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5872. Hanva. A „csudák" megvannak, a hogy akkor voltak, s minden perczben
Az irói segélypénztár számára : Simonyi Antal pesti fényképész ren¬
kelhetnek. De hogy mi módon és ki által ? arra nézve okos embertől kérnénk tanádes tagi illetékét (havonként 1 ft) az egész 1862 évre előre, összesen 12 ft. utra
:sot. Szives örömest szolgálunk velök. A levélben egyebet is kerestünk; — várjuk, a mit
A budai néj>szinházra : Pécsváradról Mikó János által Lederer Her¬ nem találtunk. Boldogabb legyen az uj esztendő!
mann 1 ft, Gyenes Gyula 1 ft, Mikó János 2 ft, Szép Béla 2 ft, Herry 1 ft,
5873. K. A. k. a. névnapján Magánügy; minek elegyedjék bele más?
5874. Buda. F. Gy. Ismételve kell önt kérnünk, hogy az ügy megérlelésére az
Eőry 1 ft, összesen 8 ft.

Nemzeti szinházi napló.

szám.

Nyolczadik évi folyam.

illető körökben sziveskedjék az első lépéseket megtenni; a kész tervet mi azután szivesen
közöljük és támogatjuk.
5875. Makó (Névtelen). A közlés olyan, hogy a közlőt tudnunk kellene.
5876. Pest Berky G. Az igért czikket szivesen veszszük.

Péntek, dec. 6. Másodszor : „Dobó Katicza, vagy : az egri szép napok."
Történeti népszínmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán. A darab ma jobban tetszett,
mert sokkal nagyobb készültséggel, jobb rendezéssel és összevágóbban ada¬
SAKKJÁTÉK.
tott, s főleg mert a felesleges látványosságokból kihámozva, csaknem egy
órával hamarább vége volt, mint az elsö alkalommal. A szereplők közt leg¬ 103-ik számu feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán.)
kitűnőbbek voltak Feleki és Szigeti, s különösen cz utóbbi „Homonnai"
Sötét.
szerepéből mesteri alakot csinált. A fiatal Aliaga Géza által szerzett dalok¬
ból egynehány, figyelemre méltó tehetséget tanusit.
Szombat, dec. 7. „Troubadour." Opera 4 felv. Verditől. Ezeket a régi,
sokszor hallott, s utonutfélen fütyülgetett könnyü operákat és nótákat sze¬
methunyva is tisztességesen eléneklik énekeseink, különösen a karok, mind¬
két nemből. Csak fel kell huzni a függönyt s megy az Osztán magától, mint
az óragép.
Vasárnap, dec. 8. „Vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű
3 szakaszban Szigetitől. Jó népszínmű, maradandó érdekű, életből vett ala¬
kok, — s azért mindig jó előadás is.
Hétfő, dec. 9. Először : „Az utolsó levél." Vigjáték 3 felv. Irta Sardou,
forditotta Szerdahelyi K. Az uj darab mindjárt megnyerte a közönség tet¬
szését. Az egész mű arra van fektetve, hogy egy még rendeltetése helyére
nem jutott szerelmes levelet mind irója, egy nő, mind pedig az, a kihez in¬
tézve volt, kézre akart keríteni, miből aztán a legérdekesebb bonyodalmak
fejlődnek ki. A kidolgozás mind a párbeszédek szellemdússága, mind lele¬
ményesség tekintetében a szerző ügyességét tanúsítja; mely előnyei tartós
életet biztosítanak számára színpadunkon. Az előadás egyike volt a legjob¬
baknak. Egressy, Szerdahelyi, Prielle Kornélia, Lendvainé, Szathmáryné,
Szilágyiné, Szigeti jól játsztak. A nagyközönség szerzőt ezuttal is hitta, de
a
b
c
d
e
f
g
h
nem volt jelen. Párisból meg nem érkezhetett.
Világos.
Kedd, dec. 10. Az összes szinházi zenekar javára : ,,Bánk bán." Ere¬
deti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. Ismét telideci teli ház.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
Szerda, dec. l l . ,,Dobó Katicza." Tóth Kálmántól.
Csütörtök, dec. 12. „Az elizondoi leány." Vig opera 1 felv. Irták Battu
A 98-ik sz. feladvány megfejtése.
és Moinaux. Forditotta Csepregi. — Végül : „Eljegyzés lámpafénynél."
(Megjelent a „Londoni képes ujság"-ban.)
Operette 1 felvon. Irták Carré és Battu. Forditotta Feleki M.
Sötét.
Világos.
A)
Sötét.
Világos.
Kc6-f5A)
He 2 —f 4
1)
V
d
1
—
h
5
Budai népszinház.
2) Vli 5 — g 6 f
tetszés szerint.
H í 4 - g 6":
2) B f 1 - g 1
8)Bfl-f6;j:
Decz. 6. Hetedik díjmentes népelőadásul adatott : „Dózsa György" 3) V h ö - v . B g l
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna
elsö felvonása; jelenetek a „Csikósból" s végül „allegória."
István. — Pesten : Cselkó György. — É.-Újvároson : Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas
Decz. 7. Szőllősy Rózsa jutalomjátékaul : „Rózsakirálynő." Népdráma Alajos. — Pasztán : Kovács Zsigmond. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. — Parabutyban :
4 felv. Hegedűstől. A jutalmazott, ki egyike a népszinház legkedveltebb Rothfeld József. — Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza.
Rövid értesítések. Veszprém : F. J. Az emlitett számokat lapunk testvére, a
tagjainak, kiléptekor zajos tapsok és koszorukkal fogadtatott, mely kitünte¬
,Politikai LTjdonságok", folytonosan hozza, s nagyon sajnáljuk, de nem vagyunk okai,
tést kedves játékával igyekezett megérdemelni. A szereplők közöl még ki- íiogy
e tekintetben ön óhajtásának eleget nem tehetünk. — Kis-Tapolcsány : Büttner G.
emelendők Együd és Szerdahelyi Nelli, de legkivált Dósa, ki mint Rózsa és Berhida
: K—y. önök a 97. sz. f. megfejtését, habár egy kissé későn, de hibátlanul
atyja, főkép azon jelenetében, midőn gyermekére ráismer, kitünő melegség¬ küldötték be. — Pest : Cs. Gy. Becses sorait várjuk.
gel és természetességgel játszott. A szinház szépen megtelt.
Decz. 8. „Két Sobri." Egressy Béni 3 felvonásos népszínműve. Harrí NAP T Á
TE)
math Emma, Alajosné, Partényi és Szép jól működtek közre, ellenben
Gonda és Lövei meglehetősen elfelejtették szerepöket. A fölléptetett sza¬
©Nap
Izraelit. 4„Hold¬
HóKatholik. és Protest. Gőr.-orosz
már is helyes felfogással és bámulatos alakító tehetséggel adta szerepét, s
naptár
naptár
kelet nyüg. naptár kelet 1 nyüg.
ugy megkedvelte a színpadot, hogy alig tudták onnan eltuszkolni. Hanem és hetinap
már a csónakok roszul voltak betanítva; az a csikorgás, a mit véghez vittek,
Dec. (ó) ó. p- ó. P- Tebet ó. ra 6. PDecember.
nem tartozik szerepökhöz. Efféle rögtönzéseket kikérünk magunknak,
,. annál inkább, mert még komolyabb következményei is lehetnének.
2 37 6 3
15 Vasár. F 3 Ireneus F Valor. 3A25Soph 7 40 4 10 12
V 41 4 10 13
3 22 V 2
Decz. 9. Ismételve adták a „Két Sobrit," még pedig bérletszünettel; 16 Hétfő Etelka Alb. Albina 4 Borbála
4 IV 7 60
ennek aztán az lett a következménye, hogy csaknem többen voltak a szerep¬ 17 Kedd Lázár Flór. Flórián 5 Sbbás ap. 7 42 4 10 14
18 Szerda Grat.Kántf Karács
7 43 4 10 15
6 18 8 34
0 Miklós
lők, mint a nézők.
7 43 4 l l 16
7 Ambrus
6 24 9 10
19 Csütór. Nemesius
Maura
Decz. 10. „Marcsa, a huszárok marJcotányosnéja." Katonai énekesjá¬ 20 Péntek Theoph. v.f Ámon
7 34 9 39
8 Patapius
7 44 4 l l 17
ték 2 szakaszban. Hőkéné-Balogh Jozefa asszony mint vendég a czimsze¬ 21 Szomb. Tamás ap Tamás
9 B.A.fog. 7 44 4 l l 1816Sab 8 4Í> 10 5
repben. A budai szinház is keresni indult egy jó népszinmüénekesnőt. Az
Holdnegyed : © Holdtölte 17-én, 9 óra 24 perczkor reggel.
első próba ma történt. Csak gyújtsa meg lámpását és keressen tovább. — A
TARTALOM.
huszárjelenetek sok tűzzel és szabatossággal adattak.
Decz. l l . „Feleségem alszik," és „llorace esküje" egy felvonásos víg¬
Királyi Pál (arczkép). — A pisze halász. Tamásfi Gyula. — A debreczeni kastély.
(Folytatás.) Jókai Mór. — Régi római polgárok jellemvonásai. Kiss Elek. — Képek a
játékok.
hazai népéletból (képpel). K. K— A lappok és iram-gimjeik — Tollrajzok az állatvi¬
Decz. 12. ,,Pusztákfia." Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
lágból. I I A fáczán. — Történelmi kalászatok. Lehoczky Tivadar. — Buják vára. (kép¬

jjj

m

8

pel.) Cs L. — Egyveleg. — Tárház : Figyelmeztetés a közönséghez. — Régi váraink
ügyében Márton Ferencz. — Irodalom ds művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház.
5870. A Vasárnapi Ujság eddigi évfolyamai teljes kiadásban. A hozzánk — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
gyakran intézett felszólításokra tudósíthatjuk az illetőket, hogy a V. U. 1854, 5^>, 56.
57, 58, 59 és 1860 évi folyamai hiány nélkül és csinosan bekötve, egy külföldre költözőt
Melléklet: Elöfizetési felhívás azok számára, kik csupán
hazánkfia által eladás végett Pápán Kutrovich Józsa, urnál vannak letéve, ki a fentebb

Szerkesztői mondanivaló.

tokábajuti
. •„.
•
_.
hoz intézendi felszólítását. Esryenként a kötetek nem adatnak
5871. Jertek vissza. t»szi virág. A lyrai hang el van találva, bár a technika is
simább volna. Közölni reméljük.

51-ik

a „Vasárnapi Ujság"-ra voltak elöfizetve.
Ég^gT Melléklet : Elöfizetési felhívás a „Magyar Sajtó" politi¬
kai napilap 1862-dik évi folyamára.
Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)

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

Pest, december 2 2 - é n
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)
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-Ci név, melyet a lefolyó mozgalmas évben oly gyakran hal- hadseregbe soroztatván, Cattaróba a 49-dik számu alsó-ausztriai
Iánk, Pestvaros lakossága elött friss emlékezetben áll, de a város¬ gyalog-ezredhez szállíttatott, hol mint közember — altiszti kitün¬
ház zöld asztalán kivül már régebben találkoztunk vele az iro¬ tetéssel — egész 1856. végeig tartatott. Ekkor egészségi tekintet¬
dalom küzdterén s ujabban az országgyülési terem képviselői ből a III. hadparancsnokság által mint a fegyvertehetlenséghez
karában is. Az idők eseményei hozták magukkal, hogy e név közelítő, búcsúlevéllel elbocsáttatott.
mindinkább magára vonta a hazai nagy közönség figyelmét.
Személye szabadságát visszanyerve, a mintegy 10 évvel ez¬
Nem irjuk most a tények és események kritikáját, erre más előtt félbeszakított lapirodalmi térre lépett ujra, s mint rendes
idök tán alkalmasabbak lesznek. Csupán az élet egyszerü adatait munkatárs először a „MagyarNéplap"-nál, majd az Urházy György
állítjuk össze.
szerkesztése alatt akkor megindult „Magyar Posta'' czimü pol. na¬
Királyi Pál született Szepetneken, Zalamegyében, 1821. aug. pilap mellett vállalkozott; mely utóbbi lap az időközben behozott
10-én. Alsóbb és gymnasialis iskoláit Nagy-Kanizsán végezte a hirlapbélyeg következtében megszűnvén, munkásai is más foglal¬
kegyesrendi tanitók vezetése alatt, hol mindig a jobb tanulók kozás választására utasittattak.
közt volt. Felsőbb tanulmányait a pesti egyetemben végzé. Jog¬
S ekkor, vagy 1858. téli szakában irta, „Szigetvár 1656"
gyakornoki
foglalkozása
közben
az
czimü négy kötetes történeti regé¬
1843/4-diki országgyülés alatt Ponyét, mely a reá következett évben
zsonyban irta a gr. Batthyány Káz¬
meg is jelent s a szerző történeti
mér által kihirdetett, s a magy.
tanulmányairól tesz szép bizony¬
Gazd. Egyesület által 50 arany ju¬
ságot.
talomra itélt „Robot és, dézma"
1858. júl. 1-én vette át a „Pesti
czimü nemzetgazdasági s politikai
Napló" politikai napilap szerkesz¬
pályamüvét.
tését felelősség mellett, s vezette
Engedve belsö hivatásának, az
azt egész 1860. márcz, l-ig, midőn
irodalmi élet munkaterét választá;
az ellene támasztott, s két bíróság¬
kezdetben a „Jelenkor" czimü po¬
nál már meg is állapított sajtóvétlitikai lap mellett foglalkozott,mint
ségi per miatt, nem akarhatva,
ennek egyik rendes munkatársa,
hogy annak a lapra is akadályozó
később a laptulajdonos neve alatt
hatása legyen, — a felelős szerkesz¬
szerkesztője. E helyzetben volt sze¬
tést b. Kemény Zsigmondnak, a lap
rencséje, nagy hazánkfia gr. Szé¬
akkori főmunkatársának átadta; —•
chenyi István közelébe juthatni, s
maga pedig, perének kimenetelét
a nagy férfiu hirlapirodalmi mun¬
várva, munkatársi minőségben a
kásságában politikai iskoláját ta¬
lap irodájában helyet foglalt.
lálni.
1861. január 2-kán Pestváros
Az 1848-ki események őt is
tiszthelyettesitő gyűlésében a fő¬
többi kortársai sorában a harczvárosi törvényhatóság főjegyzőjévé
térre szóliták. A zászlók alatt egész
választatván, s ezen tiszti állásban
századosságig előlépett, a hadjárat
késöbb a tisztújitó választó közön¬
vége felé mint örnagy a hadügymi¬
ség osztatlan bizalma által is megniszterium katonai osztályába veerősittetvén, azt választói megelé¬
zényeltetett, s mint ennek másod
gedésére folytatta.
főnöke tartotta meg helyét, s vé¬
Zalamegye Letenyei választó
gezte nehéz teendőit egész az aradi
kerülete, melybe születéshelye esik,
feloszlásig.
szintén megemlékezve földijéről, 6%
Világosnál öt is a többi hon¬
a kerület országos képvisel
védek sorsa érte.
küldöttségileg márcz. 2 9-kén
1850. febr. 6-án az osztrák cs.
pénteken) felhívták; — a ^el
K I R Á L Y I PÁL.
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elfogadva, ápril 12-én (pénteken) közfelkiáltás utján képviselőül Dávid, a másik vezér, inkább kalandor volt, mint had vezető
megválasztatott, s miután ápril 26-án (pénteken) igazolva lett, el¬ fejedelem félté töle trónját, melyet fiára is óhajtott hagyni;s as
foglalta képviselői székét, s a felirati vita alkalmával május 24-én aggódott miatta, ha Zólyomit túl hagyja rajta nőni.
(pénteken) mutatta be magát a háznak a felirat mellett mondott
Debreczen azonban még mindig tartotta magát, s Kereszt¬
beszédével. Babonás ember a sok „péntek"-ből balsejtelmeket épit-' szegi uram még mindig képes volt álló hadsereget állitani ki min¬
hetett volna.
den órában, bármely oldalról jövö ellenséggel szemben, s bizony
Az országgyülés eloszlatása után főjegyzői hivatalát folytatá, megfelelt volna neki emberül.
mignem a jún. 8-ki városi közgyülés által az államadó erőszakos
Egy napon, midőn a tanácsházába felmenne, törvényt látni
behajtása tárgyában a képviselőházhoz intézett petitio szerkesztése j köz- és magányügyek felett; a mint gondolatokba elmerülten szé¬
miatt kir. biztos közbejöttével legfelsőbb meghagyás folytán okt. kéhez sietne; akkor veszi észre, hogy széke nem üres, azon valaki
29-én főjegyzői hivatalától felfüggesztetett, s hütlenségi kereset már ül; és azon valaki senki sem más, mint — a számüzött Igyártó.
alá vétele elrendeltetett.
Keresztszegi bámulva tekinte körül; ha nem álmodik-e? a
A dolog hónapok óta függőben volt s őszintén óhajta min¬ komoly arczok, mikkel tekintete köröskörül találkozott, biztositák,
denki a kedvező végkifejlödést. Örvendetesen meglepő volt annál¬ hogy itt igen súlyos igazságot látnak ma az ö saját fejére.
fogva a hivatalos lap mult vasárnapi számának azon tudósitása,
Nem hagyta magát megrezzenteni.
melynél fogva Királyi Pál legfelsőbb helyen teljes kegyelmet nyert.
Bátran és elszántan odalépett Igyártóhoz, s annak vállára téve
kezét, nyngodtan kérdezé :
— Hogy jött kegyelmed e helyre?
Igyártó
visszanézett rá és egy irást, mely az asztalon feküdt,
Karácsony napján.
nyujtott válasz helyett.
Nyíljatok meg imaházak,
Szent karácsonyünnep van ma,
Keresztszegi nem ügyelt az irásra.
Nyíljatok meg hivő szivek;
Isten-ember születése,
— Ki engedé meg kegyelmednek a hazatérést? Miért foglalja
Emlékezzünk, imádkozzunk,
Melyet egykor hirdetett a
el
kegyelmed
elnöki székemet?
Zengedezzen buzgó ének;
Fényes csillag jelenése,
A természet bár most alszik,
Igyártó ujolag a pecsétes levelet nyujtá eléje.
Betlehemi fényes csillag,
Jégpánczélba, hópalástba,
Mely a bölcsek előtt égett;
Keresztszegi haragra gerjedten kapta azt ki kezéből s olva¬
Legyen azért meleg keblünk,
Mert ég és föld örömére
satlanul az asztalra vágta.
Illatozzék, nyíljék bennünk
A próféták jósigéje
Erre a tanácsosok mind felugrottak székeikről s az elszörnyeÉgi hitnek szép virága!
Megérte a teljességet . . .
des haragján kiáltanak fel : „a fejedelem levele!"
E szóra kissé lecsillapult s mogorván kérdezé :
Szent karácsonyünnep van ma,
Ma született az, ki minket
Illik szánkba a vig ének :
Figyelmessé tett az égre,
— Mit parancsol tehát a fejedeldm?
Ma szállott a sötét földre
S megtanított, hogy kell nézni
A föjegyző felvéve az iratot s felbontva azt, az állva hallgató
Követe a fényes égnek,
Bátran a sir fenekére . . .
tanács előtt felolvasá annak sorait.
Hogy a lelki sötétséget
Tőle tudjuk : „boldogok, kik
„Mi, elsö Rákóczy György, Erdély tejedelme, tudatjuk kegyel¬
Általtörje égi lánggal,
Szenvednek háboruságot" . . .
metekkel,
ugymint nemes szabad Debreczen város közönségével,
Gyülöletet tovaűzzön,
Hogy „a türök és szenvedők
hogy miután a római császár ö felségével többé hadat folytatni
S egy embert a máshoz fűzzön,
Méltatlan megkeseredők
Nem vas, hanem rózsalánczczal.
Látnak majdan mennyországot." nem szándékunk; e végre felültetett hadaikat menten leszállítsák,
s minden ember a maga mesterségéhez visszatörj en. Egyuttal el¬
Nyiljatok meg imaházak,
rendeljük,
hogy Igyártó Mihály ellen hozott számkivetési rendelet
Nyíljatok meg hivő szivek;
ezennel
megmásittassék
s ugyancsak nevezett férfiu általam De¬
Emlékezzünk, imádkozzunk,
breczen
városa
birájának
kineveztetik : a mit is ezennel elren¬
Zengedezzen buzgó ének;
A természet bár most alszik
delek
I-ső Rákóczy György."
Jégpánczélba, hópalástba,
Keresztszegi összefont karokkal hallgatá végig a fejedelmi
Legyen azért meleg keblünk,
parancsot.
,.Illatozzék, nyiljék bennünk
— S mit mond erre a nemes tanács?
Égi hitnek szép virága!" . . .
Soós Miklós.
— Térdet fejet hajtunk a fejedelem előtt, válaszolt a főjegyző,
a többiek is rázúgták az igent.
Keresztszegi szomoruan tekintett maga elé.
A debreczeni kastély.
— Ha a fejedelem ketté akarja törni a kardot, az neki szabad¬
Regény. — JÓKAI MÓRTÓL.
ságában áll, de jusson eszébe, hogy a ketté tört kard soha egészszé
(Folytatás)
nem leszen többet! Én nem állok akarata ellen. Ha ö békét akar,
A rakomazi győzelem megerösité Rákóczy Györgyöt az er¬ én nem harczolhatok az ő nevében; de kötelességemnek tartom,
délyi fejedelmi trónon. Ferdinánd császár az öreg Bethlen Istvánt városunk érdekében tiltakozni az ellen, hogy mi fölénk bárki is
akarta inkább; de az ifju Bethlen István nyiltan apja ellen ütött birót nevezzen ki, s birákat tegyen le helyeikből. Én lemondok ön¬
pártot, Rákóczy György mellé állva, a miért kellett is elég példá- ként, ha ezzel a fejedelemnek kedvét találom; de tagadom, hogy
lózást hallania Absolonról, Dávid király fiáról. Az ifju Bethlennek joga lenne, engemet letenni városunk vezényletétől, anélkül, hogy
nem kellett apja fejedelemsége, csak épen azért, mert Ferdinánd I bűnöm miatt el volnék itélve. Egyediili vétkem az, hogy véremet
pártolta; s átszegődött Rákóczy Györgyhöz, kit képesnek hitt ontottam érte. És tiltakozom az ellen, hogy kegyelmes urunk
arra, hogy a munkát, mit Bethlen Gábor megkezdett, folytatni nekünk birát nevezzen ki, midőn azt választani a város népének
fogja.
egyedüli joga. Legyen helyettem Igyártó uram a nép kivánata sze¬
Erdély két lánglelkü ifja, Bethlen és Zólyomi, meg is kezdek rint biró. Ha a fejedelem ugy kivánja, én biztosítom, hogy meg fog
a harczot Magyarországon, s a rakomazi győzelem után fennen i történni.
hirdetek, hogy „az uj buzakenyeret Pozsonyban akarják megenni."
— Kegyelmed nem biztosit többé senkit és semmit e város
Azonban Rákóczy okosabb akart lenni, mint vitéz, s szeretett !árkain belül, szólt Igyártó Mihály; mert kegyelmed fogoly!
volna inkább sokáig lenni Erdélyben fejedelem, mind rövid ideig
Keresztszegi nyugalommal adta meg magát.
Magyarországon király és nem indult ,,a két fene ifju" tanácsán :
— Nem védem magamat. Vezessenek a börtönbe. Majd ha
a helyett iparkodott elsö győzelmét arra használni, hogy a ná¬ szükség lesz rám, akkor jöjjenek ismét értem. Én városomnak, szü¬
dorral jó békességben maradjon. Ferdinánd is a maga részéről azt lőhazámnak mindig híve maradok.
°
(Vege köveik.)
tanácsolá a nádornak, hogy kimélje a fejedelmet : a mire jó okai
voltak a rá nézve oly kedvezőtlen svéd háboru vesztett csatáiban.
A magyarok régi vallásos szertartásai.
A nagy erővel kezdett harcz lankadni kezdett, s hogy a vég
(Folytatás.)
döfés is megjöjön, az egész mozgalom vezére Bethlen István hir¬
telen meghalt forrólázban.
Esküvésok és fogadásuk módja. Az Isten nevére való hivatko¬
Ez nagy csapás volt azokra, kik a harczot akarták. Zólyomi zás és annak bizonyságul hivása melletti erősítéseket, esküvéseket

minden népnél szokásban látjuk lenni, melyek mindenütt szen¬ gondosságot tanusitottak, melyet csak egynejüség esetébten látunk
teknek és sérthetetleneknek tartattak. A mód azonban, melylyel kifejlődni.
Eleink házassági szokásairól némely homályos bizonyítások
az oly esküvések tétettek, igen különböző.
gyanitásán
kivül felette keveset tudunk felmutatni. A szibériai né¬
Szibériában a vatyákok, midőn esküsznek, két kardot tarta¬
peknél,
a
leányt
marháért, szolgálati bérükért kellett a leány
nak fel az ég felé keresztben, mely esküvési mód igen hasonlit az
atyjától
megvenni.
Eleink is a feleséget nagyobb részint pénzen
avarok fejedelme esküjéhez, melyet a rómaiakkal a frigy megerő¬
vagy
jószágon
vették,
onnan van mai napig is a magyar nyelvben
sítéséül kötött. Egy kivont kardot az ég felé emelvén ezen átkot
azon
szólásforma,
hogy
a háztartásra megérett hajadon a födetlen
mondá : „hogy ö és az avarok egész nemzetsége, karddal veszszenek; — a magas, s a tüz-isten, ki az égben van, essék reá, ha sza¬ főtől eladólánynak, a nősülni szándékozó pedig vevő vagy vőlegény¬
vát meg nem tartaná " Kétség kivül a villám vagy a mennykő volt nek neveztetik, és van egy dalban emlékezet a leány vásárról :
az (miként mai napig is annak tartja s nevezi a magyar köznép)
,,Az allári falu szélen
Leányvásár lesz a héten;
melyet a tüzfény természetü Isten lecsapásának véltek; vagy mint
Magam is ki fogok menni
nálunk is, Isten nyilának is hivták.
Kacsintással egyet venni."
A magyarok hasonló szokásaira és átkozódásaira mutat az
Herodot a babyloniakról irja, hogy minden tavaszszal, min¬
eskü szó, mely a mint elsö tekintetre látni, az ess igéből és kü név¬ den társaságban a férjhez menetelre alkalmatos leányok egy bi¬
ből van összetéve, s valóságos átkot foglal magában a mondóra zonyos helyen összegyüjtettek és az e czélra rendelt násznagy
vonatkozva, az indulat s hév szenvedélyes arányához mérve, mely¬ elsőben is előállittatta a legszebbik leányt, s kérdezte a jelen volt
lyel kiki szavának sulyt szerezni akart. Az Ess kű szavaknak nősülöket vagy feleséget vevő legényeket : ki mennyit ád érte? és
erélylyel kifejezésénél természetesen, az esküvő szemét és kezét az a ki legtöbbet igért, azé lett. Midőn ily módon árverezve a szebbek
égfeléemelé. És igen hihető, hogy régi eleink is égfelé emelt kard¬ elkeltek, akkor előállittattak a legdisztelenebbek és a násznagy
dal mondottok esküt; annyival is inkább, mivel majd csaknem kérdé, ki mennyi toldással veszi el? a ki legkevesebb toldást kért,
minden régi népnél ilyen forma átkokból állottak az esküvések.
azé lett, és igy ment ez végig, mig valamennyi leány el nem kelt,
Álmosnak azonban, midőn fejedelmül választották, nagysze¬ azt a pénzt vagy jószágot pedig, melyet a dísztelen leányokkal
rűbb pompával esküdtek engedelmességet és hüséget a magyarok. kellett adni, a szebbekért adott jövedelemből fizették ki, és igy a
A hét fővezér közakarattal igy szóla : ,,E mai naptól fogva mi szépek kiházasitották a dísztelenebbeket, sokszor szerencsésebben,
tégedet vezérré és parancsnokká teszünk, és hová szerencséd vezet, mint magukat.
oda mi is követünk." íly esküket pecsétle saját vérük kiontása, és
Ilyenforma alkudozásokat látni Árpád ésf Mén-Maróth között,
megivása, igaz szeretetük, hüségök, férfias jellemük másolhatlan ki a maga leányát Zoltán számára ajánlá, Árpád pedig, midőn
jeléül. Igy Álmosnál a fennebb emlitett férfiak ősi szokásuk sze¬ Mén-Maróth leányát immár azon egy idejűnek hallotta volna lenni,
rint egy edénybe verőket kiontván, Almos herczegért törvényes es¬ egyszersmind Zoltán fia kérését halasztani nem akarván, Maróth
küt tevének.
leányát fiának feleségül a neki igért összegért megvette, Uszubu
Őseink összeszövetkezésének e rövid, de élénk elöadása vilá¬ és Vélek levén követei (vőfényei, vöfelei); valamint később Zoltán
gosan mutatja, hogy a vérontás nem csupán az eskütételre volt vett feleséget a maga fiának, Taksonynak.
szükséges, hanem csak azon lekötött hüség jellemzésére szolgált,
íly alkalomkor szokás volt, hogy a vöfelek, (vöfények) hiva¬
melyek Álmosért verőket kiontani mindenkoron készek leendnek; tásukban eljárván, az eladó leány, szülőivel előre alkudoztak, és a
és alaptörvényeik — mely társasági szerződést képez magában megegyezést a vevő legénynek tudtára adták. Innen a v'ófél név,
— negyedik pontjára czélozván, rettentő hangon nyilvániták a minthogy fél vevőt képeztek.
büntetést arra, ki az ö maradékaikból a herczeg személye ellen
Ezeknek aztán, mint mainap is, kötelességük volt, vendégeket
hütlen lenne és pártoskodást idézne elö a fejedelem és rokonai hivni, az egybekelés ünnepélyét rendezni, és a vendégeknek szol¬
közt; ugy ontassék ki annak vére, valamint ontatott azoké, kik az gálni. Mielött pedig ily módon a leányok átadattak volna a vevők¬
esküt Álmos herczegért tevék.
nek, ezek kezeseket tartoztak állitani (a mai násznagyok) annak
A történetírók ugy rajzolják őseink esküvési módját, hogy bizonyságául, hogy az eladott hajadont feleségöknek veszik, nem
minekutána példázólag verőket kiontották volna, azután lön a pedig szolgálójuknak, és velök szeretettel s emberséggel bátörvényes esküvés, mely igy méne végbe : kardjaikat mindnyájan nandnak.
é<* felé felemelve, fennhangon ezt az átkot mondották : „Esskü
Mig a kötött szerződésnek a vőlegény eleget nem tett, a haja¬
reánk s mindnyájunkra, ha igy nem ontatik a mi kardjaink által donleány szülőinél maradt ugyan, de a nősülök egymást kölcsönö¬
mindannak vére, ki nemzetéhez hütlen és fejedelme iránt engedet¬ sen, valami kis arany vagy ezüst mellkép által — mely a napot
len leend." És őseink, az esküvést, a melyet akkor magok között ábrázolá — befoglalák. Ez volt a mai jegypénz, honnan azután a
tevének, mint erős fogadást, hiven megtartották. Fogadást tettek házasulandó felek jegyeseknek hivattak, mely idö közben a jegyes
réo-i eleink az Isten iránt való tiszteletük, háladatosságuk megmu¬ átadta mátkájának a jegyruhát.
tatására, valamely szokástóli megóvásukra, mint p. o. bizonyos
Elérkezvén végre az összekelés meghatározott napja, a jegye¬
ideig bort nem isznak, hust nem esznek, böjtölnek, rabszolgáikat sek táltosaik (papjaik) jelenlétében a fentebb emlitett jegypénzzel
szabadon bocsátják stb.
ajándékozák meg egymást ujra, örök hűségük és házassági szövet¬
Házassági szokásaik. Régi eleink vallásos szertartásai közé ségük emlékéül, melyet azután, mig együtt éltek, folytonosan
számithatjuk a házasságot is, mely kötés majd minden nemzetnél nyakukban hordoztak, honnan aztán hitveseknek azaz : hiteseknek,
bizonyos istenes és példázó szertartásokkal ment végbe.
hitet letétieknek neveztettek. Ennek végeztével a menyasszony a
Tagadhatlan eleink egynejüsége (monogamiája), mit ezen szó vőlegényhez örvendező kiáltozások között átkisértetett. Igy tör¬
feleség, tökéletesen megfejt, mint egy olyan lénynyel kötött szer¬ tént Mén-Maróth leányának hazavitele Zoltánhoz, férjéhez; Árpád
ződést, kivel a családtartást maguk között felosztották és felezték; herczeg és jobbágyai egész kíséretükkel eléjők menvén, a meny¬
ámbár mint vándornépek, (nomádok) azt egy tisztességes szerelmi asszonyt illő fényben és tisztelgéssel a herczegi házhoz vezették,
viszony-kötésnél nem sokkal többnek tarthatták. De miután nem¬ 4rpád herczeg pedig és főemberei ,,menyegzőt tartván, nagy lako¬
zetté szövetkeztek, ez iránti fogalmuk is terjedtebb lőn. Eleinte mát ütöttek." Igy mondja el ezt Béla király névtelen jegyzője.
nem lehete más fogalmuk a házasságról, mint közös háztartás
A házassági egybekelés napját rendesen nagy lakoma követé,
becse; innen aztán azon szerződés házasságnak neveztetett; nősülés, mely a gazdagabbaknál több napig tartott, mely szokás maiglan
házasodás annyi, mint háztartás alakulása; a nős állapotba lépni, még a legszegényebbeknél is megtartatik.
annyi mint házasodni.
Ugy látszik, szokásban volt még eleinknél az is, hogy ha va¬
Hogy eleinknek csak egy nejük volt és paráznák nem voltak, lamely íeleséges ifju ember meghalt, annak özvegyét testvére
azt Árpád, Zoltán, Taksony, Geiza példája mutatja, mely körül¬ vette el; ezért szokták mai napig is magyar asszonyok férjeik
fitestvéreit öregebbik vagy kisebbik uramnak nevezni.
mény szilárd jellemükről határozott, döntő fogalmat ad.
Hogy a nős életre sokat tartottak őseink, kitetszik azon köz¬
Ernő, Űgek egyetlen neje, férje elhunyta után végig özvegyen
maradt, s Marót bihari fejedelmet több feleségeért (soknéjüségeórt) beszédből, hogy midőn valaki nősül, emberesedni, emberek sorába
Mén-nek csúfolták. Szerencsen, Csepelen pedig nejeik iránt azon lépni mondatik.
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A férj uraságának másik oldala az atyai hatalom. Ur volt ö,
Miért ne örvendenénk, hogy mindez sajátunk, s ernyedetlen,
gyermekei pedig cselédei, mint máig is a köznépnél a háziapa gyer¬ becsületes küzdés után végre minmagunk erejéből telt ki?
mekeit cselédjeinek hivja. Innét van oly közel nyelvünkben egy¬
„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény."
máshoz a család és cseléd elnevezés, és a gyermek mai napig is
oda teszi apja nevéhez az „uramat," mondván : apám uram. Atyai
Egy evang, templom terve Pápán.
hatalmának határtalan volt köre és tartása ideje. Kiterjeszkedék
az magzatai személyére, szerzeményére, és vagyonára. Ö szabaditá
Az épitészet terén örvendetes mozgalmakat veszünk észre
fel fiát tetszése szerint s ha kellett, túszul (obses) adá át az ellen¬ hazánkban, hol e részben szintén nagy volt sokáig a pangás. Nyil¬
ségnek. j _
Kondory József.
(VÍ „ klT,ft0
vános közintézeteink épületeire nagyobb gond fordittatik s mint

Octavián ez ajánlatot mostanra nem tartá elfogadhatónak, s
az áldozatot meghozták ugyan; de épitészeti avatottság hiányában
annak létrehozását egyes ács vagy kőmives mesterre bizták, és mi csak igen kis kísérettel hagyá el Apollóniát és Lupiaebe, egy Brunlett belőle? Épület, mely akárminek, csak iskolának nem volt dusiumtól nem messze fekvő helységbe ment, hol közelebbi tudó¬
nevezhető, tehát az uj iskolával csekély különbséggel ott állnak, sításokat nyert a római eseményekről. Lupiaeböl Brundusiumba
hol a roskadozó vál voltak. Vegyék tehát az illető előljárók szi¬ ment, innen utját Nápolyon keresztül Roma felé irányzá, hova má¬
vükre, hogy az áldozat és költség, czélszerütlen épületre ne paza- jus közepetáján meg is érkezett, két nappal Antonius megjőve tele
előtt. —
roltassék.
Időzzünk egy pillanatig Octaviánnál.
Lapunk mai száma hozza Vojta Adolf épitész templom-tervét,
Octavián azon ritka egyének közé tartozik, kiknek jelleme
melynek csinos arányait örömmel fogja szemlélni mindenki. Hogy
már kora ifjúságuk¬
mennyire érett meg
ban mint egy határo¬
azóta e terv? s mi a
zott, bevégzett áll
pápai ev. község to¬
előttünk.
vábbi szándéka? azt
Lényének alap¬
nem sokára szintén
vonását föltétlen ön¬
megírhatni reméljük.
állóság képezte, oly
—ly.
mértékben, minőben
talán csak Caesarnál
Régi római polgárok
fordult elö. íly ön
állóság,párosítva vas
jellemvonásai.
következetesség, egy
IV.
semmi által meg nem
Octavián.
tántorítható élénk¬
ség, szünteleni lelki
Octavián, szü¬
éberség és önura¬
letett s e p t e m b e r
lommal, csak tökéle¬
23-án, 63-ban K. e.
tes okosság, s hig¬
Mint már emiitök,
gadt, nyugodt ész¬
Caesar testvérének,
nek szüleménye leJúliának unokája,
hete, mely őt képeanyja A t i a , atyja
sité,
embereket és vi¬
Octavius volt, kit ö
szonyokat
mindig a
igen korán elvesz¬
legalaposabban
meg¬
tett. Octavius tekin¬
itélni
s
tevékenysé¬
télyes vagyont ha¬
gét a szerint intézni.
gyott hátra. Ö mint
Ö egy önálló,
praetor Macedónia
realistikus, a dolgok
kormányzója volt, s
valódi lényegébe be¬
oly nagy hirben ál¬
ható szellem volt.
lott, hogy Cicero, egy
Ezek mellett azon¬
Öcscséhez, Quintus¬
ban ereit, mint va¬
hoz intézett levelé¬
lamely lángfolyam,
ben Octaviust ajánlja
lángoló becsvágy
ennek, mint köve¬
folyta
keresztül.
tésre méltó példány¬
képet. Azon kitünő
A czél, melyet
lelkitehetségek, s aközvetlen fenséges
zon erős jellem, mely¬
rokonának meggyil¬
lyel Octavián birt,
koltatása után, ki őt
már korán magára
fiává fogadta s Örö¬
vonta Caesar figyel¬
kösévé tette, magá¬
mét, ki unoka-öcs¬
nak kitüzött, nem
csét benső gyengéd¬
másra volt irányoz¬
séggel szerette, kü¬
va, mint Caesarnak
lönösen a spanyol
nevével s örökségé¬
hadjárat óta 45 ,
vel együtt annak ha¬
melyben Octavián
talmát is elsajátita
nem tekintve saját
ni, s a romai világot
betegségét s az őt
mint uralkodó kor¬
fenyegető veszélye¬
mányozni.
ket, a dictator iránti
Borzasztó merész
legőszintébb szerete¬
terv! Gondoljuk csak
tének félreismerhetmagnnkat egészen az
len bizonyságát adá.
Pápai evang. e g y h á z t o r vö.
ő helyzetébe!
Antonius a hatalom birtokában, mezei törvényével a veterá¬
Caesar meggyilkoltatásakor Octavián csak 18 éves volt. Mint¬
egy hat hónap óta Apollóniában tartózkodott, egy illyr parti város¬ nokat foglalkodtatja; körülveszi magát egy erős, kiválogatott s
ban, hova őt Caesar részint tanulmányai végett küldé, részint neki föltétlenül engedelmeskedő testörséggel. Dolabella hozzá van
azért, hogy azon légiókkal, melyeket a parthusok elleni hadjárat kapcsolva; Lepidus, a legharcziasb légiók élén állva, szoros viszonyban a consullal. A senatus, bármennyire el van is keseredve
végett Macedóniába küldött — megismerkedjék.
A nagybátyjának megöléséröli tudósitás természetesen igen a consul iránt, — nem minden ok nélkül — bizalmatlanul néz
Meghatotta őt. Barátai Salvidianus és Agrippa, tanácsiák neki, Caesar örököse elé. A pompejus-pártiak természetesen halálos
fogadja el a macedoniai légiók vezéreinek ajánlatát, kik öt szeret¬ ellenségei az ifju Caesarnak. Az összeesküdtek bárkiben, még
ték, nagyrabecsülték, s védelmöket és segitségüket legnagyobb Antoniusban is, — kivel még a gyilkosság után is összeköttetés¬
ben állottak, — jobb in biztak, mint Caesar fiában, kinek eljövetele
készséggel felajánlák.

Tiszai jelenet a ..Bank ban- czimü operából.
Valahányszor Erkel Ferencz „Bánk bán"-ját adják, mindig
ünnepies alakban tünik fel a nemzeti szinház. Nem csak mert a
közönség még mindig feles számmal jelenik meg e dalmü előadá¬
sán, hol müvész hazánkfia hervadhatlan szépségü dallamait két¬
szeres élvezettel hallgatja; hanem mert színpadunknak is ez most
az ő kedvencze, legnagyobb fénynyel és gonddal adott darabja.
Lapunk
34-ik számá¬
ban bőveb¬
ben szólot¬
tunk e mii¬
ről s ugyan¬
ott rajzban
is közlöttük
a darab végjelenetét,midon a haza¬
térő királv,

IL Endre,

ezt már több rajzban volt alkalmunk bemutatni, a csupasz kaszárnya-styltöl mindinkább távozunk. Ez üdvös irány pedig nem
csak a központon, a fővárosban, vehetö észre, hanem vidéki váro¬
saink is nemes versenyre buzdulnak, ugy hogy e nemesebb igye¬
kezet nemcsak középületek, hanem magánházak építésénél is
látható.
Ideje, hogy e gond egyházi épületeinknél, melyekre őseink
tagadhatlanul sok figyelmet és költséget forditottak, szintén ki¬
tűnjék. Szép egyházi és iskolai épületek födiszét teszik egyes városoknak,helységeknek.Itt
ott e részben
is mutatha¬
tunk már fel
kö ve t é s r e
méltó példá¬
kat , s egy
ilyet szándé¬
kozunk j el e n l e g is
•megismert;tni olvasó¬
inkkal Pápa
város egy¬
házi köréből.
Ugyan
is a pápai
ágost. hitv.
gyülekezetneK Duzgo
elöljárói, fel¬
fogva a kor
kívánalmait,
az egyházi
épületeknek,
jelesül, az
egyház, pap¬
lak és isko¬
lának akkinti felépíté¬
sét f. é. febr.
2 an tartott
gyűlésükben
közakarattal

nejének, az
ármánykodó
Gertrud ki¬
rálynénak
ravatalánál ,
s Bánk bán
szerencsét¬
len nejének,
Melindának,
aTiszáből ki¬
fogott holt¬
teste felett
hirdeti a bó¬
ké ti enkedö
magyarok¬
nak a közbo¬
csánatot.
Azon je¬
lenet, melyet
mai
szam u il k b a n
közlünk, egy
T i s Z a i uUnut a
elhatározák,
felvonással
Í
" Bállk bán" czimü operából.
megelőzi amazt s az udvari légkörben megtört Melinda szenve- jmiszerint az, nemcsak a korszerű nevelés igényeinek, de az épité¬
déseit ábrázolja, ki lelkében megzavarodva, egy viharos éjen a szeti aesthetikának is megfeleljen.
E végett helyben lakozó Vojta Adolf épitész urat, az egy¬
Tisza füzesei között sirja el a kétségbeesés panaszát, mig végre a
ház
konventje
felkérte, — készítene egy tervet, az egyházi épü¬
folyam hullámaiba temetkezik.
letek
ujra
leendő
felépítéséhez, hol e háromra illő tekintettel
Ez?n „tiszai jelenet" egyike a dalmü legnagyszerűbb s zenei¬
lenne,
—
hogy
azok
ízlésnek, kitüzött czéljuknak megfeleljenek,
leg legbecsesb részleteinek. Melinda siró panasza, a mint hü kisérőjére, az öreg Tiborczra nem hallgatva, gyógyithatlan bánatát és a hivek költségfedezéssel tulságosan meg ne terheltessenek. Az
elmondja s gyermekétől bucsuzik —• különösen Hollósy Korné- jügyes épitész, mint ezt többen, szakértő emberek helyeselve helyben
liánk müvészi elöadása mellett — a legszivrehatóbb fájdalom hagyták, a gyülekezet kivánságának tökéletesen megfelelt. Valóban
kitörése. A lélekállapot hatását neveli az egész környezet. Az alvó óhajtandó volna, hogy akár városban, akár faluhelyen, hol midőn
gyermek, az aggódó vén Tiborcz, a Tisza, hullámain látható hala-1 középületek vannak kérdésben, — azoknak mikénti felállítása ne
szók mélabus dallamai (melyek az ujabb időkben felélesztett táró j bízatnék avatatlan kezekre; — ha már egyszer valamely község
gató-sipon adatnak elő), — azon kivül a viharos éj, a dörgö és | vagy gyülekezet közös épületet akar épiteni, ne sajnálja az építész¬
villámló felhők, melyek között egy a háttérben kibontakozó vár •től a néhány forintot, ki előlegesen tervet, a helyi viszonyok tekin¬
falai mögöl a hold sápadt világa tör elő, mindezek, a zene megfe-| tetbe vételével -- készítene. — Ez által kettős kötelességüknek
lelő tolmácsolása mellett, oly mély hatást idéznek elö, melyet a ki tennének eleget; először is, hogy pártolják a haz*i épitészetet; —
egyszer élvezett, egyhamar felejteni nem tud, sőt mindig ujabb másodszor pedig, hogy épületüket valóban azzá épitették, mivé
ösztönt érez arra, hogy e keserédes müélvben minél elébb ismét elhatározták. Mert lehetne ám több példát felhozni, és mintegy
ujjal mutatni egyes községekre, kik p. o. iskolát akarván épiteni,
gyönyörködjék.
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Bizonyosan inkább életedet koczkáztattad volna, mint hogy a meg¬
támadottnak segitségére ne siettél volna. S midőn azután martius
17-én Tellus templomában az orgyilkosság megjutalmazása hoza¬
tott szóba, te tekintélylyel szólaltál fel ily inditvány ellen. Erede¬
tileg teneked is a gyáva ármány áldozatául kellett volna esned, hogy
egyezhettél mégis a gyilkosok büntetésnélküliségébe, s nekik még
„Kész vagyok elveszni tüstént, ha nem engedi sorsom,
saját fiadat is a capitoliumba küldéd kezesül! — Midőn halotti be¬
Hogy megvédelmezzein megölt barátomat."
széded következtében, melyben atyám tetteit s érdemeit a legmegSvaidban, igen nagyon öntudatos jellem kivántatott ahhoz, hatóbban kiemeled, a nép viharos dühében a gyilkosokat Róma
hogy ily körülmények közt a boszuállást s uralkodásra lépést falai közül kiűzni akara, — te távol tartád magadat. Később is
kivihetőnek tarthassa. Kigyószerü ügyesség, a legkiszámitottabb semmi kisérletet sein tettél a gyilkosok ellen, te, Caesar barátja^
elővigyázat nélkül nem volt biztos lépés lehetséges e süppedő, te, a consul, te Antonius! — Te vagy az, ki a gyilkosokat mene¬
hajladozó földön! Csak egyszer kell neki ingadozni, s örökre külni, szökni hagytad azon tartományokba, melyeket Caesar jelelt
veszve van, egy egyetlen, meggondolatlan szó, mely a mélyen ki számukra, melyeket ők isteni és emberi törvény ellenére birnak,,
elzárt titkot elárulhatá, vesztét hozandotta volna. Nem volt kisebb miután a tulkegyes adományozót meggyilkolák. Mégis Decimus
a feladat, mint a bátor demagógnak, kinek égés-: lénye a nép Brutus, ama tekintélyes tartományt, Gallia Cisalpinát birja, oly
javával volt összeforrva, vadul elötoluló erejét a férfiu szilárd közel ide Rómához! Azt felelhetnéd, hogy ez a senatus határozata
elhatározottságával s az öregnek elövigyázóságával egyesiteni.
volt; de a senatus-ülésben e kérdések szönyegrehozásánál te elnö¬
Rendkivüli sokoldalusága, fáradhatlan szellemének csudálatos költél, te, kinek mindent fel kellett volna használnod ily határoza¬
rugékonysága s azon ügyessége : az emberek felett uralkodni s tok meggátlására! De még az amnestiát ugy lehet tekinteni, mint
sziveket megnyerni, — mindjárt első föllépése alkalmával minden pusztán kegyelmi tényt, de a provincziáknak a gyilkosok kezébe¬
párt elött tiszteletben álló helyet szerzett számára. Szilárdsága adása, gyalázatos megsértése a nagy halottnak, s a te saját néze¬
semmi által sem rendittethetett meg; a legiszonyúbb viharban, teiddel is ellenkezésben áll!
bömbölő orkántól körülüvöltve, sohasem ingadozott Octavián: a
„Felszólitlak téged, Antonius, mindenre, a mi szent, az iste¬
pokolsötét éjszakának iszonyai közt a diadema csillogott feléje.
nekre, a Caesar emlékére, légy nekem a gyilkosok törvényes üldö¬
Brundusiumba jöttekor látván, hogy a nép és a légiók Caesar zésében segédem; ha pedig az összeesküdtek s a senatustól való
emlékét mily tiszteletben tartják, Caesar íiusitása következtében félelem attól visszatartóztatna, legalább ne akadályozz engem egy
Caesarnak nevezé magát. E hatalmas név lett az ö paizsa, mely öt szent kötelesség teljesitésében.
magasra kiemelé a tömeg közül, mely őt védte és takarta Anto
„Tudd meg továbbá, hogy nekem a népnek fejenkint, az atyám
nius ravaszsága s ármányai ellen.
végrendeletében hagyott összeget ki kell fizetnem, még pedig miTovábbutazásakor minden oldalról özönlöttek hozzá a veterá¬ nélelöbb, nehogy vonakodásom által a háládatlanság vádját vonjam
nok déli Olaszország gyarmataiból.
magamra. Mindaz, a mit drágaságokban, ékszerekben atyám birto¬
Már külseje is nagyon ajánlá őt. Szép testalkattal birt,a tagok kából házadba hoztál, legyen a tied, de a készpénzt add vissza. Ha
legnagyobb öszhangzatával. A szőke, kissé bodros haj, szép fénylő ez összeg nem lenne elég arra, hogy tartozásomat a népnek lefizes¬
szemek, mindenekfelett pedig behizelgő, nyájas modora és hangja sem, akkor a te közbenjárásod mellett az állam pénztárát is igénybe
képezték nyugodt, nyájas jellemének kinyomatát. — Nem csuda, fogom venni. Caesar jószágait is azonnal el fogom adni, csakhogy
ha a nép ujjongva s örömriadva üdvözölte e jelenséget; hisz ö a a nép megkaphassa a magáét!"
drága, feledhetlen, oly ravaszul meggyilkolt vezérnek drága fia,
Az ifju Caesar váratlan bőkezüsége s bátorsága bámulatra ra¬
gadta a consult. Rövid gondolkozás után igy válaszolt :
öröksége, mely ö nekik hagyatott!
„Ha Caesar a névvel és örökséggel együtt az uralkodást is
De a többi nép is mindenfelől özönlött hozzá, s a vidám öröm¬
zaj mennydörgéssé nőtt; a nép, mint egy folyam, mindig nagyobbo¬ neked hagyta volna, akkor tehetnél nekem a consulság és igazga¬
dott, s el akarták öt kisérni Romába, hogy ott az ö védelmök alatt tás miatt szemrehányásokat. De a római nép még eddig az örökösi
boszut álljon; védeni akarták Antonius ellen, ki a gyilkosoknak joggal senkinek sem adta el a maga feletti uralkodást. Szemrehá¬
bocsánatot eszközölt, s a ki bizonyosan valami gonoszt forral az nyásaidat most nem torlom vissza; de köszönetre sem tartok szá¬
örökös ellen! Azon pillanatbao még nem tartá tanácsosnak az ifju, mot tetteimért. Nem a te, hanem a nép érdekében fáradtam. Csu¬
Caesar kicsinált terveivel a népre és a hadseregre támaszkodni. pán csak egyre akarlak figyelmeztetni, a mit egyedül a te érdeked¬
Barátságosan, szivet megnyerőleg köszöné meg szeretetöket s ra¬ ben tettem, ha t. i. Caesarnak megboszulását megengedtem volna,
gaszkodásukat atyja és maga iránt, mely — ugymond — mint mindaz, a mit rendelt, felfüggesztetek, végrendelete, s^igy a te
fiúsításod is érvényességét elvesztette, — s a holttest aTiberisbe
balzsam hatott megszomorodott szivére!
dobatott volna. Ezt megakadályozni akarván, kerültem a harczot
Igy Octavián a nép és a veteránok előtt egyformán ünne¬ az elvetemült gyilkosokkal, s a nekik lekötelezett senatussal. —
peltté lön. De az optimatok félve és reszketve néztek megérkezése Nevedet és vagyonodat egyedül nekem köszönheted.
elé. Ijedve s kétségbeesve hallak meg ennek hirét a nép lelkesült
„Pénzkövetelésedet, s az állampénztárból való pótlást tréfá¬
csoportozataitól. Most kezdek belátni, mily nyiltan, mily leplezet¬
nak
tartom.
Te bizonynyal nem tudod, hogy a kincstár atyád által
lenül s mily háladatlanul nyilatkoztatták ki örömüket a gyilkosság
üresen
hagyatott;
az állam jövedelmei nem az állam pénztárába,
felett. — Kinzó sejtelmek tölték be lelkeiket; de Octavián meg
hanem
atyádéba
vitettek.
Félek, hogy az állam a bekövetkezhető
nyugtatá a rettegöket, — a jámbor ifju! — Mily tiszteletet muta¬
vizsgálatkor
Caesar
vagyonának
egy részét, mint sajátját vissza
tott az aristokraták fejei iránt! — mily gyermekies önmegadás! —
fogja
követelni.
Az
is
félő,
hogy
Caesar
egyes jószágai miatt sok
Mint ragaszkodott Cicerohoz, a nag)hirü szónokhoz! — Mennyire
pert
fognak
nyakadba
akasztani!
A
házamba
hozott pénzmennyiség
kérte annak atyai tanácsát!
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Igy sikerült neki az aristokratiát lecsendesiteni, s bennök nagyon csekély volt, és nincs is már belőle semmi, mert az állam
azon reményt ébreszteni, hogy táa e dicső gyermek még védpaizsuk képviselői, Dolabellát s testvéreimet kivéve, a pénzt, mint tyrannus pénzét azonnal feloszták maguk között. Általam azonban
lehet Antonius eltürhetlen uralma ellen.
Senkisem gyanitá benne még most az aristokratia vészangya azon utasitást kapták, hogy azon pénz által Caesar hagyatékainak
a senatus
senatus naiarozauua
határozatára uumuujw^iv.
működjenek.
lát ki helyrehozandó volt azt, a mit Caesar elmulasztott; a bo- javára•a a
szuló daemont, kinek kardja a pompejus-senatusi párt vérében fog
„Cselekedjél észszerűen, ad a pénzt, a mi még részedre jut,
fürödni; a hatalmas triumvirt, kinek lábai alatt Itália virágzó vá¬ ne a népnek, hanem a károsultaknak. Nem rég olvashattad Ápol
loniában görög auctoraid mondásai közt, hogy mily állhatatlan és
rosainak jóléte könyörtelenül széttiportatni fog.
ingadozó
a nép kegye. Mily sokszor szétzúzta már népünk a maga
Alig érkezett meg Antonius Romába, Octavián tüstént fólkeresé öt. Az elsö közönséges üdvözlések után következőkép szólott bálványait!"
E beszéd nagyon is érthető volt. Fehndultan bucsuzott el
Antoniushoz :
Caesar
a consultól, boszut esküdve ellene; de a boszu csak hosszu,
„Midőn atyám, Caesar, meggyilkoltatott, te nem valál jelen.
nehéz
13
év mulva következett be!
Kiss Elek.
Trebonius, a gyalázatos, beszélgetés által a curia bejáratánál fel¬
tartóztatott, hogy jóltevödnek veszedelmében segitségére ne lehess.
vészthozónalc látszék. — Ipa Március Philippus, s anyja Atia
sürgetve tanácsiak neki, ne fogadja el ily körülmények közt a
fiuságot és az örökséget, mindkettő veszélyt hozhat fejére! Octavián azonban ily ajánlatot boszusan utasitott vissza magától, s
szüleinek Achilles szavaival felelt :
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Történelmi kalászatok.

Aranymondatok.

Irta Lehoczky Tivadar.

(Folytatás.)

(Vége.)

— Aristoteles szerint, a ki hallgatni nem tud, szólni sem tud.
— A titkot, közmondás szerint, csak az tartja meg, a ki a tüzes sze¬
Midőn a mohácsi vész utáni években I. Ferdinánd és Szapolyai János net is megállja nyelvén.
— Antigonus Fülöp fiának, midőn ez tőle többek jelenlétében kérdé,
a magyar korona birtoklása miatt fegyveres kézzel léptek fel egymás elle¬
mikor
indulunk meg a táborral, felelé : „Mikor a trombitát meghallod."
nében s az országot seregeikkel eláraszták, Ferdinánd győzedelmét nem
— A jó hír-név a jó erkölcsök legjobb Örököse. Chi semina virtú, fáma
kevéssé mozditák elő annak magyar vezérei : enyingi Török Bálint, Bakics
Pál, tallósi Bánfi Boldizsár és Nyári Ferencz. Ezek közt kitünő szerepet raccoglie. (A ki erényt vet, jó hirt arat) :
— A megsebesitett becsületnek sehol sincs alkalmas orvossága.
játszott Török Bálint; ki sokáig lelkesülten küzde Ferdinánd pártja mellett,
— A világ, mondá Moxus, hálátlan : „nemcsak gyéren jutalmazza
es mégis, csekély ok lőn elegendő arra, hogy őt Szapolyaihoz áttéritse.
1535-dik esztendőben történt, hogy Bakics Pál születésenapját ünnepelvén, meg a jó szolgálatokat, de még hamis fénybe is igyekszik állitani a legegy¬
házánál barátai összejövének s vigan mulatának. A vendégség után Török szerűbb tényeket. Különben egy jó cselekedet fölötte áll a jutalmaknak,
Bálint kocsijába ült s hazafelé indult. Utja egy erdőn vitte keresztül, hol melyeket a világ adhat. Egyedül az Isten fogja megadni e jutalmat."
— Moxus szerint, az emberek homokba irják a legnagyobb szolgála¬
váratlanul Delius Pál nevü trácziai születésü egyén és annak nehány czin¬
kostársai által megtámadtaték. Delius, ki Bakics seregében tiszt volt, dühö¬ tokat, és a legkisebb megbántásokat márványra.
— A szenvedő erény, mond Southwell atya, hasonlit Arabia becses
senrohant a kocsiban szunnyadó Törökre és feléje irányzá sulyos kardját, de
eltévesztvén a csapást, a védelmére bátran kiállott fővezér elől gyáván mozgójához, mely nem fejleszt ki soha több illatot, mint midőn széttörik és
megszökött s a C3alitban elbujt. Török ezen fondorlattal ügytársát Bakicsot felemésztik.
— A jó név könnyen meghomályosodik, mer a roszat könnyen hiszszük
gyanúsítván, őt felindulásában párbajra hivta ki. Ferdinánd a kedélyeket
Csillapítani igyekvén, a vivást meg nem engedte, hanem megigéré, hogy az és a balvélekedést nehezen távoztatjuk.
ügyet törvényes uton intézendi el. A megsértett vezér azonban ily elégtételt
— Elve volt Julius császárnak, hogy ne a tudósoktól dicsőittessék,
keveselvén, felmondotta császárának a továbbbi szolgálatot s birtokait is hanem a kisebbek közt legyen legnemesebb.
melyeket Ferdinándtól nyere, elhagyván, Szapolyaihoz ment Budára, és an— Nehezebb helyrehozni a megsértett hirt, mint a sértetlent virág¬
Dak esküvék hűséget. Szapolyai megörült ez előkelő férfiunak s őt azzal fűzé jában megtartani. Ez hasonló a tűzhöz, mely ha egyszer meggyulad,
szorosabban magához, hogy előbbi birtokai kárpótlásául Debreczen váro¬ könnyen eltart fával; ha pedig vizzel oltjuk el, nem könnyen gyulaszthatjuk
sát és Erdélyben Hunyad várát ajándékozá neki. Igy ir erről Budai, az ő fel ismét, vagy legalább nem oly tisztán fog égni.
históriájában.
— Szókratész szerint, a hirnek szépségét ép oly gyorsan elhervaszthatja
az irigység, mint a test bájait a nyavalya.
III. Tűzpróba.
— A szilárdsággal szerzett dicsőség nem sokáig tartó; azért Bion a
Az igazság kiszolgáltatásának módja, tagadhatlan, egy nemzet mivelt- dicsőséget esztendők anyjának mondja; mert hisz a jó emlékezet nagy
eégének biztos mérője. Ha a történelmet vizsgáljuk, ugy találjuk, hogy időkre terjed.
•őseink, legalább a XIV. századig, e tekintetben még igen elmaradtak. Az
— Csak a jó tettek szerzik a dicsőséget; azért szokta volt Demokrit
istenitélet, a forróviz — és tűzpróba, valamint a váradi káptalan előtt a mondani : hogy a beszéd a cselekedetnek árnyéka.
szent László koporsója felett véghezvitetett eskütétel, napirenden voltak s
— A gonoszoktól származott hir és dicséret kevés keletű. Innét
minden bonyolódott ügynél, hogy az igazságot kideríthessék, a tudatlan Agezilaus szokta volt mondani : „Én akkor örülök, ha olyanok dicsérnek,
birák a tüzpróbához nyultak. Az is bizonyos, hogy e kegyetlen igazságszol¬ kik nem félnének megfeddeni, ha roszat tennék."
gáltatás neménél, természetesen sok század előtt, a püspökök és prépostok
— „Dolgozni és élvezni"; ezekben fekszik az élet titka. Ne legyünk
Voltak legnagyobb befolyással; mert a tűzpróbát, a fennállott törvények és se fukarok se tékozlók; mert az élet olyan mint a vas, mely elkopik, ha
szokás szerint, a püspökök és prépostok székhelyein kellé véghezvinni.
tulságosan használtatik, és megrozsdásodik, ha használatlan hever.
A tűzpróba következő módon hajtatott végre : A vádlott, ki az igaz¬
— A kérkedő hasonló a dobhoz, a mely nagy zörgést tesz és
ságot bevallani nem akara, vagy ellenkezőt mondani nem tuda, három napra belől üres.
egy magános czellába záratott, hol könyörgéssel és szigoru böjtöléssel kellé
— Ha felfuvalkodottat látok, mondá egy bölcs, eszembe jön ama
veszteglenie. Negyedik napon a főpap, egyházi ruháiba öltözködvén, püs¬ legyecske, mely a szekér tengelyén ülvén, mondá : „haj, be nagy port
pöki süveg nélkül, az oltár elé lépett s ott elébb imádkozván, egy az oltár indítok!"
előtt készen tartott, megszentelt vasat fogóval felvett és bizonyos szent
— Ilyenek hasonlók amaz irást nem tudó gazdag Kálvizzinohoz, ki
énekek hangzása közt, a megszentelt tűzhez vitt, hol ezt szent vizzel magát bölcsnek vélte, mert bölcseket tartott házánál.
meghintvén, a tüzbe vetette. A tűzhelytől a főpap ismét az oltárhoz tért és
— Ki magát szerfelett tudósnak tartja, csalódik. Legbölcsebbnek
misét tartott; mely alkalommal maga is a szentséggel élvén, felhivta a rád- tartatik az, ki véli, hogy legkevesebbet tud; ugy legesztelenebb az, ki
lottat, hogy ő is járuljon az oltári szentséghez, de hogy lelkét még inkább gondolja, hogy legtöbbet tud.
ne terhelje, csak ugy, ha ártatlan. Mise végeztével, mialatt a folyvást élesz— A kérkedés dicséretet talál ugyan a bolondnál, de a bölcs embert
megszégyeniti.
— A dicsőség-vadászok bölcsek gunytárgyai, bolondok csodáltai,
hizelkedők bálványai s tulajdon kérkedésöknek rabjai.
elmondása közt : „Minden bűntől és rosz cselekedettől ment levén, Jézus
— Midőn egy szélcsapó hazájának nagyságával kérkednék Ariszto¬
Krisztus azon szent testének ereje által, melyet ma magamhoz vettem, fel¬ telész előtt, ez felelé : „az nem kérdés, de az igen, hogy te méltó fia vagy-e
veszem e vasat," meztelen kezébe vette a tüzes vasat és kilencz lábnyi mesz- e nagy hazának?
szeségre vitte. Hogy pedig a vádlott csalást ne követhessen el, azon három
— Valamint a szél felfújja a hólyagot, ugy az esztelent az elhitetés.
nap alatt, melyet böjtöléssel töltenie kellett, kezét ruhával gondosan be¬
— Elegendő bére a jó tettnek, ha azt a bölcsek helybenhagyják. Egy
tekergették s azt lepecsételték. Hogyha már most a vádlott kezét a tüzes kinevettetvén, hogy midőn a szinházban szomorú-játékát előadták, arra
vas meg nem égeté, ártatlannak, ellenben bűnösnek itélték. Vajjon történt-e Platón kivül más meg nem jelent, nyugottan mondá : ez az egy többet ér,
ily eljárásnál csuda, arról nincsenek adataink. A vallatásnak ez undok ne¬ mint valamennyi athénebeli. . . . A bölcs Antigonus minden dicsőségét az
mét Róbert Károly 1308-ban végkép megszüntette s helyébe korszerűbb egy Zenó bizonylatában helyezé.
törvénykezést állapított. — Sajnos, hogy napjainkban is történnek: egyes
— A ki barátainak tett jó szolgálataival dicsekszik, kétségbe hozza a
vallatási esetek, mik a sötét 13. század korszelleméhez hasonlítanak.
jó akaratot s bizonyos ellenséget szerez.
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A III. akadémiai palota-tervek llllllapja Ügyében.

E lapok mult számában közzétett figyelmeztetésünkre vonatkozólag
azon kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy ki kell jelentenünk mikép az
akadémiai palola-tervek általunk kiadandó fény rajzi mülapja az igért napra,
azaz dec. 20-ra, el nem készülhetett, minek oka egyedül a fővárosi műintézeteknek mostani rendkivüli elfoglaltatásában rejlik. Midőn ezen kénytelen
mulasztásért t. olvasóink szives elnézését kérjük, egyuttal jelenthetjük, hogy
a nevezett műlap a karácsonyi ünnepek multával annál nagyobb csinnal fog
megjelenni. Reméljük, újévre már kapható lesz, miről annak idejében böveb¬
ben. Egy példány ára 2 ft.; a jövedelem az akadémiai épitési tőke növelésore fog fordittatni.
Pest, dec. 21.
A Vasárnapi Ujság szerkesztője.

f^^

Nevelésügyi jóltevő.
Igl<5 (Szepes), dec. 10.

Két fontos tárgyról kivánom önt, szerkesztő ur, értesiteni, melyek kö¬
zelebbről ugyan csak az iglói ág. hitv. egyházat illetik, de ugy hiszem, ér¬
dekkel fognak birni az egész magyar közönség előtt is.
F. é. nov. 16-án hunyt el Iglón 79 éves korában Trangous Jozsef ur,
a XVI szepesi város tiszteletbeli grófja és a felső magyarországi bányapol¬
gárság érdemdus főjegyzője. Az iglói egyház 50 évig tisztelte benne buzgó
világi felügyelőjét. A mig élt, folytonos munkássága, bölcs tanácsa és czél¬
szerü intézkedései által tartá fenn egyházunkban a jó rendet és évről évre
emelé, nagyobbitá annak erkölcsi sulyát, halálával pedig nem mindennapi
anyagi áldást hozott egyházunkra. Dec. 1-je volt azon nap, mely az iglói
egyház évkönyveibe másodszor irá be ragyogó betükkel a Trangous nevet*
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Ekkor ugyanis egyházi közgyülés tartatván, felolvastatott elhunyt felügye¬ adja Reményi Ede. b) „Magyar románcz" Mosonyitól, hegedűre átirta »
lőnk végrendelete, melyben vagyonának nagyobb részét az iglói ev. egyház¬ lőadja Reményi, c) „Hősies és Friss" magyar négyes, szerzé Reményi, előnak hagyta, különösen iskolai tőkéjének nagyobbitására, ugy hogy a dják a fennevezettek. 3. „Négyes," szerzé Beethoven (F-moll 95-ik mű)
nevezett egyház mintegy 45—50,000 forintnyi vagyonnak lett ujabban örö¬ lőadják a fennevezettek.
4- (Jótékonyczélu akadémia.) Ma vasárnap a nemzeti szinházban zenékösévé. *) Mélyen meginditották a gyülekezetet a végrendelkező utolsó
szavai, melyekből kitünt, mily fontos volt előtte a nevelési ügy, s mennyire zeti és szavalati akadémia rendeztetik a pesti kereskedelmi kórház javára :
szivén feküdt polgártársainak jóléte. „Ennélfogva — igy zárja be végren¬ igyelmeztetjük rá a fővárosi közönséget. Hollósy-L-né, Reményi Ede és
deletét — ugy hiszem, jóra forditám saját munkásságom által szerzett és Szerdahelyi Kálmán is közreműködendnek. Az érdekes műsorozat 18 pontmegtakarított vagyonomat, s azon nyugodt és megelégedett öntudattal ól áll. A helyek ára szokatlanul fel van emelve.
néz!.etek halálom órájának eléje, hogy törekvésem, a közjónak élni, nem
4- (Hangverseny.) Volkman Róbert, jeles zeneszerzőnk jan. 6-án a
maradt egészen siker nélkül, s reménytelve intézem utolsó kérésemet pol¬ .iloyd-teremben hangversenyt rendezend, melyben kizárólag csak nagyhirü
gártársaim — és hitsorsosaimhoz, hogy mindenek előtt az ifjuság czélszerü :eneköltőnk legjelesebb szerzeményei fognak előadatni. A közremüködők
nevelésén hathatósan munkálkodni s azt gondosan ápolni meg ne szűnjenek; óvárosunk legelső zenészei lesznek.
mert ez által fogják gyermekeik szerencséjét s családjaik boldogságát leg¬
— A ki a magyar lapok mellett német lapokat is kiván járatni, figyel¬
biztosabban előmozdítani." — Hálakönyek tolulának a hallgatók szemeibe, meztetjük a „Wanderer" és „Neueste Nachrichten" bécsi újságokra, melyek
8 kegyeletteljesen áldotta magában mindenki a jeles elhunyt emlékezetét. azai közügyeinket mindig a legmelegebb részvéttel tárgyalták. Ez utóbbi
Adja Isten, hogy hagyatéka dus áldást hozzon a jövő nemzedék boldogsá¬ ap Pesten Beermann Gyula vezetése mellett fiók hivatalt állitott föl, mely
gára, egyházunk és szeretett hazánk dicsőségére!
mind előfizetések elfogadására, mind beiktatandó hirdetések fölvételére fel
S most azt hiszi ön, szerkesztő ur, hogy miután a sors igy megáldott an hatalmazva.
bennünket fóldi javakkal, kezeinket ölbe téve, igy kiáltunk fel: „no, hála
4- („Az Ország tükre") czimü uj képes lapra az előfizetési felhivás
Istennek, vége lesz már egyszer a koldulgatásnak, nem kell már ezután zétküldetett és gondosan kiállitott próbalapja megjelent. Balázs Sándor
templomra, iskolára adakozni," korántsem. Volt valami tiszteletet ger¬ zerkesztése mellett, Engel és Mandelló kiadásában, megjelenik e lap minden
jesztő, lelket emelő, egyházi közgyűlésünk azon ujabb határozványában: két hétben egyszer, képekkel és havonkint egy műlappal. Előfizetési ára
„hogy mind azon fiatalabb családapák, kik mintegy 7 évvel ezelőtt, midőn gész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 ft.
az iskola fentartása nagyszerü áldozatokat kivánt az egyház tagjaitól, még
4- (Szinházi hir.) Beszélik, hogy a szinpadról lelépendő Hollósy Korsemmivel sem járultak az egyház tőkéjének szaporításához, most lélia helyébe az igazgatóság Bogya Rózát szándékozik szerződtetni.
ujabban szólittassanak fel. hogy az egyházi vagyont gyarapítsák ők is tehet4- (A „Nefelejts,") jövő évi folyamát a közönség figyelmébe ajánlandó,
ségök szerint." Hogy pedig ezen adakozásokra még szükség lesz, könnyü szintén
ki mutatványszámot, mely három iven Fáy András, Tompa
átlátni, ha az iglói tanoda nagyobbításának tervét veszszük tekintetbe. Az Mihály, adott
Kovács
Pál, Dobsa Lajos, Lauka Gusztáv, Dalmady, Bolnai s több
egyház ugyanis elhatározá, hogy idővel teljes 8 osztályu gymnasiummá fogja másoktól tartalmaz
ezenkivül egy nagy színezett divatképet,
tanodáját kiegészíteni (meghagyván az eddigi 4 osztályt mostani alakjában, női munkákhoz 40dolgozatokat;
különféle
rajzot
hol combinálva van a gymnaziumi a reál tanfolyammal), s ennél fogva az hozza. A lap félévi előfizetési ára 6 ft. s két magyar öltözék szabásrajzát
V. osztályt már a jövő iskolai évben fel is akarja állitani. Azon kivül tekin¬
4- (Szegény az eklézsia.) A mult havi műtárlatból egyetlen egy képet
tetbe vevén a szegényebb sorsú tanulókat, egy tápintézet létrehozása hatásem
vehettek
meg, mert — nem volt pénz.
roztatott, melynek fentartására az egyház egyelőre 2000 ftnyi tőkét alapi¬
4(Az
Emilia
által szerkesztett „Magyar nök évkönyve") 1862-ik év¬
tott, az egyáz tagjai pedig kijelenték, hogy szivesen fognak ahhoz évenként
olyama Engel és Mandellonál igen diszes kiállításban megjelent. Kizárólag
egyszer az őszi hónapokban élelmi szerekkel járulni.
irónők által irt tartalma lehetőleg változatosan van összeállitva. A
Különben az egyház óvatosan azaz számitva halad, s addig uj dologba magyar
könyv
elején
özv. gr. Batthyány Lajosné, gr. Nádasdy Lipótné és özv.
nem fog, mig be nincs bizonyitva, hogy azokat kellőleg berendezni s fentar¬ Damjanics Jánosné
kőnyomatu arczképei foglaltatnak, melyek után
tani képes, s mig a már fenállónak kellő alapot nem vetett. Ezen elvből ,Hazai képek" czimsikerült
alatt,
szintén
kőnyomatban, igen csinos táj- és genrekiindulva, mindenek előtt azon férfiak állásán akart könnyíteni, kik cseké¬
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lyebb fizetés mellett is évek óta vezetik a lelki dolgokat és az ifjuság szel¬ ,Évkönyv" ez évi folyama özv. Maderspach Károlynénak, .,a sokat szenve¬
lemi fejlődését, s ennél fogva a lelkész és a tanitók fizetését elismerésre méltó dett, nagy honleánynak" van ajánlva.
arányban javitá. Meg kell még említenem, hogy a szellemi élet fejlesztése
(A Ráth György által szerkesztett) s Heckenast Gusztáv által kia¬
körül tett intézkedések mellett, az iglói egyház a testi épség czéljairól sem
dott
„Országbírói
értekezlet a törvénykezés tárgyában" czimü munka 2-ik
felejtkezett meg; a mult nyáron ugyanis a növendékek számára testgyakorló
intézetet állittatott fel, s lehetetlen itt azon dicséretes buzgóságot nyilváno¬ kötetének második fele is megjelent, s ezzel a hasznos munka be van fejezve.
4- (Jósika Miklós „Egy magyar család a forradalom alatt") czimü
san meg nem emliteni, melyet az egyház tagjai ennek létrejöttén kifejtet¬
korrajzának
5-ik és 6-ik kötete megjelent Hartleben K. A. bizományában.
tek. Biztos kilátásunk van továbbá, hogy jövő nyáron a városi község köz¬
remüködése mellett uszodánk is lesz, melynek szükségét régóta érzi itt min¬ Ajánlata a könyv czimében s a szerző nevében foglaltatik.
4- (Egerben is jelent meg) legközelebb két könyv. Az egyik : „Szent
den okos ember.
A másik, egyházunkat illető fontos esemény, melyről ugyan már előbb koszoru. Imák és énekekből füzve a ker. kath. ifjuság számára kiadták Zsasskellett volna szólnom, az egyházi felügyelői hivatal betöltése vala. Az osz¬ kovszky Ferencz és Endre." A másik : „Egri irók albuma. Tudományos és
tatlan közbizalom e tisztségre oly férfit választott, ki hazánkban sokkal in¬ szépirodalmi évkönyv, szerkeszti Szabó Ignácz." Vannak benne dolgozatok
kább ismeretes kitünő erélyéről, melyet a prot. autonómiának megvédésében Pájer Antal, Balaton, Danielik József, Mindszenti Gedeon, Zalár és más
a közel multban kifejtett, hogysem szükség volna őt ez igénytelen sorok iróktól.
által közelebbről megismertetni. E férfiu Fest Imre ur, Szepesmegye vol
4- (Az „Egri Értesítő") uj évtől kezdve „Egri Posta" czim alatt fog
első alispánja, egyszersmind a XIII városi esperességnek kevéssel az élőt' megjelenni. Irányi Danielik József szerkesztése mellett, jövőre is a régi
megválasztott világi felügyelője. — Egyházunk uj kormányától sokat vá marad.
runk, és ismerve felügyelőnk buzgó tevékenységét és a korral haladó szelle
4- (Az „Aradi utasító naptár") 1862. évi folyama megjelent. Szermét, bizton hiszszük, hogy többi derék hivataltársainak közremüködése mel keszté Márton Ferencz. Ara füzve 70 kr.
lett, reményeink befognak teljesedni.
Carlopago
4- (Uj lap.) A napokban egy uj, eddig nem is sejtett hetilap mutat¬
ványszáma küldetett Iszét; czime : „Egyveleg." laptulajdonos, kiadó és
Irodalom és művészet.
szerkesztő egyszemélyben : llméri K. István, a „P. Hirnök" egykori
szerkesztője. „1862-ik év" 5-től (melyik hónapban?) kezdve, minden vasár¬
+ (A „Falusi Gazda" is) uj erővel készül jövő évi pályájára, Girókut nap egy ivnyi tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 4 ft. 50
P. Ferencz szerkesztése mellett, kinek kezei közt e lap előfizetőinek számi kr, félévre 2 ft. 50 kr, negyedévre 1 ft. 50 kr.
egy év alatt megnégyszeresedett. A „Falusi gazda" mellett ennek kiegé
4- (A „Sárospataki Füzetek" ez évi folyamnak 9-ik füzete megjelent.
szitó része gyanánt uj évkor „Gyümölcsészet magyar albuma" fog megin A jelen
füzet tartalmát különösen érdekessé teszik : „A nagy filozof Verudúlni, mely a Magyarországban termő gyümölcsök színezett ábráit hozandja lami Bacon
folytatása, Macaulay után Könyves Toth Mi¬
magyar és franczia magyarázó szöveggel, a mi a gazdászati irodalmunkban hály tól. s „Ajellemzésének"
magyar
szentegyház
a római kuriához az Árpádház
érezhető hiányt fog pótolni. A föltételeket illetőleg utasitjuk olvasóinkat kihalása után Robert Károly, Nagy viszonya
Lajos
és
Zsigmond királyok alatt," Pálaz előfizetési felhívásra, mely testvérlapunk a Politikai '.Újdonságok mellett kövi Antaltól. — A szerkesztő Antalffi János
egyuttal
ujj előfizetést nyilt
ö
A
t
gy
yj
küldetett szét, s melyet a gazdaközönség szives figyelmébe ajánlunk.
a
jövő
6-ik
év
folyamra,
egész
évre
6,
félévre
3
ftjával.
A
jövő
évi
folyam
is
+ (Reményi elsö hangversenye) mult vasárnap tartatott meg az
10
füzetből
fog
állni.
Ajánljuk
a
komoly
olvasmányokat
kedvelő
közönség
„Európában," számos közönség előtt, s igen fényes sikerrel. Az előadott
pártfogásába.
darabok közt légy nagyobb hatást tett Beethoven négyese.
+ (Reményi Ede harmadik hangversenye) ma d. u. 4 % órakor tartatik
4- (Elöfizetési felhivás.) Kriza János erdélyi unitárius püspök és Nagy
it. pap és tanár előfizetést nyitnak a „Keresztyén magvető" II-ik
az „Európa" teremében, következő müsorozattal: 1. „Hármas," szerzé Men¬ Lajos unit.
„
..
L.x
delssohn -Bartholdy (D-moll) zongora, hegedű és gordonkára, előadják kötetére, mely a jövő tavaszszal, az első kötethez hasonló alakban és terje¬
Stocker Ede, Reményi Ede és Szuborics M. 2. a) „Mab Királyné" (Queen delemben fog megjelenni. Az előfizetési pénzek 1 ftjával a fennevezett szer¬
Mab) álomkép (Shakespeare után) hegedűre zongorakisérettel szerzé és elő- kesztőkhöz Kolozsvárra, január végeig küldendők be. E második kötet aZ
elsővel együtt 2 ft. 50 kron rendelhető meg.
•) 33000 ft, készpénz, egy emeletes ház, melyet különösen egy felsőbb leánynövelde
számira rendelt, és több bányarészvény.
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Én ismertem ilyen férfiut. Kereskedő volt Hannoverában, becsületes
szorgalmas ember, a ki nem vétett soha senkinek. — Tökéletesen meg volt
Karácsonyi elbeszélés GYÖRY VILMOSTÓL.
elégedve sorsával, s ha vágyott még valamire, az egy szerető női sziv5volt,
Ez a kis történet nem valami kigondolt mese, hanem valóban meg a mely örömeit megoszsza, hogy ezek annál nagyobbak, annál édesebbek
történt esemény. — Gyakran megfordultam azon családnál, a melylyel tör¬ legyenek.
S nem maradt teljesületlen ezen vágya sem. Nem épen szegény szülék
tént, s maga a családfő közlötte velem egy bizalmas alkonyon.
egyetlen
gyermekét jegyzé el, a ki már csak azért is megérdemlé az egyetlen,
Ugyanis legelső megjelenésemkor ki nem kerülé figyelmemet egy
sajátszerü kép, mely a Berlin egyik legelőkelőbb utczájára nyiló öt szobás sőt a páratlan nevet, mert igazán és tisztán szeretett.
Oh ha látta volna ön e kis családot, a mint én láttam, midőn boldog
szállás legdíszesebben bútorozott nagytermében függött.
A kép ebből állott: igen csinos aranykeret foglalt be egy fehér lapot. házasságuk évnapján ily bizalmas, kedves alkonyon együtt ültek, a nő
melyen, üveg alatt, rajz v»gy festvény helyett egy angol nyelven irt kará¬ szülei, a fiatal pár és szerelmük záloga szép, telt arczu kis csecsemő! A
szülék és nagyszülék szemében könycsillogott, ajkaikon mosoly lebegett,
csonyi versecske volt szemlélhető, s alatta irva ezen szavak:
mikor egymásra, majd megint a kisdedre néztek, 8 halkan sóhajták minda
„1842. Karácson. Oh van, a ki ránk gondot visel!"
négyen:
Sokán* szemléltem e képet, s végre V>átor voltam kérdést intézni.
— Milyen jó az Isten!
— Feltűnt önnek? — kérdé a kedélyes öreg úr mosolyogva — van
S oh ha azután láttá volna ön egy hónap mulva, mint a hogy láttam én.
ennek egy társa is, de az én szobámban
S vvvel karon fogott, és hálószobájába vezetett. Ott is diszes arauy- hogy a sors hogyan megsemmisitette ezt a boldogságát ? ! Nehéz elhatá¬
keret függött, a melybe meg kép helyett a vargamesterséghez tartozó min¬ rozni, vajjon azon csodálkozhatunk-e inkább, hogy oly rövid idő alatt történt
e változás, vagy hogy ily változás történt ? !
denféle eszköz volt foglalva.
Minek festeném hosszasan a hamar jött de soká-soká tartó szenvedé¬
Az ilyen magyarázat persze nem hogy kielégitené, sőt csak inkább
seket? A nő szüléi egy rövid hónap alatt meghaltak, s a fiatal pár épen azon
fokozza kíváncsiságunkat.
— Majd ha egykor magunk leszünk, s ha érdekli önt, beszélek egy napon temeté el első szülöttét, midőn tudomásukra jutott, hogy azon keres¬
kedelmi ház, melynél majdem egész vagyonuk letéve volt, megbukott.
történetet, mondá az öreg mosolyogva..
S néhány nap mulva beváltotta szavát.
Es ne vélje ön, hogy ez kigondolt mese, mintha talán véle sajnálkozá¬
Egy alkonyi órában látogatást tettem a családnál ismét, az öreg ur sát akarnám felgerjeszteni, költeménynek tulság volna emnyi csapás, oh de
maga volt honti, s nem feledkezék meg minapi Ígéretéről. Két karosszéket a valóságban iszonyu!
vontunk a pattogó tűzű kályha mellé, s egymással szemközt helyet foglalva,
S most már mittevők legyenek? Kicsoda kölcsönözne Németországban
a kedélyes öreg ur igen nagy bensőséggel e történetkét beszélte el:
a bukott kiskereskedőnek annyit, hogy üzletétfolytathatná? Hiszen a kölcsön¬
Nem tudor;, tapasztalta-e ön az életben, hogy vannak emberek, n vett p^nz maga is áru már, s ha ez maga emészti a kamatokat, mi maradjon
kik — ugy látszik — azért vannak teremtve, hogy szenvedjenek. — Jel¬ akkor élelemre, kiadásokra, tőketörlesztésire.
lemük és magukviselete ellen kifogást nem tehet senki, becsületességükön
Azután meg az a szellemi nyomás! Minden hely, a hová a szem nézett,
öincs egyetlen árnyfolt, — bizonyos ideig talán elégedettek is, — hanem a kedves eltávozottakra emlékeztetett és ez az emlékezés fájt, fájt kimond¬
egyszerre csak, nem tudni, miért és nem képzelhetni hogyan : a sors elkezdi hatatlanul.
öket sujtani, csapást csapásra mér rájuk, a néhány rövid év, sőt talán ne¬
Hannoverából az idétt is igen sokan vándoroltak ki Amerikába. Cso¬
hány rövid hónap elrabolja minden boldogságukat.
dás dolgokat beszéltek arról a tengerentuli vil/i«rró». Voltak egyének — a

Van, a ki ránk gondot
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— Oh van, a ki ránk gondot visel, legyen áldott az ő szent neve !
kereskedőnek személyes ismerősei — kik bár őnála kevesebb szorgalmuak,
Hanem
miért untassam önt még soká. Az a férj én valék, az a család
néhány év mulva még is gazdagon tértek vissza.
S a mit az ember óhajt, mit tenni akarna, annak védelmére talál min¬ az én családom volt. Ifju ember, higyje meg, rövid három év alatt szenved¬
tünk annyit, hogy sok volna egy életre!
dig uj m<-g uj okokat s körülményeket.
Azon költemény, melyet amaz aranykeretben lát ön, ugyanaz, mit
Szórakozási vágy, vagyonszerzési remény, hatalmasan működtek
akkor,
amaz emlékezetes napon hozott megmentőm.
együtt, hogy a fiat il párban megérleljék akivándorlás gondolatát.
S mit jelent a másik kép?
S kiv:ndoroltak.
Megmentőm ajánlata folyt m egy czipőgyárba jutottam munkásnak.
Nem tudom, álmodta-e ön valaha, hogy igen igen sok kincset talált, s Ez volt azon szerszám, mi szobámban függ, melylyel az első félévben
midőn már kinyujtotta utána karját, akkor felébredt, 8 akkor olyan fájdal¬
nőmnek és gyermekemnek éltét biztositani. Oh ugy-e megérdemli ez is, meg
mas érz'is lepte meg, hogy minden csak álom volt.
Ilyen álom volt — Kalifornia! Milyen rémitően csalódtak! Hiszen az ama vers is, hogy ismét boldog emberré levén, mindkettőt aranykeretbe
az aranyásás borzasztóbb munka a kőfejtésnél. Alig voltak félévig az arany¬ foglaltassam ?
Félévmulva nőm és gyermekem tökéletesen erőhöz jöttek, s mintha a
országban, férj és nő testben lélekben megtörötten odább kívánkoztak
mult
csak
borzasztó álom lett volna, úgy tünedezett fel leikünk előtt.
ismét.
Sorsunk
ezután napról napra javult. Végre oly jóvá lett, hogy legyen
Igen, de hová? Oh bizonynyal jó az Isten! A férj meghallotta, hogy
hála
a
mindenható
Istennek, nehéz volna embert találnom, a kivel meg¬
van New-Yorkban egy gazdag kereskedő, az ő földije, kinek évekkel azelőtt
igen sok -zolgálatot tett, midőn amaz még Hannoverában kalmárkodott.Ha cserélnék.
Megismerkedtem mesterségem folyama alatt egy nagyszerü bőrgyár
valahol — ennél bizonyára lesz valami állomás, — fel tehát New-Yorkba!
tulajdonosával,
az megszeretett, megbizott bennem, s mint a kis Némethont
Hanem az emberek igen igen megváltoznak, ha meggazdagodtak! A
férj megjelent ama gazdag ur előtt, elpanaszlá sorsát, elpanaszlá olyan sza- meglehetősen ismerem, engem választott berlini ügynökévé.
S azóta milyen boldog ember vagyok! S minek köszönhetem boldog¬
vakb ni, hogy a követ is meginditotta volna, és a kereskedő? Az azt felelte
ságomat?
Ha a kényszerüség annyira lesujtotta volna lelkemet, hogy vétkes
hidegen :
uton akartam volna éltemet biztositani : eddig talán régen valami nyirkos
— Hja édes barátom, ez igy megy a világon! En bizony nem segíthe¬ börtönfenéken tespednék, mig nőm és leányom, oh még e gondolat is
tek ön ön semmivel.
borzasztó!
És valóban minden segély nélkül h gyta.
De nyugodt szivvel mondhatom, hogy a becsület utjáról soha el nem
S most képzelje ön a fiatal párnak helyzetét. Egy roppant városban, a tértem, s ihletten hirdetem, hogy van, van egy hatalmas úr, a ki ránk gondot
hol mind. mind csupa idegen és ismeretlen ember lakik, egy roppant város¬ visel! Ha ád is szenvedést, a vigasztalást sem vonja meg, « midőn a szükség
ban, melynek egyik legfélreesőbb utczájában nyomorultan, betegen tengő¬ legnagyobb, akkor van hozzánk legközelebb! Áldassék az ő szent neve
dik a fiatal nő, alig néhány hónapos kisdedével, mig a férj kora reggeltől örökké.
késő estig állomást hajhász, kész volna bármely hivatalt elvállalni, a mely
becsületes, a melyet n.egbir, s a mely elég jövedelmet ad, hogy családját
Ipar. gazdaság, kereskedem.
eltarthassa, és annyi száz és százezernyi ember között nincs egyetlen egy, a
ki megszánja e nyomort, s a ki módot nyujtson enyhitésére!
4- (A magyar kereskedelmi bank igazgatójául) Ullmann Károly,
— Megsegit az Iften! Majd jóra fordul megint minden!
ellenőrül pedig Wahrmann Móricz választatott meg.
Kz volt eleinte a vigasz, hanem ez is bágyadtabbá lőn minden nappal.
4- (A marhavész a Királyhágón tul) 8 vidéken 32 helysében ütött ki,
Es végre, végre megszülemlett a borzasztó gondolat! Sötét órának s 20,000-nyi marhalétszámból 1794 db hullott el. A megbetegedett mar¬
sötét gondolata, de igen könnyen kimagyarázható.
hák száma majd háromennyire megy.
Már akkor harmadnapja n ni ettek semmit. A nő emlője nem tudott
+ (A ki Magyarorszá ből a londoni kiállításra) óhajt utazni, ezt
táplálékot adni a viaszsárga beteg csecsemőnek, a férj nem tudott egyetlen Erkövy számítása szerint mintegy 600 fttal teheti meg. A kiszámító, igen
enyhe falatot nyujtani, a szenvedő anyának. Mi lett volna még, a mi kívána¬ lieVyesen, azt inditványozza, hogy a kalauzolással ejty. Tjondonban jártas
tossá ti nye előttük az életet? !
hazánl-fiát kellene megbízni.
Ha tahin becstelen uton akar vala keresni, arra kinálkozék elég alka4- (L'j találmány.) Bazin d' Angers franczia mérnök oly jelzőt talált
\ in, <ie mind a férj mind a nő sokkal romlatlanabbak valának, inkább a ha¬ föl, melyszerint a vaspályán akárki egy, minden kocsiba alkalmazandó gép
lélt választák, semmint az életet és a bűnt.
által jelt adhat, s ez áthat a másik kocsira is és igy tovább nagy hirtelen¬
Épen karácson előestéje volt az ezernyolezszáznegyvenkettedik évben séggel egész a vonatvezetőig, ki a vonatot azonnal megállíthatja.
Kunt a leggyönyörüebben alkonyuk le a téli nap, utósugáraival megara4- (A londoni világkiállitáson Aradvárosa) buzával, kukoriczával,
i'.yozta a templomok kúpjait éí tornyait; ezekben ünnepélyesen kondultak liszttel, borral, szeszszel és mustárral lesz képviselve, a mint eddig tudomá¬
meg a harangok, hirdeten'ők Istennek dicsőségét, a ki egyszülöttét küldé a sunkra jutott.
főidre s ugyanekkor pattogott, sz szegett már ama kis szobában a meggyujKftiínteietek, egyletek
tott szen, melynek gőze három életet volt elfojtandó.
4- (Ajándék Muzeumunknak.) Szokoly Viktorné asszony Muzeumun¬
Oh ez rémületes alkony volt! A szén ugy sziszegett, ugy pattogott kat közelebb két érdekes tárgygyal gyarapította. E tárgyak egyike egy
p oly gye san terjeszté fojtó gőzét.
cserkesz karabély, melynek ágya elefántcsontból készült, s aranynyal van
A f-rj ott ült beteg neje ágya mellett, és sirt! Csodálatos, hogy
zománezozva. E fegyver állitólag Shamyl egyik hadsegédének tulajdona lett
borzat-ztó pillanatban birt még annyi lélekjelenléttel, hogy sirhitott.
volna. A másik egy kozák kancsuka, mely arról lett nevezetessé, hogy okt.
— Oh e gőz, jaj énnekem! — sikoltott fel a nő szomjuan s lázasan 15-én a varsói templomok egyikében szerepelt az imádkozok kiverésében.
— (A jiesti jótékony n^egylethez következő ajándékok folytak be. A
megragadta férje kezét, azután bágyadtan hanyatlott vissza!
— Türelem, Betti, mindjárt vége lesz mindennek — susogá a férj ká- pesti József-hengermalomtól 6 mázsa liszt, 1 mázsa dara, — Barber fiai
uraktól.3 mázsa liszt, — Rechnitz M. urtól egy zsák bab és < gy zsák lencse,
bultan, rémitő hidegséggel.
— Ute.neni. Utenem, irgalom Istene! — kiáltá a szegény asszony és — a dunagőzhajózási társulattól 20 öl tüzifa, — Karczag B. urtól 4 öl tü¬
zifa, továbbá Bécsből egy ismeretlentől Lobmayer ur által 10 darab üvegko¬
imára kulcsolá száraz kezeit.
sár tejüvegből. Az egyesület ezen kegyes adományakat mély hálájának
K pillanatban koezogtak az ajtón :
kifejezése mellett ezennel közhirré teszi.
— Dicsőség légven Istennek a magasságos mennyekben — szólt kivül
+ (A varmegyei gazdasági egylet) január 7-én d. e. 10 órakor Szom¬
egy férfiu mg — a földön békesség és az emberek közt jóakarat!
bathelyen
közgyülést tartand.
Ha én önnek hiven le tudnám festeni, hogy e szavak milyen hatásuak
Baleset.
voltok!
Oh az élet miig is kedves tulajdon!
— {Rablógyilkosság.) Nov. 13-án a zalavári apátság birtokában lévő
A kábult férj. a ki előbb esküvel fogadá nejének, hogy bármily kint felső-bárándi pusztán : Tóth György uradalmi vadász 6 ra ló által éjl'íl
erezzen meg nem nyitja sem az ajtót, sem az ablakot, e hangra örömkiáltás- tájban tnegtáraadtatván, miután ő ezek közül kettőt agyon lőtt, egyet pedig
PZI szökött fel helyéről, az ajtóhoz rohant, s egy hatalmas rántással kitárta. megsebesitett : végre a félbőszült rablók dühének áldozatja lett. A rablók
Az érkezett férfiu egy vallásos egyletnek tagja volt. Vannak Ameri- elébb agyonlövött czinboráik holttestéhez vezetvén s jobb kezét baltával el¬
ki'iba'i egyletek, melyek kegyes tagjai a nagyobb ünnepek alkalmával házról törvén, végre szobájában agyonlőtték, mikép sebei mutatták, egy lövéssel
házra járnak, s az • nnepet tárgyaló valláserkölcsi nyomtatványokat oszto¬ meg nem elégedve, hanem több lövést irányozván mellének. A gyilkosság
gatnak. A vagyonosabbak fizetnek ez ajándékért jótékony czélokra, a sze¬ elkövetése után pedig minden fegyvere, ruhája, ezüstkanalai elraboltattak.
gények kapják dijtalanul, vigasztalásul.
Csudálatos, hogy a szerencsétlen vadász neje mind e mellett legkisebb
- Az ég irgalmára, mi történ'.k itt?!— kiáltá fel a karácsonyi költe¬ sérelem nélkül maradt: V. J.
ményt hordó férfi — hiszen ez háromszoros gyilkosság akart lenni?!
S lehetett volna tagadni ?
ujság?
A boldogtalan férj elpanaszlá sorsát. A becsületes ember a legerde- !
4- (A budai Horoáth-kert ügyét a v:irosi tanács akként döntötte el,
keltebben hallgatá végig szavait uéha néha szakasztván csak félbe az iszony- , hogy a kert „emnii ecetre sem fog felosztatni háztelkekre. Szép; csakhogy
nak vagy a szánalomnak felkiáltásával.
j az is szép lenne, ha a kerten végig vonuló, büdös csatornát betemetnék.
A férj elbeszélése rövid volt. de hatott. Nem telt bele fél óra, s a be- \
teg nő és gyermeke tiszta kórház kényelmes ágyában szenderegtek s a férj
ágyuk eiőtt térdelt, sitt és imádkozott.
Hanem imádsága nen állt egyébből, mint e szavakból :

-f- (A budai keserüviz-forrásnáP) a már létező fürdőház mellé a ta¬
+ (Kinevezések.) Novák Ferencz, kir. táblai ülnök, Zalamegye admi¬
nisztrátorává. Herber Zsigmond és Maudich Tivada •, az egykori szerb vaszra vendégfogadót s kávéházat épitenek.
4- (Ugy hir, mely be nem teljesedett.) Nehány hó előtt szó volt róla,
vajdasági helytartóság tanácsosai, s Friedrich György, disponibilis megye¬
hogy a tiszai vaspálya hivatalnokai magyar ruhát kapnak s az igazgatóság
főnök, a magyar kir, heyltartó^ág valóságos tanácsosaivá neveztettek ki.
4- (Kinevzés.) Frank Károly, nyugalmazott altbnagy, a Magyaror¬ áttétetik Pestre. E hir nem volt egyéb kacsánál, mert mint a« ,, Alföld"
irja, az indítványozott magyar viselet meg nem engedtetett, s az eddigi
szágban parancsnokló tábornok adlatusává neveztetett ki.
4- (A bélyegilgy.) K napokban tétetett közzé azon legfelsőbb kézirat, egyenruha megtartása megparancsoltatott. Arra sincs semmi kilátás, hogy a
mely elrendeli, hogy a bélyeg- és illetéktörvény Magyarországon is teljes vasut igazgatóság Pestre áttétessék.
+ (Tévedés.) Samarjay Károly, pozsonyi ügyvéd tudatja, hogy neve a
erejében tontartatik, s ehhez képest valamint a felek beadványai a hatósá¬
gokhoz, ugy a birósági kiadványok is a szabályszerü bélyeggel látandók el. modor-városi tisztikar névjegyzékébe tévedésből csuszott be. Annyi mosta¬
4- (Adóügy.) Azon, minden lapban közlött hir, mintha Pesten az adó nában az efféle „tévedések" száma, hogy alig győzzük registrálni.
4- (Ez is érdekes ujdonság akarna lenni.) Szegeden a mult hetekben
katonai behajtása felfüggesztetett volna, alaptalannak bizonyult, be. Az erre
vonatkozó megszüntető rendelet csupán az 1862-ik évi adó első részletére egy regényes egybekelés ment végbe. Az esketés ugyanis a menyasszony
határozott kivánatára, a menyasszony anyjának sírja előtt történt.
terjed ki; a korábbi adók, mint előbb, katonai executioval hajtatnak be.
4- (Az adóbehajtás) Stájerországban is katonai erővel történik — irja
4- (JámborLászló,) pesti ügyvéd, Pestváros főügyészének nevezte¬
a „M. S "
tett ki.
4- (Légtünemény.) Gonvers, vaspályái mérnök e hó 8-án este a császár¬
-}- (Halálozás.) Széki gróf. Teleki Ferencz cs. kir. kamarás, életének
fürdő melletti kertben levén, az északnyugati égen. a nagymedve 3 csilla¬
75-ik évében, f. hó 11-én Sáromberkén (Erdély) meghalt.
+ (A „Fekete Leves,") habár szerkesztője a katonai törvényszék által gával hasonló magasságban Venus nagyságu és fényű, kék világitásu golyót
fogságra itéltetett, tovább is rendesen meg fog jelenni. Az elitélt szerkesztő látott, mely lassan leereszkedvén, nagysága és fénye háromszorosan növe¬
kedett, s végre a láthatáron hirtelen eltünt. Az egész tünemény 5 másod¬
jelenleg a budai várfogházban van.
4- (Halálozás.) Mágócsi István, ferenczrendi szerzetes és tartományi perczig tartott. Zajt nem lehetett észrevenni.
érdemdus főnök, Gyöngyösön, e hó 11-én 71 éves koriban elhunyt. A bol¬
4- (Passaglia atyát lefejezték.') A római Vatikán dísztermének falán
dogult Abaujmegye Cseér helységében született, s 1813-ban pappá szentel¬ van egy frescó-képPodestitól, melynek főalakja Passaglia atya, mint a szeptetvén, mint a rend egyik legkitünőbb tagja, már 33 éves korában tartomá¬ lőtlen fogantatás dogmájának (melynek behozatali ünnepét a kép ábrázolja)
nyi főnökké választatott; később, e méltóság megszüntével, Gyöngyösön főfővédője. De azóta soknt változtak a viszonyok: Passaglia atya megtá¬
mint házfőnök, igen sokáig bölcs tapintattal kormányozta a rendet. Szerze¬ madta 1 pápa világi uralmát. Ennélfogva parancs adatott ki a Vatikán főtestársai még sokáig fognak szeretettel visszaemlékezni az elhunytra.
kőmivesének, hogy a bűnösnek feje vétessék, ki e parancsot ugy teljesité,
— (Zágonyi örnagy hazánkfia az ész kamerikai hadseregben.) E na¬ hogy kivágta a Passaglia-alak fejét a falból. Hanem most előállt Podesti s
pokban egy new-yorki illustrált hirlap száma jutott kezünkhez, mely reánk müvének íly megcsonkításáért bepörlé e kőművest, tőle 20,000 scudi kárpót¬
nézve kétszeres érdekkel bir, miután a képek nagyobb része egy kivándor- lást követelvén. Mindenesetre érdekes per.
lott hazánkfia hős tetteinek dicsőítésére szolgál. E hős Zágonyi őrnagy az
4- (A Vezúv kitörése.) Európa legveszedelmesebb tűzhányója, a Vezúv
északamerikai unionisták szolgálatában, ki 150 lovasával a déli rész nagy¬ Nápoly felőli részén, a Torre del Greco f. hó 8-án d. u. 3 órakor kitört. A
számu csapatjai ellenében több izben vitézül tüntette ki magát. Az idézett távirati jelentés szerint e kitörés oly fenyegető, hogy még nem volt párja.
képes ujság erre vonatkozólag négy sikerült képet hoz. Az egyik Zágonyi ö t töltséren rohan ki a láva. Mint -gy 6000 ember volt kénytelen, lakását
őrnagy arczképe, a másik kettő az ellenség megtámadását, s a csatát, a ne¬ elhagyni s futásban keresni menedéket. A legszükségesebb intézkedéseket
gyedik a halottak eltemetését ábrázolja. Mig ez érdekes tárgyról bővebben azonnal foganatosították, s Lamarmora, tbk tetemes pénzsegélylyel sietett
szólhatnánk s a rajzok másolatát közölhetnők, elég legyen csak annyit mon¬ a vész helyére.
danunk, hogy Zágonyi őrnagy, az amerikai lap adatai szerint, Szatmárme4- (Haladnak a muszkák!) Sz. Pétervárról e hó tí-ról biztos kútfőből
gyében született, 1848—49 huszár kapitányságig vitte fel Bem alatt az er-jelentik, hogy jövö évben, két császári rendeletnél fogva, a censura el fog
•délyi hadjáratban s azután kivándorolt. Később amerikai polgár lett, hol töröltetni s az esküdtszékek behozatnak. Nagyon szép és utánzandó dolog.
meg is házasodott. Ki tudja, mily jövő vár még reá!
Hanem az áldomást jó lesz akkorra halasztani, ha majd a medvét lelőtték.
;
4- (Emlékalbum.) Hollósy-L nénak. mielőbb a szinpadról végkép
4- (De még ebben is haladnak a muszkák!) Boroszlói tudósitások
visszavonulna, tisztelői egy photograph-emlékalbumot szándékoznak átnyuj¬ szerint, a befogott lengyelek közül legközelebb 40 személy, köztük 8 pap
tani, mely ünnepelt művésznőnk jelesb szerepeinek jelmezalakjain kivül, az szállittatik ujonczul Orenburgba, 126 pap van bezárva a fellegvárba! Var¬
•őt először szerződtető gr. Ráday Gedeon, továbbá pályatársai, eredeti dal- sóban a templomok még folyvást be vannak zárva, a lakosok magánhá¬
műszeriőink s nehány kitünőbb művészbarátnak arczképgyiijteményét fog¬ zakban és pinezékben tartanak istenitiszteleteket. Az orosz rendőrség most
lalná magában. Az album többszöröztetni s könyvárusi uton is áruitatni fog. ennek kipuhatolásában fáradozik.
Az igy befolyandó jövedelem, „Hollósy Kornélia alapitvány" czim alatt, a
4- (A karloviczi metropolitai szek) ideiglenf s vezetésével hirszerint a
budapesti zenede alapjának gyarapitására lesz fordítva.
budai g. n. e. püspök, Sztojakovics Arzén fogna megbizatni.
4- (Elfogott rablók.) Tolnamegyéből irják, hogy nzon rablókat, kik
4- (A varsói érseki helyettes,) az ,,Independence" szerint, felségárulás
Ireghen B. kereskedőnél fényes nappal rabol:ak, ugyanily rablást kisér¬ és nyilt lázadás miatt halálra itéltetett. 10 évi száműzetésre való megketettek meg Torvaj helységben, épen midőn a fönnebbi község vendéglősénél gyelmeztetése e szerint valótlan.
uj rablást akartak véghezvenni, a tolnai pandúrok elfogták. Vezérök, a hir¬
hedt Hanák Pál, valamint az elrablott tárgyak nagyobb része szintén
— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten be¬
megkerült.
küldetett :
f (Az orrvérzés megállítására) külföldi orvosi tekintélvek a következő
A budai népszinház számára : Kassáról Seeler Nándor ur 5 ft.
módot ajánlják : A két mutatóujját az orr 4—5 perczig zárva tartandó, mi¬
alatt a vérzőnek előre kell hajolnia. E műtét következtében az orrvérzés
Nemzeti szinházi naplóbizonyosan eláll. Közve len utána nem szabad az orron át lélekzeni.
4- (Roman küldöttség.) A „Fonsehritt" szerint egy román küldöttség
Péntek, decz. 13 „Brankovics György." Eredeti szomorujáték 5 felv.
is van indulóban Bécs felé. Nem magyar ajku testvéreinknek egyszerre nagy Irta Obernyik Károly. Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy oly csekély
kedvök jött az utazgatáshoz.
közönség volt jelen az előadáson, pedig a fennebbi darabot habozás nélkül
+ (.4 bécsiek szabadelvüsége.J A bécsi nemzeti kaszinó egyik tagja számithatjuk hazai termékeink legsikerültebbjei közé; e mellett Egressy a
•egy ottani előkelő izraelitát az egyletbe fölvétel végett ajánlott. A titkos czimszerepben oly alakot állit elénk, mely a müvészeti tökélyt illetőleg
szavazás megtörtént, még pedig oly egyhangulag, hogy még maga az indit hetedhét országban ritkítja párját. A jelenvolt közönség csekély száma
viuyozó is ekete golyóval szavazott, Ennek ellentétéül megemlítjük, hogy annyival feltünőbb, mert épen ez este a budai szinbadon nem volt előadás,
a pesti iiemzeti kaszinó mig eddig minden tagul ajánlott izraelitát elfogadott. nem lehet tehát mondani, hogy ez vonta volna el a közönséget nemzeti
-f- (A közbátorság Bécsben.) A , Sürgöny" bécsi levelezője irja, hogv színházunktól.
ott a gyilkolások, rablások, betörések stb félelmes módon szaporodnak.
Szombat, decz. 14. A „Dinorah" volt kitüzve, mely azonban Hollósy
Közelebb egy népes főutez iban történt, hogv éjfélkor hat legény toppan be L-né gyengélkedése miatt elmaradt s adatott helyette a ,,Nabucodonozor1'
•egy kávéházb i, melyet 4 vendégek már elhagytak, s megrohanják a pinczért, opera. A szereplők közt elsö helyen Bignio emelendő ki. Voggenhuber Vilma
hogy pénzét elrabolják. Ez lármát csinál, mire elősiet a gazda 3 verekedés is elismerést érdemel haladást tanusitó énekeért. Közönség igen szép
támad. A zajra az utczáról is több ember jő be a kávéházba s a rablók közül számmal.
hármat elfognak. A segítségre jöttek egyike panaszkodik, hogy egy negyed¬
Vasárnap, decz. 15. „Dobó Katicza." Történeti népszínmű Tóth
óra előtt őt is megtámadta három jómadár 3 tárczáját elvette. A mint ez¬ Kálmántól. Az előadásban folyvást haladás vehető észre. „Dobó Felekinek
után a mákviragok zsebeit kutatják, csakugyan megtalálják a leirt tárczát. egyik legkitünőbb szerepe, melyet ezuttal máskép és sokkal jobban játszott.
Ezt a ,.Sürgöny' bécsi levelezője csak feleletül emliti fel azon bécsi lapok¬ Nagy számu közönség.
nak, melyek tele torokkal egyre azt kiabálják, hogy igy meg amugy öl¬
Hétfő, decz. 16. ,,Az elison-loi leány." Operette 1 felv. „Apát keres.ÍL
nek, gyilkol iák, rabolnak Pesten s átalában Magyarországon.
Vigjáték 1 felv. Az elsőben Kőszeghy, a másodikban Szerdahelyi jól mulat4- (Bőkezű kereskedő.) Glia Koloracz, közelebb elhunyt belgrádi taták a közönséget.
Kedd, decz. 17.,,Sevillai borbély." Vig opera 2 felv. Rossiiritól. Az
kereskedő a szerb egyetemre 10,000, tudományos czélokra szintén 10,000,
« az Újvidéken felállítandó szerb akadémiára 20,000 aranyat hagyomá¬ örökbecsü vig dalmű folyvást megtartja vonzerejét s színpadunkon általában
jó személyesitőkkel bir.
nyozott.

n-jr^

Szerda, decz. 18. „Gizella." Ballet 2 felv. Ezt megelőzte : „Egy csésze
thea." Vigjáték 1 felv.
Csütörtök, decz. 19. Először : „Szép Iion.li Eredeti opera 5 felv.
Zenéjét ezerzé Mosonyi Mihály.

Nyolczadik évi folyam.

52-ik szám.
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SAKKJÁTÉK.
104-ik számu feladvány. —Engel Imrétől (Pesten).
SAtét.

Budai népszinház.
Decz. 14-én a budai népszínháznak ünnepe volt, megnyittatásának
első negyedéves emlékét ülte meg. Előttevaló nap a szinház zárva volt,
csakhogy annál jobban elkészülhessenek a másnapi előadásra, midőn Dobsa
Lajos „István, elsö magyar király" czimü uj 5 felvonásos szomorujátéka
először került szinre. A közönség nagy reményeket kötött e darabhoz, mert
már hetek ói a folytonosan figyelmeztették rá ugy az ujságok, mint Molnár
szinlapjai. Nem is csalatkozott a közönség várakozásában, mert ,,István'egyike Dobsa legsikerültebb darabjainak, meglátszik rajta a kiváló gond,
melylyel megiratott Nem bocsátkozhatunk részletekbe, de irodalmunk
érdekében örvendünk, hogy ismét egy szinművel gazdagodtunk, mely¬
ben tehetséget s komoly müvészeti törekvést látunk. A darab alapesz¬
méje : a civilisatio és barbarismus vagyis a keresztyénség és pogányság közti
tusa. Az eg"''k részen áll a korát megelőzött István király, a másikon Vazul
8 a többi Árpád-herczeg. Közben a civilisatio kinövése is van képvisel¬
ve a német származásu, ármánykodó Péter herczegben. Ezek képezik a szomorujáték főalakjait. Azonban a darab legsikerülteb alakja kétségkivül
Imre herczeg, kinek jellemzése mindvégig következetességgel van kivive. Azt a kifogást tehetnők, hogy nincs a darabban költői igazság¬
szolgáltatás, mert István visióját, (jövőbe pillantását) m<-ly elégtétel akarna
lenni, a művészet nem fogadhatja el ilyennek. Másrészről azonban elismer¬
jük, hogy a visio gondolata sikerült. A szép drámai nyelv az egyes jelenetek
hatásos volta 8 azon körülmény, hogy a véletlen nem szerepel benne, —
ezekben áll leginkább a darabnak elvitázhatlan érdeme. Az előadás lehető¬
leg jól sikerült. A czimszerepet, Mrtnár személyesítette; Imrét Bényei,
Crescimirát Szépné, s Vazult Bihari sikerültén adták. A darabban előfor¬
duló románcz, melynek zenéjét Reményi szerzé s ugyanő adá elő, nagy
tetszésben részesült. Dobsa, Reményi s a főbb szereplők zajos tapsokkal
hivattak. Az előadás csaknem l l óráig tartott. A szinház tömve volt. A
mi a kiállitást illeti az meglepően fényes volt, s Molnár igazgató ügybuz¬
galmáról és ízléséről tesz tanús igot. Nyilvános elismeréssel tartozunk itt
azon hazai iparosainknak is, kik a szinház ruha-és készlet-tárát nagy értékü
és becses iparczikkeikkel gazdagították. Isten tartsa meg bennök ezen ál¬
dozatkész hazafiui buzgalmat. Akkor lesz belőlünk valami, ha. midőn kell,
mindnyájan egy czélra össze tudunk müködni. — Ugyane darab még három
egymásután következő estén ismételve adatott. A szinház mindig megtelt.
Decz. 18. „Az ördög naplója."
Decz. 19. „A Fogház."

sárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai otan külön a Vasárnapi Újságra
A Vasárnapi
e 3 lt., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az elöfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
félévre
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 9 4-ik sz. feladvány

B e n k ő

megfejtése.

József.

(1740-1814).

nak ábrándszüleményeinél. Ime, most is egy dicső bajnok emlékét
nyitjuk itt meg, ki szerény nevének különösen történetirodalmunk
(Sötét.
Világos.
f 5 — e 4 : A)
1)
mezején szerzett jeles munkálataival örök diszt és halhatatlansá¬
1) B c 4 — e 4
Egy
szakadatlan
munkásságban
áldást
harmatozó
hosszu
élet¬
F f 6 — tetsz. sz.
2) B e 4 — e 5 : -1
2) V f t - f l
pályát, egy erős székely jellemet, melyet magasztos életczélja felé got, ő egyedül egymaga, a nemzeti irodalom ujjászületése idősza¬
d 6 —c5:
3) H d 3 - c 5 t
3) B e 5 - e 6 t
haladásában, mint árbóczot a viharok, s kőszálat a háborgó tenger kában, annyi irott munkával gazdagitá a magyar nemzet szellemi
4) V f 1 — a 6 £
4) H d 3 - e 5 ±
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — yayyváradon : báró
hullámcsapkodásai, nem birt semmi sorsviszály megtörni, szerep tökéjét, hogy ócsárlóink kosara épen nem, söt talyigájok is alig
Meszéna István — Pesten : Cselkó György — B.-Újvároson .'Kovács Lajos.
Paravolna képes mindazt tova szállitani. Egy érdekes családi kis
köréből kiüldözni, — mutatunk be t. olvasóinknak.
bntyban : Rothfeld József. — Gyula-Fehérvárott : Horváth Lajos. — Kis-1apolcsányon :
Büttner Géza. — Kecskeméten : Horváth György.
A szellemi tusában edzett ily bajnokok mély vonásokkal je¬ könyvtárt képez azok öszlete.
Sajnáljuk, hogy e szép és nehéz feladvány H d 3 — e 5 elsö lépéssel is megfejthető.
A magyarban a nemzeti történelem iránti érzék egyidejű
lelnek meg egyes korszakokat, s ha jönnek is utánok viadorok
Ezt eleinte mi magunk sem vettük észre, azért nem vettük tekintetbe a báró Meszéna
viszontagságos
életével. A nagy ősök dicső emlékeit tisztelték
magasb eszmékkel, hatalmasb elvekkel s diadalt biztositó erősebb
István urtól már reg beérkezett helyes megfejtést, s tűztünk ki uj határidőt.
abban
minden
időszak
nemzedékei. Ezt tanúsítja a legrégiebb kor¬
fegyverzettel, csak mint ujabb daliák jelennek ök meg az emberi¬
iratok, évkönyvek s naplójegy¬
A 99-ik sz. feladvány megfejtése.
ség szellemvilágában, anélkül,
zetek
szakadatlan lánczolata,
(Oook I. B.-től New-Yorkban.)
hogy régi nagyságot homályba
történetkönyveink
terjedelmes
A)
Sötét.
Világos.
boritva a feledésnek adnának
Sötét
Világos.
Ke 7 — e 6
1)
köteteii.
Erdély
különösen
gaz¬
d
7
—
d
6
A)
l)Hd6 — f 7+
át; mert a valódi nagyság az
Szerkesztői mondanivaló.
Ke 6 — eö
21 II í 7 - g 5 t
Ke7 — d 7
2) F c 5 - d 6 : f
dag
egyes
időszakok
eseményei¬
d 5 — d4
3)
g2 - gi
marad, minden időn keresztül.
d5 — d 4
5K77. Északamerika. Detroit. Tóth K. mérnök urnak Örömmel vettük ön szives 3) B f 3 — e 3
nek feljegyzéseiben. A bajnok,
4) B f 3 — i 5 £
Benkő József, ezen székely
4)
B
e
3
e
7
^
megemlékezését lapunkról s érdekes közléseit az unionisták táborában harczoló hós
Nagyváradon
:
báro
ki a dicsőség mezején harczolt
Veszprémben
:
Fülöp
József.
haz nkfiáról. Nem hal ki a magyar emb.rből a haza iránti szeretet semmiféle körülmények
Mabillon, vagy — miként a
Helyeseli lejtelték
között Örvenili-tes tünemény, hogy a messze távolban elszórt honfitársaink — ujabb Meszéna István. - Pesten : Cselkó György. - B.- Újvároson .- Kovács Lajos, - Székesjog
és szabadságért, nem késett
nagy Kazinczy Ferencz öt jelvisionyaink kozott sem vesztették el a meleg érdi-keltséget az os haza iránt Egyik Fehérvárott : We«elv Ede. - Parabntyban : Rothleld Jozsel. -Gyulafehérvárott
:
a
beállott
rövid békeidőt az elvibizonysága ennek az is, hogy mindig nagyobb szambán kapunk megrendeléseken lapjaink Horváth Lajos. - Kis-TapolcUnyon : Büttner Géza. - Pánton : Kovács Zs.gmond. - . lemzöleg nevezi — Erdély Ko
harzott
események
rajzára fordí¬
példányaira, tengeren tuli országokból. A/, ég áldása kisérje önök lépteit!
Kis-Szállási pusztán : Pusztákfia.Kecskeméten : Horváth György.
vachicha, mult századi nagyha¬
6878. Lepsény K. íi. Az uj küldeményt köszönettel vettük s ez apróbb müveknek
tani
:
innen
a
számos
emlékira¬
tásu irodalmárainknak azon
hamarább iutand h'-ly. A feltételt szivesen teljesitjuk.
tok,
korrajzok
Erdély
kitünöbb
1: T I
egyik kitünö bajnoka, kire
S879. Zuárd vezér stb. Tehetségnek nyomai; de mélyebb tanulmányt s gyakori
szereplőitől,
melyek
családi
büszke önérzettel mutathat a
toll forgatást ajánlunk. Az eduigi kísérletek a nyilvánosság tüzpróbáját még ki nem
g.
Hold¬
Izraelit,
©Nap¬
drága ereklyékként szállottak
Katholit.es P. ütést. «6r.-orosz
illának.
Hu¬
magyar, főleg napjainkban, mi¬
unptar
át ivadékról ivadékra, főleg a
5880 Árpád. A beküldött müvek költöi melegség hiányában szenvednek. A ta Uetiuap
unptnr
kelet ll nyüg. naptár kelet íj nyüg. dőn legszentebb érdekeinkkel
gondolatok legtöbbnyire köznapias, pr zai alakban jelennek meg. Például a ,,Magvar
nemzeti fejedelmek korában,
együtt majd minden jogos tu¬
Zene" dicsőítésére irt vi-rs vége igy szól :
ó.
Dec. (ó) ó. p- ó. P.| Tebet ó.
midőn nyelvünk a fejedelmi ta¬
December.
lajdonunk kétségbe van vonva,
„Csak egy ez, nincs sehol, dehogy van ily nóta
9! 55 10 28
45 4 12<13
nácsteremben, törvényhozás és
10
A
2
fi
Her.
F
Beáta
F
4
Zenó.
FI
„Széles e világon !!
22 Vasár.
l l 9i!lO 48 , kérdéssé téve, s a vaksággal
45 4 13Í20
Viktoria sz. yiktorÍH 11 Dániel
közigazgatásban s a családi élet
,,MeIy ennyi benyomást tegyen, s átvezessen,
Ti Hétfő
ll 10 határos tudatlanság, a Dümm46 4 13'21
ÁdamésÉvf Ádám. É 12 Spiridion
,,Egy rövid percz aliitt : annyi mennyországon."
24 Kedd
25
ll
33
14
22
körében, mint a nemzetiség
46
4
Ilv beszéd még egv mindennapi ujdondász szájáb'n is nagyon mindennapi volna.
25 Szerda ll. Nagy Ka H N Ka 13 Eustrat
42 11157 ler, Schwammel, Rüszler-féle
47
4 14 23 Tekufa
14
Thyrsus
Istv.
v.
védlelke,
kizárólag szerepelt s
István
vért
58 1. S/.il«R\-!Soiiilyó. B J. Szereltük volna közzé tenni a szomoru esetet, de 20 Csütór.
0 29 boszantó orczátlansággal páro¬
4 15 24
47
ló Kleuther
ugy látjuk, hogy az mégis csak családbeli magánügy, mely nem hirlapi közlésre méltó. 27 Péntek János ap.év. János
átalános
divatnak
örvendett. —
4122
7 47 4Í16 2517 Sub
sulva, nem átalja tagadni szel¬
Hitvestársak egvmá^közti ügyeibe beleszólni, nem a mi dolgunk. Egyéb tudósításait 28 Szomb. Apró szent Aprósz 10 Aggeus
A
lelkes
eldődök
ezen nagy¬
lemi életünk létezését, s vak¬
Holdliegye.1 : & l'tolsó negyed 24-én, 1 óra 8 perczkor éjjel.
•zivtssen veszszük.
horderejű
hagyományai
varázs¬
í>88^. Tisza-Abád. K. K Int zkedtünk, hogy lapunk oly buzgó olvasója, mint ön,
merőn azt állitani, hogy öszves
érintéssel
hatottak
Benkö
József
* kivánt számoknak okvetlen birtokába jusson.
irodalmi termékünket egy ru¬
T A R T A L O M.
5883. Par <bilty. R. J. A eziinszalagon látható „Bács" szót Bécsnek olvasták.
szellemére,
s
már
viruló
élethakosárban képes volna elvinni.
Innen a zavar, mely már el van intézve.
szakában
majd
egész
figyelmét
Királyi Pál (arczkép). — Karácsony napján. Soós Miklós. — A debreczeni kas¬
Ha gyümölcstelen nem volna,
5884. Debrerzen. A „Hortobágy" szerk. Sajnáljuk, hogy kiadónk a kivánt metsz tély. (Folytatás.) Jókai Mór- — A magyurok régi vallásos szertartásai. (Folytatás.) Kon¬
s tetterejét magukhoz ragadták.
Ténynyel nem szolgálhat — levén annak még itt, is egyéb r. íx'eltetése.
dor;/ József. — Tiszai jelenet a ,.Bánk hán"' czimü operából (képpel). — Pápai evang, j aljas elfogultsággal szembeszál¬
A
hivatásával öszhangzó tért
58*5. I'asztó. P Vilmos. Egy vidéki előfizetőnk tnda ja velünk, hogy az ön által templom terve (képpel). — Régi rónuii polgárok jellemvonásai Kiss Elek. — Történelmi lani, elég volna egyszerüen iro¬
hévvel
foglalta el, s munkás
keresett 1859. évi V, U. te'jes példánya, bekötve, az elöfizetési áron kapható Szüksége kalászatok. (Vége). Lehoczky Tivadar. — Aranymondatok. (Folytatás.) — Tárház : A dalmi bajnokaink zömére utal¬
van-e még önnek reá? (Ugyanonnan 1854 julius havától kezdve 1860-ig bezárólag minden m. akadémiai palotatervek mülapja ügyében. -- Nevelésügyi jóltevö Carlópagó. -~ Iro¬
keze alatt egy elbájoló viránya
dalom és müvészet. — Van, a ki ránk gondot visel (képpel). Györy Vilmos. — Ipar, gaz¬ nunk s csupán történetirodal¬
évfolyam, bor'tékba kötve, külön is megrendelhető).
mosolygott fel az erdélyi ma¬
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Baleset — Mi Ujság? — Nemzeti szin¬ munk kincses szekrényét meg¬
58"<6. Kftr. (Szabolcs) Mérges kis névtelen tudósitás, de hasznát nem vehetjük.
gyar történetirodalomnak, mint
5887. l l . NaliHS. B. P. L. Köszönettel vettük az uj küldeményt. A példány ki van házi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti nyitnunk, de a kit szükkeblüsége
naptár.
ez a nagy ember dicső éle
rendelve.
Vaksággal vert meg, az sehol
5888. Kfiw/.eKVHr ostroma. Közöltetni fog.
lyájának történethü r
Felelős szerkesztő S'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)
nem láthat egyebet botor agyá5X89. Millt és jövö. Jelen viszonyok közt épen nem adható. Hasonlót kell monda¬
BENKÖ JOZSEF.
(A szerzö megfejtése

Helyesen

írjinim

m o .
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szerint.)
Világos.
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Sötét.
df-d5
K e6 - d 6
Kd6 — e6:

A m u n k á s irók m e g é r d e m l i k , h o g y emlékez«tök

a hazafiaknál koronkint megujitt&ssék.

Toldy.

.,.,.

a\

1

nunk a másik költeményről.
Heckenastaz Gusztáv.
— Nyomtatj*
Landerer
é* Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1861
óxyO. Kalocsa N Kiadó-tnlajdonos
P. Hogy mult számunkból
arezkép elmaradt
s hirtelen
más
czikk foglaláel helyét, annak megvan az ö „elhái ithatlan és kibeszelhetlen akadályokban"
rt-jlö oka.
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