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A magyar Akadémia palotája. György) által, midőn az Akadémia épületének tervei fölött határozand, meg¬ 
hallgatandó leszen. E bizottság tagjai : Kubinyi Ferencz, Feszt Vilmos, naiií:tti/auuw ico/itii. u íjiiuiLBai; lakjai . xvuuiiiyi i^i^nv^z*, rco^L V 11111UO, 

-f (/Íz Akadémia) kinevezte azon bizottság tagjait, melynek véleménye Hollán Ernő, Ipolyi Arnold, Barabás Miklós, Szabó József, Toldy Ferencz, 
•&?. igazg. tanács épitészeti bizottsága (a két akad. elnök és gr. Károlyi Tóth Lőrincz és Hunfalvy Pál. 

SAKKJATÉK. 
78-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanár tól (Budán). 

Sötét. 

m • • 
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Világos. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 73-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Rothfeld Józseftől.) 

Világos. Sötét. 
l ) V e 8 — e 7 : f H f 4 — e 6 
2) II d 2 — f 3 : + H d 4 — f 3 : 
3) d 3 — d 4 t . . . . ' H f 3 — d 4 : 
4) f 2 — f 4 , 

Helyesen fejtették meg. Balaton-Bogláron : Bárány Herminia. — Lessen : báró 
Meszéna István. — Pesten : báró Balassa István. — Kis-Kürt'ósön : Csetniezky Károly 
— B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Monokon : Skvór Antal. — Szent-Mihályon : Szalay 
Sándor. — Veszprémben : Fülöp József. — Bodrog Kereszturón : Olcsváry Imre. — 
Gyula-Fehérvárott : Horváth Lajos. 

Rövid értesítések. Buda : W. A. J. Nagybecsü küldeményét igen nagy köszö¬ 
nettel vettük; szives közremüködését továbbra is kérjük. Tanáesát követni fogjuk. 
Parabuty : R. J. A legujabban beküldött feladványt mielőbb közölni fogjuk. — Monok : 
S. A. Az állás már nem jut eszünkbe. Ua on most kijavítva hibátlannak tartja, szives 
beküldését még egyszer kérjük. — Bécs : G. S. A 71. sz. f. csak egy féleképen fejthető 
meg. — Sz,-Mihály : Sz. S. A négy lépésesnek igen szép ál-megfejtése van. A három lé-
péses igen igen kedves, de kérdjük eredeti-e? — S.-Patak : Sz. M. A leirásba hibának 
kellett becsúszni, mert igy első lépésre mat. — Sz.-Fehérvár : A legujabb, három lépésre 
megfejthető. Talán lehetne rajta segitni! 

Szinházi napló. 
Péntek, jún. 14. Először : „A trónvesztett.'' 100 aranynyal jutalmazott 

eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Szigligeti. Most egészen más világot élünk, 
hogysem egy pályadijt nyert szinmüvet nagy eseménynek tekinthetnénk, 
mint ez régebben történt, a midőn a most már tárczavesztett (ad notam 
„trónvesztett") Bach még oda fönn az ugorkafa tetején kis istennek képzel-
geté magát. A lapok futólag most is megemlitették ugyan a pályanyertes 
művet, de nem is hederitett rá senki; a mi nem is csodálható oly időben, 
midőn „trónvesztettet" nemcsak a szinpadon, de az életben is láthattunk, 
íly viszonyok közt jelent meg előttünk a 100 arany útiköltséggel ellátott 
,,Trónvesztett". A darab tárgya a magyar történelemből van meritve, hőse 
a nyugtalan vérü, gyenge jellemű Salamon király, ki a Géza és László her¬ 
czegekkel történt czivakodása folytán elveszte koronáját, s számos viszon¬ 
tagság után végre mint bünbánó remete halt meg valahol a Bakonyban, a 
mint ez szépen meg van irva Jókai magyar történelmében is. A darab szö¬ 
morujátéknak van czimezve, de e czimet csak azért érdemli meg, mert biz 
az tagadhatatlanul szomoru dolog, ha egy királynak végre bünbánó reme¬ 
tévé kell lennie. Ha azonban csak ennyi kivántatnék meg a szomorujátékhoz,, 
akkor bizvást lehetne annak tárgyául választani Bachot is, és ékes kaden- | 
cziákban meg lehetne irni, hogy az egykor mindenható miniszter a pünkösdi 
processioban Romában mezitláb vett részt, sőt követségi állomásáról végkép 
lemondva klastromba akar menni, tehát körülbelől bűnbánó vezeklést tart, 
mint Salamon, a mi ugyan dicséretes keresztyéni erény, de tragicum még 
akkor sem volna benne, ha például az excellentiás exminiszter diszfrakkja 
helyett szőrzsákot ölt vala magára és fejét is meghinti hamuval. Különben 
pedig a darab elég ügyesen van irva, a mit Szigligetiről előre is bizvást 
fültehettünk. Csak azt az egyet sajnáljuk, hogy az egész műből nem tünt' 

ki, ha vajjon Salamon király feliratos vagy határozatos volt-e s vajjon fele¬ 
lős magyar miniszteriumot kivánt-e, vagy municipalis kormányt? mert ez a, 
darab sikerére nézve döntő körülmény leendett. Hogy Salamon sem igen 
szívelhette a németet, arra nézve semmi kétségünk sem lehet, mert ő maga. 
egyszer igy fenyegetődzött : „Jaj neked, német, ha még egyszer találkozom 
veled!" Szerencse, hogy Salamon e fenyegetés után remetévé lett, mert kü¬ 
lönben, tudja Isten, még mi nem történhetett volna, talán még a Reichsra¬ 
thot is szétugrasztja haragja nagy voltában. — Salamont Egressy, anyját 
Jókainé, nejét Szigligeti Anna, Gézát Feleki, Lászlót Lendvai, Videt Tóth 
József, Henrik császárt, kire Salamon, a mint fönnebb láttuk, ugy ráijesz¬ 
tett, Komáromy személyesité. Az előadás átalában jól ment, de közönség-
több is lehetett volna. A szerzőt egy párszor kitapsolták, valamint a főbb-
szereplőket is. 

Szombat, jún. 15. Mizsei Mtri k. a. második vendégjátékául : „Lam-
mermoori Lucia'-. Opera 3 felv. Zenéjét irta Donizetti. 

Vasárnap, jún. 16. „A két Barcsay." Eredeti dráma 4 szakaszban. 
Irta b. Jósika Miklós. 

Hétfő, jún. 17. Másodszor : „A trónvesztett." Eredeti szomorujáték 5 
felv. Irta Szigligeti. 

Kedd, jún. 18. „Rigoletto.'' Opera 4 felv. Verditől. 
Szerda, jún. 19. Uj szereposztással először : „Nem mind arany, a mi 

fénylik.'- Vigjáték 3 felv. Irták Thomas és Morton; forditotta Csepreghy. 
Csütörtök, jún. 20. „Ernani1'. Opera 4 felv. Zenéje Verditől. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5676. BeiényesUjlak. B. P. Ugy volt, a mint ön sejtette. Régen ki volt jelölve, 

de a kézirat-halmaz között eltévedt. Hiszszük, hogy azért még nem késett el. 
5677. Papa. Szigeti Szabó E. A kérdéses 1 í't. nem érkezett ide. {Kiadó ftit>.) 
5678. Debreczen. K. O. J. Mindkét lapunk f. é. 18-ik száma annyira elfogyott, 

hogy hírmondónak sem maradt belőle. Kiadóhivatalunk igéretét birjuk, hogy mindent el 
fog követni egy ily szám visszaszerzésére, melyet rögtön elküldend. Igen sajnáljuk, hogy 
épen lapjaink oly buzgó és hü olvasónéja irányában nem áll hatalmunkhan, szolgálatkész¬ 
ségünket kimutatni. A számok annak idejében rendesen elküldettek. 

5679. Pozsony. H. Ernő. Ajánljuk szives figyelmébe előbbi mondanivalónkat, — 
sajnálkozásunkkal együtt. 

5680. Vaskoh. Ilma. A közlött tény elég embertelen, de magánügyi természeténél 
fogva nem nyilvános közzétételre való. 

5681. Nagy-Körös. Sz. F. Ismernünk kellene a költeményt s az állitott elferditést, 
hogy a közlött „óvás1" fontosságát belássuk. A kérdéses könyvnek hirét sem hallottuk. 
Más módot ajánlanánk a helyreigazításra, p. o. a hallgatást, vagy pedig a költeménynek 
ujbóli kiadatását, — kellő észrevételekkel. 

5682. V.-Hidvég. S. I. Az ajánlatot szivesen fogadtuk. A közölhetőt mindig örö¬ 
mest közöljük. 

5683. Arad. Cs. J. Jövö alkalommal. Előbbi levelei, melyeket emlit, nem érkeztek 
hozzánk. 

5684. Tornos. V. P. Olvastuk a rövid megjegyzést; szeretnők a véleményt böveb¬ 
ben indokolva látni, hogy hozzászólhatnánk. Az arczképek legtöbb esetben dicséretesen 
kiállják a versenyt bármely külföldi vállalattal. Már máskor magyaráztuk, hogy Ja litho-
graphia esak csekélyebb számu példányokból álló vállalatnál alkalmazható. Jó fametszés 
többet ér és alkalmatosabb minden más készitménvnél. 
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T A R T A L O M . 
Debreczeni honvéd-siremlék terve (képpel). — Hármas párviadal. Bartók Gábor. 

— Ottó, Apor várában. Medgyes Lajos. — Az állatok, mint jelképek. Dr. S. J. — Képek 
a hazai népéletböl (kép). — A képviselőház ülésterme a Nemzeti Muzeumban (képpel). 
— XVII. századbóli magyar nyelv töredékek. Hradszki Antal. — Tárhat : A Budán 
épitendő magyar népszinház. — Irodalom és müvészet. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Teleki-gyászünnepélyek. — Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csa¬ 
pások. Közlekedés. Mi ujság? A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték. Szinházi napló. 
Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

H<£* Melléklet : Elöfizetési felhívás a „Hírmondó" uj politikai 
néplap, s a „Novilúg" 1861. évi julius—decemberi folyamára. 

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

26-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, junius 30-án 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz kflidve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasitandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Bodola Sámuel, erdélyi reform, püspök. 
Testvérhazánk Erdély, becsületben és köztiszteletben meg-

Ö8zült helvét hitvallásu püspökének képét veszik ezuttal olvasóink, 
azon férfiúét, kinek 7 tizedre terjedő munkás életfolyamát rendü¬ 
letlen vallásos hit, apostoli buzgóság, catói szigor és magyar nyilt-
ság jellemzik. Életének legnagyobb részét tanári hivatalban tölt¬ 
vén, érdemei e téren legfényesebbek, s a kik tanitványai voltak, 

! bevallják, hogy tanmodora bibliai egyszerűséggel, nagy könnyü¬ 
séggel és tisztasággal párosult. A kedvezö eredményről tanusko¬ 
dik Erdély ref. papságának képzettsége, melynek nagyrészét ö ne¬ 
velte pappá. 

Az erdélyi reformált egyház mostani legfőbb tisztviselője, 
! Zágoni Bodola Sámuel született 1790-ben december 10-én Erdély -
| ben Székely-Udvarhely városában. Édesatyját, ki az ottani ref. 

kollégiumban a bölcsészet és számtan rendes tanára volt, már 6 éves 
korában elvesztvén, szerető anyja egyedüli gondjaira maradt. Ta¬ 
nulását 1803-ig a sz.-udvarhelyi, azután atyai nagybátyja, enyedi 
tanár és késöbb az erdélyi ref. egyház 
felejthetlen emlékü derék püspöke, 
Bodola János, gondviselése alatt, a 
n.-enyedi ref. kollégiumban kitünö 
sikerrel folytatá, s ez utolsóban be 
is végzé. 1814-ben a göttingai egye¬ 
tembe ment, hol több erdélyi isme¬ 
rősén és barátján kivül Magyarhon¬ 
ból Péczeli József későbbi debreczeni 
tanár, Szoboszlai Pap István püs¬ 
pök stöbb jeles társaságában foly¬ 
tatá tanulmányait. 

Hazatérte után 1816. tavaszán 
Kolozsvártt özv. B. Dániel Istvánné, 
és gr. Toldalagi Lászlóné udvaruk¬ 
ban kezdé meg hirdetni az Ur igéjét; 
innen a következö évben \Héde fá¬ 
jára vitetett, s az 1817. Déván tar¬ 
tott zsinat alkalmával felszenteltet¬ 
vén, már a következő 1818. év nyara 
mint a virágzó m.-vásárhelyi egyház 
fényes állomásu papját üdvözlé. Ek¬ 
kor örökre bucsut monda csendes 
falusi lakának, a szép ismeretü jeles 
szilárd jellemű férfit innen a tettek 
terére szólitá végzete. 

Alig két év mulva 1820-ban 
már mint sz.-udvarhelyi theologiai 
tanárt példás szigoru igazságosság¬ 
gal látjuk ostorozni a fiatalság tét- BODOLA SÁ MÜ EL. 

lenségét, s másrészről erős kezekkel zabolázni a kicsapongó szellem 
szilaj tombolásait, lassan lassan a humanismus elveivel és a tudo¬ 
mányok megkedveltetésével nemesebb irányba vezeté azt és igye¬ 
kezetét siker koronázá. Jó utra vezeté a jóra való, de roszul in¬ 
dult ifjui hevet. Udvarhelyi tanársága idejét ma is mint időszakot 
emiitik, melyben a mindig nemesebb irányu törekvés, haladás és 
virágzás alapja vettetett meg. 

1833-ban udvarhelyi tanárságát a m.-vásárhelyivel cserélte 
fel. Itt szintén hü maradt elveihez, kérlelhetlen szigorral és nemes 
buzditással munkála az ifjuság javán. 

1836-ban az erdélyi egyházi főtanács méltányolva érdemeit a 
N.Baczonban tartott zsinaton a ref. egyház közföjegyzöjének vá-
lasztá, a püspöki hivatalra lépett Antal János helyébe. 

Az 1841-ik évben az egyháztanács uj jelét adá méltánylatá-
nak, midőn Bodola Sámuelt a jeles n.-enyedi ref. kollégiumba tévé 
át a theologia tanárának. Itt hasonlag az ifjuság czélszerü nevelése 

volt vezérelve, s az ellene és rend¬ 
szere ellen itt-ott feltornyosuló hul¬ 
lámok mint rendithetlen szirten meg¬ 
törtek rajta. 1848-ig müködött itt 
fáradhatlan kitartás és buzgósággal, 
midőn e gyászemlékü év lángostora 
elpattanva a n.-enyedi kollegium és 
a város felett, több tanár polgártár¬ 
saival vándorbotot véve kezébe, Ko¬ 
lozsvárra menekült családjával, ál¬ 
dozatul hagyván minden addigi szer¬ 
zeményét. 

1849-ben Kolozsvárról M.-Vá-
sárhelyre vándorolt mint „honában 
hontalan," mig a következö év őszén 
a főegyház-tanács rendeletéből, — 
mivel a n.-enyedi kollegium lángok 
martaléka lett, s ott tanításról szó 
sem lehete — másodszor vévé át 
a vásárhelyi tanárságot. Itt ismét a 
theologiát tanitá. 

1854-ben a zilahi közzsiriat ha¬ 
tározata folytán a theologiáná^ ed¬ 
dig négy kollégiumban tanítása egy -
helyre öszpontosittatván, az ideigle¬ 
nesen Kolozsvártt székelő n.-enyedi 
papnöveldében a theologiát tanitotta. 
és tanitja jelenleg is, vivén e.l 
smind az 1852-ben reábizott i 
hivatalt is, melyben előde, a' 
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lélekben meggyengült 86 éves Antal János kérelmére, a föegyház 
tanács által helyettesittetett. Hivatalában csak f. évi május 22-én 
erösittetett meg, mely alkalommal egyszersmind kir. tanácsosi 
rangot is nyert. 

A 70 éves, testben és lélekben erős főpásztori, a kolozsvári ta¬ 
nárok és papok f. évi február 20-án mint 41 éves tanárt, és a bony-
hai zsinatra átutaztában 1 lédet fáján egykori hivei, mint 44 év 
•előtti papjukat, meleg kebellel üdvözölték. 

Irodalmi munkásságáról több jeles tankönyve tanuskodik, 
mint : hittani keresztyén erkölcstana, egyháztörténeti irományai, 
melyek most is köz kézen forognak; továbbá katechismusa, mely 
több kiadást ért, és az erdélyi ref. tanintézetekben mindenütt ta-
nittatik; valószinüleg még többel is gazdagitja vala egyházi irodal¬ 
munkat, ha egyházi pályáján történt előléptetése annyira igénybe 
nem vette volna és venné minden idejét. Most is tevékeny védszel-
lemkint őrzi az erdélyi, Kolozsvárra összpontosított papnövelde 
növendékeit, kik közt többeknek már atyjokat is oktatá. 

Isten tartsa meg munkásságát ép erejében még sokáig! 

Megbukott hir. • 
Azt hirdették egykor sokan a világban : 
Nincs többé a magyar a népek sorában, 
Kitömitek onnan. 
Kihulltak jobbjai, elbujdostak, többé 
Szive meg se dobban . . . 

Hittek — a kit minket jól nem imnerének — 
Tán örültek is, e szomoru beszédnek . . . 
Hogy betegek voltunk, 
Hogy szörnyü sebekben szenvedett e hős nép, 
Annyi igaz rólunk! 

S jöttek seregestől idegen sebészek, 
A sebekre mérges füveket kötének, 
Hogy még jobban fájjon; 
Nem is álmodák : hogy a sebzett dalia 
Annyi kint kiálljon. 

8 fellábbadt a beteg, nem roskadt a sirba, 
Mely elé a fejfa is meg volt már irva, 
S ujra erős karral, 
Es edzett kebellel áll, bátran szembe néz 
A. kelő viharral. 

Zászlaján a törvény, lelkén az önérzet; 
Csak a szabadságnak hajt fejet és térdet, 
Szenvedő arczára 
Hajnal fényét veti kebléből, a honért 
Kgő sziv oltára. 

Nézzetek oda, hol a honatyák ülnek, 
E Máriusai az elmult tizednek; 
Tükrén csendes tónak — 
Csak haldokló hattyú szólhat oly bus szépen, 
A miként ők szóllnak . . . 

De, e sok bús szó, nem a hon hattyudala, 
A multak fájdalma jajdul fel általa, 
S nézvén a jövőre. 
Eltűri a jelent, még sem lép botorul 
A kivetett tőrbe. 

Egy nagy, sötét bástya e hazának multja, 
Melyről kezeit a jövő felé nyujtja. 
Szeplőtlen a bástya, 
8 inkább rajt meghalunk; szennyezve általunk 
Az utód ne lássa! 

S tudja meg a világ : hogy bár jajszónk hallja; 
Az nero a haldokló betegnek sóhaja. 
Hanem siró ének, 
A melylyel könyörgünk, az igazság és jog 
Erős Istenének ! . . . 

Nem halsz meg, óh nemzet! Ezredéves élet 
Követel egy ujabb, jövő ezer évet. 
Eddig csak a tövis, 
Szuró tövis jutott; lehet már valaha 
Tied a rózsa is . . . 

Élűi fogsz, óh nemzet! ezredéves élet 
Követel egy boldog, jövö ezerévet, 
Boldogabbat ennél; 
De, ha most nem tudnál türni, s meghajolnál; 
Halált érdemelnél! Soós Miklós. 

Mikép jutott Szabó Ferencz 
1621. évben nyolcz ökörhöz és egy szekérhez. *) 

Történeti rajz. 

1621-dik évben Magyarország ismét háborunak színhe¬ 
lye volt. Bethlen Gábor és II. Ferdinánd szálltak ki ujolag a sikra, 
hogy az ország birtoka s a protestáns vallás szabadsága miatt 
vivjanak. Mult évben Bethlen kevés szerencsével harczolván, most 
a franczia követ közbenjárására béke-alkut kezdett; de őszintén 
még nem hajtott a békére; mert mihelyt egy 15 ezernyi török had 
segedelmére érkezett, az alkudozást azonnal félbeszakasztotta és 
seregeivel az érsekujvári csata után Nagyszombat-felé nyomult.**) 
És azon időre, mig ö Magyarországon küzdene, Erdélyben öcscsét 
Bethlen Istvánt hagyta gubernátornak, ki az országot békében, 
habár a lakosságnak nem kis zaklatásával, igazgatá . . . 

Ez évben Oszmán török császár megindult Lengyelország ellen 
is s táborával Hutinig nyomult elé. A török pártfogásában részesít¬ 
vén Bethlen Gábort, méltán követelheté, hogy seregeit az erdélyiek 
lássák el élelemmel; s igy történt, hogy egyszer csak megérkezett 
a parancs Bethlen Gáboi'tól a gubernátorhoz, hogy a császárnak 
szekereken küldjön jó adagban élést és lábas marhát Hutin alá. A 
gubernátor nagy hirtelenséggel veteté ki a szállitandó mennyiséget 
bölcs belátása szerint az egész erdélységre, szászság, székelység, 
vármegyék és városokra egyaránt. 

Maros-Vásárhelyen volt ez időben városi érdemes biró György 
Deák uram; ki megkapván a rendeletet, hogy három szekeret 
küldjön, a török számára élelmet fuvarozandót, tüstént egybehi-
vatá a tanácsot s az ügy kellő megvitatása után elkészíttetvén há¬ 
rom szekeret, maros-vásárhelyi lakos Nagy Szabó Ferenczet küldé 
ki azokkal. 

Nagy Szabó Ferencz, Szabó Jánosnak és Borsos Annának hét 
gyermeke közöl első fiók, szabómesterségre adta magát; de Isten 
jóvoltából s tán ön ügyekezetéböl is, az Írástudást annyira sajátjává 
tévé, hogy neki köszönhetni azon „Memoraléjáf- mely Erdélynek 
1580—1658. évek közti történetét, bár felületesen érintve, foglalja 
magában, s melyet 1855. évben gróf Mikó közrebocsáta. 

Nagy Szabó Ferencznek sehogy sem tetszett a kiküldetés; de 
a mentegetést szégyennek tartván, búslakodva megindult a szeke¬ 
rekkel Fogaras felé, hova sept. 7-én érkezett. 

Ez expeditiónál Szabó következőleg ir memoráléjában : 
„Die 7—a sept. megindítanak Fogarasba. Tehát sok szekér 

vagyon immár ott. Tehát Krájnik László a generális ott a gondvi¬ 
selésben, és egy Tamás Deák a székelységtől viezéje. Vala egy Ka¬ 
tona Tamás is Krájnikkal, ki ugy viseli vala magát mint egyviezé. 
Fogarasban szólita engemet a generálisunk, hogy véle bémenjek a 
várba a gubernátorhoz. És bémenénk négyen. Hogy a palotába 
mentünk volna, béméne csak Krájnik a gubernátorhoz, de én künn 
maradék. De hogy benyiták az ajtót, szerencsére megláta engem a 
gubernátor és menten mond : „Ugy tetszik, hogy vásárhelyi Nagy 
Szabó Ferenczet fogam látni ott künn a palotában." S mond Kráj¬ 
nik : „Ö, nagyságos uram." „Miért jött? — esmét mond — hivják 
bé." Azonban csak kijőve egy bejárója és béhivá, Mikor bementem 
volna, köszöntem, kezét fogván. Kérdé esmét, hogy miben járok? S 
mondám : hogy „kegyelmes uram! a város küldte el tőlem azokat 
a szekereket, a melyeket Ö Felsége parancsolt." Monda esmét : 
„Haza akarsz e menni innét!" S mondám: „Kegyelmes uram! haza 
menyek, mihelyt a három szekeret számba beadhatom és az hat 
embert!" Esmét monda : „Félek, hogy kegyelmed nem fog haza 
menni, mert szinte azon búsulok, hogy hún tegyem olyan ember¬ 
nek szerit,a kiÜFelségének ilyen nagydologra alkalmatos legyen; 
s én tudom, hogy kicsoda kegyelmed" stb. 

Nagy Szabó uram mentegeté magát emberségesen a további 
küldetéstől, de utóljára is megtisztelve érzé magát s elfogadá a 
tisztséget; szivére hatván a gubernátor e kifejezése : „Ez oly do-

•) Kutfó : Erdélyi történeti adatok T. kötete gróf Mikó Iiniétö 
**) Horváth M. történelme 
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log, hogy császári s királyi és fejedelmi dolog forog itt, hanem ke 
gyelmed szolgáljon az országnak és hazájának is örömest" . . . 

Bethlen István Krájnik után elsőnek rendelé Szabót s midö 
szóba jött, hogy lássák el magokat aránymértékkel, mert a szálli 
tandó lisztért aranypénzt hoznak vissza, Szabó kihuzá zsebéből a; 
aranymértéket, mire a gubernátor mosolyogva mondá : „Jól vá 
gyön hát; nám mondám, hogy mindenre embernek esmertem é 
lenni kegyelmedet!" 

Másnap Szabó maga méne be Bethlenhez a várba utisegitsége 
kérni, mert ö oly hosszu utra nem készülvén, sem pénzt sem élési 
nem vitt magával. Szabó ilyen választ nyere: „lisztet és sajtot ada 
tok, de pénzt nem, mert lészen ott accidentia, ha reá vigyáz.' 
Ezen kivül szivére köté Bethlen, hogy e dologban erélyesen járjor 
el, hogy sem a császár, méltóságát sem a fejedelem javát szem elö 
ne téveszsze el . . Szabónak ennek folytán egy zsák liszttel és ké' 
sajttal kellé megelégedni s ezzel utnak indult more patrio — ló 
háton. 

Másodnap Sárkányra érkezek a fuvarosok hosszu sora, hö' 
azonban időznie kellé, mert a szászok, főképen a beszterczeiek, ne 
hezen akarának elé állni; harmadnap Vásárhelynél pihentek; inner 
Ojtozon keresztül menve Toti as közelében veszteglettek, a meg¬ 
romlott kerekeket javítandók. Itt megszámláld, amint iratábar 
mondja, megregistrálá Szabó a szekereket, miknek száma valaNro 
560. Ezeket örizetkép kiséré a kormányzó parancsára száz székelj 
gyalog és száz lovas katona. 

Tatrasnál történt, hogy midőn Szabó uram az expeditiót to 
vább inditá, hozzá jőve egy fiatal marosszéki szekeres s fájdalma 
szivvel jelenté neki, hogy ő sehogy sem szánhatja el magát a to¬ 
vábbi utra, készebb levén bár mit fizetni, csak haza szabadulhatna 
Szabó ki ugylátszik, engedékeny szivvel birt, résztvevőn kérdezni 
ért akar oly igen haza menni? S a szekeres felelé, hogy : „Uram, 
három hete, k<*gy haza vittem feleségemet s nehéz, hogy ily hamar 
eljöttem mellöle; hanem ezt a nyolcz ökröt szekerestől én kegyel¬ 
mednek adom, ha a lisztet elviteti kegyelmed, embert állit ide a 
szekér mellé s a mi élésem vagyon, azt is kegyelmednek adom, 
ha az Isten kegyelmedet haza hozza, tiz maros köble zabot is adok 
kegyelmednek." 

Ezek hallatára Szabó, miként emlékiratában megjegyzi, gc 
dolkodásra vette a dolgot, és jobbról balról meghányván azt, ugy 
tapasztala, hogy sem a török császár méltóságát, melyet a guber¬ 
nátor különösen szivére köte, meg nem csonkítja, sem fejedelmének 
kárt nem okoz, de magának mindenesetre hasznot szerez, ha az 
egyetlen egy szerelmes szekerest haza ereszti, s kimondá méltóság 
teljesen határozatát, hogy az ajánlott föltételek mellett kész ö 
haza bocsátani. Utlevéllel látá öt tehát el s átvevén a 8 ökröt és 
szekeret, szabadon ereszté a „jámbort," ki rögtön eltünt a szekerek 
sokasága közöl. 

Szabó a török táborba végre sok ügy gyel bajjal érvén, a császár 
épen indulóban volt haza-felé és igy az élést, daczára az erdély 
követ, Toldalagi Mihály és a megajándékozott Báli és Húszain 
csauszok közbevetésének, azonnal le nem rakhaták s kénytelenit-
tettek még hosszu ideig ide oda egész a Pruth vizen-túl baran¬ 
golni atörök táborral, mi, ugy hiszem, nem csak a fuvarosaknak, de 
magának Szabónak, ki különben, mint maga is megjegyzi, ily ta¬ 
pasztalással járó működésekben gyönyörüséget talált, sem vala 
egészen inyére . . . 

Hogy a marosszéki szerelmes fuvaros haza jövet nem bánta-
e meg az áldozatot, a krónikában nincs megírva; de azt megjegyzé 
Szabó uram, hogy : „én embert állitván a szekér mellé, enyim lön 
mind ökör s mind szekér, s az hova az helye vala, szinte oda vite¬ 
tem. És hogy megüresült, 40 aranyon adám el szekerestől." 

Ez esemény épen ezelőtt 240 évvel történt; de történik ehhez 
hasonló napjainkban is. Hány fuvaros volt, ki az 1848—9-ik had¬ 
járatok terheiben akaratán kivül több hónapon át osztozék, haj¬ 
tatván Liptóból, a Vág vizétől egész a Marosig, utközben nem egy¬ 
szer levén alkalma felkiáltani a közéjök lövő ellenfelekhez! „Ne 
strjelajte, botustaski a ludja stoja." (Ne lőjetek, mert itt emberek 
és marhák állanak.) És tudom, hogy közülök nem egy találkozandott, 
ki örömest ott hagyta, volna járművét és lábas jószágát, ha otthon 
zsémbes asszony helyett három hetes nyájas, ifju menyecske várt 
volna reá! 

Lehochíj Tu-ada \ 

Revlstye váromladéka. 
(Harsban.) 

A Garam felső vidéke tagadhatlanul hazánk legregényesebb 
tájainak egyike. Megkísértjük, ha vajjon tudnók-e oly hiven ecse¬ 
telni e táj kellőméit, szépségeit, hogy azok kik, még ott nem jár¬ 
tak, némi fogalommal bírjanak e gyönyörü vidékről; kiknek pedig-
már volt alkalmuk élvezni e tájakat, és saját szemeikkel gyönyör¬ 
ködhettek benne, azoknak csak kellemes visszaemlékezést kivánunk 
nyujtani. 

Barsmegye felső részén, hol a rónaságnak vége szakad, kezd 
mindinkább regényessé válni a Garam völgye, hol e sebes roha-
násu hegyi folyó, a sürü erdőkkel benőtt bérezek alját mossa, s 
kevés kivétellel csaknem mindenütt kősziklás medrének partján 
vezet bennünket a jó karban levö országut, a bányavárosok felé. 

Ha ez ut mentében haladunk felfelé északnak, szüntelen a 
legváltozatosabb, de többnyire szük, s minden oldalról tornyosuló 
hegyek által képzett völgyekbe jutunk. Hol a számtalan regényes 
fekvésü falvakat nem is emlitve, legelőször meglep Szent-Benedek 
ódon, várformára épült hajdani kolostora*); s régi nagy, kéttor¬ 
nyú templomával melyeken az eltünt századok sötét nyomai látsza¬ 
nak, oly sajátságos és komoly képet nyujt, hogy lehetetlen ellent¬ 
állani azon ösztönnek, mely erövel oda vonz közelebb megtekinté¬ 
sére; s oly jól esik, rajta egyideig elmerengnünk. 

Tovább Zsarnóczán már egeszén más veszi igénybe figyelmün¬ 
ket; itt már a bányaélet, a hámorok folytonos zugásával jelentke¬ 
zik nagyban, mig végre ezt is elhagyva, Szent-Ker észt felé a leg¬ 
meglepőbb látvány vár az utasra, melynek szemlélete mindenkiben 
ki a szabad természet örök szépségében szeret gyönyörködni, ma¬ 
radandó kedves benyomást idéz elö. 

Itt a Garamvölgy tágasabb lesz, és meglehetös nagyságu me¬ 
zőség nyilik szemeink elé, melyen több festőién elszórt falut lehet 
látni, s ezek közt emlitést érdemel Geletnek, honnan az egész or¬ 
szágban a legjobb minőségü malomkövek kerülnek ki. Itt majd 
minden gazda malomkő faragó; a falu mellett elvonuló magas 
hegyek egyikén látni a hires kőbányát is. A többi falvak közöl egy 
kis mezőváros válik ki leginkább a távolban kéklö hegyek alatt, s 
cz Szent-Kereszt, csinos templomával s püspöki nyári lakának fe-
hórlő tornyaival. 

Ezen egész tágas térség regényességét még jobban növeli a 
közepén keresztül kígyózó Garam- melynek ezüstös tükrét itt ott 
buja növényzetü facsoportozatok szakítják meg - és a rövid lát¬ 
határt minden felől bekerítő, különböző alaku s magasságú száza¬ 
dos rengeteg erdőkkel benőtt bérezek, hegylánczok. Itt ott az ut 
mellett iszonyu sziklatornyok merednek az ég felé, melyeknek 
egyes részei néha félig elválva, s fenyegetőzve tekintenek le, az 
alatta szintén remegve haladó utasra, ki midőn tulhaladta, kön¬ 
nyebbült szivvel néz vissza, hogy lássa, mint rombol, s hogy gör¬ 
dül le a magasból ily borzasztó kötömeg; de csalatkozott, mert nem 
birja elvárni, ki tudja, hány század óta van már ugy, és meddig 
fogja még az utasokat remegtetni? 

Valóban, a merre a szem csak tekint, mindenütt más más 
tárgyak vonják el figyelmünket és ébresztik kíváncsiságunkat, s 
nem tudjuk, vajjon e kiálló szirteken gyönyörködjünk-e? vagy ama 
váromladékon, mely a Garam tulsó partján még most is oly büsz¬ 
kén tekint le a vidékre mint hajdan, midőn ö volt ura, vagy talán 
réme e környéknek. 

De bármily nehezen, elvégre mégis meg kell válnunk e gyö¬ 
nyörü kilátástól, mert kitüzött czélunk felé kell haladnunk. Itt 
van helye, bemutatnunk ez érdekes omladékot olvasóinknak. Itt 
azonban nagy sajnálatomra előre is ki kell jelentenem, hogy min¬ 
den kutatásaim daczára is, csak igen keveset találtam feljegyezve 

régi krónikákban, mely e vár multját illeti; és a hely szinen tett 
kérdezösködéseim összes eredményéül csak annyit tudok felmu¬ 
tatni, hogy neve : „R.evistye.u 

Zsarnócztól mintegy félórányira, az elöbb leirt tágasabb völgy 
zélén, a Garam jobb partján, egy önálló hegyen állanak e romok, 

is mint képünkön is látható, még elég magas és erős falakkal, me-
yek még sokáig kiállandják az idők viharait. 

A vár nem magas hegyét gyönyörü erdős bérezek környe-
ik, mig alját a Garam sebes vize mossa; oldalában pedig egy 

) Lásd a Vasa rnap Ujság lW7-»k éli folyamának27. számib ti. 



1 

Fi 

304 

„Várallja" nevü kis tót falu szegény viskói terülnek el, melyeknek 
még szegényebb lakosai a közel bányákban foglalatoskodnak, 
avval szerezvén élelmüket. 

Hajdanában Mátyás király alatt —• mondják — hogy legna¬ 
gyobb virágzásában volt e vár, ki is igen kedves emberének (Nagy 
Luchei Dóczy) Orbán egri püspöknek ajándékozta. 

Kz ugyanazon Orbán püspök, kinek emléke a Visegrádi vár¬ 
ban levö latin feliratu kötáblán is, meg van örökitve s még mai 
napig is látható. Erröl a Vasárnapi ujság 1858-ik évi 24. számában 
volt alkalmunk már bövebben szólni. 

Mennyire kedves embere lehetett ez Mátyás királynak, tanú¬ 
sítja Roitfinius (Dec. I. lib. I. p. 4. 10.) és több más régi irók, kik 
nem győzik eléggé dicsérni e férfiu jeles tulajdonságait. 

Többek között Budai Ezsaiás következőleg ir róla : „Dóczy 
Orbán, kir. kincstartó, Báthory Istvánnal koronaőr, györi, egri, 
utóbb bécsi püspök, és Ország Mihály nádor halála után Magyar¬ 
ország királyi helytartója Mátyás és Ulászló idejében. Mily kitünö 
embernek kellett lennie, onnan is lehet gyanítani, hogy Mátyás 
nem csak szerette, hanem becsülte is. Mindazáltal kevésbe mult 
hogy 1484-ik évben némely irigyei áskálodásaira Mátyás öt töm-
löczre nem tétette, de mind a királyné mind egyebek kéréseire, s 
miután ártat¬ 
lansága kide-
rült,megkimél- ; ^ _, 
te. Királváhozi 
hüséget több 
izben fényesen 
bizonyitotta 
be. Nevezete¬ 
sen midőn Má¬ 
tyás Hainbur¬ 
got ostromol¬ 
ta^ pénz és ka¬ 
tonában szük¬ 
séget szenve¬ 
dett, Budáról 
Orbánt a kincs¬ 
tárnokot ma¬ 
gához hivat¬ 
ván, szükségeit 
előtte elmon¬ 
dotta. Alig telt 
el 50 nap, mi¬ 
kor 5000 em¬ 
bert küldött 
segítségül, a 
mennyit maga 
Mátyás sem tu¬ 
dott volna ol)" 
rövid időn sze-
mélvesen sem 

tetné öt meg; de ez épen akkor Morvaországba indult táborával, s 
igy akadályozva volt a jó selmeczieknek személyesen igazságot 
szolgáltatni: hanem több bányavárosból válogatott közbirákra 
bizta, hogy a dolgot vizsgálják és igazítsák el, melynek határozata 
az lett : hogy többé a selmeczieket ne merje bántani. De ugylát¬ 
szik, hogy még ez sem segitett a dolgon sokat, mert az 1471-ki 
budai országgyülésen a 29-ik törvényezikkben az határoztatott, 
hogy Upornak Mátyás királylyal kell járni az ausztriai hadjárat¬ 
ban, s Zemplénben levö két várát, Gellyérest és Albarát, le kell 
rontani. 

A kegyetlen Dóczyakra visszatérve, meg kell említenünk, 
hogy Dóczy Györgyöt a paraszt kuruczok vezére Székely György 
kegyetlenül ölette meg, és János 1526-ban Gergelylyel együtt 
nagy követője volt Gritti Lajos kormányzónak, és titkos czéljainak 
előmozdítója. A Dóczy család kihalta után a királyi fiskusra szál¬ 
lott az egész jószág. 

Hogy kik birták még azelött e várat, s mikor jutott mostani 
siralmas állapotára, azt a multak titkos fátyola fedi; meglehet 
ugyan, hogy felvannak valahol jegyezve valamely régi irattár po¬ 
ros okmányai között, nem is sejtetve tartalmát, — mint az már 
számtalanszor hasonló esetben előfordult, — melyekből az itt 

elmondottakon 
kivül talán ko-

^ rabbi és késöb¬ 
bi eseményei¬ 
ről is lehetne 

' tudomást sze¬ 
rezni, de fájda¬ 
lom én, talán, 
hogy nem jól 
kerestem — 
legkisebb nyo¬ 
mára s em akad¬ 
tam. 

Az itt köz¬ 
lött kép hiven 
mutatja jelen¬ 
legi állapotát. 

Az oldalán 
épült, s nehány 
házból álló kis 
tót falu Zsar-
nóczának filiá-
ja, az egész jó¬ 
szág pedig a 
selmeczi kirá¬ 
lyi kamarához 
tartozik. 

R e«v i s t y e v i i r o m l a d c k a . 
Zombory G. 

összeszerezní. 
Erre annyira elcsodálkozott Mátyás, hogy ilyen szavakra fakadt: 
.,Talán száz esztendő alatt sem termett több ilyen ember Magyaror¬ 
szágon.1' — 

Késöbb midőn Bécset bevette, s az odavaló püspök nem akarta 
magát megadni, Orbánt nevezte ki bécsi püspöknek." 

Orbán püspök halála után családjára, a hires Dóczyakra szál¬ 
lott Revistye vára. Ezek itt, az akkori időben e vidéken divatozó 
szokás szerint a legnagyobb önkényben uralkodtak jobbágyaik 
felett. 

A mikor és a hol csak lehetett, kegyetlenkedtek a szegény 
lakosokon; a bányavárosiakkal is igen roszul bántak, erdeiktöl, rét¬ 
jeiktől s szántóföldeiktől is elkezdek öket tiltani, sőt még utazásai¬ 
kat is felel messe tették. 

De e tekintetben nemcsak egyedül állott Revistye, épen ilyen 
volt legközelebbi szomszédjának, a szintén Garam mellett épült 
Saskíl várának kapitánya is, a hires Upor László, ki Mátyás király 
idejében Zápolya Istvánnal az ország felső részeiben garázdálkodó 
csehek ellen jó szerencsével harczolt. 

Ez a selmeczbányaiakon uralkodott kénye kedve szerint, kik 
többször tettek ugyan ellene panaszt, de többnyire sikertelenül, 
mig végre Mátyás királyhoz folyamodtak, hogy személyesen bün-

A főrendek tanácskozási teremé. 
(A pesti kereskedelmi testület házában.) 

Azon helyiség, melyben Magyarország főrendei : az ország 
zászlósai, főpapjai, főispánjai és főnemesei törvényt alkotni össze-
gyülekeznek a jelen országgyülés alatt, korántsem felel meg nagy¬ 
szerűség tekintetében, egy oly fényes multtal biró testület 
méltóságának, minő a magyar felsőház 

De tekintve a lefolyt 12 év abnormitását, az országgyülésnek 
mintegy rögtön keletkezett elhatározását, és — siettetését, s Pest 
városnak a nagyszerü termekbeni szükölködését és főképen azon 
körülményt, hogy csak az országgyülés megnyitása elött néhány 
nappal kezdtek hozzá Pesten készülni; szinte elcsodálkozik az em¬ 
ber, hogy mégis ily izléssel s csinosan lehete a Lloydtársulat nagy 
termét e czélra elkészíteni. 

Az épület, melyben a pesti kereskedelmi testület palotája 
van, Pest egyik legszebb, legnépesebb pontjain fekszik, a Do-
rottya-utczának lánczhid felöli végén, homlokzatával az előtte el¬ 
terülő raktér felé, egyik szárnyával a feldunasorra, másikkal a 
Dorottya-utczába ereszkedve. 

Ezen épület főkapujánál minden ülés napján szorongva lesik 
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kiváncsi csoportok az érkező diszfogatokat, melyek rendesen egy¬ 
szerüen öltözött, de mindig kardosán megjelenő főurakat szállitnak 
azon lépcsözetig, melyen fölhaladva, a mint a tágas előszobából a 
zöld szőnyeggel elfüggönyözött ajtón belépünk, az ajtóval szemközt 
látjuk a vörös bársony mennyezetü elnöki helyet, három lépcsőzet-
tel emelkedettebben a talajnál;a szószék alaku elnöki hely egészen 
vörös függönyzetekkel van diszitve, s jobb és bal felöl selyem 
nemzeti zászlók emelik érdekességét; a háttérben a magyar czi¬ 
mer látható aranyzatból. 

Az elnök mellett jobb és bal felöl két-két jegyző számára van 
ülőhely alkalmazva, egy lépcsőnyi magasan. Ezeken tul két két 
gyorsirói magas széket látunk, a miken tul, mindig egy vonalban s 

A szemközti oldal első, s hasonlóan vörösbevonatu padjában 
a zaszlósurak, örökös főispánok, s folytatólag a többi főispánok, 
grófokkal bárókkal elegyedve. 

A hallgatóság számára e teremben igen szük hely jutott. 
Ugyanis éteremből jobb oldalt jó mélyen kinyúló, kissé menetesen 
emelkedő padokon kivül, (melyeknek elsőiben rendesen előkelő 
hölgyek láthatók) a jobb és baloldali oszlopzatok felett egy egy 
félivezet látható, melyek mindegyikébe karzat van alkalmazva, de 
csak szorongva fér meg azokban 25 — 30 ember. Ezen oszlopzatok 
alatt mindenik oldalon órák mutatják a haladó drága időt, melyet 
Magyarország főrendei már nagyon rég nem használtak oly eré¬ 
lyes elhatározottsággal, önérzettel, és összetartással, mint épen a 

A főrendek ,tanácskozási jtereme a kereskedelmi testület házában. 

mind a két felől egyegy hosszu pad nyulik el, hathat hirlaptudó-
sitó számára. 

Az elnöki szék és föajtó között középen mintegy másfél ölnyi 
szélességü ut nyulik el, ezen kivül pedig az egész terem ülőpa¬ 
dokkal van betöltve, milyenek például a templomiak, vagy is-
kolaiak. 

Ezen padokon tagadhatlanul meglátszik a hamar munka. Az 
egymással szemközt helyezett padok mind zöld posztóval vannak 
bevonva, kivéve a legelsőket, melyek biborszinüek. Ezen legelső 
padokban, — az elnöki széktől nézve jobb felöl, a főpapok ülnek, 
és pedig legelöl, elkülönzött zselyeszékben az ország primása, az¬ 
után az érsekek és püspökök, felszenteltetésök idejének rendje sze¬ 
rint; köztük a panonhalmi főapát és jászói prépost is. A következö 
padokban főnemesek foglalnak helyet. 

legközelebb lefolyt napokban. — A házban mindenütt észrevehető 
rend és csin, gróf Szapáry Antal házfönök erélyének s áldozatkész¬ 
ségének köszönhető. 

Bocskay István fejedelem által 
Kis-Marja város részére kibocsátott szabadalomlevél. *) 
„Mi István, Isten kegyelméből Magyar és Erdély-ország Fejdelme, 

Székelyek Grófja sat. ezennel tudtul adjuk minden illetőknek : hogy mivel 
minden keresztyén társaságoknak és ezen Magyarországunknak hajdan 

*) Tudva van, hogy Bocskay István fejedelem Kis-Marja város'részére szabadalom-
levelet adott, de e levelet igen kevesen ismerik, mivel azt az illetők igen féltékenyen őriz¬ 
ték. Most azonban a városi elöljáróság felszólított, hogy a latin oklevelet fordítnám le » 
lakosok számára lithograpbirozás végett. A fordítás elkészülvén, kérdést tettem, hogy 
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törvényes fejdelmei is, t. i. a mi boldog emlékezetű elődeink — kik annyi 
földek, annyi népek, végre annyi hatalmas és vitéz nemzetek és birodalmak 
fölé emeltettek — eleitől fogva minden gondjaikat, gondolataikat, munkái¬ 
kat, törekvéseiket és szándékaikat oda fordították és irányozták, hogy jeles 
és bármely nagy erények és minden időben emlékezetreméltó tettek gya¬ 
korlása által, mi utak- és módokon, s mikép tehetnék magukat és nevüket 
örök emlékűvé és halhatatlanná : a fejdelmi férfiakban nem dísztelen és ha¬ 
szontalan, sőt szép, dicséretes és igen hasznos dolognak Ítéltük, ha ők — 
akár n kemény hadakozásban, ugy kívánván a szükség, — akár pedig a béke¬ 
szerzés s boldog euyc/.ség és esendőség óhajtása s munkálása, vagy bőkezü-
séor, adakozás vagy épités által, — akár pedig a városok s alattvalóik jóllé¬ 
tének gvarapitásában, — akár végre a haza s szülőföld iránti háladatosság 
s bármely más erényes tettek által — őseiknek példáit követik. Ua azért 
alacsony sorsunkban a magunkat irányunkban érdemesített személyek iránt 
mindenkor hálásak lenni igyekeztünk : mennyivel inkább méltóságunk ezen 
tokán melyre nem rég a mindenható Isten különös tetszése és jóindula¬ 
tából, az országbeli urak közakarata által enieltetttünk — nem kell megfe¬ 
ledkeznünk a/.on helyről, azon, közönségesen Kis-Af áriának neveztetett, 
Bihar megyében levö, rokonaink előtt igen kedves hazánkról, melyről a mi 
eleink, őseink, ősapáink, nagyapáink és szüléink — mivel onnan származtak 
— magukat örömest elnevezték és hivatták, és a hol,az égi honba visszatér¬ 
tük után, testeiket eltemetniük, csendes nyugalomra tétették és emlékeiket 
és sírboltjaikat felállittatták ! Nem; sőt ezen mi Kis-Maria birtokunkat tel¬ 
jes hatalmunk és különös kegyelmünknél fogva, magyarországi többi birto¬ 
kainktól elkülöníteni és elválasztani akarván : elhatároztuk, hogy azt várossá 
teszszük, nevezzük és emeljük; a minthogy elszakasztjuk, elkülönítjük, elvá¬ 
lasztjuk, (várossá) teszszük, nevezzük és emeljük is, akarván és elhatároz¬ 
ván, hogy ezután annak minden következő polgárai — a község és az egész 
köztársaság — a kik időről időre majdan előállani fognak, szünetlenül él¬ 
hessenek mindazon szabadságokkal, szokásokkal, kegyadományokkal, kivált¬ 
ságokkal, kedvezményekkel és mentességekkel, melyeket ezen mi Magyar¬ 
országunk más városai jogszerint és régi szokásnál fogva bármiként élvez¬ 
tek. Azonban Kis-Maria városunk fentemlitett minden lakosi és lakói iránti 
bőkezűségünk bővebb nyilvánításául, nekik a legörömestebb ezen, alább 
megirott szabadságokat adjuk és engedményezzük : 

I. Fölebb emlitett Kis-Maria városunk jó hirü és tisztességes állapotú 
polgárai és lakosai közöl mindenki, bármely bízonyságtevő vallomás és ta¬ 
núskodásnál két, hitelre méltó, de köznépi sorsú tanú helyett vétessék. 

II. Hogy idegen adósságok s bármely dolgok körül előjövő ok miatt —-
kivévén a főben járó vétket — a mi birtokunkban, Magyar- és Erdélyorszá¬ 
gunkban, őket, személyükben, vagyonaikban s bármely ingó javaikban le¬ 
tartóztatni és lefoglalni soha senkinek sem szabad; hanem ha valami velök 
való teendő adja elő magút, az ne erőszakkal intéztessék el, hanem törvény 
utján, illetékes és hivatali biró előtt, a ki az igazságot és tartozó teljes elég¬ 
tételt ki fogja szolgáltatni, a mi ha történetből valami ok miatt megtagad-
tatnék, maguk a felperesek, az ország törvénye és szokása szerint tartoznak 
pert indítani. 

III. Az összejövő község megegyezésével maguk közöl birót és nép¬ 
szószólót választanak, a mely biró, bíróságának évében az esküitekkel a lo¬ 
pások, rablások, gyilkosságok, gyujtogatások, erőszakoskodások és bármely 
más ü«-yek fölött ítélni fog. Eltelvén pedig az esztendő, ha a biró a község¬ 
nek nem tetszik, szabad tetszésök szerint mást választanak. 

IV. Ha valaki közölök minden fi- és leány örökösök nélkül hal meg, min¬ 
den örökségeit, és bármely nevü és czimü vagyonait végrendeletileg szaba¬ 
don hagyhatja valamint atvjafiainak és rokonainak ugy távoleső jó emberei¬ 
nek és idegeneknek is. Ua pedig az ilyen kimúló semmi végrendeletet nem 
tett : akkor annak összeirt javai nem a királyi fiskusra, hanem az egész köz¬ 
ségre szállanak. 

V. Ha valaki a többször emlitett város lakosai közöl gyilkosságba, vagy 
más halálos bűnbe talál esni és házától megszökik, az akkori városbiró az 
ilyen gyilkosnak és gonosztevőnek minden javait keze alá veszi mindaddig, 
mig a vétkes a véghezvitt gonosztettből magát kitisztitni és büntelennek és 
ártatlannak kibizonyitatni nem tudja. 

VI. Mondott városunkban nemesek nem fognak tétetni, és ha már té¬ 
tettek, legyenek ezen nemesek idegenek vagy helybeliek, ellent nem állván 
nemesi előjogaik, a községnek minden és bármely terheit, épen ugy mint 
akárki más aváros lakosai közöl, hordozni és viselni, —a község szabadalmai¬ 
nak és előjogainak minden pontokban, ezikkelvekben és részekben, — hasonló-

csültetvén az ily niakaesoknak és lázangóknak minden örökségei és házai, 
szabad legyen a birónak, a beesült összeg kifizetése után, az ilyeneket közö¬ 
lök elmozdítani és összeirott házaikat és örökségeiket, a község helybenha¬ 
gyása nyomán, a kinek akarja eladni. 

VII. A midőn valamely idegen vagy jövevény a mondott községbe 
magát bevétetni és bekebeleztetni, és lakását tetszése szerint oda helyezni 

' nincs-e az elöljáróságnak valami ellenvetése az oklevélnek a ,,Vasárnapi Ujság" számára 
felküldése ellen? A felelet a felküldést helyeselte. Küldöm azért a magyarra forditott ok¬ 
levelet azon igen szives kéréssel, hogy azt a „Vasárnapi Ujság"-ba fölvenni méltóztassék. 
Üemiinylum söt hiszem, hogy sok embert, legalább itt messze vidéken, igen érdekelni fog 
e nagy hirü, de nem ismert oklevél. — A fordításra meg kell jegyeznem : hogy az az ára¬ 
dozó és contextus eredeti lxtinhoz igen hü akart lenni s innen van az, hogy némely helyen 
kevéssé gördülékeny. -- Kis-Marján, máj. 30. Könyvet János, ref. lelkóez. 

akarja, tisztességes eredetéről és családi származásáról szóló bizonyítványok 
előmutatása után, ezen város minden kiváltságainak, kedvezményeinek, sza¬ 
badalmainak, törvényeinek, szokásainak sértetlenül leendő megőrzésére, 
s egyszersmind minden terheknek, nehézségeknek, s a körülményeknél fogva 
kedvező vagy kedvezőtlen, s bármely esetben közönségesen mindenkire néző 
szolgálatoknak ő velök egyformán való elvállalására előbb, eskületétele 
mellett magukat Nekünk és az egész községnek lekötvén és elkötelezvén, s 
nem máskép, vétessenek be a város lakosai közé. 

VIII. Akármiféle községek-, városok-, várak-, mezővárosok-, falvak-, 
helységek- és birtokokból, vagy végre a földnek akármely vidékei vagy tá¬ 
jékairól, akármifele nemzet- és nemzetségből való gyarmatosok, lakosok 
vagy jobbágyok nevezett városunkba megszállani jőnek, ezeket mondott vá¬ 
rosunkból előbbeni lakhelyökre vissza vinni, vagy vissza hurczolni senkinek, 
még az ő fóldesuroknak sem szabad, sőt mig csak nekik tetszik ezen város¬ 
ban, a fölebb mégirt feltételek alatt szabadon és biztosan lakhassanak, és 
csak az ország törvényei erejével vitethessenek vissza. 

IX. Nehogy jövőben is, mint eddig, bizonytalan pecsétet használjanak, 
határozottan és tudatosan s jóakaratunkból meghagyjuk, hogy egy jeles és 
vitéz, érett korú, veres öltönyt, fehér strucztollakkal összefoglalt, drága kö¬ 
vekkel megékesitett és gyöngyökkel helylyel-helylyel felczifrázott fekete 
föveget viselő, megaranyozott karddal felövedzett, bársonynyal bevont, 
aranynyal ékesen kicsinosított királyi székben ülő, mellette egy felül vértől 
pirosló kivont szablyával, másfelül megaranyozott buzogánynyal ellátott, a 
fejdelmi méltóságnak mintegy eleven képét ábrázoló nősnek képe legyen 
pecsétjök — (czimerek) — mely ezüstbe vagy réz- vagy más érczbe, ezen 
körirattal : „Pro Deo et Patria" bemetszetvén, azzal s zöld viaszszal mint 
hiteles pecsétjükkel pecsételjék meg mostantól fogva minden ezután követ¬ 
kező időben, minden s akármely ügyben közölök kibocsátandó bármely le¬ 
veleiket, mely viaszpecsét akár miféle leveleikre ráfüggesztetvén vagy rá-
üttetvén, épen ezért s átalában, mint más városaink levelei és hasonlószinü 
pecsétjei — a pecséthasználást illetőleg — erővel és hitellel bírjon és való¬ 
sággal birni is tartozzék. 

X. Azt sem kell elmellőzni, hogy az ő akaratuk ellenére, még a Kereki 
vár urai cselédségének és szolgáinak sein szabad az ő makktermő erdőikbe 
hizlalás végett malaczokat és disznókat hajtani; hanem csupán magának a 
Kereki várat örökös joggal biró urnak lehet, nem vidéki és idegen s akár¬ 
honnan összeszedett, hanem csupán a Kereki vár majorsági barmaiból és 
malaczaiból annyit a mennyit akar, hizlalás végett oda hajtani. Azonban a 
birák és polgárok, az egész község megegyezésével és helybenhagyásával, 
szabad tetszésök szerint, a mondott makktermő erdőkbe idönkint vehetnek 
fel vidéki malaczokat. A mely vidéki malaczoknak tizede és bármely jöve¬ 
delme és haszna a helybeli biró által két egyenlő részre szakasztatván és 
osztatván, az egyik rész mindaddig, mig a Kereki várat a mi igazi örökö¬ 
seink, legközelebbi véreink és atyánkfiai birandják, a kerekü udvar számára 
adattassék, azért hogy a Kereki vár urai vagy birtokosai a város összes la¬ 
kosait minden előjogaik-, szabadalmaik-, kedvezményeik- és mentességeik¬ 
ben, akármely fejedelem előtt és minden megtámadók, háborgatok és alkal-
matlankodók ellen védni, fedezni és oltalmazni köteleztessenek; — a másik 
rész pedig, a város lakosai által arra rendeltetett gondnokok és egyházfiak 
által a szent hajlékokra, és az egyházi személyeknek és az iskolai tápintézet 
növendékeinek (alumnorum) f'entartásukra fordittassék. Ha pedig — mitől 
Isten őrizzen — a véreinknek és vérszerinti atyánkfiainak igazi örökösei 
kihalnának vagy történetesen nem lennének, s a midőn és a mikor nevezett 
Kereki vár vagy a fiskusra, vagy pedig bár mi módon és czim alatt, akár¬ 
mely más idegen birtokosokra és földesurakra szállana : azon esetben rög¬ 
tön, azon időtől fogva örökre, a mondott malaczok tizedei egészen és min¬ 
den hiányosság nélkül, már nem a mondott kerekü udvar hasznára, hanem 
csupán a fölebb mondott egyházi személyek és iskolai növendékek számára 
szedettesse nek össze és vétessenek be. 

XI. Hasznukat és előmenetelöket akarván munkálni, nekiek azt i* 
örömest megengedjük, hogy az ott folyó Berettyó vizén, a maguk határuk¬ 
ban, három, vagy ha tetszik, több kerekü vizi malmot épithetnek az egész 
község számára. Melynek jövedelmét és keresményét egyéb napokon a város¬ 
közhasznára fordítsák; a szombatnapi jövedelmet pedig egészen és hiányos¬ 
ság nélkül, azon nap reggeli órájától fogva a vasárnap reggeli órájáig, min¬ 
den héten, akárhány kerekü legyen is a malom, teljesen, egészen mind ezen 
város iskolája tápintézetí növendékeinek engedjék. 

XII. Mindkét nemü örököseiket és utódaikat minden rendes és rend¬ 
kivüli adók, még a mi kamaránkat illető adók és segélypénzek (kivévén az 
országbeli urak közgyülésében — az országgyülésen — időnkint rájok ve¬ 
tendő dijakat) fizetésétől, — és a fiskust illető, a mi birtokunkban eső, bár¬ 
hol levő vámokoni minden fizetéstől, — a sereg és tábor számára élelmi sze¬ 
rek adásától, — seregeknek s bármi jövőnienő katonáknak hozzájok való-
beszállásolásától, — mindennemü köznép és polgári szolgálatok teljesítésé¬ 
től, — saját határukon szőlőik, szántóföldjeik és majorság! birtokaik termé¬ 
nyeiből a tizedek, kilenezedek és kepekeresztek eddig tartozott fizetése alól 
jószivvel felmentjük és kiveszszük, oly czélból, oly módon s azon feltétel 
alatt, hogy minden tizedek behajtatván és összehordatván, a mondott köz¬ 
ség birája által egészen beszedetvén és minden hiány nélkül egybegyüjtetvén, 
mindenkor a lelkészeknek és a kis-marjai iskola rektorainak és tápintézeti 
növendékeinek javukra, hasznukra és fizetésökre rendeltessenek. A kilenczed-
szedés pedig közölök egészen eltöröltessék és soha többé náluk szokásba 
ne jöjjön. 

XIII. Evi vásárokat is évenkint hármat, — jelesen az elsőt a szent 
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pünkösd ünnepe után a negyedik, a másodikat vizkeresztünnep után a har¬ 
madik, a harmadikat pedig boldogult Miklós konf'esszor ünnepe után ismét 
a harmadik, az ünnepeket közvetlenül követő hétköznapra, — hetivásárokat 
is minden héten a negyedik köznapra épen azon szabadságokkal engedmé¬ 
nyezünk, a melyekkel más szabad városok, mezővárosok, falvak és birtokok 
évi és heti vásárai tartatnak, azonban még is a szomszédhelyek évi és heti 
más vásárainak sérelme nélkül. 

XIV. A mi a korcsmát, vagy is a bornak s más akármi nemü, czégér 
alatt kiméretni s eladatni szokott italoknak kimérését illeti : ebben nekik 
mindenkorra s minden időben teljes kimérési jogot és szabadságot adunk, s 
azt soha sem a magunk, sem pedig a kerekü udvar számára fordítani nem 
fogjuk s meg nem engedjük, hogy azt akárki is magának eltulajdonitsa. 

XV. Posta-, vagy a mint nevezik, gyorslovakat, a mi és utódaink sza¬ 
badmeneti leveleik nélkül, vagy pedig élelmi szereket senkinek kérésére ki¬ 
szolgáltatni nem tartoznak. 

XVI. Arra nézve is megnyugtatni és bizonyosokká tenni akarjuk őket, 
hogy őket és örököseiket s mind két nemen lévő minden utódaikat soha 
semmi időben senkinek el nem ajándékozzuk, hanem felfogadjuk, hogy őket 
mindig szabadalmazott város lakosinak fogjuk tartani. Minekokáért nektek, 
nevezett Biharvármegyének tekintetes, nagyságos, nemzetes, Vitézlő és ne¬ 
mes grófjainak, algrófjainak (főispán, alispánjainak) és szolgabiráinak, adó-
kivetőinek, adóösszeirói. és bárminemű adók számvevőinek, tizedszedőinek, 
— hadvezetők, seregvezetők, tábornagyok és őrmestereknek, szállásmeste¬ 
reknek, — a váraknak, jelesen pedig a mi Kereki várunknak kapitányjai, 
hadnagyai, felügyelői és várnagyainak, és bármely más helyek tisztviselői¬ 
nek, harminczadszedőinek, hidvámszedők, átkelési, átjárási és utiőröknek és 
azok helyetteseinek; — nemkülönben nektek előrelátó és eszes polgári tiszt¬ 
viselőknek, mindennemü városok, mezővárosok, falvak és birtokok biráinak, 
falusi és eskütt polgárainak, és más, bármely állásu, méltóságú, állapotú és 
ma«-as helyzetű embereknek, a kik t. i. ezen mi Magyar- és Erdélyorszá¬ 
gunkban akárhol jelenleg letelepedve vagytok és lakoztok, és jövőben még 
előállani fogtok,- kik mind ezekről tudomást szerzendetek — ezennel meg¬ 
hagyjuk és erősen megparancsoljuk, miszerint ti is, mostantól fogva ezután, 
megjelölt Kis-Márla városunkat szabad és általunk tett és kinevezett város¬ 
nak tartsátok, és mint a magyar- és erdélyországi városok közöl egyet, ugy 
elismerjétek; annak minden egyes polgárait és lakosit, a kik t.i.mint fölebb 
mondatott, jó és tisztességes állásu emberek, mindenkor két tanu helyett 
fogadjátok és vegyétek; és az ő, általunk engedményezett pecsétjöket el¬ 

fogadjátok és helyben hagyjátok; és őket s szolgáikat, a ti földeiteken, bir¬ 
tokaitokon, uradalmaitokban és hivatali körötökben, sem személyökben, sem 
vagyonaik és áruik s bármely javaikban, kihágások, vétkek, és akármiféle 
adósságok s bármely más ügyek körül előjövő ok miatt — kivévén a főben 
járó vétket — senkinek kérésére le ne tartóztassátok és le ne foglaljátok, 
sőt ellenök minden pert az ő illető birájok előtt tartozzatok és köteleztesse-
tek megindítani és folytatni; és őket, a mi kedvezményünk ellenére előbbeni 
lakhelyökre — az ország törvénye szerinti eljárás nélkül — visszahurczolni 
ne engedjétek. Egyszersmind semminemü rendes és rendkivüli adók, és a mi 
kamaránk hasznára járó segélypénz fizetésére, s bárminemű köznépi és pol¬ 
gári szolgálattételek teljesítésére, a tábor és sereg számára élelmi szerek 
adására; tizedek, kilenezedek, kepekeresztek és vámok fizetésére szoritani 
és kényszeríteni, vagy hozzájok sereggel és zászlóval beszállani; sem fölebb 
mondott erdőikbe malaczaitokat bebocsátani ne merészeljetek ; hanem őket, 
mint a kik a fölebb érintett módon, mind ezen terhek alól felszabadittattak 
és kivétettek, összes és minden előjogaikban minden erőszakos megtámadók 
ellen védeni, fedezni és ótalmazni kötelességtőknek ismerjétek. Titeket pe¬ 
dig kereskedők, kalmárok, és más vásáros bárhonnan való utas emberek 
ezennel biztosítunk és megnyugtatunk, hogy fentnevezett Kis-Mária váro¬ 
sunkban, fölebb mondott módon mindenkor megtartandó, engedményezett, 
fentemlitett évi és heti vásárokra minden áruitokkal, jószágaitokkal és ja¬ 
vaitokkal szabadon, bátran és minden félelem nélkül jőni és sietni merész¬ 
kedjetek; és ott nevezett dolgaitokat elvégezvén térjetek vissza, a mint tet¬ 
szik, lakhelyeitekre, mindenkor bátorságban levén a im ótalmunk és különös 
gondoskodásunk alatt vagyonaitok és személyetek. Es ezeket a vásárokon 
és más közhelyeken, a hol szükségeltetik, kihirdettetni akarjuk s ezt tenni el 
nem mulasztandjuk. — Mind ezeket átolvasván, teljesen kiadatni elren¬ 
deltük. 

A mely dolognak örök emlékére és erősségére, függő és hiteles pecsé¬ 
tünk erejével megerősitett jelen levelünket nevezett Kis-Mária városunk 
emlitett minden polgárainak és lakosinak s azok örököseinek s mind két 
nemen levő minden utódaiknak örökre kegyelmesen kiadtuk és kibocsá-
tottuk. 

Kelt szabad Kassa városunkban 
ezerhatszázhatodik esztendejében. 

september hó 22-dik napján az Ur 

István, fejedelem. Péchy Simon, szolgabiró, jelenleg titkár. 
Az eredeti latinból forditotta Könyves János, kis-marjai ref. lelkész. 

T A R H A Z. 
Igazi czigány petitió. 

Nem rég az Üstökösben közöltem egy ártatlan kis tréfát „Czigány pe¬ 
titió" czim alatt. Voltak, a kik e tréfát nehezen vették fel, azt mondva, hogy 
minek teszszük mi a czigányokat a többi nemzetiségekkel egy kategóriába. 
Ni milyen szép aristokraták leszünk egyszerre! Az országgyülésen erősen 
inditványozzuk, hogy a születés ne tegyen köztünk különbséget, hanem ez¬ 
zel csak magunkat akartuk egyenjogositani a mágnásokkal; de mikor aztán 
a czigányról van szó, hogy az is ember, akkor apprehendálni kezdünk. Pedig 
biz a czigány faj nem oly lenézni való Magyarországon, már ha egyébért 
nem, csak azon ragaszkodásért is, melylyel a magyar nemzethez viseltetik, 
mely pedig minden bevándorlott népfaj között egyedül a czigánynyal bánt 
mostohán, s azért mégis, mikor már semmi uton nem tudott hangot adni a 
nemzet fájdalma, akkor a czigány hegedűje volt az, mely e fájdalomról be¬ 
szélt. Helyesen mondá egy jó barátom, hogy a magyar nemzetiségnek a kard 
és toll után legtöbb szolgálatot tett a hegedűvonó. 

Itt egy eredeti czigány folyamodványt mutatok be, melynek szövegé¬ 
ből megláthatjuk mily irtóztató kevéssel is beérik az emberek! 

Czigányok esedezése Gömörvármegyéhez. 
„Tekintetes Nemes Vármegye! Hogy az Jézus Krisztus minden jókkal, 

jó egésséggel áldja meg Uraságtokat! 
„Farao, a mi Egyptombeli királyunk, Istentől mely nagy ostorozással 

büntetődött meg, midőn az Izrael népét (polyvát nem adatván nekiek, bizo¬ 
nyos számu tégláknak végbenvitelére) naponkint kényszeritette. Tek. Urak! 
fundus nélkül, nehéz a fizetés; ugyan innen a Vörös Tengeren királyunk 
sok fegyveres népével kergetvén az Izraelitákat, mind oda vesztenek. Mi 
Farao nemzetségi, midőn Mózes Isten parancsolatjából felemelte vesszejét, 
és kinyujtotta légyen kezét a tengerre, azonnal kétfelé választotta, a kik 
még megvagyunk, mi az Izrael fiaival, a tenger közepén, szárazon Istennek 
rajtunk nagy kegyelme által békével eljöttünk, ekkoráig is még élünk Ura-
ságtok szolgalatjára. Ezek után midőn a Pusztában boldog emlékezetű eleink 
jutottak, az éhségtől szorongattattak, Isten ő Sz. Felsége nem szalonnával, 
hanem kövér fürjecskéket bocsátván az égből, gyenge eledellel táplált ben¬ 
nünket addig is, miglen a tejjel és mézzel folyó Kanahán földére kihozna; 
mely tartományt azon jó Isten elosztván az Izraeliták között, mi szárnyai 
alá Uraságtoknak ide jutottunk. A Jézus Krisztus tartsa, éltesse virágzó 
élettel Uraságtokat, azért is, hogy még boldog emlékezetű Farao királyunk¬ 
tól adatott régi szabadságunkban, mind ekkoráig Uraságtok bennünket meg¬ 
hagytak, jól tudván azt, hogy nekünk semmi fundusunk nem lévén, hanem 
sánta, pókos, béna, vak lovacskánk, melyet másnak sem lehet tartani, de 

' télnek idején azokat fejér szénával és jeges itallal tápláljuk, ezek után kel-
! letik élnünk. Azoktól is a Tettes Ns. Vgye bennünket parancsolt elzárni, 
hát miképen éljünk? Istennek hála, mi lovakat nem lopunk, még sok szegény 

j emberekkel mindennapon jót teszünk, mert kicsiny toldással, vélek cserélünk, 
j kik bennünket gyakran megcsalnak. Melyre való nézve kegyelmes lábaihoz 
borulunk a Tettes Ns. Vármegyének, és a Jézus nevében reménykedjünk, a 
régi szabadságban hagyjon meg bennünket, valamint más vármegyék meg¬ 
hagyták a magok czigányait, mert különben sok gyermekink levén, el nem 
élhetünk, és a falukon sem engednek bennünket. Ezeket megengedvén, vele 
együtt csak a polyvát is, az mely Faraótól megengedtetett, felszabaditani 
Uraságtok méltóztassék; igy, fundusunk levén, a reánk vetett porcziót is 
szivesebben megadhatjuk.| Melyről vigasztaló válaszát óhajtva elvárván, 
maradunk Uraságtoknak Méltatlan alázatos czigányvajdái több 

czigányai társaival eyyütt. 
^ Kivül : A Tek. Ns. Vármegyéhez méltatlan alázatos instantiája belül 

megirt gr. Koháry, gr. Csáky, gr. Serényi, b. Andrássy czigányainak. 
Közli Kakas Márton. 

Egy más ovószer a hernyó ellen. 
Arad, junius 12. 

A Vas. Ujság f. é. 23-ik számában „Kertészkedjünk"] czim alatt nagy 
érdekkel olvastam Menyhért J. lelkész barátom becses sorait. 

Midőn én a sikeres kertészkedőnek jobbomat nyújtom, s a nyulbb'rt 
hernyó ellen jó barrikádnak tartom, nem mulaszthatom el, hogy én is a tárgy¬ 
hoz ne szóljak. „Győzzön, a mi jobb!" 

A gyümölcs vérhűtő, frissítő, tápláló eledel, orvosi, gazdászati tekin¬ 
tetben fontos. — A nemesitett gyümölcs, értem az oltásokat, anyagi hasznot 
is ad. Méltó tehát, hogy ne csak a kecskét zárjuk ki a kertből, hanem a her¬ 
nyót is, habár sok nehézséggel jár is. 

1857-ben Aradhegyalján végzetes éve volt áfáknak,s bár télen fáinkat, 
mert parancsolva volt, letisztogattuk, a hernyó mindent elpusztított, végre 
már a rétek cserjéit, s rétet ette. — Minthogy a szép hegy felett elterülő 
roppant erdőséget le nem tisztíthattuk: jöttek karavánban a hernyók a 
hegyről lefelé, midőn ott mindent elpusztítottak, megrohanták fáinkat, s hol 
akadályra nem találtak, sebesen bevették. Azonban a földből is előtűntek 
sokan, mert a pille földre is rakja tojását, hol szintén kikel. 

Mi M.-Gyorokon néhányan sürü terpentinnel kentük körül magasan 
fáinkat; igaz, hogy a féreg e gáton át nem hatolhatott, mert elébb belera¬ 
gadt; de két akadályra találtunk: vagy időnk nem volt gyakran körül kenni, 
vagy fösvénykedtünk, s ha a terpentin leszáradt, vagy a beleragadt hullák 
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hidat képeztek, a többiek a holt testeken diadallal masíroztak át. Én nem 
lakhatván mindig a kertben, papirt kötöttem fáimra, s azontúl mentve lettek, 
és épen esö nem járván, egy felkötés elég volt. 

Tapasztalatom, illetőleg javaslatom ez : csináljunk leforditott papírtál¬ 
cáért áfákra, következőleg : 

1) Ha vastag a fa, arasznyi széles papírokat ragaszszunk össze, hogy a 
papir a fát neesak körülérje, de annál bővebb legyen. Most a papir felsőszéle 
erőssen köttessék a fához, aláfelé pedig a papir 4 ujjnyira a fától köröskörül 
elálljon, igy kép<-zz°n egy leforditott tág nyilt tölcsért, olyformán mint a 
lámpa boritéka. 

2) A papir egymásra hajló oldalszélei vagy felkötés előtt, vagy után 
csirizeitessenek össze, mert a papir oldalszélei közt a hernyó több támpontot 
találván testszőreinek, kibúvhatnék s a fára felhatolna. 

3) Ha az eső a papirt összelapitotta, ujat kell felkötni. 
•4) Felkötés történjék a fa derekán a szétágazás alatt, minéi feljebb, 

hogy a fa lombja a papirt az esőtől védje. Látni való, hogy apró, ugyneve¬ 
zett törpe terebély fáknál, a papirt alig kell változtatni, ha eső van is. 

A kisérlet eredménye ez : a mint a hernyók a fára, addig hol a kötés 
van, felmasiroztak, ott fel nem bújhatnak; hanem visszafordulnak a papirtöl-
esér belső lapjára, s midőn lefelé a tág tölcsér széléhez értek, mely a fától 
mindenütt eláll, a vékony tölcsér szélén annak külső lapjára felkanyarodni 
nem tudnak, mert nincs a test szőreinek elegendő támpontja, mintegy ka¬ 
paszkodója, igy a földre lehullnak. 

PJZ az én tapasztalásom, mit is az érdekelteknek figyelmökbe ajánlani 
bátorkodom. 

S még egy pár szót a lepke fogdosásról. 1858. M.-Gyorok, Kuvin köz¬ 
ség, egy halmaz lepkét fogatott össze, a gyermekeknek jó napszámjuk volt. 
A lepkéket a község padjára összehordták, bemutatandók a sz.b.hivatalnak; 
azonban hosszabb idő alatt a padon oly büz fejlett ki, hogy a lakásban alig 
lehetett maradni, a szag az utczára kiérzett. — Mint községi orvos, a pillék 
elásatását egészségi szempontból javaslottam. 

Ezt is méltónak tartottam azokért megemliteni, kik az irtó háborut a 
lepkék ellen megkisértendik, mely valóban hasznos elöljárói rendelkezés 
leend. — Dr. Csurgay József, Arad városa t. főorvosa. 

Irodalom és müvészet. 
* {Az élczlapok száma nö!) Medve Imre mint szerkesztő s Boldini 

Róbert mint kiadó, ..Tatár Péter" czim alatt fognak egyet júl. l-jén meg-
inditani, melynek előfizetési ára egy évnegyedre 1 ft. leend. Az élczlapok 
száma nő!! 

* (Mátyás ktrály könyvtárából) a brit muícumban, annak őre, Watté, 
m. akadémiai tag, két könyvet talált. Az egyik .,Horatii Flacci opera1', a 
másik ,,Cronica Hungarorum" Joan de Thwroz, 1488. . 

* (Az ,,Ordög napló"-jának) mutatvány számát a rendületlenül mü¬ 
ködő k. k. Polizeibehörde lefoglalta. Ez a szám véletlenül 5000 példányban 
nyomatott, ürül ilyenkor a kiadó s áldja a szerkesztőt, de a policzájt is 
szereti. 

* („zA angol bajnokok Pantheona.") íly czim alatt óriás-könyvet nyom¬ 
tak Londonban, féllábnyi nagyságu betűkkel. Minden lapja négy öl magas, 
két láb széles. A könyvet egy londoni gőzsajtó állitotta ki, arany betükkel, 
s csak 100 példányban, a legnevezetesb gyüjtemények számára. 

* Rózsavölgyi és társánál következő zenemüvek jelentek meg. 1)„1848 
alkotmány" eredeti csárdás, szerzé Dubez J. 2) „Teleki-induló'' szerzé Du-

emlékére jelent meg egy zenemü, mint Hennicke Rezső sajátja. Szerzője 
Farkas Miska. Valamennyi, mind zongorára van irva. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— (A bányászat és erdészet ügyében.) Beszterczebánya, jún. 17. A bá¬ 

nyászság és erdészet karöltve jár. A bányaüzlet fa —• tehát erdő — nélkül 
nem képzelhető, mely kettő igen nevezetes tényezője az országos iparnak 
Van ezekiránt 1770-től fogva alap téve, vannak tanodáink Selmeczen, de 
mindeddig rögzött német kezekben vannak, melyek által — mint tudva 
van — a hazafiak háttérbe szoritvák. — Mindaddig, mig ezen — s más 
több — intézményeink nem magyarosittatnak, a bajok és károk sokaságától 
nem menekszünk, tehát mozogjunk. „A selmeczi bánya és erdészakademia 
magyarosításának, mely jelenleg a nyilvános lapokban több érdemes szak¬ 
értő által égető kérdés gyanánt állittatott fel, mielőbbi létrehozatala ép oly 
buzgón óhajtandó, mint a megszabadulás azon, az országos iparra és haza¬ 
fiakra nézve nyomasztó számos befolyástól, melynek oka nagyobbára abban 
rejlik, hogy azon fenérintett két tanodái intézmény 1770-től fogva minded¬ 
dig német, és a német kormány érdekétől függ; de ilyen fog az maradni 
mind addig, mig ezen káros egyoldalúság az ezen intézményekben nevelt 
magyarok által nem pótoltathatik. Ez tagadhatatlan, és azért szükséges is, 
hogy e tekintetben a törvényhozó magas testület által orvosoltassék, és ezen 
szerény „pro memoria" a kegyes honatyáktól pártoltassék és a tárgy elin 
téztessék." — Sz. J, 

* (Gazdasági gőzgép-társaság) van alakulóban. Gr. Széchenyi Ödön, 
atyja példájára, hazánk nemzet-gazdászati nagyságát előmozditni óhajtva, a 
„gazdasági gőzgép-társaság" czélszerü eszméjével lépett fel. Tudjuk, hogy 
hazánk majd minden vidéken a gabonát máig is lovak által nyomtatják ki, 

tudjuk azt is, hogy a gépek általi csépeltetésnél, hasonlithatlanul kevesebb 
mag szóródik el. Az ifju gróf tehát egy társulat alakulását óhajtja, mely gőz¬ 
gépeket szerezvén be, azokat a termelőkkel előre kötendő szerződés mellett 
az ország minden vidékére bérbe kiadja, hogy meghatározott százalékért 
csépeljenek, mely százalék a társaság tulajdona leend. A gépet az aratás he¬ 
lyére is lehetne vinni, mi által a behordás költségei megkiméltetnének. Az 
eszme mindenesetre czélszerü. Hasznos a társulatra nézve, mert bő kamattal 
kecsegtet; hasznos a gazdákra nézve, mert az időnyerést nem is> számitva, 
sok kárba vesző magot takaríthatnának meg, s biztositva volnának az idő¬ 
járás kellemetlenségei ellen. A társaság tökéje 500,000 ftból állna, mely 
5000 db. 100 ftos részvény utján gyűlne be. Lenne a társulatnak elnöke, 
másodelnöke, felügyelője, titkára, ügynökei s bankárai. Az igazgatóság 
székhelye Pest. Ez eszmét a magyar gazdasági egyesület is melegen karolta 
föl, s tette magáévá, s további megvitatására, kebeléből, gr. Festetics 
György elnöklete alatt, 12 tagu állandó bizottmányt választott. 

* (A londoni »parmükiállitás tárgyában) kinevezett magyar biráló 
választmány névsorából, melyet minap közöltünk, tévedésből maradt ki 
Posner K. Lajos pesti papirkereskedő neve. 

+ {A dohányegyedárusság megszüntetéséről), a „W. Ztg." szerint, a 
minisztertanácsban szó sem volt. Ugy sem hittük. 

Közintézetek, egyletek. 
— (A magyarországi müegylet részéröl) f. é. jún. 8-kán tartott köz¬ 

gyülés alkalmával, 33 szavazó által e következő egyleti tagok igazgató vá¬ 
lasztmányi tagokul megválasztattak : u. m. gróf Andrássy Manó, Arányi 
Lajos, Barabás Miklós, Brodszky Sándor, Dunaiszky László, Ebner Ede, 
Ertl Károly, gr. Festetics Béla, Greguss Ágost, Grim Rudolf, Hunfalvy Já¬ 
nos, Heckenast Gusztáv, Harsányi Pál, gr. Keglevich Béla, Kéve József, 
Kiss Bálint, Klimkovics Ferencz, Kubinyi Ágoston, Ligeti Antal, Lukács 
Móricz, Molnár József, Muraközy László, Orlai-Petrics Samu, Pecz Henrik, 
gróf Pejacsevich János, Pits Gyula, Plachy Ferencz, báró Prónay Gábor, 
Pompéry János, Rosti Pál, Simonyi Antal, Sterio Károly, gr. Széchenyi 
Béla, Szekrényesy József, Szilágyi Virgil, Telepi Károly, Than Móricz, 
Ujházy Ferencz, Ürményi József, Weber Henrik. 

Ugyanazon közgyűlésben az irodalmi munkára nézve ily pályakérdés¬ 
sel : „Irassék meg a magyarhoni művészet történelme a jelesebb hazai (akár 
itt született, akár itt élt) müvészek életirásával és a müvészet átalános tör¬ 
ténelme legfőbb mozzanatainak és a müvészeti iskolák rövid, szabatos jel¬ 
lemzésének előrebocsátásával, világos, népszerü nyelven, s különös figyelem¬ 
mel arra, hogy fiatal művészeinknek ezen munka által helyes önmüvelési 
irány adassék s bennök nemes dicsvágy ébresztessék és tápláltassék" ha-
tároztatott, hogy ezen pályakérdés továbbra is föntartassék olyformán, hogy 
azon irók, kik képességet éreznek magukban, e feladatnak megfelelni, az ig. 
választmányhoz forduljanak, mely az e tárgyban általuk bemutatandó, a ki¬ 
tüzött czélnak megfelelő munkáját méltányosan megjutalmazandja. 

A f. e. jún. 11-én tartatott első választmányi ülésben Lukács Móricz 
ur választmányi elnöknek, gróf Festetics Béla választmányi alelnöknek, 
és Szilágyi Virgil pénztárigazgatónak, — műbíráló választmányi tagokul 
pedig e következők választattak meg : Barabás Miklós, Brodszky Sándor, 
Greguss Ágost, Heckenast Gusztáv, Hunfalvy János, Kéve József, Ligeti 
Antal, Molnár József, Orlai-Petrics Samu, Rosti Pál, Simonyi Antal.Telepi 
Károly, Than Móricz, Weber Henrik. 

Közlekedés. 
* {Pest-miskolezi vasútvonal.) Egy bécsi lap szerint, Lapeyriére, Ma-

niel, gr. Zichy, s több magyar úrból álló társaság a tiszai vasúttársaságtól 
a pest-miskolczi vonalat 20 millió forinton meg akarja vásárolni, mely Ösz-
szeget a tiszai társaság egy, Magyarországot Erdélylyel összekötő vasut 
készitésére forditandja. 

V e i r y e s h i r e k . 
* {A felső és alsóház elnökei) gr. Apponyi György és Ghyczy Kálmán 

hó 25-én indultak a fölirattal Bécsbe, s azt átnyújthatni, mult csütörtökre 
volt kilátásuk. 

* {Az államadósság) folyvást szaporodik. Az osztrák pénzügyminiszter 
számitása szerint ez évre 40 millióra kellett volna rugni, de az olaszországi 
fegyveres béke s az októberi politika Magyarországgal szemközt, a hadsereg 
költségeit annyira növelte, hogy a deficit novemberig 116 milliót fog tenni. 

* {Három font ezüstöt) találtak egy letartóztatott gyanus embernél 
Szegeden. Hogyan jutott hozzá, nem akarta kivallani, mig végre kisült, 
hogy bankócsináló-társulathoz tartozik. Czimborájánál 3000 ft. jó s 10,000 
forint hamis bankjegyre akadtak. 

* {A bécsi, márcziusi elesettek) sirjára emlékkő állithatását Schmerling 
miniszter ur kényelmesen megengedni méltóztatott. 

* (Haas Mihály) nem lett tábori püspök s nem is hagyta el Pestet, 
mint ezelőtt néhány hónappal a lapok irták, hanem folyvást a budai sz. fe-
rencziek kolostorában tartózkodott, s csak pár napja, hogy elutazott Triesztbe. 
Kisérje a szerencse! 

* (.4 horvátországi bán), bécsi tudósitások szerint le akar köszönni. 
-f- {Érdekes nyeremények.) A Berlinben Krollnál kiállitott nemzetgaz¬ 

dászat tárgyak kisorsolásánál a porosz király egy konyhamérleget s egy 
tuczat konyhakést, a királyné egy pár tyúkot s a koronaörökös egy vasfaze¬ 
kat nyert. 
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Vasárnapi Ujság 26-lk számához 1861. 
Teleki-gyászünnepélyek. 

— Asszonyvására, (Bihar), jún. 7. Május hó 5-én templomi ünnepélyes 
szertartás közt róttuk le amaz ősz bajnok néhai Pálóczy László iránt, végtisz¬ 
teletünket. 

A köztiszteletben élő lelkész A. S. ur igazi szónoki ihlettel foga fel s 
mondá el a tántoríthatatlan hazafi, a tiszta jellemű emberbarát s protestáns 
egyház erős bajnoka érdemének legkitünőbb pontjait. — Egyetértésért s az 
összegyűlt honatyák sikeres munkálkodásáért imát rebegett. Búsan szétosz-
lánk napi foglalkozásunk folytatására s elmélkedésére a hallottaknak. 

. . . Alig törlők le arczunkról a bánat fellegét s alig véstük be szivünk 
mélyébe a hallott beszéd legragyogóbb pontjait, máj. 12-én ismét búsan 
kong a harang, bánatos melodiájok megrezzenté keblünkben a fájdalmas hu¬ 
rokat vetekedve sietettt a becsületes földmives s igaz hazafi az egyház 
kebelébe . . . hol buzgó éneklés után — a bánat fellegével arczán — s a fáj¬ 
dalom tompa hangjával imádkozik szeretett lelkészünk buzgó hiveivel a suj-
toló Istenhez. — Egyházi beszéde alapigéi megdöbbenték a sejtve hallgató¬ 
kat s beszéde kezdő szavai fájdalmas sóhajt s csillogó könyüket csalának elő 
— mint profetát hallgattuk őt, ki magasztos ihlettel s elragadtatással kezdi 
gr. Teleki László jellemrajzát s élettörténetét körvonalozni; elmondá, hogy 
mit tett ő magyar nemzetért, hogy sziv-erei a legnemesebb férfiunak hazája¬ 
ért feszültek s pattantak szét — lefesté mikép munkálkodott az emberiség 
boldogságáért — rajzolá, hogy a lélek legdrágább kincseért, a szabadságért 
mely módon áldozta fel mindenét — majd kérte a magyarok Istenét, hogy 
őrködjék a virasztó nagy hazafiak élete fölött. Buzgó fohász után a Szózat 
éneklése közt, fájó szivvel, oszlánk szét, — szent fogadással keblünkben, 
hngy hazánkhoz örökre hívek leendünk. Lévay M. 

— Sopronmegyéböl, Eszterházáról panaszt vettünk, hogy bár ott má¬ 
jus 21-kén kihirdettetett a megyében a gyász gróf Teleki Lászlóért, e köz¬ 
hirré tett megyei határozat ellenére, a Rábaköz felső kerületi főszolgabiró 
ur beleegyezése és engedelméből, Kapuváron 3 helyen muzsika és dudaszó 
mellett vigadva tánczolt az ifjuság, azon az ünnepen (Sz. Háromság vasár¬ 
napján) melyen azonkivül is tiltatik a dombérozás és muzsika. 

— Tót-Pelsöcz (Zólyom), jún. 9. Mi is jún. 9-én gyász-istenitiszteletet 
tartottunk a nagy hazafiért az ev. templomban. A templom nagyszámu tót 
ajku közönséggel tömve volt. Tiszt. Muskuly ur híven tolmácsolá gr. Teleki 
László szenvedéseit a hazáért, s egyszersmind megfejté: hogyan kell a hazát 
szeretni és a hazáért áldozni. — Miután lelkész ur beszédét elvégzé, az is¬ 
kolás leányok és fiuk eléneklék orgona kisérete mellett a Szózatot. A gyász¬ 
istenitiszteletben minden vallásuak vettek részt. — Wagner Mihály. 

— Vaiszló (Baranya), jún. 10. Nálunk is, hol a néposztály nem akar 
hátramaradni ajtöbbi művelt megyék néposztályától, felszólítottuk jegyzőnket, 
Kmety Istvánt, hogy gróf Teleki Lászlónak gyászünnepélyét velünk együtt 
junius hó 9-én tartaná meg, mert már halála óta egy hó lefolyt. Mert a lelkész 
ur megtagadta azt, felső rendeletnél fogva, mert ő, ugymond, csak rende¬ 
letre teszen valamit. 

Erre a jegyző kijelenté, hogy hát két nappal előbb harangozzanak, 
majd ő fogja megtartani az ünnepélyt. A lelkész, a harangozást is meg¬ 
tagadta. 

Az idő elérkezett; a harangok hallgattak. 8 kisebb község elöljárói, 
közemberei, nők, leányok, még iskolások is szép számmal jelentek meg a 
jegyzői laknál és a városban, daczára az esős időnek. 

Délután két órakor a jegyző a városi és a vidéki népek a templomba 
siettek, onnét kijővén, hátramaradtak a gyászbeszédre, harangszó nélkül is 
szép számmal volt a nép a jegyző által mondott megható szónoklatnál, mely 
alatt különféle énekek, Szózat, Hymnusz énekeltettek, csak más vallásfele-
kezetüek nem juthattak a gyásztiszteletre — oka volt a harangnémaság, ugy 
annak is, hogy ezuttal nem a temetőben, hanem a piaczon tartatott meg a 
gyászünnep. 

— Balaton felvidék, junius 16. Vidékünkön, illetőleg : veszprémi helv. 
hitv. esperességünkben; valamint testvér prot. feleink egyházaiban is, hi¬ 
szem, hogy megtartattak a gyászünnepélyek. Részletesen elébb, és egyete¬ 
mesen Zalamegye részéről, folyó hó 8-án, a b.-füredi helv. hitv. egyházban, 
róttuk le kegyeletteljes adónkat. Az emlitett megye tisztikara, a szom¬ 
széd Veszprém-Somogymegyék egyes tisztviselői, s magánosok, ezrenként 
jelentek meg, osztozandók közös keservünkben. A nagy nap reggelén, egy¬ 
re kongtak a harangok, mignem az ünnepély kezdetét vette. S feltárultak 
az Ur házának ajtai, helybeli lelkész, nt. Somody Dániel ur, az ünnepély 
czélját röviden előadva, mint partot tört árviz, tömegestől tódult alsóbb 
osztályu atyánkfiainak osztálya az egyház belsejébe. Hasztalan, mindenki be 
nem férhetett, igen sokan künn, a szabadban maradtak. A szokásos, egy¬ 
szerü, mégis oly magasztos, sziv lélekhez szóló prot. kultus, a fennnevezett 
esperességbeli egyházi hivatalnokok, s világiakból régóta alakult ének- s 
dalegylete által vette valódi kezdetét. — Egyházi részről szónok t. Pap Gábor 

kezest tartott az üdvözült felett. A t. cz. szónok urak beszédei sajtó alá ke-
rülendnek, s rövid idő mulva napvilágot látnak. 

A hálátlanság bűnébe esném, ha meg nem emliteném a gyászravatal, 
ugy az egyház belsejének gyász kelmékkeli diszitése körül sokat fáradott, s 
buzgolkodott Vadnai Rudolf ur hazafias érdemeit. Valamint veszprémi 
nyomdatulajdonos Ramasetter Károly ur is, az alkalmi gyászének-szövege¬ 
ket, 500 példányban dij nélkül — kiosztás végett — kinyomatta. 

A gyász-szertartást végezők nemzeti zsoltárunkkal. Megyeilcg igy 
róttuk le tiszteletadónkat, azt tettük, mit tenni tartozánk. — Cs. K. D. 

— Szombathely, jún. 16. Vasmegye közönsége e napon mutatá föl gróf 
Teleki László megdlcsőült szellemének azon hálás emlékü gyászistenitiszte¬ 
letet, melyen a sötét gyász között fényesen bebizonyult amajósige:,,a ham¬ 
vaknak is missiója van." 

A megyeháza előtt, gyászba vont, a megdicsőült arczképével, s fekete 
lobogókkal diszitett emelvényü szószékről helv. hitv. lelkész Koós, s ev. lel¬ 
kész Rohner hirdetek, az ugynevezett „Széchenyi-tért" elfoglalt nagyszámu 
közönség előtt, a szentirás alapján, a legtisztább honszerelemnek még a leg¬ 
mélyebb fájdalomban is oly vigasztaló, oly buzditó igéit, amaz szép hason¬ 
lataival s elmélkedéseivel, vallásos — emez lelket emelő imával, saz 1848-ki 
törvényeinknek az isteni szeretetre s az örök alapon nyugvó keresztyén val¬ 
lásra visszavitte épen oly igaz mint gyujtó, majd könyekig megható fejtege¬ 
téseivel — hazafias szellemben. Igazak lőnek a jeles szónok szavai, hogy e 
Széchenyi tér Teleki gyászemlékével — a nemzeti ünnepek helyévé szentel¬ 
tetett : e téren, ez ünnepen a vallás és hazafiság, a testvériség, szabadság, 
egyenlőség, a halál s fóltámadás ölelkezett. 

A szószék eiőtt szintén gyászba vont emeleten a pápai ref. főiskola if¬ 
juságának ének kara, az egyházi beszédeknek megfelelőn vallásos, s hazafias 
„gyászhangokat" énekelt, ugy, hogy a nagy közönség kiérdemlett méltány-
lata, s elismerése után is ez ünnepély méltóságából és fényéből a legszebb 
sugár őt illeti. E közelismerést, s hazafias szeretetet törekedett is viszonozni, 
ez ünnepély után, a közebédnél, a városi ligetkertben, ugy Sárváron s Kis-
Czellben elmondott dalaival szép emléket hagyott maga után. A mi pedig 
leglélekemelőbb volt, el nem hallgathatom — a helybeli kath. tanuló ifjú¬ 
sággal oly testvéries barátságot kötött, minél szebben alig lehet bebizonyi-
tani, hogy ez ünnepély tisztán nemzeti volt, s nagyjaink halálában minden 
vallás, s érdek különbség elhal — s nemzetünk feltámadása van . . . Ugyan¬ 
ezért meg kell emliteném Szombathely lelkes izraelfiait, kik az ifjuság elfo¬ 
gadásában versenyeztek, Sárvárt és Kis-Czellt, mely utóbbi helyen még a 
szomszéd községekből is megjelenvén, zászlók kiséretében üdvözlő lövések 
között virágokkal ellepve vonult be közkedvességü indulóját dalolva — az 
ifjuság. — Csepely Sándor. 

— Páty (Pest), jún. 21. (Teleki gyász.) Jún. 7-én t. Báthory Dániel s. 
lelkész ur a nép által felkéretett, hogy 9-én, mint vasárnapi napon, szentel¬ 
jük sziveinket gróf Teleki László eléggé meg nem könyezhető gyászos 
emlékezetének. Ugy lőn, mint a nép óhajta. 8-án Finta József helybeli pol¬ 
gár által vett gyászlobogó a ref. torony ablakában kitüzetett, s ott egy hétig 
lengett. A torony érez nyelvei, három napon keresztül, naponkint ugyan¬ 
annyiszor tolmácsolák mély bánatunkat. 

Jún. 9-én a nép fájdalomtól illetett kebellel jelent meg valláskülönb- > 
ség nélkül, nem a koporsó, nem a sir mellett, hanem Istennek kézzel csinált 
templomában. Hol dicsőült nagy halottunk szelleme lengte át egész valón¬ 
kat, s mintha hallatta volna intő szózatát : „Nem köny az, mit e hon fiától s 
kedves feleimtől kivánok, hanem szeretet; e hazának, e nagygyá leendő hazá¬ 
nak valódi szeretete!" 

Mi után a gyászének elhangzott, s. lelkészünk a gyászszal bevont szó-

ur. alkalmi imája után, gyászbeszéde vezérfonalául felvette s elolvasta, a 
szent igéket, melyeket irva találunk : Birák könyve XIII. r,, 22-ik versében : 
meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk, — Utána világi részrőli szónok, 
t. Kerkápoly Károly pápai főiskolai bölcsészet tanára, s akadémiai r. tag, 
valóban akadémiai, azaz tudományos, történelmi igazságokkal teljes érte-

székbe lépdelt. Hol is szivreható megrázó imája által az egész gyülekezetet 
könyekre fakasztván, azután Jeremiásnál 45. 3. felvett ezen igék szerint : 
„Jaj nekem mostan, mert az Ur egyik bánatomra más bánatot adott," öreget 
és ifját egyiránt, sirásra fakasztó beszédet tartott. 

Mi egyszerü falusi nép levén, kedvelt szónokunknak megható beszé¬ 
deért, melyben e haza keserü bánatát és gyászát, valamint a dicsőült nagy 
férfiak érdemeit élethűen tolmácsolá, fáklyászenével nem tiszteleghetünk, 
hanem szentül fogadjuk, hogy e hont, mely születésünkben bölcsőnk, éltünk¬ 
ben táplálónk, holtunkban nyugtot adó sirunk, nem szóval, de tettleg is, 
szeretni fogjuk, s ha kell, érte éltünket is feláldozni csekélynek tartjuk. 

Mi njság? 
* (Gróf Waldstein János főispán), a ki, mint tudva van, a bécsi mű-

egyesület elnöke, s különben is nagy műbarát és műértő, az épitendő aka¬ 
démiai palota ügyébe egy fontos czikkei szólt bele, melyben a többek által 
pártolt ódonszerü góth stylt e czélra hasznavehetlennek állitja. Sokan fogják 
helyeselni e nézeteket s mi is elmondhatjuk, hogy véleményeink találkoztak. 
Olvasóink emlékezni fognak, hogy lapunk már hónapokkal ezelőtt beszélt 
ily irányban. Gróf Waldstein szerint „vannak és lehetnek góthszerü indó¬ 
házak, pályaudvarok, őrházak, — ezek nem mondanak semmit;de góth aka¬ 
démiák nem lehetnek, mert ezeknek kell Mondaniok valamit és ezt góth 
stylben kifejezni nem lehet. A magyar akadémiából a köveknek is azt kell 
hangoztatni : Magyarország nem volt, hanem lesz." 

* (Sz. k. Bártfa városa) Deák Ferenczet díszpolgárrá választotta. 
Vas. ITJ8. 26. sz. — 1801. 

*_ J;/_» *jf • .t'£'*-.. - '^^tj^. 
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* (Hollósy-L.-né asszony) Egerben páratlan kitüntetésben részesült. 
Az ottani kisdedóvó intézet javára szépen jövedelmező hangversenyben 
közreműködvén, az egriek koszorúkkal, virágokkal, alkalmi költeményekkel 
elárasztották s fehérbe öltözött leánykák álltak ki fogadására. 

* (Steyer Ferencz) bécsi operaszinházi első tenorista júl. elején ^ kezdi 
vendégszereplését a nemzeti szinpadon. Megnyerése által az igazgatóság a 
közönségnek kedves szolgálatot tett. 

* Beszélik, hogy az angol kormány Dunlop ur helyébe uj ágenst küld 
Pestre, ki Price őrnagy személyében hozzánk már el is indult. 

* Pécsett egy megyei huszárt, nehány mellette elmenő fegyveres 
financzőr „te kutya" köszöntéssel szólitott meg. Ez a köszöntést természe¬ 
tesen hasonlóan viszonozta. Erre a csapat civilisátor a magányos huszárt 
megrohanta s agyba főbe verte. A vizsgálat foly, s az elégtétel nem fog el¬ 
maradni. . , 

— (Fölhívás a budai népszinház ügyében.) Több egyetemi polgár által 
a lapokban közzé tett nyilatkozat folytán alóljegyzett bizottmány tisztelettel 
fölkéri a népszinház ügyében kibocsátott adakozási ivek t. gyűjtőit, misze¬ 
rint a már begyült összegeket sziveskedjenek mihamarább a következő há¬ 
rom helyre, u. m. Áldásy Antal budavárosi főkapitány hivatalába, Fésüs 
György bizottmányi tag, Lipótváros főút 15. szám alatti, és Lippert József 
ügyvéd mint bizottmányi titkár, Nádor-utcza 3. szám alatti lakására bekül¬ 
deni; — a hol is az átadott összegek nyugtatványoztatni fognak; a bizott¬ 
mány által kibocsátott gyűjtő ivek Lippert József bizottmányi titkár által 
vagy fölcseréltetnek, vagy a t. gyüjtők tetszése szerint továbbá is a gyűjtés 
folytatásul kéznél maradnak. A már begyült összegek gyors beküldését a 
megkezdett munkálatok fenakadás nélküli folytathatása, és azon körülmény 
teszi szükségessé, hogy a német színházak igazgatója hazai színészetünket 
már csak julius hó 10-ik napjáig engedi a budai szinkörben működni, ennél¬ 
fogva megkettőztetett munkálattal sietnünk kell a budai népszínházát julius 
hó°végére elkészíttetni. Budán 1861. Junius 24-én. — A budai népszinház 
alapítását segélyző bizottmány elnöke : Aldásy s. k. 

— (Felszólítás a vidéki színészekhez.) A kassai szinházat, melyből a tél 
szinidény alatt 10 éven. át volt számüzve magyar szinészetünk, e nemes város 
honfias érzelmü alkotmányos tanácsa ujonnan visszaadta a magyar sziné¬ 
szetnek, s annak igazgatását három egymásután következő évre alólirtnak 
engedte át,— mely okbóléna bennem helyezett bizalomnak megfelelni óhajt¬ 
ván, elhatároztam a jelenleg vezérletem alatt álló színtársulatomat a körül¬ 
ményekhez képest lehetőleg megerősíteni s alakitani. — Felszólítom ezért r 
vidéki szinészet mindkét nembeli egyéniségeit, kik magukban tehetsége 
éreznek, f. évi oktober I-ső napjától a jövő 1862-ik évi virágvasárnapig i 
velem szerződésre — mások felett előnynyel birand egy elsőrendü szerelmes 
és egy jó népszínmű énekes., továbbá begyakorlott kardalnokok — s nők, 
tánezosok s tánezosnők, végre egy szakértő szinházi ruhatárnok — kezdők 
szerződésre nem számithatnak — e tárgyban az érdeklett egyéniségek bér¬ 
mentes leveleiket igényeikkel együtt sziveskedjenek egyenesen hozzám Nagy 
Váradra sept. hó I-ső napjáig utasítani. — Kelt Nagy-Váradon, jún. 25-én 
1861. — Latabár Endre, a kassai szinház igazgatója. 

* A kassai, magyar pénzen épült szinházat, tehát végre valahára sikerül 
három évre magyar színtársulatnak adni ki. 

— (Női szörny teg.) Borsodmegyéből Tibold-Daróczról május 23-áró 
irják : Egy szivrázó eseményről teszek emlitést. Kacs hirneves fiók egyhá 
zamban e hó 18-án délutáni 4—5 óra között egy idsgen ismeretlen nő jelen 
'meg, egy csinosan felöltöztetett körülbelől 2 éves kis leánykával, ott megj 
hált, s reggel pünkösd I-ső napján. Eger felé vette utját. De.az ártatlan ki 
gyermeket^ libapásztorok pünkösd reggelén a patakban betaposva látták 
Vannak, kik állitják, hogy ezen szörnyetegnőt, látták távolról, hogy a pa¬ 
takba ki és bejárkál, de csak azt vélték, hogy a lábait mossa, és áztatja, -
azonban e szivtelen tigris a kis leány fejét, hátát taposta a falu alatti iszapo 
vizbe. — Mielőtt a falut elhagyá, a kis libapásztorok állitása.sz.erint — < 
vadlelkü idegen nő többször nézett a folyó felé — és jajgatását is hallak 
Talán a lelkismeret mardosáí! Felbonczoltatott az ártatlan hulla, és ma té 
tetett a sírkertbe, Isten óvjon ily szörnyetegektől! a nyomozás elrendeltetett 
de hol akadhatni már e pogányra? — Rakovszky Ignácz, 

— (Adóbehajtás Bor os-Sebeim.) Jún. 24-éről irják innen : A váratlai 
vendégek dsidások képében vidékünkön is megjelentek Finger adóinspektoi 
s a butyini adóhivatalnokok vezetése alatt, és nem igen válogatták, hogy k 
az adós, hanem azt nézték, hol van jobb hely s több enni-inni valo. — Sze¬ 
rencse, hogy kevés ideig tartózkodtak, mert az adó nyakra főre fizetődött, 
s többnyire csak a birtokosabbakat zaklatták, a környékbeli román atyafia¬ 
kat nyugton hagyták — a községi elöljáróknak meg volt ugyan hagyva 
hogy az adó főkönyveket ne adják ki, de mit ért az, midőn az őszszel a 
adóösszeirás két párban küldetett be, s az egyik példány az illetők kezeiné 
maradt! tehát könnyü volt tudniok, kire mennyi van kivetve. — L. L. 

*'(Á csongrádi adó-exequálók) eljárásából még egy pár példát érdeme 
fölhoznunk, Egyik aranygalléros törzstiszt saját kezével hasította ^ le egj 
(nem is. mondjuk, hogy fegyvertelen) polgárnak fülét; mig egy másik, ér-
deinjeles cs- k. vitéz osztr, tiszt egy csöndes polgárt saját kezével ugy lökött 
le a,lépcsőn, hogy az kificzamodott lábbal, véresen rogyott össze. Szóval, a 
cspngrá4| executorok finom, czivilizált emberek, 

* Az Esztergomban adót exequáló katonaság o napokban Pestre érke 
zqt.tj d£ helyökbe mások települtek, kik először is a megyeházat foglalták 
el, A megye ügyeit most az utczán egy sátorban intézik. 

* (A f.-f<thérmcgye,is udvarhely széki honvédsegélyzö egylet) elhatározta, 
hogy Fehér egyházán megvásárolja a lapunkban annyiszor emlegetett földet 

IOI két halom alatt az 1849. júl. 29-ki csatában elvérzettek, s köztük Petőfi 
Vándor hamvai nyugszanak. Midőn az illető birtokosok, u. m. Joanovics Za¬ 
kariás, Jonicsa Maria, Toma Lopa és Stájer Michail, annak kárpótlás mel-
3tti átengedésére fölkérettek, részükről az volt a testvéries válasz : „hogy 
ik nem kivánnak semmi váltságot részükért, s szent kötelességüknek tárt¬ 
ák, azon kis áldozatot a haza oltárára letenni, annál is inkább, mivel azon 
íalmok alatt igen sok román atyánkfia tetemei nyugszanak, kik magyar 

testvéreikkel szeretett hazánkért együttcsatázva vérzettek el." Fogadják 
derék román hazánkfiai a testvéries nyilatkozatért s önzéstelen szép tettö-
kért részünkről is a szives elismerés nyilatkozatát. 

— (Békésmegye juniusi közgyülése) egyike volt a legérdekesebbeknek, 
lőször is Pálóczy és Teleki emlékezetének jegyzőkönyvi megörökítése in-

litványoztatván, a megye főjegyzője Szathmári Károly állott fel, és tartott 
i közönség lelkesülésének kitöréseitől többször félbeszakított beszédet Te¬ 
leki felett, melynek végeztével a szónokot szünni nem akaró éljenzés üdvö¬ 
zölte, beszédét pedig a megye kinyomatni, s a közönség közt szétosztatni 
rendelte. Ezután a lemondott másodalispán helyének, uj választás által be¬ 
töltésére kerülvén a sor, a közönség Szathmári Károly és Karassiay István 
nevét hangoztatta, s a mint a kiáltások erejéből ki lehete venni, ha szava¬ 
zásra kerül vala a sor, alkalmasint Szathmári mellett lett volna a többség, 
de ő, mielőtt ez történt volna, előadván, milyennek kell lenni a mai körül¬ 
mények közt egy alispánnak, ilyen formán végezte beszédét : „En a megyei 
ílet terén sokkal inkább ujoncz vagyok, semhogy e tulajdonokat jelenleg fel 
:,udnám magamban találni, azért oly szerepre, melynek képességem meg nem 
felelhet, nem is vállalkozhatom. Annálfogva magam iránti kötelességemnek 
teszek eleget, midőn a választók bennem helyzett bizalmát ezuttal megkö¬ 
szönve, főispán ur ő mlgát határozottan arra kérem, hogy az alispáni candi-
datióból engem mindenesetre kihagyni méltóztassék." Ennek folytán az el¬ 
nök Karassiay Istvánt jelölé ki alispánnak, de még azután is oly sokáig 
hangzott a Szathmári neve, hogy főispán urnak figyelmeztetni kellett a kö¬ 
zönséget, miszerint a candidatió ellen tiltakozót erőltetni nem lehet, a vég¬ 
zés pedig már kivan mondva is, annálfogva a választás befejeztetett. Fő-
pénztárnokul a derék Bdiczey István lemondása folytán, a tiszteletben álló 
Justh István választatott meg, ki ezen hivatal elvállalásával elvbarátainak 
hozott nemes áldozatot, hogy egy forcirozott fölléptetést kiparirozzanak. 
Még egy táblabiró és esküdt választás után több tiszteletbeliek neveztetvén 
ki, az adó ügyrs került a sor. A határozat az lett a mi az egész országé. 
Hanem élénk vitát keltett Gyula város elöljáróságának a miatti megtámad-
tatása, hogy ez, az 1504. 1-be már majd-majd beleesett. Több ideig tartott 
éles nyilatkozatok és igazolások után megrovó határozat hozatott, mit a 
főjegyző tolla igen kímélő, és kiengesztelődésre vezető modorban tett fel. Az 
ujonczill tőség kiegészitésére pótsorozást rendelő helyt, rendeletre a megye 
tagadólag felel, mint szintén a szabndságos katonák berendelésére is, hivat¬ 
kozván az 1790 : 19. t. cz.-re. Benedek táborszernagy ismeretes napiparan¬ 
csáról Szathmári Károly tartott egy kemény beszédet, melyben minden meg 
volt mondva, a mit mondani kellett, s oly végzés volt benne indítványozva, 

hogy t. i. ne szóljon a megye hozzá se — a mit a beszélő, helyzetünk 
nehézségére figyelmeztetve, a szentirással támogatott, Esaias intő szavait 
idézvén, ki igy szól hozzánk : a ti erösségtek abban vagyon, ha csendesség-
ben maradtok. Beszédét közhelyeslés kisérte s inditványa egyhangulag el¬ 
fogadtatott. A felsőbb törvényszékek megalakítása feletti megyei feliratok 
kerülvén szőnyegre, ismét a Szatlnnári Károly inditványa fogadtatott el, ki 
hivatkozván azon törvényekre, melyek szerint a curiának és váltótörvény¬ 
székeknek régi tagjai nem mellőztethetnek, elvárja azoktól, kik ezeknek jo¬ 
gosan igényelhetett helyébe kineveztettek, hogy a nekik nem competáló 
székekből lépjenek ki. — E megyében lévő rendezett városi tanácsok több 
oly dolgokat követvén már el, melyekből az látszik, hogy hatáskörük felől 
nincsenek tisztában, s némely részben már alakítva is ugy vannak, hogy nem 
is lehetnek tisztában : egy küldöttség neveztetett ki, mely az illetékességet 
esetről esetre meghatározza, s a városi tisztviselők képességére is mértéket 
vegyen. — A jövö megyegyülés augusztus 5-én lesz. — D. L. 

(Egy pár szó a. volt segédjegyzökröl.) Aradmegyéből, Boros-Sebes¬ 
ről, jún. 19-ről irják : Midőn a mult évi okt. 20-iki diploma kijött, minden 
honfi keble azon érzettel telt el, hogy a hosszas szenvedés után enyhülend a 
fájdalom, s kik ön hibájok nélkül több éven át a munkásság terérőli leszo¬ 
rítás, nélkülözés sbujdosásnak voltak kitéve, azokra is felviruland a nap. Mit 
elősegitett még azon hit is, hogy a volt honvédekre, kik — mig mások az 
emlékezetes két évben honn ülve — a bukott kormány alatt jó hivatalokban 
részesítettek, addig ök nem csak mindenöktől, de jobbára kereset forrásuk¬ 
tól is elestek, különös tekintet leend : de fajdalom ! ha ebben a részben né¬ 
mely helyt történt is valami, a mi környékünk kevéssel dicsekedhetik. — 
Az alkotmányos élet kezdetével jutott ugyan egyeseknek szerencse, hivatali 
állást nyerhetni, de annál szomorubb a segédjegyzők sorsa, pedig kik közt 
van több honvéd, mint ezek közt? kik bárha elég képességgel birnak, de 
mégis üldöztetve kénytelenitettek magokat más megyebeli jegyzőknél a 
legcsekélyebb fizetésért is, csak hogy élhessenek, jobb idők beálltáig meg¬ 
húzni; s most midőn hosszas szolgálatuk után az előmehetés biztos remé¬ 
nyében éltek, szomoruan kell csalatkozniok, hogy ha valahol jegyzőség vagy 
üresedésbe jött, vagy felállittatik, vagy egy jegyző kitétetik, oda nem |any-
nyira a népakarat, mint pártfogás és beavatkozás utján, egy más helyről 
kitett jegyző, fiscalis, földesur, vagy a világ botrányára a bukott rendszer 
hivatalnokai jutnak be, — s még ezek felett azon nem is remélhetett kelle¬ 
metlenségben kell részesülniök, hogy a helyett, hogy a változás beálltával 
vagy azután határozatilag kimondatott volna a segédjegyzők szükségtelen-
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segé, most meg fizetés nélkül bocsáttatnak el. — A bukott kormány hiva¬ 
talnokait, bármily csekély ideig szolgáltak, egy évi fizetéssel biztositotta, — 
elhagyhatná-e tehát e megye fiait minden segedelem nélkül ? Nem, az nem 
lehet, annál is inkább, minthogy a segédjegyzők közül egy sincs, ki mint 
mesterség nélküli csak egy félévig is fentarthatná magát, főkép ha csalá¬ 
dos. — L. L. 

* (Czelder Márton), losonczi ref. segédlelkészi állomását odahagyva, 
a Dunafejedelemségekben elszórt magyarok közé még a mult őszszel missio-
narius körutra indult. Azóta megjárta Törökország pár nevezetesebb váro¬ 
sát is, s mindenütt talált egy-két magyar családra. Galaczon nem alsó rend¬ 
ből való 16 magyar ifjúval találkozott, kik Garibaldihoz igyekeztek. Fárad¬ 
ságos utjában Ibrailánál spionok, Szilisztriánál vihar vette körül, s éjjelre 
az ottani magyar orvoshoz beszállván, török rendőrigazgató lepte meg, ki 
szard őrnagynak vélte. Csinos uti kalandok! 

* (Oly furcsa, hogy szinte hihetetlen!) A M.O. a következő hadi tudó¬ 
sitást hozza : ,,A budai várat jún. 23-án alkonyaiban nem csekély veszély 
fenyegette — — azon 30 emberből álló lovas bandérium részéről, mely a 
bérmálási körutjából Békás-Megyerről visszatérő herczeg prímást visszaki¬ 
sérte a fővárosba. A dolog ennyiből áll : A mint a sebes kiséret a budai u. j 
n. fehérvári kapuhoz közeledett, a tiszt az ott álló őr híradására, ki mindig 
az ellenséget lesi, a nagy porfellegből kiragyogó nemzeti zászló alatt roha¬ 
mot gyanitván, a főőrséget fegyverre szólitotta s a kaput bezáratta. Persze 
hogy kisült azután a tévedés s a parancsnokié tiszt illő bocsánatkéréssel 
eresztette be a kapun az ország főpapját. 

— (Farkas vadászat). Lenti (eredetileg Nempthi, Zalában) jún. 20. 
Ama zsarolások mellett, melyek édes hazánk különféle tájaina hazai vagyont 
a tatárjárás óta ismeretlen módon pusztítják, — értem az adó-executiot — 
nem kevés kárt okoznak e rengeteg erdőktől környezett vidéken a farkasok 
is, melyeknek kiirtása a közjó tekintetéből, nemcsak az illető vidékbeliek, 
— de minden honpolgár előtt egyaránt érdekes lehet. Két ily farkas-vadá¬ 
szatról kivánom becses lapja olvasóit tudósitani; részint hogy a nempthi 
uradalmi tisztségnek ez ügyben már tavai is kifejtett s mindkét évben sike¬ 
res fáradozását Kitüntessem; részint — mert a jó példa vonz — azért, hogy 
ezáltal mások is hasonló irtó-vadászatok tartására ösztönöztessenek. Mind¬ 
két esetben a nempthi uradalmi tisztséget illeti a kezdeményezés, melynek 
felhívására a zalamegyei nempthi és lenti-kápolnai lakosok tömegesen siet¬ 
tek segédkezet nyujtani s megmutaták ezáltal is, hogy a szilárd akarat s 
egyetértés — mire napjainkban oly nagy szükségünk van — mily szép ered¬ 
ményt képes kifejteni. A vadászat a nemphti és lenti-kápolnai helységek 
közt fekvő 30 holdas erdei vágásban történt, mely vágás az emlitett két 
községtől mintegy '/4 órányi távolságra, középen fekszik; — e helyen a mult 
évi jún. hó 10-ik napján tartott vadászat alkalmával 4 db. öreg farkas löve¬ 
tett agyon, és pedig az első himfarkast P. F , ; a 2-ikat, nőstényt W. A.; a 
•3-ikat, hímet, Sz. K.; a 4-diket, nőstényt, P. J. ejtette el. A f. évi jún. 9-iki 
vadászat alkalmával szintén kedvezett a szerencse : ez alkalommal K. I. egy 
him-, P. B. pedig egy nőstény-farkas elejtése által lettek a nap hőseivé. 
Ugyanezen napokban a nempthi uradalomhoz tartozó szilvágyi község hatá¬ 
rában az ottani erdő-őr, Smekál Antal, 8 farkas-kölyköt fogott el; és igy 
egy év alatt 14 db farkast pusztitott ki a lövői szolgabirói járásbeli vidék a 
mostani alkotmányos tisztviselők nagy örömére, kik a veszélyesek kiirtásán 
mindig örvendeni tudnak; míg ellenben a bukott rendszer emberei ily ese¬ 
tekben is a formalitások megtartását s engedély kérelmezését szigoruan 
megkivánván, — az illető lakosok sokszor inkább károkat szenvedtek, hogy¬ 
sem az előttük nyűggé vált régi rendszer hivatalnokai előtt engedélyért 

esengjenek. Sok szépet irhatnak még e helység s környéke életrevalósága s 
hazafiaa törekvéseiről, mint szintén szépeink honleányi erényeiről is; azon¬ 
ban ezekről irni más alkalomra tartván fenn magamnak a szerencsét, ez¬ 
uttal bezárom tudósításomat azon forró óhajtással, bár annak idejében más 
fajtáju vadainkon még nagyobb pusztitást vihessünk végbe.— Török Dávid. 

"(Mayall Tamás) Londonban gőzágyut talált föl, melynél töltést, 
tisztítást, szóval mindent, gőz végez. Még megérjük, hogy valaki gőzkato¬ 
nákat is talál föl! 

* (Csongrádról irják.) F. hó 18-án egy adóbehajtó sereghez tartozó 
katona töltött fegyverével ide s tova czélozgatva, miiit mondják, véletlen¬ 
ségből meglőtte K. Victor nyugalmazott tanitó leányát. A szomoru esemény 
nagy részvétet gerjesztett. A szülék szegénysége miatt a város vitte a teme¬ 
tési költséget s a temetésen a tisztek a katonaság egy részével szintén meg¬ 
jelentek. A tisztek aláirási ivet is nyitottak egymás között a szerencsétlen 
anya részére. A tettes el van fogva. 

— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez ujabban bekül¬ 
detett : 

Gróf Teleki László emlékszobráraiMezölakról többen Seregély György 
által 38 ft 43 kr. (Ez öszveget ideiglenesen a pesti takarékpénztárba tettük 
le. Szerk.) 

(A mezölaki egyes adakozók nevei : Békási Gyula szolgabiró 20 ft, Ferenczy Sán-
Jor 5 ft, Ferenczy Jenö 2 ft, Babics Jakab 2 ft, Seregély György lelkész 60 kr, Heresi 
Lajos tanitó 25, Felsó-Ruzsás János 1 ft, Pipok István 20 kr, Tóth György István 10 kr. 
Alsó-Ruzsás György 10 kr, Pipok Mihály 10 kr, Bábi László 10 kr, Babi-Bolla Ferencz 
20 kr, Bálmt István 10 kr, Bolla János 10 kr, Ifj. Bolla István 10 kr, Simon Ferencz 20 
kr, Bálint György 20 kr, Sári Ferencz 10 kr, Toth Mihály 10 kr, Bóna György 10 kr 
Ruzsás János 10 kr, Nagy György 10 kr, Nagy Jánosné 10 kr, Simon János biró 20 kr, 
Ruzsás Bolla István 10 kr, ifj. Simon István 10 kr, Balint Ferencz 10 kr, Baki Ferencz 
10 kr, Varga József 10 kr, Köz-Bolla Ferencz 10 kr, Szabó István 10 kr, Szabó János 
10 kr, Szabó Ferencz 10 kr, Csákvári György 8 kr, id. Tapsonyi István 10 kr, F.-Bolla 
János 20 kr, id. Simon István 10 kr, ör. Bolla István 10 kr, Bolla József 10 kr, Dömötör 
János 20 kr, Nagy István 10 kr, Simon Mihály 10 kr, Toth Mihály 10 kr, Baki György 
10 kr, Toth György János 10 kr, Torbók György 10 kr, Német György 10 kr, ifj. Tap-
sányi István 20 kr, Bata György 10 kr, Zs. Ruzsás György 10 kr, Szij Mihály 10 kr, Ta¬ 
kács György 10 kr, Boka Gergely 20 kr, Boka János 10 kr, Toth Péter 10 kr, Toth Imre 
10 kr, Toth Józsefné 10 kr, Tapsooyi János 30 kr, Takács János 20 kr, Bolla István ko¬ 
vács 20 kr, Ruzsás István 10 kr, Bolla László 10 kr, Sör György 10 kr, Sós István 10 kr, 
Német István 10 kr, Koncz János 10 kr, Szeder Ferencz 10 kr, Tüske István 20 kr 
összesen 35 frt 43 kr.) 

A szükölködő horvátok számára : Tisza-Szalókból, hol maj. 29. a hor¬ 
vát testvéreinkkel való egyesülés reményében és tiszteletére, ünnepet ren¬ 
deztek a lakosok, többen Juhász András közpolgár által 16 ftot50 krt küld¬ 
tek be. (A pénz postai uton azonnal Zágráb város polgármesterének külde¬ 
tett meg. Szerk.) 

(A tisza-szalóki adakozók : Magyar János 1 ft, DobcSczky László 1 ft, Csurilla Já¬ 
nos 1 lt, Valczl Bálint 2 ft, Kherndl György 2 ft, Sulyovszky Károly 2 ft, ifj. Magyar 
János 1 ft, Simkovics Sándor 1 ft, Für Gyula 1 ft, Magyar György 1 ft, Tompa János 
1 ft, Miskolczy Pál 2 ft, Csurilla Szidónia 25 kr, Csurilla Gizella 25 kr. Összesen 16 ft 
50 kr.) 

A pesti honvédseqélyzési alaphoz : Az orosz határszélről egy névtelen 
(volt honvédhuszár), ki a kápolnai csata emlékére havonkint egy közvitéz 
járulékának lefizetésére kötelezte magát, a mult martius hóra eső összeo-et : 
3 ftot. ° 

Táncsics Mihály családja számára : Az orosz határszélről egy névte¬ 
len (volt honvédhuszár), önkénytes kötelezettsége szerint (1. V. U. 16 szám) 
a mult ápril hóra eső összeget; 5 ftot. 

Gróf Széch-nyi emlékszobrára : Pétervásárról Haits Lajos 50 kr. 

Szinházi napló. 
Pént'k, jún. 21. „Falura kell mennie'' vigjáték 3 felv. Francziából 

germanizált s az egész germanizáltsággal magyarba átültetett darab. Előad¬ 
ják minden esztendőben, mikor a nagy meleg kínozza az emberiséget, s 
midőn mindenki azt vallja Pesten, hogy csakugyan „falura kellene menni." 
Eendesen meg is nézi mindig egy pár ember, a kit a nagy hőség sem bir 
visszatartóztatni a színháztól. Egyébiránt ideje volna már egyszer, hogy 
vagy az eredeti franczia szöveg szerint („Le mari á la campagne") adják e 
darabot, vagy pedig egészen magyarizálják, de azok a Drang Ferdinándok 
s egyéb német jellemű urak és asszonyságok sehogy sem illenek bele e kü¬ 
lönben elég érdekes vígjátékba. 

Szombat, jún. 22 „Bán bank," Erkel operája 3 felv. A szép művel 
mindinkább megbarátkozik a közönség. Egyes részletek már nép¬ 
szerűekké váltak s az utczán is halljuk dudolni. Maholnap már a siplá-
dások is kínoznak velök. Közönség, daczára a forróságnak, most is szép 
számmal. 

Vasárnap, jún. 23 „Kisértet,'' népszínmű 3 felv. Szigeti. A vasárnapi 
közönség is megritkult. Friss levegőt és zöldet keres, — Sass István uram 
és hüséges Fodrák Mihály diákja maguk is inkább szerettek volna ilyenkor 
valami omnibuszban a Zugliget, felé vándorolni. 

Hétfön, jún. 14. „Az élet szinfcifqj/' Eranczia vigjáték 5 felv. A kis 
közönség igen jól mulatott. 

Kedden, jún. 25. „Don, Juap,".Opera .3 fi?lv,Irta H{azfirL Örökgzépségű 
zene, melynek mindig akad hallgatója. Az előadás összevágó volt. A czim¬ 
szerepet Bignio igen szépen énekli s igen szögletesen játszsza, Kár ezért a, 

gyönyörü hangu fiatalemberért. Táncziskolába kellene járnia, vagy egy évig* 
talán megtanulna járni s mozogni. 

kei notárius' 
hosszu szünet után ismét láthattuk a szinpadról leszorított Nagy-Zajta 
Zajtay uramat. De nem nagy köszönet volt benne. Megyeri óta „notárius"-
nak való, komoly méltóságú színészünk még mindig nincs. Most Szilágyi 
Sándor vállalkozott e szerepre s láttunk egy humortalan, száraz kiabálót, 
kiben árnyéka sincs meg azon tekintélynek, melyet, a „magistrat.ualis per¬ 
sona", a nptárius, arrogál magának. Zajtay uram épen ezen méltóságteljes 
magatartásánál fogva válnék komikussá, midőn különféle viszontagság éri,, 
midőn a bika megkergeti, midőn a vasasnémetek megénekeltetik, vagy mi¬ 
dőn a szinházban Othellónak neki rohan s a vad szerecsen dühétől a derék 
magyar menyecskét megszabadítja stb. Baczur Gazsit Némethy adta, Hop-
fenserfőzőt Szerdahelyi (e kettő volt a legjobb alak). Átalában azon véle¬ 
mény uralkodott a szinházban, hogy Molnár színtársulata Budán e népszín¬ 
művet sokkal összevágóbban szokta adni. A szerepnemtudások s a segéd¬ 
személyzet részvétlen, értelmetlen belebámulása az előtte folyó párbeszé¬ 
dekbe, mint máskor, ugy ma különösen kitünt. — A darab „uj kidolgozása" 
nem hozott elő lényeges változásokat. Nagyjában megmaradt a régi peles-
kei notárius. Egy pár változtatás, a mit észrevettünk : a hortobágyi juhá-
szok^a könyvolvasásnak adták magukat s egy kalendáriummal traktálják az 
oda vetődött nótáriust; a betyárok sajnálták, hogy a zsandárok elmultak, 
kiknek fényes sisakját messziről meg lehetett látni s a végin a hajdani me-
xiqoi vőlegény helyett egy igen mulatságos alak., egy csa,szlaui czivilizátor 
jön elő esernyője s kutyája társaságában, hogy Hopfen leányát megkérje. 
Ez alakot Tóth Soma igen jól adá, de Baczur Gazsi igen durván kinézte a 
társaságból, A zene és nóták a régiek, s most is tetszettek. Csak egy nem. 
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szerencsés változtatást vettünk észre. Baczur Gazsi nótájában volt egy hires 
hely, mely hajdan villámként járta be az országot, ama hires két sor : 

,,IIugo Victor, Góthe, Börne 
Bár az oldaluk kitörne!" 

Most ezt igy éneklik : 
„Tudomány és politika 
Hogy enné meg mind a béka!" 

Szebb ez ? szükséges ez ? 
Csütörtök, jún. 27. „Dinoroh, vagy : a ploermeli búcsú." Opera 3 felv, 

Zenéjét szerzette Meyerbeer. 

SAKKJÁTÉK. 
79-ik sz. feladvány. — Rothfeld Józseftől (Parabutyban) 

Sötét. 

i b c d e t ' g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 74-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Szivos Mihálytól.) 

Világos. Sötét. 
1) V b 6 — d 6 c 7 — d 6 : 
2) II f 1 - g 3 f K e 4 - d 5 
3) e 2 — e 4 | 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Kis-Kürtő sün : Csemiczky Károly. — Pesten : Cselkó György. — Bécsben : 
Gold Samu. — B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — Szent-
Mihályon : Szalay Sándor. — Bodrog-Kereszturón : Olcsváry Imre. — Gyula-Fehérvárott 
: Horváth Lajos. — Poroszlón : Nyilas Alajos. 

Rövid értesítések. Poroszlón. Nyilas A. Ün a 73 sz. feladványt helyesen fejtette 
meg. A többi is hibátlan. — B. U. : K. L. A küldeményt köszönettel vettük; de három 
lépésre megfej the tőnek találván, benne az eredeti eszmét nem is igen kerestük. Ujabb át¬ 
dolgozásban, alkalmilag elvárjuk. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5685. Csorna. Cz. K. A rajz készül. Szerettünk volna kissé szabatosabb müvet 

egy kis hát- és előtérrel. A „beszédet" figyelemmel kisérendjük. 
5686. Siklós. K. R. A felső-baranyai ref. egyház-megye gyűléséről közlött tudósi-

tásból bajos kiokosodni. Ugy látszik, nem történt ott semmi; de akkor kissé késő, ju¬ 
nius 20-án közölni azt, a mi még ápril 23-án történt, vagyis nem történt. Rövid és gyors 
tudósításokat kérünk. 

5687. Nyíregyháza T. F. Szives sorait örömmel olvastuk, s reméljük, továbbra is 
megtartja ön e jó hangulatot lapunk iránt. Ne kivánja, hogy viszonzásul Ígéreteket te¬ 
gyünk; minden igyekezetünk feladatunk pontos teljesitésére volt, van és lesz irányozva. 
Csak egy észrevételt. A „hirdetés" rovat nem a mienk, az már más vármegye, a hol min¬ 
den municipalis jogunk megszünik. A mi hatóságunk csak azon vonalig terjed, hol a 
szerkesztői név áll. Más vetésében kaszálni tilos. 

5688. Tisza-Szalók. J . A. Olvastuk a „plajbászolatnak másolatját." Az erős ács-
plajbász meglátszik ugyan rajta, de azért alkalmi felköszöntésnek igen jó lehetett az. 
Azért csak tovább ezen az uton. Azt mondja egy régi nóta : „Ha magyar vagy, tartsd 
magad; Ki ne fogjanak rajtad!" 

5689. K—sy Pál A felső- és alsóház több nevezetes tagjainak arczképeit sikerült 
Tégre megkapnunk. Egymásután hozandjuk. Reményünk van ahhoz is. melyet ön kiván. 

5690. P . P . P . Még egyszer : Quousque tandem ? 
5691. Tibold-Darocz. R. I. A kivánt 16-ik szám nem kapható. Igen sajnáljuk, 

hogy nem szolgálhatunk vele. (Kiadó hivatal.) 
5692. Pest. B. F. Látatlanul nem szólhatunk a csikkhez. Mutatványt kérünk. A 

tárgyat érdekesnek tartjuk. 

Nyilt tér. •) 
Felhivás. Azon hazámfiaihoz, kik a s.-pataki kollégiumban anno 

1827/8 subscribáltunk — öszvesen 80-an, ilyen sériesben : Togati : Dav. 
Szabó, Jos. Janka sat. Non-Togati: And. Patay, Ern. László sat. stb. 

*) E rovatban közlött csikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelő¬ 
séget a Szerk. 

A pataki főiskolai háromszázados ünnep, ünnepe volt egyszersmind a 
szívnek és visszaemlékezésnek is. Azoknak az idegenné változott arezoknak 
találkozása és kölcsönös felismerése, kiket az élet különben talán örökre 
szórt volna el egymástól : kimondhatlanúl édesek voltak. Viharos ömlen¬ 
gésre adott alkalmat a mi — mintegy 14-ünknek — találkozása is, kik 
30—40 évvel ezelőtt tanulótársak voltunk. És ott elhatároztuk, hogy ezen 
találkozási örömet, mig élünk, olykor olykor megújítjuk, és összejöveteleket 
fogunk tartani, hogy beszámoljunk egymásnak életünkkel és erősítsük egy¬ 
mást a pálya rögein. Első összejövetelünk 1861. febr. 6-dikán Boo-átra, 
Szabolcsmegyében, Baksay István társunknál lett kitüzve. 

Ezen megtörtént találkozás becse és édessége nagy és feledhetlen min¬ 
den jelenvoltra nézve, a legmagyarabb és legszivélyesebb vendégszeretet 
baráti födele alatt. Üdvözöltük ott egymást, kik az emlékezetnek ezerféle 
elmosódó képei közöl, kölcsönösen és oly édesen meghatva, egyenkint két 
alakban megtestesülve, jelentünk meg egymásnak. Két alakban, igenis; 
mert ifju- sőt gyermekkorunknak 30—40 év előtti alakjai, ékesen és gazda¬ 
gon az ifjúság ragyogó virágaival, vidoran mosolyogva annak könnyü örö¬ 
meiben, elutasithatlanúl jövének elő azon tisztes és az élet hosszú gondjai 
által megszűrt, viharai által hóval hintett alakok mögött, kiknek ott, azon 
meghatólag boldogitó alkalommal végtére ismét ölelközhetni a kegyes gond¬ 
viseléstől megengedtetett. Nevezetes és különös alkalom vala az. Mi meg¬ 
kétszereztük az által életünk folyamát. Csak a minapnak tetszett, hogy esz¬ 
méletre ébredt gyermeki, és lángoló szárnyakon repeső ifjui korunknak 
egész sorévei, tartalmaikkal együtt, folytak el lelkeink előtt. Pedig ha végig 
menénk azon minapi társaink névsorán s elnéztük, kik hulltak ki közölünk, 
és aztán ha egymáson pihenének meg szemeink s látók magunkon azon szo¬ 
moru érlelődését az enyészetnek : valóban csak romoknak, egy szép épület 
romjainak mondhattuk magunkat. Hanem ezen romok iránt kegyesek az 
egek. Kiszáradt a mocsár, mely ezt környezé, — és a virágok, melyek mo-
hosúló vállain ülnek, tisztult légkörben fórödhetnek. Mi értük mint gyer¬ 
mekek, hazánknak mesterséges ónködbe igézett éveit; értük mint ifjak, 
ennek ébredési mozgalmait, értük és éltük mint férfiak, óriási fölemelkedé¬ 
sét, a gonoszság elleni méltó haragos forrongásait és aztán halálos összeom¬ 
lását ; hordoztuk és szenvedtük törődő vállainkon és sziveinkben, tetszha-
lotti dermedt elnyomatását. Jelenben pedig —ezerszer hála és hozánna! — 
annyi viszontagságok után, a feltámadás és nemes nemzeti önérzet felma¬ 
gasztaló rózsa-atherében engedte a nemzetek igaz Istene, ismét láthatnunk 
egymást! 

Mi nem vagyunk rom, testvéreim! — mi sokkal inkább az utolsó Ho-
ratiusok vagyunk, tanácscsal és tettel szolgálni képesek. — És örvendez, 
az én lelkem, szemlélvén, hogy ez, oly sors-nevelt és sors-érlelt férfiak, kis¬ 
ded, de tiszteletes tömbjében — melynek egyes tagjai a haza minden vidékén 
és a külföldön, az élet sokféle szakmájában, még most is szép számmal el-
szórvák — nincs is különben. 

Ürömmel élek tehát az alkalommal, hogy a rám bizott kötelesség sze¬ 
rint, felhíjalak titeket, kedves tanulótársaim a multban és élettársaim a je¬ 
lenben! a következő, Miskolczra 1862. január 10-dikére tüzött összejö¬ 
vetelre. 

Nekünk is feladatunk van egymás és a haza iránt. Tartsunk össze, 
annál inkább, mert a feltámadt napot villámterhes borúlatok ostromolják. 
Jőjetek! hogy midőn egymást üdvözlendjük, üdvözülhessünk. 

Szabó Dávid. 
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T A R T A L O M . 
Bodola Sámuel (arczkép). — Megbukott hir. Soós Miklós. — Mikép jutott Szabó 

Ferencz nyolcz ökörhöz és egy szekérhez. Lehoczky Tivadar. — Revistye váromladéka 
(képpel). Zombory Gusztáv. — A főrendek tanácskozási teremé (képpel). — Bocskay 
István által kibocsátott szabadalomlevél. Közli Könyves János. — Tárház : Igazi czigány 
petitio. Közli Kakas Márton. — Egy más ovószer a hernyó ellen. Dr. Csurgay J. — 
Irodalom és müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Közlekedés. 
Vegyes hirek. Teleki gyászünnepélyek. Mi ujság? Adakozás. Szinházi napló. Sakkjáték. 
Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utoza 4. szám alatt Posten 1861. 
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