372
dig, jókedvű, s Kőszeghy eredeti alak volt. Váry csak olyan volt, mint a
kocsiban az ötödik kerék.
84-ik sz. feladvány. — Szalay Sándortól (Sz.-Mihályon).
Szerda, jul. 31. „Az ördög naplója." Vígjáték 3 felv.
Csütörtök, aug. 1. Stéger Ferencz föllépteül: „A porticii néma.'' Opera
Sötét.
5 felv. Zenéjét irta Rossini.

SAKKJÁTÉK.

32-ik szám.

Nyolczadik évi folyam.
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A 79-ik sz. feladvány megfejtése.
(Rothfeld Józseftói.)
Világos.
Sötét.
1)
b3—e4:
c 5 — d4 :
2) K h 5 - h 6 :
Kh3—g 4 :
3) F d 4 - e 5 ±
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna
István. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — Pesten : Cselkó
György.
Rövid értesítések. Pest .- B. B. I. A 78. sz. f. 1) I I c 3 — d 5 : le'pése're e7 — e6 a
helyes ellenhuzás. A 77. sz. feladványban pedig Sötétnek 2) B e 6 —e5 lépésére "Világos
3) H e 8 —c7 : húzással erőszakolja ki a matot. — Sz.-Mihály : Sz. S. A választ itt küld¬
jük. — Kis-Kürtös : Cs. K. A felelettel nem maradunk adósok. A jövő számban. —
Parahuty : R. J. Az uj feladvány hibásan irva érkezett be hozzánk, mert az állás a meg¬
fejtéssel össze nem egyez. A 80. sz. feladványnak a küldöttnél még szebb megfejtése van.
A másik hibátlan.

IV. Feladvány. — Szalay Sándortól (Sz.-Mihályon).
b 5.

II

5732. Sz.-Mihály. Szabó Károly. Folyvást ügyelünk arra, hogy az idegen kifeje¬
zéseket, szavakat lapjainkban kikerüljük, de néha lehetetlen kitérni előlök. Ilyenkor
megmagyarázzuk a szokatlanabbakat. Van azonban több oly idegen kifejezés, a mi közös
tulajdona az európai hírlapirodalomnak (különösen a politikai lapokban), ezek elől nincs
menekvés, ezeket már csak meg kell tanulni a hírlapot olvasó magyar embernek is. S ehhez
van a magyar embernek elég józan és gyors fölfogása. Jobban lehet ennél sajnálni a nem
tudományosan oktatott német olvasót, a ki politikai lapjaiban ezerekre menő latin,
görög, franczia, angol s egyéb idegen származású kifejezésekkel kénytelen folyvást meg¬
birkózni. A magyar nyelv szerencsésen leküzdötte nagyobb részint e nehézségeket.
5733. Sárospatak. Zs. I. Üdvözöljük önt munkatársaink sorában. Lapunk szelle¬
mét s modorát méltányló szíves soraiért fogadja köszönetünket. Ha valami bő torkú ujmódi szerkesztő volnánk, először is ide iktatnék ön elismerő sorait, azután elkiáltanók :
„Áldja meg az István mind a négy kezével!" — Gyakori találkozást remélünk.
5734. K.-Sz.-Miklós. K. Zs. Bár mennyire méltányoljuk is a küldött könyv egyes
czikkeit, de tárgyaink halmaza nem engedi, hogy a mutatvány közlését megígérjük.
5735. Debreczenben. G—nyi S. Az egyik értesítést közlöttük. A „felelet"-nek
azon lapban kellene megjelennie, a hol a vállalatot megtámadták.
5736. Pest. G. József. Az igért jegyeket nem kaptuk, nem is kérjük azokat. Effé¬
lék átvételére, eladására, beszámitására stb. sem érkezésünk, sem hajlamunk. A mi fog¬
lalkozásunk kizárólag irodalmi; a mi az üzlet körébe vág, nem a szerkeszsőséghez tarto¬
zik (legalább nem e lapokéhoz).
5737. N. N.-nek Baján. Mindennapi gondolatok, igen pongyola alakban. Itt-ott
igen döczögős a verselés. Jobbakat kérünk.
5738. Fitrnas. F. Gy. A kicserélt példányt küldjük. Az egyik „nyilt levéléről nem
hiszszük, hogy czélhoz vezetne. A mint a viszonyokat ismerjük, fájdalom, itt nem egyha¬
mar lesz kilátás kárpótlásra. Azonban sürgetni fogjuk.
5739. Sz.-Miklós. H. László Adolf. Az előfizetés; pénzt az uj évnegyed közeledté¬
vel kérjük beküldetni. A képekre nézve bármely pesti könyv- vagy müárushoz tessék
fordulni.
5740. Kanhegyes. Dr. S. I. Az „óvástétel" pusztán magánügy, mely a nagy kö¬
zönséget nem érdekelheti. A hirdetések közé tartozik.
5741. A haza örökké élni fog. Mi is azt hiszszük, de e hitet ugyancsak senkisem,
meríthetné ebből a gyenge verseményből, melyben többi között ily bágyadt szuszogás
található :
„Hogy gyengül e nagy Hunnia,
Pedig csak fénye gyengülhet,
A belerő mindig marad,
Ép örökké a lelkület."
(Ily verstől csakugyan el lehetne gyengülni.)
5742. Szalacs. N. A. Vettük a Körös vize partján „egy urnaféle edényben" talált
érdekes régiséget, a nemzeti szinü kláris szemeket. Köszönetet mondunk érte Tippmann
Ilka kisasszonynak, ki az ép szemeket az iszaptól megtisztítva, újra felfűzte s a Múzeum
számára hozzánk bcküldé. Igen sajnáljuk, hogy az edény, ásás közben széttört. Ha leg¬
alább egy darab cserepet kaphatnánk belőle, akkor régiségbuváraink segítségével leg¬
alább a talált régiség korát lehetne kiszámítanunk, s igy azután rájöhetnénk a klárisszemek eredeti rendeltetésére is. Tehát egy cserepet abból az urnából, ha lehet!

tér. *)
h 2.
d 4.
e 6.
f 3.
d 5.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

d 6 és d 7.

Nyilt levél Szeremlei Gábor úrhoz Sárospatahon. Uraságod „Ker. val¬
lás tudomány"-a 3-ik fűzetének megjelenési határidejéül múlt év októberét,
a „legroszabb esetben" 1861 april havát tűzte ki. Mind e határidők elteltek.
— Megjelenend-e Dogmatikája 3-dik füzete? (s meg nem jelenése egyház¬
Színházi napló.
irodalmi kár lenne) vagy nem? . . . Hiszem, többen vannak eziránt nyugta¬
Péntek, jul. 26. „Bibor és gyász." Eredeti történeti dráma 5 felv. Irta lanok, — szíveskedjék azért egy nyilatkozatot tenni — ez utón közzé, hogy
Hegedűs. Demeter M. műkedvelő első szini kísérletét tette Vak Béla szere¬ tudjuk magunkat mihez tartani. Farnason, jul. 25-én 1861. —Fehér György.
pében. Nagyon elfogultnak látszott, beszédét alig lehetett megérteni. Játé¬
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelőkával sem sok reményre jogosított. Idill szerepét Komlóssy-K.-né adta. A
t. mtvésznő nem akarja elhinni, hogy e szerep nem neki való, pedig erre íéget a S z e r k .
már az összes journalisztika többször figyelmeztette. Közönség csekély
számmal.
Szombat, jul. 27. Btéger Ferencz föllépteül: „Teli Vilmos." Opera 3
©Nap¬ Izraelit,
IIÓHold¬
Katholik. és Protest. Gőr.-orosz
felv. Rossi?iitól. Rossini ez örökszépségü operájában a vendégművésznek
naptár
naptár
hetinap
naptár
különösen jó alkalma nyilt, művészete egész fényét kitüntetni; mint „Ar¬
kelet nyűg.
kelet nyűg.
nold," főleg a második felvonásban remekelt. A czimszerepet Bignio adta;
igen szépen énekelt, de szokás szerint nem igen szépen játszott; mozdula¬
Július (ó)
Augusztus
AbR. ó.
ó.
taiból, arczjátékából még mindig kirí a merevség. A többi szereplők sem
29 28
10
23AfiTroph
4 Vasár. F I I Dómok. F10D.
rontottak az előadáson. Hanem az énekkar csakúgy ímmel-ámmal énekelt, 5 Hétfő Havi BA.
28 29
42
Ozvald 24 Krisztina
oly kedvetleneknek látszottak, mintha Reichsráthoknak választották volna 6 Kedd Urunk szinv. Urszine 25 Anna
10
26:30 Roseh.
34
25 1 Elül
7 Szerda Kajetán. Don Donát. 26 Hermol.
meg őket.
55
23 2
Smarag. 27 Pinteleim
Vasárnap, jul. 28. „Pünkösdi királyné." Eredeti népszínmű 3 felv. 8 Csütór. Czirjék
16
28 Prochus
21 3 Selihot
Ernőd
Román v.
Szigligetitől. Szerdahelyi játéka legtöbb élvezetet nyújtott, utána pedig 109 Péntek
39
20 4 47. S.
Szomb. Lórincz vért. Lőrincz 29 Kallínicus
Réthyé. A czimszerepet Szigligeti Jolán adta, szép sikerrel.
Holdnegyed : # Ujhold 6-án 2 óra 10 perczkor délután.
Hétfő, jul. 29. „Legjobb az egyenes ut." Ezután : ,,Eszter és Dávid."
Mindkettő vígjáték. Az előbbiben Egressy Gábor az általa híressé tett
TARTALOM.
Krumm Eliást játszta, mondanunk sem kell, hogy mesterileg. Horváth
Teréz, mint Krebsné, erőtette a komikumot. A második vígjátékban Szer¬
Vázlatok a magyar viselet történetéből (képpel). Vizkelety Béla. — Nyári kép.
Thaly Kálmán. — Zápolya király (vége). Kővári Mihály. — Az országos tébolyda Budán
dahelyit kell különösen kiemelnünk.
Arany¬
Kedd, jul. 30. Stéger Ferencz föllépteül : ,,Zampa.li Opera 3 felv. He¬ a Lipótmezőn (képpel). — Az üstökösökről (folytatás). Dr- Bardocz Lajos.
mondatok. — Tárház : Az épitészekhez s épittetókhez. Ballá. — Egyház és iskola.
roldtól. Stéger a czimszerepben művészete egész nagyságában ragyogott. Ipar, gazdaság, kereskedés. Balesetek, elemi csapások. Irodalom és művészet. Közinté¬
Legjobban elragadta a nagyszámú közönséget gyönyörű bordalával, melyet zetek, egyletek. Mi újság? A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték. Színházi napid.
ismételnie is kellett, s a harmadik felvonásban bájos szerelmi ömlengéseivel, Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár.
midőn Camilla előtt térdre borul. Huber Ida Camillát kedvesen énekelte.
Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)
Markovics Ilka is dicséretes buzgalommal működött közre. Benza, mint min¬
Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Pest, augusztus 11-én 1861.
•*• Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra
félév 3 ft., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasitandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Horváth Mihály, volt csanádl püspök.
Elég okunk van arra, hogy e jeles hazánkfia emlékét újra föl-nek, gr. Keglevich Bélának másfél évig volt nevelője. E közben
elevenitsük. Horváth Mihály mint közoktatási miniszter nem csak 1839-ben, választá meg őt a magyar Akadémia levelező, s 1841
az 1849-i magyar kormánynak s a hazai kath. klérusnak volt ki- sept. 3-án a történelmi osztályban rendes tagjává. Nevezetes, hogy
tünö tagja; s keblünk részvétét nemcsak azáltal birja, hogy akadémiai székét 1842 nov. 22-én ily czimü értekezéssel foglalta
hazájától elszakasztva, 12 év óta fájdalmas számkivetésben tölti el : „A magyar honvédelem történeti vázlata.'' (Olvasható az Akad.
napjait, — hanem leginkább az teszi régóta tiszteletünk kiváló Evkönyvek Vl-ik kötetében.) — 1840 nyarán ismét segédpapi ál¬
tárgyává, hogy benne a magyar tudományosság egyik hivatott lomást nyert Nagy-Abonyban, honnan egy év múlva gróf Erdődy
képviselőjét, ép oly tudós, mint hazafiui érzésű történetbuvárt Kajetán fiai mellé nevelőnek, innen pedig 3 év múlva a bécsi Theszemlélünk. A szilárd jellemü férfiú távol száműzetésében, lelépve reziánumba a magyar nyelv és irodalom tanárává hivatott meg.
a napi politika izgalomteljes teréről, visszatért régi kedvencz ta¬ Végre 1847-ben pestmegyei Hatvan városába plébánosnak, 184#nulmányaihoz, s azóta megjelent történelmi müvei tanúsítják, ban préposttá s még ez utóbbi évben (csanádi püspökké nevezte¬
mennyire méltó a tudomány ezen komoly búvára a nemzet osztat¬ tett ki. A viharos idők ugy hozták magukkal, hogy nemsokára az
lan tiszteletére. Arcza foly¬
akkori kormánynál megürült
vást a múltnak van fordulva,
kultusminiszteri tárcza is az
onnan meriti ö számunkra a
ő kezébe került. Következése
tanulságot, az erőt, a vigaszaz Ion, hogy midőn a köz¬
talást.
ügyekbomlása bekövetkezett,
jeles
hazánkfiai nagy seregé¬
Eletének főpontjairól rö¬
vel
ő
is külföldön volt kény¬
viden a következő adatokkal
telen
keresni menedéket az
bírunk. Született 1809-ben
üldözök
boszuja elől. Oda
Szentesen, Csongrádmegyé¬
vonult
akkor
szive égető fáj¬
ben, honnan szüleivel öt éves
dalmával,
a
dicsőült
minisz¬
korában Szegedre költözvén,
terelnök, gróf Batthyány La¬
itt
neveltetett s végezte az
el
jos özvegye is, gyermekeivel,
emi s középiskolákat. 1825s mig a grófné Sveiczban és
ben Váczon a növendékpapok
Belgiumban tartózkodott,
közé lépvén, a bölcsészetet s
Horváth Mihály is az ő házá¬
hittudományi hat éven át ta¬
nak tagjává lön, s a fiatal
nulta s mielőtt az utóbbit
Emma és Ilona grófnőket
bevégezte volna, a magyar
(most gróf Batthyány Gézáné
kir. egyetemnél a szokott szi¬
és
gróf Keglevich Béláné)
gorlatok után, bölcsészet tu¬
valamint
Elemér grófot ö okdorává emeltetett. Iskoláit vé¬
tatgatta
ekkor a magyar
gezvén, pappá szenteltetett.
gl i d a l o m történet
gyé
Mint segédlelkész Dorosmán
nyelv, irodalom, történet és
(Kis-Kunság) 3, Kecskeméten
statistika ismereteire. Jelen¬
j , .Nagy-Kátán (Pest) 1%
leg Olaszországban lakik, az
évig foglalkozott. Ez évek
ott élő gróf Károlyi Györgyfolyta alatt, tapasztalás-szer¬
né házánál, Pegliben, Genua
zés végett, hazánk nagy ré¬
mellett, és a grófné egyetlen
szét időnként beutazta. Utolsó
leányát, Pálmát, ugyanazon
segédpapi állomásáról gróf
tárgyakra oktatgatja, — aKeglevich Gábor fia nevelé¬
mellett folytonosan dolgoz¬
sére hivatván, a jelenlegi or¬
ván kisebb és nagyobb törté¬
szágos képviselőnek s az al¬
nelmi müveken.
sóház egyik derék jegyzőjé¬
Horváth Miháj
HORVÁTH MIHÁLY.
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munkássága már korán vette kezdetét s idö folytán oly tisztes
helyet foglalt el irodalmunkban, melyen a magyar szellem legbecsesb termékei állanak. Nem emiitjük itt számos egyházi beszédeit,
melyeket lelkészi hivatalánál fogva készített, sem azon kisebb mü¬
veit, melyek egyházi folyóiratokban jelentek meg. Kedvencz tanul¬
mányát , a történetírást, kell mindenekfelett tekintetbe vennünk,
melyben 183H-tól kezdve évről évre szebb eredményeket mutatott
fel. Első dolgozata e nemben egy pályamű volt, melyet a Marczibányi-alapitvány kezelőihez még 182(>-ban külde be, de a jutalmat
csak 1846-ban nyeré el. E munka nyomtatásban ily czim alatt je¬
lent meg : ,,Párhuzam az- Európába költözködő magija • nemzet, s
az akkori Európa- polgári s erkölcsi mvveltége között.'- (Pest, 1841.)
— A m. Akadémiától 1835-ben kitűzött kérdésre irta azon jeles
müvét, melynek ezime : ,,Az ipar és kereskedés történet"- Magyar¬
országban a XIV. s.ázad elejéig." E munkának második része is
nemsokára szintén napvilágot látott ily czim alatt : „Az ipar és
kereskedés története Magyarországban a három utol-ó század alatt."
E müve is oly jelesnek találtatott, hogy 1840-ben ennek lön oda
ítélve az évenkint megjelenő munkák legjobbjának szánt akadé¬
miai nagy jutalom, 200 darab arany. El van ismerve, hogy e mű
irodalmunkban egyetlen a maga nemében.
Mellőznünk kell e helyen nagy munkásságu történetírónknak
egyes kisebb történelmi müveit, melyek idöszakonkint folyóiratok¬
ban vagy önállólag jelentek meg, s melyek értekezések s vázolatok
alakjában részint a történetírás elméletét tárgyalták, részint ki¬
szemelve egyes pontokat, a hazai történetből, ezeknek kimerítő
kidolgozása által, érdekes és tanulságos monographiákat juttatott
a magyar történelem kedvelőinek kezébe. (Ilyenek p. o. Vázlatok
a magyar népiség történetéből a török uraság korszakában; Buda
visszavételétől II. Józseíig; II. József kora; Az 1514 i magyar pór¬
had; Az Anjouk hatása; Az 1764-i országgyűlés; legújabban:
Fráter György stb.) — Legyen elég ez ismertetés befejezéséül
Horváth Mihály legnagyobb munkájára emlékeztetnünk, mely ,,A
magyarok története."
E mü 1841. óta többféle alakban és kidolgozásban jelent meg,
eleinte mint kisebb mü a tanuló ifjúság számára, utóbb nagyobb
terjedelemben az érett olvasóknak szánva. Tudva van, hogy e de¬
rék munka legújabb, újra átdolgozott és bővített kiadása most je-:
lenik meg Heekenastnál, daczára a nagy távolságnak, a szerző sa- j
ját felügyelete alatt, ki maga intézi messze földről a munka nyom¬
dai hibátlanságát. E munkából eddigelé 2 vastag kötet van a kö¬
zönség kezén s az akkori megfoghatatlan rendőrségi akaratnál
fogva ugy van hirdetve, hogy „Horváth Mihály Magyarok törté¬
nete, újra kiadta Hatvani Mihály." Ez a Hatvani Mihály azonban
nem más, mint épen maga az érdemdús történetiró Horváth Mi¬
hály, kinek szivünkből kívánjuk, hogy müvének hátralevő részeit
mielőbb itt mi köztünk szerkeszsze, imádott hazája földén, melytől
a sors oly régóta távol tartja!

A ícItnmadoH költő.
A szabad nép elhullt hős csatákon,
A hazára bánat éje szállt.
Messze, bús magányba tért a dalnok,
— Nyugodalmat többé nem talált.
Mint a megsebzett oroszlánt — sirni
Rengetegbe hajtja bús szive :
Fénytelen vadonba bútt a dalnok
Könyezetlen sirba szállni le.
Kardja nem volt — széttörött a harezban.
S lantja — megrepedt a harcz után.
Dalnok s lantja büszke cser tövében
Elnyugodtak szélveszek dalán.
Ott pihentek hosszú éveken át,
— Hervadt lomb alatt megszűnt a kin Álmodoztak — álmuk ott borongott
— Ködruhában — bérezek ormain.
S énekét ha esattogány nem zengi :
Zajra kél a szemtelen veréb.
Dalnokvesztett honba' rút hizelgés
Káromolja a dal istenét.
8 míg a zsarnok' megvetése némán
Ül az ajkon s zajlik a szivén :
Fölkeresni dalnokát a nemzet
Vágyra gyűl titkolt keserviben.
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„Lenge szellő — merre jár a dalnok?"
— Kérdik és a szellő nem felel.
„Kóbor fölleg — láttud-e a költőt?"
— Es ;i fölleg szótlan röppen el.
.,Ifju hajnal — hova Ion a lantos?"
— És a hajnal némán elpirul.
,,Tünde alkony — tudsz-e dalnokunkról ?"
— Es az alkony busán elborul.
S mind nagyobb
a vágy,
ag
g mind égetőebb,
F
ö
l
l
á
l
i
h
d
l
k
á
Föltalálni a hon dalnokát.
Kínosan sovárg a bánatos nép,
— Nincs, ki eltalálja szívbaját! —
8 oly borús az ég, ha napja elhunyt,
8 szinhagyottan — hervad a virág.
— 8 dalnokáért újra útnak indul,
Újra kérdi völgyön — bére-zen át.
8 jel, mi rámutatna, nincs a földön,
Nincs az égen egy sugárka fény;
Lombsohaj, pataksirás, virágköny
Csak panaszt rebegnek völgy ölén.
^Hol a dalnok?-' — kérdik szirt' falától.
,,IIol a dalnok?" — búsan visszazug!
Nincs vigasztaló hang, nincs sehonnan!
8záz utat követnek — mind hazug!
8 már a szívet dúlja lángoló kin,
8 fölszakadni nem bir a kebel;
A mi úgy fáj, a mi olyan égő :
Enyhülést csupán kitörve lel.
Egy szó dalnok ajkán — jól kimondva,
Egy hang istenihletett húron
Ah minő üdv! . . . Messze tért a dalnok —
Oly boldogtalan az árva hon!
,.Harsogó vihar bérezek tetőin,
Ádáz bab — haragvó tengerár,
Borús égnek vad leánya — villám :
Szóljatok — a költő merre jár ?
Merre hurczolád el őt irigy föld ?
Merre érzed hátadon nyomát?
Hol hazájavesztett dalnok él : ott
lk'is vonaglás reng veséden át!"
Hajh, de mind hiába, mind hiába!
Nincs a dalnok, eltűnt nyomtalan!
Csüggedetten tér a honfi vissza,
— Néma kínban oly vigasztalan! —
8 míg csorogni hagyja szíve könyét,
E^ nyugodni készül tűzhelyén :
Zsarnok ajakáról gúnykaczajt hall,
8 hős harag lobog föl bús szivén.
Hős haragra gyúl a tipratott nép;
— Gúnyolt kínja vérbe' lel vigaszt. —
Víg sugár mosolyg az ősi kardon :
— Mért is tiikolá, mért eddig azt? —
—• Két sereg száll sikra — végcsatára,
Két seregnek arcza oly piros.
Egyik bérben, másik önszivéért,
Jött a harezok véroltárihoz.
8 hangzik már a harczjel a csatára! . . .
— S mért a hős nép
p mozdulatlan áll?
? — Nem.
N
M
kködéből,
Gyávasá
yg
— Messzeség
l
Egi dalnak
szent varázsa
száll.
á
áll
Os dicsőség, égő honfibánat,
8zebb jövőt teremtő hit, remény,
Égből ittfeledt hangokba szőve,
liezg át a szabad nép sziverén.
8 megjelen a dalnok. Bal kezében
Lantja zeng és jobbján kard peneg.
Jöttén dicssugár mosolyg az égből,
Es az égre néznek a szemek.
„Rajta — itt vagyok — hős nép — utánam!"
— 8zól a dalnok és előreront.
S zsarnok s szolga népe összezúzva
Dőlnek el a véres harcz-sikon.
— Vége már a hareznak. Bús feledség
Eje rejti, a csaták terét.
A ki annyit szenvedett — a hős nép
Nyugalomban tölti életét.
Dalnokát a harezban elveszité.
Ám a lanton megmaradt a dal.
8 rajta folyvást zeng az ősi hírnév,
Ősi bánat, ősi diadal!
Eötvös Károly.

Smaragdok és zafírok.

I lövészei laktak, kik arra vigyáztak, hogy avatatlanok lábnyoma ne
Iérintse a szent homokot; melyben a kis ország kincstára fekszik.
Tizenkét férfinak kellett csupán tudni a smaragdtelep hollé¬
Nem mindig az az erősebb, a ki győz, s nem mindig az a tét. Azokat eskü kötelezé, soha el nem árulni e titkot, s ha egy ki¬
győztes, a ki élve marad.
halt közölök, helyébe mást eskettek fel; ez volt a leo-föbb, a le«-Nagy vigasztalása az összetört nemesnek, hogy a babért* maga gazdagabban fizetett hivatal : a smaragdaknászoké.
után rántja a sirba s nem hagy belőle felülkerült ellenének.
Á környék népe és maga a kis tartomány lakossága is csak
Boldog, a ki tudja, hogy kihullt vére után el fog száradni annyit tudott, hogy e smaragdtelep létezik valahol a homoksiva¬
a mező, s nem terem több virágot a hódító számára.
tag felszíne alatt; de hogy honnan járnak bele? mi utón hozzák
Valami megragadó van azon eszmében, hogy egy egész or- ki a földből e drágaköveket ? azt ki nem birta találni senki.
g, mely szabad nép keze alatt egy paradicsom volt; a mint ej
Tán a tenger alatt jártak bele, vízmentes alaguton át?
népet zsarnok szomszéd had eltiporta, hogy iparkodott maga is épen más helyen rejtegették ez aknát, míg látszólag e helyet va<r
őriz¬
utána halni nemesebb urainak, hogy lepte be futó homok, tenger¬ tetek nagy gonddal ? Annyi bizonyos, * hogy ez akna kifogyhatfövény a ligetek helyét, a pálmák kertjeit, hogy tagadta meg bérez lanná tévé a kis királykák kincstárát; még az egyptomi helytartó
és völgy a termékenyítő folyamot a szolgatartománytól, hogy ke¬ basák sem bírták azt soha kiüríteni; a hagyomány szerint oly
rülte ki eső és harmat annak rónáit, hogy foglalta el az embert mennyiségben volt e földalatti kincs a bányászok rendelkezése
uralni nem akaró tájat a dú-vad. v
alatt s oly könnyű volt a hozzányulhatás, hogy csak azért nem
hoztak belőle napfényre többet, mint a mennyire szükségük volt,
hogy e nemes kö becaét le ne szállítsák sokasága által. Azonkívül
' Muley Husszein igen kis földbirtok fejedelme volt azon részé¬ is az olyan nagy darabokat, miknek senki sem birta volna megadni
ben Egyiptomnak, a mit a Holdhegyek nagyon hozzájárulhatlanná az árát, rendesen a szultánoknak küldék ajándékba, kik eleitől
fogva nagy pártolói voltak e kis ártatlan népnek, mely senkit sem
tesznek.
A török hódítók sohasem tárták érdemesnek, ez utjokba nem bánt, semminek nincsen útjában, semmit nem igényel, meglakik a
kis tartományt hadseregeikkel leigázni; elégnek találták, ha legterméketlenebb földön s oly
y ppontosan fizeti a busás adót.
V
annak patriarchális fejedelme hódolati elismerésül a szultánnak
Valóban az ilyen népet nem is lehetett eléggé megbecsülni.
rendes jobbágy dijat fizetett s a helytartó basáknak nem alkalmatMuley Husszein volté kis országnak utolsó fejedelme, ü gyűj¬
lankodotttötte az utolsó smaragdokat a sós puszta fövényéből.
(Folytatása következik.)
Az omajíták őslakói voltak a kis hegytartománynak, kik ré¬
gen a Hedsira számítás előtt települtek meg itt, még az asszyr
királyok had-dulása elől menekülve ide s azóta nem vitték hegyei¬
Az arab ló.
ken tul történetüket.
Az arab lovat következő sajátságok „jellemzik : csinos fej heAzt beszélik e kis nép hazájáról, hogy az volt maga a paradiesőm. Nem a hitrege Édenkertje, mely magától termett enni inni g ) ' e s fülekkel, izmos, de szép formájú tagok, karcsú, nem nagy
valót;;; s hol a polgárzat igényei a szükséges fügefalevélen tul n e m ' 3 ' ^ ^ s Elérik szemek, mely utóbbiak miként az ebnél,'az értelem¬
terjedve, nagyon könnyen kielégíthetők voltak, hanem egy valódi nek bizonyos fokát árulják el, mi a gazda családjával'való folyto¬
! czivilizált paradicsom, melynek kényelmes országutai vannak, ter- nos együttlét következménye. Az arab ló, mint az eb, tetszése
i. szabadban; majd néha őr gya'• van téve az idö mindenféle vilovakhoz képest
nagyon
takap
gy
járnak; melynek voltak részrehajlatlan igazságot;j r ékos élelmezésben részesül. Naplementekor kap abrakot, mely
szolgáltató birái; bátor és edzett hadserege; éneklő és csillagvizs- némd}'} vidéken árpából,
p , másutt tevetejből, vagy vízzel készült
gáló tudósai, s iskolái, a mikből a nép ezeket megértse; és a hol datolyapépből
áll,
lóherév
d t l é b ő l áll l ó erével
h é l vagy más
á füvei
f l vegyítve. Ha pedig najók nem adta
d a fföld
l d iingyen, h
mind e jókat
hanem azt meg kellett mim- g}'on fáradságos útra kell mennie, nyers és főtt húst adnak neki.
kával szolgálni; mert a Holdhegyek mögött lakónak meg kell fogni I
A
A bbeduinok
*1
öt nemes fajt különböztetnek meg, melyek azonere<
a szelet, meg a vizet és meg a földet, h:i azt akarja, hogy e baromiban íredetileg
^'
mind Nedsdböl származnak s következők :a tanév se
elem egymásnak hasznosan szolgáljon, különben a vizet elnyeli a j m a n e k e } ' e koheyl vagy koklani, saklawye és julfa, mely utóbbi a
fö
W s a földet el hordj
állat,
nek patakjuk nincs
an tahegynyilaiton keres;
mány
Réseket nagy medenczékben felfogni s a széljártát ültetett erdőkkel elzárni, mind emberi kéz feladata volt. Az omajíták paradicso¬
mában dolgozni kellett.
ö yorsasaga es szépsége
Mi volt hát mégis a paradicsomi állapot náluk?
tűnik, uj fajtának lehet alapitója. E különféle fajták lajstroma vég¬
Az, hogy mindenki korlátlanul ura volt munkája gyümöl- telen, mert minden egyes ló származása tanulevéllel bizonyittatik,
cs
enek. — Nem jött abból senki dézmát szedni, nem vetettek rá adót, mely igazolványok apáról fiúra szállnak, s nagy gonddal őriztet¬
nem kívántak önkéntes adakozást; nem hajtottak senkit közmun¬ nek. Az arab ló, legyen bár a legjobb fajtából való, ha más or¬
szágba vitetik, csakhamar elvész. Az arabok a fajt az anya után
kára ingyen; nem érezte senki semmiféle közteher súlyát.
De hát miből élt a fejedelem? Miből tartotta fel udvara fényét, határozzák meg. A lovak száma Arábiában aránylag csekély; uta¬
ttuvel fizette hivatalnokait? hogy tarthatott hadsereget? mivel zási czélokra lovak helyett mindig tevéket használnak.
Az arab lovak gyorsasága és kitartásáról számos történetkét,
jutalmazta a néptanitókat, a tudósokat? mint építtetett községhá¬ \
zakat, védfalakat? miből elégité ki a szultánt, és a helytartó basá- beszélnek ; álljon i t t e g y pár idevonatkozó, kevésbbé ismert adoma.
kat
'
Egykor egy szegényül öltözött arab jött egy sovány lovon
? hu semmi adót sem vett be ?
Isset
basához, ki nagy lókedvelő.
Ez épen a paradicsom eszméjének a kulcsa!
A titok megfejtése egy homokpusztában fekszik, a tenger és
„Tudom, mond az arab, hogy te szép és jó lovakat keressz.
a
noldhegyek között.
Tekintsd meg az enyémet; ha megveszed, 45,000 piaszterért ("mintE sós sivatag, melyen sem fa, sem bokor nem tenyész; melyet jegy 2700 tallér) oda adom."
a
g l y mindennap
mindennap kétszer
kétszer eláraszt s csigahéjakkal hete.. e n őőe r dagály
Isset basa, daczára komoly természetének, hangos kaczajban
ritvejhagy el;
l az omajiták kincstára.
tört ki ez ajánlatra s így szólt : „Bolond vagy te, barátom; lovad
homokpusztában, valahol, fedezték fel a Ptolomaeusok ide- gyöpmesternek való; én nem adnék érte többet 500 piaszternél.
az
t a hirhedett smaragdtelepet, melynek köveivel egykor
Az arab pedig viszonzá : „Megadod te a 45,000-et is, mihelyt
nnaeus Evergetes egy egész trónterem boltozatát kirakatta.
tulajdonait megismered. Parancsold meg embereidnek, hogy leg¬
Két mérföldnyi kerületben e homoksivatagtól nem volt sza¬ jobb lovaidon velem pár órahosszat versenyt fussanak, s fogadni
bad emberi lakást épiteni azon őrtornyokon kívül, mikben a király merők, hogy lovam a tieidet egy félórával megelőzi."
JÓKAI MÓR-tól
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A versenyfutás el lön rendelve, s az arab lova oly jelesül ki¬ mindig készen állnak, nem tudták megfogni, mi szükség van oly
tüntette magát, hogy a basa azonnal kifizette érte a 45,000 piasztert. hosszú készülődésre; azonban a halasztásba beleegyeztek. Midőn a
„Ez még nem minden, szólt az arab, miközben lovára ismét határnapon összegyűltek, az arabok azt kérdezték, hogy hát hány
felpattant. Parancsold meg embereidnek, hogy űzzenek engem mint napig tartson a versenyfuttatás? E kérdés meglepte az angolokat,
ellenséget s lödözzenek utánam; meg fogod látni, mire képes e ló." s azt válaszolták, hogy csak egy óráig fognak nyargalni.
Erre a beduinok hangosan fólkaczagva mondák : „Bizony nem
A mint kívánta, ugy történt. Puskalövésekkel üldözték a futó
arabot, de a nélkül, természetesen, hogy találták volna. Egyszercsak érdemli meg az az egy órai lovaglás, hogy az ember 40 napig kén rá." jAz angolok mentegetőztek, hogy már ez náluk szo¬
elkezd ingadozni, a kantárszár kihull kezéből, ö a földre esik, hol
kás; de bizonyosak benne, hogy lovaik, a 40 napi előkészület után,
magát halottnak színlelve, fekve maradt.
A ló rögtön megáll, rátekint urára s megszagolja; azután vé¬ épen ugy le fogják győzni az arab lovakat is, mint legyőztek min¬
delmi állásba helyezi magát, vissza-visszarug s mihelyt valaki kö¬ den európait. A beduinok kétkedve nevettek; midőn azonban két
zeledik, meg akarja harapni. Miután a támadókat elűzte, urát ujolag angol ló tetőtől talpig felöltöztetve, két sovány, emberi lénynek
megszagolta, végre fülét annak szájához hajtá, mintha parancsot alig nevezhető lovag által elővezettetett,, a beduinok közt oly ren¬
várna tőle. Erre hirtelen fölegyenesedve, egy diadalnyeritést hal¬ geteg hahota tört ki, hogy beillett volna egy kis mennydörgésnek.
latott, aztán urát nyakánál fogva óvatosan szájába vette s vele né¬ Azt hitték, hogy az angolok csak kötekedni akarnak velők, s Kursid basának nem kis fárad¬
hány száz lépésnyire tova¬
ságába került, rábeszélni
nyargalt.
őket,
hogy a versenyfutta¬
A basa, mindezt látva,
tásban
résztvegyenek. Há¬
szinte magánkivül volt örö¬
rom
órai
nyargalásban álla¬
mében, s épen arról gondol¬
podtak
meg,
mely egy adan¬
kozott, hogy minő jó vásárt
dó
jelre
veendi
kezdetét. Az
csinált, midőn a jelenet hir¬
első
félórában
az angolok
telen megváltozott. Az arab
voltak
előnyben,
de csakhafölkelvén a földről, lovára
mar
beérték
s
végre
el is
pattant, s nyakát megsimo¬
hagyták
őket
a
beduinok,
gatván egy rövid kiáltást
ugy hogy mire amazok a
hallatott. Vezényszó volt ez,
czélhoz
értek, az utóbbiak
mire a ló, már a nagy pénzmár jóformán ki is pihenték
Összeo-firel is megterhelve
magukat. De hát a czélnál!
volt, nyilsebesen nekiiramoott tűnt ám ki még a kü¬
dott a futásnak, inig végre
lönbség a két lófaj közt! —
egészen eltűnt a meglepett
Míg az angol lovak lélekzet
bámulok szemei elöl.
nélkül,
egészen kimerülve s
A török nem igen szokta
mozdulatlanul
álltak; addig
elárulni benső felindulását,
az
arab
paripák
vidoran
de annál boszuállóbb. Kép¬
ugrándoztak,
s
türelmetle¬
zelhetni Isset basa dühét, ki
nül kapálták a földet, mint¬
egyszerre lovát is, pénzét is
ha elleneiket uj versenyre
elvesztve, s magát ily csúfo¬
akarnák kihíni. A beduinok
san kijátszva látta. Rögtön
pedig becsmérelve jegyez¬
lovagokat küldött a szöke¬
ték
még : hogy nem kellene
vény után, de egy egész heti
nekik
olyan ló, mely három
üldözésnek semmi eredmé¬
órai
nyargalás
által is te¬
nye sem lön. E közben a
hetienné
lesz.
-f.
basa már feledni kezdte a
dolgot, midőn a szökevény
arab, egészen váratlanul,
Aranymondatok.
isméfr megjelent lovával a
— Az erkölcs sokat emelt
basa előtt, ezúttal egy tevét
már a királyi székre : de a bűn
is hozván magával.
többet vetett le már onnan.
Az arab tisztelettelje¬
— Alf'ons, spanyol király
sen üdvözlé a váratlanul
annyira kedveié a tudományt,
meglepett basát s aztán igy
hogy királyi czimere főékeül
nyitott könyvet választa.
szólt : Te engem nem tar¬
— Arisztcnes kérdeztettottál becsületes embernek;
vén
:
a szorgalmas tanulás által
föl kell tehát világositanom
A magyar viselet t ö r t é n e t é b ő l : 4. Végvidéki és rendes gyalog katona 1730-ból.
mit nyerne? feleié : Önmagammatíamviseletét. Innen otthonomig puszta terül el, melyen hazamentemkor könnyen elra¬ mai szólhatok és e társasági gyönyörökért senkinek sem kell lekötelezve
bolhatták volna pénzemet, vagy meg is ölhettek volna a sivatagon lennem.
— A tudatlan ember sötétségben pislogó világ es hasonló Pohfemuszkalandozó rablócsapatok. E veszélytől csak lovam menthetett meg nak szemefosztott
képéhez . . . Senkinek nem irigylem, mond egy régi bölcs,
kitűnő gyorsasága által. íme, ez magyarázata kétes önviseletem- ki többet tud nálamnál; de szánakozom mindazokon, kik kevesebbet tudnak.
nek. Most, miután pénzemet otthon biztosságba helyeztem, vissza¬
Iparkodjál nagy lenni; középszerűség a nemes szívnek nem elég,|kishoztam a lovat, melyhez semmi jogom sincs többé." Eközben egy ded dolgokban magát felmagasztalni, annyi mint a kicsinyben nagynak és
köny lopózott a beszélő szemébe. „Bocsásd meg gyengeségemet, semmiben valaminek lenni.
— A jó mű önmagát dicséri; a jó erkölcsök megnemesitnek, és a ki
folytatá tovább; egy jó barátot vesztek ma el; ezen teve csak
nagy elméjü, nem szükség, hogy nagyobb legyen . . . ^
szolga az én szememben, mely engem visszaszállít sátoromhoz."
— E g y laczedemonbcli kérdeztetvén, minőnek itelne ő Tirteust a köl¬
A mint tudjuk, az angolok is sokat tartanak lovaikra, és mél¬
tőt,
feleié
: jó ő — az ifjak megvesztegetésére!
tán ; ezek azonban a valódi arab lovaktól nagyon, nagyon messze
— Sokratest, midőn csodálnák, hogy mindig csak az erényről, a csil¬
állanak. Legyen szabad egy adomát elmondanunk. A midőn Kur- lagokról s a felső elemekről pedig soha sem értekeznék, feleié : „ A mik fe¬
sid basa volt Nedsd kormányzója, néhány angol azon indítványt lettünk vannak, azokhoz nincs közünk."
tette az araboknak, hogy ezek velők versenyt futtassanak. Az ara¬
— Bias pedig ezeket a bagoly szemeihez hasonlitá, mondván : ennek
bok ráálltak, mire az angolok negyven napi halasztást kértek, szemei éjjel jók, a nap fényinél pedig vakok : azoknak is eszük a hiúságok
hogy lovaikat kellőleg elkészíthessék. Az arabok, kiknek lovai kutatásában éles, az igazság tündöklésekor pedig homályos.
(Folytatjuk.)

Vázlatok a magyar viselet történetéből.

rózsával; termetén ezombig erő hosszú mellény, derekon övvel
körül kötve; e felett rövid magyar dolmány nyitva; ez és a mel¬
Magyar hadsereg : I. Gyalogság.
lény kétsoros zsinórzattal van díszítve; továbbá magyar szüknad(Folytatás.)
rág és topán. Válláról hosszú galléros köpönyeg foly alá. — Fegy¬
A múlt század elején már lényeges változásokon ment keresz¬ vere hosszú nehézkes, de rövid-szuronyos puska és rezes kard,
tül a magyar gyalogság öltözete, s azóta csaknem minden századne¬ mely derekáról függ. — Öltözete szinei ezredenkint változók.
A második alak egy magyar gyalog katona hasonló föveggel;
gyedben változott, mindinkább kivetkőztetve magyaros jellegéből.
hosszú
fehér mellénye, veres zsinórzatu és veres övvel körülöveAz idegen formák világos hódításai fokonként több tért foglaltak
i
zett.
E
felett van hosszú fehér kabátja, veres (vagy más színű)
el öltönyén, annyira, hogy napjainkban már csupán csak a nadrág
hajtókával
s lehajtott gallérral. A zsinórzat helyét hármasával két
és bakancs az, a mi magyar eredetű, a mi magyar gyalogságunk
szakaszba
osztott
széles, bojtos, veres sujtás pótolja; kabátjának
külsején.
A paróka-kor nem nagy befolyással volt viseletünkre, leg¬ első és hátulsó szegletei összetüzvék. Ez a boldog emlékzetü frakk
alább parókát nem viselt egy j óravaló magyar sem. — Annál na¬ bölcsője volt, melyből ez utóbb teljesen kinőtte magát. Ezen öl¬
gyobb hódítást tett nálunk a ezopj kora. A mit a férfierő kény¬ tönydarab már vegyitéke az attilának és frakknak. — Lábait ma¬
szerrel sem vihetett végbe, létesité azt a női kormány befolyása; gyar veres nadrág zsinórzat nélkül és fekete topán födi. Fegyvere

P a r a s z t - l ó f u t t a t á s
a

lovagias magyar nemzet a nő-királyt megtudta védni külellenei*öl, de nem tudta megvédeni önnemzetiségét az idegen elemektől,
Kiért miután haját nőies kontyba sodorta s felpántlikázta, ruháza¬
tában is az idegent kezdette követni.
E kor kinövése elterjedt a komoly harezfiakra is. Itt kezdődik
a ma
gyar gyalogság jelmezének elnémetesitése. így már a XVIII.
szazad másod tizedében a hadsereg szerveztetvén, s az osztrák mód
szerint ezredekbe osztatván fel, rendes egyenruhát kapott. De ezen
egyenruhákon is már észrevehető az idegen elem befolyása, — a
mennyiben a ezopfon kívül, a magyar szokás ellenére, már hosszú
mellény és nyitott dolmány fordul elő.
Nézzük mellékelt rajzunkat.
Az első alak egy magyar végvidéki gyalog katonát ábrázol
1730-ból; ez még teljesen magyar öltözetet visel. Fején magas,
egyenes föveg ellenző nélkül, a főveg közepe táján elől egy réz¬

a p e s t i

g y e p e n .

szintén hosszú szuronyos puska és kard. Bal válláról jobbra függ
fehér szíjon a tölténytáska, ellenkező irányban pedig egy vékony
szíjon tarsolya.
Vizkelety Béla.
(Foly, k6velki)

Paraszt-lófuttatás a pesti gyepen.
A lóversenyek, a jelenkornak ezen olympi játékai csaknem mindenütt
egyformák, mert e tekintetben átalában az angol szokások vannak elfogadva,
annyira, hogy e szokásokat ugy az urak, mint a lovászok, nemcsak a lovaglási módban, de még a ruházatban is majd mindenütt utánozzák. Jellemző
különbséget csak akkor veszünk észre, ha a futtatásban a köznép fiai is
résztvesznek. Ez eset pedig a paraszt-lófuttatásoknál szokott előfordulni,
hol a nép fiai nemzeti sajátságaikat, eredeti lovaglásmódjokat tartózkodás
nélkül érvényesitik. Máskép üli és sarkantyuzza lovát a magyar, máskép a
lengyel, s mind a kettő ismét máskép, mint az angol. Már csak azon körül¬
mény is, hogy a különben czélszerű lovászruhát a nemzeti viselet váltja fel,
a paraszt-lófuttatást festőibbé, érdekesebbé teszi; azon megszorítás pedig,

S79
hogv c verscnvbcn csupán azon országbeli lovakon lehet résztvenni, hol a
A történelem nem mutat fel századot, mely az emberi nemre
futtatást tartják, — mondjuk, ezen megszorítás a versenyt mintegy nemzeti nézve oly szerencsétlen lett volna s arra annyi nyomort árasz¬
becsületbeli dologgá, va<iy legalább nemzetgazdászati ügygyé emeli, mint¬ tott volna, mint a tizennegyedik.
hogy köztudomás szerint, ezen futtatások valódi czélja: a hazai lófajok neme¬
Mindjárt az első tizedben (1310-ben) egy hét évig tartó kór¬
sítése.— Az idei futtatáson a „mezei gazdák dijára" csak hárman versenyez¬
vész
kezdette pusztitani egész Európát. Strassburgban 13,000,
tek : u tn.Üzelrezky György pesti 8 é. sp. her. ,,Bandi'". Pauer Márkus pesti
Bázelben
14,000, Mainczban 16,000, Kölnben 30,000 ember esett
5) é. p her. ,,Csinos.•• és Szvitek József pesti 8 é. p. k. „Kese" nevű lová¬
val. Volt méíí ezeken kívül egy negyedik is, kit azonban a versenyzők közé e kórvésznek áldozatul. Sok város majdnem egészen megfosztatott
nem lehetett számítani, mert lova két ízben is elhagyta a pályatért s igy lakóitól. — Egy nagy üstökös csak 1305 ben, tehát a betegség

többé szó sem lehetett róla, hogy társait utóiérje; pedig egész valószínűség e l o tt 5 évvel mutatkozott.
szerint ez lett volna az első nyertes, miután jobb is szebb is volt társainál;
Harmincz évvel ezután (1347-ben) bekövetkezett a borzasztó
hibája c s u p á n
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Szelec/kv, a másodikat (Tört.) Pauer, a harmadikat (25 i't.) Szeipek ..verte ! doghalal ( p e s t i g mely kesobb „fekete halai' nev alatt lett ismeel: a mi nem i-en nagv diesősé-, midőn annvian vannak a versenyzők, hogy [ rétessé. E betegség Ázsia északi részéből származott, s 5 evi tarmindegyikökre jut egy-egy díj, s ígyy mindegyik győzelme bizonyos. Csakjtama
Csak tama alatt az egész föld
tolü minden ismert tartományait bejárta. —
azt sajnáljuk, hogy a ..mezei gazdák: dijára" oly kevesen versenyeztek, ho-i Általa oly tömegestől söpörtettek el az emberek, hogy a hullák
lőtt kétségtelen, hogy a lóversenyek dic
Bagdad, Diar¬
lieső alapitója a fősulyt a mezei kisebb; rakásonként maradtak az utczákon eltakaritatlanul.
eltakí
gazdák lovainak javítására helvezte: de ennek oka többek •éleménve szerint bekir és Damaskus városok lakosaikból majdnem
egeszen kipusza lehető kárral arányban nem álló dijak csekélységében keresendő, melyért, tultak. Guzában egy hónap alatt 22,000 ember, Londonban
80,000.
mint úgyis bizonytalanért, nem mindenki koezkáztatja épen legjobb lovát.
Parisban közel a lakosság egy negyedrésze esett a pusztító beteg¬
ségnek áldozatul. Lübeckben egyetlenegy éjen 1600, Bécsben há¬
A z ű § t i\ k ö 8 ö k r ö 1.
rom hónapon át naponkint 700—800 ember halt meg. — Az év¬
könyvek feljegyzései szerint egy nagyobb üstökös 1347-ben, egy
1):-. BARDOCZ LAJOSTÓL.
pedig 1351-ben jelent meg. E szerint tehát a mily joggal rá lehet
(Folytatás 1
fogni az elsőre, hogy a betegséget előidézte, oly joggal tarthatjuk
Schnurrer évkönyvei (Chronik der Seuchen) szerint, a 165-dik az utóbbit ugyanazon baj megszüntetöjének.
évben Ív. u. egész Európában, Kis-Azsiában és Afrika északi részei¬
Ugyanezen fekete halál 1356-ban ujabban kitört, s ujabb 5 év
ben egv, a kórvészhez (pestis) hasonló járványos betegség kezdett alatt még iszonyatosabban dühöngött, mint előbb. Petrarca, ki
uralkodni. — Egy hasonló kórvész a 182-dik évben Olaszországot Lauráját általa vesztette el, s ki azért e csapást igen élénk színek¬
lakosainak majdnem egy harmadrészétől fosztotta meg, s oly nagy kel festi le, azt állítja, hogy Olaszországban 1000 ember közöl alig
mértékben dühöngött, hogy Rómában több héten át naponkint maradt 10 életben. Lehet, hogy a kedves Laurája elvesztése miatt
mintegy 2000 ember esett e borzasztó betegség áldozatául. — Ké¬ elkeseredett költő egy kissé nagyit, de tudósítása mindenesetre
sőbb, Valérián császár alatt, a harmadik század közepén, megint arra mutat, hogy a hazájára mért csapásnak iszonyú nagynak kel¬
egy pusztító járvány ütött ki, mely 15 évig emésztette a római lett lennie. Mint az évkönyvek beszélik, Kölnben 20,000, Avignonbirodalom népeit. Es mindezen években egyetlen egy üstökös sem ban 17,000 lakó esett e betegségnek áldozatul. Oly annyira haltak
mutatkozott.
az emberek, hogy sok városban a hullákat csak az utczára hány¬
Az 542-dik év egyike volt a legszerencsétlenebb éveknek. Ez ták ki; az eltakarítás lehet len volt. — Üstökös az egész idő alatt
év t. i. a legpusztítóbb járványok egyikének kezdetét képezte, me¬ egyetlenegy sem mutatkozott.
lyek Európát valaha meglátogatták. E borzasztó csapás, mely te¬
A pusztító járvány 1307-ben harmadszor is kitört, és „Vitusmetkezéssel jelelte útjait, átalános terméketlenséggel s nagy sáska- táncz" név alatt 1374 ig dühöngött. A szerencsétlenek, kiket e
pusztitásokkal kezdődött és 50 évig meg sem sziint. Mondják, hogy betegség megragadott, addig szaladgáltak, tánczoltak és őrjöngaz úgynevezett keleti pestis ekkor származott át Európába. Nagy tek, m í g élettelenül rogytak össze. A népek e végtelenül tartó
volt a pusztulás, de az egész korszakot képező idő alatt, mint Olbers csapások által anyira megrémültek, hogy minden vagyonukat az
irja, egyetlen egy nagyobb üstökös sem jelent meg.
egyházaknak
és kolostoroknak hagyták, s a világ végét készültek
'6- ,
Az évkönyvek ezen 7 év alatt sem említenek egyetE szerencsétlen időből egy,
ma is divatozó szokás veszi bevárni.
kezdetét, melyet meg is említek. Azon szerencsétlenek, kik a járvány lenegy üstököst is, egész 1375 évig.
De felhagyok e sok szerencsétlenség elősorolásával. Az előáltal megrohantattak, heves tüsszögésekkel és ásitásokkal kinoztattak. Ugyanazért nagy G^rgelv pápa megparancsolta, hogy azon adattakból, kinek szive és esze helyén van, beláthatja, hogy annyi
betegek, kik ásítanak,szájokra keresztet vessenek; azoknak pedig,kik ok van amellett, hogy az üstökösöket a szerencsétlenségek okozó¬
tüsszentenek, a körülállők azt mondják : „egészségére adja Isten!" jának tartsuk: mint amellett, hogy ne tartsuk. Es ez csak az elő¬
Keleten a 717-dik évben
három évig tartó kórvész kelet¬ sorolt történeti adatokra vonatkozik. Az, ki a természettudomá¬
kezett, mely e rövid idő alatt kiszámithatlan pusztításokat vitt nyokba jobban beletekintett, sokkal magasabban áll, semhogv
véghez. Csak Konstantinápolyban 300,000-re teszik azok számát, babonás jövendömondásokra hallgatna. — Elég szomorú dolog, hu
kik ezen betegség áldozatjául estek. Üstökös azonban az egész idő¬ azt kell tapasztalnunk, hogy az emberek a helyett, hogy a műve¬
lődés és felvilágosodás gyarapítása által az előítéletek nyügébói
ben sehol nein mutatkozott.
A 996-dik évben a .,szenttüz," nevű betegség terjedett el Eu¬kibontakoznának s mind maguk, mind embertársaik jólétét 61011107rópában. Ezen igen nagy mértékben ragadós nyavalya, melyből difanák : közepette a nyomornak, maguk gondólnak ki alaptala:.
később a „szent Antal tüze" származott, igennagy pusztításokat bajokat és kisértetes rémképeket, hogy azokkal gyötörjék magukar
és embertársaikat!
vitt véghez. Nagyobb üstökös ez időben sem volt látható.
Az 10!)2-dik évben mind az emberekre, mind az állatokra
Ha az üstökösökről mondottak és mondandók elég alaposak
lesznek
is arra. hogy az irántok uralkodó balga hitet (mintha ez
nézve valóságos pusztulás következett be, mely 5 évig tartott.
égitestek
háború, földrengés, betegségek s több ily csapásokat
A szerencsétlen kórvészben; mely igen nagy mértékben elterjedett,
rakásra haltak az emberek, Ugy hogy némely vidékek pusztává idéznének elő. vagy azokat elöhirdetnék), megingassák, vagy ittváltak, mások pedig még szerencsésebb körülmények között is la¬ ott eloszlassák : találkozni fognak nem kevés számmal mégis, kik
kosaik íelét vesztették el. Már azt hitte a nép, hogy az utolsó Ítélet az üstökösöknek az időjárásra (hidegre, szárazságra, zivatarokra,
fog bekövetkezni. Maguk a házi állatok a hegyekbe és erdőkbe légtünetekre) nem kevés befolyást fognak megengedni, sőt tulaj¬
menekültek a pusztító nyavalya elöl, s ott elvadultak. Az utolsó donítani.
években Paliistinába származott át a rémitö kórvész, s ott a többi
Hogy az üstökösök bármily közel járjanak is földünkhöz, sem
között, a keresztes hadat is nagy pusztítással támadta meg. — hideg telet, sem szárazságot, sem zivatarokat elő nem idézhetnek,
Jeruzsálemben több héten át 500 ember halt meg naponkint. An- ép oly bizonyos, mint az, hogy erre nézve az előttünk ismeretestiochia majdnem egészen kipusztult. Az első keresztes hadsereg¬ bolygók sem birnak semmi befolyással. Ha valamely üstökös képes
ből két hónap alatt 200,000 embernél többet söpört el e betegség. volna telünket hideggé vagy nyarunkat forróvá tenni, akkor azt
— Nagyobb üstököst azonban, mint Olbers jegyzetei róla kezes- nemcsak egy télre vagy nyárra nézve eszközölné, hanem mindéi
1097. évben, tehát 21 évvel a betegség előtt bekövetkezendő időkre; és pedig oly módon, hogy földünket >.tgy
kednek, csak 10 <
5 évvel az után lehetett látni.
nagy katasztrófa által utjából kisodorván, azt vagy a naphoz köze-

lebb szorítaná, vagy attól messze távolra elhurczolná, vagy földünk
tengelyének irányát változtatná meg.
Lehetséges-e ez, és csak távolról is valószinü-e, csak később és
ott fogok reá felelni, hol arról lesz szó : mennyire van okunk az
üstökösök által előidézhető katasztrófától félni, és mennyire nincs.
És most térjünk át az ismeretesebb üstökösökre, lássuk az
utakat, melyeken ez égi vándorok bolyganak, és vizsgáljuk az időt,
melyet pályájok megíütására szükségeinek.
Hogy találta fel Newton a nehézkedés (gravitatio) törvényét,
hogy ült ö Woolsthorpon kedvencz kertjében, hogy esett le az alma
a fáról, és mikép elmélkedett a nagy férfiú ez almaesés felett, e
szűk tér, meg nem engedi, hogy elbeszéljem. Ránk nézve elég annyit
tudni, hogy egy alma leesése vezette Newtont a nagy felfedezésre,
azon törvény felfedezésére, mely szerint a milliónyi égi testek
millió és millió mérföldekre terjedő pályájokat a megmérhetlen
világűrben a legnagyobb rendben s a legszebb egyetértéssel meg¬
futják és ismét újra kezdik.
Első, ki a nehézkedési elméletet az üstökösök pályafutásának
kifürkészésére használta, Halley volt a múlt század elején. Már 24
üstökös útját kiszámította volt, midőn azon észleletre jött, hogy
ezen 24 üstökös közöl háromnak az útja, vagyis pályaelemei any-

nyira összeegyeznek, hogy a három különböző időben mutatkozott
üstököst ugyanazon egy csillagnak kell tekintenie. A bu várié rím
tehát ezen üstökös pályafutási idejét 75 — 76 évre számítván, ki¬
mondotta, hogy ezen üstökös az 1758-dik év végón vagy az 1759dik év kezdetén ismét meg fog jelenni.
El lehet gondolni, hogy a buvárférfiu a megjelenési napot meg
nem mondhatta, mert még nem volt azon helyzetben, hogy azon
akadályokat, melyek az üstököst nagy útjában késleltethetik, ki¬
számíthatta volna.
K nehéz feladat megoldását tehátClairaut,egy franczia mathematicus vállalta magára, kit hosszú munkájában Lepaute tudós
asszonyság segitett. E két számító tehetség latba vetvén azon aka¬
dályokat is, melyek az érintett üstököst pályafutásában késleltet¬
hetik, hat hónapig szakadatlanul számított, s az eredményt ekkép
hozta ki : hogy az égi vándor 1759-dik évi april 13-dikán fog be¬
lépni a napközeibe (perihelium); 30 napi késedelemre vagy siet¬
ségre azonban időt engedett neki.
Az egész világ figyelme az üstökös megjelenésére volt irá¬
nyozva, s a kíváncsiságtól feszült emberi kebel nyugtalan türel¬
metlenséggel várta, vájjon a nevezetes jövendőlés beteljesedik-e
vagy nem?
(Folytal>sa „„,„,„.,.,

T A R H Á Z.
Ilazaíiui megtiszteltetés.
E lapok 27-ik száma közié azon megtiszteltetést, mit Vácz városa az
1848 9. korszak egyik legnagyobb férfiának, Földváry Károlynak nyújtott.
Szabadjon, folytatólag, a következő okmányokat adnom. Helyesen mondja a
szerkesztőség, hogy a katonai érdemek méltatásának csakis örvendenünk
lehet; s ki az e hazában, kivel e téren a két Földváry a versenyt ki nem állaná? Pest, jul. 27-én 1861.
K. Gábor.

Földváry Sándor levele Szeged városához.

Nem az anyagi érdek szennyes kapcsai, hanem a közös áldozás szent
emlékezete szőtt engem Önökhöz elválhatlanul; s valamint nincs e földön
jutalom, mely becsben azt, mely engem Önök polgártársává teve, megha¬
ladná, — ugy legyenek Önök meggyőződve, hogy engem, valamint mind¬
nyájunkat, csakis ez egyre tanitott amaz immár derülni kezdő gyászidő.
Isten után minmayunkra számítva egyedül,ha a haza ügye hívni fogna;
ne érdek vagy gyáva számítás, hanem a kötelesség szent érzése vezessen
bennünket. Az mindent — legyen diadal vagy szenvedés — megszentesit.
Fogadják Önök, Uraim, tiszteletteljes üdvözletemet
Apátfalva, január 7-én 1861.
hív honfitársuk :
Földváry Sándor, szegedi polgár.

Tisztelt polgártársaim! Azon korszak, mit e nemzet feláldozó hűsége
a haza megszentesitett törvényeihez kitörölhetlenül vésett a világtörténe¬
lem évkönyveibe : reám nézve csak azért is fcledhetlen maradna, mert, jó és
balszerencse közt, önökkel kézfogva róvhatám le, parányi részben bár, haza¬
fiul tartozásomat.
(A f e l h í v o t t m e l l é k l e t e k )
Hű törekvéseimet a legfőbb jutalom koszoruzta : polgártársaim elis¬
•/.
I.
Mi
szabad
Szeged
Város közönsége adjuk tudtára jelen levelünk
merése, mely, tulkedvezőleg, nem tehetségeim csekélységét, hanem az akarat
rendiben
mindeneknek,
a
kiknek
illik : hogy tekintetbevevén a hareztéren
őszinteségét mérlegelte.
bölcs
vezényleténél,
rettenthetlen
bátorságánál fogva, Sz.-Tamás, u<«-y a
S e szíves elismerést önök, Uraim, még azzal tetézték, hogy 1849.
Római
sánezok
alatt
a
vad-rácz
lázadók
ellen vívott győzedelem által e°Váapril 15-én költ s az • . I. hajlított végzésök által, e lelkes hatóság kebeléhez
rosnak
a
haza
előtti
érdem
elismerését,
dicsőségét
előidéző helybeli szabad¬
közvetlen kötelékkel is csatolandók, -polgárai sorába érdemesítek igénytelen
személyemet; sőt, hogy e legfensőbb jutalom emlékezete családomban is mozgócsapat őrnagyának Fóldváry Sándornak a magyar hazára, ugy köz¬
vetve e Városra dicsőséget árasztó vitézségét, hívségét s hasznos szolgála¬
megörökittessék : számomra száz lánez földet adományozni méltóztattak.
tait, melyeket Hazánk és e Város javára, boldogságára, dicsőítésére minden
Hatósági megbizottaiknak •/. II. alá hajlított jelentése mutatja, hogy alkalommal tanúsított, és jövendőre is — a mint erősen hiszszük — tanusi€
határozat törvényes formában végrehajtatott, s én az adományozott terület tand; bár működésének, vitézségének, bajnokságának legszebb jutalmát az
birtoklásába tettleg is bevezettetem. Azonban
öntudat édes érzelmeiben találhatván fel, vitézségének s szerzett érdemeinek
Mihamar elkövetkezett azon gyászidő, mely hazánk ezredéves alkot¬ méltánylata anyagi jutalom által alig lehetne elérhető; minthogy azonban
mányát felrombolva, az egyes polgárokat személyes jogaikban is az önkény Mi, a kivívott magasabb polgári érdemek kitüntetésére, hatalmunkban álló
v
édetlen áldozataivá tette.
Mint annyi másra, reám sem várt kedvező sors. Az akkor Szegeden
luüongott, s ujabban, hivatalos rablásai miatt 8 évi súlyos börtönre elitélt
, melyr
raál Ede, kormánybiztos sietett, c szabad hatóság fölebbi törvényes határ<
Jzatait megsemmisítve, az általam immár tettleg birtoklott teriiletet igaz- közönségét a helybeli szabad-mozgó-csapat oktatása körül tanúsított fáradSa
,o> jog és törvény ellenére, bírói eljárás s ítélet, vagy bár felsőbb rendelet hatlan munkássága — mint a következés mutatta — sikerrel koszoruzott
intézkedései, rettenthetlen bajnoksága, Sz.-Tamás és a Kómái Sánezok be¬
nélkül, puszta ránkor- s gyáva boszuból elkobozni.
vételével e Városra árasztott dicsőség által örökre lekötelezte — ezennel
Tűrtem és hallgatók, igazságot csakis az :'isteni gondviseléstől vár- Szeged város lakosai sorába iktatjuk, számláljuk és sorozzuk; — egyszers¬
v
W a, mely ítéletet mondó leend jók és gonoszok fölött.
mind azon hősies vitézségének némüleg örök emlékitéseül, mely a helybeli
, , ^°gy törvényes tulajdonom visszakövetelése miatt az adományzó ha- s?abad-mozgó-csapatot Sz.-Tamás és a liómai Sánezok bevételénél — hol a
to
ság ellen indítsak törvényes keresetet; azt a hála érzelmei nem engedek, Sánezok megrohanásaiban elsők valának — a dicsőség mezejére vezette, és
akkor sem, midőn e válságos időkben a polgári szenvedés gyötrelmeihez az hírnévvel magasztositott többször nevezett Földváry Sándor őrnagynak, és
anyagi életnek gyakran rideg igényei is járulának.
általa örököseinek, tisztelet-adókép Szeged Város közös pusztájából azon
Nem mellőzhetem elismerés nélkül, hogy a városra erőszakolt akkori 100, azaz : egyszáz láncz földet, melynek határa és fekvése az ide A. alá
hatóság, elkobzott birtokom használatába lépett ugyan, de, az adományozás
J°Serv^nyességét nem tagadhatva, sőt hallgatagon elismerve azt, folyvást
IcuLon kezeld alatt hacyá. Többet a felsőbb kegyelem embereitől nem vár¬
telekkönyvünkben nevére is írattuk; adván ajándékc
oJ
hatók.
^
engedvén Földváry Sándor őrnagynak és örököseinek teljes tulajdoni jogot
Miután annyi millió szív cpedett e hazában : a jobb jövő hajnala immár ezen egyszáz láncz földre nézve mindazt végbevihetni, mit hasznára, javara
pirulni kezd; a j O g e s z m é j c nincs száműzve többé, s az elnémított igazság lenni tud, vél és ítél.
ajkam hazaszer te nyiladoz a zár.
Melynek hitelére s állandóságára nézve, adjuk Városunk hiteles pe¬
Most járulok tehát én is önök elé, tisztelt polgártársaim, Önöktől
csétjével
erősített jelen adománylevelünket.
várva vissza, letartóztatott javadalmaival együtt azt, mit egykor jóakara¬
Költ
Szegeden ezer nyolezszáz ncgyvenkilenczcdik évben Április hó
tukból vevék. Ne a kegyelem szava; ne a bírói eljárás kényszere helyezzen
engem törvényes birtokomba s javadalmaiba vissza : akarom, hogy ez ujolag 15-ik napján tartott közgyűlésünkben.
•íz uj életre támadt hatóságnak önkéntes cselckvénye legyen.
Kiadta Kolb Antal, aljegyző.
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•'. II. Mi Szegedváros Tanácsa adjuk tudtára jelen levelünk értelmében
mindenkinek : hogy midőn hazánk szolgálatját, a közjót s ezen város ügyeit
érdeklő tárgyaknak folytatása s elintézése végett alulirt napon s esztendő¬
ben összegyülekezve tanácsi ülést tartottunk volna : akkor mutattatott a
következő tartalmú jelentés :
Alábbirtak, tisztelt Polgármester Vadász Manó urnák az ide • . alá¬
csatolt elnöki meghagyása folytán : Vitéz Földváry Sándor Urnák, mint
Szegedváros részéről kiállított mozgó-csapat Őrnagyának, a Szent-Tamási
és a Római sánczoknál kivívott diadalért, ugyané város által megjutalmazásaul adott 100 hold kaszáló-föld birtokába leendő beiktatására s törvé¬
nyes bevezetésére kirendeltetvén; hivatalosan jelentjük a tisztelt Tanácsnak:
hogy folyó évi április hónap 28-án a helyszínén megjelenvén, s ugyanoda a
már mérnökileg határokkal kijelelt kaszálóhoz közelebb) eső Bán Ferencz,
Kaszó József és Bán István szomszédokat meghivatván. Mihálfi Józsefvá¬
rosi főügyész, Maróthi Mátyás városi mérnök, Baurnfeind Ferninánd, Habi
József és Szűcs József városi képviselők, Szabó Imre aljegyző, Eeiner Alajos
Turszky-őrnagy, nemkülönben Schmid Ferdinánd, Molnár Márton, Pataki
János, Muszeli József és Bizinger szabad-csapatbeli századosok, Váradi
Ignácz főhadnagy, Bérczy Kálmán, Milkovics Gergely, Hegedűs József,
Szilber Ferencz, Hammerschmid András, Zombory Antal hadnagyok, Stuhl
Sándor sebész, Hencz Károly, Szőke Imre, Szabó Elek, Ekmájjer László,
Kovács István, Megyesi Dani, Jung Antal, Molnár Imre, Straka János, végre
Vékes Ferencz, Szeghő János, Rónay János Tanácsnokok és Babarczy
József nemzetőr-kapitány, mint meghitt bizonyságok jelenlétükben felol¬
vasván, mindenekelőtt a közgyűlés által kiadott adománylevelet, s ennek
következésébe tisztelt Földváry Sándor őrnagy urat, azon 100 hold kaszá¬
lónak határait körüljárván, őt személyesen annak birtokába, jelesen a III-as
könyv 13-ik és 14-ik czime értelmében, bevezettük, s egész ünnepélyességgel
beiktattuk, senki ellent nem mondván. Szegeden, május 18-án 849. Bérczy
Antal mk. kirendelt tanácsnok és Dani Ferencz mk. kirendelt tanácsnok.
•/. a l a t t i o k l e v é l :
Szabad Szegedváros közgyűlése által Vitéz Földváry Sándor Őrnagy
Urnák kitűnő vitézségeért, s kebelünkből kiállított egy zászlóalj mozgócsa¬
pattal a Szent-Tamási, ugy a Római sánczoknál kivívott diadalaért, ugyane város közös pusztájából adott száz (100 olvasd) hold kaszálóföld birto¬
kába leendő átadása, beiktatása- és törvényes bevezetésére t. ez. Dani Fe¬
rencz és Bérczy Antal tanácsnok urak elnökileg ezennel kiküldetnek, jelen¬
tésük miképi eljárásokról elváratván. Szegeden, április 27-én 849. Vadász
Manó mk. polgármester.
0 Tudományul vétetik.
Melyről adjuk ezen városunk hiteles pecsétjével megerősített bizonyitó
levelünket. Szegeden 1849-ik évben, május hó 22-én tartott tanácsülésünk¬
ből. — Kiadta Kolb Antal aljegyző.

A Borsodvármegyei Honvéd-egyesület levele Szeged
városához.
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Irodalom és művészet.
4- Az Akadémia kiadásában megjelent : „Közönséges természettan."A művelt rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek dijával az Aka¬
démia által jutalmazott pályamunka. Irta Greguss Gyula. 224 lap, 98 ábrá¬
val. A becses munkát ajánljuk mindazoknak, kik a természettudománytól
nem idegenkednek.
+ („A szolgabirói hivatal" czimü munka Zsoldos Ignácztól) Müller
Gyulánál bővített harmadik kiadásban jelent meg. E mű 1843-ban az aka¬
démiai nagy jutalommal koszoruztatott. Ara 3 ft 40 kr. Kétségkivül nagy
keleté lesz. Ugyancsak Müller Gyulánál jelent meg : „ Váltó- és csödügyék¬
ben a tekintetes királyi váltó feltörvényszéken és főméltóságu hétszemélyes
táblán megállapított elvek." 40 lap; ára 60 kr. — Örömmel látjuk az élénk
mozgalmat jogi irodalmunk terén. Vajha eszébe jutna valakinek, a magyar
magánjogot is, az 1848-iki törvények szellemében s az országbirói értekez¬
let megállapodása szerint újból átdolgozni s közrebocsátani kényelmesb
használhatás végett.
+ Szegeden Burger Zsigmond könyvnyomdájában megjelent : „Fejes
István költeményei." Első kötet; 186 lap; ára 1 ft 20 kr. A fiatal szerzőtől
lapunk is gyakrabban közlött néhány csinos költeményt.
-f- Pfeifer Ferdinándnál ily czimű röpirat jelent meg : „A kérdéshez."
Irta Zichy Antal. 44 lap; ára 40 kr. Nem szükség mondanunk, hogy a röpi¬
ratban fejtegetett „kérdés" alatt a magyar ügyet kell érteni.
+ {Az „Alföld") czimű politikai napi lap Aradon, Márton Ferencz
szerkesztése mellett e hó elejével megindult. Az eddig megjelent számok
szerkesztői jártasságról tesznek bizonyságot.
+ (Uj magyar lap.) „Szatmári Értesítő" czim alatt Szatmáron f. hó
eleje óta uj magyar hetiközlöny indult meg, mely „a közhasznú ismeretek,
tudomány, irodalom, kereskedelem, ipar és gazdászat köréből" meriti köz¬
leményeit (ugylátszik, az első szám kivételével, melyben e rovatok egyikét
sem találjuk fel, lévén benne : „E lapok t. olvasóihoz;" — „A szatmári
diákok gyásznapjai" történeti beszély; — Szatmári szemle; — Bel- és^külföldi tárogató. Punktum.) Szerkesztő : Börkei Imre (?), lapvezér (?) Ábrái
Károly. Még egy jó korrektort is ajánlanánk.
+ (A budai népszínház fölsegélésére ,,Thalia-albumotí<) szándékoznak
kiadni. Jó gondolat; kivált ha a remélt anyagi haszon mellett, irodalmilag
is nyereségnek lesz tekinthető a tervezett album, mert különben jobb, ha
elmarad, legalább nem rontja az irodalom hitelét, mint ezt több jótékonyczélu albumnál sajnálattal kellett tapasztalnunk.
+ (Pályadíj-kitűzés.) Molnár György a budai népszínház igazgatója
egy a népéletből merített, 3 vagy 2 szakaszos népszínműre az énekrészek¬
kel együtt 50 db. arany pályadíj t tűz ki, mely a pályázó művek előadásai
után fog a legjobbnak odaitéltetni. A pályanyertes mű második és harmadik
előadatásakor a tiszta jövedelem harmadrészét nyeri, azontúl 10 száztólit. A
versenyző és előadásra bocsátott művek, melyek a kitűzött jutalmat meg
nem nyerik, az elsőt kivéve, minden előadásból öt száztóli dijt kapnak. Az
elfogadott s előadásra került művek a népszínház tulajdonai lesznek. A pá¬
lyázó művek Molnárhoz (Buda, főuteza 591. sz.) szept. 15-ig küldendők be,
névaláírással, vagy a nélkül.
+ Emich Gusztánál ily czimü munka jelent meg : „Országgyűlési
árny- és fényképek" Rajzolta Kákay Aranyos. Szerző e munkájában a felsőés alsóház némely tagjait mint szónokokat néhány rövid s többnyire
jellemzó vonással ismerteti. A munka már a ,.Sűrgöny"-ben is megjelent.
74 lap; ára 60 kr.

Nagytekintetü közönség, Mélyen tisztelt polgártársaink!
Hirlapi utón értesültünk, hogy Önök azon adományozást, melylyel
Földváry Sándor tagtársunknak alkotmányos szabadságunk harczaiban
vívott hős tetteit nem annyira jutalmazni, mint a késő nemzedékek számára
megörökitni teljes jogérvénynyel határoztak volt, s mit a bennünket sújtott
Ipar, gazdaság, kereskedés.
önkényes kormányhatalom már csak ezért sem [hagyhata tiszteletben — sza¬
-\- (Gr. Barkóczy János a londoni világkiállítás érdekében) alakított
badulásunk első pillanatában az illetőnek ünnepélyesen visszaszolgáltatni
magyar központi bizottmány által küldetett Bécsbe, hogy e bizottmányt
méltóztattak.
illetőleg a szükséges lépéseket megtegye. A m. k. helytartóság erélyesen
Dicsőséges példa ez, hogy mind e rom, mivé ezredéves nemzetéletünk
támogatta a bizottmány kivánatait, mig bizonyos körök ezekben is kizáró
egy hosszú tizeden keresztül pusztító kitartással dulatott, sem az igaz ma¬
irányt látván, nem engedik meg, hogy Magyarhon ugy vegyen részt a londoni
gyar sziv érzelmeit eltemetni, sem a múltnak ragyogó emlékeit kihamvaszvilágkiállításban, a mint önmaga óhajtja. Szóval, Bécsben azt akarják, hogy
tani nem bírta.
Magyarország csak mint osztrák tartomány szerepeljen a kiállításon. De
Es dicsőséges példa reánk nézve, kik a hazafiui cselekvés fényes teréről már akkor inkább sehogy, mintsem igy. A „cs. kir." czimet köszönjük aláea gyötrődés és ínség nesztelen csendébe — a sors kegyetlen kegyelme által san, de nem élünk vele.
fenhagyott élőhalottak — temetteténk, hogy e nemzet él és emlékezik.
+ (Belsö-Szolnokmegyében gazdasági-egylet) felállítása határoztatott
Bérenczeinek dús zsoldot ad az önkényes hatalom, s ekként megfizette
el,
melynek
tervét kidolgozni egy bizottmány azonnal ki is neveztetett.
őket; a polgári hűség a szívbe veteményezi az élet magvait, hogy az első
+
(A
pesti
vámvonali örségek) f. hó 4-ike óta megkettőztettek.
napsugár felviraszsza enyészhetlenül. — Ily tettek azok, mikből, Szent köny¬
vünk egyik nagy férfia szerint, „vetés lesz."
Közlekedés.
Az ókor hitregéje szerint megelevenültek a halottak csontjai s az
+ (A f. hó 3-iki vihar) az összes távirda vonalok működését meg¬
elszórt sárkányfogak pánezélos vitézekké kelének; a keresztény megváltás,
nagy és véres munkája erőt vett az örök enyészeten, s a porló sirok fölébe akasztotta.
+ (Györvárosa elhatározta) a kereskedelem emelése végett, a kis Du¬
örök ifjú koszorukint, tüze & feltámadás magasztos hitét :
Polgártársaink! íme fogadjátok a becsület megujitott szent esküjét, nát egész Gönyőig kikotortatni. Az erre szükséges 30,000 ftnyi költséget a
• hogy ha az óra, mely számot lesz kérendő a sáfároktól, egykor ütni fog, ott takarékpénztár kölcsönzi, melyet a város 2000 ftnyi részletekben fog vissza¬
leltek ismét minket is mind, azoknak soraiban, kik „megfogyva bár, de törve fizetni.
-|- (Gőzös elsülyedése.) A „Pacific" angol gőzös, mely 1856. januárban
nem" híven sereglendenek azon zászló köré, mit a diadal elhagyhat, de a
Liverpoolból New-Yorkba indult, mint tudjuk, útjában nyomtalanul eltűnt.
becsület nem, soha.
E-hitvallás, a hála e szívből fakadó szózata az, mely Egyesületünk emez Közelebb a Hebrida szigetek egyikén zárt üveget találtak, melyben ez irat
első alakuló gyűlésében lelkünk mélyéből kitört, hogy a honszeretet és nem¬ volt : „A „Pacific" fedélzetén, Liverpoolból New-York felé útközben. A
zetiség egyik gyúpontját, Szeged hatóságát, Önöket, Polgártársaink, haza¬ hajó sülyed, nagy zavar, jégtorlaszok emelkednek körűlünk, a halál kikerülfiui hódoló tisztelettel üdvözölje.
hetlen. A sülyedés okát leirom, hogy barátaink megtudhassák. Ez irat meg¬
Kelt, Miskolczon, a Borsodi honvédegyesület első közgyűlésében, mar- találója kéretik, hogy azt közzétegye. Graham W." E sorok irója Graham, a
„Pacific" egyik kormányosa volt.
tius 3-án 1861.

Vasárnapi Újság 32-ik számához 1861.
Egyház és iskola.

4- (Az aradi tűzoltó-társulat) a reichenbergi szivattyúsok mintájára
szervezé magát, 5 századra oszolván,melyek mind külön szakmában dolgoz¬
+ (Máday Károly tiszai szuperintendens,) f. hó elején Béláról Misnak. A társulat tagjai egyenruhát kapnak. Ugyanezen társulat egyik köze¬
kolczra költözött, miután az itteni lelkészi állomásra megválasztatott.
lebbi ülésében a Vasárnapi Újság szerkesztőjét, Pakk Albertet is tisztelet¬
-+- (Szántóffy Antal, esztergomi kanonok), a pesti központi papnövelde
beli tagjául választá. A szerkesztő örömmel fogadá a kitüntetést, hogy
igazgatójává neveztetett ki.
ily nemes czélu, rendezett és bátor testület tagjai közé sorozhatja magát.
~f- (A jászéi premontrei rend) ez idei sehematismusa szerint, a rend
— Lelesz, július 28. (Jótékony és árvagyámolitó nöegyleti gyűlés.) A
tagjainak száma 82. Ezek közöl tanítással 31, lelkészséggel 12 foglalkozik;
emezek 12 plébániát látnak el; az előbbiek pedig részint a rozsnyói és nagy- bodrog-latorczai kerület árvagyámolitó jótékony fiók-nőegylete második
varadi gymnasiumban, részint Jászon a rend növendékpapjainak tanárai¬ gyűlése is megtartatott t. Szirmay Józsefné — tisztelt másod-alispánunk
neje — és t. Steiner Lajosné asszonyságok, mint osztályelnöknők vezérlete
ként működnek.
+ (A pesti föreáltanodában) megürült 6 tanszék betöltésére f. hó alatt. A gyűlést Szirmay Józsefné nyitá meg egy általa szerkesztett szer¬
3-á mentek végbe a tanárválasztások. A történelmi és földrajzi tan vező javaslat felolvasásával, mely az árvák ápolása és nevelése, és a nyomo¬
székre dr. Kudelka István, eddigi helyettes tanár; a német nyelvre Barsi rékok gyámolitása körüli teendők elrendezését foglalá magában, az egylet¬
Józs., tudós és szorgalmas irótársunk; a természetrajzira Tóth Sánd.; a termé- nek irányadásul szolgálandó eljárásában, mely javaslat a gyülekezet tetszé¬
szettanira Hamar Leo, eddigi helyestes tanár; a szabadkézi rajztanira sét és helybenhagyását megnyervén egyhangúlag elfogadtatott. Ekkor
Szemlél
emlér Mihály, eddigi helyettes tanár; a mértanira Eiber Ferencz, hely. felolvastatott a nőegylet tagjainak névsora mely már 68 lelkes honleány
tanár
lár, s igazgatóul Ney Ferencz, az eddigi ideigl. igazgató választat- nevét foglalja magában. — Úgyszintén felolvastatott a kerületben élő árvák
és nyomorékok névsora is, kik az egylet pártfogásába felvétettek. A tagok
tak meg.
által
aláirt összegből eddig bejött 310 osztr. forint. A gyűlés megtette intéz¬
4- (Marosvásárhely kath. gymnasivmot) szándékozik állítani.
kedéseit, hogy a pártfogoltak mielőbb segedelemben részesüljenek, miáltal
-f- (Az erdélyi ref. egyházi főtanács) jul. 18-tól 31-ig tartotta nagy¬
az egylet már a tett terére lépett. — Jutalmazza a lelkes egylet tagjait azon
gyűlését Mikó Imre gróf elnöklete alatt, melyben a presbyterialis egyház¬
Öntudat, s boldogitó érzelem, hogy az emberiségért és hazáért tenni a leg¬
kormányzatra választmányikig kidolgozott javaslat nagyobbrészt elfogadta¬
nemesebb és legszentebb hivatás! — A nb'egyfot egy taaja.
tott. A Rikán belőli egyházmegye folyamodására a nagy-enyedi fŐtanodának eddig Kolozsvárt székelt hittani folyamát Enyedre visszahelyezték. A
népiskolák .uj szervezését véleményadás végett bizottmánynak adták ki.
Balesetek, elemi csapások.
4- Iskolai tudósitványok. A közelebbi napokban következő iskolai
4- (Szerencsétlenség.) A főváros közelében levő kőbányai szőlőkben múlt
tudósitványokat küldöttek be szerkesztőségünkhöz :
„A pest-városi nyilvános föreáltanoda hetedik tudósitványa az hétfőn nagy szerencsétlenség történt. Rumpeles szőlőtulajdonos pinczecsar186°,\-iki tanév végén." Ebből kitűnik, hogy 11 tanár működése mellett ez noka iszonyú roppanás közt beomlott s az ott volt pinczemestert s kocsist
idén 463 tanuló volt e tanodában, kik közül 311 magyar, 122 német, 10 tót, agyonzuzta. A hegyhát leszakadása oly iszonyú levegőnyomást idézett elő,
10 szerb, 1 román, 5 lengyel, 4 olasz volt; vallásra nézve pedig : 308 r. hogy a pinczének sérületlen maradt részében 70 akós hordókat helyükből
kiforgatott s az elzárt vasajtókat felpattanta.
kath., 20 gör. n. egy., 19 ágost. vall., 18 helv. hitv., 108 zsidó. A tudósit4- (Szerencsétlenség fürdésközben.) A Barezaságról egy szivrenditü
ványhoz van csatolva azon „Búcsúszó." melyet Ney Ferencz ideigl. ig?
igazeseményről értesülünk,melyszerint jul. 25-én egy brassói kereskedőnek három
gató az év végén a közönséghez s növendékeihez intézett.
(7, 11, 14 éves) leánya a közel Vidombák patakra fürdeni menvén, a mint
„Tudósitvány a pesti kegyes tanitórendi nagy gymnasiumról
tanévben." A tudósitványt megnyitja egy hosszabb czikk Szepesi Imrétől az alig övig érő vizben ülnének, egyszercsak rohanó ár zugása lesz hallható,
n a , a rohanó ár min
mindhármukat eltemette. A hirteleni
ily czim alatt : „A régiek véleménye a föld és ég alakjáról Herodot sze¬ s mire kimehettek vvolna,
rint." A. gymnasium hét osztályából vizsgát tett 450 tanuló; a 8-ik osztály ártolulást fellegszakadásnak tulajdonítják.
rol nincs kimutatás; valamint átalában sem a nemzetiség, sem a vallás sze
+ (Gyilkosság). A „M. O."-nak írják, hogy az iharos-berényi posta¬
rint nincsenek osztályozva a növendékek.
mesternek mindkét fiát orozva agyonlőtték. Feltűnt, hogy a szerencsétlen
„A pécsi kath. minta-fő-elemi tanoda s a vele egybekapcsolt kath. áldozatoktól semmit el nem vettek. A tett okát nem tudják.
4- (Tűzvész.) Dunaszegen f. hó 1-én vigyázatlan dohányzás következ¬
tanitóképezde és a míasszonyunkról czimzett pécsi nőzárda négy osztályú
leány tanodájának második értesitvénye az 186° ,-iki tanévre." A főelemi tében tűz ütött ki, mely 55 házat, csűröket s roppant mennyiségű gabonát
tanodát látogatta mindössze 546 tanuló; ezek közül magyar 347, német hamvasztott el. Csupán egy épület volt biztosit va.
+ (Tűzvész és segélykérés.) Komárommegyei Szomód helységben jul.
187, más ajkú 12. Vallás szerint kath. 542, ág. hitv. 1, helv. hit. 1, g. n
2. Ezeken kivül volt még 43 magántanuló. A leánytanodában 1 olt 26-án tűz ütött ki, mely 24 családot véginségre juttatott, mert nemcsak
összesen 478 növendék; ezek közül magyar 288, német 173, másajku 17 hajlékaik, de egész évi fáradságuk gyümölcse is a lángok martaléka lett.
Biztosítva csak három ház és egy istálló-épület volt. Billiny Antal ottani
469, ág. 1, izraelita 8.
segédlelkész
segélynyújtásra kéri fel a könyörülő emberiséget. A kegyes
„A szabad kir. pécsvárosi teljes alreáltanoda negyedik értesitvénye az
186°/\-ik tanévre.'1 Beirva volt 104 tanuló, kik közt 75 magyar, 26 német adakozások „Szomód község elöljáróihoz" vagy a felhívó segédlelkészhez
küldendők.
3 sziavon; vallásra nézve kath. 76, ág. h. 2, g. n. egy. 2, izraelatita 24.
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Mi njság?
(A képviselőház) hosszabb szünet után múlt csütörtö¬
kön ülést tartotf, mely alkalommal Deák Ferencz felolvasta válaszfelirati javaslatát, a jul. 21-iki kir. leiratra. A remekül kidolgozott
javaslatot a képviselőház azonnal egyhangúlag elfogadta. (A nagyfontosságu okiratot a V. U. mai számával volt szándékunk olva¬
sóinknak megküldeni, azonban terjedelmessége okozza, hogy azt
csak a P. U. közelebbi számában közölhetjük.)

4- (A m. t. Akadémia) jul. 29-iki ülésében Vámbéry bucsuelőadást
tartván, előbb benyújtotta a dsagatai török szótár általa készített forditás
át, mely Budenz József felügyelete alatt sajtó alá kerül. Vámbéry Konetantinápolyba, s onnan Teheránba, Bucharába stb. megy. — Balogh Pál
indítványára
az Akadémia tudósítást kér a portugall kormánytól Magyar
y
híres afrikai utazó hazánkfiának sorsa felől, kiről az Akadémia már
Két év óta mitsem hall. — DessewfFy Aurél elhunyt akad. tagnak olajfestésü
a
rozképét az Akadémia üléstermében fel fogják függeszteni. — Szatmár+ (Tisztelgés gr. Batthyány Lajos özvegyénél.) F. hó 6-án mintegy
Németi az Akadémia palotájára 1050ft.,alaptőkéjére pedig 2100 ftot adott.
60 képviselő az agg Hunkár vezetése alatt a'dicsőült magyar miniszterel¬
( i nemzeti színházi bizottmány) közelebb elhatározta,
+ (vi
elhatározt hogy egye¬ nök özvegyénél, Batthyányi Antónia grófnőnél tisztelgett.
temesen leköszön
öszön s llemondását
e m o d á á t az országgyűlésnek
á ű l é k nyújtja
jtj be.
b
+ (Gr. Szécsen Antal) neje gyengélkedése miatt francziaországi für¬
+ (A nemzeti színház igazgatósába) a Szigligeti-nővéreknek, Szerda¬
Szer
dőkbe utazik.
helyinének és Szathmáry Jankának, a ,',M. S." szerint, aug. 1-én felmond ott.
+ (Tudományos utazások.) Az Akadémia természettudományi osz¬
+ (A budai magyar népszínház) aug. 20-án sz. István napján fog tályából az idei nyáron a következő tagok utaznak: Szabó Józs ff, az alföld
niegnyittatni. A társaság a téli hónapokban, pénteket kivéve, naponkint fog geológiai képződését tanulmányozván, a Dunavölgyet folytatólag vizsgálja
előadásokat tartani; nyáron azonban hetenkint csak 3—4szer, mert a társu¬ a Vaskaputól le a Fekete tengerig, s különösen e folyó delta-képleteit.
lat is.-iüreden is szerepel a fürdői évszak alatt. Minden két hétben egyszer
Kovács Gyula a Bakonyt földtani s növénytani tekintetben, valamint a
díjtalan előadás lesz a nép számára.
bihari barlangokat látogatja meg, Nendtvich Károly a Bánságba megy ott a
+ (A budai népszínház építéséhez) Brunner Antal téglavető és városi talajokat s azok viszonylatát a növényzethez annyiban vizsgálandó, a mennyi¬
képviselő 10,000, s Klem Antal, szintén téglavető és városi képviselő 2000 ben az adatok gyűjtése a helyszínén eszközlendi. Végre Hantken Miksa
ub téglát adtak. Több szobrász pedig a népszínház homlokzatára 16 törté¬ folytatólag tanulmányozza a Buda és Tata közti vidéket geológiai tekinneti alakot ábrázoló mellszobort díj nélkül készíteni ajánlkozott.
+ (Győrött „dalkör ' van alakulóban,) melynek czélja, az énekmüvé+ (4 Múzeum kertjében) egy 3 '/ 2 arany nehézségű arany-ékszertöre¬
szetet nemzeti irányban fejleszteni. Ha a dalkör képzőtársulattá fejlődhetik, déket találtak, mely átvehető a Múzeumban
az országgyűlési irodában,
ének- ée zeneegyletet is alakit.
Fellner Antalnál.
32,«, _ mn
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— (Vallásos érzület.) Hajdu-Szoboszló, július 31-én. Erkölcsi kötel¬
+ {Somogymegyéhen egy Bakó nevű) volt cs. k. szolgabirói segéd ve¬
met vélek teljesiteni, midőn e becses lapok olvasóival tudatom azon egy¬
zeti az adóexecutiót Ez is szépen hangzó név.
házi életünkben közelebb feltűnt eseményeket, melyek nyilván bizonyítják,
(Lilsken Lajos, volt honvédalezredes) Paulison elhunyt.
miszerint a mutatkozó vallásos kegyeleti közönyösség homokpusztáján tűn¬
nek fel időszakonkint arra figyelmeztető enyhítő oázok, mikép az Urnák
lelke szüntelen munkás az el nem fásult keblekben. — Pár évvel ezelőtt özv.
—ely egy
Nagy Miklósné, Karácson Sára asszony az Isten háza iránti buzgalmát
tettleg kifejezendő, egy égszin-bársonyból készült, aranynyal hímzett (mint¬
hoz támaszkodva, melyen Magyarország czhnere látható.
egy 120 f't. osztr. ért.) urasztali teritővel kedveskedett egyházunknak. Utána
Vass Sámuel s Szűcs P. Erzsébet kegyes házaspár két, művészileg kiállított
urasztali ónkannát készíttettek. Közelebb pedig Beké Máté keresztyén
atyánkfia nejével Béres Erzsébettel, részint elhunyt Erzsébet leányuk iránti
szabb volt. Ma vasárnap, mint halljuk, u városligetben szándékoznak ily gyöngéd érzelmüket Cki többször nyilvánította, miszerint óhajtana az U íj¬
népünnepet rendezni, ugyancsak a budai népszínház javára.
ásztaidhoz valamely ajándékkal járulni), részint vallásos kegyeletöket bebi4- (Milyen az uj osztrák sajtótörvény-javaslat ?) A „Presse" azt irja, zonyitandók, egy nagyszerű (több mint 20 mázsát nyomó vörös márványhogy hideg borzongás fogta el, midőn abba beletekintett, mert az uj sajtó¬ ábain gazdagon aranyzott kalászok- s szőlőfürtökkel diszlő) asztalt készít¬
törvény a porosz Manteufíel alatti intézményeket akarja követni, melyek tettek, ezt gyönyörű, fénymázolt rácsozattal körül vétették, reá értékes
szerint nem annyira a szerkesztő és író, mint a kiadó és nyomdász felelős, a szőnyeget szerzettek, s hogy a szent szakramentomok kiszolgáltatása egyenmi egyre megy. E törvény csak az osztrák örökös tartományokra alkalmaz¬ ően diszes helyen történjék, legközelebb egy (8 mázsányi) márvány-keresz¬
tatnék, Magyarhonban pedig az 1848-iki sajtótörvény lépne életbe, mely a telő medenezét hozattak Gerenday Antal ur műgyárából, hol az asztal is
nevezett lap szerint, a Schmerling-javaslattal oly arányban áll, mint a ma¬ készült. A szülei gyöngéd érzet és vallásos kegyelet e kifejezése több mint
gyar választási törvény a Schmcrling-féle érdekképviselettel, vagy mint ezer o. é. ftba került a nevezett kegyes párnak. — Oh, milyen boldogok len¬
nének a kihűlt szénhez hasonló gazdag fukarok, hacsak századrészét is
Kossuth Schmerlinggel.
élvezhetnék azon nemföldi örömnek, mely a nevezett ker. pár keblét elárasz¬
4- (Az adóex'quáló katonaságon bajos kifogni.) B.-Gyarmaton Re- totta, mialatt ez Istennek szentelt ajándékok létrehozásában fáradoztak! —
Istennek lelki és testi áldása környezze megnevezett kegyes hitrokoninkat,
mutassa fel időről időre hű utánzóikat : ez forró óhajtása egyházunk min
den tagjának. — Szívós Mihály, ref. lelkész.
maguknak a vendéglőben. Vájjon ki volt az a derék ember, a ki ily búto¬
rokra pénzt kölcsönözhetett?
4- (Jó e szerkesztőnek lenni ?) Egy idő óta a lapszerkesztőkre fatális
4- Legújabban mint bizonyost irják, hogy az adóbehajtást Magyaror¬ idők járnak. A minap a bécsi „Presse" szerkesztőjét döngette el három
szágon s/.ept. 15-ig felfüggesztik; de csak faluhelyeken, mert a városokban markos legény; majd a „Gy. Közlöny" szerkesztőjét illette a katonaság a
legdurvább bántalmakkal; ujabban pedig a „Debr. Közlöny" szerkesztője
folytatják.
-4- (Nemeslelkii izraeliták.) A jászberényi városkapitány irja a ,,P. volt kitéve igen kellemetlen bántalmaknak, ugy hogy Török János csak
N."-nak, hogy az adóexceutio kezdetekor nála több vagyonosb izraelita örülhet, hogy őt csupán egy alkotmányos macskazenében részesittették. Most
megjelent, s egy tetemes összeg pénzzel megkínálták oly formán, hogy azon pedig a csak nem rég megindult „Kárpáti Hirnök" szerkesztője ellen követ¬
pénzösszeget kamat nélkül a szegény sorsú jászberényi adófizetők közt tek el bűnös merényletet azon czikkekért, melyek az ungmegyei pánszláv
oszsza ki, s azáltal a netán méltatlan zsarolástól megóvja; de minthogy a vá¬ mozgalmakról a nevezett lapban megjelentek. A szerkesztő Mészáros Károlyt
26-án este az ungvári Széchenyi-kertben három orosz pap s gymn. ta¬
roskapitány hivatalos foglalkozásai halmozottságánál fogva e nemes és ha- jul.
nár, névszerint Demjánovics János, Homicskoff Miklós és Balogh József a
zafiui ajánlatot, illetőleg az a körüli teendőket el nem vállalhatta, a megszo¬ mondott okból megtámadván, három üvegpoharat oly dühösen vágtak fejé¬
rult lakosokat ezen derék izraelitákhoz utasította, s meg is győződött, hogy hez, hogy egész testét rögtön vér boritá el s most súlyosan beteg. A tör¬
mintegy 50 megszorult adózó, saját vallomása szerint, ezen jótéteményben vényszéken már megkezdődött a vizsgálat. Meg nem foghatjuk, hogy felejt¬
csakugyan részesült.
kezhettek meg annyira magukról azon papok és gymnasiumi tanárok,
+ (Az országbírói értekezlet munkálata) minden, hazánkban divatozó kiknek már állásuknál fogva is mindenben jó példával kellene járni má¬
nyelven meg fog jelenni hivatalos fordításban. Eziránt gr. Apponyi ország¬ sok előtt.
bíró ur megtette már a szükséges intézkedéseket.
—• Nagy-Kanizsáról irják : A ,.Zalasomogyi lap" a vállalkozni akaró
4- (Pestváros közgyűlése) f. hó 3-án bizottmányt nevezett ki, mely a Vajdics határozatlansága miatt aligha csak pusztán „Somogyi lap'
nem
városi bíróságokat újra szervezze, s a sajtótörvény kezelésénél szükséges leend Roboz kiadó
esküttszékek felállítása iránt intézkedjék. Az esküttszék tehát meglenne, de rövid időn megjelenni
hát a sajtótörvény ? Mikor állítják vissza ezt is ?
reskedéséről, melyben
-4- Bécsből valamennyi osztrák törvénykezési hatóságoknak meghagy¬ termékei feltalálhatók. A felszerelés azonfölül, hogy dúsnak mondható, egy¬
úttal oly csínnal párosult, hogy ahhoz fogható a dunántúli provinczián nincs;
ták, hogy a magyar kir. hatóságokkal németül levelezzenek.
— Versecz(Temes), jul. 31.(Helybeli ügyek.) Miután Versecz városa is e részben amily dicséret illeti a derék tulajdonost, ép oly mértékben megro¬
magyar földön fekszik; ugy vélem kedves dolgot teszek, midőn a magyar vandó a feliratain látható szarvas-nyelv hibákért. Lássunk egy példát :
olvasó-közönséget hébe-korba városunk eseményeiről értesítem Megalakult „Vajdics József könyv-, mű-, eszme- és hangász-kereskedése." Már pedif,
mégis valahára folyó hó 27-én az uj városi tanács alkotmányos alapon, az hogy eszméket és czigányokat áruljon, ha még egy táblát kiakaszt sem hisz1848-ki törvény szabályai szerint : le is tette az esküt, hogy hű leend a ki¬ szük el. — Közönségünk nyeli a port, melyhez hasonló fél Európában nincs.
rályhoz, alkotmányhoz s hivatalához. Polgármesternek megválasztatott : Csak volna legalább mellé egy darab Balatonunk. Kád- s jó zuhanyfürPaszt Károly, — városbirónak : Péscha Svetozár, tanácsnokoknak : Gren- dőink vannak, hanem a ki még a vízben is a szabadságot szereti, mint mi,
csarsky, Dániel László, Gabó, íllics, Vácz, Zvetkovics, Mihajlovics Mátyás, kénytelenek leszünk Keszthelyre menni. Ha nem csalódom, 185(!-ban ugyaaDemetrovics, főjegyzőnek : Lucsics István, főügyésznek : Zveics. A tisztuji- e lapok hasábain panaszkodtam a „Hévíz" fürdőre. Örömmel tudathatom,
tás kellő rendben tartatott meg; noha azt némi korteskedés s ablakbetörés hogy ez, a derék vállalkozó szellemű Horváth Imre ur által tökéletesen újból
megelőzte, minek azonban semmi komoly következménye nem volt, azon vau felépitve s kényelmes lakszobákkal, vendéglővel ellátva, csak egy nagy
egyen kivül, mikép a kisebbségben maradt rész alkalmat vett magának, e hibája van, hogy környékén sem kert, sem sétány, de még csak egypár tere¬
kis kihágásokból a restauratio ellen protestálni, s érvényét kétségbevonni : bélyes fa sincs^ igy a beteg a nélkülözhetlen szabadbaní mozgásTcsak késő
de eredmény nélkül.
este vao-y korán reggel végezheti, mert a forró napok alatt a szobát odaMár most az a kérdés hogyan fog az uj városi tanács működni? 1848. ha«yni valóban nagy áldozat. A Balaton-fürdők szintén tetemes változás é.-<
előtt a vármegyei hatóságtól függött : azonban a polgárság kérésére, ez év naoyobbitás által igen élvezhetőkké tétettek azok számára, kik a Balaton¬
elején megengedte a magyar kir. helytartótanács, hogy Versecz városa a ban fürödnek, tiszta lelkiismeretességgel ajánlhatom a „Gőzös" czimü leg¬
vármegyétől függetlenül restauráljon, épen ugy mint más szabad kir. váro¬ közelebb eső fogadót. Uj bérlője V. ur, volt honvédtiszt, jó ételek, pontos
sok. Temesmegye ez ellen óvását fejezte ki. Azért is e napokban Versecz vá¬ szolgálat s kényelmesen rendezett szobákról gondoskodván, kéri a t. fürdő¬
rosa közönsége egy két tagú küldöttséget szándékozik küldeni a megyei közönséget a szíves pártolásra. — H. Gy.
hatósághoz, s a szükséghez képest a m. kir. helytartótanácshoz is azon czél-f- (Csalás.) Múlt szerdán egy szépen öltözött nő érkezett bérkocsin ;i
ból, hogy a dolog tisztába hozassék, s Versecz városa a nyerendő instruc- pesti takarékpénztárhoz, és sürgetőleg, kérte az általa előmutatott köny¬
tióhoz képest mint bármelyik szabad kir. város megkezdhesse működését.
vecskére betett 1,500 ft. tőke s mintegy 33 ft. kamatjának kifizetését. Kí¬
Mi a helybeliek hangulatát illeti, az kétféle, a minthogy városunk nem¬ vánságát azonnal teljesítették; mire a hölgy ismét bérkocsiba ült s elhajta¬
zetisége is kétféle, német és szerb. A kir. leirat óta többször fölmerül a vita tott. Houy csaló volt, csakhamar kitűnt, mert alig, hogy eltávozott, jött az
a polgárok között, kivált a Klinger kávéházban. A szerbek azt vitatják, hogy igazi tulajdonos, jelentvén, hogy könyvecskéjét elvesztette, s kérdezé, ha
Versecz városa szerb földön fekszik, a németek ezt váltig tagadván, állítják, mé"- nem vette-e föl rá a pénzt valaki. Késő már, mondák neki, egy isme¬
hogy Versecz városa magyar töldön fekszik. Valóban sajnálni lehet, ha a fo¬ retfen nő épen most hajtatott el a pénzzel. Annyit hallottak, hogy a csaló
galomzavar azon tetőpontra hág, hogy az ország lakosai nem tudják, vagy a bérkocsisnak azt mondta, hogy a könyök-utezába hajtson.
4- (Fáklyászene Zágrábban.) A zágrábi nép annak örömére, hogy a
tudni nem akarják, mely országban laknak tulajdonképen. Bárcsak a községi
hivataloskodási nyelv kérdése minél elébb eldöntetnék! Lehet, hogy ez szo¬ horvát országgyűlés nem küld követeket a bécsi Reichsrathba, f. hó 5-kén
Stojanovics, Sztarcsevics s más követeket fáklyászenével tisztelte meg, mely
morú nap lesz Verseezre nézve!

alatt a Jcllacsics-tér s azon utczák, melyeken a fáklyásmenet végig vonult,!
4- (Seribe Jenő,) elhunyt franczia vigjátékiró házát Parisban Salaki voltak világítva.—A követküldésre a horvát országgyűlésen ,csupán1 manca spanyol bankár vette meg 1,200,000 frankért. Álba herczeg palotáját
két egyén szavazott : Haulik, bibornok-érsek és Bi-bracsa ezredes. Éljenek! pedig az elysei mezőkön Rotschild 6 millió forintért vásárolta meg.
4- (Egy arab küldöttség) érkezett Bécsbe, mely magánkihallgatáson
arra kérte a császárt, hogy kiáshassa és elszállíthassa „azon arab hős" holt¬
Figyelmeztetés.
testét, ki a törököknek legutóbbi bécsi ostroma alatt ott elesett, s kinek sír¬
— A budai népszinház részéről a következő hirdetés jelent meg :
ban küldöttségnek megjelölték.
„Hazafiság a nemzetiségnek" halhatatlan emlékű Kisfaludynk e drága
jelmondatának erejével 'épül föl az első magyar népszinház Budán, midőn a
A magyar Akadémia palotája.
testvérfőváros lakossága mellett az egész nemzet áldozik filléreivel az épít¬
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez beküldött kezéshez. E mindent magában foglaló két szó fog ragyogni a népszinház
hazafiui adakozásoknak :
homlokzatán, hogy fennen hirdesse a magyar nemzet műveltségi fogékony¬
LVII. közlés : B.-Csabáról Jeszenszky-Molitoris Amália és Jeszenszky ságát, nemzetisége iránti forró szeretetét, nemes áldozatkészségét a szent
Irma 6 darab ezüsthuszas.
czélra még oly időben is, a midőn hivatlanok súlyos keze nehezedik megtörni
Az eddigi I.—LVI. közlésekkel együtt : 14,020 í't. 21 kr., 1 régi római szándékolt nemes vállaira. Midőn e népszínháznak épitetése, az erélyes mun¬
gyorsan halad előre,, és megnyitása
e hó
hó végére
végére bizton
bizton remél¬
arany, 1 huszfrankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, kálatok által gy
gytása e
remél
t ő kötelességemnek
k ö t l é k tartom az ezen népszinház megalapítását segélyzö bi¬
4 ujftos,
j , 146 húszas,, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nemz. hhető,
zottmány elnöke és tagjainak hazafias erényü f á d h t t l
t é k é ű
államkölcsönkötelezvény.
Egyveleg.
p
y
ylvánosságra juttatni.
nyilvánosságra
juttatn De
4- (Becses nemzeti ereklye.) Sturmer gróf, ki mint osztrák cs. internunegyszersmind
nem
mulaszthatom
el
az
alkalmat
magam
és
színtársulatom
tius több évet Konstantinápolyban töltött, s jelenleg Velenczében lakik,
Zrínyi Ilonának Galatában (Konstantinápoly külvárosában) 1839. jun. 21-én nevében Buda ősváros lelkes polgárainak forró kösszönetemet nyilvánítani
rnelylyel
g
y y mindnyájunkat
nyájunkat a nem müködhetés
fölfedezett sírjából néhány hajszálat s e történeti nevezetességü hölgy más azon nemes vendégszeretetért,
k
é
l
k
l
é
k
j
i
b
há
okozta
nélkülözések
ezen
napjaiban
házuknál
vendégül fogadnak. És végié
hagyományait a nemzeti Múzeumnak közelebb beküldé. E sirt a mondott
kicsinységemben,
oh
miként
fejezzem
ki
hálámat
az egész nemzetnek, mely
évben a régi jezsuita- s most Saint-Benoit-templom sírboltjában fedezték
föl, s latin fölirata magyar fordításban igy hangzik : „Itt nyugszik ama a budai népszinházat nagylelkű adakozásával fölépiti; szóljon a jövő, beszél¬
szilárdjellemü s hőslelkü nő, nemének és századának dicsősége, fenséges jenek majdan a tények, a midőn az oly sokáig száműzött hazai nyelv Mátyás
Zrinyi Ilona asszony, a Zrinyi- és Frangepán-család utolsó virága, Tökölyi dicső király palotája alatt nemzetiségünk dicsőítésére e népszinház falai közt
bizonynyal becsülettel ismét hangoztatni fog, és szelid hódítással
fejedelemnek s korábban Rákóczynak hitvese, mindkettőnek méltó társa. általunk
örök ideig tért biztositand nemzeti művelődésünk fényes kifejlődésére. —
Neve hires a horvátok, erdélyiek, magyarok és székelyek közt, még híresebb Vállalatom — midőn a magyar színészetet Buda ősvárosba ismét behozni,
az egész világon kitűnő tetteinél fogva, ki a sors különféle viszontagságait és itt nehéz körülmények közt megalapitani szerencsés valék — nem csekély
egyenlő lélekerővel tűrte, méltó szerencséjéhez, nagyobb balsorsánál, keresz¬ anyagi áldozatot vett igénybe, a miért is nagy teher sulyosodik igazgatá¬
tyéni jámborsággal s hadi dicsőséggel teljes erős lelkét visszaadta az Urnák, somra, melyet még nehezebbé tett azon körülmény, hogy vendégelőadásaink
a virágok mezején, Nikodemiában, a bythiniai tengeröböl mellett, a megvál¬ sorozata tőlünk nem függő okból megakadályoztatott és igy csaknem két
tás 1703-ik s életének 60-ik évében február 18-án." Minthogy a holttest be hóig keresetlenségben kell lennünk — mert a tért, melyet kivívtunk, nao-y
van balzsamozva, nem rothadt el, de a galatai keresztyének és zsidók cso¬ okoknál fogva pillanatra sem hagyhatjuk el. E nem csekély nehézségeket
dát láttak benne, s fanatikus buzgalmukban pár nap alatt szánandólag ösz- növelimég az is,_hogy egyelőre ezen megalapítandó népszinház, nem kecseg¬
szerongálták, ugy hogy más helyre kellett eltemetni. — Ugyanazon tem¬ tetheti magát biztos — állandó — nagyobb számú magyarajku szinházképlomban Zrinyi Ilona fiának, II. Rákóczy Ferencznek sírját is fölfedezték, pes közönséggel — 3 év a legrövidebb idő, mely alatt e népszínháznak ren¬
mely szintén latin fólirattal van ellátva.
des állandó közönséget hiszünk növelni; és igy az elősorolt nehézségek,
4- (Statisztikai adatok a pápasághoz.)YK..T?'ms őszentsége kormánya akadályok, terhek leküzdése miatt eleinte szorítkoznunk kell szerény
a 11-ik évet érte már el. Csak kevés pápa van, ki 15 éven fölül uralkodott. egyszerűségünkre: hogy ezáltal minden idő és körülmények közt a szerény
magyar
Csak 10 pápa uralkodott 20 éven fölül, egyikök sem azonban 25 évig. Év¬ színészet állandóságát Budán biztosithassuk. Kinyilatkoztatom tehát előre,
századok óta ismeretes e közmondás : „Non videbis dies Petri", s valóban, hogy szintársulatom működése mindaddig, mig a kezdő vállalat terheit ki
az apostol 258 utóda közül, ámbár többen fiatal korukban választattak meg, nem nőtte; mig erős alapot nem vetett, csupán csak szerény, de biztos jövőjű
g
p
egyik sem érte el sz. Péter korát. A pápák közül 12-enegy hónapig, s 82-cn szorgalmas működésre
szoritkozand
g
szorgalmas
működésre
szoritkozand.
egy évig uralkodtak. Minden pápa közt III. Pius legrövidebb ideig : 27 na¬
Nem terhelhetem meg e népszinház kiadásait olyan dolgokkal, miket
pig, s VI. Pius legtovább : 24 évig s 6 hónapig uralkodtak.
is szeretnék és pedig mindjárt, de a melyek rövid időn a subventi10
4- (Távirat léghajóból.) Az amerikai harczokban léghajót is használ¬ magam
gy
g y j közönséggnélküli egészen
gszen magára
magára hagyatot
és
nagyobb
számú magyarajku
.&yatott
nak az ellenség állásának kikémlelésére. Közelebb Lowe tanár szállt fel lég¬ szinházat bukásba
döntenék.
Maradunk
a
népszinház
fogalmának
szinházat
bukásba
döntenék
Maradunk
a
n
é
p
i
h
á
f
l á k
hajóján, s a Washington körüli hadi mozgalmakat szemlélte. Lowe a ma¬ erőel mint
g l
é h k kálá
éé
gasból Lincoln elnökhöz ily tartalmú távsürgönyt intézett : „Uram! Körülbelöl ötven (angol) mérföldnyi tér bontakozik ki láthatáromban. A város az
őt környező sánczaival pompás látványt nyújt. Örülök, hogy a légállomás¬
ból küldhetem önhöz az első távirati sürgönyt, s köszönetet mondok a nyúj¬
is éreztesse.
tott alkalomért, hogy bebizonyíthatom, mennyire lehet a léghajózást az or¬ Kérem egyszersmind szinmüiróinkat, hogy a már pártfogásánál
adatott színmüvektől ezen
szág harczaiban használni.
népszínházban ne kivánjanak irói dijt az első évben, az uj és még nem &<\n.4- (Jelenet az északamerikai parlamentből.) Egy tagnak beszéde alatt t o t t s z i n m i i v e l c é r t hntárny/íiTiaV rlíif o « m r !n<n>/li>lnn>«!«-* •*- '~.i-i—"' ••'
bmith ur egy pohár tojásos sört kapott, mit e fölkiáltással ürített ki :
>>Uraim, víg karácsonyt!" (Nevetés.) Kilgore erre azt kérdezi : jogos-e,
— „ „ ™ , . ^ „ "™ő.x i i i " " ^ o c « c i i , K i a u a s a i t reciezi
hogy egy tag itt igyék, mig a többiek torka szárazán marad? Smith kinyi¬
Később,
az
első
év terhes napjain szerencsésen keresztül hatolva, szinmüírolatkoztatja, hogy a sörözés a ház azon felekezetének előjoga, melyhez ő is dalműnk fejiesztése,
gyarapítása érdekében, egy megállapodási tervezetet
tartozik. Egy hang : „En is szeretnék sörözni, nagyon szomjas vagyok!" közlendeks Íróinkkal. — Ezen népszinházban pénteken kivül mindennapon
(Haha!) Smith ismét iszik, s a karzat hölgyei előtt hajlong. (Kaczaj). Burleend előadás,
e rencdszerből évenkint a június 20. napjától augusztus
?eU : „Szeretném tudni, vájjon magánélvezet-e ezen sörözés vagy nem?" 20-dika közt eső időköz
vétetik ki, a midőn csak csütörtök, szombat, vasár¬
(Nevetés.) Moore : „Indítványozom, hogy az ülés szakittassék meg, hogy nap és ünnepnapokon leend előadás minthogy ez idő alatt színtársulatommal
íui is ihassunk. (Kaczaj.) Titkár : „A házra bízom e fontos kérdés eldönté¬ Balaton-Füreden is fogok működni. A lapok t. ez. szerkesztőségeinek, szinsét." A ház az inditványra szavaz, s a buffetbe megy inni.
müiróknak, tiszteleti zártszékek tartatnak fenn; a nemzeti színház tagjai,
4- (Lapkiadás a táborban.) Az amerikaiak mindenben igen praktikus vidéki színészet rendelkezésére az irodában mindenkor díj nélkül szolgátatészt tanusitanak. Az ötödik pennsylvaniai ezred, mely Virginia kies mezőin nak helyek. Végre pedig a tanuló ifjúság, mint a ki a népszinház eszméjét
táboroz, a hosszú tétlenségből származó unalmát azzal üzi el, hogy egy hir- első karolta föl, kivétel nélkük minden előadásra 100 darabig terjedő föld¬
tapot ad ki, melyet a katonák maguk irnak, szerkesztenek, szednek és nyom¬ szinti jegyek csupán fele árát fizeti. — Minden két hétben egyszer díjmen¬
nak a tábori sátrakban. E lap czimül az ezred nevét viseli : „The Pennsyl¬ tes népelőadás adatik.
vania Pifth." Ebben minden tábori esemény a lehető legpontosabban van
A népszinház helyiségeinek napi ára: Páholy 4 frt 50 kr. Páholv
megírva német és angol nyelven, s minden egyes katona szülőinek, rokonai¬ alatti kárszék 1 frt. Földszinti zártszék 80 kr. Karzati zártszék 60 kr.
nak, barátainak egy-egy példányt küld belőle levél helyett.
Földszinti bemenet 60 kr. Közép karzat 30, oldal karzat 20 kr. Bérlet :
4- (Kuriózum.) Londonban 7 anya összeállván, levelet intézett a „Ti¬ Páholy hat hóra egyszerre fizetve 400 ft 20 előadást számitva eoy hóra 75 ft.
mes" szerkesztőségéhez, melyben szomorúan panaszkodnak, hogy összesen Körszék hat hóra 75 ft. Körszék egy hóra 15 ft. Zártszék hat5 hóra 60 frt.
24 eladó leányuk van, s minden igyekezetük daczára sem birják őket férjhez Zártszék egy hóra 12 ft. — A bérlet a megnyitás három első előadás után
adni. Lám, mi mindennel nem kell bajlódni a szerkesztőségeknek!
rögtön kezdetét veszi. Első bérletszámokban adatnak: „A vörös sipkások",
4- (Furcsa ítélet.) Parisban egy fiatal irót erkölcsrontó regénye miatt uj népszinmü Turcsányitól. „A csángó magyarok" és „Atilla mórja" uj nép¬
egy havi börtönre s 500 frank pénzbirságra Ítéltek. Nem ebben van a fur¬ színmüvek Baloghtól. Bérleni lehet az épülő színháznál.
csaság, hanem abban, hogy a törvényszék, mert az író még nem teljeskoru,
Budán, augusztus hó 1-ső napján 1861.
atyját is a kellő felügyelet elmulasztása miatt bűnösnek ítélte.
I
Molnár, a budai népszinház igazgatója.
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SAKKJÁTÉK.
85-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán).
Sötét.

33-ik szám.

i\yolczadik^ évi folyam

eég azon részét, mely nem annyira a mű jóságát, mint inkább a benne fel¬
dolgozott tárgy népszerűségét veszi rokonszenvezsinórmértékeül. Tagadhat lan, hogy vannak e darabban eredeti alakok, melyek némi tulzottságuk
daczára is tetszést vínak ki; ilyenek a czinkotai kántor, kit Szilágyi S., a
furfangos tót diák, kit Tóth Soma jelesen személyesített. A czimszerepet
Komáromy jól adta, valamint Réthy cs Rónay is helyesen játsztak. A tánczkar is megtette a magáét.
Hétfő, aug. 5. „Letorieres vicomtf." Vigjáték 3 felv. Mulatságos franczia mü, jó előadással. Leginkább kitűnt Prielle Kornélia, Szerdahelyi, Tóth
Soma és Szilágyi S.; ez utóbbi igyekezett minél kedélyesebb lenni, hogy
régi jó Szentpéteryt elfeledtesse velünk. A mi azonban nagy feladat.
Kedd, aug. 6. „Egy csésze thea." Vigjáték 1 felv. És ,,Férj az ajtii
előtt." Operetté 1 felv. Mindkét darabban Szerdahelyinek jut igen hálás
szerep.
Szerda, aug. 7.f,,Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vigjáték 3 felv.
Irta Szigligeti.
Csütörtök, aug. 8. Stéger Ferenc* föllépteül : „Lammermoori Lucia."
Opera 3 felv. Donizettitől.

Szerkesztői mondanivaló.
5743. Knn-Sz.-Miklós. Zaáry Károly hites mérnök urnák. Mint egy 77 éves, je¬
lenleg világtalan aggnak müvét, szívesen közöljük a következő „epigramm"-ot :
Budán a lánczhid mellett é p í t e n d ő m a g y a r szinkör díszére
Él magyar, áll Buda még! s Thaliának templomot épít,
Világos.
Templom! a híd mellett már kijelölve helyed.
Diszszel fogsz innét a kies lánczhidra ragyogni :
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
A lánczhid hozzád látogatókat idéz.
Jó Buda most kezded építeni a haza kincsét,
Már is a honszeretet nyújt örömödre kezet.
16-ik sz. játszma. — Evans-csel.
Oh nemzet! Te ki niOát országos dolgokat érlelsz.
BÉCSI E. és SZÉN közt. — Átvéve a „Berlini sakk-ujság"-ból.
Lásd el örömmel ügyét, hisz Buda s kincse tied.
Isteni gondviselés! ki IJudának súgtad ez eszmét,
Világos (Récsi).
Sötét (Szén).
Világos (Récsi).
Sötét (Szén).
Álld meg! egész ország lelkesedése sóhajt
e 7— e5
16) B a l — c l
F e 6— g4
3)
e2—e4
5744.
Székelyföld.
K. P. Majushavi eseményeket augusztusban közölni, csak
H b 8 - c6
17) V d 1 — a 4
F g 4 - f 3:
2) H g 1 — f 3
annyi volna, mintha valaki most menne ki cserebogarakat fogdosni. Szívesen látjuk más
F
f
8
—
c
5
18) B c 1 — c 6 :
F f 8 —e4:
S) F f l - c 4
kor is, de korábban tessék felkelni, s egy kis újsággal kedveskedni az „ujság"-nak.
F e 5 - b4:
19) B e 1 - e 4 :
Vd 7—f 5
4)
b 2- b4
5745. Tengerin. L. J. Várjuk a folytatást s akkor a sok érdekes adatot tartal¬
20)
f
2
f
3
a
7
—
a
6
mazó, de nagyon kuszáit előadásu czikkből majd csak kiböngészszük a használhatót.
E gyalognak föláldozása képezi az Kvans5746. SQnieg. 11. J. A török okmányt elolvastattuk Vámbéry tudós hazánkfiával,
teelt (gambit). Nevét Evans nevű hajóskapi¬ Ha Sötét a Bástyát üli, veszve van.
ki azt szives volt nekünk megmagyarázni. Az igen jelentéktelen okirat, mindössze valami
tánytól vette, ki e szép húzás föltalálója volt. 121) B e 6 - c 1
Ke 8 — b 8
80—40 éves, s nem egyéb szabadalomlevélnél, melynélfogva egy pár osztrák alattvaló¬
22) F b 5 — e 8
c 7 —c6
F b4—c5
c2 — c 3
S)
nak (alkalmasint magyar embereknek) az osztrák követ ajánlatára engedély adatott,
d
7
—
d
6
|
23)
F
e
8
—
f
7
H
d
5
—
e
3
0
0
6)
Stambul és Ruscsuk és Bukarest között kereskedést űzhetni. Hova küldjük az eredetit?
E lépés, kezdete a nagy mesterhez méltó
e5- d4 :
d 2—d4
7)
5747. Jutka asszony. Megakadt rajta a szemünk. Legközelebb bemutatjuk.
mély
és
gyönyörű
combiuatión<ik.
F
a
6
—
b
6
c3— d 4 :
«)
5748. Gergelyi. B. D. A Hírmondónak szóló választ átadjuk az illető szerkesztő¬
V f 5 -e4.
Hg8 - f 6
24) B c 1 — o 8 :
9) F c l - b 2
nek. Majd eligazítják ott az ügyet, anélkül, hogy nekünk is bele kellene avatkoznunk.
B d 8 - d 4
25)
f 3 —e4:
d 6—d 5
10) H b 1 — d 2
A mi ott kezdődött, az végződjék is ott.
K c8-a7
J26) F a 3 — d 6 t
H f 6 — dö:
11)
e í - dö:
5749. Pozsony. Dr. B. L. Múltkori egyik mondanivalónkra vonatkozólag tudósít¬
b 7 —a 6 :
27) V a 4 — a 6 : f
12) B f i — e l f
F c 8—e6
hatjuk önt, hogy a czikk teljesen kezünkben van s fennakadás nélkül közöltetni fog.
b
6
—
c
5
:
F
Vd 8 — d 7
28) F d 6 — c 5
13) F b 2 - * 3
5750. A hontalan. Lehetne inkább „Vándorló legény dala," mert csak egy Ame¬
f 7- f6
K a7 — b 6
4 -bő
|29) B c 3 — c 5 :
14)
rikába vetődött magyar timárb'gény, a ki a versírás mesterségét nem tanulta, írhat ily
és nyer.
0-0-0
lö) H d 2 — e 4
gyenge s minden költői emelkedettségtől megfosztott versezetet. Százszor elmondott,
mindennapi eszmék, igen iskolai formátumban. Tudjuk, hogy t. munkatársaink semmiért
sem haragusznak meg jobban, mint ha azt mondjuk nekik, hogy rósz verset írtak, de
azért csak kimondjuk, mig el nem hiszik.
A 80-ik sz. feladvány megfejtése.
5751. Gróf Teleki L. halálara. Vétkes könyelmüség, ily tárgyról oly szerencsét¬
(Cselkó Györgytől.)
len verset írni.
Sötét.
Világos.
A)
Sötét.
Világos.
H a 7 - b 5 : A)
H a7 —c6
V a8 - h 8
1)
Hb5-c3
V h6 — f 4
2) V h 8 - a 1
2) b 5 — c 6 :
F e3 —f 2
Vh6 - h 1 :
3) V a 1 — h 1 f
3) F g 3 - f 4 :
4) H c 2 — e 3 :
4) e 2 - e 4 ±
Hold¬
HóKatholik. és P. otest. Gör.-orosz
©Nap¬ Izraelit,
Helyesen fejtették meg. Lessen : báró Meszéna István. — B.- Újvároson : Ko¬ és hetinap
naptár
naptár
naptár kelet !i
kelet
jj
nyűg.
nyűg.
vács Lajos. — Bécsben : Gold Samu. (Másoktól is vettünk fejtéseket, de ugy látszik,
hogy a feladvány kissé nehéz volt.)
Július (o)
Elul R.
Augusztus
Rövid értesítések. Veszprém : F. J. és Kis-Kürlös : Cs K Üdvözöljük önöket a
ó.
viszonttalálkozásig! — Parabuty : R. J. Mindkét levelét vettük. A küldeményt köszön¬
FllTib
30
A
7
Szilas
5
Vasár.
F12BA.elh
jük. A 8-ik változatban 2) f4—h4 helyett 2) f i - g4 is lehetséges. Tovább még nem vizs¬
Hilária 31 Eudocim
6
Hétfő Klára
36
gáltuk. — Kis-Kiirtös : Cs. K. « Bécs G. S. Az említett lépésre ellenhuzást még eddig mi
7 Jer.fal,
Ipoly. Kass. Concor. 1 Angnst
Kedd
15
sem találtnnk.
2A.félob.k.
8 (besz,
Szerda Özséb. At. + Özséb
9
Csütőr. X. B. Assz. N.B. A 8 Izsák
Péntek Iiochus püsp Jáczint 4 Aristarch
10
5 Eusignns
15
Szomb. Liberatus ap. August
Színházi napló.
11 48. §.
a

M
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h

Péntek, aug. 2. „Evangélium és családélet." Dráma 5 felv. írták Souvestre Emil és Bourgeois. Nemzeti színházunk, ha egyébkor nem is, legalább
kánikulában meglepőleg hasonlít a Reichsrathhoz, a mennyiben itt is, ott is
csakúgy ásitoznak az üres székek, miket senkisem akar elfoglalni. Színé¬
szeink azonban kürülbelől oly buzgalmat fejtnek ki csekély közönség előtt,
mintha teljesszámu hallgatóság volna jelen. A mai előadáson legalább ugy
tapasztaltuk.
Szombat, aug. 3. Stéger Ferenc* föllépteül : „Hunyady László. ' Opera
4 felv. A czimszerepet a vendégművész énekelte, mondanunk sem kell,
hogy kitűnő sikerrel. Szilágyi Erzsébetet ismét Voggenhuber Vilma személyesitette, többször megújult tetszésnyilvánítások közt. Markovics Ilka is
mint GaraMária, szép haladásnak adja jelét. Bignio jó Gara volt; Kőszeghy
is erőteljesen énekelt Czilley helyett, kár, hogy oly hamar megölték, éneke
kedveért az előadás végéig meg lehetett volna neki kegyelmezni.
Vasárnap, aug. 4. „Mátyás diák." Népszínmű 3 felv. Berkitől. E da¬
rab minden gyarlósága éa régisége mellett is még folyvást lelkesíti a közön¬

Holdnegyed : © Első negyed 13-án 8 óra 41 perczkor reggel.

TARTALOM.
Horváth Mihály, volt esanádi püspök (arczkép). — A feltámadott költő. Eötvös
Károly. - Smaragdok és zafírok. Jókai Mór. — Az arab ló. — Aranymondatok. — Váz¬
latok a magyar viselet történetéből (képpel). Vizkelety Béla. — Pariszt-lófuttatás a
pesti gyepen (képpel). - Az üstökösökről (folytatás). Dr. Bardocz Lajos. — Tárház t
Hazafiui megtiszteltetés. — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közle¬
kedés. Egyház és iskola. Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság?
A magyar Akadémia palotája Egyveleg. Figyelmeztetés. Sakkjáték. Színházi napló.
Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár.

S^f Melléklet : Előfizetési felhívás „Arany Kincstár" cziiuii
nélkülözhetleo kézikönyvre.
Felelős szerkesztő l'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)

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

Pest, augusztus 18-án 1861.
A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3, szám) bérmentve utasítandó.
'
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

elöl hasonló szinü bojtos sujtásokkal, melyek mindkét felöl, felül
egyesével, középen kettesével, és alól hármasával, három osz¬
Magyar hadsereg : I. Gyalogság.
tályba elhelyezvék.
(Folylalís.)
A kabát szegletei szintén összetüzvék. — Nadrága veres, és
topánja
fekete, fegyvere szintén hosszú szuronyos puska, és rezes
A múlt század közepén ismét egy lépéssel előbbre haladt az
CYége k8vetl()
görbe
kard.
- Vizkelety Béla.
idegen elem és a magyar gyalogság jelmezén nagyobb tért foglalt
el, a mennyiben a tekercses
A nők polgári
és ezopfos főt már nem a
helyzete különböző időkben
magyar süveg födé, hanem
és népeknél.
a fantasztikus alakú háromHogy a nők helyzete
szegletü német kalap, mely¬
nem
volt mindenhol egy¬
nek oldalára már oda volt
forma
a földgömbön élő né¬
illesztve a feketesárga rózsa,
peknél,
és hogy ezen kü¬
— s mind a három szegle¬
lönbség
a
vallásban gyöke¬
tére egy kis hasonló szinü
rezett,
tanitja
a történelem.
bojtocska.
Minél alantabb állott vala¬
Mellékelt raizunk első
mely nép vallásos fogalmai¬
alakja egy magyar gyalog¬
ban, annál roszabb volt az
sági tintet állit elő 1748-ból.
asszonyok sorsa. Mig a zsidó
Ennek hajporos és ezopfos
nök, mint házastársak és
fején arany sujtásos háromanyák kellő tekintetben ré¬
szegletü kalap van, zöld ág¬
szesültek, a keleti pogány
gal diszitve, — hosszú kék
nök a legkeményebb rabság
mellénye derekon veres öv¬
békóiban szenvedtek. A gö¬
vel van kerítve, aranynyal
rögök elmés istentisztelete
átszőve és kétsoros zsinórenyhitette nejeiknek sorsát,
zattal összetartva; hasonló
s a régi germánok egyszerű
szinü rövid prémes, felöltött
vallása méltó állást biztoMentéje, szintén aranynyal
sitott a nők számára. Pedig,
diszitve; — kék magyar nad¬
minél szabadabb állása volt
rága piros magyar csiz¬
nőknek, annál dusabban
mákba szorul; kezein hosza
s
virágoztak föl a női eré¬
zu szárú szarvasbör keztyünyek. A római és germán
ket visel. — Oldalán hosszú
nőknél, kik bölcs törvények
rezes görbe kard, — s kezé¬
alatt állottak, erkölcsiséget,
ben rövid, hajlott agyú pus¬
tisztaságot
és szüziességet
ka teszik fegyverzetét.
találunk,
mialatt
a nők a ke¬
A második alak egy maleti háremekben erkölcsileg
gyár gyalog közvitézt ábrá¬
és szellemileg elnyomorodzol 1756-ból. Ez szintén fe¬
tak.
— A keresztyénségnek,
kete , háromszögű kalapot
mint
világvallásnak bekö¬
es ezopfot, hosszú fehér mel¬
vetkezte
nevezetes változást
lényt visel, veres övvel kö¬
okozott
a
nők helyzetében.
rülkötve, és veres kétsoros
Kimutatta
ez méltó állásu¬
zsinórzattal összetartva; e
kat,
s
az
alacsony
szolgaság
felett nyitott hosszú fehér
rabigájából és az e r j t ö l í
kabátot gallér nélkül, ujjain
i
széles veres hajtókával, —
A m a g y a r v i s e l e t t ö r t é n e t é b ő l : 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból. — Gyalog közvitéz 1756-ból. sülyedés iszapjából

Vázlatok a magyar viselet történetéből.

