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SAKKJÁTÉK.
66-ik sz. feladvány. — Dósa Gábortól (M,-Vásárhelyt).
Sfttet.

i Nyolczadik évi folyam.

5588. Csongrád. K. L. Nagy örömünkre válnék, ha ön óhajtását mielőbb teljesithetnők. Biztatni már nem is merjük — miért van egy héten csak egy vasárnap!
5589 Viszonzás a gyorsírás ügyében. Nem latjuk a „viszonzás" szükségét; az
eszme további frlkarolását más uton várjuk.
5590. Harsányi. Sajnáljuk, hogy on levelét már megelőzte e tárgyról más tu¬
dósitás.
5591. A hon ébredése (óda). Belepillantván, egy sortól nagyon megijedtünk,
attól t. i , mely igy hangzik :
„Hogyha veszély s romolás fenyitget!"
A többit nem olvashattuk el többé.
5592. Gy.vári. Két levelet kaptunk. Nem látjuk czélját ez odavetett bölcsészeti
elmefuttatásoknak.
5593. Marosvásárhely.Több székely földmivelönek. Mi is jobbnak tartjuk, e nyi¬
latkozatot a jelen körülmények között sajtó alá nem adni.
5594. Kegy darab szerelmes levél. Megjelentek azok másutt. Nem régiben ol¬
vastuk valamely divatlapban.

Nyilt tér. *)
— Fölhívás. Miután Máchik Károly ur mostani holtartózkodása előt¬
tem ismeretiét), és némely egri, budai s pesti sürgös magán-ügyek elintézése
részére becsületbeli szent kötelességeket rónak fel, — komolyan kérem fel
őt, hogy jelen felhivás közzététele napjától számitandó 14 nap alatt engem
tartózkodása helyéről s az előtte tudva ievő ügyekről tudósítani sziveskedjék.
— Kelt Egerben 1861. mártius 21. — Turcsányi Sándor.
— Fölhívás. E folyó év. első napján több lapra előfizettem, s többek
közt a most már megszünt ,,Képes Ujság"-ra is; az előfizetési összegeket
mind együtt a „Budapesti Képes ujság" kiadó hivatalának küldtem el azon
Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.
kérésem mellett, hogy azokat az illető kiadóhivataloknak átszolgáltatni szi¬
veskedjék. Miután azonban e többi lapok azon idő óta rendesen megjelen¬
Az 6 1. számu feladvány megfejtése.
nek, a „Képes Ujságot" pedig kétszeri reolamatiómra sem kaphattam meg,
(Sperber F.-től.)
azt hiszem, hogy a nevezett kiadóhivatal jogos követelésemről mitsem akar
Világos.
Sötét.
tudni, mert akkor egyik reclamatiómat feleletére méltatta volna, azt t. i. &
1) H b 4 — a 6
b7—a6 :
melynek kézhez jutását a postai tértivevény szerint saját keze Írásával bizo¬
2)
b 2 —b 4
a 4 — b 3 : (en passant)
nyitja. Felkérem tehát azt, ki a már most megszünt „Képes Ujság" előfize¬
3) H c 5 — b 3 : 4=
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna tési pénzeinek kezelésével megvolt bizva, hogy a ,,B. P. Képes Újsága" fél¬
István. — Pesten : Cselkó György. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Simongáthon ; évre általam befizetett összeget a „Pesti Napló" kiadó-hivatalának, mint
ifj. Tóth János. — Monokon: Skvór Antal.— Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Mooi-on: előfizetési pénzt ápril 1-sőtől átszolgáltatni sziveskedjék. Hiszem, hogy a
Radváner Vilmos. — Tordán : Wolf G. és Sztankay F. — Bécsben : Gold Samu. — Gyulahosszu várakozás után kérésem nem marad teljesületlen.
Fehérvárott : Horváth Lajos. — Győrött : Rózsa Elek. — B.-Újvároson ; Kovács Lajos
Agustich Imre.
Oroszlámos, 1861. márt. 20.
Rövid értesítések. Moór : R. V. A hö gyalog szükséges, mert különben egyik
d
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Világos.

változatban a Vezér két lépés közt választhat. — M.-Vásárhely : I). G. Az eredeti állás¬
ban a mat V h 3 — g 4 f miatt nem volt megadható.

Színházi napló.

te

Péntek, márt. 22. „liibor és gyász." Eredeti azomorujáték 5 felr- Irta
Hegedűs L. A beteges II. Istvánt Egressy igen jelesen adta, ellenben Rónai
vak herczegével nem lehetünk megelégedve. Komlóssy-K-né pedig saját ér¬
dekében cselekednék, ha Idill szerepének békét hagyna: az ő egyénisége
nem felel meg efféle szerepeknek.
Szombat, márt. 23. Ferenczi Izabella k. a. a kolozsvári nemzeti szinház
énekesnőjének második föllépteül , „Hunyady László." Eredeti opera4 felv.
Erkel Ferencztől. Rég nem láttuk e nagyon sokszor látott, de azért még min¬
dig igen kedves operát, mert nem volt, ki Szilágyi Erzsébet szerepét éne¬
kelte volna. Végre is ugy kellett egyet kölcsön hozatni Kolozsvárról, Fe¬
renczi Izabellát, ki ezuttal másodszor mutatta be magát a fővárosi közönség¬
nek. Csinosan énekelt, és játékáról is jót mondhatunk, bár nem ártott volna
abban egy kissé több könnyüség.
Vasárnap, márt. 24. A szinház zárva volt.
Hétfő, márt. 25. A pesti jótékony nőegylet szemgyógyintézete javára :
„Zenészeti, és szavalati akadémia." A műsorozat következő volt. I. szakasz :
1) „Ünnepély-nyitány" Mosonyitól; játszta a nemzeti szinház zenekara. 2)
„Franczia dal," éneklé Wachtel. 3) „Magyar leány dala," Garaytól, szavalá
Benza Ida. 4) „Szózat," éneklé Wachter. 5) „A moll concert" Hummeltől,
játszta Stocker. 6) „Ha férfi vagy, légy férfi," költemény Petőfitől, szavalá
gr. Batthyány Arthurné. II. szakasz : 7) „Nyitány" Mendelssohntól, játszta
a nemzeti szinház zenekara. S) ,,Párdal" Huber Károlytól, éneklék Huber
Ida és Markovics Ilka. 9) „Népdalok," éneklé Füredi. 10) „Magyar dalok,"
éneklé Hollósy-L.-né. l l ) „Magyar flegma/'Kakas Mártontól,szavalá Szer¬
dahelyi K. 12) „Rákóczi-induló" Berlioz átirata, játszta a szinházi zenekar.
— A szinház zsufolásig megtelt, mire kétségkivül befolyáséul volt azon kö¬
rülmény is, hogy gr. Batthyány Arthurné szintén föllépett, Petőfinek egy
versét szavalván el, melyért a közönség viharos éljenek és tapsokkal üdvözlé,
és sokszor kihivá a lelkes grófnőt, ki idegen származása daczára annyi érde¬
keltséget tanusit a magyar nemzet iránt. Egy másik nevezetes vendégünk is
volt ezuttal : Wachtel Tódor, hires német tenorista, ki egy franczia dalt és a
„Szózatot" énekelte magyar nyelven, mit a közönség, tetszésének legkitü¬
nőbb nyilvánitásával viszonzott. Berlioz „Rákóczi-indulója" szintén nagy
hatást csinált. A többi jók közöl még különösen kiemelendő Hollósy-L-né.
Kedd, márt. 26-tól kezdve ápril l-ig a szinház zárva volt.

— Kérelem és felhívás. Az abaujmegyei Alsó-Vadász községében*
az 1860. év junius 11-én és september 9-én történt borzasztó tűzvész által
károsultak részére begyült kegyes adakozásokból a volt cs. kir. szolgabirói
hivatalok eljárásai, s változásai miatt mindössze csak 50 ft. 73 kr. jutott ke¬
zeinkhez. — Mivel pedig értésünkre jutott, hogy az ország csaknem minden
nevezetesebb részeiben gyüjtettek jelentékeny mennyiségü adakozások, me¬
lyek csak a volt cs. kir. Szikszai szolgabirói hivatalhoz küldettek, de kezünk¬
höz azokból eddigelé semmisem jutott, ennélfogva tisztelettel felkéretnek az
érdeklett t. cz. községek elöljárói s adakozók, hogy magánleveleikkel ben¬
nünket értesiteni kegyeskedjenek, hogy községünk tűz által károsult elsze¬
gényedett lakosainak fölsegélésére összesen mennyi segélyadományt gyüj¬
töttek s küldtek. Alsó-Vadász, mártius 25. 1861. — A.-vadászi biró : Nagy
István; törvénybiró : Sipos József; tanácsnokok : Kovács Károly, Ruszkoi
András, Lenkey Gábor, Bakos József; Gyurkó János, községi jegyző.

Szerkesztői mondanivaló.
5587. Székesfehérvár, v . I. Most tsak annyit, hogy a czikk megérkezett, s bár
nem Írhatjuk alá egész terjedelmében, de látunk benne részleteket, melyek igazak s figye¬
lemreméltók. Rajta leszünk, hogy valamikép világot lásson.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelösséget a Szerk.

HETI NAPTÁR.
Katholik. és Protest. Gör.-orosz
Honaptar
naptar
és betinap

Márt. (ó)

Mártius — Április
31 Vasár. F Hnsvetv.
1 Hétfó Ilnsvéthétf.
Paul. Fer.
2 Kedd
S Szerda Richard p.
4 Csütört Izidor püsp.
5 Péntek Iréné szűz
6 Szomb. János olajb.

Hold¬
©Nap¬ Izraelit,
kelet il nyüg. naptár kelet I nyüg.
|

Nisan

ó.

23 20
26 81 7. ün.
5!40
28 22 H. v.
5j38 6J29 23 Izruh.
5 36 6,30
24
!
5J83 6 32 25
5 32 6J83 26 29. S.

F Husv. 19 A 3 böjtb. 5Í44
|llusv.h. 20 Joh. Ser. 5J42
I Hubert
Darius
Ambrus
lrén
Celestin

21 Jakab p.
22 Vazul
23 Nicon r.
24 Artem

25Gvo.BA

ó.

8|16
15

Holdnegyed : <S, Utolsó negyed 2-án 7 óra 40 perczkor reggel.

TARTALOM.
Somssich Pál (arczkép). — A szent-imrei templom. Thaly Kálmán.— Vándorlások
Erdély felé (folytatás, képpel). - Lelesz (képpel). I. E. B. - Buda főváros követválasz¬
tása (képpel). — A föld beliébeni tüzről. Ónodi Weress Károly. — Grőf Széchenyi István
Irodalom és müvészet.
müveiből. — Tárház : A pozsonyi országgyülés 1687/s-ban.
Egyház és iskola. Ipar. gazdaság, kereskedés. Mi ujság? A magyar Akadémia palotájaSakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár.

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

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

Pest, április 7-én 1861.
A. Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben lVá iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten hashoz; küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpéiusben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft., évnegyedre
t ft. aj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

ORSZÁGGYÜLÉSI KÖTETEKHEZ.
(1861. ápril 2-án.)

Kezetekbe van letéve e hazának,
E szegény hazának jövendője, sorsa;
Majd meglátjuk most már : van-e hát bennetek,
A mit annyiszor oly fönn emlegettetek,
A honszeretetből, nem több, csak egy morzsa!?

Halljátok a szélvészt : a mi sóhajunk az!
Nézzétek a felhőt : az a mi keservünk!
Jaj tinektek, ha az ezt reátok fújja :
És megdördül annyi milljó sziv boruja :
A mennykő már most is fejetek felett csüng.

Fáklyával kerestünk, tenyerünkön hordtunk,
Mint a szemen szedett, piros tisztabuzát;
Majd meglátjuk végre : kél-e e bokorból
Egy-egy átkos növény, — istenverte konkoly,
Mely szabadságunk arany vetésén kúsz át?!

Bizalmunk menny boltján csillagok vagytok még,
Egy egész világra tündöklő sugárral;
De ha onnan egykor földre hullanátok :
Egy megcsalatott nép fog taposni rátok,
S homlokotok fényét befecskendi sárral!

Nem kardoknak élén, — sziveink oltárán
Emeltünk titeket a hon szentélyébe;
Majd elválik : lesz-e köztetek Judása,
Ki ezüst-aranyért a sirját megássa
S osztozzék palástján, mit rongyokra tépe?!

Tudjátok, mi a nép, mely titeket mostan
A kegyelet fényes polczára emelt fel?
Tenger, a mindenség élö oczeánja,
Mely, ha kell, hullámát az egekre hányja,
S tele itt iszappal, tele ott gyöngyökkel.

És csak tőletek függ, hogy e rettentő ár
Sötét iszapjába temessen-e még itt?
Vagy a Pantheont, mely a dicsőség lakja,
A ü számotokra csupa gyöngybül rakja —
Hol ragyogni fogtok a világ végéig . . . ?
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Ugyanis Imre király halálos ágyán, a többszöri lázadás következ¬
A magyar szint korona.
tében elzárt öcscsét Endrét börtönéből elöhozatta, s őt fiának
Megemlékezzetek ,
Hogy ezt az ősi monda s a kor szentelte meg !
zászlónak gyámjául nevezé ki.
Garay.
Endre eleinte az öt éves gyermek iránt nem mutatkozott ide¬
Üssük föl a történelem komoly lapjait, melyek hiven megőr- gennek, de késöbb csakhamar meghasonlás keletkezett a gyám és
zék a mult idök emlékeit, s látni fogjuk, hogy nem létezett nemzet a királyfi anyja között, midőn Gertrud, kit Imre Endre öcscsének a
e nagy világon, mely nem dicsekedhetett volna valami ősi kincs¬ kheenei erősségbe történt záratása alkalmával szüleihez visszakül¬
csel, s hogy jelenleg is minden ország bir valami — a régi szép dött, a király halálának hallatára az országba visszatért. Az özvegy
időkből örökbe nyert — nagybecsü ereklyével, melyről szent ih¬ királynő Constantia üldöztetni kezdetett, ki is midőn már tapaszlettel zeng a dalnok, s kegyelettel szól az agg unokáinak.
alná, hogy Endrével békés módon nem boldogulhat, fiával sa ko¬
Izrael népe díszsátorban tartá Mózes vesszejét, s a héber, szá¬ ronával Lipót, osztrák herczeghez futamodott Ez haddal készült
zadok mulva is büszkén mondá el az idegennek, hogy mily drága Magyarországot megtámadni, midőn a gyermek-királynak 1205.
ereklye ez, s mily csodákat tön véle a nagy próféta. A trójaiak május 7-énközbejött halála mindent kiegyenlített. Imre fiának ha¬
legnagyobb s igen féltékeny kincsnek tartották Pallas képét, s a lála után a korona visszajött Ausztriából, s Endre 1205. május
fellegvárban őrizték azt. Nagy Sándor Dáriustól elvett arany 29-én királynak keneteit föl. 5)
szekrénybe zára Homer munkáit, s azokat a görög nemzet legna¬
IV. Bélának gyászos emlékü kormánya alatt, sz. koronánk
gyobb s legértékesebb birtokának nevezé. A rómaiak Capitolium- nagy veszedelemben forgott, s megtartása valóban csodaerőnek
ban őrizték Mars paizsát, s az egész nemzet bizonyos kegyelettel ulajdonitható. Ugyanis a sajói szerencsétlen csata után az egész
viseltetett ez ősi kincs iránt. Kaczagányoa apáink nagy tisztelet¬ hon — nehány vár kivételével — a tatárok kezébe került. Mikép meben tartották Attila kardját, s azt csak a vezérnek volt szabad ke nekedhetett meg ekkor sz. koronánk, a tatárok markától? Eltérők
zébe fogni.
a vélemények. Némelyek szerint koronánk sz. István testével együtt
Azonban nem egyedül a dicső hajdankor birt fönséges ősi Dalmátországba vitetett, mások szerint azonban e nagy kincsünk
emlékekkel, hanem korunknak is van több régis nagyszerü kincse. Székesfehér vagy Esztergom várában, melyeket a tatárok bevenni
Az olasz büszkén mutatja Péter templomát, melynek falain négy nem voltak képesek, rejtetett el.
század sulya nehezedik, s a franczia kérkedve szól ,,Notredame"jáIII. Endrének 1301. január 14-én történt halála 6) után ujabb
ról, melyen annyi év hasztalan üzé emésztő hatalmát, s mely mel¬ viszontagságok érték koronánkat. Az ország hatalmas nagyjai ki¬
lett annyi ivadék eltünt. De ha volt a hajdankornak, ha van az rályválasztásnál két pártra szakadtak. Az egyik a már megkoroná¬
olasznak s a francziának ősi kincse : van a magyarnak is. Nem di¬ zott Robert Károlyt 7) ismeré el királyul, a másik, a nemzetiebb,
csekedhetünk ugyan több régi nagyszerü müvel, vagy századok párt pedig Venczelt, Cseh- s Lengyelország királyát hiva meg a
elött épült fönséges imolákkai : de igen is büszkék lehetünk szent trónra. Amaz Máriának, V. István, emez Anna IV. Béla leányának
koronánkra, mely nyolczvan évtized vad zivatarja közt korunkig volt unokája. Venczel a koronát maga számára el nem fogadta, ha¬
fenmaradt.
nem hasonnevü 12 éves fiát, ki a nemzet előtt különben is kedves
Ez ősi kincs, e szent ereklyének hazánk jó s bal sorsával ösz- leszen, mint III. Endre árvájának a 6 éves Erzsébetnek jegyese,
szeforrt történetét szándékom itt röviden leirni, hogy megmutatva ajánlotta a magyaroknak íejedelmül.
mily nagy fejedelmik homlokát diszité egykor e korona, s mennyi
Ajánlása viszhangra talált, s a királyfi fényes kísérettel Ma¬
veszélyen ment át, honfitársaim keblében iránta a régi kegyeletet gyarországba hozatott, s 1301. aug. 27-én a szent koronával Szé¬
ujra felköltsem.
^
kesfehérvárott, János kalocsai érsek által meg is koronáztatott.
föl, reménylvén, hogy a ma¬
Alig hagyák el üstökös apáink ősi hazájokat, s telepedtek le Koronáztatása után László nevet vett
8
gyaroknak
e
névvel
kedvesb
leend.
)
Pannonia virányos téréire, s felhagyva kalandos életükkel, lakokat
Késöbb a pápai fenyegetésre a magyaroknak legnagyobb
alapitották a fejedelmi folyampartnál; már is sokan odahagyva
része
elállt Venczeltöl s Károly partjához csatlakozott. Az ifju ki¬
pogány vallásukat, alattomban békés szomszédjaik szent valláshoz
rály,
e
rosz helyzetet megunva, Csák Máté elpártolása után, a csel
szítottak. Mig végre 985. Géza, nejének Saroltának kérésére hajolva,
által
kézbe
keritett koronával Csehországba vonult. 9)
megengedte országában a keresztyén vallás terjesztését, s később
A magyarok azonban még most sem akarták átalánosan elis¬
magát, fiát s egész háza népét is megkereszteltette, s az igaz hitet
merni
Károlyt királyul, hanem igen nagy részük bajor Ottót, IV.
legbuzgóbban törekedett elömozditani. Fia, István, atyja munká¬
Béla
Erzsébet
leányának unokáját hivta meg a magyar birodalom
ját folytatta, maga hirdeté népének az Istenigéjét, s midőn orszá¬
kormányára.
gának már legnagyobb részét megtérve látta, Astrik pannonhegyi
Ottó a rendek kivánságának engedett, de minthogy tudta,
apátot Rómába II. Sylvester pápához küldte, hogy a magyar né¬
hogy
királysága mindaddig állandó nem leend, valameddig a nem¬
pet az anyaszentegyház keblébe fogadná; a kijelölt püspököket
zet
régi
szokása szerint a magyar szent korona fejére nem tétetik,
hatalmánál fogva megerősítené; 8 végre őneki koronát adna,
azért
nagy
gondot forditott annak visszaszerzésére. Sikerült is
melylyel királyilag megkoronáztathassék. A pápa István kérését
neki
Venczeltöl
az Albert elleni háboruban nyujtott segélyért
teljesité, s titkos álomlátás következtében koronát is küldé neki,
1305.
országunk
sz.
zálogát, visszanyerni. Ottó Brünnböl, hol Ven¬
mely különben Boleszláv lengyel herczegnek volt szánva, melylyel
czellel
szövetségre
lépett,
Ausztrián keresztül, kalmár képében Ma¬
1000. aug. 15-én. Do-mokos érsek által királynak koronáztatott
gyarországba
indult,
kijátszván
ekkép Róbert Károly és Rudolf
Esztergomban. *) Sokan állitják, hogy a királyné Gizella, ekkor
herczegnek
ellene
hányt
cseleit,
magával hozván egy fakulacsba
szintén a szent koronával koronáztatott meg, ez azonban nem áll,
2
rejtve
a
szent
koronát
is,
melyet
azonban
utközben vigyázatlanság
mert Révaiként — ki e koronázásról bővebben ir ) — „A király¬
miatt
elvesztett,
s
csak
akkor
vette
volt
észre, hogy a drága
nék más külön koronával koronáztatnak meg; mind a régi kivált¬
kincs
nincs
vele,
midőn
Fischamendnél
a
Dunán
át akart kelni;
ságokból, mind törvényeikből világos. Magával a szent koronával
visszaküldé
tehát
azonnal
nehány
kísérőjét,
a
szent
ékszer keresé¬
egyedül a király feje szokott diszesittetni, és csak igy nyer országsére,
kik
is
egy
mérföldnyi
távolságban
fekvő
pocsolyában
mindlási teljes hatalmat; a királynénak pedig e korona az esztergomi
3
nyájok
nagy
örömére
megtalálták
azt.
Sok
bolyongás
után
végre
érsek által csak jobb vállára illesztetik." )
Ottó társaival együtt Sopronba érkezett, a hol a hon főrendei
A koronázási szertartás bevégeztével a korona Fehérvárott a óhajtva várták már, kiktől Székesfehérvárra vezettetett, s 1305.
b. sz. Mária tiszteletére sz. István által épittetett egyház kincstárába december 6-án Benedek veszprémi s Antal csanádi püspökök által
tétetett, s az ör hűségére bízatott. De vajjon eleve ez őrzés magát megkoronáztatott. 10) De Károly V. Kelemen pápától segittetve,
a káptalan prépostját, vagyazőrkanonokot illette-e, nem bizonyos. ujolag megkisérté a trón elfoglalását. Miért is Ottó, látva vetélyAzonban egy pápai levélből kitünik, hogy 1198. körül a királyi
korona az által őriztetett, kinek azt a fehérvári káptalan prépostja
6
) Thuróczi I I . 71.
6
kötelességéül tévé. 4) 1205. elöször került a korona idegen kezekbe.
) Katona T. VII. p. 1248.
!

) Szalay László „Magyarország Története" I. K. I I . k. 79. 1.
*) Schvandtncr T. l I . p. 476.
3
) Spányik Gliezér „Magyarország oknyomozó története" I. K. 77. 1.
*) Pray Annál. P. I [>• 183.

•>) De n<>m sz. koronánkkal, mint azt némelyek állitják (Litt. Bonif. Pontit, apud
Pray Annál P. I. p. 373.)
8
) Koller, de sacra r. Hung. corona comment. 122 lap.
fl
) Thuróczi II. 84.
1(l
) Tburóczill. 87, 88.

De hol a sir ? — Oh ki lelendi ezt fel :
társának erejét, Apor László erdélyi vajdában keresett támaszt
Hogy megjelöljük kővel, vagy kereszttel,
királyi székének. E hatalmas embert azáltal reményié megnyer¬
Mit mondok ? — óriás piramiddal azt ?!
hetni, hogy leányát nőül kérte meg. A vajda leányát Ottónak oda
Oh csak keressük, mindütt, arra, erre . . . .
is igérte, de midőn ez jegyesének látogatására Erdélybe utaznék
Arról fogunk ismerni majd a helyre :
1307., megvesztegetve Albert római király által, ki Magyarország¬
Szebb a virág ott, zöldebb a haraszt.
ban még mindig a német birodalom leendő hübérét látta, őt elfo¬
gatta, s a koronától, melyet féltékenységében mindig magával hor¬
Nem jobb, mint mi — nem jobb a természet sem!
Holtodra várt, hogy virággal behintsen,
dozott, megfosztotta. Koronánk ezután huzamos ideig Gyulafehér¬
Addig tövissel vérzé szivedet.
várott őriztetett. u)
Most, hogy bünét a légtől elfedezze :
Ezalatt Magyarországot minden irányban dúlta a pártvész,
E szivre, mely ezerszer megsebezve,
hogy tehát a rendek hónukat a végenyészettől megmentsék, 1307.
Virággal hímzett takarót vetett!
oktober hóban Rákosra összegyültek, s Károlyt elismerték jogos
királynak. 12)
Y a ? v mese mindez ? Mindez puszta álom ?
Albert római királynak 1308. elején történt erőszakos halála
Ö kifogott az életen s halálon.
v nem született s meg sem halhatott.
után Ottó erdélyi fogságából szabadon bocsáttatott, ki midőn látta
Mint
üstökös jött látatlan világból
a magyarok idegenkedését, az országból titkon eltávozott BajorS
a
mikor
eltünt, a mikor kilángolt,
honba, s többé nein is tért vissza. Apor azonban a sz. koronát ma¬
Nézzük, csodáljuk mint varázslatot!
Szász Károly.
gánál tartotta, s azt a magyar követeknek kiadni semmi áron nem
akara, miért is Gentilis bibornok és pápai követ, hogy Károly
trónját annál inkább biztosítsa, a pesti országgyülésen nagy böl¬
Az elsö olasz parlament megnyitása.
csen e végzést hozatta : „Minthogy a korona azonképen mint más
(Turin febr. 18. 1861.)
ingó javak, orzás, tüz- és számtalan egyéb véletlen esemény által
elveszhet;
s miután, ha a koronának veszedelme, az ország
Nemcsak mi magyarok vagyunk azon helyzetben, hogy alkot¬
veszedelmét is vonná maga után, az következnék, hogy a nagyok, mányunk levén, nincs rendes országházunk, melyben képviselőink
kicsik, kényük kedvük szerint, királyt és országot csuffá tehetné¬ és mágnásaink üléseiket tarthatnák. A mi azoP-ban minket illet, á
nek : az érsek és püspök urak, s az országbáróinak tanácsából és mulasztás vétke nem hazánkfiait terheli, mert hiszen birunk mi
megegyezésével rendeltük, hogy azon esetre, ha a korona, melyet Pozsonyban országházzal, a melynek beljében, ha nem is pompás,
most László vajda magánál letartóztat, a jövö, most előre kitü¬ de elég tágas és kényelmes termek fogadhaták be az egykori „ka¬
zendő gyülésre, hozzánk vissza nem kerül, jelen rendeletünk ere¬ rokat és rendeket" s a „méltóságos főrendeket." Hogy Pesten az
jénél fogva legyen tilalom alatt, s mindaddig tilalom alatt levő¬ országház fel nem épült, az csak az 1848-ik év előtti kormány
nek, nem szentnek és hibásnak tartassák mindenki által, mig László szűkkeblű politikájának, hogy ne mondjuk, cselszövényének tulaj¬
vagy más valaki letartóztatja . . . S készíttessék más, melyet mi a donitható; miután oda fenn mindent elkövettek, hogy a nemzet
római egyház nevében a királynak, s az országnak ajándékozan- ezen kivánsága a lehetőleg hátráltassák. Reméljük, hogy másként
dunkés ünnepélyesen megáldandunk, melylyel ama másik helyett a lesz ezután.
király ur és utódai megkoronáztassanak, s mely általunk megszen¬
Némi tekintetben, habár más okokból is, az ujonnan felállí¬
telt koronát, mind a mondott király és utódai, mind az urak és tott „egységes Olaszország" is hasonló hiányban szenved. Az al¬
nemesek, és az Összes nép való, és törvényes koronául tartozzanak kotmányos kis Piemontból első rangu nagy Olaszország lett, de
befogadni és mindenha tartani." 13)
azért e pillanatban az uj államnak nemhogy rendes parlament¬
Az uj korona elkészült, s mivel az ó a kitüzött időre Aportól háza, de még fővárosa sincs. A félre eső Turin nagyon szük és kis¬
nem került vissza, Gentilis megszentelte az ujat, s azzal 1309. jún. szerű főváros oly országnak, mely 22 millió lakossal bir, s még
15-én a budai vártemplomban Tamás esztergomi érsek által Ká¬ mintegy 3 milliónyi népség csatlakozására számit.
roly meg is koronáztatott. 14)
Most tehát, a midőn nemcsak az északi tartományok, s KözépDe ezen harmadik koronázás sem adott nagyobb biztosságot Olaszország legnagyobb része, hanem az egész Nápoly és Sziczilia
Károlynak s békét az országnak. A nemesség nagy része ugyanis is Turinba küldé képviselőit, az 1848-ban parlamenti ülések szá¬
roszalta Gentilis bibornok és a papság azon tettét, hogy István mára rendeltetett terem a 400 on felül levő követi kart többé be
koronáját minden szentségtől megfosztották, s a nemzet hézagot nem fogadhatta. Azon reményben tehát, hogy nemsokára Róma
látott Károly jogában, melyet csak az ősi sz. korona tölthet ki. E lesz Olaszország fővárosa; nagyon is felesleges munkának és költ¬
makacs néphitnek eleget teendők, Omodé nádor és Tamás érsek ségnek tekintették, ha Turinban egy vagy legfelebb két ülésszakra
személyesen találkoztak Szegeden Aporral, s szép szavak, s igére¬ valami pompás nagy parlamentház épitéséhez kezdenének.
tek által a vajdát reábirták a korona visszaadására, melylyel Ká¬
Az épület, melynek ülési termét rajzunk hozza, Palazzo Caroly 1310. augusztus 27-kén Székesfehérvárott meg is koronáz¬ rignano nevet visel, s ezelőtt a királyiház mellékágainak szolgált
tatott. 15)
lakásul. 1861-ben e palota kijavítására és belső elrendezésére 1
Lajos, Zsigmond s Albert királyok alatt sz. koronánk a már millió frank fordittatott, s ezáltal ^az ülésterem oly diszes alakot
elkészült visegrádi várban tartatott szoros őrizet alatt, és semmi nyert, mely az olasz nemzet gazdagságához s müvészi kífejlődöttnevezetes viszontagság nem érte.
(Folytatása következik.)
ségéhez egészen méltó.
A terem alakja félkört képez, oldalt kettössoru páholyokkal,
mik közöl az alsóban külön helyek vannak fentartva a külföldi
Petőfí bölcsője 8 sírja.
diplomatia, s az előkelő vendégek számára; ezen utóbbi helyre
Elöbb kesestük születésed helyét,
csak jegyekkel ellátva lehet belépni : ellenben a felső páholyok
Mit — hogy kiváncsi kutatók ne leljék —
mindenkinek nyitva állnak, s csak arra van vigyázat, hogy a tolon¬
A boszantó feledség elfedett;
gás ne legyen nagy; ha a karzatok megtelnek, a nemzetőrök többé
Most meg, — kerestük azt a néuaa hantot,
A hol elejted a kardot s a lantot;
senkit sein eresztenek fel a lépcsőkön, mindaddig, mig a íhallga— Előbb a bölcsőt, most sírhelyedet.
tók közöl valaki el nem hagyja helyét, s akkor mást bocsátanak
be,
a ki legelőször jelentkezett. A gyorsírók számára külön hely
Megvan a bölcső! Még a ház is ott van,
van
szánva, jobbról és balról a szószék mellett.
Hol szólni kezdtél „pendeles korodban" —
Rajzunk az ünnepélyes megnyitási jelenetet ábrázolja, a mi¬
Ko jegyzi most, hogy ez s ez volt a nap
Mert nagyjaihoz hálás az utókor,
dőn Viktor Emánuel király, a ház leirhatlan lelkedése között,
S a mikorra meghaltak (épen jókor!)
a trónbeszédet felolvasá E napra azon helyen, a hol az elnöki triElismeri, hogy nagyok voltának . . . .
bune szokott állni, két lépcsönyi magas emelvény állíttatott; a falat
vörös
bársonymenyezet ékesité, a leggazdagabb aranyrojtozatok") Éder, Observ. crit. et pragm. ad hist. Transsilv. 1803. 27 lap.
ia
kal.
A
király ülve olvasá fel beszédét, s mellette jobbról balról
) Spányik Gliczer „Magyarország oknyomozó története." II. k. 263 1.
13
) Szalay László „Magyarország története." II. köt. 9 könyv. 138 lap.
udvarnépe,
többnyire katonák foglalák el a földszintet. Az a szem¬
") Katona T. VIII. p. iTó.
15
üveges
kerek
képü államférfi, a király balján, Cavour gróf, a
) Ign. C. de Batthyányi Leg. Eccl. R. Hung. T. I. p. 464.
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ki mint diplomata, Olaszország egyesitése által a történetekben'
Hát a mi országgyűlésünk! Annyira már vagyunk, hogy a
halhatatlan uevet vivott ki magának. Természetes, hogy a rajzunk-, megnyitás jóformán biztositva van; de ki tudna az ülések további
ban látható kis alakoknál az arcz hasonlatosságát ne keressük.
[folyamáról, csak hozzávetőleg is itéletet mondani?

m

Ezóta az olasz parlament szakadatlanul folytatja üléseit, s
A mi lapjainkat illeti, megtettük a szükséges intézkedéseket,
mint tudjuk, egyik első határozata volt, hogy Viktor Emánuelt hogy a magyar országgyülés tanácskozó-termének belsejét is, hü
Olaszország királyának kiáltá ki.
rajzban közölhessük.

A szent ereklye, mit a századok
Egymás kezébe féltőn adtak á t ,
Visegrád és Buda ormairól
A félvilágra szórta sugarát.
Hol e történet minket emleget
Ragyogása verődik vissza ott;
Mert isteni intésből lett miénk,
Rajta az ég kegyelme nyugodott.

Nyolczszáz éveslvilágosság után
Félve lépünk a drága kincs felé,
Isten csapása sujtja a hazát,
A nappalra sötét éj tör elé.
A századokba nyuló sugarak
A koronából mind kiestek-e?
Megvonta-e tőle kegyét az ég,
Hogy a küzdésben elhal ereje?

De az Isten, a ki mindent vezet,
Ébren leszen világ végezetig,
A világosság ki nem alszik ott,
Hova az ő szeme fénye esik.
A hangra, mely az égből ledörög,
Megmozdulnak a kiesett szemek,
És a meddig az Isten szava zug,
Mi együttvolt, egymáshoz közeleg.

A merre a négy folyam tovazug.
Vágy kapta meg titkon a népeket,
S a koronának áldásaiban
Mindegyikük osztozni sietett.
Gyöngyeihez a fényes gyöngyöket
Fölvette a megáldott korona,
S az összeforrott sugarak alatt
Millióknak derült föl nappala.

Nyelvünket az ijedség leköti,
Mindent megfejt a szörnyü látomány!
Duló kezek nyomára akadunk,
Hogy a föld ing a merény hallatán.
Miket titkos végzés vont együvé,
Hogy teljesüljön egy nagy akarat :
A korona fényes gyöngyei közt
Nem találjuk a legdrágábbakat.

Az áldásnak mennyei melege
Milliókat vészen ujra körül,
A koronának keskeny fényköre
Minden perczben nagyobbá szélesül.
A sötétség, mely csúszva jő felénk,
Meg fog döbbenni sugaraitul;
A felmutatott szentség, leszen az, "
Mely előtt a haramja leborul.
DALMADY GYÖZÖ.
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\rándorlá§ok Erdély felé.
ív.

sem ; legyünk életrevalók! Természetes jó eszünket már a külföld
is elismeri, szerezzünk tehát egyben vagy másban alapos szakis¬
meretet, s a vállalatoktól ne ijeszszük el magunkat magunkcsi¬
(Mikép szerepel a drák? — Vaskoh és hámora. — Gyáriparunk pangásának okai. — nálta rémek által; hanem vágjunk nekik magyar bátorsággal, s a
Gyalog-kirándulás. — Kimp.— A Baisóra, Tauz, Grásdu és a római bányák. — Biró mint
hol nem győzhet az egyes, ott „Vállat a vállhoz,s a nap alattnincsr
tolvaj. — A szokodoli barlang és zuhatag.)
ki
legyőzze a sziklafalat."
A belényesi lapályon e vidék ritkasága, a burgonya is megte¬
Azaz : hol a vállalatok kiviteléhez nem találkoznak egyes
rem, sőt ezzel Várad környékét is ellátja.
tökepénzesek,
vállat a vállhoz vetve, részvényes társulatok utján
Belényestöl Rézbánya és Vaskoh-ítlé már sürübben érik egy¬
alakítsunk
tökéket,
s megszünt azonnal a gyáriparunkat elnyomd
mást a falvak, melyek már most tisztán oláh nevüek, mint : Uzesty,
kilenczvenkilencz
ok
leghatalmasbika. — E huszáros bravour után
Dragonyesd, Szudrics, Zavojeny, s közölük több igen-igen régi ere¬
a
többi
okot
földeriteni
aztán már csak bakadolog.
detü római vagy dák telep lehet, mint például Dragonyesd, mely
Efféle észlelődések közt gyalog-sétát tevénk a város fölött
tán Dragon dák fejedelemtől, de lehetséges, hogy Drák = sár¬
emelkedő
mészkőszíklás ormokra, honnan a fellegekben úszó bihari
kány, vagy ördög román szótól kölcsönzé nevét. Itt a helységek
és
rézaljai
havasoknak a nap végsugarai által aranyhegyekké
neve eredetének nyomozása régi okiratok hiányában igen bajos, s
varázsolt
képét
megtekintve, szirthasadékból szirthasadékba jutva,
legtöbb esetben csak a combinatiónak, még többen pedig a sejtés
halálig
fáradtan,
lépni sem birva, majdnem négy kézláb baktattam
nek van helye. — Feltünő, hogy az oláhsági helységek, egyes dű¬
tréfás
útitársam
mellett barátságos tanyánkra, nem kis bámulá¬
lök, csárdák, erdőrészek, hegyek s patakok elnevezésében a drák
sára
a
tilinkó
szö
mellett
legelésző szakálos kecskéknek, melyek kö¬
nagyon sokszor szerepel; igy Dragomir, Regina Drakuluj, csárda
zött
ez
egyszer
csakugyan
Nabukodonozorrá váltam.
Drakuluj stb.
Mint egykori peleskei nótáriusnak, lehetne eszem, de valójá¬
Végre a verzári fenlapály s a kinepi és brikenyi hegyek közt
ban
nagyon
bolondul tevék, midőn havasi kirándulásaimra lábat
egy szelid lejtőn leereszkedve, megpillantok vándorlásaink czélját,
kinzó
nyalka
kordoványcsizmát hiiztam vala. Hiúságomat majd¬
a Barest csinos helységtől csak egy patak által elválasztott Vaskoh
nem
azzal
kellett
megbünhödnöm, hogy már most szuszogó oláh
mezövároskát.
bocskorba
buvjam;
— de e szégyentől mégis megőriztenek a
A város azelött, midőn a szolgabirói járás székhelye volt, sok¬
kegyes
egek!
kal élénkebb lehetett, bár festői voltát most sem lehet töle megta¬
Másnap F. J. erdész ur barátságos kalauzolása mellett, pisz¬
gadni. — Utczáit szerte kanyargó, elágazó, magában a városban
tolyokkal
felfegyverkezve, egy, élelmiszereket magával hozó sumtöbb szigetet képező csörgő hegyi folyócska szeldesi át, mely örö.
kos zugása s morajával andalitólag hat a kedélyre, meg sem em¬ már kiséretében, szelid fajtáju mokány paripákon neki indultunk
litve a vizi malmok örökös kelepelését s a vashámor melodikus a környék bebarangolásának.
A nap teljes pompájában pillantott elő az aradi bérezek or¬
kalapácsolását. E változatos hangokban, kivált midőn abba még
mairól
s bár junius közepe felé járt az idö, e zord éghajlat alatt
az ormokon legeltető pásztorok tilinkója, havasi kürtje, dudája s
fel
kellett
húznunk téli bekecseinket s az alól csodálnunk a termé¬
a templom Avé-ra csendülő harangja is beleszólal, ritka zenészi él¬
szet
fönséges
szépségét.
vet fog találni a nagy városok monoton szümfóniái vagy tánczdaUtunk
néhol
kopár, itt-ott törpe tövisbokrokkal benőtt he¬
rabjaitól megcsömörlött fül.
gyeken
vitt
keresztül,
hol a ló patkója minden lépten nyomon
Az utazás által törődött testünket kipihentetve s felfrissítve a
egyegy
elmállott
szirtdarabba
ütödik, mikor az okos állat zergepiispökségi udvarbiró ur vendégszerető házában, prókátor barátom
meutorsága alatt legelőször is az uradalmi vashámort tekintők ügyességgel szökdécsel tova. Egyegy kiváló csúcsra érve, a fárad¬
meg, melynek jelenlegi bérlője Fliehr István, — ki a vasércz felol¬ ság miatt rövid, szuszogó lélekzetet vevő paripáinkat megpihentet¬
vasztása, s annak felkalapáltatása mellett vasöntödével, sör- ésjük, egy csodálkozó pillantást vetünk az elhagyott, s mindig más
arczot öltő tájra, letekintünk a csúcsnak még ismeretlen oldalán, s
szeszgyárral is bir, miknek kezelését egy felügyelővel viszi.
Gyár-, mezei- s kézműiparunk virágzásának tagadhatlanul fö- hajborzaszró mélységet veszünk észre, melybe csak egy keskeny,
kelléke a hazai vashámorok virágzása, hogy az ezekben előállított felhőszakadások által mosott, sikamlós sziklalépcsözet vezet lefelé.
íly helyeken már lóháton sem lehet menni. Egy botlás, egy
szerszámok s gépek az eddig jobbadán messze külföldről hozott
félrelépés
és állat s ember alaktalan tömeggé zuzva gördül le a
hasonnemü czikkekkel kiállhassák a versenyt mind minőségükre
mélységbe . . . .
mind árukra nézve.
Paripáinkról tehát leszállunk, s csempészekként egyik a má¬
Hazánkat a természet pazar kézzel áldotta meg; agyáriparhoz
sika
után,
szótalanul, minden követ, melyre léptünk, megvizsgálva,
szükséges kellékekben, s kivált a vastermelésben bármely európai
a
Kantárszárat
zablójánál megmarkolva ereszkedünk le a kráterbe.
országgal versenyezhetne. S mégis miért. vagyunk ebben is oly
Valóban,
e
mésztartalmú hegyek mélyedései nem völgyek; e
hátra, annyira hátra, hogy hazánknak egyik Európaszerte csodált
szó
nem
fejezi
ki
az azokróli fogalmat. Valóságos tölcséralaku süpműremeke, a budapesti lánczhid is külföldi anyagokból jött létre?
pedések
ezek,
alattuk
messze szétágazó barlangokkal, miket a ter¬
íly kérdések után legtöbbször fel szoktunk sóhajtani, de rit¬
mészet
több
ezredéves
müködése képezett, melyeknek belsejébe
kán elmélkedni, s legritkábban szilárd határozattal a tetthez látni.
A vaskohi hámor jelenleg nagyon pangó állapotban van, pe¬ belépve, e«y egészen uj világ látománya tárul szemeink elé.
A kráter tulsó oldalán felmászva, valami hegyoldal szük ös¬
dig nagyszerü jövöjéhez egyéb nem kivántatbatnék, mint az, hogy
vagy az uradalom kezelné, (mire ideiglenes birtokos, milyen egy vényére jutunk; jobbról meredeken felkapaszkodó sziklafalak,
püspök, saját kára nélkül nem vállalkozik), vagy oly bérlő venné hasadékaikban ezernyi havasi virággal, bársony mohával, kapasz¬
át, ki kellő tökével rendelkezhetik, hogy a feldolgozott árukat a kodó folyondárok, — sovány életü bokrokkal, s egészen fenn,
munka folytathatása végett ne kénytelenittessék az első ajánlott mintegy az eget érve, széleskaru lombos bükkökkel, miknek galyai
áron eladni; hogy a munkálatokhoz szükséges nyers anyagokat : közt mintegy kóborlásunkat gúnyolva, füttyöngete a fekete rigó.
Balra az ösvényt nem vadrózsa- vagy kökénybokrok, mik¬
erezet, szenet a kellő időben s mennyiségben beszerezhesse; hogy
nek
boldogabb
éghajlat a hazájuk, hanem a medvék tanyája,
a szükséges épületeket, vízvezetékeket, gőz- s egyéb gépeket fel¬
állíthassa, s legföképen, hogy gyára elégséges erövel bírván, léte¬ mogyoró-bozót szegélyzi. Sürü levelei közt nyilast veszünk észre,
síthesse a czélszerü munkafelosztást, hogy felhasználhasson min¬ s lepillantunk. Száz öles mélység mosolygó feneke pillant ránk
den perczet, — (mert, kivált gyári munkálatoknál, az idö drágább vissza! A csábitó, de veszélyes mosolyra megborzadunk s tovább
a pénznél) — s igy minél több s minél olcsóbb jó árut termelhessen. sietünk, bárha a tulsó orom rengetegében pajkos kötekedésével a
Azonban a gyáriparunkat csirájában elölő kilenczvenkilencz kakuk is marasztgat.
ok közöl, a legelső a tökepénz hiányai Igy a többi okot elö sem
Sokszoros felkapaszkodás és leereszkedés után egy két nyo¬
kell sorolnunk.
morult viskót pillantunk meg. Félóra mulva a képzelhető legna¬
Több példán tapasztaltuk mégis fájdalommal, hogy a hol a gyobb vadonban, kopár szirtek közt ismét néhány nyomorult
nervus rerum, t. i. a pénz mégis volna, nagyobbszerü vállalat még kunyhó tünik a szem elé. Köztük van kettő, melynek fala valaha
sem sikerülhet a kellő szakismeret és életrevalóság hiányában!
meszet is látott; ez az egyik meg a másik pópa lakása. Valamivel
Mindenekelőtt vetkőzzünk ki ázsiai rosz szokásunkból, s ne lejebb egy sövény, a ház nem látszik miatta, hanem a kapubállegyen számunkra a kalendáriumban egyetlen Szent Heverdel-nap ványra megforditva felragasztott plakátról gyanítjuk, hogy ez a

biró és helység háza. Fönnt egy faalkotmány látható, — ez a tem¬ része Bihar , a másik Aradmegyében fekszik. Nem messze vannak
plom. Ismét egy óráig sziriai kopár hegyek közt haladva, itt-ott ide az aradmegyei hévvizü monyászai fürdők.
még egypár, az előbbeniekhez hasonló emberi hajlékot pillantunk
Most már lovas summárunk kalauzolására hagyva magunkat,
meg, melyekre ama vizi állatnak, a hódnak guny hója megvető ki¬ Kimp alatt jobbra térve, leereszkedtünk a szokodoli völgybe, mely
csinyléssel tekintene le.
egyik oldalról kőszirtes, másikról meneteles hegyek által öveztetik.
Ezek összesége, ha ugyan meg van jelölve valamely térképen, Földe vasas, égényes, s oly veres, mint a legfinomabb spanyolviasz,
(lucus a non lucendo!) Kimpróna, nevet visel. Nem tudom, ki ne¬a legtöbb helyen annyira kopár, hogy fűszál sem terem meg rajta
vezte el e helységet, de a ki tette, örökre fenmaradó szatíra szerzője. s csak ott miveltetik a szokodoliak által, hová a szomszéd erdőkből
Kimpen tul már sokkal kellemesebb a vidék. Egy darabig évezredek óta hordva a szél a lehullott faleveleket, némi televényt
még ugyan itt is vannak kopár szirtes hegyek, melyek a leggazda¬ képezett. Sokszor megtörténik azonban, hogy este kerekedik egy
gabb s változatos szinü márványerekkel bővelkednek, de azután az felhőszakadás, s másnap a gazda szántó- vagy tengeriföldjének nyo¬
ösvény kellemes bükkerdökbe vezet.
mát sem találja meg, mert a rohanó viz a termőföld-hártyát ma¬
Források hiányában meg-megujuló szomjuságunkat magunk¬ gával ragadta.
kal hozott borral csillapítók, s igy valóban örvendettünk, midőn
Erős okom van hinni, mikép e vidéken évek óta nem fordult
végre a hálókint egymásba fonódó gyökereken átvergődve, a ren¬ meg kaputos ember, — maga a pópa is szűrben, gatyában járván,
geteg közepén egy erdőnyilásra, az ugynevezett Baisóra-vasbá¬ — mert a mint egy szántóföld mellett elhaladtunk, .egy három¬
nyákhoz értünk, hol a véletlen különös kalandban részesített.
négy éves gyermek kegyetlenül visított. Anyja rákiáltott : „ahol
Alig bukkanunk ki az erdőszélen, midőn két embert kosarak¬ jőnek ni a drákok, — az ördögök!" — A kis moczkó ránk mereszté
kal megrakott lovaikkal a velünk szemben levő sürübe látunk futa- szemét, egyszerre elnémult s ijedten bujt anyjának katrinczája
modni, mit a helyet s viszonyokat ismerő erdész észrevéve, pillanat mögév
alatt leszállt lováról, azt átadja a summárnak, s kezében pisztoly¬
És e népnek van' költészete! Zenéje fájó érzéseknek, termé¬
lyal a futamodók után iramodik, s a sűrűben könnyen hatolhatván szetes vadságnak tükre, — hü képe egész életének.
előre gyalog, az egyik móczot két lovával együtt elfogja.
Alig hagytuk el az imént emlitett tréfás történet színhelyét, s
A lovak hátikosarai meg voltak töltve a bányákban lerakott füleinket kellemes, de bús hangok érintek. A hegyoldalban, ökrei
vasérczczel, mit a most épen nem igen őrzött helyről elhordani, s mellett heverészve ama nemzeti dalt játszotta czimpolyáján valami
az aradmegyei hámorokban eladni nem annyira igazságosnak, mint szerelmes legény, melynek szivszaggató voltát Salamon bűvös he¬
jövedelmezőnek hivek delinquenseink.
gedűje után már átalán ismerjük.
Igen jellemző, hogy az elfogott tol vaj épen a b i biró, s azon
A völgyön hegyi patak rohan keresztül, irányát egyenesen a
helyen a legtehetősebb gazda.
szirtfalu hegynek vive. Hová lesz e patak, merre talál ki utat
a
Erdész barátunk az egyik lovat kiadta, a másikat azonban bérczkatlanból ?
mint Corpus delictit megtartotta, minek legjobban summárunk
A patak folyását követve, felséges természeti tüneményhez
örült, hogy ezentul nem kellend gyalog kisérnie.
jutunk! Ez a szokodoli
A baisórai bányák igen gazdag vasércz-tartalmuak s kevés barlang.
munka után is bőven fizetnek, hátrányukra azonban az szolgál,
A barlang előterhogy minden járt úttól távol fekve, az érez elszállitása ugy a vas¬ me mintegy 80 — 100
kohi, mint az aradmegyei hámorokba nagy költségcel történik.
lábnyi hosszu s négy¬
Az itteni bányákat a váradi 1. sz. püspökség Waldstein gróf s szer oly széles lehet;
Rosshorn angol miveltetik s pedig vájnák (Schacht) szerint; a ré¬ boltozata roppant ma¬
gibb aknák (Stohln) beomoltak. Ezen vájnák kut alakban függé¬ gasságban emelkedik
lyesen mindaddig ásatnak, mig a felbugyogó viz nem hátráltatja fejünk fölött s az egyes
a munkát, vagy az érez roszabb minősége nem fizeti ki a munkát. lecsüngő b a r n a z ö l d
Némely vájna jelentékeny mélységü, melybe a munkás csigára szirtek minden pilla¬
erősített kötélen ereszkedik le, kezében szerszáma- és gyertyájával, natban lezuhanással
hol a kivájt érczczel megtöltvén a kosarat, azt felülről ugyanazon fenyegetnek.
kötélen vontatják fel. A beomlás meggátlására fahasábokkal faSzája előtt szirtlaztatnak körül az ily vájnák, szájuk pedig gyenge karfával csoportozatok emel¬
védetik.
kednek, mik egyszerre
A bányamunkások, kik az érez rozsdájától ugy néznek ki, mint függélyesen a barlang
a vörös indiánok, — e vidéki oláhokból kerülnek ki, s napszámu¬ fenekéig szakadnak le.
kon kivül a bányatulajdonostól a munkához szükséges világitószert A bő vizű patak ezen
s a lőport ingyen kapják. A munkálatok rendesen pénteken este szirtek közt, megmérmegszünnek.
hetlen esésű zuhataEbédünket a b.-i biró magavédelmének hallgatása mellett jó- got képezve, iszonyu
étvágygyal elköltve, tovább indultunk.
tombolással rohan le,
Ki emésztetlenségben sinlik, annak bizton ajánlhatom a bihari hol azután nyoma is
havasokbani kalandozást, mert gyenge gyomrom daczára bámulva elvész.
Szokodoli barlang.
tapasztaltam magamon, hogy ezen éleslegü vidéken annyit bírtam
A szirtcsoportoenni, mint négy tót kaszás.
zatok keskeny üregein átbújva s egy-egy, alig egy lábnyi széles
A Tauz nevü vasbányák szintén a legmélyebb erdőségben fek¬ sziklapárkányról a másikra ereszkedve, a barlang előteremének
szenek, ezek is jobbadán vájnák. Innen jó darab földön mindenütt mintegy ötödrészéig előre hatoltunk. Egy három láb széles, karzat
az érczkutatók földhányásaira, túrásaira akadtunk, mert bár aznélküli, csiszolt, márványsimaságu erkélyfélére jutottunk, honnan
egész hegy vastartalmú, a miveletek csak ott történnek, hol az a feneketlen mélységbe letekinteni, haj borzasztó és szédületes.
érez legkevesebb vegyülékkel jő elő. Egy négyszögöl vaskő e hely¬
Nagy elővigyázattal lapultunk le a talajra, s ugy pillantot¬
ről kiolvasztatván, mintegy 25—30 mázsajó minőségü erezet ad. tunk körül. A zuhatag egy darabig ezüst folyamként tünik elő, az¬
A Grázsdu nevü akna régi római bányák helyén csak most után mindig homályosabbá válva, a sötétségben elenyészik a szem
fedeztetett fel, s kezdetik miveltetni. Ez csekély emelkedéssel egye¬ elől, mint valamely szellem, mely maga után csak felhőket hagy.
nes irányban ásatik. A vas ónnal vegyesen jő benne elö, s véghet- Igen, az iszonyu esésében megtört víztömeg folytonos ködfelhő¬
len gazdagon fizet. - A bánya nyílásától jobbra alig nehány Öl- alakban száll fel a mélységből, mi ezen amugy is nagyszerü hely¬
nyire egy üreg vehetö észre, mely a római bányák belsejébe vezet. nek valami misztikus tekintetet kölcsönöz.
Nem levén velünk fáklyák, az ide történő, veszélylyel járó beme¬
A nép e helyet babonás félelemmel kerüli, s ezért, meg mivel
netelt elhalasztottuk.
minden népesebb helytől távol esik, e páratlan tünemény hazánk¬
Egészen ellenkező irányban kerülve, egymásra dőlt százados ban nem igen ismeretes. A hozzáférhetés fáradságos és életveszélyoükkök közt előre hatolva visszamentünk Baisórára, melynek egyik lyel járó, de a küzdés dija nagyszerü.
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A barlang mélységét kötelekkel akarták megtudni, azonban
Jeltadandó a tovább indulásra, F. erdész ur vak töltéssel lö¬
sükertelenül, a a beleereszkedésre is találkozott vállalkozó, de nem vést ejtett pisztolyból, mi oly bömbölést okozott, mint valami hu¬
találván feneket, vissza kellett ezt huzni.
szonnégy fontos ágyu Az erős légnyomás a lőpor füstjét pillanat
Arra nézve is sokan törték a fejüket, vajjon a hegyek belse¬ alatt kiszorította a barlangból.
jében hová lesz a patak? Ezt megtudandók, egy ruczát, meg egy
A föbarlang ivboltozatos óriási kapuja fölött jobbra még egy
ludat bocsátottak le a zuhatagon. A lud nyorn nélkül eltünt, a
embermagasságu
nyilas is látszik, mely több felé ágazó, hol tágasrucza hullája azonban a helytől harmadfél órányira, a Vaskoh fö¬
bodó,
hol
szükölö
folyósokba vezet. Ha sejtésem nem csal, e folyo¬
lött sziklákból előtörő patakkal jött ki. E bővizű patak tehát, mely
sók
összeköttetésben
vannak a patak földalatti utjával, ezt azonban
vaskohi előtünésénél azonnal malmot hajt, mily nagyszerü, a ter- i
bizonnyal
nem
lehet
megtudni,
mert a messzebbre beható kutatá¬
mészettől csodálatosan alkotott csatornán folyhat a roppant he¬
sokat
meggátolja
a
lángot
is
eloltó
fojtós lég.
gyek belsejében!
(Folytatás* lövelki-jik >

TÁRHÁZ.
Magyar szintársulat Budán.
•+• Pfeifer Ferdinánd „Képcsoportozatok hazánk múltjából" czimü
Buda Pesthez egy parittya-hajintás, s mégis társadalmi izgalom, fényü¬ három képcsoportozatra nyit előfizetést. Az első csoportozatot a Eákóczyzés, izlés, művészet stb. tekintetében tengerek választották el soká egymástól. család arczképei, a másodikat a haza függetlenségeért elvérzett Zrinyi Péter,
Buda gyakran tekint getett hátra, Pest pedig haladt előre. Hol Mátyás a nagy Nádasdy Tamás, Frangepán és Tattenbach, a harmadikat a Hunyady-család
király diadalt szerzett a magyar nyelvének,nem ritkán egy tizedszázadon tit arczképei teendik. Az első lap már megjelent, a második e hó közepére, a har¬
magyar szintársulat sem működik. Molnár György szintársulat-igazgató, kinek madik május 15-re jelenik meg. Előfizetési ár mindahárom lapra 5 ft, egy
neve a vidéki szingazgatók között első helyen emlittetik, ismét neveié ér¬ lapra külön 2 ft.
demeit, midőn jól rendezett társulatának a budai nyári szinkört 20 előadásra
-j- Megjelent : „Székely-kürt, erdélyi regék, mondák, balladák és
biztositá, s előadásai sorozatát ápril 2-án Szigligeti „Pünkösdi királynö"- dalok Thaly Kálmántól." Ajánlva van gr. Lázár Mórné szül. Barcsay Apol¬
jével megkezdé.
lónia ő ngának. A 180 lapra terjedő s igen csinosan kiállitott könyv ára
Nagy számmal gyültünk össze üdvözölni azon társulatot, mely királyi 1 ft. 30 kr.
fészkünk falai közé — mondhatni — visszabüvölte, az onnan egy negyed¬
+ Megjelent: „Honvédek naplójegyzetei," Összegyüjté Korányi Vik¬
század óta számüzött magyar szinészetet, a művészetnek azon legmagasb tor. Második javított kiadás. Az első kiadás, mint a czimtáblán olvassuk,
ágát, melynek mindenkor diszleni kellene ősi dicsőségünk történeti neveze¬ csaknem egészen rendőrileg legfoglaltatott. Emich Gusztáv tulajdona.
Ara 1 ft.
tességü városaiban.
A Kölcsey hymnusával nyiták meg az előadást; mely ifju erővel, s
— A „Honvédek könyvé"-nek első kötete a legérdekesebb hadjárati
nemes lelkesedéssel elénekelve, annyit a elragadta a közönséget is, hogy két¬ adatok gazdag és változatos tárával, s Budavár ostromának rajzával rövid
szer kellett ismételniök, miután a társulat tagjai uj eröt gyüjtöttek volna időn elhagyja a sajtót. Megemlitendő, hogy legelső előfizetője mind a 12
künn a mosolygó vidéken. Mintha megfürödtek volna a művészetnek örök kötetre Weisz Bernát pesti nagykereskedő volt, ki az előfizetési dijhoz a
ifjuságot kölcsönző forrásaiban, annyi könnyüséggel, annyi kedvvel, annyi pestmegyei honvédsegélyző bizottmány számára külön még 50 ftot csatolt.
erővel játszottak, hogy a legártatlanabb kedélyesség összefolyt a nézők és Vajha minél többen követnék a hazafias példát.
(Beküldetett.)
játszók között, s minden sikerültebb részlet hangos elismerést, s viszhangot
-f- (Egy kis röpirat) jelent meg legközelebb ily czim alatt: „Gondo¬
költött a nézőkben is. — Mindenki tudta szerepet, mindenki figyelmezett a latok az 1848-dik évi IX., XI., XXIII. és XXIV-dik törvényczikkek értel¬
jelenetekre, a dallamok tisztán és kereken énekeltettek, a tánczok ügyesen mezése és alkalmazása köréből. — Egy községi képviselö.*'
és igazi magyar tűzzel lejtettek, s valahányszor változás következett, vagy
a függöny legördült, a közönbég mindannyiszor éljenekben s tapsokban nyil¬
vánitá méltó eüsmc rcsét.
„
6 UJ a U » H» ICUCICJ. ivxasouiK Közlemény. iíeuchlin nyomán,
A „Pünkösdi királynéban" különösen kitüntek : Molnár az igazgató Jánosi Ferencztöl. III. A középkori épitészet. Második közlemény. Henszl¬
emelkedettebb művészi játékával; Együd, ki a hetvenkedő uracs szerepébe mann Imrétől. IV. Pitt Vilmos. Macaulay hátrahagyott irataiból K. B. V.
gonddal gyakorolta be magát, s igen élvezhető részleteket nyujtott. Aján¬ Magyar Tud. Akadémia. VI. Irodalmi szemle. — A jeles tudományos folyó¬
lunk neki kissé több simaságot, mert noha a szinpadon eredetiségökben kell iratra ujolag figyelmeztetjük a közönséget. Az egész évi folyam 10 füzetből
adni a szinműiró által teremtett egyéniségeket, de arra vigyáznunk kell, áll, előfizetési ára 10 ft, öt füzetre 6 ft. Az eddigi három évi folyamokból is
hogy a mimikai és plastikai szabályokat sértetlenül fentartsuk. — Molnár- kaphatók még teljes számu példányok, ugyanezen árért.
nénak élénk, eleven játéka, csengő hangja, szerencsésen s megfelelőleg al¬
+ (Kempelen Gyözö), a „Szegedi Hiradó" volt szerkesztője, mint ér¬
kalmazott öltözete, itt is köztetszésben részesültek; a szépreményü Szől¬ tesülünk, egy uj lapot fog megindítani „ Tiszavidéki ujság'' czim alatt.
lősy Róza nyelves szerepében szintén helyén volt. — Szép-Mátray Laura
-4- (A „Szegedi Hiradó'?) ujra megindult, még pedig, miután szerkesz¬
ma is kedves jelenség volt, s bárhaj szenvedő arcza, s átalában költőibb tője még nincs, a kiadó felelőssége alatt. Könnyűnek látszik most már a
egyénisége, szerencsésebb alakot és egyéniséget nyujt a tragoediának, e vi- felelősség.
gabb szerepben is kedves egyéniséget adott, s legkisebbet sem rontott azon
+ (A „Delejtü" szerkesztését) a képviselővé választott Pesty Frigyes
müvészi rokonszenven, melylyel iránta régebben viseltetünk.
helyett ideiglenesen öttevényi N. vette át.
Mi a csoportozatokat, átalában a berendezést illeti, Molnár ez alkalom¬
-f- (A „Pécsi Lapok") szerkesztője Bánffay Simon képviselővé válasz¬
mal is eleget tett vidéki jó reputatiójának.
tatván, helyét ideiglenesen Bodó István töltendi be.
Molnár mint igazgató, s az igazgatása alatt álló jelen társulat, vagy
-f- (Szokolay István „Törvényszéki és törvényhozási lapját") az or¬
annak tagjaihoz hasonló iskolázott, tanulni szerető, fiatal tagok Budán is szággyülés megnyitásától fogva napi lappá teszi. Előfizetési ára évnegyemegkedveltethetnék a magyar szinészetet, annyival inkább, mert os váro¬ denkint 3 ft.
sunk közönségének egy része ez alkalommal is megmutatta, hogy kedvét
+ (Lauka Gusztáv „Ördög naplója") czimü uj humoristikus lapjának
leli e legnemesebb szórakozásban, mely mig egyrészről összeköti az életet a mutatványszáma megjelent. Kiadják Engel és Mandelló. Előfizetési ára fél¬
művészettel, másrészről nemes példákban tanit, lelkesít és emel, s igen ne¬ évre 3 ft.
mes eszköz arra, hogy zengő nyelvünket megtanuljuk és megszeressük.
+ (Ismét uj humorisztikus lap!) Ennek meg az lesz a czime, hogy
Molnár többször igazolta, miként a pártolást megérdemli, ő szakava¬ „Fekete leves." Szerkesztője a vitéz Bús Vitéz leend. Tehát „hátra van még
tott egyéne szakának, s igy egyedül rajtunk, a közönségen áll, Budán is fekete leves."
felépiteni Thália templomát, ajtót tárni a hivatott papoknak, s megkezdetni
+ (Szokoly Viktor), a „Garabonczás diák" volt szerkesztője felhivja a
az áldozatokat, melyeknek magasra törekvő füstje éltető harmatkint hull lap előfizetőit, hogy az előfizetési pénzek visszaküldését ne nála, mint kinek
vissza a nemzeti művelődés és nyelv itt-ott még meglehetősen parlag föld¬ azokhoz semmi köze, hanem a kiadó Werfer Károly csődtömegénél, illetőleg
jére. — Erdőd.
Kózsa közjegyző urnál sürgessék.
Irodalom és művészet.
+ (Macaulay beszéde a zsidók egyenjogositásáról) Fischer Lajos által
forditva s a kolozsvári izraelita magy. egylet által kiadva, magyar nyelven
Ráder Antal
.... +
székesfehérvári könyvárus aláirási nyit ily czimü két¬ megjelent. Ara 30 kr.
kötetes munkára : „Magyarország nádorai." Irta Szomoróczi Sz. J. Megje¬
+ (A pest-budai hangászegyleti zenede részéröl) egy régi magyar
lenik több arczkeppel diszitve ápril végére. Ara 2 ft, mely csak a könyv át¬
stylben. zongorára készitedő lassu és friss magyar nótára kihirdetett pályá¬
vétele után fizetendő.
zat következtében, a határidő lejártáig 9 pályamü érkezett be.
,.
+ (A. #/' Karácsonyi-pályázat eredménye) ápr. 2-án hirdettetett ki az
+ (A müegylet képtárlatában) jelenleg azon müvek vannak kiállitva,
Akadémia.ülésében. A jutalom *„Viajdtéktárgy..cámü vígjátéknak lőn oda¬
melyek
a részvényesek közötti kisorlolás végett megvétették. E képek
ítélve. Felbontatván a j e l i g é 8 levélke, szerzőjéül Dobsa Lajos tünt ki
száma 100, melyek közt 27 olajfestmény van 5229 ft értékben,
a többi viz+ (^tjzom Börtöndalok") czimü költeményfüzére megjelent. Az e
festmény, metszvény és kőrajzolat. Az olajfestmények 3/4 részben hazai mű¬
kötetnyi mü 213 lapra terjed. Engel és Mandelló sajátja. Ara nincs kitéve? vészektől valók.
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Ipar, gazdaság, kereskedés.

üözintézetek, egyletek.

— (Figyelmeztetés selyembogártojás ingyen kioszfása iránt.) A nm. |
b.— (A magyar természettudományi társulat) mártius 27-ki ülésébea
m. kir. helytartótanács a hazat selyemtenyésztés érdekében ingyen kiosztás Groszmann tr. folytatá elméletét a tökéletlen négyzetekről. Tóth Sándor ur
végett 400 lat jeles brianzai fajta selyemhernyótójást kegyeskedvén az orsz. Pest-Budán eddigelé felfedezett daphnida nevü apró héjanczokról irt monoMagyar Gazdasági Egyesület rendelkezésére bocsátani : alulírottnak ezen¬ graphiáját mutatá be az állatkák rajzával. Preysz tr. a Bunsenféle photomenel szerencséje \an a selyemtenyésztéssel foglalkozni akaró közönséget tert mutatá be, melyet Sztoczek és Jedlik ur is legjobb eszköznek ismert el
figyelmeztetni, hogy :
' a különböző világ hatályosságának megmérésére.
1) A ki saját tenyésztésre selyembogár-tojást óhajt kapni, jelentse
b.— (A budapesti orvos-egylet) márt. 16-án tartatott ülésébea Arányt
magát a M. Gazd. Egyesület titoknoki hivatalánál a Köztelken, az illető köz¬ Lajos egyetemi tanár ur, a négy utóbbi hónap alatt száz hulla után 2 szerzett
ségi elöljáróságtól bizonyitványt hozván vagy küldvén arról, hogy a kivánt kórboneztani tapasztalatait kezdte előadni. A mártius 23-difei ülésen pedig
tojásmenynyiséget valósággal saját tenyésztésre szándékozik használni, s Eózsay ur emlékbeszédet tartott a 12 év előtt elhunyt dr. Schlesinger Ignácz
megígéri egyszersmind azt is, hogy a kapott tojás után nyert eredményről fölött.
annak idején ugyancsak a titoknoki hivatal utján a M. Gazd. Egyesülete
— (A váczi magy kir. süketnéma-intézetben) jelen tanév végével 4
értesitendi.
országos alapitvány, és pedig 2 fiu „és 2 leánygyermek részére, ezenfelül
2) Különösen figyelmeztetnek a falusi iskolatanitók, kiknek elsőségö 4 magán, ugymint : gr. Batthyány, Űrményi, Jeszenovszky családok és sz.
leend a tojás kiosztásánál.
k. Pest városa alapítványa ürülend meg.
3) Minthogy a selyemhernyó tojás kelesztési ideje az eperfa kihajtásá
Mivel a megürülendő 4 országos alapitvány a nagyméltóságu m. k.
tól függ : nagyon kivánatos, hogy az illetők a tojást legfölebb április 20-dil helytartótanács magas kegyelméből töltetik be, azok tehát, kik ilyet el¬
napjáig megkapják. A megrendelendő tojást ennélfogva sziveskedjenek ai nyerni óhajtanak, a fentisztek magas k. kormányszékhez czimzendő lolyailletők a M. Gazd. Egyesület Köztelkéről a titoknoki hivatalból személyesen modásaikhoz e következendő okmányokat csatoljanak :
vagy megbízottjaik által április 15-ik napjáig elvitetni. Azoknak, kik i
1-ször. Keresztlevelet, melyből látható legyen, hogy a gyermek 9 év¬
megrendelt tojást postán kivánják küldetni, nehogy az időből kifogyjanak nél nem fiatalabb és 14-nél nem öregebb.
saját költségökre postán fogjuk a tojást czélszerü katulyába pakolva bérmen¬
2-szor. Orvosi bizonyítványt, melyben a gyermeknek testi és lelki ál¬
tetlenül elküldeni. — Pesten 1861. márt. 28. — Morócz István a M. Gazd lapotáról körülményes és lelkiismeretes tanuság tétessék, abban világosan
Egyesület titoknoka.
megemlitendő, vajjon a gyermek bír-e fogékonysággal is a tanulásra vagy
b.— (Elenyészik-e minden fajta fénykép?) Már akárhányan tapasztal nem? — továbbá védhimlővel beoltatott-e, avagy pedig a himlőzést ter¬
hatták, hogy fényképezés által lemásolt arczképük idő folytán elenyészett .. mészetesen kiállotta légyen ? —
maradt helyette egy darab sárgult papir. Mi az oka ennek ? az, hogy a
3-szor. A folyamodó lakhelyén létező városi vagy községi elöljáróság
képek előállításához szükséges arany- és ezüst-készitmények helyett vagy által kiadott szegénységi bizonyitványt.
más fajta olcsóbb vegyszereket használnak, vagy nem mossák ki azokat elég
Fennelősorolt okmányokkal ellátott folyamodvány legfölebb e folyó
tisztára; az első ok csalási szándék, a második tudatlanság vagy hanyagság évi május hó 20-ik napjáig az illető megyei városi hatóság utján a nmltgu
szüleménye. — A kellőleg kiállitott fénykép nem enyészik el, hanem az magy. kir. Helytartótanácsnak lészen felterjesztendő.
ilyennek aztán megvan az ára is, mert hogy az 1 í'tos fényképek nem tökéAzok pedig, kik a í'enmegnevezett magán-alapitvanyok közöl valame¬
lyesek, arról mindenki meg lehet győződve.
lyiket elnyerni óhajtanák, hasonló okmányokkal felszerelt folyamodványai¬
+ (A Szent-István-köszéntársulat bizottmánya) ápril 10-én 2.árja b kat az illető kegyurakhoz intézzék.
az aláírásokat. Addig az 5%-os befizetések folyvást elfogadtatnak.
126 forint évi fizetésért oszt. ért. süketnéma gyermekek növelésre
b.— (A pécsi szénbányatelepen) a munkások száma annyira megsza¬ minden időben elvállaltatnak, kik az érintett kötelezettség teljesítésével a*.
porodott, hogy ott templomot, paplakot s iskolát kellé épiteni. Legközelebt intézet mindazon jótékonyságában részesülnek, melyekben az alapitványokki leaz nevezve az uj plébános is.
ban növelt gyermekek részesittetnek.
b.— (A ,,Pesti Gabonacsarnok") magasabb feladatra szervezi magát
Kényelmesebb ellátás iránti feltételekről bővebb utasitást az igazgató¬
mely is a gabonakereskedésnek a termelők s külföld irányábani emelését, £ ságnál nyerhetnek az ilyet igénylő szülék. — Az intézet igazgatósága.
forgalmi eszközök tökélyesbitését, állandó választott biróság behozatalát stb
b-— (A pesti lövész társulat) közelebb tartott közgyülésén jeszeniczei
czélozza.
Jankovich Gyula ur neveztetett ki egyhangulag főlövészmesternek.
b.— (A „Borászati Lapok") pártolatlanság következtében márt. 15
b.— (A pesti nemzeti testgyakorié tanodában) ápril 6-án nyitották meg
megjelent ez évi l l . számával megszünt önállóan megjelenni s beleolvadt i az ide? tanfolyamot.
„Gazdasági Lapok"-ba, mely is a „B. L." szerkesztőjének vezetése mellett,
b.— (A budai alagut-társulat közgyülése), melyet az egylet titkárá¬
ezután egy állandó borászati rovatot nyit meg. A megszünt lap előfizetői a nak, Baumgartennek gyászos halála folytán el kellé halasztani, márcz. 27-én
„Gazdasági Lapok"-at fogják kárpótlásul kapni. — Valóban sajnos jelen¬ ment véghez. Baumgarten a pénztárt oly zavarban hagyta hátra, hogy szo¬
sége az időknek, hogy Magyarországban, hol pedig a bortertnesztésnek na¬ ros vizsgálat utón kitünt, miszerint abból 8787 ft 15 kr hiányzik, mely ösz¬
gyobb jövője van, mint akármely luás termelési ágnak, épen az egyetlen s szegnek Baumgarten vagyonából helyrepótlása végett intézkedés történt.
oly jó tapintattal szerkesztett „B. L."-nak pártolatlanság miatt kell meg¬ Mióta az alagut fönnáll, összes bevétele 543,826 ft 93 kr, összes kiadása pe¬
szűnnie.
dig 536,382 ft 5 kr. — A bevétel közt van 134,151 ft 48 kr. az alagut jöve¬
b.— (Az országos borászati-egylet) alakítása végett megbizott választ¬ delme, maga az alagut eddig 454,968 ft 24 krba került. — Az egylet adós¬
mány Pesteu márt. 17-én ülést tartott. Elismerték, hogy az egyletnek 3 aágai már tisztázva vannak. — 1860-ra egy részvényre 5 százalék osztalék
irányban kellend működni; 1) a szőlőmivelés és pioczegazdáezat emelése; adatik ki. — A fönnebbi összegből kitünik, hogy a budai Európában a legol¬
2) borkereskedés; 3) az országgyülésen kieszközlendő üdvöd törvények ál¬ csóbb alagut, csak aztán olcsó husnak hig ne legyen a leve, mert ha az em¬
tal. — A márt. 20-ra határzott közgyülést, az ünnepek s az országban ek¬ ber komolyan vizsgálja, az alagut boltja már is sokat szenvedett az átázás
korra eső választások miatt, későbbre halaszták; a határidő tudatni fog a "Ital.
közönséggel.
b.— (Gyógyintézet mellbetegek számára.) Heil heidelbergi magán-tanár
b.— (A magyar borok.) Schwarzer bécsi nagy borkereskedő, kinek Kairóban születvén, itt gyógyintézetet állitott fel mellbetegek számára,
Amerikában is vannak raktárai, ugy nyilatkozott, miszerint kereskedői ta¬ nelybe a világ messze tájairól érkeztek betegek, ugy hogy most az orvos
pasztalása szerint, a magyar borokat tartja a viiágkereskedésre iegalkalma- ntézetét nagyobbitni akarja. A szükséges 100 ezer frankot részvények ut¬
sabbaknak — és ő nagy jövendőt igér borainknak, de csak ugy, ha erélyesen án szándékozik összehozni s a kormány s több ott kigyógyult gazdagok már
ragadjuk meg borászatunk érdekeit.
s tetemes összeget irtak alá.
+ (A kolozsvári gazdasági-egylet) elhatározta, kertjében és kertésze
b.— (A vasutak Ausztriában.) Ausztriában a vasutak összes hosszúsága
vezetése alatt kertész-inas-iskolát nyitni meg, A tanulók kétféle oktatásban lenleg 543 mfld. 1838-ban Austriában csak 30 mfid hosszúságú vasut volt,
részesülendnek : elméletiben és gyakorlatiban. Az elméletihez tartoznak : ehát 25 év alatt az 513 mfiddel szaporodott.
természetrajz, növénytan, földisme, termelés, mértan, könyvvitel. A gyakor¬
b.— (Az érsekujvári takarékpénztár) forgalma 1860-ban 619,514 ft
latihoz : gyümölcsfa-nevelés, nemesítés, metszé-s s a szőlőmivelés különböző 0 krra ment, az egylet tiszta jövedelme 4581 ft 67 kr, melyből egyegy
módjai, konyhakertészet. — Hasonló üdvös intézetet másutt is jó volna •észvéay 10 ft osztalékot kap, a Széchenyi-szoborra pedig 200 ft adatik sat.
állitani.
+ (A pesti takarékpénztár) márt. 28. közgyülésében választmányi ta¬
b — (Löporpótlék.) Egy bécai mérnök fürészporból oly keveréket ké- gokul megválasztattak : Barabás Antal, Belíaagh József, Bereznay István,
iertha Sándor, Bur^raann Károly, Cséry Lajos, Dulovits János, Ebner N.
szit, mely a lőport teljesen pótolja, sőt ennél nagyobb erőt fejt ki.
-j- (Marhavész.) Egy, márt. 27-iki helyíartósági hirdetvény szerint Bol¬ Fános, Emei János, Gál János, Gerenday Ambrus, Giczey Samu, Gozsdu
gárország több helyein a lovakat, de még inkább a szarvasmarhát pusztitó tfanó, ifj. Haáder György, Halbauer János G., Hajnik Pál, Hirsch Samu,
ragályos járvány ütött ki. A kellő intézkedések a behurcz.olás veszélye ellen £apc?y Tamás, Karczag Fera; cz, Kaján Sándor, Kern Jakab, Kiss Károly,
íléh István, Madass Karoly, Mihálfy Antal, Munk Mór, Primayer János,
azonnal megtétettek.
b.— (Bankó-aprópénz.) Ez évi febr. hó végén 6,533,166 ft értékü ?rückler Ignácz Keek Szilárd, Schalatz Antal, Simoncsics Alajos, Srányi
bankó-aprópénz volt forgalomban; hanem az ezüst hatosok el is tüntek ám ános, Sárói Szabó Albert, Szeger Frigyes, Széher Mihály, Toth Gáspár,
'óth Lőrincz, Unger Antal, Vétsey Sándor, Valthier Ágoston.
ugy, mintha soha nem is léteztek volna.
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— (Herczeg Eszterházy Páltól), a magyar műegylet köszönő iratára
Lukács Móricz választmányi elnökhöz e következő válasz érkezett :
-j- (A királyi kuria) f. hó 3-án nyittatott meg ünnepélyesen. A meg¬
„Tekintetes magyar műegyleti elnök ur! Az érdemteljes magyar műnyitást a herczegprimás által személyesen vezetett ünnepélyes „Veni sancte" egylet választmánya a képzőművészetek felvirágoztatására czélzó ernyedet¬
előzte meg a ferencziek templomában, nagy néptömeg jelenlétében. Isteni¬ len törekvései közepette leginkább érezhette azon hiányt, mely általa kije¬
tisztelet után a kuria épületében az országbíró remek beszédében az alkot¬ lölve, meggyőződése szerint családi képtáram a. rézmetszetek gyüjteményével
mányos főtörvényszékek üléseit megnyitottaknak nyilvánitá. A hétszemé¬ gyütt az épitendő magyar Akadémia palotájában leendő felállítása követlyes tábla nevében Lonovics érsek ő nagyméltósága, a királyi tábla nevében eztében nálunk pótoltatni fog, s annálfogva örömmel fogadja, sőt érdemem
pedig Melczer István kir. személynök válaszolt, mindkettő kitanő szónok¬ ölött magasztalja ebbéli elhatározásomat. Egyedüli érdemem, gondolatom
lattal. Miután gr. Apponyi ő nmlga a haza és a kir. kuria nevében az ország izerencsés találkozása a tisztelt választmány érzetével. Ha az általa jósolt,
prímásának köszönetét kijelenté, 12 '/2 órakor a nagyfontosságu országos nnen remélhető eredményeknek csak legkisebb része is valósul, igen együnnepélynek vége szakadt.
zerü tettemért mérték fölött megjutalmazottnak fogom érezni magamat, és
-\- (Az országgyűlésre vonatkozólag) következő hireket közölhetjük. A égéhez közeledő földi pályámon azon öntudat fog vigasztalni, hogy vala¬
képviselők mindjárt az ünnepek után megkezdték az előleges konferencziá- mint a mindenikünket illető polgári kötelességet erőm szerint teljesiteni,
zást, s elhatározták, hogy Budára semmi esetre sem mennek át országgyülé¬ gy a müvelődés terén előrehaladó nemzedékünk méltó igényeinek tehetsésezni. E határozatot gr. Apponyi országbíró azonnal táviratozván Bécsbe, a emhez képest megfelelni igyekeztem.
további teendők iránt utasitást kért. A válasz ugyanazon uton ápril 3-án ér¬
,,Áldja meg a jó Isten szeretett hazánkat tartós békével, mely nélkükezett, mely szerint Ő Felsége az ország képviselőinek előterjesztett kiván¬ özhetlen feltétele a képzőművészetek díszletének és a sok áldozatokkal
sága következtében, maga részéről is hozzájárul, hogy a budai kir. palotában áró műegyleti munkásság üdvének. Fölösleges mondanom, hogy magasztos
tortént megnyitás után a törvényhozó-testület azonnal Pesten tarthassa Örekvésének előmozdításában ezentul is maradok stb. — Bécs mart. 28-án
gyűléseit. Ea ezt a megnyitásra nézve kir. biztosul kinevezett országbíró ur 861. — H. Eszterházy Pál s. k."
a megnyitó beszédben kijelentse. Ennek következtében a képviselők ápril
-|- (Szinházi hirek.) Nemzeti színházunkhoz, a minap már emlitette4-én konferencziára gyültek össze. Az országgyülés ápril 6-án volt meg¬
en
kivül,
mint halljuk, szerződtettek : Fektér tenorista hazánkfia, ki Prá¬
nyitandó. A felső tábla elnökségével az országbíró van megbízva. Ö Felsége
gában
szép
sikerrel működött, és Komáromy Alajos, ki igen haszonvehető
azt is kijelenté, hogy az országbírói értekezlet határozatait, mihelyt azokat
ag
drámai
segédszerepekre.
— Huber Károly és Doppler Károly, nemzeti
a törvényhozó-testület elfogadja, azonnal szentesitendi.
izinházi karmesterek, kik mindketten mint zeneszerzők is ismeretesek, egy— (Széchenyi-emlékünnep Budán.) Buda városa holnap hétfön, ápril gy Offenbach-féle operettet irnak e czimek alatt : „A falu bolondja" és „A
8-án, mint gróf Széchenyi István halála évnapján, a vár plébániájában ünne¬ -itéz kántor." A szövegek szerzője Bodor. — Ozoray Árpádtól a drámabipélyes raquiemet fog tartani, melyben az összes városi tisztviselőikar s a •áló választmány egy egyfelvonásos vigjátékocskát fogadott el e czim alatt :
képviselők testülete részt fog venni. Az istenitisztelet bevégezte után gróf Feleségem alszik."
Széchenyi (Györgyi által festett) arczképének ünnepélyes lelelepzése fog
+ (Váczon) ma vasárnap a váczkerületi honvédsegélyző egylet által
történni a város tanácsteremében, mely alkalommal a városi főjegyző Kam¬ ,z egylet pénztára javára, Reményi, Füredi és több mükedvelő közremükö¬
mermayer Károly a dicsőült gróf felett emlékbeszédet fog tartani.
désével ének- zene- és szavalati akadémia rendeztetik. A müsorozatban van
-f- (Erdély igazságszolgáltatási szervezete) megnyerte a szentesitési. öbbek közt : „Pandurenwirthschaft és civilisátio'. Kakas Mártontól; „Hon¬
A törvényszékeket ismét helyreállítják az 1848. előtti módon, de az osztrák véd dala" Füredi Mihálytól, Kölcsey Hymnusza stb.
törvények megtartásával.
b.— (Ne bántsd az — ujságirót.') A bukásáról hires Mirés párisi ban¬
+ (A királyi tábla és váltófeltörvényszék bírái) márt. 29-én kelt leg¬ kárról egy következő esetet is beszélnek. Evekkel ezelőtt Párisban egy kis
felsőbb határozvány által szentesittettek. A kinevezettek majd mind cs. kir. ^elentéktelennek látszó lap indult meg, de mely csakhamar kapós lett talpra¬
törvényszéki elnökök és cs. kir. főtörvényszék! tanácsosok voltak. Királyi esett czikkei miatt, melyekben a börze hőseit, különösen Mirés urat is, osto¬
személynökkélett Melczer István; a királyi ügyek igazgatójává Fluck Ede. rozta. Mirés elsőbb meg akarta pénzzel vesztegetni a szerkesztőt, de ez nem
" «i (áltófeltörvónyszék elnökévé Zsoldos Ignácz neveztetett ki. A kinevezettek sikerülvén, felfedezte, hogy a lap kiadója a cautiót még nem tette le s ezt
teljes névsorát a Pol. Újdonságok legközelebbi száma hozandja.
bejelenté az illető hatósápnak, mely a lapot végkép betiltotta, miután a kiadó
+ (Leményi János) g. e. balázsfolvai püspök, ki az uniónak buzgó semmi alapot nem birt kimutatni a cautióra. Ekkor a szerkesztő megjelent
párthive volt, számüzetése helyén Bécsben, márt. 29-én meghalt. Nyugod¬ Mirés urnál, kijelenté, miszerint addig nyugodni nem fog, mig Őt koldus¬
botra nem juttatja. Ez időtől Mirés-t elhagyta a szerencse, valamely láthatjanak békével a sokat szenvedett jeles főpap hamvai!
4- (Dunlop angol követségi titkárnak) a postai küldemények ily czim lan kéz hiusitá meg törekvéseit, sőt oly sokáig takargatott, leplezgetett bu¬
alatt érkeznek Pestre : „To the british delegation at Pest." „Az angol kö¬ kását is e<ry névtelen levél a császárhoz, idézte elő. E levél figyelmezteté a
császárt Mirés veszélyes állására, mi a vizsgálat alatt valónak bizonyult be.
vetségnek Pesten."
-f- (Erdélyben az adó miatt) ugyancsak szoritják az embereket. Kü- Mirés most az adósok börtönében ül — azért ne bántsd a franczia ujságirót!
b.— (A dunafürdöket Pesten) már kezdik berakni,
küllőmegyében egy, márt. 15-iki helytartósági rendelet mindenkinek köte¬
b.— (A császár-fürdőben) egy gőzfürdőt nyitottak meg, melyről, ki
lességévé teszi az elmaradt adó befizetését ápril 3- ig, különben katonaság
megy a nyakukra, melyet mindaddig élelmezni és díjazni tartoznak, mig látta, mindenki nagy dicsérettel nyilatkozik.
csak adójukat le nem fizetik.
b. — (A vén fogoly.) Poroszországban Naugardban a fogházban ül egy
+ (Zay grófot) a galicziai és a krakói gazdasági egyletek tiszteletbel élethossziglan elitélt fogoly, ki már 1821-től, tehát teljes 40 év óta tesped
taggá választották. Az egyik francziául, a másik magyarul küldte meg neki r ott. A király azonban most megkegyelmezett neki, s haza ereszteté. Hát
megválasztásról szóló okmányt. Zay gróf ez utóbbira lengyelül, az előbbin nyugdíjjal ellátták-e? mert ellenkező esetben a szabadon bocsátás reá nézve
csak egy ujabb és még sulyosabb büntetés most már a fogságnál.
francziául válaszolt.
+ (Dobsa Lajos) egy nyilatkozatot tesz közzé, melyben rágalomnak
b.— (A mosónék ünnepe Párisban), melyet évenkint a bojt középső
nyilvánitja azt, mintha ellenei szerint, követjelöltsége Makón pár ezer fo¬ napján szoktak megtartani, ez évben kiválóan fényes volt. Az utczákon kö¬
rintba került, miután a népet etetéssel, itatással vesztegette volna. Makón rülment álarezos menet közepén egy diszszekéren ült az ünnep királynéja, a
— ugymond — épen most egy az országgyülés elé terjesztendő petitio mosónék közöl kiválasztott legszebb leány, egy valódi párisi szépség. Gyö¬
készül (eddigelé mintegy ezer ember van aláírva) hogy a makói követvá¬ nyörü csipkeöltözetét, akár egy herczegné felölthette volna. A ünnepélylasztást semmisitsék meg. E petitio egyik pontja az ellenpártot vádolja, nek a legszebb napos idő kedvezett,
többek közt etetéssel, itatással és lélekvásárlással.
b.— (Szerencsés szerkesztőség.) Palermóban a „Giornale ufficiale di
+ (Csengery Antal) jeles tudósunkat Biharmegye bihari kerületében Palermo" 54 szerkesztőt számlál, kiknek évi dija összesen 300,000 frank, a
egyhangulag képviselőnek választották.
mi pedig még nem is mondható soknak, miután egyre csak 6 ezer frank
-f- (Biksics Mihályt), ki több nyilvános művei által ismeretes s utóbb sem jut.
időkben a ferencziek temploma kijavításánál mint képfaragó működött, kö
b.— (A nápolyi király kocsilovait) márt. 23-án árverezték el Párisban.
zelebb az a szerencsétlenség érte, hogy midőn egy megrendelt müvet szálli¬ Az első pár német eredetü 4950; a második pár szintén német eredetü
tott a sz.-endrei templom számára, az omnibusz feldölése következtében egyik 4700; a harmadik pár 4000; a negyedik pár angol faj 4000; az ötödik pár
karja összezuzatott. A becsületes és szorgalmas müvész, ki nyolcz gyermeké német faj 3600; a hatodik pár angol faj 4600 frankon kelt el.
csak kezemunkájával tarthatá, most családjával együtt a legnagyobb nyo
b.— (Az orosz czár) udvartartása költségei fedezésére 1861-re 2,580,145
mórban van. Fölkérjük tehát a szerencsétlen müvész nevében az emberbará ezüst rubel van határozva.
tokát, hogy őt jelen ínségében gyámolitsák. A szenvedő család lakik : n
b.— (Samyl), kiről oly rég nem hallottunk, tett ismét valamit, mi föl¬
gyar-utcza, 23. sz. a.
jegyzésre méltónak találtatott. És ez nem más, mint hogy háztartásából a
+ (Zsidó gyülés.) A pesti zsidó község a „Fortschritt" szerint az Ősz czukrot végkép kizárta, mivel értesül, hogy a ezukorgyárakban a sertéscsonto¬
szes magyarországi zsidó községek képviselőit egy, Pesten ápril 15-én tar kat is feldolgozzák. Ennek valótlanságáról saját szemeivel győződött meg, s
tandó tanácskozmányra akarja meghivni, melynek tárgya leend : azon mo mármár teljesen meg volt nyugodva, midőn elborzadva látta, hogy egy mun¬
dor felett tanácskozni, melylyel az izraeliták a zsidó emancipatió kérdésében kás a ezukorport egy disznósertéből készült borostával takarította össze. Ez
okból Samyl, szigoru mozlim, megfogadta, hogy házába többé czukrot be¬
az országgyülés iránt viseltessenek.
+ (Újvidékről) táviratilag tudósítják a „M. Sajtót," hogy Stojanovic hozni tilos lesz.
-f- (Zágrábban) husvét napján este csődület volt. A rendőrség ablakait
kikindai követ ápril 3-án reggel legényével együtt agyonlövetett házánál
Schóber karloviczi serfóző által. A városban nagy az izgatottság. A büntény beverték s ott, valamint a középületekről is, a kétfejü sast letépték. Több
sebesülés történt.
megvizsgálására vegyes bizottmány van kiküldve.

— Rozsnyó, márt. 28. Folyó hó 24-én szerencsés volt Rozsnyó városa
-|- Kimutatása a Petőfi-szoborra alólirottnál begyült Összegeknek. I I .
a magyar szabadság vértanúját m. báró Berner László nagyváradi püspök közlés. 1) Horváth Béla ur ivén Bajáról 211 ft. 2) Novák Pál ur ivén Szar¬
ő mlgát falaijközt üdvözölhetni. •— Alig értesült a város a kedves vendég el¬ vasról 44 ft. 3) A „Högyfutár" által beküldetett a) Szigeti Imre színigaz¬
jöveteléről : azonnal fényes és számos küldöttség által sietett a derék főpap gatónak Pozsonyban e czélra adott előadása jövedelméből 32 ft. 20 kr. b)
üdvözlésére; azt tévé továbbá a megyei papság és a helybeli főgymnasium Kornis Róza úrhölgy Paksról 5 ft. 4) Markus Gábor ur Pestről 2 ft. 5)
tanári kara. — Este a magas vendég tiszteletére az egész város kivilágitta- Borbás Andor 50 kr. 6) Joachim József 100 ftot. 7) A „P. Napló" által a)
tott. — A tervezett fáklyászene az idő miatt elmaradt. — Péterfi Miklós.
Gaál Lőrincz ur a sz.-somlyói kaszinó részéről 98 ft. b) Fáy Imre Szatmár
— (Sz.-Gróthon kaszinó alakult.) Nagy György egyleti jegyző ur ar¬ város kapitánya febr. 10-én e czélra rendezett tánczvigalom jövedelméből
ról értesit bennünket, hogy a Zala vidéke s benne Sz.-Grótb. városa is meg¬ 44 ft. 8) A „Pesti hölgy-divatlap" által Balás Ilma k. a. Selmeczről bekül¬
érte a feltámadás napját. E város is megértvén a kor szavát s a művelődés dött 1 ft. Összesen 537 ft. 70 kr. Ehhez adván az első közlés összegét
utáni vágy szellemétől áthatva, az 1848-ban virágzott, de a bekövetkezett 4677 ft. 66 krt, alólirottnál eddig begyült 5215 ft. 36 kr. és 2 arany, 1
mostoha idők által elpusztított kaszinói egyletet, 125 rendes tag aláirása tallér, 3 ftos, 6 huszas s 1 tizes; mely összegek a pesti takarékpénztárakba
után megnyitotta s szervezte. Eddig 7 magyar lapot járat s legelső közgyü¬ betétettek. — Ez alkalommal kötelességemnek tartom a t. ivtartókat, az e
lését is jótékony adományok által kivánta emlékezetessé tenni, mely czélból czélra, hangverseny-, Szinielőadás- és bálrendezőket, valamint a többi ma30 ftot küldött e lapok szerkesztőségéhez, egyenlő részletekben az Akadé¬ gángyüjtöket ujolag tisztelettel fölkérni, hogy a náluk begyült összegeket
mia házára, az irói segélyalapra s a Széchenyi-szoborra. (Lásd az adakozási sziveskedjenek alólirottnak beküldeni, vagy legalább a mennyiséget közölni,
rovatok alatt.) Üdvözöljük a sz.-gróthiakat a nemes téren!
hogy a rövid idő alatt tartandó második bizottmányi gyülés magát eziránt
-f- (Csodagyermek.) Ketten Henrik, zsenge körü zongoramüvész ha¬ tájékozhassa. — Kelt Pesten, márt. 29-én 1861. Reményi Ede s. k., (régi.
zánkfia, kiről már volt alkalmunk régebben emlékezni, jelenleg Párisban posta-utcza, 2. sz.).
van, és mint franczia lapokban olvassuk, az egész zenevilág figyelmét ma¬
b.— (Petőfi-szobor.) A kolozsvári szinház igazgatósága ének- és sza¬
gára vonja. A „Patrie" többek közt azt mondja róla, hogy Mozarttól fogva valati akadémiát rendezett, melynek jövedelméből felerész a Petőfi-szoborra
egészen a tizenkétéves Kettenig, aligha művelt valaki gyermekkorában ily volt fölajánlva és ez 125 ft. 19 krt tett.
csodákat. Hasonlag nyilatkoznak róla más tekintélyes franczia sőt angol la¬
b.— (A Szondi-emléket illetőleg) az emlék-választmány jegyzője Pon¬
pok is. A kis csodagyermek nemcsak Páris legelőkelőbb köreiben, de az an¬ grácz Lajos ur jelenti, hogy eddigelé összesen 431 ft. l l kr. jött be.
gol királynő udvarában is, saját zeneszerzeményeivel fényes diadalokat ara¬
+ A Székesfehérvárott felállítandó Vörösmarty-szoborra eddigelé már
tott. Ugy hirlik, hogy közelebb, talán még e hó első felében haza jő látogatába. 6000 ft. gyült össze. A terv kivitelére mult hó 28-án választmány alakult az
Adja Isten, hogy nemzete dicsőségére nőjön nagyra az a kis fiu, a kiről egy inditványozó gr. Zichy Jenő elnöklete alatt.
nagytekintélyű franczia zenebiráló ugy nyilatkozott : hogy a fiatal magyar
Ketten korántsem csodagyermek, hanem valóságos párja a legkitünőbb ze¬
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a lefolyt héten
neművészeknek.
beküldetett :
b.— (Természettünemény.) Nagy-Enyeden, irja a „D.K.", márt. 20-án,
A Petőfi-szoborra : Kassáról az ottani főgymnasium ifjusága nehány
délelőtti 9 óra tájban sajátságos égi jelenetet láttak. Széles, látszólag mint¬ hölgy szives közreműködésével rendezett szini előadás tiszta jövedelme 70
egy öt öl átmérőjü udvara volt a napnak, szivárványos szegélylyel; ennek ft. — Podhraczky Ferencz 1 ft. — Göltl Nándor 1 ft.
északi és déli szélein egy-egy álnap tünt fel; nyugatfelől pedig a nap udva¬
Az irói segély pénztárra : Sz. Gróthról az ujonnan alakult kaszinó egy¬
rától egy ölnyire, egy darab igen élénk szinü szivárvány volt látható meg¬ let Nagy György által 10 ft. — Kalocsáról Mészáros Szabadhegyi Polexina
fordított irányu kanyaradásban.
10 forint.
— (Tüzeset Nagy-Károlyban.)M&rtiua 27-ről irják innen : F. hó 27-én,
A Ráday könyvtárra : Omoroviczáról többen Kech Zsigmond ref. lel¬
déli 12 órakor, három ház több melléképülettel a lángok martalékává lőn kész által 20 ft.
Nagy-Károlyban. — A pusztitó elem korlátolására nézve leginkább kitünt
(Az egyes adakozók : Bölcsföldi József 6 ft, Vojnits Dávid 1 ft, Somogyi Mihály
Hegedűs József helybeli polgármester, ki, a rendkivüli melegség daczára, ki- 1 ft, Lévai Sándor 1 ft, Mendege István 1 ft, Méhes János 1 ft, Buzás András 1 ft, Pap
fáradhatlan szorgalommal dolgozott. — Továbbá az izraeliták, kik daczára István 1 ff, Hauszka János 1 ft, Kois Alajos 1 ft, Szabó Jozsef 1 ft, Somogyi András 1 ft,
annak, hogy ünnepük volt, mégis kitüntetést érdemlőleg működtek. A leé¬ Mánk Ferencz 1 ft, Györe József 1 ft, Berta József 40 kr, Juhász Mihály 20 kr, Szabó
Bálint 20 kr, Béri Mihály 20 kr.)
gett házak közöl kettő biztositva volt.
Kisfaludy-Társaságnak : Debreczenből többen Telegdi Lajos által
b.— (Különös módja a rablásnak.) A. márt. 30-án Bécsbe érkezett 20 ft.A(Az
egyes adakozók: Telegedi Lajosné 4 ft, Oláh Károly ügyvéd 4
postavonatot Veres és Váez közt egy rabló megtámadta. Fölugrott ugyanis ft., özv. Donáth
Györgyné 4 ft., Darvas Albert P. Bagosról 4 ft. Telegdi
a vonatra s jól megkapaszkodva, az ellenőrre pisztolyt sütöttél, ki is csak Lászlóné-Szontagh Aurélia 4 ft.)
gyengén sebesülve meg, birkózott a feltörekvő rablóval. Ez látván, hogy
A Széchenyi-emlékre : Sz. Gróthról az ujonnan alakult kaszinó egylet
czélt nem ér, az állomástól még jó távol leugrott a vonatról. Hát már a gőz¬
Nagy
György által 10 ft. — Egerből 'egyes hazafiak czéhek és testületek
kocsi sem biztos a kiraboltatás ellen?
által beküldetett összesen 365 ft 92 kr. A beküldött jegyzék szerint e szép
+ (A Bécsbe érkező magyar zsidókat), irja a „K. IC", szeretik ott adakozási összeghez járultak :
azzal gúnyolni, hogy a nagyszabadságu Magyarországban a zsidóknak még
A czifra sáncz fertály 3 ft 4 kr, irgalmas szerzet l l ft, köteles-rostás ezéh 5 ft,
választási joguk sincs, mig a csak most lábbadozó örökös tartományok csak¬
10 ft, bodnár-ezéh 5 ft, lakatos-ezéh 2 ft, ezipész-ezéh 12 ft 8ő kr, asztalosnem minden országgyűlésre számos izraelitát küldenek képviselőül. Azon¬ szűcs-ezéh
ezéh 10 ft, pék-ezéh 5 ft, kalapos-czéh 4 ft, hatvani harmadik fertály 21 ft 90 kr, gomb¬
ban zsidó hazánkfiai nem hagynak magukon kifogni s rendszerint azzal kötő -ezéh 4 ft 60 ir, szerviták priorja 10 ft, német szűcsök 5 ft, városi második fertály
főzik le a bécsi sógorokot : „több nálunk a semmi, mint nálatok a minden." 12 ft 85 kr, szűrszabó-ezéh 5 ft, olvashatlan irás l l ft, városi harmadik fertály 5 ft 14 kr,
izraelita község 36 ft 30 kr, hatvani elsö negyed l l ft 60 kr, félnémeti negyed 6 ft 31 kr,
-f- (Helfy Ignácz hazánkfiának), ki mint emiitők, mantuai tanszékétől makiári
negyed 9 ft 50 kr, makiári első negyed 7 ft 16 kr, hatvani második ne¬
politikai gyanu miatt megfosztatván, az egész velenczei királyságból kiuta- gyed 2 ftmásodik
60 kr, városi első negyed 88 ft 40 kr, magyar szabó-ezéh 6 ft, minorita szerzet
sittatott, a mantuai polgárok levél által azon ajánlatot tevék, hogy mindad¬ 2 ft, városi negyedik fertály 4 ft 50 kr, lövész-társulat 20 ft, férfi- és asszony-szabó-ezéh
dig, mig biztos állomást nem nyer, tanári diját saját erszényükből fizetendik. 10 ft, kovács-kerékgyártó-ezéh 5 ft, csizmadia-ezéh 10 ft, hatvani negyedik fertály 2 ft
Helfy rövid itt mulatása után ismét Olaszországba utazott s Turinban vagy 17 kr. *)
Gemiában fog megállapodni.
Farkas Ignácz elmebeteg számára : Miskolczról Szűcs Karolina 5 ft. —
b.— (Vasuti konyhák.) Egy bécsi vendéglős egy vasuti társulattól illő Kís-Ráskáról P. 2 ft. — Bökényből Kozányi Pál 3 ft. — Gyöngyösről töb¬
bér mellett vagy három vasuti kocsit kért, melyen a vendégek számára ét¬ ben ismételt izben Győrffy Ignácz által 23 ft 32 kr (ez összeghez a gyön¬
termet szándékozik fölállitni. Ideje is volna már a vasuti utazás számtalan gyösi izraelita közönség 18 ft 40 krral járult.) — Pozsonyból többen Ferber
kényelmetlenségeinek egyik nagyobbikat megszüntetni.
Józs, által 7 ft 50 kr.— V,-Hadászról többen Niehold Károly által 12 ft30 kr.
— (Halálozás.) Nagyváradon márt. 20-án halt meg Radványi Miklósy
(Az utóbbi összeghez járultak : Niehold Károly ispán 1 ft, Wagner Mihály m. esFerencz k. tanácsos, életének 73-ik évében. Ifjusága korától fogva csaknem kütt 1 ft, Schmidt Frigyes ispán 1 ft, Zádrávecz Mihály segédlelkész 10 kr, Lendl Antal
e
gész életét a haza szolgálatában töltölte. Szolgálta Heves- és Biharmegyé¬ segédlelkész 10 kr, Milletics János plebános 1 ft, Lelovics János plebános 40 kr, Schwey
József plebános 30 kr, Tibold János ácsmester 1 ft, Förster Alajos számtartó 1 ft, Forst
ket, Debreczen városának a 48. előtti időkben sok évig volt nagy népszerű¬ János
vadász 50 kr, Zofáhl Emil ácsmester 1 ft, özvegy Streitnő 1 ft, Omischl Ferencz
séggel biró polgármestere. — Nagyvárad városának is viselte egy évig haj¬ ispán 1 ft, Niehold Károlyné 50 kr, Niehold Misi gyermek 20 kr, Niehold Linka 20 kr,
lott kora daczára polgármesteri hivatalát. A boldogult koporsóját családja, Niehold Mari k. a. 50 kr, Forst Luiza k. a. 50 kr.)
földbirtokos társai, nagy tömeg könyező néptől környezve, márt. 23. kisér¬
(Eddig ez utóbbi czélra begyült e lapok szerkesztőségénél összesen 122
ték a henczidai sírkertben levő családi sirboltba örök nyugalomra.
ft 12 kr., s azonfelül, mint értesültünk, több helybeli jótékony szivü adakozó
b.— (Halálozás.) Ruszkai gróf Kornis Ferencz márt. 27-én éjjeli fél- élelmi szerek stb. küldésével enyhité a szerencsétlen család nyomor át.)
tizenkét órakor mult ki Kolozsvárott. Egy derék, áldozatkész, szerény ha¬
A magyar Akadémia palotája.
zafival ismét kevesebbet birunk.
— (Sorshuzás.) A bécsi hitelintézeti sorsjegyek ápril 2-án történt hu¬
— (Ujabb kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldött
zása alkalmával főnyerőszámok ezek lettek : 2207. series 98. szám nyer hazafiui adakozásokról:
2
00,O00ftot; 1346. series 79. szám nyer 40,000 ftot; 2871. series 59. szám
LIII. közlés : A sz.-gróthi kaszinó Nagy György által 10 ft. — Tisza°yer 20,000 ftot. — Az Összes kihuzott seriesek : 71, 243, 528, 903, 948, Szalókról Csurilla János és családja 6 ft. — Erdélyből Bordosról többen ifj
1002, 1272, 1346, 1528, 1620, 1794, 2207, 2351, 2457, 2597, 2871, 2940,
3
e? J e «y e ™ ttnk ' h 0 ^ a^gyes adakozások különtételei szerint az átaláno B
H 4 , 3556, 3617, 3739. (A teljes jegyzéket a P. ü . közelebbi számában.)
fíTF£l " / ? » * ««k>őnyezne, mint a fent kitett. Azonban hozzánk
b
(A györi honvédsegélyzö-bizottmány) márt. 24-én ének-, zene- és csak f
- VL
* * " * " " * « » • » " • » « tollhibának a beküldő részéről
szavalati akadémiát rendezett, melynek tiszta jövedelme 661 ft. 92 kr.
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"Wajda Mihály által 9 ft. 1 kr. (ebből a tökére 3 ft. 50 kr.). — Összesen 1 ft.; szolgacselédei : Juhász István 25 kr., Pomaházi Gábor 25 kr., Szabó
Margit 25 kr., Pomaházi örzsi 25 kr. Örvendetes látmány, midőn a család
25 ft. 1 kr.
összes
tagjai át vannak hatva az áldozatkészség nemes érzelmétől.
Az eddi fii I—LU. közlésekkel együtt : 14,001 ft. l l kr., 1 régi róm.
Erdélyben,
Udvarhelyszék egy ősi székely helyén, Bordos községben
arany, 1 huszf'rankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér,
ifj.
Wajda
Mihály
bocsátott szét egy lelkes felszólítást, hogy a tudomány
4 ujftos, 140 huszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nem¬
Pesten
épitendő
országos
házára nyújtsák be áldozatfilléreiket, e felszólitásra
zeti államkölcsönkötelezvény.
9 ft. 1 kr. gyült be. a következő adakozóktól :
(Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen já¬
ifj. Wajda Mihály a házra 1 ft, a tökéhez 25 kr; Szőke Endre a házra 1 ft, a töké¬
rultak : Tisza-Sealókról Csurilla Ján.ur és családja tagjai 6 fiot tettek össze hez 1 ft;
Lendvay Imre a házra 1 ft, a tőkéhez 1 ft; Pálffy Eiek a házra 50 kr, a tőkéhez
a tudományok házára. A hazafiui adakozás egyes tételei : Csurilla János j 50 kr; — továbbá a házra: Molnár Károly 20 kr, Vajda József 60 kr, Dávid György
ft.; — neje szül- Simkovits Mária 1 ft., leányai: Szidónia 1 ft., Gizella' 20 kr, Vajda György 40 kr, Markos Pál 20 kr: a község több szegény tagja 1 ft 16 kr.
2

SAKKJÁTÉK.
67-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanártól (Budán).
Sötét.

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul s 4-ik lépésre matot mond.

A 62. számu feladvány megfejtése.

1

Világos.
1) H g 8 - f6
2) H f 6 — e 4 :

(Parabutyi gyárból.)
Sölet.
Világos.
Ke6— f 5
2)
K f 5 — e 4 : A)
3) H e 8 — g 7

A)

Sötét.
Kf5-e«

5598. Das SpeditionaBureau. Olvassuk, hogy ,,egy itteni gazdanönek kecskéje
négy gidát ellett s hogy ezek a legjobb egészségnek örvendnek stb.", de az nincs oda
irva, hogy e természetcsodája hol történt. Hol lakik az az „itteni gazdanö", is hol van
az a Speditions-Bureau?
5600. Toma. H. J. A régi adománylevélet utasitása szerint annak idejében átszol¬
gáltattuk a nemzeti Muzeum igazgatóságának. Az előfizetési megbízásokat teljesitettük.
5601. Vihar elött, alatt s után. Megérkezett s adatni fog.
5602. Protrepticon. Az eddig vett forditások kozott ezek a legjobbak. A többi
gyűjteményhez teszszük s kiadásán fogunk munkálódni.
5603. JOSSVH. Porubszky S. urnak. Szabó Ábris urnak Jolsvára, egyszeri előfize¬
tése folytán a P. U.-nak csak egy példányához levén joga, két példányra nem tarthat
igényt. Ennélfogva a tévedésből eddig az ő neve alatt küldött második példányt megszün¬
tetjük , s a mint az igazság hozza magával, ezentul Porubszky Samu ur nevére fog
küldetni.
{Kiadó-hivatal.)
5604. Zs.-Gyarmat. H. Gy. Vettük azt a csodaszülött politikai programmot;
elteszszük raritásaink közé, de a nyomdai festéket ujra nem vesztegetjük vele. Becsüle¬
tökre válik az illető választóknak, hogy ezen szörnyeteg-kiáltvány által lépen nem
ragadtak.
5605. Vázlatok a természet köréből. Nagy köszönettel tartozunk. Igy szeretjük
mi az efféle czikkeket. A besorozás napját várjuk.
5C06. Rafajna-Ujfalu. Parre P.lelkész urnak. Kérdésére sajnálattal kell önt érte¬
sítenünk, hogy azon, a lapokban emlitett s Pestről eltávozott Werfer Károly ugyanazon
egyén, ki a mult évben a „Széchenyi-Album" kiadását hirdette, melyre ön is előfizetett.
Fog-e ezen album megjelenni? s átalában mikép áll ezen vállalat ügye? arról legközelebb
felvilágositást vár a közönség vagy az album megnevezve volt szerkesztőjétől, vagy
Werfer csődtömegének gondnokától. A közönség megnyugtatása nagyon megkívánná
ezt; addig e szomoru ügyről mi sem adhatunk bővebb felvilágo^tást.
5607. Szemére Bertalan urtól, Magyarország volt miniszterétől, Londonból kö¬
zelebb egy czikk küldetett be e lapok szerkesztőségéhez, mely Jókai Mórnak minap köz¬
lött ,,Életem legszomorubb napjai" czimü visszaemlékezései némely pontjára helyreigazitásul kívánna szolgálni. A beküldő ur állását teljesen méltányolva, szivesen nyitnók meg
czáfolatának hasábjainkat, ha az csupáa csak tisztelt munkatársunk előadását, vagy szemé¬
lyét bármi modorban illetné; miután azonban a nevezett czikk az 1848—49-iki évek ótai
számos szent emlékeinket, s akkor szereplett egyéniségeket oly modorban érint, melyet
az igazság kideritésére s a kedélyek megnyugtatására a mai időben egyátalában nem tar¬
tunk czélravezetónek, söt károsnak hiszünk: kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy
au emlitett czikket jelen alakjában s a jelen körülmények között ki nem adhatjuk. Ennyit
a magunk igazolására Szemére B. ur irányában, ki, reméljük, komoly megfontolás után
méltányolni fogja helyzetünket.

8) H e 8• — d 6 £
Helyesen fV.jtették meg. Veszprémben : Fülöp József. —• Lessen : báró Meszéna
Pesten "• Cselkó György. — Simongálhon : ifj. Tóth János. — Mottókon : Skvór Antal. —
— Nyilatkozat. Thror Lajos és társai, a főnyi franczia malomkőKit-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Tordán : Wo'f G. és Sztankay F. — Bécsben : Gold
Samu. — Debreczenben : Reisinger Imre. — Porostlón : Nyilas Alajos. — B.-Újvároson bánya
:
tulajdonosai, megengedik nekem, hogy az általam emlitett vádra (lásd
Kovács Lajos — Gyula-Fehérvárott: Horváth Lajos. — Győrött : Rózsa Elek. — Hatvan¬Vasárnapi Ujság 1861. 8-ik szám), mintha ők az én czégem alatt árulták
ban : Kovács Zsiga.
volna köveiket, bizonyos eset szolgáltatott alkalmat és okot. Miután az igen
Rövid értesítések. B.-KeresUvr : Olcsváry I. ön a 61. sz. feladványt helyesen
tisztelt
urak kinyilatkoztatják, hogy ilyen eszökben sem volt : részemről a
fejtette meg. A 60-ra vonatkozólag nézze ön a 9-ik számbeli rövid érteMtéieket. — Ebenvádat elenyészettnek vallom, feltartván a szerencsét, hogy loyalitásért loyathal. Sz. J. Két mozdulatlan gyalog miatt d 1-en világos Futár nem állhat.

Nyilt tér. *)

Szinházi napló.
Hétfő, ápril 1. „A vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű
3 szakaszban. Irta Szigeti József. Ma kezdetett meg az uj szinházi év, régi,
de jó eredeti darabbal. Sajnáljuk, hogy a „Friczit" ezuttal is Szigeti helyett
Tóth Soma adta, ki ugyan sok furcsasággal játszik, de azért Szigetit nem
pótolhatja teljes n. A kettő „Friczije'- ugy áll egymáshoz, mint a forditott
darab eredetijéhez. Ilont is inkább óhajtottuk volna Lendvainétól látni, mint
Szilágyi Bélánétó'l.
Kedd. ápril 2. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé Erkel
Ferencz. E szép dalmiivet ma adták először a rendes helyárakkal. Sietett is
a közönség tömegesen az előadásra, ugy hogy a kik idején be nem iparkod¬
tak, kénytelenek voltak az előadás nyujtandotta élvezetekért másutt keresni
kárpótlást, mert a szinházban már nem volt számukra hely. Mi is ezen bol¬
dogtalanok közé tartoztunk.
Szerda, ápril 3. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 4 felv.
Irta Jókai Mór.
Csütörtök, ápril 4. „Toll hatalma." Vigjáték 1 felv. „Férjaz ajtó elött."
Operette 1 felv. „Varázs-hegedű."' Operette 1 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
5595. LAcse. B. T. A beküldött rajzok — kettő kivételével, melyeket már birunk
— munkában vannak s meg fognak jelenni.
5596. A si. Uir«!yl domb. Figyelmet gerjesztőleg indul. Legközelebb elolvassuk.
5597. Mngyar, indulj! Már harmadik fordítása a marseil'aisenek, ez utóbbi kü¬
lönösen magyar viszonyokra alkalmazva. A próbák nem sikerülnek. De ez nem csoda.
Ama dal franciáknak, franczia szellemben van irva; nálunk a le«jobb fordítás sem tenné
meg az ottani hatíst; nekünk más természetü költemények kellenek s — vannak is.

litással, kölcsönös becsülésnél ne tartozzunk egymásnak kevesebbel. — Láczay
Szabó Károly.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬
séget a Szerk.
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TARTALOM.
Az országgyülési követekhez. — A magyar szent korona. — Petőfi bölcsője s sírjaSzász, Károly. — Az elsö olasz parlament megnyitása (képpel). — A magyar korona
gyöngyei. - Vándorlások Erdély felé (folytatás, képpel). — Tarlisz : Magyar szintár¬
sulat Budán. — Irodalom és müvészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság? — A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték.— Szinházi napló. —
Szerkesztői mond«nivaló. — Nyilt tér. — Heti naptár.

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

Kiadó-tulajdonos ill i:Uen,i>l (>us7.tav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Nyolczadik évi folyam,

Bezerédj István,
( s z ü l e t e t t 1796., meghalt 1856.)

Most, midőn a honatyák oly hosszu, kényszeritett szünetelés ságot, megsiratta a bünt, s hibája épen csak az volt, hogy
után végre ismét összegyülekezének, tanácskozandók a haza jelene, gyülölni nem tudott. — De épen e hibából fakadtak legszebb
jövője felett : illőnek tartjuk, megemlékezni azon jeleseinkről, kik erényei is.
szintén e téren vivtak ki a nemzet osztatlan tiszteletét, de kiknek
Most őt is az örök sir fedi el szemünk elől; a haza szerencsét¬
jelenlétét az ország tanácsteremének zöld asztalánál fájdalmasan lensége törte meg e nemes szivet is; mint annyi ezeren a lefolyt
kell nélkülöznünk.
évtized gyásznapjaiban, tán ő is a hon jövője felett kétségbeesve
1830. óta 1848-ig csaknem minden országgyülésen jelen volt szállott sirjába.
— Bár itt volna most közöttünk és halla¬
Bezerédj István, a tántorithatlan hazafiságu, elragadó szónok, a, nók ismét lelkesitő szavait, melyek a derülő hajnal láttára keb¬
tudományosan müvelt és bölcs törvényhozó. — S valóban a mai \léből fakadnának, s melyek egyenesen a szívhez szólanának, mert
idösb nemzedék, mely korábbi
melegen érző szivből törné¬
országgyűléseink képére még
nek elő!
emlékezik, vagy azt hagyomá¬
Bezerédj István 1796-ik
nyok után ismeri, Bezerédj
nov.
28-án született Sopron¬
István üresen hagyott követi
megyében
Szerdahelyen, elő¬
székét megilletődés nélkül
kelő
birtokos
családból. —
nem nézheti, s a nagy veszte¬
Tanulmányait
Sopronban
és
ség felujuló érzete itt is a jövő
Pozsonyban végezvén, áttette
reményeiben keresi a vigasz¬
lakását
Tolnamegyében levö
talást. —•
birtokába. Az ott élt lelkes
Voltak, kik Bezerédjt, mi¬
öreg Csapó Dániellel szövet¬
után látszólag nem mindig a
kezve, e megyének a szellemi
fontolgató ész hideg tanácsai
s anyagi téren valódi refor¬
után járt el, nem tartották
mátora lett s mai napig is
mély statusférfiunak. Mi az
büszkesége s áldott jóltevője.
efeletti vitát meddőnek s ezéA nyilvános életben korán
lunktól távol esőnek tartjuk.
lépett fel. Már 1823. körül,
Annyit föl kell jegyeznünk
midőn az alkotmányt veszély
mindenkorra, hogy Bezerédj
fenyegette, a bátor küzdők
István, bár benne kiválólag az
között látjuk Bezerédjt, ki lel¬
érzés emberét tiszteltük, min¬
kes szavakat irt s hangoztatott
dig azok sorában állott leg¬
a megtámadott nemzeti jogok
elöl, kik a szabadság és mü¬
védelmére. |
veltség szent zászlóit lobog¬
Az 1830-iki országgyülé¬
tatták, s hogy nemes szive a
sen már mint követvolt
jelen,
haza és emberiség boldogsá¬
a 3 évig tartott 1832/6-iki or¬
gaért oly melegen dobogott,
szággyülésen pedig, midőn a
mint senki másé e hazában, ö
jobbágyság sorsát enyhitő ur¬
róla irta régebben egy elmés
béri törvények hozattak, külö¬
jellemrajziró, hogy ha egyszer
nösen
kitünt azon embersze¬
magyar miniszterium alakul,
rető
s
népbaráti nemes heve,
Bezerédj számára egy külön
mely
Bezerédj
egyéniségét kü¬
wmb erszer eteti tárczát kellend
lönösen
jellemezte.
Az 1839—
alapitani. Bezerédj egész lénye
40-ki
országgyülésnek
csak
csupa szeretet és boldogitási
egy
részén
lehetett
jelen,
mert
vágy volt; sajnálta a gyarlóBEZERÉDJ ISTVÁN.
a megyéjében dühöngött poli;,

