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Szinházi napló. 
Péntek, sept. 13. ,,Othello." Szomorujáték 5 felv. Shakespearetöl. 

Valahára tehát láttunk ismét egy shakespearei darabot, de ismét csak arról 
• győződtünk meg, hogy szinészeink legnagyobbrészt sokkal otthonosabbak¬ 
nak érzik magukat a vígjátékokban, mint a halhatatlan brit költő magas-
rú'ptü müveiben. Egressy némely jelenetei tagadhatlanul a legmagasb igé¬ 
nyeket is kielégíthették. Ezeket méltányolta is a közönség zajos tapsaival. 
Legbevégzettebb alak volt Tóth József* „Jago"-ja. Desdemonát Munkácsy-
F.-né sikerrel adta. A többi szereplőről bajos volna dicséneket írni. 

Szombat, sept. 14. „Ernani.-' Opera 4 felv. Verditől. A mai előadásban 
legnevezetesebb az, hogy a czimszerepet Fektér adta, még pedig szokatlan 
szerencsével. Bignio szépen és tűzzel énekelt. 

Vasárnap, sept. 15. „Mátyás király lesz.'1 Eredeti színmű 5 felv. Irta 
Szigligeti. Mátyást Benedek vendégszinész játszta. Nem tudjuk, megelége¬ 
dett-e ő maga a sikerrel, de mi ismert tehetségétől kissé többet vártunk. 
Ugy látszik, jobb neki a vígjátéki téren maradni. Egressy és Tóth József, 
amaz mint Szilágyi Mihály, ez mint Gara nádor kitűnők voltak. A darab 
kissé nagyon is hosszu, nem lehetne e bajon segiteni? 

Hétfő, sept. 16. „Tücsök." Falusi életkép 5 felv. Irta Birchpfeifer Sa¬ 
rolta. A czimszerep Munkácsy-F.-nének egyik legjobb szerepe. Ma is igen 
meghatóan adta, de óhajtanók, hogy első felvonásban!, kissé drastikus jele¬ 
neteit müvészetével némileg szelídítené. Szathmáryné Fadet anyója sikerült 
alak. A vendég Komáromy nagyon jó — Komáromy volt, a mi nem Hagy 
dicséret alakító tehetségének. Minden szerepben ugyanaz. 

Kedd, sept. 17. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. 
Telided teli ház, csak egykét páholy állott üresen. Az előadás átalában 
egyike volt a gyengébbeknek. Minden énekesen meglátszott, hogy nincs 
, disponálva." Mi az oka? nem tudjuk. Csak Füredi (Peturbán) énekelte el 
hatalmasan haragos bordalát. 

Szerd'i, sept. 18. Harmadszor : „Egy királyné." Eredeti történeti 
dráma 4 felv. A Teleki-alapítványból 100 aranynyal jutalmazott pályamű. 
Irta Tóth Kálmán. 

Csütörtök, sept. 19. ,.Sevillai borbély." Opera 2 felvonásban. 

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

Évnegyedre 
2 fi. 50 kr. 

f lap 
Elöfizetési fölhívás 

F é l é v r e 
5 forint. 

Vasárnapi IJNÍÍÜ l'olilih.ii l JIIOIINÍÍOolt 
1861-ik évi utolsó negyedére. 

Az őszi évnegyed beálltával ismét több időt nyer a néplapok közönsége, melyet hasznos olvasmányoknak szentelhet 
minélfogva tisztelettel figyelmeztetetjük mindazon tisztelt olvasóinkat, kiknek ideje letelik, hogy előfizetéseiket jókor meg¬ 
ujitani sziveskedjenek. 

Egyuttal ajánljuk a Vasárnapi Ujság és Pulinkai Újdonságok, egymást kiegészitő testvérlapokat mind azon 
hazánkfiai figyelmébe, kik a napjainkban szükséges és hasznos tudnivalók minden ágára kiterjedő, s amellett aránylag 
legjutányosb olvasmányra kivánnak szert tenni. Az idök ismét igen komolyak, s a nagy napok küzdelmeiben ujra be fog¬ 
bizonyulni, hogy csupán szellemi s erkölcsi erő és tántoríthatatlan hazafiui érzület az, a mi nemcsak eddigi jó hírnevét 
alapitá meg a magyarnak, hanem ezek fogják végre is igazságos ügyét diadalra segiteni. Ez irányban hatnak lapjaink évek 
óta, s feladatuk ezután is az lesz, hogy a magyar közönség bennök érzelmeinek s vágyainak hü képviselőit találhassa, 

A szerkesztőség Ígérheti, hogy jeles munkatársainak ujabb szaporodtával a téli folyamot minél érdekesebb 
közleményekkel gazdagitandja s a legnehezebb időkben is csupán hazafiui szellemtől sugalt iránynak engedend helyet lapjai 
hasábjain. 

Elöfizetési föltételek: 
(Buda-Pesten házhoz hordát vá, vagy postai bérmentes küldéssel) 

évnegyedre, azaz : oktober—decemberre 2 ft. 50 kr. 
félévre, azaz : oktober—mártiusra 1861—1862 5 „ — „ 

^ ™ ™ ™ I Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. 
Csupán H x 

Vasárnapi Ujság! ^ Penzek bérmentes küldése kéretik. 
Az 1861. évi II. félévi folyamból teljes számu 

példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten, 

félévre 3 ft. 
évnegyedre 1 ft. 50 kr. 

egyetem-uteza 4-ik szám alatt. 

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

Nyolczadik évi folyam. _ 

Pest, september 29-én 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/» iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Czartoryski Ádám György herczeg. " 
A függőben levö nagy politikai kérdések egyik legfontosbika, j Pétervárra megy. Itt Ádám György herczeg IL Katalin esászárnő-

a lengyel kérdés, ismét szőnyegre került. A hajdani Lengyelország j ben hatalmas pártfogóra,Sándor nagyherczegben pedig melegkeblü 
minden részében napirenden vannak a kormányellenes tüntetések, 
az üldözött hazafiak jajkiáltásai viszhangzanak egész Európában, 
s talán ezuttal nem minden siker nélkül. Ha a nemzetiségi nagy 
eszmének sikerülend az absolut hatalom felett diadalmaskodni — 
a min nem kételkedünk — akkor a lengyel népnek sincs oka két¬ 
ségbeesni, s joggal mondhatja el, hogy „Lengyelország nem volt, 

barátra talált." Azonban alig hogy I. Pál a fia és a lengyel herczeg 
közt szövődött benső barátságnak nyomára jött, ez utóbbit követi 
minőségben azonnal (1797.) Turinba küldte. Sándor 1802-ben 
trónra lépvén, herczeg barátját visszahítta és külügyi miniszterévé 
tette. Méltán kérdezhetjük: hogy történhetett az, hogy egy lengyel 
hazafi és az absolut orosz uralkodó közt oly benső barátság szövő-

hanem lesz!" Idött? A dolog nyitja abban rejlik, hogy I. Sándor minden alkalom* 
A dolgok igy állván, időszerünek tartjuk, bemutatni olvasóink- mal Lengyelország iránti nagy rokonszenvéről beszélt, miáltal ba-

nak a lengyel emigratiónak nem rég elhunyt főnökét, Czartoryski j rátjában a legvérmesebb reményeket kelté Lengyelország vissza-
berczegetT" — Czartoryski 
Ádám György herczeg, a 
régi Jagellók egyik ivadéka 
született Varsóban 1770-ki 
január 14-dikén, tehát két 
évvel hazája halála, Lengyel¬ 
ország elsö felosztása elött. 
Atyja, Ádám Kazimir her¬ 
czeg, Podolia föhelytartó s 
osztrák táborszernagy és anyja 
Flamming szász grófnő, rang¬ 
jához illö nevelésben részesi-
ték s tanulmányai befejezése 
végett Német-, Franczia- és An¬ 
golországba küldék. Ez utóbbi 
országban, hol hosszabb ideig 
tartózkodott, alaposan tanul¬ 
mányozta az alkotmányossá¬ 
got, melynek késöbb legbuz¬ 
góbb bajnokául tüntette ki 
magát. Már 1792-ben résztvett 
azon harczban, melyet hazája 
az 1791. máj. 3-iki alkotmány 
védelmére Oroszország ellen 
folytatott. 

Lengyelország több izben 
megujult önvédelmi harczai-
nak szerencsétlen befejezése 
után, az orosz kormány a Czar-
toryskiak roppant terjedelmü 
birtokait is elkoboztatta, me¬ 
lyek azonban osztrák közben¬ 
járás folytán ujra visszaadat¬ 
tak, oly feltétel alatt, ha mind¬ 
ig két Czartoryski kezesül Sz.- CZARTOKYSKI ÁDÁM GYÖRGY HERCZEG. 

állitása iránt. A herczeg any¬ 
nyira bizott e nyilatkozatok¬ 
ban, hogy a földiéi által I. 
Napoleonnal tett lépéseket is 
roszalta. Hogy azonban ellenök 
működnie ne kelljen, 1807-ben 
elbocsáttatását kérte, miután 
az austerlitzi ütközetben s a 
fiisiti békekötésnél jelen volt. 

Több évi visszavonultság 
után, midőn a franczia császár 
keze már nem ért a Visztuláig 
s a varsói herczegség, a mily 
gyorsan létrejött, ép oly gyor¬ 
san el is tünt, Czartoryski ujo¬ 
lag Pétervárra ment, hazájaérti 
régi fáradozásait megnyitandó. 
1813-ban a császárt Bécsbe és 
Párisba követte, a nélkül, hogy 
más vigaszt hozhatott volna 
haza, mint egy lengyel király¬ 
ság felállítását mint orosz tar¬ 
tományt. Nem sokára ezután 
a 48 éves férfi Pac lengyel tá¬ 
bornokkal valami szerelmi ügy 
miatt párbajt vitt, melyben 
megsebesülvén, a vesztes ö lett 
ugyan, de másrészt diadalt is 
nyert, mert Sapieha Anna her¬ 
czegnö, a párbaj ártatlan oka, 
kezét a sebesültnek adta (1818.) 
Czartoryski egész 1830-ig te¬ 
vékeny részt vett min'" 
jában előfordult polt 
menyben, bár nernV 
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netlenkedéseivel nagyon elégületlen volt. Belátta, hogy ily anyag¬ 
ból önálló országot teremteni nem lehet. 

1830. nov. 29-én Varsóban fölkelés tört, ki, mintegy utóhatá¬ 
saként a párisi forradalomnak. Több fiatal tiszt a gyülölt hely¬ 
tartót, Konstantin nagyherczeget elűzvén, a népet fegyverre szó¬ 
litotta. Oly kevéssé bizott Czartoryski e fölkelés sikerében, hogy 
másnap reggel többedmagával az orosz herczeghez ment, ezt a 
visszatérésre fölkérendő, s a varsóiakhoz intézett ismeretes ki¬ 
áltványt aláirta, melyben a fölkelés ,,szomoru eseménynek" nevez¬ 
tetik. Az események rohama magával sodorta őt is. Clopicki 
a herczeget külügyminiszterré nevezte ki, s midőn ö a hadsereghez 

Vágjad nekem i*! . . . 
Történeti kép. 

Zápolya Zsigmondnak sok baja volt az elégületlen székelyek¬ 
kik zászlójukat Udvarhely széken s Marosvásárhelyt ütötték 

fel, s arra esküdtek : hogy magukat, és szabadságaikat fegyverrel 
is fogják védelmezni. A török uralom nem tetszett a jó vérü fiuk¬ 
nak, s inkább valamely keresztyén hatalom ótalma alá kíván¬ 
koztak. 

Zápolya Zsigmond, tudjuk, hogy török kény s pártfogás alatt 
volt. s az őt trónjába visszahelyezni akaró ozmán hadak keresztül-
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Örömében, s dicsőségében nem tudott hova lenni Zápolya, ki villámot löveltek. Végig nézett a hatalmas férfiu a sokaságon, 
d ö z s n l ö fl.S7.t.alá.ná.l ü l t f i i é t - <̂ u Vi/-vr»<-ínif»űY»V>/ivi w»alln++« / « Un - „ ^ „ - - " J -— '----i 

utazott, Czartoryski a nemzeti kormány elnökévé választatott meg, k a s u l S a z l á k a k é t testvérhazát, de meg a pártosfelek czivódásai is 
mely nagyfontosságu állomásra oly nehéz körülmények közt: épen s o k b a J t ' s nyomort okoztak, és temérdek vért folyattak el akkor, 
oly alkalmatlan volt, mint bárki más. Lemondott tehát hivataláról A székelyek fővezére Pálfalvi Nagy György Udvarhelyt 

^ " ^ «™h*™t s ™ elégületlenek s™™ ki 
oly , 
8 a hadsereghez ment, hol mint egyszerü katona Ramorino tá-
bornok hadtestében, a miedzirzeczi ütközetben (1831 aug. 29.) 
résztvett. Midőn e hadtest szétveretett, Sandomirba ment Rozycki 
tábornokhoz, utolsó pillanatig harczolandó. A harcz kimenetele 
szomoru volt. 

Czartoryski, a ki halálra volt itélve, elöször Angolországba 
menekült, onnan késöbb Francziaországban telepedett meg, hol 
mint a lengyel emigratio főnöke élt egykori roppant vagyona 
csekély romjaiból. Háza a tudomány és müvészet menhelye, neje 
vigasztaló angyala volt a szerencsétlenség napjaiban. Ha némelyek 
szemére vetették is a herczegnek gyengeségét és Sándor czár s az 
európai kormányok iránt táplált nagy biz*almát; de nem találkozott 
senki, a ki valaha nemtelen cselekedetről vádolta volna. Még legel¬ 
keseredettebb ellenei egyike Novossiltzoft' is, a ki mint a wilnai 
egyetem gondnoka, a herczeg utóda volt, csupán arról vádolhatta 
öt Szent-Péterváron, hogy azon 20 év alatt, midőn a Jagellók régi 
egy'-térnének gondnoka volt, Lith várnának Oroszországba való ol¬ 
vadását 100 évvel hátravetette. 

Számüzetése sanyarainak f. évi julius 14-én a halál vetett 
véget Páris mellett montfermeili kastélyában. 

P á » L t o r t il z il é 1. 

jyüjté embereit, s az elégületlenek száma naponkint nőtt, mint 
áradat. Nagy György uram népszerüsége százankint gyüjté a se¬ 
reget, melv az egész Erdélyt elömléssel fenyegette. 

Zápolya látta : hogy itt nem szabad késedelmeznie, Csáki Mi¬ 
hály tanácsosától véleményt kért, hogy mit tegyen e fenyegető 
pillanatban 

épen dözsölö asztalánál ült füst- és bortengerben, mellette, és kö¬ 
rülte voltak hü emberei : Blandrata György udvari orvos, Csáki 
Mihály kanczellár és tanács- s irányadója a nyavalyás Békési, ki¬ 
töl ugy függött Zápolya, mint a szóhalló szolga szokott függeni 
az ö urától. 

Csáki és Békési szinlett örömmel fogadták a hőst, ki a gyö-
zedelmet, s a fogoly urakat alázattal bejelenté. 

Az ifju fejedelem — kiről Forgács nagyváradi püspök ugy 
emlékezik, mint higeszü, tudatlan, —• iszákos emberről, ki oly any¬ 
nyira iszákos vala, hogy bor-szomjának nem voltak határai, ki éj¬ 
jeleit, s napalait borozással töltötte, ki lelkében, s testében nyo¬ 
morék ember volt — Majláth megérkeztén örömét jelenté s 
Fogaras földét jövedelmeivel azonnal átadá a győzelmesnek, kije¬ 
lentvén egyszersmind : hogy a bűnösökön majd ő lát itéletet, de 
előbb majd meggondolja tanácsosaival egyetemben, hogy minő 
büntetést érdemelhetnek azok a nyavalyás székely emberek. 

* * * 
Szép őszi reggel volt. A nap még nem jött fel a láthatárra, a 

hajnal rózsaszinü pirjával boritá az eget, s a szürke lepellel be-
Csáki Mihály, a még ifju Majláth Gábort, a sokat szenvedett , vont táj azonnal fényesedni, s mindinkább világosodni kezdett. 

jó vitéz Majláth István fiát, ajánlotta az elégületlenek megzabolá 
zasara. 

Segesvár piacza utczáján nagyszerü dráma volt készülöben, a 
veszedelmes játék szemlélésére a nép nagy csoportokban gyüleke-

Zápolya maga elé hivatta Majláth Gábort, röviden elmondá, zett össze: városiak, még több idegenek, 
hogy minden jóravaló ifjunak mi a kötelessége hazája s fejedelme Zápolya egész Erdélyben kihirdetteté : hogy mindazok, kik a 
iránt, annálfogva : miután őt igyekező, jó magaviseletü, s a hadi székelyféle hadjáratokban bármi módon, tettel, vagy segedelem-
tudományokban képzett ifjunak tartja, hűségében megbízik, s mel résztvettek : azok fejedelmi kegy vesztés, és a legszigorubb 
ezennel a székelyek ellen indulandó hadak fővezéri méltóságával büntetés terhe alatt Segesváron megjelenni el ne mulaszszák, az 
megkínálja hála, és jutalom fejében Fogaras várát ajánlja, végül engedetlenek fejeikkel lakolván. 
igy fejezvén ki magát az ifju fejedelem : A kitüzött időre seregesen tódultak Segesvárra Erdély min-

Itt az idö, mutassa meg kegyelmed, mit tehet egy hü j den rendű s rangu népei, hódolatukat bemutatandók a fejedelem-
i fpipdplméérf s híi./.4.ííí,ért! » nek. A vajai mezőn megpróbálkozott vitézek, a Nagy György uram-

féle emberek rettegve ugyan, de még is nagyobbrészt megjelentek 
a fejedelmi parancs következtében, az akkori időben nevezetes 

/ -1 

meg 

városban. 

Ragyog a sok csillag 
Holdvilágos éjjel, 
Fönn csillagok, lenn pásztortüz 
A nagy pusztán széjjel. 

Piros pásztortűzuél 
Barna csikósbojtár, 
Nagyot gondol, 
A számadó hol jár? 

találgatja 

A számadó hol jár? 
Dobog a told távol, 
Es a gazda előbukkan 
A kétes homályból. 

A kutes hóinál} ből 
Lónyerités hallik; 
,ltt maradunk a ménessel. 
A mig nem pitymallik.-

,,A mig nem pityinallik 
Soká lesz az, bátyám, 
Hej! a hajnalt, azt a hajnalt, — 
De örömest látnám!'' 

Piros pásztortűzuél 
Csikósok pihennek, 
.Bizony, öcsém, ez az élet 
Nem való embernek! 

-Nem való embernek, 
Mondtam én már régen; 
Hej! ezelőtt, jobb időkben! 
.Más nap volt az égen.' 

.Más nap volt az égen 
Szabadságunk napja, 
Remélt benne az országnak 
Fiatalja, nuiryja.* 

,Fiatalja, nagyja 
Fegyverbe állt érte 
Az az idő, a szép idő, 
Hogyha visszatérne.' 
„Oh csak visszatérne!" 
Gondolják, s nem szólnak, 
Összenéznek. és szemeik 
Villámokat szórnak. 

Piros pásztortűznél 
Ez is, az is néma 
.Nézzétek csak : nyugot felől 
Minő szép kom ét a.' 
„Minő szép kométa!" 
,Bámulsz ugy-e rajta? 
Hej! öcséim, ez a csillag 
Az Istennek kardja." 

,Az Istennek kardja, 
Intő jel az égen; 
Épen ilyen járt akkor ia 
A harcz idejében.' 

alattvaló fejedelméért s hazájáért! 
Majláth tisztelet- s hódolatteljes kifejezéssel hajtotta 

magát s igy szólott : 
— Nagyságos fejedelem, atyátn szomoru példája áll előttem, 

ki ma is a hét-tornyu vár penészes börtönében szenved, s ki példás 
béketiiréssel, hitében vetett erős bizalommal várja keserves kínai¬ 
nak egykoroni bevégződését; jól tudom, hogy Izabella királynő, s 
Ferdinánd király sokat fáradoztak az ö kiszabadításában, s irá 
szegény nekem, hogy a császár a török vallás elfogadásával sza í o .. _ o ; „ „ , 
badságot, s egyszersmind basaságot igért, de ő vallásában s igy kik fürészszel kezökben, egy oda hengeritett szálfát vagdaltak több 

A roppant számu vendég-sereg nem kapott szállást házakban, 
pedig már csipös éjszakák jártak, nem adott már minden bokor 
szállást. A nép nagy része pajtákban, ólakban, csűrökben, söt pad 
lásokon is quártélyozott — ki hol tudott és kapott. *) 

A bámész nép kíváncsiságának két ácsmester adott tárgyat, 

tömlöczében is megmaradt. — A nagyságod által »jánlott vezéri 
pálczát elfogadom s küldetésemnek megfelelni igyekezem. 

— Sokat várok tőled, ifju ember, s János király fia méltá¬ 
nyolni s jutalmazni is tudja alattvalóinak hüséget. Szólt a fejedelem 

,A harcz idejében, 
Dicső napok előtt . . 
Meglássátok : háboru 
Csillaga már eljött.' 

lesz, — 

Csillaga már eljött 
S fölnéznek az égre, 
Nézik, lesik : merre hajlik 
Az üstöke félre? 

— Ragyog a sok csillag 
Holdvilágos éjjel, 
Fönn csillagok, lenn pásztortűz 
A nagy pusztán széjjel. 

Kuliffay Ede. 

egész fönséggel 

A „Nyarad" vize mellett, a vajai mezőn álltak a székely hadak 
Nagy György parancsnoksága alatt . . Dühös fanatizált nép . . 

Radák L'Uzló, Zápolya Zsigmondn-k hüséges embere s hadi¬ 
vezére két ezred magával egyesülvén Majláth seregeivel a gyüle-
vész had leültetésére, a két vezér csatát kezd. Elkeseredtél) foly a 
harcz. Egyik fél sem enged, iszonyu lőn a vérengzés mind a két 
oldalon ; itt is magyar, amott is az, egv nemzet fini mind 

I két részről, annyival dühösebben arat a halni kaszája. Azt hitték, 
ellenséget fogyasztanak, pedig önmaguk fogytak 

A csata lankadatlanul foly sok jó vitéz elhullott itt 
! is, ott is, végre a rendezett erő győzött, a hevesebb vitézek 
! fáradának ki, ők fogytak el hamarabb. . . . 

A székelv had, szélyel veretett . . . a legyőzött vitézek futás-
; ban kerestek menedéket. 

Majláth Gábor hagyta öket menekülni, gondolván : 
— Egy anyának gyermeki, hagyjuk őket futni, s aztán, ha 

megtérnek : öleljük keblünkre! 
Sok foglyot ejtett a két vitéz, s hogy melyik volt jobb? ki sem 

tudá megválasztani. 
A foglvok közt legbecsesebb volt a vezér, Nagy György uram 

a sebekkel rakott lázadó fönök. 
De már ennek ugyancsak örült az ifju fejedelem. 
A rabokat Segesvárra kisértette Majláth, hogy ott várják be 

Zápolya Zsigmond itéletét, maga pedig vezértársával az udvarba 
: ment, jelentést tenni a gyözedelemről. 

darabra, azután leásták a földbe, a ezulápokat összekötötték 
mind a négyfelől gerendákkal, s ezeket berakták szépen deszkákkal. 

A nép bámult, s nem tudta, mi fog itt történni? s a találga¬ 
tásnál mindenkit páni félelem fogott el. — Azután fakó szekere¬ 
ken, melyeket bivalyok vontak, homokot szállitottak s ezzel a pado¬ 
zat alját, s körületeit jó vastagon és szélesen beterítették. 

Azután hoztak egy vékát, azt letették szépen a pad mellé — 
a homokba jól befészkelték — az alját beverték földdel, ho-
- 'kai. 

De már ezt a nép sehogy sem tudta megfejteni, hogy mire 

a nép rettegve sugá egymásnak : 
— A bakó, a hóhér ! 
A bakó parancsolta egyik alárendelt szolgájának, ki hason¬ 

lóul vörös ruhába volt szoritva, hogy azt a tőkét, mely a pad 
alatt van, tegye fel a vérpad közepére, azt a fekete posztót terítse 
le mellé takarosan. 

Azután megállt a behomokolt téren, s merően bámult a nagy 
utra. Ugy tünt fel ott ez a rém, mint halál a viruló élet felett. 

A főtéren egy csapat katonaság jelent meg, köztök egy rakás 
meglánczolt rab. 

A bakó, a midőn meglátta az érkezőket, oldalzsebéböl kis 
üvegcsét vett elö, azt erősen megrázván, ajkaihoz illeszté, s tar¬ 
talmát mohón kiürité. 

Az üvegcsét azután a padozat alá hajította. 
— Mit ivott a Péter hé — szólt egy fiatal suhancz egy mel¬ 

lette álló öreg székelyhez — talán mérget-é ? 
-— ördögöt, — mérget, sziverösitöt pálinkában, hogy a 

rabokat ne sajnálja, felelé a székely tudós képpel. 
— Ühm! hát neki is van szive, szólt a suhancz, csodálkozást 

mutatva. 
Ezalatt a rabok megérkeztek . . . a katonaság két sorban he¬ 

lyet fogott, a rabok az emelvényhez közel állapodtak meg. 
Hintók, kocsik dübörögtek elö, azokon ültek a birák, — a 

végrehajtók. 
Egy vastag ur sokáig beszélt a népnek a kivégzendők felöl, 

elösorolván vétkeiket, s intvén a sokaságot, hogy magukra vigyáz¬ 
zanak, s a példából tanulságot vegyenek. 

Először egy athleta termetü férfit hoztak elö az elitéltek 
közül, ki békótól alig tudott mozogni . . . daczosan, kihívó tekin¬ 
tettel közeledett a vérpad felé, nem szólt semmit s a mint felol¬ 
dozták bilincseiből, mondhatlan keserüséggel tekintett az égre, 
kinos sóhaj tört meg ajkain, — azután lehajtotta fejét a tökére, — 
a hóhér oda ugrott hozzá, két kézre fogva sulyos bárdját, s lecsa¬ 
pott vele. . . . . 

Nagy György a lázadó vezér nem volt többé, véres feje ott 
ugrándozott a homokban.! 

A nép elfordult e véres látványtól, s reszketett belé. — Vezé¬ 
rüket követték sokan, s osztoztak halálában. Volt dolga a bakónak, 
szinte izzadt bele, mikor már a harmineznegyediket lefejezte, a 
végrehajtó biró szünetet parancsolt. 

Ekkor a vékát hozták elé, . . . s midőn a naivoknak feiei 
a 

mokkái. 

való lenne ? 
Egyik a másiknak suttogta rémletes képpel, hogy azon emel¬ 

vény vérpad, hogy azon valakit majd ki fognak végezni — de az a 
véka, az a véka! suttogott egy-egy kiváncsi fehérszemély. 

— A kivégezettek fejeit fogják abba rakni, mormogta in¬ 
kább, mint mondta egy marczona tekintetü székely nemes. 

— Uram Jézus! kiálták a nők borzadva, még a gondolattól is. 
— De ugyan kit fognak kivégezni? hiszen Segesvárban nin¬ 

csen most halálra itélt rab, a mi tudtunkkal, sugdosák erre is, 
amarra is, összedugott fővel a kíváncsiságtól kinoztatott néni¬ 
kék. Es mégis vérpad készül, — osztán az a véka! 

Teremtő Isten! minő csuda fog történni, ekképen okoskodtak, 
tanakodtak erre is, amarra is, de minden czélzások, sejtelmek, 
okoskodások vége oda ment ki, hogy „nem tudom, nem képzel¬ 
hetem." 

Midőn az eljátszandó drámáhozi készületek befejeztettek, egy 
talpig veres ruhába öltözött magas durva arczu férfi jelent meg az 
emelvény elött, kezében fényesre köszörült bárd csillogott, szemei 

*) Egy éjszaka nem a világ, dideregve is csak ki lehet huzni, jki tudja, vajjon hol¬ 
nap nem lesz-e még hidegebb szállásunk ? gondolák a vajai mező hősei, kik immár magu¬ 
kat megadva, egész nyugalommal várták az itéletet, mely életet vagy halált hozand. *) Lásd : Buday Ferencz polg. lexicona I I . darab 739-ik lap. 

•r 

porba hullának, a megmaradt nyavalyások elöhurczoltattak, — „ 
hóhér elvété véres bárdját, előhúzott egy éles kést, annak élét 
megpengetvén, körmén nehányszor végig huzá, s meggyőződött, 
hogy az elég éles. oda ment a rabokhoz, s azoknak füleiket, orrai¬ 
kat csonkázni kezdé. 

Midőn ez is végbement, a biró kijelenté : hogy a kisebb vétke¬ 
seknek most orraik, s füleik fognak elcsippettetni, annálfogva a jelen¬ 
levök közül a kik magukat hibásoknak erezik, nosza! — hamar 
járuljanak a vékához — különben fejeiket fogják veszteni, — 
kijelenté egyszersmind a derék biró — hogy csak addig fogják a 
csonkítást végezni, mig a csonka fülekkel, és orrokkal egy véka 
meg nem telik, az >ntul a bűnösöknek fejők fog szedetni. *) 

Erre a pártosok megijedtek, csoportosan tódultak az orr- és 
fülmetszöhöz, hangosan kiabálván ; 

— „Vágjad nekem is vágjad nekem is!" 
Ilyen furcsa s nevetséges itéletet hozott Zápolya Zsigmond 

az 1562-ik esztendőben. 
A fejedelem emberei a vérpadnál a csonka tetemek rémes 

látványai mellett, tanulságos például hirdették : „hogy a székelyek 
veszendőbe ment szabaditékaikat, nem lázadás. hanem hü enge¬ 
delmesség által fogják visszanyerhetni." 

* * * 
A támadás emlékére Udvarhelyt két kastélyt épittetett az 

ifju^ Zápolya. Egyiknek „Székely támadt," másiknak „Székely 
bánja" nevet adott. 

Ugyanekkor a székelyeket minden szabadalmaktól megfosz¬ 
totta, csak Aranyosszék tartotta meg privilégiumát, mi 'el ö csen- I í 
desen maradt akkor, midőn a többiek háborogtak. 

Bocskai Papp Lajos. 
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Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. 

VIII. Tátrakiesd, aug. 28-án, 1860. Éji nyugalmunk, őszin¬ 
tén szólva, részint a savanyuviz ereje, részint a nagy terv sikerü¬ 
lése iránti kíváncsiságunk által több izben zavarva lön. A nap a 
Kárpátbérczeire ezen rendkivül nedves évben tán egyszer sein 
tünt föl oly felhőtlenül, és a lég oly kellemes, oly meleg tán még 
az idén egyszer sem vala, mint épen ma, midőn mi akaránk kirán¬ 
dulni. Siettünk tehát reggelizni, s ugy találtuk, hogy a pesti 
kávéházinál 4 krral drágább ugyan, de a tejsürü finomsága miatt 

— íly czélu egyletek nem hálátlan mun- vezetőink mondák. Nagy bátorság, fáradalmat nem ismerő könnyü¬ 
ség képes csak erre, s ime ezt vevők észre a mi társaságunkban 
levő nőknél is, a vezetők után mindenütt előre mentek, mint a ha-

és nevét előmozdítani? 
kát vállalnának! 

A kopár völgyet csak a sziklákba ütődő patak zúgása teszi 
még élénkké, s ama tömérdek gránithegység ormai mindig mere¬ 
dekebbeknek látszanak, s ide s tova egész falazatot látszanak ké¬ 
pezni, mintha egymástól elváltak, és vagy Pluto vagy Neptun erö-
ködéseinek következtében leszakadtak s összeomlottak volna. S 
ily bomlott sziklák kőhalmazata elöttünk levén, meggyőződésünk 
minden perczben érvényesebb lön. E halmazra pedig még ezer 
meg ezer veszély közt föl kellé mászni. Ezer veszélyt mondék, 
minden nagyitás nélkül; mert nem egyszer csuszott meg lábunk 

száz perczenttel jobb is, több is a kávé. A péksütemény is, mely i alatt a kő, vagy sikamlós volt a közbe esö fü vagy moh, ugy hogy 
ide Mühlenbachról került, szintén meglepöleg jobb, mint sok vá- j kezeinken és lábainkon mászánk több izben. — Hogy e közt köz-
rosban, hol a legszebb buza terem! bejövő komikus jelenetek földeriték a már már csüggedő kedélye-

személyből 
dig 
nélkülözvén 
vagy is mint 
fennebb ne¬ 
vezem, ko¬ 
pá rpa tak i 
völgy sma¬ 
ragd- zöld- £ 
jén, melyet 
dús növény¬ 
zete s erdei 
kölcsönzé-
nek neki, a 
harmat gyé¬ 
mántot ját¬ 
szó gyön¬ 
gyein gyö¬ 
nyörködvén, 
s az illatos 
tiszta légben 
kön nyebb 
lélekzésünk-
nél fogva, 
kedélyünk 
is fokonkint 
v idámabb 
lőn. Egy órai 
menet után 
egy emel¬ 
tebb hely¬ 
ről, mely 
Szószéknek 
neveztetik, 
nyiltabb pil¬ 
lanatot vet-
heténk az e-
gészre. El¬ 
ragadó vala 
ez, mintha az 
egy óráig kalandozánk, s minthogy már kisebb nagyobb 
gaslatokra kellé kapaszkodnunk : ismét egy gyönyörü pontot 
szemeltek ki gondos vezetőink, hol már egy kis enyhülés után 
vágyott láb és gyomor. E kóstoló falatozásból azonban majd va¬ 
lóságos evés és ivás lön. Félórai pihenés után utunkat folytatók, 
azonban részint a táj bájai által megigézve, részint tán a további 
fáradalmak elviselésére való bizalmatlanságból — a társaságból 
három korosabb férfitag kilépett s bucsut vevén tőlük, még egy 
óráig haladtunk a mindig kopárabbá váló völgy lejtőin, mindenütt 
már vörös és fekete áfonyát, gyalog-és henyefenyökkel befutva 
találók, iszonyu kőszikladarabokat, majd tömérdek sisakvirágot, 
1 '1~~ tárnicsot, jeges szirontákat, bérezi arany virágot stb. "*u 

A „lapis refugii" romjai a Szepességen. (Lásd a leirást a mult szárúban.) 

igéret földének szépségeit láttuk volna! — Ismét 
ma-

hideg stb. 
teljes virágban látánk. Itt szakemberek, itt dus aratás vár reátok, 
s fáradságtok dusan meg van jutalmazva. — Pedig mily kevéssé 
ismeretes a Kárpátok Flórája, mely derék Fridvalszkynk szerint, 
Európa többi havasaiéhoz egészen hasonló! 

Vajjon nem vehetnék-e Szepes müveltebbjei maguknak azon 
fáradságot, e részben hazájuk ismertetése által, közhazánk hirét 

gradon (kö-
zépfok)j óbb¬ 
ra a király¬ 
orr ó r i á s 
sziklafalai 
emelkedtek 
iszonyu tö¬ 
megben , 
csak ide s 
tova egyegy 
emelkedő 
oszlopszerü 
csúcsot mu¬ 
tatván, mig 
balra a lom-
niczi csucs 
éles lobo-
rokba vég¬ 
ződő ormai 
hasítják az 
eget. Innét 
még egy 
majd csak¬ 
nem tőzeg¬ 
nek mond¬ 
ható kapasz¬ 
kodóra kellé 
még fölha¬ 
tolnunk, s 
ime egy me¬ 
dencze terül 
el előttünk, 
melyben az 
5 tó tükrét, 
egyikét a 
másik után, 

mintegy fokonkint megpillantok, Wahlenberg szerint 6121' ma¬ 
gasságban. — A viz zöld szint játszik, tán a granitalapnál 
fogva, átlátszóságig tiszta, mintegy két — három láb mély, min¬ 
den tó különböző kiterjedésü, de átmérője 10 —15 ölnél nem 
nagyobb. S minthogy a völgytorkolatokban soha a hó egészen el 
nem olvad : a viz e tavakba szivárogván, de számos forrásokban 
is bugyogván föl, a viz jéghidegségén kivül, a legizletesb izü is. 
Itt, nyájas olvasó, azt vélnéd — hogy a hegyek legfelsőbb tetején 
valánk; nem, oh nem, előttünk emelkedett a jégvölgy csúcsa, mely 
2000 lábbal még magasabb, jobbra a mintegy 70 lábbal alacso¬ 
nyabb lomniczi, s mint fölebb emiitök, a királyorr végső részlete, 
melyek mind e medenezét bekerítik s csak egy nyílás marad, mely 
a hátrahagyott keskeny völgyön át gyönyörüen mutatja a lapály-
nak látszó poprádi térséget. Itt tehát a 4 dik tó partján, mely 
ismét növényzettel, mintegy szőnyeggel van bevonva, egy kiálló 
szikladarab előtt telepedénk le, sanyaruságos fáradalmainkat kipi-
henendők, éhségünket és szomjunkat lecsillapitandók, és vándor¬ 
lásunk fölött elmélkedendök! 

A lomnicai csúcsra az idén csak egy angol nő hatott föl, mint 

vas könnyüded zergéi! 
A hegyek nagyszerűségén, melyet kopárságuk daczára mutat¬ 

nak, elandalodván, s közben hólabdacsokkal a fáradt tagokba uj 
eröt öntve — két órai pihenés után — miután a magasb csúcsok 
megkuszására sem kedvünk, 
sem élelmi szerünk nem 
volt, sem éjj élezéshez fölké¬ 
szülve nem valánk — ismét 
ugyan azon uton visszain¬ 
dultunk. 

A lejövetel majd csak¬ 
nem veszélyesb volt, főkép 
a köhalmazon. Egy elhibá¬ 
zott lépés, — egy megsi-
kamlott láb, egy kő mozdu¬ 
lata, elvesztett egyensuly, 
iszonyu bukfencz és össze-
zuzás veszélyével egyértel¬ 
mü itt. 

Az ég őrangyalai — 
egy kisebb gurulást kivéve, 
melynek egyikünk majd ál¬ 
dozatul esett, s kit nagyobb 
veszélytől egy kiálló, s fü¬ 
vei benőtt kő óvott meg, 
mindenütt megóvtak a ve¬ 
szélytől. Itt önként is erős-
bödik az őrangyalok s az is¬ 
teni segély iránti hit! Végre 
lejutván, örömmel üdvözlők 
a tűzkö-nek nevezett kötö-
megnél társainkat, hol csak¬ 
ugyan 5 óra tájban tüzet 
rakván és még a maradé¬ 
kokat uzsonnául fölemészt¬ 
vén, siettünk a társaság és 
fürdői vendégek körébe, mi 
8 óra tájban csak ugyan 
megtörtént; minthogy so¬ 
káig valánk távol, már ag¬ 
godalomban találtuk isme¬ 
rőseinket. 

A kopárpataki zuha-
tag, hazánk e kis Niaga¬ 
rája, már csak azért is elsö 
rangu természetritkaságaink 
közé tartozik, mivel a Kár¬ 
pátokon oly gyér zuhatagok-
nak legnagyobbika. 

A fönnérintett tüz tanyá¬ 
tól (Feuerstein) balra azon 
oldalának tartánk a völgy¬ 
nek, hol a hires kopárpataki 
vizzuhatag van. Cserjeva¬ 
donságokon áthatolva, a 
tájat egyszerre a zuhatag 
hatalmas moraja élénkité. 
Kibontakozva a vadonság¬ 
ból s nehány sziklacsopor¬ 
ton kényelmes állást véve, 
nézők a nagyszerü jelenetet, 
melyet a zuhatag maga va-

M A G Y A R R É G I S É G E K. 
1. Zrinyi Miklós sisakja a bécsi Ambrasi-gyüjteményben, vasból, arany diszitményekkel. 
2. Hunyady János pánczélinge a n. Muzeumban, arany és ezüst sodrony-karikákból, arany 
nappal, holddal és csillagokkal, drágakövekkel kirakva 8. Hunyady János hegyes kardja, 
arany markolattal, a kardtok diszitményekkel. N. Muzeum. Ez a l a t t : 4. Mátyás király 
paizsa, barna fából, aranyozva; festett czimerekkel s feliratokkal. Eredetije Párisban, másolata 
a n. Muzeumban. M e l l e t t e : 5. Kemény János, erdélyi fejedelem nyerge; violaszin bársony, 
arany hímzésekkel és türkizekkel kirakva. N.Muzeum Ezen n y u g s z i k : 6 Kemény János 
kardja; arany markolat, zománezozott bársonytok. N. Muzeum. Az e l ő t é r b e n : 7. Báthory 
Gábor kardja, fekete bőrtokja ezüst nap-, hold- és csillagokkal diszitve. N. Muzeum. Ezze l 
k e r e s z t b e n : 8 puzdra, barna bőrből, arany himzetekkel. 9. Kelevézek Olda l t : 10 Két 

tárogató, l l . Rákóczy Ferencz csákánya, a nyelében furulya. 12. Dobó István kardja. 

Kár hogy ottlétünkkor a nap sugarai már eltüntek, melyek 
e jelenetnek ragyogó szinpompát kölcsönözhetnek. 

A vadonságban folytatván utunkat, a „Treppchen" nevü, 
fönnakadt kövekből képződött természetes, de igen szük hágcsókon 
a legnagyobb óvatossággal leereszkedvén, ismét a hegyi-patakkal 
találkozánk, melynek közepén kikiálló szikladarabok, felhőszaka¬ 
dás vagy hóolvadásoktól megáradt hegypatakok rombolásait tün¬ 

tetik elénk. — Végre több, 
fahengerekből vert hidakon 
átmenvén közeiedénk az em¬ 
litett szószékhez, honnét fá 
radtan tértünk haza, enyhü¬ 
lést keresendők. 

IX. Tátrafüred, 1860. 
aug. 29. Hazánk ez északi 
büszkeségének ime már har¬ 
madik nevét jegyezzük föl, 
mert hisz ez elnevezésbeli 
észrevétlenül is históriai és 
természeti egymásutánt vé¬ 
lünk rejleni. — Szepes sür¬ 
gölődő lakosai —• kiknek ez 
kedvencz szórakozó helyök 
— tán azért adák neki a 
kedélyes Sdimeks nevet, mi¬ 
vel nekik ide kirándulni, 
savanyuvizét é s fürdőit 
élvezni, és innen mintegy 
megújulva a háztüzhöz visz¬ 
szatérni, kedves, jó izü do¬ 
log. A távolból ide ván¬ 
dorló s a lapályok örökös 
egyformaságához szokott 
magyar a hosszas és görbe 
utban elfáradva, a táj szép¬ 
ségében talál kárpótlást és 
élvezetet, s mintegy elbű¬ 
völve, Tátrakiesd-nek ke • 
résztélé azt. Itt szerény és 
egyszerü lakának falait, már 
korán reggel — önkint el¬ 
hagyja, és ellenállhatlaii 
ösztönnél fogva berkekbe 
vonul, forrásoknál andalog, 
s a patakok zúgása mellett 
a természet óriási alkotásain 
merengve a Teremtő jósá¬ 
gán vagy őseinek jótapin-
tatu honválasztásán tűnő¬ 
dik, miből csak a szellő — 
mely a Tátra jeges völgy -
rejtekeiböl jövö hideggel 
vegyülve gyakran valósá¬ 
gos széllé növi ki magái, 
vagy egy fölriasztott szir¬ 
ti sas szárnycsattogása veri 
föl. -

Igen természetes itt az 
hajlam, mert 

hisz a táj minden pillanat¬ 
ban más más érdeket nyer, 
a szirtek száz meg száz alak¬ 
ja, a hegyek kanyárulása, u 
fáknak és egész növényzet¬ 
nek a völgyekbeni változa-

örökmozgási 

lóságában nyujt, midőn az öt tó öléből elszakadva, és számtalan tossága és illatárja által. Észrevétlenül kéthárom óra telik a. 
szirtgörgetegen mintegy elfáradva sziklaágyba szorul, de csak azért, mozgásban, még pedig sokszor minden társ nélkül, midőn érezzük 
hogy annál nagyobb erővel rohanjon a 130 — lábnyi mélységbe, tagjaink elfáradását; visszatérve, még megfürdünk, vagy megzu-
hol a magával hengeritett s itt főnnakadt sziklákon a viz megso-
kasult tömege egészen pezsgő habbá változik, s egy második zuha-
tagot képezve porfellegkint tör magasba, mig végre a föld vonzó 
ereje hatalmat vesz rajta s tovább hömpölyög 
megszégyenült óriás kigyó hatalmas ellene elől! 

hanyoztatjuk magunkat, mire a nap a legmagasb bérezek fölé 
emelkedvén már, akár hitt ebédre a csengetyü, akár nem, az 
[ebédlő és tánczterem előtti erkélyre sietünk, a vendégkoszorú tán 

mint valamely ujon érkezett tagjait üdvözölhetni, kiváncsian várván az Ízletes 
ebéd élményeit. S ha a magyar zamatú eledelek, a vendégek ke-
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délyes humorával füszerezve kielégítek étvágyunkat — a mi kö¬ 
zönségesen mindig megtörténik : akkor áldjuk Prisznitznek, az örök 
és egyszerü természet tolmácsának, gondolatát, melynél fogva a 
mozgást, a forrásvizet, a fürdést és hegyi levegőt emelé minden or¬ 
vosszerek fölé. 

Igenis, nyájas olvasó! a tátrakiesdi ebéd nem vendéglői, ha¬ 
nem inkább családi szinezetü. Itt hosszu asztalokat találunk 
terítve, melyeknél a családok, együtt vagy szemközt, a magánosok 
beékelve foglalnak helyet, miáltal csakhamar megszünik a fesz, 
és az egymáshozi sirnulás kikerülhetlenül bekövetkezik; mert itt 
találkozni ke'l minden vendégnek, időn kivül soha étek ki nem 
szolgáltatván, sem magánfözés itt nem divatozván. (Hogy a betegek 
kivétel alá esnek, az kétséget nem szenved). És még is mindenki 
megelégedve távozik az asztaltól, hol a szolgálat is nem pinczérek, 
hanem a vendéglő családjához tartozni látszó tisztes nöszemélyek 
által történik. Az étkek száma ebédnél öt, s vacsoránál 3. De mi 
itt az étkezésnek családi szint kölcsönöz, leginkább az, hogy itt 
senki sem fizet mindjárt — (legfölebb bor vagy fekete kávéért, ha 
t. i. akar) — mi által meg van kiméivé a vendég a pinczérek gyor¬ 
san számoló szánrszándékos tévedéseitől, és csak eltávozás elött 
nyujtatik át a költségek jegyzéke, melynek jutányosságán itt — 
hol mindent a távolból kell szerezni — csak elbámulunk. Mert 
hisz ebédért 85, vacsoráért 45, tisztes szobaért 100 — 50 krt. 
jegyeznek. Mily kényelem ez, csak az tudja, ki például Pesten 
vagy más fürdői vengéglöben étkezett, vagy azokban csak egy 
éjt és egy napot tölte, miért gyakran — a szolgai személyzet 
mintegy követelt tiszteletdijával együtt 3—5 ftra rúg a puszta 
szállás díja. Itt ellenben a szolgák visszavonulnak, s csak fölke¬ 
resve fogadnak el valamit! — 

Valódi patriarchalis élet! — 
Ide tehát, kik szórakozást, kik tikkadt hőség helyett mérsé¬ 

kelt levegőt kerestek, itt minden közremüködik a vér tisztítására 
s az egészség edzésére. S hiszem is — hogy — ha a könnyü köz¬ 
lekedés áltlásai ide is kiterjesztetnek, mint azt a kitüzött mérnöki 
jegyekről következtetni leher — akkor Tátrakiesd vagy Tátrafüred 
épen oly keresett és népes lesz, mint Balatonfüred! — hol épen az 
imént érintettekre nézve tömérdek a kivánni való! — 

Bocsánat azonban, nyájas olvasó! ha az étkezés körül rész-
letesb valék; de azt érinteni annál szükségesbnek találtam, minél 
inkább érdekli az utast a gyomor és erszény, s minél elütőbbek 
hazánk többi fürdőhelyei e tekintetben. 

Most még Tátrafüredröl mint fürdőhelyről nehány szot. 
Eredete, ha jól fölfogtam Reiner urnak, a mostani fürdöbérlö-

nek előadását — 1795-re fölvihető, midőn akkori birtokosa, gr. 

Csáky István, itt a táj bájait élvezendő, és a savanyuvizet hasz¬ 
nálandó, kisded nyaralót és kápolnát emeltetett, mely utóbbi által 
némikép remeteségi szint is kölcsönző ittlétének. Mint fürdő és 
gyógyhely azonban csak 1824 ben kezdett használtatni. Most 
Mühlenbach helység tulajdona, melytől Reiner ur 30 évre vévé 
bérbe. Teljes elismerést érdemel ö, hogy ujabb időben a régi ven¬ 
dégfogadóépületekhez még két csinos svájczi alakra épült eme¬ 
letes, és egy kőházat emelt, mi által a vendégszobák száma mint¬ 
egy 50-re szaporodott. Ezekben a szobák csinosan festvék és bu-
torozvák, mig a régiebbek, egyszerűbbek. De tisztaság mindenütt 
uralkodik. Ezen épületek elött szép virágágyak diszlenek. A 
kutakból a viz folyvást foly egy kádba, földalatti vizvezetéseken, 
melyek igen könnyen müvészi szökökutakká volnának átalakitha-
tók A tulajdonképi fürdőhelyiségek még igen egyszerüek ugyan, 
de a melegített savanyuvizet még is csavarokkal lehet a kádba 
ereszteni, s ha nem csalódom, hat ily szobánál több nincs, de a mi 
itt is meglepett, az a meleg fürdő ára, t. i. 20 ujkr.! 

Egy szép ligeten sétánk fölebb vivén a zuhanyhoz, mely fér¬ 
fiak számára külön, nőknek is külön mindenütt egy elöszobács-
kával van ellátva, — itt lepedővel együtt 15 kt. fizettünk. 

A régi épületek egyikével kapcsolatban van az ebédlő és 
előtte a tánczterem, melyben két szekrényben magyar és német 
kis olvasó-könyvtárak alapjai vannak megvetve. A tánczterem 
eiőtt egy széles erkélyről gyönyörü kilátás kínálkozik, az ide 
vezetö utra s Poprád völgyébe, bár hegyek által mindkét oldalról 
korlátolva. Alatta a kellemes italu savanyuviz kútja, mely ma¬ 
gában és borral egyaránt iható, s a közel vidékre palaczkokban 
is elszállítják. 

A fürdöháztól jobbra mintegy 300 ölnyi távolságra ismét S 
savanyuviz forrás vagyon „Reiner forrásai" névvel, melyek kelle¬ 
mes izük és hüsebb hévmérsékük által enyhítik a sétálás után 
a szomjazókat. — A sétányok, melyek a ligeteken át kígyóznak, 
szükek ugyan, de gondosan tatarozvák. Végre mosással is kedves¬ 
kednek a vendégeknek, mi valóban példányul szolgálhatna sok 
fővárosi mosásnak; különös tulajdona a hófehérség és — ju-
tányosság. 

Még a vizgyógyászat rendszeres kezelése hiányzik itt, mely 
vajóban nagy mértékben volna itt gyakorolható. De hir szerint 
azt is egy kassai emberbarát szándékozik i t t életbe léptetni, mi 
által Tátrafürednek uj szépszámu vendégekre van kilátása *). 

Ezek Tátrafüred részletei. (Foiyl i8¥(.,kejiM 

T Á R H Á Z . 
iVeháiiy szó a magyar Akadémia épitkezési kísér¬ 

letei fölfttt *). 
Azon áldozatkész lelkesedéssel, melyre a tudományok házának épitése 

nemzetünket inditá, az átalános érdekeltséggel, melyet ez eszme kivitele 
fölidézett; merev és sértő ellentétet képez az Akadémia magába zárt, onle-
ges eljárása, melynélfbgva sem a közvéleményt figyelemre méltatni, sem 
intézkedéseiről az adakozó közönséget értesiteni szükségesnek nem tartja. 
Oly következetes pedig az Akadémia e hallgatási és titoktartási rendszeré¬ 
nek alkalmazásában, hogy nemcsak önként nem ad hirt palotájának sorsa 
felől, de még egyes nyilt felhívásokra sem hajol s készebb sértő gyanitgatá-
sokat eltürni, mintsem szerencsétlen eredményü rendszabályainak indoko¬ 
lását megkísértené. — Avagy azt hiszi-e az Akadémia, oly keveset ért az 
épitési ügyhöz a közönség, vagy oly kevéssé viseli azt szivén, hogy egy¬ 
kedvüen nézheti, miként vesz kárba másfél évnyi drága idő és megerőlte¬ 
téssel gyüjtött másfél ezer darab arany? vagy azt hiszi, mutatott fel addig 
egyebet kísérleteknél? oly kísérleteknél, melyek a nemzet reményét egy igazán 
sikerült palota iránt éleszteni legkevésbbé sem alkalmatosak; vagy gondolja 
tán, Kellemesen lesz meglepetve a nemzetiségére büszke magyar nép, ha 
annyi viszály után végre is egy idegen épitész által vesződségesen összefol¬ 
tozott tervrajz szerint kezd épülni az előrelátólag dísztelen palota ? 

) Olvasóink ismerik az Akadémia palotája korüli nézeteinket, gyakran tanusitott 
buzgalmunkat; azt is kijelentettük már más izben, hogy teljes bizalommal viseltetünk az 
akadémiai bizottmány tiszta szándékai iránt, melyeknek a fölmerült akadályok ellenére 
is sikerülni fog elvégre, a feladat nehézségeit megoldani; sót az ügy késedelmére nézve 
is nagy mentséget találunk a közelmult idök politikai eseményeiben, melyek minden más 
tárgyat egy időre háttérbe szoritanak. Mindemellett azonban figyelemre méltónak talál¬ 
juk a jelen felszólalást oly hazánkfiai szájából, kik szakavatottságuknak s hazafias érzel¬ 
meiknek már más izben is adták tanujelét. Szerk. 

*) Ez idén ez is életbe lépett, még pedig az e téren nagy tapasztalásu b. Leutsch 
(Vol' honvédezr»det0 szakértő vezetése alatt Szerk. 

Alólirottak az ellenkezőt hiszszük és valljuk, s meg lévén győződve, 
hogy az összes hazai értelmiség velünk egyetért : eljöttnek véljük az időt, 
felszólalni e nagyfontosságu épités ügyében. 

Tudjuk, hogy sokan sokat irtak és beszéltek már a magyar Akadémia 
palotája felől s azért e tárgyban kevés ujat mondhatunk : de tudjuk azt is, 
mily hamar elhangzik szó és hirlapi czikk, s mily szükséges az ismétlés ott, 
hol az első kérdésre felelet, az első állításra czáfolat nem adatik. Ezért elő 
fogunk sorolni sokat a bevégzett tények közül, elmondani sok már elmon¬ 
dott észrevételt és okoskodást; idézni fogunk tekintélyes nyilatkozatokat és 
kimétletlenül birálandjuk a multat, hogy abból tanuságot vonjunk a jövőre. 

Ugy látszik, mindaddig jó uton haladt a tudományok házának ügye, 
mig azt az Akadémia testületileg kezelte : de hogy azonnal szerencsétlen 
fordulat állott be, mihelyt az ugy nevezett épitési bizottmány lépett fel. 

E bizottmány, melynek első teendője az épitkezési programm szer¬ 
kesztése lett volna, azzal kezdé müködését, hogy teljes hét hónapig semmit 
sem tett; indokul adván, hogy várnia kell, mig az aláirási ivek mind be nem 
érkeznek, mert programmot szerkeszteni az épitésre szánt pénzösszeg isme¬ 
rete nélkül nem lehet. — Pedig mily jól lehetett volna hét hónap alatt vitat¬ 
kozni a stylkérdés fölött és tisztába jőni a felől, vajjon góth vagy görög 
styl illik-e a tudományok palotájára ; mily jól meg lehetett volna fontolni, 
vajjon a palotának bérhdzzali természetellenes összeköttetése nem lesz-e meg¬ 
ölő betüje minden czélszerüségnekj és szépségnek. Atalában hét hónap alatt 
lehetett volna és kellett volna is valamit tenni, annál inkább, mert maga az 
Akadémia kezdettöl fogva sürgős ügy gyanánt tekinté a palota építését és 
még Pest városa is a telek felajánlásakor feltételül tüzte ki annak három év 
alatti felépítését. — És közelebbről tekintve, a felhozott ürügy sem igen 
állja ki a vitatást. 

Elsőben is tapasztalati tény, hogy a tervező építészek igen átaláno8 
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és bizonytalan költségvetést szoktak késziteni és a programmban kitett ár¬ 
szabást kevés figyelemre méltatják : igy például jelen esetben Ferstl és 
Stühler terve majdnem kétszer annyiba kerülnének, mint a programm kivánja. 
Továbbá ha a tervező még oly lelkiismeretesen számítana is, tagadhatlan, 
hogy a kivitel alkalmával roppant különbségek jöhetnek elő; például : az 
Akadémia palotájánál már a programm kimondja, hogy az alapzat sokkal 
többe kerülhet, mint rendesen szokott, — már pedig ezt a sokat nehéz fel¬ 
venni a számitásba. 

Továbbá az is bizonyos, hogy egy és ugyanazon alapterv szerint igen 
különböző drágaságu építményt lehet előállítani, mert az anyag és kézi 
munka minősége, a külső és belső feldíszítés határai az előleges tervekben 
kijelelve nem lévén, alkudozásra és gazdálkodásra tágas tér marad. Végre 
miért is kellett egy akadémiai palotánál oly félénk tekintettel lenni a be¬ 
gyült pénzösszegre : ha a tudós társaság magánszemély volna és csupán az 
évenkinti lakbér meggazdálkodása vagy nagyobb kényelem kedveért épí¬ 
tene magának házat, helyén volna ez óvatosság : de a fenforgó esetben nem 
magánember, nem is egy szükebb körü társulat építtet; a magyar 
Akadémia palotáját egy nemzet építteti: a magyar nemzet akarja maradandó 
emlékben örökíteni kegyeletét a müvelődés főeme Ityűi, a tudományok és 
művészetek iránt. íly emlék isikerülése, a nemzetre nézve becsületkérdés, 
azért azt semmi pénzösszegtől függővé tenni nem szabad. És végre az ada¬ 
kozások természetéből következik, hogy a palotára begyülendő pénzössze¬ 
get mindez ideig csak közelítőleg is kiszámítani teljesen leheti en; a lehet-
lent pedig kár erőszakolni. 

Igy tehát minden iga^i ok nélkül időzött a bizottmány és mit tett, 
midőn végre hét hónapi semmittevés után müködését megkezdte? Első dolga 
volt, az előbb nyilvánosan megígért H az összes nemz-t által óhajtott nyil¬ 
vános pályázat helyett, állitólag időkimélés szempontjából, a magán megbízás 
utjára térni át: megbizott tehát három építészt, hogy 'zártkörű versenyben 
sietve készítsenek terveket. Ez önkényes és szerencsétlen félrendszabály 
ellen a hírlapokban több határozottan roszaló czikk jelenvén meg, természe¬ 
tes lett volna és kivánatos, hogy az Akadémia a nyugtalankodók megnyug¬ 
tatására valami felvilágositást bocsásson közre : mégis csak egyetlen, elké¬ 
sett cs nem hivatalos nyilatkozatot bírunk e tárgyban Tóth Lőrincz akadé¬ 
miai rendes tag és pénztárnok urtól, ki többek közt ezt irja : 

,,Igen tisztelt barátom Henszlmann Imre urnak, mint alapos és tekin¬ 
télyes szakértőnek tanácsára s az általa előhozott fontos indokok által meg¬ 
győződve, az igazgatótanács nem tartotta czélszerünek a nyilvános pályázat 
hirdetését, hanem megbízta Henszlmann Imre urat, mint az épitészeti elmé¬ 
let elismert mesterét, 'gyakorló építész-társaival a jeles (xerster és Frey 
urakkal s megbizott még egy kitünő pesti s egy bécsi tekintélyes épitészt, 
hogy előre kiszabott és biztosított 300 arany dij mellett a Henszlmann által 
az akadémiai tisztviselők s a különféle osztályok és szakbizottmányok véle¬ 
ményének és kivánatainak meghallgatása és bő megfontolása után kidolgo¬ 
zott és az épitési bizottmány által helybenhagyott programm szerint ter¬ 
veket készítsenek." 

Tehát egyszerüen Utszett nz i' gazgatö-tanácsnak pályázatot nem hir-
detn'.' erre nincs mit felelnünk : de a Henszlmann ur által előhozott fontos 
indokokat hallani csakugyan kíváncsiak volnánk — és talán jogosultak is!? 

Feltéve azonban, hogy az épités kezelői elméleti okok által ineggyő-
zetni hagyták magukat a nyilt verseny czélszerütlen volta felől, ugy 
viszont a zártkörű pályázattal tett első kisérlet elég világosan tny'eg kimu¬ 
tatta, hogy ezen módja a tervkészítésnek szintén nem valami nagyon czél-

kiállitott terveket látták, melyek közül a két utóbb készült sem czélszerü 
ség, sem szépség szempontjából a három elsőt fe ill nem multa. 

És mit tett a bizottmány e második kísérletének meghiúsulta után ? 
Ugy hirlik — mert hivatalos tudósitást az Akadémia nem szokott adni — 
Stühler van megbízva egy uj tervrajz készitésével, feladata lévén, Henszl¬ 
mann alaprajzát az előbb annyira dicsőitett góth stylből kivetkőztetni és 
görög ízlésbe fordítani át. — Igy már aztán igazi remekmüvet várhatunk! 

Ismételjük : az egész palota-épitési ugy rosz uton van : az épitési bi¬ 
zottmány zárkózottsága és önkénye minden önzéstelen közremüködést lehet-
lenné tett, minden lelkesedést a szép tárgy iránt lehütött. A programm, 
mely szerint az építészek tervezni kénytelenek, alapjaiban el van hibázva, 
a stylkérdésben pedig egyik végletből a másikba estünk, csak a középutra 
nem gondol senki. Az eddig készült öt terv elfogadhatlak, és több mint való¬ 
szinü, hogy a készülő hatodik még kevésbbé lesz elfogadható. 

Kiváncsian várjuk, mi fog jőni ezután; folytatja-e tovább is kísér¬ 
leteit az épitési bizottmány, vagy jó terv hiányában rosz szerint építteti 
palotáját, vagy talán végre visszatér az egyenes utra, a nyilvánosság orszá¬ 
gos utjára? Óhajtanók, hogy ez utóbbit tegye, mert a multakat könnyü lesz 
feledni, de egy elhibázott palota örökítené építői tévedését. — Bergh és Hencz, 
építészek. 

Irodalom és müvészet. 
4- (il muzeum: képtár) ismét egy becses festménynyel gyarapodott. Ez 

Ligetinek Palermot ábrázoló képe, mely 420 ftért aláirás utján vásároltatott 
meg a Muzeum számára. Ligeti, Markó Károly tanítványa volt, s azért az 
emlitett festmény a Markóteremben fog elhelyeztetni. 

+ (A „Trombita'' uj szerkesztőt nyert.) Sarkady István a 
zerkesztésétől, Sárosy Gyula pedig vezetéséről visszalépvén, , 
Ciuér Lajos laptulajdonos vette át. 

szer 
K ajos laptulajdc 

+ (Kakassy oándortól „Magyar Viszhanq1' 

nevezett lap 
szerkesztését 

czimü magyar szólásmó-
dok gyüjteménye jelent meg, magyar-német szótárral A magyarul tanuló 
németek számára hasznos kézikönyv kapható Hartleben könyvkereske-
1 t M désében. 

-f- (Schuselkának „Ausztria és Magyarország") czimü röpiratát a 
bécsiek oly mohón elkapkodták, hogy nehány nap mulva már második kia¬ 
dást kellett belőle rendezni. 

-f- (Az 1848 iki sajtótörvény életbeléptetésére,) legalább mostanában, 
incs kilátás. A „P. L." szerint gr. Forgách kanczellár ugy véli, hogy ha ő 

szerű. 
Elsőben is a felszólitott művészek minden pályázati szabályok ellenére 

a többoldalúság és a tárgy kellő megvilágításának nagy hátrányára egymás 
közt formaszerint! szerződ st kötöttek, — igy áll a „Pesti Xapló" egy czik¬ 
kében : „A müvészek, kiknek stylre nézve szabad kéz hagyatott, bátor¬ 
sággal bírván, a műépitészeti izlések irányába :i majdnem cgés^on tájékozat¬ 
lan közönségünk elébe oly izléssel fellépni, melyre nézve meggyőződve 
voltak, hogy az a vegyes közönség elfogult kicsinyes nézeteivel, s e részben 
ki nem képezett, sőt egészen tájékozatlan véleményével teljesen ellenkezik 
Stb. stb., kö'el'Ztélc magukat és szerződtek, hogy góth stylben dolgoznak." 

Mennyire nem volt kielégitő az ezen uton kivívott eredmény, minda¬ 
mellett, hogy Ybl visszalépése által a példás egyetértés megbomlott és 
Szkalnitzky részéről egy nem góth terv érkezett be : azt maga az épitési 
bizottmány tettleg bevallotta, midőn utólagosan még két tervet készíttetett, 
pusztán azért, hogy astylek közt nagyobb választása legyen. Tóth Lőrincz ur 
cz ügyben következőleg nyilatkozik :.,Minthogy mindkét megbizott tervező 
(tehát özkalnitzky semmitsem számit) egy és azon t. i. góth Ízlésben dol¬ 
gozott, az épitési bizottmány, melynek akkor, mikor századok számára akar 
építtetni egy, nemcsak czélszerü, hanem a nemzet díszének és méltóságának 
is megfelelő Akadémiát, midőn továbbá a pénzerőt, mely e czélra fbrdittat-
hatik, figyelmen kivül nem hagyhatta, feladata bizonyosan nem lehetett, 
sietni és hirtelenkedni, hanem éretten fontolni és életrevaló eszmék nyilat¬ 
kozásának módot és alkalmat nyujtani (sic), tanácsosnak látta, még két hir¬ 
neves épitészt, más modorban dolgozni szokottakat, felkérni." — Szabadjon 
rendkivül csodálnunk és sajnálnunk, hogy a bizottmány teendőinek ily szép 
birásával annak tettei oly égbekiáltó ellentétet képeznek. Miután a bízott-
ín,;,,.. „I..A- i„:„.<_i„*.(„..i !.„.!..-.!..-! ~~~ ..~n , , , , a helyett, hogy 

saját kárán sem 
Tanul a bizottmány, és jobb sorsra érdemes kitartással megmarad a tévúton, 
•nelyen egyszer elindult. Mi lett eredménye a második kísérletnek, mi jót 

e törvény életbeléptetését szorgalmazná is, nem lenne erídménye, miután a 
miniszterek ellene vannak. 

+ (Jagócai Péterffy József), a tuldunai vinczellérképezde igazgatója 
Keszthelyen, előfizetést hirdet „Tuldunai társ^da'mi közlöny és közhasznu 
ismeretek tára" czimü tudományos, ipar, müvészeti, szépirodalmi és gazdá-
szati szaklapra, mely már okt. hótól kezdve, mint a tuldunai vinczellérké¬ 
pezde közlönye fog megindulni, s hetenkint egyszeri megjelenéssel az okto¬ 
ber — deczemberi folyam előfizetési ára 2 ft 50 kr. E szaklap tájképeket, 
földabroszókat stb. igér mellékletül. 

-+• (Kocsányi László „Teleki-naptárra") nyit aláírást vagy előfizetést 
krjával. A naptár gr. Teleki arczképével és lő korszerű arczképpel 60 

együtt 5 ft. éppel 

+ Ráth Mórnál jelent meg: „A magyar állam földi'ráta, a legujabb 
adatok nyomán irta Visontai János, gyninasiumi igazgató. I. fűzet." A 
munkát kiegészitő Il-ik fűzet oktober elején jelenik meg. Ara mindakét fü¬ 
zetnek 84 kr. 

+• (Uj naptárak.) 
egyszerre a jövő 18t>2-ik évre 

A napokban egy egész csomó naptár jelent meg 
ívre u. in. a népnél közkedvességben levő „István 

?nány első kísérletének eredményével nem volt megelégedve, a helyett, 
•''járását változtatná, uj kisérletet tenni látta jónak; tehát saját kára 

erkesztette dr. Ballag 
ar érdekes fame tsz vény nyel. ,,Erdőd"!egyik ismert humoristánk 

álneve. A két első naptár Heckenastnál, a két utóbbi ríngel és Mandellonál 
jelent meg. 

+ Ráth Mórnál ujabban a következő érdekes munkák jelentek meg: 
Erskine Tamás, az angol alsó-„Az aiigo' parlament és -ljárása." Irta May F. 

í,áf • s.fgf<lJegyzője. A 4-ik kiadás után átdolgozta Barsi József. ~4ra3ft. 
h kitünö munka bizonyára különös ajánlatunk nélkül is nagy keletnek fW 
örvendem. A ki a világ első parlamentje szerkezetét és eljárását alaposan 
akarja ismerni, e könyvnek igen nagy hasznát veheti. 

„ff. Rákóczy Ferencz r* nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan 
eredeti leveleik." xira 1 ft. A 133 lapnyi könyv becses adatokat nyujt hazánk 
törtenetének egyik legnevezetesebb korszakához. 

,Af nemz tiséoi kérdés, a jelen és a jövő szempontjaiból.•' Irta Cs 48 
lap. — Ara 40 kr. ' " 

„Magyarország családi czimerekkel és leszármazási táblákkal " Irta 
Nagi, Ivan. Tizedik kötet, I-ső és 2-dik füzet. Mednyánszky — Molnár 
családokat foglalja magában. Ára 1 ft. 70 kr. 

„Akeresked Im,, számtan -leméi." Leginkább kezdők számára, a vasár-
i cs kereskedelmi alosztályok teendőihez mérve. Szerzé hazánk e<?vik napi 

számtani tekintélye Weninger"Vincze. I. füzet. 

szült az ujabb idő-és aranypazarlás, arról bőven meggyőződhettek, kik a nézve legjobb ajánlat a szerző neve. 

„Adalék a magyar n-m.zet történetéhez a XVI-ik századból," Szalay 
l l „ i ál- tfú ¥,ás,0<?ik kiadf• A r a X ft 2 0 kr- 255 lap. E becses műre 
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-f- (Uj lap.) Rózsaági Antal „Gombostű" czimü szépirodalmi és divat¬ 
lap megindítására nyert engedélyt, mely hetenkint kétszer fog megjelenni. 
Azonban ugy halljuk, hogy a czim mással fog fölcseréltetni. 

— Egy csinos kiállitásu füzetben megjelent: „Magyarországi s er¬ 
délyi bujdosó fejedelem késmárki Thököly Imre secretariusának Komáromi 
Jánosnak törökországi diariumja és experientiája, közli Naoy Iván". Kap¬ 
ható Ráth Mórnál 1 pftért uj p. Ez érdekes napló a Tökölyféle emigratióról, 
és Tökölynek, valamint nejének a hőslelkü Zrinyi Ilonának utolsó éveikről 
hoz hiteles adatokat, egyszersmind a törökországi akkori viszonyoknak is 
oly érdekes leirását nyujtja, hogy az nem csak a történetkedvelők, de más 
irodalombarátoknak is kellemes olvasmányul ajánlkozik. 

+ (Markó Károly képeiből) a nemzeti Muzeum számára eddig 6000 
forint áru van megvásárolva. A további aláírások e czélra folyamatban van¬ 
nak. Az összes Markó-féle képek ára, mint tudjuk, 12,600 ft. 

-f- (Uj zenemü ) Simonffy Kálmán gr. Teleki László emlékére „A Szi¬ 
ráki sírboltban" czimü zenemüvet szerzett. A „Családi Kör" mellett jelent 
mellékletül meg. 

— (Rajttanitás.) Engerth Vilmos tanár október elejétől kezdve ismét 
tanit magánrajziskolájában naponként délutáni 2— 4 óráig, a képző és tech¬ 
nikai rajzmüvészet minden szakából. Midőn e rajziskolát, mely több év óta 
legjobb hirben áll, ismét emlékezetbe hozzuk, egyszersmind figyelmeztetjük 
az illetőket az iskola ujabb szállására, mely jelenleg a Dorottya-utczában 
11-ik szám alatti házban van, a Lloyd épület átellenében. 

4- (Pályázati ügy.) Molnár György a budai népszinház 50 aranyos 
pályázatára eddig beküldött népszínművek közül a „Budavár ostroma" czi¬ 
mü, „ÉI magyar, áll Buda még" jeligéjű és „Lidi" czimü müvek ismeretlen 
szerzőit fölkéri, hogy az emlitett népszínművek zenéjének szerkesztésére 
nézve vele levelezési érintkezésbe jőni sziveskedjenek, megnevezvén bizo¬ 
nyos helyet, hova levélbe foglalt nézetét küldhesse. Egyszersmind a pályá¬ 
zatra beküldendő müvek díjazását oda igazítja, hogy az 50 arany jutalmat 
el nem nyert népszínmű is 10 száztóli jövedelemben részesül. 

4- (Uj könyvkereskedés Budán.) Nágel M. V. Budán uj könyvkeres¬ 
kedést nyitand, kiváló tekintettel a magyar irodalomra. 

Kgyháx «** iskola. 
4- (A budai föreáltanoda igazgatósága) közhirré teszi, hogy a hely¬ 

tartóság szept. 4-iki kibocsátványa folytán, a legközelebbi tanfolyam a bu¬ 
dai főreáltanodában is nov. 1 én veszi kezdetét. 

4- (A pesti föreal-tanoda igazgatósága tudatja), hogy a helytartóság 
többször emlitett kibocsátványa folytán, a legközelebbi tanév ez intézetben 
is nov. 1-én veendi kezdetét; a beírások okt. 25-től 3ü-ig bezárólag fognak 
történni, a fölvételi vizsgálatok pedig okt. 30-án tartatnak. 

+ (A manyarhoni ág. hitv. evang, egyház egyetemének közgyülésén) 
szőnyegre kerülvén, hogy Kuzmányi törvénytelen patentalis superintendens 
már lelkészi állomásra is merészkedett valakit fölszentelni, e tárgyban oda¬ 
nyilatkozott az egyházegyetem, hogy lelkészül csak azt fogja elismerni, ki 
az egyház által arra megbizott férfiak által szenteltetik föl. Ugyane köz¬ 
gyülésen Szentiványi Márton inditványára elhatároztatott egy memoran¬ 
dum készitése, a jövő országgyüléshez, melyben ez fölkéretik,hogy ősi szokás 
szerint törvény által biztosítsa a prot. egyház jogait s a pátenst és annak 
netán létező következményeit szüntesse meg. 

4- (A kun-sz.-miklási ref. gymnasium) a VI. osztály felállítása által 
már a legközelebbi iskolai évben ki fog egészittetni, s benne az előadások, 
négy rendes és két segédtanár által, az ismeretes egyházker. tanterv sze¬ 
rint, f, é. okt. 3-án fognak megkezdetni. 

Ipar. gazdaság, kereskedés. 
4- (A kolosvári lóversenyek) szept. 28. és 30-án fognak végbemenni. 

Ez alkalomból hangversenyeket és egy jótékonyczélu tánczvigalmat is ren¬ 
deznek Kolosvárt. 

4- (A magyar erdöszegylet tizenegyedik nagygyűlése) Oraviczán e hó 
10.—14-kén tartatott meg. Miután az egylet elnöke Königsegg Gusztáv 
gróf a gyülést tartalmas beszéddel megnyitotta, Vorreith erdőmester, ki¬ 
emelve az erdők neinzetgazdászati fontosságát hazánkban, beszéde folyama 
alatt kiterjeszkedett más államok erdőtlenségére s azon kárra, melyet a la¬ 
kosok a fa hiánya miatt szenvednek, mig nálunk a nép átalában bőven me 
van áldva e tekintetben. Theriot, ki az egylettől kiküldetett az osztrák er¬ 
dőszegylet meglátogatására, ugy nyilatkozik, hogy ez igen gyenge lábon 
áll, s inditványozza, hogy a magyar erdőszegylet továbbra is független le¬ 
gyen az osztrák erdőszegylettől, s ezzel, valamint más hasonló egyletekkel 
is, csak personálunióra lépjen. Heim, Koburg herczeg sz.-antali erdésze ezen 
tárgy fölött értekezik, megemlitve a magyar ügylet nyelvnehézségeit, s föl¬ 
említi a Selmeczen kiadandó magyar erdőszeti lap feletti abbeli aggodalmát 
is, hogy az egylet erejét nem lesz jó szétszórni. A további tárgyalások kö¬ 
vetkezőkre terjedtek ki : 1) Jelentés az egylet utolsó nagygyűlése óta kifej¬ 
tett tevékenységéről. 2) Uj tagok felvételéről. 3) Mikor és hol tartassék a 
legközelebbi nagygyülés? (Gödöllő Pestmegyében határoztatott). 4) Az 
ügyvezető választása a legközelebbi nagygyűlésre. 

KOzintezetek. egyletek-
4- (A földhitelintézet ügyét) a helytartóság a legforróbban ajánlá gróf 

Forgách figyelmébe, indítványozván, hogy ez uj intézet tartaléktőkéjének 
szaporítására az országos pénztárból 500,000 ft. utalványoztassék. Miután 

ez intézet alapításába a pénzügyminiszterium elvileg már beleegyezett, s 
miután az alapszabályokban némi kivánt módosítások megtétettek; bizton 
remélhető, hogy e nagyfontosságu intézet alapszabályai végleges megerősí¬ 
tését többé semmi akadály nem gátolandja. 

+ (Fegyencz-intézetek.) Az Ausztriáben levő polgári fegyencz-intéze¬ 
tek száma 28, ezek közül 17 férfiak, l l pedig nők számára szolgáltat ingyen¬ 
lakást. Ez intézetekben összesen 16,000 személy fér el, jelenleg azonban 
csak (!) 14,000-en használják az önkéntes ingyenlakást. 

4- (A pesti takarékpénztár részvényesei) az legfelsőbb helyről vissza¬ 
küldött alapszabályoknak ujból átdolgozása végett okt. 15-kén az intézet 
épületében közgyülést tartanak. 

4- (A „Nemzeti Kör") f. hó 29-én d. u. 5 órakor közgyülést tartott 
+ (Az irói segélypénztár ügye.) Gr. Károlyi István és b. Eötvös Jó¬ 

zsef folyamodott a helytartósághoz az irói segélypénztár javára rendezendő 
sorsjáték engedélyezéseért; de a helytartóság, mivel az irói segélypénztár 
alapszabályai nincsenek megerősítve, a kérelmet visszautasította. Most a két 
köztiszteletü honfi fel fogja terjeszteni az alapszabályokat s a sorsjáték irán¬ 
ti folyamodását is megujitja. Valóban, nagyon kivánatos volna, hogy a 
rég függőben levő kérdés valahára eldöntetnék. Alkalmilag megjegyezzük, 
hogy az irói segélypénztár megalapitására a ,,Családi Kör" szerkesztőségé¬ 
nél eddig mintegy másfélezer forint gyült be, legtöbbnyire egyes lelkes hon¬ 
leányok adományaiból. 

Közlekedés. 
4- (Összeütközés a Dunán.) Ismét két hajó összeütközéséről hallunk, 

mely Baján fölül „Ferdinand Max" személy — és „Pest" áruszállító gőzös 
között történt. Mint mondják „Mátyás Király" is közel volt ez összeüt¬ 
közéshez és igy annak kapitánya lehet a tényállás fölvételénél a legilleté-
kesb tanú. — Hogy miként és kinek hibájával történt ez összeütközés: 
nem tudjuk; de elég szomorú tudnunk, hogy „Ferdinand Max" kapitánya, 
Fischer Károly szepesi hazánkfia összezúzva nehány órai szenvedés után 
ennek következtében kinos halállal múlt ki s ugyanazon hajó első gépésze, 
kabinjából, melyben épen aludt, ágyából kiesett s fóllelhetlenúl elveszett, és 
igy a szomorú esemény két családfő életébe került. Mint mondtuk, nem 
tudjuk, hogy a szerencsétlenség miként és kinek hibájából vagy hanyagsá¬ 
gából származott? A hajózás mindenesetre, ügyes kezek között is több 
esetlegességnek lehet kitéve, mint egyébb közlekedési módok, mint p. o. a 
vaspálya vonatai, melyek síneken járnak. Épen ennélfogva azt gondoljuk 
tehát, hogy az a fölötti őrködés az illető hatóságoknak minél éberebb figyel¬ 
mére lenne méltó. Pedig még most az is kérdés, hogy mely közhatóság 
vagy a kormány melyik organuma ügyel föl a kapitányi kinevezésekre? 
Ausztriában ez bizonyosan rendezve lesz; de nálunk mely hatóság kezes¬ 
kedik ezen egyének képességéért? mert mi a hajó kapitányát a hajón nem 
magán. — hanem közhivatalnoknak vagyunk kénytelenek tekinteni. Távol¬ 
ról sem mondjuk, hogy a kapitányokat vagy azok tehetségét akarnók két¬ 
ségbe vonni; hanem annál önkéntelenebbűl merül tol előttünk a kérdés: 
nincsen-e e hajók személyzete a reá mért szolgálat terhes volta mellett 
rendkivül igénybe véve, mi által a legjobb akarat is meglankad s a legte-
Letsésíesb erők is meggyengülnek és elfásulnak? Minden esetre közérdekű 
körülmény; — mert nem elég, gyorsan utaznunk, hanem fő dolog, hogy 
biztosan utazzunk, mire nézve, azt hiszszük, hogy nem elég az illetőknek 
csak arról gondoskodni, hogy a társaság vonalain kivánságuk szerinti poli¬ 
tikai színezetű kapitányok legyenek — (mely czélból közelebb annyi dislo-
catio történt a kapitányok között) — hanem hogy a közönség biztonságban 
érezhesse magát a hajókon. — Már a gyanított vagy általunk ismeretlen 
körülményekben-e, de valahol minden esetre megvan a hiba s hogy az 
eltávolíttassák, nem lehet egyedül a társaság által nyújtható garantiában 
megnyugodnunk, itt az országos főhatóság közbejárására van szükség. 

4- (A Komáromba menő hajó Pestről) f. hó 19-ke óta nem d. u. 3, ha¬ 
nem 2 órakor indul. 

Hi ajság? 
4" (Gr. Foryách) aligha le nem lép a kanczellárságról; Bécsben ed¬ 

digi erélyes eljárásával sincsenek megelégedve. A „P. K." szerint azt is 
beszélik, hogy legmagasabb helyen azon tervvel foglalkoznak, miszerint 
egyátalában feloszlatják az udv. kanczelláriákat, s az ott alkalmazott 
hivatalnokokat az illető országok közigazgatási hatóságainál alkalmaz¬ 
zák. Ugy látszik, ez esetben is teljesül az a közmondás, hogy „ma 
nekem, holnap neked." Az udv. kanczellária feloszlatta az országgyülési és 
most a megyéket, az udv. kanczelláriát pedig feloszlatja Schmerling; hát 
Schmerlinget ki oszlatja fel? Német lapok még azt a hirt is kezdik pengetni 
hogy a Reichsrathot is fel akarják függeszteni — ad graecas calendas, hogy 
a kormány még e látszólagos akadályt is eltegye láb alól. Egy lap azt jöven¬ 
döli, hogy legfölebb 10—12 hó mulva a jámbor Reichsrathról csak a törté¬ 
net fog beszélni. Biz az könnyen megeshetik, hogy a kormány számtalan 
gondja közt a hazaküldött Reichsrathot végkép otthon felejti. Pedig 
mily roppant sokat vesztenénk vele! 

4- (Laplefoglalások.) A Bolond Miska, Üstökös és Fekete Leves leg¬ 
utóbbi számait a cs. k. rendőrség lefoglalta. 

4- (B' Kemény Ferencz utódául) a kölni lap szerint b. Geringert és 
gr. Toldalagi Ferenczet emlegetik. 

4- (Bécsben a négyemeletesnél magasabb házak építéséi) a miniszterium 
eltiltotta. Az erre vonatkozó rendelet még e folyó évben életbe lép. 

4- (Pesten az ujonezozás), mint halljuk, a jövő hóban megkezdetik. 
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Vasárnapi Ujság 39-ik számához 1861. 
4- (-4 helytartóságtól szigoru parancs érkezett Pestvárosához), hogy a 

képviselőtestület által életbeléptetett különféle dijakat azonnal megszün¬ 
tesse, s e tekintetben az eddigi szabályokhoz alkalmazkodjék. 

4- (Halálozás.) Szokolay Istvánnak, a „Törvénykezési Lapok" szer¬ 
kesztőjének neje Verner Adoljin assz. f. hó 19-én életének 30-ik évében meg¬ 
halt. Beke lengjen porai felett! 

4- (Az olasz magyar legio ruházata.) Egy Salernóból küldött tudósi 
tás szerint, a magyar legiobeli lovasok kék attilát, vörös nadrágot és zöl< 
csákót viselnek, mind vörös zsinórral. A gyalogok ruházata olyan, mint az 
1848-ki honvédeké : kávészin magyarka, vörös zsinórral és ezüst makk 
gombokkal; kék nadrág és kék csákó. A tüzérség magyarkája és csákójs 
kávészin. 

4- (Azon pompás magyar főkötö), melylyel több pesti hölgy Türr 
tábornok herczegi nejét meg akarja tisztelni, a „Cs. kör" szerkesztőnőji 
Szegfi Emilia felügyelete alatt, Kleinné divatárusnő műtermében készül. 

— (Utonállás és gyilkosság) Somogyalvidékröl, sept. 21-ről irják 
Zsoldos János, szigetvári járásbeli csendbiztos, és 15 éves tanuló fia Geiza 
tegnapelőtt l l - s 12 óra közben éjszakán a Szigetvár-Babócsai póstaut 
mellett eső ugynevezett Zöldág-cs&vá&wkl, Szigetvárról l&kásokra-Kis-Dob-
szába menve, gaz kezek által meggyilkoltatván, másnap reggel a Nagydob-
szai utczán, saját fogatukon egymásra hányattan, lövések által összeroncsolt 
testtel halva találtattak. A bonczolás alkalmával kitünt, hogy mindketten 
3—3 lövést kaptak. A tettesek még azon reggel kézre kerültek! s nem akar¬ 
ván az irtóztató merényletnek még csak hallás utáni leírásába bocsátkozni 
erről majd később! — 

Tegnap ment végbe a temetés, roppant gyászoló tömeg jelenlétében 
emberért oly sok könyet hullani még sohasem láttam, de hiszen hogy is ne? 
mindenkinek barátja volt ő, tizta jellem, s olyan hivatalnok, a kinek helyé 
aligha egy hirtelen töltendi be valaki. 

A szerencsétlen apa egy özvegyet s még 4 neveletlen árvát hagyott 
maga után. — r. l. 

4- (Helyreigazítás.) A „M. S."-ból átvett azon hírünket illetőleg, 
hogy Schmerling a Döry-árvák perében számadási nehézségek miatt 10,000 
ftig elitéltetett, ugyancsak a „M, S." illetékes kézből azon felvilágositást 
vette, hogy számadási nehézségekről és igy Schmerling elitéltetéséről szó nem 
Volt; másfelől pedig épen Schmerling közbenjárásának köszönhető, hogy az 
érdeklett per az árvák javára dőlt el. (A hirt a P. U. közelebbi számában 
közöltük.) 

+ (Apponyi gróf országbíró), mint tudjuk, közelebbi Bécsben mulatása 
alatt Plener pénzügyminiszterrel tárgyalásokat folytatott a bélyegadó fize¬ 
tésére vonatkozó utóbbi rendeletei illetőleg. A „P. L." szerint ez ügyben 
azon javaslat tétetett volna, hogy a bélyegtörvény helyett az 1840-iki vál¬ 
tódíjszabályzat mintájára egy díjszabási törvény léptettessék életbe. 

4- (A Schmerling és gr. Forgách közti véleménykülönbség) főkép az 
erdélyi ügyet illetőleg oly jelentékeny volt, hogy együttmaradásuk a kabi¬ 
netben lehetlenné kezdett válni. Mindketten együtt adták be lemondásukat, 
de egyik részről sem fogadtatott el. Schmerling a kihallgatáson, mint min¬ 
dig, most is teljes győzelmet aratott, mig gr. Forgách tovább is kérte hiva¬ 
talától leendő fölmentetését. Ezután komolyan szóba jött egy uj kanczellár 
kineveztetése; gr. Nádasdyt kinálták meg e méltósággal, ki azonban el 
nem fogadta. 

4- (Becker Oszkárt), az esküdtszék a porosz király ellen elkövetett 
merényletben bűnösnek nyilvánitotta, s a törvényszék husz évi fegyházi 
fogságra itélte, melyből az első 9 évet hat évi magános fogságra fogják változ¬ 
tatni, a hátralevő l l évet pedig közös fogságban kell kiállnia. Ennek végé¬ 
vel kiutasítják az országból. Becker mosolyogva hallgatta végig az itéletet. 

4- (Pestmegye elsö alispánja Nyáry Pál) a napokban rendeletet vett 
a helytartóságtól, melyben figyelmeztetik, hogy a f. hó 30-ra kitüzött köz¬ 
gyülés megtartását a felsőség nem fogja türni. 

4- (A győri fiatalság) sept. 18-án műkedvelői előadást tartott a gyó'r-
megyei tűzkárosultak segélyezésére. A tiszta jövedelem 435 ft. 35 kr. A 
győri fiatalság, e szép eredmény által felbátorítva, nemsokára még egy elő¬ 
adást fog tartani ugyan e czélra. 

4- (Hirek a magyar légióból.) Az olaszországi magyar legio jelenleg 
1300 főből áll, ezenkivül 100 tiszt készül belépni. Dunyov, kinek lábát 
elvágták, jobban van. Várady Ádám őrnagyot, a „Buk. M. Közlöny" egy¬ 
kori szerkesztőjét Aquiból elbocsátották, Homburgba ment nejével és leá¬ 
nyával, két fia pedig Bukarestben van. Hegyessy Ferenczet, egykori honvéd¬ 
századost Afrikába küldték. Átalában a magyar légióban a legnagyobb 
fegyelem uralkodik. Van rá példa, hogy egy kapitányt azért bocsátották el, 
mert egy roszhirü nővel közhelyen karöltve sétált. Duka huszárszázados 
közelebb utazott keresztül Bukaresten a magyar légióhoz. Egy, a légióból 
betegsége miatt haza jött magyar fiu beszéli, „hogy midőn az ember Noce-
rában van, s hallja azt a sok szép magyar dalt, a vig huszárok sarkantyu-
pengését, s mindenfelől csak magyar beszédet, azt képzeli az ember, hogy 
48-ban él, s mintha épen Lugoson volnának, hogy az öreg Bem atyussal 
mint sasok lecsapjanak; sokszor emlegetik az öreg Bem atyust és Petőfit, az 
ő kedves költő-őrnagyát." 

4- (A magyar udv. kanczellária) a „P. L." szerint jelenleg azon kér¬ 
dés tárgyalásával foglalkozik: lehet-e a zsidó ügyvéd? Hirszerint e kérdés a 
kor szellemének megfelelő megoldást nyerend. 

Vas. Ujs. 39. si . — 1861. 

4- (Lisznyai Kálmán) közelebb Pozsonyban rendezend költői estélyt* 
azután pedig Grafenbergbe indul egészsége helyreállítása végett. 

4- (Pauman hires krakói rendörigazgatót,) ki az utóbbi krakói zavar¬ 
gások alkalmával saját becses kezével botozta az embereket, hirszerint el¬ 
mozdították hivatalától. 

4- (Az igazságügyi miniszterium törvényhozási osztályában) a „Gazetta 
dí Fiume" szerint egy törvényjavaslat van készülőben, melynek egyik szakasza 
szerint a rendőrségi ügynök felszólítására mindenki köteles, bármely gonosz¬ 
tevő elfogátására tettleges segédkezet nyujtani. Ki e felszólitásnak nem en¬ 
gedelmeskedik, a gonosztevő kisebb vagy nagyobb bünössége szerint, pénz¬ 
birsággal vagy fogsággal fogna büntettetne. E szerint tehát a miniszterium 
minden alattvalóból rendőrt akarna csinálni. 

4- (Érdekes vendég.) Garnier-P&get, az 1848-iki ideiglenes franczia 
kormány egyik tagja a bécsi Reichsrath egyik közelebbi ülésén jelenvolt, 
tegnapra pedig Pestre várták. 

4- (Indiában az epemirigy) nagy mérvben dühöng. Az ott levő angol 
aereg legegészségesebb katonái nehány óra alatt a ravatalra jutnak. 

4- (Marmarosban Szaplonczay Zsigmond), a megyének 1849-iki alis¬ 
pánja elhunyt. A megye egyheti gyászt határozott. 

4- (Duna-Földvár ott az agárverseny) okt. 15., 16. és nov. 4-én fog 
megtartatni. 

4- (Régiségek.) Gyula-Fehérváron a vár alsó kapuja előtti sánczának 
kiásása alkalmával érdekes római régiségeket találtak. 

4- (Halálozás.) Papszász Lajos, volt bihari elsö alispán és két izben 
országgyülési követ, f. hó 17-n Pesten meghalálozott. Az érdemdús hazafi 
hült tetemei Igarra szállíttattak. 

4- (A m. akadémiai palota ügyéről) a „P. N." ugy értesül, hogy a 
különböző tervkészítők költségvetései most vannak részletes vizsgálat alatt, 
mit egy, a helyi viszonyokkal és árakkal tökéletesen ismeretes pesti építészek¬ 
ből álló bizottmány teljesit. E bizottmány 3—4 hét mulva lesz készen mun¬ 
kájával. A begyült pénzek idő közben a takarékpénztárban gyümölcsöznek. 
Szolgáljon ez némi válaszul az ügy pangása iránt több oldalról kifejezett 
kérdésekre. 

-f- (ARévay-szobor javára Nagy-Sz&nt-Miklóson rendezett zene-, ének¬ 
es szavalati estély) f. hó 7-én, daczára a nehézségeknek, mind anyagi, mind 
szellemi tekintetben jól sikerült. A műsorozat változatos tartalmu volt; két 
szakaszban 15 darab adatott elő. Az est hőse, mint értesülünk, Szabó ügy¬ 
véd volt, kinek szép tenorhangja, képzettsége és fesztelen magatartása min¬ 
denkit elragadott. Kiemelendő Dániel Etelka k. a. is, ki Garay „Magyar 
hölgy"-ét meghatóan szavalta. Az énekkar is helyesen működött; különösen 
tetszett a bordal „Ernani"-ból, mit ismételni is kellett. Nikolits a „Frakk" 
szavalásával jól megnevettette a közönséget. A rendezést MattiasichFerencz 
aljegyző vállalta magára, kinek a programm szerint az emlékbeszédet kellett 
volna előadnia, de rekedtsége miatt azt Rónay Alajos vette át. Az estélyt 
nagyszerü tánczmulatság követte. Az előadás tiszta jövedelme majd 300 ft. 

4- (Lengyel egyetem Turinban.) Mieroslawsky tábornok a lapok sze¬ 
rint engedélyt nyert a turini kormánytól egyetem alapítására, e hó 18-án 
már el is utazott oda Párisból 100 fiatal lengyellel. 

4- (Türr házassága.) Türr házasságáról annyi ellenkező hir érkezik 
csaknem naponkint, hogy nem könnyü belőlök a valót kiokoskodni. Ne¬ 
hány nap előtt még ugy tudtuk, hogy az összekelés okt. l-re van kitüzve, 
legujabban pedig mint bizonyost irják, hogy már meg is történt az f. hó 
11-én. Erre vonatkozólag irja a ,,M. S." Mint B. Ernő hazánkfiának egy 
barátunkhoz intézett levele után hitelesen jelenthetjük, Türr tábornok f. hó 
11-én csakugyan, még pedig a legnagyobb csenddel és gyorsasággal, esti 
10 órakor megtartotta mennyegzó'jét a mondovii templomban hg. Wyse-
Bonaparte Adél kisasszonynyal. Az esküvőn Sacchi és egész osztályának 
tisztikara jelen volt. A boldog pár 15-én utazott Milánon keresztül Cer-
lobbioba, hol gr. Teleki Sándor is lakik; onnan a tél kezdetével megint 
sdsszatérend Milánóba. E hirt a milanoi „Perseveranza" is megerősiti, 
melyszerint az egybekelési szertartás a mondott napon, Mondovítól három 
nérföldnyire, a Madonna di Vico nagy egyháza mellett ment véghez, Du-
•ando és Sacchi tábornokok és sok önkéntes tiszt jelenlétében. (Hát Kossuth 
5s Garibaldi hol maradt?) F . hó 13-án a tábornok hitvesével együtt jelen 
rolt a mondovii szinházban „Trovatore" előadásán, mely alkalomra a szin-
áz ünnepélyesen ki volt világítva. 

4- (Smolkához az üdvözlő iratok) csomag számra érkeznek a postán 
azánk minden részéből. Azonban mindezek magyarul levén fogalmazva, a 

derék lengyel csak a posták német bélyegéről tudja meg, honnétüdvözlik; 
de tart magánál egy magyar ifjut is, ki egész nap forditgatja neki e köszö-
nőiratokat. Este, midőn a cseh és lengyel Reichsrath ok össze szoktak gyülni 
arátságos körbe, e forditmányok előttük felolvastatnak, s ilyenkor gyakran 

hangzik a cseh és lengyel ajkakról a magyar „éljen!" 
4- (Türr lakodalmára) az aradiak ménesi tűzbort akartak küldeni, de 

mivel az egybekelés már megtörtónt, a jóféle magyar bor nem szerepelhetett 
a lakodalmon. Reméljük, hogy azért az ajándék nem fog elmaradni, meg 
lehet azt inni lakodalmon kivül is. Kecskeméti bandája is Olaszországba 
ikart utazni ez alkalomra, de a mint láttuk, szintén elkésett. 

4- (A „P. Hirnök" ismert zsidófaló irányát) annyira viszi, hogy 
gyakran valóban nevetségessé válik. Igy azon tényből, hogy a közelebbi na-

okban az ujtéren egy zsidónő a padról egy ott ült keresztyén fiut leszori-
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tött, azt következteti : hogy a zsidók emancipáltatván, igy fogják majd a 
magyarokat is kiszorítani az országból, s komolyan aggódva kérdi : hol lesz 
aztán számunkra hely? (!!) Ugyan moderálja magát, uram bátyám! 

— (Adóexecutio Szarvason.) Sept. 14-ről irják innen : A népek boldo-
gitására készült alkotmány gyakorlati eljárásából mutatványképen szá¬ 
munkra is rendeztetett egy előadás, mely f. hó 2-án reggel kezdetvén, tar¬ 
tott egész mai napig. — Eljöttek ők, hogy a törvényeihez tisztelettel és 
feltétlen ragaszkodással viseltető közönségtől szuronynyal erőszakolják ki az 
adót, mely e hazában mindenkire sulyosan nehezül, s melynek megfizetését 
a vagyonos osztály is károsodással eszközölheti, hát még a szegény és igen 
csekély birtoku földmivelő, s a mesterség után élő kézmüves osztály, kik 
fáradságos nehéz munkájok által keresik mindennapi kenyeröket, s gonddal 
tudják a téli évszakra szükséges élelmiszert megtakaritani ? Most kénytele¬ 
nek annak egy részét pénzzé forditani, hogy a csupán elméletben létező, 
gyakorlatilag azonban létesithetlen „összbirodalom" mesés nagyságu kiadá¬ 
sai fedezéséhez kényszer utján járuljanak. Beváratott tehát az erőszak s 
most habár keservesen is, de fizették a nehéz adót. A harácsolók maguk vi¬ 
selete türhető volt. az összeerőszakolt adómennyiség a százezer forintot 
kiteszi. — Igaz, hogy voltak a lakosok között olyanok is, kik adótartozásai¬ 
kat, még mielőtt az adóhajtók megérkeztek volna, félelmökben előre befizet¬ 
ték, ezeknek száma azonban csekély, mert a nagy rész bevárta — a népeket 
boldogitó hires alkotmányban extra-paragraphussal privilegiált — emez 
eljárást, melynek, ugy látszik, kettős czélja van, mert még egy részről a 
hatalomnak hasznot hajt, más részről az alattvalóknak egy „kis" fejtöréssel 
járó szórakozást — még pedig drágán — szerez, s igy elvonatva a politiká¬ 
tól, nem érnek reá, holmi — az államegységet veszélyeztető bünös gondo¬ 
latokkal foglalkozni; de morális czéljának is kell lenni, ez pedig aligha nem 
az lesz, hogy ezen eljárás által az alattvalók a keresztényi erényekben, kü¬ 
lönösen a tűrés és szenvedésben gyakoroltatnak. — Ig&z, — de ösmeretesek 
az irás szavai is, melyek mondják :3 „türőké és szenvedőké a mennyeknek 
országa." — p. — 

+ {Székesfehérvár bizottmányát) Szekrényessy Endre cs. k. biztos e 
hó 24-én feloszlatta. 

-j- (Szabadka város) közelebb tartott városi közgyülésében egy haza¬ 
fiui és becsületbeli kötelességét teljesitette. 1848-ban t. i. a város minden 
szabadkai önkéntes honvédujoncznak hat év után fizetendő 100 pftot kötött 
le, s addigi használatul nekik 3 láncz földet adott át. A szabadságharcz 
szerencsétlen befejezte utáni kormány kiüzte az illetőket ezen földek hasz¬ 
nálatából, s a lekötött pénznek kifizetését megtiltotta. Most tehát elhatá¬ 
rozta a kormány, hogy a jogosult honvédeknek, illetőleg engedményeseik 
vagy örököseiknek ezen, összesen 20—25 ezerre menő összeg, hat évi 6°/o 
kamataival együtt a városi pénztárból kifizettessék. 

-\- (Bácsmegye bizottmánya feloszlatására) királyi biztosul Piukovics 
Ágoston, volt megyetörvényszéki elnök van kiküldve. A bizottmányok fel¬ 
oszlatása nem megy oly gyorsan, mint várhattuk. Erről azonban korántsem 
lehet az udv. kanczellariát vádolni; a késedelmezés oka abban rejlik, hogy 
nem könnyü dolog. kir. biztosokat fogni. 

-+- (A dobokai honvédsegélyző egylet megalakult.) Épen akkor, a midőn 
a már fennállókat is feloszlatják. 

+ (Deák Ferenczet) Kőszeg városa díszpolgárává választotta. 
-\- (Jámbor Pál) a szabadkai főgymnasium igazgatójául választatott 

meg. 
+ (Duncombe Tamás) köszönö-választ küldött Turócz, Borsod, Gö¬ 

mör, Árva, Temes és Esztergom vármegyék s Debreczen város közönségei¬ 
nek, melyek őt ujabban bizottmányi taggá, illetőleg városi képviselővé vá¬ 
laszták. 

+ (A budai népszínházát segélyző egylet) folyamodott Budaváros 
tanácsához, hogy vásárolja meg a lánczhidtársulattól azon három háztelket, 
melyeken a szinház jelenleg áll, mert különben ennek létezése bizonytalan. 
A tanács e háztelkek megvételét elvileg kimondta, s e tárgyban tegnapra 
általános közgyülést hivott egybe. A kérdéses telkek ára 80,000 ft. 

— (Hangverseny Kisújszálláson a budai népszinház javára.) Kisúj¬ 
szállásról sept. 22-ről a következő tudósitást veszszük : Örömömre szolgál 
azon megbizatás, melynek folytán az ide mellékelt 115 o. é. forintot van 
szerencsém t. szerkesztő urhoz küldeni azon kérésemmel, hogy ezen összeget 
a budai magyar népszinház részére az illető helyen átadni kegyesen méltóz¬ 
tassék. *) Édes örömömre szolgál e megbizatás, mert alkalmam van, elmon¬ 
dani önnek, s lapja nyagyérdemü olvasóinak : hogy van Kisújszálláson né¬ 
hány tagból álló lelkes fiatalság, mely felfogva, s megértve a budai népszin¬ 
ház nagy fontosságát a magyar nyelvre s nemzetiségre nézve, sietett tehet¬ 
ségéhez képest e népszinház javára hangversenyt rendezni; september 15-én, 
és igy éppen a nevezett szinház egyik megnyitási napján kedvező sikerrel 
mégis tartotta. Alkalmam van elmondani, hogy van Kisújszállásnak hazafias 
érzelmü, értelmes népe, mivelt intelligentiája, mely ifjainak e nemes czélu 
vállalatát nagybecsü pártfogására méltatá; alkalmam van elmondani, hogy 
ünnepélyünket Karczag, Turkevi, M. Tür, és Kenderes községek válogatott 
hölgyeinek s férfiainak diszes koszoruja is ékesité; kik valódi lelkesedéssel 
jövének el, hogy velünk a müvészet és nemzetiség oltárán áldozzanak. 

Fogadja a tisztelt résztvevő közönség meleg köszönetemet, s hálámat 
azon jóságáért, hogy ifjaink nemes buzgalmát s törekvését szives részvéte, 
tömeges megjelenése által méltányolá; fogadja hálás elismerésemet M. Túr¬ 
ról N. J. ur is, ki betegsége miatt megnem jelenhetve, 5 forint beküldése 

*) Az összeget vettük s átszolgáltatjuk. Lásd alább az „Adakozások" rovatában. 
— Szerk. 

által bizonytá ügyszeretetét, hazafías indulatát. Méltassák, kérem, ezen szent¬ 
ügyet ifjaink s műkedvelőink hazaszerte becses figyelmökre, pártfogásukra! 
hogy álljon fenn és virágozzék a magyar nép lankadatlan részvéte, s gyámo-
litása által Tháliának az ország fővárosában emelt uj temploma; s égjen an¬ 
nak oltárán kiolthatatlan tüzzel a tiszta honszeretet áldozata; E. S. 

— (A hangverseny részletei.) Kisújszálláson f. hó 15-én műkedvelők 
a budai népszinház javára hangversenyt rendeztek. Előadattak : 1) Rákóczy 
induló, 2) Szózat, 3) Norma operából részletek, 4) Szavalás, 5) Magyar 
dallamok Lavottától, 6) Klapka-induló, 7) Montechi Capuletti operából, 8) 
A szerelem, népdal, 9) Szavalás, 10) Franczia négyes Verdi „Szicziliai 
estve" czimü operájából, l l ) Hymnusz, 12) Honfi-bú, s záradékul a Hu-
nyady-induló. 

— Az „Anyák Hetilapja" ügyében, mely Vachott Sándorné szerkesz¬ 
tése alatt félév óta áll fenn, következő fölhívást bocsátott közre a kiadó, 
melyet olvasóink figyelmébe részünkről is ajánlunk: 

Az „Anyák Hetilapja" mely egy irodalmunkban eddig teljesen par¬ 
lagon hagyott tér elfoglalását tüzte ki föladatául, oktober elsején uj évne¬ 
gyedbe lép. Mily tátongó hézag pótlására van hivatva e vállalat nálunk, 
csak az képes megitélni ki egyfelől az előhaladottabb, s öntudatos és állandó 
közönséggel biró külföldi irodalmak e tekintetbeni gazdagságát ismeri, más¬ 
felől pedig fölfogja azon viszonyt, melyben a hazai nőnem szellemi fejlődése 
összes nemzetünk közmüvelődésével áll. Kétségbe vonhatja-e valaki hogy 
ugy az általános emberi, mint a polgári és hazafiui erények kútfejéül egyedül 
a jól fölfogott családi élet szolgál, melynek ápolása és kellő iránybani ut¬ 
mutató vezetése az ilynemü irodalmi közlönyök hivatása?! 

Legmeggyőzőbb indokolását találjuk ennek, ünnepelt nevü irónk, a 
köztiszteletü b. Eötvös Józsefnek e lap kiadójához a napisajtó utján intézett 
azon nagy becsü nyilt levelében, mely az „Anyák Hetilapjá"-nak fennállási 
szükségét a legvilágosabban mutatja ki, s mely itt következik: 

„Nem csekély meglepetéssel sőt sajnálattal értesültem kegyednek m.h. 
30-án hozzám intézett soraiból, hogy az „Anyák Hetilapja'1 melynek kia¬ 
dását kegyed tanácsomra, sőt többszöri felszólításomra magára vállalta, ed¬ 
dig még 200 előfizetőre sem emelkedett fel. 

Az eredmény igy meghazudtolta számításaimat, s csak azon buzgóság¬ 
nak melylyel kegyed üdvösöknek ismert irodalmi vállalatait folytatni szokta, 
s irántam való bizodalmának uj jelét látom, azon hozzám intézett kérdésé¬ 
ben : czélszerünek tartom-e, hogy az „Anyák Hetilapját" melynek fenntar¬ 
tása eddig is már áldozatokba került, még uj évig folytassa? Engedje meg 
kegyed, hogy e bizodalomra hasonló bizalommal feleljek. 

Ha meggondolom a buzgóságot melylyel hölgyeink nemzeti irodal¬ 
munk minden ágát felkarolják, gyakorias ismételt panaszokat, melyek ré¬ 
szint az időszaki sajtó utján, részint hozzám s néha személyesen ismeretlen 
hölgyek által az iránt intézteitek, hogy irodalmunk épen a legszükségesebb 
azaz a nevelési szakban folytonos pangásban marad s midőn látom a sikert 
melyet e szakban — részint szintén felszólításomra — az utolsó időben 
megkezdett vállalatok arattak: akkor én a részvétlenséget melylyel az 
„Anyák Hetilapja" eddig a közönség által fogadtatott, egyedül azon kör-
nyülményeknek tulajdonítom, melyek között e lap megindult. 

És valóban ha az ápril 1-étől lefolyt időre visszatekintünk, alig bá¬ 
mulható hogy oly vállalat, mely a politikával közvetlen összeköttetésben nem 
áll, sőt annak tárgyalását hasábjaiból kizárja, e hónapok alatt olvasóközön¬ 
séget nem tatált, s e tapasztalás szemeimben nem módosítja azon meggyőző¬ 
désemet, hogy egy ily tartalmu folyóirat nem csak irodalmunk szükségei 
közé tartozik, sőt hogy e szükség, épen hazánk hölgyei által elvenen érez¬ 
tetik is, s hogy e szerint egy ily vállalat, ha nem is azonal de biztos sikerre 
számolhat. 

Mert ha azon reménynek, melylyel borus napjainkban e hon jövőjére 
tekintünk, egyik fő alapját azon lelkesedésben találjuk, melylyel hölgyeink 
mindent mi e nemzet kifejlődését elősegitheti, felkarolnak, s ha senki az össze¬ 
köttetést melyben a nevelés hazánk jövőjével áll, hölgyeinknél tisztábban 
nem fogja fel, valóban nincs okunk kétkedni oly vállalat jövőjén, mely e czé¬ 
lok előmozdítását tüzte ki magának, főkép midőn e vállalatot az vezeti, ki 
dicső de szerencsétlen férjének oldalán s mint anya, méltónak mutatta magát, 
hogy e hon hölgyeihez azon nehéz de nemes hivatásról szóljon, mely iránt, 
hála a Mindenhatónak ! közöttök sokan lelkesülnek, de melyet több áldozat¬ 
tal nálánál senki nem teljesitett. 

Röviden kifejezve, tanácsom tehát abban áll, hogy kegyed ujra körözve 
az „Anyák Hetilapjának" programmját s a közönséget még egyszer felszó¬ 
lítva, a lap kiadását az év végeig folytassa. Ha kegyed ugy vélekednék hogy 
ezon nézeteim közzététele a vállalatnak legkisebb hasznára lehet, felhatalma¬ 
zom kegyedet ugy élni soraimmal mint azt legczélszerübbnek tartja. Ki ma¬ 
gamat egyébiránt kegyeibe ajánlva őszinte tisztelettel maradok 

Budán, sept. 3-án 1861. alázatos szolgája 
B. Eötvös József. 

Az itt elmondott eszmedus szép szavakhoz magunk részéről sem tehe¬ 
tünk többet, mint azon biztos igéretet, miszerint az „Anyák Hetilap"-ját az 
uj évnegyedben magasztos föladatához hiven, minél közhasznubbá tenni s 
az európai növelés- és családirodalom ujabb vívmányainak színvonalára 
emelni lesz legfőbb törekvésünk. Heckenast Gusztáv, 

az „Anyák Hetilapjá"-nak kiadója. 
Előfizetési föltételek: Az „Anyák Hetilapja" minden héten egyszer 

egy negyedrétü íven, csinos kiállításban jelenik meg. — Előfizetési ára pos¬ 
tán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva: Egy évre, jan.—dec. 6 ft., 
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félévre július-december 3 ft., negyedévre october-december 1 ft 

„ . .et_ési P é n z e k a z alulirt kiadó-hivatalhoz * ' i-I Í T g h o c n h e i m i t fogyasztottak el. Egy teríték ára 4 
_. _ -CJ w» jjcjxiau^ia, mgyen-peiaany jár. 

Az „Anyák Hetilapja" kiadó-hivatala. (Egyetem utcza 4. szám.) 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez közelebb beküldetett: 
A Széchenyiszoborra : Lehoczky Tivadar 15 ftot. 
(Ez adakozásra vonatkozik a következő levél: ,,A V. U. szerkesztőjé¬ 

nek szívélyes üdvözlet! „Istvánbácsi 1862-i naptáram számára „a hazasze¬ 
retet áldásairól" készítendő pályairat dijául egy ezüst billikom és áldomásra 
egy akó 1834-ki jó bor volt általam kitüzve. Mivel pedig a díjnyertes t. cz-
Lehoczky Tivadar ur nagylelkűen oda nyilatkozott, hogy emlékül a billi-
kommal megelégedvén, az áldomásbor árát egy általam kijelölendő hazai jó 
czélra kivánja szenteltetni : ennek folytán van szerencsém a Széchenyi-szo¬ 
borra 15 ftot átszolgáltatni. Kürthön, aug. 20. 1861. Majer István, „Ist¬ 
ván bácsi naptárának" szerkesztője.) 

A budai népszinház számára : Makóról Juhász Béla, Pap József, Ko¬ 
vács István, Vida Sándor, Salczer Ferdinánd, Nemesik István, Komáromi 
Sándor és Ocsavszky Ida, 12 —14 éves gyermekek, egy műkedvelői előadás 
folytán Juhász Antal által 10 ft. (külön átadatott.) 

Ugyanezen czélra : Kisújszállásról egy sept. 15-én tartott hangver¬ 
seny jövedelme, Erdélyi Sándor által 115 ft. 

— (Kimutatása) a Petőfi szoborra alólirottnál begyült összegeknek. 
V. közlés : Tisza Kálmánné szül. Degenfeld Ilona grófnő ivein 449 ft. — 
Ambrozovits Béla vasuti mérnök ur 5 ft. — Makray Lászlóné úrhölgy ivén 
és a Vajda-Huny adón rendezett tánczvigalom jövedelme 80 ft. — Gaál Ida, 
Eugénia ésLuiza úrhölgyek gyüjteménye Kaposvárról 126 ft. —ift'sGusztáv 
tanár ur Holdmező-Vásárhelyről a „Pesti Napló" által beküldött 40 ftot. — 
Rajka Teréz úrhölgy ivén Kolozsvárról 37 ft. 50 kr. — Szál Antal ur ivén 
Elekről 10 ft. — összesen 747 ft. 50 kr. Ehhez adván az előbbi 4 közié¬ 
összegét 6227 ft. 25 krt, alólirottnál eddig begyült : 6974 ft. 75 kr. o. ért,. 
és 5 arany, 1 tallér, 3 db.ftos, 7 huszas és 1 tízes; mely összegek a takarék¬ 
pénztárba letétettek. *) Kelt Pesten, 1861. sept. 25-én. — Reményi Ede, 
(régi posta-utcza, 2. sz.) 

Levelezés. 
Félegyháza (Bihar) sept. 15 (adóexecutio.) Itt is megjelent a már oly 

régóta rettegett executio mult vasárnap reggel épen a midőn az istenhá¬ 
zába gyülekeztünk. Magától értetődik, hogy a templomban az orgonán el¬ 
hangoztatott CXL ik Zsoltár szavai hűségesen tolmácsolák azon érzést, 
mely szegény népünk kebelében támadt. — No de ma reggel 7 órakor meg¬ 
szabadultunk. Öt nap lefolyása alatt 315 házszámból álló községünkből 
körülbelől 6000 forintot vittek el adóinspector Vitái és társai; — képzel¬ 
hetni, mennyi áldás van ilyen kierőszakolt pénzen ! 

Ami a katonaság magaviseletét illeti, arra átalában véve nem lehetett 
panasz, szelid jámbor, nem követelő, hanem szerény emberek voltak az ugy¬ 
nevezett „Dajtsmajszter-regiment"-ből. Ugy látszik, beleuntak ők már ezen 
sátoros-czigány életmódba. 

De alig hogy megtudták a közel Diószegen a finánezok a katonaság 
megérkeztét, ők is itt termettek s kezdték a dohány-hadjáratot, de semmit 
sem találtak, azaz dohányt nem találtak s hogy tehát hiában ne fáradtak 
légyen Félegyházára, hát bizony egy Barcsa Sándor nevű paraszt embernek 
a kertjéből kitépették a csicsókát, megcsalódva dohány vizsgálati dühökben 
még a csicsókát is dohánynak nézték, pedig bizony 12 év alatt csak megta¬ 
nulhatták volna a dohányt felismerni s megkülönböztetni a csicsókátólj—ez 
nem vitz, de valóságos megtörtént dolog; — „nagyon jól tudják a„ civilizá¬ 
torok" a botanikát! 

volt 

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

Sötét. 

Világos. 
1) II c 2 - e 1 
2) V b 1 - b 7 
3)VvagyH £ 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

87-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Kovács Lajostól Balmaz-Ujvároson.) 

Sötét. 
B a 2 — c 2 A) 

tetsz. sz. 

Világos. 
1) 
2) f 2 - f 4 f 
3) H e 1 - f 3 • -

A) Sötét. 
V e 4 — g 6 : 

g 4 - f 3 : 

Búzatermésünk meglehetős volt, de tengerink, borunk kevéssel lesz több 
a semminél! — K. F. 

Egyveleg. 
-f- (Az európai bizottmány lakomája a szulinai torkolatnál.) Mintegy 

6 év eiőtt egy európai bizottmány alakíttatott, melynek feladata volt, a 
Szulina-torkolatnak mesterséges munkálatokkal oly karba helyezése, hogy 
a Duna e legnevezetesebb torkolatát fenyegető teljes beiszapolásnak eleje 
vétessék, s hogy e torkolat minden évszakon át hajózhatóvá tétessék. E 
munkálatok végre szerencsésen befejeztetvén, az európai bizottmány felosz¬ 
lott, s e nap emlékére f. hó 3-án a Szulina-torkolatnál nagyszerü lakoma 
rendeztetett. A torkolatban e napon egyéb hajók közt egy angol, franczia, 
osztrák, török s egy szard hadigőzös is horgonyzott. Minden hajó ünnepi 
lobogókkal volt földiszitve, sept. 3-án reggel előbb katholikus, aztán török 
istenitisztelet tartatott. Esti 6 órakor kezdődött a pompás lakoma, melynek 
kiállítása Illmer pesti borkereskedő s a dunai gőzhajók éttermeinek bérlőjére 
Voit bizva. A főrendezővel Pestről 45 egyén jött le, nevezetesen : 4 szakács, 
3 czukrász, 30 pinczér s 8 nőszemély. A vadhús és gyümölcs Bécsből, a ten¬ 
geri halak Odessából, a szárnyasállatok Pestről, a marhahus és egyebek 
Gralaczról hozattak. A lakomában résztvett vendégek száma 177, kik az 
asztali boron kivül 300 üveg franczia pezsgőt, 200 üveg bordeauxit, s 200 

*) Ehhez járul még a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldött 
rékpénztári könyvecskébe jegyzett 483 ft. 64 kr. — Szerk. 

1 
külön taka¬ 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, sept. 20. „Tundér-ujjak." Színmü 5 felv. E nemes irányesz-

méjü mű előadásakor a szinház a rendesnél látogatottabb szokott lenni; 
ámde most nagyon messze voltunk attól, hogy a tolongás miatt csak egy 
hajszálunk is meggörbült volna. Ennek oka valószinüleg az, hogy a darab 
két főbb szerepe nem a rendes kezekbe jutott; Szerdahelyi és Prielle Kor¬ 
nélia honn nem levén, amazt Komáromy Lajos, ez utóbbit Szilágyi Béláné 
helyettesité. Komáromy dadogása oly mesterkélt volt, hogy visszatetszéssel 
hallgattuk. Szilágyiné sem birt előde nyomába jutni. Munkácsy-F.-né igen 
kedvesen játszott, Feleki is jól adta az ifju gróf szerepét. 

Szombat, sept. 21. „Dinorah." opera 3 felv. Meyerbeertől. A nagy 
mester e legujabb dalműve ma is nagy közönséget csőditett színházunkba, 
s előadását a jobbak közé sorozhatjuk. Legtöbb élvezetet nyujtott Hollósy-
L.-né a czimszerepben; kivüle még Bignio és Ellinger érdemelnek különös 
kiemelést. 

Vasárnap, sept. 22. „IV László." Eredeti dráma 5 felv. Irta Dobsa 
Lajos. Igen helyesen tenné az igazgatóság, ha többször is adatna vasár- és 
ünnepnapokon hasonló darabokat, annálinkább, mert a ki népszínművet akar 
látni, átsétálhat Budára. E költőileg kidolgozott dráma nagy hatással ada¬ 
tott, különösen tetszett a tűzpróba jelenete. A szereplők közt Jókainé 
„Edua", Munkácsy-F.-né ,,Ayda" és Feleki a czimszerepben részesültek 
legtöbb elismerésben. Több szereplőn észre lehetett venni, hogy roszul 
tanulta meg leczkéjét. 

Hétfő, sept. 23. „Egy pohár viz." Vigjáték 5 felv. Irta Scribe. Sajnál¬ 
juk, hogy ezuttal oly csekély közönséget vonzott ez érdekes vigjáték szín¬ 
házunkba. Szigligeti Anna a királynői szerepben tett kisérletet; legjelesebben 
játszottak Lendvai, Jókainé és Feleki. 

Kedd, sept. 24. ,,Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. Az opera régen 
nem adatott, s mégis csekély közönség september végén! 

Szerda, sept. 25. „A fehérek." Dráma 5 felv. 
Csütörtök, sept. 26. „A szép molnárné," vigj. 1 felv. — Es : .,Férj as 

ajtó elött," operette 1 felv. 

Budai népszinház. 
A megnyitás óta két hét telt el, melyet az igazgató az uj szinház kö¬ 

zönsége ízlésének kiismerésére látszott forditani. A szinmüvek minden ne¬ 
mében tétettek kisérletek. Volt eredeti tragoedia (Bánk bán), forditott 
dráma (Hermann gróf), unalmas német vigjáték (Hagyjatok olvasnom), ope-
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Tette (Férj az ajtó előtt), látványos darab (Rákóczy fogsága), dalos népszín¬ 
művek (Peleskei notárius; Két huszár), hazafias dráma (Kemény Simon) stb. 
Legtöbb közönségnek s legnagyobb tetszésnek örvendettek a látványos 
darabok s különösen a népszínművek, talán épen azért, mert a közönség ugy 
találja, hogy ezekben áll a budai társaságnak legfőbb s elismerésre méltó 
ereje. Oly eredeti zamatú, friss és pezsgő vérü népjeleneteket, dalokat és 
tánczokat, tréfát és humort, minőt a budai társulat tagjai a Peleskei nótárius¬ 
ban és Két huszárban bemutattak, megbecsülhetetlen nyereségnek tekintünk 
a két főváros szinmüvészet! viszonyai között s a lakosság itteni tarka ve¬ 
gyületében, mely határozott rokonszenvet érez mindaz iránt, a mi az ere¬ 
deti magyar szellem nyomait viseli magán. Molnár igazgató be fogja mind¬ 
inkább látni, hogy e tér mivelése nem csak reá nézve lesz hálás feladat, 
hanem — a pesti nemzeti szinház komolyabb rendeltetése mellett — legin¬ 
kább áll mindnyájunk közérdekében. Első feladat : ide központosítani min¬ 
den jóravaló irodalmi tehetséget s ösztönt adni nekik, igazán jó és nemes 
népszínművek írására; azután ide csalogatni a haza legtávolabb részeiből is 
mindazon szini erőket, kiknek ügyessége, eredetisége az e téreni művészeti 
fejlődésünket is előmozdítaná. A társulat eddigi tagjai között több figye¬ 
lemre méltó tehetséget vettünk észre, kikről időszakonként meg fogunk 
emlékezni; közönség mindig igen szép számmal látogatja a csinos népszín¬ 
házát. — Mult kedden egy uj eredeti népszínmű is kerüít itt szinre, Bernát 
Gáspár „Ki a vivat?" czimü régibb müve. Egyes részletek sikerültek, 
de átalában ugy látszott, a közönség nem jó szivvel vette az elmult restau-
rationalis korszak emlékeinek ily modorbani fölemlitését. 
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T A R T A L O M . 
Czartoryski Ádám György herczeg, (Arczkép.) — Pásztortűznél. Kuliffay Ede. — 

Vágjad nekem is! Bocskai Papp Lajos. — Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. 
(Folytatás.) — Magyar régiségek. (Kép.) — Tárház : Néhány szó a magyar Akadémia 
épitkezési kísérletei "fölött. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz¬ 
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Levelezés. 
— Egyveleg. — Sakkjáték. — Szinházi napló. — Budai népszinház. — Heti naptár. 

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

Évnegyedre 
2 fi. 50 kr. 

Két lap együtt!! 
Elöfizetési fölhívás 

F é l é v r e 
5 forint. 

Vasárnapi l.jsiíir Nililuii Újdonságok 
1861-ik évi utolsó negyedére. 

Az őszi évnegyed beálltával ismét több időt nyer a néplapok közönsége, melyet hasznos olvasmányoknak szentelhet, 
minélfogva tisztelettel figyelmeztet etjük mindazon tisztelt olvasóinkat, kiknek ideje letelik, hogy előfizetéseiket jókor meg¬ 
ujitani sziveskedjenek. , ± ,- > -,.,, * . * i i ± • J 

Egyuttal ajánljuk a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok, egymást kiegészitő testvérlapokat mind azon 
hazánkfiai figyelmébe, kik a napjainkban szükséges és hasznos tudnivalók minden ágára kiterjedő, s amellett aránylag 
legiutányosb olvasmányra kivánnak szert tenni. Az idök ismét igen komolyak, s a nagy napok küzdelmeiben ujra be fog 
bizonyulni, hogy csupán szellemi s erkölcsi erő és tántoríthatatlan hazafiui érzület az, a mi nemcsak eddigi jó hirnevét 
alapitá meg a magyarnak, hanem ezek fogják végre is igazságos ügyét diadalra segiteni. Ez irányban hatnak lapjaink évek 
óta, s feladatuk ezután is az lesz, hogy a magyar közönség bennök érzelmeinek s vágyainak hü képviselőit találhassa. 

A szerkesztőség Ígérheti, hogy jeles munkatársainak ujabb szaporodtával a téli folyamot mmél érdekesebb 
közleményekkel gazdagitandja s a legnehezebb időkben is csupán hazafiui szellemtől sugalt iránynak engedend helyet lapjai 
hasábjain. — • 

Előfizetési föltételek: 
(Buda-Pesten házhoz hordatva ,fvagy postai bérmentes küldéssel) 

évnegyedre, azaz : oktober—decemberre . . 2 ft. 50 kr. 
félévre, azaz s oktober—mártiusra 1861—1862 5 „ -

Tiz elöfizetett példányra egy tiszteletpéldány. gKBBDBDBBBDB̂  
fmin'ín í$d ÜTI" Csupán 

iVasárnap'i Ujság! A pénzek bérmentes küldése kéretik. § Politikai Újdonságok! 
m Az 1861. évi II. félévi folyamból teljes számu § félévre 2 ft. 50 kr. 

félévre 3 ft. 
évnegyedre 1 ft. 50 kr. Évnegyedre 1 ft. 25 kr. példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten, 
*• 9 CD „„„„* „+„„„ A_;i- WÁ™ oia+f egyetem- szám alatt. 

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

4O-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, oktober 6-án 1 8 6 1 . 

A Vasárnapi Ujsájt hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadd-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szára) bérmentve utasítandó. 

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

in o I k a F e r e n c z . 
A lengyel nemzet ezen tündöklő csillaga, születettKaluszban, 

Galicziában, 1810-ik évben. Iskoláit Lembergben végzé, s 1836-ban 
törvénytudori koszorut nyert. 

Életpályáját mint ügyvéd kezdé meg, de mint határozottan 
lengyel érzelmü ifju, csakhamar az osztrák rendőrség kezébe ke¬ 
rült. Vizsgálat alá vonatván, négy évi rabság után, mint felség áruló 
halálra itéltetett. Az itélet végrehajtása késleltetvén, egy amnestia 
alkalmával megszabadult börtönéből, azonban ügyvédi állását 
vissza nem nyerheté. 

1848-ban a lengyel nemzetiségi mozgalmak ismét életjelt ad¬ 
tak, és Smolka a nemzeti párt 
élére állott. Jún. 26. megvá 
lasztatott a bécsi országgyű¬ 
lésre követnek. Itt a baloldalon 
foglalt helyet, s késöbb társait 
Kremsierbe is követé, a hova 
az ülés áttétetett. A lengyelek 
már akkor is a íbedcralista 
elvet vallák, és Smolka vezér¬ 
lete alatt, férfiasan küzdöttek a 
német centralisatio ellen. 

Férfias jelleme és szónoki 
tehetsége az ellenfélt is tiszte¬ 
letre kényszerité, s igy történt, 
hogy Smolka, okt. 2-án (1848.) 
a kremsieri országgyűléstől 186 
szóval 14 ellen a ház másod el¬ 
nökének választatott. Erre a 
miniszterek kezdtek neki hizel-
kedni, sDoblhoff miniszterelnök 
az igazságügyi tárczával kinálá 
meg őt, azonban a lengyel 
hazafi, kinek szivét nemesebb 
vágyak lelkesítek, a megtisztel¬ 
tetést visszautasitá. 

Majd ismét nyilt ellenke¬ 
zésbe jutott a kormány nyal, 
mely az olasz háboru folytatá¬ 
sára pénzt kére az országtól; 
Smolka azonban azt kivánta, 
hogy Ausztria kárpótlás mel¬ 
lett mondjon le az ugyis csak 
fegyver erejével tartható Lom¬ 
bard-Velencze birtokáról. 

A kremsieri gyülés rögtön¬ 
zött feloszlatása után Smolka SMOLKA F E R E N C Z . 

és társai protestáltak az erőszak ellen, s aztán visszament Lem-
bergbe, a hol az 1848-ki átalános amnestia következtében vissza¬ 
nyert ügyvédi foglalkozását folytatta. 

Bach minisztériuma alatt oly emberek, mint Smolka, rendesen 
nyilván üldöztettek, vagy legalább a szellemi küzdtérről végkép 
elvonulni kényszerittettek. 1861-ben azonban, a midőn az alkot¬ 
mányos eszmék, az elnyomás lánczai alól ismét kiszabadulni kez¬ 
dettek, a lengyel nép ismét megemlékezek próbált hűségű haza¬ 
fiairól, és Smolka a lembergi tartományi gyűlésbe küldetett, mely 
őt birodalmi tanácsosnak h megválasztá. 

Kezdetben egy lengyel kül¬ 
döttség élén látjuk őt Bécsben 
megjelenni, a hol Schmerling 
ur által fogadtatott, de a hon¬ 
nan, régi szokás szerint, szép 
szavaknál egyebet nem nyer¬ 
hetett. 

Azonban soha sem adá e 
jeles lengyel hazafi szónoklati 
tehetségének, államférfiul böl¬ 
cseségének , s elrettenthetlen 
hazafiságának, világosabb jeleit, 
mint az aug. 28-ki ülésben, a 
midőn összesen 30 —40 elvroko¬ 
nával, a fanatikus centralista 
had ellenében oly bátorsággal 
lépett a küzdtérre, hogy arra 
egész Európa tetszését és elis¬ 
merését kiérdemlette. 

Ragyogó ékesszolással elő¬ 
adott beszédének kivonatát, a 
„Pol. Ujd." 30-ik számában ad¬ 
tuk. E percz óta Smolka neve, 
Magyarország minden lakója 
elött ismeretes lőn. Ö volt, a 
ki a kiáltozó ellenség közepett 
rettenthetlen bátorsággal 
mondta ki lelke meggyőződését 
s protestált azon politika ellen, 
mely valami szabadságnak ne¬ 
vezett rendszert, erőszakos uton 
akar feltolni azok nyakára, a 
kik a szabadságot nem csak ne¬ 
véről ismerik, hanem azt az élet¬ 
ben és gyakorlatban is régi, 
elidegenithetlen tulajd, 


