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** (Könyb'rtelenség.) Pankotáról irják, hogy
a község az éhhalállal küzdő szegények segélye-
zésére 90 p. mérő gabonát nyervén, az ottani
herczegi uradalom igazgatójához fordultak annak
vámnélküli megőröltetése végett, s a több millió
értékű uradalom, mely a közingég alkalmából a
jótékonyság oltárára még egy fillért sem tett, e
csekély kérést is megtagadta. Ritka példája a
felebaráti szeretetnek!

** (Meglepő inditvány.) A körmöcz-bányai
kaszinó közelebbi nagy gyülésén a számadásokból
kitűnvén, hogy a kiadás a bevételt 90 fttal fölül-
multa; egy tag azon inditványnyal lépett föl,
hogy miután az egyletnek Két magyar lapja jár,
(roppant nagy szám!) ezek közöl az egyiket szün-
tessék meg. Mondanunk sem kell, hogy e jeles
inditvány átalános roszalás mellett megbukott;
de mégis sajnálattal kell feljegyeznünk, hogy
akad csak egy is, a ki nemcsak nyelvünket, ha-
nem annak közlönyeit is oly könnyelmüen sze-
retné kizárni, nem gondolva meg, hogy leginkább
a nyelv az, mely a különben rokon kebleket még
szorosabban összefűzni képes.

** (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély mel-
lett, Szekcsik Tamás pozsonyi ev. lyceumi tanár,
vezetéknevét „Székcső"-re változtatta.

** (Halálozás.) Hegyi Gyula, a volt „Kri-
tikai Lapok" egykori munkatársa, s a budai reál-
iskolában s. tanár, e hó 15-én meghalt. Béke po-
raira !

Több városi és községi előjáróság ré-
széről álladalini és községi adőkönyvecskék
nyomatására szúliüatván lel, azok folyíono-
san| kaphatók; 100 db. ára 3 uj forint. —
Landerer és Heckenast könyvnyomdájában
Pesten, egyetem-utcza, 4-ik sz. a.

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

Az alföldi szükölködölc számára: Debreczen-
ből Cser Imre 50 ft., Cser Crescentia 30 ft., ösz-
szesen 80 ft.

A pesti prot. árvaház számára : Debreczen-
ből özv. Kenessey Zsigmondné asszony 10 ft.

A 117 éves Farkas László számára : Debre-
czenből özv. Kenessey Zsigmondné asszony 2 ft.

(A tehetetlen agg Farkas László ügyét
ajánljuk jótékony szivü olvasóink figyelmébe. A
szegény öreg állapota valóban szánandó; szeme
világát most már egészen elveszte s az ágyból
többé fől nem kelhet. A mellett jó szivü, de sze-
gény emberek ápolása alatt áll, kik reá nézve
idegenek, s csak felebaráti könyörületből viselik
gondját. Meghalni nem tud, de nem is akar még
most sem.)

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 15. „A menekültek." Dráma 5

felv. Francziából forditotta Feleki M.
Szombat, jan. 16. ,,Az álarczosbál." Opera 5

felv. Zenéjét szerzette Verdi.
Vasárnap, jan. 17. „Szökött katona." Nép-

színmű 3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, jan. 18. „Becsület és szerelem" és „A

házasság politikája." Egy felvonásos pályázó víg-
játékok. Ezeket megelőzte a „Szinésznő."Franczia
vigj. 1 felv. A két pályavigjáték elsején nagyon
meglátszik a kezdő tolla; meséje sok tekintetben
lélektanilag valószínűtlen, jelenetei erőltetettek, s
párbeszédei gyakran meséjéhez épen nem tartozók.
— Szóval, az egész darab értéktelen. A közönség
is közönynyel fogadta. A „Házasság politikája"
sokban felülhaladja elődét, és tekintve ügyes ki-
dolgozását, következetes jeleneteit és kedélyes
voltát, a pályatársak jobbjai közé sorolható.

Kedd, jan. 19. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
szerzette Gounod.

Szerda, január 20. „Marianna.-' Franczia
dráma 5 felv. előjátékkal.

Csütörtök, jan. 21. „Lamermoori Lucia."
Dráma 3 felv. Zenéjét szerzé Mozart.

Budai népszinház.
Jan. 15—21-ig „ördög pilulái" nagy bohó-

ság 15 képlettel 3 szakaszban. E tüneményes és
mulatságos darab már 40 előadást ért egy folytá-
ban. Oly eset, minő a pesti szinházak történeté-
ben még eddig elő nem fordult. Hogy az utolsó
négy előadáson a szinház nem volt tömve, egye-
dül az idő zordonságának tulajdonitható,mert ugy
hiszszük, e darab mulatságos volta,a kiállitás disze
és bájai még sok ideig nagy vonzerővel lesznek a
közönségre.

SAKKJÁTÉK.
213. sz. feladvány. — Róth K á l m á n t ó l

(Rimaszombaton).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

53-ik sz. játszma (Muzio-csel).
MÁRKI ISTVÁN és H. A. között. Pesten, jan. 18. 1864

(Világos a Vezérbástyát előnyül adja.)
Világos.

1. e2-
2. £2-
S.Hgl-
4. F f l -
5. d 2 -
6. 0 -
7. Fc4-
8. Bfl -

el
f4
f3
c4
d4
0
f7:f
f4:

Sötét. (II.)
e7-e5
e5-f4:

gg
g4-f8:
f3-g2:

Ke8 e7
Hg8-f6

Világos. (M.) Sötét. (H.)
9. Bf4—f6: Ke7-f6:

10. Fcl-gőf Kf6—g5:
ll.Vdl-hö-r Kg5-f4

Világos három lépéses ma-
tot jelent.
12.Vh5-f5f Kf4—e3
13. Vf5-f2f Ke3-e4:
H.Hbl — fmat.

A 208-dik számu feladvány megfejtébe.
(Healey F.-tól Londonban.)

1. F c 4 - b 5 t H c 7 — b 5 :
2. B f 5 — f 4 lépni kell.
3. H e 4 - i mat.
Rövid értesítések. K.-Sz.-Miklós. B. K. A feladvá-

nyokat köszönettel vettük. A négy lépéses nagy mérték-
ben megnyerte tetszésünket, s hiszszük, kedves órát szer-
zünk vele a sakk barátainak. — Nagy- Várad. P. II. Rozs-
nyai munkáján kivül magyar nyelven más sakkkönyv —
még eddig — nem jelent meg. A 207-dik számu felad-
ványra vonatkozólag szeretné ön azt a mestert látni, a ki
Sötét K — f 6 : első védelmi lépésére 3 lópéses matot
mond? Minden kétely eloszlatása végett 2. V — e 5: f és
3. V— g7 -r mat lépéseket izenjük önnek.— A küldeményt
köszönettel fogadtuk. — Verbó'cz. N. F. ürömünkre szol-
gál, ha a csatamezőn egy-egy régi harczosunkkal ujra
találkozunk. Ezuttal azonban, talán az elszokás miatt,
a fegyver nem forog oly könnyen, s a támadást B — f 8
f-al ki lehet parírozni. Az emlitett feladványban huszáro-
sabb vágásokat kérünk. — Buda. M. Ö. A feladványokért
fogadja köszönetünket.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Pécsett: Rittkay János.
Rimaszombaton: Terhes Lajos. — Nagyváradon : Pál Rezső.
— Debreczenben : Zagyva Imre. — Pesten : Cselkó György.
Budán : Medgyesi Ödön.

Szerkesztői mondanivaló.
7015. Palota. B. S. A felszólalást átadtuk az illető

helyen, hol a hiányt bizon) osan pótolni fogják.
7016. Debreczen. K. P. K A kivánatot végre telje-

síthettük. Levélírásra, fájdalom, igen kevés időnk marad,
s azért legjobb volna ily esetekben, ha lehet, mindenkor
egy megbízottat küldeni. Akkor tüstént elintézhető az
ügy. Kérjük az ujabb müveket; az előbbieket tán jobb
lesz félretenni.

7017. Gyór. R. K. Szerencsésen megérkezett. Kö-
szönjük, s kérjük a többit.

7018. Kecskemét. K.Gy. A rajzot használni akarjuk,
s elég érdekesnek tartjuk költőnk gyermekkorának egyik
illustratiójaul. Tehát ön is Félegyháza felé fordul? pedig
a V. U. Kis-Kóröst már régen bebizonyitotta szülőhelyül.
Az „adventus Félegyháza" nem azt jelenti, hogy itt szü-
letett, hanem hogy innen jött Kecskemétre, a minthogy
jöhetett is, miután szülei akkor már Félegyházán laktak.
Ne zavarjuk nyomós okok nélkül a kitisztázott adatokat.

7019. Kis-Salló. Sz P. A rajz értelmes és hibátlan.
Hanem csak a szebbiknek fogjuk hasznát venni idő- és
helykimélési tekintetből. Mikor? azt most még nem
mondhatjuk.

7020 II.-Nánás. P. L. A kérdésekre szives készség-
gel válaszoljuk, hogy : igen.

7021. Kolozsvár. J E. Intézkedtünk, hogy az illeték
azonnal utnak inditta.ssék.

7022. Hatvan. B. V. Ugy tudjuk, hogy a „képzőmű-
vészeti szaklap" csak tavaszszal fog megindulni. Kétség-
telen, hogy az oly szép buzgalomnak, mint az öné, ott
nagyon meg fognak örülni, s hasznát is fogják venni

7023. Temetöben. Epigrammás élü, kerek kis mű,
de — kicsi.

7021 Puskás Klára. Compositió s technika dolgá-
ban nem üti meg a mértéket. Inkább azokból a népmon-
dákból s népdalokból kérnénk, ha arra valók.

7025. Eperjes. K. L. Mihelyt a tér engedi, közölni
fogjuk a küldeményt, ha egyébért nem is, talán buzditás-
nak jó lesz.

7026. G. F. B—én. A küldött vidéki levelek a P. U.-
ban láttak napvilágot.

7027. Kun Sz. Miklós. B. K. A kérdéses czikk nem
levén időhöz kötve, nézetünk szerint könnyebben várhatja
mig rá kerül a sor számos régibb pajtása után. Csak ez az
ok, egyéb semmi.

Folyvást előfizethetni

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864-dik évi folyamára.

Előfizetési foltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postás

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Egész évre ( január—december). . . . 10 ft.
Fél évre (január—december) 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:

Egész évre (január—december) . . . . 6 lt.
F<;1 évre (január—junius) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

€Zff~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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TARTALOM.
Dr. Czilchert Róbert (arczkép). V. — Varró lányka. Ko-

máromy Kálmán. — Ha valaki kővel hajt meg, dobd vissza
kenyérrel. Rudolf. — A hittagadó (folyt.). Jókai Mór. —
Moldvai vándorlásaim. Petheő Dénes. — Kilátás a Bra-
nyiszkóról s a hotkóczi kápolna (két képpel). — Az érzé-
kek kölcsönös helyettesítése. Szeberényi Lajos. — Régi
zárdák nyomai Sárköz vidékén. Telepi Gyula. — Czélszerü
javitások a kenyérsütésben B. — Amerikai jégkunyhó.

| B. L. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Köz-
I intézetek, egyletek — Mi ujság? — Nemzeti szinház. —

Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondani-
való. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. («Lak.magyar-utcza l.sz.)

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

Pest, januárius 31-én 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre : |
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - ("snpan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. tél évre 3 ft

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában : Haaseiistein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — ea Pesten • a ker-
»<;.i7.-Kaz«lásaati Ogynökíiég is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. •. •

A sz. Benedekrendi szerzet pannonhalmi
ősi szép birtokán és székhelyén van hazánk-
ban a leggazdagabb levéltárak s legbecse-
sebb könyvtárak egyike. Évszázadok neve-
zetességei s tudományos kincsei vannak itt
összegyűjtve s a müvelt országok legtávo-
labb vidékeiről zarándokolnak ide a tudo-
mány emberei, hogy a kincseket láthassák
s azokból, külön czéljaik szerint, okulást,
hasznot meritsenek. Az év kedvezőbb sza-
kában nagy számmal zarándokolnak ide a
tudományos férfiak, a sz. mártoni szépen
rendezett könyvtár komoly falai közé. S mi-
dőn az itt nyert dus élvezetek
után egy ily vándor tudóstól kér-
dezték volna egykor, hogy tulaj-
donképen mi lepte meg leginkább
ez ősrégi monostor nevezetessé-
gei között? — habozás nélkül
felelé, hogy : Czinár Mór!

Azon igénytelen szerzetes, ki-
nek képe lapunk mai számát di-
sziti, a 75 éves Czinár Mór, a
pannonhalmi levél- és könyvtár
ore, régen megérdemlé, hogy ne-
vét tisztelettel emlitsük meg a
hazai tudomány nesztorainak so-
rában. Mert valóban alig fordult
meg Sz. Mártonban vendég, kit a
tudomány érdekelt s ki „Mau-
rus"-sal érintkezésbe jött, hogy
őt szeretni s tisztelni ne tanulta,
volna — a hirneves egyetemi ta-
nároktól kezdve a legfiatalabb
ismeretszomjas t a n u l ó i g . Alig
lesz ezek között egy is, ki Czinár
Mór szives előzékenységére, szol-
gálatkészségére, bölcs tanácsaira,
meglepő tájékozottságára a tu-
domány országában s roppant
bibliographiai ismeretére benső
örömmel ne emlékeznék vissza.

Mig mások örvendenek, ha
tudakozódok nem háborgatják :
Czinár halomra hozza neked a

szükséges könyveket, térképeket,
okmányokat, legföbb gondja le-
vén hogy tudvágyad kielégittessék, hogy
megtudj mindent, a mivel tárai birnak, s a
mi csak érdekelhet.

CZINÁR MÓR.

És ezen roppant könyvtárt és a hozzá-
tartozó gazdag okmány.gyüjtem<5 t Czinár
egy-két ev alatt rendezé egymaga, a melléje
adott könyvkötővel; es rendezé oly példány-

áldás az égtől, — az ernyedetlen munkás-
ságnak egyetlen, legszebb áldása! A mint
irt és a mint dolgozott fiatal korában, ugy
ir és dolgozik most is élete hanyatló sza-
kában, midőn mások az életet már csak te-
hernek ismerik, s örökös pihenésre és tét-
lenségre érzik magukat itélve.
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müködik és müködjék még igen igen sokáig;.
— szivünkből kivánjuk, de egyuttal azt is,
hogy mellette más jeles rendtársa támad-
jon, ki öt egykor kellőleg pótolja.

Zárszóul még annyit, hogy Czinár min-
den tudományhoz értő, gyakorlott eszü ön-
tanuló, az öntanulók rendes hibái nélkül. Ö,
ki kisded korában egy önkészitette kallócska
müködésének gyermekileg örvendett, midőn
azt az apja házán keresztül folyó ér moz-
gásba hozta, és fiatal pap korában mérnöki
eszközök nélkül egész határokat tetemes
hiány nélkül íelmért, — elragadta magával
tanitványit, mint természettanár, és legna-
gyobb örömet lelt a csillagászatban és an-
nak praktikái tanulmányozásában, ö, ki sze-
rencsés költőnek mutatkozott, megtanulta
önmagától az orgonálást, melylyel a nép
énekét kiséré ; késöbb a tagosztályzási kelle-
metlen súrlódásokban jelent meg, mint bé-
kebiró, mint kiegyenlítő. A mibe kap, azt
remekül végzi; a mit reá biznak, abban er-
nyedetlenül eljár. Szigoru külsö alatt a leg-
tisztább emberiség lángja ég. Öszinte, tudós
embernek öszinte barátja, jóakarója, buzdi-
tója; ,- a felületességnek, álarczoskodásnak
ellensége, megvetöje. A munkatürésben utól
nem ért példány, mint rendező talentom
egyedül áll. A szerzetes szigor mellett, leg-
nyájasabb vendégszerető házigazda.

Megjelent munkáinak, értekezéseinek sö- I
rozatát a m. akadémiai almanach hozza, mi- j
után nehány év óta Czinár Mór is az aka- j
demia tagjai sorában foglal helyet. — m — !

Szécsi Dezsö menyasszonya.
Vár alatt a játszi ezüst csermely
Szikla ágyán enyelegve cserg el,
Rszgő nyárfa föléje hajolva
Benne fürdik, vigan zizeg lombja.
Törpe bokor árnyas rejtekében
Cíalogánydal csattogat fel szépen;
Megtelt szive a kis fülmiiének,
Hogy kiöntae, azért szól az ének.

Hogy ne zengne a csalogány hangja,
Kezgő nyárfa lombja, hogy ne bongna,
Hogy ne csergne a csermely meghitten :
A boldogság ütött tanyát itten.
Az örök üdv végtelen világa
Mint is férhet olyan kis kamrába : .
Két szerető dobogó szivébe,
Nász előtti est rövid perczébe.

. . . Megrezdül a rezgő nyárfa lombja,
Mint valami hideg fuvalomra,
A csermely is, mintha elpihenne,
A madár is, mintha elrebbenne.
„Jaj, karolj át, édes vőlegényem,
Jaj, valaki jön ott a sötétben.
Nem tudom én : való-e, vagy álom?
De üdvömet elriadni látom."

. . . „Fáj a szivein, szép szelid menyasszony,
Hogy boldogságtokat elriasztom.
Kosz vendég, ki arakoszoruba
A fájdalom töviseit szúrja.
Boldogságtok nem sokáig tartott.

Szécsi Dezső, nézd e véres kardot :
A királynak háboruja lészen,
Légy mielőbb indulásra készen."

„Lágy karoddal ne ölelj át engem,
Ne tekints rám, megbüvölnéd lelkem,
Lelánczolnál elhaló szemeddel,
Sóhajoddal, peregő könyeddel.
Megolvadnék e tűzön , e lángon, —
Jaj be nehéz lenne igy megválnom;
A marasztaló igét ne mondd ki,
Hisz tudod, a vőlegéuy is — honfi."

„Elhervadok, elfogyok nélküled,
Nincsen nekem élet tekivüled.
ÜK ne hagyj el, szerelmetes férjem,
Bújod esik, — oh előre érzem."

„Dehogy esik, szerelmes galambom,
Nem ott lesz-e velem védő kardom? *
Nem lesz-e ott annyi bajnoktársaia,
Hű barátok életben, halálban?

S harcz után ha álomba merülök :
Álmomszárnyán tehozzád repülök,
Kebelemre vonlak gyöngén, lágyan —
Kemény lesz-e a tábori ágyam?"

„Elhervadok, elfogyok nélküled,
Nincsen nekem élet tekivüled.
Oh ne hagyj el, szerelmetes férjem,
Megsebesülsz, oh előre érzem/'

„Korona kell, kedves, a királynak,
Vér korona a harcz királyának :
Harcz kirá.ya leszek én, szép gerlém,
A koronát, hogy is el ne nyerném.
Vis-zatérek szümben szerelemmel,
Homlokomon rózsapiros sebbel,
Babérkoszorú majd beborítja.
Csókod édes balzsam : begyógyitja."

„Elhervadok, elfogyok nélküled,
Nincsen nekem élet tekivüled,
Oh, ne menj el, szerelmetes férjem,
Vissza nem jösz, oh előre érzem."

„Boldog élet ezer élet ára,
De ezt is fölteszem ez oltárra.
S ha elesem, én egyetlen szentem,
Szende lelked fölkeresi lelkem,
Hő imámat álmaidba zúgja :
Ne hervadjon fejed koszoruja,
Boldog légy még ezen a világon :
Boldogságod az én boldogságom."

Halvány ara jár kel az erkélyen,
Vőlegényét várja régen régen.
Soká nem jő abból a táborbul!
Szive szorul, szeme könye csordul . . .
Elébe megy minden este, reggel,
Váró szivvel, forró szerelemmel.
Oh, de mindig megcsalódva tér meg,
Apródjai bánat, csalt remények.

Halvány ara jár kel az erkélyen,
Vőlegényét várja régen, régen . . .
Szeme elmereng a láthatárra,
Szive, lelke azon is tul járva . . .
Azóta elhervadt koszoruja;
De helyette kiviritott buja,
Általfonta gyönge szivecskéjét
Ugy szívta ki mindea reménységet.

Szeme elmereng a láthatáron . . .
„Jó Istenem! ő az, ő az, látom.
Jaj Istenem, hadd futok elébe,
Hadd borulok dobogó keblére . . .
Czobolysüveg, — bársony kaczagánya, —
Aranyhimes selyem a dolmánya, —
Ép oly, — csak hogy kissé véres, tépett -
Mint mikor az oltár elé lépett.

Rajtam is menyasszonyi ruhám van,
Igy fogadom ebben a ruhában.
Csak koszorúm virága fonyadt el,
Bánatomnak hevétől száradt el.
Oh mikor a kebelére dűlök,
Boldogságtól, félek, megőrülök .
íly örömet nem adott az
Mintha ujra oltár elé lépnék."

. . . „Miként mondjam, hogy a szó ne fájjon
Szivet gyilkos sebbel ne találjon? . . .
Szép menyasszony, vigasztaljon Isten, —
Szavam mely megvigasztaljon nincsen.
— Férjed hős volt, — rám adá ruhá já t ,
És megmenté k irá lyát , h a z á j á t , —
S hogy leborult az álom reája,
Végszava volt : szeretett arája . . . "

még,

Halvány ara jár kel az erkélyen,
Vőlegényét mégis várja régen,
Visszavárja epedő keblére,
Forró szive ugy dobog elébe . . .
— Kiapadt a köny forrása régen,
Megtört lélek ül sötét szemében,
Keble alig bocsát fel sóhajtást;
Szive alig hallat már dobbantást.

Ötödizben telt meg a hold ujra,
Annyi bánat, fájdalom tanuja.
Es a szegény özvegy, szegény árva,
Vőlegényét többé nem is várja.
— Fehér köntös majd leszakad róla,
Jobb is lesz fekete koporsóba, —
Arafátyol jó lesz szemfedélnek,
A koszoru sirja keresztjének.

Rezgő nyárfa havasjeges lombja
Kisded sirra borul le borongva, —
Szük medréoen félig dermedt csermely
Elnémulva, haldokolva cserg el, —
Kopasz galy közt üres már a fészek,
Rég elhangzott a csalogányének.
Csak a szellő néha mintha lengne . . .
Szellő-e, vagy a szeretők lelke? . . .

._.. Tors Kálmán.

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

(Folytatás.)

Amint Damaskus kormányzója megtudta
Jónás lovag hittagadását, átlátta, hogy a
bosrai végzet közeleg a földalatti város
ellen. A renegát a leggonoszabb ellenség,
mert a renegát a megtagadott testvérek tit-
kait ismeri.

E végzetet meg kellé előzni.
Azon éjjel, hogy Jónás bég Damaskus

kapui előtt nyilt téren avattaték fel szara-
ezénnak, ünnepélyes mosódás szertartásá-
val, Tamás vezér kivilágittatá a várost; a
tornyokat, a templomok kupoláit szines ben-

i gali fény ragyogtatá, s a város Kaizán ka-
puja fölött egy óriás kereszt volt emelve,
mely körül a püspök és az egész papság
díszruhában énekelték a szent zsolozs-
mákat.

Ekkor kinyittatá a kapukat Tamás ve-
zér és görög harczosai élén a város éjféli
világítása mellett kirohant az ellenségre.

A szaraczén had készen várta a roha-
mot, egyenlő vitézség mérkőzött egymással
a síkon; kardnak kard felelt meg, s egyik
félnek sem volt oka magát a másik előtt szé-
gyenleni.

Tamás vezér hírhedett ijász volt; maga
és paripája pikkely-pánczéllal fedve, a csata
legnagyobb hevében ott nyargalt, s jaj volt
a szaraczén vitéznek, ki lötávolába jutott;
azt nem védte meg izmos karja, hősi me-
részsége ; a görög vezér nyila messziről át-
szegezte. Ha óriás volt is, egy vékony nyil-
vesszö elég volt alá paripának, hogy elvi-
gye a holtak országába.

A csatazaj, a tombolás közepett, a Kai-
zán kapu fölötti keresztnél egyre hangzott
a szent férfiak, a szent szüzek éneke, buzdi-

| tásul a hiveknek, ijesztésül az ellenségnek.
Igy tartott a csata délig.
Délben Kaled uj csapatokat rendelt Ta-

más ellen; de Jónást nem engedte a harczba
vegyülni. Tudta jól, hogy azt az egy embert
várja mindenki, s ha száz élete volna, száz
nyil volna számára, mely egyszerre kioltsa.
Rá más küldetés várt.

Az uj had csapatnak Ában volt vezére.
Fiatal deli hős: csak egy asszonyt ismert
még : nejét, a szép Almedát, a leghívebb, a
legbátrabb asszonyt. — Almeda a „szent
harcz" minden csatájában ott lovagolt férje
oldalán, s ha jó vitéz volt az a dárdavetés-
ben, Almeda sem volt roszabb a nyillövés-
ben.

Ök egyenesen Tamás vezérre rohantak.
Ában ezüst pánczélt viselt, ezüst sisakot

lecsüggő lánczokkal. Épen csak egy helyen
volt sebezhető : torkánál, a hol a pánczél
végződött.

Egy nyil épen torkán szegezte által. —
Ában halva bukott le lováról.

Almeda látta a nyillövöt; fölemelte férje
holttestét, kivitte a harcz tombolásából; sá-
torában megmosta, fölöltözteté; azután meg-
csókolta, megölelé, egy köny, egy sóhajtás
nélkül :

„Te boldog vagy, oh én drágám! Te már
Istenedhez tértél, ki bennünket egyesitett,
s aztán ismét elválasztott. De én megboszul-
lak téged, hogy érdemes legyek odajutni, a
hová te elmentél!"
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S azzal visszament a csatába. Az elsö
nyilat ujjara fekteté s a zászlótartó karját
lőtte vele keresztül, ki Tamás vezér mellett
a lobogót hordta. A zászló aláhanyatlott.

Akkor a másik nyilat röpité utnak, s az
Tamás vezér szemét ütötte ki.

Egy nagy jajkiáltás zendült fel a damas-
kusiak harezsorában, midőn zászló és vezér
egymásután leomlott. De percz mulva ismét
fölemelkedék mindakettő. Tamás vezér be-
kötteté kilőtt szemét s maga emelte fel a
zászlót; s igy sebesülten végső erőfeszités-
sel rácsapva az ellenre, visszaüzte azt, mig
Kaled tartalékjai elöjöttek. Csak az est vetett
véget a csatának.

Az éjféltől estig tartott dühös harcz
után az arab vitézek aludni mentek. Bizton
hihették, hogy a visszavert ellen, a kifáradt
keresztyén, a sebesült hadvezér szinte örül-
nek az éjszakának, mely sebeket hegeszteni,
ernyedt izmokat felüditeni jő. Alusznak
azok is.

De azok nem aludtak.
Az előálom idejében, mikor minden élö

halott, megkondult a harang; s egyszerre,
mint a felhőtlen zivatar, rohant elö a görög
sereg az alvó szaraczénokra.

Most nem várták őket kész hadsorok,
mint a mult éjjel, most nem állt pánczél
pánczél ellen, lovas lovas ellen; álmaikból
felugráló félmeztelen alakok kapkodtak el-
szórt fegyvereik után, s gyalog maradt
vitézek kerültek a görög pánczél-lovak pat-
kói alá; a kaszás harezszekerek odarohantak
a vezértelen hadgomolyok közé, s a kétélű
pallos nem harczolt, hanem aratott közöttük.

A hadicsel kárhozatos volt a szaraczé-
nokra nézve. Legjobb vitézeik védtelen hul-
lottak el a mészárlásban; Tamás bég ke-
gyetlen árt vett elvesztett szeméért; ezrek
friss vére fizetett meg érte.

„Oh Allah! ki soha nem alszol! kiáltá
Kaled kétségbeesetten, ne hagyd el, álmuk-
ban meglepett szolgáidat!" Csak egy gya-
pot-kaftán volt rajta, csak egy kard volt a
kezében, ugy rohant nyergeletlen lovon oda,
hol legnagyobb volt az öldöklés. Nem volt
vele több, mint vagy négyszáz lovas.

Hanem a maroknyi had csodatettei, az
Isten kardjának legyőzhetlen harcza megál-
litá Tamás vezér rohamát, s mig e kis cso-
port az egész haddal elfogadá a csatát, az-
alatt a bölcs Abu Obeida rendbeszedé a
szétzavart hadsorokat; az őrjöngő Derár
oldalt furta magát a kitörök hadoszlopába,
s félóra mulva megfordult a hadszerencse.
Mire a gönezöl az égen elérte a láthatárt,
Tamás vezér serege is vissza volt verve Da-
maskus bástyái mögé, csak a kö-vetö gépek
a falakon feleseltek még az üldöző szaraczé-

k k l (Folytatta következik.)

Az érzékek kölcsönös helyettesítése.
(Folytatás.)

Kétségtelen azon tapasztalás, hogy va-
koknál a tapintás helyettesíti a látást. A
sötétben is, hol nem látunk, tapintás által
tájékozzuk magunkat. Sok vak megérzi, ha
magas épületek és falak közelébe jut, s ek-
kor aggasztó, nyomó érzés foglalja el bense-
joket, vigyázatra intvén öket. Albani bibor-
nokot, noha öreg és vak volt, Rómában
tapintása finomságánál fogva érmek és ko-
szoruit kövek legnagyobb ismerőiének tar-
tották. ,

A vakon született, hires arabs költő Abu
el Itella el Maan ugy tanult meg irni, hogy
a betüket gőzfürdőben hideg vizzel iratta
hátára.

Ágostában 1837. junius 30-án temették
Windprecht Sebestyén antiquariust, ki a vá-

ros nevezetességei közé tartozott. Vakon
születvén, elöbb a takács mesterséget ta-
nulta ; azután pedig régi könyvekkel és réz-
metszetekkel való kereskedésre adván ma-
gát, ötven éven át ritka irodalmi ismereteket
szerzett és bámulatra méltó tapintási finom-
sága által annyira kitünt, hogy csaknem va-
lamennyi hangszeren egyenlő ügyességgel
játszott. Fáradhatatlanul vezette egész het-
ven éves koráig könyvkereskedését; csaknem
minden keresztülutazó tudós meglátogatta,
és majd 30,000 kötetnyi könyvgyűjteményt
hagyott maga után.

A vakok tapintásuk által képesek a kár-
tyákat megkül nböztetni. Vannak vakok,
kik tarokot játszanak. Robertson Liverpool-
ban egy vak lányt ismert, ki ujjai hegyeivel
minden szint megismert.

Kersting udvari fő-lóorvos példája is
megérdemli a fölemlitést. A hannoverai ud-
var szolgálatába állván, mint gyógykovács,
ifjúkorában gyakran kellett megbízatások
következtében éjjel bizonyos földalatti sötét
folyosón át járnia. Természeténél fogva na-
gyon félénk levén, ez utat erősen behunyt
szemekkel tette. Igy azon tapasztalásra ju-
tott, mely késöbb bekövetkezett vakságá-
gában egészen bebizonyult, hogy valahány-
szor valamely kemény tárgyhoz közeledett,
bizonyos meleget érzett egész testén. Most
gyakorlá magát a behunyt szemekkel való
járásban, miközben a kemény tárgyhoz kö-
zeledve mindig ugyanazon meleget tapasz-
tala ; mi által oly ügyességre tett szert, hogy
sötétben soha semmibe sem ütközött, s ké-
söbb, miután megvakult; mindenhol veszély
nélkül járhatott. Késöbbi kiképzése a phy-
siologra és lélekbúvárra nézve nagyon ta-
nulságos. A ló-boncztan az ember-boneztanra
vezette öt. Valóságos autodidacta volt, s be-
szédben és irásban világos elöadása által
tüntette ki magát. Mint gyógykovács, a hesz-
szeni tartomány gróf kiséretében 1757. Si-
léziában a porosz hadseregnél volt. A kocsi,
melyen ment, felfordulván, fején oly ütést
kapott, hogy eszmélete elhagyta. Magához
tért ugyan, de megvakult, s az őrültség bi-
zonyos neme szállta meg, környezőit folyvást
horvátoknak tartván. E lelki megháborodás
nehány nap mulva eltünt ugyan; de vaksá-
gához a hallás és beszélés elvesztése csatla-
kozott. Szerencsétlensége utáni hatodik hét-
ben a beszélés, félév mulva pedig a hallás is
visszatért. Azonban vak két évig maradt,
midőn egyszer, miután éjjel azt álmodta
volna, hogy látását vissza fogja nyerni, reg-
gel tökéletesen látva ébredt föl, s ezután
érzékeit háboritlanul használta.

Vaksága közben annyira vitte, hogy
egyedül tapintásának finomsága által nagy
betükkel nyomtatott könyveket olvashatott.
Midőn ̂  szemevilágától meg volt fosztva,
akkor irta a korában annyira becsült könyvét
a lópatkolásról. Idejét jáczintok és tulipánok
ültetésével töltötte; továbbá kertjében gyü-
mölcsfákat szemzett és oltott, virágokat ápolt
stb. minden reggel fölkereste fácskáit és nö-
vényeit, pontosan megtapogatta öket, és ta-
pintás által meghatározta virágai színeit,
valamint fácskái minden szemét és bimbóját
megkülönböztette. „Senkinek nem tanácsol-
tam volna — mondá egyik barátjának —
hogy fáimról csak egy levelet vagy egy bim-
bót leszakítson, melyeknek számát a min-
dennapi tapogatás folytán határozottan is-
mertem."

Nevezetes e rendkivüli embernél azon
körülmény, hogy ugyanazon reggel, midőn
szemevilágát visszanyeré, e finom tapintás
végkép eltünt. Ujjai hegyei eltompultak, söt
viszketést érzett bennök, mint a behegedt
seben, ugy hogy visszanyervén látását, sem-
mit sem mert megfogni, kezeit folytonosan

dörzsölnie kellé, és csodálkozva tapasztala,
hogy eddigi finom tapintatának egészen
vége.

Legnevezetesebb azonban, mi süketsége
közben történt vele, s ezt örömest és gyak-
ran beszélte el barátjainak. Egy reggel
ébren felesége mellett feküdt az ágyban.
Emez véletlenül vállát érinté szájával.
Ugyane pillanatban lépett a hálószobába a
szolgáló, s a nö ily helyzetben kezdett hozzá
beszélni. Kersting e beszélgetés közben
különös borzongást érzett karjaiban. Kü-
lönös, egymástól különböző rángások, érzé-
sek, reszketések jelentkeztek, majd csupán a
karban, majd az egész testben, majd erő-
sebbek, majd gyöngébbek, aszerint, mint a
feléje elmondott szavak különbözők voltak.
Ezáltal figyelmeztetve, meztelen válla felé
beszélteié nejét, és ugyanazon hatást érzi.
Ezután kérte nejét, hogy kezét szájához
téve, az egész ABC-ét, elöbb minden betüt
sorban, utóbb azonkivül is mondja el. Min-
den betü más hatást eredményezett testé-
ben, s ezeket megfigyelve, tapasztalta, hogy
e hatás ugyanazon betü ismétlésénél ugyanaz.
Ekkép idö folytán a betük ismeretének oly
tökélyére jutott, hogy süketsége daczára
nejének csak kezére kellett tennie száját, és
ugy beszélnie, hogy vele társaloghasson.
„Midőn nöm — mondá — elsö izben mondta
el kezemen az ABC-ét, szájának némely moz-
dulatainál ugy éreztem, mintha mindjárt
meg kellene ful adnom. Szivem elszorult,
minden tagjaim rezkettek, s ijedten mon-
dám : Istenem, mit csinálsz velem? Épen az
r betüt mondta, és valahányszor ezután is e
betüt kiejtette kezem felé, ugyanazon ijede-
lem szállt meg, ugy hogy azt lehetőleg ke-
rülnie, vagy pedig minél halkabban kellett
kiejtenie." Miután hallását visszanyerte is,
némi ellenszenvvel viseltetett e betü iránt.

Továbbá elbeszélte, hogy egy izben több
barátja volt nála vacsoránál, kik öt egészen
süketnek ismerték. Neje észrevétlenül szá-
jához teszi férje kezét, mire Kersting azon-
nal hangosan felel : „Igen, igen, hozass
abból a jó borból!" Barátjai meglepetve
néztek egymásra, azt hivén, hogy jól hall.
Ekkor felfódözte elöttök titkát, s ök is meg-
győződtek, hogy csak akkor hall, midőn keze
felé közelről irányozzák a beszédet, máskép
a leghangosabb kiáltásra nézve is süket.

E történethez egy másik csatlakozik,
mely az érzékek teljes felbomlását mutatja,
s melyről 1829-ben sokat beszéltek a hir-
lapok. Egy gazdag, cholericus, élénk korszi-
kait, rögtön fekete hályog lepvén meg, en-
nek folytán rövid időn nem volt képes a
nappalt az éjtől megkülönböztetni. De azért
szellemi tehetségei épek maradtak. Azon
fontos hivatalt, melyet viselt, tovább is
ellátta. Pontosságánál és rendszereteténél
fogva annyira ment, hogy különféle iratait
fiókos szekrényében megrendezte, hogy a
kellőket mások segélye nélkül kivehesse.
Tapintása oly finom lett, hogy különböző
nyomásokat hasonlithatott össze egymással,
hogy a réz- és fametszeteket s választóvíz-
zel és vésüvel készitett lemezektől meg tudta
különböztetni. Kártyázott, társaságokat lá-
togatott s igen szeretetreméltó volt. Meg-
vakulása után egy évvel nagyot kezdett
hallani, s ez utoljára tökéletes süketséggel
végződött. Ekkor mozgó féldomboru betü-
ket csináltatott, melyeknek segélyével má-
sokkal értekezhetett. Emléke rendkivül élénk
és erős volt. Végre a tapintást is elvesztvén,
az izmok összehúzódása elenyészett. A dom-
bormü-jeleket nem volt képes többé megis-
merni. Nem létezett eszerint többé semmi
mód vele értekezhetni. Testének egész fel-
színe elveszte érzékenységét és tagjai egy-
másután megbénultak. A beteg azonban be-
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szélni képes volt és folytonosan jó étvágy-
gyal birt. Legfájdalmasabb volt rá nézve,
hogy családjától ugy szólva egészen el volt
szakasztva, melyhez ö maga szólhatott
ugyan, de annak szavait nem érthette. Ek-
kor neje és gyermekei észrevették, hogy
orczáinak egyike xnég érzékeny. A beteg
élénk képzelme azon gondolatra jutott,hogy
arczának e részére Írasson betüket, s igy
lehetett vele nehány mondatot megértetni.
De szellemi ereje oly tevékeny volt, hogy
már elsö napokban az arczára irt szó első
tagjánál többnyire az egész mondatot kita-
lálta. Ezúton tudósították az akkori poli-
tikai nagy jelentőségü eseményekről, sőt
XVIII. Lajosnak visszatérte utáni első be-
szédjét fia betűről betűre arozára jegyezte.

(Végü következik.)

Duna-Földvár.
Duna-Földvár Tolnamegye legnagyobb vá-

rosa, közel 15,000, nagyobb részt r. kath., ma-
gyar ajku lakossal, Tolnamegyének legfelsőbb
részén, Fehér-
megye szom-
szédságában a
Duna jobb part-
ján, az itteni
dunai vidék
egyhangúsága
között, megle-
pőleg kies fek-
véssel bir.

Daczára an-
nak, hogy fek-
vése igen al-
kalmas a keres-
kedésre, hogy
határa termé-
keny, hogy heti
vásárjai élén-
kek és népe
munkás; az ösz-
szes lakosság
mégis kevésbbé
mondható va-
gyonosnak, leg-
alább az itteni
magán és köz-
épületek s in-
tézmények igen
korlátolt jóllét-
re mutatnak. A
nőnem öltözkö-
dési fényűzésé-
ből azt lehetne
ugyan követ-
keztetni itt is,
hogy átalános
vagyonosság,jó
mód uralkodik,
azonban a kül-
szin csal. A roppant tűzvészek, melyek e várost
az utóbbi évtizedben ismételve pusztitották, sokat
rontottak az itteni nép vagyoni állapotán.

A házak czélszerütlenül vannak épitve, ala-
csonyak, setétek, nádfedelesek, de mégis feltü-
nően tiszták. — A tűzvész óta történt épitke-
zések az uj házak csinosságára s kényelmére
nézve is befolyással voltak. Mindkét nem so-
kat ad a csinos külsőre, erős testtel, s vig ke-
délylyel van megáldva; régi szokásaikhoz ra-
gaszkodók, házi ünnepeik, mint például lakodal-
maik eredetiek s festőileg szépek. A földváriak
többnyire föld- és szőlőmivelésből élnek, de so-
kan e mellett kézműiparral, hajózással, s különö-
sen hajó-vontatással is foglalkoznak.

Mint képünk is mutatja, Duna-Földvár ne-
hány halom oldalán s az azok által képezett
völgyben fekszik. Annyi bizonyos, hogy Földvár
igen régi város, s oklevelek bizonyitják, hogy
már 1199-ben Imre király a sz. Benedek-rendi
szerzeteseknek ajándékozta. A birtokosok azután
gyakrabban változtak, azonban Földvár mégis
mindenkor papi birtok maradt, hol egy szerzet,
hol egy főpap kezében. Csak midőn József császár
több szerzetesrendet eltörlött, akkor szünt meg
papi birtok lenni. Ez idő óta Földvár a pesti kir.
magyar egyetem tulajdona s jövedelme nagy ré-
szének egyik forrása.

Hogy Földvár a török hadjáratok idejében

is kiváló szerepre volt hivatva, az már fekvésénél
fogva sem lehetett máskép. Egyik főszállóhelyök
volt ez a törököknek, ugy annyira, hogy a XV.
században egy erős várat is épitettek ide. E vár
maradványa gyanánt most már csak amaz idom-
talan, messzire ellátszó nagy torony áll fenn,
mely képünk hátterében is látható. (Külön rajzát
s leirását már a V.U. 1860. évi 49. s/áma hozta.)
— E torony azelőtt börtön volt, ujabb időkben
magtár.

A hamburgi állatkert.
Többször fölmerült, meg ujra elnémult az

eszme, hogy Pesten állatkertet kellene felállítani.
A hon határaitól távol élő magyarok már gyüjték
számára a külföld ritkaságait, mig itthon az ügy
a legegyszerűbb okoknál fogva hajótörést látszott
szenvedni. A város kijelenté, hogy oly tetemes
összeget, milyenbe ily állatkert fölállítása kerül,
nélkülözni nem képes, s a jelen körülmények kö-
zött e czélra ezreket és ezreket nem áldozhat.

Ez volt a pesti állatkert ügyének állása a
mult év derekán.

Sokan sajnálva, de szótalan nézték, mint
küzd és mint bukik el az eszme; mig Amerikában
élő hazánkfiának, Xantusnak keserü felszólalása
tettre ébreszté a vágyakat, s a lelkesülés egy

Duna-Földvár. — (Miskovtzky Gy. rajza után.)

szerencsés pillanatában nem üzérekből, hanem
honfiakból részvény-társulat alakult ez eszme
kivitelére.

Ez volt a pesti állatkert ügyének állása a
mult év végén.

A szükséges összeg máig sem gyült ugyan
még össze, de a hol komoly szándék erős kitartás-
sal párosul, a czél el van érve. A társaság csönd-
ben bár, de észrevehetőleg müködik. A város ta-
nácsa a legkedvezőbb helyen, a városligetben
megajánlá a szükséges tért, s ha a még hátralevő
összeg egy pár ügybarát buzgósága folytán össze-
jő, a legközelebbi tavasz a virágokkal együtt re-
ményeink egyik szebbikét, a pesti állatkertet is
meghozza, s igy nemcsak a főváros, hanem hazánk
egy hasznos intézettel lesz gazdagabb.

Ez az ügy állása jelenleg.
És most, midőn a pesti állatkert nem puszta

ábránd többé, — annak létesülése, gyarapodása és
haszna felől némi tájékozásul, nem árt a külföld
egyik haeonnemü jelesebb müvére, a hamburgi
állatkertre pillantanunk, habár eszünkben sincs
reményleni oly ritka szerencsés körülményeket,
mint a minők még alig egy éve megnyilt intézetet
már eddig, az ilynemü intézetekben különben is
gazdag külföld egyik legszebb müvé alkoták.

Épen három éve, hogy a hamburgi állatkert
eszméje megpendült. Részvény-társulat vette azt
is kezébe, s bár hasonlithatlanul tetemesb pénz-

összeggel rendelkezett, mint a mi részvénytársa-
ságunk : mégis több akadálylyal kellett küzdenie,
mint nálunk.

A várostól alig tiz pereznyire, épen a temető
mellett egy puszta tér, eddig használatlan mező
terült el, közepén egy kis tóval, melyben nyáron
át a gyermekek fürdeni szoktak. Sokan e fürdő-
hely átengedését nem akarták. Mások halottaikat
féltették a közel hyenáktól, állitván, hogy azok
afrikai természetükhöz hiven, — a halottszagot
erezve, — még ketreczeiket is széttörik. Sokan
pedig a vadállatoknak oda hurczolása által a köz-
bátorságot látták veszélyeztetve.

Mind e kifogások később legfölebb csak mo-
solyt idéztek elő; az alapítás pillanatában azonban
oly komolyan voltak fölhozva, hogy az engedély
megadása előtt jónak látszott különös nyomaték-
kal emelni ki, hogy a hyenákat és egy pár raga-
dozó szárnyast kivéve, holttesttel egy állat sem
él, s azért azokra a halott-szag izgató hatást nem
gyakorol.

A másfél millió négyszög lábnyi nagy, de
igen szabálytalan alaku téren, másfél év alatt a
szükséges épületek nagy része be volt fejezve,
s az allatkertet 1863 május 16 ikán már átadták
a nyilvánosságnak. Az azelőtt sik tért oly rövid
idő alatt, valóságos hegyvölgyes vidékké változ-
tatták. Itt sziklákat halmoztak egymásra, amott

folyót vezettek
keresz tü l , 8

" --:£-s_ • még mestersé-
ges vizesééről

*_ ia gondoskod-
tak. Sok költ-
séggel és fá-
radsággal bok-
rokat, fákat ül-
tettek, s a va-
dak számára
többnyire egy-
szerü, de izlés-
teljes épülete-
ket hoztak lét-
re. K ü l ö n ö s
gondot fordi-
tottak az álla-
tok sajátságai-
ra, s azok kie-
l é g i t é s e é r t
iparkodtak hi-
ven utánozni a
természetet.

H o g y a
hamburgi állat-
kertben az ál-
latfajok m i l y
gazdagon le-
hetnek képvi-
selve, már a vá-
ros szerencsés
fekvéséből is
következtethe-
tő. Hamburg
Európa keres-
kedésének élet-
ütere a tenger
közelében. Min-

den nagyobbszerü szállitmány ott jő és megy ke-
resztül, mint az élet-eren a vér, s minden ujabb
lüktetés ujabb táplálékot nyujt a többek közt az
ottani állatkertnek is. Alig érkezik hamburgi
hajó, mely a még zsenge intézetnek a külföld rit-
kaságaiból valami érdekes ajándékot ne hozna; —
alig mulik el nap, hogy az ügyszeretet vagy jóa-
karat ez állatkertet egy-egy szép adománynyal
ne gazdagítaná. Eddig 1200 állattal körülbelől
300 faj van képviselve, s némely ketreczek any-
nyira tul vannak tömve, hogy a közel rokon fajo-
kat egymáshoz kellett rekeszteni. A szemlélőnek
mulattató látványt nyujt a majmok, farkasok,
medvék, továbbá egyéb ragadozó állatok cso-
portja. Itt egy méltóságos elefánt sétál, mig
amott az amerikai bizon méregeti hatalmas korlá-
tait. — A gólyák és darvak szelid egyetértés-
ben az afrikai ibissel, a tó tükrében pedig a haty-
tyu a vadkacsákkal tanyázik együtt. Ezeket tojás-
ból költve, szabadon nevelték, s ugy szoktatták a
kis tó vizéhez, melynek most állandó hű lakói.
Átalában a nem épen ritka, s kevés munkával
megszerezhető fajoknak több szabadságot enged-
nek; a vadász csodálkozik a vadruezák különböző
fajain, midőn szeme előtt egész seregben kanya-
rodnak föl, s néha egy negyedóráig tartó légi ut
után szeliden visszatérnek a mindig népes és zajos
kert vizébe, mintha nyugalmasabb tanya nem is
volna számukra a világon.

Az állatkertet nagyszámu nép látogatja, mely
ott az okulás mellett szórakozást és mulatságot
talál. A megnyitás után öt hó alatt majdnem egy
negyed millió ember volt nézni a természet élő
ritkaságait. Egyetlen vasárnap, természetesen cse-
kély dij mellett, 38000 belépti jegyet osztottak ki.

A mi állatkertünk, ha nem is fog a hamburgi-
nak gazdagságával versenyezni, hiszszük, legalább
a honi állatfajokban gazdag, s különösen az ide-
genekre nézve annál érdekesebb leend, mert ná-
lunk is nem egy állat van, mely a föld más éghajla-
tában oly ritkaság, mint köztünk az afrikai sivata-
gok,v»gyaz amerikai rengetegek vadjai.Másrész-
ről, ha a pesti állatkert fölállása után egy pár év
alatt nem érné is el a kifejlésazon fokát, hogy gaz-
dagságban a külföldiekkel versenyezzen, aggód-
nunk nem kell. Csak az alap legyen mielőbb letéve,
az épület mindig emelkedni fog, ha munkás kezek
nem hiányzanak; az óriás fényűnek is, mely kez-
detben szintén csak kicsiny mag volt, — századok
kellenek, hogy lombkoronája az égig érjen. **

szerezhetők levén, nem szükséges, hogy épen va-
lamely nagyobb nyilvános egyetem vagy főtanoda
tanárai legyünk, kik közköltségen tehetnek na-
gyobb kísérleteket, hanem minden ember, ha a
természettudományokhoz hajlamot érez magában,
ennek tanulmányozására az alsóbb rendű allatok
között bőséges anyagot találhat, anélkül, hogy
kedvencz időtöltésére nagyobbszerű kiadásokat
tenni kénytelenittetnék. A kik a Vasárnapi Ujság
olvasói közöl a rovarok életéből vett nehány
igénytelen czikkemet szives figyelmükre méltat-
ták, tapasztalhatták, hogy a rovarok, — bár
tanulmányozásukra közönségesen kevés rokon-
szenv mutatkozik, — szervezetük különös kifej-
lődésében, alakjuk átváltozásában (metamorpho
sis), bámulatos mű-ösztönük sokféle nyilatkozvá-
nyaiban, némely testrészeik remek szerkezetében
stb., — méltó tárgyait képezik a gondolkozó s
figyelmes természetbarátnak. A pók is, melyre ez
alkalommal a szives olvasó figyelmét fordítani
óhajtom, bár első tekintetre undorító, sőt a nők-
nél átalánosan félelmes behatást gyakorol, — csak

nyire 8 szeme, melyek különféleképen helyez-
vék el, hanem oly állandó rendben, hogy azok a
külön nemek meghatározásához biztos jellegül
használhatók; ezen elhelyezés módjait alább bő-
vebben fogjuk látni. A pók szemeiről most csak
annyit akarok megjegyezni, hogy a rovarok reezés
szemeitől különbözöleg mindenik szeme egyszerü,
mindazáltal szaruhártyával, lencsével, üvegtest-
tei, hálóképü és érhártyával ellátott és hogy a
sötétben csillogó. A fejmell két oldalából nyu-
lik ki a póknak 8 lába. — Az altest többnyire
feltünően terjedelmes és mint fennebb emiitők,
aránylag igen vékony szálacskával áll a fejmellel
összeköttetésben. — Régi közmondás valakinek
nagy hasáról azt mondani, hogy pókhasu ; de ha a
pókhasu emberekről hasonlatot akarunk tenni a
pókokra, vagy ha a potroh eredetét és tartalmát
az embereknél és pókoknál egybevetni kívánnánk,
mindenesetre a pókokra esnék az előny, mert ám-
bár a póknak testi szépségét az aránytalan ter-
jedelmü nagy has épen nem emeli és elsö tekin-
kintetro falánkságnak, torkosságnak lehetne azt

Képek az állat-életből.
A pók.

Nem csodálkozhatunk a felett, ha a közélet-
ben az alsóbb rendű állatok iránt, pél. a rovarok,
férgek és egyéb köznéven csuszó-mászó undoknak
nevezett állatok és ezeknek tanulmányozása
"•ánt nemcsak kevés rokonszenvet, de épen az
ellenkezöt, undort vagy félelmet tapasztalunk. —
-̂ z onnan van, mert iskolai nevelésünkből csak

IAMT
 n a £ y ° b b állatok leirását ismerjük, — az

alsóbb rendüekről pedig csak homályos ismerettel
Z, lii • S, a z u J ' a b b bokorban épen a legal-

sóbb állatrendek, valamint a legegyszerűbb szer-
vezetu növények képezik a természetbúvárok
legszorgalmasban tanulmányozott tárgyait, - és
f.f-fe,™^ e Z G k b ő 1 m e"tették a szervi élet
kifejlődésének, ugyszolván az élet bölcsőiének
magyarázatára szolgáló legfontosabb fölfedezése-
ket; az alsóbb rendű állatoknál sokkal több mű-
ösztönt is találtunk, azonfelül ezen állatkák
mindegyikünk körében könnyű fáradsággal meg-

A hambnrgi állalkert.

győzzük le az ellenszenvet, — méltónak fog
mutatkozni figyelmünkre, s a reá forditott időt
bizonyosan kárpótolni fogja.

A pók, mely első tekintetre a rovarokhoz
hasonlit, a régiebb felosztásokban ezekhez so-
roztatott; mindazonáltal egészen más termé-
szetü s ujabb időkben az iz-állatok II . osztályának
az ugynevezett pankányoknak (arachnoidea) 2-ik
rendét képezi, melynek főjelleme az, hogy alteste
a felsőtől egy kis szálacskával el van különitve, s
fonó szervekkel bir. A pók a rovaroktól még az-
által is különbözik, hogy egész testét nem valami
kemény és rovátkolt, hanem puha, szinte selyem-
vagy bársonyszerü külbőr fedi, szárnyai nincse-
nek; a rovaroknál szokásos átváltozásokon (meta-
morphosis) nem megy keresztül, hanem teljes
felnőttéig többször vedlik, a lélekzéshez légcsővek
helyett tüdőkkel van ellátva, és 6 láb helyett 8
lába van. Különösebb leirása következő:a póknak
feje a mellrészszel egybenőtt, ugy, hogy az egyi-
ket a másiktól elkülöníteni nem lehet, és igy ezen
testrészét fejmellnek (cephalothorax) nevezik. —
Ennek mellső részén látszik néha 6, de több-

tulajdonitani, mégis a dolog veleje másban rejlik,
mert a pókhasnak bennéke hálójának fonására
nézve nagyobb fontosságu, mint amennyire ékte-
lenségénél fogva sejtettük volna, s erről most
mindjárt szólani fogunk.

Hasának nagyobb részét t. i. azon mirigyek
töltik el, melyek hálója fonalához a szükséges
anyagot készítik s a szükség esetére készen tart-
ják. A póknak hasa tehát tárház egyszersmind,
mely élete fentartásához a legfontosabb eszközt,
hálójának gyapját tartalmazza. Ezen fonóanya-
got képző mirigyek a hasüreg hátsó végében rej-
ienek és sokszorosan összefont s bonyolított töm-
lőket képeznek, összesen 9 pár ilyen mirigT
találtatik, melyekből a kész fonónyák apróbb té-
gelyekben tartatik fenn, mig a fonásra felhaeznál-
tatik. A hasnak külső, hátsó végén négy vagy
hat fonóbub létezik, melynek mindegyike egy,
finom sörtékkel körülvett sima fölületet mutat,
melyen azonban a tulajdonképeni fonó csövecskék
nyilasai, mint egy szitának lyukai, léteznek, me-
lyeknek apróságáról fogalmat képezhetünk ma-
gunknak, ha megtudjuk, hogy minden egyes fo-



nóbub fölülete 200—4001yukacskával van ellátva.
A fonál anyaga, melyet a pók ezen apró lyuka
kon, különös izmok összehúzása által kibocsát,
enyekes sikerhez hasonlit ea átlátszó, mint az
üveg, de a mint a levegővel érintkezésbe jő, azon
perczben megszikkad s megnyeri szükséges szi
lárdságát, mit legjobban észlelhetünk akkor, mi-
dőn egy pókot azon pillanatban figyelünk meg,h;i
egy magasabb pontról függőlegesen és sebesen
leereszkedik, de rögtön megáll, és finom fonalán
a légben függve marad. Ebből megítélhetjük,
mily hamar szilárdul meg a kibocsátott fonál,
és másodszor, hogy milyen erő.*, mert finomsága
daczára a nagyhasu pók sulyát elbirja. Hogy pe-
dig ezen fonál mindamellett igen vékony, abból
lehet megitélni, mert közönségem pókjaink fona-
lából több ezer együttvéve közeliti csak meg az
emberhaj vastagságát. Ha most meggondoljuk,
hogy ezen egy fonál ezernél több csőből eredö
finom szálacskák összegéből készül, ezen utóbbiak
vékonyságáról alig vagyunk képesek tiszta fo-
galmat nyerni. Azt állitják ugyan némelyek, hogy
a pók, a mint vastagabb vagy vékonyabb fonálr•<
van szüksége, fonóc-atornáinak nagyobb vagy

• kisebb összegét nyitja meg, szabad akaratjától
függvén ezen csövecskék nyitó és kilökő izmai-
nak hatása. Ezen műtétei, bár némi valószinüsé-
gét tagadni nem lehet, megfigyelés által ki nem
puhatolható, mert a pók félénk állat, és ha gór-
csövei akarnánk fonógépezetét megvizsgálni, en-
nek működeiét azonnal félbeszakasztaná. A pók-
hálóból igen finom szöveteket kezdtek késziteni,
de az egyes szálak fennemlitett vékonysága a igen
nehéz é-> költséges kiállítása miatt ezen iparág,
ki nem fizetvén magát, ismét abbanhagyatott.

(folytatása követk.

Egy bátor ember.
Tass (Pestmegye), jan. 21.

A lélekjelenlét és bátorság egy szép példá-
járól kivánom értesiteni a V. U. olvasóit.

Gr. Nemes Ferdinánd szent-tamási majorja
épen a tassi és kun-sz.-miklósi utban van, Tass-
hoz fél, Szent-Miklóshoz egy negyed órányira.

Jan. 16-án, azaz szombaton este hét óra felé,
midőn sem a gróf, sem tisztje, sem Írnoka nem
volnának honn, a magánosan levő számtartóné
ablakán bekopogtat K. mvjorbeli kocsmáros,
mondván, hogy négy betyár van az alig puska-
lövésnyire eső csárdában, s negyven forintot kö-
vetelnek tőle. H.-né asszony feleli, hogy nála
jelenleg pénz nincs, miután épen egy órával előbb
vitte be az irnok Szent-Miklósra. K. erre eltávo-
zott, s a számtartóné konyhában levő strázsáját
kiküldte, hogy a cselédséget költse fel, s utána
az ajtót ismét bezárta; egy fogadó t gyermek-
lánykát pedig nagy nehezen kibujtatott a kertre
nyiló ablakon, hogy az is fusson a cselédekhez;
de alig volt erre ideje, midőn már az udvaron s
az ajtónál termett négy ember, a kocsmárost
kisérve, 8 bebocsáttatást kért.

A bátor szivü asszony egy sarokba vonta
magát, s nem ereszté be őket, bizonyosan azon
hiedelemben, hogy a közel kun városból rögtöni
segélyt fog kapni. A rablók erre a kocsmából fej-
szét hoztak, az ablakon belődöztek a szobába,
lyukatvágtak az ajtón; az egybegyült cselédségre
puskáztak, hogy ne közelithessen; az ajtót fel-
törték a lyukrn át, s bementek a tisztnéhez. Vá
lóban csodálni lehet, mennyi lelki erő rejlik néha
egy nőben ; az iszonyatos jelenet alatt, folytonos
lövöldözés közt, minden pillanatban a halállal
szemben, sem veszté el a számtartóné lélekjelen-
létét. Előadta ezüstjét, mivel pénze nem volt, de
az nem kellett nekik; azonban nem bántalmazták,
hanem a kocsmárossal, kit egy fegyveres kisért,
hozattak bort a gróf pinczéjéből, hurkát, kolbászt
rendeltek meg, s kezdtek folytonos lövöldözés
közt mulatni. Ez tartott igy három óra hosszat,
és. sehonnan segély nem érkezett!

A boros banda vakmerőbb lett, s egyikök a
gróf gazdasszonyának szobájába ment, felforgat-
va mindent, s mégis sikerült a számtartónénak
ugy takarni el testével férje fegyverét, s azt
eldugni, hogy nem vették észre, mert, ugymond,
azt tudta bizonyosan, hogy ha azzal lőnek rá,
akkor egyszerre meghal. Ea lőn l l óra, éá sehon-
nan segély!

A számtartónét esküdtetni készültek, hogy
harmad napralOOftot egy bizonyos helyre tegyen
le. Ezalatt Harsányi kőműves-mester a hideg
éjszakában kijött nyullesre Szent-Miklósról. Szen-
vedélyes puskás levén, a gróf tisztje fenyegetés
mellett tiltotta ki a határból, mivel mind ellőtte a
nyulakat. Most hallotta, hogy sem a gróf, sem a

számtartó nincsenek itthon, elment a számtartó-
néhoz, s szépen megkérte, engedné meg neki,
volna egy nyula, hadd lőné meg, nsm tesz semmi
egyéb kárt. H.-né megengedte neki a vadászatot.
A jó szerencse sugallta ajkára az igenszót. Mert
Harsányi mester egyszerre csak durranást hall a
major felől, azután megint egyet s számtalant.
Nem érti ő ezt, gondolá, s a majorba ballagott
(utközben a gróf kanászának puskáját is magával
hozván), hol a megrémült s az istállónál állongó
cselédség elébe lépve, szintén megijedtek tőle,
hogy talán ő is betyár.

Harsányi mester megértvén a dolog miben-
létét, hirtelen elhatározt i magát, s két cselédet a
hozott puskával nagynehezen a la. ház ajtajához
állítva, maga megkerülte azt, s megállt azon
szoba ablakánál, melyben a rablók a számtartó-
néval voltak. Hallá a beszédet, de a dupla abla-
kon s függönyön át be nem láthatott. Végre
hallja, hogy az asszonyságot esküdteti az egyik,
a hang után indulva czéloz, de hátha az asszonyt
találja ? Egyszerre egy pillanatra, a függöny kis
nyilasán át kivette a rablót, a mint a számtartóné
jobbkezét felemeli három ujjal, mig balkezével
fegyverét szegezte az asszonynak. ,,Uram Jézus
segíts!" mondá Harsányi s elsüté puskáját. Az
esküdtető megfordult, s holtan esett a pallóra.

Befutnak erre társai; mi történt itt? Bizo-
nyosan magamagát lőtte meg, mondá a számtar-
tóné (kinek egy üvegdarab ujját is megsebzé),
mit azok elhittek. De most Dunára a halottal, be
kell fogatni a gróf lovait, hol a kocsis? — Meg
állj, ki vagy? kiáltottak a kijövő betyárokra, de
az első nem felelt, s Harsányi mester ujra eldur-
rantja fegyverét, a szörnyet halva esik el a második
is. Futásnak ered ekkor e két másik, Harsányi
harmadszor is lő, s el jaj dul a betyár, de futott
tovább. Üldözőbe veszik őket, de azok folytonosan
lődöznek, mig eltünt a vérnyom is, s az üldözők
nem látták őket. Ekkor ért ki vagy husz szent-
miklósi ember. Volt pedig ekkor fél tizenkettőre,
s igy negyedfél óra hosszan dőzsölt négy ember
Kun-Szt.-Miklós városa tövében, holott a rablás
bemondatott már kilencz óra felé mind a ható-
ságnál, mind a kaszinóban. Nem kutatjuk az okot,
sem egyéb e tárgyra vonatkozó dologba nem
avatkounk; majd kiderül.

A holttestek bevitettek Szt.-Miklósra. Más-
nap ráakadtak a megsebzettre is a szőlők közt,
ki magát egy házikó padlásán, miután körülfog-
ták, sziven lőtte pisztolyával; a negyedik végre
önként feladta magát. Mind a négy kun-szent-
miklósi lakos volt. Egy éjjel a holttestekhez sza-
badulván a város kanjai, reggelre az egyiket
rutul Ö8szemarczangolták. Végre harmadnap elte-
mették őket. A negyediket átvette Pestmegye, s
tegnap vitték le Kalocsára; befogatott még a
tamási korcsmáros és a csősz is, kinél a sebzett
rabló megállapodott.

De föltétlen elismerés és dicséret az önzés-
telen, magát minden érdek nélkül feláldozni kész,
bátor Harsányi mestert illeti; bár volnának sokan
ily tettre kész elszánt jellemek, s bizonyára elfojt-
hatnók csirájában az erkölcsi romlást, mely, fáj-
dalom, nagyon fenyegető alakban kezd növe-
kedni. _ r. l.

Debreczeni levél.
Debreczen, jan. 24.

(Kemény tél. — Veszter Sándor meghalt. — Al-
arczos bálok, tulságos természetességgel. Kaszinói
bál. — Uj községtanács. — Az inség. — A vízcsa-
torna. — Gözmaloir.per.) Midőn az ég madarai
fagyva hullanak a földre, a Hidegvérü házi galam-
bok meggémberednek duczaikban, a terhes szeke-
rek kerekei szántalp módra csúsznak a sikos uton,
s messzire elhallik csikorgásuk, midőn a ropogó hó
nyiszogva sivit a gyalogjárók talpai alatt, a gáz-
csövek belseje megzuzósodva nem bocsáthat ele-
gendő gázt az utczák lámpáiba, — kályháink a
szokottnál háromszor több fát igényelnek : el-
mondhatni, hogy legényes idő van :— íly kemény
hidegünk volt ez év majd minden napján, 8 a hő-
mérő 16 —18° R. között váltakozott; csak teg-
napra kelve hagyott alább dermesztő csipősségé-
ből, ugy hogy már délután az időt kellemesnek
lehetett mondani, — ma délelőtt pedig kevés eső
is esett, mely azonnal megfagyva ónossá változ-
tatá utczáinkat. A vetéseinkről nagy részben rég
lesodorta a havat az erős északi szél, de talán
nem lesz bajuk.

Veszter Sándort tegnap délután temettük el;
nem teljesülhetett szegénynek ama sokszor nyil-
vánitott óhaja, hogy porai az általa annyira ked-
velt s annyiszor látogatott Tátrafíired kies vidé- j

kén nyugodjanak, itt kezdé meg örök álmát a
czeglédutczai sírkert homokjában. Végnapjai csak-
nem folytonos lázbm teltek el, mindig az ágyuk
dörgését vélte hallani, örvendve kiáltván föl köz-
beközbe, ,,ugye megmondtam, hogy nem sokáig
marad el?" — Temetése egyszerü ima után, ka-
tonai zene, s a helybeli szinésztársulat kardalai
közben ment véghez. Minden barátja, ismerőse
résztvett abban, s ifjaink azzal tisztelék meg
emlékét, hogy koporsóját kézen vitték a halottas
háztól legalább is 70J ölnyire eső végnyughe-
lyére. Beke legyen poraival!

A temetés után álarczos bál következett
K^siler színházában; ilyen az élet, a bölcső és
koporsó, a részvét könyei s a vigalom zaja egy-
más mellett szépen megférnek, s közönyös rend-
ben váltják föl egymást. E bál második volt az
idén a szinházban; az első gyérebben ütött ki, je-
lesebb álarczok nem igen voltak láthatók; legin-
kább magára vonta a figyelmet egy maczkó; ez
ugy éjfél után hangosan hiva föl a páholyokban
maradt hölgyeket tánczra, s ezek megértették a
maczkónyelvet, lementek, s kedélyesen lej tették
a csárdást. A tegnapi valamivel több elmés álar-
czot termett; de még sem annyit, hogy a bált
jó álarczosnak mondani lehetett volna. Megro-
vandó egy pár álarczosnak pongyola öltözéke;
más rendes tánczvigalomba az ily rondaságo-
kat be sem eresztik; a kártyavető czigánynő
öltözéke nem mosogatóviz szagú ringyrongyból,
a az üstfoldozó czigányé nem valódi czigánytól
kölcsönzött szurtos foszlányból, zacskóból e bekor-
mozott arczból áll egy álarczos vigalomban, azon
zsiros szűr sem mondható odavalónak, melyet egy
ifjoncz a kocsistól vagy kondástól vehetett át mu-
latságául. Tanulhatnának azon drótos tóton, kinek
a legutolsó darabja is tótot mutatott, de izlés és
tisztaság volt egész ruházata; no de majd megta-
nuljuk lassankint mi is, mint illik egy álarczos-
nak, a nagy közönség előtt megjelennie. — Még
egy vigalmat rendez Reszler; — kivánjuk, hogy
annak jövedelme fedezze szinháza deficitjeit. — A
kaszinó két bált hirdetett e farsangon, melyeknek
tiszta jövedelme az inségesek és a kaszinói könyv-
tár közt egyenlően osztatik meg. Az elsőt már ja-
nuár 20-dikán lejártuk. Csinos, de kis közönség
gyült a gázzal először világított termekbe, a
tánczterem Ízletesen volt diszitve, s fényesen vi-
lágitva; a férfiak mind nemzeti öltönyben, a nők
egykét dicséretes kivétellel — fájdalom — fran-
czia divatuban jelentek meg ; — (a váradi inség-
bálban csak két nő volt párisi divatban, a többi
mind magyar öltözékben;) a zenéről sem mond-
hatjuk, hogy kielégitő volt. Balázs Kálmán Sz.
Pétervárt látott zenekara, oly sajátszerü zagyva
muszka zenét vegyitett a minden üteny nélkül le-
zajlitott csárdásokba, hogy önkénytelenül a kar-
zatra szállt föl a közönség tekintete, s önkényte-
lenül lebbent ki ajkain, bizony rosz volt ez; aján-
lunk egy kissé jobb összhangolást, egy kissé jobb
taktust.

Az inség és nyomor városunkban is aggasz-
tóbb szint kezd magára ölteni; a segély ugyan
még eddig soha nem késett, kenyér, meleg étel s
egyes ruhanemükről folytonosan gondoskodva van.

A mint tudjuk, az állam által ásatni czélzott
vizcsatorna most már nem a Hortobágy, de a Ka-
darcs folyása táján, s igy jóval közelebb, váro-
sunktól jó két órányira fog ásatni, mely a hol-
landi társulat által tervezett főcsatornával köny-
nyen összeköthető lesz ; e csatorna az idő kinyil-
tával azonnal munkába vétetnék.

Nagy várakozásban van városunk közönsége
a gőzmalom-társulatnak, 1857-ig volt igazgatói s
kezelői ellen folyó perében a királyi táblán ho-
zandó itélete iránt; mennyire fog bünösnek talál-
tatni a köztudomásra jutott vétkes visszaélések
hosszu sora ? az idő mutatja meg.

Egyveleg.
— (Kisfaludé-Társaság.) A Kisfaludy-Tár-

saságnak csütörtökön jan. 28-án tartott ülésében
a társaság tisztviselői, elnök, alelnök, igazgató,
titkár, altitkár, ujra voltak választandók további
három évre. Közszavazáa utján megmaradtak az
előbbiek. A társaság uj tagjául Pálffy Albert re-
gény- és beszélyirónk választatott meg. A ballada-
pályázat, melyről a jelentés felolvastatott, egy-
átalában nem volt kielégitő. Azonban a pályázati
hirdetésben a jutalom mindenesetre kiadandonak
mondatván az aránylag legjobbnak, a „Minden
pálya dicső" jeligés ballada lőn a nyertes. A
jelio-és levél felbontatván, Tóth Endre neve
tünt elö. _

.sít.

í

Egyház és iskola.
** (A lipótvárosi bazilika) épitésének folyta-

tására, Iliid épitész 30—35,000 ft. épitési költsé-
ge'- jelentett föl az épitőbizottmány legutóbbi
gyűlésében. A költségterv elfogadtatván, ebből
9 —10,0;,0 ftot a kőfaragó-munkálatokra fognak
fordítani.

** (A kun-szt.-miklósi iskola) ügyében, a
„Hon" ban megjelent s onnan a többi hazai la-
pokba is átment nyilatkozat ellen, az ottani lel-
kész Könyves Tóth Kálmán és a főgondnok Baky
Endre, az egyházi tanács határozatából czáfolatot
küldtek be ugyancsak a ,,Hon-"hoz, mely a töb-
bek közt igy szól : „Annyi ugyan igaz, hogy a
fiunépiskolai tanitók nemrég azon meggondolatlan
lépést követték el, hogy idei fizetésök egyrészé-
nek késedelme miatt, osztályaikat félnapig^ be-
zárták ; s az is igaz, hogy az egyházi adónak
bizonyos része künn van, leginkább oly adóköte-
leseknél, kik jelenleg maguk is községi segélyre
szorultak, és hogy az egyház egyéb jövedelmei
sem hajtathattak be most pontosan; — azonban
lehet-e a jelen inség idejében ezért megróni,
sőt becsteleniteni az egyházi előjáróságot? —
Nem mulaszthatjuk el továbbá egyházunk mé
lyen sértett, s hivatalukat becsületlel és hiven
viselt, volt gondnokaira vonatkozólag, a ezégéres
rágalom ellenében kijelenteni, hogy rajtuk az
egyháznak, a bizottságilag megvizsgált, s az
egész egyháztanács által jóváhagyott számadásuk
kimutatása szerint, egy fillérnyi követelése sincs."

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) mennyiségtam

és természettudományi osztályának e hó 25 kén
tartott ülésében Weninger Vincze 1. tag mutatta
be ,,A kölcsönügy mithematekai szempontból"
czimü nagyobb munkája tárgyait és eredményeit.
A másik előadást Pólya József rend. tag tartotta,
ki is Hooibrenknek a gabnafélék mesterséges ter-
mékenyítésére vonatkozó eljárását l irálta. Agya
korlati eredményt a jöyő nyár fogja megmutatni.
Ugyancsak Pólya József mutatta be Magyaror
szag gyümölcsészetét saját hű rajzaiban cs fest-
ményeiben, sőt valóságos példányokban is. —
Továbbá Vész Armin ,,Leirati m4rtan ' czimü
munkáját birálat alá bocsátották. — Szintén bírá-
latra ment Murnian hazánkfia, bécsi csillagászati
eged mun'iájas is, mely egy üstökös pályájának
kiszámítását foglalja magában. — Felolvastatott
még gr. Pálffy Mór ő nmgának levele, melyben
tudósítja az akadémiát, hogy az ujonnan válasz-
tott tagokat, s köztök a három év el 'ezelött meg-
választott Tóth Kálmánt is megerösiti.

** (A ,.Kisfa'iidy-társaság" idei közgyülése)
febr. 6-án, d. e. 10 órakor lesz a nemzeti muzeum
disztermében. Az elnöki megnyitó bőszeden s a
titoknoki előadáson kivül b. Kemény Zsigmond
olvassa emlekbeszédét Vörösmarty fölött; Székács
József pedig ,,Uj biblia" czimü szatíráját a mai
kor anyagisága ellen. Mindkettő nagymértékben
le fogja kötni a közönség figyelmét, — valamint a
szintén előadandó mutatvány is Madách Imre most
készülő „Ember komédiájából."

** (A magyar földhitelintézet) tudatja, hogy
azon alap, melyet a nevezett intézet az Ínséget
szenvedő községek részére nyilt hitelképen adandó
készpénzkölcsönökre rendéit, az eddigi folyamo-
dók által már teljesen ki van meritve, s az alapot
igénybe vevő ujabb kérvények nem fogadtatnak el.

** (A magyar gazdasszonyok egylete) ujab-
ban ismét 1100 ftot küldött a n. m. helytartóta-
nácshoz, hogy az emlitett összeg a következő köz-
ségek Ínséget szenvedő lakosai közt, az illető lel-
készek közbejövetele mellett, valláskülönbség
nélkül osztassék ki; u. m. Aradmegyében Nagy
Zerind községe kapjon 100, — Kispereg szintén
10') ftot; Szabolcsban Polgár mezőváros 100 ftot;
Hevegben T.-Sz.-Miklós mezőváros 2t',0, Mezőtúr
község 200, Fegyvernek községe 100 ftot; Teme.s-
b".n Rékas községe 150, - a Nagy-kun kerületben
Turkeve községe szintén 150 ftot. — Az emlitett
összeget az illető helyekre azonnal szétküldötték.

** <T ^íf' jóték°ny nöegylet) január 24-től
egész febr. 20 áig terjedő 4 hétre 485 szegény
számára, l\W it. 62 kr. összeget utalványozott;
és pedig hetenkinti részesülésben álló szegények-
nek 358 ft. 95 kr., negyedévenkint részesitendők
nek 1290 ft 71 kr-> egyezer-mindenkorra segély-
z e t t szegénynek pedig 450 ft. 90 kr. Ez alkalom-
mal a választmányi nök szegények állapotát tár-
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o-yazó 40 vizsgálatról tettek jelentést. Az egylet
kötőinté/:etében jelenleg egyéb munkára nem ké-
pes 18 szegény talál foglalkozást és keresetet. Az
itt készült kötött munkák Liedemann kereskedé-
sében (vácziuteza és városháztér sarkán) jutányos
áron kaphatók.

** (Az orsz. magyar gazd. egyesület) leg-
utóbbi igazg. választmányi ülésében Lónyay Gá-
bor alelnök inditványára elhatározták, miszerint
az egyesület nevében mindazon községek és ma-
•ránbirtokosok, kikről tudva van, hogy határaik-
ban forráskutatások történtek, fölkéretnek, misze-
rint e kutatások eredményéről az egyesületet
részletesen tudósitnák. Továbbá elfogadták Lé-1
vay Henriknek, az első magyar át. bizt. társulat
vezérlő igazgatójának azon szives ajánlatát, hogy
a vidéken a magyar bizt. társulat ügynökei fogják
a dijakkal hátralékos tagoknak az illető nyugtá-
kat bemutatni, miután a tapasztalás mutatja,
hogy a fizetés elmulasztása többnyire feledékeny-
ségnek, vagy kényelmi oknak tulajdonitható. j

** (A derecskéi olvasó-egylet), mely csak nem i
rég alakult, mint a „H—gy"-nak irják, — fölosz-
lott. Bukásának okául azon körülményt tarlják,
hogy az egyleti elnökségre egyszerre több egyén
kivánt pályázni, s az ebböl támadt versengés az
egylet életét oltotta ki. Sajnos, midőn egyesek
hiúságának a közügy esik áldozatul.

** (A nógrádmegyei gazdasági egyesület) f.
évi február 14-én választmányi ülést, — ugyan-
azon hó 15 én pedig közgyülést tartand Loson-
czon, a kaszinó termében, melyekre az illető
tagok hivatalosak.

Mi ujság?
** (Jótékony czélu hangverseny.) Ma, vagyis

e hó 31-én Beregszászi ur termében nagyhid-
utcza 9-edik szám alatt az alföldi szükölködők
javára műkedvelői hangverseny lesz. Ré^ztvesz-
nek benne : Rotter Fanni k. a., Állaga Géza, El-
lenbogen Gusztáv és Gyula, Engesszer József,
Huber Károly, Ranzenberger Gusztáv, Szekré-
nyessy Béla, Vaisz Sándor és Zöllner József urak.
Jegyek Treichlinger és Rózsavölgyi műkereske-
désében kaphatók : körszék 1 ft. 30 kr. zártszék 1
ft. belépti jegy 50 kr. Beregszászi ur a termet a
jótékony ezü iránti tekintből ingyen engedi át.

** (Jótékony előadás.) A nemzeti szinházban
közelebbről a jelenleg nyomorral s nélkülözések-
kel küzdő Hugo Károly jeles darabját „Brutus
és Lukretiát'- sz'nre fogják hozni, hogy a jövede-
lem felével a szenvedő költő ínségén némileg eny-
hítsenek.

** (A jogászsegélyzb'-egyht javára rendezett
bál) e hó 14-én az egyletnek'l004 ft. 17 kr. tiszta
jövedelmet hozott.

** (Jótékony tánczvigalmat) rendez Jászbe-
rényben a városi inségsegélyző-bizottmány az
ottani szűkölködők javára. A tánczvigalom febr.
8-án sorsjátékkal lesz összekötve. A jótékony
czél tekintetéből óhajtandó, hogy a vigalmat, —
ha ugyan a mostani szomoru időben lehet igazán
vigadni, — minél nagyobb közönség, a kisorsolást
pedig minél több nyereménytárgy tegye érde-
kessé!

** (Az uj üstökös) e napokban szabad szem-
mel is látható, s annál nagyobb nevezetesség,mert
földünkhöz oly közel áll, a mennyire hozzánk még
egy égi vándor sem közeledett. Az ismert boly-
gók közöl, — a hajnali csillagot is ide számitva,
mely néha 5 millió mérföld távolban áll tőlünk,
_ egyik sem képes oly közel jutni a földhöz, mint
ez üstökös. A gyenge szivüek bátorítására meg-
emlitjük különben, hogy még akkor is három
millió nyolezszázhatvanezer mérfóldnyire marad,
azért ha valaki hozzá akarna gyalogolni, napon-
kint öt mérföldnyi utat számitva, már több mint
2(100 esztendővel ezelőtt el kellett volna indulnia.
Különben, a mint mondják, ugyane csillag 1810-
ben is meglátogatta földünket s igy ha nem is
egészen uj, de a természet nagy munkáiban gyö-
nyörködök előtt mindenesetre szivesen látott
vendég.

** (A kuruzsolás bal következménye.) A
,,M. S."-nak irják, hogy Jánoshidán nem régiben
egy csoda-doktor merült föl, ki azonban nem sok
ideig folytathatá mesterségét. Ugyanis valami
pórnő bal kezének egy ujját csontdarabbal meg-
sérté, s azt fölöttébb fájlalván, a kuruzslóhoz
folyamodott. Ez írt rendelt neki sebes ujjara s
vegyitéket, melyet háromszorra vegyen be. Azon-
ban elég volt egyszer belőle, mert a szegény asz-

szony csakhamar tulesett minden fájdalmán —
meghalt. A csodatevő embert elfogták, s ez ki-
vallá, hogy a csalhatlan gyógyhatásu vegyitek
egy réz-csatról leráspolyozott porból s lőpor-
ból áll.

** (Kedvezö itélet.) A „Hon" felelős szer-
kesztőjét, Urházy Györgyöt, ugy tulajdonosát,
Jókay Mórt, a cs. kir. katonai törvényszék az el-
lenök közcsendháboritási vád alapján inditott gaj-
tóügyi keresettől, tényálladék hiánya miatt föl-
mentette.

** (A Duna jegén a közlekedést) a nagyon
megenyhült időjárás miatt a budai városkapitány-
ság betiltotta.

** (A Balaton is be van fagyva.) Amint So-
mogyból irják, az egész nagy tó egy darab sima
jég. Hó azon a vidéken majd semmi sincs, s az
erős hideg ártani fog a takaró nélküli vetéseknek.

** (Rejtélyes halál.) Nagy-Abonyban, —
mint a ,,M. S."-nak irják, — nehány héttel eze-
lőtt egy munkás két fiával a szőlőbe ment, hogy
ott nehány napig dolgozzanak. De több idő telt el
s az apa és két fia nem tért haza. A vinczellér-
ház ajtaját kifeszitették s a három embert ülő
helyzetben halva leitek egy sarokban. Haláluk
okát nem tudni, mert törvái yes bonczolás neoa
történt. A három munkás Tápió-Györgyére való
paraszt volt.

** (A kiváncsiság áldozata.) Tésán, Hontme •
gyében veszett kutya tévedt a faluba, s a népsé-
get nem kis reme^ésbe hozta. Egy fiatal ember
vállalkozott a veszett állat lelövésére, a miért a
biró előre kihirdeté, hogy mindenki honn tartóz-
kodjék s az utczán magát ne mutassa. Az ifju va-
dász a kutyát az egyik ház oldalánál megpillantva,
szerencsésen lelőtte, de a lövés mégis szerencsét-
len volt; ugyanis a kerítésnél egy kandi özvegy
menyecske nézte s várta a lövést, mely midőn el-
durrant, a széthordó puskának egy golyója a nőt
ugy halántékon sujtá, hogy azonnal szörnyethalt.
Az igy véletlenül elhalt nő két árváját özvegy
Boronkai Lajosné asszony fogadta örökös gond-
jai alá.

** (Különös eljárás.) 8. Kazincz helységében,
a mint bennünket tudósítanak, folyó hó 17-én ne-
vezetes rablási merénylet jött napvilágra. —
Este l l óra körül a falun keresztül menő ország-
uton egy Miskolczra menő fuvarosra, épen a falu
közepén, egy zugból két ember rohant, s a szaladó
szekeret megálliták, de rajta két üres hordón, és
a szekeres élelmi tarisznyáján kivül semmit sem
találtak. Hogy merényletüknek mégis annyi a
mennyi sikere legyen, ezt is el akarták venni! A
szekeres tüzet kiáltott, de mig segitség érkezett,
az egyik útonálló baltaütést irányzott a megtá-
madott fejéhez, a ki kezét a vágás elé tartván,
azon mély sebet kapott. Segitség érkezvén, a
két bünöst megfogták; mindkettő helybeli volt;
az egyik szabadíágos katona, a másik földet biró
jó módú ember, de mivel az utóbbi, biró uramnak
testvér rokona, nem háborgatja senki, s csak ugy
szép szerével 23 ftban kiegyeztették a fuvarossal.
Ha ily utonállást, s emberölési merényletet, ily
könnyen el lehet palástolni, akkor bajosan állhat
fenn a magán és közbátorság.

** (Garázda utasok.) Ugocsából irják a „II"-
nak, hogy a beregmegyei főispánhelyettes a na-
pokban Nagy-Szőllősre kocsizván, az uton egy
szekeret előzött meg, s az azon ülők egyike pisz-
tolylyal lőtt lovai elé. A főispánhelyettes a vele
volt megyei huszárt a pisztoly elvétele véget; a
szekérhez küldötte, de a rajta ülők annak átadá-
sát megtagadván, a f. helyettes Nagy-Szőllősre
hajtatott, honnan a csendőröket küldötte ki a ki-
hágást elkövetők befogására, mi meg is történt.
A kérdéses egyének beregszászi iparos-segédek,
kik most őrizet alatt várják kihágásuk következ-
ményét.

'** (Különös fölfedezés.) Egy pesti vendéglős
a napokban, fürészelés közben, lófogaknak látszó
ép csontokat talált egy fatörzsben egészen benőve.
Miféle ló lehetett az? kérdi valaki. Bizonyosan
valami harapdáW. A különös leleményt a nemz.
muzeumba szállitották.

** (Megszökött medve.) A selmeczi uton egy
maczkó, melylyel vezetője közelebbről Hontme-
gyét végig tánozoltatta, megunva az örökös mu-
latozást, megszökött, s a közel nagy erdőségekbe
menekült. Képzeljük, — irja a „S." — ha e
maczkónak a zólyomi rengeteg hegyek s fenyve-
sek közé átsurrannia sikerül, hogyan fogja majd a
Polyána, Vepor s Gyömbér havasok medvéi közt
a czivilizácziót terjeszteni!



** (Halálitélet.) A gyilkos Soós Imre fölött
kimondott halálitéletet a hétszemélyes tábla is
helybenhagyta.

** (A jeles zenész Volkmann Róbert) február
21-én a nemzeti muzeumban hangversenyt ren-
dez , melynek érdekét különösen növeli, hogy
többnyire saját szerzeményei fognak előadatni.
A nemzeti szinház zenekarán kivül jelesebb mü-
vészeink közül is számosan közre fognak működni.

** (Figyelmeztetésül.) Jász - Felső- Szent-
györgyről a következő sorokat veszszük: Kisded,
alig 1500 lélekkel biró községünk nem régiben
kebelrázó eseménynek lőn tanuja. — Ugyanis, a
helybeli 16 főre menő csupa atyafisággal betöltött
községi tanács egyik tagja, Bata Jozsef, erősza-
kos kinos nyakkic-avarással vetett véget az egész
köség szánalmát biró példás életü nejének. A tet-
tes mult év ápril hó 14-én elfogatván, jelenleg a
jászberényi börtönben várja az illetékes birák által
reá szabott 15 évi nehéz fogságról szóló Ítéletről
a fölebbezést s igy a helybeli első biráskodásu ne-
mes tanács egyik tagját veszté az emlitett épen
oly vallástalan mint becstelen egyénben. Ama ne-
vezetes szenátor, a régibb időkről tanuskodó jegy-
zőkönyvek szerint már mint magán egyén többször
volt büntetve és megintve, most azonban végle-
gesen elérte a türelmet vesztett gondviselés keze.
E szomoru példa szolgáljon tanulságul, nehogy
az atyáskodó testületek ily megtestesült gono-
szokkal fertőztessék meg magukat, mint ez jelen-
leg történt. — Többen.

*" (Borzasztó gyilkosság) történt a közelebbi
napokbaD Szent-Mihályfalván Erdélyben. Egy nő
valami tűzi szer fölaprózásával foglalkozott, mi-
dőn férje reá kiáltott, hogy ujonan köszörült fej-
széjét miért rontja? Erre a nő oly indulatba jött,
hogy a fejsze élével férje fejét ketté hasította.
Ezután, — mint a , K. K."-nek irják, — csecse-
mőjét megszoptatván, önként följelenté magát az
ott székelő törvénybirónál, 8 most a börtönben
várja a méltó itéletet. Huszonöt évnél tovább vol-
tak egymással czivódó házastársak, mig a sok vi-
szályt végre is e borzasztó véres kiegyenlítés fe-
jezte be.

** (Halálozás.) Tolnai grófFestetits, született
Slavniczai Sándor Vilma grófnő, csillagkeresztes
palotahölgy, e hó 20-án éjjel Bécsben elhunyt. A
boldogult tetemeit a wahringi sírkertben e hó
23-án tették örök nyugalomra.

— (Hálanyilvánitás.) A napokban a nemzet
által szeretve tisztelt hazafi Almássy Pál ő nagy-
sága egy névtelenül maradni kivánó nagylelkü
egyéntől a Nagy-Kunság 6 községe részére ado-
mányozott 1000 ft. könyoradományt osztatott
szét, melyből 150 ft. Kunhegyesnek kézbesittet-
vén, sietünk az összes ínséggel küzdő nép nevében
ugy a nagylelkü névtelen pártfogó, mint a lelkes
kézbesítő ur iránti forró köszönetünket s örökhá-
lánkat a nyilvánosság u'ján a haza szine előtt be-
mutatni. — Kunhegyes 1864 jan. 24. — Kunhe-
gyes város inségi bizottmánya s ennek nevében
Csávás János, m. k. főbiró mint elnök.

— (Nyilt köszönet.) A legméltóbb háláérzet
és legérzékenyebb köszönet nyilványitása kisére-
tében tudatja a kunhegyes: inségi bizottmány,
hogy méltóságos báró Wodjaner Móricz és
Wodjaner Albert ő nagyságaik 50 munkatehető

de élelem nélkül levő lakosnak 500, a munka-
tehetetlen nyomorultak részére pedig 200 ausztr.
ftot kegyeskedtek Kunhegyesre az inségi bi-
zottmány rendelkezése alá küldeni. — E kegy-
adomány annál nagyobbszerü s annál meglepőbb
volt, mert egyrészről Kunhegyesnek még soha
szerencséje nem lehetett a nagylelkü jóltevők
irányában magát érdemesiteni, de másrészről tud-
ják azt, mikép ő nagyságaik kegyessége saját
uradalmaik szegényeitől igen sok oldalról vétetett

igénybe s ők ezen igényeiket megelőző nagylel-
kűséggel elégitek és elégítik ki szakadatlanul. —
Kelt Kunhegyesen, jan. 20. 1864. — Az inségi
bizottmány nevében Csávás János m. k. főbiró,
mint elnök.

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

Az alföldi szükölködök számára : Késmárk-
ról az ottani ev. lyceum tanulói, egy általok ren-
dezett szini előadás jövedelmét 48 ftot. (Küldve
Palcsó István tanár ur által.)

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 22. „A tündér ujjak." Színmü 5

felv. Francziából ford. Feleki.
Szombat, jan. 23. „Az álarczos-bál." Opera

5 felv. Zenéje Verditől.
Vasárnap, jan. 24. ,,Szécsi Mária" vagy

„Murányvár ostroma." Színmü 3 felv. Irta Szigeti.
Hétfő, jan. 25. „Gritti." Szomorujáték 5 fel-

vonásban. Irta Szigligeti.
Kedd, jan. 26. „Az álarczos bál." Opera 5

felv. Zenéjét szerzette Verdi.
Szerda, jan. 27. „A czárnö." Dráma 5 felv.

Scribe után ford. Huszár T
Csütörtök, jan. 28. „Észak csillaga." Opera

3 felv. Zenéje Meyerbertől.

Budai népszinház.
Jan. 22 — 26. „Az ördög pillulái." Nagy bo-

hóság 15 képlettel 3 szakaszban,
Jan. 27. A szinház zárva volt.
Jan. 28. Ismét „Az ördög pillulái," ezuttal

45-ödször.

SAKKJÁTÉK.
214. sz. f.— Medgyesi Ödöntől (Budán).

Sötét.

a b c de f g b
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 209-dik számu feladvány megfejtése.
(Báro Meszéna Istvántól Nagyváradon.)

Világos. Sötét.
1. V e i — e 4 f f 5 — e 4 :
2. F h 3 — c 8 tetszés szer.
3 P c 8 — b 7 f inat.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Zobnatitzán: Markovics
Samu.— Valkányban : Szilrássy György. — Debreczenben:
Sperber F«<a 208. sz. is.) — Rimaszombaton: Róth Kálmán.
Pesten : Cselkó György. — Budán : Medgyesi Ödön. —
Bajmakol: Weisz Fülöp.

Szerkesztői mondanivaló.
7028. Debreczen, A A kisérö levél a sok jkéz közt

eltévedvén, most senki nem tudja a kivánt kötet és „ivek'1

számát. Pedig szivesen elküldenek. Adandó alkalommal
ezt a kis ismétlést kérjük.

7029. Nagybaráti. Sz.S. A becses küldeményt vettük
az eléfizetési pénzzel együtt. Egy szerény kis észrevé-
telünk van : Az efféle megrendelő levelek, a hely és idó
megnevezése n é l k ü l , valóságos balesetek. Az utojsó
posta ott volt ugyan kivül, de hát a megirni elfelejt ett
helység nevét csak a tavali előfizetési könyvek összevissza-
forgatása után találhattuk meg. S a lap csak azután indul-
hatott meg.

7030. Igló. A meglepetés tökéletes volt. Mihelyt lehet,
bövebben válaszolunk. Addig is éljen a vasműipar s az
aczél szilárdságú jellemek!

7031. Bécs. Dr. E—r. Sajnáljuk, hogy az ön által
kidolgozott tárgyról már lapunk mult őszi folyamában
jelent meg egy hasonló tartalmu czikk. Régibb Ígére-
tünk most végre teljesedésnek indulhat.

7032. Debreczen. Cs. O. Reméljük, hogy a becses
közleménynek mielőbb helyet nyithatunk. Csak ne tessék.
zúgolódni, ha kissé továbbra huzódik, mint magunk is
szeretnök. Különben az „akademiás" ajánlja hivatalbeli
szolgálatát.

7033. Nagyvárad. K P. AV.U.-ból, mint a melynek
czikkei nincsenek annyira időhöz kötve, mindig több
felesleges példányt nyomnak, s azért ennek teljes számu
idei példányaival még szolgálhat a kiadó-hivatal. A P. U.-
ból azonban az elsö 2—3 szám teljesen elfogyott, s csak
ezek hiával küldetnek meg az uj előfizetőknek a pél-
dányok. Az elkésés itt rendesen ezen kellemetlenséggel jár.

7034. Bécs. Cs. J . Elég az, sok is, olyan embertől,
a ki nem járt soha iskolába De azért mi azt tanácsoljuk,
hogy hagyja a versirási mesterséget azoknak, a kik többe,
tanultak, s több idejök és hivatásuk is van hozzá, önnek
van becsületes mestersége — legyen ön ügyes, szorgalmas,
iparos, és szeresse mindenkor az irodalmat. Maradjon
mindenki a maga szakában.

7G35. Hanva. Ama tárgy mind ekkoráig csak a „czi-
men'" akadt meg. Azóta ismételve került szóba. Az akarat
még mindig megvan. De majd levélb n bővebben.

7036. Miskolcz. U. K. Nagy dolgokat nem Ígérhe-
tünk; ama nagyobb kiküldés iránti óhajtás pedig épen
meghaladná erőnket. Hanem az egyes közleményeket
illetőleg az illető lakczim pontos kijelölését kérjük. A
levél egyes részei felett szomoruan csodálkoztunk.

7037. Dárda. Cs. Antonia. Vajjon az agg Farkas
Lászlónak volt-e valami csekély dijpénze? nem tudhattuk
meg. Hogy most, mint multkor irtuk, reá nézve idegen
szegény emberek gondos ápolása alatt él, arról magunk
is meggyőződtünk. Lakása : Lipót-utcza 35. szám. Az
ágyat többé el nem hagyhatja, s miután szeme világát is
elveszte, most már egészen tehetetlen.

7038. Kun-Sz -Miklós. K. G. A czikkek megérkez-
tek, s várják a sort s kedvezö alkalmat.

Folyvást előfizethetni

VASÁ1NÁFI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864-dik évi folyamára.

Elöfizetési foltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Egész évre ( január—december). . . . 10 ft.
Fél évre (január—december) 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre ( január- június) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december) . . . . < > ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

CC?" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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TARTALOM.
Czinár Mór (arczkép). —m Szécsi Dezsö meny-

asszonya. Tors Kálmán. — A hittagadó (folytatás). Jókai
Mór. — Az érzékek kölcsönös helyettesitése (folyt.) —
Duna-Földvár (képpel). — A hamburgi állatkert (képpel).
Képek az állatéletból. A pók. Dr. Sz. — Egy bátor ember.
— Debreczeni levél. — Tárház : Egyház és iskola. — Köz-
intézetek, egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi
napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői
mondanivaló. — Heti naptár.

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

Pest, februárius 7-én 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre : j Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdoiiaúgnkat illetőleg 1863 novem
• Vasárnapi Uja.* fe Pelitikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft. ! &£%£^:J§&$^£S ? b U ° L £ ö . - l u S e ' ^ v T í i t í ^ ^ :
C s u p á n V a s á r n a p i Ujsair : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — C s u p á n P o l i t i k a i mára hirdetményeket elfogad, Hamburg ea Altonábaii : Ha«s#nstein és Vogler — M Frankfurt

Ú j d o n s á g o k : Egész évre 6 ft. Pel é r r e S ft. |\"» : <>Ho Mollirii és J»«.*er könyvkereskedése; Héeaben O I i k A l j é
y g g és Vogler M Frankfurt

\"» : <>Ho Mollirii és J»«.*er könyvkereskedése; Héeaben : Opp.Iik Alajos. - és Pesté,, : a ker-
«-sz-gaz«lasza»i iieviuiUsií is, Jozseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllőn minden igtatás után 30 ujkr.

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

A csetneki régi templom.
lett a falon egy, párolgó serbetet ivó és csi-
bukozó török ül lefestve, e körirattal :

„Ut cernis fumum, mittendo ex ore volantem,
Esto memor, quod sic transibit glória quaevis."
(A mint e füstöt szádból kirepülni tekinted,
Jusson eszedbe, hogy igy elenyészik bármi dicsőség.)

Lehoczky Tivadar.

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

(Folytatás.)

A meghiusult kisérlet utolsó erőfeszítése
volt Damaskusnak, Tamás vezér vert hadai-
val a balsors itélete tért vissza a kapukon.

A esetnek! ev. templom. - (Myskovszky rajza után.)

Hosszu védelemre kevés volt már az élelmi
szer, gyors diadalra a férfíerő.

Tamás vezér tudhatá, hogy elvesztegetni
való nap sincs hátra többé; az áruló Jónás,
ki testvéreit megtagadta, el is fogja adni
öket. O védte legerősebben a város falait, ö
tudja, hol leggyöngébbek azok ?

Következö éjjel száz, választott küldötte

a városnak, élén a papsággal, teljes orná-
tusban, lépett ki a kapun, s ment ünnepé-
lyes rendben, az urnapi lámpások világa
mellett a szaraczénok táboráig.

Midőn a szabad ég alatt voltak, a püs-
pök egy rövid imát mondott társai előtt;
utolsót, melyet keresztyén püspök e helyen
Istenhez emelt. E végima azért szólt, hogy
lágyítsa meg az ur a kegyetlen ellenség
szivét.

Az ur! A mindenható ur! A világszel-
lem, ki küld harczot és háborut a béke és
öröm országaira, és az ö bölcs lelke tudja
azt, hogy miért? Teheti-e, hogy saját kard-
ját, az „Isten kardját," Kaledet, kit maga

vert aezéllá, és tüzben
megedzett, és vérben meg-
festett, hajlékonynyá, olva-
dóvá tegye, kit könyörgés
meghajt, köny megol-
vaszt.

Az ur tehette azt.
Midőn a küldöttek meg-

jelentek az arab táborban,
Kaled, az Isten kardja, nem
volt sehol. Nem találták,
titokban ment el; senkinek
sem mondta hová? és vele
együtt eltünt Jónás, a re-
negát, Derár, a bőszült, és
Zaleika, a boszuálló öz-
vegy; mind azok, a kik a
damaskusi keresztyének
halálára esküdtek, a kiket
boszu, szerelemféltés, dics-
szomj, sötét gyász kérlel-
hetlenné tett, a kik vért
szomjaztak; mint egy le-
heletre el voltak tüntetve
az arab táborból, és hirt
sem tudott róluk mondani
senki.

Ott maradt pedig he-
lyökben a kegyes Abu
Obeidah, a második főve-
zér, ki csak azért járt Ka-

leddel, hogy a mi sebeket az Isten kardja üt,
azokat bekötözgesse.

Midőn az örök tudaták a püspökkel,
hogy Kaled nincs jelen, s helyette Abu
Obeidah, a vele egyrangu vezér sátorába
vezették öket, a püspök égre sóhajtá : „meg-
hallgattatánk."

És valóban meghallgattatának.

6-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.


