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Nyolczadik évi folyam.

Pest, január 13-án

ti *>

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors a kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Gyözedelmi ének!
Hányszor támadt terifiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamv vedre;

Őseinket felhozád
Kárpát szent bérezére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére;
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyul barlangjában,
Szerte nézett s nem leié
Honját a hazában,
Bérezre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Krtünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szölővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sánczára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott : most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek :
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hul
Árvánk hö szeméből!
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Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors a kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsujtád villámidat
Dörgö fellegedben :
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
-of
Felelős szerkesztő : Pákh Albert.
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Kiadó : Heckenast Gusztáv.

Pest, 1801. Nyomatott Landerer és Heckenastuál.

A budapesti társaskörökben, a közélet százféle nyilvánulásában, szersmind humánus bánásmódja, bátor elszántsága s bámulatos
a közintézetek, egyletek és társulatok termeiben alig van két év¬ tevékenysége által Budapest lakóinak s honfitársainak becsülését
ized óta ismertebb, népszerübb férfiu, mint Hajnik Pál. Elénk nagy mértékben kiérdemlette.
dhl
éb
l l é k s becsülettel
b ü l t t l páro¬
á
Mint a váczi kerület képviselője, a képviselőházat ö is követte
tevékenységének, fáradhatlan
éber szellemének
sult ügyességének bizonyítványait találjuk mindenütt. A sors Debreczenbe, honnan 1849-ki ápril végével mint kormánybiztos,
akarta, hogy neve a.mult évtized nagy napjaiban, a politika és ezután csakhamar mint országos rendőrfőnök Pestre küldetvén,
-i
terén is az elsők sorában emlittessék, — ott volt ő azok között, az akkori nehéz időkben s kivált Pest bombáztatása-, Budavá¬
kik sokáig ették „a száműzetés keserü kenyerét." Nehány év óta rának bevételekor tett ép oly erélyes, mint eszélyes intézkedései
ismét itthonn van, s ott látjuk munkás szellemét ismét, honnan az által a közügy körül közelismerést vivott ki.
Mint rendőrfőnök ritka népszerüségre tudott szert tenni.
vaskarja leszoritotta Életének főbb adatait röviden össze¬
A világosi katastropha után Törökországba, innen Párisba me¬
fogva nyújtjuk olvasóinknak.
nekült,
időközben beutazván Görögországot. — 1851-ben Kossuth
Hajnik Pál született Váczon 1808-ban középsorsu, köztiszte¬
Lajossal Londonban talál¬
letben álló szüléktől. Iskolái
kozván, annak társaságában
végeztével Pesten az ügyvédi
Északamerikába
utazott, hol
pályának szentelvén magát, e
vele, mint az Egyesült-álla¬
téren szorgalma s tevékeny¬
mok vendégével, 18 államot
sége által dicséretesen és ha¬
bejárván, 1852-ik év végével
szonnal
müködött.
—Az
iránta
ö
dús tapasztalásokkal, legmayüatkozott
közbizalom
bi2
gasztosb emlékekkel telt ke¬
°öysága, hogy a Nemzeti Ka¬
bellel visszatért Európába.
szinónak 9 éven át szakadat¬
Ez időtől fogva Hajnik Pál
lanul egyik igazgatója volt.
Párisban telepedett le család¬
A megyei téren sem maradt
jával együtt, hol mint egy bor¬
ismeretlen : 1845-ben Nyáry
deaux-i és champagne-i nagy
Pálnak alispánná, 1847-ben
borkereskedő-ház ügynöke
Kossuth Lajosnak Pestmegye
müködött.
részéröl országgyülési követté
lett megválasztásánál egyike
1855-ben a párisi nagy
Voit a fötényezőknek.
kiállításnál a new-yorki hires
Goodyear háznak levén képvi¬
A martiusi napok 1848selője, e minőségben azon sze¬
ban a tett mezején találják őt.
rencsében részesült, hogy a
Az ekkor Budapest városa ré¬
francziák császárának és a
széröl Pozsonyba az ország¬
császárnénak felügyelete alatt
gyülés
szine elé, nemkülönben
a
levö
s közfigyelmet ébresztett
főherczeg nádorhoz felkül
kautsuk-kiállitás
ágában veze¬
dott nagy számu küldöttség¬
tőül
és
tolmácsul
szolgált.
e k ő vala szónoka.
1858-ban
9
évi távollét
Az elsö felelős magyar
után
amnesztia
mellett
hazá¬
pwniszterium megalakulván,
jába visszatért és csakhamar a
Hajnik Pál csakhamar a bel¬
trieszti átalános biztositó-tár¬
ügynél miniszteri tanácsossá,
saság pesti főügynökségénél
késöbb rendőri osztályfőnökké
az egyik igazgatói állást nyerte
neveztetett. Az e téren — ki¬
el, hol jelenleg s addig, mig
vált ama válságos időkben —
az ujabban kifejlődő viszonj
annyiszor kifejtett hazafiui
egy, geniusának inkábt
buzgósága, erélyes, de egyHAJNIK PÁL.
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felelő hatáskört teremtendenek, szerényen müködik. — Legujabb
Hunyady László testének átvitele Budáról Károlyfehérvárra.
kitüntetése, a melyet a közbizalomtól nyert, hogy Pestmegye kö¬
*
zelebbi tisztujitásán Nyáry Pál mellett az elsö alispáni székre
Hajnik Pál is ki volt jelelve; s hogy az árvabizottmány egyik el¬
Mátyás királynak, feleségével Beatrixel diadalos bevonulása
nökévé lőn megválasztva.
Eggenburgban 1486-ban.
#
*
Hogy is volt csak?
Midőn Mátyás Németujhelyt ostromolván, a táborba érkezett
hozzá a török követ; Mátyás odavitte, hol a nyilak legsűrűbben
De, visszatér a mult ujra,
Ismét — ismét lábra kapunk,
A jó fája gyökeret ver :
Kezdünk járni, habár mászva;
repültek, s ott kérdezte meg követsége tárgyát, s ugyanott adott
Magas lesz, mint az ég utja,
Szűk ugyan még telkünk, kapunk,
neki feleletet is, de a török követ féltében mindent elfelejtett, s
S gyökere mély, mint a tenger. — urának semmi választ nem tudott vinni.
S nem értünk még be a házba. —
Árnyékot ad egy nagy népnek,
De, a tűzhely mosolyog már,
Mely hiszen a k ü l d e t é s b e n . . .
És hívogat : hogy csak menjünk . .
— Hogy is volt csak az az ének?
— Hogy is volt csak az a zsoltár?
„Megint ugy lesz, mint volt régen!"
„Erős vár a mi Istenünk!"
Isthvánffy azt mondja, hogy midőn II. Ulászló 1515-ben Lajos
és
Anna
gyermekeivel Maxímiliánhoz Bécsbe ment avégből, hogy
Mennénk is, de félünk tőle :
Ámde, előbb ültessük el
gyermekeik közt házassági kötéseket eszközölhessen, a kísérők
Nyakunkba hull az ősi ház :
A csemetét nagy vigyázva;
Fala itt-ott be van dőlve; —
közt volt Perényi Imre nádor is; ez utóbbi azonban betegsége
Vegyük körül őrtüzekkel,
S az ajtónál farkas vigyáz . . .
Hogy az ellen ne nyirbálja. —
miatt Pozsonyban visszamaradt; Ulászló Maximiliánnal oly egyez¬
Mikor lesz e vad megfojtva,
Mondjunk reá imádságot;
ségre lépett, hogy ha Lajos örökös nélkül halna meg, a magyar
Mely a gazdát annyit marta . . . ?
És szokjunk a küzdelemhez . . .
korona Maximiliánnak azon utódjára szálljon, ki Annától fog szár¬
— Hogy is volt csak az a nóta?
— Hogy is volt csak? Szól a látnok:
„Rég veri már a magyart a . . .!"
„Magyarország nem volt, de lesz!" mazni stb. Midőn ezen egyezséget Perényi Pozsonyban meghal¬
lotta, lábfájás miatt nem járhatván,szekérbe ült, s Pozsony utczáin
Hogy ki veri, minek mondjam?
Magyarország, Magyarország,
magát fel s alá hordoztatván, ezen egyezségnek, mint az ország
Tudja azt már minden ember :
Fájdalomnak szent tanyája!
szabad választását veszélyeztetőnek, hivatalos állásánál fogva el¬
A osárdában és templomban
Rosz emberek mindig szólták :
lentmondott.
#
Arról szólnak : ki minket ver;
S most a világ bámul rája. —
#
*
Ezt susogják az emlékek,
Te lészsz ismét a mi nagy fánk,
1493-ban horvát- és tótországi bán Derencsényi Imre volt, ek¬
MiKet a vész el nem sodort . . .
Melyet őrzünk hiven, szentül . . .
kor történt, hogy Jakub basa 10 ezer lovassággal Karnioliába
Hogy is volt csak a miatyánk?
— Hogy is volt csak az az ének?
„Hazádnak rendületlenül . . .!"
, Hogy itt hajdan szebb élet volt!"
prédálni berontott. Midőn már foglyokkal s prédával rakottan
visszatérve, Modrus környékén pihenni letelepedett, Imre bán a
Ne csak szóban, ne csak dalban;
veszélyt tartományáról elhárítandó, Frangepán Bernát, János és
Ne fáradjunk ki a t e t t b e n . . .
Miklóssal egyesülten egy kissereget, mely nagyrészt gyalogságból
Imádkozzunk sokszor, gyakran,
állott, összevonván, a basa ellen indult. 'Jakub igen kérte Imrét,
Hogy az Isten legyen jelen . . .
hogy miután ő nem az Imre gondviselésére bizott tartományban
. . . Majd eljön a lomb-fakadás; Oh, az ég el ne hervaszsza!
prédáit, engedné őt sértetlenül elmenni stb. Imre hajlandó lett .
— Hogy is volt csak a riadás?
volna e kérésre reáállani, mert látta előre, hogy gyülevésznépével,
„Talpra magyar, hí a haza!"
Szász Gerő.
főleg lovasság hiányában, a törököknél sokkal gyengébb, s ütközés
esetében a vereséget bizonyosnak hitte, azért is a haditanácsban
azt
javasolta, hogy húzódjanak Modrusvár alá, hova,ha veszedelem
Pontok Magyarország múltjából.
érné őket, bevonulhatnak. Frangepán Bernát ezen okos tanácsnak
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) |
elleneszegült, s azzal fenyegetőzött, hogy ha Imre a törököt e sok
(Folytatás.)
prédával szabadon elmenni engedi, ő Imrét a király elött mint kö¬
A rigómezei szerencsétlen ütközet után Hunyady János futás telességét mulasztót bevádolandja. A többi hadnagyok is kérték
közben törökök fogságába esett, de ebből könnyen kiszabadult, Imrét, hogy bizzék vitézségükben, s a törököt támadja meg. Imre
mert a mint a két török az arany keresztet Hunyady nyakában ezeken felháborodván, viszonzá, hogy a miket ő mondott, koránt¬
észrevette, s annak birása felett összeveszett, Hunyady ez alkalmat sem a maga, hanem a kezére bizott népség megmentése tekinteté¬
felhasználva, egyik töröknek kardját kiragadja s azt megöli, a má¬ ből mondá, ámde ha oly nagy kedvük van az ütközethez, próbálja¬
sik török ezt látván, elszaladt.
nak szerencsét, ő kötelességét majd teljesiteni fogja s hiszi, hogy
félénkséggel őt senki sem fogja vádolhatni. Mig a magyarok ily¬
*
*
Cilley Ulrik Hunyady Jánost elveszteni igyekezvén, azon képen vitatkoztak, hirül hozzák, hogy a törökök hadirendben tá¬
ürügy alatt, hogy a király óhajtana vele beszélni, Bécsbe hivatja, madólag közelednek. Imre rendbeszedvén népét, a törökökkel öszgondolván, hogy az utban lesből Hunyadyt legkönnyebben elejt¬ szecsap, sokáig kétes eredménynyel folyt a csata, mig Jakub basa
heti. Hunyady a tiszta szándék felett kételkedvén, menedéklevelet uj, pihent csapatokat küldvén a harcztérre, fáradt népébe uj bátor¬
kér, melyet, midőn megigértek, Bécs felé indult. Midőn az ország ságot önt. Imre ezt látva, fenhangon szólitja meg Frangepán Ber¬
határai felé járna, Ulrik egy Lamberger nevü embert eléje küld, nátot, hogy ki a harcz javalója volt, most mutassa meg, hogy győs azt izeni Hunyadynak, hogy siessen, mert a király maga is sze¬ zedelmet is tud szerezni. Bernát mindaddig keményen is harczolt,
mélyesen eléje lovagol, a menedéklevél is ott van Ulriknál, ki a mig öcscse János el nem esett, ezt látva, népei megfélemlettek, s
király kisérői közt van stb. Ment tehát Hunyady Ausztriába egy Bernáttal együtt futásnak indultak. Eleget tartóztatta őket Imre,
jó darabig, de miután látná, hogy senkisem jő eléje, gyanújában de haszontalan. Látván a bán a végveszélyt, a tartalék-lovasságot
jobban megerősödvén, megállapodik, kevés idő mulva oda érkezik maga mellé vevén, a legsűrűbb ellenség sorai közé rohan, s köz¬
Ulrik, s azt mondja Hunyadynak : hogy üljön hamar lóra, s men¬ tük nagy vérontást eszközöl, mindaddig, mig lova agyonszuratva
jen vele, mert a király már nem messze, s a menedéklevél is alatta összerogyik, ö gyalog is keményen harczol, harcz közben
nála van. A cselt Hunyady már most világosan látván, Lamber- kardja markolatából kitörik, s a fegyvertelent, és sok sebtől langerhez fordul, s azt mondja : „Barátom, ugy-e hazudtál?" Ezután kadtat a törökök körülveszik, s élve elfogják. Imrének testvére és
Cilleyhez fordul : „Magad estél te, gonosz, a verembe, melyet nekem egyetlen fia, kik a harczban szintén jelenvoltak, látva Imre vesze¬
ástál, ime kezemben vagy, megölhetnélek, ha királyomhoz való sze¬delmét, szabaditására sietnek, de a törökök által körbefogatva,
retetem s tiszteletem kezemet vissza nem tartóztatná; most menj el, mindketten Imre szemeláttára elesnek, Imrét hátrakötözött kezek¬
többé szemem elé ne kerülj, mert többször élve el nem bocsátalak."kel Frangepán Miklós s egyéb elökelő foglyokkal a basa elé veze¬
tik, ki is azzal keseritette Imre szomoru sorsát, hogy vacsorakor
*
«
*
az ö elesett fiának fejét Imre elé az asztalra tétette. Midőn Konstantinápolyba Baj azét császár elé vitték Imrét, azelött is mord,
Cilley Ulrik megöletése Belgrádban.
haragos ábrázatot mutatott, Bajazet azonban türhető fogságban
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tartotta, hol azonban bujában, némelyek szerint döghalál, mások kantyús vitézzé üttetvén, nem szünt meg továbbá is a törökök
szerint pedig méreg következtében 3 hónap alatt meghalt.
félelme lenni, azért is mindent elkövettek a törökök, hogy Túrit
elfoghassák vagy elejthessék. 1571-ben Turi kanizsai kapitány
*
*
volt, midőn a szigeti, pécsi s más törökök Kanizsa tájára prédálni
1521-ben Szolimán török császár ellen Belgrádot Oláh Balázs, mentek, s gyanítván, hogy Turi velök meg fog ütközni, erdőkben,
Both János, és Morgai János hősiesen védelmezték, a 40 napi ost¬ völgyekben népeik egy részét lesbe állitották. Túri a földnépének
rom alatt semmit, ami egy jó katona kötelessége, el nem mulasz¬ futásából, s az ég felé emelkedő füstből a törökök pusztítását
tottak, a várban levő rácz katonák azonban pártot ütvén, a várat a megtudván, kevés népével azok ellen indul. Midőn már több török
fentemlitett kapitányok akaratja ellen feladták, a török császár az csapatot széjjel vert volna, Kis-Komárom körül ismét egy török
összes várőrizetet lekonczoltatta, életben csak Oláh Balázst és Both csapatra bukkant. Turi igen kevesed magával (mert már gyalog¬
Jánost hagyta, s fogságra magával elvitte. A basák egykor e két sága az egész napi járkálás-, csatázásban elfáradván, elmaradozott)
íogoly-várnagyot magukhoz vacsorára hivták, s midőn már a bor¬ ezen török csapatot is megtámadja, s már majdnem futásnak kény¬
tól felhevültek, készakarva gyalázták a basák a magyarokat. Nem¬ szeriti, midőn a közel erdőből majd 600 lovas török elötör, s Túrit
zetének ilyes kisebbítésén felháborodván Balázs, nekik azt felelte, népestül együtt bekeríti; Túri népe vagy elhullott vagy elszaladt;
hogy ha neki 20ezer magyar katonája lett volna, magát Szolimánt a csata két hegy közt lévő ingoványos völgyben történvén, Túri
Js elfogta volna. Ezt a basák a császárnak vádként bemondván lova az ingoványban lesülyed, s orra bukik. Túri, látván végve¬
Szolimán mind Balázst, mind társát Both Jánost megölette.
szélyét, hogy a törökök kezébe élve ne jusson, s halálos sebet kön¬
#
nyebben kaphasson, érczsisakját fejéről ledobja, s gyalog is ke¬
*
*
mény harczot indit. Harcz közben, midőn épen egy gazdátlan Jóra
A mohácsi szerencsétlen ütközetnek hire az országban eltér
fel akarna ugrani, lába az ingoványba elmerül s elesik. A törökök
jedvén, mindenki igyekezett
személyét,
bátorságosabb
gy
y , vagyonát
gy
g
kérték Túrit, hogy a lehetetlenség ellen ne küzdjön, hanem adja
Qely
bbiztositani.
i i i A
A Visegrád
V i á d közelében
k l é
llakó
k R
P l szer¬
Remete S
Sz. Pál
meg magát; Túri estéből fölkelve, a törököknek karddal válaszol,
zetesei (Isthvánffy szerint : Monachi Eremitae e Collegio Nostro) mig végre számtalan sebtől gyengitve, egy harczi szekercze csa¬
több földmivelő néppel a minden őrizet nélkül levő Visegrádba pása alatt összerogy s meghal. A törökök Túri fejét levágván, KonMenekültek, azt élelemmel rövid időre ellátták. A törökök Buda stantinápolyba küldötték.
alá jővén, az egész környéken szerte barangolván, mindent felpré#
* "
#
Jf'ltak, megkeresték Visegrádot is, melyet azonban a barátok
lőldnéppel egyetemben hősiesen megvédtek s megtartottak.
Lippa ostroma után Kasztald (Castaldo) és Martinuzzi György
Erdélybe
visszatértek, népeiket téli szállásra szétküldve, maguk
*
*
Alvinczre
érkeztek, hol is György, Kasztald részére a kastély leg¬
II. Lajos holttestének felkeresése, feltalálása, a törökök elme
szebb
részét
jelelte ki, maga pedig a déli részben választott nyugvó¬
netele, 4—5 héttel később az ütközet után, megható kép lehetne.
helyet. Martinuzzi testőreit is szétbocsátotta, söt azon keveseknek
*
is, kik vele maradtak, azon rendeletet adta; hogy még éjjel indul¬
*
*
janak el a társzekerekkel Székely-Vásárhely felé, hova országgyü¬
Ferdinánd elfoglalván Budát, annak őrzését Nádasdy Tamásra
lés végett másnap indulni maga is készült. Kasztald ezen kedvező
bizta, melléje adván Pesserer Kristóf és Traubinger János vezér¬
alkalmat felhasználni akarván, György kivégezietését elhatározza,
lete alatt két csapat német katonaságot is. Zápolya, Ferdinánd ele végre magához hivatja Pallavicino Sforzia nevü olaszt, s ezt szó¬
le Szolimán török császárt híván segítségül, 1529-ben a törökök
litja fel, hogy a barát kivégezését vállalja magára. Pallavicino az
alatt megjelennek, s azt ostrom alá veszik. Egypár roham
ajánlatot azon feltétel mellett, ha Antal, a Kasztald íródeákja, neki
visszaverése után a német katonák megfélemlettek, s miután a tö¬
segitségére lesz, elvállalta. Hajnalban Pallavicino Antallal s még
rökök nekik sértetlen elvonulást igértek, a vár feladását elhatá¬
más 8 olasz és spanyollal György szállására mentek. Antal egy
rozták. Nádasdy minden módon igyekezett őket e gyalázatos tett
levéllel a György szobájába az inas által bekéredzik, oly szin
foganatosításáról lebeszélni, s midőn keményebb szavakkal is fe¬
alatt, hogy azon,Ferdinándhoz szoló levélnek ő is irná alá a"maga
nyegetné őket, a németek Nádasdyra rohantak, megfogták, megkö¬
nevét. Mivel Antal György elött igen ísraert, személy volt, noha
tözték, s egy erős boltozatu szobába bezárták, s a várat feladták.
még György reggeli imádságát el sein végezte, bebocsátotta,
A törökök a várba bemenvén, a német katonákat lefegyverzik, s a
Midőn a levelet végig olvasta, s az asztalra előre hajolva, nevét
nt János templomának udvarába berekesztik azon biztatással,
n
°gy a menedék-levelet ott várják be. Később kivezették őket a aláírni akarná, Antal hátulról György nyakát hegyes tőrrel kétszer
v
áros alatti mezőre, s egy-két ifju kivételével mind lekonczolták. keresztülszurta. György feljajdulására a künnlevő Pallavicino tár¬
Tamást fogsága helyén feltalálván, Ibrahim fővezér elé vezették, saival a szobába rohan, György apródján Vas Ferenczen 7 sebet
*i is Nádasdyt azért, hogy magyar létére nem Zápolya pártján áll, ejtenek, s Györgyöt megölik; midőn György vérében a földön
j
, hogy
gy őt a Pest alatt táborozó íetrengene, Antal még mellen keresztül is lőtt e.
lekorholta,, s átadta a jancsároknak,
a o z vigyék,
utasitás
pedig,
hogy Tamást
N áp ly ah
i é k alattomos
l
i á szerint
i
di h
T á t
a
Dunába fojtsák. Tamás, midőn már a Duna partjához jutottak,
Számos példát mutat történetünk a hazáért, királyért, és orszá¬
gyanítva a törökök szándékát, megpillant a Duna szélén egy üres
gosan érdemesült főembereinkért történt önkénytes életfeláldozá¬
csónakot, őrizőit széjjel taszítja,s a csónakba ugrik, a törökök megsokban is. Mellőzöm itt a már megénekelt, lefestett azon esetet, mi¬
ra
gadták ugyan mentéjét, de Tamás azt magáról hirtelen levetve,
dőn az oláhok támadásából Róbert Károly élete megmentetik, ugy¬
a
csónakot a parttól eltaszitja, s minden evezőszerszám nélkül
szintén az Európaszerte ismert és magasztalt Zrinyi Miklós elestét
Ila
gy sokára a pesti partra vergődik, s egyenesen a Zápolya sáto¬
Szigetvárnál. De felemlithetök még ezekhez hasonlókul :
rába menvén, annak lábaihoz borul, kegyelmet kér, és nyer is.
Kemény Simon, midőn a szent imrei ütközetnél 1442-ben Hu¬
*
nyady Jánossal ruhát cserél. Simontatörökök megölik, de Hunyady
»
*
Bodó Ferencz, Zápolya János hü, de szerencsétlen vezére, az életben marad s győz.
*
^
mellett történt ütközetben a Ferdinánd népe által elfogatván,
*
»
S55
^ tergomba, hol Ferdinánd táborozott, küldetett, Midőn Gyön¬
1463. és 64-ik év közti télen Hunyady Mátyás ostrommal begyösre érkeztek, éjente, midőn a kísérők (kikkel Ferencz együtt
vevén Jajcza várát, koronázás végett Budára visszatért, a törökök
vacsoráit s borozott) mélyen aludtak, Bodót szolgái egy török lóra
az ő távollétét felhasználandók, Jajczát viszont ostrom alá veszik,
íelültetik s elszöktetik, Bodó Gyöngyöstől mintegy két mérföld
oly erélylyel, hogy nehány török a falra feljutván, ott a török
ayolsagra haladván, egy szegény embernél meghált, de reggelre
zászlót feltüzi. Bonfin szerint ezt egy magyar katona észrevévén, a
, ve szökését szégyenelvén, Gyöngyösre fogságába önként vissza
törökkel harczba száll,s nem birván vele, a zászlós törököt derékon
ter
t, s életét, miután Zápolya pártjától élnem téríttethetett, a nékapja,
s vele együtt a mélységbe ugrik. Ezt, mint mondám, Bon¬
m
et-ujhelyi tömlöczben végezte.
fin, mint korabeli iró mondja, de a hős nevét nem jegyzetté fel.
*
Mások szerint ezen hőstettet Belgrád ostrománál Dugovics Titusz
*
*
.
Túri György, bajnok tetteinek elismeréseül már aranysar¬ követte volna el. — Történhetett mind a két várnál is. (F<,iyttu« «-»»>
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A pesti békeintt^zők buzogánya.

nak felelősek. Némely osztály ki van véve a konstableri szolgálat
alól, ilyenek :|a papok, orvosok, ügy vedek stb., Londonban 2—300
konstabler van.
Ide mellékelt rajzunk hü képét mutatja azon konstableri bu¬
zogánynak, melyet, tisztségök jelvényei gyanánt, pesti békeinté¬
zőink fognak viselni. A rajz egész természetes nagyságban mu¬
tatja be a csinos buzogányt s igy minden olvasónk maga számit¬
hatja ki annak hosszúságát. A mü igen tetszetős alaku; gombja fényes
érczvegyületből készült, nyele feketére fényezett fából, melynek
mindkét oldalán egy-egy lemez van, egyike Magyarország, másika
Pest város czimerével. Az 1848. évszám is látható rajta. A buzo¬
gány készítője Vandrák Soma jóhirü pesti bronzmüvészünk; egy
darab ára 3ft. Nem lehet tagadni, hogy a mü igen csinos, de ugylát¬
szik, sétabotnak rövid lesz, zsebben hordani pedig talán mégis kissé
kényelmetlen. Azonban a gyakorlat fogja ezt elhatározni — részünk¬
ről kivánjuk, hogy ez apró buzogányoknak mindenkor óhajtott
sikere legyen s velök se visszaélés ne történjék, de a szükséges
tiszteletben is részesüljenek.

Nem régiben közlötték lapjaink hosszu
névsorát azon békeintézőknek, kiket Pest
város különböző részeiben a közbizalom, a
rend és csend őreiül megválasztott. E konstableri intézmény nálunk még uj s az idő
fogja meghonositani. Azért nem lesz czél¬
szerütlen, ha e tárgy magyarázatához egy
pár szóval mi is járulunk, különösen most,
midőn annak életbelépését s a magyar konstableri jelvények, ama kis buzogányok ki¬
osztását jelenthetjük.
A békeintéző tiszte az angol közéletből
szivárgott át hozzánk; bövebb megértésére
szolgáljon e kis magyarázat. A békeintézőt
angol nyelven igy nevezik :
Constable (olvasd : konsztébl),
németesitve konstabler. E szó
eredete a régi latin constabulaGérard Gyula, a hires oroszlán-vadász.
rius szótól származik, a mi any¬
nyit jelent mint : sátortárs, ka¬
Eddig Anglia fiai követelték a világtól, hogy őket ismerje el a legjobb
szárnyatárs, lakótárs. Régenten vadászoknak. E dicsőségüktől, ugylátszik, megfosztá őket egy francziának
igy neveztek átalában minden hírneve, ki az ujabb időben Algirban tünt fel, s ki nem más, mint a hires
katonát, késöbb csak a tüzére¬ oroszlán-vadász : Gé¬
ket, kiket, minthogy sok tanu¬ rard Gyula, kiről e la¬
lássaljárt a mesterségök, a béke pokban is gyakrabban
már szó. Meglehet,
után haza nem eresztettek, ha¬ volt
hogy hírének megalapi¬
nem együtt tartották őket to¬ tására sokat tett már
vább is a kaszárnyákban. Ezek azon körülmény is, hogy
azon időben valódi czéhet ké¬ franczia, s hogy a fran¬
peztek s felszabaditó leveleket cziák, nemzetük ez
kaptak. Hanem ezek régi dol¬ ujabb büszkeségét, ta¬
igen is erős önérzet¬
gok s csakugy mellékesen érint¬ lán
tel mutatták be a világ¬
jük. Hadihajókon most is con- nak, — mit az angolok
stablenek nevezik a lőpor, lő- azon állítással szeretnek
készlet és lövegek felügyelőjét, lerontani, hogy a vadak
kinek az ágyutöltő és elsütő között nem a legvesze¬
Tuloldal a yátüzérmatrózok vannak aláren¬ delmesebb az oroszlán,
rosi czimerrel.
— de bár miként legyen,
delve.
annyi igaz, hogy Gérard
Azon konstabler vagyis békeintéz'ó, ki a vadászok diszes osz¬
nek tisztéről itt emlékezünk, Anglia közéle¬ tályában , nevezetes tü¬
Kitünően jól és
tében régi időktől fogva fennálló szabad nemény.
biztosan lő. Különben
intézmény. A konstabler ott a végrehajtó azt mondják róla, hogy
hatalom egyik alsóbb rendű tiszte, ki a pol¬ igen nagy emberbarát,
gárok szabad választása utján jut e tiszt¬ jó keresztyén, s ő maga
ségre, hogy ezeknek akaratából a közrend magát, mint jámbor is¬
és csend háborgatását előadandó alkalom¬ tenfélő ember, a gond¬
Gérard Gyula, a hires oroszlán-vadász,
mal meggátolja. Nem előljáró ugyan, de viselés k ü l d ö t t j é n e k
mondja, kinek rendelte¬
nem is törvényszolga, hanem a kettő között tése, azon néptörzseket, melyek az állatok királyával megmérkőzni gyengék, e
helyet foglaló közhivatalnok. A konstabler vad megtámadásai ellen megvédeni. — Szenvedélyes vadász, s türelmetlenül
a békebiró rendeletei szerint jár el, s jogá¬ várja, hogy kedvencz vadával, szembe állhasson, minden |uj alkalom, da¬
ban áll, a rend háborgatóit meginteni, vagy czára az uj veszélyeknek, uj ingerrel van reá.
ha kell, elfogatni. Tisztségük jelvénye An¬
Számos harczaiból egy esetet beszél maga ekképen : „Miután egy téli
gliában kétféle pálcza, melylyel ha valakit éjszakán, több órán át térdig érő hóban álltam leshelyemen, egyszerre egy
érintnek, annak ellenszegülnie tilos s An¬ irtóztató nagy oroszlánt pillanték meg, mely észrevétlenül közeledett felém,
gliában, hol az önalkotta törvényeket s in¬ 8 csak nehány lépésnyire volt tőlem. Daczára a kemény hidegnek, a halálve¬
tézményeket tisztelik, ily ellenszegülésre rejték tört ki rajtam, s közel voltam az elszédüléshez. De megszoktam, hogy
pillanatokban ne bízzam saját erőmben. Felemelem az égre szemeimet, s
ritkán is akad példa. Mint mondtuk, kétféle ily
azon tiszta öntudatomban, hogy nem kegyetlenkedésből, nem dics, nem nye¬
konstableri pálcza van Angliában; az egyik reségvágyból, nem vadászi szeszélyből, harczolok az állatok királyával, Is¬
3—4 lábnyi hosszu fából készült bot, mely¬ tent hivám segítségül. S azonnal nyugodtan vert üterem, karomat kemény¬
nek felső végén a királyi czimer látható; a nek és biztosnak érezém. mintha aczélból lett volna, s e pillanatban az
másik egy 4 hüvelknyi kis rézpálcza, me¬ oroszlán halva ragyott lábaimhoz." — Másik kitünő tulajdonsága:szerény¬
lyet zsebében hordozhat gazdája. A kon¬ sége, s a mi a vadászoknál oly ritka, kalandjait nem nagyítja, s nem dicsek¬
szik velök. — Napoleon császár rendeletére, nem rég Francziaországban,
stableri méltóság egy évig tart, a midőn a nagy
nemzeti czéllövés volt, melyen Gérard is megjelent, s az elsö dijt
község tagjai által uj választás történik; dí¬ nyeré, s igy mint lövész, első tekintélynek ismertetett el.
jazásról természetesen szó sincs — elég ju¬
Jelenleg Gérard 43 éves. Már gyermekkorában, legkedvesebb foglal¬
talom itt a nyilatkozó közbizalom. Egyéb¬ kozása a fegyver volt, melylyel az atyai ház körül a verebeket, s különösen
iránt Angliában a konstableri szolgálat a verebekre leskelődő macskákat lövöldözé. Mint gyermek, gyenge alkatásu,
eléggé terhes s gyakran megtörténik, hogy s félénk természetü volt, de azon vágyat érzé mindig magában, hogy erős
a gazdagabbak megváltják e hivatalt, s pén¬ és bátor férfi, s a gyengébbek védője lehessen. 16 éves korában kitünően
zért mást fogadnak helyökbe, de azért en- vivott, s a birkózásban párja nem volt környékén. Történt egyszer, hogy
ünnepély alkalmával, egy férfi egy nőt gorombán bántalmazott. A szá¬
Pe«ti btíkeintczők buzogánya, nek eljárásaért ök, a választottak, marad- egy
mos néző közöl senki sem mert a nő segitségére menni. Gérard hirtelen
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előugrik a sokaságból, s a bántalmazó férfinak kemény hangon parancsolja,
hogy a nőt ne bántsa, mert különben ő veri őt földre. A bántalmazó nem
szünt meg a nőt ütni, mire Gérard, öklének egy ütésével, a pimaszt földre
teremte. A nép tapsolt, s a bántott nő alkalmat talált megmenekedhetni.
íly természetü ember, a hadseregnél találhatott legjobb működési tért,
s azért, az algiri hadsereg bennszülött arab lovasai, a spahik közé állott. Az
1842 és 1846. hadjáratban vitézsége kitünt. Egyidőben Guelmában állomá¬
sozott, s ott hallá, hogy egy vén oroszlán lejött a hegyekről, a lakosok nyájaiban kegyetlenül pusztit, s az egész vidéket félelmessé teszi. Gérard erre
elhataroza az oroszlánt felkeresni, s elszántan vele megmérkőzni. Utána
járt a vadnak, szerencsésen lelőve, s ugy érzé, hogy számára uj pálya nyilt
meg, melyen eddig nagy szerencsével működött, mert száznál több oroszlánt
ejtett már el.
Az arabok háláját és barátságát a legnagyobb mértékben birja, kiktől
tetteiért semmi jutalmat nem fogad el, mert erősen hiszi, hogy a gondvise
léstől van pályája kijelölve, melyen a gyengéket és tehetetleneket védje. A
franczia becsületrend keresztjén, s egy pár jeles fegyveren kivül, miket az
osztrák császár, a párisi gróf, s más nagyok ajándékoztak neki, más jutalma
nem volt, — s anyagi körülményei sem valami fényesek, s minden jöve¬
delme egy spahihadnagy szerény évdija. Külsejére nézve szikár; modora
n
yájaa és
finom.
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zott? Annyi bizonyos, hogy ezen embereknek már csak önérdekük
folytán is, mindig attól kellett rettegni, hogy egykor változván az
idők, a nemzet ősi elidegenithetlen jogait visszanyerheti, s ök dicsőségtelenül kénytelenek lesznek helyet engedni a megyei hata¬
lom igazi örököseinek.
Pestmegye három utczára szolgáló nagyszerü saját házzal bir,
mely épitészeti alakját tekintve, szintén három külön korszakból
veszi eredetét. A legrégibb resz a vármegyeház-utcza közepét el¬
foglaló osztály, azután következik, az ujvilág-utczára szőgellő
homlokzat; végre a gránátos-utcza belső végén pompázó, s hat korinthi oszloppal ékesitett palota, melyet jelen rajzunk tüntet elénk.
Legközelebbi számunk egyikében a megyeház tanácskozó termének
rajzát, s a belső elrendezés leirását hozandjuk.

László Károly levelei Amerikából.
(A Vasárnapi Ujság számára.)

XIV.

Minatitlan. Mexikó, sept. 30. 1860.
Első levelemből már tudják önök, hogy a mexikói földszorosi nép ethnologiai tekintetben mikép osztatik fel : mulatságaikat, játékaikat, ünnepMig a német-szláv tartományokban, a bureaukratia ezen ősi lési szokásaikat illetőleg két osztályra lehet őket választani, u. m. eredeti
fészkeiben, a kerületi és járási politikai hivatalok legtöbbnyire ki- indiánokra cs Európából beköltözött fehérek ivadékaira. — Az indiánoknak

A megyeház Pesten.

Pesti

megyeház.

bérlett házakba vannak behelyezve, addig Magyarországban, a semmi mulatságaik, semmi játékaik nincsenek; ünneplési szokásaik eajátszabad és önálló helyhatóságok hazájában, minden megyében, a ságosak,!hajdani nemzetiségükből meritvék. Az európai származásuak mulat¬
ságai s játékai : lóverseny-futtatás, kakasharcz, bika-viadal, pénzre kártyá¬
terület nagyságához'képest alkalmatos épületek, sőt itt-ott valosá¬ zás
és koczkázás.
gos paloták tafáltatnak. A Csehországból bevándorlóit „KomitatsUjságlátás végett egyszer egy, tőlünk másfél^ német mérföldnyire eső
^orstand" rendesen meg volt lepetve, a midőn 7 — 8 szobás pom- faluba mentem más két é.-amerikaival, hol a tiszta indián lakosok templom¬
Pás szállására vezettetett, s tapasztalta, hogy irományszaporitó ünnepet tartottak 2—3 napig. Naplemenet tájban épen akkor értünk oda,
alárendeltjeinek számára egész sor termek nyilnak egymásba, » midőn a processio a templomba visszatéri. A mennyezet alatt kezében ezüst
n
°l sivár és gyümölcstelen működéseiket folytathatják. Akadt itt- feszületecskét vivő szent atya előtt hét pár férfitánczos ment, a két zenész
ott egy-egy magyar születésü „megyei fönök" is; de ezekről nem (egy hárfás és egy gitáros) után, egyre tánczolva. Öltözetük különös volt.
tu
Mindegyik meztelen lábbal volt egy ingben s gatyában, mellüket s hátukat
djuk, minő lelki megelégedéssel foglalhatták el az egykori fő- tarka
kendő borította, némelyiknek még köténye is volt tarka kendőből, de¬
v
&gy alispáni fényes szállásokat : s ha vajjon boldogok voltak-e rekukat vagy viritószinü selyem öv, vagy tarka kendő övezte, fejükön koronaft
zon öntudatukban, hogy most egymaguk lettek meghatalmazva,
azon tárgyakat elintézni, miknek megvitatása és végrehajtása egy¬
kor az összes megye szavazatképes lakosainak jogai közé tartó
*) Lásd a Vasárnapi ujság m. évi 1., 5., 9., 22., 25., 29., 30., 34., 35., 40., számát
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alaku főveg volt vesszőkből, szalagokkal betekerve és czifrázva a bor és pá- pitány nyitja meg, jó példával, 16 — 32 dollárt is adva. Végre a kapitány
linka-butellákróli czilsa czimpapirokkal ékesítve, mindegyiknek a jobb ke¬ csapatját, sőt mindazoknak, kiknek tetszik az asztalhoz menni, megzében volt egy 3 lábnyi páleza, mely rikitószinü szalagokkal volt beta¬ vendégli.
karva, s róla hasonló szalagok lobogtak, bal kezükben volt egy kis kókusÉrdekes volt ezen ünnepeken az indián asszonyokat látni, kik majd
dióhajból készitett csörgő, egy lábnyi nyéllel és az egész egy tarka kendőbe nem kivétel nélkül egészen fehérbe voltak öltözve. Legfölül volt rajtok egy
Tolt beburkolva. Ezt ők taktusra rázták, táncz közben.
térdig leérő vörös szalaggal czifrán kivarrott ing, melynek ritkán van ujja,
Az egyházi szertartás után a tánezosok a számukra gályákból készi¬ hanem a kar csak egy nyíláson dugatik ki. Gyakran pedig karjaikat ki sem
tett szin alá mentek, hol az ő kedves „Mokteszuma" tánezukat járták fára- dugják. Az indián nők a tanyájuktól a templomig télmeztelenen jőnek, s
datlanul éjjel nappal. *) A szin felső végében keresztbe tett lóczán két tar¬ többnyire utközben a patakokon átgázolásoknál egészen levetkőzve megfükabarkába öltözött, virágokkal koszoruzott csinos fiatal indián lány ült (mint rödnek, a mellettök elmenő számtalanokra nem is ügyelve. A czifra inget
mondák, ezek az ünnep királynői voltak). Midőn mi oda mentünk, ar. indiá¬ összehajtogatva a fejükön viszik a templomig s csak ott öltik fel.
nok udvariasan a nézők számára a szin alsó végébe helyzett lóczákra ültet¬
Ezen ünnepléseket már láttam több izben Minatitlan közelében, s töb¬
tek bennünket. Az indiánok nemcsak bámultak ránk, hanem nevettek is, bet nézni nem vágytam, de mult julius elején nagyon ajánlották, hogy a
és a maguk nyelvén elmés észrevételeket tettek s arra jókat kac?agtak. Az Catemacu-'i „fiesta" (ünnep)-re elmenjek, inert annál szebb helyet s búcsú¬
őket nevettető tárgyak voltak, hihetőleg nagy bajuszaink s szakálaink, s jánál szebbet e fóldszoroson nem láthatni. Minthogy időm s kedvem volt, ráegyik társunknak lángszin haja, bajusza és szakála, mert az indiánoknak állottam, hogy elmenjek. Az ünnep napja julius 16-dika volt, de minthogy
csak emberkorukban nő egy kis ritka bajuszuk s néhány szálból álló sza- egy Catemacohoz közel eső helyen is aznapon tartották a bucsut, a Catekáluk, s minden szőrük, mint szintén szemük koromfekete. Azért azon indiá¬ macóit 18-kára halasztották.
noknak, kik Minutitlánhu nem szoktuk jőni, hol nagy és vörös bajuszu s
Minatitlanból — more patrio — lóháton, Acayucamig útitárs nélkül
szakálu külföldieket láthatnának, az efféle nevetségesül tünt fel. A zeneda¬ mentem, hanem innen egy San Andresi mexikóival utaztam, ki szintén Caterab, melyen tánczoltak, a franczia négyes % taktusu részéhez volt hasonló. macoba szándékozott. — Minthogy Catemacotól 3 német mérföldnyi távig
A hat pár tánezos két sorban állott, mindegyik a maga párjával szemközt, % San Andresi uton mentünk, melyet XIII. levelemben már leirtam, annak
8 a tánczot vidáimn, élénken járták, de nem ugrálva, hanem taktusra cso¬ leirásával önöket nem untatom, csak azt jegyzem meg, hogy azon mezőkön,
szogva, lépdelve ide s tova, a kezükbeni csörgőt rázva, gyakran a párok, melyeken május utolján a fű ki volt sülve, hol lovaink egész éjjel sem tud¬
mind egyszerre, egymással helyet cseréltek, s néha az előtánezos jeladására, tak elég füvet kapni, most vastag rendeket lehetett volna vágni a junius
mindnyájan egyszerre dobbant ottak, megállottaks pálezájokkal párjoknak s a utóján beállott esős évsrakbani gyakori esők miatt. — Három napi utazásom
királynőknek bókot intettek, s aztán a tánczot ismét folytatták. Ázt mond¬ alatt nekem is kijutott az esőből. Midőn Catemacotól csak 3 német mföldják, hogy Mokteszuma a táneznak nagy kedvelője volt, s hogy kedveért alatt¬ nyire bennünket attól csak egy nagy hegyláncz (aCerro grandé,nagy hegy)
valói előtte mindig ezen tánczot szokták járni. Különös, hogy az indiánok választott el, az eső elkezdett esni erősen, a hegyre vezető iszonyu meredek,
ezen nemzeti tánczokat most más alkalmakkal nem tánczolják, sőt mondhatni, köves, agyagos ösvény oly sikossá lett, hogy a felmenés csaknem lehetlenné
máskor semmiféle tánczot nem járnak, — Ezen színben közel az élőfák alatt lett. Lovam kifáradt s kénytelen voltam a szakadó esőben a meredek sáros
eok félmeztelen asszony készitette szorgalmasan guggolva a tűzön levő uton azt gyalog vezetni — mondhatnám huzni — egy német mföldnyire fel
óriási cserépfazekakban rézüstökben az indiánok kedves eledeleit és ita¬ a tetőre. — Catemaco még másfél német mérfóldnyire volt, midőn a hegy¬
lait, melyek között főszerepet játszott a ,,tamale", melyet a XIII. levelem¬ tető lapályán egy tanyához értünk d. u. 5'/ -kor. Egy óra mulva a nap le2
ben már leírtam. Itt ehetett s ihatott eleget, kinek volt pénze. Husnak szűke menendett, az ég borult levén, szuroksötét leendett,
s kifáradt lovainkon, a
nem volt, mert ezen helyhez közel négy szarvasmarha volt a gyepen kite- mindkettőnk előtt ismeretlen uton még eltévedés nélkül sem juthattunk
ritett bőién szétdarabolva. „Aguardiente" (czukornádból vagy narancsból volna Catemacoba ez napon, azért elhatároztuk éjjelre megszállni azon a
honn készitett pálinka) és franczia „Cognac" sem hiányzott, mert a figyel¬ tanyán, nem kétkedve, hogy pénzünkért jó vacsorát fogunk kapni.
mes fehér mexikóiak is eljöttek ide még messzeföldről is, és sátraikban a
De mennyire elálmélkodtunk s kedvetlenedtünk, midőn a háziasszony¬
szeszes italokból szivesen szolgáltak az azt nagyon kedvelő indiánoknak, potól megértettük, hogy se tyúkja, se tojása, se zsirja, se kávéja, se ezukorja
harankint '/g dollárért (mintegy 13 p. kr.).
nincs, hogy semmit egyebet mint „tortilla"-t nem adhat. Szavában kétked¬
A templomban egész nap s csaknem egész éjjel doboltak, hárfán s gi¬ tem s ezüsthangon beszéltem hozzá, jó fizetést ígérve neki azért, mit adhat.
táron játszottak a nagy Kristóf életnagyságu, s ruhába öltöztetett faragott Ennek volt hatása, a nemsokára e szin alatt elénk tett asztalkán kávé,
képe előtt. — Az egész ünnep alatt az indiánoknak a fentebb leírton kivül tortiila s törött paszuly gőzölgött, melyhez tarisznyámból is véve sajtot &
semmi más mulatságuk nem volt. Kártyázás nem volt, mert a tiszta indiáno¬ kétszersültet, gyomrunkkal kibékültünk. Lovainkról is lőn gondoskodva,
kat kártyázni soha sem látni.
mert a gazda fia azokat féldollárért éjszakára jó legelőben pányvázta ki.
Voltam oly helységben is templomünnepen, hol a lakosok többnyire Az eleinte barátságtalan házinő számunkra a szobában még egy széles nyofélmüvelt, európaiasan öltözködő indiánok és fehérbőrű mexikóiak. Itt a fen¬ szolyát is adott, melyen bárha a rőcse feneket csak egyrétü gyékény borí¬
tebb leirt tánezosok nem voltak, de volt kakasharcz, bikaviadal, koczkázás totta s párnául nyereg-tarisznyáink szolgáltak, — jól aludtunk volna, ha a
és pénzre kártyázás nemcsak a házakban, hanem az utczára tett asztalokon szín alatt a pokróczomba rakodott bolhák azt megengedték volna. Az éjjel
s földre teritett pokróczokon; volt műkedvelők által szini előadás a szabad¬ nekünk roppant hosszu volt. Virradatkor felkeltünk, egy-egy darab kétszer¬
ban; gályákból csinált szin alatt volt a fehérek számára „baile" (a fehérbő- sült kenyeret és sajtot ettünk, nyergeitünk s haladtunk. Nemsokára a hegy
rüek tánczvigalma) s az indiánok számára „fandango" (a félczivilizált indiá¬ élén az erdőből kibukkantunk, s mily gyönyörü látvány tárult fel előttünk
nok tánczvigalma).—Az ünneplő nép választott magának ünnepi kapitányt, egyszerre! A hegy tövénél előttünk terült el az egy német mérfóldnyi szé¬
s ez választott magának kapitánynét és 6 — 8 hadnagyot, s ezek mindegyike les és három mérföld hosszu gyönyörü Catemaco tó, zöld erdővel bontottmagának hadnagynét. (Ezek között egy sem volt tiszta indián, hanem az hegyekkel környezve; szemben velünk a parton terült el a kis Catemaco
előkelő helybeliek és kitünő vendégek közöl voltak választva.) A kapitány¬ falu; mögötte ezukorsüveg alaku, valaha tüzokádók meredeztek az égbe.
sággal rendesen külföldit szoktak megtisztelni, minthogy a kapitány erszé¬ — Catemacohoz közel, keletre egy szép sziget van, buján növő forró ég
nyére száinitnak s tapasztalásból tudják, hogy a külföldiek bővebb kezüek. alji növényekkel boritva. Ehhez hasonlók lehetnek a sveiezi tájképek, azon
Ezek mind a lehető legcsinosabban öltöznek fel s jó lovakra ülve párosával különbséggel, hogy a Catemaco környékén nyájkolompok s pásztorsipoknem
lépdelnek a falu utczáin ki a bikahajtók elé. Előttük megy gyalog 4—6 hallhatók, s bár a föld igen kövér, mivelés alatt levő dűlők, sőt átalában
bekormozott képü, torzul — némelyek nőnek öltözött suhanczok, korbács¬ emberi szorgalom nyoma nem látható; és a jóizü hallal s angolnával teljes
csal kezükben. Ezeknek a kötelessége a bikaharezot illető apró szolgálato¬ tó tükrét csak fatörzsből kivésett indián csónakok szeldelik, gőzösök azt nem
kat teljesitni, ők a kapitány rendelkezésére állanak. A bikát zenével s nagy zavarják. — A hegyről leereszkedve, utunk mindenütt a tóparton kanyarpompával (60 — 80 lábnyi hosszu szíjon lófarkához kötve) vezetik be a pia¬ gott Catemacóig. Catemaco alatt ömlik ki a tó nyugat felé a Tehuantepec
czon husángokból ez alkalomra ideiglenesen készitett négyszegü akolba. Ott nevü folyamon. Ezen keresztül a gyalogok egy indiani ügyességgel %—2
szabadon bocsátják, s a bátrabb suhanczok, lóháton vagy gyalog az akolba hüvelyknyi vastag juhszalagokból font s a két parton levő nagy élőfákhoz
menve, pokrócz- vagy kendőlebegtetéssel támadásra ingerlik, s midőn a kötözött függő kosárhidon mennek át, melynek hossza mintegy 50—60
bika egészen az ingerlőig ér, az a pokróczot a bika fejére veti s ő oldalt láb, a lovak pedig a tó kiömlésénél a vizen gázolnak át. Délelőtt 9 óra táj¬
ugrik, a rohanó bika magát meg nem tarthatva mellette tovarohan s gyak¬ ban Catemacoba értünk s én egyenesen a szállodába mentem, melynek gaz¬
ran el is csúszik. Megesik azonban, hogy az ingerkedő elesik s a bika ráta¬ dája már ismerősöm volt. A tiz órai reggelinél kárpótlást szereztem a teg¬
pos, a midőn van örömujongás és nevetés; szarvával azonban nagy kárt nem napi hiányokért. A nép már nagyon gyülekezett s a fó'utcza, melyen a San.
tehet, mert annak hegyet, mielőtt a bika behozatik, elfűrészelik; de nem is Andresből jött kereskedők sátrai voltak, amelyen levő nagyobb házak torvalami alföldi „kivertbika" forma erős szilaj marhák ám ezek, hanem félsze- íáczain a bátyus-kereskedők árultak, s melyen a koczkások és kártyások
lid fiatal bikácskák, miket igen nehéz támadásra ingerelni, annál kevésbbé, ilőttök ezüst és arany pénzhalommal vártak a szerencsét kisértőkre — namert őket néha két napig is koplaltatják s szomjaztatják, a játék előtt. jyon élénk volt. A szálloda egyik teremében is már kezdtek kicsinyben kár¬
A bikaharcz után a kapitány csapatjával az egész várost bejárja s az ünne- tyázni még napvilággal. Egyébiránt az egész napon csak készületek tétet¬
pélyi költségek fedezésére pénzt szed össze, melynek fele a papnak adatik, tek a másnap beálló ünnepélyhez. A templom egész nap nyitva állt s a nép
másik fele pedig az ünneplett szentnek.Természetesen ezeu adakozást a ka- hullongutt oda rövid magánimádkozás végett s csak d. u. 5 és 8 órakor
volt közös istenitisztelet, midőn három papi személy végezte a szertartást.
A mintegy 50 sipu rikácsoló, sihegő orgonához (mely mindenben hasonló
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TÁRHÁZ.
A hazai mozgalmak Magyarország határain kivül is nagy hullámokat
vetnek
s tüzetesen a székvárosban a kozségtanác-*-választás körül akkorákat,
(Január 3-án.)
hogy majd minden inditvány — vízzé válik; azt hihetne pedig az ember,
T a r t a l o m : Valami a levelezőről, a molnárról, a szerkesztőről s a legyekről. — A bürök- hogy, Isten tudja, mily tüzzel folynak erre nézve a viták, miután szónokla¬
pataji rektor mondása. — Hazai mozgalmak. — A magyar zsidók. — A hivatlan pró¬
féták Izraelben. — 1848. — Magyar bál Bécsben. — Hogy magyarázzák Bécsbsn az taikban — annyian felsülnek.
A bécsi nők széltében hordják a magyar kalapot és pártát s mint eok
atillát. — „Rokonhangok." — Invitation a la danse.
alkalommal,
ugy most is meleg pártját fogták a bécsi jogászbálból kirekesz¬
_ Azért, hogy a bécsi levelező kimaradt a V. TT. „tárgymutatójából," a
bécsi levelező bir annyi elismeréssel, hogy a szükségből erényt csinálva, e tett atillának.
Az atilla, mint mondják, szebb, férfiasb, igen jól tánczol, kitünően mu¬
körülmény iránt hálásnak mutatkozzék, miután máskép tán nem is tűnhetett
volna föl. A molnár arra ébred, ha megszünik a kerekek zaja, miért ne lehesse¬ lattat, ellenállhatlan szeretetreméltóságu, lovagias és gyöngéd. — Megfognek olvasói azáltal figyelmesekké rám — midőn hiányzóm? A mint látja ön, hatlan előttem, egy ruhadarab hogy birhat ily ritka emberi tulajdonokkal,
a hiuság épen ugy mint a légy, mindenből táplálkozik. Kevésbe kerül és jól mert csaknem valószínűtlen, hogy a bécsi nők a táncz s a német udvarlók
áll. (Ergo, már csak azért is jó volt, hogy a — véletlen kihagyta önt az in¬ figuráin kivül, még a rhetorikának azon figuráját is ismerjék, mely a „pars
pro toto"-t tárgyalja. — A nők mindent tudnak, ha akarnak, erről sokszor
dexből. Szerk.)
,,A bágyadozó évnek 365 nnp-folyama, a tehetetlen tépelődés ádáz meggyőződtem.
Azonban folytassuk.
laorajlatu bőszültségével, az Örökkévalóság tengerének méliébe : jajgatva
Kapja magát a számüzött atilla és jó barátaival összeállva elhatározá :
ornleszté virányfáradt, kaczagó árjait!"
Azért teszem idézőjel közé a bürökpataji rektor ezen emlékezetre hogy ő semmi áron sem lesz öngyilkossá, azaz : nem akasztja szögre magát,
öielto, uj eszmékben és mindekkoráig ismeretlen képekben pompázó, vonat¬ sőt inkább oly tért és alkalmat keres magának, melyen megmutassa, hogy
kozástól duzzogó s ezélzásokban gazdag mondatát, mivel érzeményim e per¬ „Atilla," ki a fél világot megremegteté, meg nem retirál Fraknónak gyönge
czig még le nem szürődött zavarának hűbb tolmácsolását f gy remekíróban várától, sőt megengedi neki, hogy kusza farkát — akarom mondani, zászló¬
sem lelhettem volna föl. Kommentárt pedig azért nem irok hozzá, mert ugy ját árva kedve szerint lengedeztethesse lapos bástyája fölött.
Hogy a ragyogó Diána-teremben *) tartandó tánczvigalomra kevesebb
is eli'>ggé homályos. Hogy a mult év mit hozott, s hogy a jövőtől mit várha¬
tunk, azt szerkesztő ur bachtalan „rückblickjében" oly szépen kimagyarázta, nehézséggel járt ezuttal az engedélynyerés, mint más alkalommal járt volna,
onnan magyarázható, miután a bicsi magyar fiatalság választmánya—-mely-,
hogy elégedetten megnyugszom az általa mondottakban.
Legczélszerűbbnek tartom tehát, egy ugrással a napi események töm¬ nek élén Sztáray gróf jogász áll — egyenest Szécsen gróf uriioz folyamodott,
kinek közbenjárására a rendőr-főnökség azonnal engedett a kérelemnek, s
kelegébe teremni.
A magyar-zsidó, vagy zsidó-magyar érzület oly nagy lendületet vőn mely főnökség meg nem állhatá, hogy ne fájlalja azon bizalomhiányt, misze¬
hazánkban, mely félremagyarázhatlanul szól az igazi meggyőződés és öntu¬ rint közvetlenül nem hozzá fordultak az ifjak. Ezek, hogy mit feleltek rá,
nem tudom.
datos lelkesedés mellett.
Három dolog azonban ki van kötve, melyeknek betartásaért a választ¬
Első vagyok azok közt, kik őszinte örömüket fejezik ki ez örvendetes
jelenség fölött, s egy perczig sem habozok, e törekvésekhez szivből szeren¬ mány tétetett felelőssé. Ezen, ha pontjait vizsgáljuk, szinte- szent háromság,
csét kivánni. — Csodálatos azonban, hogy a máskép oly praktikus zsidók, igy van formulázva :
1-ör nem szabad a „Kikóczy-iudulót" huzatni,
mily sajnálatos ügyetlenséggel jártak el a scenirozas körül. Igaz, hogy a
2-or a „Szózaf'-éneklés tilos, és
Külalak mitsem változtat a magvon, de azért igen sok esetben annak kö¬
3-or a kokárdáknak nincs helye.
szönhetjük nagy részben a sikert.
Ezen f. é. febr. 6-án megtartandó bál — melybe egy igen jó emlékben
Támadnak a hivatlan próféták Izraelben, mint eső után a gomba.
Holmi nekivadult, vérszemet kapott zsidó ifjonezok éretlen papolásuk- álló, talpig magyar grófhölgy fogna bálanyául fölkéretni — ha minden előjel
Kal kiállnak a sikra,'s nagy sarkantyupengetések között eldeklamálják lehe¬ nem csal, okvetlen az idény legpompásabb vigalmának igérkezik lenni. Ma¬
tőleg sületlen frázisokban, hogy ilyen amolyan tétovázók a magyar zsidók, gyarországból számos családot várunk, kik nem kis mértékben fogják emelni
kik nem tudnak vagy nem akarnak egy csapásra fólolvadni a nemzetben. Nem fényét, érdekét és jelentősségét az estének, melyen két zenekar fölváltva
csalatkozom, ha az ujabb időkben szemem elé került hasonló fölszólalások- működén dik.
A csárdást Farkas Miska Ihuzandja, a többi tánczra Strausz ur vállal¬
iiak ez volt alapgondolata, melyet csak türelmem vagy jóakaratom folytán
tudtam kiszénázni a czél és irány nélkül összevasvillázott, kóczos eszme kozott, ki „rokonhangok" czimü mazurkát szerkeszt ez alkalomra. A hires
zenekar-igazgató szabódott eleinte, jogosan attól tartván, hogy a farkas
kazalból.
Ha szintén frázisokat akarnék használni, hivatkozhatnám az 1848 — könnyen leteremtheti lábáról a struezot; de csakhamar megnyugodott, mi¬
1849-ki évre, melyben a magyar zsidóság vagyonával, vérével s életével után meg is várhatja a magyar lovagiasságtól, hogy elismerő lesz a jeles
áldozott a hazának. A frigyláda arany és ezÜ3t ékszerei ép ugy mint a ma¬ zenész hire és méltán élvezett népszerüsége iránt.
A vállalkozó Hassa ur, mint megigéré, ki akar tenni magáért.
gánzókéi, az ország kincsének öregbítésére fordittattak. A honvédek sorai¬
A bécsi lapok közöl csak a „Presse" és kenyeres pajtásai nincsenek
ban ezerekre ment azon zsidó ifjak száma, kik nem feledék el, hogy ugyan¬
azon vérből származnak, mely a hadverő Makabausokat nemzé. Szivvel és meghiva, megjelenniük azonban nem tilos.
A tiszta jövedelem a magyar Akadémiának van szánva.
Garral harczoltak a hon szabadságaért és csonka tagokkal és halállal pecsé¬
Már most, szerkesztő ur, midőn a rendezőség nevében (valahogy rend¬
telek meg honszerelmöket s egy perczig sem vonakodom hinni, mivel hinni
keretem, hogy adandó alkalommal ism^t összegyülendnek a háromszinü őrségnek ne olvassa), mindaddig mig a meghivójegy kezei közt lesz, e vigalomba kérném : ígérje meg, hogy beállit közénk, s ha nem akadna tánczos¬
lobogó körül, halni vagy győzni a közügyért.
S aztán az idő érlel, a maga kárán nemcsak a magyar ember tanul — nője, majd levelezőjével fogja eljárni a kállai kettőst. (Bizony szép mulatság
s a
'enne! Szerk.) — K, T.
többi magától jő.
Szándékom nem egyéb ezuttal, mint megróni azon tejfelszáju, fülig
jelkesült nádparipa-hősöket, kik vakon nekirontanak hitsorsosaiknak, hetven¬
Ujév napja Csornán.
ének s egyebet sem érnek el, mint hogy még a józan zsidókat is megutál(Simon Vincze beiktatása,)
ta
tják a világgal.
gg Nem is akarom itt azon kérdést szellőzni, mennyiben lehet
G y ő r , jan. 6.
a
J gy
kivihető az
az ,,egy
,,egy csapásra"
csapásra" való
való fölolvadás
fölolvadás a
a fenforgó
fenforgó viszonyo
viszonyok közt,
gy kivihető
Minthogy már nehány napja elmult, hogy Csornáról visszatértem, senki¬
nem hagyhatom szó nélkül, hogy ezeknek a fogadatlan hadonászóknakk sem mondhatja, hogy az eíső pillanat benyomásától elragadtatva, tulságosan
ert is nyíltak meg a lapok, vagy ha már igen, miért nem akadt eddigelé festem azon ünnepélyt, melynek párját eddig alig láttuk, mely Bábaköz év¬
oiv
izraelita, ki körmükre koppintott volna a henczegőknek.
könyveiben egy diszes lapot töltend be; és az egész vidék emlékezettben
, . , H°gy is akadhatott volna? Van egy dolog, mi ellen még az istenek is örök időkre bevésve maradand.
1£
*ban küzdenek. — Nem kétlem, hogy az izraelita magyar egylet élére oly
Oly időszakban élünk, melyben az egyház ünnepei a haza ünnepei is.
férfiak álltak, kik tökéletesen fogak föl hivatásukat és — ha szabad monda¬ Gondoljunk csak vissza az esztergomi, sz. Ístván-napi, udvardi és Komárom
nom — küldetésöket.
kettős ünnepeire, és látni fogjuk, hogy a nemzet valláskülönbség nélkül üli
Remélhető, hogy a dagályos fölhívás daczára is sok jót ígérő zsidó-ma- meg mindazon napokat, melyek honi emlékeket újítanak, vagy ősi szokások¬
§y&r lapban, azon szükséges és pártolásra méltó közlönyt nyerek, mely leg- kal összekötvék.
jnkább lesz arra képes, hogy azon érdekeiket és érze meiket fejezze ki, íneA csornai prépostig ünnepe is az észak-nyugati megyéknek öröm¬
yeknek a zsidó-magyar ügy körül érvényt és horderőt akarnak szerezni.
aza
napja
volt, hol mindenki szive mélyéből örvendhetett, mert a tisztelet tár¬
. fiui bizalmamat, ez egylet után, a tudós szerkesztőbe vetem s várjuk el
a
gya,
a
közkedvességü prépost ur, már régóta minién lelkes honfi tiszteleté¬
•j° t pintatától, hogy mindinkább ki fogja egyengetni azon akadályokat, menek
tárgya.
yek a magyar keresztyének és magyar zsidók közé álltak, s hogy az anyaSzilveszter estéjén a csornai polgárság^tiszteié meg a diszes rrml főnö¬
emzethezi eimulást ép oly mértékben fogja lehetővé tenni, mint a milyen...en_ez indíttatva érzi magát e hazának minden nemzetségét és faját egyaránt két fáklyászenével, éé a szónok szivből fakadó szavai, valamint a prépost urnak
ölelő karjai közé, az üldözött zsidókat is befogadni, Tehát — béke Izraelben a palota erkélyéről messzire hangzó válasza biztosítékai annak, hogy a jóté8
Izraelnek a földön, dicsőség a magyarok és a „választott nép" Istenének
a
*) Utóbbi levelében nagy elismeréssel emlékezett erről b. levelezönk. — S z e r k .
Magasságban. Igy tán csak szépen férünk meg egymással.
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konyság és azivélyesség láncza még szorosban fűzcndi össze a ren 1 fejét a i
+ (Pompéry János „Magyarország") czimü uj politikai napilapja is
város lelkes
.
., lakóival.
.,
....
,, .
,
rendesen megindult az újévvel. Alakjára nézve, valammennyi magyar lap
Az ujév napján tartott tolszentelési szertartás, melyet gyön püspök ő közt a legnagyobb. Iránya szabadelvü. Tartalma változatos
méltósága szintoly fényes, mint számos egyházi kiséret mellett végzett,
+ (A „Hunnia") czimü német hetilap, Horschetzky Károly szerkeszeléggé tanusita azt, mily tündöklőnek tekinti az egyház azon polczot, melyre ; tése mellett e hó elejével megindult. A magyar irodalom és müvészet
annyi imát, annyi áldást kér az egek urától.
, magyar divat és közélet érdekeit igéri képviselni. Első számának tartalmát
Velősek valának egyházi szónok Szerdahelyi kanonok urnak a néphez | teszik : egy eredeti költemény „Petőfi" czimmel, Udo Brachvogeltól • mamtézett alkalmi szavai;a főpasztornak, valamint a rendfőnök urnak nemcsak gyarországi képek és mondák, Siegmund Vilmostól; Lisznyainak egy költeegyházias érzelemtől, hanem legtisztább honszeretettől is átlángoltak beszé- menye, „Landesweise" czim alatt, forditva Horschetzky Károlytól- Jókaideik;csak azt az egyet sajnáltuk mindnyáján, hogy ezen remek szónoklatok nak egy elbeszélése „Der alté Kurucze und seine Familie"
alatt,
a katholikus egyház szertartási rendjéhez szigoru alkalmazkodás végett lati¬ forditva Veber Ottótól; „Der Beruf unserer Frauen" czim alattczim
gr. Mikó
nul mondatván, a hallgatóság nagyobb része nem értheté.
„Irányeszméiből" egy czikk Grubertől; végre a tárcza, mindenféle appróságKövetkezett a megyei küldöttségek, a számos papság, valamint azon gal tömve. Mellékletül egyszerre három magyar divatképet hozott.
városi követségek bemutatása, melyekben e diszes rend (premontrei) tanit
-f- (Dr. Sugár Fábiusz „Orvosi naplójának"), mely tavaly közelisme¬
vagy birtokkal bir, először püspök ur ő mlsgánál, utána az uj prépost urnál réssel fogadtatott, másodévi folyama megjelent. Gyakorló orvosok igen jó
A vendégek végetlen sora három teremben étkezett, mig a szép hölgy hasznát vehetik. A napló első fele nagyrészt érdekes statistikai czikkekböl
koszoru a tisztilakban vendégeltetett meg. A ki a csornaiak vendégt-zere áll, második felét pedig rovatolt üres lapok képezik, egy-egy külön rovattal
tétében valaha résztvett, elgondolhatja, milyen lehetett ezen ünnepélyes az év minden napjára.
lakoma.
b.— (A „Magyar szinházi lap") mult évi utolsó számával bevégzé
Mig künn a bor két helyen — more patrio — a zajongó népség számár rövid pályáját, hogy átalakulva talán nemsokára ujat kezdhessen. Szerkesztő
folyt, addig benn a nemzeti zene viditá fel az ünnep résztvevőit; és a; visszavonulásának oka egyszerüen az, hogy erejét és idejét ilynemü vállalat¬
örömtől elragadtak pohárköszöntései a nemzetiesen komolytól, a honfiulag nak mostanság tovább nem szentelheti.
áthatottaktól egészen az élczes- és vidámokig, a kedvderitően lelkesítőkig
+ Azon emlékbeszéd, melyet dr. Lumniczer Sándor, elhunyt Schoepf
egy hosszu lánczolatot képeztek.
(Mérei) Ágoston hazánkfia fölött tartott, az Orvosi Hetilap I-ső számához
Hiszem, hogy az uri vendégek száma a félezret fölülhaladá, nem szá¬ mellékelve külön füzetben is megjelent. Ezen emlékbeszéd a magyar orvos¬
mitva a szolgák és fogatok százait.
egylet egy rendkivüli gyűlésében mondatott el, mely elhunyt jeles hazánk¬
Nem csekély élvet nyujtanak az alkalmi versezetek is, melyek közt fiának, mint az orvosegylet tagjának emlékére tartatott. Schoepf eléggé is¬
ismert Írónktól Laky Demetertől, az uj prépost ur legkedvesb barátjátó meretes fővárosunkban, hol egykor mint főorvos, s a szegény gyermekkórház
elzengett Testvérhangok, valamint a csornai növendékek örömhangjai édes igazgatója és főorvosa közmegelégedésre működött. A forradalom bukása
honi nyelvünkön szerkesztvék; mig Sebestyén Gábor, a betütalányok nagy¬ után Angolországba vándorolt ki, hol angol okleveles orvossá avattatván fel,
mestere, „Vincentius Simon" névből 101 értelemmel biró latin anagrammot Manchesterben mint gyermekorvos közelismerést és becsülést vivott ki ma¬
készitett.
gának. Hontalanságának a halál 1858 márcziusban vetett véget, mely ese¬
Ezen fényes ünnepély fölötti örömünk őszinte, nemcsak azért, mert ményt akkoriban a magyar közönség közrészvéttel fogadott, de emlékét ak¬
— mint gazda és iró egyaránt ünnepelt — prépost ur e fényes polczra emel¬ kor, politikai kedvezőtlen viszonyaink miatt, hozzá méltólag megünnepelni
tetett rendtársai bizalma által, hanem mivel épen ezen diszes rendnek lett nem lehetett. Dr. Lumniczer szép emlékbeszéde dusan kipótolja most e mu¬
prépostjává. — Volt idő, midőn a hazafiság legalább szenvedésekkel járó lasztást.
áldozatokat nem igényelt, és akkor könnyü volt soknak hazafinak lenni. De
+ („Babérlevelek.") íly czim alatt hirdet előfizetést Urváry Lajos egy
következtek szomoru évek, melyekben társ a társat, rokon a rokont, testvér kétkötetes munkájára, mely Garibaldi életének regényes rajzát foglalja
a testvért nem merte ismerni. Tudja azt mindenki, hogy a haza tettleges magában. A febr. végén megjelenendő mü ára 1 ft, mely a „Budapesti
felszabadításában a katholikus papság mily tekintélyes részt vett a főpaptó" képes ujság" kiadóhivatalába küldendő.
kezdve az igénytelen szerzetesig, és az önkényszerüleg elitéltek végnélküli
+ (Almásy Tihamérnak.) „A mit a szerek meg nem gyógyitnak"
lajstromai elég bizonyságai annak, miszerint a klérus a fenyegető veszélytől izimü könyve, diszes kiállításban, több sikerült fametszvénynyel diszitve
épen nem hökkent vissza.
megjelent. A képeket hozzá Jankó rajzolta. Ajánlva van dr. Gárdosnak. A
Midőn ezen üldözöttek közöl sokan kihurczoltatván, sötét, egészségte¬ munka végén közölve van a szépszámu előfizetők névsora is. Ára 1 ft 20 kr.
len barlangokban évekig tengődtek, ezen számra nem nagy, de honfias lel¬
4- Pápán a következő munka jelent meg : „Mándi Márton István, a
kesedésben hatalmam gzerztt első és sokáig, igen sokáig egyedüli volt, mt ly helvét hitvallásuak pápai főiskolájának alapitója, s ugyanott a bölcsészet és
szenvedő véreiről nagylelkűen gondoskodni merészelt akkor, midőn irántuk mennyiségtannak negyvenegy évig rendes tanára. Irta Szabó Károly, pápai
rokonszenvet vagy irgalmat mutatni elég ok volt arra, hogy valaki bélye¬ reform, középtanodai tanár. 109 lap. Ára 70 kr.
geztessék, üldöztessék.
4- Kecskeméten megjelentek : „Bulcsu Károly költeményei 1850—
Azért éljen, szabadon és ismételve választott kedves prépostjával 1860." A könyv 350 lapra terjed s külalakja meglehetős formátlan. Ajálva
együtt e nemes, bátor, minden körülmények közt magyar szerzetes rend van gróf Széki Teleki Sándorné szül. gr. Széki Teleki Jozefának, mint a
magyar nemzeti irodalom és müvelődés buzgó pártfogójának."
— —m —
4- (.4 Kertigazdaság könyvtárának) első kötete is megjelent, melynek
Irodalom és müvészet.
tárgya
: „A gyümölcsfa-nyesés." Hardy J. A. becsületrend vitéze és a La4- (Akadémiai pályamüvek.) Az Akadémiához mult hó 31-ig a Teleki
dijra következő komoly drámák érkeztek, mint pályamüvek : 1) A pártvi¬ xenburgi kert igazgatójától Párisban. Magyarositá és kiadja a „Kerti gaz¬
szály, 2) Hunyady János és kora; 3) György barát; 4) Első István király; daság" szerkesztősége. Ára 1 ft.
4- (.A „Delejtü") czimü temesvári hetilap, ha a kért engedélyt meg¬
5) A trónvesztett. — A Karácsonyi-dijra pedig a következő vígjátékok ér¬
keztek : 1) Vigjátéktárgy; 2) Nőbiztositás; 3) Lángész és teliver (ominosus nyerheti, mielőbb mint politikai napilap fog megjelenni.
4- (Bucsánszky Alajos) 20 darab, zongorára tett magyar dallamra
czim!); 4) A levél. — Mindé pályázó darabok átadattak az illető birálókhirdet
előfizetést. A dallamok szerzője Eperjessy István. Már nehány darab
nak : A Teleki-dij mart. 19-én, a Karácsonyi-dij pedig ápril 2-án fog
kiadatni. E két rendbeli 100 arany jutalmak a folyó évre is kitüzetnek, ugy megjelent s ezentul hetenkint egy egy darab kerül ki sajtó alól. Az egész
hogy a Teleki-dijra most vigjátékok, a Karácsonyi-dijra pedig komoly állalatra 7 ft. 50 krral lehet előfizetni; azonban egyenkint is megszerezhetődrámák pályázhatnak. Határidő mindkettőre nézve 1861. dec. 31-ike. A — Kár, hogy Bucsánszky ur az előfizetési fölhivás megírását avatottabb
tollra nem bizta, mint a magáé.
pályázás szokott módon történik.
— (Ma Vasárnap, január 13-án), délutáni 4 V2 órakor, a nemzeti Mub.— (A „Falusi Gazda") megjelent uj alakjában Girókuti P. Ferencz
;eum
díszteremében Doppler testvérek hangvereenyt rendeznek. Műsorozat :
szerkesztése mellett, csinosan kiállítva, több képpel. Tartalma. A szerkesztő
1)
Ábránd
a „Szózat" fölött 2 fuvolára szerzé Doppler Károly, előadják
felszólalása; Munkatársainknak üdvözlet; Gazdászatunk; Téli teendők a
Doppler
Ferencz
és Károly. 2) „Széchenyi halálán" költemény Jókai Mór¬
gazdászat körül; A takarmányérték összehasonlítása; Állattenyésztés, takar¬
tól,
szavalja
Jókainé
asszony. 3) Román népdalok, román nyelvben énekli
mányozás; Méhészet; A diszkertészet január havi teendője; A magyar ker¬
Hollósy
L.né
asszony.
4) Kettős „Alvajáró" czimü operából vett dallamok
tészeti társulat; Gazdászati irodalom; Gazdasági zsebnaptár 1861.; Gazdalett,
szerzek
és
előadják
a hangversenyzök. 5) „Magyar leány az én róasszonykodás. Mint látszik, igen jól indul; s a közönség részvéte az uj lap
sám" magyar dal Doppler Károlytól, énekli Bignio Lajos ur. 6) „Az
iránt igen élénken nyilatkozik.
'848-iki kokárda-' Kakas Mártontól, szavalja Szerdahelyi ur. 7) „Magyar
+ (Gazdasági füzetek.) Péterfi József egy általa kiadandó mezőgazda¬ pásztorhangok-'
és 2 fuvolára Hollósy L.-né asszony számára szerzó
sági munkára kéri föl a magyar gazdaközönség figyelmét. E munka czime : Doppler Károly, énekre
előadják
először Hollósy L.-né assz. és a hangversenyzök.
„Segédtudományok gyüjteménye mezőgazdák számára," a f. év január havától 8) „Debreczeni emlék", átirat
a magyar népdalokra (uj) 2 fuvolára előadva
kezdve havi füzetekben fog megjelenni. A „Segédtudományok gyüjtemé¬ hangversenyzöktöl.
nye" különböző szakaszokra osztva 3 füzetben a vegytant tárgyalandja, és
4- (.4 második philharmoniai hangverseny) a nemzeti Muzeum tereméannak főkép a gazdaságra való befolyását; ismét három füzetben a trágya és földtant; továbbá a növényélettant Hoibrenk rendszere szerint, s az >en jan. 6-án ment végbe. — Nem is szükség mondanunk, hogy a közönség
ipar- és kereskedelmi növények termesztéséről való utasitásokat szintén egkiváncsiabban várta a „Bánkbán" czimü, még eddig előadatlan opera
három-három füzetben. Az összes 12 füzet 18 hó lefolyta alatt fog megje¬ részletét; s a kik ehhez vérmes reményeket kötöttek, nem is csalatkoztak.
lenni. A munka minden külön szaka (3 füzet) 2 ft. 40 krjával megrendel¬ Az uj operarészlet roppant hatást tett. Erkelt szünni nem akaró éljenzés é»
psviharral hétták ki. Egyébiránt a tapsokból elég jutott a többi közremühető a szerzőnél (Pest, magyar-utcza 7. sz.)
b — (A „Pécsi Lapok") újévtől kezdve politikai heti lappá változtak. ödőnek is.
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Vasárnapi Ujság 2-ik számához 1861.
Ipar, gazdaság, kereskedés.

4- (Arany János), mint a Kisfaludy-társaság igazgatója, teljes bizab.— (^4 pengő pénzről szóló bankjegyeket) az országos pénztárak febr. j
28-ig, a bécsi bankpénztárak pedig márcz. 31-ig fizetés vagy beváltáskép | lommal figyelmezteti a haza minden rangu és rendű polgárait, hogy a kik a
társulat czéljai előmozdításához anyagi segedelmükkel járulni magukat
elfogadják.
b.— (Érczforgalom.)W\v&t3.\os kimutatások szerint,a lefolyt év tiz elsőelhatározták, sziveskedjenek adományukat gyors beküldés által kétszerié
hónapjában behoztak a birodalomba : 1112 font nyers aranyat, 147,427 font kedvessé tenni. Fölkéri különösen a tisztelt pártoló, illetőleg gyűjtő urakat
nyers ezüstöt 18,128 font aranypénzt, és 147,621 font ezüstpénzt; kivittek és hölgyeket, a kik a 4 ft. évi dijat még ez évre be nem akarják küldeni,
pedig ez idő alatt : 29 font nyers aranyat, 293 font nyers ezüstöt, 21,07' hogy e szándékkal tovább ne késsenek; mert az igért jutalomkönyvek nyofont aranypénzt, 712,185 font ezüstpénzt. Tehát a kivitel jóval tulszárnyalj matása a pártolók számától függ, s mert a f. évi februárban tartandó köz¬
gyülésre maga a társaság is óhajtana e kiadás ügyével tisztába jőni.
a behozatalt.
4- (A magyar kir. természettudományi társulat) dec. 29-én tartott köz¬
b.— (Fejér puskapor,) Leedt városában egy gyáros oly puskaport ta
Iáit fel, melynek szine fejér, nagyobb erejü a fekete puskapornál s emellet gyüléséről a Vasárnapi Ujság I-ső számában nehány szóval már emlékez¬
tünk; most bővebben is írhatunk róla. A Kovács Gyula másod-elnök előla fegyvert sem piszkitja be s semmi kellemetlen szaggal sem bir.
b. — (Kőszén a Mátrában.) Az egész birodalomban alig találkozik kő ülése mellett tartott közgyülésen, Korizmics László lemondása folytán, a
szénben annyira bővelkedő hegy, mint a Mátra. Hir szerint bel- és külfölc társulat eb) ökének Bugát Pál választatott meg. A titkári teendők halmozott¬
sága miatt két segédtitkár alkalmazása válván szükségessé, ez állomások
tőkepénzesekből társulat alakul a kincs kibányászására.
4- (Gabnaszállitás Magyarországból.) A legközelebb lefolyt évbe Tóth Sándor és Kátai Gáborral lőnek betöltve. A szakgyülések ezentul nem
hazánkból 2 millió mérő tiszta buza, 3000 m. kétszeres, 145,000 m. rozs szombaton, hanem a hónap 2-ik és 4-ik szerdáján fognak tartatni. A pénztár
200,000 m. árpa, 1,250,000 m. zab, 1,200,000 m. kukoricza, 100,000 m rendben találtatott. Az eddigi évkönyvek megszüntetvén, azok helyét a
köles és 100,000 m. vegyes gabnanemek szállíttattak ki. Ezen kiviteli czik közlöny foglalja el. A közgyülés által elfogadott alapszabályok ez év kezde¬
kek legalább 30 milló ft. tőkét képviselnek, melynek legalább fele a kül¬ tével lépnek életbe. Elvben elfogadtatott azon inditvány, hogy népszerü ter¬
mészettudományi előadások tartassanak a közönség számára, némi csekély
földre való szállítmányokra esik.
b— (A magyar gabonakereskedés) már évtizedek óta folytonos emel dij mellett. Mivel a külföld tudományos évi jelentései e társulat működései¬
kedésnek örvend. Ennek kimeritő statistikáját adni igen nagy munka volna ről nem emlékeznek, elhatároztatott, hogy a felolvasott értekezéseknek maguk
^tt; a „G. L." után csak a Győrben s Pesten csupán a vontatóhajókról kira¬ az értekezők által más nyelven elkészített kivona'ai a társulat által, az egyes
kott gabonamennyiséget emiitjük fel. 1860-ban a vontatóhajók a pest évkönyvekkel együtt, az illető jelesebb folyóiratoknak megküldessenek. Ko¬
Piaczra 1,093,794 m. gabonát raktak ki; Győrben pedig 4,898,745 mérőt rizmics László volt első elnöknek száz ftból álló alapítványáért köszönőlevél
Csak e két piaczon tehát és csupán a vontatóhajók által a forgalom 9,992,53í küldése határoztatott. Rendes tagokul válasz'attak : Jendrassik Jenő, Mar¬
mérőre ment, a mi az 1859-ki évhez hasonlítva 322,038 mérő többlete kusovszky Lajos, Balogh Kálmán, Feuer Dávid, báró Fechting Károly,
Hajnal István. Szili Kálmán, Filep N., Báth >ry István, Francz Alajos, Né¬
mutat.
meth
Ignácz, Schmidt György, Meyer Ágoston, Mádi Pál, Eiber Ferencz,
b.— (A tokaji bor Berlinben.) Egy berlini kereskedő hirdetésében
Meghívja magához a közönséget tokaji aszuborra, melyből nála egy pohár Schindler Emil, ifj. "Wagner Daniel, Schenck István, Bernáth József, Ambró
5> egy iteze 20 ezüst garasért, egy palaczk pedig másfél talléron kapható. János, Say Rudolf, Pete Zsigmond, Nékám Sándor, Kurtz Gusztáv, Eiber
Hogy e bor hamisitott, arról mi nem kétkedünk, vajhaaberliniek is igy gon¬ Antal. Hartl Alajos, Hável József, Posgay Lajos, Somogyi Rudolf, Zalár
dolkoznának. A kereskedő megérdemelné, hogy jó bundában Tokajba utaz¬ István, Adler Adolf, Bolyó Károly, Unghváry György, Földváry Mihály,
gr. Kornis Viktor, b. Bornemisza Ignácz, Gajzágó Salamon, Torma Károly,
tassák.
Glatz N.
b.— (Az aranylcioitel Angliából 1860-ban) 94,257,870 ftnyi értékre
r
4- (Emilia) az általa szerkesztett „Családi Körben" melegen irt fel¬
ug. És ez mind Keletre ment. — Francziaországból 1860-ban kivittek
238,592,060 fr. ezüstöt és 139,169 300 fr. aranyat; bevittek pedig 125,259,060 szólítást intézett a honleányokhoz az irói segélyalap ügyében, e czélra ada¬
frank ezüstöt és 425,531,100 fr. aranyat, tehát a lefolyt évben Francziaor¬ kozásra hiván föl őket. A fölhivás nem hangzott el eredmény nélkül, a leg¬
szág ezüstkészlete 113.333,000 frankkal fogyott, ellenben aranykészlete utóbbi kimutatás szerint már 73 fV gyült be a mondott czélra, mit Emilia a
takarékpénztárba tett le; a további adakozások is itt fognak letétetni, mind¬
276,361,500 frankkal szaporodott.
4- (Inditvány a hazai kereskedelem magyarítása iránt.) Hollósy Béla addig, mig nehány száz ft együtt lesz, a mikor aztán át fog adatni a Kisfa¬
pesti kereskedő a „P. H."-ben egy hazafiui szózatot s kérelmet intéz ma¬ ludy- társaság elnökének.
4- (A pesti magyar kir. allatgyógyintézetben) a boncz- és élettani segyar- és erdélyországi ügyfeleihez, melyben egyebek közt ezeket olvassuk
Télőí
állomás, melylyel 315 ft, 2 öl tüzifa és az intézet épületében szabad
Magyar- és Érdélyországban kereskedőink ügyvezetésüket, levelezéseiket
jninden üzleteiket, igen kevés kivétellel, mai napig némf.t nyelven folytat¬ akós jár, megürülvén, a pályázni kívánók, kiknek okleveles állatorvosoknak,
ják. Ezen kedvezőtlen helyzet legfőbb oka az : hogy hazai kereskedelmünk¬ a magyar nyelvben teljesen jártasak és nőtleneknek kell lenniök, kellőleg
nek mostanig, nemcsak a nyelv sajátságaihoz idomított magyar nyelvészete fölszerelt kérvényeiket f. évi január végeig az intézet igazgatóságához ad¬
és irodalma nincs; de még a naponkint kézben forgó áruezikkek nevei s a ják be.
4- (Weninger Vincze) tanár és akad. tag fölkéri a hazai takarékpénz¬
forgalomban és iparüzletben előforduló műszavak magyarítása sincs megál¬
lapitva. Hogy e bajon segítve legyen, szükséges, nemcsak a kereskedelmi tárak igazgatóságait, hogy az intézetükre vonatkozó következő adatokat
forgalomban előforduló műszavak magyarítása, hanem a kereskedelem és hozzá (Pestre, a kereskedelmi akadémiába, a bálvány-utezai Ürményiféle
ipar történelmének, a kereskedői irálynak s levelezésnek, a könyvvitelnek ég házba) február hó közepéig beküldeni sziveskedjenek. A kért adatok követ¬
kereskedelmi számtannak s földrajznak, áruismének stb., szóval az egész ke¬ kezők : 1) a betételek és 2) a visszafizetett betételek összege, 3) a kölcsönök
reskedelmi tudománynak magyar kézikönyve és oly műszótár is, mely mm- és a használt százalék, nevezetesen pedig elkülönítve a) állam- és hitelpapi¬
°-en kereskedelmi ág és iparüzlet czikkeinek magyaritott neveit magában okra, b) váltókra, végre c) ingatlan birtokra, 4) az évi osztalék, 5) egyesü¬
foglalja. Inditványozza tehát: hogy a két testvérhaza kereskedői rakják leti vagyon. Mindezen adat, ha csak lehet, évről évre, a megújítás napjától
össze filléreiket, alkossanak pályadijakat a kereskedelmi tudomány kidolgo- fogva kéretik. Weninger szándéka, ezen adatokat politikai számtanának sajtó
z
oi számára, skerestesaék mega magyar Akadémia, a pályakérdések megha¬ latt levő harmadik részéhez csatolni, és ezen, hazánkban oly szép sikerrel
tározása s a pályamunkáknak szakemberek közbejöttével leendő megbirálá- müködő intézeteket ezúton megismertetni.
b.— (A „Nemzeti kör.'-) A magy. kir. helytartótanács Pestváros taSdra. Az adakozások kezelésére álakittassék egy bizottmány, addig is pedig,
^ig ez létrejőne, az ily adakozásokat a ,,P. Hírnök" kiadó-hivatala fogadja ácsának egy leiratban meghagyta, hogy a „Nemzeti kör" módosított alap^Ijhol az inditványozó e czélra a maga részéről már öt aranyat be is fizetett. zabályai s jegyzőkönyvei elkéretvén, a helyt, tanácshoz terjesztessenek föl.
Minden adomány hirlapok utján közzé fog tétetni, s az ügy állásáról időről AV tanács e leiratot a jövő városi közgyülés elé terjesztendi.
Jdőre a közönség ugyanez uton nyerend értesülést.
b.— (Az alagut-egylet) e hó 30-án tartja közgyülését Pesten,
b.—
(A váczi-süketnémák intézete igazgatóságához) a lefolyt 1860-ik
b.-~ (Bécsváros a lefolyt év alatt) 106,000 szarvasmarhát, 140,000
b
v
alatt
adakozás
által az intézet javéra 1191 ft 3 kr folyt be.
°rjut, 40,000 juhot, 50,000 bárányt, 100,000 sertést, 330,000 apró marhát
b.— (Az erdélyi muzeum választmánya) január 2-kán tartott ülésében
^8 180,000 darab mindenféle vadat fogyasztott el.
b.— (A bajor sörfőzés.) Bajorországban egy év alatt 10,548,000 akó- öbbek közt elhatározta Bielz ur csigagyüjteményének megvásárlását, mely
n
yi sört főznek s ebből két százalékot visznek ki, ugy hogy a lakosság kö¬ -0,000 példányra megy és csaknem 1800 fajt foglal magában s e nagy gyüjemény 300 ftőn van az egyletnek fölajánlva, a mi igen olcsó ár.
zöl fogyasztáskép egy-egy főre több esik harmadfél akónál.
b.— (A kolosvári izraeliták magyarító egylete) gr. Barkóczy János
rhoz hálafeliratot intézett, mivel az az esztergomi értekezleten a zsidók
Közlekedés.
aellett szót emelt. Az egylet elhatározta továbbá, hogy a Petőfi-szoborra
b.— (Uj közlekedési eszköz.) Londonban most rakják le a csöveket a dakozásokat gyujt.
4- (Egerben a jogi tanfolyam) ismét vissza fog állíttatni. A mennyi¬
földbe, melyeken át a postai csomagokat a lég nyomása által fogják egyik
vásosrészi állomásról a másikra lökni. E közlekedési eszköz felette gyors és en az erre szánt alapitvány elégséges nem volna, az egri főkáptalan ajánlsokkal
olcsóbb az eddigieknél. E csőben a csomag minden másodpercz alatt :ozott, annak a szükségelt összegig leendő kiegészitésére.
9
német mértföldet halad.
b.— (A pesti takarékpénztár) minden magyar lapra előfizetett.
Vas.

a^l.

Közintézetek, egyletek
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4- (Emlitettük, hogy egy utazásitársulat) van alakulóban, melynek
alapszabályait b. Lopresti Árpád, megbirálás végett az Akadémiának nyuj¬
— (ilfee Zesa az efeö álarczos bál) a nemzeti szinházban. Tartja a jóté¬ totta be. Az Akadémia e czélból bizottmányt nevezett ki, mely a f. h. 2-án
kony nőegylet, szegényei számára, minélfogva a közönség teljes részvétére tartott akad. ülésben beadta e tárgyról jelentését, miből kitünik, hogy e
érdemes.
társulat az utazási mozgalmak és tervek központja kiván lenni; nagyszerü
4- (A országgyűlést illetőleg) a „Sürgöny" a következő fontos közlést utazási könyvtárt állit fel; ajánló-levelekkel szolgál az utrakelőknek; társa¬
teszi : Hiteles távirati tudósitás szerint f. hó 8-án kelt a legm. határozat az kat szerez, és segédkezet nyujt az útiterv vagy vállalat kidolgozásában;
1848 : 5 törvényczikk alapján kiadandó választási törvény iránt, mely az megőrzés végett elfogadja az utazási naplókat, térképeket, rajzokat és egyéb
emlitett czikkei majdnem egyformán hangzik, csak jelentéktelen változtatá¬ idevágó mellékleteket, ha érdemeseknek találtatnak, azok kinyomatását is
sok történvén azon, melj'ek közt legfontosabb az, hogy a magyar nyelv nem elősegiti. Másrészt, idegen utazóknak, kik hazánkat akarják meglátogatni,
föltétele a választhatóságnak. A részek szintén meghivatnak az országgyű¬ szintén felajánlja a társaság segedelmét ajánlólevelekkel s utasításokkal. —
lésre. Horvátországra nézve nincs határozat. Az országgyülés ápril '2-án Bizton hiszszük, hogy e 'társulat művelődésünk érdekében igen jó szolgála¬
Budán gyül össze. Gr. Apponyi végleg elfogadta az országbírói méltóságot. tokat teend.
— (Cserépy István, iparos hazánkfia), kitöl a Vasárnapi Ujság köze¬
— (Kerületi gyülés és jótékonyság.) Félegyházáról (Kiskunkerület),
lebbi folyamában több érdekes levelet közlöttünk, 6 heti viszontagságos uta¬ dec. 23-ról 1860. irják : A kiskunkerületi községek megbizottjai f. hó 22-én
zás után, a mult héten szerencsésen Pestre érkezett s e lapok szerkesztősé¬ városunkban megjelenvén — mivel a kerületi ház még nem volt kiseperve
géhez is beköszöntött. Értelmes és tapasztalatdus hazánkfia egyelőre szülő¬ — a várostanás termében ültek össze az akadályokkal küzdeni, melyek al¬
városában, Szikszón szándékozik megtelepedni, de reméljük, hogy szerzett kotmányos életünk szabad fejlődését gátolják. A bizottmányi tagok közsé¬
ismereteinek tágasabb hatáskör is fog nyilni. Utazásának nevezetessé¬ geik utasítását követve a jász-kunok részére ujra kinevezett főkapitány
gei közé tartozik, hogy mindenütt akadály nélkül utazhatott, csak Drezdá¬ Jankovics György iránt — mint ki a gyülölt rendszerben is ugyane hivatalt
ban tartóztatták le hosszabb ideig, kikutatván testét lelkét. Az a Drezda viselte — összes akarattal bizalmatlanságot szavaztak, és a gyülés saját ke¬
szomoru hirre kezd vergődni.
beléből nyolcz tagból álló bizottmányt rögtön fölküldött báró Vay Miklós
+ (A tárogatóról) Mosonyi M. jeles zenetudósunk a „Zenészeti la¬ kanczellár ő excellencziájához azon czélból, hogy egy ideiglenes főkapitányi
pokban" egyebek közt ezeket mondja : A tökéletesitett tárogató mind helytartó kineveztetését kérjék, kinek elnöklete alatt magunkat mielőbb
kezelésre, mind pedig gépezetére nézve felette hasonló az oboához, hangja alkotmányos uton szervezhetnők. A gyülést követő estén a barátság és a
kerek, erőteljes 8 kellemes, minden zöngéje könnyen kihozható, s hangjai testvéri szeretet összehozván bennünket a vidékiekkel a „Magyar korona"
egymáshoz hasonlitva egyforma erővel s tömöttséggel birnak. Hangszine- czimü szállodában, hol is több lelkes és hazafias érzelmü szónoklat, toaszt
zetre azonban sem az oboához, sem pedig az ugynevezett angol kürthöz és jó zene mellett nagyobbrészünk kiviradtig kedélyesen mulatott. Az est
nem hasonlit, a sipolánál (klarinét) pedig jóval terjedelmesebb. A tárogató¬ főérdeme tulajdonképen t. Fazekas Alajos ügyvéd uré lőn, kinek ismert szó¬
nak zenekarbani használhatósága immár bevégzett tény, s ez nemcsak az noki tehetségével párosult jó föltalálása azon helyes inditványt tette, hogy
átalános müvészet érdekében juttatandó köztudomásra, hanem főleg azért is, Táncsics Mihály, ki hazájának s az irodalomnak annyit élt, s ki most fölségmert ezen ős történelmi fuvóhangszer eredete, mely a világ bármely zene¬ sértés vádja alatt 13 évi sulyos börtönre itéltetett; s igy kesergő családja —
karában is méltó helyet foglalhat, s kell is, hogy foglaljon — kiválólag mely a kenyérkeresőtől megfosztva van — méltó, hogy részvétünkkel neki
össze van kötve nemzetünk eredetével s történelmével is. Különösen ajánl¬ segédkezet nyújtsunk. Ezen fölszólitásra mintegy 20 ft. 35 krt o. é. össze¬
ható e hangszer a katonai zenekarok számára." — Örvendünk, hogy jeles raktunk, mely összeget a fentérderaileg tisztelt ur ajánlkozott — hogy mi¬
zenetudósunk is kiváló figyelmére méltatta ez ősi hangszerünket, annál is előbb illető helyére juthasson — e becses lap szerkesztőségéhöz beküldeni,
inkább, mert lapunknak jutott ujabb időkben a szerencse, arra legelőször mi talán már be is küldetett. (Vettük s illető helyen átadtuk. Szerk.)— Egy
felhívni a közfigyelmet.
földész.
+ (Batthyány Fülöp herczeg) Markó ^Károly képeinek megvételére
— (Egy függő per a közelmúltból.) Csengerből (Szatmár) december
200 ftot adományozott.
26-ról irják e különös esetet : A Széchenyi-ünnepélykor, mely itt folyó é.
b.— (Sajtóviszonyok.) A Hölgyfutárnak mult héten két számát fog¬ május 25-én tartatott, midőn Kiss Áron ref. lelkész urat, Mauks István ur
lalta le a cs. kir. rendőrség.
házánál, a hová ez alkalommal egy barátságos estebédre többen hivatalosak
-f- (Büntető itélet.) Gyulai Gaál Ede egykori cs. k. biztos bünvádi valánk, megtisztelték vala, a házi ur a testvériségről szóla a néphez, mely
végtárgyalása közelebb befejeztetvén, a rábizonyult 70,210 ftnyi sikkasztá¬ tetszéssel fogadtatott. — Az estebéd némelyeknek reggelig is tartott; töb¬
sért a pesti cs. k. orsz. törvényszék által nyolcz évi nehéz börtönre s a per¬ ben azonban hamarább haza menénk. Ekkor történt, hogy a mint Fekete
költségek megtérítésére itéltetett.
Ignácz ur hazafelé másodmagával méne, utközben két zsandárral, kik gyors
— (Az irói segélypénztár ügyében.) Félegyháza, dec. 21-én. Legköze¬ léptekkel jövének velök szemben, találkozván, azt mondá a mellette jövő
lebb két czikket olvastam, melyekre véleményemet nyiltan kimondani el nem szomszédjának, hogy : ezek is ugy szaladnak, mintha verebet akarnának
mulaszthatom Olvastam ugyanis az egyiket a „Családi Kör" 10. számában, fogni. Ezt egy zsandár meghallván, visszatért, a mellette elhaladókat meg¬
„Irói segélyegylet" czim alatt; a másikat a „Divatcsarnok" ez idei 51-ik szá¬ nézendő. — Áz ünnepély után csakhamar a zsandárok jelentése nyomán, a
mának, „Főváros és vidék" rovatában. Nem tudom, de nem is akarom tudni, jelen voltakból többeket mint rendelleneseket jbünvádi perbe idéztek —
ki irta ez utóbbit; de igenis jól tudom és ismerem ast, ki az elsőt irta. Ua melynek eredménye a többszöri behivatás és tanuk kihallgatása után az lőn,
csak magam olvastam volna, hagyján, tudnám, mit kellene tartanom rólok, hogy Mauks István urat a már érintett beszédért, melyben — szerintünk —
de igy az egész világ előtt a vélemények igen különbözők lehetnek; pedig semmi törvényellenes szó nem volt, 40, Fekete Ignácz urat pedig azért, mert
az ily esetben nem lehet, nem szabad itélet alá venni a jó szándékot, nem a nemzeti zászlót kitüzeté s a zsandároknak azt mondá, hogy : „ezek is ugy
szabad félreérteni és hiuságból epésen kifakadni. De van-e hát a,,Divatcsar- szaladnak, mintha verebet akarnának fogni," itéletileg 15 ftban elmarasztal¬
nok"-kint „igen meleg" buzdításban egyetlen szó, vagy kitétel, mit, ha jól ták : az illetők e rájok nézve jogtalan hozott itéletet fölebbezték; mely még
alkalmazunk,igaz és helyén ue volna? Az én fogalmam szerint nincs. Azután ez ideig vissza nem érkezett. — Reméljük, miután a hazai ügyek most már
az a „meleg buzdítás" nőtől és nőkhez volt intézve, melyet megtámadni, a egészen uj lendületet nyertek, a fölebbezés leküldetésére nem lesz idő. —
lovagiasság nem enged, semmi tekintetben. — En nem vagyok sem iró, sem Ugyanez ünnepélyt megelőzőleg, a szükséges holmik bevásárlására, aláirás
iróné, engem semmi személyes érdek nem vezet ezen sorok írására, előttem utján, ha jól emlékszem, 40 ftot meghaladó összeg gyült be. Nagyon szeret¬
csak egy szent czél van, melyet előmozditani csekély tehetségem szerint nők, ha az illetők számláikat a bevétel és kiadásról felmutatnák, s netalán a
soha elmulasztani nem fogok, és ez minden üdvös hazai intézkedés pártolása. megmaradott összegecskét jótékony czélra fordithatnók.
Az „irói segélyegylet" jó és szép lelkü irója reám sem téveszté el hatását,
— (Hagyomány.) Erdélyből, Köbölkutról, dec. közepéről irják : Mélt.
s már megtettem, mit e tárgyban kötelességemnek ismertem, csekély az, de Miksa Elek, hadrei földbirtokos ur, közelebb köbölkuti birtokát végképen
meggyőződésből és szivesen tétetett; nem azért szólok most, mintha azzal eladván; ez alkalommal a következőket hagyományozta : 1) A köbölkuti
az „Évkönyvben" és a,,Családi Körben"olvasott czikk íróját a „Divatcsar¬ ev. ref. egyház számára 100 ftot oly czélból, hogy ezen összeg évenkinti ka¬
nok" rovatában olvasott czikk ellenében mentegetni akarnám; az arra nem matjának egyik része a helybeli lelkészé legyen; másik része pedig az egy¬
szorult; az illetők jól tudják, mennyit és mit ér az; de mert föllázad vérem, ház szükségei fedezésére fordittassék. 2) A helybeli ev. ref. iskolának 50 ftot
ha az ily szent és üdvös czél (Irói segély-egylet) vitatások, mondhatnám oly czélból, hogy ennek évenkinti kamatja az ifjuság közötti azon legjobb
szőrszál halogatások tárgyává fajul. — Még csak annyit kell hozzá tennem, tanulónak adassék, ki a rendes vizsgálat letété alkalmával egyszersmind
hogy a fönnebbi nem csupán saját egyéni nézetem; de mindazokba kik olvas¬ röviden, de hiven megmagyarázandja, hogy ki volt „a legnagyobb magyar",
ták, osztják véleményemet. — Mikor fog az ige testté válni? — K. B. Ilon. s mit tett ez a haza és nemzet boldogságaért; befejezésül pedig a „Szózatot"
-f- (Könyves Tóth Mihály), országos hirü ref. hitszónok, ki a forrada¬ leglelkesebben elmondandja. E hagyomány annál becsesb, minthogy a ha¬
lom óta lelkészi hivataláról leszorittatott, Debreczenben, karácsony ünnepén gyományozó ur a róm. kath. egyház lelkes tagja. — Áldja meg az egek ura
lépett először ismét szószékre. Beszédének hire ezreket vonzott a történeti ezen buzgó hazafiui tetteért! — Köbölkuton, 1860., december hó 15 én. —
Viotte Arthur.
nevezetességü ref. nagy templomba.
+ (A győrmegyei bizottmányba) harsogó éljenek közt tagokul válasz¬
b.— (Előfizetés Kelet-Indiából.) Duka Tivadar hazánkfia, ki jelenleg
tattak : Kossuth Lajos, Klapka György, Ihász Dani, Kmetty György, Beke mint orvos Kelet-Indiában tartózkodik, egy londoni kereskedőház által,
Miksa, Xantus János, Rónay Jáczint; továbbá Deák Ferencz, gr. Batthyány Heckenast urhoz előfizetést küldött az „Orvosi Hetilapra." Nevezett hazánk¬
Géza, és gr. Teleky László. Az összes bizottmányi tagok száma 380.
fia már a nemzeti Muzeumnak több érdekes természettudományi tárgyat
4- (A horvát sorsjáték intézői), minthogy a szükölködőkön már segítve küldött Kelet-Indiából.
van, a sorsjáték jövedelmét kétharmadban a horvát gazdasági egyletnek,
b.— (A kolozsvári nemzeti szinház alapja javára) ugyanott dec. 21-én
egy harmadban pedig a horvát nemzeti muzeumnak szándékoznak adni.
előadást rendeztek, mely 266 ft 60 kr. jövedelmet eredményezett.

+ (Összeütközés Nagy-Kőrösön.) F. január hó 5-én Nagy-Kőrös igen! nemtelen fia többé e honnak. Valamint egyes embereknél áll ez: hogy a jóikomoly jellemű eseménynek lőn szinhelye. A dolog igy történt. A mondott' tevőt s igaz barátot, a sulyos s szenvedés terhelte napok alatt lehet meg¬
napon d. e 9 órakor egy pénzügyőr egy dohányáruló asszonyt bekísért a jismerni ; ugy áll ez a nemzet életére nézve is.
városházához, mire a nép a városháza kor Al csoportosulni kezdett. Utána öt
Ha visszatekintünk a lefolyt l l évre, elszorul keblünk a községek mi¬
pénzügyőr szintén bekisért egy más, dohányáruló asszonyt. Egy pénzügyőr ként történt igazgatása fölött! Ott látunk akárhányat,kik, az Irás szara sze¬
a bajt látván, kilőtt az ablakon, vészjelt akarván adni. A lövés nem talált, rint szólva : gonoszul elfordították az igaznak és árvának ügyét; kiknek
de erre egy mellék-utczán egy csapat katonaság nyomult elő, mely közé va¬ megkövesült szivükben, minden egyéb, csak a közös hon iránti szeretetnek
lami éretlen gyerek egy követ dobott. Erre a tiszt keményen töltetett, és a egy szikrája sem élt. — Vajjon lehetnek e tovább is — bármily parányi
nép közé lövetett, mire négy egyén azonnal halva rogyott le, egy pedig ha¬ községben — az ilyenek előljárók s kormányzók?? Bizonyára nem !
lálos sebet kapott. — A pestmegyei hatóság értesülvén ez eseményről, rög¬
Főteendőnk tehát, hogy alkotmányos megyei szervezésünk után, —
tön biztosokat küldött a helyszinére vizsgálat végett. — A nagy-korösi ta¬
vagy
Székesfehérvár üdvös példáját követve — hamarébb is, szervezni
noda igazgatója eiet a szülők megnyugtatása végett kijelenteni, hogy e
sajnos eseménynél a tanuló ifjúságból senkisem volt jelen, tehát egynek sem községeinket. — A községek alkotmányos szellemben végrehajtott ren¬
dezésében rejlik arany szabadságunk védő oszlopa. — Egy tiszta multu,
lett semmi baja.
erélyes, közbizodalmat méltán kiérdemleít férfiu vezetése mellett, tudni
"•— (Sorsát senki el nem kerülheti.) Egy alföldi vo!t szolgabiró meg¬ fogja bármely község, hogy utolsó hivatalától kezdve, az elsőig, legméltób¬
tudván, hogy tiszteletére macskazenét rendeznek, a városból eltávozott: de ban, kik által töltessenek be. — Jól tudjuk, hogy támadnak szélkakasok,
hasztalan, mert tisztelői is befogattak, seregesen utána kocáztak s őt a kuko- kik az időváltozást érezve, torokszakadtig kukorikolnak; lesznek hizelgő
"ezaföldeken beérve körülvettek, a macskazenét illendően elvégezték,melyet szájhősök — a semmittevésről ismeretes — föltámadt magyarok, kik vála Sz
°lgabiró kocsijában fölállva hallgatott végig s mikor vége volt, tovauta- laikkal hegyet mozditani látszatnak, s Ígérnek; de mindezekre csak ezt
2
°tt, a többiek szintén visszatértek.
mondjuk : az ő cselekedeteikről ismeritek meg őket.
+ (Ritka önmegtagadás.) A „Hölgyfutárnak" irják, hogy Szolnokme¬
Forró vágygyal tekintünk hát a közel jövőnek eléje, egy szivvel s
gye
főbírája
Lipcsey
Péter
a
dohányegyedáru
és
fogyasztási
adó
behozatala
szájjal
ezt kiáltva : alkotmányos életünk egyik főtényezője. Község-szerve¬
?ta> bár azelőtt nagy pipás és husevő volt, — nem dohányzott, bort sem zés jőjön el a te országod!
lv
°tt (de sört sem) s marhahúst nem evett.
Czikkem bevégzésekor hallom, hogy községünkben, vészt süvöltő ma¬
b.-_ (A pápa) a Péterfillérek név alatt folyt adikozásokból eddig 10 dárként, hirdeti az üstboritgató fináncz urak némelyike, hogy : a robot,
BNllió 700 ezer frankot kapott.
dézsma s más egyéb régi terhek ismét előjőnek; de ne feledjétek, hogy
. _ + (Felsőbb engedély nélkül örülni tilos.) A laibachiak Schmerling érett s józan gondolkodásu népünk, ma már nem hallgat az ily üres hanora.
m
miszter körlevele fölötti örömükben önkéntes kivilágítást rendeztek; más- -V.J.
'
na
P pedig a tartományi helytartó felelősségre vonta a város elöljáróságát,
no
A magyar Akadémia palotája.
gy merészelték felsőbb hatósági engedély nélkül örömüket nyilvánítani.
•f-(Ismét egy vandalus), Küküllőmegyéből irják, hogy egy Bankái
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez, a magyar
nevü hivatalnok a megyei levéltár érdekesb iratait és jegyzőkönyveit elé¬ Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásoknak.
gette, vagy más módon megsemmisitette.
XLII. közlés : Kecskemétről S. A. 1 ftot. — Konyárról többen Mócsy
b.— (Amerikai hirdetés mód.) Brunner váczi-utczai kereskedő, a pest- Lajos lelkész által 4 ftot. — Bécsből Janny Gyula orvosnövendék 2 ftot.
^ g y e i közgyülés alkalmával, zászlóként hosszu póznára akasztott hirdeté¬ Nagy-Qlvedről (Komárom)többen Kondvicska József segédlelkész által 6 ft
seket hordoztatott a városban szét, tudtul adván a közönségnek, hogy nála 70 kr. — Tordáról Sztankai Ferencz 2 ftot. — Tatáról Pápay Ignácz 2 ftot.
•^sebbnagyobb nemzeti zászlók és kokárdák kaphatók. Lett is eredménye, — Egerlövőről többen Csáth Ferencz nyüg. ref. lelkész által 17 ftot. —
'ttert két nap alatt G000 kokárdát és vagy 1000 nemzeti zászlót vásároltak Szihalomról Remenyik Imre 5 ftot. — Zalkodról (Szabolcs) többen Horváth
nála a pestiek s pestvidékiek.
Ferencz által 8 ftot. — Miskolczról Otrokócsy Sámuel 1 db. ezüst-ujftost,
-\- (Ploestben) (Oláhország)Gerner osztrák sztaroszt házánál a fellázadt Miskolczról Maróthi Dániel 4 db. ezüst-negyedforintost. — Konyárról
*j P'.nemcsak butorait és saját, valamint az osztrák kormány, hanem a ka- (Bihar) rendőri kihágásokból összegyűlt pénzekből Báthory István jegyző
uolikus templom pénzét is kirabolta. E templomnak, mely még föl sem által 20 ftot. — Badievináról (Tótország) többen Polgár József számtartó
^pült, alkalmasint ez volt összes pénze. (A ,,Bukar. m. Közlöny" e kár pót- által 123 ftot. — összesen 190 ft 70 kr, 1 db. ezüst-ujftos és 4 db. ezüstU]^T* a ( ' a l i O z a 8 O kat fogad el.) A nép lázadásának kiindulása az adózás osz¬ negyedfios.
tályzása elleni ingerültség volt. Először egy pár oly tehetősb polgár házát
Az eddigi I—XLII. közlésekkel együtt : 14,050 ft. 20 kr., 1 régi római
ta
madták meg, kik az adózási osztályzás mellett nyilatkoztak. A lázangókat arany, 1 huszfrankoa arany, 110 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér,
v
^gre a szomszédságból érkezett katonaság oszlatta szét.
4 ujftos, 140 huszas, 18 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos
.
b — (Adakozás.) Kalocsai érsek Kunszt József ő excja Markó Károly nemzeti államkölcsön- kötelezvény.
ba
trahagyott müvei megszerzésére 500 ftot küldött a nemzeti muzeum igaz¬
— (Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen
gatóságához.
járultak :
— (Adakozások.) A mult héten következő adakozások küldettek be
Konyáron (Bihar) begyült 4 forint, melyhez járultak : a konyári egy¬
*2erkesztőségünkhöz, u. m. Tatáról Pápay Ignácz ur, A Széchenyi-emlékre ház 1 ft, Mócsy Lajos lelkész 1 ft, Báthory István segédlelkész 50 kr, Barna
"°t, a Kisfaludy-társaságnak 1 ftot, a Kazinczy- alapítványra 1 ft., Petöfi- József rektor 50 kr.
sts
obrára 1 ftot. — Konyárról (Bihar) a rendőri kihágásokból összegyűlt
Nagy-Ölveden (Komárom) mult hó 26-án Juhász István ur házánál,
Pénzekből, Báthory István jegyző ur, a Ráday-könyvtár számára 10 ftot. Kondvicska József segédlelkész felszólítására 6 ft. 70 kr gyült össze. Az
** összegek illető helyen átadattak.
adakozók nevei:

Mi ujság ?

Bartosik János segédlelkész 1 ft, Kond»icska József segédlelkész 1 ft, Spátay
János közbirtokos 1 ft, Spátay Ferencz kózbirtokos 60 kr, Thuróczy Lajos körvadász
kr, Juhász István jegyző 1 ft. Draxler Lajos vadász 30 kr, Fris Ferencz vadász 50 kr,
Iloldmezövásárhely, nov. 20. (Buzdító hangok. A megyei és községi 50
Paulovics János birtokos 50 kr, Szuhányi Mihály tanitó 40 kr.

Levelezés.

*ndezés szüksége.) Vajha az annyi nyomort termett, s végre sorsát méltán
e
Egerlövőn (Borsod) ottani nyüg, ref. lelkész Csáth Ferencz felszólitágérdemlett kormányrendszer örök megsemmisülése után, e hon minden
sara,
17 ft gyült össze, mely felerészben a tőkéhez, felerészben az Akadé¬
gyermeke, a koldustól kezdve, a biborbársonyban ékeskedő dúsgazdagig
mia
házára
van szánva. Az adakozók nevei :
gymást megértve jobbjaikat nyujtanak! Hála amaz örök igazságot pártoló,
Csáth Ferencz 2 ft,fiaFerencz 1 ft, leánya Erzsébet 1 ft, veje Berzsenyi György
a világ egyetemen őrködni soha megnem szünő Gondviselésnek! Imádott
1 ft, Török László 1 ft, két fia Imre és Sándor 1 ft, Máté Gáspár lelkész 1 ft, Füry Lajos
azánk egéről, a megpróbáltatás hosszu időszaka után a sötét föllegek el- tanitó 1 ft, Plank Sándor jegyző 1 ft, Kruspir Ábrahám földbirtokos 1 ft, ifj. Korpás
°nultak; s a költő látnoki ihlettséggel mondott szent igéje : „E porba om- János 1 ft, Résy János földb. 1 ft, K. Korpás Sámuel 50 kr, Szabó János biró 1 ft, Jakab
János gondnok 50 kr, Szendrey Sámuel 50 kr, P.Molnár István 50 kr,Gombás Endrei ft.
t szép haza föl fog virulni még!" megtestesül.
ook szép, nemes és szellemdus eszmét Összeolvastunk s tanultunk, a
Zalkodról (Szabolcs) Horváth Ferencz ottani polgár a neki több haza¬
a
« most lezajlott nehány nap alatt, becses hazai közlönyeink hasábjain; ki fitól átadott 8 ftot, melyhez maga is járult 1 fctal, s igy összesen 8 ftot, azon
o t mondva szerényen, s nagy szavakban édes hazánknak a l l évi szenve- nyilvánítással küldte be, hogy a hazai közügyek mellett fellépni sohasem
8
után, vérrel szerzett alkotmányos törvényeink szellemébeni rendezése; a késő, s szivesen teljesiti a megkeresést. Az egyes adakozók :
unicipaijg életünk védbástyájaként őrködő megyei tisztikar szervezése. —
Ilinatkó Mihály kenyézlői orosz lelkész 1 ft, Radvánszky István liszkai lakos 5 ft,
korszellem ellenállhatlan hatalma kimondta ez igét: hogy a szabad alkot- Horváth Ferencz zalkodi lakos 2 ft, Keill Károly liszkai postamester 1 ft.
n
yos nemzetnek minden polgára jogait s kötelességeit gyakorolja.
Badlevinán (Tótoszágban) régen elmult, de megtörtént, hogy mult év
l
l
évi
szenvedés
pecsételte
meg
azon
tényt,
hogy
e
hazáért
s
ennek
Szent-István
napján, minden előleges összebeszélés nélkül, a vidék felső és
kö
, ezer meg ezer vászon, s daróczba burkolt kebelben, tisztábban alsó tájékáról, az ottani uradalmi számtartó Polgár József, pusztai lakába
e
n dobogott a sziv; mint számtalan csak saját javát előmozdítani tö¬ több kocsi hajtott be, a leszállított vendégek azon közös nyilatkozattal lép¬
tt h
Jem 8 bársonyba öltözöttben; légió azoknak neve, kik a kényelem tek a szobába, hogy ők a Badlevinai pusztán akarják a Szent István ünnepét
a
V
párnáján fetrengve, valamint szellemi, ugy anyagi tekintetben egy megülni. A házigazda szivesen fogadta őket. Az ünnepet bár mise nélkül, de
nem
te h
tettek e szegény elnyomott haza közös oltárára; kik a vész- azért áhitattal ülték meg, mert szellemileg mindnyájan a budapesti búcsúban
na
le ^? P?k alatt félrevonulva — minden közjóra hatás nélkül morzsolták ájtatoskodtak. Az ebéd alatt poharak csengtek a haza jeleseiért, a nemzet
emb ^ a ^ * ' ^ z é r t mi is osztjuk azon nézetet : hogy nem névre, hanem reményeiért. Végre a házi-gazda szóba hozta a magyar Akadémiát, s a jelen¬
. "erre van szükség! Az 1847/8-ik évben hozott akotmányos törvényeink, levők, többnyire uradalmi tisztek, uraságuk gróf Jankovics Gyula példáját
leo
a megkülönböztető kőfalt, nincs többé kiváltságos jogú; nincs követve, ki az Akadémia ügyében már régebben meghozta hazafias adóját*.

itiPFT-

köztetszéesel fogadták a felhivást, mihez később még mások is csatlakoztak, Takács László ispán 3 ft a tőkére, 3 ft a házra ; Pázmán Fal kasznár 4 ft a tőkére, 4 ft a
házra; Piros István daruvári plebános 3 ft a tőkére, 3 ft a házra; Cekus Károly cs. kir.
— s 123 ftot irtuk alá az Akadémia palotájára. Az egyes adakozók :
Ditz Károly uradalmi felügyelő 5 ft a tökéhez,5 ft a házra; Májerszky Izidor ispán
4 ft a tökére, 4 ft a házra; Ardry József ispán 3 ft a tőkére, 3 ft a házra; Vlasics Mihály
íürdóintéző 1 ft a tőkére, 1 ft a házra; Gévay Antal irnok 1 ft a tőkére, 1 ft a házra;
Garcisz József mérnök 3 ft a tőkére, 3 ft a házra; Garcisz Róza 2 ft a tőkére, 2 ft a házra;

SAKKJÁTÉK.
55-ik sz. feladvány. — Báro Meszéna István (Lessen).
Sötét.

kerületi főnök 3 ft a tőkére, 3 ft a házra; Schnobel János erdőmester 3 ft a tőkére, 2 ft a
házra; özvegy Kusevics Mária 5 lt a tőkére, 5 ft a házra; Balogh Lajos gyógyszerész 3 ft
a tökére, 2 ft a házra; Fink Ferencz kasznár 5 ft a tőkére, 5 ft a házra; Fink Klaics
Katalin 10 ft a tőkére, 5 lt a házra; Merk Antal kasznár 2 ft a tőkére, 2 ft a házra; Pol¬
gár József siámtartó 5 ft a tőkére, 5 ft a házra.

Szerda, jan. 9. „Egy királyné." Eredeti történeti dráma 4 felv. Irta
Tóth Kálmán.
Csütörtök, jan. 10. Lendvainé javára, uj szereposztással először ,.Or¬
szággyülési szállás." Eredeti vigjáték, 4 felv. Irta Vahot Imre.

Szerkesztői mondanivaló.
5458. Guta. K. L. Csak elkésett, de elég jókor jő. A „sokaság" okozta, egyéb
semmi. Viszonlátásig!
5459. Zalamegye. B. S. Igaz, hogy kissé szabadabban gondolkodhatunk s írha¬
tunk most, de azért még sem kellene a hirlapot arra használni, hogy egyes alá rendelt
volt hivatalnok bűneit registráljuk. Még az ily utólagos denuncziatióknak sem vagyunk
barátai. Lesz hatóság, mely itélend fölötte.
5460. N«gy-Pae»al. T. K. Az ujabb felső rendeletek ön levelének közlését, remél¬
jük, feleslegessé tették.
5461. A Petdft életere, halálára, születésére vonatkozó közlemények iróit kérjük,
legyenek egy kis türelemmel. A mint tárgybalmaxunk engedi, egymásután közlendjük a
közleni valókat. Akarjuk, hogy minden tanu kihallgattassék, ha látszólag esekély volna
is vallomása. Ez apró részletekből alakuland majd az érdekes kép, melyet keretünk, s
á w«.
—
____
melyet a ma élö nemzedék buzgalmának fog köszönhetni az utókor.
Az egyik közlőt,
győrmegyei K. B. helység t. lelkészét biztosítjuk aziránt, hogy levelének tartalma miatt
félévrp\rffpÍ a^JP so"5
hetenkint egyszer nagy negyedrrtben iy 2 iven jelenik meg. E
litikaí
legkisebb baj sem érheti; de még egyszer kérjük, tegye szivére a kezét, s vallja meg, nem & ft B'
Újdonságokkal együtt 5 ft. nj pénzben. A "*
lehetó-e, hogy csalódolt a személyben? Leghatározottabb nyilatkozata daczára mi azt
. ;JU1Pénzben. — Az elöfizetési dij
dij aa Vasárnapi
Vasárnapi Ujság
Ujság kiadó-hivatalához
kiadó-hivata
(Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
hiszszük, hogy nagy téredés van a dologban. Csak erre nézve kérünk tőle egy rövid
levélkét.
5462 N.-Szalonta. Többeknek, mindkét oldalról. A kiadandó czikk ügyébon egy¬
mást érik a levelek mindkét párt embereitől, hol több, hol kevesebb aláírással. Mennél
mélyebben látunk bele ez ügybe, azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy itt nem annyira
(Született 1804. november 18-án.)
a
b
c
d
e
f
g
h
ügyek, mint inkább személyek és magánszenvedély forognak szóban. Ezekhez pedig
semmi közünk; azért határozottan kinyilatkoztatjuk, hogy e tárgyban lapunkban semmi¬
Világos.
lehet na
ob
S J b jutalma az igaz hazafinak, mint a jók
féle czikknek helyet nem adunk — s a már kiszedett czikket is megsemmisítjük. A V. U.
Világos indul s 4-ik lépésre matot mond.
^ o
— —"j~» tenetségei mellett, azonban leeil
megtette, a mit töle jogosan kivánni lehetett; egy támadásra kiadott egy védelmet-, a.
ezete és hálája. S nem hiszem, hogy volna, mi több kint okoz
1
1
S
l
e
g
r
a
többi szószaporitás, idövesztegetés volna. Mindkét pártnak fennmarad & hirdetések tere,,
^ ° S ó b b a n a z országgyűléseken látjuk azokat
szívnek, mint, ha már életében elfelejtik azok, kikért magát fel- t ü n d ö k S
a
hol az illető díjért mindenkinek kész szolgálatára áll kiadó-hivatalunk. Kérjük, múljék el
Wozá
A 50. számu feladvány megfejtése.
tőlünk e pohár — és álljon bu ott az eltávozott egyetértés!
5463. Pest. Szamosfalvi V. Az ajánlatot szivesen veszszük; mutatványt kérünk,
(Komhy Bélától.)
S Klauzál feláldozta magát a hazáért.
hogy bővebb véleményt mondhassunk.
m ronant
Világos,
Sötét.
oltá
á
^ r t e Curtiusként az égő tüzbe, de a honszerelem sebb, kyekesenszólóbb tolmácsa, ki - mint egj életirója mondja
5464. Sz.-Keresztül*. L. J. Magánlevélben.
1) B a 4 — c 4
d6—d5
tarán égette el — nem kezét mint Mucius Sceevola, hanem —
5465. Szatmár. Kultsár Mihály. Azt kellene tudnunk, a kérdéses összegek kihez
- minden haladási s ellenzéki kérdésben, meleg és kimeritő szó¬
küldettek : valamely szerkesztőséghez, vagy egyenesen az Akadémia pénztárába? Mi csak szivét.
2) II e 7 — g 8
tetszés szerint.
azon adakozási összegekot győzzük közzétenni, melyek egyenesen hozzánk küldettek. Az
3) II g 8 vagy II h 3
;noklatokat tartott, s a sérelmi politika lélekfárasztó harczaiban hőKlauzál rég elvonult a világtól. De képének köztünk a helve sileg és fáradatlanul küzdött. — Szerettem volna beszédeiből vala¬
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Ltssen : Báró Meszéna Akadémiához küldött adakozások jegyzéke — bár kissé késöbb — de végre mégis meg¬
njmdörökké. Nagyjaink panIstván. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Mooron : Radváner Vilmos. — Poroszlón : szokott jelenni. Tessék ott sürgetni; ön kivánsága jogos és méltányos.
5466. Belszowcze. M. J. A serfőzési ügyben semmi felvilágositással nem szolgál¬
melyiket felmutatni, hogy
Nyilas Alajos.
Bodrog-Kereszluron : Skvór Antal. — Jánosiban : Keszler István. —
"honában és sziveinkben
Roígonyban : K. Gy. — Pesten : Heuduska József. — Székes-Fehérvárott : Fabrici István. hatunk. A lapok előfizetési dija következő : M. Sajtó és Vas. Ujság együtt félévre 10 ft., e gyaránt meg kell azt örizlássátok
azon elemező, alkotó
— Galsán : Sass Lajos. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Bécsben : Gold Samu. — Növilág és Pólit. Ujdons. együtt félévre 5 ft. — Mikép tévedtek önhöz a B.-P. Hiríap és
és
következtető
tehetséget
Sürgöny
okt.
—novemberi
számai?
nem
tudjuk.
Mi
nem
küldtük
s
ama
lap
más
nyom¬
Maros-Vásárhelytt : Dósa Gábor. — Parabutyban : Rothfeld József. — Simongáthon : ifj.
dában készül.
azon
mély
belátást
és alapos
Tóth János. —
Klauzál Gábor, öcscse a
5467. Losoncz. K. J. Naptárban nem jelent meg az arczkép. Keressük.
Rövid értesítések. Moór : R. V. Köszönettel vettük. ítéletünket a jövő számban.
tanulmányt,
mely
gazdag
esz¬
5468. Cttépa, Ajtay János. A pénz nem érkezett kezünkhöz. A V. U. m. évi utolsó~kü és lángszellemü
Bécs : G. S. Hiszszük, hogy közöttök használható is lesz. Addig is, mig megvizsgálnék, számában a Széchenyi-szoborra hozzánk beküldött adakozások összes jegyzékét közöltük.
meforrásairól
ép
ugy
tanus¬
köszönjük. — M.-Vásárhely : D. G. ítéletünket közölni fogjuk önnel. Addig is fogadja A f-zóban forgó urnak nyugtával kell birnia arról, kinek, hol s mikor adta át az összeget.
Imrének, Magyarorkodik, mint éles értelméről;
köszönetünket. — Parabuty : ll. J. A jó kivánatot mi is viszonozzuk, ö n megjegyzésére Kérjük a nyugta másolatát.
,
o
egyik
legműveltebb gazválaszunk az, hogy nehezet és könnyűt váltva szeretünk adni. — Simongáih : ifj. T. J.
5-169. Tut-Komlos. Az „Ohlas" és ,,Zalm" elkésett, s az első nem is jobb annál, pjanak, Pesten született és
— hogy láttátok volna azt a
ö n óhajtását, mint fenebbi válaszunkból láthatja, már régóta teljesiteni iparkodunk. — a mit mi közlöttünk. Megértik ezt bizon) osan ott is, melynek még azon előnye is van,
u
lélekemelkedettséget, ^mely
Dilró: Győrfi Pető. ön 49. sz. feladványunkat helyesen fejtette meg. — Less : B. M. I. hogy metrumu az eredetiével megegyező s eszerint ugyanazon dallamra énekelhető.
lt, s csak e napokban ol¬
E héten épen 35. megvizsgálandó uj feladványt kaptunk. — Nagytúrád : R. B. Önnel, s
csak a legtisztábban érző keb¬
tsuk, hogy már gyermekátalában sakkbarátainkkal tudatjuk, hogy Willmersnek 52. számu gyönyörü feladványá¬
leknek
szokott sajátja lenni;
ban a vil. Vezér g 2 helyett f 2 re állitandó.
«oráb an kivált fényes tehet-

) bérmenlve hasítandó (sLTelSé^Sá

^fJ^JTg?

Klauzál Gábor.
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Szinházi napló.

Hó-

HET I 3VAP TÁR.

Katnolik. és Protest. Gör.-orosz

©Nap¬

e

ípyel társai fölött, s az isólai névsorban mint első
eiQ
inens fordul elö.
A közpályára Csongrád|ében lépett, hol, 1824ett
utá
ügyvédi vizsgálata
an
. > mint tiszteletbeli al1
kezdé meg müködését,
sikerrel, hogy egy év
a
már törvényszéki ülÁ
neveztetett. — Három
pedig a legjelesebb
polgári koszoruját
k

Izraelit.

(X Hold¬

Péntek, jan. 4. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vigjáték 3 felv. es iictinap
naptár
naptár
kelet nyüg. naptár kelet nyüg.
Irta Szigligeti. Nemcsak a szerző, de szinházunk is meglehetős ternót csi¬
nált e darabbal, mert habár az ujdonság zománcza már rég lekopott is róla,
Jan. (ó) 6. p. ó. P- Sebat ó. P- ó. PJanuár
még folyvást elég érdeket bir kelteni arra, hogy a szinházat megtöltse. Bár
8 54 7 19
13 Vasár. V1 Veronika FI Vidor 1 A (1801) 7,45 4 33 l
minél több ily vígjátékunk volna.
7j44 4 35 2 Dávid
14 Hétfő Bódog (Felix Ildufonz 2 Silvester
9 12 8 26
Szombat, jan. 5. „A windsori vig nök." Vig operaifelv. Zenéjét szerzé 15 Kedd Pál elsö retn. Mór
3 Malahiás 7|44 4 36 3 Eleaz. 9 29 9 32
Nicolai Otto.
4 70 tanitv. 7|43 4 : 37 4
9 46 10 38
16 Szerda Marczal p. v. Géza
Vasárnap, jan. 6. „Eljegyzés lámpafénynél." Operette 1 fel'v. Ojfen- 17 Csütört Antal rem. Leonilla 5 Theophan 7|42 4 39 5 Illés 10 1 l l 41
6 Epiphan 7 | « 4 40 6
10 19 # «
18 Péntek Péter róm.sz. Piroska
bachtól. Ezzel együtt adatott a „Szinésznő" czimü kis franczia vigjáték.
19 Szomb. Kan Mártha Sára
7 Ker. Ján. 7Í4l| 4!42 7 18. S. 10 41 0 48
Hétfő, jan. 7. „Bánk bán." Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Katona
lloldnegyed : 3 Elsö negyed 19-én 5 óra 16 perczkor reggel.
József. A ki e darabot könyvből ismeri, megcsonkítás nélkül, az ha a szin¬
padon látta, aligha ráismert a legjelesb magyar drámára A rendőrség
olyan kegyes volt, hogy egész jeleneteket kivöröskrétázott belőle, a melyek¬
ről gondolta, hogy a magyarnak szája izére valók. Most, miután a viszonyok
TARTALOM.
vetévé • ao r s z á g g y u l é 3 1 k ö "
tetemesen megváltoztak, jól esik, e darabot hívebben elóadva látni. —
zonban a gyönge
Hajnik Pál (arczkép). — Hogy is volt csak? Szász G e r ő . — Pontok Magyar¬ ifiu hete ^ ^
A czimszerepet Egressy játszta, a darabhoz méltó müvészettel, kivel az
e
ország
múltjából
(folyt.)
—
A
pesti
békeintézók
buzogánya
(rajzokkal).
—
Gérard
Gyula
akt
&
skedése
miatt még
est dicsőségében osztozkodott Munkácsy. F.-né is, mint Melinda. Szath¬ (arczkép). — A megyeház Pesten (képpel). — László Károly levelei Amerikából XIV. —
n e mf
adhatott
máry L.-nénak meg kell adni, hogy nagyon jó — ,,mama." Rónaihoz Tárház : Bc'csi levél. Uj év napja Csornán. — Irodalom és müvészet. Ipar, gazdaság, nem
°g
^M(Petur bán) a peleskei nótárius szavaival szólunk : „moderálja magát, uram kereskedés. Közlekedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság? Levelezés. A magyar Aka¬ f0 , , az Ol"szágos összeirással
démia palotája. Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár.
öcsém."
Petí
biztosok közé légy é v m u l v a
Kedd, jan. 8. „ A kunok.'1 Eredeti opera 4 felvonásban. Zenéje Császár
dor- i!Pedig náFelelős szerkesztő Pákh Albert : (lak, magyar-uteza 1. sz.)
Györgytől.
w> n biztos lett Deák Antallal
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

° r vátországban.
flfif

— íly egyérö kitüntetés elég bi-
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— hogy láttátok volna azt a
gyermekded tiszta kedélyt,
melyen át a sziv fenekére lát
az ember. De nem tudnék vá¬
lasztást tenni annyi jeles szó¬
noklata közt. Az ő beszédei
a magyar parlamentaris ékes¬
szólás legszebb példányai. S
hogy azok egyszersmind a
leghatásosabbak is legyenek:
megadá neki a természet
midazt, mi csak e tekintetben
kivánni való lehet. Rokon¬
szenvet gerjesztő szelid arcza,
szólás nélkül is megnyerte a
hallgatót; s ha ajkai megnyíl¬
tak : bánatos hangja, mint a
szélnek kitett aeolhárfáé, felkölté a szivben mindazt, a
mit részvétnek és fájdalom¬
nak neveznek, s átérezteté
velünk mindazon kint, mely
az ö nemesen érző keblét a
haza sebei fölött eltölté.
Szónoklatának hatást

i

