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legtávolabb részében is érthető; felfogása értelmes, előadása természetes és 
minden modorosságtól ment. Az utóbbi kettős érdem, vidéki szinésznőnél. 

Csütörtök, ápril. 24. „Teli Vilmos." Opera 3 felv. Eossinitól. 

Budai népszinház. 
Ápril. 21. Először : „A szerelmes kántor." Eredeti operette 1 felv. 

Szövegét irta Bényey István, zenéjét Állaga Géza. „A jó barátocskák."^Pa¬ 
ródia 1 felv. A jelen operettet, mint úttörő kisérletet kell tekintenünk, mert 
e téren eddig egy hazai művészünk sem próbálkozott. És ily szempontból a 
„Szerelmes kántor" sok elismerésre méltó. A közönség, mely a szinházat 
szorongásig megtölté, kellőleg méltányolá a tehetséges Állaga törekvését, 
midőn őt több izben nemcsak zajosan kitapsolta, hanem virágok és koszo¬ 
rukkal is elhalmozá. Az operette egyes szebb részeit ismételni is kellett. Az 
egész mű hiányai mellett is arról győzött meg bennünket, hogy szerző e 
téren szép sikert arathat még. Meg kell dicsérnünk a közreműködőket is, 
kik mindnyájan szép buzgalmat tanusitottak. 

Ápril. 22. „A szerelmes kántor" ismételtetett. 
Ápril. 23. „//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felvonás¬ 

ban. Szigligetitől. 
Április 24. ,,Az elátkozott herczeg." Vigjáték 3 felv. Török és Törökné 

vendégszereplése. 

SAKKJÁTÉK. 
122-ik sz. feladvány. — Bankos Károly tól (K.-Sz.-Miklóson), 

Sötét. 

i b c d e f g b 
Világos. 

Világos indul, i 4-ik lépésre matot mond. 

A 117-ik számu feladvány megfejtése. 
(A lillei névtelentől.) 

Világos. Sfitét. 
1) V c 8 — f 5 F f 7 - d 5 
2) H d 8 — e 5 : + K e 4 — c 5 f 
3) II e 5 — c 4 tetszés szerint. 
4) V f 5 - £ 

Helyesen fejtettek meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 
József. — Nagyváradon : báro Meszéna István. — Parabutyban : Rottfeld József. — 
Petten : Cselkó György. — B.- Újvároson : Kovács Lajos.— Kun-Szent-Miklóson : Bankos 
Károly. — Kvvágó-firsön : Gold Samu. 

XXII. sz. feladvány. — Büttner Gézától (Kis-Tapolcsányon). 

b 4. e 7, h 3. d 4. f 4. d 5. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

a5,b2, cS, g7. 

Nyilt tér. *) 
_ — (Válasz.) A „Vasárnapi Ujság" ez évi 16. számában Huszár Imre 

„Uti emlékek" czimü munkája tárgyában közlött „Fölhívás"-ra van szeren¬ 
csénk válaszolni, miszerint a t. ifj. Gyömörey Gáspár ur által gyüjtött 20 
ftnyi előfizetési dijakat t. Huszár Imre urnak nyugta mellett átszolo-áltat-
tuk. Alólirtak azonban fennevezett munkának részletfizetés melletti kinyo¬ 
mását, nem pedig bizományképeni kiadását vállalván el, többször szólítot¬ 
tuk fel szerző urat a t. cz. előfizetők megnyugtatására, ki is az előfizetési 
határnap meghosszabbitását és hirlapok utjáni közzétételét, — t. Gyömörey 
Gáspár urnak azonfölül levél általi megnyugtatását igére. — A munka 

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

megjelenését illetőleg még jelenthetjük : hogy mihelyt t. Huszár Imre ur 
nekünk személyesen tett igéretet teljesitendő a már kiszedett első három 
iv rögtöni kinyomásának mi sem áll utjában. — Komáromban 1862. 
ápril 23. Szigler testvérek, nyomdatulajdonosok. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5996. Kolozsvár. A-nak. Az uj küldeményért szives köszönetünket. A mellékelt 

czikket is közlendjük; sze-zójének teljes czimére volna szükségünk, hogy a lapot küld-
hestük. Az igért két arczképet kérjük. Nagybecsü közremunkálását nem méltányolhatjuk 
eléggé. 

5997. II. IU. Vásárhely. Sz. F. Mi czim alatt és hova küldjük az illetéket? ön 
leveleit minden alkalommal más helyről veszszük. 

5998. Fáris. K. G. A folytatást várjuk, de még nagyobb érdekeltséggel lessük a 
londoni, leveleket. A viszonzás módját sziveskedjék világosan értésünkre adni. 

5999. Csetnek. Sz. P. Biz az igen jó gondolat volt; fogadja on szives köszönetün¬ 
ket. Az a 10 lt. régen az illető helyen van, söt napi-lapjaink már hirdették is az odaérke-
zést és a lelkes fogadtntást. 

600C. Zomba. Dr. B. és R. M. Üdvözöljük az ismét elfoglalt téren, melyen még 
gyakran remélünk találkozhatni. Mindkét czikk az elfogadottak lajstromában áll, — ugy 
hiszszük, az egyiknek kissé polemikus tartalma nem rontandja le az egésznek hatását. 

6001. Ah, mi unalmas csend! Nem szeretjük ezeket a hexametereket, főkép a 
hol azt mondja : 

„hisz lelkem (!) egyre piroslik (!) 
„Folytonosan égő haragom villáma tüzétől." 

Arra pedig akadnának mások, a kik nem szeretnék, hogy on nyiltan bevallja akaratát : 
,,Szunnyadozásából fölrázni a lomha világot, 
„És villámaival letiporni, a mi avar, gaz . . ." 

Mérsékeld most villámaidat, oh hexameter! 
6U02. Ket év mulva, Hazám határán. Nem annyira gondolat- és érzelemhiány¬ 

ról panaszkodhatnánk, mint inkább a külforma tökélytelensége felett kellene értekez¬ 
nünk. Reméljük, ez utóbbi bajon a gyakorlat segiteni fog. 

6003. I-hoz. Azt mondottad. Nem használható gyarlóságot 
6004. A kis knkukfojás. Husvéti piros tojájnak jó lett volna valamely tréfás 

lapba. Itt nem vehetjük hasznát. Más fajtát kérünk. 
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Képek a hazai népéletból (képpel). — A Vezúv, Pompeji és Herculanum (folytatás)s. 

— A huzagos háttöltetü ágyuk (képpel). Döntö István. — A bodajki fürdő (képpel). — 
Vastermelés (folytatás) Szontágh Pál. — Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz — 
'Rómer Flóris. — Uti levelek I. (Folytatás.) — Kátai Gábor. — A regensburgi kinvai-
lató-kamra. — Egyveleg. — Tárház : Bécsi levél. K. T. — Irodalom és müvészet. 
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közle¬ 
kedés. — Mi ujság? — Még egy pár szó a Rákóczyak temetkező helyéről. Marikovszky 
Gábor. — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték — Nyilt tér. — 
Szerkesztői mondanivaló — Heti naptár. 

Elöfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI UJSÁG 
és 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasitav. — Nyomtatja Landerer 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
vnegyedi és félévi folyamára. 

Előfizetési föltételek ; 
Mind a két lapra április—juniusra «g ft. 50 kr. 

„ „ „ április—septemberre 5 „ — „ 
Csupán Vasárnapi Ujság félévre 3 „ — „ 
Csupán Politikai Újdonságok félévre % „ 50 „ 

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

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 
és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862. 

Kilenczedik évi folyam. 

Pest, május 4-én 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1'/» iven jelenik meg. Előfizetési-dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

P á l f y J o z s e f . 
A mily ritkák, ép oly tiszteletreméltók azon férfiak, kik ne¬ 

mes és szent czélért, melynek elérését éltük feladatául tüzték ki, 
az útj okban álló akadályok és ellenségek ellen kitartó erővel, tánto¬ 
ríthatatlan erélylyel és bátorsággal küzdenek. Egy ily férfiu arcz¬ 
képével találkozik itt az olvasó. 

Pálfy József, a magyarhoni ágost. hitv. ev. egyház egyik leg¬ 
tevékenyebb napszámosa, különösen a népnevelési ügy hathatós 
támogatója. A dunántuli egyházkerületben, melyben közvetlenül 
müködik, nincs gyülekezet, mely őt nevéről s tetteiről ne ismerné. 
Született aug. 20-án 1812-ben Faradon, Sopronmegyében. Atyja 
ugyanott haszonbérlő, közel rokonságban volt az ihletett keblü 
költő, Kis János superintendens és soproni lelkészszel, kinek párt¬ 
fogására számitva, szép tehetségü fiát 10 éves korában a soproni 
lyceumba adta. Végezvén Sopron¬ 
ban tanulmányait, a bécsi ev. theo¬ 
logiai intézetbe költözött, akkor a 
magyar ifjaknak tilalmas lévén a 
külföldi egyetemek látogatása, s 
innen gróf Zay Károly fiai mellett, 
mint házi nevelő, három évet töl¬ 
tött, hol a maga kiképzésére ked¬ 
vező alkalmat lelkiismeretesen fel¬ 
használta s e mellett a Rothkrepf 
által szerkesztett „Honmüvészbe" 
8 a Helmeczy „Jelenkorába" szor¬ 
galmatosán írogatott . 1836-ban 
Rév-Komáromba hivatván segéd¬ 
lelkésznek s a felsőbb iskola taní¬ 
tójának, három évet ezen kettős 
hivatalában töltött. Itt fontos hi¬ 
vatala egészen igénybe vette min¬ 
den idejét, az agg lelkész helyett 
majd minden papi teendőket neki 
kellett a két nyelvü egyházban vé¬ 
geznie. Azonban fögondját az isko¬ 
lára forditotta, melyet egy jeles 
olvasókönyvtárral s számos tanesz¬ 
közzel látott el. 1839-ben rendes lel¬ 
készi állomást nyert a kies Balaton 
partján, Mencshelyen; de innen 
csakhamar Sopronba hivatott, a 
nyelvtani felső osztály tanárának, 
hol sikerült neki a holt latin-nyelv 
helyébe a magyart tenni az intézet 
tan-nyelvévé. Azonban a tanári 
széket nem sokára a nagy-gerezsdi 

P Á L F Y J O Z S E F . 

lelkészi állomással cserélte fel, hol egy nyelvtani közép és felső 
osztályok számára kidolgozott latin-nyelvtana és több más kéz¬ 
irata a lángok martalékává lett. 

1842-ben a dunántuli ev. egyházkerület számvevőjévé nevez¬ 
tetvén ki, ezen egyházkerület zilált pénzügyeit sok fáradsággal 
rendbe hozta. A superintendentia már 1820-ban megkezdette volt 
a soproni lyceumban egy tanári szék alapítására pénzt gyűjteni. 
1840-ben azt hitte, hogy a tőke elég nagy, hogy jövedelmeiből 
egy tanárt fizetni lehessen s a tanárt be is állitotta. Azonban csakha¬ 
mar kiderült, hogy a töke csak papiron létezik. Több tekintélyes vi-
lági ur bízatott meg egymásután ezen alapitvány rendezésével; 
hiában; az ügy mindig zavartabb lett, s a tanárt nem lehetett más¬ 
kép fizetni, mint apróbb tőkék behajtása által. 1845-ben Pálfy, 

mint számvevő bízatott meg az 
alapitvány rendezésével. A követ¬ 
kező évben kimeritő jegyzékét mu¬ 
tatta be mindazon pénzeknek, me¬ 
lyek ezen alapítványra 1820. óta 
ajánltattak. Ekkor a pénztárnokkal 
kezet fogva, hozzálátott a künnlevő 
pénzek behajtásához, s oda vitte, 
hogy a kezdetben alig 5000 ftnyi 
kamatozó tőke már néhány év mul¬ 
va 20,000-re szaporodott. 

A bölcs belátásu, szelid lelkü 
Kis János superintendensnek, ked¬ 
vencz eszméje volt, egy egyházi 
nyugintézet felállítása, az elaggott 
lelkészek és tanitók s azok özve¬ 
gyei és árvái számára, s már supe-
rintendensi hivatalának első évei¬ 
ben tett kisérletet ezen eszme léte¬ 
sítésére. 1814-ben történt is valami 
e részben, de a mi sem öt, sem a 
szükölködőket ki nem elégítette. 30 
évvel később ismét megpenditte-
tett általa e nemes eszme, de most 
sem volt sok kilátása annak léte¬ 
sítésére. A derék Pálfy már ekkor 
jeleit adta volt tevékenységének s 
a sirja szélén ballagó főpásztor 
nem hiu reményeket táplált magá¬ 
ban kedves rokona felől. Azt mondá 
tehát e buzgó erélyes férfiu* 
„Öcsém, kisértsd meg t 
éven át hiában fáradtam 

18-ik szám. 
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tervein kivitelén, neked majd talán sikerülni fog azt kivinni, s én 
nyugodtau fogok koporsómba szállani." 

S Pá l fy két év mulva, leküzdve minden akadályt, meg¬ 
győzve minden ellent, életbeléptét!e a most oly virágzó egyházi 
gyámoldát. 1844-ben összeszerezte a létezö hasonnemü intézetek 
alapszabályait, statistikai adatokat gyüjtött magának a superin 
tendentiából, s ezek nyomán alapszabályokat dolgozott ki, azokat 
egy bizottmány elé terjesztette, azután kinyomatta s köröztette az 
egyházkerület gyülekezeteiben, s ezek észrevételeinek nyomán 
módosította, s igy 1846-ban az egyházkerületi gyülés elé ter¬ 
jesztette, mely azokat hosszu vita után elfogadta s életbe léptette. 
Még ezután is sokat kellett ez ügy mellett harczolnia, mig végre 
minden ellenei elhallgattak, s most számos özvegy és árva hála-
könyei áldják kitartó fáradozásait. 

Az 1848—49-ki, következményeikben oly szomoru zavarok 
sok dolgot adtak Pálfy nak, hogy az egyház pénzeit megment¬ 
hesse. A pénzügyi bizottmány elnöke elfogatott, az iskolai pénzek 
kezelője menekült; ő tehát egyedül állott; de fáradhatlan munkás¬ 
ságának sikerült, ezen válságos években is íz egyház pénzeit meg¬ 
őrizni. 1852-ben a soproni lyceum újjászervezésében tevékeny 
résztvett, nevezetesen a soproni konvent, a tanintézet eddigi fen-
tartója s a superintendentia közti egyezség általa jött létre. Az ezen 
tanintézet fentartására eredetileg 10,000 pftban megállapitott évi jö 
vedelem nagyobb részt az ö munkássága által 16,000 forintra emel¬ 
kedett. — A következő évben az egyházkerület közkivánságára maga 
is tanári széket foglalt el ezen tanintézetnél, elhagyvánjövedelme-
sebb lelkészi állomását, s itt a theologiai intézet és a tanitó-
képezde vezetésével bízatott meg, s pár hónap alatt magyar lel¬ 
késznek is megválasztatott. 

Azonban mind a theologiai intézet igazgatását, mind a ma¬ 
gyar hitszónoki hivatalt nehány év mulva ismét letette, hogy 
magát kedvencz eszméje, egy tanitó-képezde felállításának szentel¬ 
hesse. E czélból beutazta majdnem egész Németországot, megvizs¬ 
gálván az ott létezö seminariumokar, pártfogásra szólitván fel a 
hitsorsosokat, és szavai viszhangra találtak még a fejedelmek és 
nagyok szivében is. E végett Sopronban a városi községtől egy 
térés telket vásárolt meg 1855-ben, s ezen elhagyatott telken 
három évi sok fáradozása után sikerült neki, ügybarátok által is 
segittetve, egy igen szép épületet az uj-teleki kapun kivül felállít¬ 
hatni, s mely 1858-ban okt. 3-án nagy ünnepélyességgel lel is 
szenteltetett. *) Itt foglalkozik most e derék férfiu 60 növendé¬ 
kével, Kik közül évenkint némelyeket mint segéd-, másokat pedig 
mint rendes tanitókat bocsát el a gyülekezetekbe. 

1857-ben advent elsö vasárnapján tartott szép egyházi szó¬ 
noklatában, hiveit egy magyarhoni ev. gyámintézetnek, a német¬ 
honi Gusztáv-Adolf-egylet mintájára leendő felállítására serken¬ 
tette, minek következtében a nevezett intézet még azon évben, 
először csak a lyceumbeli ifjuság körében, a következő évben az 
egész gyülekezetben szép sikerrel megalakult. 1859-ben a dunán¬ 
tuli ág. hitv. ev. egyházkerület, 1860-ban pedig az egész magyar¬ 
honi ev. egyház egyeteme elfogadta az általa oly mély tapintattal 
kidolgozott szabályokat, s életbe léptette az evang, egyetemes 
gyámintézetet, melynek jótékony hatását már ma is tapasztalja 
több gyülekezet és tanintézet. 

Egyébiránt Pálfy, bár inkább a gyakorlati élet terén mükö¬ 
dik, az irodalom terén is szüntelen munkássággal fáradott kora 
ifjúságától fogva s különösen azt a tért, mely parlagon hevert, a 
népnevelés ügyének terét, hasznos, szükséges és maradandó becsü 
munkákkal gazdagította. Jelesen irt, vallásos és tudományos tar¬ 
talmu iskolai könyvei nagy számmal vannak. Van még ezeken 
kivül számos kézirata, különösen jeles egyházi beszédei, melyek¬ 
nek készítésében és előadásában egyaránt tanusitott valódi alkotói 
és müvészeti hivatottságot. 

A félszázadot keresztül harczolt és fáradott férfiunak, nem 
kivánhatunk mást, mint : eröt, egészséget, hosszu életet és azt, 
hogy a ki — megvetve minden kényelmet és nyugalmat — életét 
a népnevelés áldást, felvilágosodást hozó szent ügyének szentelé, 
ki nemes eszméinek létrehozásával sokaknak, százaknak halála 
óráját nyugottabbá tette, sok özvegyet és árvát megvigasztalt, 
hogy annak neve megmaradjon és hálás tisztelettel emlegettessék. 

Sz. Sándor. 

A k ö v e t . 
Megindula jó lovng Csomorkány. 
Gondolkozva gonosz állapotján . . - . 
Lassan koezog a f a k ó alat ta: 
Mint nyári est lanyha fü vá latja. 

„Jó uram küld engemet magátúl 
Nagy-Váraddá a Szathmári várbúi" . . . . 
Majd merengve f'ülkiált : „de — hátha 
Oda menvén megyek a halálba ? ! " . . . . 

S a hogy lova poroszkálva lépdel 
Tarsolyába nyul egyik kezével : 
„Ez hát az a p e r g a m e n - d a r a b k a , 
Melyért engem vágnak száz darabba! . . . . 

Annyi közül mért engem választa! 
H'sz válogathatott volna százakba' . . . . 
Feleségem, gyermekim tekintné, 
S ilyen gyászszal őket ne illetné! — 

De ugy kért , hogy magátul bocsáta : 
,,Ez lesz ügyünk jobbra fordulása" . . . . 
S sisakjával fejemet boritá, 
Két kezével kezemet szoritá. 

Hej ! kezemet R á k ó c z y s z o r i t á , 
Sisakjával fejem ő boritá; 
„Hajrá lovam!" . . . Es lovag Csomorkány 
Várad felé vágtat, mint az orkán! Szél Farkas. 

A Vezúv, Pompeji és Herculanuin. 
D r . B a r d ó c z L a j o s t ó l . 

(Folytatás.) 

•) Az épület rajzát s az intézet ismertetését lásd V. U. 1858. 32. szám. 

Szálljunk le most már ennyi előismeret birtokában, az alat¬ 
tunk fekvő siri városba. — Mily sajátságos érzés lepi meg itt a 
szemlélőt e rideg, a halál és az enyészet színezetét magán viselő 
városban, mily tiszteletteljes bámulattal tekint maga körül, midőn 
egy a sirból kiásott classicus város romjai közt találja magát, mely¬ 
ben egy élö lény nincs, melyből az élet tizennyolcz évszázad előtt 
kialudt; midőn azon bűvös látszekrénybe tekint bele, melyben a 
nagy római birodalmat, melyet a világ uralt, hiven lerajzolva 
látja ? 

Mindenek elött egy széles, de nem hosszu, lávakövekkel csi¬ 
nosan kirakott utczán kell végig mennünk. A járda mindkét felöl 
a szekérutnál emelkedettebb; az utcza mindkét oldalán elnyúló 
vizvezeték arra emlékeztet, hogy földalatti csatornákról még nem 
gondoskodtak; nem azért mintha nem értettek volna hozzá, mert 
ennél mesterségesebb vizépitményekkel találkozik az ember : ha¬ 
nem azért, mert nem találták szükséges nek. Aj obb oldalon, ha néhány 
házat elhagyunk, egy nagy épület oldalfalai tünnek szemeink elé, 
tágas kapuval ellátva, mely minket a bemenetelre int. Egy három 
oldalról fallal, az előrészen pedig öt oszlopon nyugvó tornáczczal 
körülvett tágas téren találjuk magunkat. A tér maga oszlopsorok 
által három részre van osztva, de mégis csak egy nagy termet ké¬ 
pez, a hátulsó falnál pedig egy emelkedett hely tünik szemeink elé. 
Ez a törvényszéki épület, az ugyneveiett Basilica. (1. 208.1.)Azemel-

ikedett helyen hajdan a biró ült, előtte a panaszló és panaszlott 
j állottak, köröskörül pedig a kiváncsi közönség hallgatta a szóbe¬ 
lileg és nyilvánosan tartott tárgyalást. — Az itélöszéken a komoly 
biró már nem hirdeti az igazság szavait, a peres felek szivében 
nem küzd többé remény és félelem, s a hallgatóság kebelét nem 
feszíti már a kiváncsiság az itélet kimondása végett. A fedélzet 
bedült, a márványkövezet összetöredezett, és az egykor diszes 
oszlopok csonkán állanak. Mély csend uralkodik a rideg falak közt, 
s csak az azokba bevésett iratok beszélnek érthetőleg az azokat 
értő látogatóhoz. — A törvényszéki épület alatt boltozatos üregek 
láthatók, melyek egykor foghelyekül szolgáltak. Ha felölök kérde¬ 
zősködünk, a részvét hangján nyerjük a feleletet, hogy ezen sötét 
üregekben bilincsekbe verve két fogoly csontváza találtatott. A 
Vezúv kitörése itt találta és ide temette be öket. Szegény fog¬ 
lyok, talán nem is voltak halálbüntetésre méltók, talán még ki 
sem voltak hallgatva, hogy ártatlanságukat napfényre hozzák, és 
mégis mily kiméletlen halálbüntetést kellé szenvedniök! 

A Basilica mellett Venus, a kellem és szerelem istenasszonyának 
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egykor pompás temploma, és a nyilvános magtár vonják magukra, helyek minden itáliai városban nélkülözhetíenül szükségesek vol-
tigyelmünket. Melyik volt a közerkölcoiség megromlásának bövebb j tak; akár az állam alapitotta azokat, akár egyes adakozók. 
ÍV,V„X„„ __i- > -ii . » • j ^ forum keleti vége mellett északfelé térve egy szép és tiszta 

utczába érünk, mely az ezüstmüvesek utczájának neveztetik. Emitt 
mindjárt egy ó i d ó i d b é ü l i l ik 

forrása, nehéz elhatározni. A nyilvános magtár arra volt szánva, hogy 
abból a szegények szükség idejében a mindennapi kenyérrel elláttas¬ 
sanak. Alapítványi tőkéjéről részint az állam, részint egyes vagyo¬ 
nos polgárok gondoskodtak .Az intézet igen szép és nemes czélból 

, y t á j ának neveztetik. Emitt 
mindjárt egy római-dóri modorban épült csinos templom tünik 
szemeink elé, annyi viszontagságok mellett, még jó karban meg-u o - • • o ~ " ""v,̂  ^a LiK,iix^o wciuw|a4ctucim eic, auuyi viszouiagsagoK meuett, meg jó karban meg¬ 

létesült ; de a tapasztalás bebizonyitotta, hogy inkább szolgált a köz- tartva. Ha belelépünk, néhány szép mozaikot pillantunk meg benne, 
erkölcsiség megrontására, mint a szándékolt nemes czél elére- s a hátulsó részen egy oltárt, melyről a szobor hiányzik. Ez Isis 

istenasszony temploma. Ha vezetőnket követjük, néhány, a tem¬ 
plom hátulsó részében fekvő szobán keresztül egy titkos kama¬ 
rába viszen minket, melybe Isis papjai rejtettékel magukat, midőn 
az istennő a titokteljes dolgokat a halandó emereknek tudtára 
adta. A papok lakása tágas, és kényelmes, konyhával, ebédlővel 
és alvószobával ellátva. A konyhában a templom kiásása alkalmá¬ 
val különféle konyhaeszközök és élelmiszerek találtattak; a 
konyha egyik falánál egy kivájt lyuk meJett pedig egy férfi csont 
váz fejszével kezében. Valószinüleg a szakács volt, a mint a falon 
keresztül lyukat akart törni magának a menekvésre. A templom¬ 
ban, pénzerszény-
n y e l kezében, egy 
másik csontváz ta¬ 
láltatott. Hihetőleg 
I s i s egyik papja 
volt, ki a templom 
pénzével biztos 
helyre menekülni 
óhajtott. 

Az ezüstmüve 

sére. — Itália hanyatlása korában az ily éhezft, legnagyobb részt 
jöttment emberekből álló szegény osztálynak a dolog már nem fért 
a nyakába, hanem a haza adakozásait és az egyes vagyonos pol¬ 
gárok tékozlásait kezdé élelmi forrásul tekinteni; azingyenélö nép 
idővel annyira megszaporodott, hogy Caesar dictatorsága alatt 
háromszáz husz ezerre rugott a henyélök száma, kik az állam ál¬ 
tal tartattak, s a közmagtárból maguk és családjaik számára élel¬ 
met huzták. E romlott nép áruczikké aljasodott le, s a hivatalva-
dászók közöl annak adta el magát, kinél legtöbb enni és inni 
valót talált. Sulla győzelmei után a népet több napon át a legdrá-

és a legnemesebb borokkal vendégelte meg, me¬ 
lyek oly bőven hordattak f i , hogy az ebéd maradványai minden-

. - s ^ ^ ^ ^ ^ - . . . ^ . , . napaTiberisbe hányat-
^ - - ^ ^ ^ ^ « « » - — • - • --*v tak. Nemsokára ezután 

Crassus oly lakomát 
csapott a népnek, hogy 
tízezer asztal volt szá¬ 
mára szükséges. — Cae¬ 
sar még e pazarláson is 
tultett; mert ő az egész 
népet nemcsak négy-1 sék utczájából egy 

kis kanyarulat után 

~~~ kel 

szer vendégelte meg a 
legpompásabb ételek-
k l 
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s a legbecsesebb 
falernumi borokkal, ha¬ 
nem ezenfelől minden 
római polgárnak 400 

egy uj városrészbe 
jutunk. Ha e város-

sesterciumot, 10 mérő buzát és tiz font olajat ajándékozott. Ezek 
Rómában történtek d h l ó d f l 

resz 
közt 

fekvő 
végig 

romjai 
teí'in-

>mpej tünk, két patkóala 
ku épület vonja magára figyelmünket, melyek már alakjok által 
^yanittatják, hogy valaha színházak voltak. Rómában történtek ugyan, de hasonló módon folytak a dolgok 

Itália többi városaiban is. i 
Hagyjuk itt most a közmagtárt, a közromlottság forrását, és iegy ~ ~ _ ^ ^ „^„„ .„„^ aiu&u tcrcn megyUXÍK Kerusztui, 

tekintsünk a tulsó oldalra, hol egy pompás színjáték várakozik melynek közepén 5 hosszu fokozatra osztott terraszon két colossalis 
alaku tágas tér fekszik, oszlopina- csonka oszlop áll, és a nagyobbik szinház mellett találjuk magunkat. 

fedélzetnek szolgálhat- j A félköralakban egymás megett fokonként emelkedő üléssorokat 
lomok más nyilvános épületek diszlettek, melyek romjaikban 
is csodálkozásunkat vonják magokra. Itt-ott talapzatokat pillan¬ 
tunk meg melyeken egykor az istenek és hirneves férfiak remek 
kezek által vésett szobrai állottak; de most e diszes müvek részint 
osszetoredezette t l k k l h 

szobrai állottak; de most e diszes müvek rész 
osszetoredezetten a talapzatok körül hevernek, részint pedig a 
tfourbon-féle muzeumot diszitik Nápolyban. E tér a forum va<n-
vasártér a polgári és iparos élet egykori gyúpontja. A diszes oa°z 
lopokon, melyek maradványait szemléljük, hajdan csinos fedélzet 
volt mely a forumot félköralakban beövezve, azon a 

három osztályra találjuk elkülönítve. Az első osztály a hivatalno¬ 
kok és legelőkelőbb polgárok számára különös gonddal készült; a 
másodikban közpolgárság, a harmadikban pedig az alsóbb rendű 
nép foglalt helyet. A kőpadok nagy része, főleg a felső sorokból, 
hiányzik ugyan; de a még meglevőkből biztosan kiszámíthatjuk, 
hogy a három osztályban öszvesen 5000 néző számára volt hely. 
A szinpad maga csekély kis térből áll. Minek is kellett volna, na¬ 
gyobb a régieknél, kiknek oly nagy számu szini személyzetre 
szükségök nem volt, mint nekünk, s kik néhány szinpadi diszitmény-

_, „ ^^•.v^^^v^c.** W ÛVC-KVV, a.t,\ju u loruimicii;nyel éveken át beérték? Náluk a szinköltő nem kereste a szinész 
emelkedettebben fekvő fedett járdát vagy ambulatoriumot képezte, j kedvét, mert szinköltő és szinész egy személy volt; az adta elő a 
honnan a tétovázó nép a forumon sürgő tömegre nézett alá, s darabot, a ki szerkesztette, és ha megbuktatta, szintén az ő kára 
melyben a polgárok, üzleteikkel elfoglalva, vagy szórakozást ke- volt. Egyébiránt, hogy a színészeknek, __ v __ 
resve, napjaik legnagyobb részét eltöltötték. A forum a várns fnlon- on- OIAT^I/ÍKT^I—~i - i-i~~-<.„̂ . 11*^-^^==*—=— » 

p g , k e elfoglalva, vagy szórak 
resve, napjaik legnagyobb részét eltöltőitek. A forum a város 
renykora idejében egy 500 láb hosszu és 100 láb széles, hosszudad 
negyszegü térből állott, különféle szinü márványnyal kikövezve. 
£ , templomok és más épületek, melyek a vásártért körülvevék, 
meg romjaikban is tanuskodnak arról, hogy egykor a legcsinosabb 
hálták P l t e s z e t l m o d o r ban felöltöztetve, a város fődiszeiül szol-

f í m Í , n d e n p u s z t á n á11 ' a f e d e l e k összedőltek, az azokat 
zlopok összehullottak és a diszes kövezet összetöredezett. 

í% ° 1 S ?ÍSSZa k e l 1 emlékeznünk a rómaiak szokására, 
kik idejok nagy reszet nyilvános helyeken töltötték el. A római 
polgárnál a közönséges munkákat rabszolgák végezték el; ő maga 
reggel hazulról elment, és csak este tért haza. Üzleteit a forumon 
v é t e el törvényes ü i t b 

hálták 

gg , s csak este tért haza. Üzleteit a forumon 
végezte el, törvényes ügyeit a basilicában látta el; többi ideiét a 
fürdőben töltötte, hol szintén mindenféle üzletek forogtak sző¬ 
nyegen, mint a forumon; délután színházba ment, és csak ennek 
végével 5 óra tájban vetődött haza. A látogatások legfelebb kora 
reggel történtek. E szokásnál fogva tehát a nyilvános mulató¬ 

főleg az előkelőbbeknek nem lehetett 
rosz dolguk, tanúsítja Aesopus római 
szinész példája, ki ] 70 millió sester-
cium értékü vagyonnal birt, mi kö¬ 
rülbelől 18 millió pftot teszen; Ros-
ciusé, ki évi jövedelmét 600,000 ses-
terciumra (63,000 pft.), és Dionysia | 
tánczosnéé, ki a magáét 200,000 sester-
ciumra (21,000 pft.) számította- A ! | | | S ^ 
szinpad hátterében romjai mutatkoz- f Jk-ML-Ji. 
nak még azon köépitményeknek, me- •̂ ••••-T'm=:=: 

lyek a háttért és a legszálasabb da- Borkereskedő czimere. 
raboknál a fődiszitményt képezték. Ehhez járult még néhány, 
fából készitett, tolható vagy hordozható diszitménydarab. 

A legszebb diszitményt azonban Itália dicső ege képezte 
a közönség feje felett, és az örökös életü zajos tenger annak 
szemei előtt. Mert a színdarabok az ó korban nem befedett tik¬ 
kasztó és fulasztó helyeken, nem a lámpa csaíékony fényénél, ha-
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nem a nap pompás világitása mellett, a szabad ég alatt adat¬ 
tak elő. 

Meg a felől sem kell kétkednünk, hogy a természet szépségeit 
annyira kedvelő népnek, a város ily kedvező fekvése mellett, első 
gondjai közé tartozott, szinházat ugy épiteni, hogy a tengerre való 
dicső kilátást még a 
szinházban is élvez¬ 
hesse. A nap heve el¬ 
len kétségkivül az 
ülések felett kifeszi¬ 
tett vitorlavásznak 
védték a hallgatósá¬ 
got. 

A most l e i r t 
szinház közvetlen 
szomszédsága ban 
fekszik a másik, kö¬ 
röskörül magas fal 
által bekerítve. — E 
szinház az előbbinél 
noha kisebb, de a 
nézőre mégis kedve¬ 
sebb hatással van, 
mint amaz; mert a 
két osztályra külön-
zött márványülések, 
számszerint 500-an, 
még mozdulatlanul 
régi helyökön van¬ 
nak, mintha minden 
pillanatban várnák, 
hogy a nézők bejő-
jenek és rajtok he¬ 
lyet foglaljanak. Va¬ 
lóban dicső látvány, 
ez egymás után már¬ 
ványövekként fel¬ 
emelkedő padsorokat 
megtekinteni, me¬ 
lyek majdnem két¬ 
ezer évet tuléltek, 
és legalább is még 
ennyi tartósságot 
Ígérnek; melyek no¬ 
ha nem oly puhák, 
mint színházaink 
bársonynyal bevont 
zártszékei, de még az 
utóvilágnak is tanu¬ 
ságot tesznek a nép 
erejéről és egészsé¬ 
ges származásáról, 
mely azokon költöi 
énekeit lelkesülve 
hallgatta. 

Micsoda oszlop¬ 
sorok emelkednek fel 
emitt a nagyobb szin¬ 
ház színpada megett 
levö tágas udvaron, 
még mindnyájan jó 
karban, és az ud¬ 
vart köröskörül be¬ 
övezve? Az oszlop¬ 
sorok hajdan a raj¬ 
tok nyugodott fedél¬ 
zettel fedett járdát 
képezték; a j árda me¬ 
gett pedig sorban kétemeletes házak feküdtek,melyeknek apró szo¬ 
báiban a gladiátorok laktak, kik a nép mulattatására halálos fegy¬ 
verekkel egymással vagy vadállatokkal víttak, mig egyik vagy má¬ 
sik a vítéren maradt, halva vagy megsebesítve. 

A házak ujra felépittettek és lakhatókká vannak téve; a 
gladiátorokkal, ha az amphitheatrumot megtaláltuk, még találko-

>v ,,, zandunk. A szinházakat megnézvén, 
irányozzuk lépteinket a város észak¬ 
keleti része felé, melyben még nem 

voltunk. Több ut¬ 
czán és téren elha¬ 
ladva, néhány, bok¬ 
rokkal és eperfákkal 
benőtt dombon, me¬ 
lyek alatt még ki 
nem ásott épületek 
senyvednek, keresz¬ 
tüljutva, a v á r o s 
északkeleti részén, a 
keritésen kivül egy 
tágas ut kezdetén ta¬ 
láljuk magunkat. A 
pil lanat szivünket 
szomoruan hatja meg 
melyet az ut mind¬ 
két oldalán messzire 
elnyúló síremlékek¬ 
re vetünk. Ez a te-
mető-ut, melynek ol¬ 
dalain Pompeji lako¬ 
sai temetkeztek. Egy 
szép jellemvonása 
volt a rómaiaknak, 
és átalában véve a 
latinnépeknek, halot¬ 
taikat a iártkelt utak 
mellé temetni; hogy 
az elhaladó utas az 
emlékköveken az el¬ 
hunyt nevét elolvas¬ 
hassa, és a szomorun 
megilletett kebelből 
ekkép sóhajtson fel: 
„béke hamvaira!" A 
síremlékek alakra 
nézve különbözők, 
épitészeti modorra 
nézsre görög izlés sze¬ 
rint készültek, és né¬ 
melyek még jó álla¬ 
potban tartották fen 
magukat. Találkoz¬ 
nak köztök cenopa-
phiumok, anélkül, 
hogy a halott marad¬ 
ványait magukban 
foglalnák ; másutt 
meg egyszerü, köböl 
vagy fából faragott 
síremlékek. Néme¬ 
lyek közölök kis 
négyszögü templom 
alakkal birnak, me¬ 
l y e k b e n u r n á k 
(hamvvedrek) szá¬ 
mára fülkék vannak 
készitve. E halotti 
házak közöl néme¬ 
lyek díszesen ki vol¬ 
tak festve, és azon 
maradványokból, 
melyek bennök talál-

itattak, ugy látszik, a szép szokás divatozott, hogy a rokonok ha¬ 
lottjaikat bizonyos időben meglátogatták, és síremlékeiket fel¬ 
virágozták és felkoszoruzták. 

(Folytatása következik.) 
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A Becsali csárda pitvarába 
Gyenes András mulat egymagába, 
Ugy kicsipve, ugy kiken ve-fenve, 
Mintha csak a szentegyházba menne. 

Hej pedig mást . . . . Hamis a zúzája! 
Itcze borért pengő ezüst járja; 
Könnyü neki, — árendás az apja, 
Meg se érzi, ha százával adja! 

Csárda előtt hüves akácz árnyán 
Kedve olyan, akár a szivárvány; 
Tarka, fényes; — szine annyiféle, 
Félvilágot átölelné véle. 

„Pengesd, Tüttűs, keserves nótámat, 
Kössenek fel, mint a nagyapádat! 
Azután meg ugy rakd a czifrát is : 
Tánczra keljen böjtben a barát is!" 

Pengeti is az a vén czimbalmos, 
Soh'se hal meg, hogyha meg nem hal most; 
Nem is hiszem, hogy ne azt fundálja : 
Koporsója szögét iszkábálja. 

A mikor meg azt a vígat kezdi 
S két kezét a frissének ereszti : 
A leggyorsabb hétrétü viMámlás , 
Hozzáképest csigabigamászás! 

Húrja pattan, — pengetője bomlik, 
^ f j a fá rad , — a czimbalma romlik, 

is üti, tudja, nem lesz kára : 
nótának hat huszas az ára! 

. . . S mire mindez, B hogy-hogy épen i t t e n ? 
'Sz a gazdának hires bora nincsen; 
Sem itala, — sem az elesége : 
De vagyon szép ifju felesége." 

„Csaplárosné, gyöngyvirágom, lelkem, 
Csókoljon meg, ha csak egyszer, engem-
Hadd szoritom szép magát magamhoz, 
Piros ajkát forró ajakamhoz! 

G a z d a g m u l a t ó . — Lotz festménye után Jankó. 

j Szerelmes a szemem a szemébe, 
Hó vállába, sugár termetébe; 
Bodor haja kis hunczutkájába, 
Piczi piros sarkos papucsába!" 

,Ej no hires ! Hunyja be, ha rám néz : 
I Nagy szerelme abba' nyomban elvész; 
! Hogy ha meg a papucsom akarja, 

Od'adom, ha elszakadt a talpa.' 

,,Tyűh! kesergő kinos szedtevette! 
Darázs-karcsú : d a r á z s is a nyelve! 
Hálót kötök klárisból, aranyból, 
Tudom Isten', — nem szabadul abból!" 

,Fogva tart már engemet a háló; 
Kláris, — arany, — ahhoz csak pókháló , 
Kegyelmed e z t , drága gyönyörüség, 
Nem ismeri; ugy hívják, hogy : hüség!' 

S perdül egyet, — a legényt otthagyja, 
Kaczag, mint az erdők vadgalambja, 
S el is röppen, — de nem ág fölébe : 
Szerető férj szeretett ölébe. 

S még csak igy szép, — igy, _ a férj ölében : 
Hű szeretet ragyogó szemében; 
Gazdag legény pironkodva nézi, ' 
Szegénységét még csak mostan érzi! 

Györy Vilmos. 

í 
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A debreczeni kastély. 
Irta JÓKAI MÓR. 

M á s o d i k r é s z . 
(Folyiitis.) <) 

Szulali korántsem hogy meg lett volna elégedve azzal a juta¬ 
lommal, a mit elárult titkáért a debreczeni birótól kapott, söt 
inkább egyszer azon törte a fejét, miként boszulhatná meg a rajta 
elkövetett méltatlanságokat; másodszor pedig, hogy egyuttal 
miként fordithatná haszonra azt a tudományt, a mit neki tán csak 
még sem hiába adott kezére az a kegyes dzsin, a ki öt a kastélyba 
elszállitá, s onnan megint visszahozta, mint a Majmúna szellem 
Badrul Budúr herczeget egy tevebörön. 

Ha nem kellett a titok a hazai elöljáróságnak, majd megveszi 
azt a váradi basa drága pénzen. 

Várad akkori basája, Asszán, igen kegyes ember volt. Min¬ 
den köntöse tele volt irva belül az Alkorán aranymondásaival; ő 
valóban testén viselte a török szentirást. 

Ez ájtatos hangulat egész a babonáig ment nála, s tudnivaló, 
hogy a törökök vallásos babonái közé tartozik az, hogy ök az 
őrülteket olyan szenteknek tartják, kiket a próféta kiválasztott, 
hogy a saját lelküket kivigye belőlük, s valami dzsinnek a lelkét 
parancsolja beléjük : azokból tehát angyal vagy ördög beszél, de 
mindenesetre magasabb szellem, a kit tisztelni és rettegni illik. 
A kit a tébolyodott megszólít, annak meg kell előtte állni, és 
kivánságait kielégiteni, gorombaságait eltürni, és semmivel vissza 
rn.Mii torolni, vagy épen megütni : mert akkor egy földfeletti szel-
le-.net ütne meg az ember, s az majd boszut állna megveröjén. 

Asszán basa tehát, midőn egyszer kapuján ki akarna lovagolni, 
egy szurtos embert lát maga elött, ki e szavakkal állja utját. 

— Méltóságos ur, én vagyok az a Szulali, a kit a gonosz 
debreczeniek bezártak a bolondok házába, megkinoztak, kiéheztet¬ 
tek, vizzel csepegtettek, utoljára dudával gyötörtek, hallgasd meg 
az én szavaimat, mert nagy hasznod lesz neked azokból. 

Asszán basa mindjárt leszállt a nyeregből, a mint Szulali azt 
mondta, hogy őtet a bolondok házából eresztették ki s kérte, hogy 
parancsoljon vele, mire van szüksége. 

Szulali elkezdte előtte mesélni, a mik vele történtek. 
Mikor azt elmondta, hogyan jött neki helyébe a kastély, a 

basa leveté felső kafrányát s szent borzalommal terité a beszélőre. 
— Ime, fogadd, legyen köntösöm a tiéd. Mi kell még jámbor 

őrült? 
Szulali mesélt tovább a szelid fenevadakról, a rejtélyes szo¬ 

bákról, az összeesküvök terveiről; s mentül tovább beszélt, annál 
jobban meggyőződött Asszán basa afelöl, hogy neki most itt egy 
rettenetes felfordult eszü emberrel van találkozása, s csak oldozta 
le magáról dolmányát, övét, turbántekercsét, azt mind a beszélőre 
rakta át, még a papucsait is lehuzta lábáról, s azokat is sajátkezü¬ 
leg Szulali mezitlábos talpai alá rakta. Mikor végre ez ama tervet 
adá elö, mely által a két császárt ujra egymás ellen akarják inge¬ 
relni, akkor könyörögve szólt a basa Szulalihoz : 

— Édes atyámfia, jámbor eszeveszett lélek, ha azt kivánod, 
hogy az utolsó két darab ruhámat is odaadjam magamról, ugy¬ 
mint az inget és a salavárit, akkor kérlek, cseréld meg velem a te 
alsó köntöseidet, nehogy csúfra maradjak itt annyi nép elött az 
utczán; mert jól tudom, hogy az Alkorán azt parancsolja : ha 
pedig egy őrülttel találkozol, add oda neki az utolsó köntösödet is 
magadról, ha ö kivánja, mert nagy az a szellem. 

Szulali most vet'te még csak észre, hogy itt is mekkora őrült¬ 
nek tartják őtet? csakhogy a törököknél sokkal keresztyénibb szo¬ 
kások vannak az őrültekkel való bánás dolgában. 

Nem beszélt tehát többet Asszán basának, hanem meghara¬ 
gudott rá, és otthagyta. A köntösöket mégis csak elvitte a testén; 
hogy ha még egyszer valahová megy, be is bizonyíthassa tanu-
jelekkel, mi történt vele Váradon, nehogy erre is azt mondják 
majd, hogy bolond fővel képzelte. 

Mert az a szándéka volt, hogy ha nem kellett a kinált felfede¬ 
zés először szülötte urainak a debreczenieknek; ha másodszor ki¬ 
nálva, nevelő urai a törökök is visszautasiták; majd elmegy vele 

•) Lásd Vasárnapi Ujság 16-ik szám. 

nagyságos uraihoz a németekhez, a kik vannak a szatmári vár¬ 
ban; mert nagy boldogság az, mikor az ember igy válogathat az 
uraiban. 

Parancsol vala akkoriban Szatmáron Stahr Fridrik, wallon 
kapitány; ki nagyon bölcs és elövigyázó férfiu volt, a mire nagy 
szüksége is lehetett az ö helyzetében, annyi furfangos magyar, tö¬ 
rök és erdélyi ellenség tőszomszédságában. 

Midőn Szulali a nagyon figyelmes ur elött megjelent, Asszán 
basától kapott exoticus köntösében, s kezdé elöadni a történteket, 
egész a legutolsó eseményig, egész a Váradon kapott kantusig, 
hát a vitéz kapitány ur persze, hogy semmit sem hitt el neki ab¬ 
ból az egész beszédből. 

— Hát te azt mondod, hogy a kastély hozzád ment? 
— Ugy segéljen, uram. 
— És azután megint eltávozott tőled? 
— Ugy segéljen, uram. 
— Abban a kastélyban debreczeni polgárok hadra esküdtek 

egyszerre mind a két császár ellen? 
— Ugy segéljen, uram. 
— Ezért téged a debreczeni biró megkinoztatott, a váradi 

basa pedig saját ruhájába öltöztetett? 
— Ugy segéljen, uram. 
— Ez a ficzkó engemet itten bolonddá tart; hozzátok elö a 

derest. 
Szulali most látta csak át, hogy minden mesének legérdeke¬ 

sebb a harmadik része; esküdött mennyre, földre; nem használt ; 
levetkőztették. 

A mint a lehúzott kantust kiforditák, rögtön meglátta min¬ 
den ember, hogy annak a bélése tele van irva holmi török betük¬ 
kel; azok voltak alkoráni aranymondatok. 

„Ez kém!" kiáltanak egyszerre a jelenlevök : Ez Asszán basa 
kéme! 

Azzal lehuztak róla a többi czifra gúnyát is, s mindannyit 
titkos irással tarkázva találván, me^erősödének azon hitben, hogy 
itt egy gonosz kémmel van dolguk, ki már tele is irta titkos jelen¬ 
téssel a köntöse bélésit; s rövidre fogták Szulalit, hogy vallja be, 
mik vannak odaírva? 

A jámbor pedig tevehajcsár korában épen nem tanult török 
betüket ismerni, s igy a legjobb akarat mellett sem mondhatott 
egyebet, minthogy a saját viselte öltözet titkaival merőben isme¬ 
retlen. Ü eddig azt sem tudta, hogy azok betük, azt hitte, valami 
czifraság. 

Stahr kapitány pedig nem volt az az ember, a kivel ilyen vas¬ 
tag hazugságot el lehessen hitetni. 

— Ha nem tudsz olvasni, majd megtanulsz a deresen. 
Szulalit azonban a mogyorók sem taniták meg arra, hogyan 

kell törökül olvasni. Utoljára, hogy semmi vallomást sem lehetett 
belőle kiverni, Stahr kapitány megunta a vesszözést, s azt pa¬ 
rancsolta, hogy dobják ki a ficzkót a kapun, s ha még egyszer a 
vár közelében találják, csak akaszszák fel; azokat a tele irt ruhákat 
pedig el kell zárni, majd akad egyszer valaki, a ki elolvassa, mi van 
azokra irva. 

Ilyenformán Szulali harmad izben pőrére vetköztetve, jól 
megpüfölve s kilöketve került elő abból a ritka szerencséből, hogy 
egy éjszaka tündérek titkait leshesse ki. 

Ezuttal aztán tökéletesen meggyőződött a felöl, hogy sokkal 
jobb lesz neki, senkinek sem szólni többet a debreczeni kastélyról; 
hanem beállani pásztornak a legelső számadó gulyáshoz, a ki egy 
kopott gubát akaszt a nyakába. (Folytatá 

Pest város ivóvize és levegője. 
Szakértők már évek előtt figyelmeztették Pest város hatóságát és la¬ 

kosait azon, az egészségre fölötte káros következményekre, melyek a fővá¬ 
rosi ivóviz élvezésével összekötvék, és komolyan sürgették egy czélszerü 
vizvezetés létesítését, mely e bajon segíthetne, vagy legalább azt tetemesen 
csökkenthetné. Néhány hét előtt végre örömmel vettük e hirt,; hogy Rot¬ 
tenbiller Lipót elnöklete alatt több szakértő ez ügyben tanácskozmányt 
tartott, mely alkalommal a vitatás alapját egy, Preysz tanár által előter¬ 
jesztett tervjavaslat képezé. E javaslat szerint a dunaviz egy, a városhoz 
közel eső ponton szivattyuztatván, Hamburg példájára egy viztorony se¬ 
gélyével szükséges magasságra emeltetvén, azután saját nyomásánál fogva 
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a városba, a lakházak legfelsőbb emeleteibe vezettesék. íly módon napon¬ 
kint mintegy 90,000 akó, kavicsrétegek által tisztázott dunaviz vezettetnék 
a városba. 

E vízvezetési gépezet előnyei kiszámithatlanok. A tanácskozmány 
nem is oszlott szét eredmény nélkül; a szükséges előintézkedések meg¬ 
tételére bizottmány neveztetett ki. Egyes polgárok részéről aláírások is 
történtek mintegy 2000 ftig az előköltségekre. 

Hogy mily fontos a fővárosra nézve a vizvezetés ügye egészségi szem¬ 
pontból, legjobban megítélhetik olvasóink, ha a „Gyógyászat" czimü derék 
hetilapban e tárgyról nem rég megjelent czikk alapján elmondjuk a követ¬ 
kezőket : 

Pesten évről évre szaporább a hagymáz és egyéb erőhiányos betegsé¬ 
gek általi halálozás. Noha tavaly nem uralkodott járványosan a hagymáz, 
mégis csupán a kórházban ez év alatt 102 beteg halt el hagymáz által, a mi 
a kórházi halálozás összes számának több mint 10 százalékát teszi. B sze¬ 
rint a gümősödés (tuberculosis) után, melyben tavaly 36 százalék halt jel, 
legtöbb beteg hagymázban hunyt el. Ennek oka pedig nem más, mint a pos-
hadó növényi és állatti hulladékok erjanyagának bevitele a szervezetbe evés, 
ivás és légzés által. Ugyanis kutaink többnyire alig esnek néhány öl vagy 
épen lábnyira az erjedő szemet- és trágyagödröktől, árnyékszékektől vagy a 
szennycsatornától,melyek a poshadt állathulladékokat gyűjtik össze. E göd¬ 
rök és csatornák vizható anyagokból levén épitve, ezek falain folyvást átszi-
yárog a dögletetes poshadt nedv a kut vizébe. Ide járul az, hogy nemcsak 
ivóvizünk, hanem az általunk beszivott lég is meg van fertőztetve a rothadó 
állathulladékok posgerjével. Nem csoda tehát, ha ily ártalmas befolyás alatt 
hagymáz fejlődik ki, sőt félni lehet, hogy járványként fog az idönkint is¬ 
métlődve dühöngni fővárosunkban. De még az hagyján volna, ha e posgerj 
csupán hagymázt okozna, hanem befoly e gyilkos erjanyag a lakosok egyéb 
betegségeinek folyamatára is, s városunkban a többi betegségfajok is e miatt 
válnak halálosakká. 

^ E bajon csak azáltal lehet segiteni, ha ivóvizünket, valamint levegőn¬ 
ket is megmentjük a posgerj halálos befolyásától. Azon városokban, hol 
czélszerü vizvezetés hozatott be, a halálozási százalék sokkal kisebb, mint 
Budapesten. 

Igy Londonban 1851-ben 40 élőre esett egy haláleset, mig Pes¬ 
ten minden 26 ember közül halt meg egy. Angolországban mindenütt 
hol a vizvezetés behozatott, s a csatornázás szabályozva lőn, a halálozás 
évenkint ezer lakos mellett 3—9-czel csökkent. A mi a levegő tisztántartá¬ 
sát illeti, legczélszerübb volna, az állati hulladékok tovavezetésére szánt 
csatornát áthatlan cserépcsövekből késziteni, az árnyékszékek nyiladékait 
bűzgátló vizvezetőkkel látva el, mint ez Angolországban divatozik. Wool-
wichban, hol minden 100 ház közül 70-nél lőn a nyitott árnyékszék zárttal 
fölcserélve, a halálozások száma majdnem felénvire apadt le néhány óv 
alatt. 

A mennyiben Budapesten az angolok szabatosb csatornázás módja 
jelenleg kivihetlen volna, ajánlatos annak pótlására nemcsak az árnyékszé¬ 
keket, hanem a csatornanyiladékokat is bűzmentesen elzárni. Ez utóbbiak 
elzárására igen czélszerü Bunnet találmánya, mely Londonban jó sikerrel 
alkalmaztatik. 

V a s -1 e r ni e 1 é s. 
(Folytatás) 

Vizhatlan csatornazárak. 

szerk } A e mellékelt rajzok eléggé megmagyarázzák e vizhatlan zárak 
ezetét. Az utcza kövezetébe rostély van épitve, melyen a viz és fövény 

omiiK a csatornába, s ez alatt a lefelé keskenyebbülő bádogszekrény van, 
meiyet alól meggörbített fenék zár be oly módon, hogy azt egy alkalma¬ 
zott ellensúly nyomja fel. Ez ellensúly ugy van rendezve, hogy a meghajlított 
lene* nem nyilik le elöbb, mig a tölcsér bizonyos magasságig vizzel meg 
nem telik (mint azt a z e l8 Ő ábrán látni) és ezáltal a viz alatt az ut biztosan 
és léghatlanul van elzárva. A mint a suly növekszik, a nyomás nagyobbodik, 
a szerint emeli az ellensúlyt, mely gördülhető golyóból állván, a fordulási 
pont felé gurul, miáltal az emeltyű karjának sulyát észrevehetőleg csökkenti 
annyira, hogy a meggörbített záró fenék lenyilhatik s a szekrény kiürül, 
ezután ismét felhajhk a zár s a golyó előbbi helyére visszatér. 

Ajánljuk Bunnet e találmányát a hatóság figyelmébe, mert a csatorna-
nyílások mostani vasrácsai igen sok dögleletes bűzt bocsátnak föl, mely, 
*ivált nyáron, megfertőzteti a levegőt. 

Az olvasztónak a lelke SL/UVÓ; ennek czélszerüségétől függ 
amannak rendes menete, minőségétől a termelés mennyisége. Meg-
égés tudniillik éleny nélkül nem történhetik s a kemenczében a 
legnagyobb hőfok mellett is csak annyi szén képes megégni a 
menyi levegőt kap. Egy font tiszta szén, mint már elébb is láttuk, 
összeköti magát 22/3 font élenynyel, azaz: megég, sv álik belőle 32/3 
font szénsavany; minthogy pedig a levegőnek alig V4 része éleny, 
azért egy font széneny megégésére 11% font levegő szükséges, 8 
a mennyiben a faszénben a nedvesség és hamu levonásával csak 
mintegy 88 font széneny foglaltatik, azért egy font/aszé« megégé¬ 
sére kerekszámmal 10 font levegő kivántatik. De az olvasztó ke 
menczében a megégésnek kissé más folyamatja van. A fúvó leve-
gőjebeli éleny megég ugyan szénsavannyá a formák közelében, de 
a mint ez a többi levegőbeli gázokkal s főleg légenynyel az aknán 
felfelé száll, ott folyvást szénnel érintkezik s a már fentebb elö 
adott módon, szénéleggé változik át, s ily minőségben hagyja el a 
kemenczét. Ha ezen átváltozást valami módon meglehetne akadá¬ 
lyoztatni, akkor az érez olvasztásra épen csak fél annyi szen kel¬ 
lene, mint most; ezáltal a vasipar óriási előhaladást tenne, s e 
módnak felfedezőjét s ügyes felhasználóját milliomossá tehetné; dt 
az olvasztó kemencze jelenlegi alakja ezt lehetetlenné teszi. A szen 
éleg tüzi erejének egyébiránt némi hasznát veszszük, mészégetésre, 
vaspiritásra, átalában a szélmelegitb'készület fűtésére, az ujabb idők¬ 
ben pedig már több helyütt gőzgépek hajtására. A megégés szén 
éleggé csak félannyi élenyt, tehát egy font faszénre 5 font levegőt 
kiván, s ebből kiszámítható az elkerülhetetlen veszteségek szám 
bavételével, mennyi szelet kell adni s mennyi munkát kell teljesi¬ 
teni a fúvónak. 

E fúvó már átalában két vagy több öntött vashengerből áll, 
mintegy 4 láb hosszuságban vagy magasságban, 3 i/2 láb átmérővel 
E hengerek azelött inkább állók voltak, de az ujabb időkben job 
ban szeretik a, fekvőket, mik a vizikerék, vagy (a hol gőz hajtja,) a 
sulykerék tengelyének két korbájára /. 1. vannak dugasz-rudjaik 
által (Kolbenstange) közvetlenül összekapcsolva oly módon, hogy 
midőn az egyik korba /tözép-állásban van, a másik a legmagasabb 
vagy legalacsonyabb állását foglalja el. A hengerekben lévő du¬ 
gasz 2. 2. ide s tova tolatván, az ellenkező végiről befelé nyiló sze¬ 
lep (Ventil) 3. 3. által előzőleg nyert levegőt, felváltva egy és más 
végén, a visszájára nyiló 4. 4. szelepen által, a közÖ9 szélesébe 5. 
hajtja; s szakadatlanul müködik oly végre, hogy ne csak sok, de 
főképen sajtolt szelet szolgáltasson. — Az alább látható ábra a 
mondottakat érthetőbbé teendi. 

Az ekképen nyert szél 
még nem vezettetik köz¬ 
vetlenül a formák által a 
kemenezébe, hanem elébb 
megmelegittetik. Az arra 
szolgáló készületben (Ap-
parat) ábra A) ide s tova 
hajtogatott öntött vas-csö¬ 
veken, mik a kemenezéböl 
nyert, s itt a levegő érint¬ 
kezésével égő szénéleg-gá-
zak által izzó veres hő¬ 
fokra süttetnek, vezettetik 
a szél, mely ekképen czint, 
sőt ólmot olvasztható 225 
— 280 hőfokra emeltethe¬ 
tik. A kemenczében a for¬ 
mák közelében a hőség 
1600 fokra becsültetvén, 
ehhezképest a Szél meleg- Az olvasztó kemencze fúvója 
segé csekélységnek látszik; de ha tekintetbe vesszük, hogy egy 
nagyobbacska olvasztó már óránkint 60 ezer köb-láb, — mintegy 
4000 font — levegőt kiván, akkor a szélmelegitő készületek fon¬ 
tosságát méltányolni fogjuk. Ez újabbkori találmány e téren bi¬ 
zonyára minden más között eddigelé a legfontosabb, mert — az 
igen nagy olvasztók kivételével — a szénfogyasztást majdnem két 
annyira vinni segitette. 

A milyen egyszerűnek látszik az ércz-olvasztási folyam, a 
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mennyiben a meggyujtott szén által csak elegendő hőfokot kell 
tudni elöállitani, épen oly nehéz egy olvasztót helyesen vezetni 
olyan feltétellel, a mi a versenyzés mai korában, elengedhetetlen, 
hogy ez a szénfogyasztás minimumával, a termelés és haszon maxi¬ 
mumával járjon. Ha kevés, vagy rosz szenet, illetőleg sok és nehéz 
folyású erezet adunk s e miatt, vagy más, sokszor ki sem puhatol¬ 
ható okok miatt, a kemenezében a hőfok sülyed, akkor beáll a 
nyers menet: a fonnák elhomályosodnak, a salak igen híg és ténta 
feketévé válik, s ha azon mielébb nem segítünk, akkor avas, mely¬ 
nek salaktóli elválása mindinkább tökéletlenebb lesz, a bélés olda 
laira, a formára s főképen az aljára ráfagy, mig folyvást neveked¬ 
vén, a formákat eléri, a szélnek az utját elzárja; ekkor a menet 
megakad s készen van a medve. Ha ellenben sok a szén, illetőleg 
kevés vag/ könnyebb folyású az érez, s e miatt, vagy más isme¬ 
retlen okok miatt, a kellőnél nagyobb hőfok fejlődik, akkor a salak 
igen szivós, világos szinü, vizzel leöntve felfúvódik, egészen 
fehérré, lyukacsossá, könnyen elporladozóvá válik, s ha ez tovább 
tart, tul-hömenet áll be. A csaknem vastartalom nélküli salak 
elveszti higságát, a hulló vascseppeket a formák szelétől nem védi, 
ez által a vas higgasztott (kovácsolható) állapotba jön, miáltal az 
oldalakra tapad, a formák felett a bélést bevonja, a szélnek felnyo¬ 
mulásában utját elzárja, s hasonlóképen kész a medve- E medvétől 
pedig irtóznak a hutászok, mert nagy kárral jár; a bélést, a mihez 
a medve hozzánött, egy fel nem aprózható szen-, vas- és salakból 
összegyúrt 30—80 mázsányi tömeg, nagy munkával ki kell törni, 
s ujjal kicserélni, azonfelül, mert tudatlanságot vagy rendetlen¬ 
séget szokott elárulni, arról az, a kit ért, nem örömest szeret be¬ 
szélni. 

Ha vizsgáljuk a rendes menet folyamát, azon következetes 
átalakulásokat, miken az érez a kemencze belsejében keresztül 
megy, mig az a szájától a formákig eljut; akkor Scheerer jelei 
előadása nyomán négy szakot kell egymástól megkülönböztet 
nünk, s a kemenezét négy zónára elosztanunk. Első az előkészíti 
zóna, melyben a beadott érez a nedvességtől, azután (a pát és 
mészkő) a szénsavanytól felszabadul és megpirittatik. Itt a hőfok 
még csekélyebb. A második a reductio zónája, melyben az érez 
a szénéleg gázok folytonos behatásai által, az élenytb'l felóldoztatik 
Az érczben a vas a földnemekkel éleny által oly szoros összeköt 
tetésben van, hogy azt az olvasztás magában felbontani nem 
képes, s az éreznek egyszerü olvasztása által a vas a salaktó 
külön nem válik, de ismét csak átalakult érezféle marad. A kémen 
ezének tehát az olvasztáson kivül, mely a formák közelében arány 
lag csekély terjedékben megy végbe, még egy nagyobb feladatot 
kell teljesiteni, mely a magas kemencze nagyobb részének a ren¬ 
deltetése s ez az élenytelenités, valamint az éreznek is két kellék¬ 
nek kell megfelelni, mely egymástól független, a reductio és olva¬ 
dás. Vannak könnyen redukálható, s nehezen olvadó erezek és 
megforditva; s ez utolsóktól sokkal inkább idegenkedik a hutász, 
mint az elsőktől. Az e zónában nevekedő nagyobb hőfok az éleny 
összeköttetéseit lazítja, s módot szolgáltat a szénéleg.gázoknak, 
hogy az érczben a széneny amazzal helyet cseréljen. Az érczbeli 
vas ekkor aczélos állapotba jön. — A harmadik a szénito (Koh-
lungs) zóna, folytatása az elébbeninek, az élenytelenités határán 
túl, a vasnak felesleges széneny általi megfertőztetése, mi által 
elébbeni aczélos állapotjából nyers vas állapotba helyeztetik, s az 
itt a has és nyugda táján levő magasabb hőfok által meglágyit-
tatik. — A negyedik végre az olvadási zóna, mely a bélést tartja 
működési körének.—Azonban e zónák kiterjedése épen nem állandó, 
mindegyik emelkedik vagy sülyed és kiterjeszkedik a másik rová¬ 
sára, s a legkisebb rendetlenség vagy pontosság hiánya, gyakran 
véletlenségek, megzavarják az azok közti összhangzást s a menetet 
rendetlenségbe hozzák, a mit a salak setétülő szine elárul. Az elő¬ 
készitő és olvadási zónák mélyre vagy magasra nyúlása egyiránt 
hátrányos, mert az a leglényegesebb müködés az élenytelenités és 
szénités kárával jár. 

Az olvasztóból ekképen kikerült készítmény nyers vas, mely 
minőségre szürke, fehér vagy vegyes, sokféle fokozatban. A szürke 
vagy inkább barna, törésében setét szinü, csillámló szemü; tulaj 
donságára nézve lágy, azért vésés, fúrás, esztergályozásra alkal¬ 
matos, és pedig annál inkább mentül nagyobb szemü. E tekintet¬ 
ben felülhaladja a mienket az angol vas, mely óriási kemenezékben, 
kőszén mellett óriási fúvókkal, nagyobb hőfok mellett készül, mint 
a miénk, de másrészről nyujtott vaskészitésre nem alkalmatos,! 

s oly gyenge, hogy öntésnek is, magában magyar vas vegyitéke 
nélkül czélszerüen nem használható. Azt használják az öntödékben 
mindennemü gépdarabokra, diszmüvekre, kályhákra, edényekre 
stb. A. fehér nyersvas ellenben fehér szinü, sugár törésü, kemény 
mint az aczél, s töredékeny mint az üveg; ez használtatik további 
feldolgozásra nyujtott vasra és aczélra. Vegytani tekintetben tar¬ 
talmaz a nyersvas, nehány száztóli idegen részeket fél- vagy föld¬ 
fémeket, ugymint meszenyt, kovanyt, timanyt, azonfelül szenenyt. 
Ez utóbbiból a fehér nyersvasban mintegy 4—5% foglaltatik, 
melytől keménységét nyeri; a barna nyersvasban ez grafittá válto¬ 
zott. Ha már most az idegen részeitől megtisztított nyersvasat 
széneny tartalmától egészen megfosztjuk, akkor kovácsolható s for¬ 
rasztható, de többé alig olvasztható vasat kapunk; ha pedig ezt 
tökéletlenül mintegy félig teszszük, avagy a kovácsolható vasat 
egy pár száztóli szénenytöl áthatni engedjük, akkor nyerünk 
aczélt. De ezekről közelebb. (FoIytótása köv<.tk.) Szontágh Pál. 

Egyveleg. 
+ (Fogyasztás Bécs városában 1861-ben.) A mult évben következö,, 

fogyasztási adó alá eső élelmi czikkek vitettek be Bécsbe : 401,249 akó 
bor; 17,998 akó must, 1029 akó gyümölcsmust, 686,071 akó sör (Bécs 
vámvonalain belől 420,680 akót főztek); 9418 akó eczet; 105,367 db. 
szarvasmarha, 125,128 borju, 33,203 juh, kos, kecske, 39,597 bárány, gö¬ 
dölye, malacz, 118,639 sertés; 17,335 mázsa fris marhahus; 349,047 récze, 
liba, kappan, pulyka; 1,007,958 tyuk, csirke, galamb; 108,611 vadszárnyas, 
4250 tuczat apró madár; 109,559 mázsa hal, esik, rák, teknősbéka s más 
vizi állat. 

0 (Hogy lehet a vizet csaknem jéghideggé tenni ?) Erre nézve Indiában 
s más forróföldövi országokban következő eljárás van divatban : Az edény,, 
melyben a viz áll, durva gyapotkelmével többször körültekerendő s ez foly¬ 
tonosan nedvesen tartandó, miáltal a viz hömérséke csaknem a fagypontra 
száll. 

+ (Berlinben patkányok elleni biztositó-intézet keletkezett,) mely bi¬ 
zonyos csekély biztositási dij mellett, a házak bármely helyiségében patká¬ 
nyok által okozott minden kárt megtérít. Az intézet reméli, hogy tömeges-
pártolás mellett nemcsak a házakból, hanem az utczai csatornákból is ki-
pusztithatja a patkányokat. Pesten is volna elég kipusztitni való. 

/\ (A kath. főpapok száma az egész világon,) az 1862-ik évi pápai 
kézikönyv szerint következő : Székhelyek : 12 patriarchátus, 145 érsekség,. 
677 püspökség; összesen 834. A szent atya 9 helyet emelt föl metropolissá, 
2 érsekséget s 78 püspökséget alapitott. Az „in partibus" van : 43 érsek¬ 
ség, 144 püspökség; összesen 237. Megürült székhelyek : 3 patriarchátus, 
7 érsekség, 75 püspökség; összesen 85. Be vannak töltve : 749 székhely, & 
236 hely ,,in partibus." A czimet viselő egyháznagyok száma tehát: 985. 

© (Gyógymód a tüdösorvadás ellen.) Egy amerikai orvos saját tapasz¬ 
talása után állitja, hogy a tüdősorvadást legbiztosabban a czukorgyárak 
gyógyitják meg. Több órai ottlétei s a czukorfüst beszivása által legjobb 
mellre tehetni szert. Az leggyanusabb a dologban, hogy amerikai orvos 
tette e fölfedezést. 

+ (E kifejezést: „Isten kegyelméből,") Kis Pipin használta először 
752-ben, midőn frank királylyá kenetett föl. Nagy Károly óta a fejedelmek 
állandóan használják azt czimeikben. 

+ (Hogy lehet a mérges gombát ártalmatlanná tenni?) Gérard, hires 
franczia vegyésznek vegytani kutatása folytán bebizonyult, hogy akármily 
mérges gombát ártalmatlanná lehet tenni, ha azt szoletekre metélve eczet-
benjól megáztatjuk, aztán kifacsarva vizben jól megmossuk. E műtét által 
a gombában levő mérges anyag, az ugynevezett amanitin kivonatván, 
ártalmatlanná tétetik. Megtörténik néha, hogy az ehető gomba közé mérges 
is keveredik; jó tehát, biztonság kedveért, minden gombát e műtét alá 
vetni. Ha nincs rá szükség, nem is árt. Az elővigyázat sohasem felesleges. 

+ (Európa legnagyobb kath. templomai.) A római sz. Péter-templom 
54,000. a milanói székesegyház 37,000, a római sz. Pál-templom 32,000, a 
flórenczi székesegyház 24,300, a laterán sz. János-egyház 22,000, a párisi 
Notredame 21,000, a pisai székesegyház 13,000, a bécsi sz. István templom 
12,400, a bolognai sz. Péter-templom 12,400, a sz. Domokos-templom 
12,000, s a velenczei sz. Márk-templom 7000 embert fogadhatnak be. Mind¬ 
ezektől jó távol áll a pesti ferenczvárosi templom, mely oly alacsony és 
kicsiny, hogy bármely rongyos faluban is csak szükségből járná meg. Elcso¬ 
dálkozik az ember, hogy Pesten még ilyen templomot is látni. 

+ (Érdekes régiség.) Luther Mártonnak egy eredeti kéziratát talál¬ 
ták meg, mely 33 nyolezadrétü lapon 500 közmondást tartalmaz. 

© (Különös végrendelet.) Londonban közelebb egy ember halt meg, 
ki végrendeletileg megtiltotta két fiának a bajusz viselést; ellenkező esetben 
ki vannak zárva az örökségből. Ez a „dicsőült" ur aligha valami nagy ba-
•átja volt a magyaroknak. 

+ (A nagy Murphy), ki rendkivüli magasságát európaszerte pénzért 
lámultatta, nincs többé. Az órás Marseilleben himlőben meghalt. Igy mű¬ 
ik el minden nagyság a világon. Holttestét bebalzsamozva, a párisi termé-
izettudományi muzeumba viszik. 

Vasárnapi Ujság 18-ik számához 1862. 
T A R lI AZ. 

Levelek a londoni kiállitásról. 
VI. 

Április 24-én. 
A titánok korszaka nemsokára egészen törpévé fog lapulni a 

i elemezni. Kerékszámmal esik : Francziaországra 4000, a vámegyletre 3C0Ot 
az olasz birodalomra (Róma s Velencze kivételével) 2000, Ausztriára 1100, 
Spanyolországra ugyanennyi, Oroszországra 700, Svédországra 600, Hel-

; vécziára 500, Hollandiára 400, Dániára 300, Velenczére 260, Görögországra 
mausi" jelenkor előtt. Annyira mentünk már itt Londonban, ho<rv az lesz í ?,50' Norvégiára 200, Eómara 4b Törökországra 45, Kínára és Japánra 35, 
egyedül még csuda - ha nem lesz. Ez nem pára toxon, ezt bömbÖli Arm- Guatemala és Mont*-videóra 34, Costa-Eiccara 16. 
strong tengernagynak a Monitort is fenékbe lövő uj ágyuja, ezt hirdeti a;, A k i a l h t o t t czikkek szamát 100,000-re becsülik. A látogatókat is át-
földalatti vasutak tömkelege s a földfölöttiek hálózata; ide nem értve a föl- | l a g 0 8 a n 

dieket, melyek csak ez évben is 400 mérfölddel szaporodtak meg Angolor¬ 
szágban. Magnetismus, mesmerismus, odismus, tündelátás, tündeolvasás, 

még pedig következendőképen. — 1851-ben Lon¬ 
donnak 2,300,000 lakosa volt s a kiállitást 6,039,195-en látogaták meg. Ma 
London népessége megszaporodott még egy fél millióval s igy l l millió 

elvándorolt szellemekkel való kedélyes discursus, leendő személyekkel való! ™ndégre számítanak a kiállitás épületében. Ez átlagos számítást még ke-
érintkezés, az atmosphSrában még paránykint úszó születendő gyermek J^f^tZh&tolYeazszf' \°?J~ m m t ^ f j * e m l . l t e m ~ a z 0 ? 4 0 0 ° m e ^ 
befolyása a még pólyában kapálózó szülőkr* stb. stb., oly mindennapi dol- j ^ d e l tóbb vasut van Angliába^ mint 18ol-ben s hogy a contmens vasut-
gok, hogy egyedül csak a „Zöld", értsd : idegen embereket, érdekelhetik " ""*" "" *" ""'"*"" hálózata azóta szintén tökéletesedett. 

Nehány nap mulva remélhetőleg irhatok már Önnek a megnyitási 
ünnepély részleteiről és hatásáról. A viszonttalálkozásig! Dr. T. 

g gy gy „ , é tsd : idege embeeket, érdekelhetik 
még. Atalános, vagy helyesebben, egvetemes életbiztosítás a remélt termi-
nuson túl tiz évre, földalatti légutazás s a kiállitás - ez a három dolog 
egészen uj levén, még magát a londoni embert sem hagyja közönyösen. 

Ez a földalatti utazás! Ha jól tudom, megírtam már önnek, hogy e 
pokoli vasut az északi és nyugati nagy pályafőket köti egybe, s a világkiál-
litással egy időben fog megnyittatni. Nagyiából már készen van, s magam! • \ « „ ? , • £ , - , , - , . • ,-.,„., ., 
is voltam oly szerencsés, pfóbautazást teletni rajta. Bámulatos, hallatlan! rangvirágok." Toth Endrétől A csinosan kiállitott 
Tízszeresen rakott kőboltozat, meleg, száraz, örökké kivilágítva, pompásan l a P r a t e r J e d ' á , r a * ft" 4 0 k r " ™ t h E n d r e ,?<??! ^ 
szellőztetve, karcsu, kürtőtlen mozdonvok, láthatlan füsttel s néma gőzzel, \* közönség rokonszenve napro napra erosbodik; hi 
kön ft ik á l l á ó l áiki ó f ö l d l i á i d á k k ! ̂ j a b b kolteményfuzerének jo kelete lesz Szin 

Irodalom e» müvészet. 
(Uj könyvek.) Emich Gusztávnál legközelebb megjelentek : „Ha-
•„KI- " TAtJ, WnJvána \ r-aJnnsan kiállitott költeményfüzér 233 

kik iránt 
tehát, hogy jelen 

másiké 
füzet ára 

„Ki mint vet, ugy arat." Mindegyiket több kép disziti. 
50 kr. — Lauffer és Stolp bizományában Beniczky 

Kiadta 

kings-crossi vasut folytatása ez, melyen a blackfriarsi hidon a Themsén t 
kersztiü a nagy dél-keleti dover-kristály-palota-vasúti g érsz, honnan a kris-j 
tálypalotát megkerülve, Londonnak délnyugati oldalára jutsz s az uj kiálli- | ~«. ^ beszélgyüjteménve jelent meg „Életképek" czim alatt. 
tás. épület közelében vagy, hogy onnan m.nden perczben s minden irány ! £ ^f^re. A 25'7 1 apnyi könyy négy beszélyt foglal magában, 
felé London fölött, Londonon at, London alatt vehessed utadat. Bámulatos,; aanWZ(^ma11m, a^,LLl fiL«t T,L*U hiráh^czim alatt\ ké 
hallatlan! Ha ideszámítjuk ez onasi város csatornazatát, tiz mérföld hosszu 
fő-alagutakkal, melyek a több millió élet salakjait látatlanul és szagta¬ 
lanul vezetik el néptelen távolokba, s nem mint eddig a Themsébe! — Ez 
magasztos, habár mélyen van is a fold alatt. Ezenkivül London fölött még 

+ (Remellay Gusztávtól,,Szent László király" czim alatt) két kötet¬ 
történeti elbeszélés jelent meg az ifjuság számára. A munka kiállítása 
csiuos s mindegyik kötetet egy-egy kép disziti. Ara 1 ft. 80 kr. 
© (Visontay János, gymn. igazgató,) kitöl a mult övben a „Magyar 

anvagi világpiacz e központjában i»ui»u-1 , -o - , , , ~~ . -.. - - , - ., 
hatott, vele, mint csak Londonban lehetett találni elég bátorságot és pénzt, |ferze t t ..Szerelmes kantor- czimü operettere vonatkozólag megjegyzi, 
másfél millió négyszög lábat egy év alatt teljesen beépiteni%ztán ipar- l 1 0 ^ n « m fz az elsö magyar operette, mint ráfogtak mert mar 1848. elött 
palotának elnevezni s a világot az iadustria és művészet olvmpiai játékaira » adtak elő e g y „Tunterlak" czimü magyar operettet, melynek zenéjét 
híni meg bele " ! Egressi Bem irta. 

Megirtam Önnek, hogv Libériának fekete köztársasága volt az elsői + ^ ?emzeti szinM* igazgatósága) közelebb műsorozatkészitő és 
állam, mely iparának virágait küldé be ide. Virágzó néger-köztársaság, mig i f/ereposzto bizottmányt nevezett ki, melynek tagjai : EgresBy, Feleki, 
a fehérek republicanus és alkotmányos erényeikkelés intézményeikkel együtt bz ige t l> Szigligeti, Szerdahelyi és Tóth Jozsef. Reméljük, hogy ez intézke-
még otthon maradtak. Libéria legelső a cultura küzdterén - t á n utmutatása des óhajtott gyümölcsöt fog teremni. ^ 
a sorsnak, hogy a történet nagyszerü élczeinek egyikét, az-az a szabad! , ® (A Zsolnay Ignácz szerkesztette ,,Pecsi Iparlapok" elsö szanta) bori¬ 
fehéreket rabszolgákká csinálni s ezeket a republicanus néger-elnök által t é k k a l , ? M t ! a m

L
egJelent- A f l e r szám tartalmat ügyesen irt szakkozleme-

korbácsoltatni akarja? Miért nem? jnyék képezik több fametszvénynyel. Minden hónapban egy-egy füzet fog 

nadrágzse%eibení főmunkatars fo8'lalJa e L _ O7 s nagy káp-hasát kifesziti s vörös markaival öblös .„.uLgagucun,,! - - . .... 
kihivólag csörögteti a tallérokat. De azért tömegében mégis, megdöbbentő) — (Kalocsáról az „Árvízkönyv" kiadói jelentik) : Miután több oldal-
colossus,öt mérföld csövekkel három mérföld vas rácsozattal, 80,000 mázsa i ról figyelmeztetve lettünk arra, hogy az „1862. évi árvizkönyv "-nek álta-
ontöttés 24,000 mázsa kovácsolt vassal. Az ablakokat bekeretező vasszala- ! lünk kitüzött elöfizetési határideje nagyon rövid, jónak láttuk, azt folyó^ évi 
gok harmincz mérföld hosszúak s ha az ablakokat egymásfölé raknák, Sz. [május 20-ik napjáig akként meghosszabbitani,hogy azon esetre, ha addig a 
"al torn-D-i!„ob- ^„ÁA:*X ,— „ „ „ ^ „ . Í * U . . „ — ,:„„xi. ^í-n I vizkárosultak javára hasznot igérő előfizetési szám be nem telnék, valamint 

az előfizetők pénzei, ugy a résztvevő iró urak művei is köszönettel vissza 
tornyának ő magasságát huszor éjrnék fölül. 

bene 
gg 

A. kiállitás napjáig alig van még hat nap s mennyi a tenni való! Nóta fognának küldetni. 
a szliácsi viz és fürdőről 

a közbeeső vasárnapon nem szabad dolgozni. Belől még minden 
chaoticus rendetlenségben van, s a tenger láda és csomag közt csak husz i A (Hasenfeld Manó, szliácsi fürdöorvos) 
lépest tenni egymásután, valóságos kötéltánczolási műtét. A nagy orchestrum 1 francziául irt művét. „Eaux ferrugineuses thermales de Szliács" czimut, a 
a keleti hajóban már befejezéséhez közeledik. A Handel-orchestrum kivéte- j Párisi „Société d'hydrologie medicale" ülésében felolvasa. E munka a tar-
levei ez a legnagyobb, melyet valaha épitettek Londonban s kétezernél több 
müvészre van számitva. Széle, ide sem értve a karzatokat, 135 angol láb. A 
közremüködők száma, a hangszerészeket illetőleg, négyszázra rug, ezek 
közt 1% hegedüs, 90 gordonkász s ugyanannyi nagybőgős, 112 fúvó stb. 
Az énekkarok az orchestrum négy szögletét fogják betölteni s igy minden 
sarokban vagy 600 torok fog hangozni. Mily hatás! 

A belépést az elsö hónapokban csak aranyon lehet megvásárolni s csak 
ugy ősztájt fog a misera plebs contribuens is belejuthatni, miután akkor a 
dijak csekélyre lesznek leszállítva. Különben nem is lehetett máskép intéz¬ 
kedni, miután a tolongás igy is éktelen nagy lesz. — A 1851-ki kiállításba 
13,937 kiállító küldött, ezek közt 7381 angol és 6556 idegen. Most az egy¬ 
szer a kereskedelmi válságot nagyon megérzik Angolországban s egyelőre 
nem i8 számítanak 5000 angol kiállítónál többre; az idei kiállítók összes 
száma azonban nem kevesebb mint 17,000. Nem lesz érdektelen, a számokat 

saság évkönyveinek VIII. kötetében és külön lenyomatban is megjelent. 
Hasenfeld, orvos hazánkfia a nevezett társaság tagjává választatott. 

+ (Ifjusági iratok.) Fischer Náthán, főelemi tanitó Győrött, ily 
czimü vállalatra' nyit előfizetést : „Ifjusági iratok a magyarhoni izraeliták 
számára." Havonkint egy, 5 ivre terjedő, részint eredeti, részint forditott 
műveket tartalmazó füzet fog megjelenni, mely mulattató és tanulságos 
volta mellett erkölcsös és hazafias^ágot ébresztő olvasmányt nyujtand. A 
szerkesztésben Bibok Lajos is közreműködik. A vállalat egyelőre 8 füzet¬ 
ből álland, előfizethetni az egészre 4, felére 2 ftjával. A pénzek május 20-ig 
Físcher Náthánhoz, a győri izr. főelemi tanodába küldendők be. Az elsö 
füzet május végén jelenik meg. 

+ (Oblatk Leo, szabadkai könyvkereskedő) jelenti, hogy Jámbor Pál, 
nak hatóságilag lefoglalt „Egyházi beszédei" a zár alól fölmentetvén, nála-
vagy pesti ügynöke által kaphatók. 

v»»- Bj». 18. n. _ 1862. 
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4- (ör . Chyzer Kornél „a bártfai fürdőről) s különösen annak 1861-iki j ^ (Fényképészeti raktára is lesz Pestnek nem sokára;) egy ilyet 
idényéről tudósitást" irt, mely elöbb a „Gyógyászat"-ban látott napvilágot \Schedy Sándor, gyógyszerész szándékozik felállitani, ki arra közelebb ka-
8 most külön lenyomatban is megjelent. i pott hatósági engedélyt. Ezentul tehát könnyü lesz, a fényképészethez szük-

| séges szerek és eszközöket megszerezni. 
/\ (A pesti városház toronyóráját) gázzal akarják világítani. 
4- (Kinevezés.) Frank. István, .barsmegyei kir. biztos, a dunáninneni Ipar, gazdaság, kereskedés. 

+ (Erkövy Adolf értesíti a londoni kiállításra utazókat.} hogy a kik 
magukat a pesti ügynökségnél bejelentették, az országos bizottmány által 
részökre kiállitott certifikatokat, továbbá a tiszai és állami vaspályaigazga¬ 
tóságok által olcsóbb vasuti jegyek nyerésére kiadott utalványokat ré¬ 
szint nála átvehetik, részint pedig számukra postai uton már elküldettek. 
A bejegyzettek számára készült „utasító jegyzetek", egy kis átnézeti tér¬ 
képpel e napokban fognak megjelenni. A iondoni magyar ügynökség szál¬ 
lása : „34. queen square. Blumsbury." Az ügynökségi szállás főbejárata 
felett esti l l óráig lámpa ég s a magyar czimer magyar felirattal látható. 
A főbejárás mindig zárva van, az érkező tehát kopogjon az ajtón az erre 
alkalmazott kopogtatóval, s felmenvén az első emeletbe, ott találja az ügy¬ 
nökség hivatalszobáját. 

-f- (Az erdélyi gazdasági egyesület), mint a ,,Korunk" értesül, ujból 
fel akarja karolni a kolozsvári keresk, és iparkamarától pár év előtt meg-
penditett gabnacsarnok eszméjét. 

-+- (Mocsárlecsapolás.) A verseczi, alibunári és illancsai mocsárokat 
le akarják csapolni s kiszárítani,hogy a mezei gazdaságnak megnyerhessék. 
E czélból Verseczen közelebb bizottmány fog kineveztetni. 

+ (Lóverseny-határnapok.) Bécsben május 18., 20., 21-én, Boroszló¬ 
ban jún. 1., 2., 3-án, Berlinben jún. 19., 20., 21., 23. és 24-én, Hamburgban 
júl. 19., 20., 21-én, Baden-Badenben sept. 3., 6. és 10-én, Pesten pedig, 
mint már irtuk, jún. 5., 7. és 9-én tartatnak meg az idei lóversenyek. 

Közintézetek, egyletek. 
© (A magyar Akadémia) mult hó 28-iki ülésében Martini Lajos 1. tag 

székfoglaló beszédkSpeü egy~oefejezetlen munkája töredékét olvasá fel, 
melynek tárgya : ,,A madárszárny felületének számtani magyarázata." Ér¬ 
dekes felolvasását folytatni fogja. Utánn Dorner József az élődi növények¬ 
ről értekezett; alapos előadását szintén folytatni fogja. — Az ülésben még a 
következő tárgyak fordultak elő : A női jutalmakra pályázott művek fölött 
Ítélendő birálók választása az osztálynak meghagyatott. — Korponay 1. t. 
„Hadszervezete történelméről" a bírálatok beérkeztek. — A helytartóta¬ 
nács felszólítja az Akadémiát, hogy egy tagját máj. 12-re küldje Bicskére 
ki az ottani, Nagy Károly által hagyományozott csillagászati intézet ingó 
és ingatlan vagyonának átvételénél jeknlegyen. Mivel e csillagászati és 
természettani eszközök a magyarországi tanintézetek közt lennének felosz-
tandók, a kiküldött akad. tag egyuttal véleményező is lesz e felosztás terve¬ 
zeténél. Minthogy az emlitett szerek egy tudományos egészet képeznek, az 
Akadémia az általa kiküldött Jedlik tanárnak utasításul adta, hogy működ¬ 
jék oda, hogy e kincset az AkaTTemia nyerje meg. 

-j- (Á pesti müegylet sorshúzása) ápril 28-án ment véghez. Ide irjuk a 
főbb nyereményeket : 1) Balaton-Füred és környéke, Brodszkytól (400 ft.), 
nyerte a 2992. sz.; 2) Sirok vár romjai, Ligetitől (300 ft.), nyerte a 3737. 
sz.; 3) Andód helység Nyitrában, Bommeltől (300 ft.), 7250. sz.; 4) Nyári 
tájkép Brannenburg mellett, Beckmanntól (280 ft.), 3293. sz.; 5) Utazó 

+ (Kinevezés.) Fak. , . g y 
kerületi tábla elnökévé kineveztetvén, kir. tanácsosi czimmel ruháztatott fel. 

+ (Név.nagy aritások.) Legfelsőbb engedelemmel, Bagyinszky Máté, 
m. csékei közjegyző ,,Bereczki"-re, Schuster János, budai lakos ,,Vári"-ra, 
Wonafka Károly, budai lr.kos „Kellemfi-re, Pach János budai lakos „Pa¬ 
takiéra, b-gyarraati lakosok : Trippel Mihály ,,Tiprni"-ra, Schiff Mór 
„Hajóssi";ra s Polacsek Ignácz „Mezey"-re; pusztagárdonyi lakos Gerstl 
Ignácz „Arpási"-ra, s kocsi ref. lelkész Halis György „Halasi"-ra vál¬ 
toztatták vezetékneveiket. 

+ (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel, Pacsek Lipót, já-
szói premontrei szerzetes kanonok „Madarassi"-ra, soproni lakos Degel 
Károly „Degai"-ra,Brozmann Imre, beregmegyei alispáni irnok „Csákfi"-ra, 
Knopf, czeglédi kereskedő és gyermekei : Károly, Gyula, Pál, Vilmos, 
Lajos, Frigyes, Karolina és Ida „Gombos"-ra, s Fogner Sándor, körmendi 
lakos „Fogasi"-ra változtatták vezetékneveiket. 

•f (Halálozás.) Köbölkutról (Ermellék) irják lapunknak, hogy Ungi 
Márton esperes, a diószegi ref. egyháznak 42 éven át apostoli buzgósággal 
működött lelkésze, mult hó 7-én, életének 70-ik évében elhunyt. A boldo¬ 
gult 1792-ben Kisújszálláson született; felsőbb tanulmányait Debreczenben ki¬ 
tünő sikerrel végezte s végül a göttingai egyetemet egy évig sikerrel láto¬ 
gatta. 1820 ban Diószegre hivatott meg lelkészül, hol az Ur szőlejében 
áldásdúsan működvén, hivei becsülését és ragaszkodását nagy mértékben 
sikerült kivívnia, miről fényesen tanúskodott temetése is, melyen tengernyi 
gyászoló közönség volt jelen, megadandó szeretett lelkipásztorának a vég¬ 
tisztességet. A boldogult mint ember, mint pap s mint hazafi egyaránt a 
jelesek közé tartozott. Áldás emlékezetére! 

+ (Angol tréfa.) Állitólag egy angol lord is meglátogatta közelebb a 
Rudasfürdőt, sőt az ottani hires közfürdőbe is bevetődött; de nemcsak be¬ 
vetődött, hanem szépen lerakta ruháit, s oda ült a többi gentleman közé a 
nagy fürdőmedenezébe, s aztán inasától papirt és irónt kérvén, a fürdőcsar¬ 
nokot az ott levő pongyola alakokkal együtt lerajzolta. A lordnak e mulat 
ság mindössze három ujkrajezárjába került. 

© (Confucius, régi hires chinai tudós koponyája is) ki van téve köz¬ 
szemlére a londoni kiállitáson. E nagyérdekü ereklyét az angolok pár évvel 
ezelőtt Pekingben keritettek meg. Áz aranyezifrázat, melyben a chinaiak 
őrizték, igen művészien van készitve, s 10000 font sterling értékü. 

-j- (A Kallab-féle levélsikkasztási ügyet) közelebb a birodalmi tanács¬ 
ban is szóba hozták; interpellálni akarják érte a miniszteriumot. 

— (Jótékonyczélu hangverseny Paulison) Egy, Paulison ápril 21-én 
műkedvelők által az irói segélyalap és az ott épitendő r. k. egyház javára 
tartatott szavalati-zeneestély 88 ft 20 krt jövedelmezett, melyből 58 ft 80 
kr mint az első czélra eső két harmadrész átadás végett hozzánk küldetett. 
(Lásd alább az „Adakozások" rovatát.) A tudósitás irója — Lincz Károly 
— emlitést kiván tenni 9 ftról, mely összeg részben egyes bőkezűeknek a 
mérsékelt bemeneti dijon való túlfizetése, részben pedig olyanok által folyt 
be, kik az estélyen meg nein jelenhetvén, mégis a czélok pártolása tekinte-

d á i k l k é l i P l i é kö 
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kuvaván, Molnár Józseftől (200 ft.), 995. sz.; 6) Tavaszi jelenet, Pecztől | téből küldék kegyes adományaikat, melyekért az, valamint a Paulis és kör-
(2>0 ft.), 5729. sz.; 7) Részlet a Ferenczely völgyből, Mezey Józseftől j nyéke lakosságához aránylag valóban nagy közöiiüég által tanusitott álta-
(150 ft.), 5658. sz.; 8) Tanulmányfő, Székely 
sz.; 9) Magyar tájkép, Jaeger Gusztávtól (130 ft.) 

(150 ft.), 
1624. sz.; 10) Erdei 

pártfogatért ezenní 
© (Tűzvészek.) Duna-Szekcsőn Tolnainegyében közelebb borzasztó 

tüz pusztitott. A „M. Sajtó-' szerint 300 ház égett le, melyek a b. Bézsán-
féle javak kivételével, nem voltak biztositva. — Háromszék Káinok helysé-
o-ében is nagypénteken tűz támadt, minek következtében 9 ház hamvadt el 

tájrészlet, Holzertől (120 ft"), 1139. sz.; l l ) Tájréjz a Chíem tónál, Mali 
Keresztélytől (110 ft.), 6030. sz.; 12) Tájrész a lundenburgi vadászkertből, 
Holzer Józseftől (100 ft.), 1018. sz.; 13) Tanulmányfő, Than Mórtól (100 ^ 
ft.), 3581. sz.; 14) Örömet hoz-e e levél vagy bánatot? Barabás Henriette- a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt. 
tői (100 ft.), 7145. sz. Ezeken kivül olajfestményt nyertek még a következő 4. (Lakatos Sándor, györi tánezmester) meghívás következtében Va-
számak : 2933, 2504, 1346, 463, 3059, 1201, 2785, 3320, 12, 1273, 4887, rasdra megy, az ottani ifjuságot a magyar tánczra betanitandó. Ez is 
3973, 5287, 4306, 2717. Izsó szoborművét nyerte a 7314. sz. A többi 70! valami. 
darab nyereményt metsz vények és kőraj zolatok képezték. y me y j p 

/\ (A budai népszínházra) eddig 31,000 ft. gyült be hazafias adomá¬ 
nyokból; hogy azonban a szinház czéljának megfelelőleg kiépülhessen, még 
17,000 ftra van szüksége, mely összegért a bizottmány tagjai, mint magán¬ 
emberek álltak jót. Remélhető, hogy e hiányzó összeg is lassankint össze¬ 
gyül. Hajlandók vagyunk hinni, hogy a vidéken alakult számos műkedvelő¬ 
társulatok mindegyike, legalább egyszer, megemlékezik a segélyért kiáltó 
budai népszínházról. E tekintetben már több műkedvelő-társulat szép 
példájával járt elő. 

Ml ujság? 
+ (Pesten a Terézvárosban uj templomot) akarnak épiteni, miután 

Pest e külvárosának 40,000-nél több lakosa levén, az eddigi egyetlen tem¬ 
plom ennyi ember számára nem elégséges. Pest nagyságához képest tem¬ 
plom dolgában feltünőleg szegény, annálinkább kivánatos tehát a tervezett 
uj templom létrejötte; de ugy hiszszük, sokkal czélszerűbb volna, előbb a 
lipótvárosi bazilikát befejezni, s ha aztán a terézvárosi templom lassabban 
épülhet is, a lipótvárosi bazilika elég tágas lesz arra, hogy időközben a 
terézvárosi hiveket is befogadhassa. Véleményünk szerint még nagyobb 

templomra, mert a mostani oly 
g latszik ki a körüle levő, nem 

szüksége volna a Feienczvárosnak egy uj t 
szánalomra méltó kicsiny, hogy tornya is ali. ícsiny, 
épen magas házak közül. 

(Uj tervezett lap.) A „P. Napló"-nak irják Sz.-Fehérvárról, hogy 
ott a rég emlegetett „tanodái" és „borászati" lapokon kivül még egy 
„Népvilág" czimü lap is van keletkezőben, melynek szerkesztője Környey, 
főmunkatársa Fekete János lenne. Tudósitó szerint, e lap egyik főczélja: Fehér¬ 
megye történeti emlékű helyeinek leirását adni, részint a levéltárakban 
lelhető adatok felhasználásával, részint a nép ajkain élő mondák és regék 
összegyűjtésével. Czéiszerűbb volna, mindezt könyvben elmondani. 

0 (Fölfedezett tolvajok.) A kik a minap Rőtt, ékszerárus boltját kira¬ 
bolták, már mind fel vannak fedezve. Gretschl, budai aranyműves ráismert 
a lopott holmikra, midőn azokat a tolvajok el akarták neki adni. Eddig 
hatan vannak elfogva. A lopott tárgyak legnagyobb részét megtalálták. 

© (Érdekes régiség.) Genf mellett egy megkövült ó-eelta csolnakot 
találtak, mely sugárfából van vájva, s 30 láb hosszu és 8 láb széles. Lyonba 
szállitották. 

A (Bulyovszky Lillát) a nemzeti szinház igazgatósága meghitta ven¬ 
dégszereplésre; ő azonban egyelőre nem fogadhatá el e meghivást, de kije¬ 
lenté, hogy a nyár folytán kész föllépni, és hogy művészi pályáját ott 
óhajtja befejezni, a hol azt kezdette. — Hiszen szép a hajnal meg az alkony, 
de mi a művészetben jobban szeretjük a delet. 

A (Megszökött fogoly.) A „P. Lloyd" szerint Nagy Lajos, hirhedt 
bankjegyhamisító, a Károly-kaszárnyából, hol fogva volt, ápril 27-én, reggel 
6 — 7 óra közt megszökött. 

+ (Nagy tüzvész volt Duna-Földváron) mult hó 22-én, minek követ¬ 
keztében a város legszebb réize elhamvadt. 

+ (Gózon Antal,) a nemzeti szinháznak 28 éven át buzgó tagja, 
nyugállapotba helyeztetett. 

© (Visszaállított jog.) A magyar kir. kuria régóta élvezte azon jogot, 
hogy a megürült ülnöki helyek betöltésére az illető tábla tévé a fölterjesz¬ 
téseket. B jogot, mely ujabban fel volt függesztve, a „Sürgöny" szerint, ő 
Felsége ismét helyreállitá. 

A (Egy szerkesztő fogságban ) Bauszner József, az „Ung. Nachrich¬ 
ten" szerkesztője, m. hó 28-án ment a Károlykaszárnyába, egy hónapi fog¬ 
ságát kiülendő, miután az ekként szóló első birósági itéletet a katonai 
felebbezési törvényszék is helybenhagyta. 

+ (Franczia földrajzi ismeret.) Egy vidéki franczia lap az uj-korinthi 
«satát, mely a mult hóban az északamerikai unionisták és szakadók közt viva-
tott, következőleg irja le: „Legujabb Görögországból. Midőn sajtó alá adjuk 
lapunkat, veszszük a távsürgönyt, hogy Korinth mellett csata volt s a föl¬ 
kelök megsemmisittettek. Igy remélhetjük — teszi hozzá a tudós szerkesztő 
— hogy véget ért ama fölkekelés, mely Otto király trónját egy perczig fe¬ 
nyegette." — A derék journalista azt hitte, hogy csak egy Korinth nevü 
város létezhet a világon. 

;'l: (Ki fogta el Krisztust ?) A flórenczi lap szerint egyik olasz kerü¬ 
letben egy lelkész a nagyhétről tartott beszédének kissé politikaibb szint 
akarván adni, azt mondá : hogy Krisztust a gethsemani kertben a nemzet¬ 
őrség fogta el. 

A (A debreczeni ref. egyháztanács), mint a „Magyarországénak ir¬ 
ják, uj templomot szándékozik építtetni, és az elemi iskolákban az ingyen-
tanitást behozni — a hívektől remélt adakozásokból. 

•+• (Mátrai Mari, vidéki szinésznő) a budai népszínházhoz van 
szerződtetve. 

-+• (Jellasics bán özvegye) közelebb egy cs. k. tábornokkal jegyet 
váltott. 

© (Palóczy-Horváth Mária assz.) a moldva-oláhországi ref. missió 
számára 100 aranyat küldött. 

/\ (Furcsa meglepetés.) Egy földmivelő közelebb levelet kapott Bécs¬ 
ből. Nézi a czimet és mindjobban elhalványul, végre reszketve ejti el a le¬ 
velet. A czimen fia írására ismert, kiről pedig ugy tudta, hogy már egy év 
•óta a sirban nyugszik. A rejtély nyitja abban áll, hogy e levél is azok közé 
tartozott, melyeket a híressé vált Kallab elsikkasztott, s csak most került 
kézhez. 

© (Betiltott értekezlet.) Szentesről írják a ,,M, Sajtó"-nak, hogy a 
szolgabiró megegyezésévei összehivott közbirtokossági értekezletet a katonai 
parancsnokság betiltotta. 

-f- (A hazai árvizkárosultak fölsegélésére) a m. kir. helytartósághoz 
•eddig beküldött adakozások összege már meghaladja a 160 ezer ftot. 

© (Különös hir.) Az „Agramer Ztg." sverint Horvátországban azon 
hir járt, hogy Kvaternik, volt horvát országgyülési követ, gr. Rechbergnek 
leveleket irt, melyekben több horvát hazafit gyanusit s a miniszternek, ide¬ 
gen kormányok terveinek 200,000 ft. dij melletti fölfedezésére ajánlkozik. 
Kvaternik a „Glosonosában" védi mecrtá.míirlntt. ..társadalmi mélt.ósá.crát,." 

+ (A szerb Vajdaság és román metropolitaság kérdései) bécsi lapok 
szerint legközelebb el fognak döntetni, még pedig ugy hiszik, hogy 
Schmerling inditványa értelmében. 

{\ (Oláh-e vagy román ?) Emlékezhetnek olvasóink, hogy a mult év¬ 
ben egy magyar embert (ha nem csalódunk, Fogarason) állitólag azért zár¬ 
tak volna be, mert egy oláh atyafit gúnyból oláhnak nevezett román helyett. 
Most pedig az „Alföld"-nek azt irják az Olt mellől, hogy az erdélyi oláhok 
— értve a népet — nem szeretik, ha a magyarok románnak nevezik őket 
s átalán nincs kedvök ez újdonsült elnevezéssel fölcserélni, a régi történeti 
oláh nevet. Legjobb az effélék megérlelését az időre bizni. 

© (Löporföllobbanás.) Oriza, mexikói város közelében egy lőporraktár, 
mely katonákkal telt laktanyában volt, fellobbanván, 13000 embert ölt meg. 

+ (Öngyilkosság.) Mult hó 29-én egy piperésen öltözött nő a láncz-
hidról a Dunába ugrott. 

+ (Önnyilkosság.) Maros-Vásárhelyen H—i óvodai tanitó közbe¬ 
csülésben állt, Nagyszombaton borzasztó módon végezte ki magát. Előbb 
tollkését háromszor a gyomrába szurta, de látva, hogy a szurások nem hoz¬ 
zák számára a keresett halált, egy kődarabot fogott s azzal tollkését oldal¬ 
bordája közé verte, mire csakugyan meghalt. 

/\ (Halálozás.) Déváról irják lapunknak, hogy az ifju, szép és szel-
lemdus honleány, Dévai Nagy Lászlóné, szül. Koltai és Enessei Horváth 
Leontina, m. hó 5-én Czermurán Zarándmegyében elhunyt. Rokonai és is¬ 
merősei a ritka jó anyát, a páratlan házinőt és lelkes honleányt siratják 
benne. Áldás és béke sírjára ! 

— (Sorshuzás.) A budavárost sorsjegyek ápril 30-án történt huzása 
alkalmával a főnyerőszámok a következők lettek: 12,952 szám nyer 30,000 
ftot; 29,608 szám nyer 1000 ftot; 1950, 19,114, 21,493, 31,703 és 44,184 
számok nyernek 200 ftot. 

— (Adakozásuk.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten 
beküldetett: 

— A magyarországi vizkárosultak számára : Rozsnyóról a német 
szabó-ezéh Stoltz Nándor által 10 ft. — Sár-Sz.-Miklósról az urodalmi 
irodából többen 9 ft. 64 kr. 

Az előbbi közlésekkel együtt beküldetett e czélra összesen 1936 ft. 
90 kr. 

— Az irói segély egylet számára : Paulisról egy műkedvelői előadás 
jövedelmének kétharmada Lincz Károly által 58 ft. 80 kr. 

— A moldva-oláhországi missio számára : Komáromból Hammer-
j Schmidt Károly nevelő 1 ft. 15 kr. 

Nemzeti szinházi napló. 

Kvaternik a „Glosonosában" védi megtámadott „társadalmi méltóságát 
_© (Országos házkutatás.) A „Dziennik Polski" jelenti, hogy egész 

Galicziában házkutatásokat rendeznek; Lembergből folytonosan indulnak 
vizsgáló bizottságok a vidékre. E kutatások czéljával nicsenek tisztában; 
némelyek azt állitják, hogy czéljuk a Lembergben titkon megjelenő, 
„Partyzant" volna, melynek nehány számát állitólag meg is találták. 

/\ (Zavargás tagosztály miatt.) Árpástón, Belsőszolnokban tagosztályi 
zavargás volt; a nép lábtöréssel, agyonütéssel fenyegette a mérnököt, ha 
munkáját folytatná. A főbb fenyegetők közül 30-at elfogtak. 

3 (Állitólagos jóvendömondú.) Szentesről irják a „M. Sajíó"-nak, 
h°gy a husvéti ünnepek alatt a templomban a nép közt egy szegénysorsu 
parasztember jövendőmondónak adta ki magát, mire a nép követelte tőle, 
"°gy jövendöljön neki. Csak nagy nehezen birták az ámitót a néppel együtt 
kiűzni a templomból. A jövedőmondót bekísérték a városházára, azonban a 
felizgatott nép erőszakkal rátörte az ajtót s kiszabadította; ekkor a földre 
feküdt, s magát alvónak tetetve mintegy álmában beszélt valamit, de oly 
halkan, hogy csak a hozzá legközelebb állók hallhr.tták meg. A nép kapu-
tos embert közel a világért sem eresztett. Többen befogattak. E különös 
történet az ottani népnevelést nem a legszebb színben tünteti fől. 

"•" (Ez is furcsa történet.) A „Korunk" irja, hogy Alsó-Fehérmegye 
Ladamos helysége részéről három volt cs. kir. hivatalnok az 1852-60 
közti evekben a kirótt adómennyiségnél 162 ft. 50 krral kevesebbet szol¬ 
gáltattak be. Ez összeg most Szebenből kelt rendelet folytán ujra a falura 
rovatik ki, azon fentartással, hogy a helység a három adószedő ellen föl¬ 
léphet követelesével. ° 

+ (Inség Horvátországban.) A „P. Lloyd"nak irják, hogy Horvátor¬ 
szágban az alsóbb rendű lakosság ínsége oly nagy, hogy a kormány kény¬ 
telen volt, a már engedélyezett 10,000 fton fölül még 15,00-et az inség 
enyhitésére, hat éven át részletfizetésre előlegezni. 

_ /\ (Sárgaláz.) Portugallia loandoi kikötőjében, a lapok tudósitása 
szerint, sárgaláz pusztit. 

Á (A Garibaldi-féle röpiratról,) mely közelebb jelent meg, a 
»Pesti Hírnök" többféle gyanusítások ellenében kijelenti, hogy a kérdé¬ 
ses röpirat nem az ő gyárából került ki; hozzátevén, hogy ő nyiltan 
szokott Garibaldi ellen kikelni. 

Péntek, ápril 25. „Ö nem féltékeny," és „Kákán csomó", egy-egy 
felvonásos vígjátékok. E két kis darabot szükségből kellett előrántani a 
„Didergő" helyett, Felekiné rögtöni megbetegedése következtében. Az 
előadás a készületlenséghez képest elég jó volt. 

Szombat, ápril 26. „Tiszaháti libácska." Vigjáték 1 felv. „Az elizon-
doi leány" Operette 1 felv. Soha ennyi konfúziót! A közönség a szinlap 
után a „Hunyady Lászlót" várta és lett belőle egy kis „libácska" meg egy 
kis operette. A kis vigjátékban Lendvainén kivül Tóth Soma és Szilágyi 

j Sándor állták meg legjobban helyöket. Az operetteben Kőszeghy tünt ki 
leginkább. 

Vasárnap, ápril 27. „Szép Ilon." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét szerzé 
Mosonyi Mihály, Vasárnap és opera; vasárnap és — kis közönség. Vajjon 

jmi lehet ennek oka? 
! Hétfő, ápr. 28. „Nőuralom." A Teleki-féle 100 arany pályadíjjal 
| jutalmazott eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti. Mindenki emlékezhetik 
még az akadémiai biráló-választmány jelentésére, mely a ,,Nőuralom"-ra 
hozsannát kiáltott. Ez az oka, hogy mindenki ugyszolván túlfeszített vára-

jkozással ment a színházba, ily esetben pedig rendszerint az szokott tör-
! tenni, hogy még a legkedvezőbb körülmények közt sem érezzük magunkat 
1 teljesen kielégítve az eredmény által. Aligha csalódunk, ha azt mondjuk, 
hogy a mai előadásnál is ez volt az eset. Az első felvonás, melyben a nőura-
lom játszik, átalános tetszéssel találkozott, de már a 2-ik felvonás, melyben 
nem is a nőuralom, hanem a féltékenység szerepel, kevésbbé birt érdekelt¬ 
séget gerjeszteni, s a 3-felvonás még kevésbbé elégité ki a várakozást, 
holott pedig az érdekeltségnek mind végig fokozódnia kellett volna. Nagy 
hibája a darabnak, hogy nincs benne elég leleményesség; tárgya olyan, 
mely száz meg százféle változatban ki volt már dolgozva. Megjegyzésre 
méltó az is, hogy ez uj vigjáték alapeszméjére és egész menetére nézve 
annyira hasonlit a .,Mamához", mintha csak ikertestvérek volnának. A két 
főszerep : „Ilon" Felekiné s „Szirtfoki" Feleki kezében volt; mindkettő 
igen jeles volt, de különösen Felekiné valósággal remekelt, az ő kedveért 
megszerettük a különben nem igen szeretetreméltó „Ilont." Szerzőt a nagy¬ 
számu közönség többször kihívta. 

Kedd, ápril 24. „Férj az ajtó elött." és „Fortunio dala." Egy-egy 
felvonásos operettek. 

Szerda, ápril 30. Másodszor : „Nőuralom." Eredeti vigjáték 3 felv. 
Szigligetitől. 

Csütörtök, május 1. „Dinorah." Vig opera 3 felv, Meyerbeertöl. 



Ríaff' 

216 

Bndai népszinház. 
Április 25. „Szinházi bohóság." Bohózat 3 felv. A népszinház igazgató¬ 

sága, ugylátszik, meg kezd győződni arról, hogy a magasabb művészetet 
igénylő vígjátékok és drámák terén nemzeti szinházunkkal előnyösen nem 
versenyezhet, s azért mind több s több tért enged a bohózatok és népszin- I 
műveknek, színpadán, mint a melyek társasága erejével sokkal inkább j 
arányban vannak. És e téren csakugyan néha meglepő ügyességgel találko- ' 
zunk. A „Szinházi bohóság," bár német közönség számára készült, s igy! 
sok elvész benne a magyar szinpadon ; mindamellett meglehetős tetszésben j 
részesül, kivált a maihoz hasonló sikerült előadás mellett. Legjobban meg-
nevetteté a közönséget a ballet paródiája, melyben Vincze többszörös kihi-
vatásra érdemesité magát. Ezenkivül még Virágh, Simonyi és Harmath 
Emma működtek közre legtöbb tetszéssel. j 

Április 26. „Eljegyzés lámpafénynél.'!í Operette 1 feiv. „Becsületszó.'' 
Eredeti vigjáték 1 felv. A mai előadás Harmath Emma jutalomjátéka volt, 
kit a közönség tapsok és koszorukkal fogadott. Libera Gizella, Dósa és 
Együd helyes felfogással adták szerepeiket. Molnár játéka feszes, hanghor¬ 
dozása erőtetett volt. 

Április 27. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Kempelen 
Győző. Uj kidolgozással, de nem uj szerencsével került szinpadra. 

Április 28. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. 
Április 29. „Egy a mi népünkből." Bohózat 3 felv. 
Április 30. „A nagy-idai czigányok.'1 Népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 
Május 1. Először : „Házasság látatlanban." Vigjáték 1 felv. Irta 

Toldy István. „Eljegyzés lámpafénynél.^ Operette 1 felv. 

RAvid értesítések. Zomba : Rozsnyay Mátyás. Igen örülünk, hogy önt ujra mun¬ 
katársaink sorába számithatjuk. Becses küldeményét föl fogjuk használni. Észrevételeinek 
sokban igazat adunk. Különben a sakk iránti részvét annyira haladt már hazánkban,hogy 
nemsokára a pályadijak sikeres kitűzhetését is bizton reméljük. — Kövágó-Ors : G. Ujabb 
küldeményét köszönettel vettük, s benne nem egy használható feladványra találtunk; de 
köztök némelyikben oly hibákra akadtunk, melyek hihetőleg iráshibából származnak^ 
Alkalmilag javitott beküldését, ha lehet, diagrammon, — kérjük. 

XXIII. sz. feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-Őrsön). 

I 
d l . a3,bl . h i c4,d5. f 6. e 5. h 3. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond 
g 2. g 5. 

SAKKJÁTÉK. 
123-ik sz. feladvány. — Rozsnyay Mátyástól (Zombán). 

SAtét. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6005. Féletcyhaza. B. József. A V. U. ez idei folyamából még teljes számu pél¬ 

dánynyal szolgálhatunk; a P. U. ből azonban csak az ápr. l-e utáni számokkal. Ez utób¬ 
biból nem nyomatunk felesleges példányokat, miután e lap tartalmának érdeke inkább 
van időhöz kötve. (Kiadó-hiv.). 

6006. Szinobaj ya. P. Gy. A hazai üveggyár-iparra vonatkozó szives ajánlatát, 
névszerint a katalinvölgyi gyár rajzát s ismertetését köszönettel fogadjuk. A hazai ipar¬ 
telepek ismertetése egyik főrészét teszi törekvéseinknek. 

60C7. N.-Szöllfts. L. T. A „kalászokat" köszönettel vettük. 
6008. Miskolcz. K. P. A történelmi vázlat igen becses közleménye lesz lapunk¬ 

nak. A hiányzó számokat megrendeltük. 
6009. Május elsején. Nagyon megérzik rajta, hogy mondva csinált mü. Minden 

iskolai szabályosság meg van rajta, csak a költészet melege hiányzik belőle. 
6010. Szeged. B. Zs. Fájdalom, hogy ön szerkesztőjével kell szavaznunk, s a mü 

felöli nézetét aláírnunk. Igen sajnáljuk, hogy ezt lapunk hasábjaiba nem ültethetjük át 
— de hiában, még olyanabb világ van Pesten, mint Szegeden. 

6011. Ipolyság. H. R. A „Nyilttérbe" szánt felhivás tulságosan magán ügy. Egy 
egyszerü magánlevél olcsóbb is volna, biztosabban is vezetne czélhoz. 

6012. Sz —da- Sz. A. A forditás meg nem közelíti az eredeti szépségeit. 
6013. Gyftr. H. és B. Köszönet a küldeményért. A megpendített tárgyak legna¬ 

gyobb része már közölve volt lapunkban, de azért ujabb felfogás és kivitt, szerint azok 
nincsenek innen kizárva. 

HETI 

a d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

22-ik számu játszma (Evans-csel) 
CSERESNYÉS ISTVÁN és ENGEL IMRE között. Pesten, 1862. ápril 9-én 

1IÓ-
és hftiiiap 

KaCiolik. és Protest. 
naptár 

10 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Csőt. 
Pént. 
Szóm. 

Május. 
EíMiser ic . iEaKocs 
Jámb. (Pius) j Jámbor 
János olajb. i Aldottk. 
Szaniszló i Gizella 
Mihály ielen. \ Ákos 
N i i G ; Gerg 

Gftr.-orosB i Izrael. 
naptar 

Ápr. (ó) 
22 G Mis. B. 

123 György 
24 Zaeh 
85 Márk ev. 
26 Vazul 

Nizían,''Ger.; Gergely j 27 Simon p. 
Antonin, Jób i Hermina 128 Jázon 

napt. 

íj ar 
4 Koc 
5 Jám 
6 Áld. 
7 Giz. 
8Áko 
9 Ger. 

10 36S 

0 Nap¬ 
kelet nyüg 

P'-'i °-
41 
40 1 
88! 
36i! 

4Í34| 

P-
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 

Hold¬ 
kelet nyüg. 

ó. 

21|, 
23j|12 

10i30 12 

48Í 
Ol 

16! 
Holdnegyed : ~§) Elsö negyed 7-én, 4 óra 40 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
Pálfy József (arczkép). — A követ. Szél Farkas. — A Vezúv. Pompeji és Hercu-

lanum (folytatás, 6 képpel). Dr. Bardócz Lajos. - Gazdag mulató (képpel). Gyurt, 
Vilmos — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór.- Pest város ivóvize és levegője. 
- Vastermelés (folvtatás, rajzokkal). Szontágh Pál. - Egyveleg. - Tarhaz : Levelek 
a londoni kiállitásról. Dr. T. — Irodalom és müvészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — 
Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. -- Budai népszinház. 
— Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Világos (Cseresnyés). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 - f 3 
3) F f 1 — c 4 
4) 0 — 0 
5) b 2 — b 4 
6) c 2 — c 3 
7) d 2 — d 4 
8) c S - d 4 
9) d 4 — d 5 

10) F c 4 - d 3 
11) F c 1 - b 2 

Sötét (Engel) 
e 7 — e 5 

H b 8 —c 6 
F f 8 — c 5 
H g 8 — f 6 
F c 5 — b 4 : 
F b 4 — e 7 

e 5 — d 4 : 
H f 6 - e 4 : 
H c 6 — a 5 
H e 4 —c 5 

Világos (Cseresnyés). Sfttét (Engel). 
16)~B a l - d l H a 5 — c 6 
1 7 ) H d 2 - c 4 b 7 — b 6 
18) B e 1 — e 7 : V d 8 — e 7 : 
19) B f 1 - e 1 V e 7 — d 8 
2 0 ) H c 4 - d 6 : F c 8 - a 6 
21) H d 6 - f 7 f B f 8 - f 7 : 

Ha Sötét a Huszárt nem üti, itt alkalom 
lett volna megadni a következö ismeretes 
matot : 22) R — h<>\\ K— h 8 23) V — 
gSi B — g8 : 24) H — fj 

22) V d ö - f 7 
23) V f 7 — d 7 : 
24) H f 3 — g 5 
25) H g 5 — e 6 
26) V d 7 - d 5 
27) V d 5 — b 5 : 

V d 8 — f 8 
F a 6 - b 5 

h 7 — h 6 
V f 8— e 7 
B a 8 - d 8 

és Világos nyer. 

n , * - ^ - - H c 5 — d 3 : 
Világosnak Fel —a 3 még erösebh lépése 

l itt volna. 
12) V d 1 — d 3 : 0 — 0 
1 3 ) H b l - d 2 f 7 - f 5 
14) d 5 — d 6 c 7 — d 6 : 
1 5 ) V d 3 - d 5 f K g 8 - h 8 

A 118-ik számu feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. 
1) B d 4 — d 5 B c 8 — c 5 : 
2) B d 5 — d 3 tetszés szerint. 
3) B vagy H — v. gy — £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben • Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. - Pesten : Cselkó György. - Simongáton ifj. Tóth János. — Jánosiban : 
Keszler István. — Parabutyban : Rothfeld József. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Kövágó-Örsó : Gold Samu. 

Elöfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI UJSÁG 
POLITIKAI UJDONSÁ30K 

évnegyedi és félévi folyamára* 
Előfizetési fiHtétel?k ; 

Mind a két lapra április—juniusra 2 ft. 
„ „ „ április —septemberre 5 „ 

Csupán Vasárnapi Ujság félédre 3 „ 
Csupán Politikai Újdonságok félévre 2 

Uá é Pl Ú j d á k kia 

5O kr. 

50 
A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kfadó-hivatak 

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 
Kiadó-tulajdonos Heckenast euseta*. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcsa 4. síim alatt Pesten 1862. 

19-ik szám. 

Pest, május 11-én 1862. 

A Vasárnapi ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1' •* iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi l 'jsagra 
félévre 3 ft., a Politikai Uidonsasrokka! együtt 5 í't. ajpénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

L u k á c s Mór icz , 
Lukács Móricz neve nem tartozik a „nagy hangzásu" nevek 

közé, de mindenesetre azon hazánkfiai sorában foglal ö helyet, kik 
következetes munkásság, érzületi tisztaság, sokoldalú müveltség és 
jellemszilárdság által közbecsülést vivtak ki a nyilvános életben. 
Reméljük, hogy nehány futólagos életrajzi adat elmondása után 
is sikerülend, olvasóinkban fölébreszteni azon óhajtást : bár minél 
több ily független szellemü, a közpolgárisodás és nemzeti fejlődés 
szent érdekeiért egyenlő erövel küzdő férfiakat szemlélhetnénk 
irodalmi és politikai életünk piaczán! 

Lukács Móricz 1812. sept. 5-én született Pesten s tanulmá¬ 
nyait, házi nevelök vezérlete alatt, részint Pesten, részint szülői¬ 
nek temesmegyei birtokán, Bresztováczon, végezte, miközben 
gyakran tett nevelőivel apróbb utazásokat Ausztriába, Porosz- és 
Szászországba. — Már 1831-ben 
Krassómegyében tiszteletbeli al¬ 
jegyzővé, s Temes-, Csanád-, Cson¬ 
grádmegyék táblabirájává lön ki¬ 
nevezve. 1832-ben Pestre költö¬ 
zött s azóta állandóan itt lakik, a 
tudománynak s folytonos tanul¬ 
mányoknak szentelve életét. — 
1836-ban Pestmegye tiszt, aljegy¬ 
zőjévé neveztetett s ismét egy 
évet töltött a zöld asztalnál, de 
azután teljesen áttért független 
életmódjához, kedvencz tanulmá¬ 
nyaihoz. 

Az irodalmi téren legelőször 
a lánglelkü angol költő, Byron 
költeményeinek szerencsés fordí¬ 
tása által gerjesztett figyelmet, 
ugy hogy 1839-ben,a m. Akadémia 
levelező tagjává választotta; sőt 
az akadémiai ülésekben a jegyzői 
tollat is vitte több éven át Szalay 
László barátja helyett és mellett. 
1842-ben a Kisfaludy-társaság is 
tagjává választotta. — A szépiro¬ 
dalmon kivül búvárkodásának 
legkedvenczebb tárgyai valának : 
a történelem, államtudomány és 
bölcsészet, mire nézve igen nagy 
hasznát vette kiterjedt nyelvisme¬ 
retének, miután a klasszikus holt 
nyelveken kivül, a miveltebb élö 
nyelveket, a francziát, ang°olt, 

L U K Á C S M Ó R I C Z . 

olaszt, spanyolt teljesen elsajátította; német nyelven irt dolgo¬ 
zatai pedig nagy méltánylásra találtak külföldön is. 

Mindenekelőtt nagy érdemeket szerzett irodalmunkban ide¬ 
gen nyelvü remekek jeles átfordítása által. Igy már 1829-ben for¬ 
dításokat közlött a görög Anthologiából a „Koszoru"-ban; Byron 
nagyobb s kisebb költeményei fordításainak egész sorát találjuk, 
1834—1838 között, az akkori „Társalkodó"-ban, az „Aurórá"-Í>an, 
az ,,Athenaeum"-ban,s az „Arvizkönyv '-ben, mik a maguk idejében 
igen nagy és méltó figyelmet gerjesztettek. — 1839. után komo¬ 
lyabb tárgyakat választott munkásságának, s midőn barátai, b. 
Eötvös, Szalay és Trefort az általok kiadandó „Budapesti Szemle" 
szerkesztésébeni részvétre szóliták fel, több tudományos érteke¬ 
zés kidolgozásához fogott, mikben eddigi tanulmányainak ered¬ 

ményét rakta le. Az emlitett fo¬ 
lyóiratban jelent meg töle egy 
nagyobb dolgozat : „Az állati 
magnetisrnusról," s egy másik „a 
büntetőjogi theoriáh'ól." Ez utóbbi 
tárgyat illető tanulmányainak to¬ 
vábbi gyümölcse azon jeles röp¬ 
irat, melyet 1842-ben b. Eötvös 
Józseffel egyesülve, „Fogház-javi-
tás" czim alatt adott ki. Ide tar¬ 
toznak még egyes folyóiratokban 
(Ellenőr, Tudománytár, Athenae¬ 
um, Regélő stb.) megjelent ön¬ 
álló dolgozatai is, mint p. o. „Né¬ 
hány eszme az egyesületi jog kö¬ 
rül; — Az ujabb polgárisodás ele¬ 
mei Európában; — Nehány szó a 
sodalismusról. stb., melyek mind 
Lukács komoly, tudományos ké¬ 
szültségéről tettek tanuságot. Mint 
a Kisfaludy társaság tagja, a tár¬ 
saság „Évlapjai"-ban az angol 
Pope tankölteményét („a mübirá-
latról") adta hü fordításban, s a 
„Külföldi regénytár"-ban spanyol 
novellákat közlött. Ezen sokol¬ 
dalú munkássága mellett még az 
akkori józan haladási pártnak ha¬ 
tályos ügyvéde is volt külföldi né¬ 
met lapokban, a hírhedett augs-
burgi Allgemeine Zeitung rágal¬ 
mai ellen, mely lapnak töl * **" 
egyik szivesen olvasotté 

Kilenczedik évi folyam.. 


