. — 

Félszázados hant őrzi hamvait, 
Nevét beszéli a nemzet máig. 
A sziv elporlott, édes énekét 
Dalolja még az élő nemzedék. 
Az agy kihalt világa bús, sötét, 
Eszméi áttörik sirtömlöczét. 
Tündöklő lelke védszellem gyanánt 
Ölelve tartja a féltett hazát; 
S mig ön-sulyát a honfi keble érzi, 
Borongva jár, népének sorsa vérzi, — 

-: S ha a remény egy fénysugárt lövel, 
. ' Derült arczával itt van ő közel. 

A szellem, mely tanit, gyujt és igéz, 
Velünk örül, sir — ösmerjük — Vitéz. 
Egy emlékekben dús idő letelt, 
Mióta rátevék a szemfedelt. 
A nemzet egy nagy korszakot bevégze, 

' Csodák csodája, hogy még tul is élte. 
Nem csak megélt, de mint a megnyesett cser, 
Ifju hatalmában emelkedett fel. 
Árpád nyelvén az ének ujra kel, 
Megérti, érzi már minden kebel. 
A dalnokajkra milliók figyelnek, 
Ha zeng dicső magasztos honszerelmet. 
S ha dali panaszt, édes fájdalmakat, 
Választ reá nem dermedt szikla ad. 
. . . . Máskép volt akkor; szent tüzzel tele 
Eljött a költő s honra nem lele. 
Beszédre nyilott nyájas ifju ajka, 
Csak a falak sejtek, midőn sóhajtá. 
Mig ujja járt a rezgő idegen, 
A nép hallgatta némán, hidegen. 
Forrott az érzés, vitt a szenvedély, 
Ég föld hiva a dalnokot : beszélj! 
S midőn roppant lelkét kitárni kezdte, 
Csak egy kettő álmélkodott felette, 
Ki annyi helyest gondolt, érezett, 
S képzőimével teremtett uj eget. 
Kinek dala tündérvilág zenéje, 
Egy átka volt, hogy népe meg ne értse . . . 

fi) E mü a debreczeni ref. főiskola önképezdéjében nem régen 1 aranyból álló ju¬ 
talmat nyert. A pályadijat egyik érdemes hazánkfia, most pesti borkereskedő, Parragh 
Gábor ur tüzte ki. Ö ugyanis azon meggyőződésből, hogy az ifjuság önmunkássága fej¬ 
lesztésében található egyik hathatós emeltyűje nemzeti kifejlődésünknek, a mult öszszel 
Debreczenben létekor 2 db. aranyat ajánlott fel az ónképezde ifjuságának tetszés szerinti 
pályajutalmul. Az egyik aranyat Bihari Péter jelen költeménye, a másikat Balogh Fe¬ 
rencz „Tököly százados emléke': czimü müve nyerte. — Ugy vagyunk értesülve, hogy 
Parragh ur a jövö iskolai évre a'pápai ref. főiskola képzőtársaságának (melynek egykor ö is 
egyik alapitója és rendes tagja volt) ajánl fel ismét 2 aranyat, a fentebbihez hasonló 
czélból, örömmel jegyezzük fel az ily tényeket. Szerk. 

Zengett tovább és zengett szüntelen, . 
„Hallgass rám — mondta — hallgass, nemzetem!" . . . 
S mely nem jött hozzá, a csendes magányba, 
Keresni ment a részvétet — — hijába. 
Vándorbot és lant utitársi lettek, 
A szenvedésben ők is résztvehettek. 
S ki örvendett, ha csak hallgattatott, 
Sokszor zárt sziveken kopogtatott. 
A nemzet disze, fénye, büszkesége 
Alig talált a honfinál kenyérre. — 
Zengett szerelmet lágyan, édesen, 
Már Lilla olvadt a szép éneken, 
S már boldogságra hangolá dalát, 
Hajh! Lilla másé — menj ifju tovább, 
Sirasd meg sorsod, mig a fájdalom 
Zokogha t egy betücskét ajkadon. 
Kicsiny a hajlék, a hová cserébe 
A nagy világból a költő betére. 
A szakgatott sziv anyja gondja mellett 
Itt majd talán nyugalmasan pihenhet. 
De nem . . . a lantot lázasan szoritja, 
Oly édes hangot ad gyötrelme, kinja. 
„Hadd énekeljek, aztán meghalok, 
Még nem daloltam, még most akarok . . . . 
Hazám szép nyelvén mondok éneket, 
Tudom, hogy meghallgatnak engemet" . . . 
A nemzet már figyel, hall, lelkesül, 
A költő szívtüzétől melegül. 
A széles hont bejárják dalai, 
Dicsőült lesz a név Csokonai. 
Már készül a füzér, mit homlokára 
Elismerésül tüz kedves hazája; 
Megbűvölten ajkán függ a haza; 
Nem sejti, hogy ez lesz végső dala. 
Egyszerre a hang fájón megszakad . . . . 
Tán képzelet? ijesztő gondolat . . . . 
Még hallatszik . . . nem, az nem is lehet . . . 
Oly ifju volt, . . még mennyit élhetett . . . 
Néma a lant, a költőt sir takarja, 
Ezreknek szánó könye ömlik arra. 
Ki gazdaggá nagygyá tett volna minket, 
Megfosztá a sors tőle nemzetünket. 
Ki századoknak irt, munkálkodott, 
A dalnok, rég érzéstelen halott, — 
Csak halhatatlan lelke érzi, látja, 
Midőn sirjánál áldozik hazája. Bihari Péter. 

Gül-Bnba, 
a Imdai török sírboltban eltemetett mohamedán szent. 

Közli VÁMBÉRY ARMIN. •) 
Stambulban tartózkodásomkor, midőn a medreszék (Korán¬ 

magyarázó tanodák) majd mindennapi látogatója voltam, legtöbb 
figyelemmel kisérém az izlam. üzentek élettörténetét tárgyaló Be-
szim efendi jeles tanítónk előadásait, azon reményben, hogy a bu¬ 
dai hires mecsetben, vagy jobban mondva, türbe-ben (sírboltban) 
nyugovó szentre is kerül majd a sor, s én e részbeni kíváncsiságo¬ 
mat majd kielégithetendem. Sajnálom, hogy e reményemben csa¬ 
lódnom kellett. A nevezett kitünő ulemától (török paptól) ugyan 
némi felvilágositást nyertem a mohamedánok szentjei felöl, de a 
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*) Vámbéry Armin hazánkfia, ki hosszabb ideig tartózkodott Törökországban, 
egyike legavatottabb tudósainknak a török ügyekben. Most Pesten mulatván, lapunk 
mult számában szemébe tünt a „Budapesten tartózkodott indiai dervish"-t illető közlé¬ 
sünk s rajzunk Ennek következtében irá a jelen czikket, mely sok érdekes tudnivalót 
tartalmaz. Vámbéry ur már Konstantinápolyból is küldött lapunk mult évekbeli folya-

hazánk földében pihenő „igazhivö" kilétéről nem töle, hanem egy 
hindosztáni (indiai) derék barátomtól vettem némi tudósitásokat, 
melyeket az izlam szentek rövid jellemzésének előrebocsátása 
után a V. U. nyájas olvasóival közölni sietek. 

Az izlam vallástan, a mint tudva van, híveinek nemcsak az 
Isten dicsőítését, hanem müvei nagyságának, prófétája szentségé¬ 
nek folytonos bámulatát, a feletti álmélkodást, éjjel nappali szem-
lélkedést, hirdeti életök legfőbb feladatául. Az „igazhivő", ki Mo¬ 
hamed tanát híven követni akarja, csak vallásának éljen, és ezen 
„öt napi vendéglővel", ezen „hiu álommal", mit világnak neveznek, 
egy cseppet se bajlódjék; szégyen volna, ha egy müzlimán, felvilá-
cosodott elméjét a mindennapi élet kisszerüségével foglalkodtatná. 
Ezen halálveszélyes életszabály, az összes izlam népek tespedésé-
nek és hanyatlásának főoka, némelyektől szorosabb értelemben vé¬ 
tetik, ök minden egyéb polgári kötelességöket alárendelt figye¬ 
lemre méltatva, vagy a világtól egészen visszavonultan, a keletiek 
meo-szokott lomhaságát csak elömozditó ama parancsolatot örö¬ 
mest teljesitik. Az ily jámbor egyének, kiken az izlamság lelki 
gyönyörüséggel függ, csakhamar szenteskedési hirnek örvendenek; 
a nép különös tisztelettel viseltetik irántuk és a véli ullah (Isten 
fia, körülbelül az, a mit mi szentnek nevezünk) czimmel illetik. A 
véli ullah, semmi könyvbeli tudományosságra nem szorul, ő a hu¬ 
zamos szolgálat által Istentől ihletett egyén lett, és a keramet 
(csodatevö erő) egyik föjellemző tulajdona. Nagy bámulat tárgya 
marad előttem azon rendithetlen hit, melyet a mozlimok minden 
osztálya, még sok olyan is, kik az európai élettel és szokásokkal 
megbarátkoztak, ily véli uílahok ember fölötti hatalmába helyez¬ 
nek. Számtalanok azon csodatörténetek, melyekkel régente és még 
most is az efféle egyéneket dicsöitik. Nem akarok messzire vissza¬ 
menni, és csak egy esetet hozok fel, melynek mintegy 8 nappal 
Stambulból távozásom elött, szemtanuja valék. 

Ramazan hó egyik éjjelén a feneni városrészben tüz ütött ki, 
egy negyedóra alatt már hatszáz ház (értsd török viskó) földig el-
hamvasztatott. A déli széltől kergetett lángok nemsokára egy 
mozlimoktól lakott másik városrészbe csaptak át és alkalmasint itt 
is iszonyu pusztitásokat vittek volna véghez, ha egy széles kerttel 
ellátott házacska a rontó elemnek utját nem állja. A tűzvésznél 
több török barátommal jelen voltam. Hazamentünkben ezen ese¬ 
mény is szóba jővén, én a kertnek ott lételét nagy szerencsének 
állitám, midőn egy török barátom közbeszólott : „Lám Resid *), 
még nem tudtál egészen abból a gyaurságból kivetkőzni, te a ker¬ 
tet háritónak mondod, mintha nem láttad volna a fcerameí-jéröl el¬ 
híresült Hadsi agát, a kis ház birtokosát, a fedelén ülni és a 
tüz felé fordulva a Korán olvasásával foglalkozni!" — Én egy zöld 
csalmás törököt a kérdéses ház fedelén ugyan észrevettem, de az a 
Korán helyett egy vizes ponyvát tartott kezében, mit azonban 
barátomnak hiában emlegetek; ezáltal csak azt nyertem, hogy 
izlámságomat még gyengébbnek bélyegezte. 

De hogy a mohamedán szentek jellemzésénél kelleténél to¬ 
vább ne időzzünk, átmegyek indiai barátom elbeszélésére, ki, mel¬ 
lékesen legyen mondva, hazájából, hol a szabad angolok zsarno-
koskodását nem türheté, Törökországba menekült, tehát emigráns 
volt. — 

A Budán eltemetett mohamedán szentet illetőleg a következö¬ 
ket beszélte nekem : 

„A Budin (Buda) várában pihenő véli ullahot, — mondá az 
indus, — Gül Babá-nak (Rózsa-apa) vagy valódi nevén Seikh Zeki-
nek hivják. Fiatal korában a Hilali **) szerzetes rendbe lépett, és 
mint ilyen, az egész izlámságot északtól délig, kelettől nyugatig 
huszonegyszer — (?) bejárta. Hogy ö tökéletesen, valódi öszinte¬ 
séggel Allah és nagy prófétájának szolgálatában állott, azt emliteni 
is fölösleges, csakhogy némi fogalmad legyen, felhozom a mint ma¬ 
gam hallottam, hogy egész éltén keresztül, (melyben 80, mások 
szerint 120 évet számlált) gyermekeit kivéve, a legnagyobb for¬ 
róságban ugy, valamint a legkeményebb hidegben, éjjel nappal, a 
szabad ég alatt lakott, és mint igazi dervis ***) a ház, sátor és más 

*) Resid efendi az én török hivatalos nevem. V. 
**) Ilüal = fogtisztitót jelent. E név alatt ismeretesek, azon mohamedán koldus 

szerzetesek, kik az egész világban az Istentől parancsolt alamizsna-adó beszedésére indul¬ 
nak, de minthogy, mint valódi istenfélőknek, semmit ingyen elfogadniok nem szabad, pro 
forma ök is ajándékokat osztogatnak, rendesen a leghitványabb értékü holmikat, mint 
l'og- és fültisztitókat és egyéb efféléket. V. 

**») Derein = küszöbön hálót jelent. V. 

egyéb hajlék kényelmeit megvetette. Feltünö, hogy ö mindemellett 
a tisztaság szabályait legszorosabban követte, külseje a rend és 
tisztaság jelképe volt, és hihetőleg ez volt az oka, hogy Gül (rózsa) 
melléknevet kapott. *) Azon órában, midőn dicső éltének végét kö¬ 
zeledni sejtette, épen Kendehr (hibásan Kandahar **) városában 
tartózkodott, utoljára egy abdeszt-et vett (a szent mosdást teljesitő) 
és forró imáját az egek urához felküldvén, az éltében tett utazásai¬ 
ról örömmel emlékezett. Nem csoda tehát, hogy a jó öregnek az iz-
lámvilág legszélsőbb nyugati határát láthatni még egyszer kedve 
kerekedett, megkérte tehát az Istent, toldaná még csak annyival 
napjai számát, hogy még egyszer Budára mehessen. — Ekkor tör¬ 
tént meg azon csoda, hogy az öreg egész erejét visszanyervén, utra 
kelt, és a mi igen bámulatos, Kendehrtöl Budáig, ezen óriási utat 
két óra alatt megtette. — A Duna partjára érkezve, még egyszer 
imádságra leborult, de többé fel nem kelt, mert lelke, a test ide¬ 
iglenes fészkét elhagyva, a paradicsom örökzöld virányaira re¬ 
pült át." 

„Az akkori budai basa ezt későbben tudomásul vette, és föléje, 
ki éltében fedelet nem türt, egy tüt bét (sírbolt) épittetett, mi azóta 
a jámbor muzulmánoknak zarándoklási helyül szolgál." 

„Alehi rakhmet ullah!" (Allah irgalmazzon neki!) mondá sö¬ 
tét-barna barátom s elhallgatott. 

Ennyit tudhattam meg a Budán eltemetett, u. n. török pró¬ 
fétáról. 

A schwarzenbergi liidegviz-gyógyintézet. 
(Szepesmegy ében.) 

Hazánk legregényesb megyéi egyikében, a Szepességen, egy 
kies hegykatlanban, szép fenyő erdőktől környezve, fekszik ez 
ujabb időkben gyakran emlitett fürdő, melynek hideg forrásait 
még 1847-ben vette igénybe egy társaság, mig a mostani tulajdo¬ 
nos s egyszersmind intézeti orvos, Lumnitzer Vilmos ur, 1853-ban 
véglegesen átvette az intézetet, s a mennyire a helyiség engedé, a 
gyógyvendégek és a kor kivánalmainak megfelelőleg, berendezé. 
— Nagyszámu kiapadhatlan hegyi források, a gyógyczélnak meg¬ 
felelő hideg tiszta viz, éltető levegő, gyönyörü, kiterjedt sétányok 
a hegyek erdeiben — ezek e helynek föelönyei s e mellett még 
azon kényelemmel is van ellátva, hogy a derék magyar érzelmü, 
német ajku Wagendrüsszel városkához 1/2 negyed órányira, Igló-
hoz 3, Lőcséhez 4, Rozsnyóhoz 5, Kassához 12 órányi távolságra 
fekszik, mely utóbbi most már hazánk központjával, Budapesttel, 
vaspálya által van összekötve, s igy a közlekedés annál könnyeb¬ 
ben történhetik. 

A gyógymód itt is az, mely Gráfenberg hideg-gyógyintézetét 
világhírűvé tette s a fentemlitett orvos ur által Priesznitz mcklja 
szerint gyakoroltatik. Nem szükség elösorolnunk, mennyi minden¬ 
féle bajokban, s mily különféle alkalmazással használ a hideg viz; 
csupán azt említjük, hogy tökéletes ellátással (étkezés, lakás, ki-
szolgálat, orvosi segély) mult évben havonként körülbelől csak 
30 pftba került itt az élet. Ennél olcsóbb fürdőt aligha találunk. 

Igen óhajtandó, hogy honunk, mely a nélkül is annyira bő¬ 
velkedik elhanyagolt gyógyforrásokkal és hidegviz-gyógyintéze-
tekre alkalmas helyekkel, végre a külföldnek e nemü felsöbbségétöl 
is megszabaduljon s mindinkább növekedni lássa e kies vidék hi¬ 
rét is, mely mind helyisége, mind forrásainak bősége s tisztasága 
által a hirneves Grafenberget legczélszerübben pótolhatná. 

Eddig ez intézet távolabb körökben még kevéssé volt ismere¬ 
tes, s vendégeit leginkább a szomszéd Szepes, Gömör, Zólyom, 
Borsod stb. megyékből nyerte. Lassanként azonban távolabb vidé¬ 
kekről is vetődtek ide egyes betegek, kik az egyszerü, természetes 
életrendbe, a viz és levegő üdítő hatalmába vetek bizalmukat. 

Szenvedőknek nem lesz érdektelen megjegyeznünk, hogy tu¬ 
dakozó leveleiket „Lumnitzer Vilmos orvos urnak Schwarzenberg, 
u. p. Igló (Szepes)" czim alatt küldhetik ide. 

Az orvos ur mindenkinek szivesen oszt kellő utasitásokot s 
tanácsot. 

Mellékelt két rajzunk egyike a schwarzenbergi gyógyintéze¬ 
tet s környékét, másika egyik látogatottabb forrást, a Priesznitz-
forrást mutatja. 

*) A keletiek minden czifra csinos jószágot a rózsához hasonlítanak. 
**) Város K<:!otimliában. 
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A növények iilata. 
Egy amerikai természettudós szerint.' 

Hófehér vánkosai közt, édes álomba merülve szendereg a szép 
leány. Mellette virágok illatoznak, s a mint a földet és mindazt, a mi 
rajta él, mind sötétebb sötétebb éj boritja, a mély csendet egyszerre 
valami lágy susogás szakítja félbe, mely a virágoktól jő. Csodála¬ 
tos, nem-földi lények lebegnek és suhannak a szobában légies al¬ 
kattal, tündéri öltönyben. Ah, minő tünemény! Imé, a ró:sa 
biborkebeléböl egy fenséges delnő száll ki; gyönyörü hajfonadé¬ 
kaiban, mint odahintett harmatcseppek, ragyogó gyöngyök csillá-
molnak. A kék harangvirág sisakjából bátor büszkén lép elö egy 
lovag; villogó kard a kezében, sisakbokrétája karmazsinpiros, li¬ 
begnek a vérvörös tollak. A liliom patyolat-kelyhéböl szendén 
fejlik ki egy gyöngéded lányka, habkönnyű, selyemlágy öltönyben, 
a mely szerelmesen lapul üde tagjaihoz; mig a büszke tulipánból 
egy szerecsen merül fel, zöld turbánja felett aranyfélhold ragyog 
magasan. A korona mr ág kapuit egy fényes uralkodónak tárja fel, 
a ki királyi pálczát tart a kezében; körülötte azonnal fegyvernö-
kök seregeinek elő, testőrséget képezendök. A kedves illatú nárc is 
levelei kö¬ 
zöl azon¬ 
ban hetyke ~*~~~=i ; '-'-
ficzkó pat 
tan elö, 
vakmerő -- —:^^7 

szenvedély 
tüzétől ra¬ 
gyog a sze¬ 
me, ni, ni! 
oda lép a 
szendergö 
szűzhez, 

gyöngéden 
reáhajol, s 
ajkait félig 
nyitott aj¬ 
kaihoz, kö¬ 

zelitvén, 
egyszerre 

forró csó¬ 
kok at 

nyom. Paj¬ 
tásai ez¬ 

alatt körü¬ 
lötte sere¬ 
geinek, s 
egy pana¬ 
szos, szo¬ 
moru dalt 
kezdenek 

halka.'i zen-
gedeztetni 
arról, hogy 

De vajmi kevesen birnak csak sejtelemmel is arról, hogy mily 
hatalmas befolyást gyakorol egészségünkre a növények szokott 
kigőzölgése; alig hinnök, hogy azt, miszerint jól érezzük magún-
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tólag, szakadatlan munkásságban állanak. Földgolyónk, ez a hatal- [ 
mas test, általuk leheli ki nappal a felesleges élem/t, éjjel a vesze¬ 
delmes legényt, a miket sötét belsejében fejt ki. *) És ez igy van 

kat, s hangulatunk vidám legyen, a légkör idézi elő, még pedig fő- az esztendő minden részében. Ez^azéíeny^meg légenyolyan va-
leg a növények által. Még éretkoruak is néha csak akkor gyö- lami, a mit természetes, hogy se meg nem foghatunk, se pedig su-
zodnek meg erröl, ha a legszembeszökőbb ellentétek állanak élőt- , lya szerint meg nem mérhetünk, s mégis bizonyos, hogy egész éle¬ 
tük. Azért lassúnk némely ilyenforma ellentétet! j t ü n k e t bensőleg, s rejtélyes módon hatja át. Vérünk és idegeink, -

földünknek vannak olyan részei, a hol Istenért se terem bár a növényvilág változó befolyása által most kábult, mély álomba 
szenderitve, majd megint teljes és egészséges tevékenységre 
ébresztve, — mindnyájunknál az anyaföld érverését nyilvánítják. 
Ki az, a kinek tavaszszal nem feszül édes reményektől a keble? 

nem 

egy árva fűszál se. Ilyenek az afrikai pusJák vagy sivatagok. Va¬ 
lódi homoktengert képeznek ezek, s kinézésük még szomorubb, 
még kietlenebbnek tünik fel azon rögtöni nagy különbség miatt, a ^ . «*„, «, «.iÛ *i * — " .„„„„- j _ — 
mi köztük és az erdős, örökzöld tengerpartok közt létezik. A Csen- Vajjon, midőn a gazdag nyár levegőjét bőven beleheljük, _ 
des tenger partjain, a magas Andes-lánczolatok mentében is terülnek érezzük-e mindnyájan annak üditő, kellemes hatását? Midőn az őszi 
el ily élettelen vidékek. Nem lehet kimondani, mily szomoru a be- szél bús fuvalma megindul, ugy-e bizony, valami sajátságos édes 
nyomás, a mit e kietlen, sivár puszták az ember kedélyére gyako¬ 
rolnak. Olyan az, mint a mit a világtenger (Óceán) végetle/j szo¬ 
moru tükrének látása idéz elő az utasban, a ki legyen bár a 
legvidámabb, a legjobb kedvü ember, leveretett lesz itt, s valami 
nyomasztó, kinos szivbeli szorongattatás vesz rajta eröt. Maga a 
levegő is, a mely a forró homok vagy a csendes hullámok felett le-

még 

A schwarzenbergi hidegviz-gy ógyintézet Szepesmegyében. 

, _Oi/ mily boldogság volt életük, midőn még anyjuk kebelén 
nyugodtak, a hol a napsugár leveleikkel játszadozott, a hol lanyha 
szellők hüvösiték forró homlokukat, s harmat és esö égi táplálékot 
nyujta nekik, mig végre, ah! e kegyetlen lányka jött és elszakitá 
öket imádott hazájoktól. Igy dalolnak, susognak és tanczolnak a 
nyoszolya körül egész hajnal hasadtáig, a midőn szétrebbenvén, a 
derengő félhomályban végkép eltünnek . . . Eltünnek, de midőn a 
nap elsö sugara besüt és megaranyozza a lányka arczait, nincs 
többé élet azokban. Hervadt virág ö is már, a ki elfonnyadott test¬ 
véreivel együtt, s ezeknek végleheletével az ö lelke is égbe szál¬ 
lott a hajnali szellő szárnyain. 

E rege, melyet az északi népek nagyon kedvelnek, oly 
szomoru, oly komor! Ugy van, de igazság rejlik benne, mint a 
legtöbb regében, a mely a nép ajkán él, s régi korból nemzedékről 
nemzedékre szállva, a jelenig fenmaradt. 

Ez az elrejtett igazság pedig itt az: hogy a mily kedves a vi¬ 
rágillat nappal, ép oly veszedelmes méreg az éjjeli Mert, például, 
egyetlen magnolia.virág, vagy egyetlen boroszlán (Daphne, Keller-
hals) a hálószobában képes lenne a halál végetlen álmába sülyesz¬ 
teni a gondatlant. 

begs aztán 
tovaszáll a 

szélnek 
szárnyain, 

ez is 
bágyasz-

tólaghatés 
ólómsuly-

lyal nehéz-
kedik test¬ 
re lélekre 
egyiránt. 

Midőn vi¬ 
har közelg, 
s nehány 
percz mul¬ 
va már ki¬ 

törendő, 
ugy-e, a le¬ 
vegő rek¬ 
kenő és, va¬ 
lami nyo¬ 

masztó 
nyugtalan-

ér-
t No 

lám! Épen 
ilyen és pe¬ 
dig folyto¬ 
nosan ilyen 
ám a leve¬ 
gő az olyan 
kopár vidé¬ 

keken, a hol a légkör jótékony tevékenységét nem mozditja elő, s 
nem tartja fenn a növényélet. 

És a mindennapi élet folytán nem érezzük-e még közelebbről 
e különbséget? De biz igen! 

A növények nappal egytől egyig élenyt lehelnek ki nagy bő¬ 
ségben. Ezért esik oly jól, beszíni a nappali levegőt, a mely feífrisit 
'" -•"-'-'• * ' ' ' ' lélek sokáig s derekasan küzd-

ságot 
zünk ? 

és erősit. A magasabb származásu 
het ugyan az anyagi világ befolyása ellen; de ezen földi (physicai) 
testhez levén kötve, annak lánczait soha sem vetheti le egészen. Ki-
vévén a rövid, tnlfeszitett eröködéseket, nincs is olyan éjszakai 
foglalkozás, a mely erélyesen és vidáman folyna. Ehhez okvetlen 
szükséges a nap világa és az éltető egészséges levegő. Éjnek idején 

iki haraszton vagy rengetegen megy keresztül, legyen bár¬ 
bátor legény, akarata ellenére is elfogult, nyomasztó, ag¬ 

godalmas érzet vesz rajta erőt, Mi az oka ennek? Az hogy az élő, s 
szintugy lehelő növények éjjel legényt bocsátnak ki magukból, 
még pedig roppant mennyiségben. 

Tudva lévő dolog, hogy a növények földünknek valóságos tü¬ 
dői, a melyek nincsenek (mint az embernél) elrejtve a test belse¬ 
jében, hanem kivül és szabadon, minden érzékünkkel tapasztálba-

fájérzettöl ragadtatunk meg? S ha lehull a hó, vajjon nem ugy 
van-e, mintha a télnek kérgétől bezáratott föld kincseivel együtt 
a mi érzéseink is jéglánczok közé lennének szoritva? 

Az év különböző szakaiban Flóra gyermekei nem mindig 
ugyanazok, s azon köteléknél fogva, a mely az „élettelen termé-
szet"-et is 
szoros ben¬ 
ső viszony¬ 
ba füzi, a 
légkör az 

esztendő 
változó ré¬ 

szeiben , 
szintén más 
más minő- . 
séget nyer, 
következő¬ 
leg más be¬ 
folyást is 
gyakorol 

kedélyünk¬ 
re. Minden 
évszaknak 
megvan 

nemcsak az 
ö sajátsá¬ 
gos szine (a 
mint ezt a 
tavasz,nyár 
és őszszel 
földünket 

borító sző¬ 
nyeg mu¬ 
tatja), ha¬ 
nem saját, 
kizárólagos 
illata is. 

Ha éke¬ 
sebb szem¬ 
mel, melegebb szivvel fürkészszük a kisebbszerü (de jelentéktele¬ 
neknek csak látszó) természeti okok befolyását is, egyebek közt 
ugy fogjuk találni, hogy a légkörben észre lehet venni a nagyobb 
növény tömegek közel- vagy épen jelenlétét. A mezők és erdők a 
föld kerekségén mindenütt ugyanazt az illatot lehelik ki, s igy, 
csaknem kivétel nélkül, mindenütt ugyanazt a benyomást is teen-
dik kedélyünkre. De egészen másként van ez, ha dús gabonaföldek 
közt járunk, a melyeknek illatárja tevékenyebb és változóbb, a ga-

közt, a hol a gazdag termés, a nagy áldás látványa 
tölti el keblünket, s ugyanakkor a buján tenyésző 

növényzet tápláló illatát nagy élvvel szíja be tüdőnk. Ellenben 
valami megmagyarázhatlan, rejtélyes, nyomasztó érzet súlyosul 
kedélyünkre, ha nagy erdőkben, már akár a balzsamos illatú feny¬ 
vesek árnyékában, akár a királyi pálmák magas csarnokaiban jár¬ 
kálunk. Ennek pedig oka az, hogy a sürü lombsátor alatt ezer 
meg ezer növény tüdője nehezen lélekzik, s a vastag gőzök a sürü 
lombok és ágak miatt nem szállhatván fel, lomhán hömpölyögnek 
ide s tova a megrekedt levegőben. 

E tekintetben a déli é3 északi vidékek érdekes és határozot¬ 
tabb ellentéteket mutatnak fel. 

A görög mandolafenyő és babérfák nemes alakjai, s az ezek 
lábánál növő gyönyörü asphodeleák, *) krokus és liliom finom kör¬ 
rajzai, meg az az édes illat, a melyet mindnyájan terjesztenek, két¬ 
ségkivül nagy befolyással voltak Hellás gyermekeinek fellengős, 
szép hitregéire. Ellenben a sürü tölgyerdök, — a melyeknek komor 
rejtelmes homályában számtalan mérges növény tenyészett, s kú¬ 
szott fel az ágakra, szét a szakadásokba, buján sarjadozván a mo¬ 
gorva árnyékban, s folytonosan erős, kábító illatot árasztván, — 
Germania őserdőibe átvitték színezetüket, jellemüket, is a druidák 
sötét és néha vérszomjas bálványimádására. 

De a mezőknek az ő kedves illata szabadon és tisztán (vegyi-
tetlen) száll fel a levegőbe, s a nap sugarai által segittetvén, meszsze 
vidékekre és végtelen bőséggel árad szét. Igy jut a mi tüdőnkbe, s 
midőn azt szabad és teljes huzamokban beleheljük, szivünk egészen 
megkönynyül, gondolataink a mosolygó ég kék boltozatáig felszál-
lanak, s fentlebegve megkerülik a világot. 

Ilyen hatása van, lám, a növények leheletének, a növények il¬ 
latának! — 

Az ég ura 
adta, hogy 

minden 
egyes nö-
vénynek, a 

legpará-
nyibbnak 

is, megle¬ 
gyen az ő 
saját illata. 
Most a szép 

virágzat 
árasztja 

szét illatát, 
midőn a je-
rikói loncz 
(Lonieera 

caprifo-
lium; virá¬ 
gai fehé¬ 
rek, rózsa¬ 

színűek, 
vagy egé¬ 
szen vörö¬ 
sek ; bogyói 
skarlatszi-

nüek; leg¬ 
inkább a fa¬ 
lak s kuny¬ 
hók befut-

tatására 
használják) 
és a gála-

Prics znitz-forrás a schwarzenbergi hidegviz-gyógy intézetben. 

bonaföldek 
gyönyörrel 

*) Éleny = oxygen, Sauerstoff; Légeny = azót, nitrogén, Stickstoff. 

gonya pompás színekbe öltöznek; majd meg a legárvább fűszál is 
gazdagnak mutatkozik illatosság dolgában, s a szerény parlagi 
rózsa legkisebb levélkéje is kimerithetlen kincsnek a tárháza. Itt-
ott a „sötétben élő" gyökérnek is megvan e tulajdonsága és a mint 
az Énekek Énekében (VII. 13.) megírva áll : még „a mandragórák 
is illatoznak." Horácz egy nagy hordó bort adott egy kis szelencze 
nardusért; Judás pedig roppant összegre becsülte azt a finom 
olajat, a melylyel a Lázár testvére Krisztust megkente. 

Azonban megjegyzendő, hogy az illat a növény legbensőbb 
lényéhez tartozik. Bimbók, levelek, virágzatok egyiránt nagy és 
átalános törvényeknek engedelmeskednek, de végre is a szemnek 
csak külsö minemüségüket mutatják fel. Illatuk, a finom természeti 
állományok ezen legfinomabbja, a virulás legerőteljesebb idején a 
növény szivének legmélyéből száll fel, s annak belső életéről az leg¬ 
inkább meggyőzhet. Mindazt, a mit a növény a föld, levegő és viz¬ 
ben, ki tudja, mily nagyszámu és minő elemekből kiválaszt és titkos 
kamaráiban feldolgoz — az első nyers anyagot gyöngéd nedvvé és 

*) Gumós vagy hagymás füvek. Legnagyobb számmal a téritők alatt. Némelyek 
mérgesek, mások meg fűszerül, gyógy- s tápszerül szolgálnak. A magyar növénytanban 
„Magzatingfélék'1 nevezet alatt. Ide tartoznak : a tulipán, korona virág, Jáczint, áloe stb. 
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szép kristályokká alakítván át — mindezt, mondom, végre mint 
illatot leheli ki. Paracelsus, a kinek munkáiban kimondott némely 
igazságait egykor kinevették, de most a tudomány által méltólag 
elismerve látjuk, már régen de régen inditványozta volt, hogy jó 
lenne : a növénieket sajátságú illatuk szerint osztályozni. Igaz 
ugyan, hogy épen mivel az illat a növény legbensőbb életével áll 
összefüggésben, soha se lehetne elég szót találni arra, hogy az illat 
minden árnyalatát megjelölhessük és igy annak fogalmát tisztán 
megállapíthassuk. Ks mégis ezek a legbiztosabb ismertető jelek 
arra, hogy a tulajdonos jellemét meghatározhassuk. Valamint a sö¬ 
tétben megismerjük egy barátunkat hangja után, épen ugy megis¬ 
merünk minden növényt, minden virágot illata után. 

Ha megkísértjük az általunk ismert növények sokaságát számba 
venni, két nagy osztályba sorozhatjuk azokat. Vannak növények, a 
melyek aromát lehelnek, illatot tudniillik, a mely kellemes és 
gyegyszerü hatása által azonnal felfokozza idegeink tevékenységét. 
Vannak meg olyanok, a melyek bóditó (nareotikus), söt kiállhatat¬ 
lan illatuk által visszataszitólag, agrgasztólarr hatnak érzéseinkre. 
A benyomás mindkét esetben annyival erősebb, mivel az illat által, 
ha nem is átalában, de többnyire ösztönünk is egyszersmind intve 
van, hogy csak az oly növényekhez közelítsünk, a melyeknek meg-
szagolása egészségünkre üdvös, ellenben kerüljük a veszélyeseket. 
Minden kedves illat nyájas beszéddel hirdeti tulajdonosa gyógyere-
jét. Egész sorát lehet itt felhozni a kedves illatú és gyógyhatásos 
füveknek, minők : a bazsalikom, démutka, méhfű vagy meli-sza, 
kerti peremér, szemfíí vagy s álkacsék és sok más, le egészen a sze¬ 
rény rutáig és az igénytelen köri der élü ezerjóig. Ellenben a gyű¬ 
szűvirág biborszinü virágharangesáival sajátságos kellemetlen illata 
által már előre elárulja magát, hogy mérget, néha halálos mérget 
tartalmaz. Azonban, valamint az emberek közt, ugy itt is az előíté¬ 
let miatt nem egy növény kerül „rosz hírbe," holott az gyógyhatá¬ 
sos, épen mint némely ember, akit mindenki rosznak tart, de végre 
is becsületes, erkölcsös egyénnek bizonyul be. A vad hagima, pél¬ 
dául, a mely árnyékos erdeinkben és nyirkos mezőinken tenyész, s 
szép fehér virágot hány, erős hagymaszerű szagáért sokáig nem a 
legjobb hírben állott; de ártatlansága ma már tökéletesen be van 
bizonyitva. Spanyolországban, valamint Keleten, mindenütt a hagyma 
és fokhagyma nagy kegyben állanak még azon napok óta, a mi¬ 
dőn „az izraeliták a pusztában áhítoznak vala Egyiptom hagymái 
és fokhagymái után." Az egyiptomiaknál (a kik a növényeket iste¬ 
nítették) mint 'Juvenal megjegyzi : „az istenek a kertekben nőt¬ 
tek". De már a farkas fiítej, a melynek semmi illata vagy szaga, a 
világért sem ártatlan. 

Hogy az illat, főleg a virágoknál, mennyire eldöntő befo¬ 
lyást gyakorol a növényekről! ítéletünkre, kitünik onnét, hogy a 
legszebb szinü virágtól is közönyösen fordulunk el, ha nincs illata. 
Minél pompásabbak a szinek, minél inkább magukra vonják a fi¬ 
gyelmet, annál feltünőbb a magasb tulajdonok hiánya. Ugy va¬ 
gyunk az ilyen virággal, mint a midiin szép hölgyet látunk, a 
kinek lelke üres, nincs nemesebb tulajdonokkal felruházva. Az 
alak tündöklő szép, a szem ki van elégítve, de a sziv hidegen' 
marad. Igy például északi Németországban egész nagy ágyakat! 
lehet látni haszontalan tulipánnal sürün beültetve. A chinai, óriási ] 
bazsál-rózsákat és kaczér hortensiákat fitogtat kertjében; a vérbe-i 
nak füzes színeikkel kápráztatják a szemet az év minden szakábán;! 
a dahliák mintegy kérkedve nyulnak tova, s e koldus-sereg utó¬ 
csapatát öszszel a rózsás ge>'ebrsén (aster chinensis) képezi. 

Csak a szin és jóilhit együtt éreztetik velünk a növény töké-
lyes voltát, a szinek szemlélése mindig gyönyörrel fölt el, mint p. 
o. a rózsa, liliom, Jáczint és ugynevezett pompás szegfü, a me¬ 
lyeknél a növényvilág ama jellemző szépségeit egyiránt feltaláljuk. 
Nincs e földön nép, a mely a legrégibb idök óta mai napig is tisz¬ 
teletteljes érzéssel ne szemlélné a rózsát. A Herodot által említett 
phrygiai király Midas kertjében, Persia világhírü rózsaföldjein, le 
a legigéuytelenebb virágcserépig, a melyet az egyszerü polgár¬ 
lányka ablakában ápolgat, mindenütt, de mindenütt a legelső virág 
gyanánt, mint Flóra birodalmának királynéja szerepel a rózsa. 
„Sáron rózsája és a völgynek lilioma" mint a tökéi}' jelképei van¬ 
nak felhozva a bibliában. Lehet-e költőibb, szebb és elevenebb ha- j 
sonlat, mint a midőn Salamon felkiált : „Mint a liliom a tövisek | 
között, olyan az én mátkám a leányok között!" Keleten máig is 
csaknem szentként tisztelik a liliomot, a mely szűzies szépséget és 
*ídes illatot egyesít magában, tehát a növény ama két legnemesb 

tulajdonát. Valamint a nyugat jáczintjai és szegfűire, ugy a ke¬ 
let büszke lehet cyprusvirágára, a mely ép oly szép, mint kellemes 
illatú. Es a mirha hasonlóképen. „Olyan az én szerelmesem nékem, 
mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál." (Salamon 
Énekek Éneke I. 13.) 

De néha a legigénytelenebb növényke is fel van ruházva e 
kettős adománynyal. Még a magas hegyvidékeken is, minők pél¬ 
dául nálunk a Kárpátok, még e vad helyeken is találunk növénye¬ 
ket, a melyek tiszta, pompázó színükkel szemeinket gyönyörköd¬ 
tetik, s ha a szellő meglendíti balzsamos illatjokat, szívünket kel¬ 
lemes érzéssel töltik el. Nem csak a hires Alpok, hanem a mi vad¬ 
regényes Kárpátaink közt (Felső-Magyarország és Erdélyben) is, 
elkezdve a kavkalin, (auricula) legpompásabb fajaitól, le a szerény 
ibolyaillatu moháig, mindenütt, néha a hó és jég szomszédságában 
is talál a vándor illatos gyógyfüvekre. 

Különös az, hogy a hol a külsö (alaki) szépség hiányzik, s a 
kellemes illat uralkodó, a hatás még tán nagyobb, valószinüleg 
mert a gyönyör érzetébe sajnálkozás vegyül a miatt, hogy miért 
volt a természet az ily növényekhez mostoha. Ellenben egészen 
bámulatra érezzük magunkat ragadtatva a nemes szerénység által, 
a mit például a szórnom, esúke (hesperis tristis; Naehtviole) tanu¬ 
sit, a mely kifogyhatatlan bőséggel árasztja illatát, ámbár jófor¬ 
mán rá se néz senki. 

Egy világtalan dalnok megható éneke nem ihlet meg jobban,, 
mint az ilyen árva virágok kedves illata. Ott, ha a panaszos dalt 
hallgatjuk, élvezetünket a részvétnek egy könye szenteli meg; itt 
egy szomoru és mégis oly édes rokonérzelem ragad meg és ösztö¬ 
nöz, forró szeretettel ölelni át az illatozó virágot, a mely rokon¬ 
szenvünket egyedül becses illatával nyerte meg. A természet, ugy 
látszik, minden, országában egyiránt tréfát üz néha gyermekeivel. 
Az estike, a legkellemesebb illatú virág, csak éjjel nyilik és a csa¬ 
logány, a legbajosabb dalu madár, szintén csak éjjel hallatja olva-
dozó hangjait, s a kettő közül egyik se bir valami külsö szépség¬ 
gel. Lehet-e a közelgő tavasznak bájolóbb, igazán szép és mégis 
egyszerü képét adni, mint a bibliában olvasható : „Szép virágok 
láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött és a gerliczének szava 
hallatik a mi földünkön. A figefának kifakadt az ö elsö gyümölcse, 
és a virágzó szölök jó illatot adnak; kelj fel én mátkám, én szépem 
és jöj hozzám!" Nem zajongó öröm hangja, nem dagályos szóvirág, 
hanem egyszerüen nemes és hü kifejezése ez a legédesebb érze-
menynek, a melytől a lélek el van telve, a sziv fölmelegedve. 

Azon virágok illata, a melyek kellemes illatárjokat csak az éj 
magánjában árasztják, olyan mint az emberi sziv mély érzése. 
Magányban is észrevétlenül szeret ez ömledezni s felszállani a 
csillagos ég felé, épen mint ama virágok, a melyek szűzies szemér-
metességgel várjak be az éjnek homályát, mielött érzéseiknek sza¬ 
bad tért engednek, s azokat kedves illatárban lehelik ki. Nem ok 
nélkül inditványozta tehát egy jeles természetbarát (St. Pierre) 
azt, hogy jó lenne mellőzni a görög és arab neveket, s e helyett 
három osztályba, ugymint : vidámok, komolyak és bnsonqók osztá¬ 
lyéba sorozni Flóra gyermekeit. Valóban ugy van! Némely növény 
felvidámit, a másik meg elkomorit. Miért ? Ezt nem tudjuk. De bi¬ 
zonyos, hogy lelkünkre ily befolyások jelentékeny benyomást tesz¬ 
nek. Aztán miért ne hihetnök, hogy a Mindenható nem minden ok 
nélkül rendelte ugy el, hogy minden jóillatú virág az ember lábá¬ 
nál, vagy legfölebb oly magasban nő, hogy kezével könnyen elér¬ 
hesse. Igy a viola, a rózsa, a szegfü, liliom, napraforgó, jázmin stb. 
mind csak embermagasnyira nőnek, kézzel elérhetők. Ellenben a 
virágok, a melyek magas törzsü növényeken pompáznak, mint a 
királyi pálma, vagy amerikai tulipánfánál, bár mennyire gyönyör¬ 
ködtessék is a szemet, de nincs illatuk, koldusszegények e tekin¬ 
tetben. 

Az elgázolt, elziízott növény illatozása a költőknek nem egy 
megható hasonlatot nyujtott. Hányan nem énekelték meg csakliz 
árvaviolát is, a mely mogorva sziklától elnyomva, látatlanul, 
hervadozva se szünik szerettei felé kedves illatárt lehelleni, s em¬ 
lékeztetni, hogy az idönek durva keze elhervasztja majd a mi külsö 
szépségünket is (ha van), de erényünk mindig él!? 

Némely növény oly könnyedén, minden tartózkodás nélkül 
közli velünk illatát, mint a bizalmas, naiv gyermek, a ki őszintén 
tárja élőnkbe lelkét. Más meg tartózkodó, mint némely ember, a 
ki csak a leghatározottabb felhivásra felel, s csak akkor tesz 
őszinte vallomást, ha bizalmát, meg tudtuk nyerni. És a legerötel-
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jesb illatárt rendesen az utóbbiaktól nyerjük. Ezek Flóra legtöké-
letesb gyermekei. Van meg olyan növény, a melyhez ha tolakodó 
kézzel, mohón nyúlsz, a legundoritóbb bűzzel utasít viszsza. A 
libatop (chenobodium; Gánsefuss) például, ha megfogja valaki, 
olyan szagot bocsát, a mely tökéletesen hasonlit egy rothadó he¬ 
ring szagához. Sőt egész növényfajok vannak, mint p. o. a raffle-
siák és nagyszámu orchideák, a melj'ek óriási virágzataikból oly 
utálatos, erős szagot bocsátnak, hogy az ember messzire elkerülné 
öket, mint némely embert, a ki romlottságával még kérkedik, kár-

hozatos életelvét fennen| hirdeti, s a társadalomnak néha egész 
osztályait megrontja. Itt ott még meglepő öszliangzatot is találunk 
az alak és szag között. Van olyan növény, a melynek például nem 
csak szaga, de alakja is tökéletesen hasonlit a poloska-féregéhez. 

Azonban átalában véve a növényvilág kedves illatot áraszt 
szét, akár a déli tartományok virányain vándoroljunk, a hol a mag¬ 
nóliák pompáznak, akár Athén környékét látogassuk meg, a hol 
„ibolyaillattól van át meg áthatva a levegő." 

Halmágyi Sándor. 

T A R H Á Z. 
A szántó-magyarádi meleg forrás. 

(Ilontmegyében.) 

Lévától két órányira egy kis hegyláncz kozott fekszik Szántó helység. 
— A forrás keletkezése idejében, a mondá szerint, alig egy pár viskó állott 
itt, (abban az időben a vörös barátok tulajdona — most jelentékeny helység). 
Ezen vörös barátok idejében egy ily viskóban lakott egy özvegyasszony két 
mostoha leányával, kiket felette sanyargatott. — Mint szokás szerint min¬ 
denütt, a nagy ünnepeket megelőző napokon történt a tisztogatás, mosás stb. 
ugy a szegény asszonynál is a takarítás karácsony hetében történvén, a lu-
gozás épen Lucza-napjára esett, mely nap igen sok babonával van össze¬ 
kötve. — A lotykos munka között az anya egyik leányára, ki épen a vizet 
forraló üst mellett állott, megharagudván, ily forma átokkal szidalmazta : — 
„hogy változtasson Isten kővé, állóhelyedben!" A már sokat szenvedett 
szegény, munkás leány gonosz mostohája ezen kivánatát egy fohászszal ki¬ 
sérte Istenhez és kérte annak teljesülését, mert igy, gondolá, megszabadul 
gonosz mostohája kínzásaitól, mi azon perczben teljesült is, és a ház minden 
bent lakóival együtt kővé vált. Eddig a monda. 

Es valóban a forrás maga igen sajátságos alakú, — a forró viz egy 
óriási kő-kazánból bugyog, mely kő-kazán valóságos láva-vegyületből lát¬ 
szik lenni. 

Nem messze attól vau a savanyú-viz forrás, mely már sokkal ismertebb 
távolabb vidékeken is. 

A meleg forrás becset az itteni köznép már régóta ismeri, mert ideg¬ 
gyöngék, köszvényesek stb. kinzó bajaikat itt gyógyították meg, még pedig 
sikeresen. 

Legnagyobb erélylyel küzdenek e jótékony meleg forrás felvirágoztatá¬ 
sán Brach Ferencz orvostudor és Boleman Ede gyógyszerész urak; az elsőnek 
tudományos tapintata, az utóbbinak pedig ernyedetlen szorgalma és tevé¬ 
kenysége által oda fejlődhetik még, hogy idővel egyike leend a leghaszno¬ 
sabb fürdőknek a jelenleg még csak iszap-fürdő. 

Miután magam is tagja vagyok a vizsgáló küldöttségnek, fog a t. 
szerkesztőség egy kis tért becses lapjában engedni, hogy időnként ismertes¬ 
sem e tárgyat, mit néha rajz is fog kisérni. *) Lózerth, épitész. 

Teleki-gyászünnepélyek. 
— Alsó-Szuha (Gömör), május 31. A mult űrnapján, azaz máj. 26-án 

a mi egyházunk is lefizette a nagy hazafi, gróf Teleki László irányában a 
hazafiui őszinte tisztelet s hála adóját. — Reggel 6 órakor már meghuzattak 
egyházunk harangjai, s 10 órakor sietett minden tagja ez egyháznak tem¬ 
plomba, melyben a szószék gyászos nagy kendővel volt bevonva, az uri szent 
asztal hasonlóan, s ezen fel volt állitva a dicsőült gróf arczképe, — s éneklés 
után szónokoltam, Jeremiás siralmai 5-ik rész, 15., 16. vers : „megszünt a mi 
szivünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk; elesett a mi fejünknek 
koronája," vezérigék nyomán. 

Különös hazafiui méltánylatra méltó, hogy e gyászünnepélyt egy föld¬ 
mivelő közbirtokos,az egyháztanácsnak egyik érdemes tagja, nemzetes idősb 
Dapsy Dániel inditványozta. — El kell mondanom önnek : miképen ? 

Május 12-kén, bizonyosan megtudván a lapokból, hogy a dicső gróf 
csakugyan nincs többé, hogy elvérzett a legnemesebb magyar sziv; siettem, 
egyházi beszéd utáni imámban kiönteni hazafiui szivem fájdalmas érzéseit, 
keserveit a nagy veszteség fölött, s istenitisztelet után egyházi tanácsgyü-
lést tartva, nagyon kellemesen lepett meg az emlitett öreg egyházi tanácsos 
következő inditványával : 

1) Készíttessen az egyház egy nagyszerü fekete zászlót, hogy külső 
jellel is megmutassuk, hogy a haza gyászában mi is osztozunk, s ez pünkösd 
elsö napján a toronyban kifüggesztessék. 

2) Egy hétig, minden délben huzattassanak meg a harangok. 
3) Kérjük meg lelkészünket, hogy pünkösd utáni vasárnapon gyász-

ístenitiszteletet rendezzen a nagy hazafi gróf tiszteletére, s ismertesse meg 
velünk a nagy hazafi élettörténetét. 

Ezen inditvány közhelyesléssel elfogadtatott, s teljesülésbe vétetett. 
Meg kell említenem önnek azt is, hogy ezen idősb Dapsy Dánielnek 

köszönhetem nagy részben azt is, hogy az Akadémia házára 43 ftot o. ért. 
küldhettem; mert hiába kezdtem én meg az aláirási ivet 5 ujfttal, ha ő nem 
buzgólkodik, s ha ő maga, 5 ftot ajánlván szintén e czélra, meg nem győzi ez 

által a népet a felül, hogy az Akadémia háza ügye nemes és szent ügy, s 
hogy arra adakozni, hazafiui kötelesség. 

A szűrös és gubás emberek közt is találkoznak ily lelkesek! 
A gyásztiszteletet illetőleg azt kell még megírnom, hogy van egyhá¬ 

zamban ifjak és meglett emberekből alakult éneklőkar (chorus) kik jeles 
tanítónk által tanittatnak harmóniás éneklésre, s ezen éneklőkar, egyházi 
beszéd előtt, közben és után igen szép énekeket zengedezett, melyeket e 
gyászalkalomra, szép költői tehetséggel biró tanitónk Kállay István készi¬ 
tett. — Végre pedig a Szózat nehány versét énekelték el. — M. J. 

— Felső-Zemplénben is megültük nemzeti gyászünnepünket. Ugyanis 
május 29-én Sóltuton, egy egyszerü faluban, gyült össze a vidék értelmisége 
egyházi gyász-istenitiszteletre hazánk nagy halottjáért gr. Teleki Lászlóért; 
az egyszerü falusiak a szűk utczán, mely az evangelikus egyházhoz vezet, 
még soha sem láttak ily diszes közönséget, mely egy fekete zászló után ha¬ 
ladt egyházukba, s ez alig volt képes befogadni őket; a helybeli tót ajku 
lakosságnak alig jutott hely. 

Rövid ima végeztével a gálszécsi lelkész magyar és a mernyiki lelkész 
tót egyházi beszédet tartottak, mindkettő, kivált a második kitünően, vala¬ 
mint az utánuk szónokolt Nagy József ur, kinek ékes és hazafias szavát ily 
alkalmakkor mindig megszoktuk hallani, ezt követé Román János ur, ki 
Sárosy Gyulának egy Teleki halálára irt költeményét, és ünnepélyünket be-
fejezé Ördög Dániel ur, ki egy ez alkalomra rögtönzött alább következő 
költeményét szavalá el. 

Sókutról Varanóra jött a közönség folytonos menetben, hol közebéd 
az ottani olvasó-egylet helyiségében, mely egylet az ünnepélyt rendezé, hol 
lelkes felszólalások nem hiányzottak. 

Azon számos helyeken tartott hasonló gyászünnepek közöl ezen egy 
talán azért érdemel emlitést, mert tótajku protestáns nép közt, mely maga 
is résztvett benne, s oly vidéken, hol kevés értelmiség van, aligha volt 
ehhez hasonló, s még küldiszben is kielégitő ünnepély. 

GRÓF TELEKI LÁSZLÓ FELETT. 
Mennyi dicső vérzett el szent ügyért! 
A szabadságharczban mennyi jeles! 
Küzdve honért, vön sebet, onta vért. 
Nevök örökre feljegyezve lesz. 

Téged nem sujtott az ellen keze, 
Sem a bakónak bárdja nem talált, 
Ulyssesként bolyongtál te messze, 
Hogy ott szenvedjed élve a halált! 

Mert bár fogyatkozásod semmiben 
Nem volt, testvérül fogadtak ott künn, 
Te jól tudtad, hogy mi szenvedünk benn, 
S cz volt szivedben a gyötrő kin! 

Te tudtad, hogy e honnak romjain 
A vérangyal tartja itéletét; 
S az óriások zuhanásain 
A vészt távolból is sejdithetéd! 

Ah mélyen fájt keblednek e tudat 
S a sziv ugy vágyott megrepedni ott, 
Oh várj egy perczig földi indulat, — 
E sziv a honnak annyit tartozott. 

S a vész enyhültével, midőn bele-
Fáradt a gyilkoló angyal keze 
S az év legszebb tavaszát megleld 
Jég lánczait eldobálván messze; 

A csalogánynyal te is megjövél, 
Elzengeni szerelmi dalodat; 
Mert ugy szeretni, mint te szerettél, 
Ah ugy szeretni senki sem tudott. 

S a hon! ez özvegyen maradt arád, 
Ölelni kedvesét, ah mint röpült, 
S körülted, — épitni uj Hunniát — 
A honatyák serege összegyűlt. 

S már már emelek az első követ! 
Hol van Teleki? hol az óriás?! 
— Megingott a hon, térde reszketett, — 
— Teleki László! és öngyilkolás(?)!! 

Mondd! kedves honodat el miért hagyád? 
E szép hazát! e dicső nemzetet! 
Mely oly forrón szerette hü fiát, 
S a kedves életért ugy remegett? 

Vagy a hajót, a melylyel kikötői, 
Révedben mért hagyád el egyedül? 
Hogy hullámok közé sodorja szél! 
„Van ott száz kéz,— mondod, —ha egy kidül." 

Igy müved nincs befejezve tehát! 
Mit tervezett lángoló szellemed! 
„Alkotmányunknak talpköve gyanánt 
„Fogadjátok hát — vérző szivemet." 

Szivesen veszszük . Szerk. 

— Kun-Szt-Márton, junius 6-án. Meghallván gr. Teleki László halá¬ 
lának hirét, a helybeli dalárda azonnal felvéve a gyászt és küldöttség által 
felkérte a helybeli nt. plébános urat a gyászistentisztelet megtartására, 
mely következőleg tartatott meg. 

Május 21-én esti 8 órakor a templom körül helyből és vidékről össze¬ 
gyűlt nagyszámu minden rangu és vallásu néptömeg harangok zugása mel¬ 
lett, fekete zászló elővitelével csendesen megindult a temető felé; oda érve, 
énekelte a dalárda a „Szózat"-nak három első versszakát, azután nt. Gy J. 

I káplán ur tartott jeles gyászbeszédet; végre elénekeltetett a „Hyinnus"-nak 
első verse helyben, a többi versnek éneklése mellett haladt a menet fáklyák 

| fényénél vissza a városba, egész a városházáig, itt az elhunyt poraira áldást 
mondva, eloszlottunk. Másnap pedig az elhunyt honvédekért gyászmise tar¬ 
tatott, mely alatt a dalárda ujonan betanult misét énekelt. — í*. A. 
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— H.-Nánás, május 30. Az egész magyar hazát gyászba ejtő s meg¬ 
döbbentő hir kezdett terjedni áldozó-csütörtökön városunkban is. Az ég 
haragos villáma ujra lesujtotta azt, kit szerettünk, ki tizenegy évi távoliéi 
után a sorstól visszaadatva minekünk, az édes magyar hazának, férfias erővé 
lépve a cselekvőség mezejére, mint vezércsillag tündökölt. 

A város hazafiui érzelmekben gazdag tanácsának intézkedése folytán { 
torony és kaszinói helyiségekre kitüzettek a gyász-lobogók, harangjaink 
mélabus hangjai megszólaltak; jelentvén az iszonyu csapást. E hó 15-én 
gyász-istenitiszteletet tartottunk ref. egyházunkban, hova is, e város külső 
8 belső tanácsa összes tagjai, gyászíátyolozott nők s a nép ezrei siettek meg¬ 
jelenni, hogy hála- s tisztelet-adóját kiki e nagy honfi iránt is lefizethesse. 

Az iskolai éneklő kar által, ez alkalomra készült szomoru ének elzen-
gedezése után, egyik rendes uj lelkészünk t. Pákozdi Lajos ur lépvén a szó¬ 
székbe, buzgó imában önté ki a nemzet fájdalmát a nagy férfiu elhunyta fe¬ 
lett s tartott alkalmi beszédet, melyben megösmerteté, mi volt Teleki, 
mit vesztett benne a haza. Végezvén beszédét, az éneklő kar a Hymnuszt 
énekelte. Azután másik, ugyancsak uj papunk t. Katona Endre ur tartott 
velős és lelkes szónoklatot, végül ugymondván : „az igazságnak győzni, a 
gonoszságnak pedig bukni kell!" mely után a „Szózat" énekeltetett. Sallai. 

^ — Kajdács, (Tolna) május 31. — Május hava 26-án nálunk is gyász¬ 
istenitisztelet tartatott. 

Templomunk, — melynek belseje az egyházi előljárók által, fekete 
gyászszal igen diszesen volt felékesitve, — megtelt helybeli és vidéki fényes 
uri renddel, kik-a különben meglehetős terjedelmü templomban helyet alig 
találó nagysokaságu nép között, gyászba öltözve, a nagy halottat szivben 
kesergék. — A gyász-istenitisztelet, a Hymnuszszal kezdődött, mely után a 
köztiszteletben álló szeretett papunk, t. Csúthy Zsigmond ur, oly lelkes és 
megható szónoklatot tartott, hogy az elhunyt gróf Teleki Lászlót mindnyá¬ 
jan megsirattuk. A szónoklat végeztével a „Szózat" énekeltetett el, mit az 
iskolás gyermekek és a nép nagyobb része is lelkesen énekelt. N. I. 

— Mezö-Berény (Békés), junius 3. Telekink sírjára, Körös-Tarcsa és 
Mtz'ó-Btrény közel szomszéd községeknek összes polgárai junius 2-án vitték 
a hazafiui elismerés koszoruját. 

Körös-Tarcsán, kilenczedfél órakor— délelőtt, vette kezdetét a gyász-
•tartás. Mező-Berényben pedig, délután 4 órakor kondultak meg a hivó-szertartás 

gyászoló közönség. 
A templomok, mindkét helyen, nagy gonddal és csínnal valának gyász¬ 

leplezve. 
Amott orgona kiséretében, az összes nép által elzengett köz-, és Fábián 

Gábor iskolatanitó, meghatóan gyönyörü alkalmi magánéneklése után, t. 
Oláh József segédlelkész, Mózes V. K. XXXIV. E. 5 és 8-ik verseinek 
alapigéül lett felvétele mellett, tartott alkalmi nyomós gyászbeszédet. 

Utóbbi helyen, a helybeli tót és német ajku egyházak lelkészei, és 
presbyteriumaik, a községi elöljáróság, az együtt véve körülbelől másfél 
százat számláló kaszinó-egylet és népkör, ez utóbbi gyászlobogókkal, a csa¬ 
bai derék kaszinó-társulat képviselői, és a czéhek, testületileg lett bevonu¬ 
lása után, a mind négyrendbeli egyházak jeles tanítói karából alakult dalár¬ 
dának, s az összes nép ihlet-teljes éneklése előre járultával, nt. Juri Dániel 
rendes lelkész, lépett fel a szószékre. 

Mind két helyen, buzgó ima emelkedett a lelkészek, és hívek ajkai¬ 
ról az egek urához, a kiszenvedettnek örök nyugalmáért, és a hon atyjainak. 
a hazánk boldogságára törekvő nagy munkájuk sikeres meg oldatásáért. 

Nyugodjál bekével, hazánk vértanuja, 
Éíted, és halálod e honnak áhlozád, 
Mindened, a mid volt, mu ló t s h a l h a t a t l an t, 
S z i v e d , l e lked annak oltárára hozád. — 
Tudván, hogy él még a magvarok Istene, 
A mit a hazáért tettél, e munkához : 
Áldásért, s e honért kérni, esedezni, 
Felszállt lelked, a nagy Isten zsámolyához. — 
Majd unokáink is, egykor zarándokként, 
Mennek sirodhoz, e rónák hazájából, 
Egy-egy marok földet, hozni magukkal el, 
Hült tetemeidnek elhamvadt porából. 
S azt, mint a valódi honszeretet magvát, 
Családsarjadékuk szivébe ültetik, 
Kegyelet hagyomány-könny kristály vizével, 
Ep gyümölcsöt hajtó fává öntözgetik. — 
Nyugodj nagy halottunk! örök zö ld b a b é r o d , 
H í r n e v e d , nem hervad el soha sirodon , 
A szivnek virága : ö rök e m l é k e z e t 
Hála k o s z o r ú j a , diszlend oszlopodon. — 

Bonyhai Benjámin. 
— Miskolcz, jún. 5. Mult hó 22-kén határozta el a megyebizottmányi 

közgyülés, a haza nagy halottja : gr. Teleki Lászlóért, folyó Iió4-kén gyász-
ünnepelyt ülni, helyiségül a csinos ref. újtemplom neveztetvén meg. Az ün¬ 
nepély, melynek lefolyása alatt a boltok zárva s az egész város csendes vala, 
8% órakor kezdődött. A helybeli ref. gymnásium, vezetőjének valóban be¬ 
csületére valo, jeles énekkara gyönyörü gyászéneke után tdő Misley Ká¬ 
roly, lelkész ur rövid, érzékeny, megható imája, mint márványlépcsőzet a 
nagyszerü palotához, vezetett, azon fényes emlékbeszédhez, melyet : Orbán 
József, gymn. tanár ur tartott. Beszéd végeztével gyászdal s utána a Szózat 
az egész nép által, fónállva, énekeltetett. Sz. L. 

. ~ Tápió-Szt.-Mdrton. máj. 28. — Tegnap esteli 8 órakor és ma dél¬ 
előtti 11 óra felé a harangok zugása jelenté a helybeli evang, templomban 
tartandó Teleki-gyászünnepélyt. 

Ma d. e. l l órakor menénk tehát a nevezett templomba, melynek oltára 
feketébe huzva, szószéke Teleki felkoszoruzott arczképével vala diszitve. 

A Szózat négyhangu karéneke első versei után rövid nemzeti oltári 
ima mondatott el, mit követe a Szózat folytatása. 

Erre szószékre lépett t. Láng Adolf, helybeli ev. lelkész ur, és Jere¬ 
miás Siralmai V, 1 -3 . 15-17. és 21 versei felett monda gyászbeszédet, 
felszólítván a jelenlevőket : „Mondjunk nemzeti imát Teleki László felett!" 
Olyat, mely 1) a haza becsületére emlékeztessen. 2) a honfierények elisme¬ 
résére indítson, 3) a haza egy — igaz reményének kifejezése legyen. íly 
tartalmu imára felszólitás után, el is mondá azt jeles áhitattal. 

Jelen volt a környékbeli 10 helység értelmisége valláskülönbség 
nélkül. ° 

Teleki emléke ezuttal jótékonysággal is lőn egybekötve, adakozván a 
;yaszsereg szegény evang, egyházak és iskolák javára 16 frt 22 krt. 

Végül a Ilymnus zengése közt oszlánk szét. Sáry Lajos. 
— Vaálon a ref. egyházban jún. 2-án tartatott a gyászistenitisztelet. 

A templom belseje, több lelkes polgárnő hozzájárulása mellett, gyászleplek¬ 
kel volt bevonva. A gyászbeszédet helybeli lelkész t. Göböl György tartotta 
János ev. 12 r.26 v. szerint: „Aki nekem szolgál, engem kövessen, és a hol 
én leendek, ott lészen az én szolgám is, és a ki énnekem szolgál, megtiszteli 
azt az Atya." A nagyszámmal összegyűlt nép könyékkel tolmácsolá igaz fáj¬ 
dalmat. A beszéd előtt és után 8 helybeli polgárból álló kar énekelt egy az 
iskolatanitó által ez alkalomra készitett éneket. 

— Kolozsvár, junius 4. Nagy halottunk gr. Teleki Lászlóért folyó hó 
2-án nagy gyászünnepély tartatott a ref. egyházban. Már reggel 8 órakor 
nagy néptömeg hullámzott a templom utczájában. Kevés idő alatt a tágas 
templom annyira zsufolásig megtelt, hogy igen sokan — különösen nők — 
kénytelenek voltak a kiállhatatlan hőség miatt kimenni. — 10 órakor meg¬ 
kezdődött az ünnepély. T. Vadas József esperes ur imája után t. Nagy Péter 
lelkész s tanár ur tartott igen szép, lélekemelő emlékbeszédet a nagy halott 
fölött. A gyönyörü beszéd magasztalására sem elég tér, sem elég tehetsé¬ 
gem nincs. 

A többek közt beszédét igy végzé : „Értsünk egyet, fogjunk testvéri, 
baráti kezet, mert csak igy, közösen működve érhetjük el a czélt, a szabad¬ 
ságot, melyre törekedni minden embernek, minden népnek nemcsak szabad, 
de kötelessége. Ennek elérhetésére, szabadság! egyenlőség! testvériség! jel¬ 
szavunkat fordítsuk meg igy : testvériség, egyenlőség s aztán igy — szabad¬ 
ság!" — Az ünnepélyt az énekkar zárta be a Hymnusz s Szózat erőteljes 
eléneklésével, mit a nagyszámu, nagyobbrészt mély gyászba öltözött kö¬ 
zönség felállva hallgatott. Qyt J. . . 8. 

+ {A pesti izraelita magyarító-egylet) f. hó 13-án az egylet helyisé¬ 
geiben gr. Teleki László emlékére gyászünnepélyt rendezett. 

+ (ör. Teleki Lászlóért) Lengyelország Kalisch városában is tartot¬ 
tak gyászistenitiszteletet. 

_ + (Bukurestben is) tartottak az ottani magyarok m. hó 30-án gyász¬ 
istenitiszteletet gr. Teleki emlékére, mely a Szózat éneklésével fejeztetett 
be. Mint onnan irják, a hallgatóság közt feltünően sok huszártiszt volt jelen. 

K i m a t a t á s a 
a Petőfi-szoborra alólirottnál begyült összegeknek. 

IV. Közlés : Várkonyi Paulina úrhölgy gyűjtő-ivén 94 ft. — Főtiszt 
Gulyás Elek esztergomi áldozár ur ivén eddigelé 65 ft. — Wenckheim Krisz¬ 
tina grófnő iven 115ft. —A „PestiNapló" szerkesztősége által beküldetett: 
a) Dósa Dániel ur gyüjteménye 41 ft. — Szászvárosról az ugyanott e czélra 
rendezett tánczvigalom jövedelme, melyhez Déva város is hozzájárult 150 ft. 
— c) Bettelheim Vilmos ur az aradi német szinház és saját maga részéről 
18 ft. — Szeghy Miklós ur ivén Pestről 52 ft. — A „Pesti hölgydivatlap" 
szerkesztősége által beküldetett : Polláky-Sulhányi Ida úrhölgy" gyüjtemé¬ 
nye 23 ft. — Tompa Mihály ivén Hamváról 6 ft. és 1 huszas. — Horváth 
József pesti czipész 2 ft. — Vahot J. és Lisznyai K. az általuk Szegeden 
felerészben e czélra rendezett költői-dalidó jövedelméből beküldtek 40 ftot. 
Zenta városa a község pénztárából 100 ftot. — Összesen 706 ft. és 1 huszas. 
Ehhez adván az előbbi 3 közlés összegét 5521 ft, 25 krt, alólirottnál eddig 
begyült : 6227 ft. 25 kr. o. ért. és 5 arany, 1 tallér, 3 darab ftos, 7 huszas 
és 1 tizes. 

Mely alkalommal, midőn a t. gyüjtőket s az e czélra egyéb módon be¬ 
folyt összegek kezelőit a náluk levő pénzek hozzám mielőbbi beküldésére 
ujra tisztelettel kérném; egyszersmind bátorkodom Zenta városa lelkes taná¬ 
csának eljárását a többi hazai városok nemes elöljáróságának és közönségé¬ 
nek követésül ajánlani, annál is inkább, mivel az eddig begyült összeg még 
korántsem elégséges arra, hogy a fővárosunk egyik legdíszesebb terén fel¬ 
állítandó ezen országos emlék méltó legyen a költő által annyiszor lelkese¬ 
désre ragadt nemzet nevéhez! — Egyébként pedig, mint inditványozó, kit 
az eddig felkért 21 tagu t. bizottmány az ügy ideiglenes kezelésével megbi¬ 
zott, kötelességemnek érzem e tárgyban, mihelyt Magyarország képviselő¬ 
háza első legfontosabb teendőin tul lesz, a t. közönséget és bizottmányi ta¬ 
gokat nyilvános közgyülésre meghivni. Kelt Pesten, 1861. junius 10-én. — 

Reményi Ede s. k., régi posta-utcza 2. sz. 
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Vasárnapi Ujság 24-lk számához 1881. 
Irodalom és müvészet. 

4- A Girókuti szerkesztése alatt megjelenő „Falusi Gazda" jövö hó 
elejétől kezdve a „Vas. Ujság" nagysága alakjában jelenik meg, anélkül, 
1_ „ . , „„ /.„ -í*:U^™ l̂ + n4-Míílr 1^Tiilí\n^cí VnílTríiVITÍPTlvÜl Í1.7 fdsr'í M7.í!m m e l l e t t W. hogy az ár fölemeltetnék. Különös kedvezményül az elsö szám meuett gr 
Teleki László arczképe fog megjelenni. Ezt a lap iránt folytonosan növe¬ 
kedő részvét 
béltartalmát 

4- (A .., 
elejétől kezdve mint politikai hetilap fog megjelenni, Gyárfás Ferencz szer¬ 
kesztése mellett. 

4- (Thaly Kálmán ,,A szabadság hajnala') czimü költeményfüzéret 
a cs. rendőrség végzése nyomán, a helytartótanács most már véglegcsen le¬ 
foglalta, még pedig oly költeményekért, melyek a lapokban már közölve 
voltak. A lefoglalás azzal indokoltatik, hogy e költemények, melyek egyen¬ 
kint ártatlanok, összeszedve izgató hatást gyakorolnak. 

4- (Párisban „Ladislas Teleki") czimü röpirat jelent meg közelebb. 
Szerzője Chassin. 

4- Ráth Mórnál ily czimü kis könyv jelent meg : „Erkölcs-nemesitö 
beszély ek." Glacz Jakab után szabadon forditotta Stankó-Csapli czky Lilla. 
nőnövelde-tulajdonosnő. A keményen bekötött könyvet két szinezett kér 
disziti. Gyermekek számára kedves olvasmány. 

4- (Uj élczeslap.) Balaton-Füreden az idei fürdői évszak alatt —ju¬ 
nius 15-től sept. 30-ig — „Balaton-füredi napló" czimü uj élczes^ szépiro¬ 
dalmi napilap fog megjelenni. Szerkeszti a „Tihanyi viszhang." (Ki légyen ő?) 
Előfizetési ára 10 ft, mely a balaton-füredi postahivatalhoz küldendő. 

4- (Zombori Gedő „Uti rajzok") czimü kétkötetes munkájára, melynek 
első kötete az előfizetőknek a jövő hóban szétküldetik, — folyvást előfizet¬ 
hetni Pesten Lauffer és Stolpnál, Kolozsvárott Stein Jánosnál. A két kötet 
ára két forint. 

4- Morzsányi Sándor mint szerkesztő s Engel és Mandelló mint kia¬ 
dók „1862-ik évi Honvéd-naptárra" hirdetnek előfizetést. Előfizetési ár 80 
kr, mely julius közepéig a kiadókhoz küldendő be. 

4- (Balkányi Lajos) ily czimü „költői műre" hirdet előfizetést : „La¬ 
jos pohara", anakreoni danák 3 pohárban. Előfizetési ára 1 ft, mely szerző¬ 
höz Debreczenbe küldendő. A „pohár" (nem tudjuk, mivel lesz tele?) 
f. hó végére jelenik meg. 

4- (Kömives Imre Selmeczbányán) előfizetést nyit „népies költemé¬ 
nyeire" 80 ujkrjával, mely összeg szerzőhöz junius közepéig volt beküldendő. 
Jó lett volna szerző életrajzát is hozzácsatolni az előfizetési felhíváshoz, 
hogy tudhatnók, vajh ki ő? 

4- (Horschetzky Károly) a „P.-O. Ztg." szerkesztőségéről lemondj 
4- A „Pozor" czim,ü horvát független politikai lap szerkesztőségét c 

lap eddigi főmunkatársa Perkovac János veszi át. 
+\Eredménytelen pályázat.) A m. k. egyetem irodája jelenti, hogy a 

néhai Schwartner Márton-féle alapból jutalmazandó, s a jogi kar által 186°/,. 
tanévre kitűzött pályakérdés megfejtéséül f. é. jún. l-ig mint véghatáridőig 
beérkezett egyetlen egy pályamű jutalmazásra érdemesnek nem találtatván, 
az a m. k. egyetem irattárába letétetett. 

4- Rózsavölgyinél ily czimü zenemü jelent meg : „Fájdalmi hangok 
Teleki László gyászos kimultának emlékére." Zongorára szerzé Kovalcsik 
A. Ára 60 kr. 

4- Müller Gyula „A nemzet vértanúi" czimü arczképcsarnokra hirdet 
előfizetést. Ezen arczképcsarnok 24 vértanu arczképeit hozza, és külön fü¬ 
zetben életrajzuk is fog adatni. Az arczképcsarnok előfizetési ára 4 ft, élet-
irással 4 ft 50 kr, mely julius közepéig a fónnevezett könyvkereskedőhöz 
küldendő. Az arczképcsarnok september hóban fog szétküldetni. 

4- (Stéger Ferencz), bécsi vendégszereplésének bevégzése után, hirsze-
rint minket is meglátogat. 

4- (A Budán épitendő színházra) az adakozások, mint halljuk, szépen 
folynak. Csupán a budai városháznál mintegy 8000 ft iratott már alá. A bu¬ 
dai részen a lánczhid és az alagut portálja közti magtárépület fogna Thália 
templomává átalakittatni. — Méltánylással említjük meg egyuttal, hogy a 
budapesti német szinházak igazgatója Alsdorf Károly a budai képviselők 
előtt azt nyilvánitotta, hogy ő Molnár magyar szintársulata számára a bu¬ 
davárosi szinházat hetenkint négyszer, a budai nyári szinházat pedig három¬ 
szor már ez idényre kész, dij nélkül átengedni, jövőre pedig ugy intézkedett, 
hogy január, február és márczius hónapokra a budavárosi szinházat, szintén 
dij nélkül, egészen is kész, használatul átengedni. Mindenesetre önzéstelen 
ajánlat, de jobb az effélét törvényesen, szerződésileg megállapitani. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (A katonai pályára készülő magyar ifjak) akadémiai tanrendszer 

szerint a szükséges tudományokból oktatást nyerhetnek Ilőger József, volt 
cs. k. kapitány és akadémiai tanárnál (Lakása : képiró-uteza 3. sz. a.) 

4- (A p.magyar kereskedelmi bank)f. hó 10-én közgyülést tartott, mely 
alkalommal az osztalék 1860. dec. l-töl 1861. máj. 31-ig 33 ft. 90 krban 
állapíttatott meg. S miután az első félévben 13 '/8 ft- lőn osztalékul kifizetve, 
e szerint a keresk, bank részvényei a mult évben 47 ft. 2V2 krt jövedelmez-
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tek. A végbement választások eredménye következő : elnök: Jalies Ferencz; 
helyetteselnök : Kochmeister Frigyes; igazgatók : Weisz Bernát, Rózsa 
Lajos, Kern Jakab, Spitzer Gerzon, Liedemann Frigyes, Berger Ignácz, 
Halbauer János, Burgmann Károly, Oszvald Antal, Aebly Adolf és Hirsch-
ler Arszlán. 

4- (A pesti hengermalomtársaság nagy gyűlésében) felolvasott évi je¬ 
lentés szerint a legutóbbi évben őrlött búzamennyiség 246,668 mérőt tett s 
igy 6600 mérővel többet, mint az előtte való évben. A tiszta nyereség 
108,000 ft, melyből az elsődleti részvényekre az évi kamatokkal együtt 145 
ft 20 kr esik, — fizetendő 1862. jan. 1-én; a törzsrészvényekre pedig 365 
ft; fizetendő 1861. júl. 1-én. 

4- A békésmegyei gazdasági egylet által m. hö 13. és 14-én tartott 
állatkiállitásról s azzal összekötött szántás és lóversenyről következőket 
irják : Az idei kiállitás számra és jelességre a mult évit jóval meghaladta. 
Kiállítottak a) juhokat tizenhatan; b) szarvasmarhát huszonheten; szép és 
jeles tenyészbikák nagy számmal voltak képviselve; c) sertést tizenketten; 
d) lovat, bár a programmban lókíállitás nem volt hirdetve, mégis tizenöten 
hoztak. — Az állatkiállitáson kivül május 14-én reggel szántásverseny és 
délután lóverseny rendeztetett. A szántásversenyre csak hat eke állt ki, 
három ökör-, három pedig lófogattal. A legkitünőbb szántást tette gr. Ap¬ 
ponyi György Szedmohradszky nevü bérese. Az ekék közöl 4 Vidacs- s 2 
Howard-féle volt. — A lóversenynél hat futás volt, az első 6, a 2-ik 4 arany 
dijra; a 3-ik 3, a 4-ik 2 arany, az 5-ik 20 ft díjra, és a 6-ik futás, melyben 
a megyei pandúrok futtattak ugy, hogy az egyesektől begy ült 32 ft köztök, 
fogyasztó arányban kiosztatott. — Á kiállitás és versenyeknél kiosztott 
összes jutalmak : 13 ezüst-, 13 bronzérem; 14 dicsérő-oklevél, 27 arany és 
196 ft; ebből egyesek ajándéka 5 arany és 77 ft. 

Egyház és iskola. 
4- (Györváros részéröl küldöttség) érkezett a fővárosba herczeg-pri-< 

más ő eminentiájához, hogy a győri jogakademia visszaállítását sürgesse. 
+ (Szász Károly) a pesti protestáns hittani intézethez tanári székre 

hivatott meg, s mint halljuk, e meghivást elfogadta. 

Közintézetek, egyletek. 
4- Azon hazafiak, kik a nógrádmegyei honvédsegéJyzö bizottmánytól 

gyüjtőivekkel kerestettek meg, fölkéretnek, hogy sziveskedjenek a begyült 
összeget a gyüjtőivekkel f. évi aug. 20-ig a bizottmány pénztárnokához 
Faiszt Józsefhez B.-Gyarmatra beküldeni. Egyszersmind fölkéretnek mind¬ 
azok, kik a nógrádmegyei honvédsegélyző bizottmánynyal magukat érint¬ 
kezésbe akarják tenni, hogy leveleiket Paczolay Narczisz tiszteletbeli elnök¬ 
höz B.-Gyarmatra czimezzék. 

Balesetek, elemi csapások. 
— (Pusztitó jégverés.) Barsmegyéből Aranyos-Marótról junius 5-ről 

irják : Nem hallgathatom el azon iszonyatos elemi csapást, meíy f. év jún. 
1-én esteli órákban megyénk magyarabb vidékét egy pillanat alatt a nyo¬ 
moruság kétségbeejtő örvénye felé hajtotta. Uj intés cz arra nézve, liogy a 
biztositás eszméjét pártoljuk. — Igaz, hogy napiszükségeinken felül majd 
lehetetlen a boldogemlékezetü 12 évi kormányrendszer által kizsákmányolt 
erszénynek a tűz s jégbiztosítás dijait viselni. — A megelőző hosszu száraz¬ 
ság után az égen jún. 1-én föltünedező borúlátók megzöldebbiték a gazda re¬ 
ményét. — A felhők aggasztó alakulása után reményeink rémületté váltak. 
Egyszerre dörgés, s rémíetes villámlás között megeredtek az ég csatornái, s 
a jég, tojásnagyságban szakadt le földünkre, összezúzván növényt, s künn 
talált állatot, megsemmisítvén a gazda évi fáradságának jutalmát. — A ve-
rebélyi s lévai járás gabnatermőbb részein vonult át a pusztitó elem. Ha 
kutforrásaim nem csalnak, Óhaj, Besenyő, Kis-, Nagy-Lóth, Fajkürth, Ve-
zekény, Cseke, Málas, Kis-, Nagy-Salló, Szódó, s valószinüleg még sok más 
helység határai lettek nagyobb-kisebb mértékben áldozatai az elem féktelen 
dühének. Többször is megkeresték már megyénket jégeső veszélyek, de ily 
nagy kiterjedésűről eddig nem hallottunk. Á jégvert tér oly nagy, hogy ha 
egy társaságnál lett volna biztositva, kártérítése még azt is megingatta 
volna tőkealapjában. Biztositva alig volt valami. — Huszár Gy. 

— (Jég- és tüzvész.) Hontból irják jún. 4-ről : Ég és föld ellenünk 
lenni látszanak, e hó elsején az Ipoly völgyét egy részben oly erős jégeső 
verte meg, miszerint több határban jelentékeny károkról beszélnek, — 
azonkivül átalános a panasz a szárazság ellen, s igy ha rövid idő alatt jó 
esőnk nem lesz, a tavaszi vetemények és kapanövényekhez kevés reménysé¬ 
günk marad. — Ezenkivül rövid idő alatt Terény és Felső-Túr helységekben 
sok szegény embernek vagyona tűz martalékává lőn, miért is nem lehet ele* 
gendőképen az „első magyar biztositó-társulat"-ot ajánlani, az ily balesetek 
ellen, a vagyon biztositására. — Tehát nemcsak cseh katonák, steuerimpec-
torok, finanezok, hanem jégeső és tűz is együtt járnak, — mily mindenféle 
neme a pusztitásnak! —- L. K. 

4- (Makón és vidékén) e hó 2-án borzasztó jégzápor volt, mely nem¬ 
csak a gazdák reményeit semmisité meg, hanem több gyermeket és egy pós-
talegényt is agyonvert. 
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Közlekedés. 
-f- (A buda fehérvári vasutvonali) Baracska és Mártonvásár közt a 

megáradt viz elszakasztotta, s emiatt e vonalon a közlekedés pár napra fel-
függesztetett. 

+ (Az ipoly-sajóvölgyi vasuttársulat) több rendbeli előleges értekez¬ 
let után mult vasárnap gr. Károlyi Ede elnöklete alatt közgyülést tartott, s 
gr. Zichy Ferencznek e vasutvállalat tovább terjesztése iránt előadott véle¬ 
ményezése folytán vonaltervnek Pest, Nógrád, Gömör, Miskolczon Kassán 
át Galieziáig vitele elhatároztatott s neve „Magyar északi vasutra" változ¬ 
tatott. Egy 40 tagu bizottmány választatott, mely gr. Zichy Ferencz elnök¬ 
lete alatt a vállalat létrehozása végett a legközelebbi teendőket elintézendő 
lesz. 

Mi njság? 
+ (0 Felsége több felsőmagyarországi megyébe), hol inség uralkodik, 

Binder őrnagyot cs Krausz kapitányt küldé, hogy ott a segélyre szoruló la¬ 
kosságot a körülményekhez képeit pénzsegélyben részesítsék. Ezáltal legfel¬ 
sőbb helyen is el van ismerve, hogy Magyarország több vidékein nyomor és 
inség uralkodik, s az adót mégis mindenütt kímélet nélkül hajtják be! 

+ (Gróf Mikó Imrét a szászok Szebenben) nagy ünnepélyességgel fo¬ 
gadták. A polgárság nagy része eléje ment kocsikon, zászlókkal és nemzeti 
öltözetben; este pedig fáklyás-zenével tisztelték meg. 

•+• (Gr. Szirmay lovának), mely Bécsben 40 óra alatt 40 mérföldet di¬ 
adalmasan megfutott, vevője, akadt. Egy angol érkezett a napokban Bécsbe, 
ki e lóért tulajdonosának igen nagy összeget kinai. A gróf még nem határo-
fcott. — Megemlítjük egy füst alatt, hogy Szirmay példájára most egy hölgy 
fogadott, hogy 25 óra alatt ugyanazon egy lovon 20 mérföldet lovagol. Mi 
ily hősieskedést hölgyekben nem helyeslünk. 

-f- (Kővetv'dasziás.) Somogymegye csurgói választókerülete f. hó 3-án 
közfelkiáltással Bárány Gusztávot választotta országgyülési képviselőül. 

•+• (Arvamegye) Dncombc Tamás angol alsóházi tagot, Dunlop angol 
követségi titkárt s Wincke porosz országgyülési követet a bizottmány tisz¬ 
teletbeli tagjaivá választotta. 

+ (Cavour gróf emlékére) a pesti fiatalság ünnepélyes gyász-isteni¬ 
tiszteletet rendezend a barátok temploma ban. Az ünnepély rendje annak 
idejében közzé fog tétetni. 

+ (Kovács Mátijís) egri kis prépost és kanonok f. hó 4-én meghalt. 
+ (Buschbach Ádámot) a ,,M. ()." szerint a katonai hatóság „további 

tárgyalás végett" a kir. kuriának adta át, mely őt kezesség mellett szabad¬ 
lábra helyezte. 

+ (Magyar honvédtábornokok.) Molnár Nándor ezredesnek a magyar 
tábornokokról következő kimutatását olvassuk a ,,M. O."-ban : Honvédtá¬ 
bornok volt összesen 32. Ezek közöl az aradi várban 1849. okt. (i-án kivé¬ 
geztetett 12. (A tizenhárma'lik vértanu Lázár csak ezredesi ranggal birt.) 
Száműzetésben meghalva, idegen hantok alatt nyugszik 4. Itthon elhalt 3 
(köztük Lenkey, ki az aradi kaszamatákban megőrült). Jelenleg hontalanul 
bujdosik 7. A hazában él 3. Osztrák földön letartóztatva 1. A szabadság¬ 
harcétól jókor visszavonulva, osztrák kegypénzt élvez 1. Van egy, ki 1848. 
decemberében még mint magyar hadtestparancsnok müködött s most csá¬ 
szári tábornok. — Nemzetiségre nézve ezek közt 3 lengyel. 5 német. 1 szerb, 
1 horvát, 1 ir és 21 magyar. A három lengyelt sPerczel Mórt kivéve, a többi 
mind császári tiszt volt. 

+ (Tót kongresszus.) A felső-magyarországi tótok Szent-Mártonban 
Turóczmegye székhelyén e hó f>. és 7-kén értekezletet tartottak, kivánal-
maik megvitatása és formulázása végett. F. hó b'-kán reggel, Franc'sci Já¬ 
nos, volt nagyváradi helytartótanácsos s jelenleg a ,,Pest-Budinski Vedo-
mosti" szerkesztőségének elnöklete alatt, az evang, templom udvarán szabad 
ég alatt, mintegy 1000 emberből álló, Magyarország minden vidékéről egy¬ 
begyült közön.-ég jelenlétében nyittatott meg az értekezlet, mely hazafias 
•szellemtől volt áthatva. Jelenvoltak b. Révay Simon és Szentiványi Márton 
főispánok s több magyar hazánkfiai is. Az értekezlet főbb pontjai követke¬ 
zök : 1) hogy a tótajku testvérek mint tót nemzet ismertessenek el; 2) hogy 
azon esetre, ha ez az országgyülés elveivel megegyez, a tót vármegyék ma¬ 
gyarországi tót kerületnek neveztessenek; 3) a beligazgatás tót nyelven tör¬ 
ténjék; 4) bizalom szavaztatott a magyar nép s az országgyülés iránt; ellen¬ 
ben teljes bizalmatlanság Bécs irányában; 5) emlékirat nyujtassék át az 
országgyülésnek, b. Révay Simon és Szentiványi Márton főispánok vezetése 
alatt megjelenendő küldöttség által, melynek főbb tagjai Húrban, Hadzsa 
András sz.-mártoni lelkész és Daks. — Az értekezlet csendben ment véghez 
s kitünően jellemzi a tótoknak a magyarok iránti rokonszenvét. Este táncz-
vigalom volt. 

+ (Kis Anna házgondnoknö) megtakarított dijából az Akadémiára 5 
ftot, a szinházi nyujdijintézetre 6, a Széchenyi-szoborra 5, a Kisfaludy-tár-
saságra 4, s igy összesen 20 ftot adakozott. Ezt buzdításul emlitettük meg. 

+ (A bodajki fürdőben) ma vasárnap a pesti egyetem dalárdája hang¬ 
versenyt rendezend a Székesfehérvárott emelendő Vörösmarty-szobor javára. 
Bodajkra ez alkalomra külön vasuti vonat indul Budáról, mely a közönséget 
25% leengedéssel szállitja. 

4- (A királyi vá.ltó-feltör vény szék) f. hó 13-án nyittatott meg ünnepé¬ 
lyesen a két-sas-utezai Marczibányi-ház első emeletében. 

-f- Az „A. Allg. Ztg"-ban egy bécsi levél jelent meg, mely gr. Teleki 
László halálának indokául azt mondja, hogy köztiszteletü dicsőült nagy ha¬ 
zánkfia szabadonboesáttatása után Napoleon császárral levelezvén ezáltal 
szabadon bocsáttatásakor adott becsületszavát szegte volna meg. E levél el¬ 
lenében gr. Teleki Gyula, gr. Zichy J., Lukács Móricz, b. Podmaniczky Fri., 
Tisza Kálmán, Almásy Pál és Komáromy György, kik az elhunytnak ré¬ 
szint rokonai, részint barátai, a lapokban egy nyilatkozatot tesznek közzé, 
melyben a gr. Teleki László ellen felhozott vádat, becsülete megóvása vé¬ 
gett, hazugságnak és rágalomnak nyilvánítani kötelességöknek ismerik, s az 
illető névtelen levelezőt felszólítják, hogy állitásait bizonyítsa be, s magát 
és azokat, kiknek tanúságára támaszkodik, nevezze meg. — E nyilatkozat 
az „A. Allg. Ztg"-nak megküldetett s mind azon szerkesztőségek, melyek a 
mondott levelet átvették, mind az összes hazai lapok fölkéretnek e nyilatko¬ 
zat közlésére. 

— (Arany-lakodalom.) S.-A.-Ujhelyről május 13-ról irják. E hó 7-én 
ünnepelte Czéke község elaggott, de soha beteg nem volt gör. kath. lelkésze 
Fesztory Mihály áldozárrá felavattatása, és egyszersmind házassága félszá¬ 
zados emlékét, ugynevezett arany-lakodalommal és jubiláummal. Született 
1787-ben; a gör. kath. egyház szokásainál fogva 1810-ben előbb megháza¬ 
sodván, 1811-ben felszenteltetett, s a szaloki egyháznak lőn lelkészévé, hon¬ 
nan 1822-ben Czékére helyeztetett át. — A félszázados lakodalmi ünnepélyt 
ehhezképest már a mult évben megtarthatta volna, azonban azt az ez idei 
husvét ünneppel hozván kapcsolatba, azért mert e félszázados ünnepély ket¬ 
tőssé csak husvét ünnepén lőn, a mennyiben az ünnepelt ép akkor mutatta 
be első áldozatát, és igy ezáltal nagyobb fényt és ihletet vélt annak kölcsö¬ 
nözni, miért is azt a husvét harmadnapjára tüze ki. A nem kedvező idő da¬ 
czára számosan gyültek öszve a veterán aranylakadalmára és jubilaummára. 
— Megható volt látni, a mint a 74 éves ősz, és 4 évvel fiatalabb neje szül. 
Ujhalyt Anna, 7 gyermekük, 15 unokájuk, 3 szépunokájuk, 2 vejük, 3 me¬ 
nyük, 1. unokavejük és igy 31 utód által körülvéve, a hivek, számos rokonok, 
és egyéb vendégek nagy tömege kiséretében az egyházba haladt, hol is az 
ünnepelt aggastyán 3 papfia (közülők Tamás Ujhelyi lelkész s sz. széki ül¬ 
nök, a rosz s zordon idő miatt meg nem jelent ft. Csopey Antal kanonok he¬ 
lyett mint mauuductor) 3 papveje, és egy papunokája segédkezeié mellett az 
istenitiszteletet végzé. — Az istenitisztelet előtt Demkó Sándor isztáncsi 
lelkész orosz- tót nyelven beszélt a néphez e kettős ünnepély jelentőségéről; 
utána Kecskés Antal petriki lelkész rövid, de velős magyar beszéddel fe¬ 
jezte be a szószéki szertartást, az öreg istenszolgát beszédének azon részénél, 
kikért s miért mutassa be mai áldozatát? különösen édes hazánkra, ősi sza¬ 
badságunkra, és alkotmányunkra emlékeztetvén. — Az istenitisztelet után 
az ünnepelt csak mint egyszerü férj lépett :i képáltány (ikonosztazion) elé 
agg nejével, hol Bovánkovits József kanonok s n.-toronyi lelkész rövid be¬ 
széd előrebocsátása után őket szertartásilag ismét összeadá, s frigyüket 
ujra beszentelé; — mire az ünnepelt ismét papi ruhát öltvén magára, körül¬ 
álló gyermekeit, unokáit, rokonait, hiveit, vendégeit megáldá. 

Az egyházi szertartás után egészen násznéppé alakult át a vendég ko¬ 
szoru, s magyar szokás szerint lakomázni gyült öszve a lelkészi lakba, hol is 
az ünnepeltnek legfiatalabb gyermeke s egyszersmind segédlelkésze, József 
kedves nejével fogadák a vendégeket ismert szives nyájasságukkal. — Az 
ebéd felett szívélyes jó kedv uralkodott: — poharak emeltettek nagyokért, 
dicsőkért, jóért, szépért, — kiváló éljenzéssel fogadtattak különösen Zimka 
Fál újhelyi kegyesrendü áldozár s tanár szónoklatai. — Ebéd után az az 
alatt is játszó zenekar tánczra lelkesítette a társaságot, mely világos kivi-
radtig folyt, miközben az ünnepelt agg pár is megifjudott lelkesült.'éggel 
lejtő el együtt a kállai kettőst. Szelényi Károly. 

jegyző 
4- (Szathmármegye) megbizásából Luby Zsigmond főjegyző a megyei 

sőkönyv kiegészítéséül megírta az 1849—1860. évek történetét, mely a 
közelebbi megyegyülésen felolvastatván, a megye elhatározta, hogy ki fogja 
azt nyomatni, s szerzőjét elismerésül aranytollal tiszteli meg. 

— (Uram. uram, ,,Tihanyi Viszhang" uram, szállók az urhoz.') A 
mult héten több magyar lap mellékleteképen vettünk előfizetési felhivást 
egy uj hirlapi vállalatra, a „Balaton-Füredi Napló" szerkesztőségétől. En¬ 
nek a szerkesztőnek neve : „Tihanyi Viszhang'- — egyéb semmi. Mint hall¬ 
juk, egyesek külön levélben is megtiszteltettek Tihanyi Viszhang ur által 
sőt főispánokhoz, megyei tisztviselőkhöz is mentek ily felhivások, hogy a 
vállalat az illető megyék közönsége között ajánltassék. Kivánjuk a legjobb 
sikert az uj kollegának, de megengedjen, azt a sisakrostélyt vagy álarczot 
jó volna szellőzni. Hirlapi vállalatoknál a szerkesztő multja, jelene szokta 
leginkább a közönség bizalmát ébreszteni, ez nyujt biztositékot a vállalat 
sikerülése iránt. Hozzánk is érkeztek levelek, melyekben ez uj lap felől kér¬ 
dezősködnek. De mi — bár itt az irodalom központján szívjuk a dohányt 
— még csak nem is gyanítjuk, ki lappang a „Tihanyi Viszhang ur" álneve 
alatt,aki azt a Balaton-Füredi Naplót akarja szerkeszteni — s annálfogva 
mit mondhatunk ajánlásául? A valóságos tihanyi viszhanghoz küldjük a 
reklamáló előfizetőt, ha pénze elvesz vagy lapot nem kap? Ott aztán kiabál¬ 
hat, sőt tízszeresen vissza is kapja — szavait. De hát a pénzt?! 

-(- (A Bisingcr-felé alapítványból) közelebb osztattak ki Győrött a 
városi alapítványi bizottmány részéről a 21 ftnyi hű-cseléd-dijak, melyek 
egyikét az idén is Sághy Julia nyerte el, ki már 33 évig szolgál egy gazdá¬ 
nál ; a másik dij Kerekes Erzsébetnek adatott ki, a ki ugyanegy háznál most 
tölti a 32-ik évet. Aligha ujjainkon meg nem számíthatnék az ily hü cselé¬ 
deket. 

+ Az ,,Adriatic'í nevü angol gőzös Amerikából Irlandba példátlan 
gyorsasággal, t. i. 5 nap alatt érkezett, s azon hirt hozta, hogy az elszaka¬ 
dok Washington hamvait Mount-Vernonból elrabolták. 

-f- (Pestmegye Duncombe angol parlamenti taghoz) köszönő-iratot in¬ 
téz, a magyarok mellett tartott meleg szónoklataért. A köszönő-iratot Abo¬ 
nyi Lajos pestmegyei aljegyző fogalmazta. 
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— (Hirek László Károly hazánkfiáról Amerikából.) Lapunk derék 
munkatársának sorsa érdekelni fogja a magyar közönséget s különösen itt 
élő barátait, rokonait. Közöljük azért a következő sorait, melyeket Mexikó¬ 
nak Tabasco nevü tartományából San Juan Battista városából f. é. ápril 
26-án hozzánk intézett : 

„Most jutott egy tárgy eszembe, melynek szivemre nyomása kisebbül 
— azt gondolom —• ha önnel közölhetem. — Levelezőim némelyike nem 
tette fel azt rólam, hogy haza nem megyek, midőn „hí a haza", s a Vas. 
Ujságbani azon hirdetményemet is, hogy „levelezőim leveleiket hozzám ez¬ 
után is csak az eddigi módon utasitsák" csak ,,csalétek"-nek tartották — 
mint ők levelökben mondják. Miért?! Hát nincsenek körülmények, össze¬ 
köttetések, melyek a jó honfit ugy tenni, mint akarna, nem ^engedik? Rosz 
magyar vagyok én azért, ha most haza nem megyek ? — Epén azért nem 
megyek egyért, mert jó magyar vagyok, s az itt eddig szeplőtlen magyar 
nevet szenyezni nem akarom. En Nemegyei Bódoggal társaságban „Neme¬ 
gyei és László" czég alatt mahagoni-fakereskedő vagyok évek óta, nem csak 
összeköttetésünk van New-Orleans, New-York, Boston, Vera-Cruz és Lon¬ 
donban ottani nagykereskedő házakkal, hanem azok némelyikének 20—30 
ezer dollára van kezünkbe adva, csupa jó hirünkre s becsületünkre. Az én 
elmenetelemnek, ha nem is megdöntő, de bizonyosan káros következménye 
lenne, nemcsak azért, mert az olyan könnyen felbomló társaság a hitelét, a 
bizalmat elveszti, hanem azért is, mert ezen életveszélyes országban, a tő¬ 
lünk távol levö kereskedőházak ezreiket csupán egy személyre nem biznák. 
Igy tehát magyar becsületérzésein parancsolja, hogy elmenésemmel azt ne 
szennyezzem, azt el ne veszítsem. En kész vagyok minden gazdagodásrai 
szép kilátásaimnak hátat fordítani, s inkább hon élni, a szabad honban sze¬ 
gényen , mint ezen aranykalitkában dúsgazdagon, s fáj lelkemnek, hogy 
most nem mehetek. Akartam, s társam is vágyott menni, de adott szavunk 
szentsége, a becsületérzés ide köt benailnket éveikre! Fáj lelkemnek, hogy 
most nem mehetek, s kétszeres fájdalmam, ha a körülményeimet nem értők 
még rólam ferdén is itélnek. En az vagyok, ki 184%-ben voltam, de körül¬ 
ményeim mások. — László Károly."- — (Mi teljesen méltányoljuk derék ha¬ 
zánkfia helyzetét, megértjük fájdalmát is, de becsüljük benne a kitartást s 
jellemét. Szerk.) 

— (Tüzvész és testvéri egyetértés különböző ajku népek között.) Belé-
nyes-Ujlakról május 2-ról irják *) : Hogy az önzéstelen testvéri szeretet 
mennyire heviti e sziklákkal boritott vidék különböző ajku s vallásu lakói¬ 
nak keblét, s hogy felekezetességet nem ismerő egyetértésünk szent érzelme 
mennyire él az itteni népség szivében, tanusiták közelebb lefolyt szomoru 
napjaink. — Ápr.hó23-ik napja gyászbetűkkel leend heirv&Belényes-Valány 
évkönyveibe: ugyanis e nap alkonya felé kebelrázó jajkiáltások zavarák meg 
békés nyugalmát e jó népnek; egy melléképületből kiütött tűz lángja, táp-
láltatva a folytonos száraz szelektől, nehány óra alatt ! 6 főbb lak birtokosát 
s övéit juttatá a leggyászosabb sorsra, hamuba dőlt a bel- és külcsinnal ellá¬ 
tott, csak minap felépített görög egyesült egyház és torony, kellemes zeng-
zetü harangjaival; — üszkök, omladékok láthatók csak, s gyászos nyomai 
azon alig olthatott pusztitó elemnek, mely 12,000 forintra menő kárral vé¬ 
gezte be kiméletlen rombolását. — Az ide fertálynyira eső épen mezei mun¬ 
kát végző Belényes-Ujlaki reformált és görög egyesült vallásu lakosok, 
ekéiket künnhagyva, rohanva futottak károsult testvéreink veszedelmének 
enyhitésére, s az akkor még dult elem gátlására, s a tartós szélvész közepett 
is sikerült a küzdelemmel párosult fáradságnak, az áldozatot ugyan bőven 
kivett elemet megszakasztván eloltani, segitőkezek hiányában a lakosok 
vallomása szerint, 50 házszámu községüknek most csak emlékezete volna. 
Ez oltási segély emberbaráti részvétét tetézték a szenvedésen meginduló 
szivek azáltal, hogy lelkes példa s buzditás után vetekedve siettek helysé¬ 
günk lakosai könyöradományukkal csak valamennyire is gyógyitani a szen¬ 
vedő családok sebeit, elannyira, hogy ezen 1000 lelket számláló községben 
tartós aszály s drága gabna idejében ápril 28-án nyolcz köböl gabonát s 2 
forint 51 krt szedve adhattunk át az nap a síroknak, tudva : kétszer ad, ki 
hamar ad. — Nem sok ez adomány, tisztelt szerkesztő ur, de nem is valamit 
tevésünk kürtölése czélunk: a jó tett édes jutalma önmagában rejlik, czélunk 
csupán, a haza szine előtt elmondani, a testvériségetfméltatlanul olykor os¬ 
tromlók számára azt, hogy honunk e vidékén élő testvériségünk a pálma¬ 
lombhoz hasonlit, mire minél több teher rakatik : annálinkább virul. — 
Böszörményi Pál. 

— (Egy tollhiba kiigazítása.) Lapunk mult számának ujdonság rova¬ 
tában, hol a somogyiak lelkes hazafiságáról s a Kisfaludy szobor leleplezé¬ 
sének évfordulati napjáról emlékeztünk, emlékezőtehetségünk kissé össze-
konfundálta a dolgot. Somssich Pálnak azon emlékezetes mondása van uo-yanis 
ott felhozva : „hogy őt Somogymegye rendéi bizták meg — hajdanában 
hogy a szobor létrehozásáról a legközelebbi megyegyülésen referáljon." — 
— Igaz, hogy ezt Somssich Pál mondta, de, mint erre sokan emlékezni fog¬ 
nak, nem B.-Füreden mondta, nem is a Kisfaludy-szobor leleplezése alkal¬ 
mával, hanem — nehány nappal később Somogyban, Niklán, Berzsenyi sir-
emlékének felállítása ünnepén. Kisfaludy szobrának felállitási érdeme a za¬ 
laiakat illeti. Sietünk megigazítani a tévedést. 

•+• {Szolnokról az adóbehajtásra nézve) igy irnak a „P. Naplónak" : 
Minden katona a beszállásolás előtt elláttatik 4 hosszu vassze"-o-el és c y 
füróval. A nekik kimutatott jó tiszta és tágas szobákkal meg nemeléo-esznek 
és tetszésök szerint a legjobb, legtisztábban butorzott szobát választják ki. 
Minden házba egyszerre 10—20 közember szállásoltatik be. Első miítétök, 

6) Tévedésből elkésett. Szerk. 

szegeket a falba verni, és piszkos ruháik s csizmáikkal a legjobb buto-
. feküdni. Hogy étel és italban mikép válogatnak, magától érthető. Ej-

a vasszeg 
rokra 
szaka az általok már elfoglalt ágyakból fölkelnek s a háziur és neje szobá¬ 
jába törvén, s őket ágyaikból kikergetvén, azokat elfoglalják s a házi¬ 
gazdát a számukra készitett ágyak elfoglalására szólitják fel. Az abla¬ 
kokat és szobában levő tükrökát ügyetlenség szine alatt összetörik. A szo¬ 
bákban és a ház minden részein a legocsmányabb csúnyaságokat viszik vég¬ 
hez, minden szemérmetesség mellőzésével, sőt szükségeik végzésére az álta¬ 
luk a gazdának fenhagyott szobát választják ki. Ha a ház valamely részét 
előlük elzárják, azt erőszakkal feltörik sat. Lehetetlen, hogy a közlegények 
ily hallatlan pusztitásokat egyenes parancs nélkül el mernének követni, azért 
a felelősség mindenesetre a felsőbbeket illeti. 

— (Pest-megye bizottmányt közgyülése, f. hó ll-én) többi közt kérvényt 
határozott a hongyüléshez aziránt : hogy mindazok, kik a törvénytelen adó 
törvénytelen zsarolásához eszközökül hagyták s hagyják magukat használ¬ 
tatni, mint honi törvényeink szerint honárulók, vád alá helyeztessenek, ez 
alkalommal az első alispán velős szavakkal emlité. — Pálóczy s gr. Teleki 
László emlékeik jegyzőkönyvileg örökittetnek; az utóbbinak életnagyságu 
képe a terem számára megszerzendő. — A községi épületek biztositása el¬ 
rendeltetett, valamint az is, hogy sok helyütt az iskolák részére már kiadott, 
de rendeltetésökkel ellenkező czélra felhasznált faiskolák eredeti czélokra 
forditassanak, s ez okból az illető tanitók kezelése alá adassanak. Szükséges 
napszámok közmunkából lesznek teljesitendök, s ajánlá a törvényes téren 
maradás és erkölcsi kitartás horderejét s szükségét; megjegyezvén, hogy a 
nemzet, mely ezen terekről nem hagyja magát lesodortatni, szenvedhet 
ugyan sokat és sokáig, de igazságos ügye előbb-utóbb diadalt aratand. — 
Ugyancsak a gyülés folyamában értesültünk, hogy a megyeháznak a bukott 
rendszer emberei által elferdittetése s ugyszólván lakhatlanná tétele 95,000, 
kilenczvenötezer ftba került. Mi e szerény sommácskán épen nem csodál¬ 
kozunk. 

— Csongrádról irják jún. 9-éről, hogy a törvénytelen adó behajtására 
rendelt katonaság két hét óta van már ott a lakosság nyakán, mindazáltal 
még azon ideig senki sem találkozott, a ki fizetett volna. — Továbbá irják, 
hogy a csongrádvárosi képviseleti gyülés, mely már martius 23-án válasz¬ 
totta rendes képviselőit, ezek sorát májushó 11-én tartott gyülésen a kö¬ 
vetkezőkkel szaporította : Asbóth Lajos, Arany János, Csernovics Péter, 
Duncombe Tamás angol alsóházi tag, Deák Ferencz, Eötvös József báró, 

Albert, Perczel Miklós, Rónay Mihály, Szalay László, Tompa Mihály, Vay 
Miklós báró, Vetter tábornok. 

tudják, meddig lesz szerencséjö" 
hivatlan vendegeikhez, kiket azonban mivel jóindulatú fiatal borsodi s so¬ 
mon hazánkfiai, jól látnak el, s néha meg is vendégelnek, bár az ezredet 
bchmerlingnek hívjak, melynek ugynevezett liberális névrokona küldte reá¬ 
jok ez executiot. 

lurranás történt, melyből következtetni lehetett, hogy a villám közel vala¬ 
hol lecsapott: fölkelvén, mitsem sejditék, hogy a vész oly közel van hoz¬ 
zám, majd 1 óra mulva az ugynevezett sárga kastély nagy és magas emeletü 
épületének egész házteteje lángba borult! — Szerencsémre a szobák mind 
kupforma boltozatra késziívék, igy be nem égett; de mégis az idevaló min-

. „ épületre ..... 
szélylyel a tűzes gerendákat lehányták, és igy minden szerencsétlenségben 
az az enyhülés, hogy az emberek áldozatkészség által iparkodnak legalább 
a nagy csapást türhetővé tenni! Szoros kötelességemnek tartom tehát, mind¬ 
egyiknek sikeresen nyujtott segitségök, s szives" részvétökért ezennel mély 
hálámat nyilvánosan kifejezni. — Pollák Jozsef, haszonbérlő. 

küldöttséf + (Az erdélyi kir. kormányszékhez) közelebb egy fogarasi 
érkezett, azon kérelemmel, hogy Fogaras emeltessék királyi várossá s vétes¬ 
sék ki a vidék hatósága alól. 

+ (A bécsi kormány) hirszerint lépéseket tett 8 millió kölcsön felvé¬ 
telére németországi bankároktól, de eredmény nélkül, mert a hitelezők a bi¬ 
rodalmi képviselet kezességét kötötték ki. — Ott künn adóságcsinálás, itt 
benn adó-executio — sok volna egyszerre. 

+ (Vittenczen Nyitramegy ében) a napokban uj követválasztás történt, 
s a választók egy része Kossuthot akarta képviselőjének megválasztani, mi 
azonban katonaság közbejötte által akadályozva lőn, E miatt az illetők az 
országgyülésen panaszt tenni készülnek. 

+ (Furcsa toronyóra ) Leitmeritz mellett van egy kis helység, a hely¬ 
ségben van egy piczike községháza, a községháznak van egy kis tornyocs-
kája, s a tornyocskán van egy — vak óra. E vak órának pedig az a jó tulaj¬ 
donsága van, hogy csupán vásárok alkalmával mutat. T. i. hogy a helység 
tekintélye föntartassék, vásárkor egy embert állitanak a toronyóra lapja 
mellé, ki zsebórája szerint igazgatja annak mutatóit. 
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+ (Blondiii), a hires amerikai kötcltánczos jelenleg Londonban van, s 
a kristálypalotában hajmeresztő ugrándozásaival mulattatja, illetőleg rémit-
geti a közönséget. Talán csak nem falábakon jött át Blondin mester a ten¬ 
geren? 

+ (A kalocsai hölgyek) Csengery Imrének az alsóházban a magyar 
hölgyekről tett nyilatkozataért, számos névaláírással ellátott megtisztelő 
iratot intéztek a nevezett képviselőhöz. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten 
beküldetett : 

Farkas Ignrícz elmebeteg számára : V.-Hídvégről többen Samay István 
által 6 ft. (E czélra eddig beküldetett összesen 253 frt 82 kr.) 

A v.-hidvégi adakozók : Jáger István 50 kr, Sticz Mihály 50 kr, Sza-
kály János ifj. 50 kr, Koller András 20 kr, Gerencsér János 1 ft, Rédl Jó¬ 
zsef 10 kr, Pongrácz József magyar huszár 20 kr, Szentgyörgyi Péter 1 ft, 
Krazsof Kajetán 1 ft, Samay István gyűjtő 1 ft. Összesen 6 ft. 

Gróf Széchenyi emlékszobrára : Margittáról (Bihar) többen Horváth 
József által 24 ft; — mely összeghez Margitta község 10 ft, Kallós Mór 1 
ft, a kalapos-czéh 3 ft 80 kr, a csizmadia-ezéh 5 ft, a fazekas-ezéh 3 ft, Hor¬ 
vát József',1 fttal járult. (E czélra eddig beküldetett összesen: 1536 ft 90 kr.) 

SAKKJATÉK. 
77-ik sz. feladvány. — Engel Imrétől (Pesten). 

Sötét. 

• * • Hü 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5667. Alsú-Sznlia. M. J. Minap kifeledtünk egy pontot. Deák Ferencz beszédét 

illetőleg, melyet a V. U.-ban Ígértünk közölni, egy kis felvilágositással tartozunk. Társ¬ 
lapunk, a P. LL, melyben a politikát illető tárgyakat adjuk, mindig szerdán jelenik meg. 
Az első megállapodás szerint Deák F. csütörtökön akarta elmondani inditványát, — ol¬ 
vasóinknak tehát egy egész hétig kellett volna várni e remek beszédre. Azért Ígértük ak¬ 
kor (szerdán), hogy kivételképen ezuttal a V. LT. mellett fogjuk szétküldeni Deák beszé¬ 
dét. Azonban közbejött gr. Teleki szomoru halála, csütörtökről hétfőre lőn halasztva az 
országos tárgy vitatása. Igy történt, hogy mellékletet a V. U.-hoz nem adhattunk, hanem 

! adtuk Deák Ferencz beszédét a legközelebbi szerdán, mint rendesen szoktuk, a P. U.-ban 
| — egész terjedelmében. Ezt on ugyis birja. Ismételnünk kell, hogy a két lap egymást egé-
! sziti ki, s a mit az egyikben közzétettünk, a másikban nem ismételhetjük. Ezt jó volna 
azoknak megsúgni, kik hol az egyik, hol a másik lapunkra fizetnek elő s kivánják, hogy 
bizonyos tudósitásaik hol az egyik, hol a másik lapban jelenjenek meg. A szerkesztés ugy 
hozza magával, hogy az ily megkülönböztetésekre, legjobb akarat mellett sem í'orditha-
tunk elég figyelmet. Legjobb annálfogva, mind a két lapot tartani. 

5668. N.-Várad. Ó. gyógyszerész urnak. A hitelesített nyugtamásolatot, kivánata 
szerint, átküldtük Török János urnak, mint a Széchenyi-Album egyik szerkesztöjének. 

5669. IV.-Várad. I. S. ígérete szerint elvárjuk az igért rajzot. A dolog ,nem sür-
getős. 

5670. Homonnn. M. V. Köszönnettel vettük a szép rajzot s derék leirást. Nem. 
akarunk soká késni a közléssel. 

5671. Kapucsy György. Egy kis költői emelkedettséggel s nagyobb versirói sza¬ 
batossággal kellene az ily históriai eseményt megénekelni. Igy nagyon emlékeztet a 
ponyva-irodalom Kádár Ferencz féle siralmas történeteire. 

5672. Kolozsvár. Egy öreg székely. Bár ugy volna, a mint on hiszi; de fájdalom, 
a szomoru való kizár minden okoskodást. 

5678. Dalok dala. Több erő és lélek kellene annak megirásához. 
5674. Buda. P. K. Méltányoljuk ön nemes szándókát. A könyv kiadására nézve a 

pesti kiadók valamelyikével kellene önnek magát érintkezésbe tenni. Nyomdánk román 
betükkel fölszerelve nincs. 

5675. Parabnty. li. J . A kiadóhivatalhoz csupán a V. U.-ra érkezett megrendelés. 

Világos. 
1) H e 7 — e 3 
2) V b 8 — b 3 
3) P d 3 — a 6 

r d C 5 

A 72-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Világos. A) Sötét. 
1) K d 5 - d 6 : 
2) B e 3 — e 5 c 6 - c 5 
3) F d 3 — e 4 tetszés szerint. 
4) V b 8 - f 8 ^ 

SOtét. 
K d 5 — d 4 A) 

c 4 —b 3 : 
K d 4 — e 3 : 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báro Meszéna 
István. —• Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyhan : 
Róthfeld József. —• Kis-Kürtb'sön : Csemiczky Károly. — Bécsben : Gold Samu. — 
Léván : Ehmann Ferencz. — Balaton-Bogláron : Bárány Herminia. 

Rövid értesítések. B.-B. : B. H. A kis eltérést nem vettük tekintetbe. — Para-
buty R. J. A jó szándék nálunk nem hiányzott. Az uj feladványt köszönettel vettük. 

Szinházi napló. 
Péntek, jún. 7. „Angyal és Daemon." Vigjáték 3 felv. Ezt követte : 

„Eljegyzés lámpafénynél." Operette 1 felv. Ojfenbachtől. A czimszerep 
Prielle Kornélia bravourszerepe, melyben müvészi tehetségének kitünő jeleit 
adja. Mint angyal jelesebb-e ő, vagy mint daemon, valóban nehéz volna el¬ 
határozni. Sok kihivás és tapsban részesült. A vigjáték után „Eljegyzés a 

helyi megint egy pár korszerű rögtönzéssel állt elő, a lóversenyről 
ékes kadentiákat. 

Szombat, jún. 8. „Don Juan, vagy : a kb'szobor-vendég." Opera 2 felv. 
Irta Mozart. Örömmel jegyezzük meg, hogy e nehéz opera, bár nagy ritkán 
kerül szinre, ezuttal igen kielégitőleg adatott elő. 

Vasárnap, jún. 9. ,,A csikós." Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta 
Szigligeti. Az előadás valamint ma, ugy a lóverseny két másik napján, esti 
7*/4 órakor vette kezdetét. Vajjon nem volna-e jó, nyáron át mindig ilyen¬ 
kor kezdeni? — Némethy György és a népszínmű-énekesnői szerepekre 
szerződött Bognár Vilma ma igen jókedvüen mondták el szép népdalaikat. 

Hétfő, jún. 10. „A toll hatalma /" Vigjáték, Schelingertöl. „Egy nö. 
kinek elvei vannak." Vigjáték, Dobsa Lajostól. A mai előadásnak, mely pedig 
elég jól ment, nagyon kis közönsége volt, valószínüleg a folyvást szakadó 
zápor miatt. 

Kedd, jún. l l . „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. 
Szerda, jún. 12. „Essex gróf." Szomorujáték 5 felv. 
Csütörtök, jún. 13. „Észak csillaga.'- Opera 3 felv. Meyerbeertöl. 

T A R T A L O M. 
Deák Ferencz (arczkép). — Csokonai Vitéz Mihály emlékezete. Bihari Péter. — 

Gül-Baba, a budai török sírboltban eltemetett mohamedán szent. Vámbéry Armin. — A 

begyült i ^ 
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Egyház és iskola. - Közintézetek, egyletek. — Bal¬ 
esetek, elemi csapások. — Közlekedés. — Mi ujság? — Sakkjáték. — Szinházi napló. — 
Szerkesztői mondanivaló, — Heti naptár. 

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

Az 1862-diki 

már sajtó alatt van. — Hazafiui bizalommal kérjük alkotmányos 
megyéink t. cz. jegyzőit, városaink tisztviselöit, ugy a t. jószág¬ 
igazgató urakat, miszerint a tiszti czillltárt, kik még benem küld¬ 
ték volna, folyó junius hó 30-ig beküldeni sziveskedjenek. 

Az „Országos Naptár"-irodájának, 
Pest, egyetem-uteza 4. sz. 

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

25-ik szám. 

Pest, junius 23-án 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedretben 1% iven jelenik meg. E öhzetesi dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ít., a Politikai LjdonMgokkal együtt 5 ft. ujpenzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft., évnegyedre 
5 ft. ujpenzben. - Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1 szám.) 
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Debreczeni honvéd-síremlék terve. 
Megígértük, hogy megismertetjük olvasóinkkal azon emléket, 

melylyel Debreczen város lelkes közönsége a város határában 
elesett honvédtiszt sirját az utókor számára megörökiteni szán¬ 
dékozik. — Azon helyzetben vagyunk, hogy igéretünket most be¬ 
válthatjuk. 

Ismételnünk kell röviden az e sir történetére vonatkozó ada¬ 
tokat, (Lásd bővebben V. TT. f. é. 7. sz.) A Debreczenből Hosszu-
Pályi felé vezetö utról balra, a debreczeni erdőség elején áll egy 
dombocska, melyről soha sem hiányzik a koszoru, az ami iáró 
utasok tavasztól kezdve késő 
őszig friss virágokat vagy leg¬ 
alább zöld galyakat hintnek 
rája, mert az — egy honvéd 
sírja. E vitéz hazánkfia, Zárka 
huszárkapitány volt, ki 1849. 
aug. 2-án a debreczeni csatá¬ 
ban, hol a nagy orosz hadsereg 
Nagy Sándor csekély csapatá¬ 
val összeütközött, cserkeszektől 
s kozákoktól üldöztetve s lánd-
sáiktól átfúrva, itt rogyott ösz-
sze s hunyt el. Az erdöcsőszök, 
kik elestét látták, sirt ástak 
számára s Szabó József debre¬ 
czeni lakos által hozott kopor¬ 
sóba tevén tetemeit, itt tették 
örök nyugalomra az anyaföld 
kebelébe, a lombos fák árnya 
alá. — 

Az erdei magános sir az¬ 
óta a nép kegyeletes ápolásá¬ 
nak kedvencz tárgyává vált. 
Söt mióta a harczmezőn elesett 
testvéreink iránti kegyelet, a DEBRECZEXI HONVÉD-SÍREMLÉK TERVE. 

Szikladarabokból álló talapzaton nyugszik egy kifáradt, 
harczban kimerült oroszlán, erőteljes karmaival őrizvén a nemzeti 
czimert és háromszinü zászlót, legféltettebb kincseit. Sörénye le¬ 
omlott, szemének fénye kihalt, de a szobrász gyanittatja, hogy ez 
oroszlán csak tetszhalálban van, s él és élni fog, bár most merev 
és mozdulatlan. Az oroszlán alatt, mohhal körülrakott kötáblán 
lesz az elhunytat s a csata napját magyarázó felirat. (A szobrász, 
midőn mintáját készité, nem tudván a felirat megállapitott szavait, 
ideiglenesen ama latin szavakat választá : „Pro Patria caeso!" — 
A hazáért elesettnek —, mi azonban illö magyar felirással fog fel¬ 
cseréltetni.) — E síremlék gipszmintája egy idö óta a debreczeni 

kaszinó teremében van kiállítva, 
s mint halljuk, ott kellő mél-
tánylatban részesült. Még csak 
annyit emiitünk meg, hogy a 
mü tervezője, Marsalkó szobrász 
hazánkfia, legközelebb számos 
históriai szobormüvei gazda¬ 
gította gróf Nádasdy Lipót 
pesti palotáját,) ®s számos bib¬ 
liai tárgyu szobrot készitett a 
kassai régi székesegyház uj ter-
vezetü, kiegészítési épitéséhez. 
Az ö régibb müvei közé tarto¬ 
zik többi között a budapesti 
lánczhidat díszítő 4 óriási orosz¬ 
lán is. 

A debreczeni honvédemlék 
a jó hirben álló sóskuti kőből 
lesz faragva s mintegy 400 má¬ 
zsányi sulylyal fog birni. 

A kiállitási költség körül¬ 
belül 1300—1400 forintra van 
számitva. 

mai mozgalmasabb napokban szabadabban nyilatkozhatik, nehány 
lelkesebbek maradandóbb emlékről is gondoskodának. Összejöttek, 
adakoztak; e czélra hangversenyeket, müelőadásokat rendeztek, s 
midőn már kellő összegről rendelkeztek, igénybevették a képző¬ 
művészetnek idővel, enyészettel daczoló hatalmát. A debreczeni 
bizottmány felszólítására Marsalkó János, pesti szobrász egy ter¬ 
vet készitett, melynek elfogadása közel kilátásba van helyezve. 

Marsalkó siremlék-tervének másolatát itt közöljük, s bár raj¬ 
zunk csak tökéletlenül adja vissza az eredeti minta részleteinek 
szabatosságát, ugy hiszszük, olvasóink e rajz látása után is be fog¬ 
ják ismerni, hogy ez emléktervben gondolat van s egész összealko¬ 
tásában nagyon oda fog illeni egy erdőszéli honvédsir diszitésére. 

H á r m a s p á r v i a d a l . 
(Ó-kori történeti kép.) 

Megujitani kivánjuk a feledhetlen eseményt, mely mindannyi¬ 
szor megragadja lelkünket, valahányszor elbeszeltetik vagy ujra 
leiratik. — A fiatal római birodalom királyi pálezája, a Quirin 
dárdája, a Mars kardja, a Tullus Hostilius kezében villog és ra-
gyog,_az Ancilia paizsok a Capitolium rejtekében őriztetnek. 

Nyolczvan év vonult el derűben és borúban a római állam fö¬ 
lött; — Krisztus 673 év multán megszületett, midőn aHorati 
és Curiátiusok hármas párviadala megküzdetett, dicsösé 
mának, fájdalmára az albáni népnek. 


