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Szerkesztői mondanivaló.
legtöbb érdemük. Kisfaludy fönnebbi vígjátéka nem tartozik a sikerültebbek
közé, jutalomjátékul e helyett jobbat lehetett volna kiszemelni; ide járul még
5881. Szabadka. Köszönet. Megjött mind a kettő.
az előadás nehézkessége is. Végén pattan az ostor, azt tartja a közmondás,
5882. S. Vadna. M. M. A P. U. cautiőt fizető lap, s azért adhat politikai híreket;
8 ezt ez alkalommal is örömmel tapasztaltuk, midőn végül a Szölló'sy nővé¬ a V. U. ezt nem teheti. Ez rövid válaszunk ön óhajtására, melyet nem teljesíthetünk. A
rek a vasmegyei csárdást azon kecs- és bí'jjal lejték el, mely kizárólag az ő hetenkint kétszer megjelenésnek nem vagyunk barátai. Vagy hetilap, vagy napilap! —
a többi, a mi viszonyaink között, nem gyakorlati dolog. Tapasztalásból beszélünk. Kü¬
tulajdonuk. A táncz nagyon tetszett.
lönösen politikai tényéknél, a hetiszemle sokkal tartalmasabb, tanulságosabb, igazabb
Febr. 2. „Színházi bohóság." Énekes bohózat 3 felv. Ez esteVincze és lehet, mint afélheliszemlc, mely nem adhatja sem a napi eseményeket, egymást kergető
Horváth a ballet parodú'ját nagy sikerrel adták elő. Közönség nagy számmal. folytonosságban, sem azok megállapodott, tanulságos átnézetét. Tessék ebben megnyu¬
Febr. 3. „Kean, vagy : Könnyelműség és lángész."1 Dráma 5 felv. godni, és az ártölemelésre is gondolni, mit a változás okvetlen maga után vonna. — A
í. b —i képek Írójának megmondjuk a mondandót. •— A kivánt számokat meg fogjuk
Dumástul, A czimszerepben Molnár kitüntette magát. Sok érdemlett tapsot irendelni,
s ha meg kaphatók, bízvást számot tarthat ön rajok. — A levél régén ezt nem
nyert. Kár hogy néhol túlságosan halk beszédét nem igen lehetett megér¬ értjük : „Nevi m, mely az évi czimszalagon olvasható, ha megváltoztatható, nem meg¬
húzott." Kérjük ezt világosabban kifejezni. Mi és hol meghúzott?
teni. Az előadás átalában sikerült. A színház szépen megtelt.
5883. Csongrád. Cs. Zs. és Sz. t. Okvetlen megjelenik. Mint mondani szoktuk,
Febr. 4. Műkedvelők által előadva : „Február hatodika," előjáték 1
felv. „A leányörzö." Kisfaludy Károly vígjátéka. Az előjáték Kisfaludy Ká¬ már a repertoi.on van.
H.-M.-Vásárhely. M. M. A lap végén olvasható hirdetés szerint az akad.
roly életéből több érdekes episodot tüntet föl. A „Leányőrző"ben a Szől- palota 5884.
tervrajzai kiadó-hivatalunkban folyvást kaphatók.
lősy-nővéreken kívül, mint műkedvelők léptek föl : Toldy István, Bérezik
5885. B.-KeresEtur. P. I. A redoute-épületet illető adatokat teljesen hitelesnek
Árpád, Pádly Gyula, Lechner Gyula és Taposy Márton jogászok. Az elő¬ Játszó kutforrasbol vettük. Utánajárunk, kim-k van igaza. — A kivánt számokat, ha van¬
nak, elküldjük.
adás eléggé sikerült. Közönség közép számmal.
5886. (ívör. Dr. S. J. A Petőfire vonatkozó adat igen érdekes. Köszönet érte;
Febr. 5. Szathmári Janka föllépteül : „A c&ikós." Szigligeti három bár e példát
minél többen követnék.
szakaszos népszínműve.
5887. Zay-Ugrócz. B. L. A treneséni várakat illető tört. adatok szorgalmas buFebr. 6. „Bukott kalandor."
várlatot tanúsítnak. Azonban abban igaza van önnek, hogy e munka a külön kinyomatást

SAKKJÁTÉK.
l l l - i k sz. feladvány. — W i l l m e r s R u d o l f t ó l (Bécsben).
Sfitét.

megérdemelné. A lapban ily adathalmaz alig foglalhatna helyet. Talán találunk neki
alkalmas helyet valamely nagyobb folyóiratban.
5888. Győr. H. és B. épitész uraknak. Biztosithatjuk önöket, hogy az akadémiai
palota terveit mutató fényképünk teljesen hiteles. Az igaz, hogy a két külföldi építész:
tervei a múlt nyári kiállítás alkalmával különböztek a mostaniaktól, s akkor önök véle¬
ménye azokról teljesen indokolt volt. Azóta azonban módosultak a tervek, s mi ezen uj
alakjokban másoltattuk le. Örvendünk, hogy e módositott tervekről most önök is méltá¬
nyolva emlékeznek. Nagybecsü czikkeiket m}i:donkor szívesen veszszük.
5869. Csongrád. S. A. A kivánt számokkal kiadó-hivatalunk drága pénzért sem
szolgálhat.
5890. Puczincz. Cz. H. Üdvözöljük a régi ismerőst. A czikket s rajzot közölni
szándékozunk. Csak egy kis türelmet kérünk.
5891. Pozüouy. j)r. B. L. A czikk végét vettük. A hiányzó számokat küldjük.

Pest, február 16-án 1862.
vA Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1'/» ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ajpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)
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A 106-ik számú feladvány

megfejtése.

(Amelung F.-től Fellinben.)
Világos.
Sötét.
1) B b 7 - b 5 :
c 6 - b ü : (legjobb
2) B a 6 — g 6 :
lépnie kell.
3) B - vagy II - £
Helyesen fejtették m e g . Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró
Meszéna István. — Altó-Dabason: Metelka Béla. — Pesten : Cselkó György. — Buzsdkon :
N. N. — Kecskeméten : Horváth György. — Parabulyban : Rothfeld József. — Pasztán :
Kovács Zsigmond. — K.-Tapolcsányon : Büttner Géza. — B.-Újvároson : Kovács Lajos.
E feladványt sokan B a 6 — c 6 : első lépéssel próbálták megfejteni, de sikeretlentil, mert II b 5 — a 3 a matot meggátolja.
Rövid értesítések. K.-T. : B. A feladványt köszönettel vettük. - meg fogjuk
vizsgálni. A 105. sz. f. beküldött megfejtése helyes. — B.-Ujváro* : K. önnek hasonlót
irhatank.
.
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Xántus János (arczkép). — Csupa gyász. Pájer Antal. — Egy csapással két le¬
gyet. Finta Károly. — A „tengeralatti tevék" (2 képpel). — „Gyapot a király!" —
Tárház : Hogyan élünk ? Kakas Márton — A Kisfaludy-társaság közülése. — Bécsi
levél. K. T. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés.
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszínház. — Sakkjáték. — Nyilttér. — Szerkesztői mondanivaló.
— Heti naptár. —

Megjelent, és a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalában s Ráth Mór könyv¬
kereskedésében kapható :

„A magyar akadémiai palota tervei"
egy iiagy fényképészeti mülapon.
Az eredeti tervek után készité S I M O N Y I ANTAL.
Ára 2 forint.

B valóban díszes kiállitásu műlap Stüler A. berlini épitész elfogadott
al.
h 7.
e 8.
e 4.
a 5.
e5.
tervén
kívül a többi pályázók, u. m. Henszlmann, Ferstel, Szkalnitzky és
Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond.
Klentze építészek terveit is hozza. A magyar közönség, mely a palota
ügyéhez oly hazafiui áldozatkészséggel járult, bizonyára érdekkel fogja
szemlélni e müvet, s ez kellő magyarázatul s irányadóul is szolgáland azon
viták megértéséhez, melyek napjainkban a hirlapok hasábjain az akadémiai
(Korcsmn-bcrlcsi ertesifcs.) Általános tudomásra hozatik, mi- palota ügyében oly bőven folynak. Alulirt szerkesztőség örvend, hogy ily
szerint Daru
Daruvvár mezővárosban, a fürdő tőszomszédságában most ujolag jelesen sikerült és aránylag olcsó műlapra hívhatja fel olvasói figyelmét.
kiváló kül- s belcsinnal, és kellő kényelemmel felépített vendéglő, a hozzá
Mint már kijelentettük, az egész jövedelem a palota építési tökéjének
tartozó italmérési joggal folyó évi april hó 1-től három, vagy több egymás¬ javára fog
fordittatni.
A vasárnapi Újság szerkesztősége.
után következő évre szabad kézből bérbe adatik.
Az illető vállalkozni akarók közelebbről személyesen, vagy levélben ia
H5T Melléklet : Előfizetési fölhívás „A magyar nemzet clasérintkezésbe jöhetnek Daruváron
a Jószág-igazgatósággal.
sicus hói" harnindik folyamára.

Nyílt lér. *)

•) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬
séget a Szerk.

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. ma<ryar-utcza 1.

Kiadő-tulajdonos Ueekrnaat Gusztáv. — Nyomtatja Landerer CÍ Hrciieiiwst, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

Kiíenczedik évi foiyair.

I

József.

A 81 éves agg, kit egész élete pályáján a művészet és hon egy rendszeres pálya megkezdésére kísérleteket tenni. Majd Lő¬
szerelme vezérlett, s kit most azon öntudat vigasztal, hogy tehet¬ csén, majd Bécsben volt, olasz földre is szándékozott menni, de az
sége szerint ő is járult azon óriási munkához, mely nemzetünk 1806-iki íranczia hadjárat megakadályozá szándéka kivitelét.
.._.
, *"-"v "^"""-""""VUOUU-IIÍI irauczia nacijarat megakaúályozá szándéka kivitelét.
w
o
műveltsége fejlődését és jó hírnevét öregbiti, oly időkben élte j 1809-ben először találkozunk vele Pesten; egy szegény kis műmunkabíró korát, hol hazánkban a művészet kincseket épen nem j helyt nyitva, küzdött azon nehézségekkel, melyek kezdő üzlettel
termett. Az ő sorsa most kétszeres mértékben hívja fel honfitár-1 járnak. Megrendelések, üzleti-töke és munka hiányában, tespedés
sainak figyelmét s rokonszenvét. Nélkülözéssel küzdve, sokáig!és nyomor közt látjuk küzdeni azt, ki egy magasabb pályára érzé
magára hagyatva, tört rést puszta és járatlan utakon.
| magát hivatva. — Mint a fáradt utas, ki végerejét öszveszedi,
Ily férfit pillantunk meg, öreg ötvösünkben és dombormüvé- hogy kitűzött czélját még alkonyat előtt elérje, igy volt művé¬
szünkben, Szentpétery Józsefben. 0 1781-ik évi april hó 12-éniszunk is. Lelke egész erejével fogott az utolsó kísérlethez, egy
Rimaszombaton született, hol apja Sámuel puskamüves volt. A nagyszerű dombormühöz, mely kirántsa öt azon kényszerűségből,
gyermek már kora éveiben nagy örömmel játszott apja műhelyé- j hogy a művész kézművessé aljasulva, apróbb, durvább munkákkal
ben,kísérletekre
és a czifrán faragott
berakott
fegyverek rajzai utánzásra legyen kénytelen életét fentartani. Ez alapitá meg hirét.
és
serkentékés őt.
A
és kísérletekre
A
Művészi jövője, — de nem
mint
néha már serkenték
a gyermekőt.kedanyagi léte — biztosítva volt. Mű¬
vencz játékai közt rejlik azon haj¬
vészünk kis boltja előtt már hosszú
lam, mihez az ifjú mintegy ösztönsorban látjuk a látogatók hintáit,
szerüleg nyúl, ugy volt az e gyer¬
és a mint a dombormű a lapos le¬
meknél is. Az itteni esperes, Szőke
mezből
kikerekült, azon arányban
Ferencz felismervén az ifjú szép
terjedt
alkotójának
hire is. Bécs,
hajlamait, öt oly helyre kívánta
felismerve
e
mű
jelességét,
mely
adni, hol ez magát a rajzban és fes¬
„Nagy
Sándornak
a
Granicus
vizeni
tészetben kimivelje. De ily helyet
átkeltét" ábrázolja, azt a császári
hazánkban, a múlt század vége felé
kincstár
számára nagy összegért
találni, nehéz volt. Az ifjú Szathmegvette.
Második műve, az arbelai
máry Pálhoz került; nem festőnek,
ütközet,
Londonban
létezik; egy
csak közönséges pictornak merem
régi
angol
lapból,
melyet
a 81 éves
e kiszolgált gárdistát nevezni, ki
agg
ereklyeként
őriz,
következőt
Hangácson falusi lakában csak idő¬
idézek : „Felesleges volna, Szentpé¬
töltésből foglalkozott a múzsákkal.
tery kitűnő remekmüvét hosszant
Az ifjú nem lelte itt azt, mit sódicsérni, mely szakértők által egy¬
yárgö szive óhajtott, és Kassára
hangúlag a legcsodálatraméltóbb
indult; hol mint inas 5 keserves
műnek ismertetett el, a dombormű
évet töltött. Felszabadulása után,
készítés története által felmutatott
nagy reményekkel telve tért haza,
müvek
között; e művészet, ám¬
az apai háznál vélvén pár örömteli
bár
a
görögök
és rómaiak által ugy,
napot tölteni; —de csalódott, mert
mint
a
16-ik
századbeli
olaszok álmáskép végzett a sors. Az ifjú nem
tal
művelve,
a
modern
művészek
tűrhetvén apja rideg, sőt visszata¬
által
végkép
elhanyagoltatott,
míg¬
szító modorát, elhagyta szülőhe¬
nem
egy
magyarnak
maradt
fenn
lyét, hogy soha többé vissza ne
azon
dicsőség,
azt
előbbi
fényébe
térjen.
visszahelyezni, és megmutatni azt,
E pereztöl fogva keserves élet¬
hogy a dombormüvész kalapácsa
küzdelmek közt látjuk az ifjút, és
és vésője (punchon), vezetve egy
azon, a lángészt gyakran jellemző
lángész keze által, a s z o b r á s z
nyugtalanságban, majd itt majd ott
vésőjével vetélkedik, készítvén ofy
S Z E N T P É T E R Y J Ó Z S E F.
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74
munkákat
utolsó és
latot nyom
király fogságb
számára, hol a remekmű régóta közszemlére van kitéve. E czélból;b csülni tanuljuk. Fókép e két emlékre támaszkodva megkísértem
aláírási ivek köröztetnek. *)"
hií képét adni e katastrophának, mely közvetlen előzője volt a moA
tollal váltva
föigazságokról
lakon dombor
Nándor, ,,az ország kulcsa'- magyar kézben volt, a török szultá¬
Kéve.
jelei függnek.
nok a Száva és Alduna vidékét tul nem léphetek ; elveszése után
föltárult előttük Magyarország.
é p d a 1 o k.
Fehérvár — a szerbek nyelvén Belgrád — a Duna és Száva
I.
összefolyásánál egy kiszögellő dombon fekszik. Nándor mellékne¬
vét — melyet Landornak is mondtak sokszor — a szomszéd NánSzeretek dalt s zenét,
Szeretlek galambom!
De minek zengene?
idor hegyről kapta. *"") Vára nem volt nagy; falai négyszegü faraTudja meg a világ . . .
Mint a te beszéded,
jg.itt kövekből voltak rakva. Több tornya közül kettő vala neveze¬
Az élet kertében
Nincs oly szép dal s zene.
Te vagy legszebb virág.
tes : az erős Nebojsza (Ne félj!), mely Szerbia felé nézett, melyről
Húzhatja a czigány,
Szeretlek galambom,
harangzugással az ellenséget jelezek; és a Kölestorony, a dunai ré¬
Zenghetnek a dalok . . .
Hogy ne szeretnélek;
szen, mely az örségnek magtára volt. A vár körül, a hegyoldalon
Csengő hangod alatt
Nincsen, mint a tied,
és
a sikon a város feküdt, a folyamok mentében egyszerű, a száraz
Legjobban mulatok!
Oly szép, nemes lélek!
föld felé kettős fallal, mély árokkal és mintegy 60 tornyocskával.
II.
A kapukon kivül délre és keletre nyaralók, kertek, viskók feküd¬
tek
szerte rendetlenül. Nándorfehérvár Zsigmond király óta tarto¬
Zord az idő . . . a virágot letépte,
zott Magyarországhoz. Mátyás király és a hazafiak sokat tettek
De nem emészt bú, hiszen itt vagy még te.
Rám derül a tavaszi nap sugara,
megerősítésére, és még kevéssel elveszése előtt Ernst Zsigmond,
Kert kebelem, te vagy örömvirága !
pécsi püspök nevezetes összeget hagyományozott e czélra. Törvény
volt Mátyás korában, — és még 1504-ben is — hogy mindig 400
Te vagy az én életem egy reménye,
gyalog, 300 huszár és 500 naszádos legyen örizetére, s azon felül
Nélküled a világ nekem mit érne?
a várnagyok 200 lovast tartsanak, kik mindnyája-i a kincstárból
A szerelem ezüsttaván evezvén
Csak szemeid szép egéből rezeg fény!
pénzben és sóban, zsoldot és ruházatot kaptak. II. Ulászlónak, II.
Lajosnak zavaros kormánya alatt azonban az ország jövedelmet
Lengj körülem gyönyörű szép szemeddel.
tisztátalan kezekbe szivárogtak, megapadtak. A naszádosok évről
Üdvét adó fényét rólam ne vedd elévre
följártak Budára, de zsold helyett csak gúnyt és szitkokat
Az teszi, hogy oly derült a föld és ég,
hoztak ***) haza. Az őrség lassankint megfogyott, mert csak né¬
Nélküle csak homály van és sötétség!
hány jobb íelkü ur — mint Bakács Tamás, Újlaky Lőrincz és főkép
Oh ha szemed csillagait elvonnád :
a kalocsai ér3ek Frangepán Gergely — gondoskodott az ország
Mit érne ugy énnekem a mennyország.
védbástyájáról, küld véri időnként pénzt, élelmet, ruházatot a szű¬
Csillagai hintnek vignszt szivemre,
kölködő zsoldosoknak.
Cdillagival mennyem is elsülyedne!
1521. e férfiak már meghaltak, meghalt az öreg Török Imre
is, Nándor bánja sok éven át. Helyette Héderváry Ferencz és fia
Kis kertemben elhervadt a nefelejts,
enyingi Török Bálint, ledér, könnyelmű, mindig künn csatangoló
Soh' se hittem, hogy valaha elfelejts.
ifjú tartották kezükben a fontos várat. Hire járván, hogy Szoli¬
Mint lenge nád, olyan vala szerelmed,
mán
200,000 emberrel jő Magyarország ellen, a királyi tanács
Mely legkisebb fuvalomnak is enged !
Báthory Andrást nevezte bánná és küldte le gondoskodni véde¬
Háborogj, zúgj, dühöngj szilaj őszi szél,
lemről : de Héderváry - ki a várra 8000 aranyt fordított saját¬
Hadd omoljon mind alá a falevél.
jából, és Bálintnak egyik gyámja Sulyok Balázs, nem eresztették a
Jó lesz nekem, jó Ie3z majd nem sokára,
várba. Sulyok István pedig, a másik gyám, kit Budán szép szóval
Takarónak puszta sirom halmára!
Losonczy László.
igyekeztek engedékenységre birni, szemtől szembe kimondá a ki¬
rálynak, hogy mig Török Imrének avarra fordított költségeit
— 1200 aranyt — Bálintnak meg nem téritik, ők a bánságot ke¬
Oláh Bal«ázs és a nándorfeliérváriak;jl521.
zükből ki nem bocsájtják, akár jó a török császár, akár nem. ,,Mi
Történeti rajz, irta Pauler Gyula.
nem akarjuk — monda a többi közt — urunk gyermekének torkát
metszeni, sőt azt mondom, ha Fehérvárát egyfelől a török császár,
Sokszor fon a közvélemény győzedelmi babért méltatlanok¬ másfelöl ő felsége szállaná meg, nem tudom, melyiknek adnók
nak, sokszor tagadja meg azoktól, kik megérdemelték, sokszor süti meg hamarább!" Hiában mondák a király tanácsosai, hogy az or¬
a gyalázat bélyegét a homlokra, melyet csak a végső szükség tu¬ szág őszámukra, a háború küszöbén, ily nagy összeget ki nem
dott meghajtani. E sors érte a férfi tkat, kik 1521. Nándorfehér¬ teremthet, hogy halasztás elvesztheti Nándort. ,,Nem a mi hibánk
várát, elhagyatva az országtól, elárulva öveik által, az ellentállás¬ lesz! volt válasza és megmaradt elhatározásánál, hogy míg pénzt
nak minden eszköze nélkül, a túlnyomó török erő ellen megtartani nem lát, a királynak egy emberét nem bocs Uja a várba, nehogy
nem tudák. Koruk árulóknak mondta őket, és még a távol Olasz¬ azt talán hatalmukba keritnék. A királyi tanács alkudozásoktól
honban is Nándornak „gyalázatosán rósz védelmeztetéséről'- be várt sikert, a veszélyt nem látta még oly nagynak, a mint Budán
szeltek. A következő nemzedék sem törekedett az apák téves fel¬ szerteszét hallani : Eb hi-ízi, hogy a török megvegye Nándort.
fogását megigazitatd, és igy maradt Móré Mihály, ki a vár törését
A két Sulyok és sugallatukra Héderváry még egyre daczolvédve halt meg, ,,a legelvetemültebb megvetésre méltó áruló," az
Ephialtes Morgay kötelességát hiven teljesítő ember, és Oláh Ba¬
*) ,,Az Landorfehérvár elveszésének oka e vöt és igy esött" Veran>;iss munkái kö¬
lázs bátor férfi, de nem a kőkemény vitéz, az egyszerű nagyságú zött Monumenta Hu-garica 2. osztály III. kötet 123 -18ő ü . Tliberónak és utána. Istjellem, a Logodyaknak, Losonczyaknak méltó társa a halálban és vánffymik elbeszélése igen hiányos, s mint Szolimán naplójából kitűnik.1 az események
egymásutáni következését hamisan adja elő. Lajos király 1522 iki okmányaiban ugyan,
dicsőségben. Az irat, melyet ismeretlen kéz szerkesztett tetteikről nyíltan
Mórét vádolja árulással, de az csak azt mutatja, mit hittek akkorában; már Ist.

III.

vánffy sem oly positive áilitja a dolgot, irván Móréról': qu" transfugiste fertur
*) Ez aláirás mibenlétéről * egyes jóltevők eddigi nagylelkű adakozásairól még
*") Ií?.v magyarázza legalább Veranesics a nevét.
bővebb adatokat reményiünk közölhetni. Addig is agg művészünk ügyét a t. közönség
***) Erre nézve nevezetes Szeretni Györgynek egy elbeszélése, melyet azonban ide
legmelegebb részvétébe ajánljuk.
Szerk.
írni lehetetlen.
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tak, midőn július elején Piri basa nagy vezér 80000 emberrel Nán¬ ket, véresen visszaverték a támadásokat. A jáncsár aga, Báli, meg¬
dorhoz közeígetett, Héderváry akkor, az 1519: 18 t. ez. rendeleté¬ sebesült, 50u0 török vitéz halva maradt.
nek ellenére, hogy az egyik bán mindig a várban tartózkodjék,
Szolimán most két rácz szökevény tanácsára, melyet a várban
köszvény baja, majd lakodalma miatt jószágain időzött : a két hajdan fogva volt törökök támogattak, a Vízivárosra irányzá
Sulyok pedig megrémülvén Nándorból kifutott, s velük a városnak a támadást. Amhad basa, ki Szabácá alól jött, éjjel megszállá a
leggazdagabb családai.
Száva torkolatnál fekvő erdős szigetet, s gyorsan felhányt sánczok
A két gazember nyomorult karban hagyta a várat. Agyúi mögül megkezdi a lövetést. A falak e részen sokkal roszabb kar¬
már 1514., midőn Szapolyai János Zsarnó alatt kudarezot vallott, ban voltak, mert a két folyam elegendő védelemnek látszott. Már
nagyobb részt török kézre kerültek, másokkal nem pótoltattak. aug. 4-én lángba borult a malomtorony, e résznek föerőssége és a
Lőpor, élelem kevés volt, az őrség csak valami 700 magyar — magyaroknak nem voltak nehéz ágyúik, melyekkel Amhad löve¬
mind válogatott vitéz ugyan, mert csa'< olvat fogadtak a vár őri geit érhették, elronthatták volna. A város falai a törökök ujjonzetere.de még nem elegendő sikeres védelemre. Nehán szerémségi gása mellett mindenfelöl roskadoztak, Oláhnak nem \ olt elegendő
pór, és a városnak rácz lakói, csak portyázni és rabolni jók, nevelék anyaga betölteni a töréseket. A rácz lakosok csüggedten láták a
az őrség számát, de nem erejét, mert a ráczok, nem szerették a pusztulást, és nem gyámoliták a magyarok emberfeletti eröködétőlük nyelvre, vallásra és szokásra nézve annyira különböző ma¬ seit. Aug. 8. Piri basa keletről, Mustafa nyugatról és Amhad dél¬
gyarokat.
ről a városra értek. A kevés magyar kétségbeesetten vivott a be¬
Mindezt azonban kevesen tudták. A Sulyokok hazug tudósi özönlő ár ellen. Jobbról, balról betörtek a törökök, házról házra
tásaikban egyre dicsérék vala a vár jó felszerelését, nehogy ma folyt a küzdelem. A magyarság a várba szorult. A viziváros őrei,
guk pénzét legyenek kénytelenek a hiányok pótlására fordítani. a ráczok nem várván a támadást, üszköt vetettek házaikra, és
A magára hagyott várban a főbb tisztekből álló hadi tanács vette eszeveszetten a hegyen fel, a vár felé rohantak. Oláh és Both nem
át a vezérséget. Lelke Oláh Balázs volt, Török Bálintnak hadnagya akarták befogadni a csöcseléket, de Mórénak közbenjárása — hogy
régi szolga már a várban, és derék vitéz a pórháboru alatt. Hé nevelik a védők számát — megnyitá nekik a kapukat,
durvárynak helytartója Móré Mihály volt, jelentéktelen ember,
Aug. 9. parancsot vett a törökség, kezdje aláaknázni a vár
jelentéktelen családnak fia, mint Oláh Balázs : mig a másik had¬ tornyait, 10-én a város három pontjáról lőtték a várat, Az ágyuk
nagy Morgay János jó házból származott, de haszontalan, haayag dörgése mellett, sipok, dobok, trombiták folyvást zengtek, hogy a
ember létére Oláh ellenében szintén nem tudott tekintélyre ver figyelmet a földalatti munkától elvonják. A vár^rizet már 400
gödni. Bajuai Both János azonnal a vicebánok után következett. magyarra olvadott le Oláh Balázs Móréval mindig a falakon járt,
Bárdy László a gyalogságot vezette, Octárevics, vagy magyarul gondoskodott a törzsek betöméséről, vígasztala a sebesülteket, és
Markos Péter, a naszádosok élén állott. Mind e férfiak az őrséggel buzditá, lelkesitó azokat kiket az éjjeli nappali munka kimerített.
megesküvének, hogy a várat utolsó csepp vérükig védelmezik.
Példája sikeretlenné teve a törököknek naponkint megújuló kiál¬
A törökök roppant készületeket tettek, hogy végre megve¬ tozását, adják meg magukat a várbeliek. Azonban minden készlet
hessek a várat, mely alól legnagyobb szultánaik szégyenfövtl tá- fogyatékán volt : mig az ellenség uj meg uj hadakat hozott tá¬
vozátiak. 300ü0 teve hordott élelmet, 3000 lőport a sereg 300 borába.
ágy uján. k. Szolimán hadának zömével először Szabács felé hom
Aug. 15. egy nö szökött ki Piri basához és hirt vitt a várban
pölygött és Amhád rumiliai beglerbég á'tal elfoglaltatá, hogy uralkodó szükségről. Szolimán, ki eredménytelen támadásaitannak
Nándor a Száva mentében se kaphasson segélyt. Piri basa egyene¬ tulajdonitá, hogy mindig csak hadának egy részét küldte a falakra,
sen Nándornak ment, a boszniai basa a herczegovinai és orbász- a következő napra általános rohamot parancsolt, melynek szemlé¬
sági szándsákokkal Gnedistyénél a Száván átkelt és a Szerémség lésére a vár alatt, sátrat készíttetett magának. A. török s reg
felöl közeledett (jul. 3). Piri basa mindenek előtt Zimonyra kül
J;. 16-án ugy ellepé köröskörül a falakat, hogy Nándorfehérvár¬
dött egy osztályt Báli szemendriai bég alatt, mert mig e vá ból csak az épületek tetei látszottak ki. A magyarok látván a vég¬
racska magyar kézben volt, Nándort a viz felől lőni, a szomszédban ső veszedelmet, egybetevén mind éltüket, halálukat, erősen ótalportyázni nem lehetett, Zimony mint Nándornak előbástyája szinte mazták a törést, a fokot. Amhad basa dühösen betört, néhányszor
a Sulyokok keze alatt romlásnak indult. Szkoblics Márk, horvát a várpiaczig nyomult, de mindannyiszor kétségbeesett küzdelem
vitéz tartotta 450 naszádossal és 3 taraczkkal. A roz'.ant falak után kiveretett. Itt esett el Móré Mihály, itt az örségnek több
megdőltek a török ágyuk előtt és kilenczed napra a megrémül' hadnagya.
lak >sság megadást ajánlott. A törökség benyomult, de Szkoblics
De a törökök is rakásra hulltak, 7 zászlót vesztettek, és mi¬
mintegy 100 társával halálra szánván magát, még egyszer megro¬ dőn a nap leáldozott, „a magyarok tisztán elverték volt az ellen¬
hanta őket. Dühös tusa után, bajtársainak és 300 ellenségének séget."
holtteste felett, sebekkel elboritva elfogatott. A törökök kérdek,
Szolimán — mondják — sírt dühében veszteségén, gyalázamért nem adta meg magát! „Mert megesküdtem, hogy védeni tán, de azért Amhad vitézségét kaftánnal, aranyos karddal és
fogom! volt a kissé felocsúdott baj oknak büszke válasza. Nem is 2000 darab aranynyal jutalmazá. Az ostrom folyt, de lankadtan.
tettem t bánom, hanem azt, hogy élve vontatok ki a várból." A A Nebojsza orma leszakadt, kénköves, kóczos tüznyilak repültek
böszült törökök, a nándoriak elrettentésére, egy földühitett ele két napig a tetőkre, de a magyarok készen tartott vizhordókból el¬
fant elé dobák, mely ormányával felkapta é3 összetörte a haldokló főj ták a lángokat. Híre járt, hogy Lajos király közeledik. Szolimán
Szkoblics Márkot.
habozott, tléje menjen-e, vagy visszavonuljon Nándor alól. A sze¬
Szkobiics példája még inkább fellelkesité a nándoriakat. Piri gény magyarok örömmel látták a törésekről, hogy kezdik helyeik¬
basa Margit estéjén (jul. 13.) teve az első lövést a városra, s dél¬ ből mozdítani az ostromágyukat, és újra reméltek a végszükség¬
felé aknákkal iparkodva a falakhoz közelíteni. A magyarok gya¬ ben. Nem volt már több lőporuk két mázsánál, az élelem kevés
kori kirohanásokkal válaszoltak. Majd betörtek az ellenség üre főtt kölesből állott, az ital sáros vízből a csatorna fenekéről. Egy
geibe és lelövék a munkásokat, majd az ágyukig hatottak, s azokat hordóban volt még kis maradék bor, melyet Oláh a sebesültek
beszegezték, megrongálták. Sokszor győztek, ellenséges lobogókat számára tartogatott.
foglaltak el, máskor visszaverettek, de a törököknek minden talpa¬
Mindezt Oláh és Morgay János, ki Móré helyébe lépett, tud¬
latnyi földet véresen kellett megvásárolni. Midőn Szolimán (jul. ták legjobban; tudták, hogy a várat még csak néhány napig véd¬
ál.) a jancsárokat az ostromra hozta, Pirinek még kevés remény¬ hetik, hogy a király segélye bizonytalan, alig remélhető. Morgaysége volt a várat megvehetni. A szultánnak megjelenése uj lendü¬ nak semmi kedve sem volt meghalni. Még a szabadu'ás esetére is
letet adott az ostrommunkálatoknak. Szolimán becsületbeli dolog¬ előre látható, hogy minden dicsőség Oláhra fog háramlani; árulást
nak tartá Nándor kivívását; mindjárt másnap a falakat megszem¬ forralt tehát, melynek jutalmát ő várhatá. Aug. 24-én este a töré¬
lélte, s aug. 3 án — miután 2-kán egy sikereden támadásnál 500 sen járkálván, az elképedt örök szemeláttára kiugrott a törökök
török maradt a vár árkában — másodszor rohamot parancsolt. közé, és a szultán elé kívánkozott. Hatalmas császár! monda SzoKét akna föllobbant, két helyen romba döntve a falakat. Szolimán limánnak, ne menj el Fehérvár alól! Fejemmel állok jót, hogy
fényes pompával maga is megjelent a vár előtt, Piri és Mustafa harmad-negyednapra megveszed. A magyaroknak meg kell adni a
basák egy egy osztályt, vittek a falakra. Oláh Balázs és társai, várat, mert igen megfogytak; a fönép mind elveszett, 400 ember
kikben még kevés kár esett, reggeltől estig megállották a törése¬ alig van benne, az is mind elfáradt. Élésük, vizük elfogyott, s a
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mi lőporuk maradt, alig elegendő még egy ostromra. Töresd e meg várát, mert bizony kár volna hiában elveszni oly jó vitézek¬
várat a viziváros felöl, hol a falak vékonyak, könnyebben is ostro¬ nek, ki fogja őket megjutalmazni? Megtevék már eddig is köteles¬
molhatok. Ha éltüket szeretik, meghódolnak, ha nem engednek, ségüket, leölették magukat jobbára eleségeiknek; vizüknek, golyó¬
úgyis megveheted. A nagv, ur örömében aranyos kaftánt, pénzt és juk- és lőporuknak fogytáig ellenállottak, mit ö szintúgy tud mint
paripát ajándékozott neki, és az ágyukat azonnal a Dunára néző Oláh Balázs. Nem volna-e jobb, ha életben maradván, vitézségük¬
bástyára, a kölestoronyra szegezteté. Most látták a várbeliek egész ének jutalmát vehetnék? Fogadják el tehát a szultán kegyelmét,
nagyságában a czudar Morgay árulását. A ráczok megrémülve ajándékait, és lássák, mitmivelt velem! Mutogatá jó lovát, ruháját,
nyilakon czédulíkkal lődözgettek ki, hogy készek magukat meg¬ i pénzét, de Oláh félbeszakitá : „Te nem jámborul cselekedtél, elá¬
adni, ha 8 — 10 napig segitség nem jő : de a törökök mitsem tö¬ rultad Istenedet, hitedet; elárultál minket. Saintoly áru ókká akarsz
rődve, rohamra készültek. A magyaro't még rendületlenek voltak. tenni, mint magad vagy? Mondd meg a császárnak, hogy nem ő
„Atyámfiai, vitézek, monda nekik Oláh Balázs, most már minden adta nekem Nándorfehérvárát, hanem a magyar király, kinek
ember csak Istennek ajánlja lelkét, mert látjátok, hogy az áruló megeskiidtem, hogy mind halálig védeni fogom. Azért, mig közü¬
elárult minket, de azért atyámfiai! legyünk emberek I Tisztesség lünk csak egy f-nnáll, fel nem adjuk, s míg tőlünk megveszik, sok
gel ettük eddig kenyerünket, tisztességünkre haljunk meg is hi¬ tar főnek kell elesni." Morgay török társa iparkodott most a ke¬
tünk mellett. Még mi bennünk véget tesznek, addig, ha mi embe¬ mény férfiút megtántoritani, Ígérvén szabad elvonulást és gazdag
rek leszünk, sok pogánynak kell elesni!"
| hübéreket, ha a szultánt uralni akarják. Morgay sem szűnt meg
Ugy történt. Aug. 26 án a törökök a vízvárnak romba lőtt beszélni, és az őrséghez fordult : Mit használ, ha engem szidal¬
falaira felhágtak. A mily dühös volt a támadás, olyan elszánt vé maztok? Ha volna okotok bízni valakiben, azt én is tudnám, de
delemmel találkozott. A magyarok minden lőporukat kilőtték, a nincs. Nem is mivelné a császár ezt veletek, mert tudja, hogy

tervét hozzuk, mely mint fiatal hazánkfiának itthoni első nyilvános
fellépése, az illető körökben nem csekély figyelmet ébresztett. Már
néhány év előtt, midőn Szkalnitzky arczképét s rövid életváz!sit;ír
közlöttük, volt alkalmunk, e művész külföldi diadalairól meg 'inlékezni.
Most csak örömünket fejezhetjük ki, hogy akkor kifejezett
reményeink a művész hazatérése után oly hamar teljesülésnek
indultak.
Az ö terve szerint épül most F r a n k f u r t b a n egy nagy
hangverseny-palota és a debreczeni állandó színház. — A többi
terveket gyorsan hozandjuk egymásután, s akkor nem fogjuk
elmulasztani, azokat illetőleg, néhány közelebb adattal is szol¬
gálni.

Mikor ott állt koporsója mellett, —
Oldalánál zokogott két gyerm >k;
De azóta ezek is felnőttek,
.,Szilaj legény," „szelid leány/'
így nevezték őket.

A leányt meg, a mint kivin't a,
Nem hervasztá a szerelem kinja.
Férjhez mene; hajh! de ő is távol,
És az öreg nem bir válni
A Tisza partjától.

Hálóval afiúnem vesződött,
Kapta magát, csikósnak szegőJőtt,
De lovától búcsúznia kellé :
Beaorozták, el is vitték,
Azt se tudni merre ?

Tiszapartnak haltermő vizétől,
Füzerdőnek árnyas rejtekétől . . .
Szegény öreg! sokszor szóla ekkép
„Ha meghalok, poraimat
A hantok itt fedjék." —

Ott üldögél lesve a halakra,
Lesz-e vájjon fogás, találgatja,
Nem mozdulna a félvilágért sem,
— Csak pipája ha kialszik
A nagy figyelésben.

KuVffoy Ede.
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törökök futottak, és vezéreik közöl Karácsa basát, Mahmud agát, í anélkül is megvehetne tőletek a várat, hanem én könyörögtem, ne
és Iskendrt sebesülve vitték táborukba. Ezt nem várták, és Mor-vesztene el titeket, kegyelmezzen meg, fogadjatok tehát szót!
gayra támadtak : mi dolog, hogy ezek még igy védelmezik magu¬ Tudod Balázs uram — folytatá — hogy én kegyelmednek mindig
kat? Többen vannak, mint te mondád, és porukat nem kímélik. jó barátja voltam, most is az volnék, nem akarnám veszedelmedet.
„Nincs különben, mint mondám, szabadkozott Morgay a szultán Mit használsz, ha magadat és e sok jámbor vitézt elveszted? A
előtt, de Oláh Balázs, a vicebán, keményszivü ember, s a mi keve¬ császárnak már csak egy ostroma ellen sem állhatva, egy sem ma¬
sen vannak benn a várban, jó legények, halálig sem akarják meg¬ rad meg közületek." — Nem szükség erről szólanod, volt Oláhnak
adni magukat, mert attól félnek, hogy itt künn is levágják őket, j végső válasza, mert nekem annyit nem ígérhetsz, nem ijeszthetsz
s inkább akarnak benn meghalni, mint künn lemészároltaim. Ha ugy, hogy élve e várat megadjam! — Mindnyájan el voltak
felségednek tetszik, elmegyek egyik főemberérel hozzájok, hadd szánva a halálra.
(Vés „ kiyttk)
szóljak, s ha biztathatom őket, hogy fejükkel marhájukkal szaba¬
don mehetnek Magyarországba, talán megadják magukat." Szoli
A magyar akadémiai palota tervei.
man fölhatalmazá, hogy nemcsak életük megmaradását, hanem
II. Szkalnitzky Antal pesti e'pitéiz terve.
még ajándékokat is ígérhet a magyaroknak. Morgay magára vette
aranyos bársony kaftánját, ezüstös párta övét, a szultántól nyert
Megígértük olvasóinknak, hogy a magyar tud. Akadémia
szkuffiát, s ajándéklován egy török kíséretében a töréshez közeli¬ építendő palotája számára készült 5 tervet hü rajzokban be fogjuk
tett. Már messziről kiáltá, hogy nem ellenséges szándékkal jő, ha¬ mutatni. Múlt évi folyamunk 37. számában Henszlmann Imre
nem beszélni akar Oláh Balázszsal, ki a törésre lépett. Morgay tervét, melyet Gerster és Frey pesti építészek társaságában nyúj¬
megínondá neki a szultán ajánlatát, és csábítgatni kezdte : adja tott be. Ezúttal szép tehetségű pesti épitészünk, Szkalnitzky Antal

Képek a hazai n é p é l e t b ő l : XV. A vén halász. (Jankó rajza után-)

A v é n
Kanyarodik a Tiszának partja,
Arra hajlik merre kedve tartja,
S hogy vizét a rekkenéstől védje :
Arnyat vető fűzek alá ^
Hűtekezni tér le.

halász.
Reszket a kéz, elgyöngűle karja,
Kifogott a sebes folyó rajta;
Pedig egykor legény volt a gáton,
Messzeföldön ritkította
Párját Tiszaháton.

Az ember életének legelső szakában.

Min len csiny, pajkosság, mely a gyermekben van, azzal együtt nevel¬
tetik föl, s ha a gyermekből egykor gonosztevő lesz, annak oka a rósz ne¬
velésben keresendő. Mert gonosztevőnek épen ugy nem születik senki, mint
nemes érzelműnek; ezzé ugy, mint amazzá csupán a nevelés teszi az embert.
Azért minden művelt szivű egyén a rósz embert ugy tekinti, mint egyikét
azon szerencsétleneknek, kik gonoszságukért kevésbbé felelősek, mint első
Árnyat vető fűzek oltalmában
Régen volt az. — Ha visszagondol rá, nevelőik.
Vén halász ül egyedül, magában,
Az elmultat csak álomnak mondná;
Rendszerint, azonban hibásan, az ember neveltetését csak iskola¬
Agg csontjának kemény már a pandái, Nem csoda, hisz boldog vala akkor,
éveitől kezdve szokták megítélni, minden tekintet nélkül arra, hogy minő
így bandája éjjel paplan,
Csók altatá minden este,
bánásmódban részesült gyermeksége első éveiben, holott pedig épen ezen
Lágy párna meg nappal.
S az költé hajnalkor.
kor a legfontosabb az ember egész jövőjére nézve, ugy hogy az erkölcsösség
Borús szemmel néz a víztükörre,
Most pedig még kunyhója is néma, alapjának sajátlag már a 4—5 éves korig meg kellett vettetnie. A legtöbb
szülő, fájdalom, azt hiszi, hogy nevelői tisztének tökéletesen megfelelt, ha
Hej! mikor még ezt lapátja törte
Többé nem a boldogság hajléka,
gyermekeit iskolába küldi, nem gondolva meg, hogy ott észtehetsége ugyan
De mi haszna, — öregségre jutván, Elköltözött belőle az élet :
kiképeztethetik, a valódi nevelés azonban, kell, hogy már előbb otthon be¬
Az a barna kis menyecske
Elragadná kis ladikját
végeztetett
legyen. S a házi nevelés legfőképen az anyát illeti; az ő felRégen a siré lett.
Most a szilaj hullám.
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adata, gyermekére a legelső s leghathatósb befolyást gyakorolni, ugy hogy lődik ki benne a tehetség a kellemes és kellemetlen érzelmek felfogására.
az ember neveltetése már anyja keblén legnagyobbrészt bevégezve legyen. Sok idő kell ahhoz, hogy a gyermek az egyes benyomásokat megkülönböz¬
A már fölserdült gyermeket tanitani, szellemi tehetségeit kiképezni lehet, tetni tudja. Hogy a csecsemő az anyatejet kellemesnek találja, előbb bizode nevelni már késő. Azért anyák! neveljétek gyermekeiteket, a inig lehet, zonyos ideig szoknia kell hozzá, s addig a legkeserűbb anyag is csak azt a
s vegyétek szivetekre Jean Paul következő szavait : „Megvetést érdemel benyomást teszi rá, mit az anyatej. Épen igy ál! a dolog minden más érzés¬
azon nő, ki imádkozni tud, ha gyermekei vannak." Hanem természetesen, sel is, s azért az anyától függ, hngy gyermekében minél több szükség ér¬
hogy az anya jól nevelhessen, kell hogy ő maga is czélszerü nevelésben ré¬ zetét ébreszsze föl, mi ha egyszer másszor be nem töltetik, a gyermek maszt sült legyen s azt egész életén át tetteivel is igazolja.
kranezos sírással igyekszik kívánságának érvényt szerezni. Azért legfőbb
De hát mi annak oka, hogy a legtöbb gyermek már legelső éveiben szabály legyen a nevelésben : a gyermektől mindazt elfogni, a mihez nem
roszul neveltetik, s honnan van az, hogy a gyermekek, mint a tapasztalás akarjuk, hogy hozzászokjék; ellenben azt, a mit második természetévé tenni
mutatja, már erkölcsileg többé kevésbbé elcsenevészedve jutnak a tanitók kívánunk, újra meg újra ismételni. Gondoljuk meg, hogy a gyermek már
kezeibe?
akkor képes, bizonyos, egész életére kiható benyomásokat elfogadni, midőn
Ennek oka abban rejlik, mert első nevelőik,t. i. az anyák, szeren¬ még nem is sejtenők.
csétlen elfogultságukban azt hiszik, hogy ha majd a gyermek értelme kifej¬
Ha a gyermek kivánságát, követelő sirása folytán mindig teljesítjük,
lődik, a többi, jelesül az engedelmesség, a jónak a rosztól való megkülön¬ ezáltal az akaratgyengeség mellett a leghatározottabb önkényt fejlesztjük
böztetése, önként fog következni. Ha a gyermek valami csinyt követ el, ki benne, s ekkor aztán ne csodálkozzunk, ha az ily gyermek mindig azt
hányszor lehet az anyától efféle nyilatkozatot hallani : „Hiszen nincs esze, teszi, a mi neki tetszik, s ha az önmérséklésről s engedelmességről, mely a.
mit tudja ő, hogy roszul cselekedett? Majd ha megokosul, bizonyosan nem gyermekek legfőbb erénye, szó sem lehet. Pillantsunk csak be valamely
fog ilyet tenni." Nincs ennél veszedelmesebb elv a nevelésben, mert ha a gyermekszobúba, s bő alkalmunk lesz tapasztalni, mily zsarnok uralmat gya¬
gyermek esze kinyik, s meg tudja is különböztetni a jót a rosztól, hiányozni korolnak a siró gyermekek hozzátartozóik fölött, kik valóságos rabszolgák¬
fog benne a jóravaló hajlani, mit az anyának kellett volna jó korán a szivébe ként sietnek teljesíteni a kis zsarnokok minden veszélyes kívánságait. Hogy
csepegtetni. Azután eszébe jut az is, hogy cselekedett ő már hasonlót előbb lehetne ily nevelés mellett a gyermekben megvetni az erélyesség, szellemi
is, a nélkül, hogy megfenyítették vagy csak megdorgálták volna is érte : önállóság és jellemszilárdság alapjait? Oly nevelés az önfeláldozás és jóté¬
mért ne tehetné tehát ugyanazt másod-sőt akár hányad izben ig? gon¬ konyság erényeit is már legelső csirájában elfojtja. Még azt sem szabad a
dolja magában. Ha pedig egyszer a roszra való hajlam szivében meggyö¬ gyermeknek megengedni, hogy maga mellé játszótársat követeljen.
kerezett, nehéz azt már azután onnan kiirtani, vagy épen lehetetlen. A
Nagy hiba a nevelésben az is, hogy a szülők gyermekeiket a fájdalmak
fát, inig fiatal, meg lehet haj.ani, de ha egyszer megerősödött, inkább
kettétörik, hogysem meghajolna Áll e szabály az erkölcsi világban, az em¬ és kellemetlen érzelm ík fölötti önuralmat illetőleg roszul szoktatják, hogy
számtalan dolog iránt ellenszenvet keltenek föl bennök s átalában ugy neve¬
ber nevelésében is.
lik, hogy minden csekélység meglepi, zavarba ejti s kihozza őket a rende8
Vannak oly anyák is. a kik azt hiszik, hogy az ember már születése¬ kerékvágásból. Hanem természetesen e tekintetben maguk a nevelők is fer¬
kor bizonyos határozott vétkeket és erényeket hozhat magával a világra, s dén neveltettek, s a gyermek előtt rósz példával járnak elő, midőn mindentől
hogy ennélfogva az első esetben ugy sem lehetne a bajon segíteni, mig vi¬ undorodnak, mindentől megrettennek, meglepetésükben lélekjelenlétőket
szont az utóbbi esetben a veleszületett erények és jeles tulajdonok, minden elvesztik sat. Sohasem szabad feledni, hogy a gyermekekben az utánzási
külsegély nélkül önmaguktol is kifejlődnek. Az ily anyák saját és gyerme¬ ösztön oly nagy, hogy környezetétől ugy a jót, mint a roszat csakhamar
keik szeiencsétlenségére nem tudják, hogy senki sem jónak, sem rosznak eltanulja, megszokja, sajátjává teszi. A példa tesz a gyermeknevelésben leg¬
nem születik, hanem mind a kettőre megvan benne a hajlam, a képesség, s többet.
épen ennek mikénti kifejtése függ a neveléstől. Mi lenne az emberiségből.
S ha a gyermekkel bánó nyalakodik, hazudik és csal vájjon a gyer¬
ha a gonoszságot, erkölcstelenséget már születésűnkkor magunkkal hoznók? mek ezeknek ellenkezőjét fogja-e megtanulni? — Nagyon rósz szokás az is>
Lehetne-e akkor a bűnöst igazságosan megbüntetni, oly valamiért, a miről ha midőn a gyermek elesik, vagy egyébként megüti vagy megsérti magát,,
ő nem tehet, mert hiszen c<ak azt cselekedte, a mit már születésekor magá¬ fölötte hangosan sajnálkozunk, jajveszékelünk s hogy lecsillapítsuk, szenve¬
val hozott? Ha bűnökkel és erényekkel születnénk, akkor a jó cselekedetet délyesen csókoljuk, czirógatjuk. E helyett inkább ugy mutassuk, mintha
jónak s a roszat roszn-.k nevezni m-m lehetne, mert mindkettőről csak ugy észre sem vettük volna, hogy elesett vagy megütötte magát, s legfölebb a
lehet szó, a tetteinket szabad akarat vezérlé; pedig ha erkölcsi minőségünk körülményekhez képest igyekezzünk megnyugtatni, biztatván, hogy semmi
már születésünkkor el volna határozva, ugy szabad akaratból mitsem csele¬ baja sem történt. Ily esetben a gyermek úgyis többnyire csak azért sir, mert
kednénk.
megijedt, ijedtségét pedig jajveszékelésünk, nagy sajnálkozásunk által csak
Az ily anyák továbbá nem tudják azt, hogy az újszülött gyer¬ öregbitetiők. Ha a gyermek roszkedvű, békétlenkedik. fölviditására nincs
mek hasonlít a mintaanyaghoz, mely a mintász ügyességéhez képest ilyen jobb mód, mint ha folytonosan elfoglalva tartjuk, az az ha elegendő alkalmat
vagy amolyan idommá alakitható; s hogy kora szoktatás által az ember, ha és eszközöket nyújtunk neki a játszásra.
egészséges szervekkel (különösen ép agyvelővel) született, mind testi, mind
Hogy a gyermekek már leggyengébb korukban képmutatókká, hazu¬
szellemi és erkölcsi tekintetben a tökély igen magas fokára emelkedhetik. gokká, sőt mi több, tolvajokká nevelhetők, arról akármely gyermekszobában
A legtöbb anya gyermekei első nevelését, fájdalom, a véletlenre bizza, meggyőződhetünk. Csakhogy itt e bűnöket, fájdalom, nem tekintik bű¬
melynél a dajkák, szolgálók, nagynénék s nagyanyák játszszák a főszerepet; nöknek; vannak szülők kik gyermekök csinyjainak még örülnek is, s nem
az ily anyák, arra számítván, hogy gyermekeik majd az iskolában megja¬ győzik mondogatni, hogy az ő kis fiacskájuk (vagy leánykájuk) mily okos,,
vulnak, lehető legtöbbet tesznek azok erkölcsi s értelmi tehetségének meg¬ mily furfangos, találékony esze van! Mi lesz még belőle, ha az Isten meg¬
rontására. Ha aztán azt tapasztalják, hogy elkényeztetett, elhanyago t engedi, hogy nagyra nőjön! A tolvajságot a gyermek rendszerint ezukron
gyermekeik az iskolában nem javultak meg annyira, a mint ők óhajtották, és más nyalánkságokon szokta megkísérteni, s ha csinyja sikerül és büntetés
akkor a helyett, hogy a hibát, a mint kellene, önmagukban keresnék, a sze¬ nem éri érte, máskor is felhasználja az alkalmat a lopásra. — „Ugy-e, ked¬
gény tanítókat vádolják vele, minden bizonynyal méltatlanul. Ily szülők, ves angyalkám, te nem tetted azt, ugy-e, nem tetted?-' kérdezgeti a mama
fájdalom, igen számosan vannak, még pedig az úgynevezett művelt osz¬ kedves fiától mindaddig, mig ez végre csakugyan eltagadja pajkos tettét,
tályban is.
mit bizonyára megvallott volna, ha anyja komoly vagy épen szigorú hangon
Mivel kezdődik sajátlag a ferde nevelés? A csecsemő ide s tova hor¬ kérdezé vala. Ks kész a hazugság, a csalás. — Ha a kisfiunagyobb testvé¬
dozásával, hintázásával, ringatásával stb. Tudniillik a legkisebb gyermek rétől valamit titkon elvesz, s ez utóbbi sajátját visszaköveteli, ebből sirás,
is csakhamar annyira megszokja e mozgásokat, hogy sir, ha azokat nélkü¬ czivakodás támad; most közbelép a mama, s ekként szolgáltat igazságot,
löznie kell. Ha már most a siró gyermeket, dajkája vagy anyja a fönnebbi a nagyobbik gyermekhez szólván : ,,Te vén kamasz, már megint kötődői
módon igyekszik csititani, a kis porongy csakhamar megtanulja, hogy sirás azzal a gyerekkel? el ne merd tőle venni (azt a könyvet), hadd játszszék
által elérheti kívánságát, s önfejűvé, durczássá, makacskodóvá válik. A vele, nem eszi meg!" „De mama. nekem tanulni kell, még nem tudom a
mely gyermek hordozás, ringatás vagy éneklésre sírásával felhagy, bizonyo¬ leczkémet," veti ellen-a nagyobbik gyermek. A perpitvar közben belép az
sak lehetünk benne, hogy az már el van kényeztetve, s lehetőleg sietnünk apa. O bizonyára okosabban itél, gondoljuk magunkban. A mama elmondja
"kell, őt e makranczoskodásról leszoktatni; ha csupán rósz szokásból sir, a czivakodás okát, mire az apa salamoni bölcseséggel igy itél: „A könyv
hagyjuk fekhelyén, hadd sirjon, mig kedve tartja, gyermeksirás ne indítsa Sándorkánál marad. Mostanában ő az ur a háznál (!) Ha nem tudod a leczmeg szivünket, nincs abban fájdalom; sőt ha szemlátomást sokáig durczás- kédet, mért nem tanultad meg előbb ? Sándorka most játszani akar a
kodik, nem árt neki, ha egy kicsit megpaskoljuk. Gyermeksirást illetőleg, könyveddel. Tudod, hogy milyen követelő, s a mit ő akar, annak meg kell
az anyák tartsák mindig szem előtt, hogy egy jól nevelt, egészséges gyer¬ lenni!" Oh bölcs apa! Nem gondolod meg, hogy mig ezáltal nemcsak gáto¬
mek csak a következő esetekben szokott sirni : 1) ha éhes vagy szomjas, s lod nagyobbik fiadat a tanulásban, hanem szivében testvéri gyűlöletet is
ekkor felhagy a sirassál, ha megszoptatják ; 2) ha fekhelye nedves vagy kelthetsz,s rósz példaadással elhinted benne az igaztalanság magvát; addig
hideg, s mihelyt ez ok eltávolittatik, azonnal lecsillapul; 3) ha beleiben kisebbik gyermekedben a más tulajdona iránti tiszteletet első csirájában
légtorlódás történt, s ekkor el lehet a gyermeket csititani allövet alkalma¬ elfojtod, őt követelővé, önfejűvé, zsarnokká neveled! Efféle jeleneteket csak¬
zása vagy hasának dörzsölése által. Ha ez okok egyike sem forog fenn, s a nem minden háznál láthatni, a hol gyermekek vannak. De az ily ferde irányú
gyermek mégis sir, akkor kétségtelen, hogy el van kényeztetve. És ez a nevelés később meg szokta magát boszulni a szülőkön. Ily gyermekek, ha
felnőnek, követelésük, és önfejüségök által a kiállhatlanságig boszantják,
tapasztalás szerint leggyakoribb oka a gyermekek sirásának.
Az ember, életének legelső éveiben, minthogy agytevékenysége érzéki gyötrik szülőiket. — Ha a gyermek csupa makacsságból nem akar enni, az
benyomások által még kellőleg föl nem ébresztetett, minden öntudat nélkül anya azzal ijesztgeti, hogy mindjárt maga eszi meg, vagy testvéreinek adja.
él, s mozgása és sirása egészen önkéntelen. Csak lassankint érző idegeire Más alkalommal igy szól a kis gyermekhez : „Nézd, mi szépet hoztam
és agvára történt ismételt benyomások folytán, tehát megszokás által fej¬ neked, ilyen testvéreidnek nincs." Ily beszédek folytán a gyermek irigygyé

önzővé lesz, ahelyett, hogy szivében a jótékonyságnu hajlam élesztetnék. adasara, mentven magát eo kegme az Cheh Orszaghi harezon leott karvalSzomorú dolog, hogy a szülők és nevelők be nem akarják látni, hogy a í lasaval. Mivel azért mind az vegezes szerent, ezzel Nekünk eo kegme tar¬
gyermekben már 3 — 4 éves korában, midőn az öntudat úgyszólván még tozik az királyné kepébe, s mind az my igaz szolgalatunkra nézve, mellyet
egészen hiányzik, a jó és jogosság érzetét puszta szoktatás által annyira Praestaltunk szeretettel requirallyuk eo kegmet, adgya meg', ne kellessek az
meg lehet gyökereztetni, hogy midőn » gyermekből felserdült ifjú és férfi királynéhoz is Emberünket farasztanutik, s maga becsülletes vegezesünk is
lett, akkor is bármily körülmények közt derekasan állja ki e tekintetben ne lattassek meg'fogyatkozni.
Szóval éhez idendeoket mondgyon ö kegme, nem akarva sok írassál
a tűzpróbát.
Az őszinteséget és igazságszeretetet azáltal lehet legkönnyebben a firasztanunk megunkat, eleiben attuk eo kegmenek, tudhattya maga is eo
gyermek szivébe oltani, ha a szülők is mindig nyiltszivüek és igazságosak kgme, eljövetelünkor maga által is meg'igertek az 37500 Tallért, mentven
gyermekeik irányában, ha ezek ravaszsága, hazudozásai fölött sohasem nevet¬ akkor az General azzal magát, hogy nem volna most annyi kész pénze, ki¬
nek, hanem ellenkezőleg még az ártatlan hazugságért is megfenyítik őket. vanta várakozásunkat igy keresni : Legyen azon eo kegme, adgya meg' az
A mások sajátja iránti tiszteletet azáltal lehet a gyermekben fölébreszteni, General, eleiben számlálva mind azokat melyet szoual bővebben eleiben
ha nem engednek meg neki mindent elvenni, a mit szeme szája megsiván, attunk eo kegnek.
Ha mcg'adgya hozza Ledniczere, s ott elegedendeo kisereot veven
de másrészt az ő játékszereit se vegye el tőle senki.
Legnagyobb s legátilánosabb hibája a gyermekeknek a szófogadat maga melle ő kegme, hozza ala is.
De ebben ö kegmenek oly szerénységgel, s industriose kellene magát
lanság. Még ha engedelmeskednek is, azt csak többszöri parancs, sőt fenye¬
getés vagy gyakran jutalomigérés mellett teszik. Mi hát annak oka, hogy viselni, hiába lenne jarasa.
Az leowo szerszamokban is még 9. maratt vala el, kérje azon is az
nz engedetlenség, mely a későbbi nevelés legfőbb akadályául tekintendő,
csaknem minuen gyermek hibája ? Itt ismét a szülőket kell vádolnunk, kik Generált legyenek azok 8 vagy tiz fontosok, kiket Ledniczere igyekezzek
igen gyakran elnézik, ha gyermekeik az ő parancsukat nem teljesitik. A ő kegme vitetni : Nekünk ezek sem esnek ingyen, mert attunk 500 masa
bajt könnyű volna megelőzni azáltal, hogy a szülők mindig egyenlő és kö¬ port, s egyebet is az miket eo kegme kivant, s meghis igerte eo kegme.
vetkezetes bánásm'id által szoktatnák gyermekeiket a szófogadáshoz; mert
Ha penig eo kegmenek az pénznek meg'adasahoz kedve nem volna, 8
ha a gyermek azt tapasztalja, hogy egyszer-másszor kibujhatik a parancs tel¬ tovab akarna meghis halasztani, avagy az királynéra mutatva, kérje ne le¬
jesítése alól, kedvet kap, ezt annyiszor a mennyiszer megkísérteni. Azért gyen nehézségére, magunk embere alial az királynénak mindeneket igazan
sohase parancsoljunk vagy tiltsunk el a gyermeknek olyasmit, a mire nézve értésére adnunk, bizonyságunk Isten nem az eo kegme vadlasara, es bantominden áron engedelmességet követelni nem szándékunk, de aztán a mit dasara, hanem az magunk igaz mentségünkre, s az Végezeteknek igazság¬
egyszer komolyan akarunk, abban semmiféle körülmények közt engedéke¬ gal meg'tartasahoz való nagy kedvünket adgyuk érteni az királynénak.
nyeknek ne mutatkozzunk, s ha a jó szó nem használ, büntetéssel se kés¬
Az Generálnak az My kis ajándékunkat küldtük Psentallya be, s kö¬
sünk érvényt szerezni parancsunknak. Azon rósz szokástól pedig, hogy né¬ vesse, ilyen hirtelen nagyobbal nem kedveskedhettünk, jo alkalmatossággal
mely szülő jutalomigérés által igyekszik gyermekét szófogadásra birni, a szebbel akarjuk meglátogatni.
szülői tekintély fentartása végett is óvakodni kell.
Wiertembergh Uramatis keoszöntse, látogassa s adgya megh eo keg¬
Végül az anyáknak s átalában minden gyermeknevelőnek szivére köt¬ menek is ajándékunkat, s kérjen jo Agarakot bar csak ollyanok legyenek,
jük azon elvet : hogy a gyermekben minden jónak alapja már a 4—6 éves az mint azok keozt vagyon ketteo, kiket ott fenn adott vala, s — kérje
korig megvetendő; ezen kor után a büntetésnek tulajdonképen már nem is azonnis azután se legyünk nála el feleitve.
Duglas Uramatis keoszöntse, Nekiis adgya meg ajándékunkat, 8 a
volna többé szabad a nevelésben előfordulnia, mert egy jól nevelt gyer¬
mekre nézve a szelíd intés is elégséges, hogy a parancsot vonakodás nélkül kegmetöl is kérjen az szerent Agarakot, s egynéhány jo kopokat is. Az pénz
teljesítse, s a tilalom ellen ne cselekedjék. Hogy azonban ily gyermekeket dolgabolÍ3 beszélgessen vele ö kegme, s tetessen Intimatiot is általa az Ge¬
nevelhessünk, a jelenleg divatozó nevelési elvekkel, a fönnebb mondottakhoz nerálnak.
képest, szakitanuik kell; s azért meggyőződésünkből teszízük magunkévá e
Legyen azon ö kegme, hozzon egy jo Doctortis, a ki ugyan jo legyen
mondatot :
valóba. Patikariustis az szerent jot.
„Adjatok jobb anyákat, s jobbak lesznek az emberek !"
Jo Fundalot ki az Varakat tudgya erősitteni jo modgiaval, s-defendalni.
Muskater csinalot.
Patakra, Varaddá Czaybortis kivantatnak, legyen érte ö kegme szorgalmatossan, hozzon erre való alkalmatos ernbereketis, de ugyan ember le¬
Történelmi kalászatok.
gyen, józan, tiszta eleteo, hű, es igaz.
Egy jo Agyú önteot, az ki Dániai modonis megtudna önteni az leoveo
Iita Lehoczky Tivadar.
szerszamokat, ezeket penig mennél hamarab küldene ala.
(Folytalis).
Vegyen eo kegme, jo, szép, mennél apróbb uti órácskát lehet Nro 3.
akikjok, igazan járok, tartósak legyenek, ez az nappal egyaránt járjanak.
IV.
Ha találna olly Lakatosokot eo kegme, kik fegyver derekakat, panA történelemből tudjuk, hogy I. Rákóczy György, erdélyi fejedelem, czelokat, Sisakokat tudnának csinálni, ollyakotis hozzon.
midőn III. Ferdinánd királylyal csatára szállott, 1643-dik évi aprilban a
Jo mesterséges Acsokot is.
franczia és svéd királylyal oly szerződést kötött, miszerint azok neki első
Ha az Sveciai királynéhoz be kellene menni, s költséggel fel nem érne,
évben 200, a következőkben 150 ezer tallért fizetnek a háború költségeire kérjen négy vagy ötszáz Tallért ö kegme valamelly beocsületes emberteol,
s 3000 gyalogot tartanak a fejedelem hadában. Rákóczy ezután az enge- s — meg adgyuk, s küldgyük. Eidem de caetero gratioso mente manemus.
delmet, Ferdinánd ellen hadakoznia a szultántól pénzen megvásárolván, Secus non factur. Dátum ir Civitate nostra Álba Júlia die 14. Marty 1646.
1644. elején a háborút Kassa megszállásával megkezdé. A háború változó G. Rakoczy mp. (P. H.)
szerencsével két évig folyt, mig végtére 1645. decz. 16-kán a híres linezi
béke megköttetett
Az alább látható, eddig még nem közöltetett régi
V.
oklevél, (melynek eredetije munkácsi Cserszky Antal ur birtokában van,)
Kölcsön kölcsönért.
ez időszakra vonatkozik s mint gyanitható, részből gróf Torstenson Lénárd
tábornokot illeti, ki Krisztina, svéd királyné seregében hadvezér volt s Rá¬
„Vicém pro vice reddo tibi boné Vicine."
kóczy csatáiban nevezetes vezéri szerepet játszott.
1656-ban Kázmér, lengyel király és Károly Gusztáv, svéd király közt
Az okmány következő:
háború támadván, II. Rákóczy György, a bátor, de nagyravágyó erdélyi
Instructio pro Generoso Joanne Dániel de Vargyas, sedis Siculicalis Vduar- fejedelmet mindketten meghivák segítségül; ő azonban előnyösebbnek ta¬
lálta, ez egyszer a távolabb fekvő, de biztosabbnak látszott svédhez sze¬
hely Vice Capitaneo.
gődni, mint a közel lengyeleket segiteni s oly szerződést kötött Karoly
Kezeben veven eo kegme mind Chyaszar eo felsége, s Leopold Her- Gusztávval, hogy Lengyelországot egymás közt megoszszák. Es daczára annak,
czeg' Salus Conductusat, Isten aidasavai indullyon meg' teollünk, s — si¬ hogy a háborút mind Ferdinánd király, mind a szultán ellenzé, 1657. elején
essen menni Ledniczere, mennél altalab utón onnét Chaszar Vduaraba, s hatvanezernyi haddal Lengyelország felé indult a fejedelem s Krakónál a
meg'advan Cancellarius Vramnak levelünket ha uttyaban leszen, s keo-svéd király táborához csatlakozott. Rákóczy azonban csakhamar megbánta
szeontwen, kivanyon vyiib Salus Conductust annyi ideore szolot, hogy ha tettét, mert a dán király Svédországot megtámadván, Károly Gusztávot
szinte be kellenek is az királynéhoz menni, legyen elegh időre való, avagy visszatérni készteté. Rákóczy helyzete most annál súlyosabb lőn, minthogy
ha most küldene is.
Leopold a lengyel királylyal szövetséget kötvén, 16 ezernyi sereget, más
Cassarol az ott való harminczadosnak is el kell menni eo kegyelmével, részről pedig a szultán a tatár khánt küldé szintén annak segedelmére, vég¬
kinek my mar parancsoltunk, mihelyest eo kegme oda keozelget, ir neki, s re pedig még a szövetséges kozákok is elhagyák Rákóczyt s Erdélybe be¬
egesseges is leszen, menten menyen melléje, s ahoz tárcsa magát, az mit eo ütvén, ott borzasztó pusztítást követtek el. A szorongatott Rákóczy most
seregével hazafelé indult, de útjában a lengyelektől bekerittetvén, hadainak
kegme parancsol.
Az Ur Isten az Generálhoz vive ő kegmet. keoszöntse illendeo bö- i legnagyobb részét elvesztette s személyes szabadságát is csak lealázó felté¬
«süllettel, s Levelünket is adgya meg', elsőbe jó egessege feleol értekezve; telek mellett nyeré meg
második Audientiaian emlékeztesse arra, nyilván vagyon eo kegmenel az
Érdekesek Nagy Szabó Ferencz jegyzései *) ez eseményről, ki azt
eo kegmenel való vegezes szerent, még' 37500 Tallerol való Contentationk következőleg irja le naplójában : ,,1657. Az ujesztendőre kelve, urunk min,restal, kinek meg'adasaval ott fenn létünk alatt is eo kegme által requiralva
az Generált, meg'vallotta, tartozik vele, kivanta hogy várakoznánk meg'*) L. „Erdél/i történelmi adatok." Gróf Mikó Imrétől.
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den hadait hirtelen megindittá. Eó Marmarosba érkezvén, semmit nem mu¬
Isten áldia
latván, hanem maga az hadaknál elébb általmene Lengyelországba, és onnat mérésére, az utókor hálájára érdtmesiiette magát,
meg ezen derék város lakosait, s azon nagy lelkű városi tanácsot
két nagy fejér aranyos zászlót hozván neki a követek, salutálják ő
és iskolaigazgatót, kiknek ernyedetlen szorgalma és fáradhatatlan
ságát.
A két zászlón két igen szép sententia volt irva aranynyal. Ez volt munkássága alatt készült ezen iskola, mely Csongrád legfőbb
circa 2-m diem january. Most abban vagyon adolag. Ezután mikor minden ékessége.
hadaival urunk a havason általment volna nagy kárral s fáradsággal, senki
eleibe nem is álla
Ezen közben a hadak, főképpen a kozákok nagy
Időjárásijegyzetek.
,„
pusztítást tőnek rajtok, vár.ikot, városokot megvőnek, felgyújtanák s népét
4e
(összeszedve különféle kútfőkből. )
í
nagy^ kegyetlenséggel levágják vala, még a gyermekeket és asszonynépet is
felprcdálákj
Ezen közben árpaserdülés — tájatt egy lengyel marsai
401-ben a tél oly hideg volt, hogy az egész Feketetenger jéggel volt¬
Luboinirszky egynéhány ezered magával Munkácsnál beüte, és sok népet boritva.
ra.
°
levága. égete és prédála egész Szakmarig a németekkel, és azt ugyan való¬
443-ban a tengerek befagytak a a meleg égalj alatt is, 6 hónapra
&
ban megtékozlá és levágá a hid tájatt. Öregasszonyunk •) is csak alig szalada maradt meg a hó.
Munkácsba; n beregszásziakat is derekasan személyválogatás nélkül levágák.
530-ban az előbbihez hasonló tél.
*S
A beregszászi temlomban />zt az irást hagyák a falra felírva:" Vicén?pro
581-ben meleg havatlan tél volt.
vicf reddidi tibi Amicc ! „Es békével általmene a havason a sok prédával."
605-ben havas hideg tél, a Feketetenger befagyott.
— Eddig Nagy Szabó uram erről.
669-ben a nagy hideg miatt emberek, állatok fagytak meg.
Ez alkalommal elpusztult Kis-Muzsaj is Beregszász közelében, mely
676., 677. és 678-ban tél nem volt, folytonosan száraz meleg napok
hajdan népes helységnek nyomait jelenben már csak a régi templomnak jártak, s 678-ban oly forró száraz nyár lett, hogy az erdők, szénaboglyák,
düledező rommaradványai jelölik, mintegy intőrémül az utókor számára, házak tetei meggyuladtak, tavak, folyók, kutak kiszáradtak.
hirdetvén, hogy egy nemzetnek vesztét kivánni, veszélyes vállalat, mely
719. oly rettenetes hideg tél lett, hogy Ázsiának déli részein is 100
megtorlatlanul ritkán maradhat. Vajha ezt meggondolta volna Rákóczy, napig nem olvadt el a hó, mijd minden fák, állatok elvesztek.
midőn Lengyelországra vágyván, ellene vezeté büszke seregét!
812. a tél 22. szeptembertől a következő 813-ik év april 12-ik napjáig
tartott. — 859-ben az Adriai tenger befagy ván, rajta terhes szekerek jártak.
A csongrádi iij
989.a folya¬
mokáradásai nagy
iskolaépületkárokat okoztak.
El nem hagy¬
995. átél má¬
jusig tartott; de
ta Isten a cson¬
július ismét oly hi¬
grádi népet, ha¬
deg lett, hogy a
nem megáldá
vizek befagytak,
munkáját, és
a fákat és gabo¬
megerösité azt
nákat a hideg egé¬
ugy a vallás,
szen elvette.
mint a haza sze¬
1006.
után
retetében. Meg:három évig szá¬
razság volt.
érteté vele Isten
1020. a hi¬
a boldog emlékű
deg
embereket
s
legnagyobb ma¬
állatokat ölt meg.
gyar jeligéjét :
1042.
után
„Neveljük a né¬
hét esztendeig
pet !" - - E szent
szárazság.
szó mélyen ha¬
1117. február
tott népünkre,
elején nagy égiháboru volt.
s innét van az,
1136.
után
hogy városunk
három évben a
épittete olyan
nyár oly forró és
iskolát, mely
száraz, hogy a ha¬
hozzá, a nyilt
jók nem járhattak
szivü magyar
viz hiánya miatt
városhoz illő, és
1142. Ma¬
hogy fogadott
A c s o n g r á d i uj i s k o l a é p ü l e t .
gyarországon sok
ember vész el
annyi tanitót, a mennyire ez idő szerint szüksége van. — Az
éhség miatt. — 1144. az aratás a hosszú tél miatt másfélhonappal később
itteni lelkes nép nem sajnálja az anyagi eszközöket, a szellemi esett a szokottnál. Bor kevés, az is savanyúsága miatt ihatatlan.
művelődésért feláldozni. De látta azt, hogy csak ott erős a
1148. Magyarországon nagy éhség.
1182. oly igen lágy tél, hogy a fák már februárban gyümölcscsel
nemzet, a hol nevelt a nép, s a hol tudják, hogy nevelés nélkül
J
boldog és nagy nem lehet a haza. Valóban megérdemli, hogy uj rakvák.
1186. januárban a fák virágoztak, a madarak februárban tojtak s a*s
isko aépületét, mely 65,500 forintba került, a Vasárnapi Újság
almák
diónagyságra nőttek. Thűringiában májusban bevégzék az arat;,.,,.
hasábjain felmutassuk. Hadd tanuljanak mások ezen megpróbált, Augusztusban
a szüretnek vége.
meghányatott várostól a nevelésért áldozni, és tanodájához hason¬
1224. lágy tél, nyáron sok és nagy felhőszakadás.
lót épittetni.
1243. Magyarországon az éhség miatt az emberhúst is megeszik.
1258. januárban a fák virágoznak, pünkösdkor aratnak s JaVab
Az iskolaépület alapköve 1859 ik évben tétetett le, 1860-dik
évben be is lön végezve. Még ugyanaz évben fel is szenteltetett, s napkor szüretelnek.
1275. a nyár hidegsége sem a gabonát, sem a gyümölcsöt, sem a szőlaz idő óta mint nyilvános tanoda naponkint folytonosan 7—8 száz lőt nem
hagyta megérni.
gyermeket fogad magába. Ebben az iskolában van egy föelemi 4
1289. a szőlő februárban kihajt, áprilisban virágzik. Igen bő aratás.
osztályú fi-, és egy alelemi 2 osztályú nötanoda, az első 5, az
1294. oly lágy tél, kogy fűteni sem kell.
utóbbi 3 tanitó felügyelete alatt áll. A.% emeleten van egy nagy
1303. az egész év hidegsége miatt semmisem érik meg.
terein, melyben az énektan adatik elő. Ugyanott a múzeum, rajz,
1312. a tél oly hamar beállt, hogy a szőlő a tőkén, a must a kádon
és könyvtár termei. Ezen intézetben 8 osztály van elfoglalva; megfagyott.
1315. májustól az esztendő végéig folyvást esik. Németországon nsgy
minden osztály a szükséges taneszközökkel és légvonó csövekkel
ellátva. Az iskola 40 öl hosszú, 7 öl széles, falazata 5 öl és 4 láb ma¬ éhség.
1323. a tengereken járhatni, annyira befagytak.
gas ; homlokzatán következő felírással : „Csongrád városa a Nép1332.
még vízkeresztkor is szántanak.
nevelésnek."
1334. Olaszországban igen kemény tél.
1348. mindenfelé nagy pestis és földrengés.
Csongrád városa ezen korszerű haladásával, a jelenkor elis(Folytatása következik.}
*) Tdlán Lorííntfly Zsuzjánát, I. Knkóezy György özvegyét érti? L. T.
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A R H A Z.
Küldünk igen szép kőrös-, szil-, egér- és nyárfa-harcsákat (fournir) s
a világ bár melyik részében termettel bátran versenyezhető vadcseresnyefa
(A nemzeti színházról.)
(prunus mahaleb) pipaszárakat.
És ily kimerithetlen kincset rejtő s több mint 100 négyszög mérföldre
Tisztelt szerkesztő ur!
Nekünk is megvan a mi „német kérdésünk'' — • a magyar nemzeti szin- terjedő, sok helyütt szűzien őserdőknek holdja — annak daczára, hogy min¬
ház. Fájdalom, hogy a „magyar" színházat „német" kérdésnek nevezni : den vidéknek van szállításra használható folyója, vagy legalább duzzasz¬
tásra alkalmas patakja, sok helyen 5 ftjával árultatik.
nem élez, hanem szomorú valóság.
Faépítményeink közül ott szerepelnek a bocskói kir. kincstári, másfél
Nemcsak azért, mert ennél is, épen ugy, mint a német egységnél, nem
tudhatni, ki hát tulajdonképen az, a ki a dolgokat vezeti? hanem különösen százados hajó-gyárban készült só-szállitó hajók 4500 mázsa horderővel, vizi
azért, mivel ez a „magyar" intézet egy idő óta nem azt a hivatást követi, átkelésre szolgáló hidasok, ladikok, s a folyók földuzzasztására készült nagy
hogy a magyar nyelv és irodalom fentartója legyen, hanem hogy a külföldi zsibis, úgynevezett ,,klau*.e."
A só és érez a leggazdagabban van képviselve. A közönséges konyha¬
német szinpadok számára operai énekeseket neveljen.
Az igaz, hogy ez is egy eszköz a külföld előtt Magyarország önálló sótól a legszebb sóvirágig és szines jegeezsóig minden változatossága lát¬
lételének hirdetésére, csakhogy ez a törekvés bennünket elébb-utóbb ható a rónaszéki, szlatinai és sugatagi sóbányák terményeinek, melyek az
európai nagyhatalommá fog tenni, a mennyiben évenkinti deficitek és rop¬ egész világot elláthatnák sóval végtelen időig.
Nem akarjuk a küldeményeket névszerint elősorolni, elégségesnek lát¬
pant státusadósságok színházunk budgetjét is a nevezetes napi-kérdések
ván némelyeket kiemelni u. m. fehér és veres márványt, melyek elsője az
közé emelendik.
Iza, utóbbika a Taracz és Talabor völgyön bőségben fordul elő, alabástroTagadhatlan, hogy nagyon, de igen nagyon szegényül állunk.
Szellemi erőkben nem vagyunk oly erősek, mint tizennégy év előtt, mot, gypszet, továbbá barna-kőszént, vizment foszt (anhydrit) sósavat,
azóta minden anyagi igény megkétszerezte magát, s alaptőkénk 100 ezer sályföldet, földszurkot (ezt finomitott naphta állapotban is) földviaszt, vasforinttal, több mint egy negyedrészével, megfogyott. Diszleteink, ruhatárunk ós réz-kéneget, vasopált, barna-vasat, vaspátot, szines rezet, ólomfénylét,
termékként, ezüstöt, aranyat s a mi kedves gyémántunkat (crystallum monszétrongyolva; és előttünk a közönség kedélyét lenyomó közhangulat.
Csak egy combinált támadás kell a jelen igazgatóság ellen, s az két¬ tanum) stb.
Az ásványvizek között elől áll a minden ásványvizek királynéja a Suségtelenül odahagyja helyét.
Hanem, az utána következő sorsa azután az, a mit nem lehet irigyleni. liguli, környezvén őt a szinte kétszáz ásványvízforrások javából kiválasz¬
Mások által meggyüjtött adósságok terhe, kiáltó szüksége a beruhá¬ tott brébi, szekuli, jódi, draguméri, alexandri, borkuti, szaplonczai, király¬
zásoknak irodalmi pangás, uj drámai sarjadék hiánya, a közönség túlzott mezői, viski különbféle vegyitékü és hatású gyógyvizek, melyeknek nagyobb
követelései, miket a napi sajtó még fokozni törekszik, ez az a kellemes in- része ismeretlen nem csak a világ, de a magyar haza előtt ^ is, nem azért,
mert Máramaros távol és elszigetelve áll az úgynevezett civilizált világtól,
ventarium, a mi egy uj igazgatóra várakozik.
^ Alig képzelek olyan népszerű nevet, mely egy év alatt a nemzeti szin- hisz Kalifornia messzebb van, mégis fölkeresték aranyját; nem is azért, mintha
ház igazgatói minőségében teljesen tönkre ns tenné magát.
a haza ásványvizekbeni gazdagsága mellett e források már nélkülözhetőkké
Lapjaink azt sürgetik : Csillag Rózát, Stégért „minden áron" meg¬ váltak volna, miután a betegek száma és betegségek neme a nép boldogitó
szerezni! Versenyezni a bécsi operaházzal, mely évenkint 216 ezer ft segélyt törekvések daczára is folyvást szaporodik, hanem mert eddig alig volt valaki,
kap (a mienk megy a drámával együtt 9 ezer forintra.)!
ki e vizeket a világ előtt kellően megismertette volna. Beméljük, hogy ez
Lapjaink évek óta systematice üldözik, kisebbítik, alacsonyitják, is másképen lesz ezentúl!
népszerütienitik a drámát, a népszínművet, buzdítanak erőnket felülhaladó
És ennyi fa és érez közepette, elárasztva a legjobban hajózható vizek¬
kísérletekre; iróink elfordulnak a nemzeti szinháztól, s az igazgatóság nem kel, gőzerőt pótló patakokkal, alig van egy-két gyár megyénkben. A gróf
gondol vele. Mintha mindnyájan saját vesztünkre törnénk.
Teleki-család dolhai s a kir. kincstár kabolyapolyánai, illetőleg fehérpataki
Hanem most veszem észre, hogy nagyon unalmas kezdek lenni, s be¬ vasgyárából küldünk nyers és kovácsolt vasakat, ez utóbbiban évenkint 22
szélek a színház bajáról, mikor az a napi kérdés : czcntralisatio legyen-e vagy ezer mázsa vas termeltetik, melynek mintegy fele öntésre fordittatik. Szőldualismus ?
lősi Balázs kabola-csárdai gyufagyára is küld mutatványokat. Es a gyári
No hát én erre is azt mondom, hogy a nemzeti színház sem állhat fenn küldeményekkel immár készen volnánk, mert a ferenezvölgyi, még ifjú
üveggyár csak most kapott oly kovagot, mely őt a jövő évben finomabb
sokáig, ha csak el nem fogadja a dualismus elvét.
Hogy mit értek alatta? arról majd holnapután.
K. M. fehér üvegek kiállítására képessé teheti. Hogy a kézmüvek se maradjanak
egészen képviseletlenül, küldünk egynéhány gyapjúból szőtt szőnyeget. —
Ezen keleties tarka szőnyegeknek nem az a fő érdemök, hogy rendkívül
üláramarosnak a londoni kiállításra szánt ter¬
erősek, tartósak, hanem hogy egészen a nép kezéből kerülnek ki. Falusi,
ményei. *)
többnyire román és orosz asszonyaink a juhtól gyapjút s a mezők illatos
M.-Szlget, jan. 30. rétéitől festő virágokat kérnek, s aztán az anyagot maguk fonják, szövik,
A terményeket, melyeket a londoni gyűjteményes kiállítás érdekéből várják, festik,—míg a több heti, hónapi fáradság egy 30—40—50 ft. értékű
e napokban Pestre szállíttatunk, itt Szigeten is kiállítottuk néhány napig szőnyeggel jutalmazza meg a munkás kezeket. — Jói tudjuk, hogy Angliá¬
közszemlére. Hogy minő hatása és haszna van az ily kiállításnak, azt a pél¬ nak ehhez semmi köze, de azt is tudjuk, hogy Magyarországnak igen is
da, bár kicsiben, nálunk is megmutatta; mert a legszebb termények a kiállí¬ nagy köze van egy oly 177 D mérföldnyi kincsdús területhez, hol egy négy¬
tás tartama alatt küldettek be, egyik szerénységből, a másik azon gondo¬ szög mérföldre alig esik több 1000 leieknél, — hol tehát csak gyáripar
latban, hogy „küld oda más eleget", nem küldé be legszebb terményeit, és leend képes az emberi kezek hiányát kipótolni s valódi kincsesé tenni azt,
így a valódi verseny csak a kiállítás megnyitásakor állott elő. Exempla mi jelenleg csak elméletileg az.
trahunt.
Végül a népviseletre nézve jeles fényképiró hiányában ugy intézked¬
Hogy küldeményünket a közönség legalább vázlatilag megismerhesse, tünk, hogy Morvái J. festőművész öt-öt egyénből álló három t. i. magyar,
szolgáljon e rövid jelentés tájékozásul. Küldünk különféle szép áttatpréme- orosz és román csoportozatot festett. Ha fényképirónk lesz s ha az ujabb
ket, igen szép medve- és vaddisznóbőrt, magyar juh-gyapjut, szarvas-, őz- költségeket megbirhatjuk, az e részbeni közohajtásnak is igyekezni fogunk
és vadkecske-szarvakat.
megfelelni.
Es itt sajnálattal kell fölemlítenünk, hogy a Vágner Lajos ur által
Fölküldött fa, növény, só és ércz-terményeinket stb. a kiállításom
több éven át nagy gonddal gyűjtött s Máramaros dús-gazdag flóráját telje¬ használat
után a nemzeti Múzeumnak, a gabonát és kertiterményeket a
sen képviselő gyűjtemény még egészen öszve nem állíttathatott, s igy itteni pesti, s a mennyiben
Londonba küldetnének, az ottani legszegényebb kór¬
kiállításunkon nem szerepelhetett, azonban reméljük, hogy még idejében be háznak, v&gy szegényápoló-intézetnek
ajándékozzuk. Kicsiség az egész, de
fog küldetni Londonba.
ha e példa az egész hazában követésre talál, a Múzeum kincse s az illető
A fanemüekböl több mint 80 képviseli Máramaros rengeteg erdősé- kórház éttára érezhetően fog gyarapodni.
geit, KOZtuK bükk-, gyertyán-,, hárs-, nyár-, tölgy-, egér-, juhar-, nyír-,
Vajha gyakoriak volnának hazánkban az ily kiállítások és vaj~a léte¬
jegenye-, szilfa, kőrös-, fényű-, a nevezetes tiszafa ^taxus baccata) az úgy¬
nevezett tamariska = tizhimes átan (tamarix germanica) a pipa száraknak sülne azon eszme, hogy a nemzeti Múzeumban minden megye, vagy legalább
minden vidék külön osztályban és teljesen legyen képviselve! A külföldi
igen alkalmas törpefenyü (pinus pumilio) stb.
utazó tetszése szerint válogathatna a beutazandó vidékek közt, — a vállal¬
A fa-átmetszetek közt nevezetes egy a visói kir. kincstári erdőkből kozó vagy kereskedő csak a Múzeumba menne s rögtön tudná, hol mit ke¬
hozott, s a 6-ik öl magasságban elvágott, 4 láb átmérőjű, árboeznak való ressen? a szegényebb sorsú tanuló, kinek nincs módjában hazáját egészen
fenyü.A fa magassága 30 öl, vastagsága 5 láb, magasságban Öt láb. Ilyen beutazni — a Múzeumban megyénkint megismerné azt. így lenne a Múzeum
fákkal megyénk több helyen és számtalan mennyiségben rendelkezhetik.
nem csak állat-, növény-, ásvány- és kincsgyüjteménye a hazának, hanem
annak valódi panorámája is!
•) Köszönettel vettük ez érdekes tudósítást s reméljük, hogy ilyenekkel a haza
Ez alkalommal nem szabad hallgatással mellőznünk jeles hazánkfia
más részeiből is meg fogjuk örvendeztetni olvasóinkat.
Szerk.

Kakas Márton levelei.
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Siaplonczay Zsigmond özvegye ő nagyságának a kiállítás költségeinek be¬
gyűjtése körül tanusitott ernyedetlen buzgalmát, mert megyénk szegénysé¬
gét s a nehéz viszonyokat ismerve, csak néhány száz forintot is összegyűj¬
teni nem csekély feladat volt.
Mindazok, kik küldeményeikkel kiállításunkat gyarapitni s a kitűzött
czélt, a szerfölött rövid idő daczára is, előmozditni szivesek voltak, fogad¬
ják a közügy nevében ez utón is köszönetünket!
Vdrady Gábor.

mely valóban szabad röptü, genialis szerzemény. — Örömmel nézünk elébe
a f. hó 7-re s 14-re kitűzött további zeneestélyeknek melyeken Bsethoven
még két négyese, Merkl József s Rubinstein egy-egy hármasa s Mendels¬
sohnnak ugyancsak két négyese kerülend a közönség elé. — Óhajtjuk, hogy
e szép programm érdeme szerint méltányoltassék!
4- (Uj népszínmű.) Erdélyi József a budai népszínház számára egy
népszínművet irt a Vas. Újságban pár év előtt megjelent „Villám Bandi"
czimü elbeszéléséből.
+ (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa műkereskedésében legköze¬
Irodalom és művészet.
lebb megjelentek : „Csók-keringö," szerzé Arditi L. Ara 50. — „La Pen+ (Pályázati ügy-) A Kisfaludy-társaság által még 1848-ban a követ¬ dule-Oalop. Carillon-polka pour le piano par A. Fumagalli." Ára 90 kr. —
11
kező két pályakérdéd tüzetett ki : 1) „Kívántatik II. József császár élet¬ „12 szózattalan magyar dal. - Zongorára átirta Kovaltsik Amát. Ara az 1-ső
képe;" 2) „Készíttessék legenda sz. Erzsébet magyar kir. herczegasszony- füzetnek 60, a 2-iknak 80 kr.
ról." A társaságnak f. hó 6-iki közülésén az eredmény ki Ion hirdetve,
+ („Érdekes novella-gyűjtemény.") E czim alatt jelent meg két kötet¬
melyszerint az első feladatra egy, a másodikra pedig három pályamű nyi elbeszélés, az angol, franczia és német irodalom jelesebb müveiből forérkezett be, melyek közül azonban egyik sem ütvén meg a mértéket, egyik ditva Hang Ferencz által* Tartalma: Anna. — Az abánói fürdő, Souvestre
jutalom sem adathatott ki. Ugyanez alkalommal uj, 25 aranyból álló juta¬ Emiltől. — A vadász menyasszonya, Polko Eliztől. — A halvány ifjú, Sou¬
lom tüzetett ki a következő pályakérdésre : „Adassék elő a széptani elvek, vestre Emiltől. — Egy Amáti, Polko Eliztől. — Egy rendőr emlékiratai¬
nézetek fejlődése irodalmunkban. Szerdahelyi Györgytől 1830-ig." A pá¬ ból, id- Diimas, Sándortól. — Tudomány és szerelem. — Virginia. —Az
lyamunkák szokott módon elkészítve f. évi nov. l-ig küldendők be aezüst szelencze, ifj. Dutnas Sándortól. — A harmadik kötet most van sajtó
társaság titoknokához Gregust Ágosthoz.
alatt. A munkaLauffer és Stolp tulajdona. Kiállitása becsületére válik a ka¬
+ (A „magyar gazdasszonyok" hangversenye) múlt vasárnap igen locsai nyomdának.— Hang Ferencz april hó folytán egy külföldi regénycsar¬
számos hallgatóság előtt ment véghez a Lloyd-teremben. Legnagyobb tet¬ nokot fog meginditani, Dutnas ,,Les trois Mousquetaires" czimü regényével.
szést természetesen Hollósy Kornélia aratott, Zimay magyaros zamata nép¬
+ (A „Magyar Tudományos Értekező") első kötetének első füzete
dalainak eléneklésével. Suck lióza jelesen adta elő Servais egyik legnehe- megjelent. Szerkesztik és kiadják Knauz Nándor és Nagy Iván, magyar
zebb szerzeményét. Heller Vilma k. a. mint műkedvelő lépett föl s Donizetti j akadémiai tagok. Ez első füzet tartalma : Bevezetésül. N. I. — A parthus
„E morta" czimü dalát nagy tetszés közt énekelte el. Füredi szép énekét | hun magyar-scythákról tanulmányaim befejezéséül. Bartal György. — A
sem szabad elfelednünk.
i hold és csillagok behatása s föld melegségére. M. R. A budai királyi várpa+ (A „Szűnőrák" czimü folyóirat.) Vachott Sándorné által szerkesztve, lota kápolnája. Knauz Nándor. t Körültekintés történeti irodalmunkban. Szihavonkinti füzetekben fog megjelenni s időnkint az élet- és történetírások \ágyi Sándor. Ezenkívül az Értekező tárczája a tudományos és irodalmi
mellett képeket is hozand. Tartalmát képezendik : történeti és topographiai | intézetekről szól. E jelesen szerkesztett tudományos folyóirat tartalmát
tárgyak, episodok egyes nagy embereink életéből, az ujabb kor nevezetes teendik: 1) A tudományok különféle ágaiból, de főleg a történelmi, terméférfiai s asszonyai életrajzai, földtani s természettani tárgyak, hazai s kül¬ szettudományi és bölcsészeti szakból vett értekezések, nyomozások, monoföldi népszokások sat. Az első füzet pár hét alatt jelenik meg. Előfizetési ár graphiák stb. 2) Történelmi és régészeti apróbb czikkek, 8 fölfedezések,
egész évre (12 füzetre) 6 ft, félévre (6 füzetre) 3 ft. A pénzek a „Szűn- kísérletek és buvárlatok eredményei. 3) Irodalmi napló. 4) Könyvismerteté¬
sek és bírálatok. 5) Adattár, történelmi becsü okmányok közlése. 6) Könyórák" kiadó-hivatalába (egyetem-utcza 4. sz. a.) küldendők be.
4- (Reményi Ede „Eredeti magyar népdalok és csárdások") czim vészet. — Ez előrajz, a szerkesztők és munkatársak elismert nevei mellett,
alatt, három füzetben megjelenő zongora-szerzeményeire előfizetést nyit 2 ! legjobb ajánlat, ez ujon megindult füzetekre nézve, melyek előfizetési ára
írtjával. A pénzek mart. 15-ig a művész öcscséhez Reményi Károlyhoz j egész évre _8 ft., félévre 4 ft.
+ {Uj magyar folyóirat.) Riedl Szende „Kritikai Lapok" czim alatt
(régi posta-utcza 2. sz. a.) küldendők be.
4- (A ,.Fekete Leves" kiadói) értesítik előfizetőiket, hogy a nevezett félhavonkint megjelenő füzeteket fog mart. 1-én meginditani. Előfizetési ára
lapot a jelen körülmények közt ki nem adhatván, Paul de Kock regényeivel | az év végéig 7 ft. A pénzek a szerkesztőséghez (régi pásta-utcza 0. sz. a )
fognak kárpótoltatni; a kik ezzel meg nem elégesznek, előfizetési pénzeikről i küldendők be.
rendelkezhetnek.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
-f- (Hartltben „Olvasó-tárából") ismét négy (81—84.) fűzet jelenti
meg. E füzetek a ,,Napóleon fénykora és hanyatlása' czimü terjedelmes
+ (Találmány.) Parisból írják, hogy az ottani gyárosok közt nagy
munkának 14. és 15-ik részét képezik.
zajt ütött Sándor László hazánkfiának találmánya, melynek következtében
4- (Uj magyar operetté.) Aliaga Géza magyar operettet ír a budai a gázt nem csak világításra, hanem erőkifejtésre s melegítésre is lehet egy¬
népszínház számára. Czime : „A szerelmes kántor," szövegét irta Bényey. szerre használni. A franczia akadémia illető osztálya nem talál szavakat a
Ez operetté már a jövő hóban színre kerül.
találmány dicséretére, mely már több ottani gyárban alkalmazva is van.
-|- („Magyar történeti képcsarnok.") Ily czimü vállalatra nyit előfize¬ Sándor jelenleg Hollandban van, hol egy találmánya szerinti gyár felállí¬
tést Asztalos János műnyomdatulajdonos. A képek részint a Múzeumban tásával foglalkozik.
meglevő jelesb, részint a műtárlatban időnkint kiállítandó, ugy a magáno¬
+ {Az osztrák iparszabályok,) melyeket a volt alkotmányos hatóság
sok birtokában levő becsesebb eredeti festményekről fognak egyelőre díszes kiküszöbölt, Pest város kir. biztosa rendeletéből a fővárosban ujolagv életbe
kőnyomatban, tömegesebb pártolás mellett pedig aczélmetszésben sokszoroz- j lépend.
tatni; a kőretevést Marasztoni és Haske Ferencz az esetleges aczélmetKöiintézetek, egyletek.
szést eszközlendi. Ily képekből minden hó elején egy példány jelenik meg,
az első, mely aprilban küldetik szét, Orlai „Kun László udvara" festménye
+ (A m. tud. Akadémia) f. hó 10-ki ülésében Fogarasi János r. tag
után készül. Előfizetési ár egész évre (12 képre) 16 ft, félévre 9 ft, negyedily czimü értekezéshez: „Szabatosság igeidőkben" bevezetését olvasá
évre 5 ft. egyes példányok 4 ftjával rendelhetők meg. A pénzek a takarék- j föl. Utána bemutatá Szabó József lev. tag Kenessey Albert hajóskapitánypénztárba, vagy Asztalos János kiadóhoz (3 korona-utcza 15. sz. a.) mart. nak már kész magyar „Hajózási müszótárát;" a titoknak pedig „Tatár
15-ig küldendők be.
nyelvmutatványokat" nyújtott be Vámbéry Ármin lev. tagtól.
— (Klasszikus zene Debreczenben). Febr. 6-ról veszszük innen e soro¬
-j- (A Kisfaludy-társaság alapító tagja sorába) léptek ujabban : Deák
kat: A siri csend, mely az idei farsang alatt polgári casinónk teremében Ferencz, Somssich Pál, Lónyay Menyhért, b. Eötvös Dénes és Rosti Pál.
uralg, múlt hó 31. egy igen élvezetdus s oly zeneestély által szakittatott
-4- (Danielik János püspök) a Szent-László-társulat f. hó 5-iki
meg, milyennel, tekintve annak műsorozatát, Debreczenben még eddig nem választmányi ülésében ismét mennydörgő beszédet tartott a pápa világi
volt alkalmunk találkozni. Helybeli hegedűművészünk — a zene ügyében hatalma mellett.
lelkesen buzgólkodó Kohn Adolf ur ugyanis néhány nappal ezelőtt három
4- Az abauji h. h. egyház leányiskolája alapítására adakoztak :) gróf
klasszikus hangversenyre nyitott bérletet, melyeknek elseje a múlt pénte¬ Teleki Sámuelné 10 ft., gr. Teleki Doraokosné 10 ft., gr. Teleki Sándorné
ken tartatott meg. — E vállalat annyival inkább elismerésre méltó, mint¬ 10 ft., Földvári-Teleki Júlia grófné 10 ft., Tisza-Teleki Júlia grófué 10 ft.,
hogy eddig városunkban ritkán s csaknem kizárólag házi körökben lehete gr. Teleki Auguszta 20 ft., gr. Degenfeld Lajos 5 ft., gr. Degenfeld József
egy Mozart, Haydn, Beethoven stb. — örökbecsü zenekölteményeinek hal¬ 5 ft., Bozó Pál 20 ft., Tisza Kálmánná 10 ft., gr. Andrássy Gyuláné 10 ft.,
lásához jutni, mire ime most mindenkinek s valóban csekély áldozattal nyi-' b. Jeszenák Jánosné 10 ft. Földvári Elek 10 ft., gr. Degenfeld Imre 10 ft,,
lik alkalom. — Az emiitett hangverseny rövid de velős sorozatát Beethoven j b. Podmaniczky Frigyes 5 ft., Vigyázó Sándor 50 ft., Madas Károly 10 ft.
l-ő számú (F. d.) négyese, Wolff pályanyertes hármasa s Mendelssohn 3
(Az aradi tűzoltó-egylet) f. hó 2-án a városház teremében közgyű¬
számú (k. moll.) négyese képezték. — Fölösleges s helyén kívül lenne — lést tartott, melynek" a' közönség nagy feszültséggel nézett elébe, miután azt
itt ez Európa, sőt világszerte eűsmert szépségű, eszmedus s remekül kidol¬ különféle hírek előzték meg, nevezetesen, hogy Török Gábor, a városnak
gozott müvek belbecséről a számtalanszor mondottakat ismételve — érte¬ volt alkotmányos
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kitünő technikai ügyességének már több ízben találkoztunk minden tekin-: dete előtt kijelenté, hogy ő mint felsőbb kiküldött k. biztos jelent meg a
tétben kielégetőleg feleltek meg várakozásunknak. A közép számú közön-'gyűlésen. Ezután felolvastattak az egyletnek a m. k. helytartótanács által
ségnek, ugyíátszik leginkább szivéhez szólít Wolff gyönyörű hármasa,' megerősített alapszabályai. Azon helynél, hol az egylet tagjainak megenge¬
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dett egyenruhaviselésről van szó, a k. biztos jónak látta azon figyelmezte¬
4- (A vizkárosultak részére a „P. Ll." szerkesztősége) 1200 ftot tett
tést tenni, hogy az egyenruhaviselés csupán az alapszabályokban kijelölt
a m. kir. helytartótanács elnökségénél. Ugyané czélra a helytartó ur 100
ünnepélyességeknél van megengedve; e megjegyzés némi mozgalmat keltett, le
ftot adományozott.
mely azonban csakhamar lecsillapult az elnöklő igazgató azon felvilágosítá¬
4- (Halálozás.) Gróf Toldy Sámuel, a híres hős Toldy Miklós utolsó
sára, hogy az egyenruha alatt csak a tollal és kokárdával diszitett kalap és
öv vagy kard viselése értendő, mely jelvények az alapszabályokban kijelölt ivadéka m. hó 26-án Sz.-Udvarhelyt 88-ik évében meghalt. A Toldy név a
ünnepélyességeknél viseltethetnek, szabadságában áll azonban mindenkinek, Petricsevics Horváth bánsági rokonokra szállt.
v< i S e g >
bármely időben attilát és szűk nadrágot viselni, minthogy azok más szoká¬
4- (Kitűnik a szeg a zsákból.) Eddig az a hir volt, hogy Füredi
sos ruháktól semmiben sem különböznek. A biztos ur nem állott el nézeté¬ önként mondott le fizetésének egy tetemes részéről; most Füredi maga nyi¬
től, miért is azt jegyzőkönyvbe vétette. — Ezután még számos kérvények latkozik, hogy 1355 ftot akarata ellen vontak le évi fizetéséből. Azon indít¬
kerültek tárgyalás alá, melyekben egyesek az egyletbe leendő fölvétetésö- ványra, hogy restituálják előbbi fizetését s kötelezzék őt népszinművekben.
kért folyamodtak. Egyúttal a k. biztos is azon szóbeli kérelmét terjeszté is föllépni, azt válaszolja, hogy az elsőre nézve nincs a világon olyan kincs,
elő; hogy ő is az egyletbe fölvétetnék, mi azonnal teljesittetett is. Ezzel az melyért elfogadná azt, a mit egyszer méltatlanul elvettek tőle; a másodikra
előlülő a tárgyalásokat befejezettnek nyilvánitván, végül még néhány szót nézve pedig kijelenti, hogy ő szerződésileg úgyis kötelezve van minden
intézett a gyülekezethez, melyben a:on reményét fejezé ki, hogy az egylet, jelentékeny népszínműben föllépni, de az igazgatóság jónak látta, őt egész
mely tűzvészek alkalmával már annyi érdemet szerzett, a netalán bekövet¬ éven át mellőzni, s kivánatára, hogy a népszinművekben is szeretne mű¬
kező vizáradásnál is erélyesen működendik a város és lakosai megmenté¬ ködni, azt a választ kapta : „Ne lépjen föl azokban a gatyásdarabokban."
sére. A kir. biztos erre azt jegyzé meg, hogy bár a felhívást köszönettel
4- (Dalmady Győző ismert fiatal költőnk) e napokban tette le az ügy¬
veszi, csak a városi hatóságnak van kizárólagos joga, a város megmentésére
védi vizsgálatot, kitűnő sikerrel. Költészet és tudomány jól megfér egymás
intézkedéseket tenni, s a hatóság, ha szükség lesz rá, bizonyára nem mu¬ melletlasztja el az egylet segélyét igénybe venni. Árkai, az előbbi városi mérnök,
4- (A lánczhidtért sétánynyá szándékoznak átalakítani.) Az eziránti
most azon eszközökről kezde beszélni, melyeket a fenyegető veszély elhá¬
rítására czélszerüeknek vél; beszédét azonban be nem végezheté, mert a k. terv már készen van, s a városi hatóság legközelebb tanácskozás alá veszi.
biztos ujolag kijelenté, hogy ez a városi hatóság gondja. Ezután a gyűlés Valószínű tehát, hogy sétányaink csekély száma már a jövő tavaszszal
egygyel szaporodni fog.
zajos „Éljen az elnök!" kiáltással szétoszlott.
(Ar. Ztg.)
(Bécsben a vizkárosultak számára) eddig már mintegy 100,000
4- (A szegszárdi takarékpénztár-társulat) mart. 6-án d. e. 10 órakor forint 4gyűlt be.
közgyűlést tartand.
+ (Uj szálloda Pesten.) Emerling a pesti pályaudvar szomszédságá¬
Közlekedés.
ban nagyszerű szállodát szándékozik épittetni.
4- (A dunagőzhajózási társaság) áruszállításait f. hó 11-én minden
+ (Voggenhuber Vilma) elhagyja színházunkat s a drezdai operához
irányban megindította. Felső-Ausztriából már evező hajók is érkeztek min¬ szerződött. A „M. S." ugy hallja, hogy helyette az igazgatóság még Két
denféle élelmiszerekkel. A néhány nap óta uralkodó kemény hideg aligha tánozosnőt fog szerződtetni. Elhiszszük.
ujolag meg nem akasztja a hajózást.
4- (Benntörött a kése.) E napokban a pesti zálogház pénztárát egy
csehszületésü tolvaj ki akarta rabolni, hanem szerencsésen rajta veszett. Á
becsületes cseh atyafi nappal az épület egyik pinozéjébe rejtőzött, s éjjel
Balesetek, elemi csapások.
aztán hozzáfogott a zárak föltörésóhez. Azonban a pénztárban csupán 50
+ (Ujabb árviz-hirek.) Pakson f. hó 7-én mintegy 250 ház viz alatt ft. aprópénzt talált, s hogy Inában ne járt légyen, ezt is pártfogása alá
volt, s ezeknek körülbelül fele öaszedűlt. A többit is hasonló sors fenye¬ vette; de bizony szegény nem messze mehetett volt, mert az őrök elfogták.
gette. — Paks és Baja közt a jégtorlat f. hó 9-én erősen állt, s házmagas4- Xántus Jánost id. Kubinyi Ferencz díszes emlék-karddal lepte meg;
ságnyira torlódott össze. — Földvárt 9-én még nem borította árviz, de az a f. hó 6-án tiszteletére rendezett diszlakomán pedig a jelen volt hölgyek
egész környék a helységekkel együtt viz alatt van. — A Temes vize is ki¬ myrtus-koszoruval tisztelék meg tudós hazánkfiát, ki nem sokára ismét
ír áradt, de szerencsére ismét aoadni kezd. — Győrött nagy a viz veszély. visszatérend Amerikába.
Több család Pápára menekült. — Pozsonyból 11-ró'l jelentik, hogy a hideg
4- (Egerben sem tartanak tánczvigalmakat) egész farsangon át, hanem
miatt ismét jégzajlás van a Dunán. — Újvidékről 12-ről jelentik : A Duna
zene- és szavalati estélyt rendeznek az irói segéiyegylet javára, melyhez
erősen növekszik, s részint uj, részint régi jéggel van borítva. — Vukovár Bartakovics érsek ő exeja két termet engedett át palotájában.
nál ugyané nap erős jégmenet. A vízállás növekszik. — Pesten f. hó 12-én
(A szatmári „Tárogató" szerkesztőségi személyzete) f. hó 6-ra ka¬
viz 7 hüvelyknyit emelkedett, s magassága 16 láb 1 hüvelyk a 0 fölött tonai 4törvényszék elé volt idézve.
4- (Gyilkosság.) Mező-Szengyel határán m. hó 16-án Vigh Ferk<'
4- (Elfogatás.) A „P. Lapok" szerint a csetői urodalom egy gazda¬
még két czinkos társáyal 3 lakost, kik a kocsmából éjjel hazamentek, meg
tisztje, nem tudni mi okból, elfogatott.
^imádott; ezek egyike elszaladt, kettő pedig védelmezvén magát, halálo
4- (Műkedvelő társulatok.) Zarándmegye magyar ajkú közönségéből
•• óeket kapott. Ezek egyike még azon éjjel meghalt, a másik pedig élet
nem
rég
egy műkedvelő társulat alakult, melynek czélja, előadásai jövedel¬
. v,3zélyben van. A tetteseket elfogták.
méből magyar olvasó- és kaszinó-egyletet létesíteni, melynek alapszabályai
+ (Rablási kísérlet.) Tápé környékén a múlt héten két juhtenyésztö már fölterjesztettek megerősítés végett. A társulat, melynek elnökségét
•,zda, egyik 150, másik 70 darab juhot egy isztrongába hajtván, azokat gr. Toldalagí Viktor vállalta el, már több vígjátékot adott elő igen szép
^tt őriztek. Éjfélkor egy szánon 6 rabló érkezvén oda, a juhokat el akartát sikerrel és míndis" nacv kö^önsÁn- oí/<n- ™<J««-I- ^~^sikerrel és mindig nagy közönség előtt, melynek tetemes részét a román
ciajtani; de a gazdák vasvillával védték magukat és juhaikat. Hirszerint a értelmiség képezé. E szép siker a románokat is annyira lelkesítette, hogy
rablók közül 3 leszúratott, mire az elesettek a többi által szánra tétetvén, most ők is egy műkedvelő társulatot szándékoznak alakítani, mely előadá¬
elvitettek. A két gazda szintén sérüléseket kapott, s nehogy a rablók na¬ sait jótékony czélokra tartandja.
gyobb erővel visszatérve őket juhaiktól megfoszszák, vagy társaikért boszut
— (Egy bál Baján). Baja városában is volt tánczolók és nem tánczoálljanak, juhaikat még azon éjjel egy biztos tanyára hajtották.
lók
pártja.
Áz előbbiek febr. 4-én váratlan diadalt ültek az utóbbiakon,
4- (A marhavész Arad határában) ismét mutatkozni kezd, írja az
ottani tudósítónk a nagy eseményt igy adja elő : Febr. 4-re „nőegyletí álarczos
„Alföld."
bál volt hirdetve. Es eljött az est. — Künn busán könyezett az ég, benn — a
újság?
báli teremben — busán járdáit i'Öl s alá néhány könnyű lábú uracs s egy-két
izgalmas keblű hölgy. 9 óra felé megzendült a „nóta," keservesen, siralma¬
4- (Adakozási ügy.) Gr. Pálffy helytartó ur minden megyei és városi
san — de tánezba ugrani nem volt még kedve a „csonka parlament"-nek.
hatóságot fölhítt, hogy a magyarországi vizkárosultak segélyezésére gyűjté¬
Két álarcz alá bujt szótalan alak kandikált a melléKteremből befelé s a „tö¬
seket eszközöljenek. Pest város hatóságáé czélra f. hó 11-iki ülésében 1000 mött karzat" ról egy-egy satyricu3 kaczaj vegyült a banda hangjai közé,
ftot szavazott meg a város házi pénztárából. Ezenkívül fölkérte a színházak 3 egymásután következő tánezot zokogott el a hegedű s még senki sem
^azg&toit, valamint Carré műlovar-igazgatót is, hogy a szerencsétlenek ja- járja, midőn 10 óra tájban egyszerre :
irii, előadásokat rendezzenek. A polgári lövész-egylet elhatározta, e czélra
„Hah, de mi csattog alant, mely nép rohanása közelgen ?"
••y bált rendezni termeiben. Minden vallásfelekezet lelkészei, a külvárosok
jzségelőljárói s a czéhek és más testületek elöljárói is fölhivattak gyűjtések az elkeseredett fiatalság, Bachustól bátoritva, örjöngő hévvel tör a sovárgó
zközlésére; végül több polgár aláirási ivekkel láttatott el, kik házról hölgyek sorai közé — s a kipihent lábak kopogása, a sarkantyúk lármás
ázra járva gyűjtenek kegyes adományokat, súlyosan meglátogatott honfi¬ pengése hangoztatja karnevál diadalát a komoly arezok fölött. É,s Ion,
társaink nyomorának enyhítése végett. — Megemlítjük egyúttal azt is, hogy kivilágos kiviradtig!
a pesti takarékpénztár választmánya, mely mindig az elsők közt szokott
4- (Londonban Albert herczeg emlékszobrára) eddig már mintegy
lenni ott, a hol áldozni kell, 1000 ftnyi segélypénzt határozott a magyaror- fiarmadfelszázezer forintot irtak alá.
& gi vizkárosultak számara. — E lapok szerkesztősége is szívesen fogad, és
4- (A híres csillagász Bioi) Parisban 88 éves korában meghalt. Halála
illető helyre szolgáltat minden adakozást.
ital ismét egy hely ürült meg a franczia akadémiában.
+ (Segélyre szólitás.) A .,P- Lloyd" az árviz által károsult magyarok
a )>P- Hirnök" pedig a bécsi németek segélyezésére hívja fel a közönséget.
Nemzeti színházi napló.
Szép az, midőn igy kölcsönösen segítjük egymást. — A „P. Ll." szerkesz¬
tőségénél már igen szép eredménynyel meg is kezdettek az adakozások a
febr. 7. „Egy szegény ifjú története." Színmű 5 felv. Irta
fónnebbi czélra.
'?euillet Oktáv, ford. Felek i Miklós. Maximé, az elszegényedett de feddheten jellemü nemes, s Margit, a gazdag, de kevély leány, kik szeretik s mind-
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amellett állhatasosan kerülik egymást, a Felekí-párban kitűnő személyesitőre találtak. Az ő játékuk képezé az előadás fénypontját. A lelkiismeretétől
gyötört Laroque csekély szerepét Tóth József alakitó tehetségével nagygyá
tudta tenni, nem ugyan terjedelem, hanem művészi hatás szempontjából.
Szombat, febr. 8. „Nabukodonozor." Vig opera 3 felv. Zenéje Verditől.
E mű azok közé tartozik, melyek ha gyakrabban adatnak, elvesztik hatásu¬
kat. Valószínűleg ez az oka, hogy ma nem volt oly nagy közönsége, mint
minő a kedveltebb operáknak rendesen lenni szokott. A szereplők közül
kiemelendők Voggenhuber Vilma és Bignio — no meg Fektér is, de ez
utóbbit csak azért emeljük ki, hogy megrójuk énekét.
Vasárnap, febr. 9. „Farsangi iskola." Eredeti vigjáték 4 felv. Vahot
Imrétől. E darab legnagyobb nevezetessége az, hogy minden évben csak
egyszer — farsangon — de ekkor mulhatlanul előadják. Vahot e darabjában
szinmü irói pályájának alkalmasint tetőpontját érte el. Az előadás összevágó
volt. A szereplők közt legtöbb elismerésre méltók Réthy és a Lendvai-pár.
Közönség középazámmal.
Hétfő, febr. 10. Először : „Nöbiztositás" Eredeti vigjáték 4 felv. Irta
Greguss Ágost. A mű alapeszméje jó, de kidolgozása erőtlen, nélkülöz min¬
den szellemet, mely nélkül a vígjátékkal hatást előidézni lehetlen. Hasonlít
a csinált virághoz. Legnagyobb hibája, hogy befejezése csaknem tragikai
hatású. A vigjáték azzal végződik, hogy egy férj, a ki nejét őszintén szereti,
csupán azért, mivel neje hűségét, jó szándékból, próbára tette, azzal bünhodik, hogy neje szerelmét végkép elveszti, sőt ez tőle komolyan válni akar.
Egészen uj módja ez a vígjátékok befejezésének. De szerző e műve iránt a
közönség hidegen maradt. Megemlítendő, hogy az egész vigjáték rimes ver¬
sekben van irva, de e forma sem válik a darabnak előnyére. A szereplők
nagy készültséggel, jelesen játsztak. Közönség szép számmal.
Kedd, febr. 11. „Windsori vignölc." Vig opera 4 felv. Verditől.
Szerda, febr. 12. „Egy nő, kinek elvei vannak." Eredeti vigjáték 2.
felv, Irta Dobsa Lajos. Felvonások közt Nagy Jakab tilinkómüvész néhány
magyar darabot játszott, zenekar kíséretében.
Csütörtök, febr. 13. „Fortunio dala" és Az elizondo' leány." Operet¬
tek 1 felv.

5901. Déés. P. F. A küldemény megjött, s velünk együtt várja a sort, hogy ieá
kerüljön. Kissé későn, de — bizonyosan.
5902. Pankotara. A P.U.mult évi 40. számában egy vidéki tudósításban az állott,
hogy Pankotán szüreti vigalmat rendeznek, s a jövedelem felét T. M. családjáuak küldik.
Lett-e ebből a dologból valami? Csak azért kérdjük, mert a szegény családra most is
ráférne a segítség.
5983. Nyárutó 22 én. Itthon stb. Visszavehetek.

Budai népszínház.

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

Febr. 7. „Dózsa György." Jókai Mór tragoediája.
Febr. 8. „Bontó Pál." Vigjáték 4 felv. Székely Kálmántól. Ezúttal
először került színre, Szőllősy Rózsa javára. A „Rontó Pál" mint szinmü,
egészben véve nem sokat ér, de néhány mulattató jelenete miatt, egyszerkétszer előadva megjárja. A szereplők közt legjobban kitűnt a jutalmazott,
kit kiléptekor a közönség zajos tapsokkal és koszorúkkal fogadott.
Febr. 9. Először: „Bolond Miska." Népszinmü 3 feiy. Ennek az uj
darabnak az a legfőbb nevezetessége, hogy a tegnap előadott vigjáték t. i.
„Rontó Pál" irta. Csak az kár, hogy a „Rontó Pált" meg nem „Bolond
Miska" irta, igy legalább nem sokat vethetnének egymásnak szemére, s
egyik is, másik is elmondhatná : „Te vered az én zsidómat, én is verem
a te zsidódat." Egyébiránt a mi a „verést" illeti, a „Bolond Miskára" vala¬
mivel több ütleg ráfér, mint a „Rontó Pálra." A „Bolond Miska" ez érde¬
mét még az irigység sem dispulálhatja el.
Febr. 10. Szép jutalmára : „Huszár-csiny." Vahot Imre 3 felvonásos
népszínműve. A jutalmazott, mint ily alkalmakkor rendszerint történik,
tapsok és koszorúkkal fogadtatott. Az előadás, leszámítva egy-két túlzást,
jól ment.
Febr. 11. Először : „Bukott kalandor." Eredeti vigyáték 3 felv. Ud¬
var dy Vinczétb'l. E héten már a harmadik uj darab. Ha igy megy, még
megérjük, hogy mindennap uj darabot látunk. De Isten őrizzen meg minden
jámbor keresztyént ilyen silány darabtól.
Febr. 12. Műkedvelők által adatott elő Kisfaludy Károly „Csalódások"
czimü 4 felv. vigyátéka.
Feb. 13. „Fiatal keresztanya," és „Rendkívülit előadás." Vígjátékok.

Szerkesztői mondanivaló.

8-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

SAKKJÁTÉK.
112-ik számú feladvány. — Herlin Tódortól (Lille-ben)>
(E kitűnő szép feladványt a „Familien-Journal"-ból veszszük át.)
Sötét.

tüót
Pest, február 23-án 1862.
A Vasárnapi üjsat? hetenkint egyszer nagy neg\edrétben l'/» ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy po-tai nton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai l.jdonsaKokkai együtt 5 fi. ujpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.'í

I. Miklós, montenegrói fejedelem, és atyja, Mirkó nagy vajda.
a

b

c

d

e

f

g

Az olvasó itt két férfi arczképével találkozik. Az atya és afiu, tartomány fővárosában Csettinyében, miután Danilo herczeg csak
kiket nem annyira személyes tulajdonaik, mint azon helyzet, két éves kis leánykát hagyott maga után.
melybe a körülmények által sodortattak, a jelenkor nevezetes em¬
A csettinyei udvar (ha igy lehet e heg) lakó csekély népség
berei közé sorozott.
kormányát nevezni) e pillanatban egész Európa figyelmét elfog-

h

A 107-ik számú feladvány megfejtése.
Világos.
1) B b 7 — c 7
2) V a 1 - f 6 f
3) H - f 4 v. b 6

Sötét.
H d 7 — e 5 : A)
tetsz. sz.

Sötét.
Világos.
B)
II d 7 — e 5
1)
Ke6-d5
2) H c 4 — e 5 :
3) H h 5 - f 4 ^
A)
C)
K e 6 — d 5 B)
1)
Ke6— f 7
2) V a 1 — f i
1) V a l - g 7
tetsz. sz.
Kf 7 - e 8
3) B c 7 — c 8 3) V — v. H —
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró
Meszéna István. — Szabadkán : Aradczky Ignácz. — Pesten : Cselkó György. — Sarka¬
don : Nagy Lajos. — Kecskeméten : Horváth György. — Parabutyban : Rothfeld József.
— Pasztán : Kovács Zsigmond. — Kis-Szálláson ; Puszták fia. — K.-Tapolcsányon :
Büttner Géza. — Kis-Endró'dön : Dombay Gáspár.
Rövid értesítések. K. T. : B. és P. : K. A gyakori találkozáson igen örvendünk.
Az ujabb küldeményt köszönettel vettük, s átvizsgáljuk. — Parabuty : R. J. Fogadja
köszönetünket

XIV. sz. feladvány. — Bridport J. B.-töl (The 111.London News).
f 2.

d 2.
e 5.
d 4.
d 6.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

HóKatholík.ésProtest. Gör. -orosz
naptár
és hetinap
naptár

Hold¬
©Nap¬
Izraelit,
naptár kelet I nyűg. kelet
nyűg.

Febr. (ó) Adar
Február
ó.
5892. M. Vásárhely. H. V. A közlött régi okmány inkább helyi érdekű. Ilyenek¬
p- 6.
Pben nagy bőségünk lehetne. A lap külde'se a kiadóhivatal dolga; ha lehet, megteszi.
6 5
21
1G Vasár. E Sept. Jul. E Sept. 4 G 1 Sept 16 Júlia
5893. Frlsohajtas. Ne bántsd a — lantot.
4 5
U
5 Agatha 17 Pólika
Hétfő Dón.,Theod. Pólika
5894. Móváiiy. Szabadi Józs. Utána járunk a dolognak és tudósittatjuk önt oly 17
2 5
8
18 Kedd
Simon, Fláv. Szöszke 6 Bukol püs 18 Szöszk
ember által, a ki ért a dologhoz
0 5
36
Zsuska
19
Zsuska
7
Pathen
p.
19
Szerda
Konrád
Sus.
5895. Köttse. K. L. örömmel olvastuk a józan gondolkodást eláruló czikket, de 20
59 5
9
8 Tódor vér 20 Nemez
Csütór. Eleuth. Nem Nemez
nem ugy van az irva, hogy azt ki is lehessen nyomatni.
57 5
Etelka
21 Etelka
50
9
Nicephor
21
Péntek
Eleonóra
5896. Békés. G. L. Az „olvasókör" tagjainak szives üdvözletünket s köszönetün¬ 22
19 10
55 5
Szomb. Péter székf. N. Péter 10 Sürupius 2225Sab
ket. Mielőbbi személyes találkozást óhajtunk. — A lapelőfizetési ügyet kiadóhivatalunk
Holdnegyed : (£ Utolsó negyed 24-én, 8 óra 33 perez este.
elintézte.
5897. II. M. Vásárhely. F. I. „Bánk bán" adatása nem rajtunk múlik; balul ma¬
gyarázza ön a dolgot. A lap ugy megy, a hogy ön kivánja most.
TARTALOM.
5898. Alföldi agaraszat. Legnagyobb készséggel közölnék, de uramfia, mikor az
Szentpétery József (arczkép). Kéve. — Népdalok. Losonczy László. — Ox»„
-üem ugy van irva, a hogy már mai napság verselni szokás. Legalább versben ne volna
irva! A tárgy, a helyiség, a személyek mind érdekesek benne — nem lehetne ezt mind Balázs és a nándorfehérváriak 1521. Pauler Gyula. — A magyar akadémiai palota ter- '
íisztesség-s jóizű, magyaros prózában elbeszélni, s annak hagyni a verset, a ki tud hozzá? (képpel). — A vén halász (képpel). Kuliffay Ede. — Az ember, életének legelső szakába •
Történelmi kalászatok. Lehoczky Tivadar. ~ A csongrádi uj iskola-épület (képpel).
Elvárjuk a kísérletet.
5899. Mit kell tűrni egy vidéki előfizetőnek? A személyeskedés terére átcsapó Időjárási jegyzetek. — Tárház : Kakas Márton levelei. K. M. — Máramarosnak a londc.
polemikus levelezést nem közölhetjük. Elég baj az, hogy az ily esetek — az irodalom kiállításra szánt terményei. Várady Gábor. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdasao.
Talóságos kárára — még mindig előfordulnak egyes postakezelöknél. Vigasztal azonban kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. —
az, hogy az irodalom ügyét szivökön viselő, lelkiismeretes postakiadók száma napról Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivalód
napra szaporodik. — A „jellemvonások" csendes, kényelmes folytatását ajánlanék; Sakkjáték. — Heti naptár.
a többi fajtával el vagyunk látva.
Felelős szerkesztő l'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)
5900. T«'f étien. P. Zs Kddig lehetetlen volt, most már több a valószínűség.
&iaüo-tulajüonos Het Ueuasl (jusztav. — Nyomtatja Landerer és ttevkenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.
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I. Miklós, montenegrói

fejelem.

Aug. 12-én, 1860 ban Danilo montenegrói fejedelem, ausztriai
területen egy montenegrói szökevény által, pisztoly lövéssel meg¬
öletvén, Danilo herczeg özvegye (egy trieszti nagykereskedő leá¬
nya) befolyása következtében Mirko nagyvajdának, az elhunyt vladika testvérének fia Miklós (Nikicza) kiáltatott ki fejedelemmé, a

Mirko, nagyvajda és fővezér.

lalja. A világ sejti, ho»y ha végre valahára a keleti kérdés, a papirról a tettek mezejére lépne, Montenegró lesz egyike azon legalkalma¬
sabb pontoknak, a honnan a működéseket legbiztosabban meglehet
indítani.
Tegyük hozzá, hogy Csettinyében, vagyis inkább a here:

