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Nemzeti szinházi napló.

5947. Monosokor. P. F. Az „önmozdonyok" iránti nézetünket e lapokban több
izben nyilvánítottuk, s ennélfogva nem ígérhetjük a jelen esetben sem közbenjárásunkat.
Ajánljuk a szakemberekkel való érintkezést.
5948. Az iskolakerülő. Nagyon is csattanós vége — az agyonlövés — egészen
kivetkezteti satyrai alakjából. A másikat sem használhatjuk.
5949. Bécs. S. B. Üdvözöljük az ily szakembereket dolgozótársaink sorában. Idő.
vei bizonyosan stylistika dolgában sem lesz észrevételünk. A czikket nem sokára adjuk.
5950. Nagyvárad. R. I. E perczben a szó teljes értelmében lehetetlen. A többit
átadtuk.
5951. A puszta. Azt mondja ön : „A mondanivalót Alvinczy név alatt kérem." Mi
meg azt kérdjük az egyszeri katonával: „Kend az az Alvinczy ?'• — Hanem azért csak
bátran előre, mint ama hires Alvinczy.

Péntek, márcz. 7. „Egy pohár viz." Scribe 5 felv. vigjátéka. A mai
előadás alig ért egy pohár vizet. Némely szereplők, ugy látszik, nem igen
törték magukat, hogy szerepöket kellőleg betanulják. A sok botláson kivül
egyéb furcsaságok is fordultak elő, melyeken jól mulatott a közönség egy
része, mely minden áron nevetni akar, habár a művészet rovására is. A
királyi udvar oly nyomorúságosán volt feltüntetve, hogy csaknem azt hit¬
tük, egy czigány vajda udvarát találták történetesen bemutatni. Kitünő
játékukért kiemelendők Jókainé és Egressy.
Szombat, márcz. 8. „A kunok." Eredeti opera 4 felv. Császár György¬
től. Az előadás kielégitő volt, de a közönség, számát illetőleg, nem operai¬
nak, hanem csak drámainak mondható. A szereplők közül leginkább kitün¬
SAKKJÁTÉK.
tek Huber Ida és Ellinger.
Vasárnap, márcz. 9. „Dobó Katicza." Eredeti történeti népszínmű 3 116-ik számu feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-Örsön).
felv. Tóth Kálmántól. A darab megtölté a szinházat; de a szereplőktől szaSötét.
batosabb előadást vártunk. Annyi előadás után már csak jobban mehetett
volna. Csak egyes szereplők működtek elismerésre méltólag, igy Szigeti,
Szerdahelyi, Szathmáriné, Felekiné.
Hétfő, márcz. 10. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vigjáték 3
felv. Szigligetitől. Ha nem csalódunk, e darabot, mint vigjátéki irodalmunk
egyik legjobb termékét minden országos vásár alatt be szokták mutatni a
vidéki közönségnek, mely azonban ezuttal nem igen sietett ezen, iránta ta¬
nusitott figyelmet azzal viszonozni, hogy nagy számmal jelent volna meg.
Az előadás a szokott módon folyt le, azon változással, hogy Iiejtei szerepét
Szerdahelyi Kálmán „rekedtsége" miatt Szilágyi Béla s Gizellát Felekiné
helyett Szilágyiné játszta. Tehát nemcsak az operai tagok szoktak elrekedni.
Már most várhatjuk, hogy egyszer-másszor a statisták is rekedteknek je¬
lentetik magnkat. Csak a súgó urat mentse meg az ég ily elemi csapástól.
Kedd, márcz. l l . „A windsori vignök." Opera 4 felv. Nicolaitól.
Szerda, márcz. 12. Először : „A jó barátok." Vigjáték 4 felv. Sardou
után forditotta Szerdahelyi Kálmán. A hires uj franczia darab, miután Bu¬
dán Molnárék, folytonos tetszés között, már háromszor adták, végre itt i
szinre került. Az előadásról máskor.
Csütörtök, márcz. 13. „A jó barátok." Vigjáték 4 felv.

Budai népszinház.
Márcz. 7. „Sok a pajtás, kevés a barát." Sardou vigjátéka 4 felv
forditotta Tornay Pál. Sardounak, mióta „Utolsó levél" czimü vigjátéka
nemzeti szinházban szinre került, jó hitele van a közönségnél; azért ez ujab¬
ban szinrehozott müve iránt is a darab előleges jó hirénél fogva, már előre
szép reményekkel volt eltelve mindenki. Mi is ezek közé tartozva mentünk
a színházba, s a jó hirt eléggé igazoltnak találtuk, leszámitva a benne elő¬
forduló nagyon is sikamlós helyeket, melyeknek kihagyását jövőre sürgetőleg ajánljuk. Fordítónak lett volna kötelessége, ezeket vagy kihagyni, vagy
élőket lehetőleg megtompitani; ő azonban ugy látszik, eltéveszté szeme elől
azt, hogy a magyar közönség még nem czivilizálódott annyira, hogy efféle
dolgokban gyönyörködni tudjon. A darab alapeszméje a czimben körülbe¬
lől ki van fejezve, t. i. hogy nem minden pajtás egyszersmind jó barát. Me¬
séje szárazán elmondva nem sokat ér, de annál ügyesebben van kidolgozva,
minélfogva átalános tetszésben részesült. Az előadás nem nagy dicséretet
érdemel; meglehetősen vontatva ment az, s azért igen hosszura nyult. A
szereplők közt legtöbb igyekezetet tanusitottak : Szépné, Molnárné, Dósa,
Bódi, Molnár s Együd, ez utóbbi játékában azonban némi modorosság volt
észrevehető.
Márcz. 8. „Egy a mi népünkből." Bohózat 3 felv.
Márcz. 9. „II. Rákóczy Ferencz fogsága." Szigligeti 5 felv. drámája.
Márcz. 10. „Sok a pajtás, kevés a barát." Sardon vigjátéka 4 felv.
Márcz. l l . „Sulivan." Franczia vigjáték 4 felv. ,,Lelia" szerepét Libera Gizella adta, ki ahhoz nagyon keveset ért. E körülmény nagy hátrá¬
nyára volt az előadásnak. Molnár jelesen játszta a czimszerepet. Szép
számu közönség.
Márcz. 12. Két uj vígjátékot adtak először. Egyik : „Universal-genie,
vagy : A 27 női szépség." Életkép 1 felv. Toldy Istvántól. A másik : „A
nök lovagja, vagy : Mindent a nökért." Vigjáték 1 felv. Fiatal stylgyakorlatok, a miknek nem itt volna a helye.
Márcz. 13. „A falusi lakodalom." Népszínmű 3 felv. Irta Jakab István.

Szerkesztői mondanivaló.
5940. Gödöllő. A küldeményt használni fogjuk, — a folytatást kérjük.
5941. Miskolci. Sz. L. A lap küldése iránt intézkedtünk. Az útleírást utnak
indítjuk.
59i2. Bécs. Lehetetlen, hogy a válasz e perczben ,,szellemdús" legyen. Oh ha
beláthatna ön a dolgok fenekére 1
5943. Puszta rónák . . . stb. Kevés eredetiség, sok reminiseentia, de eléggé
ügyes verselés, mely további gyakorlásra érdemes.
6944. Soroksár. S. Gy. A tárgy ismeretlen előttünk. Nincs tudomásunk sem
,,a rágalmazókról," sem „a mosdatlan szájuakról." Sziveskedjék ön az ügyet más uton
elintézni. Hogy kapjunk bele ismeretlen óriásokba!
Ő945. Csik Somlyó. N. I. A kiadó-hivatal t Horváth K. ur előfizetésére az 1861.
okt. —dec számokkal többé nem szolgálhatván, az 1 ft. 50 kr. jövő előfizetésre jegyez¬
tetett fel.
5946. Gócs. Cs. S. Legnagyobb örömünkre szolgált, a hiányzó számokat azonnal
utnak indithatni. Véletlenül akadt még belólök nehány példány.
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Odafér és tépi a hímes tollat,
merte urának. Késöbb örökösödés utján több részre oszlott s most
Mint a gyermek, ki még nem láta olyat;
számos közbirtokosság birja.
Az ág ha zörren és a lomb ha zajlik,
Gerle szive dobban, gyöngynyaka hajlik.
Utóbbi években nagy lendülést vett a földmivelés, s kivált a;
tagosítás óta a határ is egészen más szint öltött magára, szép sza-1
Mint kis vitorla gerle szárnya lebben,
bályos útjaival. Itt látható rajzunk a déva-ványai piacz?n álló re-1
Zok idő tartós kedvet talál ebben;
fonnátus egyházat ábrázolja. Hogy mikor épült e helyen először I
Gerlehím a párját remegni látja,
Vigaszt nyujt, a vigaszt csókban találja.
egyház : nem tudni, de eredete igen régi lehet, mert
15(»0-ban már, mint református egyház fordul elö. 1569 ben
Dördül az ég, két fölleg összecsattan,
már kitünö ekklézsia volt, mert az ezen évben Nagy Váradon tar¬
Sajdul az iharfa kettéhasadían,
tott zsinaton Blandrata György tana ellen Bélvány Mihály, déva |
Földre hull a fűzről gerlehím párja,
ványai lelkész s hires reformátor, harezolt legkitűnőbben.
j
Villám szele sujtá, gerlehím várja.
1646 ban a Szathmár-Némethiben tartott zsinaton Szilágyi'
Várja, de nem jön; hijja, de nem felel,
Mihály, déva-ványai lelkész jelent meg, mint a nagy-kunsági egyház¬
Le-leszáll a földre és ujra fel-fel,
kerület esperese, és zsinati küldöttje. Ez bizonyitja, hogy a déva¬
Fejét forgatja, zokog, remeg, figyel;
ványai ref. ekklézsia azon időben már erős lehetett, oly jeles ember
Drága szép párja, hogy tűnhetett igy el!
levén annak lelkésze.
Zöld muhar közt fekszik drága szép párja,
A török uralom alatt sokat szenvedett e hely, pusztitották s
Széjjel van teritve drága két szárnya,
a lakosságot minduntalan sarczolták. A törökök végre az egész
Drága két szeme mind örökre zárva,
Édes gyöngymelle bemerült a sárba.
községet, az egyház kivételével, elpusztították; a templomot me¬
csetté ahikiták. A mecset mellé azután fürdőt építettek, s a Bél¬
Gerlehímnek fáj ez, hozzá leröppen,
vány idejében épült pinczét pedig tágas jégveremmé alakították
Sir a fűzfa, róla az eső csöppen;
által. Ezen pincze kiigaziva még most is áll — a lelkész haszna
Gerlehím csapkod, gyilkos a fájdalma,
Arra a fűzre ujból fölszárnyalna.
lat ában. A bujdosó lakosok lassankint ismét vissza szállingóztak, de
a törökök is visszajöttek; a szerencsétlenek a templomkeritésben |
De a sziv nehéz, ha nyomja búbánat,
készültek védelemre, de látván a nagy eröt, megfutamodtak; az I
Nem birja s vissza a bozótba bágyad,
Elvált párjától többé el nem válhat —
öregek s a futásra erőtlenek, a nagy jégverembe vonul ak, annak
Rab látván.
Példád legyen, ember, ez a két állat!
bejáratát gondosan berakták; de a hideget sokáig ki nem állhat¬
ván, tüzet is raktak, melynek füstje elárulván rejteküket, a kegyel¬
met nem ismerők által kardra hányattak.
G a 11 i c z i a é s
népe.
A kurucz harczok alatt ismét odahagyták a lakosok közsé¬
güket, s menhelyeket kerestek. A legnagyobb rész az OrhalomIrta Petheő Dénes.
szeg nevü sárréti félszigetbe vonult s ott erősítek meg tanyájukat,
s ezen helyen még most is látni az erődítés maradványait, emlékét
Másnap Sandecbe érkeztem; ez volt az elsö város utamban s
neve, a kuruez-sáncz fönntartotta.
s itt már valamivel jobb fogalom gerjedt bennem a lengyelekről,
1711-ben a szétszéledt lakosok, kiknek egy része a harczból, mert a mily nyomorult állapotban vannak falvaik, oly kevéssé
többi pedi„' menhelyeikből haza került, az egyház körül ujra há¬ hiányzik városaikban a választékosság, kényelem s jó izlés. Jól
zakat épitenek. 1723-ban a nagy harangot kiigazittatták.
rendezett vendéglő van akárhány s még a kurta korcsmákat is
1733-ig igen megszaporodtak a lakosok, ugy hogy ekkor s Hotel de Paris, Hotel de Londres-nek nevezik.
később 1774 ben Mária Terézia királyné engedelmével ujra kény¬
Itt a körülmények megváltoztatták uti tervemet s csak fél
telenek voltak az egyházat megböviteni; az utóbbi kiigazítást egy napi időzés után nem Tarnow, hanem Wieliczka felé indultam.
az ajtó fölött még most iö meglévő márványtábla bizonyitja.
E vidéken a hegyek már fogynak s szabadabb a tér. A föld¬
A rajzunkon látható egyház ezen mai állapotában a réginek müvelés azonban itt is csak olyan mint amott, bár a föld jobb mi¬
helyén s annak régi kerítésében jó részeinek fölhasználása mellett nősége mellett a nép valamival tehetösb : nem lakik marhájával
1811-ben épittetett.
közösen, de azért laka ennek is csak olyan, mint fentebb leírtam.
1832 ben történt az egyház utolsó kijavíttatása, midőn a toÖltözete a gallicziai népnek igen egyszerü, igen szegényes. A
' rony opmbja levétetvén, az abban lelt irat is bizonyitja, hogy az férfi nyáron szalmakalapot, télen czclpeczkdt (csapecska; a Czapka
1733-oan tétetett föl. A félhold még most is ott van a torony te¬ = süveg szónak diminutivuma) visel, mely vastag szövetből van
tejében annak emlékére, hogy az egyház egykor mecset volt. —- készitve, nincs ernyője s vagy négy sarkos (rogatka) vagy gömbö¬
Most azonban ujra rosz karban van az egyház, belsejét egészen lyü (okragla). Testét az ingen fölül durva vászonból varrott kaftaujra kelenekésziteni, a chorus alá állani veszedelmes, mert a recse nek fedi, melynek ujjain. többnyire, kék posztóból, oly hajtókák
gés azt bizonyitja, hogy minden mulandó s leszakadással fenyeget! vannak, mint a katonakabáton, mig inge a nadrágon kivül van s
A falakon is takaros repedéseket látni s kivánjuk,hogy ez emléket derekához keskeny szíj-öv szoritja, melynek lelóggó végén kése
minél elöbb hozzák jó karba, a miről — ismerve a hivek jellemét
— egy perczig sem kétkedünk. —Van Déva-Ványának 9000 tiszta fityeg;
Nadrágja szinten vászon s vagy a csizmába van tűzve, vagy
magyar ajku s tiszta kiejtésü, jó jellemű és szorgalmas lakosa, a
pedig,
ha bocskort visel, lecsüng. Télen béléses kaftánjuk van; a
kik kőzül 2000 katholikus, a többi református.
szsgényebbeké
szintén vászonból, a módosabbaké irhából.
Van egy „népkör"-e melynek létesítését a helybéli derék ref.
A
nök
nyáron
csupán inget viselnek, mely derekukon meg
lelkésznek, Szabó Gábor urnak köszönheti, ezen kör most sok ha¬
van
kötve;
télen
a
férfiakéhoz
hasonló kaftánt s ezt néha két ol¬
zai lapot s folyóiratot járat s évenkénti 5 pftos részvényekre van
alapítva, tagjainak nagy része a gatyás osztályból áll* de az ily dalt visszaütik, ép ugy mint a muszka katonák, hogy kényelme¬
gatyás emberek becsületére válnának sok helyen a közép osztály¬ sebben — futhassanak. Lábuk nyáron meztelen, télen pedig, vagy
nak is. Adjon Isten sok ily népkört a hazának!
/,. P. aratás közben, ha a tarlókon járnak, bocskor födi. Hajuk nincs
kontyba kötve, hanem egyátalán lányok mint asszonyok levágott
hajat viselnek, ugy mint nálunk itt-ott még ma is látható az ugy
Két
gerle.
nevezett Titus/o. — Az asszonyok feje felül kerekre be van kötve,
A Körös partján muhar leng és zászpa,
a lányoké egészen fedetlen,
Sátoros erdőt fölleg borit gyászba,
Egész ruházatukat, a czapeczka s kalap kivételével, maguk
Tomboló felszél nagy zivatart ver le,
készítik. Kenderük bőségesen terem s a lengyel parasztnak majd¬
Jaj, de sug, de bug két gyüngynyaku gerle.
nem Összes öltözete kikerül belőle; csizmájukat is nagyobbára
Gyöngynyaku gerle gyönge gyöngéd állát,
maguk varrják s hogy ennek aztán minő az idoma : elképzelhető.
Rontó zivatarral szembe nem szállhat,
Hajukat, melyet a férfiak is hosszura hagynak, vajjal kenik,
Bar az ág védi, bár a lomb takarja,
s
azért
— a vaj, kivált nyáron, nagyon hamar megavasodván —
Még is odaí'ér a Szélara karja.
i' F o l y t a t á s )

í

már messziről megérzik undorító szaga, kivált ha kalapot van, de a kappanok igen jók. A vadnak minden neme, főleg vizi
emelnek.
vad nagy számban lelhető. A farkasok csordaszámra járnak, de
A férfiak többnyire alacsony, zömök termetüek; a szegényes orvmadarat vadászataimban keveset találtam, minek oka, ugy hi¬
életből el vannak satnyulva; arezszinök sárga, mi annál feltünőbb, szem, az, hogy ki vannak pusztítva, mert a gallicziaiak igen ügyes
mert se bajuszt, se szakállt nem viselnek; korán nősülnek — ki¬ lövők és szenvedélyes vadászok. A nemesek s főurak kitünö lovag¬
vált a zsidók már 14 — 15 éves korukban.
lók; lovaik aprók, módnélkül kitartók, tüzesek, erősek és sokkal
A nök átalán csinosabbak, többnyire tul vannak a közép ter¬ tanulékonyabbak a mieinknél; a mi egyátalán apró lovaknak saját¬
meten s karcsu, hajlékony alkatuak. Van valami bizonyos válasz¬ sága. Nagyszerü istállókat láttam Tárnokban, a herczeg Sanguskotékosság még a legelhanyagoltabb lengyel pórnő mozdulataiban félét, Laneutban a gróf Potocki-félét s Brzezangban a hg Jablo
is, mi az idegennek azonnal szemébe ötlik; kezeik és lábaik kicsi¬ nowski-félét.
nyek s tekintetükben is oly nemes nyugalom, mondanám, fönség
ökrét, lovát, tehenét, egész instructióját egy szekérbe
nyilatkozik, mely a figyelmet ki nem kerüli s az emberben mindig fogja Néha
a
gallicziai
paraszt s oly szépen elmegy e három állat egy¬
több érdeket költ irányukban.
más mellett, mintha valamennyi egy anyától született volna.
Kedélyes szokás n :luk a csókolódáy: ha két nő összejön, uton
Gyümölcsből szilva, cseresnye, meggy, alma igen sok van,
útfélen megöleli, megcsókolja egymást. A férfiak egymás közt kukoricza, dinnye, tök, szőlő, mint melegebb égalj terményei, itt
szintén. Ha pedig fölebbvalóval találkoznak, ennek lábait ölelik át, egészen ismeretlenek. Eper (Erdbeere) a Kárpátok között elég
vagy kalapjukat teszik le, tiszteletük jeléül a földre.
találkozik, de belebb nem láttam.
Termesztményeik közt első helyen áll a burgonya, mely bő¬
Rut szokása még a lengyel parasztoknak, hogy vásárok al¬
ségesen terem s igen Ízletes, nem oly nagy s nem is oly lisztes kalmával összeseregelvén, mikor már eladták, a mivel, vagy meg¬
mint nálunk; hanem inkább tömött és leves. Zabjuk is sok van s vették, a miért jöttek: ellepik a csapszékeket s ott méhserböl, pálin¬
tömör, vastag szemü, a buza és rozs is megjárja, de szalmája kából annyira felöntenek a garatra, hogy azután hazamenet uton
nagyon rövid s aratás közben, mi náluk augusztusba esik — sar¬ útfélen kidőlnek s az ember nemcsak férfiakat, de számtalan nőt s
lóval aratván — igen sok szemet kiráznak. Terem ezenkivül árpa gyermeket is lát ez érdekes alvók közt. Nem ritkán meg is gyulád
kis mennyiségben; de pohánka, ikricza, kender, répa, káposzta, bennök a szeszesital; a többi közt egy poczakos, mintegy 50 éves
borsó, bab (ama nagy szemü, melyet nálunk disznóbabnak nevez¬ ruthent láttam egyszer Rohatinban, kinek száján csaptak ki a kék
nek, mert csupán a sertések eszik) lencse, komló, vereshagyma s a lángok. Ganajba ásták öt egész álláig, de ez nem használt; ugy
borsónak még egy más, nálunk egészen ismeretlen neme; melyet bömbölt kinjában mint egy bika, borzasztó volt hallani. Ezután
megőrölvén, belőle kenyeret sütnek — igen bőven. Az őrlést is egy más, itt le nem irható műtétet vittek rajta véghez, melylyel
nagyobbára maguk végzik, oly kövek közt t. i. minőkkel nálunk megmentették a haláltól s pár hét mulva ismét ittasan, dalolva
faluhelyeken a sót szokták őrleni, zabjukat borsójukat megdarál¬ láttam őt ablakom alatt elbotorkálni.
ják s kész a liszt, melynek néha oly öreg szemei vannak, mint a
Undorító látvány még vásárokon a számtalan koldus. Soha
durva puskapornak.
annyi és oly sokféle nyomorultat, mint itt, nem láttam. Egyre
E termények azonban, a burgonya kivételével, mely a ma¬ emlékszem, a kinek csak fél szeme, fél orra, fél szája, fél füle volt,
gyarországinál sokkal izletesebb s valóságos csemege — a mi ter¬ arczának másik része Ö3szevissza duzzadt, vörös és kék daganatok¬
ményeinknél átalán sokkal silányabbak.
ból állott s nem volt egyéb egy lelóggó nagy darab húsnál; egy
Szériájuk igen jó, annyira, hogy magam, ki lovakkal éltemben másiknak pedig fején haj helyett csupa ujjnyi hosszu szemöcsök
sokat foglalkoztam s igy a. szénát meg tudom ítélni, ennél jobbat voltak, ugy hogy mikor közeledett hozzám, azt hittem, Medusa
az osztrák birodalom egy országában sem találtam, a miért riska jön felém. — És ez emberek borzasztó testi hibáikat minden alka¬
teheneiknek teje oly jó, hogy azzal legfölebb az erdélyi bárczasági lomnál előmutatják, hogy szánalmat gerjeszszenek!
bivalytej mérkőzhetik. Vajuk is sok van, nagyon jó és olcsó, mi
Az éghajlat Sandecen tul nem oly zord, mint a Kárpátok
azt hathatós kereskedelmi czikke teszi s Poroszországnak nagy közt; télen ugyan hidegebb van, mint nálunk s a hideg tartósabb
részét Galliczia látja el olvasztott vajjal.
is, mert a Kárpátok, ugy hiszem, feltartják a déli vidékekről jövő
A káposzta korántsem olyan, mint a mienk, nem oly fehér, langyosabb szeleket, de a nyár csak olyan mint hazánkban. Saját¬
hanem inkább sötétzöld, nagyon kicsiny a rózsa benne s az egész ságos a gyors átmenet télből tavasz s nyárból őszbe. A tél sokáig
jóformán csupa lelóggó levél. A marhahus igen olcsó és jó izü, tart, az ősz korán áll be, de oly rögtön, hogy néha a legszebb nyári
egészséges, de a nép oly szegény, hogy még ezt sem veheti. Ára napot september elején deres, hideg őszi nap követi, valamint Ja
egy gallicziai 24 latos fontnak, mikorában én arra jártam, 3 pengő leghidegebb téli időt ápril végén vagy néha csak.május közepén
krajczár volt.
a leggyönyörűbb tavasz váltja fel s ekkor a fü s fák levelei oly
Eledelük egyátalán, a burgonyát kivéve, nagyon gyarló : ők gyorsan nőnek, mintha valami jótékony tündér teremtené elő.
jóformán mindent megesznek, csak pálinka legyen hozzá (mert oly
Wieliczka sóaknái gyönyörűek s mily roppant mennyiségü
önmegtagadók, mint emlitett fuvarosom, igen kevesen vannak) s sót ásnak ki itt s Boehniában, csak az képzelheti, a ki láttá. E sót
mit Lawrence *) állit : hogy az ember animál omnivorum, az a azonban nem kövekben árulják mint nálunk, hanem süvegekben,
gallicziai parasztnál mindenesetre elmondható, mert ha ama vad melyeket igen könnyü porrá törni.
népek, melyek a kopogó termeszt eszik, az eszkimók , kik halA kereskedés kizárólag a zsidók kezében van, kik az együgyü
zsirral laknak jól, a yakutok, kik nejeik szülepjét tálalják be a parasztokon gyakran oly zs.rolásokat köwtnek el, hogy némelyik
család szaporodásakor tartott örömlakomán, méltán undorra ger- zabja árával már tartozik, mikor a földet alája még meg sem szán¬
jeszteneks az olaszon, a müvelt olaszon, ki a macskát falja fel, mint totta. Mindemellett •-• vagyis inkább épen e miatt — nem lehet,
finom eledelt, nem tudjuk, nevessünk-e vagy csodálkozzunk : ki különös drágaságról panaszkodni, mert a zsidók minden gabonát,
ne értené bámulatomat s szánalmamat, midőn e jobb sorsra méltó mikor még lábán áll, előre kifizetvén, sokkal olcsóbban jutnak
nep nait láttam, hogy ették a vizben főtt s csak meg sem zsírozott hozzá, hogysem azután, ha mérsékeltebb áron adják is el, elégsé¬
gyomot, paréjt, füvet; hogyan éltek napokig egy kis darab fekete, ges nyeremény mellett még előre kiadott pénzüknek bőséges ka¬
de koromfekete lepényen » ha legfölebb vasárnap láttam öket egy matját is be ne hajtanák.
tál levesnél ülni, melybe burgonya volt aprítva.
A belföldi áruezikkek egyátalán olcsók : a marhahus 24 latos
Egyátalán nagyon szegény e nép, még koporsójának sincs oly fontjának ára, mikorában arra jártam, 3 — 4 pengő krajczár volt;
idoma mint nálunk, csak négy gyalulatlan deszkából áll az, hogy egy iteze seré ugyanennyi, mely utóbbi azonban az okoczimi és
kevesebb költségbe kerüljön. Söt elégszer láttam, hogy a hullát liskói kivételével alig megiható, mert nem árpa, hanem zabléből
szalmába takarva temették el; a többi közt Krakowícében egy készül.
Bort, ugyszólván csak a városokban lehet kapni s ez, mint
szép, fiatal szőke leányt, kit meztelenül, szalmába csavarva hoztak
külföldi
czikk, igen drága. A magyarországi közönséges asztali
a templom elé. Arcza szabadon volt s dus haja a port seperte. Ugy
bor
quartjának
ára 1 ft. —1 ft. 30 kr.; vannak azonban kitünő
dobták le a szekérről, majd meghasadt a szivem bele.
hegyaljai
boraik
(melyeket ők hegyüóinak hívnak) s ezeket az ősz¬
Az apró baromfi közt legtöbb a lud. Csirke, kacsa kevesebb
szel seregesen Tokajba s Uj helybe érkező lengyel zsidók szokták
*) Lectures on pbysiology.
mindjárt a kisajtolás után, potom áron összevásárolni, a honnét,
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aztán nem csodálhatjuk, hogy a világ legjobb borának termelői, a ban is nagyobb kelete van, rajzmüvészeink nem fogják többé hálát¬
lan munkának tartani, ha a hazai nevezetességek kisebb rajzokbani
hegyaljai parasztok zsámiskát esznek és silány lőrét isznak.
Kedvelt ital Gallicziában még az angol ser (porter) is, mely ismertetésére is gondot forditnak. Az aggteleki barlang részletei¬
azonban, mert ezt meg Poroszországból hozzák, szintén igen drága. nek hü rajzai iránt egy szakértő vállalkozónk már akadt, kitöl
A kisebb városokat nagyobbára zsidók lakják s csak egy vá¬ előleges mutatványképen jelenleg a Domicza-barlang két érdekes
ros van az egész országban, melyben zsidó nincs : ez Pihno Tar- részletét nyújtjuk olvasóinknak.
now mellett. A nagyobb városok : Krakkó, Lemberg (lengyelül
Ezen Domicza-barlang ugyszolván kiegészitő része a nagy
Lwów), Tarnopol, Przemysl, Bródi/, Tarnotv, Rzeszow csinosak s aggteleki
a
barlangnak, bár külön bejárással bir, s bár a kettő közti
falukhoz és kisebb városokhoz képest, tiszták s szépen vannak összefüggést eddig még föl nem fedezték. De hogy a kettő egy
épitve. Lembergnek a tereken s kivül is pompás és tág sétatéréi, területen fekszik, s egyforma természeti sajátságokkal bir, kétsé¬
nagyszerü palotái, tág, egyenes utczai, színháza s más mulatóhelyei get nem szenved. Egyik vidéki munkatársunk következö jegyzetek
vannak. A basilika egészen külön ugy hegyen áll, melyről felsé¬ kiséretében küldé be hozzánk a mellékelt két rajzot.
ges kilátás esik! valamint e nagy és diszes épületet alulról nézni,
„Tudomásomra esett — irja többi között — hogy a nagy Baszintén meglepöleg szép látvány. Sehol annyi négy- és ötemeletes radla bemenetétől nyugatra, mintegy félórányi távolságban, egy
házat mint itt, nem láttam; ezek azonban nagyobbára régi épüle¬ másik barlang van, elhagyott állapotban, már régóta senki sem
tek, mert az ujabbak többnyire korszerű tervek szerint, két vagy látogatja. Kíváncsiságtól ösztönöztetve, fölkerestem e barlang be¬
három emelettel készülnek. Nagyon szeretik a leinbergiek az er¬ menetét, s fel is találtam egy aknaszerü, függőleges nyilast, egé¬
kélyeket, majdnem minden házon láthatni ilyent s ezek, főleg a szen benőve bokrokkal, cserjével, ugyannyira, hogy elöbb ezt kellé
délutáni órákban, mikor azok a szép kék szemü, szőke haju len¬ utamból eltávolitani, hogy a négy ölnyi mélységbe kötél segitségyel nők tartják ott siestáikut, a ház ik külső csínját mondhatla- í gével leereszkedhessen!. (Ezen bemenetet ábrázolja az ide mellé¬
nul emelik. — A fa és kő¬
kelt elsö kép.) Egy meg¬
ház annyira elvált két
lehetős tágas kamrába
fogalom náluk, hogy még
érkeztem, mely egy szik¬
a nyelvben is el van kü¬
lafal s egy függőlegesen
lönítve : a falusi faháza¬
álló gyönyörü csepkőkat ugyanis dom-n&k, a
szobor által elválasz¬
városiakat, mert köböl
tott, még tágasabb pit¬
vannak, kamienica-n&b.
varba vezetett. (Lásd a
(kamie = kő) nevezik.
második képet) A legfelségesebb
látmányok
A templomok tor¬
egyike
volt,
a
sötét pit¬
nyai többnyire alacso¬
varból
az
előkamrán
ke¬
nyak s vastagok; a ha¬
resztül
a
külvilág
fé¬
rangok ugyszolván egész
nyes napsugarait szem¬
nap konganak bennök, mi
lélni. E pitvarban szá¬
a szokatlan fülre annál
mos mellékágakat vet¬
kellemetlenebbül h a t ,
tem észre, de ezekbe be¬
mert mindig ugy huzzák,
hatolni az itt roppant
mint mikor nálunk fél¬
mennyiségben felhalmo¬
reverik.
zott
denevér guanó (trá¬
Itt azonban ismét a
gya)
miatt lehetetlen
zsidókra kell térnem,
volt,
a
nélkül, hogy el¬
mert ezek ez országban
merülés
veszedelmének
oly fontos szerepet játszne
tegyem
ki magamat.
nak, hogy nem vagyunk
A
denevér-népség,
szo¬
képesek őket eléggé ta¬
katlan
jelenlétem
által
nulmányozni. Ha mind¬
nyugalmukból felzavar¬
azon szokatlan és érde¬
va,
iszonyu tömegekben
kes jellemvonást kellő¬
röpködött
fejem felett.
leg le akarnám irni,
Az
előbbi
uton nagy
melyre ez emberekben
bajjal ismét kiértem a
akadtam, foliánsokat kel¬
barlangból,
mely néze¬
lene betöltenein a nél¬
A D o m i c z a-b a r l a n g
b e j á r a t a .
tem
szerint
fölötte
meg¬
kül, hogy tárgyamat, va¬
érdemelné
a
bövebb
kutatást.
Annyi
b^onyos,
hogy
a
csepegökölaha kimeríthetném. Chonienki e század elején igen taplraesetten és
sokoldalulag értekezett a lengyel zsidókról; értekezései más nyel¬ vet itt még oly természeti szépségben és ragyogásban találhatnók,
veken is megvannak, de az újabbkori humoristák még több siker¬ a milyet a Baradla fáklyafüstös köszobrai között már hiában ke¬
rel nyultak e tárgyhoz, bár nézetem szerint még ezek sem hatol¬ resünk."
tak igazán az életbe.
A lengyel zsidónak egyetlen czélja e világon az üzérkedés.
A meleg italokról.
Ö, ha két garast nem kereshet, egy garasért is képes a világ végére
(Falylalia.)
elmenni s nem ismer jutalmat, bármi csekély legyen az, mely a
Egy
szemtanu
következőleg
irja le a théahamisitást Chinában. A
fáradsággal föl ne érne.
(Vége köveik.)
főfelügyelő | a berlini kéknek bizonyos mennyiségét vetette egy porczellánedénybe, mely mozsárhoz hasonlított, s finom porrá törte azt. Egyszersmind
a pártűzön, , ol a theát pörkölték, gipszet égetett. Rövid idő mulva a gipsz
A Doiiilcza-barlang.
kivétetett a tűzből, s a mozsárban hasonlókép porrá töretett. A gipszből 4,
A világhirü aggteleki barlang, a nagyszerü Baradla, nincs a berlini kékből pedig 3 részt összekevervén, oly világoskék port állitott elő,
még azon mértékben ismertetve és méltatva sem itthon, sem kül¬ mely alkalmazásra azonnal készen volt. Ezen festőanyagot a pörkölés alatt
földi e tárgyu leirásokban, a mint e csodálatos szépségü természeti adtá*í a theához. Körülbelől 5 perczczel hamarább, mintsem a theát a serpe¬
kiszedték volna, a főfelügyelő egy kis porczellánkanált vett elő, s
ritkaság megérdemlené. Csak nemrégiben érkezett kezünkhez egy nyőkből
a festék egy részét a levelekre szórta. Ekkor a munkások kezeikkel a leve¬
párisi illustrált lap részéről egy felszólítás, melyben az aggteleki leket sebesen megforgatták, hogy a festék egyiránt eloszoljon. 14 font theá¬
barlang egyes részeinek rajzát kérték tőlünk, s mi, fájdalom, nem hoz körülbelől egy obon festék kellett. Ezen működés alatt a munkások
voltunk azon helyzetben, hogy e kívánatnak eleget tehettünk kezei egészen kék szinűek lőnek.
volna. Reményünk van, hogy mióta a képen vállalatoknak hazánkAzt mondják a chinaiak, hogy a thea ezen keverék nélkül sokkal jobb,
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és hogy ők sohasem isznak festett theát, de egyszersmind azt is állitják, |korta ezüstből van készitve, s egyik végén nyilt, a másikon pedig átlyughogy idegenek ezen keveréket szeretni látszatnak, mert igy a théának egy 1 gatott fejjel bir. Az edény kézről kézre adatik, s az egész társaság ugyan¬
forma szép tekintete van, és minthogy ezen vegyszerek nem drágák, nincs azon csövet használja. A leveleket háromszor is meg lehet forrázni, de a
okuk rá, azt abbahagyni, főkép mert az ilyen théának nagyobb ára van.
forrázatot hamar meg kell inni, mert megfeketedik, ha állni hagyják. Kik a
Az ujabb időben a berlinikék helyett indigót kezdtek a thea festésére matét igen szeretik, naponként egy obont (két latot) fogyasztanak el. Leg¬
alkalmazni, mely egészen ártatlan szer, holott a berlinikék kissé nagyobb inkább divatos az a bányakerületekben, hol tapasztalat szerint a szeszes
mennyiségben a leghatályosabb mérgek közé tartozik. — Hasonló kártékony italok nagyon kártékonyak. A kreolok Délamerikában szenvedélyesen sze¬
hatással bir az vigynevezett „hazugthéa," melyet a chinaiak a théaraktárak retik, levelek nélkül sohasem utaznak, s világért sem nyulnak ételhez, mig
risvizzel összegöngyölgetett sepredékéből és porából egyenesen a jobb théa- matéjokat meg nem itták. Sok jó tulajdonságot beszélnek róla. Némelyek¬
fajok meghamisitására gyártanak.
ben egyezik a chinai théával, mialatt egyszersmind mákonyhoz hasonlag
A paraguayi théának vagy maténak nincs olyan elterjedési köre, mint csendesíti a testbeli zavarokat, s elűzi a bódultságot.
a chinainak. Ez a brazíliai magyal (ilex paraguayensis) száritott leveleiből
Vegyészi létrészeit a maténak még pontosan nem ismerjük, mert
készül, s gondolhatlan idők óta szokásban van az indiánoknál, most pedig | Európába ritkán hozatván, vegyészeink annak szétbontását eddigelé alapoDélamerikának majdnem egész népsége iszsza. A fa levele 4—5 hüv. hosszu, j san nem eszközölhették, annyit azonban tudunk:
mely megszárittatik és mielőtt vizbe vettetnék, porrá töretik. A levél za¬ I
1. hogy van benne szállékony olaj, mely pörkölés alatt nemződik, s
matja hasonlit a chinai theához, s a belőle készült ital kellemes keserü ízzel 'melytől aromáját nyeri, ez azonban a huzamos tartás alatt elropül, miáltal a
bir. Oly alakban, mint azt Dél¬
thea egyszersmind becséből is
amerikában használják, izgaveszt.
tóbb, mint a chinai thea. ré¬
2. Van benne théadék,
szegséget okoz, s mértékletcsak, hogy sokkal csekélyebb
lenül h a s z n á l v a reszketeg
mennyiségben, mint a chinai
őrültségre vezet.
théában.
A magyal, mely ezen
3. Van benne összehúzó
theát szolgáltatja, nem mívelsavany, mely a csersavhoz né¬
tetik, hanem önként nő az er¬
mileg hasonló. Ezen okból
dőségekben. A levélszedési
használják Braziliában a fes¬
engedélyt a kormány, bizonyos
tők a fris leveleket. Ez az oka
fizetés mellett, kereskedőknek
annak is, hogy a forrázat ha¬
engedi át, kik aztán indiánok
mar megfeketül, ha a levegő¬
által végeztetik azt. Ha már
nek kitéve van, s ha oly csé¬
az indiánok oly erdőhöz ér¬
székből innák, mint a chinai
nek, hol elegendő fát találnak,
theát, az ivónak szemeláttára
legelsőben sátorok csinálásáfeketédnek meg, s undorító
hoz fognak, melyeket pizanglenne. Ezért kapott lábra an¬
vagy pálmalevelekkel fednek
nak csőn általi szörpölése, mely
be. Ekkor nyilt tért készitnek,
az európai ember eiőtt eleinte
melynek fenekét nehéz kótiolyan különösnek tetszik.
sokkal mindaddig verik, mig
4. Végre tápláló sikert is
az kemény és sima nem lesz;
tartalmaz, de a melyből a for¬
fölibe pedig cserényből bolto¬
ró viz csak igen keveset osz¬
zatot épitnek, melyre magyallat fel, s ezen vegyrésznek
galyakat helyeznek. A galyak
csak ott veszik hasznát, hol a
alatt folytonosan tüzelnek
megrorrázott leveleket is meg¬
mindaddig, mig a lombozat
eszik, mint az Délamerika
teljesen meg nem szárad és
némely részeiben történik.
meg nem pörkölődik, anélkül,
Az ujabb időben a kávé¬
hogy megperzselődnék vagy
cserje leveleit is ajánlották a
meggyulna. Ezek után a ke¬
thea helyettesítőjéül. 1845-ben
mény talajt tisztán kisepervén,
Blume, leideni tanár, ki Jává¬
a száraz galyakat oda rakják,
ban sokat utazott, azt tette
s a merev leveleket pauzák¬
közhirré,
hogy a kávé leveleit
kal leverik, midőn azok ré¬
a
keleti
Archipelaguson
e czélra
szint porrá lesznek. Majd ned¬
használják,
ajánlotta
azt
kisérves bőrzsákokba törik és ve¬
lettétel
végett
Európában
is.
rik, melyek aztán bevarrat¬
Az
1851-ki
terménykiállitáson
nak, csakhamar kiszáradnak
pedig Gardner doktor, mustrát
s oly kemények lesznek, jmint
mutatott
fel megkészitett ká¬
a kő. Ezen zsákokban, me¬
vélevelekből , s egyszersmind
lyek körülbelől 2 mázsát
azt állitotta, hogy azok maguk¬
nyomnak, a maté igen jól el¬
ban
théadékot foglalván, a ren¬
áll. A levelek leszedése igen
des theát pótolhatnák.
nehéz munka ezen forró foldEzen és más körülmé¬
öyi tartományokban, s az in¬
nyek miatt fordították figyeldiánoknak sokszor életébe
möket a keleti kereskedők
kerül.
ezen tárgyra, s a különböző
A legkisebb cserjék ad¬
közleményekből kiviláglik, mi¬
ják a legfinomabb theát, mind¬
szerint a keleti ArchipelaguA D o ra i c z a-b a r
azáltal a készitése és időjárás¬
iangp.tvara
g 0 Q a kávé]evel ezen
módon
hoz képest ugyanazon fáról is különböző fajokat kaphatni. Jelesül három már régóta használtatik. Szumátra szigetén az egész népesség italát ké¬
fajt különböztetnek meg, melyek Caa-cuys, Caa-miri és Caaquara név pezi, és tápláló tulajdona végett fontos életkelléké lett.
*J a t t árultatnak. Az elsüt félignyilt bimbókból készítik, de a mely nem
A levelek tiszta, nem tüstölő bambusztűzön pörkölteinek mindaddig,
állandó és csak Paraguayban használtatik fel, a második a pörkölés mig barna szint nem nyernek. Ekkor leszedetnek a gályákról, melyeknek
eiőtt gondosan lefosztott levelekből áll elő ; a harmadiknál az egész lom¬ héja a második pörkölés után szintén ledörzsöltetik, s a levelekkel együtt
bozat szerepel, mint azt folebb előadtuk.
használtatik. Ezen állapotban különösen kellemes illatot nyernek, mely a
Nem bírunk elegendő adattal, melynélfogva a matéból Amerikában fel¬ thea és kávé keverékéhez hasonlit. Megforrázva világosbarna italt szolgál¬
hasznait oszletet felszámitni tudnók, annyit azonban állithatunk, hogy an¬ tatnak, mely czukorral és tejföllel kedvesen izlik. Egy, Szumátrában sok
nak nagynak kell lenni, mert a kivitel is a két utóbbi fajból mintegy 50,000 ideig élt egyén, e részbeni tapasztalatait következőkép adja elő.
mázsára megy. De a kivitel és eltartás a maténak erejéből és illatából sokat
A bennszülöttek előítélettel vannak a víznek italul használása iránt,
elvesz, miért is csak készitése helyén Ízlelhetni azt tökéletes valóságában. a mennyiben azt állitják, hogy a viz sem a szomjat nem oltja, sem erőt
A maté használása Amerikában épen oly gyakori, mint közönséges. nem ad, mint a kávélevél. Egy kevés főtt ris- és kávélevél-forrázat mellett,
Iszszák azt minden lakománál és minden óráján a napnak. Nevét az edény¬ napokig elbirja az, ember a rismívelésnéli erőfeszitéseket, midőn térdig postől vette, melyben beáztatják és a melyből iszszák. Forró vizet öntenek a ványban áll, s a nap égető sugarainak vagy átható esőnek van kitéve, mit
porrá tört levélre, aztán egy darab égetett czukrot és egy pár csepp a tiszta viz vagy szeszes italok használása mellett meg nem birna. Husz
czitromnedvet adnak hozzá. Az igy készült italt csővel szörpölik, mely gya- évig volt alkalmam a kávélevél használását a szumátrai bennszülötteknél,
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a szeszes italokét a brit India lakóinál észlelni, és ugy találtam, hogy mi¬ noha pedig ő hirdette azon elvet leghangosabban, hogy „az érzékek meg¬
alatt az elsőbbek a melegnek, hidegnek és nedvességnek minden fokát kár nyíltával a rendszeres köznevelést azonnal kezdeni kell." Igen, mert egy¬
nélkül eltűrték, az utóbbiak, ha a mondott befolyásoknak csak kevés időre részről hazájának az ő korabeli népe amaz elvnek elfogadására még a szük¬
voltak is kitéve, egészségöket veszélyeztették.
ség által sarkalva épen nem volt, másrészről Pestalozzi minden idegen
Minthogy magam is — folytatja továbbá — földmíveléssel foglalko¬ gyámolitás vagy alapitvány nélkül is kizárólag a szegény gyermekek neve¬
zom, néhány év alatt esetleg a kávélevél használásához jutottam, s azt min¬ lésére vállalkozott, pedig vagyoni erejét felülmulta; ez okból kénytelenült
dennapi italommá tettem, ugy, hogy esténként a munka megszünése után nagyobbacska gyermekeket felfogadni, kiknek fejlő erejével s munkásságával
két csésze forrázatot vettem magamhoz. Rögtön lecsillapitá éhemet, s elűzé vélte példánygazdasági vállalatában a nevelésdijt némileg leszolgáltathatni.
a bágyadságot. A test erősebb lett, s a szellem képességeinek birtokában Igy történt, hogy eredeti czéljától eltért intézetének népesséo-e csak is
8 — 12 éves gyermekekből állt s világhirü rend- és módszerét ezek tanítá¬
és vidáman maradt egész este.
Italkészítés végett elibe teszik a bennszülöttek a babnak a levelét, sára alkalmazza.
azt adván okul, hogy a levél a keserű elemből többet tartalmaz és táplá¬
Azonban megérte azt, hogy a Sveiczban még akkor lábra nem kaphalóbb. A lapályos helyeken nem a bab miatt ültetnek kávét, amennyiben az hatott kisdedóvást az angol, skót, frank és német gyárak munkásai, mint
nem ad elegendő jövedelmet, hanem egyenesen a levelek végett plántálják csupán a szülők munkaképesitése végett szükséges intézményt, önként meg¬
azt a házak körül.
gyökereztetek, mások pedig az ő nevelési nézeteinek elfogadása által azt
Hozzáteszi még, hogy mialatt a kávénövény, ha gyümölcsének akar¬ kiegészítek; sőt találkozott utóbb magyar úrhölgy, a lángbuzgalmu gyer¬
juk hasznát venni, különös földet és magasabb fekvésü égövet igényel, ha mektelen közanya, Brunszvik Teréz grófné, ki annak személyével, magas
csak leveleire akarunk szert tenni, mindenütt tenyésztetik, mely körülmény nevelési eszméjével, czéljával, oktatási rend- és módszerével 1808-ban Yvera braziliai kormány által már eddigelé is méltányoltatott.
dunban töltött 6 hét alatt megbarátkozván, miután meleg szivének egész
Északamerikában még a labrador-théa is használtatik, mely a mocsári hevével felkiálta, mondván : „Ezen eszmét létesitnem kell minden áron!'és széleslevelü razsdabura (ledum palustre et latifolíum) kiszáritott levelei¬ — itt szerzett fogalmát később gyüjtött skóthoni tapasztalataival párosít¬
ből áll. Ezen növények a posványok és hegyi tavak szélein nőnek, ezen vi¬ ván, 1828-ban az egész birodalomban az első kisdedóvó-intézetet Budán
lágrész hidegebb földövein. Mindkét faj összehúzó, bóditó, csendesítő és létesitette. Az eszmét felkarolták az emberbarátok s köztök Szentkirályi
vidító erővel bir. Bóditó erejök oly nagy, hogy északi Európában ezen nö¬ Móricz, ki pestmegyei főjegyző korában egy óvodát személyesen is veze¬
tett, továbbá Benyovszky Péter, Glosius Dániel, Kacskovics Lajos és Simon
vényektől a ser részegitő tulajdonságot nyer.
Az abissziniai thea, mely honában shásnak neveztetik, Shvában és a Florent urak közremunkálásának sikerült a kisdedóvó-intézetek terjesztésére
határos tartományokban közönséges. Egy 12 láb magas fácskának (chata 183(i-ban oly országos testületet alakitni, mely hazánk egyházi és világi
edulis) leveleiből készül az, melyek száraz időben szedetvén le, napon meg- nagyjaiból s több emberbarátból álló alapitó tagjainak élén V-'vi Ferdinánd
szárittatnak. A leveleket aztán vagy rágcsálják, vagy tejben főzik meg, koronás magyar király ő felségét tiszteli, s melynek első elnöke (az egye¬
vagy pedig forró vizbe áztatják, és aztán kevés méz adatván hozzá, igen sület példány- és képzőintézetének Tolnán házat ajándékozó s 4000 peno-ő
kellemes itallá válik. Tulajdonai- és hatására nézve nagy hasonlósága van a ftot alapitó) Festetics Leo gróf volt, mai elnöke pedig Ürményi József ő
chinai théával. Ize kesernyés, viditó és áloműző ereje nagy, ha bőven hasz¬ inga; első titkára Kacskovics L. utóbbi és mai pedig Stuller Ferencz ur; a
terjesztés ügyével s az intézet igazgatásával Wargha István bízatott meg,
náltatik.
A növény leveleit zöldében is eszik, főleg az arabok, hogy az álmot kinek helyét 1844-ben Ney Ferencz, jelenlegi főreáltanodai igazgató ur
maguktól elűzzék. Ezen ereje oly nagy, hogy ha ember zöld levelet rág, foglalta el; e két tudós buzgóságának a kedvező időből sok jeleivel birunk,
egész éjszaka őrt állhat, anélkül, hogy legkisebb álmosságot érezne. Emel¬ de a beállt nemzeti zsibbadtság szomoru korszakában a legnagyobb érdem¬
lett még a pestis ellenszerének is tartják a növényt, és azt hiszik,hogy azon nek szükségesképen az intézet fentarthatására kell szoritkoznia.
helyeken nem dühönghet az, hol ilyen fák teremnek.
(Folytatása kóveuo
Első feladatunk most az országos kisdedóvási intézményt hibás kinö¬

véseitől megtisztitni, eredeti tisztaságára visszavezetni s innen kiindulva
azt tovább fejteni.
Minden előtt hasonlithatlanul magasb és tágasb fogalmu névvel neve¬
Értesítés a kisdedóvás ügyében. *)
zendő ezen intézmény, mint a kisdedóvás és óvoda; mely elnevezések sokat
Az országos magyar kisdedóvás ügye körül legujabb időben jelent¬ azon tévedésbe hoztak eddig, hogy a kisdedet a testi-lelki veszélyből egy
kező örvendetes lendület folytán hozzám — mint a kisdedóvó-intézeteket képzetlen, olcsó éltes nő is megóvhatja, minthogy az óvodának szó szerint
Magyarországban terjesztő egyesület óvónevelőket képző intézetének igaz¬ csak is veszély elől elvonó véd- vagy menhelyül kell tekintetnie vagy csak
gatójához — több oldalról a következő kérdésekre összevonható tudakozá¬ azért kell férjitanitóval elláttatnia, hogy aztán másik szélsőségként az elemi
sok érkeztek :
tanítás körébe átcsapongjon, sőt áttérjen; — innen, a fennebb érintett oko¬
1. A kisdedóvásnak valódi czélja miben áll?
kon kivül, a neki vált tudományos készültségű s az ügy szentségétől ihletett
2. Mik eszközei ?
egyének ritkasága, innen az intézmény elfajulása, sülyedése, lenézettsége \
3. Mibe kerül egy óvodának felszerelése és fentartása?
Itt az ideje, hogy ezen ügy is valahára forduló pontra jusson. A szűk
4. Van-e az igazgatásom alatti képezdében kész egyén s ha nincs, mi fogalom s csekély feltevést engedő kisdedóvás helyébe kell állitanunk az
lenne tanácsom?
alapneveiész et et, az átalános köznevelészetnek alapfokát s az óvót valóságos
Nem késtem ugyan e kérdésekre az illetőknek magánuton tüstént alapnevelövé kell képeznünk, hogy az óváson felül és mellett a házi nevelés
felelni, de a meglepő sikertől, mit feleletem minden része átalában is, főleg javítására is jó módjával sikeresen hathasson, sőt azt pótolhassa, helyettesít¬
azonban Iiorner István orvostudor ur apostoli buzgósága folytán a gyön¬ hesse, mint eredetileg is ez az intézmény elméletében megállapitva s csak
gyösi jeles emberbarátok körében, **) okozott, indíttatva, kedves kötelessé¬ szószerint, mint czél kimondva nem volt.
gemnek tartom feleletemet nyilvános uton is közleni, hogy az óvoda-alapitó
Ezek előrebocsátása után a feltett kérdésekre következő feleletet van
vagy felújító egyéb tisztelt testületek is tájékozhassák magukat.
szerencsém adhatni :
A kisdedóvás ügye — mint minden az ég alatt — folytonos változásnak,
I. Az óvodának átalában czélja : a család-élet terheinek enyhitése
tökélyesbülésnek van alávetve; a mint hogy a nyugati tartományokban tett mellett, a három fokra osztható köznevelés mind a négy ágában (t. i. testi,
is nagy előhaladást.
szellemi, erkölcsi és szépértelmi ágában; mely két utóbbi a két előbbinek
Nálunk azonban a közelebb lefolyt 13 év nem volt kedvező ezen ügyre hatásából ered) a közép és felső foknak alapjául szolgálni, jellemképzést
sem, visszaesett ez, a helyett, hogy előre ment volna; az óvodák eredeti alapitni; részletesen pedig két éves korig a kártételtől eltartóztatni, testi¬
rendeltetésökből többnyire kitértek, elemi iskola jellemét öltvén magukra, lelki veszélytől megóvni, önóvalomra képesíteni s e végett folyvást foglal¬
egyebek közt azon okból, hogy népünk, a nevelés tulajdonképeni mibenlé¬ koztatni, rendre, tisztaságra, Hiedelemre szoktatni, az Isten, szülők és emtének megismerésére elég időt nem fordithatván, a puszta megóvásnál kéz¬ | bertársak szeretetének megérdemlésére, tehát az igazságosságra törekvőkké
zelfoghatóbb sikert csak a tanitásban, illetőleg tudásban lát, másrészről az \ tenni, helyes gondolkozásra s tiszta, szabatos kifejezésre kapatni, hasznos
óvók a silány fizetés miatt nem ritkán külön dijért tanítani vagy egyéb , ismeretek s valódi jók érzékeltetőleg rendszeres közlése által a külvilágba
nyegleségre, mondhatni, szemfényvesztésre mintegy kénytelenittettek is; ': avatni, honszerelemre gyulasztani és sikeres tanodázásra előkészíteni.
hozzájárult a felállított óvodák ideiglenessége, kísérletezése, az óvók állá¬ |
II. Az óvoda czéljának eszkötei : a) az épület, b) a szerelvény, c) a
sának ingatagsága, mi miatt már utóbb jóra való egyén nagy ritkán s csak
rendés módszer, d) a nevelő és személyzete, e) a közbenjáró szülői bi¬
szükségből adta magát e pályára s ekkor is kellő kiképeztetésével annyival zottmány.
kevesebbet gondolt, mert kitartásra pónze hiányzott s az első idegen sze¬
a,) Az épület. Szükséges, hogy a ház, melybe az intézet telepíttetik^
rencse mosolyával ez ügynek hátat forditott. íly körülmény közt az egyfe¬ ;
kocsik
által kevésbbé járt utczában választassék, tá^as udvarral bírjon
lől szép terjedésnek indult óvodák sorából másfelől soknak le kellett tűnnie;
mely
különféle
gyümölcsfákkal és bokrokkal beültetendő, 2/6-a begyepesiinnen van hogy 1828. óta, midőn az első Budán nyittatott, csak 90-re birt
1
/r, virággal s hasznos növénynyel néhány példányban beültetendő,
emelkedni az óvodák száma oly országban, hol3000-nél többre van szükség. tendő,
i 3/0-da pedig testedző készületekkel ellátandó sima hely legyen. Külön kert
Szóval, az idő még eddig épen ugy nem volt alkalmas a valódi kis- jobb, ha nincs, mert a nevelőt igen elvonhatná. A szüntelen tisztán tartandó
dedóváshoz nálunk, valamint maga a nevelők apja, Pestalozzi is, az elemi udvarból kő, kövecs és egyéb veszélyt okozható tárgy gondosan eltakarí¬
tanításhoz fogott s a kisdedek nevelését ismét csak az anyák lelkére kötötte, tandó. Az intézet belhelyiségeibe vezet egy előszoba vagy zárt folyosó, vé¬
gében egy ajtóval ellátva, mely apró s kétfelé különített ürszékeket zárjon.
*) A többi lapok tek. szerkesztői kéretnek e czikknek fölvételére, habár csak Ezen előszobából nyiljék a 16—20 • ölnyi játék-terem, emebből végre a
kivonatban.
**) Gyöngyösön az óvoda f. évi május 1-én fog megnyittatni, az óvoda-alapitó 20 — 24 • ölnyi társalgó-terem. A nevelő- és segélyszemélyzet lakása okí vétlen az intézeti épületben legyen, még pedig, ha lehet, egy dajkáldának
igylet a terjesztő egylet tagja lett, f. évi részvényét 6 ft. 30 krt már be is küldvén

téves véleményeiket javitni és alapos igényeiket kielégitni vállalkoznak;
nevelési közkönyvtárt alapitnak és gyarapitnak, ennek a szülők általi haszon¬
vételét eszközlik; évenkint néhányszor az intézet termeiben a szülők és
nevelésügy barátainak részvételével szavalatok s énekdarabok által fűszere¬
zett nevelésügyi felolvasások és eszmecserékből álló nevelési estélyeket ren¬
deznek; a nevelő és személyzete valódi érdemeinek az egyes szülők általi
szokásos jutalmazgatása helyett, melynek czélja az intézet czéljával ellen¬
kezik, idönkint s illöleg az összes szülök nevében történni kellő megjutalmaztatását eszközlik s rajta lesznek, hogy saját szakának rovására a nevelő
külön tanóraadásokkal a tanférfiak szakába vágni vagy bármily házi vagy
külgazdálkodásba avatkozni kénytelen ne legyen, hanem e helyett az alap¬
sorozható kisdedek magasságához alkalmazott s három színnel különített nevelést kiegészitő dajkálda megalapitásában, benépesitésében, felügyelésé¬
deszka-székeoskékből, az élet minden ügyeit ábrázoló szemléleti oktatás ben,
ben észleletek gyűjtésében s házi dajkák képzésében nejét kölcsönben
Bapos József.
képeiből, térképekből, az emberiség, a haza s lakostársak valódi jóltevői, segélyezni képesittessék. *)
(Vége kovetk.)
jeles szülők és nevelők képeiből, légmérőből, nagyitó üvegből, termény-,
kézmű-szerszámgyüjteinényből, ezeket záró üvegszekrényből, betü-, számés alaktani gyűjteményből, mérlegekből s végre jelképül felállítandó őran¬
A huzagos lőgyapot-ágyú.
gyalból (gipszöntvény) a társalgási teremben.
A huzagos lövegek (vontcsövü ágyuk) rendszerében, egy ujabb belc) Az intézet tulajdonképeni rend- és módszerét az illető nevelő a fejében és jegyzetekben viszi el magával a képezdéből; illetékes kézi köny vet | fí>ldi találmány által, kivalo vívmánynyal gazdagodott a tuzérészet. A Lenk
még csak bővebb tanulmányozás és tapasztalás után állithatni össze jó cs - k i r - tüzértábornok által tervezett huzagos logyapot-agyukat ertjük ez
sikerrel, egy ilyennek fővonalait azonban a szülők számára közelebb közleni alatt.
Ezen ágyuknál lőanyagul, lőpor helyett logyapot használtatik, mely
fogom; —addig isatisztelt tudós elődöm által remekül kidolgozott „Kisded¬

alkalmas nagy teremmel ellátva, lla ily ház, melyben a község első intézete
megnyittatik, a város közép táján lehet, annál jobb, hogy az intelligetiának
az intézet felhasználásában alkalma legyen, jó példával másokat maga után
vonni. Idegeneknek az ily házban lakni czélellenes.
b) A szerelvény. A szerelvény áll 1-ször a testedzéshez tartozó ugrató,
körfuttató, kör- jár- és röphinta, feklétra, függdorong cs karzóból, csörgőkérefből, homokmérő s alakító faedényekből stb. az udvarban; 2-szor a
felruhák felaggatására és az ozsonnák eltevésére szolgáló fiókos fogasokból

óvási ne.felejts'1-

szivesen szö.
— mi a szellemi
is óhajtható — avatnák magukat vagy az óvodát, még a tagi illetményül azon csőürű lövetékek ugyanoly nagyságu kezdetgyorsaságának megadásara,
sokkal kisebb mennyiség szükségeltetik, mint ugyanezen körülmények közt
kiosztatni szokott évkönyveket is tüstént megküldeném.
a lőporból kellene.
d) Mi a nevelöt illeti, ha a kisdedóvást nam betüszerint veszszük, mint
A huzagolt csöveknél a logyapot eme előnyös tulajdonságai, valódi
a hogyannak felületes ismerői állithatni gondolják s az összeterelt gyermek- mérvükben tünnek fel. A lövegek itt igen kicsiny czikatér mellett, még
serget az ezt környező veszélyektől egy élemedett, képzetlen nő által is
töltethetnek, meíy töltmodor siklövegeknél mindenesetre a
megóvhatni hiszik, hanem az általam kijelelt nagy czélja szerint azt az áta- \ c z é I g z ° r ű b b m e r t a z a h á t t ö l t e s ' irányában, a löveg sokkal gyorsabb és
lanos neveles alapfokának tartjuk, miszerint oly természettel kell birnia,j k é l m e 8 e b b szo lgálatát engedi meg, - mindemellett lövegünk a kivánmmt bármely épület alapjának, mi czifratlan hagyott, söt fold a a rejtett j J l e < r n a g y o b b kipontossággal bir.
állapotában is annyi érdemmel bir, hogy nak nelkúl a legékesebb palota is ep 1
tekintsük most a találmányt magát, illetőleg
E ° ^
boc^jtvá
es tartós nem lehet : - es ha eszreveszszük imkent a külső érzékek egy-! .
huzagos lőgyapot-ágyuk szerkezetét és kiválóbb tulajdonait;
masu am megynyiltaval a gyermekre ozonlo tömérdek s az o Ing agyat, m i n | J e k e l ő t t m e "jegyezvén
azt, hogy itt az eddigi belföldi tüzérrendszer
homályos kepék zavarával megtöltő benyomások az ezen élő bei-természet-í , , , o r f J g y - " T
í -ux „„a-u L™táW<,
ben rejtő törvényeket nyomozó és annak erőit hasznosító és szabályozó i ellenére 4 8 8 fontos csourek vannak siklovegekul adoptálva
A 4 íontos huza os
rendszeres nevelést szükségessé tevék : - ha továbbá látjuk, hogy ennél- |
g logyapot-csovet a jelen ábra mutatja,
fogva ezen tulajdonképeni alapnevelészet szerepe annyival fontosabb, meny¬
nyivel a tanodákban csak előadatni, közöltetni szokott felsőbb tudományo¬
kat itt a testi lelki erők fejtésére, iránylitására s szabályozására alkalmazni
kell : nem fogunk tovább kétkedni a felett, hogy az óvodák (vagy szerintem
előbb-utóbb dajkáldával kiegészítendő alapneveldék) vezetéséhez a lehető
legtöbb készültségű és sajátságosan képzett, emberbaráti szellemmel eltelt,
a társalmi fejlemények mozzanatait, jövőjét ily szellemben figyelő, rendkivül)
Áll pedig ez külsö alakját tekintve, két egymáshoz illesztett csonkított
türelmes sőt önmagát teljesen feláldozó, szóval valódi műveltségre törekvő I
egyéniségek
fáradozásuk keliő
léptökkel az ^ „ „
kimondott baj on" segítve legyen, hahogy egyetemes tcstileíki neinesedésünk j hirtelen explosióval és gázai a lőporénál mintegy 8-szor nagyobb expansiókérdését elejteni és ezen ügyet tovább is bölcsőjében szenderegve hagyni j vál bírván, erősebb falzatu csövet igényel,
nem akarjuk. Az igazi alapnevelőre várakozó feladat terjedelme azonban
A löveg fején az iránykorong helyett egy gamba van alkalmazva,
folyamatban álló nevelés körül fáradozó férjet
sére forditott vagy egyébként elfoglalt óráiban helyettesitni és a mi fő, a rai irányok kitűzésére, az emelző a fenókrész jobb oldalán kivájt horonyban
köz- vagy magánvállalatu dajkáldának vezérlésére is képes legyen. Termé¬ (a) helyeztetik el. E&en utóbbi irányoknál az irányvonal az által képződik,
szetesen ily egyéniségeket csak anyagilag függetlenítő díjazással lehet ez hogy az irányzó az emelző nézpontja s a jobboldalu csaplemez mellé illesz¬
oly szent mint sulyos pályára megnyerni és benne megtartani. — Ennél tett vastövis (b) felett a czél felé irányoz.
Ezen ágyúnak füle és gyürüzete nincs, miért is más lövegekhez hasonfogva legczélszerübb az óvodát alapitó egyesületek részéről a szándókba
vett megnyitás előtt 1 évvel a felsorolt megkivántatóságok feltételével ke- litva csupasz és disztelen kinézésü, de e szerény külsö alatt oly tulajdonok '
belökben pályázatot hirdetni, s a folyamodók közül azt, ki ama megkiván- rejlenek, melyek e löveget minden egyéb siklöveg fölé helyezik, és me¬
tatóságokon kivül vonzó külsővel, testi épséggel, közlékenységgel és hege- lyek a lövegnek leginkább, — a következőkben leírandó, belszerkezetédüléái vagy talán még rajzolási s testgyakorlási ügyességgel is bir, ben rejlenek. —
A 4 fontos huzagos lőgyapotágyuk csőüre a 4 fontos tömörgolyónak
megválasztani s a képzési tanfolyamra, miről alább leszen szó, azon világos
kötelezéssel, miszerint a képezde házi szabályainak teljesen alávetendi ma¬ felel meg, tehát mérete három hüvelyk és hat pont. Hossza a gomb nélkül
42- 5 hüvelyk, tehát körülbelől 14 csőürű. A furat hossza egészben 40 hü¬
gát, ide a képezdébe küldeni.
A nevelő segédszemélyzetet az intézeti dajkák képezik, minden kis¬ velyk, mig annak huzagolt része 35 hüvelyknyi hosszúságú. — Az ágyu
dedre egyet számitva; — utasitásukat az intézet rendszere foglalja falvastagsága hátul aránytalanul nagy, a logyapot már elöbb emlitett tulaj¬
magában.
donsága miatt, — mig az az előrészen a 6 fontos lőporágyukénál is kisebb.
A furatfenék féltekealaku — A huzagolt egy fél fordulatnál többet
, e ) -^ közbenjáró szülői bizottmány nevezete alatt néhány oly jeles szülot ertek, kik az elöljáróság által az intézet megnyitása alkalmával az csavarodnak, (0'55) a csavarzatszög tehát 8.5 fok.
A furatnak egy ugynevezett ékhuzaga (K) van, s ezenkivül még ebbe
intézet helyiségébe összegyűjtött óvodáztató szülőknek
szülő
többsége által, ezek
^m, m, m) van bevésve, melyek arra
vezetése mellett, ennek a furatbai
való vonatkozásokban a nevelő ügyekezetének a szülői háznál netalán dí- j
Az ékhuzag a mi a csavarodását illeti, hasonló a közönséges huzagokvatos helytelen szokások, megforduló idegenek, erkölcstelen cselédek rosz'
hatása vagy helyes ok nélküli s huzamos kimaradások miatt ellent áll; — !
*) E czikk a Politikai Újdonságok 12ik számába volt szánva ezért történt a z
kit
intézeti nevelés
nevelés elveivel
elveivel és
közelebbről is
is megismermegismer- ^^közben ^ d ^ ^
^ _ m ,, tóztassaT)ak
kit tehát
tehát az
az intézeti
és czéljaival
czéljaival közelebbről
^ ^ e v á^l t o z í ^g t a Plo l ü jld . ^tórgyhalBiaz4nak
^ Z lt u l a j .
kedni, ezeket a többi szuloKKei megismertetni, e végre őket az intézet gya- d o n j t n i ; Feleletet adtam t. i. e héten Körmóez városa tanúsának, kis kun-ha!asi nőkori látogatására s észrevételeik tartózkodás nélküli megtételére buzditni, egyletnek és Nyíregyházára, végre gr. Zichy Henrik főispán ömgának.
D. j .
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hoz, csakhogy keresztmetszete nem négy, hanem három élű. Szélessége a
furat egész körhatárát betölti, olyképen, hogy kezdete végével a lövegfej¬
nél öszetalálkozik.
Az ékhuzag által a furat hengerded alakja, s a keresztmetszet kör¬
alakja elenyésznek, s az ilykép megváltozott furat, ékfuratnak neveztetik.
Az ékfurat tehát fővázlatában egy hengerből áll ugyan, de melyre
egy ék csavardadon fel van hajtogatva.
Az ékfurat czélja a lövetek keringésének előidézése, s a czikatér lehető
legkisebbrei leszállitása.
A lövetek, mely külalakjára nézve egy henger lapos fenékkel, és tojásdad h e l y r é i , tehát egy ugynevezett cylindroogivalis test, — keresztmet¬
szetében a csőéhez hasonló idommal bir, s ugy van szerkesztve, hogy minél
messzebb tolatik be a csőbe, annál kisebb a köztei s a furat közti czikatér,
ncry hogy a lövetek leghátsó helyzetében, a furatot a lehető legkisebb
czikatér mellett zárja el, melynél fogva a meggyujtott lőgyapot gázai, tel¬
jes rugerővel hathatnak a lövetékre.
Az e lövegeknél használt lövetékek ezek : ürgolyó, shrapnel és pléhkartács. Belszerkezetük igen complikált, s oly jeles, hogy e tekintetben a
gyakorlati ne-tovább már nem messzire esik. —
A 4 fontos lőgyapot-ágyu 12,000 lábnyi távolságra hord, mely távulság a csőnek csekély sulya (375 font), s e kis csőür mellett, eddig még nem
hallott eredmény.
A 8 fontos huzagos lőgyapotágyu s a 3 fontos efféle hegylöveg, az
imént említetthez hasonló szerkezettel birnak, csakhogy az első aránylag
nagyobb, a másik pedig aránylag kisebb méretekkel.
Döntö István.

E ni 1 é k c s i 11 á in o k.
Bihari János, kinek öregségével szerencséje is lehanyatlott, 1823.
évtől halálai^, ha a vendéglőkben semmi kilátása nem volt, délután 1 — 2
óra közt i^en gyakran, olykor egy héten két izben is betekintett hozzám
de csak az öreg Ferkó czimbalmossal, mert a lármás zenészetet nem igen
szenvedhettem. Ilyenkor 3 — 4 darabot játszott, de mindig Csermák — Lavotta — vagy maga szerzeményeit, ezeken kivül olykor Rákóczy nótáját,
és indulóját is; és eme két eredeti kurucz nótát :
Te vagy a legény, Tyukodi pajtán,
Nem olyan mint más, mint Kuczag Balázs,
Teremjen hát országunkban jó bor s áldomás,
Nem egy fillér, de két tallér kell ide pajtás.
Szegény legénynek olcsó a vére
És csak két krajczár egy napra a bére
Ezt sem tudja elkölteni s még is végtére
Két király közt a hazáért ömlik ki vére.
Rajtunk török dul, rajtunk pogány jár
Túz-vassal pusztul ember és határ.
Ez az istentelen rabló annyi kárt tett már.
Hogy hozzá képest mit sein tett Batu, a tatár stb

A másik pedig ama szivreható z néjű népdal, mely ma is a lelkeseb¬
bek közé sorolható :
Csodálkozom drága kincsem dolgodon,
Mással estél szerelembe, jól tudom,
Gyötör téged a szerelem, nem táplál,
A te eszed mindig mások után jár.
Jőve hozzám fülemüle kis madár,
Hoza nékem körme között czédulkát,
Elvóm töle a czédulkát, s tekintem —
Könynyel teli a két szemem, ugy nézem

I A mit adtál jegybe gyürüt, vedd vissza,
j Homály fogta köreeskéjét, nem tiszta,
!
Ámbár hűségét mutatja, mi haszna!
j
Álnoksággal teli szive — nem tiszta.
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a rűflgas vendégeket, ,;muzsikáltunk" mondá ,.s látszott, hogy talán fogott
rajtok, de midőn a sampányerhez a Marlborougit rákezdtem, az angol
herczeg (Cambridge) uttse igaz! egyszerre felugrott ülőhelyéből, nehány
sort közibe danolt, és a lábával tactusra tapogott.'' — A kisérlet ebből szü¬
letett, de meg is halt.
Egykor, mikor ő is megebédelt, átjött hozzám a hivatalos szobámba,
hol egyedül valék, s igy szólott : „Másnak szégyenleném mondani, de a t.
urnak csak megvallom, hogy hogy i
sz— 3— uttse egy krajczárom
sincs." „Ugy is elhiszem, minek az a háromság?" — „Hát az egyiken ke¬
nyeret, a másikon hust, a harmadikon egy kis bort vetetek otthon." —
Amen Bihari! mondám, „ugy is tudtam, hogy derék gyerek, de azt is, hogy
engem illet a további explicatio."
Mint emlékezem, talán 1827-ki őszön történt, midőn megjelent nálam,
igen vékony színben volt, de ő azért rákezdette a fia halálára készitett da¬
rabját : de már csak a hegedű s kéz volt Biharié, nem a hangok is. „Hagyja
el, mondám, akkorra, ha jobban lesz." — Ezután vagy két héttel még roszabb színben jelent meg. „Azért jöttem, mondá, hogy már nem-soká élek,
tehát a feleségemet (s talán unokáját is) szívességébe ajánljam" stb. —
Szavain nagyon megilletődtem, biztattam, hogy ne essék kétségbe, s fogad¬
tam, hogy majd egykor annak idejében, a mennyire lehet, lesz gondom reá¬
jok. Kináltattam, de már se nem ehetett, se nem ihatott egyebet egy kevés
jó bornál. Ezután elment, és többé nem láttam. — Nehány nap mulva, talán
november első felében Kulc.°ár István, a jó hazafi, engem ebédre hivatott^
oly izenettel, hogy el ne maradjak. — Ebédután néei az órát s azt mondja :
„No menjünk, el ne késsünk, mert 3 óra lesz és a kocsi már a kapu alatt
vár." — „Hová?" kérdem. — „Hát a vigasztalónk temetésére." — Én egé¬
szen megle etve csak akkor tudtam, hogy Bihari meghalt.
Felültünk tehát hárman, ő maga, én, és a segéde, ha jól emlékszem,
Kovács Tamás, s mentünk Bihari szállására, mely a két nyul-utczábara
Somogyi-féle házban volt; s ott találtunk mintegy száz ujmagyart, kik na¬
gyobb részben a közel faluból jöttek be. A lelkész azonnal megérkezett, s
rövid szertartás után •* koporsó egy kétlovas kocsira tétetvén, megindult a
ferencz-városi temető felé, s utána a mi kocsink. Hideg, havas eső és nagy
sár volt az egész uton; a kiséret csak az ut szélein egymásután s egyenként
jöhetett, és pedig mindenütt levett kalappal ily zimankós időben. — Midőn
a koporsó a sirba bocsáttatott, az érdemes Kulcsár István velünk együtt a
sir végére állott, rövid de népszerü s hatásos beszédét igy kezdé : „Látjá¬
tok fiaim, hogy becsüli meg a haza a maga jeles művészeit, igyekezzetek ti
is, hogy hasonlóan hasznos polgárok lehessetek", stb. — Ennek hallatára
az egész kiséret sirt, sőt magunk is könyeztünk. En ezután a sir távolságát
a kereszttől léptem meg, s megolvastam, hányadik sir Biharié ? — olyvégre,
hogy legalább egy egyszerü márvány táblát állítunk oda; de a mi azért ma¬
radt el, mert e temető a vonalon belől, már csaknem egészen telve volt,
kivül a vonalon pedig már uj temető állott. — A megtelt temetőkből azon¬
ban hirtelen el szoktak pusztittatni a kövek Pesten, sőt maguk a temetők is.
— E jegyzékem megvan ugyan, de irataim közt nem akadtam rá, s ez az
oka, hogy az évet bizonyosan nem, de nagy hihetőséggel 1827-re tevém.
Balla Károly.

Egyveleg.

+ (A növények szine.) Tudva van, hogy a növények zöld szinét a
napsugarak behatása okozza. Hervé Margón azonban kísérletekkel bebizo¬
nyitotta, hogy a villanyvilágosság, mely gőzerő által mozgásba hozott
Ha csak ugyan elválsz tőlem, drága kincs,
delej-villanygép által idéztetik elő, szintén képes a növények zöld szinének
j Gyöngy-fekete két szemeddel rám tekints,
mesterséges utoni előállitására.
i
En is téged emlegetlek, mig élek,
+ (Mekkát is elöntötte az árviz.') Mult évi decz. 16-án oly borzasztó
I
Egyetlen egy gyönyörűséges lélek í
felhőszakadás volt, hogy a mohamedánok szent városa nehány percz alatt
E két dalt én Kemény János színésztől tanultam 1811-ben, ki aztj uszott az árban. Sokan a próféta mecsetébe menekültek, de a viz ide is be¬
mondá, hogy ezeket Gedőfalvi öreg székelytől hallá, ki ismét az apjától i nyomult s 18 tudós ott fuladt. 300 ház összedőlt, s a szent könyvtár egy
tanulá, mint olyakat, melyeket elei a táborban éneklének. Akármint legyen' része is elpusztult. A kárt 2 millió piaszterre (egy piaszter— 9 ujkr ) becsü¬
is; az elsőbb dal szövege Zápolya idejére vág : az utóbbi zenéje is olyan, lik. Arabiában igen ritkán esik, annál váratlanabbul jött tehát a rettenetes
mely a legrégibb dalok typusára mutat. — Bihari mindkettőt hatalmasan felhőszakadás.
játszotta, de nem tudom, élnek-e még ? — S merem állitani, hogy ez utóbbi
+ (A jezsuiták száma) az egész kath. világban jelenleg 7231 főre rug,
mint talán még Tinódi idejében is virágzott dal, megragadó hatással birna ezek közt 2203 franczia.
magyar színpadokon is.
j
/\ (Lázitás sajtó utján.) Azon Tutu nevü vadember, kit a világ körüli
Midőn Csermák szerzeményi játsza, mindenkor bizonyos művészi utjából pár év előtt visszatért „Novára" gőzös hozott, s ki Bécsben a cs. k.
mimeléssel tévé, minek okát kérdvén, azt felelé, hogy azok a legmestersé-! államnyomdában megtanulta az emberiség legszebb találmányát, a nyomta¬
gesebb s legnehezebb darabok; mind e mellett eljátszotta ugy, hogy Cser- tás mesterségét, — mult évben visszatért hazájába Uj-Seelandba, egy kézi
mák maga is non plus ultrázta volna. S hegedűje hangjai is elevenen vagy¬ sajtót vivén magával, melyen most lázitó kiáltványokat nyomtat, boszura
nak emlékembenj hiván föl honfitársait az angolok ellen. Ebből csak az a tanulság, hogy még
Egykor Szemere Fál nálam ebédelvén, Bihari is betekintett : kit is [ily ártatlan eredetü sajtóval is lehet lázitó kiáltványokat nyomtatni.
ebéd után az irószobámba hiván, ott többek jelenlétünkben Biharit kikér¬
© (Szabadalmazott találmányok.) Amerikában a háboru kitörése óta
dezte s ennek előadása után rövid biographiáját megírta, s ugy emlékezem, nem kevesebb mint 170 szabadalmat adtak oly találmányokra, melyek ka¬
hogy ezen életirás, mely e szerint hiteles, már ki is van a hírlapokban vagy tonai s hadi czélokra szolgálnak.
valamely folyóiratban adva, s olvasám is. Képét pedig, Bényei László ügy¬
+ (Albert hg. emlékére,) mely granit-obeliszkből fog állani, a londoni
véd festette le, és lehet mondani, hogy ad vivum el van találva; most e kép lordmayornál 37,720 font sterling gyült össze.
Gál János pestmegyei egykori levéltárnok ur birtokában van, ugy emléke¬
© (Kivándorlások.) A mult évben Brémán keresztül 17,597 egyén
zem. Hegedűjét pedig t. Raphael k. r. tag vette meg. Mire nézve felemlí¬ szállíttatott Amerikába; 1860-ban ezek száma 29,378 volt, mig 1854-ben
tem, hogy ez akkor történt, midőn ezen hegedü elajánlásával tett kisérle-; 67,875-re ment. Eszerint, ugylátszik, a kivándorlások kevesbednek. Ham¬
tem, melyet Kulcsár ur is helybenhagyott, a nagylelküség hideg oltárán • burgon át 14,214 egyént vittek Amerikába, kik közöl 10,144 Uj-Yorkba
füstbe mert. — Bihari ugyanis elmondá, hogy midőn 1820. a Szent-Alliance! ment. Természetes, hogy a kivándorlások közt legtöbb a német.
Budapestet is szerencséltette jelenlétével, egyik napon Albert főherczeg!
promontóri kastélyában fényes ebéd adatott, hol bandájával ő is mulattató.
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T A R II A Z.
Levelek a londoni kiállitásról.
IV.

London, márcz. 10.

+ (Szigligetit ismét m°g arany ózták.) Ugyanis ő nyeré el „Nb'uralom,"
czimü vígjátékával a Teleki-féle 100 aranyos pályadijt, még pedig nagy
dicsérettel.
© (Jutalotnnyerés.) A budai népszinház által hirdetett 50 arany pá¬
lyadijra hat pályamű érkezvén be, miután a biráló választmány ezek kőzül
csupán egyet, Udvardy Vinczéét találta előadásra bocsáthatónak, a jutalom
ennek egyszerüen ki fog adatni az előadás után. Igy tehát a második pályá¬
zat is nagyon soványán ütött volna ki.
-f- (Vahot Imre) előfizetést s aláírást nyit a londoni világkiállitás
részletes leírására, különös tekintettel a Magyar- és Erdélyörszágból kiálli¬
tott gazdasági, kézműipari s müvészeti tárgyakra. E mű előfizetési ára 1 ft,
a műtárgyak rajzaival együtt 2 ft. Ezenkivül előfizetést nyit „Külföldi
utazása" leírására, mely azon gyakorlati utasitást is magában foglalandja :
hogy lehet Európa nagyrészét, különösen Angol-, Francziaország, Belgium,
Holland, Németország és Sveicz érdekesb helyeit, s főleg Londont és Párist
a legrövidebb idő alatt legjutányosabban s legtanulságosabban beutazni.
+ Megjelent : „Egyházi örömünnep," melyet méltóságos tótprónai és
blatiniczai b. Prónay Gábor ur a magyarhoni ágost. hitvall. evangy. egyhá¬
zak és iskolák egyetemes felügyelőjének e hivatalába lett beiktatásakor
Pesten 1861. évi augusztus 28-án vallásosan megült a magyarhoni evangy.
egyházkerületek gyülésileg összesereglett egyeteme. Az egyetemes gyülés
megbizásából szerkesztette Kubinyi Ágoston." Ara 50 kr. A tiszta jövede¬
lem a gyámintézeti középponti pénztáré leend.
+ (Uj német lap Pesten.) Pesten jövő hó elejével egy uj, naponkint
kétszer megjelenő politikai német lap indul meg ily czim alatt: „ Ungarische
Nachrichten." Szerkeszti Bausner Jozsef, kiadja Emich Gusztáv.
© (A „Magyarország tisztikara 1862-b*n,") nyolczadrétű zsebkönyv
alakjában, megjelent. Tartalmazza az ország kormányzati, törvénykezési és
közigazgatási tisztikarát, a vármegyék nagysága s népességi számával.Kap¬
ható Osterlamm Károlynál 70 krért.
A (Fürdői album.) íly czimü albumot szándékoznak szerkeszteni
Balázs Sándor, Huszár Imre, Rózsaági Antal és Szokoly Viktor. Részletek¬
ről még nem igen
g hallani.

Multheti közleményemhez pótlólag a következőt. — A kúpokról egy¬
másután tünedeznek el az állványok s ennek folytán szabadabb kilátás nyi¬
lik az épület belssjébe. — A men"yire ez óráig itéletet hozni vagyunk ké¬
pesek : az épület belseje sokkal barátságosabb lesz annak külsejénél. Ha
csak kevéssé verőfényes idő jár, a keleti hajó, mely innen-onnan egészen be
lesz már festve, felette kellemes benyomást tesz; ugyanez áll a képcsarnok
termeiről is.
Még maguk a kúpok is, sokkal nagyobb hatást eszközölnek belőlről,
mint kívülről, hol éktelen, idomtalan szörnyetegeknek látszanak. Mire va¬
lamennyi állvány el lesz takarítva, a padló lerakva s a kárpitozás befejezve;
a belső, ha nem is harmonicus, de mindenesetre nagyszerü látványt fog
nyujtani. — A mint említem, a kipakoláshoz és fölállításhoz hozzá is láttak
már. — A különféle bejáratoknál sorjában vannak fölállitva az emelő gépek,
melyek a legujabb combinatio szerint vannak készitve s külön kis kézi sze¬
kerén mozgathatók és vihetők minden irány felé. Azonban ezen operatiónak
megvannak a maga nehézségei.
Igy történt péld. a mult csütörtökön is, hogy egy óriási vörös gránit¬
sziklát jelentettek be, mely ügyesen volt megfaragva s kicsiszolva, s ugy
körülbelől nyom vagy 300 mázsát. Gyöngéden volt gyapotba, szalmába "és
fába begöngyölgetve, nehogy baja essék a babának. A kolossális vendéget
azonban mintha csak holmi könnyelmü pille lett volna, fölkapta a gép. De
mint leendő helyére le akarták csücsültetni, vették csak észre, hogy legtá¬
volabb vannak azon ponttól, a hol föl lenna állítandó. Mintha a földön se lett
volna, ugy fölkapták megint azt a hegyet. Fölállitva azonban még mindek¬
korig nincs, mert külön talapzatot kell épiteni neki kőből és czementből,
nehogy májustól octoberig a föld középpontja felé igyekezzék, a mire
különben most is már nagy hajlandóságot mutat. — Ugyanez mondható
egy, a Koupp-íéle gyárból került öntöttaczél-óriásról, valamint a többi ne¬
hézségekről is, mint p. obeliszkekről, szökőkutakról stb., melyeknek a kö¬
zépső hajó jutott tanyául.
+ (j
(Uj szépirodalmi
éi
Ausztriából s Oroszországból ismét érkeztek küldemények. Az angol
és divatlap.) A Flóra által szerkesztett s Wodianer
kiállítók nem nagyon sietnek; hisz ugyis itthon vannak. A francziák pedig, által kiadott „Virágcsokor1' czimü hetilap mutatványszáma megjelent,
Mindjárt llegelői
mint afféle jó katonák, zárt tömegekben fognak előhaladni. Addig is, mig Minden rovat egy-egy virágról
ól van elnevezve. Midjá
l ő i a „Gyöngy¬
Gö
rendben lesznek, vörös festékkel szinezett tervrajzukat függesztették ki. — virág" rovat alatt Tompának egy gyengéd költeményével találkozunk, 8
Merő izlés, a legfinomabb fogások, csupa gömbölyüség, semmi szögletesség, átalában az egész lap összeállítása finom tapintatról tanuskodik. Megjelenik
elegendő tág ösvényekkel az érkező és vizsgáló, álló, ülő, sétáló vendég az uj lap ápril l-töl kezdve hetenkint egyszer, egy iven, csinos rózsaszinü
számára. S az utak oly ügyesen, szinte tömkelegszerüen vannak kiszabva, boritékkel s havonkint egy divatképpel. Előfizetési ára egész évre 8, félévre
hogy előbb ki sem találsz e labyrinthusból, mig valamennyi kiállitott tár¬ 4, negyedévre 2 ft. A pénzek Wodianer kiadóhivatalába küldendők. — (E
lapnak is legnagyobb hibája eddig az, hogy roszul keresztelték meg, „Virág¬
gyat, akarva nem akarva, meg nem nézted.
A képcsarnok készen áll; mindez óráig azonban a külföldről egy kül¬ csokor" annyit tenne, mint „virág-másli" — a minek pedig nincs értelme.
demény sem érkezett még, mig az angol osztályban a fölállítás megkezdő¬ Annak, a mit a lap czime ki akarna fejezni, igaz magyar neve : „Bokréta.")
+ (-4 Divald Adolf és Vágncr Károly által) szerkesztett „Erdöszeti
dött már. — Egészben véve 4000 munkás van az épületben elfoglalva s
lapok"
III. füzete is megjelent, folv vást érdekesebbé váló jeles tartalommal.
csak akkor fognak 3500-ra csökkentetni, ha minden állvány el lesz téve
láb alól. Az üvegesek és festők közt támadott egyes panaszok, teljesen
ki lőnek egyenlitve, s még csak egyetlen egy panaszos kifogása van a mun
I p a r , gaBcisífísK. k e r e s k e d é s .
kás-gyarmatnak : az tudniillik, hogy az étkezés idejét hivatlan hitszónokok
zavarják meg élvezhetlen térítésekkel, intésekkel és idétlen proselita-csiná+ (Ritka nagyságu földteke.) Perczel Mór fivére László egy 4 láb
lással. Azonban az ilyen angol munkásnak sincs épen rosz gyomra és legyűri átmérőjü földtekét készitett s azt a Muzeumnak ajándékozta. Ugyanő a
az efféle verbuválásokat is.
londoni kiállításra is szándékozott egy, még ennél is nagyobb földtekét kül¬
Az utóbbi napokban viharos idők jártak és sok üvegtábla a még meg deni, mely azonban, midőn már csaknem egészen elkészült, véletlenül leesett
nem szilárdult ragaszból kiröpült. — Uj zavar, gondolják önök, miután az behorpadt.
állványok, melyeken az üvegesek fölmászhattak volna, mind le voltak már
•*_• (Lepkegyüjtemény rajzban.) Rochos István, beszterczebányai nép¬
szedve. — Dehogy zavar! Hirtelen kész volt egy uj apparátus, mely az tanitó, 48 éves korától 64-ig azzal tölté üres idejét, hogy lepkéket rajzolt
üveges urakat szépen fólvitte a magasba, a hol aztán helyreütötték a szél¬ ermészet után, ugy hogy 16 éven át lankadatlan szorgalommal 1402 pél¬
okozta károkat. — Persze, hogy az ilyesmik sok pénzbe kerülnek, de mikor dányt rajzolt le. E szinezett rajzok, melyek legnagyobbrészt hazai lepkefavárakozni nem lehet már. Time is money, az idő pénz, és sohasem volt több okat ábrázolnak, oly élethivek, hogy üveg alá tévé bajosan lehetne a valódi
pénz az idő, mint ezen kiállitási épület munkálatai körül. — Pénze van az epkéktől megkülönböztetni. Ez érdekes gyüjtemény a londoni kiállításra
angolnak, csak ideje nincs. Nekünk meg van időnk quantum satis, hanem van szánva.
aztán — hm, hm.
/\ (A debreczeni gözmalomtársulat részvényei,) melyek 1857-ig a rosz
Május elején föltétlenül megnyilik a kiállitás. Addig találkozandunk és hűtlen kezelés miatt 50 fton is alig keltek, 30 ft. felülfizetés után most
még többször is.
jyr j \
200 ft. értékkel birnak s egy 100 ftos részvény után 30 ft. osztalék jut. E
szép eredmény különösen az igazgató Csanak Józsefnek köszönhető. Ugyan-e
Irodalom és művészet.
társulat a malomtelken legközelebb gőzfürdőt szándékozik állitani, sőt még
— (Nyilatkozat.) Midőn Reményi Edének „Eredeti magyar népdalok gy második malom épitése is van tervben.
és Csárdások'' CZimŰ 3 füzetes
Q kit-iivíif-f-.
határ-tAn
tüzetes 7.ancrnr-n.si?Pr7(>mf'>n-vr'it
zongora-szerzeményeit a kitüzött
határidő
© (A fehérmegyei gazdasági egyesület) Székes-Fehérvárott máj. 5-én
(mart. 15.) lejártával a t. elöfizetőknek pontosan megküldeném; egyszers¬ szántásversenyt s egyuttal állatkiállitást rendezend. A szántásversenyre
mind tisztelettel kijelentem, hogy fentebbi művekre megrendeléseket 2 ápril 29-ig, a kiállításra pedig ápr. l-ig kell az egyleti titkárnál jelentkezni.
ftjával jövő ápril hava 15-ig még folyvást elfogadok; azontul azonban a A szántásversenynél hat jutalom leend összesen 150 fttal. Az állatkiállitás
bolti ár (3 ft) álland be. Kelt Pesten, 1862. martius 15-én Reményi Kíroly bírálatánál az 1857-iki pesti kiállitás alapelvei használandók. A kiállításnál
igavonó szarvasmarhákra leend a fó'suly fektetve.
régi posta-utcza, 2 sz.
A (Erdélyben a marhavész kezdete óta) 48 járványos helyen 77,122
© („Kakas Márton nótája.") íly czimü zenemü jelent meg e napokban
zongorára Czúry Józseftől, ajánlva a siklón választókerület zenekedvelői db marhalétszámból 4568 betegedett meg, melyek közül 1638 meggyógyult,
által Jókai Mórnak. Ára 60 kr. A tiszta jövedelem az irói segélypénztár i 2953 elhullott a 13 lebunkóztatott. Erdély jelenleg ment a marhavésztől,
gyarapitására van szentelve.
| kivéve nehány helységet Brassó környékén.
V»». Ujs. 18. sz — 1862.
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© (Hamis bankjegyek) Jó lesz, azt is tudni, hogy a közelebbről elcsí¬
pett Nagy Lajos készitette hamis százasok jegye : E — 21, Ae series,
0 (A m. Akadémia f. hó 17-iki ülésében) Wenzel Gusztáv, Greguss 43,754 sz.; az ötösöké : P — 16; Pn series, 331,513 sz.; más ötösöké : PnE
Ágost és Kubinyi Ferencz tartottak felolvasásokat. Wenzel sajtó alatt levö — 6 series, 44*5, 549 sz.
jogtani munkájából egy fejezetet ismertetett ily czim alatt : ,,A jogi sze¬
-f- (Emberek elárverezése.) A „Carls. Anz." levelezője irja, hogy
mélyek a magyar és erdélyi magánjog rendszerében." Greguss ilyczimü ér¬ Baden nhgség több helységében a helybeli szegényeket s gyámoltalan árvatekezésből : „Pantheismus és személyes isten," az első részt olvasá fel. gyermekeket el szokták árverezni. A tudósitó jelen volt egy ily árverésen.
Végre Kubinyi a Radvánszky-család érdekes történeti okiratait ismerteté, — Őszhaju aggastyánok, tehetetlen nők, szegény, ügyefogyott gyermekek
s egyszersmind több rendbeli inditványt tett.
nyilvános szemlére voltak kitéve egy előkelő vendéglő termében, hogy a
© (A pesti jótékony nöegylet) ez idén is megnyitja ápril 1-én szemhá- venni akarók válogathassanak köztük Ugy látszik, hogy a németek talál¬
lyog-gyógyintézetét, melybe a szemhályogban szenvedő szegények Magyar¬ mányok dolgában még az angolokat is felülmúlják.
+ (A Velencze szám-íra készült ujkrajczárosok) már elkészültek s leg¬
ország minden vidékéről fölvétetnek s ingyen élelmezést, ápolást és orvosi
segélyt nyernek. A gyógyintézet, dr. Lippay Gáspár vezetése alatt áll, közelebb rendeltetésök helyére fognak szállittatni. Nagyságuk ugyanaz,
kihez (az orvos-egyetem épületében) a fölvétel végett jelentkezőknek for¬ mint a mi ujkrajezárosainké. A pénz egyik lapján az 1 arab szám, az 1862-ik
év s a következő körirat olvasható :,.Moneta spicciola pel regno Lombardodulniok kell.
Veneto." A másik lapon az osztrák kettős sas van, körirat nélkül. Körzete
f\^ (A budapesti zenede tagjai) ápril 1-én közgyülést tartandnak.
reezés,
mint az ezüstpénzeké.
-f- (A pesti takarékpénztári társulat) jövő ápril hó 2-án tartandja ez
+
(Dönti Péter, a vakmerő rablóvezér), kiről emlitettük, hogy köze¬
évi közgyülését.
lebb
Dabason
követett el nagyobbszerü rablást, nincs többé. Saját haramia¬
/\ (Az állatbiztositó-társulat ügyében) e hó 16-án a köztelken több
társai
gyilkolták
meg, msrt igen szigoruan bánt velök. A Szeged melletti
nagyobb földbirtokos gr. Károlyi György elnöklete alatt értekezletet tar¬
csöngelei
kutban
talált
holttest Dönti Péteré volt.
tott, mely alkalommal a tárgy további megvitatásával s az alapszabályok
-r(Zord
idö.)
Gálszécsen
e hó első napjaiban oly borzasztó hideg
tüzetes és végleges kidolgozásával Lónyay Gábor mint elnök, Cséry Lajos,
volt,
hogy
3-ikán
4
ember
és
2
ökör
megfagyott. Egy nappal később, mint
Érkövy Adolf, Galgóczy Károly, Lévai Henrik, dr. Szabó Alajos, gr. Sza¬
már
emiitők,
Pécs
környékén
és
Sümegen
valóságos nyári vihar volt, dórpáry Gyula és Zlamál Vilmos bizattak meg. Egy részvény 500 ftra lőn
1
gött,
villámlott
egy
órahosszat
szakadatlan,
sőt ez utóbbi városban a
határozva, de ugy hogy /5-re is felosztathassék. Összesen 2000 db részvény
mennykő is leütött. Ez aztán czifra időjárás.
fog kibocsáttatni; ha 1000 db elkel, akkor lesz az alakitó közgyülés.
— Moldvaország fővárosából, Jasszyból, márcz. 2 ról vettünk egy
[\ (Az orsz. magy. gazdasági egyesület) e hó 18 an tartott közgyülé¬
tudósitást,
mely eléggé tanusitja, hogy ott sem igen paradicsomi az élet.
sében gr. Károlyi Lajost választotta elnökéül.
Itt
tartózkodó
hazánkfia ezeket irja : „Ritkán lehet olvasni az itteni
0 (Az egri jogakademia) az ottani lap szerint legközelebb nyilvános életről valamit;egyik
az igaz, hogy említésre méltó mozzanatok nem is gyakran
tanintézetül fog elismertetni.
adják elő magukat. Én — ki még csak féléves lakosa vagyok Moldvának —
Mi ujság?
ez idő alatt nyert tapasztalásim szerint, óhajtok egyet-mást szólani. Szellemi
— (A magyar Akadémia palotáját illetőleg.) Épen azon időben, midőn s társadalmi életről édes keveset emiithetek, mivel az — őszintén szólva —
lapunkban az Akadémia pliTotájariak tervrajzait hiteles másolatban közöl¬ egészen háttérbe van szoritva. A nemzeti szinház, mint az olasz operaház,
üres; egy alkalommal magam is jelen levén Borgia Lucrecia
tük, jelent meg az „Ország tükrében" egy rajz, mely Stüler berlini épitész folytonosan
adatásakor, az egész közönség 24 személyből állott; igy aztán nem is
elfogadott tervét, a mi általunk bemutatott tervtől egészen elütőleg, mint csodálható, ha a kitüzött darab csak mint szakmány adatik elő. íly szomoru
„elfogadott" tervet tüntette elő. Ezen, a Dunapart palotasorai közé nem pártolásban részesül, az ezelőtt 3 héttel Oroszhonból ide érkezett, Belinque
illő, silány terv átalános csodálkozást szült, s hírlapokban és magánkö¬ Tamás lovartársasága is; pedig a társaság nagyobb része szép képességgel
rökben hangos felszólalások történtek ellene. A közönség nem tudta, me¬ bir, s igen ügyesen idomított lovakkal van ellátva; de a rögtönözött fabó¬
lyik már az igaz' terv : az-e, melyet a Vasárnapi Ujság (részint külön fény¬ déban — mely négyszáz aranyba kűrült — az itt folyton tartó hideg miatt,
képészeti műlapján, részint fametszésben) mutatott be, vagy az, melyet nem soknak van kedve — fázlódva — az előadásban gyönyörködni. Van
az Ország Tükrében láttunk ? A kétséget az akadémiai elnök gróf Des¬ ugyan benne vagy 8 vaslemez-kemencze, de tűz eg}ákben sem ég soha; a
sewffy Emil egy levele világositá fel, melyet e napokban az utóbb emlitett mi hasztalan fapazarlás is voL:u kivált itt, hol egy öl fa ára 6—8, sőt 10
lap szerkesztőjéhez intézett, s melyben kimondja, hogy : „itt tévedés forog
fenn. Az akadémiai palota homlokzata nem olyan lesz, mint a milyennek aranyra is rug.
Kaszinó vagy valami népkörforma, itt nem található, pedig ezek mily
azt az O. Tükrében közlött rajz ábrázolja. Az építtető hármas bizottmány
a Stüler által korábban tervezett homlokzat styljét és alakját meg akarja hatalmas előmozdítói a társadalmi fejlődésnek. Kávéházak sem igen vannak
tartani (mint azt a Vasárnapi Ujság által közzétett rajzban láttuk), és csu¬ itt, ha azt a szó szoros értelmében veszszük, mert itt az étterem egyszers¬
pán annyiban kivánja módosittatni, a mennyiben az épület összes magassá¬ mind tekézö terem is; hirlapok ott csak fehérhollókkint láthatók, ugy lát¬
gának lejebb szállitása folytán cz szükségesnek mutatkoznék." — örömmel szik, a középosztály nem igen talál szórakozást a hirlapok olvasásában, a
olvastuk e nyilatkozatot, mely sokak aggódásait fogja eloszlatni, s gondunk politikával pedig egyátalában nem bíbelődik. A főbb ranguak kis számmal
német nagvobb számmal franczia politikai és divatlapokat járatnak; s az e
lesz rá, hogy az ujabban módosítandó tervet is közölhessük olvasóinkkal.
/\ (Hangversenyek.) Ma vasárnapra egyszerre két hangverseny van nyelven való társalgás itt nagyon divatozik. — Van itt egy Baróty J. nevü
hirdetve, melyek egyikét a jogászsegélyző-egylet rendezendi saját pénz¬ igen becsületes magyar ember, a „magyar koronához" czimzett vendéglő
alapja javára a Muzeum disztermében. Programmja igen érdekes, kiemelünk tulajdonosa; ő járatja a legtöbb lapot : Pesti Naplót, Bolond Miskát, Wanbelőle nehány pontot. Az egyetemi dalárda népdalokat adand elő. Szerda¬ derert, és három román lapot. Csinosan rendezett éttermében jó s ízletes
helyi Kakas M. „Unokámhoz" czimü költeményét szavalja. Hollósy Korné¬ étkekkel látja el vendégeit; a mi kis magyar társaságunk is ő hozzá szokott
lia, Rumy Gizella és Füredy énekelni fognak. Bakody Lajos egy sajátszer- összejőni, olvasgatjuk a lapokat, s egymá3 eszméit cseréljük ki. A farsang
zeményü magyar ábrándot játszik zongorán. A n. szinházi zenekar Erkel itt sem volt élénkebb, mint nálunk, nem volt kedve senkinek bálozni. Az álar„Sarolta" czimü operájának nyitányát s a Berlioz átirta „Rákóczy-iudulót" ezos bálok is folyton az ürességnek örvendtek, mintha csak öszszebeszéltek
adandja elő. — A másik hangversenyt, mely ugyane napra van hirdetve, volna az aradiak és kolozsváriakkal; a nagyobb bojároknál sem tartatott
Smalkovics Laura, Rubinstein tanítványa rendezendi a Lloyd-teremben. — sehol — tudomásomra — semmi házi mulatság. Atalában a kedélyek itt nem
Még egy harmadik hangverseny is leend holnap az „Európában," melyet igen virágos szinbe öltözvék. íly formán élünk mi itt félrevonultan, küzdve
Monari-Rocca, olasz énekes rendezend. Mind a háromnak kitünő sikert a mindennapi egyformasággal, türelmesen várva a másik napot. Még csak
azt említem meg, hogy a mult héten egy M. G. nevezetü bojár testvérét
kivánunk.
+ (Gr. Jankovics Gyula) a magyarországi vizkárosultak részére 500 férjhez adván, fényes menyegző tartatott, mely ünnepély alkalmával két ha¬
zánkfia is jelen volt; örömtől sugárzott arczczal beszélték el nekem, hogy az
ftot adományozott.
+ (A „Hermannstadter Ztg.") 10 napi tetszhalál után feltámadt s estebéd alkalmával, szivélyes pohárkoczintások között éltették, előbb az
öszszes magyar — utóbb a román nemzetet.
O. Gy.
eddigi pályáját uj erővel folytatja. Kora volt tehát az öröm halála felett.
A (Kellemetlen meglepetés.) Csehországban közelebbről egy nő halott¬
•< (Löportorony légberöpiiése.) Az oraviczai lőportornyot az őr köze¬
lebb légberőpitette. A tettes maga is a romok közt lelte borzasztó halálát. nak hitt férje azon pillanatban érkezett meg, mikor neje épen másodszor
A raktárban 14 mázsa lőporkészlet volt. A légrázkodás miatt a legtöbb ház készült szent házasságra lépni. A férj Solferinónál a csatatéren maradt s
ablakai bezúzattak. Mint mondják, az őr boszuból gyujtotta fel a tornyot, hivatalosan halottnak volt nyilvánitva, de csak meg volt sebesülve s egy
olasz kórházban felüdült. A nő aligha nagyon örült e nemvárt viszont¬
mert szolgálatából elbocsátották.
/\ {Zavargások.) Bácsmegyei Almás helység lakói 25 év óta pörle¬ látásnak.
-|- (Halálozás.) Faji gr. Fáy István, a máltai rend vitéze s kitünő
kedtek földesurukkal, s pörüket most a legfelsőbb törvényszéken is elvesz¬
tették. E miatti dühökben fenyegetőleg viselték magukat, mindenféle ter¬ zongorajátszó és z@«eszerző, e Eó"17^én Fülesen Sopronmegyében, életének
veket koholtak, melyeknek kivitelére pénzt gyüjtöttek. E rendetlenségek 53-ik évében elnyugodott az úrban Hült tetemeit Miskolczon, a Fay-család
következtében a megye elfogatta birájokat; de a lakosok a helységház előtt által alapitott minoritatemplom sirboltjában tették örök nyugalomra.
— (Halálozás.) Özvegy Soldos Bénjaminné, született Lisznyay D.
összegyűlve, a foglyot kiszabadították, s a jegyzőt, segédjét s a biztost bán¬
talmazták. Másnap a polgári hatóság folyamodása folytán egy század dsi- Johanna asszony, Tompa Mihályné édes anyja, mart. 11-én Runyában el¬
dáskatona érkezett oda Bajáról, s a vezénylő főhadnagy 12 főczinkost elfo¬ hunyt A világtól feledtetve, sok látogatás- és szenvedéssel küzdve, zúgo¬
gatott, mire a rend helyreállt. Mint mondják, e sajnos zavargásokat némely lódás nélkül folytatta életét; s hálás gyermekeinek karjai közt nyugodtan
zárta be szemeit. Béke hamvain!
bujtogatók idézték elő.

Kösintézetek, egyletek.

— Szécsényböl (Nógrád) mart. 5-ről irják : Márczius 4-én délután 4 Miklós 4 kr, Tömöl János 6 kr, Simon János 4 kr, Kardos István 3 kr, Gál István 3 kr,
óra tájban dörgött az ég s ezt nagy zápor követte, 5-én egész nap havas Kristofik Imre 10 kr, Pap Sámuel 4 kr, Csapó János ifj. 1 kr, Bartus Mihály 10 kr, Szent¬
pétery Sámuel 1 ft, Szegedi István 10 kr, Becze János 10 kr, Szécskay János 20 kr,
eső esett; 6-án indultam Váczra. Az ut oly irgalmatlan rosz, hogy három ló K.
J. 20 kr, Szarvas János 50 kr, Török József 4 kr, Czirbesz Sámuel 1 ft, Fridrik Vilmos
alig birt néhol négyünket kiczipelni a sárból az ország utján. Már a Káprás 1 ft, összegyűlt főzelék- s gabonából bejött 7 ft 32 kr, Fridrik Károly 20 kr, Fridrik
erdő alatt kezdődött a „gyio" honnan a kövek az ősz utolján a biztos ur András 20 kr.)
által kiszedet!ek, hogy mért épen ősz utolján? nem tudjuk. Gyarmatról
Az eddigi közlésekkel együtt : 1555ft. 52 kr.
különösen Rétságig az ut kimondhatlan rosz; de hogy rosz, nem is csoda,
mert sem törni való, sem törött követ nem lát az ember az országuton s
igy természetesen az ut sem lehet jó. Pedig kevés ut van, melyen több sze¬
Í2O darab arany pályadij két színműre.
kér járna, mint Gyarmatról Váczig, kivált jó időben, jó időben, mondom, mert
A budai népszinház gyámolitása érdekéből, tekintetes Pap Antal ur,
ily rosz időben kénytelenek a terhes kocsik, s nem ritkán a személyszállí¬
a
következő
tárgyat részben tartalmazó, és érintő két színműre, 60 60,
tók is — Hidvégnek kerülni, merre majd egy félnapot veszítenek, s csak
ugy érnek Rétságra. Tanácsos lenne tehát ezen utat is uj munka alá fogni s darab aranyat tűzött ki.
1. Készittessék egy színmü, melyben az erdő, legeló'elkülönzés, tagokijavitani mennél előbb.
— (Hogyan lehet farkast puska nilk'dl lőni?) Szegszárd vidékéről, sitás szükségessége, hasznossága a kor igénye szerint népjel énetekben ma¬
Szálkáról irják : Miután hazánkban a vizáradás az egész Sárközt elborí¬ gy aráztassék; 60 arany.
2. Ugyan ugy az életnek nyomor, s az épületnek tűzvész elleni bizto¬
totta, onnét a farkasokat a nádasokból mind kihajtotta, hozzánk hegyes
vidékünkre számos ily tisztes vendég jött, kik nem átallották, a kutyákat sitása; 60 arany.
Beküldési határidő 18o2-ik évi october hó I-ső napja.
az udvarból is elvinni. — F. hó 4-kén a grábóczi g. n. e. zárdafőnök ur
|
A fennálló biráló választmány itél a legjobb fölött, mely a jutalmat
kocsisát vad-rózsát ásni küldötte a közellévő erdőbe, a midőn az utóbbi a
bokrok közt egy rózsa-fát ásna, egyszerre egy rémitő nagy farkas ál előtte, i okvetlenül megnyeri.
A pályanyertes mű, három első előadásból a tiszta jövedelem harmad¬
csak két lépésnyire távolban, a farkas épen másfelé nézett (hihető náthás
részét
nyeri, azontul 10 száztólit.
ís volt, hogy oly közelről az embert nem érezte) mire a kocsis zsebében levő
A jutalmat nem nyert, de verseny-előadásra bocsátott művek ugyan
töltött pisztolyát lassan kivette, és a farkasra elsütötte; a lövés mind a
két hátulsó czombját eltörte, ugy hogy az állat hátuljára többé nem ezen díjazásban részesülnek.
A pályázatra küldendő művek, szerző nevét rejtő jeligés levélkével
állott, hanem elejével rémitő dühhel védelmezte magát, ugy hogy a kocsis
ásójával nem fért hozzá; igy a két vivó egy óráig fáradozott, mig végre a látandók el.*) Buda, márcz. 14. 1862. — Pap Antal ur nevében: Molnár, a
farkas egy mély viz szakadásba huzta magát, és ott egy másik fej-lövéssel budai népszinház művezető igazgatója.
végeztetett ki. A farkas nőstény és oly sovány volt, mint a 7 sovány
egyiptomi esztendő — csak csontja és bőre. Elhasznált, igen vásott fogai
vénségre mutatnak, a midőn ily állatok könnyen meg is veszhetnek.
— (Kérelem.) Miután kiadandó,,Halotti búcsúztatóim"-ból nincs szán¬
U. i. E sorok zártával jött értésemre, hogy itt helyben a plébánia-lak
szomszédságában lévő malom-udvaron, a hol a molnárnak néhány birkája dékom több példányt nyomatni, mint a mennyi előfizető jelentkezik, s miu¬
tanyázott, egy farkas a szalmakazal mellé huzta magát. A szolgáló, ki tán a nyomtatást nemsokára meg kell kezdeni, hogy ígéretem szerint az
szalmáért ment, megpillantotta a kedves vendéget ijedségében lármát üt, első kötet május elején szétküldethessék; — tisztelettel kérem fel ivtartóia, melyre a molnár kocsisa egy gyertyánfacsaptatóval oda sompolygott mat, sziveskedjenek előfizetésüket még e hó folytán, vagy legfölebb április
és a birkára bámuló farkast a szalmakazal mellett ugy főbe koczintotta, 10-ig beküldeni hozzám, Kun-Szent-Miklósra. — Kun-Szen.-Miklós, már¬
hogy az azonnal lerogyott és agyon veretett. Ugylátszik, hogy a mi éles czius 16-án 1862. — Marikovszky Gábor, gymn. tanár.
hegyi levegőnk, nem tesz jót ezen kiéhezett vendégeknek. (Nagyon betegek
lehettek azok a farkasok, hogy még a jókori menekülésre sem gondoltak.
— (Nyilatkozat és helyreigazítás) A„Teleki Naptár"-t roppant elfogSzerk.)
K—y
laltatásom miatt csak mostanában olvashatám, s „Gróf Teleki László halá¬
© (Különös légtünemény.) Salzburg táján a hegyekben 6000 lábnyi lára" czimü költeményben oly lényeges, értelemzavaró nyomtatási hibákat
magasságban vörös hó esett. E szerint nem használható többé azon hason- találtam, hogy azt kell hinnem, mikép emlitett naptárnak vagy nem volt
litás, hogy „fehér mint a hó," hanem ugy kell ezután mondani : „fehér, javitnoka, vagy ha volt : bizonyosan nem értett jól magvarul. — A másik
mint a fehér hó."
„Házasodjunk"czimü, szintén hibásan nyomott költeményemről nem szólok,
a mennyiben legalább értelemzavaró hibákat nem födöztem föl benne. S a
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a lefolyt sajtóhibák utólagosan se voltak a naptár végén szerkesztő által kijavítva.—
Bizony, bizony szomoru dolog az iróra nézve, midőn a javitnok ha¬
héten beküldetett :
nyagságát,
elmulasztott tisztét kell pótolnia; még pedig akkor, mikor már
A magyarországi vizkárosultak számára '. Zsákáról az ottani lakosok
Fejér János jegyző által 18 ft. — Mágocsról az uradalom gazdatisztsége müve a közönség kezén forog, — melynek kevésbbé intelligens része ily
esetekben minden további gondolkodás nélkül rendesen a szerzőt, nem a
Illés Lajos által 60 ft.
(Az egyes adakozók : Marsovszky Ádám 5 ft, Koller Gábor 5 ft, Vlaka János 6 ft, szerkesztőt szokta a munka érthetienségeért megitélni! — Kelt, NagyFülöp Mihály 6 ft, Kruszlits Antal 3 ft, Kovács Imre 3 ft, Michl Ágoston 3 ft, Sziver Kőrösön, márczius 16 an 1862. — Losonczy László.

Nyilt tér. **)

Mihály 3 ft, Nagy Áron 3 ft, Demjén Lajos 3 ft, Hunyady Lajos 4 ft, Illés Lajos 4 ft,
Poszrik Nándor ő ft, Jurenák Imre 2 ft, Pottyondy Béla 1 ft, Molnár Antal 1 ft, Kas
József 1 ft, Somogyi Sándor 2 ft.)

Nemzeti szinházi napló.

— Tót-Komlósról az evang, egyház Horváth Sámuel lelkész által
Péntek, márcz. 14. „Eljegyzés lámpafénynél." Operette 1 felv. ,,Tűz
17 ft. 34 kr.
— Szécsényböl az ottani szabóczéh az előljárók által l l ft. 40 kr. — a zárdában." Vigjáték 1 felv. Az igazgatóság pár hét előtt azon eljárást
léptette életbe, hogy a szinlap mindig a következő napra kitűzött darabot
Köttséröl (Somogy) többen Mócsy János által 19 ft. 10 kr.
(Az egyes adakozók : Mócsy János 5 ft, Kiss Lajosné 2 ft, Antal Farkas 2 ft, Fejér is előlegesen jelenti. Azonban most sem tudunk többet, mint előbb. Lássunk
István 2 ft, Pongrátz Sándor l ft, Péchy Imre 1 ft, Kenessey Lázár 1 ft, Kardos Mátyás csak egy példát. A szerdai szinlap az „Eljegyzés lámpafénynél" és ,,Férj
1 ft, Karay Józsefné 50 kr Straner Ágoston 40 kr, Szabó Károly 40 kr, Hoftnan Abraham
30 kr, Braun 30 kr, Fischle Jakab 30 kr, Ilink József 40 kr, Bene György 80 kr, Nagy az ajtó előtt" czimü operetteket jelenté másnapra, azaz csütörtökre. A csü¬
Gergely 20 kr. Viánt Felde 20 kr, Ifj. Reichen Christian 10 kr, Szabó József 10 kr, törtöki szinlapon azonban e napra „A jó barátok'- vigjáték spéntekre ismét
Vagner Pál 10 kr, Krúg Lajos 10 kr, Róth Lénán 10 kr, Schulman János 10 kr, Auman a két fennebb nevezett operette volt hirdetve. De csütörtökön a hirdetett
János 10 kr, Csapó János 10 kr.
,,jó barátok" elmaradtak, s helyette az „Ördög naplóját" rántották elő. Sőt
— Kis-Várdáról özv. Kossuth Imréné asszony házánál tartott név¬ pénteken sem tartatott meg az előleges jelentés, mert a két operette közül
napi estély eredménye G. T. lelkész által 50 ft. — Szécsényböl többen Mi- csak az „Eljegyzés lámpafénynél" adatott, s a másik operettet a ,,Tűz a
tsinai Zsigmond által 28 ft. 60 kr. — Töke-Ter'ebesről Szennert János 5 ft.zárdában" égette porrá. Ugylátszik, hogy a szinházi hetirend erezi az áp¬
Bakontj-Magyar-Szombathelyröl ottani lakosok Pethő József által 25 ft. rilis közelgését.
,
(Az egyes adakozók : N. N plebános 2 ft, Fejér István tiszttartó 1 ft,Holle János
Szombat, márcz. 15. ,,Tell Vilmos." Opera 3 felv. Rossinitól.
B
Ó AI t7ft> 8cll lesinger Zsigmond orvos 1 ft, Schlesinger Mayer 1 ft, Kolonics János
Vasárnap, márcz. 16. „Dobó Katicza." Történeti népszínmű 3 felv.
20 kr, Virág i m r e 2 0 j . ^ J a n ó Márton 20 kr, Kovács M János 20 kr, Kovács Márton
20 kr, Orbán Sándor 20 kr, Letenyei István 20 kr, Nagy Ferencz 20 kr, Ríz Salamon Tóth Kálmántól.
30 kr, .Németh Mihály 30 kr, Németh János 20 kr, Németh Mihály 30 kr, Kellner Ignácz
Hétfő, márcz. 17. „A jó barátok." Vígjáték 4 felv. Sardou után Szer¬
20 kr, Kohn Móricz 30 kr, Kovács József 20 kr, Tóth Péter 30 kr, Kovács István 20 kr, dahelyi Kálmán. E darab előadásában a budai népszinház megelőzte a nem¬
Varga Jozsef 20 kr, Horváth Jánosné 20 kr, Janó István 20 kr, Hetyei László ev. lelkész
40 kr, Letenyei János biró 1 ft. Pethő József 1 ft, B.-M.-Szosnbathely község 2 ft. 41 kr, zeti színpadot, s mult számunkban volt alkalmunk, róla néhány sorban elis¬
Többen a lakosok kőzül 9 ft. 69 kr.)
merőleg nyilatkozni. Miután ez uj vigjátékot a n«mzeti szinpadon is láttuk,
ezuttal sem mondhatunk róla kevesebb jót, sőt ellenkezőleg, irántai kedvező
— Pelsőczröl ottani lakosok Frídrik Vilmos által 40 ft.
(Az egyes adakozók : Pelsőez városa 20 ft, Kriston László 2 ft, Gyurasz Ignáczné véleményünk az előadás kitünő volta következtében megkétszereződött. Akár
1 ft, László Endre 1 ft, Heresko János 8 kr, Breznay János 10 kr, Matós Mihály 10 kr, a darab nemes irányát, akár ügyes bonyodalmait s szellemdus kidolgozá¬
Sureczky János 50 kr, Kerekes István 7'/« kr, Krempászky János 10 kr, Rudnay János sát tekintsük, a „Jó barátok"-at a szinirodalom egyik legjelesb termékének

30 kr, Rudnay Pál 20 kr, Urbán András 8 kr, Simon István 8 kr, Beke István 8 kr,
*)Tisztelettel kéretnek a lapok t.cz. szerkesztőségei ezen pályázati hirdetés szives
Brüszik Mátyás 10 kr, Juhász Mihály 10 kr, Pulen János 6 kr, Nagy Márton 3 kr, Petüs
János ifj. 3 kr, Máté József 6 kr, Csapó István 10 kr, Körösi János 3 kr, Barna István közlésére.
4 kr, Kasza János 3 kr, Smegner János 4 kr, Kankesch Ferencz 1 ft, Varga András 5 kr,
*•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬
Repka János 8 kr, Antal JáDOS 8 kr, Antal Borbála 6% kr, Becze István 10 kr, Beeze séget a Szerk.
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méltán nevezhetjük. A benne előforduló sikamlós helyek, mint a melyek a
Szerkesztői mondanivaló.
magyar közönség izlésével ellentétben állnak, megrovaudók ugyan, de e
5952. Makó. Sz. S. A népszerűén irt czikket, köszönettel vettük. Reméljük, gyor¬
hiány az egészen körülbelől csak ugy tünik fel, mint néhány szeplő vala¬
tuladhatunk rajta, mint az előbbin. Azt a „krónikát" kérjük; hiszszük, hogy ily
mely szép arczon. Szerdahelyi fordítása is aránytalanul sikerültebb annál, sabban
lakban nem lesz ellene kifogás.
a hogy Budán szinrekerült; a mi pedig az előadást illeti, e tekintetben a két
5953. Bocs. D. I. Vettük a háttöltetü ágyu csinos rajzát is. További szives közreszinházat párhuzamba sem lehet tenni, oly gyenge volt a budai s oly kitünő munkáliísír kérjük.
5954. IV.it. Sz fahídv F. A népismertetö czikk, bár kissé részletesb jellemzést
a pesti. A helyett, hogy a nemzeti szinházi előadást részleteznők, csak azt
emiitjük meg, hogy minden szerep megtalálta emberét. Prielle Kornélia, óhajtottunk volna, használható lesz.
5955 Eperjes. M E. Nem is lehet kérdés tárgya, hogy az ajánlott közleményeket
Feleki, Szigeti, Szerdahelyi, Egressy, Tóth József, Lendvai, Lendvainé, elfogadjuk-eV
csak látatlanra nem alkuszunk Ha olvastuk, véleményt is mondandunk.
Szathmáriné — kell-e több, hogy kitünő előadást lássunk, kivált oly jeles Minden közleményt köszönettel veszünk, de választásunk azután szabad és független.
készültség mellett, a minőt mindnyájan tanusitottak. A felvonások után
5956. Alvinci. S. L. A P. U. elsö négy számát csak azért nem küldé kiadóhivata¬
lunk, mert azok elfogytak. Igen sajnáljuk, s engedelmével ide irjuk ön tanácsát mások
vége hossza nem volt az érdemlett tapsok és kihívásoknak.
: ,,Itt a példa, de ne kövessétek, hanem a lapokra idején fizessetek elől"
Kedd, márcz. 18. „Dinorah." Opera 3 felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer. számára5957.
Fogaras. S. K. ö n az epigramm magvar kifejezésére e szót ajánlja:
Szerda, márcz. 19. „Coriolan " Szomo'rujáték 5 felv. Irta Shakespeare. „róvány." Nem pártolhatjuk ezt, mert nézetünk szerint sokkal többet mond, mint kellene.
Csütörtök, márcz. 20. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől.
Az epigramm tartalma, bár a csípés, szúrás, vágás természetéhez tartozik, de igen messze

Budai népszinház.
Márcz. 14. „Két Sobri." Népszínmű 3 felv.
Márcz. 15. „István, elsö magyar király." Szomorujáték 5 felv. Dobsa
Lajostól.
Márcz. 16. „A huszárok." Népszínmű 3 felv.
Márcz. 17. „Viola." Népszínmű 5 felv. Szigetitől.
Márcz. 18. „Szapáry." Hősjáték 3 felv.
Márcz. 19. „Angolosan.(( Vigjáték 1 felv. „Rendkiviili előadás.'1 Degré
1 felvonásos vigjátéka.
Márcz. 20. „Tanhauser paródiája." Bohózat 4 felv.

áll attól, a mit ,,megrovás"-nak nevezünk.
5958. Csákvár S. L. Hagyjuk el már azt a „galamb" és „turbékolás" feletti vi¬
tát, mely már személyeskedéssé kezdene elfajulni, a miben senki sem találja kedvét. Hogy
lehet egy ártatlanul oda vetett kis szót oly terjedelmes polémiává kinyujtóztatni !
5959. C/8epin. G. K. Az akad. palotának on által készitett tervrajzát szép¬
nek találjuk, de elöszór az illető helyre kellett volna beküldeni, másodszor a kihirdetett
programm szerint kellett volna készülnie, harmadszor pedig, most már tökéletesen elké¬
sett. T. P. ur szives volt a rajzot kézbesités végett tőlünk átvenni.
6960. Tallischek Zalan. A levél igen elmés s igen mély értelmü lehet, de nem
értjük. Kérjük a nehézkes humor abbahagyását s egyenes magyar beszédet.
5961. Valakinek (a kinek levele irományaink közt eltévedt). Ön azt óhajtja, hogy
a kétfejü bélyeg lapunk valamelyik olyan részére üttessék, a hol a szöveget nem fedi el.
Interpelláltuk eziránt nyomdánk vezetőjét, ki ugy felelt meg erre, mint a pápa : non
possumus. A bélyegeket a bélyeghivatalban még a tisz"a papirosra szokás ráütni, — oda
ütik, a hová nekik tetszik, csak hogy rajta legyen. Mikor azután az iv a nyomdai sajtó alá
kerül, itt már kimért formák vannak, miket kikerülni lehetlen. Elég legyen ez rövid ma¬
gyarázatul. Egyébiránt — ha csak ennyi veszett volna Mohácsnál!

névtelentől.

A „Berlini sakkujság" folyó évi februári füzete a következö szép feladványt hozza.
Sötét.

HóKatholik. és Protest. Gőr.-orosz
naptár
hetinap i
nnptar

Márczius
231 Vasár.
241 Hétfő
85 Kedd
Szerda
Csütör.
Péntek
Szomb.

HoldIzraelit, ©Nap¬
naptár kelet I] nyüg. kelet nyüg.

Márcz, (ó) W'adar

E 3 Oculi jEOcuIi
Gábor íoang Gábor
Gy.ólt.B.AiSzüzke
Manó (Ernán I Manka
Rupert püsp Álmos
Sixtus pápa Virány
lEusztáz, Jón Jónás
Holdnegyed : 0

PP16
59
21Victoria
17
57
22 Gábor
18
55
23 Szüzke
20
53
24 Manka
21
25 Ámos
5151
26 Virány 5J49 6! 22
!
27 30Sab 5 47ÍI 6123]
Ujhold 30-án, 9 óra 1 per^z reggel.
11 GSbfijtb
12 Theophan
13 Nicephor
14 Benedek
15 Agapius
16 Sabinus
17 Alexei(El

ó. P

2 8
2 ől
3 26
3 53

b

4 17
4 38

58
12
24
35
43

4(59

5a

Déva-Ványa (képpel). — Az ősi kúria. Kuliffay Ede. — Galliczia és népe/,
(folytatás). — A Domicza-barlang (képpel). — A meleg italokról (folytatás).— Értesítés
a kisdedóvás ügyében. — A hazagos lőgyapot-ágyu. Döntö István. — Emlékesillagok.
Balla Károly. — Egyveleg. — T á r h á z : Levelek a londoni kiállitásról. Dr. T. — Iroda¬
lom és müvészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság?
120 darab arany pályadij két színműre. — Nyilt tér. — Nemzeti szinházi napló — Budai
népszinház.
Sakkjáték.
Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

c

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

Elöfizetési fölhívás

112-ik számu feladvány megfejtése.
(Herlin Teodortól Lille-ben.)
Sötét.
Világos..
A)
Sdtét.
Világos.
F f 8 — g 7 ; A)
d5 - d4 :
1)
1) V d 4 — e 3
2) V e 3 — h 6
F c 4 — g8
F g 7 — f 6:
2) V e 8 — h 6
3)Bg7-h7t
3) V h 6 — f 8 £
Helyesen fejtették Uieg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Nagyváradon : báró
Meszéna István. — Veszprémben • Fülöp József. — B.-Csabán : Lacay József. — Pesten :
Cselkó György. — Buzsákon : N. N. — Kecskeméten : Horváth György. — Poroszlón :
Nyilas Alajos. — Kis-Szálláson : Puszták fia. — Kis-Endrödön : Dombay Gáspár. —
Nagy-Körösön : Tómösközi és Nemesik L. — Puszta-Őrsön : Hirsehberg Ferencz —
Kövágó-Örsön : Gold Samu. — Andráshidán : Nagy Imre. — Kis-Turon : Ruttkay Mór.
— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Pasztán : Kovács Zsigmond.
Rövid értesítések. Nagy-Várad : b. M. I. A ré^ vett feladványokért fogadja kö¬
szönetünket. A többit, magánlevélben irjuk meg. — Kun-Sz.-Mik!os : B. K. A multkor
beküldött feladványok tetszettek. Köszönjük. De eredetiségükről meg akartunk győ¬
ződni. Bízunk önben. Az uj küldeményt is köszönettel vettük, s át fogjuk vizsgálni. —
K.-Tapolcsány : B. G. Köztök pár használhatót találtunk Üdvözöljük a viszonttalálkozásig. — Simongát : T. J Az on által beküldött megfejtések közöl a 111-ik helyes. —•
Pásztó : K. Zs Megszoktuk, öntől hibátlan megfejtéseket kapni. A kihagyást magunk is
alig tudjuk megmagyarázni.

XVII. számu feladvány. - W. J.-tól (Budán).

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÜJT0NSÁ50K
évnegyedi és félévi folyamára.
Elöfizetési föltételek
Mind a két lapra április —juniusra
„
„
„ április —septemberre . . . .
Csupán Vasárnapi Ujság félévre
Csupán Politikai Újdonságok félévre

2 ft. 50 kr.
3
2

50

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest,egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

f 2.

Pest, márczius 30-án 1862.

a 8 és c l .
f 6 . a 4 és f 3.
f 4.
f5.
Világos indul, s 3-ik lépése matot mond.

b6.

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

Kiadö-tulajcionos Heckenast G u s t a v . — Nyomtatja Landerer és H e i k t n s s t , egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

Ámbár a mult évi országgyülés felsőháza sem szűkölködött mány-intézeti alapitványos küldetett. Hogy pedig a theologia bő¬
jeles, fényes nevü parlamenti tehetségekben: ugy hiszszük, mégis, vebb ismeretébe bevezettessék, 1837-ben a szt.Ágostonról nevezett
a többiek rövidsége nélkül bátran állithatjuk, hogy egy felsőházi bécsi felső papnevelő-intézet tagjává fejedelmi kegy által fölvéte¬
tag felszólamlása iránt sem volt a kiváncsiság nagyobb mérték tett, hol négy esztendőt töltvén, a közben néhai Jordanszky Elek
ben felizgatva a történelmileg nevezetessé vált felirati vitákat fölszentelt tinnini püspök által az esztergomvári Bakács kápolnamegelőző napokban, mint Haynald Lajos, a Pesten e tekintetben ban áldozárrá keneteit fel.
még csak híréből ismert, erdélyi püspök irányában, ki ezen kíván¬
Első sz. mise-áldozatát ugyanazon hó 23-án a szécsényi zárrdacsiságot nemcsak bőségesen kielégité, sőt kellemes meglépéssel és plébánia-templomban,
Jekelfalussy Vincze akkor rimanóczi
is jutalmazta; mert részrehajlatlanul |elmondhatni felőle, hogy a lelkész, később szepesi püspök szónoklata mellett mutatta be az
lefolyt országgyülés-szak alatt az ö szónoklata egyike volt, a leg- Ügek urának; 1840-iki sz. András havában pedig a bevégzett szo¬
remekebbeknek, akár politikai tartalom, akár tudományosság, ros vizsgálatok folytán, a bécsi egyetem hittani tudorai közé
akár előadás tekintetében.
soroztatott.
A magyar főpapság ezen kitünő tagja már első tekintetre
Boldog emlékü Kopácsy József herczegprimás rendeletéből
meglepő jelenség azon körülmény¬
az 1841 ki év nyárszakán eszter¬
nél fogva is, hogy szokatlanul fia¬
gomi anyamegyéjébe visszatér¬
tal püspök, mely főpapi mél¬
vén, félévig a pesti lipótvárosi,
tóságban pedig már egy évtized
hét hónapig pedig a Nagyasszo¬
óta a feltünő sikerrel és erély¬
nyunkról nevezett budavári plé¬
lyel működik.
bániában
müködött segédpapi
Lássuk rövidre foglalt élet¬
minőségben.
rajzát.
1842 ik év folytán a hittani
HaynaldLajos 1816-iki mindpályát
végzett növendékpapoknak
szenthó 3-ikán született nógráda theologiában magasabb kiképezmegyei Szécsény mezővárosban, s
tetése
végett Kopácsy József pri¬
elemi tanulmányait is az ottani
más
által
ujdon szervezett eszter¬
népiskolában végezvén, 1824-ben
gomi
presbyteriumba,
Somogyi
fejezte be elemi iskolai pályáját.
Károly
utódjául,
a
hittani
eneycloA kegyesrendiek váczi és
paedia
tanárává
neveztetett
ki;
p e s t i gymnasiumában tudomá¬
mely
intézetben
négy
évig
mű¬
nyos készültségű édes atyjának
ködvén, a tanévtől fólmaradt
közvetlen felügyelete s vezetése
szünidőket
1845- és 1846-ban bő¬
alatt öt évet töltött s a hatodik
vebb
kiképzése
végett két na¬
osztályt nagy-emlékü Rudnay
gyobb
utra
fölhasználván,
Német¬
Sándor bibornok-érsek parancsa
hont,
Belgiumot,
Angol,
Francziafolytán a benezések esztergáim
országot és Sveiczot meglátogatta.
tanodájában végzetté; 1830-ban
De nemsokára uj pálya nyilt
pedig ugyancsak a primás rende¬
előtte.
lete folytán az esztergami főegy¬
Ugyanis Kopácsy József herházmegye papnövendékei közé föl¬
czeg-primás
őt udvarába meghivétetvén, egy évig a szt. Imréről
ván,
titoknokává
nevezte ki, ki¬
nevezett pozsonyi, két évig a böl¬
nek
1847-ben
történt
halála után,
csészeti tanulmányokba beavattaelőbb
mint
az
érseki
szék üres¬
tása végett a nagyszombati semiség alatti átalános helyette
nariumban növekedett, honnan a
titoknoka, késöbb a d y 1„ 1
hittudományi tanfolyamra a bécsi
munkáiról ismert Mészáros Imre "* :
tudományi egyetemhez mint Pázután mint esztergommegy^j, h j ^ . '
HAYNALD LAJOS.
r\Qr* o l f\r\rvA n-nX

TARTALOM.

i

Kilenczedik évi folyam.

Haynald Lajos, erdélyi r. kath. püspök.

SAKKJATEK.
117-ik s z á m u feladvány. — A l i l l e i

13-ik szám.
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