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Kilenczedik évi folyam.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp Józ9ef. — Nagyváradon : báró
föl van ruházva; ha ezekhez a tanulmány is párosul, számára szép jövendőt
Meszéna István. — Andráshidán : Lukács Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. —
ígérhetünk.
Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Franki A. —
Hétfő, nov. 24. „A mama." Vígjáték 3 felv. Szigligetitől.
Kán-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Öreglakról : N. N. — Kővágó-őrsön : Gold
Kedd, nov. 25 „A falusiak." Vigj. 3 felv. Szigetitől.
Samu. — Pesten: Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly (az előbbenieSzerda, nov. 26. „A fehér hajszál" Vigj. 1 felv. és „Szegény marquis" ket is). — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon : Weisz Fülöp (az előbbenieket is).
— Tiszatarjánban : Nyilas Alajos (a 147-et is).
színmű 2 felv.
Csütörtök, nov. 27. „Dobó Katicza" vagy „Az egri szép napok" Törté¬
neti népszinmü 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
XXXI. számú feladvány. — Barbe Alberttől.

Budai népszínház.
Nov. 21. „Don Jüan paródiája" A kis számú közönség e darabot
c 5, c 8.
f 8.
f3.
a 6.
c 6. d 5, e 6, f 4.
e 5.
d4.
folytonos vidor hagulatban nézte végig.
Világos
indul,
s
3-ik
lépésre
matot
mond.
Nov. 22. „Don Jüan" Nagy opera 2 felv. Mozarttól. Műkedvelői
előadás. Az est legnagyobb dicsősége Rabatinsky Marié volt, ki Anna
szerepét szép csengő hangjával nagy könnyüséggel énekelte végig. Nem
mondanivaló.
mondunk túlzást, ha a kisasszonyt kész énekesnőnek nyilvánitjuk. Szintén
elismerést érdemel Láng Klára k. a. A férfiak közöl Navratil Ferenczé
6273. Siklós. M. Csak még egy pár napig mérsékelje ön kíváncsiságát, s ekkor
(Leporelló) az elsőség. A többi közreműködő is, mint Tolnay Ilka k. a. Ivá- körülményesen
meg fogja ön tudni a dolgok állását. A mit a lapok egy idő óta hiresznyos Pál, Nagy György (Don Jüan), Boér Józs., Vajdafy Géza, szintén elis¬ teltek, teljesen igaz; — ámbár nálunk szokatlan, az t. i., hogy jövő évre e lapok szerkesz¬
merést érdemel. A közönség tetszését zajos taps és kikivásokban nyilvánitá. tőjének ,gutalomjátéka" lesz. Hány páholyt biztosítsunk önök számára? Legközelebb
előfizetési felhívásunk bővebb magyarázattal szolgáland.
Nov. 23. „Huszárcsiny." népsz. 3 felv. Vahot Imrétől. Boriskát Har¬ kiadandó
6274. Gríifenberg. Magyar társaság. A szives megemlékezésnek nagyon meg¬
mat Emma személyesité, még pedig szép sikerrel.
örvendettünk. A photographiai esoportozat legkedvesb emlékeink közé fog tartozni.
Nov. 24. „Női harcz" vigj. 3 felv. Irta Seribe éa Legouvé, forditotta Baráti kézszoritásunkat egy magán epistolában küldjük meg.
Csepregi. A grófnő szerepében Szabóné lépett föl.
6275. Apostag. B J. A kivánt szám szemünk láttára küldetett el; azelőtt semmi¬
Nov. 25. Ketten Henrik hangversenye a budai nápszinház alaptőkéje féle reklamatió nem érkezett ide. Nem lehetne a gyakori elmaradás okát másutt is
Mert tessék elhinni, hogy itt a lehető legnagyobb pontossággal történik a
javára. Ezt megelőzte „Rendkívüli előadás," Ketten remek technikával keresni?
szétküldés
művészileg előadott darabjai rendkivüli elragadtatásba hozták a teli szín¬
6276. Nagyvárad. Az irói segélyegylet sorsjátéka nyereményeinek szaporítására
ház közönségét. Rabatinszky Mari, Harmath Emma, Rumi Gizella kisasz- beküldött két szép tárgyat, u m. egy szivartárczát Lázár-Bándy Szidónia asszonyságtól
s egy óra-állványt Bándy Viktória kisasszonytól, vettük s illető helyen átadtuk. Szives
szonyoknak és Füredinek dalai nagy tetszésben részesültek.
a nemes czél nevében.
Nov. 26. „Órás kalapja." Vigj. 1 felv., francziából forditotta Toldy köszönet
6277. Vixakna. Az ,,adószedő-egyént a házából gorombául kitaszigáló ember'1
István. Ezt követte „Daphnis és Chloe." Operetté 1 felv.
esetét nem közölhetjük. Már ez ellen más utón kell elégtételt keresni.
Nov. 27. „A drótostót." Népsz. 3 felv. Irta Kempelen Győző.
6278. Pest. K—szky T. A czikk megérkezett, s miután nem sürgetős tartalmú,

SAKKJÁTÉK.
153-ik számú feladvány. — Bayer Konrádtól (Olmützben).
Sötét.

későbbi időkre halasztatott. Alkalmilag talán egy jó képre is tehetünk szert.
6279. Sárbogárd. N. S. A levél ugy van irva, hogy nem közzétételre, hanem csak
magántudomásra való. Közölni fogjuk J. M. úrral; bizonyosan örülni fog rajta
6280. Danafőldvár. T—lyi M. Névváltoztatási engedélyért egyenesen Bécsbe a
m. udv. kanczelláriához kell folyamodni. Mint halljuk, ez Ugy nem sok nehézséggel és
kevés költséggel jár.
6281. AE árva. Igen szivesen, de mikor? azt nem határozhatjuk meg.
6282. Debreczen. K. K. A tárgy nem oly sürgetős; a leírásra még várhatunk, »
várunk is mindaddig, tnig önnek módjában lesz, a megszerezhető adatokat, habár csak
röviden is, összeállíthatni. A nagy templom megérdemli.
6283. Szegény Józsi bácsi. Arra, hogy nyilvánosan jelenhessék meg, kissé m'ígis
nagyon pongyola ruházatban van. Házi használatul azonban mi is elég alkalmasnak
találjuk, s kedélyességét, egyszerűségét becsüljük.
6284. Kunszeutmiklós. K. G. Az uj küldemény nagyobb részét használni fogjuk.
„Dobó István"-ra nézve kijelentettük annak idejében, hogy e tárgyat kimerítő munkálat
jelent meg épen akkor lapunkban. „Ecseg vára1' még a hátulsó sorban áll, de mind¬
inkább közeledik az előtérbe. A kivánatot szivesen teljesítjük, csak azonnali jelentkezést
kérünk.
6285. Prédik,*czió stb. Néhányat ki fogunk adni.
6286. Mennyit adjak visnza? Nagyon is egyszerű, él és élez nélkül való
történet; érdekesbbé még a históriai alap sem teszi.

— A Vasárnapi Ujsag régibb évfolyamai. Rhedovárói (utolsó Po3ta
Dobsina, Gömörmegye) Morvay Ferencz ur jelenti, hogy a Vasárnapi Ujfág 1S57. é
1861. évi teljes számn, kötetlen, de tí-zta példányai, akár külön-külön 6 ltért,akár együtt
véve 12 ftért nála kaphatók, — a példányok bérmentetlen elküldése mellett.
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
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32 dik számú játszma (Evans-csel).
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WEISZ J. A. tanár és RÉCSI E. tanár között Pesten, október 8-án 1862.
as (Weisz).
Sötét (Récsi).
Sötét (Récsi).
Világos (Weisz).
12) F f 7 — g 8 :
B a 8 —g 8:
e 7—e5
1)
e2 —e4
H c 6 —d4:
13)
g 2 —f 3:
II b 8 — c 6
2) H g 1 - f 8
Vd 8 — f 6
14) V b 3 — e 1
F f 8—c 5
3) F f 1 — c 4
g 7 - gö
15)
f 3- f 4
d 7—d6
4)
0 —0
g 5 — g4
16)
f 4—f 5
F c 5—b 4:
5)
b2—b4
V f 6 - h4
17) II e 3 - d 5
F b 4 —c 5
6)
c2 —c3
H d 4— f 3 f
18)
F
c
1
f
4
e
5
—
d
4
:
7)
d2 —d4
19) K g 1 — h 1
g 4 - g 3
F c 5 —b6
8)
c3—d4:
20) F f 4 - g 3 :
B g8 - g 3 :
F c 8 — g4
9) H b 1 — c 3
Fg 4 - f 3:
10) V d 1 - b 3
és néhány húzásra matot ad.
Ke8-f 8
H ) F c 4 — f 7:-

A 148-dik számú feladvány megfejtése.
(Szalay Sándortól. A szerző megfejtése szerint.)
Világos.
A)
Sötét.
Világos.
Sötét.
2)
V b8 —b5:
Hb 3 — c 5 :
1) H d 3 — c 5
3)Be5-d5i
K d6—c 6
F a 2 — o 4 : A)
2)
c3—c4
4) II g 6 - e 7 £
K d 6—d5:
8) B e 5 — d 5 f
4) H g 66 - 7 e 47 £
|
(E szép alapeszméjü feladvány, nagy sajnálatunkra, más első lépéssel is megfejthető.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. -

a; Hold I
Kaiholik. és Protest. Gör.-orosr Izrael. 0 Napnaptár
naptár
napt. kelet | nyűg kelet nyűg.1

November —December
30
1
2
3
4
5
6

EiAd.Andr ;EIA.E.
Elig..Fejérk. Natália
Bibiána szűz Olivia
Xav.Ferencz Fer.Ata.
Borbála szűz Borka
Ctöt.
Péntek Sabbás apát Abigail
Szomb. I Miklós püsp Miklós

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szer.

Nov. (ó) Kisle
I 8 E 2 5 P l a t . | 8 En.
19 Abadiás
9 Kisl
10 Oliv.
20 Gregor
2t B.A.bea.j HAtal
22 Philemon !2 Biri
23 Amphilos 13 Abi.
24 Katalin
14Sab

...
ó. P- ó. P- ó.
ó.
P7 27 4 10 1 3 1 19
7 28 4 9 1 26 2 26
7 29 4 9 1 52 3 33
7 SO 4 9 2 21 4 37i
7 32 4 8 2 54 5 4o;
7 331 4 8 3 33 6 40
7 31 4 8 4 19 7 34

p-í

TARTALOM.
Ráth Károly (arczkep). — Nagy Lajos Aversában. Linczi Károly. — Tárnokvölgye (vége). Pethö D. - A Serédy-emlék Zboró mellett (képpel) Sághfalm. —
A Rosenlaui jéghegy Sveiczban (képpel).— Napóleon a vadászaton. — A farkas (rajzokkal).
Sárvár* Eöry Andor. - Történelmi kalászatok (folytatás). Lehoczky Tivadar. - Vegyes
fetyzefek (folytatás). Bardocz Lajos. - Tárház : Egy uj civilisator. - Irodalom és
m f S t - Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés - Köz.ntezetek, egyletek.
- Balesetek, elemi csapások. - Mi újság? - Nemzeti színház! napló. - Buda. nép¬
színház. — Sakkjáték. — Szerkesztői modanivaló. — Heti naptár.

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

Nyomtatja Landerer és Heck^usst, egyetem-uteza 4. s*ám alatt Pesten 1862

Pest, december 7-én 1862.
Előfizetési föltételek l§63-ík
évre:
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évr« (január - december)
Csupán Vasárnapi Újság :
Egész érre (január—december)
Fél évre (január—június)

10 ft.
6 ft.
3 ft.

Fél évre (január—június)

5 ft.

Csnpán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—JUHÍUS)

6 ft.
3 ft.

Dawis Andrew Jackson.
„Ismeretlen arcz! ismeretlen név!" fog hangzani az olvasó egyik sem birván értelmi törekvések iránt fogékonysággal, gyerajkáról. A név mellé oda kell még írnunk magyarázatul : „ameri¬ mekök nevelésére — a legközönségesebb falusi iskolábani tanít¬
kai látnok (clairvoyant), bölcsész és reformátor" s ezt olvasva, bi¬ tatáson kivül, egyéb gondot nem fordítanak, s ezen tanítás is —
zonyosan már nagyobb mértékben vonja magára afigyelmet.Hogy mostoha körülményeik miatt — annyira korlátoztatottt, hogy mind¬
e férfiú nevezetes szerepet visz napjainkban, ki fog tűnni e sorok azon értelmi képzettség, melyet a gyermek s rövid iskolázási idő
folytán, de előre is el fogja hinni mindenki, a ki tudja, mennyire | alatt sajátjává tett, tökéletlen irás, olvasás, s egy kis számtani is¬
divateszme napjainkban épen a nyugati polgárisult államokban meretekben öszpontosult. — így Dawis serdülő ifjúságától kezdve
számos és müveit osztályoknál az a bizonyos „látnokság és a szel¬ — későbbi delejes álomba merüléseig — korának megfelelő fog¬
lemekkeli közvetlen érintkezés," melynek egyik apostolát az itt lalatosságokba volt avatva, melyekből folyó keresete nem kissé
bemutatandó férfiúban szemlélhetjük. Nemcsak Amerikában, de járult családja mostoha állapotának enyhítésére. — Ezen köte¬
Angliában, sőt Francziaországban s elszórva itt-ott más országok¬ lességévé vált gondoskodás érzete annyira áthatá keblét, napi
ban is igen megszaporodott az ö hivőinek száma. Nem lesz érdek¬ foglalatosságai pedig annyira igénybe vevék idejét, hogy a leg¬
telen, többet tudni vezérökről.
egyszerűbb tudományok tanulmányozására is, a legkisebb vágyDawis A. J. az „Öszhangzó bölcsészet" (Harir.onial philo- gyal — de alkalommal sem birt. Szabad óráiban nyilvános olvasó¬
sophy) s az ujabb ,,Szellemtan" (Spikörökben soha, s otthon is könyvek¬
ritualismus) alapitója, született 1826ben lapozni csak elvétve látták; s
dik év augusztus Ilikén Ameriká¬
ezen korlátozott olvasása is csak
ban, New-York kerület, Bloomingrowe
gyermekies elbeszélések, könnyebb
városában. Életrajzát leginkább saját
regények figyelmetlen átlapozásában
adatai nyomán ismertetjük. A meny¬
állott — melyek azonban mindössze
nyire saját emlékezetének homályos
500 — 600 lapot sem haladának meg.
nyomain visszamehetni, gyermek¬
Bebizonyított s ismert nyiltszivüsége
sége első időszakát Hyde-Parkban
nem enged helyet azon hiedelemnek:
töltötte, hol szülőinek két évi tartóz¬
mintha ő alattomban tanulmányozta
kodása alatt pásztor-gyermeki szol¬
volna a tudományokat, majdan a világ
gálatban állt. 1838-ban szülői Hydekönnyenhivőségével játékot űzendő.
Parkból Poughkeepsie városába köl¬
1843-ban egy bizonyos Grims
tözvén, ugyanott atyjának mestersé¬
nevű
orvos Poughkeepsie városában
gében dolgozott; melyhez azonban
több
előadást
tartott, az „állati dehivatása és kedve nem lévén, atyja
lejesség"
köréből,
mely előadások
által a kereskedés megtanulása vé¬
alatt gyakorlati kísérletek is tétetgett — mint inas — bizonyos Ira
\
tek. Ezen előadásokban — kíváncsi¬
Armstrong kereskedésébe adatott. —
ságtól
izgatva — az ifjú Dawis is
Atyja — egyszerű, de becsületes és
néha
megjelenvén,
egy alkalommal
felvilágosodott varga-mester ember,
Grims
a
delejesitést
(magnetizálást)
daczára szorgalmának és becsületes¬
rajta
is
megkísértette
—
anélkül azon¬
ségének, a legmostohább körülmé¬
ban,
hogy
különös
eredményeket
esz¬
nyek között tengődött. Anyja — ki
közölt
volna.
Grims
előadásai
csak¬
már korán elhalt — legnagyobb gyö¬
hamar magukra vonták a város,
nyörűségét az elhagyott betegek ápo¬
kosainak
figyelmét,s mindig na
lásában, s a szenvedő emberiség se¬
számmal
tódulának lakához,
gélyezésében találta. — Szülői közöl
DAWIS ANDREW JACKSON.
egyének között, kik Grims kisí
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nél az egyének elaltatására saját delejező képességöket alkalma- | tudományos világot egészen elhalmozta. Munkái anjjol nyelven
'vannak irva, s hivei felette sajnálják, hogy a nagy tenger hullám¬
zák, volt egy Lewingston nevezetű ruha-raktár-tulajdonos is, ki¬
torlaszai miatt oly lassan szivároghatnak át Európa partjaira.
,
nél Dawis ujabb időben szolgálatban állt. Kgy izben Lewingston
B.
azon kivánatát nyilvánitá : hogy engedné Dawis magát általa delejesitni — mely kísérlet ez utóbbinak kész felajánlása következ¬
tében meg is tétetett.
Maradj, édes Ham . . •
A kísérlet teljesen sikerült és pedig — mint irják — a legbáÉdesanyja feküdt,
Maradj, édes fiam,
mulatosb és meglepőbb fény-látási tünemények kíséretében; ilye¬
Isten volt mellette,
Már
megöregedtem,
nek voltak : ismeretlen helyek leirása, eltakart iratok olvasása, és
Szívsebét alváskor
Ha betegség sújt le,
tö b efféle. Ezen időtől fogva Lewingston háza, a kíváncsi lakoIsten
kötözgette.
Ki virraszt mellettem?
és idegenek gyülhelyévé vált.
So
Édesanyja fölkelt,
Nem maradok, anyám,
Ekkor Dawis, néhány hónapig a mindenfelöl tolakodó népség¬
Isten volt fölötte,
Megyek katonának,
nek mutatványul szolgálván, egy izben kijelenté : hogy jövőre
A munkás életre
Büszke szép huszárok
Áldását öntötte.
egyedül gyakorlati hasznú kísérletekre kivánja magát alkalmaz¬
Ottkünn verbuválnak.
tatni, s hogy már most képesnek érzi magát, betegségek meg is¬
Mégis a jó nő ugy
Jaj nekem, jaj nekem!
merésére s gyógyítására is. Kivánatának engedvén, Liwingston,
Sivalkodott olykor,
Fiam, virágszálam,
Mint
melyet a szél tép,
látnoki állapotát betegek gyógyítására fel is használta, s bámulatos
Ki rontá meg szived?
A vad rózsabokor.
eredményeket eszközölt, melyeket a legkitűnőbb orvosok bizonyít¬
Mért nem maradsz nálam?
ványai hetelesitének. Rövid idő múlva fénylátási állapotában, ér¬
Hosszú évek roulva
Nem maradt a fiu,
Koldus jött a házhoz,
telmi tehetsége annyira íokoztatott, hogy — mint forrásaink
Fölcsapott huszárnak,
Fel lábbal, két mankón
mondjak — nem volt azon tudomány, melyben alapos ismeretek¬
Majd megszakadt szive
Fordult az anyához.
Az
édesanyának.
kel bővelkedni nem látszott volna, s idönkint az emberi szellem
„Oh szörnyűség, fiam!"
tehetségeiről a legmagasztosb gondolatokból áradozó értekezése¬
Édesanyja sírt, sírt,
Szólt a nő s lerogyott,
ket tartott.
Ott feküdt az ágyban,
Fölötte a koldus
Fia vigan danolt,
1844-ben marczius 7 én minden kül delejes befolyás nélkül a
Keserűn zokogott.
Ivott a korcsmában.
fénylátás állapotában érezé magát, mely állapot a legbámulatosb
Zajzoni. *)
tünemények kíséretében állott be. Két napig a kül világ irányában
teljesen érzéketlen volt, szelleme test feletti hatalmának teljes
megtartása mellett. Ezen különszerü lelki állapotban nyeré jö¬
Egy nap a bányákban.
vendő működéséről az első szellemi benyomásokat Éber állapotá¬
ban csendes, és minden izgatottságtól teljesen ment vala. Egy félév
A Felső-Bányához északnyugat felé mintegy két mérföldnyire j
leforgása múlva Parker, bostoni lelkész, Lapland bölcsésztudor és esö Lápa/alva nevű oláh falucskától kezdem utazásom leírását.
I
Sinith, new-yorki orvos levelet kapának bizonyos Lyon orvostól
Ketten utaztunk, abban az időben (1843.) pápai diákok — én
— ki ez időben Dawis mellett tartózkodott — melyben ez utóbbi¬ és egy hosszú nyúlánk czimborám. Meghaladta az ölet. Be szép
nak fénylátás állapotában nyilvánított azon kivánatáról értesittet- katona lett volna belőle! Be is állott egyszer gránátosnak, mert
tek, hogy lennének szivesek, egy bizonyos határidőre nála megje¬ elkártyázta a kosztpénzt, — ugy örült neki a káplár, de biz öt az
lenni, 8 az általa delejes állapotban közlendő tudományos érteke¬ apja kiváltotta.
zéseket irásba foglalni és kiadni. Az emiitett egyének e különszerü
Ezzel a hosszú pajtással ketten utaztunk F.-Bányára, hol az
felszólítástól meglepetve, s egyúttal a kíváncsiságtól izgatva, a ki¬ érezbányákat akartuk megnézni.
tűzött határnapra Dawisnél meg is jelenének mely napon az első
De messze el is viszi a diákot az a tudnivágyás! Annyit csa¬
fénylátási értekezés már meg is kezdődött.
varogtunk
mi akkor, hogy most szinte csodálkozom bele. És ezt
S igy 128 nap egymásután — naponkint 1—4 óra folyásig
mind
csak
gyalog
forsponton tettük.
folytatá Dawis látnoki állapotában előadásait, melyeket az emiitett
De hogy messze ne menjek, visszatérek Lápafalvához.
egyének irásba foglalván, ki is nyomtatának. Ezen három kötetből
Mig idáig értünk, sok érdekes dolgot láttunk; de czélomra
álló munka, melynek czimv„The Principles of Natúre, her divine
nem
tartozván, ezúttal elhallgatom |azokat; elég az hozzá, Láparevelations and a voice to the mankind' (A természet elvei, ma¬
gasztos jelentései, F egy szózat az emberiséghez) kiterjed a csilla¬ falvára értünk.
Lápafalva egyszerű kis oláh falucska, egy hegyoldalban. Erről
gászat, földtan, régiségtan, regetan, bölcsészet, lélektan, élettan, s
hittanra, szóval a tudományok minden ágára. Ezen 128 napi lát¬ elég ennyi. Hanera a hegyekről sebesen lerohanó, hozzá két-három
noki előadások után Dawis izgatott szellemi tevékenysége, nem puskalövetre folyó Lapos vize reánk nézve már nevezetesbbé lett.
szűnvén meg; — sőt mindinkább fokoztatván, az általa látnoki E folyó, az akkori vizáradások miatt szélesre nőve, hid nélkül
állapotban irt munkák már most számtalan kötetet haladnak meg, hempelygeté habjait bőszülten, mintha valaki nagyon megharamelyeknek legnevezetesbike a „Nagy Öszhangzás" (The great Har- gitotta volna.
Leültünk a partra, nem mertünk neki vágni, tolmácsra vára¬
. monia.)
!
koztunk
volna. Végre jött egy oláh. Megszólítottuk magyarul.
Ezen 4 kötetből álló munka — tekintve emelkedett esz¬
— Nyustyu ungurástye, (nem tudok magyarul) — azzal ment
méit s észszerű, — mindent egyedül a természet változhatlan
;ovább.
igazságaira alapító okoskodásait, egyike az ujabbkor legnevezete¬
Én egy kicsit gyanitottam az oláh szót, azért tudós képet
sebb észszüleményeinek, melyről azt tartják, hogy az emberiség
j
boldogitására s a tudni vágyó lélek megnyugtatására irányzott /ágva, utána kiáltottam :
— He frátye! (Hej testvér! ungye segyé fontinef
hatását bizonnyal nem fogja földrészünkön is eltéveszteni, ha utat
Elnevette magát, valamit mondott, azután tovább kotródott.
törve magának a nagy óceánon nálunk is szétáraszthatja áldást¬
Eltévesztettem a szót : Gyeungi/e jeszt fontine ? (Hol a hid?)
hozó világát! Még eddig nem jelentkezett.
helyet
azt kérdeztem : Hol lakik a hid "l Nem csoda, ha elnevette
Dawis rendes állapotában (normál state) az erkölcsiség és erénye^ség példája, nyiltszivüség, szelidség, vallás- és egyén különbség magát.
f
nélküli felebaráti szeretet és jó akarat, egyaránt diszitik jellemét;
Ott voltunk, a hol azelőtt. Már a távolból hallatszottak a stomkülönöse i pedig az igazsághozi szigorú ragaszkodás képezi azon pok (zúzdák) zugásai, ugy vonzott valami feléjök, de ez az átko¬
központot, mely körül forog szellemének egész valója. Ha teste és zott folyó akadályozott bennünket.
I
Wke a mesrkivántató alkalmas viszonyban létezik — mely nála keVárakoztunk igen sokáig, nem jött senki. A faluban csend
délynyugodtságés hosszabb idei bőjtölés által érhető el —: bármi¬ uralgott, mintha minden lakója meghalt volna. Sehonnan semmi;
kor, a látnokság felfokozott lelkiállapotába képes merülni, s ennek nesz, csak a Lapos vize dühöngött, s valamit morgott érthetetlen!
következtében szellemi látkörét a lenetöleg terjeszteni. Utóbbi idők¬ nyelven. Végre társam föltalálta magát :
ben New Yorkban élt, hol látnoki állapotában irt munkáival i
• ) A. korán elhunyt költő hátrahagyott mŰTeiböl.
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— Pajtás! — szólita meg — én szálas fiu vagyok, ülj nya¬ dolgozó nem vala látható. Ha elalszik világitója, ott veszett
örökre. Fenn a megasban is, a sziklaoldalok csavarulatain egyes
kamba, majd csak átbotorkálunk valahogy.
Ez ez ötlet megért volna egy aranyat, sőt abban az időben mécsek világítottak; olyanok voltak, mint valami eltévedt csilla¬
gok, és ezek világánál is emberek dolgoztak.
oda sem adtuk volna érte. Dehogy nem fogadtam szót!
Ugy kergetett valami e borzasztó helytől, mintha attól féltem
Elindultunk . . . .
volna : elsülyed alattam a föld, vagy rám szakad a boltozat.
Ki ekkor látott bennünket, aligha halálra nem nevette magát.
Nem csoda, előbb egy évvel itt lelte sírját egy barátom; ott
Én mértem a vizet egy hosszú doronggal.
porladoznak csontjai az iszonyú mélységben, ki uaegy oda, meg- .
Félignél beljebb mentünk, s a viz társamnak csak térdig ért. nézni őt?
Semmi veszélyt nem gyanítva, a hab tükrében nézegetem magamat,
Tovább haladtunk; ott hagytuk e rettenetes helyet, hogy a
annyira gyönyörködtem e mulatságos helyzetemben.
töltéseket is megnézhessük, — azután ki — és el innen!
Már nem is mértem a vizet. Társam enyelgett, hogy szálljak
Egy félköralaku sziklaoldalban állottunk meg, hol tizenegy
le hátáról; mert megfűröszt. Én meg foglalót akartam neki adni, munkás épen töltéssel foglalkozott.
ha a Styx vizén is ö lesz a Nagy Kristófom.
Még addig hittem a Kis Tükör szavait :
Nevetkérezve haladtunk, több diákos vicz kíséretében.
„. . . „ . Itt van Felső Bánya,
Egy lépés — puff'
Hol bányász az erezet ássa, tori, hányja."
Itt győződtem meg arról, hogy biz azt nem ássa, hanem lő
Ketté estüuk!
porral szétvetteti, mi igy történik :
Ott volt a folyó medre, mit, mi már elhagyva képzelénk.
Ahhoz készült vésővel, lefelé tartólag lyukat vájnak a szikla¬
Föltápászkodtunk, azzal vigasztalván magunkat, hogy a folyó
oldalban, mintegy háromarasznyira. E lyuk fenekére, a sziklaoldal
túlpartján ugy is megfürödtünk volna.
Megszárogattuk ruháinkat, s felszedvén sátorfánkat, tovább összetartási erejéhez mért mennyiségű lőport tesznek, s beleeresz¬
tenek egy vasvesszőt, mely körül az egész lyukat kemény állomá¬
mentünk, vigan, mindent elfelejtve.
nyú
agyaggal (bányász-agyag) szorosan beverik. Most a vasvesszőt
Estefelé beértünk F.-Bányára, s diákos szokás szerint beszáll¬
kihúzván, helyébe salétrommal páczolt nádhasitékot helyheznek,
tunk a rektorhoz.
kiálló végére bányataplót (e tapló lassan égő, s ha megg\ ujtották,
Elmondtuk neki élethűen kalandunkat. Jó izüt nevetett fö 1 nem alszik) illesztvén
lőtte : de mi még jobb izüet vacsoráltunk utána.
így készült el szemünk láttára tizenegy töltés.
Vacsora utáa czigányos szokás szerint lefeküdtünk, másnapra
Miután a töltések készen valának, mi és a jelenvoltak, olda¬
halasztva a bányai vizitet . . . .
laslag a helyiségtől távolabb esö, szikla-oldalba vájt s vasajtóval
Másnapra virradt. Nagy ügygyei bajjal mi is felébredtünk tllátott czellába huzódánk. Csak egy bányász maradt hátra, ki a
felöltöztünk, regg;liztünk, a maradékot zsebre raktuk, s indul¬ ;aplókat meggyujtotta, de az sem sokáig késett, nagyon hamar
tunk az érczbáiiyába, mit látni oly nagyon ohajtánk.
köztünk termett.
Velünk jött a rektram is.
Mély hallgatás következett; mindenki feszült figyelemmel
A városhoz délre, egy órányira eső hegyoldalban állottunk várakozott Szinte látszott a bányászok arczán, hogy tartanak
meg. Előttünk ásított egy lyuk, derékszögre állított ölfahasábokból valamitől
kirakva, s csak térden lehete benne kúszni.
A csend nem tartott sokáig; kevés idő múlva beleszólott egy
Visszatekintettünk egyet F.-Bányára, istenhozzádot intettünk rettenetes durranás, mit követett a második, harmadik stb.
arra az esetre, ha többé nem láthatnók, s utána kúsztunk rektramnak.
A föld ingott velünk, hogy lábaink szinte fölmondák a szol¬
Nem sokáig kúsztunk; pár ölnyi ut után kitágult a nyilas, gálatot.
mignem egyszer fóltárult előttünk a bányaüreg.
Kívülről a durranások szavára omlott a sziklaoldal. Szóródott
Itt megállottunk; gondolkodtunk, merjünk-e beljebb haladni a kő szerteszójjel, mint a záporesö. Czellánk jó távol esett e bor¬
a föld kincseinek e nagyszerű kriptájába ?
zasztó helyiségtől, mégis száz meg száz ködarabka kopogtatott
A borzadás ki-, a tudnivágyás befelé vonzott.
ajtónkon.
Győzött az utolsó. Hutmán (bányahadnagy) után kiáltottunk.
A föld rázkódása lassankint megszűnt, elhallgattak a dörgéEgy magas, sugár alak jelent meg, nádorhuszáros egyenru sek; csendesség lett, csak egy-egy elkésett kődarab zuhant itt-ott
hában, kezében bányászmécscsel.
a mélységbe.
Mi elmondtuk, mit akarunk; ö ajánlá szolgálatát— s beljebb
Már ajtót akartunk nyitni. A hutmán, ki a durranásokat ko¬
haladtunk.
molyan jegyezgeté, tiltakozólag monda : „tiz!"
Csavarulatos boltozat vezetett beljebb, itt-ott szűkebb, majd
A személyzet elsápadt, mintha végitéletét hallotta volna.
ismét tágasb, a mint a sziklaerek hasadtak. Az ut nagyon extem<
Nem tudtuk, mi történik; kérdezősködtünk.
porizált volt; minduntalan kőrakásokat kellé kerülgetnünk.
A hutmán válaszolt : ,,Tizenegyet töltöttek, és csak tiz dur¬
Fölöttünk a föld párolgása következtében csepegett a bánya ranás hallatszott. Megtörténik, hogy némelyik töltés kiüti a mási¬
s ez veres nyomot hagyott öltő lyeinken. Egy-egy kövér csepp kat; de az is megesik, hogy némelyik, — szívósabb lévén taplója, —
halk koppanással esett alá, — mintha lelkünkre koppant volna, pár óra, sőt néha fél nap múlva durran el. Vari rá elég példa;
megrázott bennünket. Mellettünk egyes munkások haladtak el, azért ha hiányos a durranások száma, nem tanácsos a rejtekhelyet
vastalicskákat nyikorgatva, miken a stompokba*) viendő ködara meggondolatlanul elhagyni.
bokát hordák ki. Itt-ott mécs pislogott; mellettük egyszerű sá
Bizonytalanságban voltunk tovább mint hat óráig.
padt emberek, nagy vaskalapácsokkal zúzták a köveket.
Ez ám a rettenetes kontumáczia! Itt lehet ám igazán alkal¬
A bányacseppek koppanásai, a kalapácsok moraja, a talicskák mazni a szent könyv szavait : Nem tudod a te bemeneteledet és a
nyikorgása, oly félemletes harmónia, mitől az ember megborzad. te kijövételedet. Nem csoda, ha a bányászok imádkozva fognak
A kiváncsiság beljebb vonzott
munkához, s ugy is végzik azt.
Egy üreg fölött átfektetett keskeny deszkán haladtunk át.
Végre megszólalt a hutmán : „Mehetünk !a
Itt vezetőnk megállott, s egész hideg vérrel, mint a ki előtt az
Ajtót nyitottunk, ugy éreztük magunkat, mintha a pokolból
ilyesmi csak olyan katonadolog, — emlité meg, hogy e deszka a szabadultunk volna ki; de egyszersmind mintha a halállal men- :
bányaüreg középpontja, fölötte háromszáz öl magasság emelkedik nénk szembe; hisz egy durranás sorsa még bizonytalan!
a föld felszínéig; ugyanannyi mélység tátong alatta.
Kiléptünk, félve tekintettünk körül, pedig má r misem bánt¬
Már ha szégyen is, de kimondom : E szóra megborzadtam, s hatott. A sziklafal, mely évezredeket kiállott volna, az ét-z fegyvere
az énekeskönyv szavai „Együtt mélység és magasság" — aligha előtt meghajolva leomlott, s ott hevert kisebb nagyobb darabhatottak lelkemre mélyebben, mint ekkor.
jaival.
Hogv is ne! Fagylaló volt, a mit én itt láttam: Lenn a mély¬
Szerettem, hogy ott voltam, de jobban, hogy ott nem ma'
ségben
<í2rv
egy mécs pislogott, oly távol, hogy a mellette
»v Q itt ntt <i
a vagy ércztörö-malom, hasonló a szűrkallóhoz. A bányában össze- r adtam!
im t
Kálmán Ferencz.
. w o t t kttvékTa "tompokkal porrá töretik a foldnemekböl áztat., által megtisztítják, s
ugy viszik a z olvaszto-kemenczébe, hol a különnemU érezreszek a melegség kulonbozó
fokain egymástól elválasztatnak.
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A haltéri uj kút Pesten.

eltérni, s ennek helyét eszményitéssel pótolni, hol a jó izlés megkivánja; hanem nézetem szerint, a halászat jelképéül talán sokkal
Minap, midőn e lapokban a Pesten felállítandó Szentháromság szebben és természetesebben lehetett volna alkalmazni egy erő¬
gzobrát megismertettük, egyúttal a téreket diszitö szobrokról, ku¬ teljes férfialakot, izmos meztelen karokkal és lábszárakkal, halóval
takról is szólottunk, melyekben hazánk fővárosa meglehetősen sze¬ az egyik, halakkal a másik kezében, s a halászat többi jelvényei¬
gény, de biztos reményünket fejeztük ki aziránt, hogy idővel e vel körülvéve.
hiányokon is segitve leend.
Ez szépen felfogva s jól kidolgozva, sokkal jobban felelt
örömmel ragadjuk meg tehát jelenleg az alkalmat, hogy egy' volna meg a czélnak, miután a halászat mesterségét nők csak
újonnan felállított szobormüvet, — habár nagyszerűnek épen kivételesen gyakorolják.
nem nevezhető is, — bemutathassunk a közönségnek, mely emli-1
Képünkön — mely e kutat ugy mutatja, a mint jelenleg van
tett reményünk teljesüléséhez ismét egy lépéssel közelebb vitt.
elkészülve, — hiányzanak még két oldalt a viz kifolyásánál az
A pesti polgári halász-czéh már 1847 ben állított a számára öntött vasból készülendő Delphin-alakok, melyek most vannak
rendelt áruló helyen — a haltéren — egy kutat, mely idő folyta- készülőben Gubicz András pesti gépgyárnok vasöntödéjében, s
melyek mihamarabb elké¬
val megromolván, a neve¬
szülve, a most meztelen
zett czéh által a jelen év¬
kiálló vizcsöveket diszitenben elhatároztatott egy uj,
••";-,.
^ .. v
dik. Ha a néző e figyelem¬
s a jelenlegi igényeknek
reméltó csinos kutat, kömegfelelöleg sokkal na\
zelebbröli megtekintésre
gyobb és szebb kútnak épili»r
is méltatja, azonnal min¬
tése.
den kérdezősködés nélkül
Az i g e csakhamar
is megtudhatja : kik által
testté vált, s a múlt októ¬
emeltetett, mert azt, —
ber hó végével már töké¬
közvetlen a szobor alatti
letesen elkészülve átada¬
első alapzaton — követ¬
tott a közhasználatnak;
kező felirat hirdeti :
egyúttal benne e tér csi¬
nos diszitményt is nyert.
„ÁLLÍTTATOTT A POLGÁRI
Ez uj kút épitését a
HALÁSZ-CZÉH ÁLTAL.
MDCCCLXII."
n e v e z e t t halász-czéhtöl
Gottgeb M. kőfaragó vál¬
Vizét a Dunából kapja
lalta magára, kinek ügyes
az e végre épített föld¬
vezetése alatt létesült az
alatti vízvezetéken keresz¬
egész.
tül , honnan már destilNevezetesen a két öl,
lálva huzatik fel; s igy
négy hüvelykni magasságú
jelenleg ez Pestnek egyik
csinos talapzatot a most
legjobb ivó-vizű kútját, s
nevezett kőfaragó készité
a haltér körüli lakosok
homokköböl, melynek a
egyik jótéteményét képzi.
lépcsőkön n y u g v ó alsó,
Nem lehet itt azon
legszélesebb része 5 láb;
közös óhajtást elhallgatni,
közép része vagy dereka
hogy : b á r m i n é l előbb
felül 3 láb, 9 hüv., alól
megkezdené már a város
szélesebb, 4 láb, 1 hüv. A
is a tervezett nyilvános
talapzat legfelső részének
kutak épitését; hogy valaszélessége 2 láb, 8 hüvelyk,
hára megszabadítaná Pest
az ez alatti rész pedig 1
l a k o s s á g á t az ártalmas,
lábbal szélesebb.
rósz vizektől!
A szintén homokkő
Ez egyike a legége¬
bői 7 láb, 8 hüvelyknyi
tőbb szükségeknek a fővá¬
magasságban művészileg
rosban, s valóban kívána¬
készült szép szobor, a mü¬
tos volna, hogy a régóta
veiről már is dicséretesen
megpendített s folytonos
i s m e r t Dunaiszky László
tárgyalás alatt levő vízve¬
szobrász hazánkfia vésője
zetési ügy, végre óhajtott
alól került ki, ki jelenleg
eredményekre vezessen!
ismét R ó m á b a utazott,
Zombory Gusztáv.
előre törekvő szellemének
a művészet hazájában uj
A b a l t d r i uj k u t P e s t e n .
tápot keresendő.
Az előttünk levő művön, egy halászleánynak csinos és költői
Az amerikai bivaly és bivalyvadászat.
alakját látjuk, jobb kezében ruhája segedelmével egy nagy halat
Mint a madár az évszak változtával más égaljat keres : a bo¬
emelve, mig másik kezével bő szoknyáját festői redőkbe szedve
zontos
amerikai bivaly is ugy vándorol tavasz kezdetével az ottani
pórázra fűzött kisebb halakat, s a halászat jelvényét — hálót —
síkságról
észak felé, mig az őszi viharok, mint a kemény tél elő¬
tart, a halak bal csípőjén lefelé függve, a dús redőzetben majdnem
hírnökei,
Kanadába,
s onnan tovább, még melegebb tartományokba
eltűnnek.
délfelé
vissza
nem
kergetik.
Egyes csordák, melyeket a korai hó¬
Az egész, a szemlélőre igen kellemes hatást tesz, és ha mégis
hibát akarunk rajta keresni, talán csak azt lehetne itt megróni, hogy esés ott szőrit, s a hegyszorosok és völgy nyilasokból a hidegebb
az efféle szegényebb sorsú halászleányoknál, mint a milyet ez is síkságra kimenni nem mernek, sovány takarmányukat a hó alól ki¬
ábrázol, s kik épen mint ez is, kényérkeresési nagy munkájukban kaparva, az északibb tartományokban is képesek kitelelni; vala¬
vannak elfoglalva — nem igen divatozó szélességgel van öltöz¬ mint a már elvénült bikák, melyek bátor társaikat a hosszú útra
követni lomhák, a hőség által elperzselt füvön a nyár melegét is
ködve.
Azonban távol van tőlem, ezt komolyan hibául feltüntetni, ki tudják állani; de ezek csak kivételek, s annyi bizonyos, hogy a
mert a művésznek nemcsak szabad, de kell is a természettől [ott j legnagyobb rész, rendes vándorlását sohasem mulasztja el.
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Mióta azonban as északamerikai civilisatió, mint valami ha¬
talmas áradat, többé nem csupán nyugatról keletnek, hanem a
Rocky-Mountaintöl a Missouri és Missisippibe ömlő vizeket követve,
az ezek melletti síkságok felé is terjeszkedik : azóta a bivalyok
csordáinak útja is jó¬
formán ketté van vág¬
va, s e hatalmas álla¬
tok végenyészete jó¬
solható. — Nebraska,
Kansas és Arkansas
betelepített vidékein,
hol a temérdek indián
és még több farkastól
követett c s o r d á k a
legborzasztóbb pusz¬
tításnak vannak kité¬
ve, a vándor bivalyok
többé semmi irányban
sem térhetnek ki.
Ily ü l d ö z t e t é s
mellett az amerikai
bivaly, melynek tulaj¬
donképpeni neve bison,
nem sokáig maradhat
fenn, s nincs távol az
idő, midőn a 300 ezer
bennszülött, s a far¬
kasok milliói, táplálé¬
kuktól megfosztva, a
szomszéd telepitvé¬
nyeknek lesznek ter¬
hére, s hasonló kímé¬
letlenséggel fognak
kiirtatni. Mert ki tud¬
ná a vad népet, a si¬
vatagnak ez ős urait, a
műveltség ösvényére
téríteni, hacsak ter¬
mészetes ösztönből a
fóldmivelés-és barom¬
tenyésztésre nem ad¬
ják magukat. Mig a
bivalyok a pusztai in¬
diánoknál bizonyos te¬
kintetben a hasznos és
szelid háziállatokat
helyettesítek, s reájok
csak a bőrükből ké¬
szítendő kunyhók és
•öltözékek, vagy húsuk
végett vadásztak, —
addig számuk fogyása
nem volt észrevehető.
De mióta a fehérek e
bivalyok puha szőrű
bőrében, aszalt húsá¬
ban és ízletes nyelvé¬
ben jelentékeny ke¬
reskedelmi czikkeket
fedeztek föl : a nyu¬
gati virányok főékességét képező nyajakra
ki volt mondva a halálitélet.
A sivatagnak
gondtalan, vad lakói¬
ban, a zsákmányért
kapott fényes ered¬
mény, ez állatok pusz¬
títására még nagyobb vágyat gerjesztett. Maga aSz. Lajosról czimzett társulat némely évben 50 ezer kicserzett bivalybőrt szállított
Missouriba; a húsok és nyelvök miatt leolt állatok száma pedig
ft
z előbbit hatszorosan is fölülmúlta.

A bivalyok külön népből való vadászai, különböző módokat
és eszközöket használnak pusztításukra. Ezek közt mindenesetre
első helyen áll a pusztai indiánok űző-vadászata, nemcsak mert
legoredménydúsabb, hanem azért is, mert ennél a lovak és lovagok
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ereje és ügyessége leginkább igénybe vétetik, s igy bizonyos lovagias szint ölt magára. Fürge, kitartó s leginkább a sivatagban
vadon fogott lovaikon, az indiánok képesek a síkon minden vadat
elejteni. Különös dicsőségnek tartják, ha a száguldó bivalycsordára
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fegyvereiket, legyen az puska vagy nyil, lóról minél gyorsabban s beteggel. A ki azonban a műveltebb indiánok vendégszeretetét
minél nagyobb eredménynyel lőhetik ki. Ily üző vadászatnál ma élvezte, és vizsgáló pillantást vetett a nyelvökön megjelenő hír¬
gukat és lovaikat a legnagyobb veszélyből is igen ügyesen tudják lapokra; továbbá, a ki foglyul esett bivaly bikának szelidségét s
kiszabadítani. Ilyenkor nyerget nem használnak, csak egy, négy a szelíd tehén csordákhoz csapott bivaly borjaknak megszokott
ven lábnyi hosszú, durva bőrből készült fék van a ló állkapezá helyökhöz ragaszkodását látja, még akkor is, midőn mellettök vad
jára szorítva, mely keresztben, két oldalról egész hosszában nyúlik csordák vonulnak el : az a fennebbi állításoknak ellenmondani
utána, 8 czélja nem annyira az, hogy a czomb gyengülő nyoma kénytelen. Annyi áll, hogy Uj Mexikó öslakói, a régi városok alapisának, mely a tanult állatot kormányozza, segélyere legyen; hanem tói, az Aztekek, Joltekek és Chichimekek, egész bivaly-csordákat
inkább, hogy az elejtett bivalyokban megbotlás, vagy véletlen tartottak, s húsukat enni, vérök^t pedig inni használták. Miért ne
esés alkalmával, a lovag gyorsabban fölállíthassa.
lehetne a bisont most megszelídíteni, mivel a borjak elfogása
Hogy a tegezbe nyúlás által a vadász időt ne veszítsen, az ijj aránylag különben is igen csekély fáradsággal jár! Ugyanis a
mellett kezében, sőt néha szájában is annyi nyílvesszőt hord, a borjú, lelőtt anyjától nem távozik, s még akkor is, midőn már ez
mennyit kényelmesen foghat, jobbjában pedig súlyos ostort tart szétdaraboltatotr, az anyja zsákmányával megterhelt lovat bizal¬
melylyel gyors lovát kíméletlen csapásokkal, a csordából kisza masan követi.
kasztott köv r bivaly oldala mellé irányozza. A tanult lónak több
Mint az araerikai tevét és dromedárta keleti sivatagok átuta¬
kormányzás nem szükséges; megérti ura akaratát, s mig a futó bi zására sikerrel használják : ugy számithatná Európa az amerikai
valylyal lépést tart, a vadásznak alkalma van nyilát, tövig zsák bivalyt, ha nem is tejelő, de legalább húst bőven adó háziállatai
mánya oldalába lőni. Alig hatolt be a hegyes vas vagy a kerek ón közé. Mert hogy acclimatizálásra hajlandó, azt vándorlásánál is
az áldozatnak kövér húsába, a lovag egy ugrással távozik a meg elégszer mutatja.
Cs.
sebzett állat oldala mellől, hogy annak öklelését kikerülje, s azonnal
'-HÍ
uj áldozatot szemelve ki, az után iramodik.
Képek
az
állatországból.
Azonban a kitérés a lónak nem mindig sikerül, a gyakorta
megtörténik, hogy íölhasitott czombbal, összetörve, ló, lovag és
A farkas.
bivaly együtt rogy össze, s ilyenkor az indián csak rendkívüli
(Folyulás.)
ügyességének köszönheti, ha megmenekül.
Orosz- és Lengyelországban a farkas-irtásra jutalmak vannak kitűzve
A sikon szélvész gyorsasággal igy foly az üzővadászat, mig Nagy erős örvös ebeket uszítanak rajok, fölkeresik tanyájukat, s az apró
az elfogyott töltés, vagy a ló kifáradása a vad indiánt pihenni nem csemetét mind leöldösik. Vermet, tőrt, minden fölhasználnak, csakhogy
kényszeríti. A megsebzett bivalyok ezalatt kiválnak a csordából, pusztittassanak.
Plockban — mond egy utazó — bizonyos napon a vadászszal egy far¬
a kimerülve vagy élettelenül dőlnek el az utón. A vadászok nejei,
kast
lőttem,
s egész büszkeséggel vonszoltam a kastélyba, melyben szállva
a messze látszó nyomokat követve, jőnek a zsákmányt szétdara
voltam.
Ez
az
eredmény? kérdi gúnyolva a gróf; én ha tetszik, egy
bolni, s husálól a jobb részeket, valamint bőrét is haza szállítani. reggel tizenkét egéoz
ily kutyát is összelövök, örömmel fogadtam el az ajánlatot,
Az elejtett állatok legnagyobb része azonban a farkasokra marad, s másnap reggel farkasvadászatra menénk.
melyek különben is a bivalycsordát követték, vagy a puskák dur¬
A földet hó boritá, és szibériai fagy volt. A szánba 4 ló fogatott, mi
rogása és a futó csorda mennydörgő zajára messze vidékről is elő¬ helyet foglalánk, s elindulásunkkor lábunkhoz egy malacz vettetett. De
gróf ur — szólamlék meg — minek ez a nyikorgó állat ide? — Majd megláteremnek.
Paripa nélkül is sikerül az indiánnak nagy zsákmányra tenni tandja ön, legyen csak nyugodt. — Mintegy 2 mérföldet utazván, egyenest
szert. Farkaabőrbe rejtőzve, a szél irányára ügyelve, s négykézláb az erdőnek tartottunk; a malacz ezalatt elhallgatott.
Csipje csak fülön — mond a gróf. — Kit? — kérdem. — A malacrot
csúszva, a legelésző bivaly-csordához igen közel juthat. A bison, — lőn a válasz. Én ugy tevék, s a szegény állat sajnálatos sírást hallatott.
a fején levő bozontos szőr miatt nem igen látva, csak éles szaglá Erre azonnal megjelent 3 nagy farkas és szánunk után baktatott. Most vevém
sára támaszkodhatik, s a közeledő alaktalan tárgytól mindaddig csak észre, hogy szerencsétlen dalnokunk nem egyéb, mint csalmadar.
nem fél, inig benne az egyenesen álló embert föl nem ismeri. Gya¬
Én már lőni szerettem volna; hátra pillantok, és látám,hogy a mögöt¬
korlott vadász ily legelésző ccorda közt sokáig pusztithat. Ha csak tünk ülő vadász egy közel 30 ölnyi kötélen csüggő disznóaiakot vetett le a
a szellő el nem árulja, még a puskadurranás sem teszi azt. Legfö szánról. Erre az éhes vadak a levetett alakot rnalacznak sejtvén, egész düh¬
lebb egyik társuk halálhörgésére emeli föl fejét mélíóságosan egy- vei utánunk rontanak s a vélt konczra rohannak; most a gróf és vadász lő, s
2 farkas azonnal ott marad. — Csak nyugodtan barátom — szól a gróf —
egy éber bika, s aztán szép-csendesen tovább legel. Ha meleg vér ez csak kezdet; mi addig nem is térendünk vissza, mig szavamat be nem
szagot érez, tompán bőgve, s szarvával és lábaival füvet és port váltandom.
magasan a levegőbe szórva, közeledik a vadász felé, kit legIsmét fél óráig haladánk; a malaczot megmeg megszólaltatjuk, s az
fölebb is farkasnak gondol. Ilyenkor az indiánnak csak emberi éhes vendégek nyakra főre utánunk törnek, az eredmény a fönenbbi lőn. ö t
alakját szükség megmutatni, hogy az egész csorda páni félelem¬ mérföldnyi távolságra 10—12-szer ismételvén a cselfogást, nem kevesebb
mint 14 tarkast ejténk el. Vissz'ijövet lassan folytatók utunkat, s az elejtett
mel tovább rohanjon.
és hátrahagyott vadakból l"2-őt föl is szedénk, 2-őt éhes társaik emész¬
A szegény bison télen sincs kivéve a kíméletlen pusztítás tenek meg.
alól. A csorda a hófuvatagokon csak lassan haladhat, az elmés in¬
Cuvier állítása nyomán a megszelídített farkas ép oly ragaszkodó
dián azonban fából széles talpat készit magának, melyet erősen lá¬ mint a kutya. Egy farkas — úgymond — ura által neveltetvén föl, midőn
bához csatol, s rajta gyorsan halad, anélkül, hogy a hóban lesü ez hosszabb útra távozott, a fölnevelt farkast a párisi állatseregletnek ajánlyedne. Kis erő megfeszítéssel a minden lépten lesüpped© óriásnak dékozá. Az állat itt nem akart enni, felügyelőire mitsem hajtott, s teljesen
oldala mellett terein, s lándsájával könnyű szerrel leteriti, s a má¬ vigasztalhatlannak látszék; utóbb a velebánókat megszokta, szavokra hajtott
s urát feledni látszott : mígnem ez 18 havi távollét után visszatért. Mihelyt
sik perczben már uj áldozatot talál.
hangját a vad meghallá, a kertből kitört, s örömének kimagyarázhatlan
így folv a bison ellen kímélet nélkül az irtóháboru, inig jeleit nyilvánitá. Ura megmeg távozván, a vad szintoly vigasztalhatlan lőn,
Északamerika virányainak egyik legnagyobb ékessége,a számtalan mint volt először. Ura csak 3 év multával tért vissza. Est volt, az állat ka¬
bivalycsorda s az érdekes vadászatok,majd csak az elaggott vadászok litja be volt zárva, s igy nem láthata semmit, mi kivül történek. Mihelyt
száján, s végre csapán az egykori utazók leírásában fognak élni. Már azonban ura hangját hallá, szorongó kiáltást, orditást hallatott, ajtaja pedig
most is igen csekély azon bivalyok száma, melyeknek csordája felnyittatván, kiugrott 8 barátjának rohant, vállára kapaszkodott, arczát
nyalogatta, 8 felügyelőire fenyegető tekintettel nézett, mintha azt kívánta
egykor a síkságot, a meddig a szem látott, mint valami sürii sötét volna mondani : Hozzám már most ne közelítsen senki.
lepel borította el, s melyeknek számát csak az általok ellepet'
Ura megmeg nemsokára távozott; most már a farkas csakugyan vi¬
négyszög mérföldek szerint lehetett meghatározni. E szám még gasztalhatlan lőn, nem evett sokáig semmit, egészen elvadult, az emberekhez
gyorsabban fog apadni, ha a vasút még több vadászt viaz köze¬ minden bizalmát elvesztette; végre felüdült, megszokta nagy nehezen fel¬
lökbe, s az örökös zavarások e nemes vad szaporodását gátolni ügyelőit, de a hozzá közelítés minden idegenre nézve veszélyessé vált.
Oroszhonban névleg Ukraina és Kis-Oroszországban ölnyi mélységű
fogják.
Az amerikai bivaly szomorú sorsa önkénytelenül részvétet, s ürt vájnak maguknak a farkasok. Minden ház 12 — 14 láb magas tövisfalíal
oly gondolatot költ, az emberben : vájjon nem lehetne-e hasznos házi¬ van körülvéve, minden emberi lak ugyanannyi váracs a farkasok ellen :
melyek csoportonkint keresik föl a tanyákat és nyájakat. A hátramaridozó
állattá szeliditeni? Sokan állítják, hogy ez lehetetlen; valamint a csikókat vagy egyes lovakat a legnagyobb biztonsággal ragadják me J ; fólszavörös indiánoknak a műveltség útjára térithetését is tagadják, kitjuk nyakát, hogy ne nyerithessen, mert ha a többiek észreveszik, mind a
s ugy bánnak velők, mint a goromba orvos a fizetni nem tudó rablónak rohannak, a kanczák első lábaikkal tiporják agyon, a csődörök fo-

gaikkal tépik szét. Ha a farkas nem ügyes vagy a közeledésre nem mene¬ portatott. 4'/ 2 év alatt nem volt képes kifürkészni senki, vájjon a tovább
tenyésztésre alkalmas volt-e vagy nem. Még ujabb kísérletek sem vezettek
kül, bár legyen többed magával, többnyire ő a vesztes fél.
Ott a lovászok is nagyon ügyes farkasölők; pedig minden fegy verők eredményre.
Mint már mondók, a farkas az ebbetegségnek teljesen alája van vetve:
egy vaafogantyus bot; a veszélykor lóra pattannak, a farkasnak utána haj¬
a
betegség
okai azonban kevésbbé ismertek a farkasnál, mint a kutyánál.
tanak, s egy biztos hajítással rendesen földre teritik. Egész máskép áll a
Némelyek az elnyomott nemző ingernek tulajdonítják, ez azonban nagyon
dolog a juhok ellenében.
., r i
Látván a farkas, raikép juhász vagy az eb tétovázik, az elsó jó falatot valótlan, mert farkascsapatokban eddig mindenkor több nőstény, mint hiazonnal elragadja, erre a juhok 2—300 lépést futnak, itt összetömegesed¬ met láttak. — Mások a dühöt velőféregnek tulajdonitják; azonban ezen
nek, s buta bámulással nézvén a farkasra, nyugottan várják, mig az eüen- vélemény sem teljesen bizonyos, noha annyi való : miszerint kevés hussé<r e^y másodikat is magával ragad. Igy ismétlődik a dolog kétszer három¬faló állat van a férgeknek annyira kitéve, mint a farkas, mely különben Í8
szor, mig idegen segély által a bajból ki nem menekülnek.— Tatárpusztákon annyira meg szokta magát tömni, hogy zabálás után hömpölyögnie kell.
két három farkas közbefog egy birkát, ezt előre szorítják, 8 mint jó barátok Megeszik nagyobb állatot, mint maga; gyomra különösen emésztő, s e sa¬
futnak együtt egy irányban, csakhogy különböző czélra. A kalmük ugy játságát evésnél nevezetesen tanusitja.
A leontott állatnak elsőbb is tüdejét és szivét faldossa föl; s midőn
megeszi a farkashust, mint gyikot, egeret, kutyát, macskát, rókát.
Franklin jegyzetei nyomán Északamerika farkasai szarvast látván zsákmányhoz fér, többet elpusztít, mint fölemészteni képes, ragadozási és
legelni, azt egész hadi cselfogással szorítják a vésznek. Alattomban t. i. gyilkolási vágyának csak pár perez kell, s lud, juh, vagy a mihez csak fér¬
félkört képeznek, megközelit én pedig a konczot, iszonyú orditással ronta¬ het, m;nd pusztítva van.
Épenséggel nem igaz, hogy embert nem bánt; kivált párosodáskor
nak a szarvasra, s addig űzik, mignem valami nagy meredekről halálos
semmit
nem szokott megkimélni. Az embert oldalt vagy hátulról támadja
ugrással alá nem buktatják.
meg;
ha
tehit fegyvered nem volna, s ily kiséreted akadna, legjobb 10 —15
Mé<* nevezetesebb egy dél-indiai utazó észrevétele. Szerinte ott,
különösen Audhban a farkasok igen gyakran elragadják s fölfalják a gyer¬ lépésnyi hosszú zsinegre széna vagy szalmacsóvát kötni, s azt magad után
mekeket, de már több eset fordut elé olyan is, hogy a farkasok magukkal húzni, gvertya, lámpa vagy szövetnek szintén jó szolgálatot tesznek. Péter<:zipelvén a kisdedeket, azokat nemcsak szét nem marczangolták, de sőt vár ott 1854 ben november hónapban fényes nappal egy külvárosban 50
szoptatták és fölnevelték. Tán innen magyarázható a magyarban a mérges egyént tépett meg egy dühödt farkas, köztök legtöbb őrt álló katonát és
és ravasz emberekre másolt ama közmondás : Farkastejet szopott, rókával futosó ebet; s minden többszöri lövés daczára mégis elillant; a megmartakon szintén azon jeleket vevék észre, mik a dühös eb által megtépetteken
növelkedett. Jegyzésre méltó a következő statist.kai adat is.
SchmidTh. 1856. egy Stetnnben megjelent művében ezeket irá egybe : láthatók, s közölök többen el is haltak. A dologban legfeltűnőbb az : hogy
1800. Pomerániahan 118, 1801-ben 1<)9, 1802-ben 102, 1803-ban 86, mig nálunk e jelenségek legkivált kutyanapokon — kánikula — mutatkoz1804-ben 112, 1805-ben 85, 18n6-ban 76, 1807-ben 12, 1808-ban 37, 1809- nak; az emiitett esemény ott akkor fordult elő, midőn a Newa beállott, s
ben 43 farkas ejtetett el; ez idő óta eme garázda vadak száma egyre apadt: 12 —16 foknyi hideg volt, névleg november hónapban, miként már mondók.
Raffnál egy igen szép történetecskét olvasunk :
1812-től a franczia csapatok visszavonulása alkalmával sok ily éhes vendég
Bizonyos
hegedűs, ki zenéjével a népet egész éjen át mulattatá, a
követvén a szerencsétleneket, a farkasok száma megint szaporodott ugy,
hogy egyetlen kerületben 1817-ben 163 farkas öletett meg; most 1858-ban templomi ünnep végével hazafelé tartott. Az ember olyféle volt, ki a mellékugyanott a farkas valódi ritkaság. Gnesén, Wangnow'icz és Posenbm utakat különben is nagyon szerette; sőt azokat annyira megszokta, hogy
1814— 1815-ig a farkasok megöltek 28 gyermeket, s megsebzettek több fel¬ pityókos voltában nem keresve is fölleié őket; igy történt most is, a midőn
nőtt embert. 1820-ban a poseni hivatalos tudósítások nyomán ugyanott 19 bolygása közben végre is egy farkasverembe került.
Ijedelme már annyiban is elég nagy vala, hogy a verem is elég mély
embert téptek szét. Livlandban 1823-ban 15,182 birkát pusztítottak el,
1807 szarvasmarhát, 1841 lovat, 3821 bárányt és kecskét, 4190 sertést, 703 volt, ő is jó magasról zuhant alá : azonban még jobban elrémült, midőn lekutyát, 1873 ludat és tyúkot marczangolták össze. 1855-ben Brodnóból — juttában valami elevenre esett, mi mérgesen felugrott, s tüzes szemeit mé¬
Magyarhonban — írják — hogy ott egy nőstény farkas a vadászlaknál 12 regette raja. A meglepett állat farkas vala.
embert sebesitett meg, s 5 közölök halálos sebeket kapott. 1853-ki hiteles
A szerencsétlen zenésznek minden fegyvere egy hegedű volt, most
tudósítások nyomán a bánsági határokon egyegy télen 1000 db. marhát is féltében azt ragadá meg hirtelenében, s rajta minden darabját eljátszotta;
fölemésztenek a farkasok. 1855. 56-ban Oláhhonban a hó 4 láb magas volt, azo'i azonban ránézve is csekély hatással voltak : mig ellenben a farkast anys a farkasok az országutakon rablócsordaként ólálkodtak; egy óra alatt nyira meglepték, és oly mélyen meghatották, hogy keményen kezdvén sivíGiurgewo és Bukarest közt 11 embert faltak föl.
tani, mintegy utánozni törekedett a hegedühangot. Az erdő farkasai pedig
Potenzában 1846-ban márcz. 22. Calciano nevű faluban egy dühödt hallván fogolytársok rikácsoló hangját, szintén rákezdték, a hegedűsnek
farkas megmart egy kutyát és 3 embert. Ezeknek egyike meghalt más na¬ most gyűlvén meg valóságos baja, mert azt gyanitá, hogy minden segélysipon, a másik kettőt vasra kellett verni. Egész éjjel szabadon pusztított vitás egy-egy vendéggel szaporitandja nem épen kéjhelyét; noha gyöngeée
kutya s mindennemű marhafajban, másnap szétmarczangolt egy juhászt, ösztövér husocskáján csak egy is kevéssé falatozott volna.
Zenészünk már nagyon nyugtalanul tekintgetett föl földalatti palotá¬
harmad napon elejtették : tehát ugy ki van téve a dühnek és ép oly veszé¬
jából, s annyi békétlenkedéssel még soha nem várta a nap költét; zenéje
lyes, mint az eb.
A farkas meglehetősen úszik is, azonban üldözött vadját sebesebb fo¬ sem volt soha oly visszatetsző, sőt untató : inkább szeretett volna fátvágni,
lyamokon mégsem kiséri keresztül. Borzad a vizrohamtól, azonban mocsárt, mint nyirettyüjét emelgetni.
Nap felkölte előtt már két hura végkép elkeshedt, a kettőt csakhamar
posványt szeretni látszik.
A Hudsonöoöl körül ma is igen sok a farkas. Egy ottani kereskedelmi követte a harmadik is, most már csak az egy, a az is az utolsó maradt hátra.
társulat 1850-ben 8807 farkasbőrt bocsátott áruba, s azokból 8784 csupán Ha ez is elszakad — gondola — a farkas, mely egész éji orditása által csak
York erőd körül ejtetett el. Legbecsesebb téli bundája s nevezetesen a éhesebb lőn, bizonyára azonnal fölfaland. Épen ezen vérlázitó kilátások
fehér, mely szép puha és finom; darabja Angolhonban 30 shilling s még marczangolák lelkét, midőn a vadász — ki, mind a zenét, mind a farkas —
több, azonban állítólag legkeresettebb Magvarországon, hol dolmány, bekes, orditását hallá már a távolból, feléje közeiedék, ki eme veszélyes útra té¬
vedt zenészt rögtön kivonta, a farkast pedig elejtette.
köpeny 8 több efféle tárgyakra alkalmaztatik.
A hegedűs mély elmélkedésekben ballagott hazafelé, keményen fóltevén
A farkas szívesen megforog kutyával, s e forgásból származnak az
ugyneveze' t farkas-kutyák, miket habár ritkaságnak nevezhetünk is, Moldva-, magában : hogy ezentúl inkább mindig nappal 8 egyenes utón menend haza.
Oláh- és Déloroszországhan mégis láthatni. Az ily sarjadék inkább hason¬ Szerencsétlenebb volt ennél egy svéd katona :
Ez t. i. tél közepén utazván s egy tavon menvén keresztül, alig vergőlít a farkas, mint a kutyához; fehünő kül >nösen szeme, füle, kemény szőrözete, lomposabb és alantabb hordott farka. Tekintete is vadabb, ravaszabb, dék le a jégről, néhány farkas azonnal rárohant. Minden fegyvere egy kard¬
ugatása rekedtebb és tompább. Lenz természetbúvár bizonyos nadnlykeres- ból állott. Elérantja azt, néhányat levág, a többit szerencsésen szétveri, s
kedőtől vett egy ilyen fiatal ebet, s tartotta 4 évig. A kutya lőn oly nagy, teljes megelégültséggel folytatja útját : azonban még hátra vala a fekete
mint egy újfundlandi. Sörénye kemény és nagy volt, felszine piszkos bar¬ leves. Alig halad néhány puskalövésnyi távolra, ismét tarkasok közelednek
nát mutatott, de az egész sárgabarnába játszott; lába hosszú, izmos, de még hozzá, 8 bennök csakhamar első támadóira ismert. Gondolván magában,
is eléggé karcsú volt. Atalában kevés tanulékonysággal birt, de annál va¬ hogy majd azokkal meg-meg oly könnyen elbánik, szintén kardjához kapott:
dabb, annál figyelŐbb volt annyira, hogy lánczon is alig lehetett csak né¬ ez azonban ez egyszer szolgálatát megtagadta.
hány óráig is megtartani.
Első viadaltna után ugyanis kardja nagyon véres lévén, ő pedig azt
Marakodni különösen szeretett, zabálásban minden társát felülmulta, letörülni megfeledkezvén, csak ugy dugta be tokjába, az pedig teljesen be¬
vágyott pedig különösen fris hus és csontokra. Utóbb más gazdának en¬ lefagyott : mig vele huzakodott, a vadak megrohanták, s csakhamar föl is
Sárvári Eöry Andor.
gedtetvén át : tépett örv, és megszaggatott lánczczal tért onnan vissza, nem faltak; tehát gondatlanságának lőn áldozata.
egyszer első szállására. Ura iránti hűsége páratlan volt, gazdáját mindig
nyomon követte legkivált éjjel, s ahhoz bárki közelitett is, mindig a legna¬
gyobb bizalmatlanságot tanuwitá. Ha a dolog viaskodásra került, a legerő¬
Történelmi apróságok.
sebb mészáros-ebeket is széttépte; s c->ak itt tűnt föl vad eredete egészben ;
rendesen hasát, lágyékát szaggatta föl ellenfelének. Végül már annyira meg¬
II. Rákóczy György halála és temetése.
vadult, hogy a városban tartani sehogvsem lehetett.
Most egy marquis of Waterford vette meg, ki már ezelőtt is több¬
IT. Rákóczy György haláláról Kemény János Erdélyből Magyaror¬
ször meg akará vásárolni; ennél azonban alig töltött 6 hónapot. Ugyanis szágra idősb gr. Csáky István sógorának a megyesi táborból május 29-éu
bizonyos vadászati kalandon vele lévén, véletlenül egy kocsi által agyonti- 1660 ezt irja az eredeti levél szerint:
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corol, mely a Tért, ha az valamelyik nagy ütéren függélyes irányban menne
elfelé, tiz lábnyi magasságra lövelné fel. Ezen erővel ömlik szét tehát szét a
rér az ütereken az ember testében.
Isten kegyelmedet mostani betegeskedéséből gyógyítsa és jó egészsé¬
Ha már most a sziv működő ereje valamely betegség által csökken,
ges életbe sokáig megtartsa szívből kívánom.
gen könnyen megtörténhetik, hogy a működésében gyengült sziv nem bir
Tegnapi napon érkezének meg kegyelmedhez bocsátott szolgáim az slegendő erővel arra, hogy a vért a test összenyomott részében és körfolyaErdélyi Harcznak kimeneteli felől, tudván, hogy az gonosz hír szárnyon jár, nában megtartsa, és ha a vérkeringést nélkülöző testrész ily állapotában
nem láttam annyira szükségesnek hogy tudósítsam kegyelmedet, mint öbb ideig van kitéve a nyomásnak, abban a vér megtesped és a nyomott
annak környülvaló állási felöl : az Harcz azért bizonyoson 22 praesentis ész megromlása következik be.
reggeli 8 óra tájban kezdetett, hamar el is végeztetett Gyalu éaSzáz-Fenes
Egy tanulságos és ezen nézetet gyamolitó eset vezette dr. Amott
között, az fejedelem akarván valamely megfordult seregeit tériteni, az nem rat arra, hogy a hydrostatikai ágygyal kísérletet tegyen. Egy fiatal asszony
lehetett, hanem maga választott seregeivel succurralt nekik, azokat az üző igyanis nehéz gyermekágya után heves ideglázba esett, melyre rendkívüli
ellenség látván az succursust megtért, és valami ároknak szorulván az zomgyengülés következett be. Alig bírta szegény az ujjait megmozdítani;
hatot adott megszorult ellenség közibe egyveledett és ott miglen mellette úrról, hogy agyában megforduljon, szó sem lehetett. Nem volt annyi ereje,
levők megsegítették, négy seb esett rajta, fején 3 8 vállán egy, ketteji valami íogy érthetőleg beszélhessen, és szivének verése oly laesu volt, hogy ütekurtani Oláhoktól esett, az ketteji Töröktől, az többi gyenge sebek, az ének lüktetése alig volt észrevehető. A szerencsétlen nő több napot é»
egyik fején levő derekas nehéz seb, nehezen vitték Váradig, 26 praesentis sjet töltött el ezen állapotában, nem birt egy pillanatra elszenderedni, és
még ott volt, ha meg nem nehezedik, Ultima hujus akarták Székelyhidra imellett a fekvés oly kínos volt reá nézve, hogy mindenlO—15perez múlva
hozni, az fejedelem asszonyért is elmentenek Munkácsra, eloszlott hadait . másik oldalára fordittatta magát. A midőn végre teljes fél óráig csendesen
convocáltatja és Debreczenhez akarja szállíttatni."
éküdt, anélkül, hogy magát megfordittatni kívánta volna : remélni kezdek
ápolói, hogy jobbra fordult már ogészsége. Azonban az ellenkezőről kellé
meggyőződniük. A jszegény szenvedő testén a bőr mindazon részei, melye¬
Meghalván II. Rákóczy György, egy régi okirat szerint Sárospatakon ken feküdt, egészen elhaltak. Midőn ezután az ellenkező oldalra fektette
eltemettetett ily rendel:
magát, azon a sok fekvés és nyomás által sebek támadtak, és állapota oly
„Az temetésnek rendi :
súlyos lett, hogy az orvosok közöl többen már az élethez való reményről ia
1., Az mely házban az test volt, az urak, követek és főrendek odagyül- emondottak. — Dr. Amott csak az asszony állapota és betegsége felett
elmélkedett, és következő észrevételeket tett: a) hogy azon helyek, melye¬
tenek. Az fejedelem képe eljővén, kimentenek az Castrum dolorishoz.
ken a gyuladások (gangránák) támadtak, a beteg testének azon részeire
2., Az ülések eszerint voltának, mind fent s mind alatt az várban.
szorítkoznak, melyeken az feküdt, s a bajt ennélfogva a test nyomásának
1. Fejedelem ő nagysága követe Bánffy Dienes uram.
kellett előidéznie; b) hogy azon bajok nem támadtak volna, ha a beteg
2. Az lengyel követ.
vízben fekhetett volna; c) hogy lehetséges oly ágyat készíteni, mely oly
3. Gr. Csáky István uram Ö nagysága követe.
száraz, mint csak kívánni lehet, és oly puha, mintha a beteg a vízben
4. Melith Péter uram.
úsznék.
5. Priny Gábor uram.
6. Kémén Simon uram.
A jeles orvos azonnal sietett a jeles gondolatot megtestesíteni, s a
7. Wesselényi Pál uram.
szenvedő nőt megmenteni. Egy vizzel telt kádfelett nagy kaucsuk lepedő
feszittetett ki, arra derekalj gyanánt négyrétü paplan téríttetett, a fej alá
8. Forgács Miklós uram.
párna tétetett s a beteg ezen ágyba helyeztetett. E sajátságos ágyban majd¬
9. Bocskay uram követje.
nem ugy lebegett, mint az úszó ember a vizben; testének alsó része semmi
10. Barkóczy György uram.
érezhető nyomást nem szenvedett, és uj pihenő helyén kimondhatlanul jól
11. Priny István uram.
érezte magát. Rövid időn elaludt, és helyzetéből öt egész óráig meg sem
12. Forgács András uram.
mozdult. Felébredése után enni kért, és egészen megkönyebbedve érezte
13. Priny György uram.
magát; szóval a már elveszettnek tartott nő meg volt mentve. Testén hét
14. Betlen Pál uram.
helyen a hus feldagadt és egészen elhalt. Az uj fekvő hely a sebekre semmi
15. Priny János uram.
ártalmas befolyással nem lévén, azok genyedés által leapadtak és begyó¬
Az Magyarországi vármegyéknek követei.
gyultak.
Az Magyarországi városok követei.
Erdélyi vármegyék követei.
Ezen eljárás, noha annak hasznossága mindenki előtt első tekintetre
Az erdélyi városoknak követei.
szembetűnő, s az emiitetthez hasonló betegségi esetek többször forc'ulnak
elő, nehezen törhetett utat magának. Az angolországi kórházakban a
Gr. Tököly uram az castrum doloris mellett.
hydrostatikai ágyak már meghonosultak ugyan, de egyebütt elterjedésök
Károly László uram az castrum doloris mellett.
még nagyon lassan történik. Dr. Amott ur ezen ágyakat már 1832-ben
Az ssszonyok az fejedelem asszony után ültének.
Az éneklést elkezdvén predikátio lőn, prédikállott Czeglédi uram, az javaslatba hozta volt, de akkor sokan azt hitték, hogy egy léggel vagy
után Posaházi deákul perorált, azután megindítván a testet, énekszóval fe vizzel töltött zsák épen azon szolgálatot teszi, melyet a hydrostatikai
ágy. E vélemény azonban hibás. A viz-vagy légzsákon fekvő személy egy
az várban az processio lőn e szerint.
kifeszitett kemény szövet által tartatik, és az alatta levő víz- vagy légAz deákok elől, utána az egyházi rendek, utána a község és populi
derekaly annál keményebb, minél nehezebb a reá sulyosodó test. A hydrosta¬
Utána az vármegye lovon, utána a főrend lovon, utána a városok kö tikai ágynál ellenben nem a kaucsuk-lepedő az, mely a beteg testét fenn¬
vetei lovon, utána vármegyék követei lovon, utána az urak lovon, aszerint tartja, hanem maga a víz, mely nagy ruganyossága végett oly puha, hogy
mint feljebb van írva. Utána a fejedelem képe hintón. Utána Tököly urán annál puhább ágyat készíteni nem lehet. A kaucsuk-lepedő csak arra szol¬
fijastól és Károly László uram az több atyafiakkal, két ló feketében, utána gál, hogy a beteg alatt levő derekaljat a megnedvesedéstől megója. E lepedő
zászló, egy ezüst tábla. Dobos és trombitások. Az test, az özvegy és a siral ennélfogva a kád széleire erősittetik, hogy mindig a maga helyén maradjon,
mások, az tejedelem asszony Ü nagysága, az úrasszonyok és közaszszo de korán sincs kifeszitve, sőt inkább oly bő, hogy a kádat vagyis az abban
nyok stb.
levő vizet kétszer-háromszor befedhetné. A vizzsák és hydrostatikai ágy
Felmenvén az várban, a kápolnában prédikállott a Huszti pap, perro közt levő hasonlatosság sokakat tévedésre vezetett. A vizzel töltött zsák,
ralt magyarul az Bányai mester, énekelvén az sírba betették : mind eszerin derekalj gyanánt hasinálva, kevéssel puhább, mint a légzsák; mert mind
Közli Kajári Gusztáv.
l
az egyik, mind a másik kifeszül, ha az ember reáfekszík, és pedig annálinvolt.
kább, minél nehezebb a rajta levő teher. Ellenben ha a vízzsák csak félig
van megtöltve, és valamely szekrénybe vagy oly üres helyiségbe tétetik,
melynek falai a zsák kifeszülését akadályozzák, akkor valódi hydrostatikai
Vegyes
jegyzetek.
ágyat képez.
:
Közli Dr. Bardocz Lajos.
A hydrostatikai ágynak, nem is tekintve azt, hogy minden más ágynál
A hydrostatikai ágy. Közönségesen azt hiszik, irja dr. Amott ur sokkal puhább, következő előnyei vannak. Tetemesen könnyíti azt, hogy a
(Comptes rendus de l'academie des sciences de Paris) hogy azon személyek beteg rajta azon helyzetbe tétessék, melyet kivan, vagy mely gyógyítására
szenvedései, kik sokat kénytelenek ülni vagy fekünni, az idegességből szár¬ nézve legczélszerübb, mi különösen sebekben szenvedő betegeknél nagyon
maznak; valamint, hogy az ágyat őrző betegek izgatag kedélyállapota kivánatos. Igen alkalmas arra is, hogy a beteg teste alá valamely edény té¬
(nervositas) és álmatlansága is innen venné eredetét. Ezen vélemény azon¬ tessék, anélkül, hogy annak fel kellene kelni, vagy helyzetéből megmozdulni,
ban nagy részben alaptalan. Az emiitett bajok szülő oka nem az érintett mi nagyon elgyengült betegekre nézve igen szükséges. A hőmérséket is
körülmény, hanem onnan származnak azok, hogy a test azon husrészei, könnyebben lehet a hydrostatikai ágynál ugyanazon a fokon megtartani,
melyeken a beteg ül vagy fekszik, a test súlya és az ülő vagy fekvő hely mint bármely másnál. Végre nagyon alkalmas arra, hogy a beteg teste benne
által ös8zenyomatik s ezáltal a vérkeringés rendes folyama megakadályoz- a vánkos, matraczrészek és takaró czélszerü összerakása által a kívánt
tatik. Ezen baj czélszerü mechanikai készitmény által teljesen elhárítható. helyzetbe tétessék. — Egy ily készitmény tehát, mely sok betegre nézve
jótétemény lehetne, megérdemelhetné, hogy reá nagyobb figyelem
A sziv a test azon műszere, mely a vért mint valamely nyomógép, az valódi
fordittassék.
ütereken keresztül, a testben minden irányban szétömleszti. A nyomógép
ereje azon magasság által méretik meg, melyre az a vizet fellöveli; és a
tett kísérletből kitűnt, hogy a sziv lüktetése az üterekre oly nyomást gya-
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II Á Z.
logikával lévén szerkesztve, nagy sensatiót idézett elő, — s a tegnapi hatá¬
rozat újbóli feltételét eredményezte, mit Nagy Péter inditványozott. Gróf
Be'hlen János ezt ellenezte s hibáztatván, hogy ily polemikus nyilatkozat
gyűlés elé adatott, maga a leghevesebb polémiába ereszkedett: ő elvet
bármily tudományos vagy más tekintélyért nem kivan feláldozni, — s élesen
megrótta a távollevő Brassait. Dósa Dani Brassai nyilatkozatát nem veszi
lemondásnak, hanem egy oly nyilatkozatnak, mely szerint az egylet a vá¬
lasztásban teljes szabadsággal járhat el. Végül hosszas vita után határozat
lett, hogy a választmány a februári közgyűlésre uj inditványt terjeszszen
elő, a mikor az igazgató-választás kérdése el fog döntetni. Mi részünkről
nagy csapásnak tartanok egyletünkre, ha oly férfiú, mint Brassai, lemondása
mellett megmaradna, — hisz e nagytudományu férfiúnak, ki már is annyi
érdemet szerzett, nem fizetésjavitást, csak azon czimet kivánták, a melylyel
járó terheket már évek ota mint — helyettes viszi, miért akarják ezt tőle
Vneg;agadni ? s kinek számára és miért tartják e hivatalt?
Végül a bizottmányok tudósítása következett. Szavazattöbbséggel
választmányi tagok : Nagy Péter, Kriza János, Nemes János, Rihiánszki
Adolf, Széles Dénes és Sándor József. A pénztár és jegyzőkönyv megvizsgá¬
lása kirendelt bizottmányok elnökei Pataki Ferencz és Torma Károly nyi¬
latkozatai s az előbbi Írásbeli jelentése olvastattak fel, miszerint a pénztár,
levéltár, jegyzőkönyvek, legjobb rendben találtattak. Ezután a közgyűlés
mindig február elején tartatni határoztatott. Végül a nem igen népes gyű¬
lést az elnök szép becses beszéddel zára be.
r. l-

Az erdélyi országos múzeum-egylet lépett tegnap életének negyedik
évébe, a mikor is évi közgyűlését tartá, fennállása óta számszerűit a negye¬
diket. Az egylet alelnöke, kir. tanácsos és orvostudor, Szabó József ur
érdekes megnyitó beszédében, melyben tudományos, társadalmi és másnemű
viszonyaink ügyesen valának felölelve, kegyelettel emlékezett meg az egylet
elnökéről, gróf Mikó Imre ő nagymlgról, ki jelenleg a haza ügyében távol
van s fájdalommal azon veszteségről, mely családját érte, fiának, a család
végsarjadékának elvesztése által.
Beszédét éljen kiséré. Ezután következett a titkári, múzeumon s egy¬
szersmind helyettes igazgatói és p -nztárnoki, végül a könyvtárnoki jelenté,
felolvasása. Helyettes igazgató, Brassai Sámuel gyöngélkedése miatt távol
lévén, jelentését titkár Finály Henrik ur olvasá fel. Az elnök előada, hogy
a választmányból 2 tag végkép kilépvén, 4 pedig mint legrégibb, a szabá¬
lyok értelmében ujabbakkal lévén felcserélendő, a 6 tag megválasztására
hivá fel a gyűlést, egy bizottmányt nevezvén ki a szavazatok összeszedésére, tanár'Naiy Ferencz elnöklete alatt; egy mást Torma Károly elnöklete
alatt a jegyzőkönyv, levéltár, könyvtár: egy mást Pataki Ferencz elnöklett
alatt i pjnztár megvizsgálására, oly utasítással : hogy a következő napi
gyűlésen eljárásuk eredményéről tegyenek jelentést.
Felolvast.itott gróf Estterházy Lászlónak Bécsből kelt alapítvány
levele mely mellett a nemes gróf gazdag éremgyüjteményét valósággal az
Egy kis helyreigazitás-féle.
egylet birtokába adta, melynek értéke ötezer, szakbeesü szerint 15,000 ft.:
A múlt nyáron a Vasárnapi Újság valamelyik számában azt olvastam,
az éremtárnok fizetésébe ötezer ftot alapított; mely adomány által a gróf
Eszterházy család, gróf Mikó Imre után a legnagyobb alapitványozó lett. hogy pápa ő szentsége gőzkocsijára. Lukács evangélistának, a gőzmozdo¬
Gróf E.-zterházy Lászlónak e közgyűlésből köszönő felirat küldetni hatá- nyokra is alkalmazható — eme jól talált szavai vannak feljegyezve : ,,Eunt
prava in directa et axpera in vias planas. Omnis vallis implebitur e,t omnis
roztatott.
A titkári és éremtárnoki hivatalok egybekapcsolása már a' múlt köz¬ coll is humiliabitur. De hogy az evangeliom, jnelyik részében, melyik versé¬
gyűlésen elhatároztatván, Finály Henrik egyleti titkár egyszersmind érem ben áll ezen hely, az nem volt megemlítve. En meglehetős jártassággal biro< a bibliában; de sehogy sem emlékeztem Lukács evangélistának ifyforma
és régiségtárnoknak is megválasztatott.
Az igazgató-választmány inditványozá az igazgatói állomás vég szavaira, — azonban időui nem lev^n az utánuézésre, az idézett szent he¬
letes betöltését, még pedig akként, hogy a mostani helyettes igazgató, ki lyet, naplómba csak egyszerűen beirtani.
egyszersmind muzeumőr, foglalja el az igazgatói állomást a mostani fizetés
Most nagy hó esett nálunk, beszorultunk a meleg kályha mellé; innen
mellett, s az igazgatónak, mint a ki egyszersmind a természettár őre is, aztán könnyebben is mondhatjuk el Petőfivel :
adassék egy segéd 500 ft. évi dij melletti Ezen inditvány élénk vitára adott
„Hol a boldogság mostanában ?
alkalmat. Tisza László az igazgatói állomás betöltését elhalasztani kivánta,
Barátságos meleg szobában !" —
mivel a vidékiek kevés számmal vannak képviselve, nem lévén elég korán
;
A
naptár
m<
g
csak
november 23-dikát mutatja; az időjárás pedig már
értesitve a választásról. Gr. Bethlen János ugyanezen értelemben nyilatko¬
zott, ki nem akarja a szabad választást annak meghatározása által korlátolni, három nappal előbb kidobolta a telet. Most is, midőn e sorokat irom — esik
hogy mondassék ki, miszerint a muzeumőr igazgatónak következzék, mert a hó, sűrüen, sebesen, mintha csak Szibériában képzelné magát. A csilla¬
az ily átteves a szabad választás jogába ütközik, különben is csak puszta gászok e napra láthatlan napfogyatkozást jövendöltek; mitőlünk akár le¬
névért elvet nem akar feláldozni. Mások ugy vélekedtek : hogy nincs meg lopják az égről; mert a sűrűn hulló pelyhektől nem is láthatunk rá. Olyan
a szükséges pénzösszeg erre, 3 ezen állomás most nélkülözhető s a muzeum- időnk van, hogy még a komáromi, igazmondó kalendáriomnnk se jutott
őri állomással egyeztethető, (a ki közelebbről megvizsgálta muzeumunk eszébe megjövendölni.
állapotát, meggyőződhetett, hogy mimikettőre nagy szükség van, hogy a
Na de csak azt akartam kihozni, hogy e deczemberből kölcsönzött napo¬
rendezés na^y munkája mielőbb bevégeztessék). De különben is az alap¬ kon, épen alkalmat vehettem magamnak, naplómban búvárkodni. Szemembe
szabályokba vág ezen egyeztetési terv; — sokan azt is hibáztatták, hogy ötlött a fenntemlitett szent hely is, s minthogy szerettem volna tudni, me¬
miért van a szabályokban kimondva, hogy az igazgatónak természet-tudós¬ lyik részben van megirva, átolvastam az egész evangéliomot, de nem talál¬
nak kell lenni, mert e hivatalban nem tudós (!) is ülhet; — azután mivel tam. Átnéztem Lukácsnak az Apostoli cselekedetekről irott könyvét is, ott
elnökök és választmány van, az igazgató nélkülözhető stb. stb.
se volt. Átnéztem minden evangéliomot, átnéztem az egész Uj Szövetséget,
Hosszas vita után nem az utóbbi helytelen érvek, hanem azon ok miatt, mindhiában! abból is kikoptam. Tudnivágyam sarkalt; tehát elővettem az
nehogy a választmány a szabad választás korlátolásának gyanújába essék, Ü-Testamentomot, s hosszabb buvárlás nyomán végre csakugyan megtalál¬
vagy mintha azon nyomást gyakorolni kívánna : beleegyezett abba, hogy tam. Most már ugy gondolkodván, hogy ha valakinek pláne szüksége lenne
ez Inditvány tétessék át, egy a következő február hó elején csakis e czélból e szent helyre, ne vesződjék vele annyit, mint én, inkább megmondom :
összehívandó rendkivült közgyűlésre. Ezzel a gyűlés eloszlott délben 1 Ezsaiás prófétiája XL-dik része, 4-dik verse igy hangzik : Minden völgy
felmagasztaltatik, és minden hegy és halom megaláztatik, és az egyenetlen
órakor.
D. u. 5 órakor tudományos felolvasás tartatott a tanácsház termeben. ut egyenessé lészen,és a magas helyek szép térfölddé lísznek.*) —Gyönkön,
Kálmán Ferencz.
Kocsi Károly olvasá fel Brassai Sámuel „Éledés és életkezdés" czimü tu¬ Tolnamegyében.
dományos értekezését. Ezután a Haynald pálya-dijra bejött két mű sorsa
Irodalom és művészet.
dőlt el. A pálya kérdés ez volt : „Irassék meg Erdély története a rómaiak
korában." A pályadijt ezen jelige nyerte „Felforgat a nagy századokérez** (Uj irodalmi müvek.) Heckenast Gusztávnál következő jeles munkák
keze mindent" a nyertes Wass József, kegyesrendi áldor. E művet a bíráló- jelentek meg : „Téli zöld.(i Jókai Mór müveiből válogatott elbeszélések az
választmány összhangzó jelentése mindennemű dicséretekkel halmozá, s in- ifjúság számára. A gyönyörű, nagy negyedrétben, kemény szines kötés¬
ditványoztatott, hogy az egylet annak tulajdonosi jogát vásárolja meg, — ben, 376 lapot tartalmazó és karácsonyi ajándékul igen alkalmas könyv ára
mire azonban a jelen felolvasó gyűlés nem lévén jogosítva, áttétetett a vá¬ 4 írt. — Madárvilág. Mulatva oktató olvasmányok a madarakról. Fiatalok
3zámára. Egybeállitotta Sárváry Eőry Andor. 30 ábrával. Negyedrét. 171
lasztmányhoz.
, . , , , . (
Nov. 25-én a másod napi gyűlésen a jegyzőkönyv felolvasása után a lap. Ára 1 ft 50. — Képes abc. Erdélyi Indali Péter. Diszkiadás. Vezérköny
tartaléktőke alapítása iránti indítvány lőn elfogadva, ezután az indítványo¬ az olvasás-tanításra és tanulásra. Egészen uj szerkezettel. Nagy nyolezadrét
zás ioo-a formuláztatott, továbbá elhatároztatott, hogy az egylet Evköny- 146 lap. Majd minden lapon egy ábrával. Ára 1 fi-t 50 kr. — Olvasásjáték
veiben°me^jelenő müvek ivenként ezután 25 fttal fognak dijaztatni, — s az gyermekek számára, mely által saj átlagos oktatás nélkül rövid idő
alatt olvasni megtanulnak s az eléjük mondott gyakorlatok helyesírásában
Évkönvv formátuma 4 edréthelj«tt 8 adrét füzet lesz.
Ezután Brassai Sámuel muzeumőr és h. igazgató nyilatkozata olvasta*) Köszönjük a felvilágosítást s igen örvendünk az ily figyelmes olvasóknak. Mi a
•„i „„i„v,„n értesíti a közgyűlést, hogy mivel a tegnapi gyűlésen hí
kérdéses idézetet valamelyik külföldi lapból vettük akkor át, s nem jutott eszünkbe, két-,
ségbevonni az idézett helyet. Szerk.
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** (A „Néptanítók közlönye") uj évtől „Népnevelök lapja" czim alatt
ügyességre jutnak, Winternitz Károly vezérlete alatt a német eredetinek
fog
megjelenni,
Márki József tudor szerkesztése mellett, ki a lapnak egy¬
tizedik javított kiadása után magj-ar nyelvre alkalmazd Mátizs Imre, Iü3
betűvel kártyapapiron, 19 olvasó és 1 kirakó táblával; 1 iv szöveggel vagyis úttal kiadó-tulajdonosa is leend
** (A „Budapesti Szemle" 51. és 52-ik füzete) megjelent. Jeles tartalma
utasitással, mint kell az olvasásjátékot alkalmazni. Harmadik javított kiadás.
Ára 1 frt. Szintén Heckenast Gusztávnál Jósika Júliától „Való és költöW következő : Bod Péter élete és munkái (arczképpel) gr. Mikó Imrétől.,— A
czim alatt novellák és vázlatok gyűjteménye jelent meg 3 szépnyomatu kö¬ socialismus és communismus rendszerei, Kaucz Gyulától. — El-e Árpád
tetben. Ara 3 frt. — Ugyanott megjelent „Irodalmi kincstár" VIII-ik kö¬ fiága? Botka Tivadartól. — A magyar-horvát kérdés okleveles tára. — A
tete, mely epigrammákat tartalmaz a régiebb Íróktól. Ara 70 kr. — Szintén nap világának vegytani hatása, Takács Jánostól. — Végül : akadémiai
Heckenast kiadásában megjelent : „A versszavalás elméleti és gyakorlati közlemények.
kézikönyve" Iskolai és magán használatra, növendékek és felnőtt ifjak hasz¬
** („Archaeologiai közlemények") III. kötetének 2-ik füzete megjelent.
nálatára, a átalábau minden művelt ember számára irta és összeszedte Szász Tartalma : „Pannónia területén Magyarországban fennmaradt néhány ró¬
Károly. Szavalattani szabályokkal és szavalmánytárral ellátva. A fiatalság mai várnáról" érdekes és könnyed tárgyalással irta Rómer Flóris. A római
haszonnal forgathatja. Ára a tömött kötetnek 1 ft.
várnák helyzetét s alaprajzát ábrázoló két képpel. Továbbá : „A kolozsvári
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rály hires könyvtárnoka Galeot (Galleotti)
gyar fordítása teszi, s szól Mátyás király jeles mondásairól s tetteiről. A
Egyház és iskola.
kiadás Ráth Mórtól igen diszes. Ára 2 ft. — Szintén ily tartalmú könyvet
** (A szegedi főgymn. ifjúság önképzö-köre) e tél folytára is megala¬
adott ki B'irna Nándor, a múzeumi Széchenyi könyvtár őrsegedé, „Jellem¬ kult. Az elnökséget, az önképző kör kérésére Somhegyi Ferencz, a gymn.
vonások Mátyás király életéből, czimmel, a szemtanú Galeotti latin müve igazgatója, kész örömmel vállalta el.
után fordítva. A 71 lapra terjedő fordítást két ivén bőven tájékozó előszó
** (A pápai ref. főiskola önképzö-társulatának) az idén 200 tagja
előzi meg. Ára 90 kr.
volt. A beadott munkálatokra 12 tagból álló bíráló-választmány ügyelt,
** (Csinos „Gazdasági naptár") jelent meg 1863-ra Emich Gusztáv¬ mely 25 munkálatot az érdemkönyvbe irandónak itélt. Hét pályakérdés kö¬
nál, veres bőrbe kötve, s kiadás és bevételi rovatokkal ellátva. Azonkívül, zöl a néprege, óda s az értekezés jutalmát Eötvös Károly II. éves jogász
hogy a gazdaságra vonatkozó utasitáíokat ad, mellé havonkint bele illesz¬ nyerte el; a balladáét Dezső Gyula, szintén II. éves jogász; az egyháztendő napló is van csatolva. Ára 1 ft. (50 kr.
beszély diját Ónody Zsigmond, IV. éves hittanhallgató s végre a beszély
= (Ráth Mór kiadásában) Hugó Vitkor legújabb hires regényének : pályadiját Tarczy Dezső, II. éves jogász.
** (A magyarországi helv. hitv. négy egyházkerület küldöttségének
„A nyomorultak"-nak 7 és nyolezadik kötete is megjelent. Az egész műből
még két kötet van hátra, melyek megjelenése szintén legközelebb várható. tanácskozmánya) Miskolczon, a főtanoda termeiben, nov. 25-én reggel
** („Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal") Török Pál superintendens elnöklete alatt ment végbe. E tanácskozmány
czimű hézagpótló munka Il-ik kötetének 3 és 4 füzete is megjelent, Nagy tárgyai voltak : „az iskolai tanrendszer lehető egyformásitása, — czélszerü
Ivántól, Ráth Mór kiadásában. Ára 1 ft. 70 kr. Tartalma a „Perczel- tankönyvekrőli gondoskodás, 8 más iskolaügyi hasznos javítások. — A tanácskozmányban résztvett számos protestáns tekintélyek közt kiemelendők
Pogány" családokat hozza.
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál következő uj zenemüvek b. Vay Miklós és Tisza Kálmán (mint világi fŐgondnokok) gróf Teleki s gr.
jelentek meg : 1) ,,Füzér'1 két kézre szerzett legkedveltebb salondarabok- Degenfeld, kik a megvitatásokat szerencsés megoldásra segítették.
ból „Noctume" Z»ibachtól, Ára 80 kr. — 2) Ktttös dal a) „Tőle jönnek,
Ipar, gazdaság, kereskedés.
hozzá térnek." b) „Kék szem/' zongorakisérettel Wuschning Konrádtól.
Ára 80 k. — 3) „Magyar kedélyes ifjúság." A legkedveltebb csárdások
** (A selyemtenyéxztés előmozdítására) a helytartótanács 3000 ft adott
gyűjteménye, zongorára könnyű modorban, alkalmaz;! Kovaltsik Amád. a m. gfzd. egyesületnek, hogy a törökországi legfinomabb selymet adó faj¬
Árafl ft. — 4) „Sarolta" Erkel F-től. Az egész operának ára dec. 30-ig ból 100D lat tojást vásároljon, s azt a selyemtenyésztéssel legbuzgóbbau
csak 3 ft, januártól 5 ft.
foglalkozó megyék alsóbb osztálybeli selyemtermelői közt ingyen ossza szét.
— Szintén, szorgalmas kiadónk, Rózsavölgyi műkereskedésében jelent E szép intézkedés megemlítésekor egyúttal fölhivjuk a közönség figyelmét
meg „Deres a fü" zongorára átírva Zách Jánostól. Kik e müvet hallották, az 1866-ban kiosztandó s 1000, 500, 100 db aranyból álló jutalmakra, me¬
állítják, hogy e kitűnő népdalunk, Zách János jeles zongorászunk átírása lyeket a kormány azon hazánkfiai részére tűzött ki, akik a legközelebbi hat
által valódi, művészileg felöltöztetett alakban jelenik meg a közönség előtt. év alatt a szederfa-és aelyemtenyésztés terén leginkább kitűnnek.
A mű, kidolgozás tekintetében a gyakorlottabb játszók számára készült
** (A hazánkban dühöngött keleti marhavész,) a legutóbbi kimutatás
ugyan, de azért a szerző nem követé azok szokásait, a kik a nehézségeket szerint, 28 megyében, 198 helyen, 103,863 darabnyi összes marh?létszám¬
szándékosan összehalmozzák. A csinos, könnyen felfogható s a magyar ból, eddigelé 17593 db marhaveszteséget okozott. Hozzáadván a múlt év¬
zene szelleméhez hű dolgozatnak ára 70 krajczár.
ben tapasztalt 9355 dbnyi veszteséget, 26,948-ra rug azon jelentékeny
** (Az „Uj Jerusalem" czimü verafiizér) előfizetési határidejét, szerzője marhaszám, melylyel a közvagyon két év óta sujtatott, s mely csupán hozzá¬
Lubik (Fogoly) Imre, jövő évi január végéig hosszabbítja meg.
vetőleges számítás mellett 2,155.840 frtnyi egyenes veszteséget tesz ; de
** (Roboz István előfizetést hirdet), egy műre, melynek czime lesz : járul éhez még számos egyéb körülmény is, mely szintén a nemzetgazdá„Daguerreotyp" vagy azon nevezetességek arczképcsarnoka, kik nem pártol¬ szatot érzékenyen károsító mindmegannyi tényezőnek tekinthető. Ilyen a
ják az irodalmat. Előfizetési ára 1 ft, mi jan. l-ig a szerzőhöz Kaposvárra tömérdek trágya- és anyagveszteség, a tetemes munkaerő- és tenyész-csökküldendő.
kenés, élelmiszerek, jelesül a húsnak megdrágulása stb.; minélfogva az ország¬
** (Knauz Nándor,) primási alkönyvtárnok, levéltári őr, és akadémiai nak a keleti marhavész által okozott eddigi kára minden túlzás nélkül két
1. tag, „Magyar Sión" czimű, r. kath. egyháztörténelmi havi lapra előfizetést és félmillió forintra becsülhető.
hirdet. Az előfizetési ár, egész évre 6 frt. félévre 3 ít. 50 kr. a szerkesztőhöz
Köziutézetek, egyletek.
Esztergámba küldendő.
** (A „Kerti Gazdaság" czimü hetilapot,) melyet volt szerkesztője
** (A m. tud. akadémia jöv5 évi nagygyűlésére) következő rend álla¬
Lukácsy Sándor még márczius hóban megszüntetett, — Ertl Károly az Or¬ píttatott meg : A megjelenés napja j . é. jan. 11-dike; — nagy gyűlések :
szágos magyar kertészeti társulat alelnöke, január 1-től uj alakban saját jan. 12 —13.; — igazgatósági ülés : jan. 14-dikén; — közgyűlés jan. 15szerkesztése mellett fogja kiadni. — Számára sok előfizetőt kívánunk. E dikén, d. e. 11 órakor a nemz. múzeumban. A programm-készitéssel Pólya,
lap egész évi előfizetési ára 4 ft., — néptanítók és falusi iskolák számára 2 Pauler, Csengeri, Lukács és Szalay akadémiai tagokból álló bizottmány van
ft. Hogy a lap minél érdekesebb lehessen, Petz Henrik jóhirű festészünk megbizva.
által eredeti után rajzolt hazai uj gyümölcspéldányok színes kőnyomatára
** (A pesti vagyonosabb izraelita nök) közöl többen izraelita nöegyleParisban nagy számú megrendelés történt s azokat az előfizetők műmel- tet szándékoznak alapítani; mely egylet azonban a gyámoltalanokat vallás¬
lékletképen fogják kapni.
különbség nélkül fogja segíteni. Az ily irányú egyletek keletkezésének szi¬
** (A „Helynevek Magyarázója" Il-ik füzete) megjelent. Kapható vünkből örvendeni tudunk.
minden pesti könyvárusnál 1 ft. 20 kr. s az előfizető 1 ftért. Tartalmazza a
** (A biharmegyei termény-hitelintézet ügyét báró Meszéna István)
B betűvel kezdődő helyneveket, — külkiállitása cáinos, tartalma dus. A erélyesen fölkarolta. Szerinte az intézet alaprajza körülbelől következő : Á
munka megérdemli, hogy legalább annyi vevője legyen, a mennyi község szükséges tőke kiállításához a biharmegyei birtokosok és községek járulná¬
benne ismertetve van.
nak ; jótállás lévén az alap, a terményre adandó kölcsönök veszélyeztetve
** (A „Pesti Hírnök") uj évtől kezdve kiadót cserél. Emich Gusztáv nem lennének. Az intézet 2000 db 500 ftos részvényre alakulna meg, s a
helyett a lap kiadását Szabó Alajos és Török János maguk vállalták törlesztés 34'/4 évre állapíttatnék meg. Intézeti tag lehet minden egy rész¬
magukra.
vénynyel bíró földbirtokos, ha birtoka olyan, hogy a földhitelintézettől
** (A népszínház igazgatója elölegesen jelenti,) hogy Dobsa Lajosnak kölcsönt kaphat, vagy ki egy részvényt készpénzzel kifizetett. Kívánatos,
Atilla czimü 5 felvonásos történeti tragédiája jövő évi január második hogy a szomszéd Békésmegye is résztvegyen az intézet létesítésében. Á
felében kerül színre, a nagy költségek miatt fölemelt árral. A mű hosszu- termények, melyekre kölcsönt adna az intézet, következők : tiszta búza,
sága miatt nem egy, hanem két estén adatik elő. Az első est a darab 3-dik kétazeresbuza rozs, tengeri, árpa, zab, repcze, hinilen, lenmag, és a külföld
felvonásának utolsó jelenetével, a katalauni világcsatánál végződik, s két számára termesztett dohány. E hasznos intézet mielőbbi létrejöttét mi is
roppant csatakép, Atillával és Aetiussal, a százezrek táborának nagy cso- szivünkból kívánjuk.
portozata zárja be. A második est a tragoedia végjelenetével, Atilla halálá¬
val s a Hunnok végetlen gyászcdoportozatával ér véget.
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= (Szive* kérelem a dunamtlléki h. h. egyházkerület lelkészeihez ég= (Életbiztosítás a magyar bittositó-társulatnáT). Havi kimutatás no¬
vember havában : A. 162 db. halaiesetre szóló kötvények 278 850 ft. B. világi előkelőihez) E napokban tartjuk egyházkerületünk minden egyházában
a reformatio emléknapját, a kezdjük meg vele egyházkerületi házipénztá¬
103 db. életben fizetendő kötvények 125. 300 ft. összesen 404. 150 ft.
** (A „Pannónia" viszont-biztosito-intézet) igazgatósága, a még ki runk (domestica) magasb lendületre emelését is. E nap, reméljük, történeti
nem vett társulati részvények kiadására zárhatáridőül folyó deczember hó korszakot kezdend egyházi életünkben, szellemi s abból kifolyólag anyagi
utolsó napját tűzi ki; 8 ehhezképest felszólítja mindazon részvényeseket, tekintetben. Ennek örökítésére, s egyszersmind tisztelt világi elnökünk
kik a na. é. deczember elsején kibocsátva hozzájok posta utján megküldött gróf Ráday Gedeon ő méltósága lelkes indítványa nyomán házi pénztárunk
8 hírlapokban is közétett körlevél értelmében a 80%-nyi hátralék biztosí¬ növelésére, az egyház irodalmi utat i« megkísérteni óhajtván, az ez alka¬
tásának módja iránt mindez ideig nem nyilatkoztak, — miszerint nyilatkoza¬ lommal tartandó reformatioi egyházi beszédekből, „Reformatiói emlékköny¬
tukat deczember 15 kig mulhatlanul beküldjék; azon részvényesek pedig, vet" szándékozom szerkeszteni, 8 kiadni „az egyházkerületi házi pénztár
kik már nyilatkoztak, s annak folytán a 800 forintról szóló kötelezvény¬ gyarapítására," Fölkérem azért: 1. Nt. és T. lelkésztársaimat : szívesked¬
mintát a f. évi május elsején kelt utasító körlevél kíséretében megkapták : jenek az alkalmi beszédeiket hozzám haladék nélkül beküldeni; örömmel
szabályszerűen kiállítandó kötelezvényeiket, a részletbefizetési nyugtákkal jegyezvén meg, miszerint főtisztelendő superintendens Török Pál becses
együtt, az igazgatóságnak mielőbb adják be, hogy részvényeik a fentkitü- igéretét birom arra, hogy az ő beszédével nyithassan meg a gyűjteményt;
— 2. Világi urainkat : hogy a nyomtatási költségek egész, vagy részbeni
zött véghatáridőig kiadathassanak.
** (A lánzzhid-társulat gr. Károlyi György) elnöklete alatt nov. 29-én fedezéséhez buzgó részvétükkel járulni kegyeskedjenek, igy tevén anyagi
tartá közgyűlését Pesten. Az osztalékot 1861, jul. 1-től, 1862. jun. 30-káig erejöket a lelkészek szellemi közremunkálása mellé, s igy tevén lehetővé,
részvényenkint 5 f. 75 krra határozták. Eszerint a névleg 529 ft értékű hogy a szent czélra minél több tiszta jövedelem maradjon fenn. A 10—12
részvények ez évben 32 ftot jövedelmeznek. A fönnlévő adósság törlesztésére ivet teendő könyvre előfizetéseket vagy egyszerű megrendeléseket. 1 frts egy budai ház építésére sorshúzás rendezhetését fogják kérni, 20 — 25 ftos jával szinténelfog adok s kérek is a Nt. esperes és lelkész urak utján. Szigorú
sorsjegyekkel. A részvénytőke törlesztése az idén 20 részvénynyel meg¬ számolat az egész ügyről jövő tavaszi kerületi-gyűlésre fog beadatni
ugyanakkor hírlapi utón is nyilvánosságra hozatni. Isten áldása s emb er a
kezdetett.
buzgósága legyen e jó czélu vállalat mellett! Kun-szt.-Miklós nov. 25-én.
újság ?
Szász Károly.
— Szives kérelem olvasóinkhoz. Lapunk mai számának mel¬
= (Utazási ösztöndíj ifjú orvosok számára.) A Bene Ferencz féle évenléklete gyanánt küldjük szét a jövő évre szóló „előfizetési felhívá¬ kint 120 darab aranyból álló utaztatást ösztöndíjra pályázat nyittatott, s e
sunkat." Az 1863 ik év a „Vasárnapi Újság" tizedik évfolyama díj elr.yerhetése következő föltételekhez van kötve : 1) Díjnyertes valláskü¬
lesz, s hogy ez mennyire emlitésreméltó esemény átalában iro¬ lönbség nélkül oly magyar fiatal orvostudor lehet, ki vagy mint tanszéki segéd
dalmi szempontból, és mennyire fontos különösen e lapok szer¬ ezen egyetemnél, vagy mint kórházi másodorvos két évig kitüntetéssel mű¬
ködött, és czélszerüen fölkészülve valamely külföldi orvosi szaktudományos
kesztőségére nézve, körülményesen megmagyarázza emiitett mellék¬ intézeteket
és jeles szakférfiakat meglátogatni kivan oly czélból, hogy magát
letünk. Mig e tárgyról e lapokban is bővebben nyilatkozhatnánk, azon tudományok valamely szakában tökélyesebben kiművelje. — 2) A
szabad legyen mai fclhivásunkat t. ez. olvasóink meleg részvétébe díjnyertes kötelezi magát, hogy az orvosi kar által jóváhagyott utazási ter¬
vet pontosan követni, és időnkint utazásának eredményéről ezen karnak kiajánlani.
A szerkesztőség.
meritő
jelentést tenni fog ; egyszersmind a dijfelvételkor téritvényt állit ki
— Figyelmeztetés. Lapunk mai számához ,,A magyar tudományos
Academia kiadásainak lajstroma" van mellékelve, melyek megszerzésére aziránt, miszerint utazása bevégeztével szerzett ismereteit Magyarhonban,
fogja vagy a tanári, vagy az orvosgyakorlati pályán érvényesiteni, azon
nézve ajánlja magát Eggenberger F., academiai könyvárus.
** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán, ujabban Müllner Mi- esetben pedig, ha őt netalán Magyarországon kivül kötné le hivatása, az
Jiály magyar-óvári kereskedő „Mo!nár"-ra, — Czwikí Antal m 'sonmegyei akkor a hazára nézve sikertelenné vált díjköltséget az alapitvány tőkéjének
levéltárnok és jegyző ,,Ekei"-re, — Rikl Ödön mosonymegyei esküdt növelésére visszapótolni köteles legyen. 3) A díjazott három egymásután
-,,Huszthi'-ra, — ifj. Laurenc3ÍC8 József Baranyából ,,Ley"-re, — dr. Gu- következő éven át maradhat az ösztöndíj élvezetében akképen, hogy fél
andt Jakab szabolcsmegyei járási orvos és gyermekei „Garami"-ra,, — s éven tul egy egész évig terjedő küldetés esetében az egész egyévi ösztöndíj¬
Brozmann István, marmarosmegyei esküdt „Zolnav'-ra. változtatták veze¬ ban részesittetik, ha pedig e küldetés egy éven tul egész két évig tartana,
akkor a kétévi dijt, végre ha az két éven tul 3 évig terjedne, a háromévi
tékneveiket.
dijt kapja meg. — Jelentkezők, a pesti orvosi egyetem dékánjához Rupp** (András estéjén, Fáy Andrásnál) tisztelőinek nagy serege gyűlt hoz forduljanak.
-össze. Az ősz iró, örökifjú kedélyének elevenségével a vidám társulatot
** (A müncheni udvari sörházban) a sörkészlet teljesen elfogyott,
még vidorabb hangulatba hozta. Ez alkalommal Tóth Lőrincz Fáy Andrásra
felköszöntést tartott, melyhez jó kivánatát az irodalom minden barátja mely körülmény, némelyek szerint, Bajorország czivilizálódásának tetemes
hátrányára szolgál.
hozzá csatolja.
** (A „Neueste Nachrichten" czimü bécsi lap) szerkesztőjét és tulajdo¬
** (Liszt Ferencz Mosonyi Mihályhoz Rómából levelet intézett mely•ből értesülünk, hogy „Szt.-Erzsébet'1 Ugandája már hat hete teljesen kész, nosát, Friedmannt, három havi börtön-fogságra ítélték, ki e büntetés kitöl¬
és a jövő nyár folytán talán elő fog adatni. Egyszersmind tudatja, hogy tését már meg is kezdette.
** (^4 T-hanyi család sírboltját) Kis-Csalomján feltörték, a sírokat
Vörösmartynak hozzá irt szép költeményére „Hungária" czimü symphoniföldulták, az értékes tárgyakat elrabolták. E szentségtelen halottrablók
kus müvével kívánt felelni.
** (Chinai csatában eleseit magyar halott.) Tartol József, chinai cs. nyomozása folyamatban van,
** (A székes-fehérvári ásatásokra) közelebb, következő adakozások
testőr ezredest, Sangai védelménél két golyó találta, minek következtében
még az nap meghalt. Haldokolva, Fekete nevű barátját s földijét kérte, hogy folytak be : Jász-Apáthi város ivén 8 ft. Hód-Mező-Vásárhely ivén 18 ft. —
•e gyászhirt Debreczenben lakó anyjának s nővérének adja tudtul. S egyút¬ Békés-Csaba ivén 16 ft. — Szabadka sz. k. város ivén 25 ft. Szomolnok vá-.
tal nekik, egy Sangaiban levő bankháznál letett 5000 tallért hagyomá¬ ros ivén 1 ft. — Szálka város ivén 4 ft. — Liptóvármegye kir. biztosának
ivén 18 ft. 70 kr. s a Pauer sz. fehérvári kanonok ur által kiosztott négy ivén
nyozott.
** (Bogár Miskát) a hires rablót, a nem rég kivégzett Bogár Imre összesen 115 ft.
** (A Bonyhád és Nagy-Mányok közötti csárda gazdájának gyilkosai)
testvérét e hó 2-án vason kisérték be Pestre, s még az nap este összeült
fölötte ítéletet hozni a rögtönbiróság. Hajnalban egy nyáregyházi tanyán mind a nyolezan fogva vannak,s őket a börtönben egy utazó lefényképezte.
fogták el. Társai, két pandúrt agyonlőve, megszabadultak. Bogár épen Midőn a réz csövet előttök fölállították, azt hivék, hogy végórájok ütött,
•egyik elesett hajdú pisztolyát akarta elvenni, midőn Ballá Kámán csendőr¬ mert azt ágyúnak gondolták. A gép lecsattantásakor az egyik imádkozva
biztos két lövéssel leteritette. Egyik lövés karját, másik hasát találta. Mi- tette össze kezét, s az arczképen is ily állapotban szemlélhető.
•előtt azonban reá a halálitélet kimondathatott volna, e hó 3-án, Pestmegye
** (Egy brüsszeli nagyon is loyalis lap) nagykomolyan a következő ne¬
börtönében meghalt.
vetséges botlást írja : „A b — i herczegnő fivérével meglátogatván a siket¬
** (A lengyelek szenvedöleges ellenállásának nagyságát) mutatja egy némák intézetét, mikor onnan távozott, a növendékek leirhatlan lelkese¬
legközelebb Plockban előfordult eset. Itt ugyanis egy rendőrségi kémet sa¬ déssel kiáltották (már mint a siket-némák!) : Éljen a b—i herczegnő, éljen
j á t lakásán meggyilkoltak, s nem akadt asztalos a városban, ki koporsót ké¬ a király!"
szítsen számára; a papság vonakodott megadni neki a végtisztességet, azon
** (A pesti tolvajok Nestora,) egy 64 éves vén tolvaj, nemrég az itteni
ürügy alatt, hogy a meggyilkolt évek óta nem volt templomban, tehát eretnek, dologházba került. Nemes mesterségét, rendithetlen kitartással^ csak 40
8 egyetlen nővére sem kisérte a temetőbe ki, mert — mint monda — neki évig folytatta.
sok gyalázatot szerzett. A hullát közönséges fakó szekerén szállították ki a
** (Magyar falvak Dalmátországban.) A Narenta völgyében, annak
temetőbe, egy rendőr kisérte, ott künn pedig még a sírásók is megtagadták Törökországból kifolyásához közel, 5 falu van, melynek lakói magyaroknak
« szolgálatot s rendőrszolgáknak kellé a földet rákaparniok.
tartják magukat, s azon rege él közöttük, hogy őseik a Szent-Földről visz»* (A háromszéki földing<ás) nem enyészett el nyom nélkül. Vargyas szatérő II. Endre hadaiból telepedtek meg mostani lakhelyükön, hol még ők
4s Oklánd határán egy földnyilást hagyott maga után, mely nappal folyvást is egész 1848-ig élvezték azon, Dalmátiában egyebütt nem létező jogot,
füstölög, mig éjjel annak égő világossága is látszik. A mély nyilas vulkán- miszerint község-elöljáróikat maguk, szabadon választák. — Spalatro kör¬
szerű működések jeleit adja.
nyékén pedig néhány romot máig is magyar váraknak neveznek a partlakók..
*• (Halálozás) Nagyajtai Cserey Farkas, erd. kir. főkormányszéki
— (Figyelmeztetés.) A magyar természettudományi társulatot illetőtanácsos, kora 65-dik, országos közszolgalatának 46-dik évében, m. hó 26- iratok és küldemények, ezentúl alulirt másodtitkárhoz — Józsefváros sta.»
•dikán reggel, tiidő-szélhiidés következtében Kolozsvárit elhunyt.
ezió-uteza 31. sz. — küldendők. Dr. Schmidt György.
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6291. Hadhar. K G. Válaszunkat a P ü . múlt száma hozta, még pedig lehet*
** (Komáromban egy almafa az idén három termést hozott.) Az első
Azért nem szólottunk más utón.
gyümölcs a legszebb, legkifejlettebb ranetta; a második tökéletesen meg¬ leggyorsabban.
6292. Hest. K - l y i Antal. Igenis kaptuk s ki is szedettük.
érett, de nagyságra kisebb az első termésnél; a harmadik nagyságra egy¬
6293. Eperjes F. Fr. A keresett ur hol tartózkodását nem tudjuk. Ha személyesen
forma a második terméssel, de meg nem érett s november 19-kén ágastól lenne hozzá szerencsénk, a levelet átadjuk neki, különben itt vesz.
6294. Gr. T—i B - a halálára. Költóibb megemlékezést érdemelne. A jó akaratot
együtt törték le. A fa, mely e háromszoros gyümölcsöt hozá, 10 éves, s
Adler J. egykori pannonhalmi főorvos és jeles gyümölcsész tiszteletére en¬ 8 tiszta érzelmeket szívesen elismerjük.
6295. Hazámról. Ez is sokszor el volt már zengetve és nagyobb szerencsével.
nek nevét viseli, s a sz. Benedek-rendiek komáromi társházának udva¬
6296. N.-Enyed. Sz. K. Hallatlan esemény! De ha már ugy van — hát gratulá¬
rán áll.
lunk. A jó tanácsot köszönjük; nagyon elkésett. A hosszú „balladával" is majd elbánunk
= (Értesítés a magyar Írók segélyegylete pénztárának ügyében) a kö¬ érdeme szerint. De jobban örülünk az igért tárgyaknak s kíváncsian várjuk.
6297. Szeged. Sz. L. E perczben még nem mondhatjuk, hova sorozzuk. Az a f6
zelebbi november hóban történt mozgalomról.
baja, hogy a tárgy már nálunk sem uj. E lapokban is többször volt ismertetve; egyszer
/. Az alapítók sorába léptek : Szo: tagh Pál Horpácsról Nógrádmegye elég
terjedelmesen. A kérdéses összeg 12 ft.
200 ft, 2) Aradi casino-egylet 200 ft. — //. Az egylet pénztára szaporításá¬
6298. Esztergom. Pr. J. Válaszunkat jövő számunk hozza, a mint hiszszük, még
hoz járultak : 1) Kecskeméti műkedvelő társaság 91 ft 34 kr. 2) Molnár, elég jókor.
6299. Több levélre a mai számhoz mellékelt jövő évi „előfizetési fölhívás" ad
budai népszinházi igazgató egy esti előadás tiszta jövedelmével 67 ft 90 kr.
3) Gr. Károlyi György Ő excellentiája, Rezler színigazgató részére színi kimeritő fölvilágositást. Kérjük annak szíves figyelembevételét.
előadásokra átengedett nagy-károlyi tereméiért fizetett összeget, ezen egylet
javára fogadván el : azt benyújtotta 90 ft. 4) Jármy Menyhértné egy ara¬
SAKKJÁTÉK.
nyat 5 frt. 80 kr. Jármy Gyuláné 5 ft. 80 kr. 5) Sopronváros tanácsa az
általa rendezett tánczestély jövedelmével 34 ft 29 kr. — III. Az alapító-ta¬
154-ik számú feladvány. — Grosdemange-tól (Parisban).
gok közöl kamatot fizettek : 1) Gorove István 300 ft után 1862. 15 ft, 2)
Aradi casino 200 ft után 1862. 10. ft. — IV. Évdíjat fizettek : 1) A pesti
Sötét.
növendékpapság 1861-ikév második feléről és 1862-ik évre 18 ft. 2) Kismártonyi Ede Pesten 1862-re 12 ft. 3) Strázsay Károly Pesten 1862-re 12 ft.
— Az év vége felé járván, tisztelettel kérem fel az egylet alapító és évdijas
tagjait, kik járandóságaikat még be nem fizették, hogy azokról gondoskodni
szíveskedjenek. Pesten, nov. 30. 1862. — Szathmáry Lajos, az egyl. ideigl,
pénztárnoka.

Péntek, nov. 28. „Régi pénzek." Vigj. 4 felv. Fáy Andrástól.
Szombat, nov. 29. „Linda" opera Donizettitől. Láng Paulina k.a. Pierotto szerepében föllépve, ma tette első szini kísérletét. Szép terjedelmes
alt hangja nagyon megnyerte a közönség tetszését. Jövőjéhez legcsillogóbb
remények vannak csatolva. A tapsok, melyek énekét követték, nemcsak a
buzditás, hanem az elismerés tapsai is voltak. Huber Ida, Bignio, Pauli és
Ormai dicséretre méltólag működtek.
Vasárnap, nov. 30. „Egy szekrény rejtelme'1 eredeti népszínmű 3 sza¬
kaszban.
Hétfő, decz. 1. „Nb'm meghalt" vigj. 3 felv. Kövér Lajostól.
Kedd, decz. 2. „Linda" opera Donizettitől.
Szerda, decz. 3. „A csacska nök" vigj. 3 felv. Dumanoir után forditotta
Felski Miklós.
Csütörtök, decz. 4. „Port a szemébe" vigj. 2 felvonásban. Ezt követi:
3,Varázs hegedű" operetté 1 felv.

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 149-dik számú feladvány megfejtése.
Világos.

isotet.

Nov. 28. „Dalma." Dráma 5 felv. Jókaitól. E 33-ik díjmentes nép¬
1) H d 4 — e 6
Ke7 — d 7
2) K g 7 — f 8
Kd7-o8
előadásban Dalma szép szerepét Szabóné játszotta.
3) K f 8 - e 7 £
Nov. 29. ,,A nevelő." Vigj. 2 felv. A felvonásokat tánczok követték.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd'
Az előadás jövedelme Udvarhelyi beteg színészünk javára volt szánva, s
hogy a közönség mégis oly kevés számmal jelent meg, a viharos rósz idő¬ Meszéna István. — Andráshidán : Lukács Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. —
Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Franki A. — •
nek tulajdonítjuk.
Öreglakról : N. N. - Kövágó-örsön : Gold Samu. — Pesten : Cselkó György. — KisNov. 30. „Kverausz." Bohózat Benkőtől. Ezt követte „Zöld ördög." Kiírtösön : Csemiczky Károly. — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon : Weisz
Dec. 1. „Pozdorek," vagy : „A nyugalmas udvari szállás." Bohózat Fülöp. — Tiszatarjánban : Nyilas Alajos.
3 felvonásban.
Dec. 2. „Londoni arszlánok." Vigj. 5 felv. A pesti jogász-segélyző
egylet javára,a jogász-műkedvelők által rendezett előadás telt színház előtt
folyt le. Legtöbb tapsot Kopély kapott.
CHolcl . I
Kalholik. és Protist. Gftr.-orose Izrael. 0 Nap¬
Dec. 3. „Becsületszó." Vigj. Szigetitől. Takács Emes k. a. Rózsa sze¬
Hónaptár
napt. kelet j nyűg kelet ;jnyug.'
repét korát meghaladó ügyességgel adta. E vígjátékot az „Eljegyzés a lám¬ és hetinap
naptár
pafénynél" cziinü operetté követte, melyben Marit Láng Klára személye]
1
sitette. Tiszta és erős szép hangja, valamint hibátlan éneke a közönséget
Nov. (ó) Kisle ó. P- ó. P- ó. P- ó. PDecember
egészen elragadták. Több jelenését ismételnie kellett.
8 5 14 8 211
Vasár. E 2 Ad. Am. ESAgot 25 E 26 Kel. 15 Am. 7 35
Dec. 4. „Villám Bandi.'- Népsz. 3 felv. A népszínház által kitűzött |
6 9 9 5
26 Alipius
16Viol 7 36! i
Hétfő B. Assz fog. j Viola
50 aranyra pályázó színdarab. A V. U.-ban megjelent beszély után készült.
Leokádia sz. j Caesar 27 Per. Jak. 17Caes 7 38' 4 n 7 10 9 40
Kedd
n

6287. Pelejte. C. B. C. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat szép és lelkes
sorai által. A kérdést azonban még tera szeretnék oly szent komolysággal tárgyalv.
látni, mintha legfelsőbb hazai érdekeinkről Tolna szó. A ruha mindig másod-, harmad
rendű dolog marad. A lapunkban köílótt czikk egész átalánosságban szólott; s nagyon
feltűnő volna, ha ez átalánosságok ellenében egy megneve. ett vidék hölgyeinek védel¬
mére szállanánk. Felette örvendünk, hogy a zempléni hölgyek e védelemre nem is szo¬
rultak. Majd tán magukra veszik, a kiket illet.
6288. Komárom. R.A. A boszorkányperben Ítéletet vettük. Egyet sajnálunk, azt
hogy az egész tárgy nincs egy önálló czikké feldolgozva. így, a mint van, inkább csak
száraz okirat, adatok, melyek "olvasása ir kább csak szakemberek előtt bir nagyobb
érdekkel. Mikor és hogyan? m o s t me"g nem mondhatjuk bizonyosan. — A másikra nézve:
elfogadhaó rajzok megszerzése körüli költségeket szívesen pótolunk.
6289. Bercevicz*'. B. B A sajtóhiba nem oly főbejáró, hogy miatta olvasóink
emlékezetét most újra kellene ("árasztani. A dijra nézve az a tanácsunk és óhajtásunk,
hogy hadd gyűljön össze több. Ez magában még a furcsaságig kevés.
6290. Télbea. Milliószor elzengett dolgok, nem rósz, de nem is uj formában.
Hadd fagyjon be ez is itt nálunk.

Előfizetési
föltételek i§ü3-ik
évre:
a Vasárnapi U.j§ág és Politikai U.jdon*á«;ok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
10 fr.
6 ft.
8 ft.

Szerdahelyi

Budai népszínház.

Sserkeextöi giioodanlvitló.

Pest, december 14-én 1862.

Egésa évre (január -december)
Csnpán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január-június)

Nemzett színházi napló

'A

Kilenczedik évi folyam.

50-ik szám.

Szer.
G-öt.
Péntek
13:Szomb.

Judith Eul Judit
28 Istv. rem. 18 Judi 7
29 Peramon 19 Buls 7
Damasus p. Bulcsú
Maxenz p.
Szilárdk 30 András 2üS<il. 7
1 Deeemb. 8lSab 7
Lucza, Ottil. |Lucza
Holdnegyed : Holdtölte 6-án, 8 óra 53 perez

39 4

40
4l|
42|

4
4
4

7 8
7 9
7 10
7 U

13 10 9
17 10 35
22 10 59
28 11 20

reggel.

TARTALOM.
Kornis Károly (arczkép). — Maradj , édes fiam . . . Zajzoni. — Egy nap a
bányákban. Kálmán Ferencz. — A haltéri uj kút Pesten (képpel;. Zombory G. — Az
amerikai bivaly és bivalyvadászat (képpel). Cs. — Képek az állatországból : A farkas
(vége). Sárvári Etiry Andor. — Történeti apróságok. II. Rákócjy György halála és
temetése. — Vegyes jegyzetek Dr. Bardocz L. — Tárbáz : Az erdélyi orsz. múzeumegylet közgyűlése. — Egy kis helyreigazításféle. Kálmán F. — Irodalom és művészet —
Egyház és iskola — Ipar, gazdaság, kereskedés.— Közintézetek, egyletek.— Mi újság?
— Nemzeti szinházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló — Sakk¬
játék. — Heti naptár.

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

Kiadó-tulajdonos Hecktnast Gusztáv. — Nyomtatja Laaderer és Heckenait, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

Fél évre (január—június)

5 ft.

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

5 fti
3 ft'

Kálmán.

Kevés színművész van, ki nagyobb nehézségekkel küzdve oly
Egyszer ily alkalommal mint „Szapáry Péter" lépett fel Kohamar tudta volna a nagy közönség átalános rokonszerivét kivívni, lozsvártt s tanárai tetszését oly nagy mértékben nyerte meg hojrv
mint nemzeti színházunk derék tagja, Szerdahelyi Kálmán. Igaz, azok a tanuló hibáit is örömmel megbocsáták.
hogy neve jó ajánló levél volt, mert bold. atyja, nemzeti szinháben Kolozsvárról levelet irt atyjának, hogy szinész lesz
zunknak még másfél évtized előtt is egyik legjelesebb, legkedvel¬ de ez1842
a legvisszariasztóbb módon fenyegeté.
tebb tagja volt. De a szakmában melyre lépett, előde László József
Azonban mindez nem használt. A vágy ellenállhatlan volt s
a magyar közönségnek átalános kedvencze, s a maga nemében 1844-ben szinész lőn. Azután folytonosan atyja, Feleki, Havi és Szabó
ritka jelességü színművész lévén, Szerdahelyi Kálmánra nézve nem vándor-szinésztársaságainál szerepelt, kivéve az 184%-ki időszakot
csekély feladat volt, a jeles elődöt kellőleg pótolni, s az irántai áta¬ melynek zivatarai közt a színészet különben is nagy pangásban
lános rokonszenvet a maga részére
volt. — 1852-ben koránál fogva
megnyerni. De ime a természeti
katonai sorsolás alá esett, de a
és lelki szép tehetségekkel meg¬
temesvári magyar közönségnek
áldott ifjúnak ez oly hamar és oly
annyira birta tetszését, hogy az
nagy mértékben sikerült, hogy
megmentéséhez
örömmel nyujtá
utóbbi időben kiváló kedvencze
segédkezét,
s
elbocsáttatását
va¬
lett a közönségnek.
lóban ki is eszközlé.
Szerdahelyi Kálmán,fiaSzer¬
1854 aprilban jött Pestre,
dahelyi Józsefnek, a sokoldalulag
beleunván
a vidéki színészet no¬
képzett és kedvelt színésznek, ki
mád
életébe,
azon eltökéléssel,
még sokáig fog élni a közönség
hogy
ha
a
nemzeti
színházhoz
emlékezetében.
nem szerződhetik, p á l y á j á r ó l
Született Miskolczon 1829.,
örökre lelép.
febr. 16 án. Nem a legkedvezőbb
Aggodalma fölösleges volt,
viszonyok közt növekedett fel,
mert
csakhamar közóhajtásra szer¬
minek föoka az atya akarata és a
ződtetett.
fiu hajlamai közti különbség volt.
Először Czakó „Végrendele¬
— A fiu színész akart lenni, az
téiben
mint Kereszti lépett fel,
atyja pedig, mert ismeré e pálya
azonban
nagyobb tetszésben csak
göröngyeit, meg akará óvni fiát
második
felléptekor a „Szép molmindazon sanyaroktól, miknek
nárnö"-ben Jean szerepében ré¬
akkor a magyar művészek kitéve
szesült.
voltak. Ugy hogy szülei egész 14
Azóta folytonosan emelke¬
éves koráig nem engedek szín¬
dett a közönség szeretetében, de
házba menni.
épen ugy szorgalma után művé¬
Tanult Kolozsvárit, Kassán
szetében is.
és Pesten. Azonban lelke inkább
Szerepei a jó indulatu, ke¬
a színvilággal álmodott, mint tan¬
délyes
fiatalok, sőt öreg urak is,
könyveivel, s alig várta a közvizs¬
szeleburdi
uracsok, arszlánok,
gákat; de nem azért, mintha azo¬
iparlovagok,
könnyelműficzkókés
kon kitűnni akart volna, hanem,
egyéb
derült
világnézetű,
jp
mert akkor a gyermekek rendenyüvérü
a
l
a
k
o
k
,
mikben/lgei£§
sn szini előadásokat tartottak.
SZERDAHELYI KÁLMÁN.
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