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+ (Megható kegyesség.) Vukalovics emberei egy török kapitányt,
ki Ragusa-Vechiába 30,000 piasztert (egy piaszter mintegy 9 ujkr) vitt
arany-ezüstben, legényével együtt elfogtak, s midőn mindkettejöket levet¬
kőztetve, meggyőződtek, hogy nem törökök, szabadon bocsátották őket paridicsomi diszöltönyükben. A jó emberek oly kegyesen bántak elbocsátott
foglyaikkal, hogy még csak a bőrüket sem huzták le.
+ (Komoly intézkedés ) Posenben a krinolinokra már a rendőrség is
rátette kezeit; ugyanis a cselédeknek megtiltá a krinolinviselést, azon ok¬
nál fogva : „mert ezen hasztalan öltöny a törvénytelen szülések elpalástolá¬
sára szolgál."
£± (Halálozás.) Mészáros István, szatmári ref. lelkész, folyó hó 3-án
elhunyt. Temetése 5-én átalános részvét mellett ment véghez. A boldogult
32 évig buzgó, hü lelkipásztora volt a szatmári ref. egyháznak. Nyugodjék
békével!
— (Színészifölhívás.) Minthogy a téli idényre a szabadkai szinházat
szerencsés valék megnyerhetni, — tisztelettel szólítom föl a vidéki t. cz.
színésznőket, színészeket s karénekeseket, kik hozzám fixum fizetésre szer¬
ződni óhajtanak, hogy bérmentett leveleiket sept. l-ig H.-M.-Vásárhelyre,
azontul Makóra hozzám küldeni sziveskedjenek. — H.-M.-Vásárhelyt,
augusztusban 1862. — Szigethi Imre, a szabadkai szinház igazgatója.

nem irta, sem be nem küldte. — A kérdéses rajzot a Pesten lakó művésztől már
megkaptuk.
6!55. Balassa-Gyarmat. D. A V. U. jövö évi viszonyairól több lapban közlött
részletek a lényegre nézve igazak, mit nemsokára bővebben ajánlandunk olvasóink szives
figyelmébe. Ön vállalkozó ajánlatát köszönettel veszszük s annak idejében külön kikérjük.
6156. Zord körülmények kdzt stb. A kik önt ,.már régóta ostromolják," hogy a
lapokat költeményeivel keresse meg, azok önnek nem jó barátai, vagy legalább igen cse¬
kély fogalommal birnak egy költemény kellékeiről.
6157 Örvényes. Közöltetni fog.
6158. Csendbiztosi eljárás. Nem adható. Egyéb közleményeit szivesen fogadjuk.
6159. B.-Gyarmat. Cserépy I. Örvendünk a viszontlátásnak s a hazában talált uj
hatáskörhöz s munkássághoz sok szerencsét kivánunk. Az amerikai hirek érdekesek; a
mit lehet, közlendünk belőlök. Lapjainkra az elöfizetés folyvást nyitva áll s a P. IT. elsö
számainak kivételével, a jelen másodfélévi folyamból teljes példányokkal szolgálhat
kiadóhivatalunk.

138-ik sz. feladvány. — Dióssy Lászlótól (Sz.-Mihály-Úron).
Sötét.

Pest, augusztus 24-én 1862

Hugo Viktor a

Nemzeti szinházi napló.

Budai népszinház.
Aug. 8. ,,Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vigjáték 3 felv. Szigli¬
getitől. Díjmentes népelődás, s igy nagy közönség. Rejtey szerepében Pesti
név alatt egy ismert műkedvelő könnyed, eleven játéka közelismeréssel ta¬
lálkozott. Átalában az egész előadáson a készültség örvendetes jelét láttuk.
Aug. 9. „Ármány és szerelem." Szomorujáték 5 felv. Schillertől.
Aug. 10. „Özvegy és proletár," és „Rendkivüli előadás" czimü 1 fel¬
vonásos vígjátékok. A második darabban Molnár alakitási tehetségének fé¬
nyes bizonyítékát adta Regényesi szerepében. Sokszoros taps és kihivás
volt a jutalom. A kis közönség azt látszott mondani, hogy ha bevétel nincs
is, van dicsőség, s ez is csak ér valamit!
Aug. l l . „O nem féltékeny," és „Robin orvos," egy felvonásos vígjá¬
tékok. Mindkét darabban a két legfőbb szerepet műkedvelők tették tönkre.
Ezen kivül még Bényei kiváló gyenge játéka érdemel emlitést.
Aug. 12. „Lavater" szinjáték, 2 felvonásban.
Aug. 13. „Szegedi kupecz." Népszínmű 3 felv. Hosszu távollét után a
népszínmű is visszatért a népszinház deszkáira. Üdvözöljük!
Aug. 14. „Egy nő, ki az ablakon kiugrik."

Kilenczedik évi folyam.

SAKKJÁTÉK.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten
beküldetett :
A magyarországi vizkárosultak számára : Moldvaországból Gorzafalváról Kozma Funták áldozár és missionarius által, az ottani magyar kath.
hivek között gyüjtött adakozás eredménye gyanánt, s annak bizonyságául,
hogy tul a határokon is élnek bajainkban résztvevő magyarok, 2 darab cs.
k. arany.
Az eddigi közlésekkel együtt bejött e czélra : 2119 ff. 16 kr. és 2 db.
cs. k. arany.
Péntek, aug. 8. Uj szereposztással először : „Láncz." Vigjáték 5 fel¬
vonásban. Irta Scribe Érdekes uj darab; kár, hogy a szerepek nem kellőleg
voltak kiosztva, miért is az előadást épen nem ajánlhatjuk a jövőre nézve
mintaképül.
Szombat, aug. 9. „Lamviermori Lucia." Opera 3 felv. Donizettitől. Ma
kellett volna Brenner Jenni kisasszonynak, a prágai szinház elsö énekesnő¬
jének, vendégszereplését megkezdeni, azonban föllépése közbejött akadály
miatt elhalasztatott, s helyette a czimszerepet Markovics Ilka énekelte elő¬
ször, még pedig meglepőleg szépen s helyenkint nagy hatással. A fiatal mü¬
vésznő komoly igyekezete teljes elismerésre méltó.
Vasárnap, aug. 10. „//. Rákóczy Ferencz fogsága.'- Eredeti dráma 5
felv. Szigligetitől. A czimszerepben Lendvai, a többi szerepek mind össze¬
vissza valának cserélve, s oly kezekbe is jutottak, a melyekbe nem valók. Rá¬
kóczy nejét a vendégszereplő Szigligeti Anna k. a. adta, igen szép sikerrel.
Hétfő, aug. l l . „Báró és bankár." Eredeti szomorujáték 3 felv. Hugó
Károlytol. A bankár nejét ma Prielle Kornélia játszta. A 3 személyből álló
darabot ma is mindvégig a legnagyobb érdekeltséggel nézte a közönség.
Kedd, aug. 12. „Hunyady László'6 volt hirdetve, de Voggenhuber
Vilma rögtöni megbetegedése miatt elmaradt s helyette a „Tündérlak Ma¬
gyarhonban" czimü régi német származásu magyarositott zagyvalék. Bog¬
nár Vilma szép népdalai voltak az est legélvezhetőbb részei.
Szerda, aug. 13. „Saint Georges lovag." Szinjáték 3 felv. Soha ily
szerep-nem-tudó, hanyag előadást ! A czimszerepre Lendvai vállalkozott;
mellette Kövérné asszony is észrevehető vala.
Csütörtök, aug. 14. „Troubadour." Opera 4 felv.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 133-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kővágó-őrsön.)
Sötét.
Világos.
A)
Világos.
Sötét.
l)Vb2-b8
Ff5-h3:
Ba7 — a 8
)
2)Vb8 — h8f
Ke5-f5
d7 - d6
2)Vb8-c7:f
8)Vh8-h5^
3) V c 7 - d 6 : ^
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Veszprémben : Fülöp
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Török- Szent-Miklóson : Frankl A. —
Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István.

£ Hold¬
HóKatholik. és Protest. Gör.-orosi Izrael, 0 Nap¬
napt. kelet nyüg. kelet nyüg.
naptár
hetinap
naptár

Augusztus

Aug. (ó) A.Ro

17 Vasár. E10 Szabad E 9 Szab 5 GEusign
18 Hétfő Ilona cs., Ag Ilona
6 Ur sz. v.
Szebald,Tek Emilia
19 Kedd
7 Dometius
20 Szer. Sz.Istv.kir Széch.Is 8 Emilian.
21 Cföt.
Bernát, Fid. Hivke
9 Mátyás
22 Péntek Timotheus Jenő
10 Lőrincz v.
23 Szomb. Beniczi Fül. Záké
11 Máté
Utolsó negyed 17-én, l l óra

6.

21 Szab
22 Ilon
23 Tek
24 Istv
25 Hiv.
T. 0
26 Jen.
6 58
27Sab
8 6 56
3 percz reggel.

TARTALOM.

Czigler Antal (arczkép). JRepkényi. — Faluvégen. Németh János. — Tollrajzok a
tengeri életből (folytatás). — A kecskeméti evang, templom tervrajza (képpel). Gömöry
Frigyes. — Székesfehérvár (képpel). A villám-háritók. — Az amerikai vérebek. — Hír¬
lapirodalmunk a 18 ik században. Szinnyei József. — Egyveleg. — Tárház : A Petőfi¬
emlék felállítása Kis-Kőrösön. Sárkány János. — Vidéki közlemények. — Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti
Sierkesztöi mondanivaló.
szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
6154. Kis-Kőrös. S. J. Kivánatára ismételjük, a mit már egyszer kijelentettünk, Heti naptár.
hogy a P. U. egyik korábbi számában a kis-kőrösi műkedvelői slóadasról közlött tudósi¬
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-utcza 1. sz.)
tást sem Sárkány János lelkész ur, sem a Sárkány-család bármi néven nevezendő tagja

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsitáv. — Nyomtatja Landerer éi Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt. Pesten 1862.

műnkbe : Alderney, Guernsey, Sark és Jersey, melyek mindannyi
erős védfalai Nagy-Britanniának régi vetélytársa, Francziaországö
utczai keskenyek, házai csúcsfödelüek, és sajátságos
ellenében.
faragványokkal
diszitvék; a házak közt régi tornyok maradványai
E szigetek lakói tulnyomólag francziák, kikkel a bennszülött sotétlenek, gömbölyü
ablakaik- s csucsives ajtóikkal. Minden
celtak egybeolvadtak, mig a bevándorlóit angol családok elszige- utczában zugok és lépcsők
melyek majd föl-, majd lefelé
telv2 élnek. Angolok és francziák hiven megőrzik itt ellenkező ! vezetnek. A házat mindenüttvannak,
kert,
az
ablakot s a szobában levő
szokásaikat, nyelasztalt illatos virágok
vöket, életmódjukat;
diszitik.
azonban a szigetlakók
A férfiak izmos,
régi függetlenségében
erős t e s t a l k a t u a k ,
tartják fenn jellemös a nök oly kecsteljeket, mely sem Angol-,
sek, mintha azon tün¬
sem Francziaországgal
dérektől származtak
különösen nem rokon¬
volna, kik a monda
szenvez.
szerint maguk vará¬
Csaknem szünet
zsolták
elő, maguk
nélkül, ujabb s ujabb
lakták
és
népesítették
áldozatok után áhí¬
be
e
szigeteket.
tozva, zajongnak a sö¬
tét hullámok e szige¬
A girbegörbe
tek
körül,
melyeket
zugutczák
szabályta¬
e
gy órányi széles csa¬
lan kőlépcsőin föl¬
tornák választanak el
mászva, a hegy kes¬
egymástól. De a mily
keny fönsikján épült
vadzordon a tenger,
ujabb és szebb város¬
ép oly paradicsomi
részbe jutunk. Ott egy
kellemü a természet e
sötét, tiszteletreméltó
szigeteken. Olaszor¬
é p ü l e t e t pillantunk
szági buja növényzet
meg, kerttől környez¬
pompáz itt északi fris¬
ve , melyben fenyüseségben, viruló rétek
mandolafák s boros¬
terülnek el a virágdús
tyánok zöldéinek; a
kertek mögött, sürü
ház bejárata fölött
lombu erdők susognak
kerekiv-ereszke függ;
a falvak csinos házai
széles, magas ablakai
körül; gazdag reple a tengerre s a fran¬
kénykoszoru fonódik
czia partok felé néz¬
ágról ágra, szikláról
nek.
sziklára; szölőlugasok
E házat 60 év
árnyalnak be minden
elött, midőn Angolházat föl egész a te¬
és Francziaország egy¬
tőig, — szóval: minden
mással "-•'
""
zöldéi, minden virág¬
czot víttak^'egy
zik, minden illatozik.
kalóz épitefte,s
^
HUGO V I K T O R .
hét év ótaU franepi
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nemzet egyik leghiresebb fia, legnagyobb költője : Hugo Viktor jeladásra azonnal átléphessék hazájok hittárait, rboszut állasd -k az
lakik.
államcsíny szerzőjén. Azonban a jeladás elma adt, a menekültek
Francziaország iegünnepeltebb költője, azon férfiu, ki számta- serege boszusan, elcsüggedve rakta le fegyvereit, aztán feloszlott,
lán szép dalaival honfitársait könyekre fakasztá, —most egy angol j kétségbeesve a Nemesis igazságszolgáltatása fölött.
sziget magaslatáról néz a tengeren át naponkint, merengve, búsongA szép remények meghiúsulta után Hugo Viktor, testben,
vá, forrón szeretett hazája felé. melynek semmi áron sem lenne j lélekben megtörve, csendes magányba vonult, s hazája elveszte
polgárává, mig ott az általa gyülölt császár leend az ur. Feje ösz-sfölötti fájdalma panaszhangokbun tört ki. íly panaszhangjai egy
beborult már, arczán abubánat és szenvedés sötét nyomoka* hagyott, Összetört, siró költöi léleknek azon költemé yek is, melyek 1856
de szemei szelid, ábrándos, jóságos jelle-ne nem változott -- s a ban ,,Contemplations" czim alatt jelentek meg, s melyek Hugo
szem a léleknek tükre.
I Viktor költészetének legszebb gyöngyei, a természet fölött tartott
Magába vonulva él a költő csiládja körében, mit neki a sors [mély, ünnepélyes szemlélődés, ,,egy lélek emlék rátai,'' a mint a
vigaszul maghagyott,. Még él szeretetre méltó neje, kinek birtokát költő e müveit önmaga nevezi. E költemények 25 évvel késöbb
némileg elsö dalainak köszönheti; leánya, ki még számára fennma- jelentek meg, mint Hugo Viktor a lantot először ke?ébe vette,
Jersey n
n sem
sem maradhattak
maradhattak aa franczia
franczia menekültek;
menekültek; eekkor
radt, ápolja nreg napjaiban. Két. fia : Károly és Ferencz, kiknek
Jersey
Hugo
Viktor
Guernsey
szigetre
tette
át
láttá,+
nlakáját.
egyike, mint Shakespeare fordítója, már némi hirnevet vivott ki,— hogy minden hazafiui remény veszve van,
' a 'nyugalom
' Ix XI:Miután
--*-<~
~\£*
n
lassankint
képezik az ö büszkeségét. A gyermekeket most is, mint egykor, visszatért ugyan mélyen érző szivébe, de a lélek e nyugalmába a
KepeziK
u i."u8^iv<_.T^g^v.
QJ ~szerfölöttaz. szereti.
Tizenöt ^gyermeknek,
kiket a sziget legszegél
l t
l folyvást tovább rágta magát
szerfölött szereti." Tizenöt
gyermeknek,
a sziget
legszegé* '-'- — '•-*— -'""iiiiikiket
^Vifirlfit
ad. melynél
ö és visszatért ugyan melyen erzo SZIVWJI;, uv, « .^v„ ~ . v „ft
nyebbjei közöl választ ki, minden szerdán ebédet ad, melynél ö és régi fájdalom volt eltemetve, mely folyvást tovább rágta magát,
családja teszik a szolgálatot. Ezáltal igyekszik ö, mint egyik levele-1 E megnyugvás a világ s annak különféle rút fogyatkozásai, szem¬
ben irja, ,, az egyenlőséget és testvériséget amaz országban meg- fényvesztése és képmutatása megvetésében gyökerezik. Ez érzel¬
értetni." Nehány e szigeten lakó számüzött megszokta öt látogatni, meinek a költő , Les Mis ;rables" czimü legujabb regényében, küs ezeket családja tagjaiként tekinti. Néha-néha a tengeren túlról ;lönféle alakokban ad kifejezést, s mindennemü nyomornak, jelesen
egy régi barátja is meglátogatja, hogy vele kezet szorítson, s ez az la szegénység-, erkölcstelenség- és tudatlanságnak alapokaul a mai
ö testvére
| társadalom szervezetét tünteti föl, s az erkölcsi elfajzásért a töry
Az 1852. évi államcsíny következtében Hugo Viktor vagyona1 vényeket
teszi felelőssé. A regény egyszersmind hirdetője a valódi
tönkre ment, alig birt abból valamit megmenteni. Csak legujabb,!
g j , keresztyénségnek, a szeretet természeti vallásának — e körül¬
körülményben
lelileli
magyarázatát
azon
kíméletet
..Les Miserables"
regénye
melyért,
ha ba
nem
csalódunk,
• - - czimü
' -••— ' által,
•"*«'
r«nU-í5rf.
nem
csalódunk,
menyben
magyarázatát
azon
kíméletenem ismerő düh, mely¬
a franczia, belga,
spanyol
egyházi lapok
400,000 frank tiszteletdijt kapott, lön ismét vagyonos emberré, lyel támadták.
(Magyarul
„A stb.
nyomorultak
czima nevezett
alatt j regényt
g)
(Magyarul
„A
nyomorultak"
czim
alatt
jelenkenye¬
meg.)
bárha nem is oly nagy mértékben, hogy szive óhajtása szerint megtámadták.
Tiz éve már, hogy Hugo Viktor a száműzetés keserü
Ti étiz
e év
már
Hugo sóvárgó
Viktor aszemekkel
száműzetés
keserü
kenye¬
h >zhatna áldozatokat a jótékonyság oltárára. Azon háznak, mely¬
eszi;
ótahogy
naponkint
tekint
Franczia
ben lakik, megvásárlása által egy
egy angol polgár sérthetlen jogainak írét eszi; lé
tiz Lévá bóta
naponKim.
suvaigu
o^m^^.w
.i á l hlnak el a tenger hullámai melyek hazáj
birtokába
vára, s Napoleon minden hatalma j ország felé. Lábainál halnak el a tenger hullámai, melyek hazája
káb jjutott.
t t t E ház az ö erős vára
daczára sem volna kép>.;s öt Guernseyböl eltávolitani, amint ez már | partjait csókolgaták, s lábaitól indulnak ki uj hullámok, üdvözlekét ízben sikerült neki, midőn elöbb Belgiumból s aztán Jerseyböl \ tét vivén töle a régi, szeretett honnak, mely tán örökre zárva van
el tudta űzni számkiverésben részes társaival együtt.
! előtte, mint a vetkezett elsö emberpár elött a paradicsom kapui.
Hugo Viktornak vannak kutyái, madarai és virágai, melyeket j
azelött is kedvelt, most azonban, szárnkivetése magányában, két¬
Tollrajzok a tengeri életből.
szeresen szereti öket. Most ezekhez egy lovat és kocsit is szerez,
hogy tengerparti sétáját, melyet egy nap sem mulaszt el, könnyeb¬
(Vége.)
ben s nagyobb terjedelemben végezhesse. Az öregség ugyan nagyon1
IV.
nyakára nőtt már, de azért még folyvást jó erőben van s k< délyvidorsága megtörhetlen. A nagy költő, mint maga irja egyik leve¬
lében, korán kel, egész nap dolgozik, s este korán fekszik le. DoAzoknak, kiket Drago s Ginó mint nem költött személyek
hányozni nem szokott, de a roastbeef-t ugv eszi, mint egy angol, s sorsa, némileg érdekel, megemlítjük, hogy az elsö még nehány
a sörivásban valóságos német Ha az évszak kedvezö, illatos kert- évig szakadatlan erélylyel folj'tatá pályáját, bár olyan lön, mintegy
tében dolgozik, hol egy természetalkotta karszékben ül,mely cgyfir gőzös, melyben a gép erős ugyan, de a hajó teste már gyenge, s
main-bay"-nak nevezett sziklaiadból áll, honnan elragadó kilátás nyi- még sem volt reá birható, hogy a szárazon maradjon, jóllehet
lik. Ha még hozzáadjuk, hogy a derék munkás népet szereti, s hosszas évi szolgálata után egy kis birtoknak is ura lön, melyet
ennek körében él, mindenki által szeretve és tisztelve; akkor ugy egy távoli rokona kezelt. Végül a cattarói öböl kikötő-kapitánysága
hiszszük, hogy a számüzött költő érdekes magánéletét legfőbb kör- mellé elsö kalauzul neveztetett ki.
vonalábari sikerült feltüntetnünk.
- Tán e megtisztelő állást sem fogadta volna el, ha azon reSzámüzetésének oka eléggé ismeretes. Mint a köztársaság menye, hogy Ginóval mint parancsnokkal legalább egy utat tehestántorithatlan hive. halálos ellensége lön Napóleonnak, midőn ez sen, meg nem hiúsult volna. De ez ifjunak a sors oly változatos és
1851-ben, adott szavát feledve, magát a kö/.társaság elnöki kalandos pályát jelölt ki, hogy az öreg öt azon nem követheté.
ezekéből császári trónra emeltette, a deczember 2 iki államcsíny
Mindezt elmondani,
elmondani, egy
egy külön
elbeszélés —
szövege
lenne, s igy
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• •• 1 meg •: az
~~ Knorr
Vinnvntló
ezuttal csak egy jelenetet érintünk
öreg Finno-n
Drago hanyatló
folytán.
„A kis Napoleon' czimü hires (kora legboldogabb napját, mely mintegy 8 évvel fönnebbi elbeszéSzámkiveíésében
elöször
is
gunyiratot bocsátotta közre, mely Brüsszelből, mint gyorsan'
gyorsan lésünk után történt.
harapózó tüz terjedt el az egész világon,s mindenütt elkeseredést,!
Egy reggel Dragn és kapitánya a castelnuovoi, akkor még jó
gyülölet-'t keltett, az államcsíny szerzője ellep.
j karban tartott erőd azon pontján voltak, honnan az érkező hajóNapoleon császár nem tűrhette, hogy a franczia emigratio; kat jelezni szokták. Akkor ugyanis ez öböl nevezetes politikai
Brüsszelben, Francziaország oly közel szomszédságában éljen, j események színhelye levén, a kikötő nagyon látogatott volt hadi
"
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ey-szigetre költözött, Is
volt tehát,
„veszélyes a.nyüg i ^ , » a-7
'-••in volt
tehát, a
a „veszeiyes
kt
et aazon hit. hogy Napoleon uralmának eg)
átalánosan gyökeret
vert
átalános fölkelés rövid idö alatt véget vetend; a menekültek tehát j öbölnek vévé. Oly sel vi
folyvást résen álltak, tökéletes hadsereggé szervezve, hogy az elsö; előtt volt, s ezen telt

kor tulszárnyal minket öregeket. Ha o itt voLm, nemcsak rajtam
volna a sor, bámulni s mi tagadás benne! bizony tanulni is.
Ezalatt a hajó orrára értek. A legénység tisztelettel állott fel
s voná le fövegét. Drago végig nézett rajtuk. Mind fiatal arczok,
bajusz s szakái nélkül, csak egy volt idősebb a „mate." Öltözetük
fehér nadrág s kihajtott galléru kék ing volt; csak az idősebb hor¬
dott felöltönyt, fényes gombokkal.
Drago szeretett volna szóba eredni velök, de ezek mind Al¬
bion fiai vol:ak s igy csak a nostromonak szoritá meg szótlanul
kezét, mit ez nagy tisztelettel fogadott.
— Minek hát e sok nép — kérdé Drago — ha a gépek annyi
kart megkímélnek ? E hajón 8 ember is sok.
— Nekem is csak annyi van a hajózatra — válaszólt Gino
— a többi az ur szolgalatjára áll s ezeknek csak fele van most a
hajón.
— Látszik, hogy nem teherszállítással keresitek kenyereteket;
„Sea-gutt." (magyarul : Sirály.)
az egész vitelbér nem volna elég a fizetésre sem. Hát oly gazdag
— Szigall!! — kiáltá Drago a legnagyobb meglepetéssel s az a te angolod ?
— Nagyon gazdag.
érdekeltséggel. Dio mio! lehetséges e? !
— S hol van most ?
— S mi volna abban lehetlen, hogy egy bolond angol egy ily
— Cattaróban fog hajóra szállni, hová, remélem, te fogsz
csodálatos hajónak ép oly szokatlan nevet ad ?
kalauzolni.
Drago e feleletet be sem várva, tova sietett s a kapitány csak
Most egy fiu jött s jelentett valamit a kapitánynak.
a parton éré be, hol a bárka már készen várta.
Drago megnézte e fiut s nem rejtheté el nevetését, oly csodás
A „Sea-gull" ezalatt teljes vitorlázatával nyomult előre, jól¬
lehet már a rév közepén volt. Dragót érdekeltsége nem engedé volt neki ez alak egy hajó födélzetén. A fiu feszes fehér kabátot,
ülni bárkájában, de ennek orrára állva kiséré figyelemmel a hajó még feszesb hasonszinü nadrágot, magas száru fényes csizmát s
minden mozdulatát, fel nem foghatva, hogy a rév közepén még fehér nyakkendőt hordott.
— Hát ez miféle teremtés? kérdé Drago oly őszinte csodál¬
egyetlen vitorláját sem vonja be. „Le a felső vitorlákkal! dörmögi
fogai között, de a „Sea-gull" teljes vitorlázatával nyomult előre s kozással, hogy Ginonak is nevetni kellett.
— A szolgák egyike, ki a reggelit jött jelenteni — válaszolt
csak midőn azon ponton volt, hol horgonyt vetni szádékozott, hall
szőtt egy éles fütty, melyre az összes vitorlázat, mint bevont eser¬ Gino — s minthogy révben vagyunk, az ur akaratja szerint, min¬
nyő hullott össze; a hajó egyet fordult orra körül s mielőtt Drago denki egyenruháját hordani köteles.
bárkája oda ért volna, már mozdulatlan feküdt horgonyán.
S ezzel Dragót a hajó lakosztályába vezeté. A meglepetést,
mely
itt reá várt, képzelhetni, ha megemlítjük, hogy ez egy angol
A két öreg, a csodálkozás egy felkiáltását el nem nyomhatá.
Midőn a bárka a hajó alá ért, egy legény már a lépcsőt he- uraság kéjhajója volt, mindazon kényelemmel, izléssel s fénynyel
lyezé ki, s a hajó párkánya fölnyitott ajtaján, egy ifju, iratok¬ kiállítva, mely napjainkban már senkinek sem ujság, de ukkor
a maga nemében is ritkaság, benső tengereinken pedig épen párat¬
kal kezében, várta a kikötői hivatal személyzetét
Drago élesen nézett az ifjura, de föl nem ismerheté, csak mi¬ lan dolog volt. Akkor gőzöbök még nem hasiták a tenger síkját s
dőn ez e szót kiáltá: „Drago," mintegy villanyozottan rohant föl a vitorlás hajón, a fényűzésnek még árnya sem volt található.
Drago meglepetése már a lépcsőnél kezdődött, mely a helyett,
lépcsőn, inkább keze mint lábai segélyével, s egy percz mulva az
ifjut tartá karjai között. Egy szót, egy hangot nem volt képes ki¬ hogy meredek lett volna, mint mindeüik, melyet valaha ö látott,
ejteni, s fejét az ifju vállára hajtva, könyeinek szabad folyást s melyen, mint a létrán csak háttal előre juthatni le — menedékes
s kényelmes volt, mint most egy gőzösé. A lépcsővel szemben a pa.
engedett.
A révparancsnok, segédje s a körülállók meghatottan bá- rancsnok lakszobája, kényelemmel s izléssel kiáliitva. E mellett
mulák e jelenetet, jóllehet az indokot egyik sem érté. Csak mi¬ egy más szobában minden, a parancsnok számára szükséges eszködőn Drago elmondá, hogy ez Gino, kit 8 év elött mint gyer¬ közök : térképek, távcső, delejtü, órák, hajózati könyvek, egyes
meket hagyott el, s most mint egy angol hajó parancsnokát kikötök rajzai stb. voltak rendben s czélszerüséggel elhelyezve.
találja, vehettek részt örömében, mely az öreget valóban gyer¬
A jobb oldalon az ur lakszobái voltak.
mekké tévé.
A hálószobát kivéve, annyi csodás tárgygyal elhalmozva,
Idő kellett, mig visszanyeré szokott nyugalmát s figyelmét a hogy Drago méltán kérdheté : mindez mire való ? Sajátos gyüjte¬
Gino uf an legérdekesebb tárgyra, hajójára, fordithatá. Itt azonban ménye is volt e/, régi s csodás alaku fegyverek, faragvárj} ok, kő¬
az öregre egy kis csalódás várt. Mindazon javitások, utasítások s darabok,-rajzok, kitömött madarak, köve vált növények, törött
tanácsoknak, melyeket ő kedvenezének adni remélt, itt tért nem urnák, jegeczedések, csonkított szobrok s egy sereg ilynemü tár¬
találhatott, mert a hajó egész szervezetén valami oly összhangzás, gyaknak. Az egyik szoba egészen a vadászat kellékeinek volt
a kivitelben annyi finomság s mindenfelé annyi előtte uj dolog szánva. Egy kisded kerek rnárványoszlopra egy pár óriás szarvas¬
volt hoarv bírálat helyett csak bámulattal adózhatott. Csakis a szaru, minőt csak Ázsia beljéböl szerezhetni -- volt reá erősitve,
haiokötelek szokatlan vékünyságát vélte megróhatni; jelesen az melynek ágaira fegyverek, kések, tarisznyák stb. voltak akasztva,
árboczok feszítő köteleit, melyek 8—4 hüvelyknyi vastagság mig a szoba oldalát, roppant sas-szárnyak, s vadállatok bőrei csak¬
helyett alig egy hüvelyknyiek valának. De a mint kezeivel érinté, nem elboriták. Szóval, Nimródhoz méltó tanya, volt ez.
csak ujabb bámulat várt reá : e kötelek mind vassodronyból
A tágas terem a hajó fenekén volt, kényelmes divánok, tám¬
voltak.
lásszékek s könyvtárral ellátva.
A hajónak volt még egy más lakosztálya, mely annak közepe
Ezalatt Gino is kész lön iratai bemutatásával s Dragóhoz
sietett, hogy körülhordozza hajóján. Leginkább a gépek, melyek¬ felé nyult be.
Ide Gino is némi kegyelettel lépett, mert még Drago is rög¬
kel e roppant vitorlák oly könnyüséggel kezeltettek, lepek meg öt,
tön
felismeré,
hogy ez itt női lak. Ha a túlsóban izlés s kényelem
miután a hajó alakját illetőleg bátran kimondá, hogy ennek a
volt,
itt
ezenkivül
a fényűzésnek is tere nyilt. Drago a pompás
„Perla" is csak árnyéka lehet.
szőnyegre
reálépni
sem
mert s csak fejét nyujtá be az ajtón s ugy
Aztán a delejtüt bámulá, mely vizzel telt szekrénykébe volt
foglalva a hajón levő sok vasanyag miatt; meg a kormányt, me¬ bámulá, hihetőleg a terein egész oldalát boritó aranyos szegélyű
lyet rud helyett egy öntöttvas kerék a legnagyobb könnyüséggel tükröt, melybenannyicsodálatos tárgy tükröződött vissza s sokszo¬
rozta magát. A terem egyik zugában egy rajzoló állvány volt egy¬
forgatott.
— Kapitány Gino, — szólt végre az öreg, kinek leirhatlan szerü fenyüfából, melyre egy nagy deszkalap volt fektetve. Erre
örömére szolgált, kedvenczei igy szólithatni — most már látom, mutatott most Drago, mintegy kérdöleg, hogy ilyes ronda bútor
hogy Marco kapitánynak igaza volt, midőn arról beszélt, hogy a hogy kerülhet ide ?
E jármű nagy mértékben igénybe vévé a vizsgálók figyelmét,
alkotása s szokatlan vitorlázatával. Teste hosszu s éles metszetii
volt; szokatlan "magas árboczai nem hordtak keresztfákat, s dene¬
vér-szárny alaku roppant vitorla', a hajónak oly szokatlan s fantastikus alakot adtak, hogy a két öreg tengerész, birálgatás
ht-lyett, mit minden uj dolog a tengerészet terén leginkább föl¬
idéz, csak bámulattal rudá szemlélni.
Egy schooner volt ez
S valóban a hajó-építészet haladásának egy oly szép pél¬
dánya, elöször látva, szakembernek meglepő ujság is.
A két öreg egymás kezéböl ragadá ki a távcsőt, hogy jobban
szemlélhesse, annak minden mozdulatát figyelemmel kisérve.
Most a hátulsó árbocz hegyére egy angol lobogó repült fel s
az elsőre egy más keskeny s hosszu zászló, a hajó nevével.
A kapitány ezt igyekezett felismerni s végre sikerült kiolvasnia1
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Gino közelebb inté öt s a deszkalapról levoná a borítékot.
— Per Diol hisz ez a „Szigall" a smirnai öbölben! kiáltá
gyermekies örömmel s még egyszer megbámulva, lábujj hegyen a
mint jött, távozott az ajtó felé.
— A mint látom — szólt Drago — az ur házasember. Hát
neje is vele utazik ?
— Nem — válaszolt Gino — már több év óta özvegy ember.
— Ki számára van hát e tündérlak ?
— Jer, hadd mutassam meg! s ezzel Dragót az ur hálószobá¬
jába vezeté s ott egy olajfestményre mutatott.
Egy alig 16 éves leánykát ábrázolt ez.
Tiszta, szép vonásait márványszerü halványság boritá, mit az
éjsötét hajzat még feltűnőbbé tün. Csak az égszínkék szemek
adtak némi szinezetet s élénkséget e méla arcznak.
— Szép, mint egy Ma¬
donna — jegyzé meg Drago,
Gino felé fordulva.
Ez nem válaszolt; arcza
szokatlan komorrá lön, s
Drago ösztönszerüleg meg¬
érté, hogy itt minden kérdezősködés, gyöngédtelenség volna. S most Jerünk
reggelizni s aztán igyekez
zünk, ha lehet, még ma,
Cattaro alá jutni.
Egy óra mulva Drago
a kor. i lány os mellett állt,
oly elégülten, mint még soha
éltében, szemét Ginóról egy
perczig sem véve le s várva
a vezényletet. De szavak he¬
lyett csak egyes, hol éles,
hol vontatott fütty hall
szőtt. A horgony egyhangu
kelepeléssel emelkedett ki, a
vitorlák egymásután tárul¬
tak fel, beölelve a még friss
reggeli szelet. Egy hang,
egy szó nem hallszott a le
génység között, mint meg¬
annyi eleven gép mozgott s
müködött az.
Alig tiz percz s a hajó
már tova sirülni kezdett a
sötétkék vizszönyegen. A vi¬
torlás bárkák s csónakok
egész raja kelt versenyre
vele, de a ,,Sea-gull nevének
megfelelve, mind levitor¬
lázta öket s nemsokára az
öböl egy fordulatánál, mint
a délibáb oly sebesen a mint
jött, tünt el, a partra kito¬
lult bámuló nép szemei elől.
Eördegh Jenö.
Petőfi

szülői is laktak, bár kevéssel a gyermek születése után onnan Fél¬
egyházára költöztek.
Méltánylattal nézi most a haza Kis Körös lakosainak kegyeletes érzelmeit, melyeket városuk nagy szülöttje iránt tanusitanak
azáltal, hogy emléket emelének neki, mely a lángész és hazafiui
erények tiszteletét hirdesse most és az unokáknak, nemzedékről
nemzedékre.
Az emlék, melynek rajzát itt közöljük, a kis körösiek költ¬
ségén Pesten, Gerenday Antal szobrászati műtermében készült
sóskuti terméskőből, s diszes talapzaton egy oszlopot mutat, mely¬
nek tetején a költészet jelvényei (lant, koszoru stb.) felett Petőfi
jól talált mellszobra látható
Az egész mü magassága 14 lábnyi s Kis-Kőrös legszebb he¬
lyét disziti, az ev. iskolaépület előtti térről nézvén a főpiaczra s a
c s e k é l y távolságban álló
azon házra, melyben a költő
született.
Hogy ez emlék jelentő¬
ségét megítélhessük, szük¬
ség figyelembe vennünk
azon szempontot, melyből
azt maguk a felállítok te¬
kintik.
„Tudjuk mi jól —
irja lapunk mult számában
kis-körösi tudósitónk —,
hogy Petőfinek az egész ha¬
za, a hon szivében, Pesten
fog a hazához és nagyhirü
fiához méltó emléket emel¬
ni, — de ez nem zárja ki,
hogy Kis-Kőrös, Petőfi szü¬
lővárosa, külön is ne bizo¬
nyítsa dicső fia iránti ke¬
gyeletét.
• „A k i s - k ő r ö s i em¬
lék tehát nem országos, ha¬
nem csupán kis-körösi em¬
léknek terveztetett, s azért
felállításához is csak KisKőrös és vidéke járult."
Fogadják a kiskőrösi
hazafiak teljes elismerésün¬
ket lelkes buzgalmukért,
melylyel nagy fiók emlé¬
két az utókornak átadák.
Önként merül fel ben¬
nünk a kérdés : az országo¬
san tervezett Petőfi-emlék
mikor lép már komolyan
előtérbe? s az e czélra be¬
gyült összegek mikor nőnek
oly summává, hogy a mü
létesitéséhez hozzá lehessen
fogni ?

e m l é k s z o b r a

Petőfi emlékszobra Kis-Körösön.
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terjed, a főleg fekete kőolajt'szolgáltatnak. E források száma mintegy 120, lakhelye; egy közép, látható, hol Ormuzd, a világosság királya, és Mithra,
a tevékeny és szenvedő természeti erők egyesülése uralkodnak; végre egy
8 a legjelesbek Sarachani falu mellett találtatnak.
Az ugynevezett „örök tűz" Sarachani és Emir Hadshan falvak közt, alsó, Ahriman ea társainak, a Dev-eknek sötét lakhelye. A Dev-ek gonosz
Bakutól északra mintegy 15 verstnyire ég (verst : orosz mérföld, mintegy szellemek,melyek egymásközt kilo itele rangfokozattal birnak,mint szintén
3100 láb), hol az kagylómész hasadékai közöl tör elő, 8 hatalmas, különösen Ormuzd társai, a jó szellemek is, melyeket az emberek segitségül hínak.
éjjel meglepően szép lángoszlopokban lobog föl. E tűz könenygázból áll, Zoroaster tana szerint, eredetileg az ember is tiszta tűzlény volt, de idővel
mely, valószinüleg szénenynyel vegyest, a földgyomrából fejlődik ki, s meg- Ahriman által legyőzetvén, előjogait elveszte; ha azonban szorgalmasan
gyulva folytonosan ég. A hasadékokból fölszállva, egészen szagtalan, csak í törekszik egykori tisztasága felé, régi jogait ismét visszanyerheti. E törek¬
mérsékelt meleget terjeszt, s a légköri levegőnél csekélyebb sulylyal bir. A vés leghatalmasb előiegitője a vallás, mely mindenféle imádságok, mosakoláng szine sárgás fehér, s ha kialszik, füstjét nem látni. Ezenkivül vannak dások s egyéb tisztitómódokban áll,
még Bakutól nyugatra kisebb égő források is, melyek azonban nem mindig
E vallásnak most már csekélyszámu követői vannak, s maga a vallás
égnek, mert az eső és hó által kioltatnak. Ezekből a gáz zajjal tör elő, hő¬ is, miután a győzelmesen előnyomuló mohamedánok a parzokat, (igy neve¬
mérséklete 12 C. fok, a a mélyedésekben levő kis tócsák vizén egybegyülve, zik Zoroaster tanítványainak maradványait) összes könyveiktől megfosz¬
ha meggyujtják, lángolva ég. Baku egész környéke tűzképződményü (vul- tották, — mondjuk, maga a vallás is most már nagyon homályba van bur¬
canicus), mit különféle tények igazolnak. Igy 1827-ben Jokmali falu mellett, kolva, s alig jelent egyebet a tűzimádásnál.
a várostól nyugatra, váratlanul egy tűzoszlop tört ki a földből, hol azelőtt
Jelenleg vannak még tűzimádók Indiában Surate ésGupperat vidékén,
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Kis-Körösön.

A bakui tüziiuádók.

Baku, mely a „baadku" (hegyi szél) persa szóból ered, erőditett ki¬
Lapunk mult számában volt emlitve azon csendes ünnepély,
kötőváros
aKaspi-tenger nyugati partján, az Aspheron félsziget déli részén,
melyet a mult hetekben Kis-Kőrös város és vidékének lelkes la¬
mely
az
egykor
persa, most orosz hatalmat uraló Shirvan tartományhoz
kossága elhunyt nagy költőnk emlékének szentelt. Pestmegyében tartozik.
Kis-Kőrös Petöji Sándor szülőhelye.
í
Bakunak mintegy 6000 lakosa, s egy görög-orosz, 8 egy örmény
Sokáig eltérő s ingatag nézetek uralkodtak e tekintetben, fő¬ I templomon kivül, több mecsetje és jelentékeny vendégfogadója van. Egyéb
kép miután egyesek nyilatkozataiból, söt magának Petőfi müvei¬ épületei közöl emlitésreméltó a sakknak a város észak-nyugati részén egy
nek is egyes helyeiből az sült ki, hogy gyermekkori éveit Petőfi halmon levő palotája. Baku, minthogy jeles, soha be nem fagyó réve van,
főállomáshelye a kaspi-tengeri orosz hajóhadnak, s Astrakanon kivül leg¬
csakugyan más helyeken, Félegyházán, Szabadszálláson stb. tölté; jelentékenyebb
kereskedőváros a Kaspi-tenger mellett.
azonban nehány évvel ezelött épen e lapoknak sikerült, a kis- ;
Baku legfőbb nevezetességét a közelében levő kőolaj- (naphta) forrá¬
körösi ev. egyház t. lelkészétől nyert keresztlevél bemutatása sok s az örökké égő tűz képezik. E kőolaj-források, melyek már K. u. 912.
által, az e tárgy körüli homályt felderíteni, miből kisült, hogy évben ismeretesek voltak, egy 3/4 óra hosszaságu s 1000 lépés szélességü
Petőfi Sándor Kis-Körösön 1823. január 1-én született, hol akkor síkságon találtatnak. Mélységök különböző, némely forrásoké 90 lábnyira ia

bakui

lángot sohasem lehetett látni; s midőn a lég meleg és gőzökkel van tele,
nem ritkán az egész környéken láthatni éjjel fehéreskék, csaknem minden
melegség nélküli fénykiömléseket a földből, melyek óriási bolygótüzekként
lebegnek ide s tova a sikságon. Végre van itt mintegy 80 iszapvulkán is,
névszerint a Balchani falu mellett emelkedő halmon, nem messze a „nagy
tűztől." Ezek iszappal és kőolajjal telt gödröket képeznek, melyek átmérője
2—6 láb, s hoszabb rövidebb Idöközönkint gázbuborékok szállnak föl belő¬
lük, melyek meggyujtva épen oly tiszta lánggal égnek, mint a „nagy tűz."
Hogy mióta ég a „nagy tűz," nincs tudva. Igen valószinü, hogy már
a legrégibb korban ismeretes volt, midőn Zoroaster tűzimádó-vallása Kele¬
ten még sokkal jobban el volt terjedve, mint jelenleg. Ez ősrégi vallás egy
legfőbb lénybeni hiten alapszik, kinek neve Zervan, (örökkévaló, vagy ha¬
tártalan), s kitől két más őslény vette származását : egy j ó : Choromezdao
(Ormuzd), s egy rosz : Enghreo-Meenioch (Ahriman). Ezek harczra keltek
egymás ellen, de egykor mégis a jó lény fog győzni. Van továbbá e vallás
szerint három világ : egy felső, szellemi, az őstűznek 8 a teremtő erőnek

tűzimádók.

kik közt igen gazdag kereskedők találtatnak; továbbá Kerman és Aserbeidshan persa tartományokban, főleg Jezd városban; végül Baku szom¬
szédságában, hol az ősrégi tűzimádótemplom, Ateshga, még mai nap is fenn¬
áll. A Baku környékén megtelepedett tűzimádók közt számos hindu van,
kik életök alkonyán e szent helyre vonultak vissza. Szokásaik közé tarto¬
zik, hogy a tüzet sohasem szabad fujniok, mert leheletök által tisztátlanná
tennék; miért is a tűz szitására mindig fujtatót használnak. Midőn imád¬
koznak, a nap felé fordulnak, s övüket leteszik. A többnejüség ismeretlen
előttük.
Midőn valaki férfikorba lép, fehér övet kap, mely 72 gyapjú- vagy
teveszőr-rostból szövetvén, „kosti" nevet visel, s titkos jelentőséggel bir.
Papjaik semmit sem esznek, a mit nem maguk készitettek, s egy tűzimádó
sem eszik sem sertés-, sem marhahúst, mert a sertés tisztátlan, a szarvas¬
marha pedig szent állát. A papok három osztályba soroztatnak : a legalsó
osztálybeliek mobed nevet viselnek, kik felett a destur mobed-ek, s ezek
fölött végre a desturan mobed áll; egy ily főpap van jelenleg Bombayban $
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egy másik Jezdben. A sassanidok idejében egy legfőbb papjok is volt, ki
shahshan (királyok királya) nevet viselt, most már azonban ily pápájok
nincs.
Azelőtt a parzok a földbe szokták temetni halottaikat; most ezek szá¬
mára lakhelyeiken kivül egy kerek torony van épitve. Ide rakják föl halot¬
taikat fehér ruhába öltöztetve, s mindaddig ott hagyják, mig a ragadozó
madarak csontjaikról a hust le nem eszik; ezután az uj halottak számára
helyet készitendők, a meztelen csontokat a torony üregébe hányják, s csak
miután az üreg évek multával egészen megtelt, épitnek ismét uj tornyot.
Persaországban jelenleg a tűzimádók mintegy 2000 családot szám¬
lálnak. Az évet .365 napra osztják s minden 120-ik évet még egy hónappal
toldják meg.
A hónap minden napját külön névvel jelölik, de a hónapnak hetekre
való felosztását nem ismerik.

A Nemtö szózata.
Proldír a pesti inaíryar nemzeti szinház 25 éves fennállásának
MH61.
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Eddig kardoddal vivtál hiredért :
Fegyvertelen foglald el most a tért !
Tettekben szól az élet ! A ki nem tesz,
Az halva van : e szót ziígd nemzetedhez."
Másutt már nap volt, itten még sötét,
Alig toré meg méla éj ködét
Vezércsillagnak reszkető világa,
E Caillagfény vezérle a világba.
Csak egy csoport az ; számra oly csekély,
Ki hivó szóra küzdelemre ké!,
És az sem a nemzetnek büszkesége.
Hanem kikért anyáknak arcza ége.
Kóbor lovagjai a szellembarcznak,
Őrjöngő lantverök, vándor müvészek,
Hajósai egy távol tündérpartnak,
Kis hirnöki egy uj, egy nagy hívesnek.
Anyáknak arczán pir égett miattok,
Apáknak átkát hordta szél utánok.
Előttük hangját gúnyos hahotának
S ök mentek, mentek, vissza nem riadtak.

M O R - t ól.

Légy üdvözölt Pannoniának népe !
Magyarnak földe, háza, üdv veled!
Im ünnepedre szállt, közéd lelépve
Múzsád, örömben búban hü feled.
Mert mindenütt, hol tiszta, szüz öröm van,
Ott. földet ér az ég, s a föld az égig.
A vigadók, nem látva, sejtik, érzik,
Hogy nemtők vesznek részt a vigalomban.
Oh Pannon fólde, régen szól te rólad
Az égben földi hang, zengön, busan,
Mely egy közös harmóniába olvad
S keresztül hangzik égi hymnuson.
Felhő ha jő felöled, szól suhogva :
,,Nagy sóhaj üze, nem hagyott pihennem"
Csillag, ha hull az égből, azt susogja:
„Erős imának hangja csalt le innen."
Villám ha égen át harsogva csap,
Egy gondolatodnak viszhangja csak.
A rét virága, melynek illata
Elébb jut égbe, mint a tettető
Imája; rólad szól oly hallgatag.
Más földnek fü csak : — neked szerető.
S e föld, miként ha tudná azt, hogy itt
Anyának híják édes gyermeki,
A délibábban mond regét nekik
S jövendő nagyságukról álmodik !
S a boldogultak elszállt szellemi,
A kiknek már e föld csak sárdarab,
A melyben minden fájás elmarad,
Melynek baját ott nem kell érzeni.
Közöttük is e népnek üdvözülte
A földi gondból egyet nem feled:
Azt, hogy te voltál oh hon, a ki szülte,
IS még ottan is együtt érez veled.
Még onnan is e földre visszasóhajt,
Zavarva az örvendök hymnuszát.
És gyermekében ujra élni óhajt,
S folytatni a be nem végzett tusát
És a tusának hossza ezredéves :
Százszor bukott, felállt, győzött, remélt.
Táplálta vérivel a hirt — s ez mindig éhes:
Nép, melyről hallgat a hir — az nem él.
Kard el nem irthatott, fegyvere nem ölt meg.
Vívtál rokontalan, segélytelen.
Most más csatára hivtak; megkerültek.
„A szellemek csatáján légy jeleD !"
Nagy nemzetek, a kiknek napja fényben
Delelt, midőn tied nem is virradt,
Kiáltanak : „állj népek versenyében !
Vagy hunyj el és kimultodat sirasd.

S az elsö szó, mely kelt és elhala,
Az ébresztő szó : már ez „tett" vala,
S az árva nyert a honban uj anyát,
Kit átok vert, megáldá nemzete.
S kit gunyhójából üzött végzete.
E gunyhóért találta templomát.
Nem kegy, nem egy hatalmas földi isten
Tévé, hogy im e templom álljon itten.
A közszellem parancsa épité föl
Segítve egy urtól csupán : — a néptől,
S a népnek temploma egy „tett" vala,
A hon uj élte szólott általa.
Nem volt e házhoz fényes környezet,
Nem palotasor, mely hozzá vezet,
Egy elhagyott sírkert volt e vidék,
Ellenséges sírokra építek.
Nemzetduló töröknek temetője,
Szólj itt alant s tanunak légy jelen,
Hogy a magyarnak fénye, jobb jövője,
Ellensége hamvából épülend.
Es lett, mi nem volt; lett egy uj teremtés.
Eszmék születtek, éltet foglalának.
Lett népe, hőse, hire, élte fent és
Alant a múzsák uj don templomának.
A nép erénye, nemzet összokási;
A multnak fényes nevü óriási,
A költő eszmeképe, ihlett álma
Jelentek itt élö alakra válva.
S mi legdrágább kincs élő nép elött,
Mi foglalkoztat szivet és velőt,
A nemzet nyelve, legszebb földi éke,
Itten talált oltárra, menedékre.
Mint egy ereklyetartó, melyben ősi szent
Örök-folyékony vérét tartogatják,
A nemzet nyelve itten megpihent,
Midőn más csarnokokbul űzve hajták.
Gyászévem át a zord ,,vasidőnek,"
Midőn a multnak minden építménye,
És a jelen alapja romba dőltek,
Te álltái, mint hajótörött reménye.
Mint őrtoronynak kúpja a tengerbe
Sülyedt város felett, ígéretül.
Te álltái, hogy még nincs minden leverve;
S mi elbukott, még ujra felmerül.
S e küzdelem, mely a gyászévekben folyt,
Ez több volt már, mint „tett" : ez „győzelem" volt.
De fátvol száll az ünnepély elé,
Midőn azokra visszaszáll az emlék.

vén,a szabad villanyosságot a felhatolt, ellenriemü tömecsek szám?
szerint leköti.
(A fémpózna t-.hát midőn nyelvünkön , villámszivó" ne¬
vet nyert, egyátalában nem szerepe után neveztetett el; inert
szerepétől vagy ,,áramlitó*'-nak vagy ,,lefegyverzö"iiek nevezhet¬
nők el.)
Az ily tökéletes villámhárítók a fönnebbi d) pont alatti tétel¬
ek teljesen megfelelnek.
Hajdan a fémpőznáknemhegyben,hanem gömbben vagy tompán
végződtek. Ezek nem áramlitván ki magukból a villanyfolyamot, &
fémpóznán roppant feszültség támadt, — miáltal a villámcsapás nem¬
hogy gyérült volna, söt gyakoribbá vált; mert ezek fólött még
azon felhő is, mely különben tovább vitte volna fegyverét, kisü¬
tötte, tartalmát; mivel a villámhárító fölálló végében, a fölmagasz¬
talt vágytárs, a közeg ellenállása legyőzésében közremüködött.Ha
az ily villámhárítók többi részei különben szabály szerint készitvék : a lecsapások legkisebb veszély vagy ártalom nélkül szintén a
földbe elvezettetnek.
Az íly villámhárítók a c) pont értelmében hatnak.
Vessünk egy futó pillantást a tökélytelen villámhárítók miveletére. Ha a villámhárító részei közt nincs fémi összefüggés,
vagy az elvezető nincs a nedves földdel tökélyes érintkezésben :
ugy annak részein, a v.-különités következtében, oly hatályos fe¬
szültség jöhet létre, hogy a villámhárítókból szikrák pattanhat¬
nak ki, melyek a közel tárgyakat — ha ég ;kenyek - - felgyújthat¬
ják, vagy megrongálhatják, líichmann szentpétervári tanárt (ki a
felhők villanyosságának kémlelése tekintetéből, az elvezetöt foly¬
tonosságában megszakította) hasonló módon fosztá meg életétől u
villámhárítónak csupán különités által nyert folyamát.Továbbá az
ily villámhárítókra a villám is gyakran lecsaphat, és minthogy
ezekben a villanybőség szabad folyása gátolva van, az elvezető
mellékes kicsapásokat eredményez, melyek szerfölött veszélyezte
tik a megóvandó épitméyt, és annak lakóit Azért a tökélytelen vil¬
lámhárítók inkább veszélyesek, mint hasznosak. Ide számitandók
még azon villámhárítók is, melyeknél az elvezető, hosszúsága ará
nyához mérve, igen vékony.
A villámhárítók.
Hogy az egész ké-szület létrészei közt szabályszerü folytonos
összefüggés
uralkodik-e,vagy sem: megtudhatjuk egy gálvánlánez
(Vége.)
és egy boussole segedelmével.
Midőn a* ily készülettel fölszerelt épület íöiött villanyos
Megtörténik, hogy a villám lesújt a legtökélyesben S2erkeszfelhő lebeg : ugyanakkor a fönnebbi elmélet szerint, magában az tett villámhárítókra is, de kárt nem tehet. Ugyanis ha a villanyos¬
egész épületben, - kivált annak fémrészeiben, - legkiváltképen sággal tulterhelt felhő rendkivül nagy sebességgel közeledik a
háritó felé vagy
nyulóhaegy
vagy több
idomult;
vagy annak&
pedig a villámhárítóban (azon okon is, mert ennek hegyére a felhő háritóhoz;
a különítő
felhőcsucscsá
alakja, gyors
átalakulással,
fóllilete
ha
hirtelen
megkisebbedett,
azaz
kiterjedésében
nevezete¬
kisebb távolból hat) a kötött villanyosságok elkülönittetnek, azon
sen
megfogyatkozott
:
ez
esetekben
nem
levén
elég
idö,
az ezen
végén
villanyosság, mely a felhőével hasonnemü, az elvezető
mozzanatok
által
nagyobb
mérvben
különített,
s
felmagasztalt
földbe szabadon élszélesztetik : az ellennemü pedig a fémpózna
hegye felé vonzatik. Kétségkivül a fémpózna hegyén magas feszült- villany-feszültség kiáramlitására, a kisütődésnek, a természet tör¬
ségnek kellene létesülni, ha itt egy bizonyos körülmény nem sze- vénye szerint, bekövetkeznie kellett. Rendkivüli kivételkép azon¬
ban jöhet elö még egy igen veszélyes eset is, mely a vil¬
repelne.
lámhárító föladatát meghiúsíthatja. Jelesül midőn egy nagyobb
Nevezetesen a szabad v i l l a n y o s s á g n a k azon kimagyaráz- szerű épülethez egy igen alant vonuló villanyos felhő közeledik,
hatlan sajátsága van, mikép az a csúcsokon vágyik felhalmo¬ ez, oldalaslag hatván a függélyes fémpóznára, különösen annak
zódni : ellenben a csúcsok, illetőleg finom hegyek, azt gyorsan hegyére, a villany - különitést a háritóban csekélyebb fokban
kisugározzák; mert a finom hegyek csekély anyag-mennyiségének okozza, mint magában az épitmény anyagában, ugyannyira, hogy
vonzereje sokkal kisebb, mintsem az a szabad villanyosságnak -~ a villámhárító feszültsége is inkább az épületnek felhöfelőli részére
feszültség miatt zsufolt — tömecseit visszatarthatná. Ennélfogva iranyzódik, azon pont felé t. i , mely a felhőhöz legközelebb esik;
a fémpózna hegyén az ellennemü villanyosslg, mindaddig, mig a ^kkor nem a villámhárítót, hanem az épületet éri elöbb a villám¬
felhő arra villanykülönitőleg hat, bőséggel áramíik ki. Minthogy csapás, a történhető veszély minden következményeivel. Ez eset¬
pedig a villámhárító az épület fém részeivel összeköttetésben áll legességek lehetlenitésére a term. tudósok azt javalják, mikép az
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legmagasabb tárgyra, á»foly a férnpóznába, — szaporítandó az mellékelvezetök sokba kerülnek. Vajjon e bajon nem lehetne-e az
ennek hegyén áramló villanyözönt. És minél hatályosabb a v. kü¬ által segitni, ha a fémpózna gömbön végződnék, melyből minden
lönítő felhő : annál erélyesebb a hegyen a villanyáramlás is. E- irányban, a caatacaillag alakjára, finom bosszú hegyek sugárzaná
szerint — rendes körülmények közt — sem magán az építményen nak ki? Igy a hegyeket sem volna szükség a drága erényből
sem a villámhárítón villany feszültség nem jöhetvén létre, a vil¬
fel
mert villátnsujtás
villátnsujtás esetén
esetén egyszerre
egyszerre több
több hegy
h g y fogván
g
készitni mert
lámcsapás teljes lehetetlen; melyhez még azon gátló eredmény is készitni;
k
ö
l
i
t
ö
hő
i
több
felé
oszolnék
járul, melyszerint a fémpózna hegyén dxis tartalommal kiáramló a villany-folyamot, annak örnlitö hőanyaga is több felé oszolnék.
villanymennyiség, a vonzás következtében folyton özönlik be a Egyébiránt a szokásos fémpóznákat is czélszerübb lenne háromfelhőbe, s annak bősz gerjedelmét részben vagy egészben kielégít- szögleHi nyult gúla alakjában készitni. melyeknek oldalaik egésa
Kik voltak, és eltüntek, a lángelmék,
Kg adta, és irigy föld elnyelé.
Nagy hősei a szellemi csatának,
Elhunyt müvészek, költők szellemárnyi.
Kik a küzdés fél utján elbukának.
Oh mily soká kell megjöttükre várni.
Mennél több nap borong le sírjaiknál,
Annál nagyobb a veszteség tudaltna,
Az ür nagyobb élö alakjaiknál.
A szellemkép még nőni látszik halva.
Nem egy vitéz, egy tábor volt egyenkint
Kincsek levének porrá : gazdagok
Valának, s azt mind elvivék magok.
A kincset, mit örökbe nem hagy senki.
S a kis világnak, moly ama nagyot
Negyedrész századon át tükrözi.
Van temetője már. Ki fáradott
Királyait, hol könynyel öntözi.
De köny hiába nem foly és halott
Porát hiába mély föld nem fediAz élöfának gyökere az ott.
Ki azt kitépetni nem engedi.
Otthon van a nép, a kit védenek
Az égben és a földben oda lent.
Az égben visszavágyó szellemek.
S a szív, mely még porában sem felejt.
Az ég sugara és a fold szerelme
Teremt virágokat s lángleikeket.
Aranykalász s aranynál fényesb elme
Születni fog, oh hon, mindig neked.
Felvirrad ujra boldogabb napod,
Melyben, mit vesztél, felvirulva lásd
Ki éjt adott, ad hozzá csillagot,
Ki ad halált, az ad föltámadást.
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hosszban homorúk, vagyis mélyen bevölgyeltek leimének. Igy aj
1) Szükség, hogy az áramlitó pózna igen finom hegygye
villany-kiáramlás nem csupán hegyeiken, de a szögletek élén is birjon.
özönölvén, kétségkivül mind a villámcsapás gyérítésére tökélyes2) Az összeköttetés a földdel, mindig nedves helyen, minél
bek, mind a rendkivülileg lesujtó villám felfogására sokkal inkább'nagyobb fölület által létesittessék; és az egész szerkezetben fémi
képesebbek volnának, mint a nyult kup idomuak, melyeknél a érintkezés uralkodjék.
müködés csupán egy pontra szoritkozik.
3) Az egész készület — és részeinek méretében a kellő arány
A német szövetségben a férnpózna egészen vasból készíttetik, megtartassék.
- lássék.
Bankos Károly.
íneiynek hegye az élenyüléstöl (rozsdásodástól) aranyozás által
védetik. Villámcsapáskor az aranyozás elillan, s a vashegy megHírlapirodalmunk a 18-ik században.
ömlik, miáltal sokat vészit áramlitó tehetségéből; elvégre pedig
(Vége.)
leend belőle valóságos „Saugstange."
A villámhárítók védköre, azaz azon távol, melyben azok a kö
A „M. Hirmondó" folytatását képezé a Bécsben kiadott „Magyar Kurir,'1
zelükben levö külön épületeket is megvédhetik, még szigorún meg¬ mely 1787-ben vette kezdetét és megszakasztás nélkül folyt 1834-ig48 évig;
határozva nincs. Kétségkivül a védkör kiterjedése arányt tart a alapitója volt Esztelneki Szacsvay Sándor ; melyet ő „Magyar Musa" mel¬
talaj- és az épitvények vezetö képességével. Némelyek a fentebbi léklappal szerkesztett 1793-ig, a mikor mind a két lap szerkesztését Décsy
méretben elöadott villámhárító védkörét 30 méternyi távolra be¬ Sámuel vette át, kihez 1798. szerkesztőtársul Pánczél Dániel járult. Mint
csülik. Mások ellenben tapasztalati adatokból azon következtetést különösséget megemlitem, hogy e lap mindenik szerkesztője elejétől végeigreformátus vallásu volt.
huz ák ki : miszerint a villámhárító csúcsa,a mennyivel fölülmulja
Midőn a „Magyar Kurir" melléklapjával egyedül volt a hirlapi téren,.
a tárgyak magasságát, ugyanazokat, kétszerannyi távolból bizton
1789-ben
Bécsben uj hirlap keletkezett: „Hadi és más nevezetes Történetek"
meg is védi. E tételt röviden igy fejezhetjük ki : a magasságok kü¬
czimmel 8-rétben, mely julius elejével indult meg, és melyet Görög Demeter,
lönbségének kétxzerege, egyenlő a védk'ör határával.
társával Kerekes Sámuellel irt; hetenkint kétszeí jelent meg. Ezen lap 1791.
És szükséges is ezen arányt a várak s nagyobb paloták vil- végével megszünt, azaz : csak czimét változtatta, és 1792. év elejével lett
lámháritóvali felszerelésekor figyelembe venni, s azokon több fém¬ belőle : „Magyar Hirmondó," mely szintén Bécsben jelent meg 8-adrétben,
póznát oly renddel elhelyezni, hogy az épületnek semmi része a az előbbeni szerkesztők megmaradtak; 1803-ban végezte be pályáját.
Szintén azon év t. i. 1792. kezdetével támadt Bécsben a „Magyar
védkörön kivül ne «ssék; — magában értvén, hogyha a fémpóz¬
nák mind a fövezetövel összekötvék, ugy egy másik főelvezető nem Merkurius," társával az „Uj bécsi Magyar Muzsával" Pánczél Dániel szer¬
kesztése mellett; megszünt e két lap 1798-ban.
szükséges ugyan, de mint ilyet, a legtávolabbi ponton, az elsővel
A „Hadi Történetek"-kel egyidőben támadt hazánk egy vidéki váro¬
átellenesen, szintén a földbe levezetni, nem fölösleges.
sában, az első önálló tudományos folyóiratunk. Rév-Komáromban három
Midőn oly épületek, melyek fém lemezzel fódvék, s a fém- irodalmi férfi : Péczely József reform, tanár mint főszerkesztő, Mindszenthy
födélzet egy folytonos egészet tesz, villám-háritóva1 volnának föl- Sámuel reform., és Perlaky Dávid evang, lelkészek egyesülve alapiták a
szerelendök : nem mulhatlan kellék, söt fölösleges, az elvezetőt a „Mindenes Gyiijtemény"-t, mely 1789. júl. 1-én Weber Simon Péter nyom¬
lemezek fölött is folyt itni. Ilyenkor elegendő a fémpóznát a kupola dájában Komáromban 8-rétü iven jelent meg hetenkint kétszer, és számait
legmagasabb csúcsán megerősitni; az elvezetőt pedig csakis a az akkori szokás szerint „Levelek"-nek czimezték; előfizetési ára helyben
kupola alja, vagyis a fémtetö legalsó részének tetszés szerinti 2 ft. 30 kr., postán küldve 5 rajnai forint egy évre. — Ezen lapban a szer¬
kesztőkön kivül számosan, az irodalmi téren jelesek, léptek fel dolgozataik¬
pontjából kell lebocsátani; arra vigyázván, hogy mind a pózna, kal; nevezetesen itt jelent meg Kis János „Belgrád megvételekor" czimü
mind az elvezető a födélzet fémanyagával szorosan érintkezzék. költeménye is (1790. III. negyed 379. L). Főczélja volt e lapnak Péczely
És minthogy a falak különben is a fémtető védelme alatt állnak : saját szavai szerint, .,hogy az asszonyokat s még eddig az olvasásban ke¬
a fémpóznák egész rövidek lehetnek. A kupolák csúcsán egy-egy véssé gyönyörködő Nemeseinket kapassuk az olvasásra, s a magyar köny¬
rézből készült csatacsillag, finom hegyi tüskéivel megaranyozva, veknek szeretetekre." Pártolás hiánya miatt 5-ik negyede már egyszerre
nemcsak teljesen pótolhatja a nyársalaku fémpóznákat, de a mel¬ jelent meg, ugy a 6-ik negyed is, melylyel e lap megszünt. — Érdekesnek
tartom a 4-ik negyed végével (1790. junius 30. XXVI. Levélben) közlött
lett, hogy azokat a minden irány felé ható tevékenységben fölül¬ szerkesztői panaszt itt egész terjedelmében közölni, mely egyszersmind vi¬
mulja, még csinos diszitményül is szolgál.
lágot vet az akkori szerkesztési calamitásokra :
Ezek után már mondanom sem kell, hogy miképen rögtönöz¬
,,A 105-dik lapon azt ígértük volt, hogy a mi érdemes Olvasóinknak
het az olvasó magának ideiglenes villámhárítót, a gabona- és neveiket, s a bé-vett és ki-adott költségnek Summáját ki fogjuk nyomtatni.
takarmánynemüek ég alatti halmazának megvédésére. Ugyanis De mivel minden érdemes Olvasónknak utánna kellene tenni, megküldötte
egy hosszabb vagy rövidebb ostorfára üttessen a kovácscsal egy é az 5 forintokat, vagy nem; sokan pedig vagynak még ollyanok, a kik
3—5 arasznyi hegyes vasat, azon kikötés mellett, hogy azt be ne felől reménységünk van, hogy meg fogják küldeni : hogy az illyeneknek kisszurkolja, melynek az ugynevezett köpüje mellett alkalmas füle sebbséget ne szerezzünk, a Neveknek ki nyomtatások elmarad. — Tsak azt
legyen láncz vagy huzal fölvételére Állítsa ezt föl, vashegyével említjük azért, hogy itt körül belől 40-en, Postán pedig 97-en olvasták,
azokkal együtt, a kiknek ingyen küldöttük, ezen fél esztendőben e' Gyűjte¬
fölfelé az asztag vagy kazal közepébe; a vashegy e czélra alkal ményt; de közel egy negyed része a pénzt még bé nem küldötte, úgy hogy
matos fülével kapcsolja össze az elvezetőt (például a vontató- valamint az elmúlt fél esztendőben, úgy ebben is, más fél száz forintnál
lánczot, vagy a helyett vékony rézhuzalokból álló sodronyt) és a többel kellett a magunkkéból a költséget pótolnunk. — Azon érdemes Ura¬
legrövidebb vonalon bocsássa le a földig; ha ott közel valamely kat, a kik még a Gyűjteménynek árrával tartoznak, kérjük a magok nemes
természetes viztartó volna, merítse el abba kellőleg az elvezető Vérekre sKeresztyénségekre, hogy a mi nagy kárunkat tekintvén, azt meg¬
küldeni méltóztassanak."
végét; de ha nincs : ásson gödröt, miglen nedves földet ért, illesz
még
szen bele egy nagyobb darab fémlapot (teszem : egy nagy réz- .,, Mult
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°k 1'90-ben Szebenben megjelent elsö erdélyi magyar lap : „Maqyar
tepsit, rosz vasajtót, vaskályhadarabot stb.) hozza _ ezzel szoros Hirvivi}« Fáhián Dánid
e s Cserei Elek szerkesztése mellett; ez azonban
érintkezésbe az elvezetőt. Ha letemeti, j ó ; egyébkint a nélkül kevés idő mulva megszünt. — Ezután a Pethe Ferencz által irt és Bécsben
is megjárja. A villámhárító kész. — Figyelmeztetésül meg-i 1796-ben kiadott elsö gazdasági folyóiratunk : „Magyar Ujság, mely Majegyzem, mikép e készületet derültebb időben kell felállítani, | gyár és Erdély országban a Mezei'gazdaságot erányozza,\a,gy: Gazdaságot
adott hetenkint
egy ivet, összesen
52 számot.
mert
villamos
időben atett
felszerelés
nagya láncznak
veszedelemmel
— \t*élozó^
Újságai-rétben.
Az év elejével
indult meg és végével megszünt;
Hasonló
készületekkel
kísérletek
vagy jár.
vezető¬
Ugyanezen év 1795. őszén adott ki Csokonai Pozsonyban előfizetés
nek szándékos megszakításakor, nem egy physikusnak kerül¬
tek életébe. — De ha egyszer a felszerelés kellőkép yéghezvitetett, utján egy szépirodalmi heti lapot: „Dietai Magyar Músa" czim alatt, mely¬
ből azonban csak l l szám látott napvilágot.
mindaddig, mig annak részein szakadás létre nem jő; vagy aföldbe
Ennyire terjedt a mult században kiadott rendszeres magyar hirlapok
tett vaslapot a rozsda meg nem emésztette : a veszély a lehetősé¬ száma; ide sorozandók még a következő időszaki folyóiratok és gyűjtemé¬
gen kivül esik; akármikor is bátran érinthetjük az elvezetőt, vagy nyes munkák : „Magyar Muzeum" melyet Kazinczy Ferencz, Baróti Szabó
az ezt képviselö lánczot. És ha villám-viharos éjeken az ostorfa Dávid és Bacsányi János szerkesztettek Kassán, és Pesten adtak ki, 8-rét¬
vashegyén égő lángot (fénynyaláb, sz. Ilon tüze) látunk : ne es ben. 1788-ban juliusban indult meg, és negyedévenkint adatott k i : „a honi
sünk kétségbe! jó jel az : mely villámhárítónk jó rendben levő nyelv és poézis csinosítását" tűzvén ki a szerkesztők főczélul, saját művei¬
ken kivül több idegen, de becses dolgozatokat közöltek. Kazinczy a lap
állapotát, s villany-áramlitásbani munkásságát jelöli.
szerkesztésébe csak az elsö negyedben folyt be, de azután is segitette azt
Egy visszapillantással foglaljuk is már össze röviden a vil¬ munkáival. A kiadást, a nyomdász lelkiismeretleneége késleltetvén, a folyó¬
lámhárítók mulhatlan kellékeit.
iratból a 2-ik negyed csak 1789. elejével jelent meg, ugy a többi része is

Vasárnapi Ujság 34-ik számához 1882.
Magyar és német lapok folytatták már rendes pályájokat, midőn 1783
t. i. a 2-dik kötet teljesen csak 1792. évvel jött közönség elé, s ezzel a vál¬ julius elejével az elsö szláv lap megjelent Pozsonban „Presspurske Noiuiny"
lalat befejeztetett.
,
. „.
I czim alatt, mint azon év márczius 29-én kiadott programmból kitünik, a
„Orpheus" havi folyóiratot inditott meg Kazinczy, Széphalmi Vincze ! szláv nyelv néhány pártolóitól életre hozva, Tállay Daniel költségén Lanálnév7 alatt,
g j a .: „Í.JU«C,„
„..„„.. . „, azoigazabb
_.
alatt. tülorajza
Előrajza szerint
szerint m
tárgya
„a józan &gondolkozás,
izlés i derer János Mihály nyomdájában, később Weber Simon Péternél nyomtatva,
és nyelv tökéletesítése, hová leginkább a Poézis tartozik, s a magyar Tor | szerkesztője volt Leska István, a. magyar szláv evang, egyház kántora és a
ténetek." Ezen szép czél és törekvéshez csekély szerencse járult. Az I-ső ' polgári evang, iskola tanítója; hetenként kétszer 8-ad rétü féliven jelent
füzet februárban került ki sajtó alól Kassán Landerernél, az utolsó, az az| mag, közönséges hirlapi tárgyon kivül, tudós hirdetéseket ia foglalt magá¬
8-dik füzete 1791-dik évi septemberben jelent meg. „A nyomtató gazsá-ga ban. 1785-bea Leska a prágai evang, egyház lelkészévé neveztetvén ki,
miatt, a ki l l hónap alatt 2 árkust nyomtattatott, a 8-dik darabnál félbe¬ Viszkidtnszky János vette által a szerkesztést; és midőn ez deczember
szakadt," igy ir Kazinczy Kishez 1793-dik évi julius 27-én.
28-án Felső-Szelybe hivatott mög lelkésznek, 1786. elejével Kromp István
Egy másik vidéki városban, jóllehet szint oly küzdelmekkel, inditák folytatta a szerkesztést, ki Leska ói Viszudenszky utóda volt a tanitói
meg ifj. Kármán József és Pajor Gáspár az „Uránia' czimü,,negyedei irást" széken. Ezen év végével a lap be végzé pályafutását. — „Stare Nowiny li„a szépnemnek mulattatására és képzésére;" mely 1794-ben Váczon látott ternjho Um".nj." Ezen havi folyóiratot Beszterczebányán 1785-ben Dolenapvilágot, — de még ugyan azon évben elakadt a 3-dik füzettel.
schal mosóczi, Plachi sz. mártom, éillnllicska imglódi lelkészek adtak ki, de
Ide sorozhatók még : a Sándor látván által Győrött kiadott „Sokféle" nem sokáig tartott.
czimü gyüjtemény; tartalmát enc/clopae likus összegyűjtött apróság, köz¬
Ezzel bevégeztem a mult századbeli hírlapirodalmunk ismertetését.
ben sok érdekes magyar történeti és nyelvészeti czikkek tevék. Megindult Kitünik ebből, hogy mig a század elejével alig tarthatá fenn magát két
ezen gyűjteményes munka 8 rétü könyvalakban 1791-ben és tartott 1801-ig,
lap, jelenleg mindenkinek, ki csak némi kis műveltségre tart igényt,
mely évben a 8-dik kötettel megszünt. — Molnár János „Magyar Könyv¬ | rendes
oly
mindenap kenyér;
y
oly
napi
szükségévé válta hirlapolvasás, mint a mindennapi
nem
háza" 8 rétben Poz3Oayban és Pesten jelent meg 1783-ban és í\>lyt 1803-ig, is csüggedhetünk
hírlapirodalmunk jövőjén, ha figyelembe veszszük, hogy
összesen XIX. szakasz, vagyis kötet jelene meg belőle, tartalmit minden jelen év elejével a magyar hirlapok száma már is hatvanra szaporodott!
nyelven megjelent, hazai és külföldi könyvek kivonata, és birálata tevék. j Hogy mennyire felelnekmeg ezek czéljoknak? annak megitélése más térre
— Erdélyben 1793 évvel indult m<3g Benkö Ferencz „Purnassusi Időtölté¬ i tartozik.
Szinnyei József.
sek" czimü folyóirata, melyből 1800-ig 7 füzet jelent meg.

T A K H Á Z.

A „Zenészeti Lapok" szerkesztője e felhivást a következö
óhajtással kiséri, melyet részünkről is örömest aláírunk :
E korszerű s lelkes felszólitásnak csak mielőbbi s mentői nagyobb
Minden rosznak megvan a maga jó oldala!
Lehetetlen e példabeszéd alaposságát bs nem ismernünk, ha tekintjük, mérvbeni sikert kivánunk. Azonban el nem mulaszthatjuk t. felszólító urat
hogy árva hazánk jelenlegi mostoha sorsában a politikai térről leszoritott figyelmeztetni arra, hogy jelenleg nem működik már azon nagy városok pél¬
egészséges erők mennyi szorgalommal, mily bámulatos kitartással s siker¬ dája szerint szervezett dalárdaegylet a fővárosban, mely pár évvel ezelőtt
rel fordulnak azon térre, hol a mozgás szabadabb, s oly eszközök léteznek, oly szépen virágzott s közel 7 — 800 működő s pártoló tagot számlált Thill
melyek a nemzeti nagy czél kiviteléhez, hazánknak az európai müvelődés Ferdinand lelkes igazgatása alatt. A lázas politikai viszonyok majd a ké¬
sőbbi mindent elhalni engedő apathia e szép jövőjű egyletnek is elmetszé
szinvonalárai emeléséhez, aránylag tényezőkül tekinthetők.
Még alig hangzott el a hazánk anyagi érdekei előmozditása tekinteté¬ életerét. Az egyetemi ifjuság dalárdája pedig sokkal ingatagabb alapdkon
ből országos tekintélyek vezérlete alatt meginditott vasuti hálózat terve; nyugszik, minthogy ily nagyszerű központosításra képes lenne. — Őszintén
még füleinkben cseng egy lelkes honleánynak, a szinmüvészet s zengzetes bevalljuk tehát, hogy e részben csak a t. felszólitó ur által is felhívott Thill
nyelvünk terjesztése tárgyában tett nemes buzdítása s példaadása; még Ferdinánd-ot tartjuk azon egyedüli egyéniségnek, ki ismét élére állván az
hallani véljük a nagyszerű eredmény elősorolásait, melyeket a nevére büszke ujból szervezendő fővárosi dalárdaegyletnek, az elérni szándékolt nagyszerű
magyar nemzet terményeinek kiállítása, természettől nyert ügyességének s eredményeket szokott s ismert kitartása, ügyszeretete s szakértelmi képes¬
hajlamainak kiképezése s szorgalma által, a müvelt külföld eiőtt aránylag sége által valösitani képes. — Az ország minden nagyobb városában, köz¬
és a körülményekhez képest szépen kivivott : s már ismét és ismét ujabb ségeiben alakulnak már dalárdaegyletek. S valóban pirulni kell, hogy a fő¬
jelenségek mutatkoznak, melyek mind oda iranyozvák, hogy a külföldnek városban nemcsak nem alakul uj meg uj, de a már virágzó is feloszlásnak
megmutassuk, miszerint nem ugyan szuronyok tekintetéből, hanem a szel¬ indult. — Ragadja ismét Thill ur kezébe a zászlót; szedje össze az egyko¬
lemi müveltség alapján-velük megmérkőzni, nálunk a jóakarat soha sem rinak romjait, elevenitse fel az egykori lelkesedést s mutassa meg, hogy szi¬
lárd akarat minden gátak ellenére is képes győzelmeskedni. — A számos
hiányzott.
Minden haladásnak indult s minden szellemi fegyver mozgásba téte¬ hazai dalárdák mint testvérek kérik erre a hazai müvészet s müvelődés érde¬
kében!"
tett, hogy önmagunkat némileg kárpótoljuk.
Mindezen mozgalmakat csak azért hoztuk fel, hogy a közönség figyel¬
A budai országos szoló- és kertész-iskola.
mét, a müvészet egyik mostohán kezelt s elhanyagolt ágára figyelmeztessük
A magyar Gazdasági Egyesület szőlész- és kertész-képezdéjeben fulyó
s e tárgyban egy szerény inditványnyal lépjünk fel.
A figyelmes vizsgálódó előtt lehetetlen volt fel nem tünni, hogy augusztus 28-án fog meg tartatni a nyilvános vizsga délután 4 órakor Bu¬
ujabb időkben alig van város vagy népesebb hely, hol kisebb-nagyobb dán az országos szőlő- iskolában.
Figyelmeztetjük, és szivesen meghívjuk intézetünk ez ünnepélyére az
számu alkalmas egyénekből ugynevezett dalárda-egyletek ne alakultak
volna, melyek kisebb-nagyobb eredménynyel mind gyönyörü népdalaink ügybarátokat, minthogy intézetünkből az idén már 12 fiatal ember keresztül¬
betanulásán s terjesztésén fáradoznak.
esvén a vizsgákon, ki fog lépni a praktikus élet terére, mint elméletileg és
íly egyes dalárdák azonban, üdvös eredménynyel működhetnek s a •yakorlatilag felavatott apostola e szakoknak.
Figyelmeztetjük továbbá egyuttal a Gazdasági Egyesületek és közsé¬
helyi érdekek- s igényeknek megfelelhetnek ugyan, azonban elszigeteltsé¬
gek elöljáróit, s szintugy az egyes szülőket is arra, hogy még egész oktober
güknél fogva nagyobbszerü eredményt fel nem mutathatnak.
Lehetetlen e helyen — talán elfogultsággal, de semmi esetre sem kép¬ kezdetéig egy két ifjut az intézetbe képesek vagyunk befogadni, az eddig
zelgésből — egy képet magunk elé nem idéznünk, azt tudniillik : midőn — is szokásban volt feltételek alatt t. i. a tanítvány fizet mindennemü ellátása
más országok szokásos eljárásait követve — hazánk történetének valamely és tartása fejében, — a ruházatot ide nem értve, — az I. évben 105, a I I .
ünnepélyes pillanatában, az összes magyarországi dalárdákból kiválogatott, 84, a III. 63 ftot o. é. Köteles a 3 évi tanfolyam alatt télen át magát a szak¬
s e czélra összegyűlt 2—3000 egyén ajkairól szükséges zenei képzettséggel tudományokban, nyáron át a szőlész- és kertészeti munkákban gya¬
s még több lelkesedéssel hallanók azt a gyönyörü imádságot, mely igy kez¬ korolni. Hogy ezekre képes legyen az ujoncz, kell :hogy legalább is 16 éves
legyen és olvasni és irni tudjon magyarul, vagy szükség esetében legalább
dődik : „Isten áldd meg a magyart!"
Bővebb és kimeritő értesitést ad levélbeli
megkeresésre
az alólirt.
Dr. Entz
Ferencz igazgató.
Mi e pillanatot annyira ünnepélyesnek, annyira nagyszerűnek képzel¬ németül.
Kelt Budán 1862. évi augusztus 19-én.
jük, hogy lehetetlennek tartjuk, miszerint az a nagy hatalom oda fenn az
égben rá ne mondja az Amen-tl
Irodalom és müvészet.
Felhívjuk azért röviden a tudomásunk szerint Pesten is székelő da¬
+ (Megjelent uj könyvek.) Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalából ismét
lárda-egyletet s annak sok érdemü igazgatóját Thill Ferdinánd urat, hogy
mint központi s igy vezérszerepre hivatott egylet, álljon élére az ügynek, több érdekes mű került ki egyszerre, névszerint :
„Költemények." Irta Dalmady Gyözö. A diszes kiállitásu 26) lapra
tegye magát a többi egyletekkel összeköttetésbe, s a kivitel, valamint a
nagyszerü eredmény nem fog kimaradni! — Halász József, a Szegszárd; terjedő könyv 89, legnagyobb részt lyrai költeményt foglal magában melyek
közt nehány fordítás is van Beranger, Hugó Viktor és Lamartine koltedalárda alakitója.

Szózat a honi dalárdák érdekében.
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4- (Gyümölcs- és terménykiállitás Pesten ) Az első magyar kertészmenyeiből. A ki a jelen költeményfűzéren csak futólag is végig megy, meg¬
gazdászati
ügynökség f. évi nov. l-töl 15-ig a nemzeti Muzeumban gyügyőződhetik, hogy az költészeti irodalmunknak díszére válik. A könyv Nyáry
mölcsés
terménykiállitást
rendez melynek jövedelme a Muzeum, a budai
Pálnak van ajánlva, s kapható 1 ft. 50 krért.
népszinház
s
a
magyar
gyümölcsfajokat
rajzoltató vállalat közt fog felosz¬
„Két élet." Szeszélyes regény két kötetben, irta Jósika Miklós. Ára 2
tatni.
A
kiállitás
programmja,
mely
Kubinyi
Ágoston, báró Nyári Gyula és
ft. Ajánlat helyett közöljük a szerzőnek előszó helyett irt következő sza¬
Girókuti
P.
Ferencz
által
van
aláírva,
e
napokban
bocsáttatott ki, s fölké¬
vait: „Ki a szeszély ábrándjai alatt szereti az egészséges valót fölkeresni,
könnyen reá fog arra találni; — a ki pedig csupán mulatni akar s a sorok retik abban minden hazafi, hogy gyümölcs, termény és kertészgazdászati esz¬
közt olvasai nem szeret — — legalább párszor nevetni fog; s ez is jobb közök minél számosabb beküldésével, a vállalatot elősegitni sziveskedjenek.
Minden kiállitandó tárgy, a megnyitás előtt négy nappal, a Muzeumba kül¬
mint semmi, most, mikor oly kevés ember van, ki szivéből nevethet.
dendő be ily czim alatt : „A kertészgazdászati tárlat rendező választmá¬
„Az Á'latország képekben." A mulatni (és tegyük hozzá : tanulni) nyának." A kiállitáshoz járulási szándék okt. l-ig az ,,első magyar ker¬
szerető ifjuság használatára irta Sárvári Eiiry Andor." Az igen szép kiálli¬ tészgazdászati ügynökségnél" (Józseftér 14. sz.) bejelentendő. Kiállitási
tásu s 247 kis negyedrét lapra terjedő könyv, 122 fametszvénynyel van di¬ tárgyak : Gyümölcs, zöldség, virág, szőlő, mindennemü mezei és kerti ter¬
szitve. Ara 2 ft.
mények, ezekből gyártmányok, erdei fadarabok mindenféle állapotban, mé¬
,,Nemzetgazdaság- és 'pénzügytan.1' Rendszeres tan- és kézikönyvül hészethez és selymészethez tartozó mutatványok, mindenféle gazdasszonyi
irta Kautz Gyula. Ezuttal a jeles munka első fele jelent meg, mely 304 sürü. czikkek, kisebb kertészgazdászati tervek, rajzok stb. A legkitünőbb tárgyak
nyomott lapra terjed. A második fele októberben fog megjelenni. Ara 4 lt. ezüst- és bronczérmeket, pénzjutalmakat vagy dicsérő okleveleket kapnak.
„Magyar Törvénytár," melynek megjelent első kötete magyar váltó/\ (Libay Samu két remekkészitményii ezüstszobra,) melyről lapunk¬
kereskedelmi és csödilleti törvények érvényben levő szövegét hozza, tárgy¬ ban már régebben emlékeztünk, legközelebb Pestre érkezik s valószinüleg a
mutatóval ellátva, összeállitotta Babos Kálmán. Zsebkiadás. Ara 1 ft.
műegylet helyiségeiben lesz közszemlére kiállítva. A szállitási költségek fel\,.(Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi műkereskedésében megjelentek : 1) ezésére a szliácsi fürdőben hangversenyt rendeztek, a a rendező bizottmány
„Éljen 0 !" Csárdás, zongorára szerzé Csillag Józsi. Ara 60 kr. 2) „Nehéz nemzeti Muzeum igazgatóságához levelet intézett, melyben a nevezett
idök járnak .'•' Cfárdás, zongorára Csillag Józsitól. Ara 60 kr. 3) „Da¬ gg müvészre felhivja az igazgatóság figyelmét s azon óhajtását fejezi ki
lárda-négyes" (Rákóczy-quadrille) zongorára szerzé Nyisnyai Gusztáv. ogy vajha a két remek szobormű a Muzeum számára megszereztethetnék
Ára 60 kr. 4) „Répertoire du theátre national, petites fantaisies faciles et diután a Muzem pénztára erre aligha képes leend, a szükséges összeg köa-"
•"
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dakozás utján lenne előteremtendő.
© (Iparmükiállitás Szegeden.) A csongrádmegyei gazdasági egyesüet f. évi okt. 3. 4. és 5-ikén Szegeden gazdasági iparműkiállitást rendeZongorára
.
zend. Az ebben résztvenni kivánok a kiállitandó tárgyak jegyzékét Okrutsz„Trieszti kéjvonat" franczia négyes. Szerzé Pekarek V. Ára 60 kr.
Aurél egyleti titkárnak Szegedre szept. 15-ig küldjék be.
/ \ (Köváry László) szept, hó 1-én veendi át a,,Korunk"szerkesztését.
© (Szigligeti Annát) a nemzeti szinház igazgatósága szerződtette
Köziutézetek, egyletek.
Nagy Luiza helyébe, ki megszünt színházunk tagja lenni.
0 Lapkitiltás.) A turini „Les Nationalités" czimü lap az osztrák bi¬
— (Pályázat.) A pestbudai hangász-egyleti zenedénél a fuvola-tanári
rodalom határain belől eltiltatott.
állomás az előbb arra alkalmazott tanárnak halála következtében, ürese¬
A (-4 „Magyar Tudományos Értekező") ezimü, Knauz Nándor és désbe jővén, tisztelettel felszólittatnak mindazok, kik ezen tanári állomást
Nagy Iván által szerkesztett tudományos folyóiratból megjelent a 2-ik kö¬ megnyerni kivánják, hogy képességeiket bizonyitó okmányokkal ellátandó
tet I-ső füzete, következő tartalommal : Országos gyülölet. Országos tisz¬ folyamodványaikat Ritter Sándor egyleti titkár urnál f. évi szeptember hó
telet. Botka Tivadartól. A madár, Majer Károlytól. Mátyás király könyv¬ 15-ig benyujtani sziveskedjenek, kinél egyszersmind a feltalálók iránt a
tára Konstantinápolyban, Toldy Ferencztől. Görög források a scythák szükséges felvilágositást kaphatni.
történetéhez, Télfy Jánostól. Könyvszemle, Szilágyi Sándortól. Oklevéltár
© (il pesti árvaleányház növendékeinek számít) hatról 12-re emelik,
b. Nopsa Ferencztől. Végül a Tárcza.
mi az intézet örvendetes gyarapodását mutatja.
© („Nef'elejtsek.") íly czimü versfüzér jelent meg Pozsonyban Lasst
-|- (Irói segélyegylet.) Emiitők közelebb, hogy a szabadszállási város¬
Lajostól. A költemények három osztályba vannak sorozva, következő czi tanács az irói segélyegylet részéről eladás végett hozzaküldött sorsjegyeket
mek alatt : Egélyes koszoru; Nemzeti bokor; Emlények és vegyesek. Ár; mindjárt másnap visszaküldte. A tény csakugyan való, csupán azon különb¬
séggel, hogy a sorsjegyeket nem a tanács, hanem csupán egyik tanácsnok,
nincs följegyezve.
-f- (Az aradi „Alföld" szerkesztését) Környei János Székesfehérvár ki a szállítmányt felbontotta, küldte vissza, daczára egy másik társa ellen¬
zésének. De hogy az illető tanácsnok korántsem a lakosok óhajtása szerint
tanár s e városnak volt alk. főjegyzője veendi át.
+ (Uj politikai röpirat.) Zichy Antaltól ily czimü röpirat jelent meg cselekedett, annak bebizonyítására egy szabadszállási tudósitó fölemlíti,
hogy épen az irói segélyegylet sorsjegyeiből 50 darabot, mely egy ottani
legközelebb : „Magyar szabadelvü-conservativ politika."
-f- (Mosonyi „Almos" czimü uj magyar dalművén), melyhez a szövege magánegyénhez eladás végett küldetett, ugyszólván a nép elkapkodta, a
Szigligeti irta, nagy szorgalommal dolgozik, a két első felvonást már telje kik pedig ahhoz nem jutottak, keresik az alkalmat, hogy szerezhessenek.
sen bevégezte, még egy felvonás van hátra, melylyel őszig szintén késze
akar lenni. Remélhető tehát, hogy (ha ugyan keveset nem mondunk) egy é
Közlekedés.
alatt szinre kerül. Nálunk egy uj opera betanulása több időt igényel, min
G (A Tisza a nagy szárazságban annyira megapadt,) hogy Szolnokon
megirása. Nem csoda, szegény zenekarunk uj darabok betanulásával rend
felül gabnával és repczével megrakott 13 hajó kénytelen vesztegleni, sem
kivül el van foglalva. Azért látunk annyi uj darabot.
lőre, sem hátra nem mozdulhatván, mert a viz mélysége jelenleg nem több
Egyház és iskola.
másfél lábnál.
0 (A nagyvárad-brassói vasut épitésére gr. Mikes Benedek) 10,000
[\ (Kegyes adomány.) özv. Gyürky Pálné, szül. gr. Vay Erzsébet, a
napszámost,
vagy ennek váltságaul 4000 ftot ajánlt meg; ezenkivül a kraszpesti ref. főiskola javára ujolag 100 ftot adományozott.
nai birtokain áthúzódó pálya részére egy mérföldnyi térvunalt, valamint
© (Ref.papszentelés.) Debreczenben folyó hó 9-én ref. papszentelés az indóház részére szükséges helyiséget, s az építéshez megkivántató fenyűvolt a nagytemplomban, nagyszámu népség jelenlétében. Fölszenteltetett fát dijtalanul fogja átengedni. Ugyane czélra Brod Péter 100 gyalognap39 egyén, kiknek megvizsgáltatása aug. 7- és 8-án ment végbe. A fölszen- izám árát, 60 ftot ajánlt. Nem hallottuk, hogy az arad-szebeni voualt
telést Balogh Pál superintendens eszközlé.
lletőleg is hasonló áldozatkészség nyilvánulna a másik részről.
-+- (Iskolai tudósitványok.) V. „Tudósitvány a holdmező-vásárhelyi
/\ (A steinbruck-zágrábi vasutvonalt) okt. 4-én nyitják meg.
helv. hitv. ev. gymnasiumról 186'/.,." A füzetet Szikszay Károly, holdmező¬
vásárhelyi elhunyt tanár felett tartott emlékbeszéd nyitja meg. A taninté¬
Balesetek, elemi csapások.
zetben a következő nyolcz tanár müködött : Deák Sándor, Fejes István,
Futó Mihály, Kiss Gusztáv (ez évben igazgató), Komáromi Dániel, Magyar
-j- (Öngyilkosság.) Tordán egy közel 90 éves aggastyán buskomorAntal, Soós János, Vitéz Lajos. A tanulók száma ez év végén volt 128, ságból főbelőtte magát.
ezek közöl helv. hitv. 81, r. kath. 17, héber 18, ág. vall. 10, görög n. e. 2;
-f- (Öngyilkosság.) Nagy-Szombatban egy 40 éves festőlegény azért
— vidéki 24, helybeli 104.
akasztotta fel becses jó magát, mert óráját ellopták. 0 tehát egy rongyos
zsebórát többre becsült, mint saját életét.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (Tüzvész Pilisen.) Tolnamegyei Pilis községben júl. 29-én kiütött
4- (Iparengedélyek.) Pestváros hatósága febr. 12-ike óta, mely napon tüzi veszély, egy óra alatt 42 polgártárs lakházát hamvasztotta porrá. —
az 1859-iki osztrák iparrendszabály ujolag életbelépett, 765 engedélyt Az elégett házak egy ré3ze az első magyar biztositó-társulatnál, más
adott különféle iparvállalatok megkezdésére. Nem mondhatni tehát, hogy része pedig az ugynevezett Phönix-társulatnál volt biztositva. A magyar
társulat felügyelője Pestről a vész után rögtön megjelent, és a szerencsét¬
nem iparkodunk.
lenek kárát, minden kárvallottnak teljes megelégedésére kifizette. — Ellen¬
© (Lókiállitás és lóversenyek.) A hevesmegyei gazdasági egyesüle ben a Phönix-társaság ügynöke, ki ezelőtt pár hónappal sippal dobbal csőTörök-Szetit-Miklóson szept. 14-én lókiállitást rendez. Aradon pedig okt ditette biztositás végett az embereket zászlója alá, még mélyen hallgat és
25. és 26-án lóversenyek lesznek.
nem fizet. — Köszönet a magyar társulat szives készségeért, melyet oly
l\ (Bukások.) A „Hortobágy" irja, hogy Debreczenben négy keres hamar éreztetett velünk kárvallottakkal. — Egy kárvallott.
kedő bukott meg egy hét alatt.
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0 (Tüz-vész.) A miskolczi porczellán- é3 kőedénygyár f. hó 7-én a
/\ (Fürdői emlékünnep ) Tepliczben f. hó 29—31-én ülik meg e fürdő
lángok martaléka lett. A magyar biztositó-társaság ez égésnél 16,000 ftig 1100 éves fennállásának emlékünnepét. Bécsből, ez alkalomra kéjvonat
van érdekelve.
rándul Tepliczre.
+ (A bécsiek kéjutazást) terveznek Velenczébe és Paduába.
üli ujság ?
® (A létesitendő magyar gözhijótársaság gyártelepül) az uj-pesti szi¬
0 (Kitüntetés.) Gr. Forgách főkanczellárur ő excja, elismeréseül azon getet szemeié ki, s a kincstárral, mint tulajdonossal már akudozásba is lé¬
buzgalmának, melyet a papi tized kármentesítése dolgában tanusitott, a pápa pett, annak 32 évre haszonbérbe vevése miatt. Medgyaszay kapitány e szi¬
getet a napokban megvizsgálá, s gyártelepi helyiségül minden tekintetben
által a Krisztus-rendjellel diszittetett föl.
© (Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedelemmel Hatzl Antal, vad¬ alkalmasnak találta. Igy irja a „P. Llyoyd."
+ (Eyy ember, ki kétszer halt meg.) Több lap irja, hogy Budán e na¬
kerti orvos „Szarkási"-va., Bildhauer Jakab, pesti lakos „Képessi"-re,
Hayde Ödön, sátoralja-ujhelyi lakos „Pogány"-ra, változtatták vezetékne¬ pokban halt el a 96 éves szőlőkapás, Beimel Márton, kinek koporsóját 80
gyermeke, unokája és másodunokája kisérte. — Mi ugy tudjuk, hogy Bei¬
veiket.
-f- (Járdaszabályozás.) Pestváros hatósága ujabb" rendeletet adott ki mel halálát már több héttel ezelőtt jelentették a lapok; e szerint tehát ak¬
a házak előttijárdák szabályozására, a mire ugyan nagy szükség volna, de kor fől kellett támadnia, hogy „e napokban" ismét meghalhatott légyen.
-f- (Uj neme a kéjutazásnak.) Maros-Vásárhelyen két uriember 10 ftfélünk, hogy ez ujabb rendeletnek is csak annyi a haszna, mint a kecske¬
ban fogadott, hogy egyik a másikat a város széléig talicskán kitolja. Az
méti malomnak.
^ (Uj vendéglő Pesten.) A dorottya-utczai Almay-házat vendéglővé illető a 10 ftot meg is nyerte. Meg is szolgálta becsületesen.
+ (Egyférfi, ki nagyon szeretett házasodni.) Mig vannak sokan, a kik
szándékoznak átalakítani, melyet hirszerint Mihalek fogna bérbe venni.
-f- (Czáfolat.) Azon, több lapba átment hir, mintha Pestváros tanácsa a nőtlen élet kényelmét a világért sem áldoznak fel, addig Oxford angol
a bécsi kéjutazók fogadtatására 6000 ftot utalványozott volna, alaptalan. városban találkozott egy szabó, ki annyira szeretett házasodni, hogy nem
Bécsi atyánkfiai, ha jőnek, saját zsebök s a magán vendégszeretet rovására kevesebb mint hét nővel köttette magát össze az oltár előtt. A mi sok,
megárt, azt mondja a példabeszéd; ezt a mi szeretetreméltó oxfordi sza¬
teendik látogatásukat.
•+- (Pest városát veszély fenyegeti.) Sietünk a közönség megnyugta¬ bónk is keserüen tapasztalta, mert a törvényszék többnejüsége miatt hat
tására legelőször is kijelenteni, hogy nem Garibaldi jő, e részről nincs mit évi börtönre itélte.
+ (Karlsbadi hirek.) A „P. Napló"-nak irják, hogy Karlsbadban az
tartanunk. A veszély a pesti lőportoronynak a városhoz közelségében rejlik.
Mikor e lőportornyot épitették, akkor még jó tova volt a várostól, mig idegenek nemzeti öltönyeinket igen szépnek találják, s van eset rá, hogy
most már tőszomszédságában van; természetes, hogy nem a lőportorony némely külföldi nők egyes részleteiben utánozzák. — A magyarokkal ott
jött közelebb a városhoz, hanem megforditva, a város közeledett a lőpor¬ legörömestebb társalognak a lengyelek. E két nemzet fiai egy vendéglőbe s
toronyhoz folytonos terjedése által a vasut felé. Ebből még nagy baj szár¬ egy kávéházba járnak, hol lengyel és magyar ujságokat is olvashatni. A
mazhatik; ha a lőportorony, melyben 1500—2000 mázsa lőpor szokott ren¬ közebédeknél a lengyelek csak a magyart fogadják el és hivják meg vendé¬
desen tartatni, fel találna lobbanni, sok ezer ember élete és vagyona forogna gül. — A német természettudósok jövő hóban itt tartják ez évi közgyülésöveszélyben. A „P. Lloyd" az ujabban történt fellobbanások alkalmából ket. — Ugyancsak Karlsbadban Balassa János, kitünő orvosunk, e napok¬
jónak látja a fenyegető veszélyre fölhíní a hatóság figyelmét, s a tanács¬ ban kelt össze egy odavaló, polgári sorsú, szép fiatal leánynyal.
kozások ez ügyben a hatóság részéről már régebben megkezdődtek.
0 (Betiltott marhavásárok.) A marhavésznek ujólagos terjedése miatt,
+ (A rákos-palotai dinnyeünnepély) nagyon szép és nagyon érdekes . veszprémmegyei pápai járásba eső valamennyi marhavásár megtartása el¬
volta— programmon.A görög dinnye izetlen, a sárga dinnye kevés, a turós tiltatott.
-f- (Amerikai levéltöredék.) Cserépy István, Amerikából nem rég ha¬
csusza zsírtalan, a pörkölt nagyon is megpörkölt, s a „kedvderitő" méreg¬
drága volt. Mindezekhez járult a legpéldásabb rendetlenség. Csupán a zene zatért ácsmester hazánkfia irja lapunknak B.- Gyarmatról, hogy Szendy Ist¬
volt jó — a „komló"-ban. De ha a progammban igért élvezetek hiányosan ván, amerikai útitársától Montrealból, East-Canada fővárosából közelebb
ütöttek is ki, némi kárpótlásul tekinthető azon meglepetés, melyben a kö¬ levelet kapott, melyben irja, hogy ő is megunta már az amerikai légkört, s
zönség az ég jóvoltából részesült. Ez talán szerénységből, a programmban e hó 20-ika körül érkezik Londonba, hol egy másik hazánkfiával társaság- '
nem volt kitéve, s igy egészen váratlanul jött. S mi volt e meglepetés ? ban, finom magyar borokkal kereskedést nyitand, reméli, jobb sikerrel, mint
Semmi egyéb, mint a közönséget szétugrasztó — záporeső. Ha másért nem New-Yorkban. Az északamerikai háboruról is irván, megemliti, hogy az
is, legalább e miatt megemlegetik az idei dinnyeünnepélyt, vagy a programm unionisták táborában ő is, mint főhadnagy, szolgált nehány hóig, de rutul
kijátszva látván magát, kardját több honfitársunkkal együtt letevé. Jelen¬
•édes szavaival szólva : „a társadalmi viszonyok fejlődése népünnepét."
O (Hollósy L.-né Kornélia) a ferenczrendiek pesti templomának gaz¬ leg még szolgálatban vannak hazánkfiai közöl : Asbóth osztályparancsnok,
Zágonyi lovassági ezredes, Mohor, Gerster, Takács és Grossinger kapitá¬
dagon aranyozott misemondó-ruhát ajándékozott.
/\ (Román iskola.) Gr. Károlyi György az általa birt Szaniszló hely¬ nyok stb. Vékei Antal, ki a 33-ik ezredben mint őrnagy szolgált, pár hóval
ségben román iskolát rendelt építtetni, s tisztjeit a szükséges anyagok ezelőtt Vinchester virginiai városban tüdővészben elhunyt, Sveikel kassai fi
pedig, ki mint altiszt szolgált, Washingtonban halt meg.
kiszolgáltatására utasitá.
+ (Kimutatása a provisorium alatt katonai törvényszék elé került
-f- (Inditvány.) Valamennyi hazai magyar és német lapban olvastuk,
hogy a „Vasárnapi Ujság felszólitja az irókat és kiadókat, hogy a megjelent fenyitöügyi eseteknek.) A „Sürgöny bécsi levelezője szerint a provisorium
müvekből egy-egy díszpéldányt adjanak az irói segélyegylet által rende¬ alatt hazánkban összesen 486 fenyitőt. széki esetben indittatott meg vizsgálat
zendő sorsjáték nyereménytárgyai szaporítására." A Vas. Ujság e szép indit¬ a katonai törvényszékek előtt. E számból fölmentetett 91, elitéltetett 210,
ványát , melyről, fájdalom, csak más lapokból voltunk szerencsések úgyhogy junius végével még 185 eset volt vizsgálat alatf. Legtöbb ily eset
értesülni, most hát mi is pártoljuk — (s a levegőből ollózó ujdondász ha¬ fordult elő a budai, legkevesebb a pozsonyi kerületben. Felségárulás, zen¬
dülés és lázadás, titkos és tilos társaságbani részvét s kémkedésnek egy
zánkfiait in corpore tiszteljük).
© (^4 Kazinczy Ferencz-féle széphalmi birtokot illetőleg) Sátoralja-Uj¬ esete sem adta elő magát az országban. A tilos toborzásnak egy esete, a
helyről irják lapunknak : Kazinczy Ferencz széphalmi birtokán, mely most felságsértésnek 33, nyugtalanitó hirek terjesztésének 7, a hatósági intézke¬
az ország tulajdona, s a tudóstársaság felügyelete alatt áll, jelenleg több dések lealacsonyitásának 51, az őrök és hivatalos szolgálatban levő szemé¬
elavult épület ujonnan épittetik. Erre nézve eszélyes lett volna köröztetést lyek megbántásának 53, a közcsendháboritásnak 15 esete fordult elő. Galhirdetni, s árlejtést tartani, hogy a legkisebb összegért vállalkozó vegye át liczia és Csehország népessége együtt véve körülbelől megegyezik hazánk
az épitkezési. De a felügyelő ur ezt nem tévé, hanem egész teljhatalommal népességével. Ha már most a fönnebbi adatokat párhuzamba teszszük ezen
kontár emberekre bizta az építkezést. Akadtak volna S.-A.-Ujhelyen derék országok hasonnemü adataival, az arány hazánk viszonyaira nézve eléggé
építészek, kik mint jóravaló hazafiak — csekély összegért elvállalták volna kedvezőleg tünik fel; mert nálunk a vizsgálatok összege 8 hó alatt 486,
az ujittatásokat, már csak azért is, hogy a nagy Kazinczy-féle telek szépí¬ Gallicziában és Csehországban pedig egy év alatt 654-re rug, s ez arányból
téséhez járulhassanak. Átalában a felügyeleti eljárás ellen sok a panasz. — bátran következtethetjük, hogy a közállapot nálunk sem roszabb, mint a
Reméljük, hogy az Akadémia ekként figyelmeztetve levén, a dolog mikénti birodalomnak akármely részében. A „Sürgöny" levelezője megjegyzi, hogy
állásáról tudomást szerzendő, sietni fog aziránt hivatalos vizsgálatot ezen arányok nem kerülték ki a kormány figyelmét, s remélhető, hogy fon¬
tosságuk szerint méltányoltatni is fognak.
eszközölni. (E tárgyról jövő alkalommal bővebben szólunk.)
(•) (Halálozás.) Székely Mózes, unitárius esperes s a kolozsvári unit.
X (Az erdélyi országgyűlésre vonatkozólag) irja a „Herm. Ztg," hogy
gr. Crenneyille, erdélyi főkormányzó közelebbről érvényesitendi a Bécsből tanodában a bölcsészet tanára, 51 éves korában elhunyt. Legyenek áldva
hozott adminisztratív rendszabályokat, melyeknek az erdélyi országgyülés hamvai !
/\ (Halálozás.) Temesvárott Gyika Tivadar, a megye egyik legbuz¬
összehívását meg kell előzniök.
+ (A szatmári mükedvelő társaság) a zsadányi és kálmándi tűzkáro- góbb, legbecsületesebb előharczosa s volt tisztviselője, f. hó 13-án elhunyt.
sultak javára Kövér Lajos íly czimü vigjátékát adják elő : „Még titok." Az Á hű hazafi halála átalános részvétet gerjesztett azon a vidéken.
előadás napja még titok.
/\ (Zágráb város hatósága) minden, nem horvát nyelven fogalmazott
— (Régi pénzek a n. Muzeum számára..) Sár-Bogárdról (Fehévm.)
beadványt tisztelettel visszautasít.
aug. 17-ről, a következő sorokat vettük : Teleki (Somogy) kis helységben
© (Vallási vakbuzgóság áldozata.) Schweinbarchból irják a„Vorstadt- néhány héttel ezelőtt, épitkezéssel foglalkozó munkások, régi pénzekre
Zeitung"-nak, hogy ott egy 65 éves nő, mivel gyóntatója által bűneitől föl találtak; egy háromnégy, itezés cserép-edény volt ezüsttel töltve, melyre a
nem oldoztatott, megőrült s felakasztotta magát.
találók rá rohanva, elragadozták azon kincset, melynek öszvegével n. Mu¬
© (Elfogott gyujtogató.) Beszterczén egy románt rajta kaptak, a mi¬ zeumunkat szépen gyarapithattuk volna. — A pénz nagy részben a zsidó
dőn egy házat épen fel akart gyujtani.
korcsmáros avatatlan kezére került, s onnét az ötvös kohójába. — Teleki

35-ik szám.

40 8
repeiket; s Lendvayné és Szathmáry ügyesen működtek közre a két rnellékszerepben.
Hétfön, aug. 18. „A kunok." Eredeti opera, 4 felv. Zenéjét irta Császár
György. O Felsége születésnapja levén, díszelőadás volt, mely a néphymnusz eléneklésével nyittatott meg. A kir. helytartó ur ő excja is magas nejé¬
vel együtt megjelent, s a néphymnusz elzengése után odahagyta a szin¬
házat. A katonaság ez este szokatlan nagy számmal volt képviselve földszint;
nak, s köszönetet mondunk közintézetünk ne- s a szokatlan közönség nagy száma látható érdekeltséggel nézte végig
*) Átadtuk a Muzeum igazj
Szerk.
a magyar opera deli, harczias alakjait.
vében az értékes küldeményért.
Kedd, aug. 19. Brenner Jenny k. a. föllépteül : „A sevillai borbély."
Vig opera, 2 felv. Zenéje Rosinitól. Brenner Jenny k. a erdélyi hazánkle¬
SAKKÜÁTÉK.
ánya s a prágai szinház tagja, Hollósy-L-né szerepeiben most másod izben
139-ik sz. feladvány. - Szalay Sándortól (S*.-Mihályon). lépett fel. Annyi igaz, hogy jeles elődjétől számos tekintetben, külső és
| belső tulajdonságokra nézve, lényegesen különbözik. Énekének egyes szép
Hamvai Ede urnak ajánlja a szerzö.
sajátságai mindinkább előtérbe lépnek. De a közönség még nem nyilatko¬
Sfiíét.
zott határozottan.
Szerda, aug. 20. A szinház zárva volt.
Csütörtök, aug, 21. „Denis ur és neje". Operette 1 felv. „Adam és
1
Éva.' Vigjáték 1 felv.

Kilenczedik évi folyam.

lakos Somody Etelka leányom, nehány darabot kezéhez szerzett, melyből
32 darabot azon szives kéréssel bátorkodom t. szerkesztő urhoz küldeni;
méltóztassék azt n. muzeumunk számára az illető helyre kézbesittetni. — A
pénzek, mint látszik, nagy részben a l(>-ik századból, magyar, lengyel ki¬
rályok és német uralkodók pénzei, és hihető, hogy országunk zavaros kor¬
szakában a török uralom alatt kerültek föld alá. *)
Somody István.
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

28-ik számu játszma (Skót-csel).
ZARY Zs és CSERESNYÉS
Sötét (Cseresnyés).
(Záry).
Világos
e 7—e 5
I)
e 2 -- e 4
II b 8 - c 6
2) H g 1 - f 3
e 5— d4:
3) d2 - d 4
F
f 8- c 5
—
c
4
4) F f 1
Hg 8 - f6
5) e2 - c 3
d 7—d 5
6) e4 — e 5
H f 6—e 4
7) F c 4 b ö
b 7 — c 6:
8 ) F b 5 — c 66: f
Fc 5 — b4 f
d
4
9) c 3
H e 4- d2 :
10) F c 1 d2
F c 8—a 6
d2 :
II) H b 1
0-0
g
l
12) H f 3
f 7- f6
•e 2
13) H g 1 -0
Fb 4— d2:
14)
0 - d2 :
c 6— c 5
15) V d 1 - c 5 :
f 6—e5:
16) d 4 - b 4
c 7—c 6
17) b 2 a 3
V d 8—f 6
18) a 2 -f 3
B a 8 - e 8
19) f2 - e 1
F a 6—e2:
V f 6- f4
20) B f 1 - e 2

21) Vd 2

I. között. - 1862, májusban.
Világos (Záry). Söt ét (Cseresnyés).
B f8— f 6
22) V e 2 — a 6
B f 6—h 6
23) V a 6 — a
a 7
Bh6-g6
24) h 2 — h 3
V f 4 — d2
25) K g 1 — h 1
h 7—h 6
26) B e 1 — g 1
e5— e 4
27) V a 7 — a 6
B e8 - e 4 :
28)
f3 —e 4 :
Kg8 - h 7
29) V a ő — c 8 f
B e4—e 2
30) B a 1 — f 1
Bg 6 —gö
31) B f 1 — f 8
K h7 — g 6
32) B f 8 — h 8 f
Kg6-h5
83) V c 8 — c 6 : f
B g5-g4:
34)
g2- g4 |
K hö — h4
35)
h3- g4 : f
V d2 —e 3
36) V e 6 — d 6
g 7—h6 :
37) B h 8 — h 6 : +
K h4—h 3
38) V d 6 — f 6 f
Kh 3 - h 4
39) V f 6 — f 1 t
Kh 4 - h 3
40) V f 1 - f 6 f
s a játszma döntetlen.

1

Hadai
népszinház.
1

Aug. 15. „Ördög része.' Vaudeville. Legnagyobb tetszést Dósa ara¬
tott, egyike a népszinház azon kevés számu tagjainak, kik szerepökből jel¬
lemeket szoktak alkotni. Molnárné élénk játéka is tetszéssel találkozott.
Aug. 16. „Falusi egyszerüség."' Vigjáték, 4 felv. A czimszerepet Libera Giza játszta, alapjában hibás fölfogással. Sárikája a nagy városi kaczér
nők példányképe volt.
Aug. 17. „Egy a ml népünkből." Színmü 3 fel/. Stern Izsákot, a
handlét, Virágh páratlanul személyesítette, azon ritka természethű kiejtés¬
sel, melyben ő még a született zsidót is fölülmulja. A drámai helyek azon¬
ban kevésbbé sikerültek.
Aug. 18. Ö Felsége születésnapjára a szinház teljes kivilágitása mel¬
lett a „Hymnust" énekelte az összes személyzet. Ezt követte „Kemény Si¬
mon." Kisfaludy Károlynak nagyon is sokszor előrántott 2 felvonásos
drámája.
•
Aug. 19. „A rokkant huszár." Népszínmű.
Aug. 20. Nem volt előadás.
Aug. 21 ,.Castor és Pollux." Vigjáték.

Szerkesztői mondanivaló.

6160. Pozsony. B. L. A becses küldemény épen ma érkezett kezünkhez; addig is,
mig bövebben nyilatkozhatnánk, legszivesb köszönetünket. Az „elegyes" különösen
megnyerte tetszésünket. A ,,tárgyjegyzék"-böl is szemeltünk már ki néhányat. Közelebb
részletesen.
6161. Szent-Kereszt. Lapunk korábbi évfolyamaiban képestől együtt már meg¬
jelent.
6162. Az ember-erftrealk. cséplőgép szerzőjét kérjük, hogy kissé részletesb s
érthetőbb magyarázatot küldjön be.
6193. N.-Oroszi. S. E. A. A „farkas" és „kálmán" annak idejében megérkezének
s indulásra készen várják az alkalmas pillanatot.
6164. Alföldi farsangi kép. Meglepő látmány a — kánikulában. Hagyjuk annak
idejére.
6165. Népdalok. B. G. Kiadhatók.
6166. S.-A.-Ujuely. O D. Jövö alkalommal.

134-ik számu feladvány megfejtése.

Katholik. és l'rotcst. Gör.-orosz
Hónaptar
naptár
és betiuap

Augusztus
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napt. | kelet | nyüg

kelet

Aug. (ó)

12GllPhot
(Gold Samutól Kóvágó-örsön.)
241 Vasár. E l l Bertái. E 1 0 Ber
13 Maxim.
LHÍOS
király
Lajos
kir
Sötét.
25 Hétfő
Világos.
Sötét.
Sámuel prof Sám.Som 14 BA. böjt.
Világos.
Kedd
A)
c7 — b 6 :
15 SI B.Asz
Kalaz Józs. Uzád
1) V b 2 — b 6
Szer.
2)
tetszés szerint.
Csilla
K e 5 - f 4 : A)
16 Diomédts
Ágoston
p.
2) H e 6 - f 4
C.-öt.
S)H-g6v.-f3;j;
3) F e 7 - d 6 +
, ,
29 Péntek Ker. János János fv. 17 Miron
6 44
Benő
18 Florus
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Nagyváradon : báró
30 Szomb. Limai Róza
Holdnegyed : 9 Ujhold 25-én. 10 óra 56 percz reggel.
Meszéna István. — Veszprémben : Fülöp József. — Türök-Szent-Miklóson : Frankl A —
Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István. — Pesten
TARTALOM.
Cselkó György,

Nemzeti szinházi napló.
Péntek, aug. 15. „Házassági három parancs." Eredeti vigjáték 3 felvo
násban.
in.
Szombat, a u g . 16. „Denis ur és neje." O p e r e t t e 1 felv. „Az elion
Szombat,
aug.
16. „Denis
ur éscsemegék,
neje." Operette
1 felv.
„Azvidám
elizondo
leány."
Operette
1 "felv.
Apróságok,
melyeket
mindig
han
'
• • • • * - . £ — í . «<"»""O<T<ÍW m p . l v e k e t m i n d i g v i d á m h a n
gulatban költ el a közönség, ámbár egészségre való táperőt hiában kére
bennök a kritika.
Vasárnap, aug. 17. „Nöuralom." Eredeti vigjáték, 3 felv. Szigligetitöt
Felekiné és Szigligeti Anna, Feleki és Lendvay kedvvel adák nagyobb sze-

nyüg.

Hugo Viktor a számkivetésben
Eördegh Jenö. — Petőfi emlékszobn
(képpel). — A Nemtő szózata. Jókai Mór. —
Hírlapirodalmunk a 18 ik században (vége),
dalárdák érdekében. — A budai országos szőlő-
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23
36
49
6!
21

e). Bankó.

Károly.Ferencz

-

~
Közinté-

Pest, augusztus 31-én 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre S ft., a Politika! Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben.— Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-uteza 4. szám, 2-ik emelet.)

Kis GyOrgy, néptanitó.
A haza sok jeles fiai között, kiknek arczképei a Vasárnapi egyház által visszahivatván, örömest engedett a meghívásnak,
Ujság kilencz évi folyamában megjelentek, több izben emlékeztünk csakhogy az itteni temetöben 1832. óta nyugvó neje mellett pi¬
már érdemekben megöszült-, derék néptanítókról. Tettük ezt, henhesse ki ő is földi hosszu fáradalmait.
A gondviselés a 80 év mellett folytonos jó egészséggel ál¬
mert azon hitben voltunk és vagyunk, hogy a népnevelés ügyének,
dotta
meg, — néha panaszkodik már „a kerekek gyengesége, és
melynek virágzó állapotát mindannyian óhajtjuk, melynek szük¬
ségét és hasznát mindnyájan érezzük, ez által is némi becsülést s az őrlöeszközök hiánya" miatt.
Ö igazán atyja a gyülekezetnek. Csak is három tagja van
elismerést fogunk az illető körökben kieszközölni. De teszszük ezt
azért is, mert illő megemlékeznünk a népnevelés azon érdemes még ennek, a ki tanítványa ne lett volna az elsö 25 évben, s csak
napszámosairól, kik csendes magányban, kevesektől ismerve, s egy van öregebb, mint ő.
méltányolva, kitartó szorgalommal és türelemmel müködnek
Valóban a 62 év, a melyet már a tanítói pályán eltöltött, pá-,
elvállalt szakmáj okban, többnyire még mindig csak töviseit érzik lyatársainak, sőt másoknak is, kiket a népnevelés igazán érdekel,
azon pályának, melynek rózsái csak gyéren viritnak; mert a szent komoly gondolkodásra ad okot. Nyitott könyv az, melynek min¬
ügy, melynek egy egész életet szenteltek, nálunk még igen ritkán, den lapján tanulhatunk. Meg van benne irva : embert nevelni, di¬
biztositja agg napjaikat nyugdíj¬
cső feladat; jutalma a tiszta Ön¬
jal vagy egyéb anyagi elismeréssel.
tudat; — meg van benne irva :
Más jutalmuk alig marad a tiszta
minden munkás méltó a maga bé¬
öntudatnál s a jók becsülésénél.
rére ; de a keserü tapasztalás azt
Ez utóbbira hatni szándékunk je¬
látszik bizonyítani, hogy az em¬
len soraink által is.
beri társaság annyira fösvény az
ö legfontosabb ügyében fáradozó
Az itt látható arczképben is a
néptanitók irányában, hogy sok
hazai népnevelés egy régi bajnokát
tanitó hálát adhat, ha családját
mutatjuk be.
napról napra tengetheti, nem
Kis György e tiszteletre
hogy — vénségére takaríthasson,
méltó aggastyán, Pestmegyében
— hát még, hogy lelki épülésé¬
az izsáki reform, egyházban a
nek nevelésére könyveket is ve¬
leánygyermekeknek mostan is ta
hessen !!
nitója, ki született 1782-ik év ápr.
S mégis sok néptanitó pél¬
22
én
Ungmegy
ében
NagyKaposon
dája
bizonyitja, hogy lehet az em¬
- — Tanulását szülővárosában
ber
alegmostohább
életviszonyok
kezdvén, a sárospataki főiskolában
között
is
boldog
és
megelégedett,
folytatta; innen lépett a tanítói
ha határozottan kitüzte magának
pályára még 1802-ben márczius
élete irányát, melytől soha el
12-én Fehérmegyében Sárbogár¬
nem tántorcdik; s ha azon tudat¬
don, hol is, valamint Duna-Szenttal járhat embertársai között,
Györgyön, Ordason, Tasson kéthogy hiven teljesitette köteles¬
két évig működvén, 1810-ben az
izsáki ref. egyház hívta meg taní¬
ségét.
tóul, melynek kebelében 25 évig
Adja az ég, hogy még Kis
folytonosan a gyülekezet közmeg¬
György is megérhesse a népne¬
elégedésével viselte hivatalát. —
velés országának azon közeledé¬
1835-ben nyugalomra kívánván
sét, midőn a néptanitók nemcsak
lépni, nejének szülőhelyére Fülöp¬
tisztes társadalmi állásban fognak
szállásra költözött ugyan, de ott
részesülni, hanem anyagilag is ér¬
is a kisebb leányok tanítására fel¬
dem szerint biztositva leendnek!!
kéretvén, ezeket 1853-ig atyai
Ne legyen áldozat, a mitől,
gonddal vezette. Innen az izsáki
ha a népnevelés ügyének elömozK 1 S
G Y Ö R G Y .

