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Georgia utolsó királynője. 
Regényes életrajz. 

Irta P. SZATHMARY KÁROLY. 
Ov-ége.) 

V. 
Az döbbeni eseményt követő nap reggelén, vigan költék 

reggelijüket a kormányzó tisztei s a lassanként jelentésre gyü-
löngő ezredesek, a fényes szállás egyik előteremében, mellyből 
17 bejárás egyenesen a kormányzó-tábornokhoz vezetett. 

A társalgás elég fesztelen volt, mit leginkább annak tulaj
doníthatni, hogy a mindentehető táborkari segédek és fiatal ez
redesek között raugkülönbségről szó alig lehetett. Némellyek le-
8 fölsétáltak, néhányan kártyával üzék unalmukat, mi azonban 
teljességgel nem bitszék gátolni őket, hogy mind az asztalon 
levő katona-reggeliben, mind pedig a folytatott vitatkozásokban 
részt vegyenek. 

— Minő jogon ? — kérdé egy, már korábban megkezdett 
vitát folytató őrnagy — a természeti határok jogán. Miután 
Oroszország a Kaspitengert birta, nem világos-e, hogy az abba 
folyó vizek : a Kuma és Koísszu is övéi s szeretném látni, miként 
használhatná ama vizeket, ha a partokat idegen pogány népek 
birják? 

— Csernicseffnek igaza van, — szólt felállva Lazarew ezre
des—adjátok csak errébb azt az arakot . . . én is e véleményben 
vagyok . . . azt a poharat is, — ez arak ma felségesen izük . . . 
Ha a Feketetengeren uraságra akartunk szert tenni, olly kikö
tőket, mint Anapa el nem hagyhatánk s ha Anapa kezünkbe 
esett, mi természetesebb, mint hogy annak környékét a hegyi 
népek napontai dulakodásának ki nem tehetjük, tehát a belebb 
eső tartományokat is birnunk kell, ki ezt föl nem fogja nem sok 
észszel dicsekhetik a tyúk felett . . . 

Lazarew heves beszédét egyike a segédtiszteknek szakitá 
félbe, kit mindannyian, mint katonai lángészt tiszteltek. 

— Georgia átvétele — monda komolyan, mi közben kár
tyáit rendezé — a kor és század igényeinek, követelésének ki
elégítése. Csak a császári levéltárak és a keresztény hitökérti 
üldöztetések miatt Moszkauba menekült szerencsétlen kartoeli 
herczegek bus síriratai tudnák megmondani, minő nyomásoknak 
volt ez országban kitéve a keresztény vallás. Valóban a hatal
mas czár beavatkozása e gyenge kormányu ország dolgaiba va
lóságos keresztényi tett, mellyet e hálátlan nép eléggé megkö
szönni tudni soha sem fog . . . Add át Lazarew a palaczkot . . . 
&z embernek béketűrésre és sziwidámitóra van szüksége, midőn 
e népcsürhék hálátlansága eszébe jut. Te pedig olly önző vagy 

mintha ez arakot egyedül akarnád elkölteni; alig birja az ember 
kivájni kezeidből. 

— Nem biz én — felelt Lazarew — de e sódar, mellyet 
Gornarow barátunk kegyéből birunk — annyira ízlett, hogy pa
laczkot, Georgiát, asszonykormányt és kormánypolitikát egy
aránt feledék . . . . Ad vocem asszony kormány — van-e annál 
nevetségesebb, mint midőn asszony akarja a kormány gyeplőit 
megragadni ? 

— Ohó, barátom — kiáltá nevetve a rőthaju örnagysegéd 
— e tárgyban neked nincs Ítéleted; te a királynőnek személyes 
ellene vagy; ugy hiszem, ha találkoznátok, kiforrázná szemedet; 
ha ha ha! Valóban azt hiszem ez idő óta nem mertél szeme elé 
kerülni. 

— Óvakodjál a tréfát határain túl űzni — szólt az egyszerre 
mogorvává lett Lazarew. 

E perczben megnyílt az ajtó s egy alsóbb rangú segédtiszt 
lépett be, kezében viaszos vászonnal borított iratnyalábbal. 

— Felkölt-e Ö excellentiája a kormányzó? — kérdé a szokott 
tisztelgés után egyikéhez a tábornok segédeinek fordulva — 
igen fontos sürgönyök Péter várról. 

— Beléphet ön — szólt odavetve a segéd s a társalgás za
vartalanul folyt tovább. 

— Valóban — szólt a fentebbi lángész — Lazarew barátunk 
helyzete egyike a legkellemetlenebbeknek. A nő egyébiránt 
szép és el vitat hat lanuí férfi erélyű; termete, viselete a mesés 
Thómárra a scythák hatalmas királynőjére emlékeztet; én ve-
szélyesb ellenségnek tartom őt bárminő férfinál, mert utoljára 
is vannak olly társadalmi szabályok, mellyek gátait, mi férfiak 
nők irányában át nem hághatjuk s mellyeknek védtelenül ma
radt nyilatait ők ellenünkben rohamra használhatják. Azonban 
mint jó barát, vagy ennél több a négy szem közti találkozástól 
sem irtóznám. Mit szólsz ez eszméhez Lazarew? . . . 

Lazarew felelete elmaradt, mert e pillanatban megnyíltak a 
belső ajtók s azokon a kormányzó lépett ki vidáman, teljes dísz-
öltönyben, papircsornóval kezében. A tisztek mindannyian fel
ugráltak s katonai feszbe helyzék magokat. 

— Örvendek uraim, hogy önöket illy szép számmal látom 
— szólt a tábornok — s addig is, mig az érkezett kitüntetéseket 
és előléptetéseket ünnepélyesen tudatnám, szerencsésnek érzem 
magamat önöknek a felséges czár teljes kegyét és megelégedését 
átadhatni. 

A tisztek meghajták magokat. 
— Ezen kivül — folytatá iratai közt lapozva a tábornok — 

egy igen érdekes, de ép olly csiklandós sürgönyt kaptam, melly
nek tartalmát, minthogy még ez órában teljesíttetnie kell, nincs 
miért elhallgatnom önök előtt. E sürgöny Georgia királynőjét 



illeti, kit még ez órában el kell fogatnom 8 meg kell indítanom 
Moszkau felé . . . Nos uraim — kérdé mosolyogva a tábornok 
— kinek van kedve a szép királynőnél illy kora látogatást 
tenni ? 

A tisztek arcza komolylyá vált, s dicséretükre legyen mond
va, e gyalázó szerepre egyik sem vállalkozott. Azonban minden 
szem Lazarew ezredes felé fordult, kinek arcza egyszerre láng
vörössé löu. Helyzete valóban kényes volt; társai azt hihetek, 
hogy a királynő előtt megjelenni, annak egykori fenyegetése 
miatt fél. Ez eszme döntött. 

— Tábornok ur — szólt — én a küldetést magamra vállalom. 
— Ah! igaz — szólt, a tábornok — igen örvendek, hogy 

az ügy illy határozott kezekbe jut; önök ismerik egymást, ime 
ezennel átadom az elfogatási parancsot. 

A tábornok szobáiba ment, — Lazarew eltávozott. 
— Valóban szeretnék valahogy ez érdekes talákának ta

nuja lenni — monda nevetve a lángész. 
A tisztek mindannyian nevettek. 

VI. 
A királynői alvóterem csendét mi sem zavarta egyéb az 

óra-inga egyhangú ketyegésénél, mellynek aranyozott öltönyü 
márvány angyalait a rózsaszín függölámpa halvány fénye meg-
világitá. 

A bibortüggönyök, mellyek a királynő és gyermekei ágyát 
fedek, le voltak bocsátva, s a sürü és gazdag növésű gyephez 
hasonlító szálas szőnyegen, mintegy belehalva feküdtek az arany-
sott karszékek, félretolt asztalok és ringák, festői rendetlenség
ben, a mint az előtti estve hagyattak. 

Az ablak előtt lebocsátott nehéz függönyökön a világosság 
egyetlen sugara sem képes betörni még, s a szoba csendje sem
mi által sem zavartatik. 

Tehát a királynő alszik. . . . Ne háborgassuk. . . . Almában 
most talán trónján ül, fenn, magasan, honnan egész Georgia be
látható; előtte tenger népség, az ország minden népfajai; min
denkinek igazságot oszt; a jót megjutalmazza, a roszat megbün
teti, — Isten szerepét gyakorolja a földön . . . s olly boldogító 
örömet érez, midőn a nép ajkán , végig a hosszú völgyeken, 
széles tereken felzeng hozzá a háladal! . . . Oda fordul mellette 
álló férjéhez és szemében örömkönyekkel kérdezi : hallod Eris
taw? . . . Vagy ágaskodó fehér paripán lovagol; körüle óriás te
kék zugnak; a nehéz csata-kígyók dörgése, az apró-fegyver tüze, 
s a haldoklók nyögése pokoli lármában olvadnak össze, — de ő 
csak halad, — jobbjában kivont kard, baljában fehér lobogó— 

- Szemben vele, az ellenség dulakodó setét tömegén tul, vér borí
tott lovag közéig; előtte holtakkal teritett utczát nyit az ellen ; 
a csata foly, a fegyver cseng, a golyók üvöltenek, olly iszonyú 
e vérpatak és hullák halmai! . . . Végre egymáshoz érnek, egy
más karjába omlanak s a tömeg lelkesülten zúgja : győzelem, 
győzelem l S ö kifejlik az ölelő karokból; végig tekint a büszke 
georgiai harczsorokon, s örömkönyüs szemekkel kérdi : hallod 
Eristaw?-. . . 

Vagy végre távola kaukáz egyik regényes völgyében ül; 
feledve világtól és emberektől, de körülvéve virágtói és gyerme
kektől. — A korona vágya, az országok sorsa nem zavarja többé 
boldogságát. — Ott ül terepély tölgy árnyában férje mellett, ki 
édes hangokon beszél a mult gyermekkor örömeiről s a jövő re
ményeiről; a kettő közt történtek el vannak feledve 1 Alább rózsa-
lugosból szöghajú gyermek dugja ki fejecskéjét picziny szájával 
vidoran kiáltva : „apa, édes apa ! t (—s ö szerettéhez hajlik öröm
könyüs szemekkel kérdezve -. hallod Eristaw? . . . 

E pillanatban a hálóterem ajtaját erőszakos csapás tolja be, 
s a királynő rémülten riad föl álmaiból. Aztán perezre függö
nyeit vonja szét, de csak hogy annál összébb keljen szoritnia. 

A szoba közepén egy alsóbb rangú tiszt kíséretében Laza
rew ezredes állott. 

— Asszonyom! — kiáltá vadul — ön e perezben követni 
fog; íme ö felsége parancsa, a szekér alant vár reánk. 

Mária alig tudott meglepetéséből magához térni. 
— Honnan vette ön e merészséget — kérdé végre, hogy 

egy nó liákiteremébe jelentés nélkül belépjenkhntB^l 

— Asszonyom tréfára nincs időm; parancsom világos. 
— Ezt ö felsége a czár illy modorban nem parancsolta, nem 

parancsolhatta. . . . Igy nem lehet, nem szabad bánni növel, s 
annál kevésbbé egy királynővel. 

— Még egy perez asszonyom, és erőszakhoz nyúlok, ra
gadja fel ön ruháit és kövessen e pillanatban! . . . 

— Ime tekintse ön alvó gyermekeimet monda pillanatra 
ellágyulva. — De hát Istenem lehetséges-e? . . . Lehet-e így 
bánni velem ? 

Lazarew egy lépést tett előre. 
— Ismétlem — szolt — hogy e pillanatban erőszakkal fo

gom önt kivonni párnái közöl. 
— Azt merd ! — kiáltá a királynő, és tigris tekintettel né

zett végig az ezredesen. — Az lesz utolsó lépésed ez életben — 
folytatá a düh, megaláztatás és boszú miatt fuldokolva. — De 
nem nem — szólt valamivel nyugodtabban — tanácslom önnek 
ezredes — lépjen vissza az előterembe; rendeljen, ha tetszik, 
őröket s várja be mig én és gyermekeim felöltözünk . . . én kö
vetni fogom önt; erőszaknak engednem kell, — bár kijelentem, 
hogy e tény ellen Isten és Georgia nevében tiltakozom, és ünne
pélyes óvást teszek személyem vagy gyermekeim elhurczolta-
tása és sérelme ellen. Igen uram! — és szavaimnak érvényt 
szerezni tudok a czár és világ előtt. — Hivatkozom a világtörté
net könyvére, melly bizonyítja, hogy soha illy barbár tett bosszu-
latlan el nem követtetett. 

A szerencsétlen nö igen is érezte, hogy kivel van ügye, 
azért kapkodott olly kétségbeesetten a mentő okok után. — De 
még sem hihette, hogy ollyasmitöl kell tartania, mi a jövő perez
ben bekövetkezett. 

A királyné ugyanis még mind teljes éji pongyolában volt, 
s összevont ágyfüggönyei közöl csak fejét dugta ki. Rémülete és 
boszusága hevében azonban nem vette észre, hogy alabast lá
bainak egyike a függöny redőnyei közöl kifejlett, s már perczek 
óta czélpontjául szolgáli a vad katona szemeinek és boszuál-
lásának. 

Lazarew többé mit sem szólt, hanem hibetlen vakmerő
séggel előre lépett, s a gyönvörü lábat megragadva, durván 
kiáltá : 

- Most jönni fog ön asszonyom; a perez lejárt. 
Lehetetlen leírni azt a változást, mi a függönyökből 

rögtön kifejlett georgiai nőn átrohant. — Nyílnál sebesebben, 
gyorsabban mint gondolat ragadta le az ágya fölötti tört, s mi
dőn az ezredes erejének engedve az ágy előtti szőnyegre térdeire 
esett, a tör már átjárta Lazarew keblét, s az élet nélkül feküdt 
ott a boszuló angyalhoz hasonlító nö lábainál. 

A királynő igazat mondott volt, midőn megjövendölé Laza-
rewnek, bogy akkor látja öt térdein, midőn ö maga haldokolva 
fog feküdni előtte. 

Lazarew segédje kardot vont, s nemtelen vágásokat tön » 
véd- és meztelen nö tagjaira, ki dühéből magához térve, ruháit 
kapkodá. 

A szívtelen nem volt képes felfogni, hogy Georgia király
nőjének nem azon sebek fájtak, mellyeket fegyverével, hanem 
mellyeket szemével ejtett szeplőtlen tagjain. 

Még folyt ez egyenetlen küzdelem, midőn egy hátulról in
tézett rettentő ökölcsapás a vagdalkozó tisztet is földre teritá 
s az ajtóban megjelent — Eristaw. 

A királynő Öltözetén több helyt csorgott a vér, de kapott 
sebei nem gátolák öt, hogy ágyába vissza ne szökjék. 

A zajra és Lazarew halál-hirére orosz katonaság tódult» 
szobába. 

— Eristaw 1 — kiálta a királynő — miért nem engedtelek 
tenni; most már minden késő! 

A királynő összerogyott; a sebeiből kiomlott vér elvesztése 
megfosztá eszméletétől. 

öntudatlanul öltöztetek föl; rakták szekérre; gyermekei 
az összevagdalt lázbeteg nőben sehogy sem akartak ráismerni 
anyjokra. 

Midtín újra eszméletre tért, a setét ég sehol sem volt többá 
Georgia langy levegőjét dermesztő hideggel érzé fölcserélve, 
s egy tekintet elég volt reá, hogy megtudja hol van : az érzel-



mek, álmok, remények temetőjében, Oroszország rideg ke
belén! 

* 
# # 

Georgia, mint levert kígyó feküdt az északi kolosz lábai 
alatt; de nem e csekély, bátor nemzeten mult, hogy kétségbe
esett mozgalmai, mellyekkel e lábak alól menekülni akart, nem 
sikerültek. 

A XlII-ik Györgyöt megelőző Heraclius király fia, Sándor, 
felkölté az avarok khánját,és 20,000rnyi erőt állított az oroszok 
elé ; de az árulás megrontotta őt legszebb győzelmi- és boszu-
menetében. Serege bekeritteték és szétveretett; maga bujdokolni 
vala kénytelen. 

1832-ben viszont egy nagy, egész Georgiát behálózó össze
esküvés fedeztetett föl , mellynek fejei együl-egyig Szibériába 
hurczoltattak , az ólombányák munkásait szaporítani. E szeren
csétlenek közt. lehetett olvasni az Eristáw,Tsawtsewadzse Andro-
nikow stb. neveiket is. Georgia virágai beültettettek a földsarkok 
jeges földjébe, viruljanak ott is ha tudnak! . . . 

Illy csapások után elvesztve nemességét és egykori bajno
kait, lecsöndesedett, elzsibbadt Georgia. 

De királynője meggyaláztatását, nyomorbani halálát soha
sem fogja feledni, s ha nyílik ut, mellyen hatalmas ellenségén 
boszut állhasson, a vett sebekről bizonyosan megemlékezik. 

Gyöngyök a világtörténetből. 
A. „Vasárnapi Újság" olvasóinak. 

Közli : E R D É L Y I J Á N O S . 

(Folytatás.) 

Média, Persia és Lídia. 
2. Kisázsia partjain terjedt el Lídia, Persiától a Halisz (ma 

Irmák) vize választá; földe igen termékeny és kies; lakosai gaz
dagak, de idővel legpuhábbak s romlottabbak minden ázsiai nép 
között. A Paktolus és Hermus vizéből aranyat mostak; arany 
és ezüst pénzt készíteni, vendégfogadókat állítani, a gyapjút szí
nesre festeni, az erezet megolvasztani, stalán bányákat mivelni, 
ugy szinte a festészetet is gyakorolni, ők kezdek először. 

Lídia fővárosa volt Ssárdes, hol a királyok laktak. Ezek 
között legutolsó volt Kréams, roppant gazdagságú fejedelem, ki 
magát hívé az emberek között legboldogabbnak. ö meggyőzvén 
vagy elkergetvén az Elöázsiába tolakodott népeket, Lídia hatal
mát tetőpontra emelé, de meg is bukott nemsokára. Ezen király
ról fogunk néhány nevezetes dolgot elmondani. 

a) Egyszer tneglátogatá öt Szóion, átheni bölcs és régi ba
rátja, és midőn mutogatná előtte kincseit, remélve, hogy őt fogja 
legboldogabbnak tartani, hozzá illy kérdést intéze : „Kit tartasz 
te, bölcs barátom, legboldogabb embernek?" Szóion pedig vála-
szolá : „Telioszt Athénből, mert éltében még virágzott és tisztel
tetett hazája. Ezen kivül derék fiai voltak és ttedves unokái; az
tán vén korában meggyőzte a haza ellenségeit, s legdicsőbb ha
lállal mult ki a csatamezőn; polgártársai végre azon helyen, hol 
elesett, sírba tevén nagy pompával tisztelék emlékezetét. 

Ekkor ismét Krézus : „És ki előtted a második boldog ?" 
remélve hogy második helyre csakugyan őt fogja tenni. Szóion 
pedig feleié : A második helyre teszem Kleobis és Bitón testvé
reket Árgosból. Ezeknek van annyiok, a mennyi elég; azonkívül 
hős fiak ; jutalmat nyertek a fegyverjátékon. Történvén egyszer, 
hogy az istenség tiszteletére nagy ünnep rendeztetek, saző igen 
öreg anyjok is el akara menni, de nem bírt magától, vonó mar
háik pedig a mezőn valának. A két ifjú, hogy ki ne fogyjanak 
az időből, egy szekérbe fogta magát, öreg anyját ugy vitte a 
templomba. Szinte egy óráig tartott az ut, ellepve czifra ünnepi 
sokasággal, melly között el kellé haladni. „Ah minő szerencsés 
snya, kinek illyen fiai vannak!" hallatszott a néptömegböl. A 
férfiak inkább a két ifjú nemes lelkét dicsérék, az asszonyok pe
dig az anya állapotát csudálták. Nemsokára ez ifjúkat a leg
szebb sors érte; mert midőn néhány perez múlva elvégezvén az 
áldozatot, és szent lakomát, anyjok örömmel telve imádkoznék, 

hogy az ég áldása szálljon reájok : elalvának a templomban s 
föl sem ébredtek többé, hanem szép csendes halállal kimúltak. 
Polgártársaik arczképöket Delphibe vivék, erényes voltukért 
oszlopot emeltek nekik. Igy beszélt a bölcs Szolon. 

Krézus pedig várván , hogy őt fogja boldognak nyilatkoz
tatni, bosszúsan kérdezé a bölcset : „az én szerencsém olly sem
mibe veszed, hogy közrendű magános emberekkel sem tartasz 
egyenlőnek?" Szóion pedig feleié : „Oh Krézus! igen nyomorú 
az ember élete; igaz, te gazdag vagy, és sok emberen uralkodói; 
de a mit tőlem kérdezel, nem mondhatom rád mindaddig, mig 
nem látom, hogy szép halállal múltál ki. És igen nagyon té
vedsz, ha hiszed, hogy kincs boldoggá tesz embert. Jó egészség, 
tiszta lelkiismeret, sokkal becsesebbek ; ha mellettök megvan, 
a mi szükséges, lehetünk elégültek s boldogok. De még ekkor 
sem mondhatja magáról senki, hogy boldog, mig él, mivel min
den nap jöhet balszerencse, s a boldogsághoz pedig nyugodt, 
csendes kimúlás is szükséges. 

b) Szóion halála után, egymást követé a szerencsétlenség 
Krézus életén. Ugyanis volt két fia : Atisz az idősb, derék fiu, 
társai közt kitűnő, a fiatalabb szinte erős ifjú, de néma. Krézus 
egyszer álmodván, hogy Atiszt hegyes vas ölé meg, olly nyug
talan lett, hogy fiát tűstént házasságra készítvén, minden had
járat, fegyverjáték vagy vadászattól visszatartóztatá, közel sem 
engedé hozzá a hegyes szerszámokat. 

Fia lakodalmát akará épen tartani, midőn egy idegen jöve 
hozzá, pártfogást esdekelve. Ki vagy te ? tudakozá Krézus. — 
Nevem Adraszt, feleié az idegen , vigyázatlanságból megöltem 
fivéremet, atyám házából elűzetem, kitagadtatám. Krézus vála
szolt : jó ismerős fajtából eredtél, ide barátokhoz jöttél, itt ma
radsz házunknál, meglesz mindened, tűrd békén a szerencsétlen
séget. Egyszer épen ez időtájban panaszt tesznek Krézus előtt, 
hogy vadkan pusztítja Olymp hegye körűi a határokat, s kerék 
hogy eresztene el fiát, Atiszt, s vele néhány ifjú vadász, aztán 
jó ebek is mennének a vadkan megölésére. Krézusnak eszébe 
jutván álma, nem akará bocsátani Atiszt, ki megértvén a dolgot, 
ekkép szóla atyjához : Hát ennyire el kell-e aljasodnom, hogy 
minden férfias időtöltés megtiltassék tőlem, szobában üljek asz-
szonyok között; a mi eddig legtisztességesebbnek látszott, hogy 
harezon vagy vadászaton tüntesse ki magát a fiatal ember, most 
eltiltatik tőlem? Hogyan menjek emberek közé, mit mondanak 
polgártársaim, mit ifjú feleségem ! Krézus válaszolá : tudod, 
mit álmodtam; én miattad vagyok illy aggodalmas. — Igen, 
monda a fiu, de te atyám, hegyes vassal álmodtál, s nem hegyes 
vas a vadkan foga; mi nem fogunk férfiakkal harczolni; azért 
engedj vadászatra mennem, s légy nyugodalomban. 

Midőn fia kérésének többé nem lehetett ellent állnia, Ad-
rasztot adá mellé Krézus, illy szókkal : „én téged nyavalyást 
befogadtalak, mindennel elláttalak, most visszavárom a kölcsönt; 
légy fiam kísérője a vadászaton." Adraszt feleié : ..bizony n^m 
mennék máskép, de mivel te, kinek hálával tartozom, ugy aka
rod, készen vagyok." Igy Adraszt; és erősen fogadá, hogy a legna
gyobb vigyázattal lesz fiának épsége, élete fölött. — Már Olym-
pon voltak a vadászok, kutyáik felverték a kant; de a mint kö
zelebb mentek a vad felé, ez, egész dühvel rohant Atiszra. Ad
raszt dárdát lökött rá, de a vad helyett Atiszt éré, ki azonnal 
lerogya, s meghalván : az álom beteljesedett. 

A hír előre futott Krézusboz, nemsokára pedig hozák Atiszt 
holttestét. Sőt Adraszt is, mondhatlan jajveszékeléssel, s meg
állván a test mellett, megadá magát Krézusnak, hogy a halott 
mellett öletné meg őt. Oh Krézus 1 te nagy jót tői énvelem, én 
neked hálával tartozám, de olly szerencsétlen vagyok, hogy 
előbb testvéremet, most pártfogóm gyermekét végzem ki, kö
nyörgök halálomért. Krézus szánakozással monda : „Ó szeren
csétlen Adraszt! miért állanék én bosszút terajtad; elég, ha te 
magad ítéled magadat halálra; nem is te vagy oka a szerencsét
lenségnek; tudom én, hogy a sors ki volt rám mérve az Isten
ségtől" . . . Most kezdé belátni Krézus, minő igazat monda Szó-
Ion, 8 emlékezek szavaira. Atiszt nemsokára eltemették, Adraszt 
nem bírván az életet, éjjel titkon a sirhoz mene s ott magát 
meggyilkol A. 

c) Krézus két esztendeig gyászolá fiát, de még mind nem 



telt be keserűsége pohara, s többet kellett szenvednie folyvást. 
Régen forgatá elméjében, hogy Persiát meghóditsa, és Cziruson, 
Asztiages miatt, kivel rokonságban volt, boszut álljon; azért 
hadat indita ellene. De a persa hóditó, Czirus, mind közelebb 
jöve a lid birodalom felé. Darab ideig egyforma szerencsével 
folyt az ütközet, de utoljára gyöngébbnek érezvén magát Kré
zus, visszavonult; Czirus pedig használván az alkalmat1, utána 
ment nyomon. Azonban a főváros, Sárdis alatt nem várt erővel 
találkozott, különösen a lovasság miatt, melly Krézus hadának 
föerejét tette. Czirus leginkább Harpagosz tanácsára a teherhordó 
tevékről levette a pogyászokat s rajok lovaskatonai ruhába öl
tözött férfiakat ültete, jól'tudván, hogy a ló félvén a tevétől, ez 
által megzavarja Krézus dovasságát. Ügy is történt, de a lidok 

Nemsokára készen vala a máglya, és Krézus rajta, bilin-
csekben. Mielőtt lángok között lelné végét, megfordula eszében 
az atbenei bölcs s emlékezek szavaira, mellyeket az emberi sors 
változandósága felöl mondott, mire keservesen felsohajta. Ké
sőbb mély csendesség közepett háromszor kiáltá Szóion nevét. 

Czirus azonnal figyelmessé lön, s kérdezteté : kit hína se. 
gitségül. Krézus nem akart felelni, de további ösztönzésre el-
mondá Szóion intő szavait, mellyeknek igazsága felől most 
győződik meg valóban. 

A persa hóditó megdöbbene előadásán, visszaborzadt azon 
gondolattól, hogy Krézust megégesse; de a máglya már körös
körül lángolt , és parancsolá eloltani. — Emberei ugyan el
kezdték az oltást, de haszontalan lett volna minden emberi fá-

A pesti dunapart és 1 nczhid. 

leugrosván lovaikról, gyalog kezdenek harczolni mind hiába, 
mert futásra kényszeríttettek s a város ostrom alá vétetett. 

Az ostrom igen sokba került a persáknak, derekasan védvén 
magát Krézus; de utoljára mégis bevétetett az egy titkos útnak 
felfedezésével, mellyen Czirus katonái az ostrom tizennegyedik 
napján belopózkodtak a város falai közé. Egy persa katona épen 
Krézust rohaná meg. Krézus nem sokat gondola már az élettel; 
rá nézve mindegy volt a halál; azért nem is védte magát; ha
nem fia, a néma, látván atyja veszedelmét, félelem és szoron-

tartatásai közepett nagy erőködéssel kiáltásban töreki, mondván : 
Imber, ne öld meg Krézust 1 Ez volt a királyfi első szava, s ezen

túl mindig tuda beszélni; de Krézus csakugyan elfogatott, s 
élve került Czirus elé. 

radság, Krézusnak el kell hamvadni, ha észrevétlenül felhő nem 
kerekedik s el nem öli a lángokat záporával. Igy megszabadult 
Krézus a haláltól; mikor Czirus illyen kérdést intéze hozzá: 
Ugyan Krézus, kinek a tanácsából lettél te barátból ellenségemmér 
Oh Czirus! feleié a fogoly, senki sem olly esztelen, hogy többre 
becsülje a hadat békénél, mert békében fiak temetik el a szülé
ket , hadban szülék a fiakat. A rosz lélek vitt arra engemet. í& 
hallván Czirus, s látván, hogy Krézus megbáná tettét, mag* 
mellé ülteté őt, vele nagy emberséggel bánék s nem egy izt>eI1 

kérte ki, és fogadta el tanácsát. 
Azonban Czirus halála szinte az emberi sors változandósága* 

példázza, őt ki annyi népet meghódita, elhagyá végre a sze
rencse; Hadakozó természete mindig háborúra ösztönzé, s ugj 



írják róla, hogy a masszagéták, egy sczitha fajta nép, aem ma
radhattak tőle. E népen akkor Tomiris nevü királyné uralkodott, 
kihez követséget küldött Czirus, mintha feleségül akarná kérni, 
de észrevevén a nő, hogy nem az ö kezére, hanem a masszagé
ták országára vágyik, elutasitá követeit. Már jól előrehaladt 
Czirus, midőn békeért külde hozzá Tomiris mondván : Hagyj 
fel szándékoddal Czirus, mert fejedre fordul, a mit nekünk ké
szítesz. Ekkor Czirus tanácsot tárta, és elhatározá a hadat. 
Egyedül Krézus, kit mindég magával hordott, inté őt, hogy ne 
harczoljon mindig vaktában. A mint a masszagéták országába 
lépett Czirus, nemsokára csupa ravaszságból visszavonult, s út
jában sok bort hagyatott el, hogy az üldöző ellenséget lerésze-
gitse, s rajtok Ütvén meggyőzze. Ugy is történt, A masszagéták 
semmi bajt nem sejdítve, lerészegedtek. Czirus megtámadá Őket, 
győzedelmet is vön rajtok, közülök kit elfogott, kit megölt. 
Ugyanekkor elveszett a sereg fővezére is, ki Tomiris királyné 
fia volt, magamagát meggyilkolván. 

Tomiris királyné igec felboszankodva, uj sereget gyüjte, 
megütközött a persa erővel. Rémítő volt a viadal; de Tomiris 
királyné annyira tüzelé katonáit, hogy a persa tábor utoljára 
megveretett, s vitéz királya is halva maradt a csatamezőn. A 
királyné parancsolá, hogy hoznák elé Czirus holttestét. A mint 
elhozák, fejét levágatá, és embervérrel megtöltött vederbe, vagy 
tömlőbe vetve, monda : Te fiamat vesztéd el csalárdsággal, én 
tégedet vérrel tartalak jól. 

(Folytatjuk.) 

Pesti danái rakodópart. 
A lánczhidon alól és fölül, a pesti hídfő mellett, mintegy 

két év óta látunk jó darabot a dunapartból deszkákkal elpalán-
kolva. A hídon fölül egy ideiglenes pajtaforma épület is áll, 
mellyre ez van irva : „Donau-Quai-Bau-Bureaux". Ha az ember 
a lánczhidról letekÍDt az elkerített térre, roppant kőhalmokat lát, 
mcllyekből a természetes dunapartnál jóval beljebb, benn a víz
ben falat épitnek. 

Kevés ember megy a hidon át, hogy ez építkezésen meg ne 
akadnának szemei, és nagy számmal vannak, kik nem tudják az 
okát, miért épitnek a lánczhid mellé ollyan erős falakat a Du
nába; tehát ugy hiszszük, hogy nem lesz fölösleges egy kis fel
világosítás. 

„Quai" a hajókázható vizek melletti mindenféle nyelven, s 
a hajósok által széltiben használt kifejezés, mely alatt olly sza
bályozott kikötőt kell érteni, hol nem vesztegelnek, hanem csak 
le- és felrakodni állanak meg a járókelő hajók. 

Természetes hogy itt nem a tótfalusi kenyeret és gyümöl
csöt, vagy az ó-budai zöldséges hajókat kell érteni, hanem ollyan 
nagyobbszerü kereskedelmi hajókat, mellyek világkereskedelmi 
czikkeket szállítnak, minden órájuk drága, s ennélfogva rendkí
vül fontos rajok nézve, hogy mindig biztos medrü parthoz áll
hassanak a hol dolguk van. 

Hlyen kikötő lesz az, mellyet a pesti hidfó mellett épitnek, 
mellyet, minthogy még eddigelé sehol Bem olvastuk magyar ne
vét, ezennel Imegpróbáljuk „rakodó-part"-nak elnevezni, s ha 
elfogadtatik, akkor a „Pester Donau-Quai-Bau-Bureaux" bátran 
lefordíthatja czimét „Pesti dunai rakodó-partépitö hival"-ra. 

A pesti rakodó-partot, melly mai képünkön ugy van leraj
zolva, a minő lesz terv szerint, ha elkészül, a Dunagözhajózási 
társulat építi. A hidon alóli a börze irányában, a hidon fölüli a 
Bélautcza irányában végződik; ennek hossza 73 ; i ,„, amazé 60 öl. 
Területe a felsőnek 1800 • ölre, az alsóé 1900ra van kiszámítva. 

Nemcsak a kereskedelmi hajózásra hasznos vállalat ez, ha
nem Pest város is tetemes dunaparti földet nyer általa, mert 
jó része a rakodó partnak leereszkedik a Dunába, a már több év 
előtt megállapított dunasznbályozási előmunkálatokkal összhang-
zólag. 

A vizfelőli kőfal 18 — 19 lábbal lesz magasabb a Dunaviz-
állás 0 pontjánál. Ezen 6 láb vastagságú fallal összesimul a 
rakodó tér talaja, melly alól kövezve, 8 a kövezet fölött márvány 
lapokkal lesz borítva E talajon tul a város felől ismét kőfal 

emelkedik, melly 12 lábbal lesz magasabb a belső falnál, s illető, 
leg a talajnál. 

Mind a két rakodó-part végén egyik faltól a másikig díszes 
öntetü vas rács fog nyúlni kapukkal, mellyeken a terhelt szeke
rek fognak ki s bejárni. Mind a két fal végén lesznek 8 szegletU, 
4 ölnyi szélességű, s a 0 pontnál 36 lábbal magasabb toniyócs
kák ; ugyanazok, mellyekre a rajzoló zászlókat illeszte. A végső 
vasrosztélyzat 8 láb magas, ellenben a várasfelöli falon végig 
nyúló csak 4 lábnyi leend. 

Az igy elkészített s bekerített téren különféle épületek is 
lesznek, legnagyobb részt raktárak, mellyeknek lapos fedélzetük 
a varosfelöli falon fölül nem fog emelkedni. 

Említést érdemel még a 75—80 mázsányi négy jégháritó, 
mellyek sphinx alakban öntött vasból készülnek. oo 

Kende vitéz. 
Sisak, pánczél vala rajta — 
Készen állt a vár udvarra, 
Talpig készen vitéz Kende, 
S kiáltott a fegyvernekre : 

„Nyergelj nekem, nyergelj 
Édes szolgám Gergely I" 

,Uram, uram az Istenre í 
Hova mégysz illy fergetegbe'?! 
Vihar erre, meg arra is, 
Lehullott a rézkakas is . . 

^Nyergelj nekem, nyergelj 
Edes szolgám Gergely!" 

A korláton hirnök csap át: 
,Uram! haldoklik az anyád — 
S egyetlenegy kívánsága : 
Hogy még egyszer fiát lássa.' 

„Nyergelj nekem, nyergelj 
Édes szolgám, Gergely!" 

Jön a házbél más hirnök is, 
Nagy bú mellé nagy öröm is : 
,Most szült uram feleséged, 
Első fiad, nem néznéd meg?!' 

„Nyergelj nekem, nyergelj 
Édes szolgám, Gergely!" 

Itt a levél a kezemben : 
Az országban veszedelem — 
Az ellenség már ránk csapott, 
Nyergeljetek! . . magyar vagyok. 

Föltették a nyerget, 
S Kende vitéz elment. Tt'Hh Kálmán. 

A nőnem fényűzése Délamerfkában. 
Dr. Meyer a „Luiza herczegnő" nevü porosz hajón a föld 

körül tett expeditió jeles leírásában többi közt igy szól : Azon 
észrevételt tettem, hogy a fényűzés a nők kiváló szenvedélye 
Délamerikában. Európában Iehetlen fogalmat képezni azon esz
telen kiadásokról, mellyekre Délamerikában a nőket a tetszvágy 
ösztönzi, sem az ízlés ingó szeszélye, sem a diszérzet, sem az öl
tözékek váltása, sem a divat rögtöni változásai nem fokozzák 
Szent-Jágóban a nők kiadásait illy magasra. Ruházatuk némi te
kintetben változatlan szabású, és színei mindig ugyanazok. A 
kelmék becsessége , a felkészítésnek igen gyakori megmásitása, 
a rend hiánya, s mindenek felett a megfoghatlan pazarlás fő 
okai ezen határtalan kiadásoknak. A nők Chiliben, még maguk 
a középrendbeliek is, sohasem viselnek más harisnyát és czipöt, 
mint selyemből. Egyházi öltözékük csipke, atlasz és selyem ve
gyitékéből áll, hajukat Franczia- és Angolország leghíresebb 
gyáraiból nagy teknöcz-fésükkel tűzik meg, sőt illyet némellykor 
hiúságból kettőt-hármat is viselnek. Még lakaik belsejében is 
mindig Európa és China legdrágább kelméibe öltözvék. Ez az 
oka, hogy gyakorta elmaradnak szövetkezések, mellyeknek min
den egyéb tekintetből szerencsés eredményük lehetendett. E 
mértékietlen fényűzés mély seb, melly az álladalom jóllétét 
szükségkép aláássa, s naponta tovább harapózik. Ha e helyt ama 
bizalmas közléseket akarnám említeni, mellyeket nekem némelly 
tiszteletreméltó családatyák tettek, ugy észrevételeim kétségte
lenül nagy fontotságot nyernének. Mindazáltal jobbnak látom 
azokat itt elhallgatni. E bajon egyedül jó szerkezetű leánytano
dák felállítása által lehetne segíteni. Olly intézet mint a Szent-
Jágóban létező Mora-féle czélra nem vezet, mert ez a helyett, 
hogy a fiatal hölgyek fényűzési hajlamát kiirtaná, ellenkezőleg 
azt inkább ébreszteni és éleszteni látszik ! 

Ur Isten! a magyar népet, édes véreinket tekintve, kényte
lenek vagyunk fáj ló sziwei megvallani, hogy a fényűzés és hiú
ság a mi nőnemünknél is néhány évtized óta kétségbeejtő arány-



ban terjed, mondhatni általánosul, pedig az alsó osztálynál nem 
kevésbé, mint a fensőbb rétegekben. Ez nagy hiba, ez kimond-
hatian szerencsétlenség, mert a fényűzés és hiúság hőforrása 
minden egyéb családi bajoknak, éa fájdalom őseink tiszta erköl
csének romlását vonjamaga után. A hírlapok szerint, a jelenlegi 
sztik időkben minden egyéb üzlet- és keresetmód pang, csak a 
női fényűzésre vonatkozó foglalkozások, a selyem- s szalaggyár
tók stb., nem éreznek csökkenést. — Nemzeti intézményeink s 
hagyományaink szerinte név: hölgy, már magában mi tiszteletre 
méltónak tartatik? — Vájjon a tiszta erény vagy pipere teszi e 
ennek lényeges ékességét? Valóban nem. Ideje édes magyar
jaim, hogy más nemzetek kárán okulva, még jókor elejét vegyük 
ezen mindinkább terjedő bajnak, s növelés, hasznos olvasmányok 
terjesztése 8 jó példák által oda emeljük a népet, bogy az emberi 
méltóságot és díszt ne külső csillámban, hanem maradandó tu
lajdonokban helyezze. E{ény, tisztaság, rend varázsfényben tün
teti fel a nőt, és semmi által sem pótolható. — Okos férfi előtt 
azon hölgy legékesebb , legszebb és szeretetre legméltóbb, ki 
egyszerűsége mellett kötelessége teljesítésében keresi legfőbb 
kincsét. B. J. 

A tüz. 
Üle nyomán Dr. Hogydüs. 

Midőn a tavasz szelíd fuvallata hegyet völgyet végig csókol, 
s a kopár mezőségeken ezer virággal tarkázó szőnyeg szövődik, 
a legridegebb ember keble is, a költészet szellemétől meghatva, 
feltárul s szivét a nagy természet feltámadási ünnepe, magasztos 
lelkesítő érzelmekkel tölti be. — Ha száz meg száz szunnyadó 
csíra látbatlan erőtől indítva börtönét szétrombolva, a kelő év
szak, az öröm, a kikelet napja elé siet, a meghidegült embersziv-
ben is édes reménynek , erőteljes cselekvésnek érzeti ébrednek. 

S ki lenne, ki nem üdvözölné ama zsibongó áradó életet, 
mellyel tavaszkor találkozunk, midőn hideg sziklák hasadékaiból, 
rommá lőtt várfalak réseiből s'a téli viharban elesett agg tölgy 
porladó tövéből zöldelő füvet, tarka virágot fakaazt a fényes bo
gárkák egész seregét csalja elő, midőn a pacsirta fenn a magasban 
zengi el dalát s a vándor fecske visszatér régi fészkéhez, melly
ben távollétének ideje alatt holmi kóborló verébcsalád ütötte fel 
tanyáját. 

A tél a merevültség, a halál korszaka, a hó színtelen leple 
alatt minden nyugszik, minden elszenderült, várva remélve a 
kikelet öröm reggelét. Érzelmünk ott, hol állatot, virágot, embert 
nem lát, mindent halottnak tart, s magát a halállal szemközt 
magány sivatagban elhagyatva véli. Igaz , még itt is létezik 
egy rejtett titkos élet, a csillogó jégkéreg alatt s az ingatag hul
lámban, a mozdulatlan sziklában s futóhomokban is egy, sze
münk elől rejtett, parányi növény s állatvilág él és munkál, 
gyűlöl és szeret, hol mi csak halált ős enyészetet lábunk. 

A költök is az élő természetről szoktak dalolni, felhő, patak, 
csillagok élnek dalaikban, de a szél üvöltése, a meny dörgése 
elnémulhat, kiapad a csermely s az éj setét szárnyai holdat, na
pot s a csillagok számlálatlan nyáját szemeink elől eltakarják. 
Sötétség, nesztelenség, csüggedő magány érzete fogja el a resz
kető kebelt, — melly szive gyorsabb dobbanásán kívül mi zajt 
sem halL — S e setét magányban nem volna élet? . . . Hogy ne 
volna, csakhogy látjuk s nem veszszük észre, használjuk s nem 
ügyelünk reá, — s épen mert folyton körülvesz, fel nem tűnik. 

Más alkalommal mondám , miszerint a mindennapi a rend
kívülinél nem kevésbé érdekes, ha azt elég figyelemre méltat
juk. — Az életj, melly minket szüntelen körülvesz, növényben, 
állatban, s enmagunkban is működik , melly rövidíti a hosszú 
téli éjszakát, — s enyhíti a zord éghajlat kellemetlenségeit, 
melly mozgásba hozza a gőzgépek ezámlálhatlan vas karjait s 
melly nélkül a föld terményeit nem ízes étkek alakjában, hanem 
csak nyers tápanyagként izlelhetnők, ez élet az, melryröl sarffc--
lani akarok. 

De mi lehet ez élet? bol láthatjuk? kérditek, — hiszen 
másutt mint növényben s állatban életet nem ismerünk. — Igaz, 
élő testnek tartjuk egyedül azt, melly egészet képez, 8 olly ré
szekkel bir, mellyek segélyével tápanyagot kívülről szerezve, 

fejlődik, nagyobbodik, egy bizonyos fokig nő, mellyet elérve 
ismét fogy s végre feloszlik. — Mi okozza mindezt? bizonyos 
erők, — s mik ez erők ? a testek azon tulajdona, miszerint bizo
nyos feltételek mellett bizonyos körülmények között, egymáít 
felkeresik, egymással egyesülnek s ez által más testnek előállí
tására törekednek,—melly az alakítók mindegyikétol különbözik 
színre ízre súlyra,— s e folytonos harcz ép ugy foly a kemény, 
hideg kard vasban, mint a fejlődő rózsa bimbóban s az ember 
testében. 

A fényes vas a szabad, főleg nedves levegőnek kitéve fényét, 
simaságát veszti, vereses szint ölt, szóval rozsdásodik; a szöllö 
édes.czukor tartalmú nedve szeszes lelkesítő itallá, ez ismét csí
pős izü eczetté változik, a meggyújtott faggyúgyertya szemeink 
elöl fogy, s nem tudjuk hova lön a faggyú, viasz, melly a gyertya 
belét körülvéve; elégett, a tüz megemészté fogjuk mondani, de 
ezzel csak más nevet adánk a tüneménynek, de a kérdésre: hova 
lett a viasz, faggyú, mi legyen a tüz ? nem feleltünk. 

Mint az emberszivben ugy minden testben, az egész anyagi 
világban az ellentét meghasonlást szül, tunyán szegülve ellen a 
kibékülésnek, örökké távol kívánná tartani az egymást gyűlölő
ket. — De az élet az ellenségeket egyesitni, kibékíteni meg nem 
szűnik, ép az ellenkező keresi fel egymást, ép az ellenkező von
zódik az ellenkezőhöz , hogy kibéküljön vele s egygyé olvadjon. 

A harcz eredménye a béke; s mint az emberi élet fénypont
jában , a szerelemben legszebb alakot ölt, a legfényesebb tüne
ményt képezi, ugy az (úgynevezett) élettelen testek vegytani 
életének virága a láng ragyogó fényöltönyében s égető hevében 
tűnik fel. Az élettelen testek egyesülése, vegyülése, ezek életét 
képezi, s ezen úgynevezett vegytani élet tökélye az égés, vagy 
mint közéletben mondani szoktuk — a tüz. 

Az égést, a tüzet köznapi szükségeinkre felhasználjuk a nél
kül, hogy azzal: mint történik ez? sokat törődnénk. Az égő test
nek ínegsemmitésével, meleget s világosságot kívánunk előidézni, 
— de milly csata foly le égés alatt a tűzben, — mint sodorja 
magával a láng az égö testeket, s vájjon, fa, szén, olaj, viasz, 
zsiradékon kivül más testek, p. o. az érezek, vas, ólom, mész, ég
nek-e vagy sem , lehet-e ezekkel is tüzelni? azzal keveset vagy 
rendesen mit sem gondolunk. — Pedig nincs test, melly égés-át
változás után ne vágyna, mellyet tüzelni nem lehetne, ha azon 
körülményekbe, azon viszonyba jő, melly égésére kívántatik. 

A lángnak rejtélyesen lobogó fénye régóta magára vonta a 
gondolkozók figyelmét, 8 a vizsgálatok kiderítek, hogy nem csak a 
láng, de más tünemények is hasonló eredményt szülnek, hogy 
tehát mindezekben egy közös erő honol, munkálkodik. De hosszú 
tapasztalat s éles ész kívántatott arra, hogy tüzet sejdítsünk ott, 
hol sem meleg, sem fény annak létét el nem árulá. s ezredéves 
tanulmányozás : tűznek nyomát találni egy folyadékban, melly a 
tüz ellenségének, ellentétének tartatott, értem a vizben. 

Az első, legtermószetesb gondolat vala az égést, a tüzet, egy 
önálló, minden testben találtató elemnek tartani, melly az égés
nél eltűnik. Az ókorban a tüzet, finom testnek, egy kén- vagy 
szuroknemnek tárták, melly minden égő testben létezik, s égés 
közben elrepül; a mult század elején Stahl német tudós, egy lát-
hatlan, az érzékek által nehezen észrevehető gyu-anyagról (flo-
gisticon) szólít, de ezzel a régi dolognak csak uj nevet adott, a 
nélkül, hogy a magyarázathoz közelebb ért volna. — A tüz-szét-
bontás maradott; a lég befolyása a tudósok figyelmét kikerülte. 
— Ekkor vették észre, miszerint az elégett test sólya nagyobbo
dott, mi nem történhetett az által, hogy egyik alkatrésze elrepült, 
de inkább az által, hogy az égő testhez más test járult. — A tüz 
tehát nem lehetett felbontás, sőt inkább egyesülésnek kellett 
lennie, az elégett testhez egy más test kapcsolódott.— Lavoisier, 
ezen az égés közben az égő testtel egyesUlö anyagot a lég éle-
nyében találta, s ezzel az égés egész más jelentőséget nyert. — 
Az égés nem volt többé egyéb, mint azégö testnek egyesülése as 
élenynyel, vagyis ha valamelly test az élenynyel egyesült, ezzel 
egy harmadik testet képezett, ez egyesülés közben meleg s világ 
ffjlödik ki, csakhogy néha olly csekély mértékben, misxermt azt 
érzékeink által észre nem vehetni. P. o. ha avas megrozsdásodik, 
vagyis, ha a levegő élenyével egyesülve lassan vasrozsdává vá
lik", ezáltal semmi érezhető meleg vagy világ nem fejlődik, ho-



Ibtt a szén ha élenynyel egyesül, meleget s fényt tetemes mennyi
ségben fejt ki,—ha azonban avasát tiszta élenybe teszszük, ugy, 
hogy gyorsan egyesülhet az élenynyel, gyorsan rozsdásodik; 
ez által nemcsak melegszik, de gyönyörű fénynyel szikrákat 
szórva ég. 

Lavoisier találmány ;i folytán kiderült, miszerint a viz maga 
nem egyéb, mint egy elégett, akönenynek az élenyayeli egyesü
léséből képződött test, — a leghevesebb égésnek terménye. 

Uj világot derített a tüz felé a villanyosság, berzesség 
(elektricitas) feltalálása Ha egy darab spanyolviaszt posztó-
darabbal dörzsölünk s igy ezt könnyű tárgyak p. o. papirsze-
letkék, pelyhek fölé tartjuk, ezek fölemelkednek; hasonló törté
nik ha üveget selyemmel dörzsölünk. — Mindkét esetben a dör
zsölt spanyolviasz vagy üveg setétben világit s ha erősen dör
zsöljük s egy ujunk csúcsához közel tartjuk, a dörzsölt tárgyból 
testünk érintett részébe egy kis szikrát látunk átpattanni. — Ha 
egy kis darabka dugacsfát vagy bodza- belet, selyeroszálra fel
függesztünk s ehez a dörzsölt, spanyolviaszszal közelitünk, ezen 
pillauatban a kis fa közelíteni fog a viaszhoz, — de alig érinté s 
azonnal el fog taszíttatni, a spanyolviasz villacyosságából egy 
részt magába szívott, de alig közeledünk újra a dörzsölt viaszszul, 
s a függő darabka sietve távozand. - E tüneményt villanyos-
ságnak nevezzük , melly a testek szerint két különböző nemü. 
Azon villanyosság, mellyet az üveg selyemmel dörzsölve ad, 
igenleges, tevöL.ges (jele H - ) , — az, pedig mellyet a dör
zsölt spanyolviasz ad, nemleges (—) villanyosságnak neveztetik. 
— Ha különnemű villanyosság egymással érintkezik, villany
szikrát ad. 

Számos vizsgálat 8 kísérlet folytán sikertilt kimutatni, 
miszerint a testek bizonyos sort képeznek, még pedig ugy, hogy 
mindegyik a sorban előzőivel nemleges , utódaival tevőleges 
villanyosságot ad. Legyen ez a sor A. B. C. D. E. F. stb. akkor 
B A-val dörzsölve nemleges villanyosságot, C D E stb. s a töb
bivel dörzsölve vagy máskép viszonyba hozva, tevőleges villa
nyosságot fejtene ki. E sor gyulékonyságuk felett is határoz : a 
legtevölegesb a legégékenyebb s a legnemlegesb a legkevésbé 
égékeny test. — Máskor mondottuk, hogy a kőneny ég, gyúlé
kony , de benne semmi test nem ég; ellenkezőleg az éleny nem 
ég, de benne minden test vigan él és ég, a legégékenyebb s leg
kevésbé égékeny a nemleges és tevőleges villanyosság, egyesü
lése villanyszikrát képez s a láng maga folyton szüntelen ujjuló 
villanyszikránál nem egyéb- — De ezen ellentét az egyesülés 
által kiegyenlítetik, a tüz maga, az ellenkező erőknek egyesülése 
összeolvadása. — Azon köteléket melly a testeket a természetes 
ellentétek által egymáshoz vonja, vegytani rokonságnak ne
vezzük. 

(Folytatjuk.) 

Pótlék Dab helység inezűgAz' laHáff i tekintetbeni 
leírásához. 

E lapok 15-dik számában egy nest a helységb'l hozzám beküldött 
adatban közlöttem Dab helységnek mezőgazdasági tekintetben való leí
rását. — A közlés a népnek a közbirtokosság elleni panasz színét hordja 
magán. Ennek következtében nagyságos Nagy István budapest kerületi 
főtörvényazéki tanácsos ur, mint egyik í'őbirtokos az egyoldalulagos állí
tásokat érdeklőkig a község által indított egész dabi tagosztilyi és elkü-
lönzési ügytölyam jegyzőkönyvét közölvén velem, fölvilágosítást nyertem 
az iránt; hogy: 1. A földek s belsőtelkek elosztása ítéletekre épült egyes-
ség utján történt, s igy a legjobb szántéföldek jöttek a lakosság kezére, 
melly körülmény eredményezhette egyedül azt, mit Makády Lajos közlő 
is elismer s dicsekedve ad elő, hogy a mezőgazdaság olly szép elöhaladá.— 
«al igazán boldog aratásoknak örvend; különösen a belsőségeket illetőleg 
pedig a panasz beadás után ez ügyben történt későbbi egyesség ia, min
den lehető vita kérdést megszüntetett. 2. A szigeti kertekért nem 1770. 
táján kezdtek a lakosok haszonbért fizetni, hanem eredeti oklevél szerint 
az Ráday Gedeon akkori földesúrnak már 1728-ban fizettetett, miután a 
föld mindenkor az uraságé, s csak a rajta termett fa volt a lakosoké a 
szerződés szavai szerint. 3. A szőlőbeli gyümölcstől, a minden terméstől 
szintúgy járna déznia, mint a bortól, hanem az uraságok ezt még eddigelé 
nem követelték. Ez iránt fentisztelt tanácsos ur 1771. május 13-kán kelt 
eredeti oklevelet közölvén, annak tartalma szerint, ha a gyümölcsfák sza
porítása míatt, vagy különben is a ezőlŐmivelés elhanyagoltatik , vagy a 
tőkék kivágatnak , hatalmában áll az uraságnak a mi velőt a szőlőből ki-
becsültetni, vagy ha semmi becsülni való » szőlőben nem volna, azt in

gyen is birtokába vonni: melly jogát azonban e részbeni több kedvező 
ítéletek mellett is sohaegy földesor sem kívánta gyakorlani; sőt, knlönö 
sen a gyümölcstenyésztést illetőleg, a földesurak magok birtokain is e je
les iparágat egész erélylyel karolván fel, örülnek a nép ebbeli < 1, ,h,du
dásának. 

E felvilágosítást az egyenes igazság érdekében megtenni kötelessé
gemnek tartottam, megkérvén egyúttal a hozzám adatokat beküldő 
tisztelt urakat, hogy lehetőleg minden pártszinezet nélkül legyenek szí
vesek tenni közléseiket; mert a mindenkor fel nem ismerhető pártszmezet 
legnagyobb óvatosságom mellett is gyakran tévútra vezethet, e munkám 
hitelének rontására szolgálhat. 

Utolján , miután a nevezett czikk, mint aláírási napja mutatja, egy-
kevéssé késett, megjegyzem, hogy „Mezőgazdasági statisticám" már sajtó 
alatt van. s legalább 25 nagy nyolezad ivre terjedvén, előfizetési ára 2 pfi, 
mellyért a juniushó végére elkészülendő - munkát az utolsó postáig bér
mentve küldöm meg tisztelt előfizetőimnek. Előfizetési határ idő mégushé 
régé. Bővebb hirdetésem eziránt az e lappal társ „Politikai újdonságok" 
2. száma hirdetése* hasábjain fogltnltatik. 

Költ Pest april 21-kén 185fi. (lalgóczi Károly, 
(Pesten. Széchényi sétatér 4. szám.) 

T á r o g a t ó . 
x* (> csász. kir. fensége Albert föherczeg kormányzó- ur, hogy 

meggyőződjék azon károkról, mellyeket a szolnok-debreczeni vasútvonal 
töltésében okozott az árvíz, Karczagról egy lábon (hajó neme) méltózta
tott elindulni, s a Karczag éa Pnspök-Ladány közti „Kunlapos" nevü 
térségen , m.lly most viz alatt van , a dühöngő szélvész veszélyevei da-
czolva Püspök-Ladúny határán kötött ki, hol ünnepélyes hódolattal fo-
gadtatván a járásbeli tisztikar és helybeli lelkészek, elöljárók és lakosok* 
által; innen a készen álló előfogatokon Püspök-Ladányba, s rövid ebéd 
után Nádudvarra, majd Szoboszlóra. s még az nap Debreczenbe méltóz
tatott utazni, mindenütt éber figyelemmel éa atyai gondoskodással vévén 
szemügyre az okozott károkat, a károsultak helyzetét, e a hivatalnokok 
eljárását. 

x # Ö csász. kir. felsége Karolina Auguszta császárné és királyné, 
mint a kolozsvári kisdedóvó- és ápolóintézet legtöbb védasszonya, az in
tézet szükségleteinek fedezésére izmot 200 pftot kegyeskedett aján
dékozni. 

*ít* Örvendetes hír gr% Széchenyi Istvánról. Egy béosi lap azt irja 
uagy hazánkfiáról, hogy egészségi állapota napról napra javul, és bízvást 
lehet remélni, hogy rövid idő múlva elhagyja Döblinget, és visszatérend 
Czenkre szeretett családja körébe. Adja Isten , hogy ugy legyen , s áldja 
meg azt a döblingi orvost, ki több év óta c6üggedetlen szorgalommal fa*, 
radozott szeretve tisztelt Szechényink túeggyógyitásában. 

x* Herczeg Batthyány Fatóp a nagyváradi és kacsai közigazgatási 
terület vizkárvallottai számára 2000 pftöyi segélyiVsszeget adományozottá 
lm ismét az elsők között találkozunk a nemes herrzcggel, kik az inség 
enyhítésére sietnek jó szivvol, bőkezű adománynyal! — mond a „PestS 
Napló." — Mi pedig hozzá teszszük : vajha minél előbb s minél nagyobb 
számmal közölhetnők a nemes példa követői névsorát' 

x* Nyíregyház községe, ő felségének Erzsébet császárnénak szeren
csés szülése örökemlékeü) 200,000 pftot szavazott meg egy felállít and* 
ipariskola alapítványául. — Ha- mindenütt igy belemarkolnának a koz-
ség ládájába midőn oskoláról van szó, rövid időn kevés panaszt hallanánk 
iskolaügyünk árva állapotáról! 

x* A légszesz világításról ismét foly a napi beszed. Nemrég mi is 
közöltük, hogy nürnbergi válNlkozók tettek olly ajánlatot, mr'íy az ed* 
digieknél kedvezőbb. — Ezen ajánlatra a m. helytartóságtól olly ntasitás 
érkezek Pestváros tanácsához, hogy kérdezze meg a Wodiáner nagykeit 
reskedő házat, melly szintén tőn vállalkozási ajánlatot, vájjon nem vál
lalná-e magára ugyanazon, vagy ha lehet még kedvezőbb feltételekkel* 
pesti légBzesz-világitáet? Ha meghalljuk, mit feleltek Wodiánerék, majd 
megírjuk: széna-e vagy szalma. 

x* Pepita de Olivd. Minden újság ir arról a spanyol menyecskéről, 
ki pár év óta sok férfi fejét megzavarta kaczér tánezával, néhány nap óté 
pedig Pesten a nemzeti színházban tánezol, a hova első felléptekor-any-
nyira tódult a nép, hogy nem cxodálnók, ha agyonnyomtak volna néhány 
zártszék tulajdonolt. A többi előadások alkalmával nincs olly tolongás; 
de a színház szépen tnegtelik. — Sokan és sokat írtak mái* ezen* nőről és 
tánozáról. Vannak kik egekig magasztalják, mások ellenben erősen kikel
nek szabados, ingerlő mozdulatai ellen. Mi annyit mondunk felőle, hogy 
tánezában nem sok a valódi művészet, de árinál t'ébb az eredetiség, S 

, maga pedig olly gyönyörűséges, remekül megtermett asszonyi állat; a 
1 kit bizony-bizony aligha1 kikosaraznának még szigorú bíráló uraimék is, 
ha megkínálná egy jóféle gránát-almával, s kötve hiszszük , hogy talil-

; kőznék valaki, a ki azon tömé fejét, hogy hátha torkán akad a csutkája. 
x* A marhahús ára Pesten, próbavágas következtében májtts-hó-; 

i napra 12 pkrban állapítaték meg. Boldogok a kik megelégeeznek falusi 
I csirkékkel, libákkal, pulykákkal, kappanokkal , é* nem kénytelenek 19 
krajezáros pesti marl.ahui-.-al élni. A drága hns ellenében a sütők (pékek) 



egy idő óta dicséretéé versenyre szállottak a vidéki kenyérsütőkkel, s 
gazdasági kenyerükkel, mellyet mindenfelé, főkép a fűszeresből tokban 
árulnak, már szinte háttérbe szoriták a hires soroksári kenyeret, mellynél 
ha nem jobb is, de nagyobb a gazdasági kenyér. Pár hét óta az utcza-
Bzögleteken fehér süteményt is, kiváltképen egy és két krajczáros szarva-
csokat (kifli) árulnak, mellyek szintén jóval köpczósöbbek, mint a minők
höz szoktatva volt a pesti ember szeme. A ki ezt n versenyt indította, az 
a pékmester megérdemli, hogy minden évben elkopjék a küszöbe. 

1* Gyermek-zenészek. A nemzeti színházban april 27-én ,,A mai 
paraszt" czimü vigjáték után három gyermek (egy leányka s két fiu) lé
pett ki hegedűvel kezükben. Ugy látszik a leányka legidősebb közöttök, 
5 lehet mintegy 9, az egyik fiu 7—8 éves, a másikról azt monda a közvé
lemény, hogy nem több 5 évesnél; annyi bizonyos, hogy nem sokkal 
nagyobb mint a hegedűje. E gyermekek azon Raczek testvérek, kiket 
több ízben megemlítenek a pesti lapok , miután pár hangversenyben jó 
sikerrel léptek fel. Hogy a nemzeti színpadra kiléptek, ugy tetszék mint
ha azzal a pártfogó részvéttel fogadná a közönség, melylyel kis gyerme
kek iránt szoktak viseltetni a jószívű emberek; hanem a mint ráhúzták, 
mindinkább kezdénk csodálkozni, mert valóban meglepő volt játékuk , s 
nehéz elhatározni, egyenként tanusitottak-e több ügyességet, vagy midőn 
együtt zenéltek. Nemcsak betanított ügyesség, hanem egy adag érzés is 
volt ezen gyermekek zenéjében, miről akkor tettek legtöbb tanúságot, 
midőn magyart húztak, a mellyről bátran elmondhatjuk, hogy nem egy 
nagykorú művész játszott már Pesten magyart, sokkal kevesebb magyaros 
kifejezéssel. Állításunk támogatásául hatalmas auctoritásra hivatkozunk, 
kí nem más mint Kecskeméti Józsi, ismert magyar zenésztársaság igaz
gatója. Ö is bent volt, 8 ugy megtapsolt a Raczek testvéreknek mikor a 
magyart búzták, hogy aligha kárt nem tett a barna kesztyűkben, már 
pedig neki csak van hozzá jussa, hogy megítélje mikor húzzák jól azt a 
csárdást, a mellyet ő nemcsak emberül huz, hanem szerzett is már egy
nehányat. 

x* Deésen — Erdélyországban — april 22-én ünnepélyes gyászis
tenitisztelet tartaték gróf Teleky Józsefért, melly alkalommal Megyés 
László ref. lelkész, és Kovács Samu iskolai igazgató szónokoltak. \z 
ünnepélyre minden osztálybeli és valláefelekezetü hallgatóság olly nagy 
számmal seregié össze, mellynek befogadására szinte szűk volt a ref. 
nagy templom. 

x* Vértesaljáról örömest olvastunk ollyan tudósitáet, hogy ott né
hány év óta a fold- és kertmivelési szorgalom tetemes haladást tőn. Hol 
ezelőtt parlagon hevert sok föld és rét, most alig láthatni talpalatnyi 
Tőidet, melly ne lenne felszántva éa bevetve vagy ültetve. Felenritgeti 
ugyan tudósító, hogy a boriváshoz kitünőleg értenek Vértesalján, a mire 
mi azt mondjuk, hogy sajnos volna, ha a szorgalmas vidék lakói mérték
ietlenül élnének Isten e sziv-viditó adományával , különben pedig 
Vörösmartyval tartunk , ki megirá hogy : „Bort megissza magyar 
ember, jól teszi,tőle senki e jogát el nem veszi." — Ugyané vidéket egy 

{'ótékony angyallal áldá meg az ég, kinek neve Jablonczainé. E lelkes 
tölgy megnyitá magtárát a szűkölködőknek, s gabonáját kiosztá kölcsön 

olly feltétellel, hogy azt csak jövő Demeter napján kívánja vissza, a mi
dőn már az ez évi aratás gyümölcse el lesz takarítva. Bár minden vidék
nek akadna néhány jószívű vagyonosa, kik e dicséretes példát szívökre 
vegyék és kövessék. 

x* Bulyovszkyné, ki a szépirodalmi téren ia ezép nevet vivott ki, 2 
kötet novellát szándékozik kiadni. Az előfizetési ivek már szétküldettek 
B hiszszük, hogy szépszámú aláírásokkal fognak visszakerülni színházunk 
izép tehetségű éa szorgalmas tagjához. 

— A „Vasmegyei naptár", mellyről minap emlékeztünk, csakugyan 
meg fog jelenni. Az illető szerkesztőknek hozzánk intézett sorai szerint, 
a naptár czélja : „a hazának oltárára áldozatot, a közönségnek pedig 
hasznos kézikönyvet adni." Egész tiszta jövedelme a magyar nemzeti 
Színház nyugdíj alapítványa javára lesz fordítva a a naptár közremunkálói 
„irodalmunknak ezép érdemekkel koszorúzott írói." Tiszta szivünkből 
óhajtunk sikert a vállalatnak. —Egyutt&l pedig értesíthetjük az illetőket, 
hogy a „Juhászok naptárának" a fentebbi naptárral együt történt emlí
tése lapunkban egyáltalában nem volt „gúnyos élez", hanem olly hiteles 
tudósításon alapult értesités, mellynek valósulását vagy nem valósulását 
az időtől kell várnunk. Hátha ennek is előkerülnek még szerkesztői és 
olvasói ? 

— Figyelmeztetés. Több ivtartóim felszólítására, tekintetbe vévén 
azt, hogy „Ibolyák" czimü költeményfüzéremre az előfizetési határidőt 
igen rövidre szabtam , azt ezennel f. é. májushó tO-ig meghosszabbítom. 
Tudatom egyszersmind a t. cz. olvasóközönséggel, bogy már sajtó alatt 
levő költeményfüzérem, még ezen véghatáridő eltelte előtt megjelenend, 
s a t . cz. előfizetőknek bérmentve szétküldetik. Kelt Pesten april 24-kén 
1855. Győrjfy Gyula. 

— Hirdetmény. A nemzeti színházi nyugdíjintézet pénzalapjának 
növelésére 1 é. márcz. 12-ki jelentés óra következő adakozások folytak 
be u. m. T. cz. Pompéry Jánoe ur 70. sz. gyüjtőivén készpénzben aláir
tak : t. cz. Lángh Ignácz 25 ft., Szjábely Frigyea 10 ft., Ivánka Sigm. 
10 ft^, Laczkovics Miklós 10 ft., Almásy Sándor 5 ft., Koppely Frigyes 
10 ft., Kunewalder J. 5 ft., Oláh László 5 ft., Graefl Ignácz 25 ft, 
Emich Gusztáv 20 ft., Szánwald Gyula 10 ft., Herz János 20 ft. Edel-

mann K. 10 ft., Heckenast Gusztáv 40 ft., Hartleben K. A. 25 ft., Műi" 
ler Gyula 5 ft., Ráth Károly 10 ft., Öazvesen 245 ft. — N.-Kőröeön, f* 
é. íebr. 15-kén tartatott tánczvigalom alkalmával t. cz. Farkas Elek és 
László, Vajkó Pál és Beretvás urak indítványára az intézet pénzalapja 
növeléséhez szívesek voltak járulni : t. cz. Farkas Elek 1 It., Farka8 
László 1 ft., Vajkó Pál 1 ft., Beretvás Farkas 1 ft., Balog Imre 1 ft., 
Halász Ferencz 1 ft., Vladár Ferencz 1 ft., Keszeg István 1 ft., Beret
vás Sigm. 1 ft., Gubodi Gedeon 1 ft., Bátori István 1 ft., Mészáros Benj. 
1 ft., Vajkó László 1 ft., Róka Ja nÍ 1 ft., N. N. 40 kr. Öazveaen 14 ft. 
40 kr. — A „Pesti Napló" t. cz. szerkesztőségéhez az intézet részére 
beküldetett : t. cz. Nagy István ur gyűjteménye (Lippán) 16 ft., Bábó 
Gábor ur (Pesten) 8 ft., Kalivoda János (Újfalun) 2 ft., Horkai Antal 
1 ft., Klesztyinazky László (Kassán) 1 ft., Nyitra városi polgárság gyűj
teménye Fesziéri Ferencz ur által 212 ft., Bodnár István ur adománya 
(B. Gyarmaton) 5 ft., Üjfaluay Mihály ur (Ó-Pályiból) 2 ft. 30 kr., 
Dr. llamari gyűjteménye (Tatán) 9 ft. 46 kr., Simon Vincze (Szombat
helyen) 2 ft., Több urad- tisztek gyűjteménye (Szemesen Somogyban) 
6 ft. Öszvesen 265 ft. lő kr. — T, cz. Pompéri János ur 15 pftot volt 
szíves az intézetnek három év lefolyta alatt 5 írtjával befizetendőt köte
lezvénynyel biztosítani. — T. cz. Oláh László ur pedig 10 évig, évenkint 
5 frttal járulni kötelezé magát az intézet alapjának növeléséhez; továbbá 
T. cz. Vas Gereben ur „Csárdás" czimü színmüve után járandó költői 
dijából szíves volt ez intézetnek 20 pftot ajándékozni. Es igy az intézet 
pénzalapja ismét 544 ft. 56 kr. készpénzben és 65 ft. kötelezvényben nö
vekedvén, midőn a választmány a t. cz. gyűjtők és adakozók neveit köz-
méltánylat tekintetéből kihirdetné, legkedvesebb köteleseégének ismeri 
irányukban az intézet részérőli legőszintébb háláját nyilvánítani. Pest, 
april 24. 1855. Szigeti József m. k. választm-jegyző. 

Adakozás. Az árvíz által károsult gyulaiak és nagy -varsányiak 
számára Barsmegyéből Fálhalmáról líimanóczy Pál ur által több maroe-
falvai, lévai, uj barsi etb. lakosnak összesen 22 pftnyi 30 krnyi jótékony 
adakozáaa küldetett be e lapok szerkesztőségéhez. 

A beküldött adakozási iv szerint az egres adakozók nevei g adományai követ
kezők : 

1. A gyulaiak számára l Runcz Lajos 15 kr., Pfeifferer Emil 15 kr., Rimanóczy 
Pál 1 ft., Rimanóczy Jolánta 5 kr., Szilágyi János 20 kr., Heiasenberger Mihály 1 ft., 
Füle József 20 kr., Kutsár János, biró 1 ft., Horváth Mihály 20 kr., Czimer József, 
molnár 30 kr., Kultiár János Sándor 10 kr-, Kultsár Mátyás 10 kr. Dávid Ján. 10 kr. 
Mikes János (alsó) 10 kr., Dávid István 12 kr., Kultsár András 6 kr., Dávid Mihály 
10 kr., Dávid Máté 10 kr., Dávid János fia 10 kr., Knltsár Máté 10 kr., Mikes András 
10 kr., Rátz Jónás 10 kr.. Mákos Jónáj 10 kr.^Sallni János 20 kr., Kultsár János 
12 kr., Kultaár András 10 kr., Juhász J á n o s W kr., Póka Dávid István 10 kr., Tóth 
Jónás 20 kr., Dávid János 10 kr., Juhász Sándor 10 kr. összesen a gyulaiak számára 
8 pft. 54 kr. 

2. A nagy-varsányiak számára i líunez Lajos 15 kr., PfeifTerer Emil 15 kr., 
Rimanóczy Pál 1 ft., Rimanóczy Jolánta 5 kr., Szilágyi János 20 kr., Heissenberger 
Mihály 1 ft., Füle József 20 kr., Kut*<r János, biró l ft., Horváth Mihály 20 kr., 
Czimer József, molnár 30 kr., Kultsár János Sándor 10 kr., Kultsár Mátyás 10 kr., 
Dávid János 10 kr., Mikes János (alsó) 10 kr., Dávid István 12 kr., Kultsár András 
6 kr., Dávid Mihály 10 kr., Dávid Máté 10 kr., Dávid János fia 10 kr., Kultsár Máté 
10 kr., Mikes András 10 kr-, Ii.it/. Jónás 10 kr., Mákos Jónás 10 kr., Sallai János 
20 kr., Kultsár János 12 kr., Kultsár András 10 kr., Juhász János 10 kr., Póka Dávid 
István 10 kr., Tóth Jónás 20 kr., Dávid János 10 kr., Juhász Sándor 10 kr., Kultsár 
János 8 kr., ifj. Dávid András 8 kr., Dávid József 20 kr., Kultsár Bálint 20 kr., id. 
Dávid András 20 kr., ifj. Kultsár István 12 kr., Dávid Ferencz 6 kr., Szőts János 10 
kr., Mikes István 20 kr., Kultsár JónS, 6 kr., Pólya Erzsébet 20 kr., Rátz István 
20 kr., ifj. Kultsár István 20 kr., Derséoyj Elek 1 ft., Venik Károly 30 kr. Összesen 
a nagy varsányiak számára 13 pft. 36 kr. 

Mindössze a két rendbeli adakozás 22 pft. 30 kr. Midőn ez öszve-
get azonnali elküldés végett kezeinkhez vesszük, el nem mulaszthatjuk 
köszönetünket kifejezni a derék adakozók iránt a szerencsétlen károsul
tak nevében. Adja Isten, hogy a felebaráti részvét sok olly példáira 
akadjunk, a minőket ez adakozásnál különösen a marosfalvi derék ma
gyar község tagjai a buzgó elöljárója tanúsítottak ! 

Előfizetési jelentés. 

Vasárnapi Újság és politikai Újdonságok 
aprilis-juniüsi folyamára azaz 3 hónapra 

ezennel uj rendé* előfizetést nyitunk. 

Előfizetési feltételek: 
A Vasárnapi l'jság 3 hónapra (a»a» április—júniusi folyamra) postán küldve 

1 ft. pp. 
A Politikai l'jdonságok bárom hónapra (azaz április—júniusi folyamra) 

postán küldve 45 kr. pp. 

Mind a két újságra 3 hónapra 1 ft. 45 kr. helyett 
esak 1 ft 3 0 kr. pp. 

A pénzes levelek bérmentesítve küldendők. 
Fest, április hó 1865. \ „Vasir t tp i D js ig " és „Politikai Újdonságok*4 

kiadű-bivatttla, egyetem-uteza 4. 8 z. a. 
ffff Előfizetések, csupán e h i fdetésbeD közhírré tett határidőre 

és feltételek alatt fogadatnak el. 
"FeUÍŐâ gzwkwitŐ : P á k h Albert. 

Nyomtatja és kiadja Landerrr és Hecbemast, egyetem-uteza 4-ik izám alatt Pesten. 
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