— {Kisdedóvodai ünnep.) Pesten Boér Ignácz
ur uri-utczai kisdedóvó-intézetében e hó 19-ken
ment véghez ez idei próbaünnepély, nagy számu
vendégek és ügybarátok jelenlétében. Ez alkalommal az illető szülők és nevelés ügy barátai is
mét ujabb meggyőződést szerezhettek Boér ur
sikeres alapnevelési rendszeréről, és gyermekbaráti gyöngéd bánásmódjáról.
** (Olcsó kenyér előállítására Pesten) egy
nagy gőzsütőházat szándékoznak állítani.
** (Munka az alföldieknek )A Temes vizének
szabályozási munkálatai az üjlak és Dragsina közötti átmetszés által megkezdődtek. Sok ezer
munkás jelentkezett, ugy annyira, hogy mind foglalkoztatni huzamos ideig alig lesz lehetséges. A
debreczen-nagykárolyi országút terve is készen
van már, s ennek kiépítése tavaszig 2000 munkást
vesz igénybe.
** (A miskolczi kereskedősegédek,) kikről a
minap említettük, mintha a Leányvár omladékait
kincskeresés végett látogatták volna meg : e hirt
oda módosítják, hogy e látogatás csupán mulatságból, egyszerű magyaros kirándulás volt a szabadba, s hogy ők minden olyas babonás hittől távol állanak. Ezt már nem titokban, hanem örömmel mondjuk el. Csodáltuk volna is, hogy ily múlt
századi balfogalmak a jelen fölvilágosodottabb
korban épen a műveltebb kereskedelmi osztály
ifjaiban vernének gyökeret.
** (Névváltoztatás.) Preczelm;iyer Henrik,
pesti joghallgató, vezetéknevét felsőbb engedély
mellett „Pereszlényi"-re változtatta.
** (Rabló-gyilkosság.) Magyar-Kanizsaközelében,mint a „M.S." értesül, Pasztl Ferencz fiatal
gazda tanyájára e hó 7-én éjjel 13 fegyveres paraszt tört be. A gazda a zsiványok közé lőtt, mire
azok az épületbe rohanva, először is a gazdát egy
golyóval leteritették, azután a béreseket megkötözték, a szép háziasszony fejét három helyen beütötték, s a meggyilkoltnak ősz atyját arczul ütvén, hogy rajok ne ismerjen, szemeit bekötötték,
s a szekrényben talált jelentékeny összeg pénzt s
két vég vásznat magukhoz véve, három kocsin, a
melyen érkeztek, Csantavér felé elhajtottak. A
szomorú eset átalános részvétet költött, 8 a kanizsai ifjúság, ezáltal indíttatva, most „személyes vagyonbátorságot védő egyletet" szándékozik
alapítani.
** (Csodálatos tünemény) ragadta bámulatra
Szatmárt és környékét e hó 14-én. Mint az „I.T."nak irják, este 5 óra táján a lég megtelt füsttel és
hamuval annyira, hogy a tornyokban félrererték
a harangokat, a katonaság is tüz-riadót dobolt és
trombitáit, a város népe rémülten futkosott az utczákon, mindenki tűzvészt kiabált, de senki sem
tudta megmondani, hogy hol ég. S ugyanaz történt Szatmár vidékén 10 mérföldnyire hosszában
s 6—7 mérföldnyire székében, minden helységben
félreverték a harangokat, s miután meggyőződött
a nép, hogy az ő helysége nem ég, a szomszéd
falukba siettek segítségre, hol hasonló jelenetnek
valának szemtanúi. A hőség ezen tünemény után
jelentékenyen csökkent. A csodálatos tünemény
okát s eredetét még senkisem fedezte föl.
** (Az ínséggel küzdők fölsegélésére) a pesti
polgári kereskedelmi társulat 2000 ftot szavazott
meg a társulat péztárából; azonkivül a tagok közt
adakozási ivek kibocsátását határozták ei. Ez ínség közepeit mégis némi vigasztalás, hogy a nemeekeblüség példáival oly gyakran találkozunk.
** (Adatok az ínséghez.) Zentán a hivatalos
összeírás szerint a városban lakók között, a tanyai
lakosokat ide nem számítva, 1050-ig menő, merőben kézimunkakeresetre utalt családfő van, továbbá van 200 teljesen munkaképtelen, és a közsegélyre utalt család, valamint 400 oly család, a
melyek egyelőre ugyan képesek magukat ellátni,
de rövid nap alatt szintén ínségre jutnak a jelen
szűk időben.

** (Halálozás.) Ecsedy Sámuel, fiatal festesz
e hó 14-én Nagyváradon meghalt. Egyike volt ő
azon elhagyott nagy tehetségeknek, kiknek száma
oly nagy e hazában, s ki ha szelleméhez méltó kiképeztetést talál, honi festészetünknek talán büszkesége leendett. Béke legyen hamvai fölött.
** (Adakozások az Ínséggel küzdők fólsegélésére.) Id. Pázmándy Dénes köztiszteletben álló
özvegye 100 ftot adományozott a hevesmegyei
szükölködők számára.

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 14. „A nyolczadik pont:" Vigj.
1 felv. Ezt követte „Egy csésze théa." Vigj. 1 felvonásban.
Szombat, aug. 15. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Verdi. Ormai mint RigoUtto
tőle kitelhető módon igyekezett.
Vasárnap, aug. 16. „Szökött katona." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Tamásy József vidéki színész ,,Gergely" szerepében mint
vendég lépett fel, s egyhangúságát leszámitva,
elég tetszésben részesült.
Hétfő, aug. 17. O Felsége születésnapja előestéjének megünneplésére Mercadante 4 felvonásos
operája „Az eskü" került színre. A színház teljesen ki volt világítva. Az előadás elején a színházi
személyzet a néphymnust énekelte. Közönség
szép számmal.
Kedd, aug. 18. Pauliné föllépteül, .,.4 koldusnö." Rémdráma 5 felv.
Szerda, aug. 19. ,,Bánk bán." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Erkel F. Stéger mint Bánk bán.
Pauliné mint Melinda.
Csütörtök, aug. 20. Az ünnep miatt a színház
zárva volt.

6713 Árpád sirja mellett. S. F. Ha nekünk oly szép
mesterségünk volna, mint az ön ácsmestersége : régen
felhagytunk volna a czélhoz nem vezető versfaragással.
6714. Palánka. II. K. A lap innen rendesen küldetik.
Másutt lesz a biba, főkép miután, mint ön irja, kiadóhivatalunk egyéb küldeményei ugyanazon czim alatt pontosan
oda érnek. Sziveskedjék ön az illető postán utánanézni. —
Az egyes tudósításokat szívesen veszszük.
6715. Bonyhád. M. V. A képek külön lenyomatait
majd csak akkor fogjuk kieszközölhetni, ha ön októberben
ismét körünkben lesz. Addig reméljük, valamennyi közölve
lesz lapunkban. A névre nézve gondoskodva van.
6716. Versszüretünk a múlt héten ismét bőséges
volt. A számtalan ismeretlen tó müvei között alig akadtunk egy két használhatóra — ezek annak idejében napvilágra is fognak bontakozni — a többiek tisztességes eltakarításban részesültek. Béke hamvaikra!

SAKKJÁTÉK.
191. sz. f. —Vekerle Lászlótól (Pesten).
Sötét.

Régi

retté 1 felv. Zenéjét irta Souppé. Ezt követte :

a

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

c

,,A kis ördög és a szerelmes török." Némajáték
1 felvonásban.
Aug. 16. „Dunanan apó és fia utazása."
45-ik számu játszma. (Evans-csel).
Operetté 3 felv.
STEINITZ és B. között Londonban. Világos a VezérAuff. 17. „Tiz leány és egy férj sem." Opebástyát előnyül adja.
retté 1 felv. Ezt megelőzte : „Az utolsó eszköz."
Világos (S.). Sötét (B.).
Világos (S.). Sötét (B.).
(
Vigj. 1 felv. Irta Seribe.
11. B f i — e l t
Fc8—e6
e7—e5
Aug. 18. „Dajka." Operetté 1 felv. Ezt meg- 2. Hgl—f3
12. dö—e6:
Haö—b8:
Hb8-c6
Világosnak itt kezdődő
előzte : „Szerelem és örökség." Vigj. 2 felv. Irta 3. Ffl-c4
Ff8-c5
Fc5-b4: szép terve noha nem eredeti,
Szigeti. Ö Felsége születésnapjának ünnepére a 4. b2-b4
mégis igen meglepő. Bitka
Fb4-a5
színház teljesen ki volt világítva s a néphymnust 5. c2—c3
6. d2-d4
e5—d4: eset, hogy játszmában ily
az összes személyzet elénekelte.
szép végjáték jönne elő.
Hg8-f6
7.
0—0
Aug. 19. „Okos bolond." Vigj. 3 felv.
Fa5-b6
13.
e6—f7:f
Ke8—d7
8. Fel—a8
Kd7-c6
Sötét részéről e lépés ok- 14. Fc4—e6t
Aug. 20. Az ünnep miatt nem volt előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
6708. Déés. P. F. A fürdói levél igen becses; neveli
érdekét, hogy nöi kéz irta. Az elhunyt fiatal költő hagyományait is közölni fogjuk.
6709. Dcbreczen. .A Minap magán utón küldött
képviselőnk, reméljük, szíves fogadtatásban részesült.
Egyúttal azt akarjuk mondani, hogy régen nem volt már
szerencsénk.
6710. Szepes-Olaszi. K. K. A magyarázó czikk teljesen megfelel óhajtásunknak; fogadja ön legszivesb köszönetünket, s engedje, hogye gyakorlott toll szüleményeivel
minél gyakrabban találkozhassak olvasó-közönségünk.
6711. N.-Korös. Sz. S. A régebben irt baráti felhivásra még most sem adhatunk kedvező választ. Irodalmi
vállalkozásokra most legkedvezőtlenebb idők járnak, s az
országos szárazságot kiadóink is érzik, annálfogva inkább
csendes contemplativ életre, »int uj kezdeményezésekre
hajlandók.
6712. Nógrád. V. M. A budai császárfürdő ismertetését lapunk múlt félévi folyamában adtuk. Az ön által
ismertetett részletek ott mind bővebben vannak elmondva.
Az ottani orvos urak ügyességén pedig senki nem kételkedvén, a magán hála kinyilatkoztatása legfölebb „hirdetéseink" rovatában foglalhatna helyet. E rovat pedig kiadóhivatalunk kezelése alatt mindenkinek nyitva áll,a meghatározott feltételek mellett.

23 Vasár
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 i Csőt.
28 Péntek
29 Szóm.
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IX. Báró Eszterházy Pál.

Budai népszínház.

Aug. 14. „Dunanan apó és fia utazása."
Operetté 3 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach.
Aug. 15. „Tiz leány és egy férj sem." Ope-

Pest, augusztus 30-án 1863
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft, - Csupán Vasái-naol Uisa* •
Egdsz évre 6 ft. Fél óvro 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
'

nélhüli idővesztés. Helyes
húzása dl—d6 lett volna.
9. Vdl-b3
d7-dö
10. e4-d5:
Hc6—aö

Kc6—bö
15. Hf3-e5t
Kb5-a5
16. Fe6—c4+
Ka5-a4
17.
18. a2—b3:+mat.

A 186-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól )
Sötét.
Világos.
Világos.
Sötét.
tetsz. sz.
1. Va3-c5
Kf4-g3A)
tetsz. sz.
2. Kfl- f2f
2. Vc5-f2-r
Kg3—h2
3. Vf2—W-i-mat.
3. g2-g3tmat.
Helyesen fejtettek meg. Veszprémben: Fülöp József.
Váczon : NiczkyPál. — Pesten: Cselkó György. — KővágóŐrsön : Gold Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre. —
Rimaszombaton : Roth Kálmán. — Tályán : H. Nagy L. —
Bajmakon : Weisz Fülöp. — Egerben : Tilkovszky F. —
Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor.
Rövid értesítés. Hogy múltkori feladványunk, —
melyet az „Illustrated-London-News" mint négy lépésest
közlött, — három lépésre megfejthető, azt az angolok is
észrevették, de az emiitett lap nem mondja, mikép lehetne
azt a 3 lépéses mellék-megfejtéstől megszabadítani. Mi
azonban, azok kedveért, kik szerző négy lépéses matjára
netalán kíváncsiak, megemlitjük, hogy ha a7-en Sötét
Bástya állana, akkor csak szerző négy lépése vezetne
czélhoz.

TARTALOM.
Hoés hetinap

Tizedik évi folyam.

35-ik szám.
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Lemény János püspök (arczkép). — Bucsu Vörösberénytól. Dalmady Oy. — A szerelmes levél. Bonyhay B.
— Az inség krónikája (vége). Ctuthy Zt. — A gyufa vegytani tekintetben. — A Simor-kápolna Győrött (képpel)
R. Károly. — Szepesvár és Szepesváralja (képpel). — A
csavargőzösökről (vége). Kenessey A. — Történelmi kalászatok. Lehoczky T. — Egyveleg. — Tárház: Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. —Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.iz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja LaBderer és Heekínast, egyetem-»teza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Az Eszterházyak fényes nemzetsége, grád ostromát abba hagyva, az alól elvoDeo. O. M. Auspice.
Aedificata. arx. haec. Ao. MCDLVII.
melyet sokan a Salamon ös nemből (genus) nuljon.
A. Turcis. capta. Ao. MDXLIV.
származtatnak, régi nemesi, de szerény köréMár september 29-dikén Palánkon irt
Recuperata. Ao. MDXLIV.
ből a XVI. század vége felé kezdett kiemel- levelében tudósítja Bethlen Eszterházy Mik- Rursus. a. Turcis.
frustra. Oppugnata. MDCXXVI.
kedni, és nem telt belé egy félszázad, Ma- lóst, hogy Nógrád ostroma megszüntetett
Propugnante.
et. Propugnaculura. hoc. fieri curante
gyarország legelső dynastái között foglalt és hogy az nap a török tábor onnan,
Magnif. D. Paulo. Eszterházy de Galanta.
helyet.
felszedve lövő szerszámait, Vácz felé megSacrae. et R. Majestatis hujus loci
Galantai Eszterházy I. Ferencz 1584— indult.
Supremo. Capitaneo. Ao. MDCXXVII.
1595-ben Pozsonyvármegyének alispánja,
Eszterházy Pál a szilárdul kiállott ostEszterházy Pál az 1635. évi országgyűhitvesétől, Illésházy Tamásnak Zsófia nevű rom után a megrongált várat helyre igazit- lésen a rendek részéről a Győr és Komárom
leányától, tizenhárom gyermeket nemzett, tatá, és bástyáit megerősitteté. Ennek emlé- vári sánezok megvizsgálására rendelt bizto •
kiket vagyonszerzési igyekezete mellett ugy kezetét a vár rövid történetével együtt egy sok közé neveztetett, és valószínűleg már
nevelt, hogy azoknak egyike I Miklós jeles felirat mutatá Nógrád várában egész 177 l-ig, ekkor kir. tanácsos, kamarás, Érsekújvár s
tehetségei és szerencséje mellett
a hozzá tartozó végvárak paaz ország legfőbb méltóságára
rancsnoka és altábornoka volt,
a nádorságra emeltetett. Mikmely méltóságban haláláig meglósnak a nádornak legifjabb öcsmaradt.
cse, nemzékrendileg a tizenketArczképe — mint körirata
tedik szülött, I. Pál volt, kinek
is mutatja, — 1644 évből való,
arczképét itt látja az olvasó, és
mely tehát az izmos, vállas férkinek ivadéka az Eszterházyak
fiút életének mintegy 54 éves
zólyomi ágát képezi.
korában tünteti fel. Magas homEszterházy /. Pál 1590. táloka, komoly, határozott tekinján született. II. Mátyás király
tete, szabályos, kissé tömött
uralkodása elején 1613-ban Gáorra felé hirtelen lefutó szemőlbor, Miklós és Dániel testvérédei voltak arczának jellegzöbb
vel együtt őt is a nagyságosok
részei. Jelszava : „Sincere etforrendjébe, azaz báróságra emelte.
titer" (őszintén és bátran.) Ö
1619-ben ő is egyike volt azokszerzetté ágának a zólyomi birtonak, kiket — mint bátyja Mikkot, azonban e zólyomi birtokok
lós följegyzé — a kénytelenség
alatt nem érthetjük Zólyom és
vitt reá, hogy Bethlen Gáborral
Dobronyiva várát és tartozékait,
tartsanak. Nemsokára azonban
mert ezeket bátyja Eszterházy
H. Ferdinánd király szilárd
Miklós kapta nejével Dersffy
híve s Nógrád vára főkapitánya
Orsolyával. Igaz, hogy e két vár
lett. Itt mindjárt 1626-ban lett
felét Miklós zálogba adta Lipalkalma szilárdságát és hűségét
thay Imrének, de kiváltási jogkimutatni; mert a szönyi békét
gal. Lehet tehát, hogy másik
megelőzőleg, melyre nézve azon :
felét meg Eszterházy Pál vette
ban az alkudozások már meginzálogba, mert annyi bizonyos,
dultak, Bethlen hadai ismét síkra
hogy 1633. midőn Lipthaylmre
szálltak, sőt ezalatt augusztusvégrendeletének v é g r e h a j t ó j a
ban a budai basa Nógrád vára
volt, Pál is Zólyomban lakott,
ostromához fogott Az ostrom
vagy csak ott időzött. Halálát
dühös volt, a vár erősen löveLehoczky hibásan 1641. évre tetett, noha a várkapitány Eszterszi, de arczképének fölirata muházy Pál is erősen válaszolgatatja, hogy 1644-ben még élt;
tott és hősiesen tartotta magát;
és valószínűleg ez'évben halt is
BÁRÓ
E S Z T E R H Á Z Y
PÁL.
mindamellett a bástyák igen
meg. Házasságra kétszer lépett,
megromlottak és alig lehetett a vár megtar- midőn a feliratos követ az akkori váczi püs- első neje Károlyi Zsuzsanna, Forgách László
tásához alapos remény. Pálnak bátyja, Mik- pök gróf Eszterházy Károly, és mint váczi özvegye volt, ki 1629-ben halt meg; málós a nádor, a boszantó támadás és Nógrád püspök a nógrádi várnak tulajdonosa, onnan sodik lósi ViczayÉva, ki mint özvegy a1659ostroma végett kemény levelet irt Bethlen- saját pápai (Veszprém vm.) uradalmába ben múlt ki. E két feleségétől 12 gyermeke
nek, ki csakugyan a kötendő béke érde- szállittatá.
született, kik közöl Sándor nevű fia mai
kében reá birta a budai basát, hogy NóA főilrat igy hangzott :
napig terjedő ágnak lett alapitója.
N. I.

IfflnWr
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Nizet

F e r e n c z.
— 1694. —

I.
„Eredj fiam szép Erdélybe! . . .
Szép ország az, — kincset terem.
Gyilkolj, pusztíts tűzzel vassal,
S ugy térj vissza kincsesei telten!"
Szólott Murza, s rabló fia
Lóra pattan, tova vágtat,
És utánna mint a villám
Nyakra-főre a tatárhad.
Szegény ország! Erdélyország!!

II.

„Le a főkötővel!
Itt künn az ellen . . .
Asszonyok, leányok
Mindegyike bárdot,
Kardot emeljen.
Lengjen a zászló
Fenn a templomtornyon;
Én a gyilkoló tatáron
Testvéreink gyászos sorsát
Istenemre ! még megtorlóm!"
így szólt Nizet,
És szétnézett
Alig-alig egy maroknyi sergén.
Csik-Somlyónak kolostorát,
Mint egy második Kapisztrán
Csuklyás barát, — Nizet védi
Jár-kel, és parancsot osztván
Alig győz már minden embert
Elől hátul rendre nézni.
Elől a deákok . . .
És utánok mindjárt
— Mint valami bérezi szikla,
Oly erősen szállt a sikra —
Ott a férfirend állt.
Hátul a székely
Asszonyok, leányok,
— Mind egy szálig jó magyar vér.
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III.
— „Hajh I be halvány az a csillag . . .
Alig-alig, hogy még csillog.
Nézd csak szolgám, — milyen véres . . .
Még egy kicsi lobbanása,
És azután lefut, elvesz, semmivé lesz . . .
Mit jelent ez, édes szolgám?
Mit jelent ez, drága szolgám?!" —
,,Sokat jelent . . . sokat jelent . . .
A jövőt nézd, ne a jelent!
Egy-két óra, s vége, vége,
Sirba száll én jó uramnak
Csillagfényes dicsősége : —
Az a csillag te csillagod!
Ezt jelenti, vitéz uram!
Ezt jelenti, drága uram!"
— „Hazudaz hitvány, hazudsz gyáva!
Föl vele a bitófára!
Nem az enyém, — a tied volt,
Mely az előbb oly halvány lett,
Fényvesztetten lefutott és elholt.
De fényes még az a másik
Csillag ottan fenn az égen . . .
S fogadom, hogy alig látszik
Holnap reggel virradóra,
Hogy hol állott Csik-Somlyónak
Daczos falva, kolostora.
Ezt jelenti . . . igy tudom én!
És hogy másként is lehetne
Istenemre! el sem hinném." —

IY.
Mintha volna százezer dob
Ugy hallatszik át a légen . . .
Ütik, verik a deákok,
Tovább verik . . . meg sem állnak,
És csinálnak a tatárnak
Sorai közt zenebonát, szörnyű félést
Csik-somlyói mezőségen.
„Uram fussunk! ez a nép itt
Százezerrel jön elébed.
Halld a doboknak pergésitl
Ennyi ember! . . . el kell veszned . . .
Bemocskolják ékes tested;
S atyád, Murza, hogy fog eirni, epekedni
Mentsd meg uram drága élted!"

ki, hogy már most vagy fizetsz, vagy itt
maradsz. Mi természetesen az elsőt választók, már csak azért is, hogy a pompás „túrós haluskát," melyet kedves utitársnöink
azalatt a korsmában páratlan szakácsmüvészettel főztek, meg ne hagyjuk hűlni. Vacsora után mindegyik nyughelyét kereste
Fut a tatár, fut a pogány . . .
fel. Nekünk férfiaknak a padlás jutott, hol a
Már a por is alig látszik
szénába ástuk bele magunkat s jóízűen alud—- Merre futott — fölvert nyomán.
tunk reggelig.
— Nizet Ferencz derék ember!
Nyolez óra lehetett, midőn útnak indulNem nyúl hozzá, mégis megver
tunk
a halastó felé, mi gyalog, a hölgyek
Ennyi tatárt, — hejh! pedig csak tiz dobossal . . .
kocsin.
Egy darabig csak jól ment a dolog;
S ai-czán öröm-sugár játszik.
de mihelyt a sziklák közé jutottunk, a hol
Dobrow L.
az ember boldognak érezhette magát, ha
Kirándulás a Halastóhoz és a tenger- egyik szikláról a másikra ugrándozva, nem
ki lábát, a kocsik hatalmasan kezdeszemhez, a szepesi Kárpátokban. törte
nek döczögni, s tartalmukat oly irgalmatla„A Halastóhoz rándulunk; nem tart ve- nul rázták össze, hogy a hölgyek kénytelelünk?" — igy szólita meg egyik ismerősöm, nek voltak leszállani, s velünk szépen páromidőn sz. István napján a lőcsei sétatéren sán gyalogolni. Egyszerre csak, — midőn
járkáltam. A hegyi kirándulásoknak régóta épen egy nagyobb emelkedés alján álltunk
barátja lévén, különben sem tudván az időt — megfordul a mi előreinent útitársunk, a
kellemesebben tölteni, pillanatnyi gondol- tanár, s kezd nekem már messziről integetni
kodás után ráálltam, — s a következő nap s kiáltozni, hogy baj történt; a minek aztán
reggelén már vigan haladtunk a Késmárk természetesen az lett a következménye, hogy
felé vezető utón. — Társaságunk négy hölgy én utána rohanva, magamat tüstént a bals hat férfiból állott. A hölgyekről csak any- eset színhelyére vezettetem. Midőn oda érnyit akarok megjegyezni, hogy két leány kezénk, a földön tömérdek összetört üvegvolt közöttök, a kiknek élénk derült kedélye darabot találtam. Roszat sejtve kérdöleg
nem kevéssé rövidité hosszú utunkat. A mi pillanték a tanárra : „Tán csak nem a boa társaság erősebb részét illeti, ezt három runk?" — Képzelheti magának a kegyes
jogász, egy technikus, egy gymnaziunii ta- olvasó kétségbeesésemet, midőn a szerennár és csekélységem képezte. A feltűnőbb sétlen tanár leirhatlan levert arczkifejezésalak kétségkivül a tanár ur volt, hatalmas sel néma „igen"-t intett fejével! — Féltve
i. borunkat az ide s tova dülöngő kocsin,
fekete szemüveggel, s hosszú bőrtokba zárt
átadtuk
volt vezetőnknek, rábízván ezáltal
légmérővel a hátán, mely annyival is inkább
a
jelen
körülmények
között kincseink legemlitést érdemel, minthogy a jámbor falusi
nagyobbikát.
S
ime
az
ügyetlen leiszsza manépnek sok fejtörésre adott alkalmat, hogy
gát,
megbotlik
a
rósz
utón
és semmivé teszi
vájjon miféle „puska" rejlik abban a sárga
minden
örömünket!
csőben. — Délfelé járt már az idő, midőn
Késmárkra érénk, hol is mindegyikünk első
Nem mondhatnám, hogy épen legjobb
kötelességének tartá, a gyomor követeléseit kedvben folytattuk utunkat. Kisebb lapákielégíteni, mi megtörténvén, a csinos város lyon mentünk keresztül, s a rá következő
föutczáján járkáltunk fel s alá, iparkodván, dombra hallgatva ballagtunk fölfelé. De a
a hires késmárki szépek egyike vagy másika látvány, mely innen nyilt szemeinknek,
legalább pillanatnyira ragyogó szemébe azonnal földerité homlokainkat, elfelejteté
nézni, mi valóban némi sikerrel is koronáz- velünk a bort, az ügyetlen vezetőt, mindent.
tatott. A város végén állnak a régi Tökölyi- Alattunk hosszas, sötétzöld, sima sikság
féle vár romjai, melyeknek egyik része je- terült el. Ha a fellegek nem tükrözik vissza
lenleg katonai laktanyává van átalakitva. — magukat benne, nem is veszed észre, hogy
Késmárkról az ut a középponti Kárpátok víz; pedig a Halastó fekszik előtted. A néészaki szélének tart, s itt, a hegylánczot ma csendet csupán örömkifakadásod s egy
megkerülvén, „Zsdjár" felé visz. Ezen falu sajátságos, folyó vizektől származni szokott
annyiban bir némi sajátsággal, a mennyiben zúgás szakasztja félbe. Ha a tavat környező
legalább másfél óra kell hozzá, hogy az em- sziklafalakat figyelmesebben nézed, egyes
ber egyik végétől a másikig jusson, mint- vizfonalakat, patakcsákat láthatsz, melyek
hogy minden paraszt birtokának közepébe örök hótömekböl eredvén, a köbe vájt medépítette házát. Ezentúl az ut mindig ro- reikben zuhannak a tó felé, tartalmukkal
szabbá lett, némely helyeken egész darabig gazdagítván annak vizét. íme, épen most
az utón keresztül rakott fatörzseken kellé hagyja el a ladik a partot, hogy egy más
mennünk, mi, képzelhetni, hogy már amúgy társaságot szállítson át, hosszú barázdában
is fáradt testeinkre nézve nem épen nagy hasítván a tó kristálytiszta vizét, mely maélvezet volt. Esti nyolez óra felé Javoriná-ha. gasztos nyugalmából fölverve, csak kényszeérkezénk.
rítve látszik játszani a lapátok által okozott

Halvány lesz a tatár-vezér :
— „Hátha ? . . . hátha ? . . . no de mégis
Igaza van, bölcsen beszél!
Nem elég-e, hogy izzadtam,
S öt ló dőlt el már alattam . . .
Ugy raboltam, ugy futottam . . . és népemnek
Itt hagyjam még életét is ?!" —

hófehér habbal. A nők tarka ruházata kirivó
Képzeljen magának az olvasó rengetegellentétet képez a tó színéhez, s némi életet
erdő közepében egy kis falut, mely az őt
hoz a csendes tájba. — Pisztolylövés csattan
környező, hajmeresztő magasságú hegyek
el mellettünk. Egy másodpereznyi csend, —
által minden pillanatban összenyomatni látde aztán, — mintha valamennyi szelleme a
szik, s helyezze ezt a képet közvetlenül a vihegynek kelne ki egymás ellen, roppant
lág végére, — ugy némi, megközelítő foszikladarabokkal hajigálván maguk körül,
galma lesz mai éji szállásunkról. A helység
s vad kiáltásaikkal töltvén meg a levegőt,—
egy vashámorból s a hozzá tartozó épületekoly zúgás s egyes csattanásokkal fölváltott
ből, egy erdészi lak s korcsmából áll, melybömbölés hangzik majdnem egyszerre minhez még egynéhány kisebb házikó járul. A
den oldalról, hogy a megrettent hallgató
korcsma két szobáját szerencsénkre üresen
nem tudja, merre meneküljön; majd csillataláltuk ; ezen megnyugodván, meglátogatpul a vihar, csak egy-egy békétlen hegytuk a vashámort, melynél egyszersmind
óriás morog még itt-ott, mig végre az előbbi
rudvasat nyújtó gép is létezik. Midőn vissza
csend ismét beáll. — Gyönyörrel léptünk
akarván fordulni, csodálkozásunkra az ajtót
közelebb a tóhoz, részint azért, hogy melkét keresztbe tett vasruddal elzárva találtuk
lette letelepedjünk s a körül heverő száraz
s mellette állott egy munkás, levett kalappal,
törpe-fenyő ágaiból tüzet rakjunk, másrészt,
a kinek arczából körülbelől azt olvashattuk
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hogy a tavat magát is közelebbről meg- itt enyelgvén egymással, ott tündéri tánezot gerszemről, mely onnan vette nevét, hogy a
szemlélhessük. A mi első pillanatra feltűnik, járván oly hangokhoz, a milyeneket hárfa néprege szerint földalatti csatornák által a
az a tó vizének sajátságos színezete. Köz- húrjain keresztülmenö esti fuvalom szokott keleti tengerrel függne össze. Ezen összevetlenül a part mellett a víz oly tiszta s át- előidézni. íme, a tó közepében, körülvéve köttetésből származnék aztán a tó vizének
látszó, hogy a fenéken levő legapróbb ka- a többiektől, ott leng a tündérek királynéja, folytonos mozgása, mely annyival inkább
vicsdarab is látható. Távolabbra a viz zöldes hosszú hófehér ruhában, vakitó fényű ko- megmagyarázhatlannak tetszik, minthogy
szint vesz föl, mi annál sötétebbé lesz, men- rona a fején. Lám, mily méltósággal tekint semmi látható vizbefolyás a tóba nem észtül messzebbre néz a szemlélő szeme, ugy körül, most minket halandókat észrevesz, lelhető. Mélységét illetőleg azt állítják, hogy
hogy tovább bámulatos árnyalatokban haj- csábító, de egyszersmind daemoni mosoly különféle vizsgálódások alkalmával fenekét
lik át a sötét indigó-kékbe, mig a tó közepe vonul el arczán. oly édesen integetve hiv soha sem birták elérni, bármily hosszú kötiszta fekete szinü. A tó eléggé számos ha- magához. Miért? — )>Hogy elnyelhessen!" telet is használtak e czélra.
lat tartalmaz, melyek azonban felette sová- — Lassan, a szelid hullámoktól ringatva,
Csak nagy nehezen váltunk el e helytől,
nyak, s minduntalan a viz fölé vetik magu- tart most felénk, utána az egész tündérse- melyen oly ritka élvezetben részesültünk.
kat, levegő után kapkodva. Meg kell gon- reg, a legbájosabb csoportozatokban követ- Ezúttal a rendes ösvényen haladtunk, s a
dolnunk, hogy itt, 4000 lábnyi magasságban vén úrnőjét, majd a viz alá bukván, most Halastóhoz érkezve, társaságunk többi taga viz légtartalma csak csekély lehet, a ha- ismét felmerülvén, — egészen magadon ki- jaival találkozánk, a kik azalatt a ladikon
lak tehát az életökre mulhatlan szükséges vül közeledel a vízhez; még egy lépés, — áthajózván a tavat, most lelkesedésünktől
légeny-mennyiség nagyobb részét a környéki de mit állsz meg egyszerre? Káprázó sze- fölserkentve, buzgón folytatták utjokat. Mi
légből kénytelenek szivni magukba. A par- med nem lát egyebet, a tó sötét vizénél, a tó mellé heveredtünk, s víg beszélgetés
ton fából épült kunyhó áll, melynek födelét füled csupán a part felé csapkodó hullámok közt vártuk meg visszajövetelöket. Aztán
azonban a szélvész majdnem egészen leso- egyhangú neszét hallja; eltűntek a tün-mindnyájan beleálltunk a ladikba s a két ladorta, s igy netaláni vihar ellen csak elég- dérek, a királyné, a bájoló zene. — A nap- pát segítségével iparkodtunk azt előremoznak csodaszép sugártörése a vizén volt az, ditani, mi eléggé lassan történt, mert az
telen menedéket nyújt.
Rövid pihenés és egy kis gyomorerősitö a mi gyámolitva már is felizgatott képzelő egyik evező-lapát nem volt jól megerősítve.
bevétele után, egyik része a társaságnak, tehetségedtől, a tüneményt idézte elő. Most De mintha a hegyi világnak minden tüneközte én is, a tó túlsó oldalán, néhány száz ismét fellegek leplezik, s vége az egész ményével meg akart volna bennünket lepni
lábnyival magasabban fekvő tengerszem játéknak.
az ég, vihar támadt, épen midőn a tó közefelé indult, mig a többiek a ladik visszaA ki egyszer látta a tengerszemet s kör- pében valánk. Képzelhetni, mily félénken sijövetelét várták meg, azon szándékozván nyékét, nem fog csodálkozni azon, hogy e multak össze hölgyeink, midőn a viszhang
keresztülhajózni a tavat. Mi balfelé tartot- táj számtalan népregének lett színhelyévé, | százféle változatokban adta vissza az egyes
tunk; itt a tó kifolyásán átkelvén, egész melyeknek egyikét közleni, nem tartom ér- mély orgonahanghoz hasonló kitöréseit az
hosszában folytattuk utunkat a meredek, dektelennek.
égi háborúnak. Csakhamar elvonult azonban
erdős parton. Mintegy óra múlva értük el.
Azon időben, a midőn Tökölyi uralkod- a vihar, s körülbelől három negyed órányi
végét, s innen aztán egyenesen fölfelé kez- nék késmárki várában, vala a vidéken egy evezés után szerencsésen a túlsó parthoz érdénk mászni, fölöslegesnek tartván, a még öreg juhász, a kinek csodaszép leánya volt. kezénk. Nem is kell említenem, mekkora éttávolabb eső ösvényt fölkeresni, a mit azon- Szép volt, deli termetű, arcza szine olyan, vágygyal fogtunk most hozzá ebédünkhöz,
ban nemsokára meg is bántunk. Haladtunk- mint a hajnalpir, szeme ragyogása olyan, a melynél persze csak tökéletlenül pótolta
ban ugyanis némelykor sziklacsoportokra mint a szikrázó villám. Járt is utána sok elpusztult borunkat a különben felséges
találtunk, melyeket egészen meg kellé ke daliás ifjú, de mindegyiknek keze megnye- friss viz.
rülnünk, s oly roppant mennyiségű henye rését oly föltételekhez köté, a melyeket nem
Öt óra felé vevénk bucsut a regényes
fenyők közé jutánk, hogy közülök csak g^ voltak képesek teljesíteni; a miért aztán tájtól, s nyolez után vonultunk be ismét jaügygyel-bajjal lehetett kivergödnünk. Vala nagy hírre kapott a leány az egész környé- vorinai szállásunkba. Másodnap este Lőcsére
hára mégis tetejére értünk az emelkedésnek ken. Meghallotta ezt a fiatal Tökölyi is, s érkezénk, magunkkal vivén a múlt nap éls szemeink az előttünk fekvő tengerszeme' bizván erejében, egy szép napon csak ott te- vezeteinek kedves emlékét s azon meggyőpillanták át.
rem az öreg juhász előtt, s czifra beszédben ződést, hogy a „szép" csakis a természetben
Hogy ha az ember szép, regényes tájké megkéri tőle leányát. Az öreg, megtisztelve keresendő.
K. T.
pet lát maga előtt, elragadtatása önkényte- érezvén ugyan magát a nagy ur ajánlata
lenül szavakban tör ki; de a meglepetés által, mégis csak azzal biztatja a grófot, hogy
A gynfa
legnagyobb foka csak néma bámulatot szo- ő gyermekét házasságra kényszeríteni nem
kott gerjeszteni. így történt velem, midőn akarja, hanem hát menjen el a gróf ur, s
vegytani tekintetben.
az első pillantást vetem a tengerszemre. Szó hozza el ama hires „kárbunkulust," a mit
(Vége.)
nélkül bámulám az előttem elterülő képet, leánya olyan nagyon kivan, s akkor minden
Térjünk át már most ez előzmények után sas szemem, mintegy varázserő által oda sze- szó nélkül hozzá megy, s hü felesége lesz
játképi
tárgyunkra, a gyufára. Emlékezzünk meg
gezve, örömittasan szívta magába az élve- egész éltében. Vala pedig a tenger szeme
ennélfogva azon kísérletről, molyet az élenybe
zetet. Keblem összeszorult, ugy szerettem mellett magas, toronyszerű köszirt, a „kár- bocsátott pbosphorral láttunk. Meggyőződtünk
volna egyedül lenni, hogy kisírhassam ma- bunkulus tornya," s annak tetejére vala arról, hogy az élenybe bocsátott phosphort csak
gamat. — Előttünk egy óriási medencze, büverö által megerősítve az emlitett kő, egy kissé kell megmelegitenünk, hogy azonnal
melynek falait szédelgös magasságú, felhő- mely oly erős tűzzel ragyogott, hogy éjjel a lángra lobbanjon.
És ime e kísérletet minden nap millió meg
koronázta, csupasz sziklahegyek képezik; messze fekvő Késmárk városa utczáit fényfenekén a köralaku, titokteljes tó sötétkék nyel árasztá el. Ehhez vándorolt tehát a millió ember a legszebb sikerrel teszi, anélkül,
hogy tudná, miszerint ez a vegyészet körébe tarvize melynek habjai szüntelen mozogván, gróf, midőn az öreg szavait meghallotta tozik.
a meredek partot locsolják, s rejtélyes suso- volna; megérkezve, leveti dolmányát, egyet
Ma már egykét krajezáron ezer gyufát vehegással mesélik egymásnak ezer meg ezer köp a markába, s néhány merész ugrással tünk, melyeknek mindenike élénken föllobban, ha
esztendő történetét; amott a háttérben ma- felkapaszkodik a toronyra. I t t a követ át- valamely érdes tárgyhoz dörzsöljük. Pedig az ily
gas hótömeg, a tündérek kristálypalotája, markolja s kezdi nagy erősen rázni és in- gyufa, melyet minden figyelem nélkül felhasznátátongó kapujának hatalmas bolthajtását gatni; de az minden erőlködése daczára, lunk és megvetőleg elvetünk, valóban oly tárgy,
felénk fordítva; jobbra ellentétül egy magá- sak nem mozdul helyéről. A gróf nem jő mely komoly gondolkozásra ösztönöz.
ezer nemzedék élt, kik a tűz előidézénos fenyő, mely évek óta daczolván a ferge- zavarba, előveszi övéből pisztolyát, jól meg- sét aHány
varázslat bizonyos nemének tartották. A
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teg dühével, ég és viz között függve, nyo- ölti, neki szegezi a kőnek, elsüti, — s ime bölcs görögöknek oly tökéletlen fogalmuk volt
morultan teng, s mélán lecsüngő ágait oly > lőpor ereje nagyobb a tündéri varázsnál, róla, hogy vallási költeményeikben azon mesét
kéröleg látszik terjeszteni a sötét tó felé; — i kárbunkulus elszakad a sziklától és
foglalták, hogy egy isten az égből lopott le egy
mindez oly képet varázsol elénk, melyet elepottyan szépen a tóba. A gróf restelte szikrát s ezt adta át az embereknek, hogy tüzet
érezni igen, de leírni nem lehet. — Ha egy ugyan a dolgot, de ha már annyit fárado- éleszthessenek. És az ó korban valóban izzó paramagasabb sziklára fe'állitott vaskereszthez zott, miért ne keresné fel a követ ott a tó zsat kellett őrizgetni, hogy bármikor tűzhöz juthassanak. A régi népek pogány templomaiban örölépünk, a mélyen alattunk fekvő Halastó fenekén is? minden tétovázás nélkül utána kös lámpa égett, melynek szolgálatára külön patükrét, s azontúl a nyilt völgyön át Len- ugrik tehát a vizbe. De alig hogy alámerül pok rendeltettek, nehogy elaludjék. Később a
gyelország távol eső, a felhők alul előbuvó a viz szine alá, körülveszik a szebbnél szebb kovából és aczélból álló tűzszerszámot találták
nap sugaraiban kékelö hegysorait látjuk. tündérleányok, s kezdik szorongatni,csókol- föl, mely azáltal eszközölte a gyújtást, hogy az
Mintegy önkénytelenül fordul azonban visz- gatni annyira, hogy a jámbornak az első ütés következtében apró aczéldarabkák annyira
sza szemünk a tengerszem felé. Hah, de mi forró-meleg csóktól ki ment az eszéből a megmelegszenek, hogy a fő darabtól elválván, a
taplót meggyujtják.
ez? Mily tulvilági lény üzi velünk játékát? kárbunkulus és a szép juhászleány, nem is
Miután a vegytan előbbre haladt, föltalálták a
A tó egyszerre megnépesedett. Mintha száz kivánkozék többé vissza a felvilágra.
gyufát és ennek íoltalálója, mint azt a „Vasárnapi
meg száz apró tündér játszadoznék a vizén,
Sok hasonló mese van elterjedve a ten- Újság" kiderítette, IrinyiJános hazánkfia.
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Pia valaki a régi korban egy csomag gyufát nem hathatván át az alsó rétegig, az égésnek meg
Csaroda.
birt volna előállítani, azt talán a jámbor papok kell szűnnie. Innen van, hogy ha ujjúnkat azon he(Beregmegytfben.)
mint istenkáromlót és büvölőt máglyára kárhoz- lyen, hol a phosphorvonal volt, végighuzzuk 8 eztatták volna, míg másfelől a nép Isten gyanánt által a felső rétegből aliikult pliosphorsavotletörülBeregvárinegyének déli sikján, a Beregimádta volna. Mennyi anyagot nyújt ily kis fácska jük, az alsó réteg ismét égni kezd és fényelni fog,
szásztól
Nyíregyház felé vezető postauton
mivelaz
akadály,
melytől
az
éleny
az
alul
levő
phosaz emberi nem szellemi haladásáról gondolkodni,
és mennyire tanit az megvetni azon hiábavaló tö- phorhoz nem juthatott, eltávolittatott.
fekszik Csaroda magyar helység, inely a
rekvést, melynél fogva némelyek az embereket isA phosphornak az élenynyel egyesülése tehát Bajos nevű pusztával együtt 4043 holdnyi
mét a régi századok tudatlanságának és együgyü- nem elég erős arra, hogy kezünket megsértse, tértartalmu, lakóinak száma pedig lélekszám
ségének állapotába szeretnék visszataszítani!
mert az egyesülésből csak igen csekély meleg
Ismerjük meg tehát még közelebbről a fejlik ki; azért nem elegendő arra sem, hogy a fát szerint 450, kik földmiveléssel foglalkoznak
közvetlenül meggyujtsa. Minthogy azonban, mint s néhány görög katholikust kivéve, mind
gyufát.
A gyufa — mint tudjuk — egy kis fácskából a fennebbi kísérletben láttuk, hogya kén is nagyon református vallást követők s ilyetén anyaáll, melynek hegyét előbb kénbe, azután phos- hajlandó az élenynyel egyesülni, a phosphor láng- templommal is bírnak, melynek rajzát mai
phorba mártották. A phosphornak az a tulaj don- jának gyönge melege elegendő arra, hogy a gyufa számunk hozza. — E templom eredete bisága, hogy nagy hajlammal bir az élenynyel egye- végén levő kénnel annyi meleget közöljön, mely zonytalan, de kétségtelenül régi; egykori lasülni. Ha tehát egy darabka phosphort, mely ha- annak összeköttetését az élenynyel előidézze Most kói a protestantismus fejlődése alkalmával
sonlít a fehér lágy viaszhoz, a levegőre teszünk, tehát a kél kezdi el vegyészeti működését, ugyanmár a közönséges levegőnek melege is elegendő, azt, melyet láttunk, midőn a ként a tiszta éleny- a református vallást vevén fel, mint ilyenek,
hogy a levegő élenye és phosphor közti vegyészeti nyel telt üvegben elégettük. A phosphor a gyufán megtarták önrészükre a templomot is, átösszeköttetést eszközölje. A kis phosphor darab tehát csupán arra való, hogy a ként megyujtsa. alakítván azt imaházzá. Beregmegye alsó
elkezd füstölni, és fehéres ködöt kibocsátani, mely Igaz ugyan,hegy a ként is meglehet dörzsölés ál- részén a ref. vallás igen terjedt azon időben,
köd nem egyéb, mint phosphorsav, s ezáltal a tal gyújtani; de ez már sokkal bajosabb, mivel mire nagy befolyással volt azon zsinat is,
phosplior egészen elenyészik. Sötétben azt is lát- ehhez a melegnek nagyobb foka kivántatván, na- melyet a reformátusok 1552-ben Beregszájuk, hogy a phosphor ily állapotban világit és gyon sokáig kellene dörzsölni. Hiszen tudjuk, hogy szon tartottak. A helységnek els ö lakói rumindenki tudja, hogy ha a gyufák hegyein végig- nagyon hosszas és erős dörzsölés folytán végre a
huzzuk tenyerünket, szintén oly világító köd szár- fa is meggyül, valamint a vad emberek ez utón is thenek voltak s a falunak is ezek adtak nemazik, mely különös anyaggal bir. E köd is phos- élesztettek tüzet. A phosphor, mint a melynek a vet, elnevezvén azt a falu határában folyó
sötét talapu
phorsav,vagyis a phos;'••-••;
mocsárospaphornak a
taktól„Cs<?rlevegő éle_
_
.
navodának,*'
nyével egyemely elnevesülése, melyet
zést a maa meleg kézgyarok kézel való dörsőbb r ö v i gölés okozta
meleg idéz elő.
d e b b kiejtéssel (karoHa pedig
az ily gyufát
dára változvalamely értattak át. E
des tárgyhoz
község az
dörgöljük, azo r s z á g viáltal a meleg
szontagsámég i n k á b b
gos idejében
nagyobbodik;
ez a phosphor
nem egyszer
egyesülésének
súlyos csaa levegő élepást szenvenyével még
dett; 1241inkább kedben a tatávez vén, az
rok, kik Kayelőbb is megy
végbe. A gyordun vezérsabb vegyélete alatt
szeti összeMarmaros és
k ö t t e t é s peUgocsán át
dig m i n d i g
bej
öve, e menngyobb megy
éket fell e g g e l van
prédálták, e
kapcsolatban
8 ennélfogva
tájon egyeelegendő arra,
sültek Bithu
liogv a ként
vezérrel, ki
meggyujtsa,
.
.
OroszorszáA
csarodai
ref.
templom
Miskovszky
Gy.
rajza
után.
vagyis hogy a
gon át a vekénnek a levegő élenyévcl való összeköttetését előidézze, mi meleg legcsekélyebb fokára van szüksége, hogy reczkei szoroson tört be hazánkba s Ung és
a meleget ismét növeli. De a melegnek e foka meggyűljön, erre legalkalmatosabb. Da az eddig Zemplén felé nyugatnak inditá sáskaseregét.
már elegendő ismét arra, hogy a széneny, — mondottakból egyúttal azt is látjuk, hogy a phos- 1657. nyarán Lubomérszky lengyel vezér
mcjly valamint átalában az életműves testeknek, phor csak előkészületi eszköz, valamint a kén sem Rákóczy Györgyöt, ki Lengyelországot megugy különösen a fának is egyik alkatrésze, — a le- egyéb közvetitőnél.
vegő élenyével egyesüljön, azaz, hogy a fa égjen.
Az égő phosphor nem képes a fácska széne- támadd, megboszulandó, préda után sovárgó
Midőn tehát a gyufát dörzsölés által meg- nyével, a meleg azon fokát közleni, hogy az a sereggel rontott Beregmegyébe s útközben
gyujtjuk, három nevezetes vegyészeti műtéteit vég- levegő élenyével egyesülhessen. A phosphor egé- Szent Miklós, Podhering s Rákos kastélyait,
zünk, mint azt még részletesebben megmutatom. szen megégne, és a fácska még sem gyulna meg. nemkülönben Munkács, Vári, Bereg és BeE három műtétei abból áll, hogy egymásután Kellett tehát oly anyagról gondoskodni, mely a regszász mezővárosokat feldúlván, a közötte
három különböző anyag egyesül a levegőben levő fánál könnyebben gyulván, mégis oly meleget levő 300-nál több helységet s ez alkalommal
élenynyel, ét hogy ekkép három különböző láng szüljön, hogy a fát ké; es legyen meggyujtani. Csarodát is elhamvasztá. — Ifi6l-ben török
származik, melyek fokonkint nagyobbodó meleget Miután pedig a kén lángja sokkal melegebb avulóénál, ez találtatott a legalkalmasabbnak e köz- és tatárseregek portyáztak e tájon, kik a
szülnek.
Ti A phosphor a dörzsölés által melegül meg,és vetítésre. Ez ugyanis a fa szénenyét annyira meg- szomszéd Szabolcsmegyén átjővén, s Csaropedig oly fokig, hogy lángolva a levegő élenyé- melegiti, hogy megégvén a kén, a széneny kezd dát érzékenyen érintvén,Ugocsába vonultak
vel egyesül, és ez az első láng. De e láng korán- az élenynyel egyesülni, 8 ennélfogva a fa lobbot s Nyaláb alatt diadalmasan megütköztek a
sem elegendő arra, hogy vele közönséges tárgyakat, vet, azaz, az élenynyel együtt szénsavvá változik. Kemény János vezérlete alatt álló Leopold
Es most kérjük az olvasót, hogy idézze vissza császár seregével. Most a béke korszakában,
fát stb. meggyujtsunk. A phosphor a meleg oly
alacsony fokán egyesül a levegő élenyével, hogy emlékébe mindazon kisérleteket, melyeket e czikk arany kalászszal jutalmazná a barna föld
az égő phosphort kezünkben tarthatjuk, anélkül, elején az élenynyel telt üveggel tettünk, midőn a
hogy égetne, vagy fájdalmat okozna. Ha sötétben szenet, ként és phosphort egyenkint megégettük. szorgalmas mivelöjét, ha az Isten átkaként
phosphoros fácskát húzunk végig kezünkön, lát- Most látjuk, hogy e kisérleteket olvasóink minde- hazánkra nehezedő aszály e vidéknek reméjuk, mikép ég el egy vonal phosphor testünkön, nike naponkint teszi és egy-egy meggyujtott gyu- nyeit is le nem szállította volna. — Csaroazaz: mikép egyesül a levegő élenyével, e ez legki- fával mindezen műtéteket végzi. — Ez egy példa dának birtokosai a régi és hires Lónyay, grv
sebb fájdalmat sem okoz. Gyakran ugylátszik, is tanúskodik a vegytan nagy horderejéről, ugy Teleki, Bay s más családok.
mintha már a phosphor elégett volna; pedig több- hogy annak ismeretét legközönségesebb mindenLehoczky Tivadar.
nyire nem ugy van, hanem csak a felső réteg égett napi foglalatosságainknál sem nélkülözhetjük.
Szeberényi L.
el; ha pedig ez phosphorsavvá változott, az élen
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A jankováczi vízesés.
(Szlavóniai kép.)

Mult évben közöltiik e lapok hasábjain
Szlavónia ismertetését; szíves olvasóink tán
még emlékeznek, hogy ott különösen kiemeltük a Csernagóra hegység azon pontját, mely
a szenkovezei pusztáról tekintve, terasszos
emelkedéseivel felséges látvánj't nyújt a
szemlélőnek. Most alkalmunk van e terasszok
legmagasbikára vonni figyelmünket, hol a
különféle nevezetességeiről Szlavóniában hires Jankovácz fekszik, halastavaival, mulatóházaival, vizesésével s egy barlangi sirral az
oromban, a hegy legmagasb csúcsán, s a sir
fölött roppant vaskeresztjével. Mindez oly
érdekes kép, melyről irni is gyönyör, olvasni
talán nem leend érdektelen.
A prebiri Jankovics családot, melynek
tagjai Magyar- és Szlávón-oszágban egyaránt
tisztelt és szeretett urak,
igen jellemzi az, hogy
— mint ezt gyakran volt
alkalmunk h a l l a n i és
látni — mindegyikének
van oly nemes vonás
lelkében, oly eredeti
typus, melyről mindenki
rajok ismer. így volt különösen Jankovics József kamarásnak a vizekbeni.gyönyörködés főjellemvonása. Ez agg föur
1861. őszén hagyta el e
világot 84 éves korában,
s mi, kiknek szerencsénk
volt ez eredeti embert
vucsini ősi fészkében is
ismerhetni, b á t r a n elmondhatjuk róla, hogy
egy geniális költő tollára volna érdemes életrajza. Neki a természet s
annak viz-szépségei voltak egyedüli élvezete, s
gyakran nevezé magát
vizembernek. Therezováczi lakását későbbi éveiben elhagyva, a vucsini
uradalomba, e vadregényes birtokába vonult,
hol egy omladék regényes tövében, mindenfelöl bérczektől környezve,
vizpalotájába vonult s itt
élte le végnapjait is. E
kastély egészen vízcsövekkel volt felszerelve,
ügy, hogy akárhol csapra
tehette az ember kezét s
a legüdébb hegyi viz buz.gott elő; parkjába a szomszéd magasokról ó r i á s
vascsöveken vezette le a vizet, s ott egy
nagyszerű, mondhatni páratlan szökőkút
szórta vizét 15 ölnyi magasba, emberderéknyi vastagon ömlesztvén ki szivárványos
•sugarait. Az öreg nr gyakran órákig elnézte
szőkökutját.
De ö nem elégedett meg ennyivel, s vagyonát örömmel használta fel arra, hogy
a természet szépségeit kifejtse. Vucsintól
délre másfélórányira van a drenováczi völgy,
melynek közepén a vad Rieka (hegyi patak)
-zuhog a Csernagóra magasáról le egészen a
faluba; e völgy tetején meredek sziklafal
zárja el az utat, melynek fokáról egy ölnyi
szélesen zuhog le a viz m. e. 12 ölnyi magasból egy sziklatömegre s ezen millió tajtékot
túrva, ismét m. e. 3—4 ölnyi mélyre esik,
csodás ködöt terjesztve maga körül viarészekből, melyek ezer meg ezer szinvegyület•ben csillámlanak a napsugarak fényében. E

vizesés, mely utazók állitásakint mind ma
gassága, mind terjedelmére nézve a monarchiában páratlan, szintén az agg Jankovics
eszméje volt. Mert a Rieka eredeti útja a képünkön látható hid jobb végén látszó zuhatag felé volna, miután a völgy erre kanyarodik fel egy szűk nyílásban a Csernagóra
tetejére. De Jankovics József lelkében érzé
a gyönyört, melyet e páratlan szép jelenet
elő fog varázsolni, s tervét kivitte, a mint
elöadandjuk.
A képünkön látható sziklafal tetejére
érve, vadregényes kép tűnik a szembe; kert
ez, hosszú négyszögben oldalfalakkal, de a
melyek a felhőkig érnek; óriás terem az éggel mint boltozattal, a természet szentegyháza, melyben az orgonaszót Isten angyalainak éneke képezi, egy uj völgy a hegy tetején, északra és délre Csernagóra legmagasb
csúcsaitól környezve. A Rieka a négyszög

Jankováczi vízesés.
déli sarkában fakad, egy óriási szirttömeg
kőszál alatt, sürü cserbokrok közt. Itt ittam
a legjobb vizet életemben. A forrás oly bő,
hogy 20 ölnyire már patakká válik. Jankovics tehát e patak segélyével fenn e sziklakertben halastavakat alkotott, kedvencz
pisztrángjai számára. Mondják, hogy legnagyobb gyönyöre volt a köpárkányok valamelyikéről órahosszat horgászni pisztrángokat. Az alsó medenezéböl a mint a viz
kifolyása van, csatornát készíttetetttekervényesen, sziklák közé rejtve egész azon pontig, honnan a viz azután a mélységbe zuhog
le, képezve ama vizesést, mely képünkön
is látható. E csatorna körül vadgesztenyefákat ültetett, mulató-házakat állíttatott oly
kényelemmel, mely a költői gyönyöröket az
emberiekkel összeköté, valóban római modorban. — Azonban most még hátra volt a
legfőbb — a mikénti feljutás e tetőre? E

végre roppant költséggel a drenováczi völgyön végig utat készíttetett mely felkanyarog egészen a vizesés pontjáig; itt a völgyet
áthidaltatta, s az utat balra kanyaritva,
sziklák rombolásával, a vizesés előtt veretteté el és fel tovább egész a sziklakert magasáig. Ezt azután, midőn minden készen volt,
elkeresztelte — Jankovácznak.
Azonban jöttek az évek, és az agg főúr
mindig ritkábban tekinthette meg kedvencz
helyét. S most mit tett ? koronkint egybehivatá a környékbeli urakat, s drenováczi
kastélyában megvendégelé, napokig mulattatá, csakhogy az ő kedves Jankováczát minél többen megnézhessék. Öröme azután
határtalan volt, midőn elmondák neki, ki
mit irt be Jankováczon az albumba, s mint
mulattak vendégei. Rövid szlavóniai tartózkodásom alatt három ily hegyi kirándulásban vettem részt. Az ily kirándulásokban
messze vidékekről jönnek
résztvenni nők és férfiak,
s a legregényesebb napokat élvezik, mit csak
ember — ha van szelleme — élvezhet. Egy
ily kiránduláskor történt, hogy egy gyöngéd
lelkű és gyönge idegzetü
hölgyre oly benyomást
tett a vizesési látvány,
hogy ott álló helyében,
•csodálkozása közepett
ájulva rogyott össze.
És ismét jöttek az
iívek, s a vizetnber már
nem vitetheté magát fel
Jankováczra. Ekkor megparancsolta, hogy azon
kőizálba, mely alatt a
forrás fakad, barlangot
ássanak, az o sírját. Ott
akar ő feküdni a villámokhoz és kedves vizeihez közel, a természet
szűz ölében, melynek leghívebb gyermeke volt.
Sokan bizarrnak tárták
ezt, valamint egész jellemét; de én, s meg vagyok győződve, mindenki, kiben fogékonyság
van a szép iránt, ezt
igen természetesnek találjuk. A ki teljes életében annyira csüggött a
természeten, az h a l á l a
mély álmát is ott akarja
végezni.
Es ugy Ion.
A gránitüreg elkészült. Lépcsőkön lehetett oda fejjutni, nyílása északnak van fordítva. Es jöttek a
napok, s a vizember igen kívánkozott fel
Jankováczra.
Ott volt ágyánál Jankovics László, kedves unokaöcscse, Somogymegye alk. főispánja.
Megigérteté vele, hogy testét Jankováczra vitesse.
Az ígéret megtörtént, s az agg a legboldogabb kedélylyel vett bucsut e világtól,
azon tudattal, hogy nem marad a sötét krip.
tában a föld alatt.
És ő ott aluszsza örök álmát a bérez,,
oromban.
A köszáli tetőt roppant vaskereszt disziti, melyet Jankovics László tétetett oda fel.
Ez a szlavóniai Jankovácz eredete s tör.
ténete.
Válkai Imre.
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kül egyformán diszlenék, de azt igenis bátran Keglmes urunk eö Nga kemény parancsolattyával
állítom meggyőződésem és tapasztalásom alapján, (kit is a Tek. Ns. Vgjének pro communicatione
hogy alig van vidék e hazában, a hol a gyümölcs- transmittaltam), melybül világosan a T. Ns Vgje
nek legalább is egyik vagy másik neme, vagy megh láthattya, hogy az kivánt 56 Katona nem
A rendkívüli szárazságnak szomorú következ- faja nem diszlenék, s igy haszonnal nem volna te- az Nemességhre, avagy Dominiumra, hanem az
ményei voltak az idén hazánkban. Magyarország. nyészthető; valamint hogy azt is bátran merem T. N. Vgyére van limitalva, azért ebben Reparmely világszerte híressé vált termékenysége által, állítani, hogy alig van vidék e hazában, a hol a titiót az T. N. Vgye nem tehet, hanem subdividálma Ínséggel küzd az elemi csapások ritka és ma- szegény kárvallott földmives szívesen nem vette ván akár honnét teljék ki, csak kell állítani, adkacs szövetkezése alatt. Miglen egy egész soro- volna, ha a kecskemétiek módjára egy-egy kajszi digh pedigh ujjabb kemény Executio az Ns Vgye bözata a száraz éveknek megakadályozta volna a baraczk fája után 7—8fttal pótolhatta volna azon csülletes Tisztein imponáltatni fogh. 2-do. Az Ns.
nagyobb készletek meggyüjtését : ránk nehezült vesztesegét, melyet elescge termesztésében szen- Vgye megjött követtyei által az T. Ns vgye bűvöli
végre mint vészterhes fergeteg az 1863-ik év, a vedett. Gyümölcsfákat tehát minden áron, ha ily megértheti, hogy sem az hosszú Karabély, sem az
föld termékenységét szárazsága mennyköveivel le- száraz és szűk gabona termésű években vigaszt,, Mundér in complanationem nem vétetődőt, hanem
sújtván, és megsemmisítvén egyes terjedt vidéke- jövedelmet és veszteségeink némi kárpótlására quo citius effectualni kell, azért sietve tegyen ollyan
ket, hol a marhavész, hol a nyári fagy, hol a akarunk számítani!
dispositiot, hogy mennél hamarab kezemhez Véjégeső vagy a tűzvésznek pusztító villámaival.
Az idei szűk esztendő kézzel foghatólag bizo- hessem, ugy az Pár puskárúl és kardrúl, hogy
Magyarországon eltűnt az idén a rétek táp- nyította be, hogy a gyümölcstenyésztés koránsem egy forma lévén mind az Kard, pár Puska és
láló füve és virágainak zománcza; el az aranyban csak holmi dilettánsok mulatságának tárgya, ko- hosszú karabély is lenne egyszersmind mind az 56
hullámzó kalászok tengere : és inség és nyomor ránsem csak kedves pepecseléssel járó időtöltés, katonáét és percipiálván kioszthatnám, addig is
foglalta el a kopár avarokká változott szomorú hanem a gazdaságnak egyik jelentékeny ága, mely mind Ispán uramról s több Ns. Vgye Tiszteirül
telkeket, mert a növényzet azon gyengébb nemei, még akkor is ellátja szép jövedelmi forrással és az Executio nem tolláltatik, hanem az kinek ninmelyek az anyaföld fennszinleges emlőiből szok- egészséges tápanyaggal gazdáját, midőn a többi csen is finita congregatione I. Cottus imponáltatni
ták szívni táplálékukat, elszáradtak. Elasztak las- fönnszinlegesen gyökerező terményeket egy rö- i fog. Az kikk pár puskájok s Kargyok jó ván, az
san lassan a táplálék bőségének e szokott forrá- vid nyár szárazsága végkép kipusztitja. Hogy meg maradhat.
saival együtt.
3-o Az Mundér Zöld dolmány, Kék nadrágh,
Csehország nagyobb birtokain rendesen a gyüUgylátszik, mint ha a növényzetnek azon mülcstenyésztés átlagosan évenkint 6 —10,000 fekete Csiszma, fekete Süvegh, Kék tarsoly, azon
gyöngéd része, mely csekély gyökérzetével csak ftnyi tiszta jövedelmet hoz és minálunk rendesen az Országh Czimere, Kék lodingh, jó posztóbúi
a föld felületébe kapaszkodik, — ugylátszik, csak a nagyobb gazda lenézésében részesül; annak való, ezt is mind egy csomóban felkészítvén és
mondom mintha Flóra és Ceres ezen kedveltjei oka nem a gyümölcstenyésztés csekély haszna és kezemhez szolgáltatván, hogy meghlevén az kikevésbbé a föld, mint az egek édes gyermekei vol- fontosságában keresendő, azt — ha nem is mondom, vánt 56 katona Simul et semel kioszthassam, és
nának, mivel rögtön elhalnak, ha harmat és eső magától meg fogja érteni a gondolkozó szives az mely köntöst eddigh adót az már jelenlevő kaképében felülről ki nem adják az áldást rajok. A olvasó.
tonaságnak az T. Ns Vgje vissza adathassam az
föld pedig a fogadott gyermekeit sorsukra boAzon növények közt, mik mélyebbre bocsát- T. N. Vgye tagjainak.
csátja ilyenkor, mivel hogy csak szállást tartozik ván le gyökereiket és a szárazságot jobban eltű4-o Mivel már Isten kegyelmességébül 2 hónekik adni felületén! Hisz vannak neki is saját rik, sőt bizonyos mértékig azt meg is kívánják, nap eltelik, úgymint Július és Aug. és a Ns
édes gyermekei; nem csoda ha inkább azoknak főszerepet játszik a szőlőtő is, Magyarország Vgyere limiltaltatott egy companiabeli Prima
fenntartásáról és táplálkozásáról gondoskodik : és egyik legnagyobb kincse. Es íme, nemde a szőlő Plana inexolute vagyon, azért az Tek. N. Vgye
ezen édes gyermekei : a bokrok éafák.
és annak termése ismét az, mely vigaszt és jöve- az emiitett Prima Plana fizetéssel kezemhez
Ezeket már jobban öleli szivéhez,kitárja ne- delmet nyújthat még akkor is, midőn a többi ter- küldgye 2 nap alatt azt kivánt 7-beri és 8-beri és
kik keblének mélyeit, befogadja gyökerüket tes- mesztményeink végkép kiasznak! A tapasztalás 9-beri fizetését is ollyan Heljen tárcsa, hogy sitének belsejébe, és táplálja őkek szivének véré- azt mutatja, hogy ép azon évjáratok tűnnek ki mul et semel az mikor kivántatni fogh percipialvel. A titkos ér, a föld ménében dagadozó és borban, melyek széna és a tavasziak dolgában nem hassam. Depreteritis verő ut praemissum est inv.
folydogáló csermely és annak gőze tartja fenn a igen kedves emlékezetüek. Elég ugyan a panasz, mediate exolvallya az Tek. Ns Vgye.
föld ezen édes gyermekei létét és életét még akkor hogy az idén a szőlő —- habár elég a termése —
5-o Minthogy az már fel állított katona effreis épségben, mikor az ég adta harmat és terméke- nagyon soványnak mutatkozik, de ki nem emlék- nis, azért irántok ez obszervaltassék migh com~
nyítő eső valahogy tovább kimarad.
szik reá, hogy 1834-ben ugyanezt a panaszt j pleto Nro mind az 56 nem effectualtatik, hogy azon
Ha valami, hát a mostani száraz és mostoha szintúgy hallottuk mindenfelől, s későbben még T. N. Vgje böcsülletes Tagjai az kik felállítottak
évek alkalmasak arra, hogy a gazdával a fás nö- sem volt elég a hordó, sőt még vermekbe is szűr- az katonaságot, az lovak magok gongya viselése
alá vegyék, jól procuralván őket, és az katonát
vények fontosságát és becsét megismertessék. ték a bort.
Igaz ugyan, hogy száraz évek a fa és szőlőültetKitetszik ezeknél fogva a fennebbiekből, illendő képpen tarcsák, ugy hogy az lovak el ne
vényekből is kiragadják a dézmát, és hogy legin- hogy a gyümölcstenyésztés és szőlőmivelés még romollyanak, másként vagy az katona elrontya a
kább fris ültetvényekben temérdek kárt tesznek : akkor is ad jövedelmet, midőn rendkívüli száraz vagy el cseréli, tehát efféle állapotban ha mi kár
de ritkaság mégis az, hogy valamely megerősö- években a takarmány-, s gabona-termesztés végkép követi az T. N. Vgye becsületes tagjait, magokk
tulajdonitcsák, mert egyátalában reggel tempore
dött fát vagy szőlőtőkét kiöljenek. Vannak gaz- cserben hagyják a gazdát.
dák, sőt hála Istennek számos vidék is a hazáÁmde ha bármibe kapunk is bele — ha azt exitus meghmustrálván az Katonaságot, az rósz
ban, a hol ennek kellő felfogása és elismerése már haszonnal akarjuk űzni, — arra megkivántatik ló nem fog acceptáltatni, ugy az lovon levő rósz
is terjedt szőlő- és gyümölcs-ültetvényeket lépte- még az is, hogy hozzá gyakorlatilag és tudomá- szerszám.
6-0 Az mely katonát hova és mikor fogok
tett életbe, és a hol, és a kiknél a buzdítás helyén nyosan értsünk, különben vége az áldásnak, vége
expediálni, arrúl leszen commissiója, másként csak
sem volna: de minthogy mégis többen lehetnek, a jövedelemnek, melyet belőle várunk !
a kik ezekre nézve hibás vagy ingatag nézetekkel
Tiz éve már, hogy dr. Entz Ferencz Pesten szomszéd faluban is lóháton ne bocsáttassák, hogy
bírnak, legyen szabad, akár ott, a hol szükség van egy haszon-kertészeket és vinczelléreket képző annyival is inkább mind az ló ugy az lóra való
reá, buzditáskép fellépni, akár a következendő gyakorlati tanintézetet léptetett életbe. Épen 100 szerszám ne romollyon.
Mellyekrül pro directione sui alázatossan a
adatokból vigaszt nyújtani a csüggedező gazdá- fiatal ember hagyta el eddig ezen intézetet a hanak — legyen szabad, mondom, röviden a. gazda- zai gyümölcs- és szőlőtenyésztés tagadhatatlan tek. Ns. vgyét praesentibus scripto tenus akarám
közönséget arra figyelmeztetni, hogy ép akkor, a hasznára és elterjesztésére a hazában. Afiatalem- informálni, kikkel sietve admaturállyon submissi
midőn a szárazság uralkodik, nemcsak hogy a ber, vagy az, a ki őt taníttatni akarná, fizet éven- intimatumok, addig is penigh az kemény executio
bortermés kitűnő és jövedelmező szokott lenni, kint átlagosan 84 ftot az ifjú minden ellátásáért és nem foghat T. N. Vgym cessálni. Dátum Fanmint p. o. 1811, 1822, 1834-ben stb., hanem hogy tanításáért és biztosit neki a három évi gyakorlati csika, 20 aug. 1705. Az tek. Ns. Vgyének Exea gyümölcstermés is meglehetős és jövedelmező tanfolyam után, evvel tisztességes jövendőt. Ez j cutor alázatos szolgája :Capitány Csaba Sigmond."
szokott lenni, mi annál is inkább akkor is tetemes intézetet átvette most egy pár éve a „Magyar
haszonnal jár, a midőn a többi élelmi szerekben Gazdasáqi Egyesület" és a kik a felvétel részletes
szűkölködő években a gyümölcs értéke és ára azon feltételeivel meg akarnának ismerkedni, forduljaEgyveleg.
mértékben növekszik, a mely mértékben a többi nak bérmentes levelekben igazgatójához, ezen
** (Elpusztult város.) A Philippini szigetek
élelmi szerek ára felzökken.
czim alatt : ,,Dr. Entz Ferencznefc Budán."
egyik gyönyörű városa, Manilla, romban hever.
De ha ez már a hazai szállítási módok kezdeJun. 3-án esti nyolcz órakor, körülötte tűz tört ki
ményes állapotában ugy volt, mikor még a szűa földből; ezt rövid idő múlva alig egy perczig
kölködő vidékek a bővelkedők áldásának hasznát
Történelmi kalászatok.
tartó
földrengés követte, mely azonban oly vihanem vehették elzártságuk miatt — akkor annál
ros
volt,
hogy az egész város romokba dőlt. Az
Irta
Lehoczky
Tivadar.
inkább is nyer a gyümölcs értéke a mostani tökéegyetlen
templom, mely a balesetben sértetlen
(Folytatás.)
letesebb szállítási eszközök mellett, melyek alatt
maradt,
a
sz. Ágoston egyháza, melynek az 1645Bécs, Prága, vagy akár Varsó is sokkal közelebb
XXXI. A Kurucz hadseregről.
'
diki
borzasztó
földrengés sem ártott. A többi
esik hozzánk, mint valamikor esett Debreczen
Az 1703—1711-ki úgynevezett kurucz had- templomok, paloták, nyilvános és magánépületek
Pesthez.
Azon alföldi vidékek közt, melyek a gyümölcs- járatban, mily módon gyűjtötték a felkeltek sere- egészen szét vannak rombolva. A halottak számát
tenyésztés értékét és fontosságát már régóta kel- geiket s miként szerelték azokat fel a vezérek, ezernél többre teszik, a sebesültekét néhány
lőleg méltányolni tudják, kitűnnek a többi közt : bőven kitetszik alább látható iratból, mely szarint ezerre. A város most egészen elhagyatott, a ki
Kőrös, Kecskemét, Szeged, 8 tb. és rólok e szűk a késedelmező megyékbe küldött úgynevezett tehette megmenekült. E földrengés a legborzaszvilágban vigasztalóing hozhatom fel, hogy szép „Executorok" itt-ott elég szigort gyakoroltok s tóbb volt, mely 1645 óta a Philippinákat érte.
nyári gyümölcsök, s leginkább kajszi baraczkjok addig unszolták a megyék közönségét, míg az Mielőtt kitört, kénszerü szag terjedt el, s tompa
szinte mesés áron elkelt, és Bécs B Prága piaczai eléjök szabott pontokat híven nem teljesitették. A döbörgés hangzott, mintha gőzmozdony közeledszámára nagy mennyiségben össze is vásároltatott, fenmaradt, Ugocsamegyéhez intézett egyik Uta- nék. A láng, mely a várost körülvette, a tenger
részéről emelkedett fel, míg egy másik lángsugár
mi bizonyosan tenyésztőik nagy vigasztalásával sitás hű másolatban következő :
„Puncta InclytoCottuiUgocsensi proponenda a szárazföldről feltörve, a vizén át lebegett, a ha*
járt; kik különben kalászos terményeikben kevés
et
per
Inclytum Cottum Effectuanda : Et l-o qui- jókat két-három láb magasnyira dobta fel, a par,
vigasztalni valót találtak az idén.
Nem merem ugyan állítani, hogy a gyü- dem : Vévén az Mélt. ur Oberster Pallocsay tokát pedig két lábnyira lesülyeszté.
mölcsnek valamennyi neme bárhol is kivétel nél- György Uram eö Nga ujabb Ordrét az Annectalt

Mi jövedelmez még a legszárazabb
években is?

Egyház és iskola.
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hatnók, de ugy hiszszük, egy kis dilettáns okos- minek szomorú következése az lőn, hogy 12 csakodással is czélt érünk. Először is, a mi azt az lád a szobában levő bútorzata, a kamrákban ki** (Magyarország bibornok prímása) a nagy- 500 sipot illeti! Az esztergomi nagy orgonában csépelve volt szemes élet, és ruházatjok nagyobbízombati kisdedóvó-intézet fővédnökségét elfo- körülbelül 12 pedális változat lévén 24 billentyű- részt megégett. Az emberek napon át kül mezei
gadván, ez intézet javára 1000 ft. értékű azonnal vel, ez csak egyesével is 288 sipot ad; a kézre munkában lévén, csak akkor érkeztek haza, midőn
kamatozó tőkét adományozott.
való 36 változat pedig 52 billentyűvel, mindegyi- házaik már lángba állottak. — Emberélet szeren** (Szent-István királyunk ünnepét) nemcsak ket szintén csak egy sippal véve, 1872 sipot tar- csére sem villámsujtás, sem az égés folytán nem
a két magyar hazában mindenütt, hanem még talmaz. A sipok tehát a legcsekélyebb számítással esett áldozatul, állatok közöl csupán egy emberBécsben is fényesen ünnepelték meg. E tekintet- is 2160 számra emelkednek, pedig alkalmasint nek égett oda 10 darab juha, azon az udvaron és
ben, széles e hazában csak a jelen erdélyi ország- több, valószínűleg 2500 lesz a sipok összes száma. istállóban, melybe a villám sújtott; a rögtöni vegyűlés székhelye, Nagy-Szeben képezett kivételt. S eszerint a fenntebbi „500 sip" nagy tévedésen szedelemben nem ért reá, kibocsájtani a juhokat.
Mint a „Sürgöny"-nek irják, az ottani kath. tem- alapszik. — Hasonlóképen áll a dolog az orgona Ezen szomorú és káros tűzesetnél azon komikus
plomban tartott isteni tiszteleten, az országgyű- árát illetőleg! Mert vegyünk fel minden válto- dolog is adta elő magát, hogy egy parasztnő egy
lés, — noha ülést nem tartott, — sem testületileg, zatért 200 forintot (a mi ily nagyszerű műnél házat, mely a tűznek 3-ik szomszédságában és
sem legalább elnöke által nem volt képviselve. A nem épen túlságos ár), ez az emiitett 48 változat pedig szélmentében feküdt, háromszor körül szavárosnak is egészen hétköznapi szi" ezete volt, a után 9600 ftot eredményez, s valószínűleg ennél ladt, mind mondják, anyaszűzmeztelenül és miboltok nyitva voltak, a piaczon folyt a vásár, is többe fog kerülni, ugy hogy a fennkitett 1500 után azon ház az erélyes öntözés és felvigyázat
mintha nem is lettek volna sz. István koronája alá ftnál az elején alkalmasint kimaradt az 1 szám, folytán, melyben az előtte fekvő két épület részetartozó országban; pedig ott a törvényhozó-te- s igazabban aligha nem 11,500 ftnak kell ott álla- sült, épen megmaradt, ugy a körüljáró nő, mint a
remben csak kevés nappal azelőtt hirdették fel- nia. Méltán lehet csodálkozni, hogy ily hamis többi népnél a rögeszmét megerősítette, hogy ezlengező szavakban, hogy Erdély a magyar szent adatok mikép maradhattak eddig is hiteles czá- zel mentette meg azt. Ezen hiedelem pedig még
koronának egyik kiegészítő része. Erdélyben kü- folat nélkül.
elősegittetett azon véletlen által, hogy múlt év
lönben nincs magyar vagy székely falu, melyben
x* (A marhavész pusztításáról) hazánkban sept. 23-án ki nem puhatolt oknál fogva történt
e nemzeti ünnepet még a protestánsok is meg ne következő ujabb adatok merültek föl. A magyar- tűzesetnél egy lány a tűz tőszomszédságában levő
ülnék.
országi marhavész kezdete óta 35 megyében 444 lakházat szintén természetes mezében körül sza** (A szabadkai protestánsok,) — mindössze vészhelyen 273,169 darab marha közöl 63,977-et ladta és a ház le nem égett. De hogy a villám ális alig 50—60 család,—fiók-egyházat alapítottak, támadott meg, melyből 22,222 meggyógyult, tal csak azon épület, melybe lecsap, ég el, ezen
s első istenitiszteletöket e hó 16-kán tartották, 39,231 elesett, 2388 agyonveretett, 134 további babonás hitből a jelen tűzeset eléggé kézzel fogmely alkalommal egyházi beszédet a kis-kun- ápolás alatt maradt; e szerint az összes veszteség hatólag kijózanította az együgyü népet. Ugyanhalasi ref. lelkész, Sziládi Áron mondott.
azon órában, melyben nálunk, csapott le a villám
41,621 darab.
** (Az aszódi prot. algymnázium) — mely
egy hozzánk fél mérföldnyire fekvő Miglész hely1848-ig fennállott,—-egyelőre 3 osztálylyal, a jövő
ségnek ref. templom tornyában is, s a templom
Kftzintézetek, egyletek.
septemberben újra megnyílik.
falain kivül és belől több sérülést okozott. --Sz.S.
— (A sárosmegyei iskolák). Páll Endre, zem** (A magyar orvosok és természetvizsgálok)
— (Tűzvész. Hálanyilvánitás.) Hontmegyéplén-sárosi ev. esperes úrtól a következő felvilá- ez évben tartandó gyűlésének elnöksége a gyógy- ben fekvő Keszihócz község lakosaira gyászos
ositó sorokat veszszük : Lehető elferditések ki- szerészeti szaknak ideiglenes s előkészítő vezeté - emlékezetű lesz folyó évi augusztus 1-ső napja.
erülése tekintetéből, hivatva érzem magamat a sét Jármay Gusztáv gyógyszerészre bizta, ki is a Ugyanis e napon, déli egy óra tájban egy kisVasárnapi Újság 31-ik számában közlött, azon tisztelt gyógyszerész urakat minél számosabb szerű laknak fedele lobbot vetvén, a pusztító elem
tnottóju czikkel „Jobb későn mint soha" szemközt, megjelenésre szólitja föl, és egyszersmind kéri a rövid idő alatt 63, fele részben fa-épület, sok
nem másért, csak némi igazitásul felszólalni. szaktudósokat, hogy tudományos értekezéseikkel csűrt, a már behordott gabonát, takarmányt — minAlólirt, a ki az egész sárosi egyházmegyében fő- a szakot kellőleg képviselni igyekezzenek, s ezen den élelmiczikk-készletet elhamvasztott, fedél és
tiszt, superintendens Máday Károly ur oldala értekezésöket és netalán bemutatandó tárgyaikat lak nélkül hagyván azoknak tulajdonosit. Elszegémellől el nem távozott, de hivatalos teendőit fi- hozzá az előleges intézkedések végett beküldeni nyedett községünkben ekként a nyomorteljes év ingyelemmel kisérte, az igazság nevében és alapján sziveskedjenek.
sége tetőpontját érte el, mely Ínséget némi résznyilatkozom : hogy sárosi iskoláinkban eddig is
** (A magyar gazdasszonyok egyesülete,) ne- ben enyhiteni, egyedül a felebaráti szeretet, s a
önként és szabadon taníttatott a magyar nyelv, mes részvéttel az alföldi szükölködők iránt, elhatá- nemesb lelkek áldozatkészsége képes. — Siettek
ezentúl is, a nép kívánsága szerint nagyobb mérv- rozta, hogy az inség által sújtottak fölsegélésére is többen felsegélni a károsultakat; — kik között
ben fog taníttatni. Továbbá találkoztak egyes egy- testületileg működik közre. Terv kidolgozására a szomszéd Felső- és Alsó-Pribély községek laházak, hol a magyar isteni tisztelet tartásának már előbb bizottmányt nevezett ki, mely bizott- kosait, s ezeknek élén tiszt. Stur Károly ev. lelszüksége felmerült és ennélfogva a Canon. Visi- mány a f. hó 24-én tartott választmányi gyűlésen kész urat kiemelni kötelességemnek tartom, kinek
tatio által elhatároztatott.
jelentését beadta. Az ajánlott terv elfogadtatván, híveire mindenkor gyakorlott jótékony hatása azt
** ( 4 bukuresti magyar ref. iskola) növendé- határozatba ment, hogy a magyar gazdasszonyok eredményezte; hogy az emiitettem községek tótkei közt, — mint az „Árad"-nak irják, — a hi- egyesülete felhívást fog intézni Magyarország ajku derék lakosai néhány nap alatt 40 p. m. rovatalosan kinevezett főgondnok osztotta ki az idei hölgyeihez, melyben őket közremunkálásra kéri zsot, és 40 forintot gyűjtöttek össze, — mely nevizsga alkalmával tizenegy növendéknek az elöljá- föl; továbbá Pesten, a központban, saját kebelé- meslelkü adományuknak, a többnyire magyar
róság által vásárolt magyar és román könyveket, s ből, állandó központi női insétjsegélyzö bizottmányt ajkú károsultak közt, minden valláskülönbség
meleg szavakkal leikökre kötötte nemzetiségök nevez ki, mely legközelebb Pesten kezdendi meg tekintete nélkül, kiosztásában részvétre alólirothű megőrzése mellett, uj hazájok nyelvének meg- működését, s összeköttetésbe fog lépni az ország tat már fel is kérték; az éhezőket — miként
tanulását. A növendékek száma 57, kik nemzeti- különböző vidékein alakulandó női segély-bizott- szomszéd Csáb községe is — mindjárt a vész utáni
ségökben rendithetlenek, azonban a román nyel- mányokkal, s azon lesz, hogy Magyarország höl- napokban kenyérrel s egyéb élelemmel is ellátván.
vet is örömmel tanulják.
gyei társulati munkásság által igyekezzenek se- — Nem hallgathatom el e helyt azon teljes elis** (Jász-Berényben magán-nb'növelde) nyilik gélyt gyűjteni a szükölködők számára. E központi merést érdemlő fáradozást és áldozatkészséget
meg okt. 1-én. Ez intézet szükségességét érezve bizottmány gr. Zichy Pál Ferenczné és Damjanich sem, melyet Nedeczky Bertalanná és Desseöffy
a közönség, már előre is oly pártfogásban részel- Jánosné elnöklete alatt 25 ismert honleányból Gyuláné ő nagyságaik, nemkülönben Brzorád
teté, hogy e hó 15-én, annak javára hangversenyt meg is alakult. — Jótékonyságot gyakorolni, a Rudolf ur, részint gyűjtés, részint adakozásban
rendeztek, mely 34 ft. 68 kr. költségek levonásá- nőknél senki sincs jobban hivatva; azért örömmel oly fényesen tanúsítottak. Az utói nevezett tisztelt
val, 124 ft. és 12 krt. jövedelmezett. — A jegy- üdvözöljük e föllépést, s bizton reméljük, hogy a honfi, ki távolabb lakván, ezen vidéket alig ismeri,
dijakon felül adakoztak : a helybeli izraelita köz- fölhívás, hazánk leányai közt nem marad kiáltó egymaga 40 forinttal volt szives járulni a segéség 8 ft., Pájer Antal 60 kr., Scopián Sándor 1 szó a pusztában.
lyezéshez. — Fogadják mindannyian, kik már edft. 20 kr., Ozv. Dósa Józsefné 1 ft., Hegedűs
** (A budai jótékony nb'egylet) a múlt évben dig is áldoztak, s ezentúl is áldozandnak ínségre
Zsigmond 1 ft., Lénk Sándor 50 kr., Polányi 10,759 ftot fordított jótékony czélokra. Az egy- jutott felebarátaik javára, ezen szerencsétlenek
József 50 kr., Mahoray János 40 kr., Id. Áray letnek 60,000 ftnyi tőkéből, s 70,000 ft. értékű 4 nevében hálás köszönetemet,
leljék legszebb
Károly, Morzál, Pethes, Czehenter, Darázs 20 — házból álló vagyona van.
jutalmukat nemes tettük öntudatában. — D. P.
20 krt. Összesen 14 ft. 20 kr. Különös elismerést
** (Tűzvész.) Eperjesen e hó 15-én 12 lakház,
érdemel Székely Imre jeles zongora-művészünk,
4 csűr s több istálló elhamvadt. A tűz a temetőBalesetek,
elemi
csapások.
a ki közreműködésre fölkéretvén, gyönyörű ábben a fák közt külön álló kis kápolnát sem kírándjainak eljátszása által ritka műélvezetben ré— (Villámcsapás, tűzvész . és babonaság.) mélte meg. Csak gyors segélynek köszönhető,hogy
szesítette a közönséget. Riszner ur, a hangverseny Zemplénmegyéből, Terebesröl aug. 20-ról irják : az erős szélben nagyobb veszedelem nem történt.
rendezője, a többi közreműködőnek is köszönetet Mezővárosunkban tegnap azaz : f. hó 19-én esti Néhány nappal azelőtt Ruszkinócz szepesi város
5—6 óra közt, nagy szél és kevés eső után a vil- hamvadt el, 15 ház kivételével egészen. Mindkét
izavaz.
** (Egyetem és jogakademia Erdélyben.) lám egy a főutezában fekvő házba becsapott és balesetet szándékos gyujtogatásnak tulajdonítják.
Kolozsvárott jogakademiát, Nagy-Szebenben pe- azt azonnal meggyujtotta. Az égés előaegittetvén
dig egyetemet fognak állítani.
a szél által, rövid félóra alatt 6 paraszt telken
Mi újság?
levő 12 lakházat az ezekhez tartozó istállókkal
együtt elhamvasztott, mely épületek mind szalmá** (A bécsi népünnepet) miután 18-án az esd
Ipar, gazdaság, kereskedés.
val lévén befedve az oltást igen nehezítették. szétrobbantotta, a múlt vasárnap roppant népség
— (Orgona és sajtóhiba.) A múlt héten, állí- Hozzájárult még azon babonás hiedelem is, hogy jelenlétében tartották meg a Práterben. 300,000
tólag az „Észt. Ujs." nyomán, több helybeli lap- villámsujtás által egyszerre csak azon ház ég el, beléptijegy kelt el, s a tiszta jövedelem a „W. Z."
ban lehetett azon hirt olvasni, hogy az esztergomi melybe lecsap, melynólfogva a meglehetős szám- szerint 40,000 ftot tesz, melynek fele, mint tudbazilika nagy orgonája teljesen elkészülvén, benne mal elő csoportosult nép nagyobb része nem látott juk, az alföldi szükölködők számára volt ígérve.
„500 síp foglaltatik, és hogy ezen egész mű 1500 az oltáshoz, hanem közönynyel nézte az égést
** (Három könyv az alföldi szükölkökök segéftba került." Nincsenek ugyan e tárgyban egye- eleinte, később pedig az elterjedt láng és viz hiá- lyezésére.) Az irodalom is meghozza a maga áldones adataink, melyek által e hirt megczáfol- nya miatt azt tennie nem állott immár hatalmában, zatait a szükségben szenvedők számára; köze-
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lebbről három könyv jelenik meg, melyeknek jövedelme az emiitett czélra lesz fordítandó. — Első
a „Szeretet könyve," irja ée szerkeszti Emília.
Az egész mii kiállítását a papírgyártól kezdve a
könyvkötőig ingyen végzik, a szétküldést a „Cs.
K." szerkesztősége szintén ingyen teljesiti, eszerint az előfizetési pénzek minden levonás nélkül a
szükölködőknek jutnak. Ellenőrzésül szolgál az
előfizetők névsorának közlése. Előfizetési ára 1 f't.
mely október 15-ig Emiliához, Pesten kalaputcza
17. ez. alá küldendő. —Második az „Alföldiek segély-albuma", szerkeszti Reviczky Szever és Zilahy Károly. Tartalmát a programm szerint, a
legjelesebb irok művei teendik. A könyv Deák
Ferencz arczképét is hozza, kinek egyszersmind a mü ajánlva lesz. A tiszta jövedelem szintén
az alföldi szükölködőknek van igérve. Előfizetési
ára 2 it. szeptember 30-ig Pfeifer Nándor könyvkereskedésébe Pestre küldendő. Bolti ára 3 ft.
leend. — A harmadikat kizárólag Erdély magyar
íróinak közreműködése mellett P. Szathmáry Károly bocsátja közre „Részvét-album" ezim alatt.
Az egész tiszta jövedelem b. Eötvös József urnák
fog beküldetni kézhez juttatás végett. A bevételről
és kiadásról a hírlapokban nyilt számadás tétetik
közzé. Az előfizetési ár, 2 ft. október 20-ig a
szerkesztőhöz Nagy Enyedre küldendő. Reméljük,
hogy e jótékony czélu vállalatok meleg pártfogásnak fognak örvendeni.
** (Az alföldi szűkölködök érdekében Erdély)
elismerésre méltó szép jeleit adja azon testvéries
részvétnek, melylyel alföldi vérei iránt viseltetik.
Azon szép ajánlatok mellett, melyeket onnét
egyes hazafiak tettek, ujabban egy pár község
nemes eljárását is följegyezhetjük. Ugyanis Maros-Vásárhely városa az alföldi szükölködők javára 200 ftot szavazott meg; Krizba község pedig
60 Jdarab marha ingyen eltartására késznek nyilatkozott s gondoskodott arról is, hogy a marhákat oda és visszahajtó emberek szíves fogadtatásra találjanak.
** (Tűzhányó hegy hazánkban.) A „ F — k "
szerint, a muzslai hegy Beregben, közelebbről
lávával tört ki.
** (Hosszú életkor.) Székely-Kereszturon
nemrég temettek el egy czigányt, a ki 115 évet
élt. Koporsóját négy fia kisérte, kik közöl a 70
évet már a legifjabb is túlhaladta.

helyett, könnyebb felküldés végett az egyház ad
9 ftot. (közönséges ára itt csak 7—8 ft.), a fél
nyolezadrészért pedig 30 krt. így összesen küldök 22 ft. 30 krt. — Bizonyos, hogy még több is
fog jőní, de sietek ezt kézbesíteni, részint hogy
lássák a gazdagabbak, mit tesznek a szegény
földmivesek, részint, mert bis dat, qui cito dat.
Horváth József ref lelkész. (A nemes adományt
köszönettel vettük s azonnal rendeltetése helyére
küldtük át. Szerk.)

— A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai :
Eladó : A Vas. Üjság 1854—1862. évi mind a kilencr
folyama minden hiány nélkül; 6 évi folyam bekötve, a
Péntek, aug. 21. A „Faust" czimü operára többi kötetlen állapotban. Minden kötet 6 forint, összesen
szükségelt előkészületek miatt nem volt előadás. 54 ft. (A 9 kötet egy árván maradt szegény fiu öröksége,
Szombat, aug. 22. Az előre hirdetett „Faust" s ha vevője akad, a bejött pénz a gyermek isk„láztatására
fordittatni). Bővebb értesítésre ajánlkozik az árva
czimü opera továbbra halasztatván, helyette a fog
gyámja Bory Sándor ur Alsó-Sztregován (utolsó posta
Paulai-pár föllépteül „Hamlet" Shakespeare 5 Szakai.)
felvonásos szomorujátéka került szinre. A PaulaiEladó: A Vas. Újság 1856-57-58—59-60—62-ik;pár ugy a közönség mint a müértők osztatlan tet- évi, összesen 6 folyama, kemény borítékba kötve, egyenszésével találkozott, s vendégszereplésük azon kint 7 ftjával, de csak együtt, összesen 42 ftért. — a rétsági postán feladva utóvét mellett a vevő részére bérmenóhajtást keltette bennünk, vajha őket nemzeti szín- tetlenül.
Ráadásul az 1861. folyam első fele kötetlenül.
házunk állandó tagjai közé sorozhatnék.
Bővebben értesít Fityka Ferencz Alsó-Romhányban (utolsó
Vasárnap, aug. 23. A Paulai-pár fölléptével posta Rétság).

„Mátyás király lesz." Történeti szinmű öfelv.Irta
Szigligeti.
Hétfő, aug. 24. „Dalos Pista." Népszínmű 3
SAKKJÁTÉK.
felv. Irta Szigligeti.
•
Kedd, aug. 25. „Hunyadi László.'' Opera 4 192-ik sz. feladvány. — Z a g y v a I m r é t ő l
szakaszban. Zenéjét szerzetté Erkel F.
(Debreczenben).
Szerda, aug. 2(5. A Paulai-pár föllépteül
Sötét.
„Bánk bán." Szomorujáték 5 felv. Irta Katona
József.
Csütörtök, aug. 27. „Eszter és Dávid" vigj.
2 felv.

Budai népszínház.
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A 187-dik számú feladvány megfejtése.
(Willmers Rudolftól.)

Világos. A) Sötét.
Világos.
Sötét.
Ke4—d3
1
1. Fg3-e5:
Ke4-e5:A)
Kd3-d2
2. b2—b3
tetsz. sz.
2. Vb6-b3t
Kd2-el
3. Vb6— h6
tetsz. sz.
3. Vb3-c2f
4. Vh6—e3fmat.
4. Vo2—e2-fmat.
Helyesen fejtették meg. Devecseren : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán — Kó'vdgó-Örtön : Gold
Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre. — Rimatzombaton :
Róth Kálmán. — Egerben : Tilkovszky F. — Pesten;
Cselkó György.
Rövid értesítések. Bucaány : T. K. Üdvözöljük önt,
mint ismét egy derék harezost zászlónk alatt. Sokan vannak, a kik feladványainkat megfejtik, anélkül hogy jelentkezni szeretnének : de mi a találkozásnak annálinkább örvendünk, mert igy az erősebbeket közelebbről megismerni
van alkalmunk. — Eger : A 188. ez. f. hibátlan. A 189-re
nézve lapunk 33-ik számának. „Rövid értesítései" között
találja ön a feleletet Tálya : H. N. L. Az öninatokat
megvizsgáljuk, addig is fogadja köszönetünket.

TARTALOM.

NAPTÁR.
Augusztus—Septeinber

36-ik szám.

Tizedik évi folyam.

Nemzeti színház.

Aug. 21. „A vén bakancsos és fia a huszár."
Énekes népszínmű 3 felv. Irta Szigeti. Zenéjét
Bognár.
Aug. 22. „A huszárcsiny ."• Énekes népszínmű
3 felv. Irta Vahot Imre.
Aug. 23. és 24. „Dunanan apó és fia utazása." Operetté 3 felv. Zenéjét szerzetté Oftenbach.
Aug. 25. „Mátyás diák." Énekes népszínmű
3 szakaszban. Irta Balogh.
Aug. 26. „Tiz leány és egy férj sem." Operetté 1 felv. Zenéjét Szerzetté Souppé F. Ezt
megelőzte „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1
felv. Zenéjét szerzetté Offenbach. A „Tiz leány— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer ban" Lidit a gazdasszonyt ezúttal HarmathEmma
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :
személyesítette, még pedig köztetszés között. HeAz alföldi szükölködők számára Somogyme- lyén látjuk itt megemlíteni, hogy a „Nővilág"
gyéből Kutasról az ottani ref. egyház több tagja azon hire, mintha Harmath Emma a budai színHorváth József lelkész ur által 22 ft. 30 krt.
házat, — hol ő különben is a közönség kedvencze,
— elhagyni szándékoznék : teljesen alaptalan.
Aug. 27. „Dunanan apó és fia utazása."
E jótékony adakozásra vonatkozólag a beOperetté 3 felv. Offenbachtól.
küldő t. lelkész ur leveléből a következő sorok
érdekkel fognak bírni távolabb körökben is :
Szerkesztői mondanivaló,
,,Kevés, de jó szivü hallgatóim előtt egy tanítá67] 7. Szilsárkány. K E. E perczig még nem hatásom alkalmával fölemlitém a szárazság miatt
rozhattuk el a mü leendő hazáját, <le vagy az egyik, vagy
szűkölködők sorsát. Eredménye eddigelé az lett, a másik helyen bizonyosan meg fogjuk telepíteni. A többi
hogy ezek nyomorának enyhítésére azonnal ada- ajánlat között is sok haszonvehetöt látunk, s a megválaszkoztak : Kalamár István 1 ftot., Nagy József 1 tást ön saját bírálatára bizzuk.
6718. Hantos. F. I Nagy örömmel vettük a ritkán
felöntő búzát, Pais József 1 ftot., Kovács György
kedves vonásokat. Hanem az a két hazafi, a kire
1 ftot., Kovács József 2 ftot., Horváth Ferencz látható
most e levél következtében szükségünk volna, még mindig
1 felöntő búzát, Várady Gergely 2 ftot, ennek nyári álmát aluszsza valahol a vidéken. Várjuk őket, s ugy
felesége, Kalamár Ürzse 1 ftot., Pap József 2 fogunk cselekedni, a mint illik
6719 T. . . . Sándor hamvaira. Ily nemű alkalmi
ftot., Pap István 2 felöntő búzát, Kalamár János
1 ftot., Tóth Józser 1 felöntő búzát, Balog József költeményeket még akkor sem adhatnánk, ha tökéletesebvolnának eszme és forma dolgában, mint a jelen ver1 fel. búzát, Iger Ferencz 1 fel. búzát, Váradi bek
sezet.
Mihály % fel. rozsot, Bútor Mihály 1 ftot., Tóth
6720 Tallya. K. G. A franczia beszély nem nekünk
Ferencz 1 ftot., én is adtam hozzá 2 felöntő bú- való. A fordítás nyelve is sokat szenved még a gallicismuzát, összesen a készpénz 13 ft.; a 9 felöntő búza sok súlya alatt. „Árbocz"-ot még nem olvashattuk el.

Katholikus és Protestáns
Hónaptár
és betinap

6721. Heves. O. J. Valóban olyanok az idők, hogy a
kérdéses ügyben most semmit sem lendíthetünk. Eddig is
hiában kerestük a kedvező alkalmat. Kérjük tehát ama,
derék hazánkfia pontos czimzetét, hogy a nálunk letett
összeget minélelébb átküldhessük számára.
6722. Mezőberény. B. B. Lapunk múlt száma bizonyosan meggyőzte önt arról, hogy itt más baj nem forgott
fenn, mint — a tárgyhalmaz. Szerencsés viszonttalalkozásig!
6723 Munkács. L. G. A legjobb időben érkezett,
a mint láthatja ön. Fogadja szíves köszönetünket.

ó.,
44
42
40

6J38

6 36
6 34 10
6 32 10'49

ó. p. ó.

50 7
42 8
33 9
23 10
14 11
5 12
55 1

Báró Eszterházy Pál (arczkép). — Nizet Ferencz,
Dobrow L.— Kirándulás a halastóhoz és a tengerszemhez
a szepesi Kárpátokban. — A gyufa vegytani tekintetben.
Szeberényi L. — Csaroda (képpel). Lehoczky T. — A jan*
kováczi vízesés (képpel). Válkay Imre. — Mi jövedelmez
még a legszárazabb években is? — Történelmi kalázatok.
Lehoczky T. — Egyveleg. — Tárház ; Egyház és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti
szinház. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.ii.),

Teljes számú példányokkal csupán a Vasárnapi Újságból szolgálhatunk még, a Politikai Újdonságokból csak a folyó számtól kezdve.
Kiadó-tulajdonos Hrckrnaní Gusítáv. - Nyomtatja Landerer és Beek«n«8t, egyetem-ute*a K. « á » alatt Pesten, 1868.

Pest, september 6-án 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. — Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Ferencz József, iskolatanitó.
Egy 85 éves tisztes aggastyánt vezetünk gélkedését, mikor magamnak csaknem pa- dicsekedhetik, mert ha igaz az, hogy minden
ismét e lapok közönsége elé, kinek mellét rancsolólag kellett öt visszatartóztatnom. tudomány végczélja, az embert jóvá és megbár nem díszítik ragyogó érdemjelek, sőt Már rég volt, de jól emlékszem, hogy akkor elégedetté tenni: ugy ezen ismeretlen szenevét talán helysége határán tul a szomszéd ezt mondta : „Clarissime, ha nem szolgál- rény öreg a világ legnagyobb bölcsei közé
faluban sem ismerik — de ki mégis a ha- hatok, meghalok;" mire én azt felelém: „Nem tartozik. Én nem láttam őt soha rendén kízára, egyházra, emberiségre nézve több va- ugy van, öreg ur, de ha nem kíméli magát, vül örvendeni, búsulni, vagy haragudni,nem
lódi érdemet bir felmutatni, mint a világtól meghal, s akkor igazán nem szolgálhat." Csak hallottam tőle soha egy panaszkodó, zúgoünnepelt sok hosszú czimü név.
igy tudtam rávenni, hogy egy kisnyugodal- lódó, vagy békételenkedő szót, s bár mi
Ezen férfiú, kit az ide mellékelt hiven mat vegyen magának.
kedvetlenség érte, egész katekizmusa ebből
sikerült kép ábrázol, Ferencz József, vízakMost már élte 86-ik évét számlálja, s oly állott : „Legyen meg 0 Szent Felségének kednai ref. orgonista-énekvezető és leánytanitó. egészséges és sokat győző, hogy ha az innen ves akarata." Szereti is őt minden ember;
Született a magyarság kimerithetlen aknájá- három órányira eső Szebenbe megy, hogy minden asszonyt, bármily öreg legyen is, édes
ban, a szép Székelyföldön Erdővidékén Nagy- ott kevés vásárlását megtegye, útközben leányának szólít, s azok mint apjokat nézik.
Baczonban 1778-ban.— Tanult Nagy-Enye- meg sem nyugszik, sőt még délire haza jő,
Hivatala mellett az öreg ur maga idejéden, honnan 1804-ben hozatott Vízaknára, | még pedig gyalog, mert bár magám is több- ben jó gazda is volt. Még 1807-ben Vízakna
mostani hivatalába, melyet csaknem teljes I szőrhivtam szekeremre,elfogadninemakarta. város egyik előkelő családjába házasodva,
60 éven keresztül, oly buzgóságmind neje, mind saját szorgalma
gal viselt, hogy ha minden hivaután szép jószághoz jutott, s
tali körben ily egyének állanáegyike volt a legjobb gazdáknak.
nak, akkor a közügy gépezete
De 1836-ban neje meghalván,
vigan mozogna és a haza boldog
minden jószágát, számos marháit
volna. E hosszú időn keresztül
és pénzét két gyermeke közt kitanított 745 leány-gyermeket, —
osztván, saját piaczsori házából
sőt ha ide számláljuk a fiukat is,
kivonulva, az iskola házába kölminthogy az első években azok
tözött, s azóta ott él rideg magáis keze alá jártak, — tanítványai
nyában, mint egy remete. Azonszámát fel lehet tenni 1000-re.
ban a gazdaságot megszokva,
Mind ezek tőle tanulták a bölcseazután is vett ki haszonbérbe fölség első elemeit : olvasást, irást,
deket, s azokból szerzett jövedelvallást, számvetést és éneklést, —
méből minden unokájának földemert meg kell jegyezni, hogy az
ket vásárlott és ajándékozott. De
1200 lelket számláló vízaknai
már néhány éve ezzel is felhaegyháznak nem igen van oly tagja,
gyott s csak apró tanítványaival
ki a fennebbieket ne tudná.
való kedves bajlódásban tölti
csendes egyformaságban életét.
Egész városunkban — igy
irja az ottani buzgó ref. lelkész,
Mióta forrón szeretett neje
Herepei Károly ur — csak két,
meghalt, semmiféle mulatságba,
— nálánál is öregebb, ember van,
lakodalomba vagy keresztelőbe
kit nem ö tanított; első évi tanítnem megy, sőt még gyermekei
ványai közöl pedig csak egy rendsem tudják megnyerni bármely
kívül elgyengült öreg asszony
ünnepélyes családi ebédre. De a
van még életben. Hány ember tehalottas házhoz, a legszegényebb
metését látta azóta a jó öreg!
emberhez is pontosan elmegy s a
2000-re megy azok száma, kiket
virasztókkal, itteni szokás szerint,
mindenkor szépen csengő énekéhalotti énekeket és zsoltárokat
vel örökre elbucsuztatott. Igy ő
énekelve, éjfél felé tér haza. —
két nemzedéknek volt nevelője,
Egyébiránt rendesen este 8 óraoktatója; — két nemzedéket vekor lefekszik, reggel, télen nyáF E R E N C Z
J Ó Z S E F .
zetett a vallás és erkölcs utján s
ron, 3 órakor felkel, imádkozik,
kisért az örök nyugalom helyére. Hiva- Emellett mindig csendes, egyaránt jókedélyü, szobáját kitakarítja s aztán rövid szárú pitalában, még pedig oly csekély fizetés mel- mit Isten csak egy jól töltött élet jutalmául pájára gyújtva s csendesen elmélkedve,várja
lett — mit kiírni valóban átallok — sok- adhat. És itt meg kell őt ismertetnünk mint a harangszót s kis tanítványai megjelenékal pontosabb, mint városunk sok költségbe embert és családfőt. Az öreg urat — irja sét. Igy teldegélnek napjai zajtalan egyforkerülő rósz órája, s mióta, — már 22 éve, róla az említett lelkész ur — a tudósok közé maságban s valóságos philosophusi nyuga— vele szolgálok, soha egy órát sem mu- nem számlálhatni, — de mégis birja azon lomban.
lasztott el. Kivévén mintegy két heti gyen- bölcseséget, melylyel sok nagy tudós nem
Végre még azt is megjegyezzük, hogy

