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géseiben kívántunk volna tőle több férfias komolyságot. Felekiné „Adél"-ja 
semmi kivánni valót nem hagyott fenn. Mind végig teljes müvészi öntudat¬ 
tal, igaz bensőséggel játszott. Csakis igy lehet szinpadi illusiót előidézni. A 
mai előadást, melyhez hasonlóan sikerültet rég nem láttunk, a hőség daczára 
is élvezettel néztük végig. 

Kedd, júl. 29. „Bánk bán.'1 Opera 3 felv. Erkel Ferencztöl-
Ma lépett föl utólszor Hollósy Kornélia. Egyik legjobb szerepében, 
„Melindá"-ban, bucsuzott el a roppant számmal megjelent közön¬ 
ségtől, mely Öt ezuttal minden kigondolható kitüntetéssel halmozá 
el. Egész a könyezésig elérzékenyül mind a müvésznő, mind a 
közönség akkor, midőn a 3 ik felvonás elsö jelenete után a függöny 
felgördült, s a gyászba öltözött tagtársai közt megjelent müvésznő 
elé a fövárosi közönség részéröl egy küldöttség lépett, élén Re¬ 
ményi Edével, ki az ünnepelt müvésznőnek nagyértékü karpere¬ 
czét s koszorut nyujtott át bucsuemlékül, rövid beszéd kiséreté¬ 
ben. De minderről lapunk jövö számában fogunk bővebben szólni, 
midőn a felejthetlen müvésznő arczképét is adandjuk. 

Szerda, júl. 30. .,Egy gyürü." Színmü 5 felv. 
Csütörtök, júl. 31. Először : „Denis ur és neje.'1 Operette 1 felvonás¬ 

ban },Fortunio dala." Operette 1 felv. 

Budai népszinház. 
Júl. 25. Díjmentes népelőadásul : „Párbaj sötétben." Vigjáték. 
Júl. 26. „Falusiak." Vigjáték 3 felv. Szigetitől. 
Júl. 27. „Az elátkozott herczeg." Vigjáték. 
Júl- 28. „Becsületszó." Szigeti József vigjátéka. „A lejpecsételt polgár¬ 

mester." Bohózat 2 felv. Elazomorodtunk, midőn a színházba beléptünk. A 
zenekar már javában munkálkodott, s az egész nézőtéren csak bajjal tud¬ 
tunk valami tiz embert fölfedezni. Az előadás mindamellett megtartatott, de 
biz abban nem igen volt köszönet. Partényinak egy jó tanácscsal szolgálunk. 
Hagyja el azt a, nem tudjuk, minek nevezendő rosz szokását, hogy eredeti 
akarván lenni, minden rövid szótagot irgalmatlanul megnyujt. Partényi a 
mily jó huszár, ép oly rosz „Lámpa," ily beszédmód mellett még mécses 
Bem válnék jó belőle. 

Júl. 29. „Mátyás napja Soroksáron." Vigjáték. 
Júl. 30. „A falusiak.-' Vigjáték 3 felv. Szigetitől. 
Júl. 31. „Párbaj sötétben." Vigjáték. 

6141. Egy üveg bor mellett. Putri csárda, — Laczi betyár — fokos — czigány 
— bor — rosz kedv — délibáb — nagyot iszik — felpattan — a csárdás szép lánya — 
angyal népdal — táncz — szerelem — három pandúr. 

,,S a mint e szó hangzott : Laczi add meg magad !" 
„Rögtön bus szivébe mártotta a vasat." (Béke hamvaira!) Ember kell oda, 

a ki ezen letarolt betyár-költészetből egy élvezetes virágot tudjon még szakitani. 
6142. llauvn. Itt van! — Hát a többi szükséges tudnivalók hol maradtak ? 

SAKKJÁTÉK. 
136-ik sz. feladvány. — B. Meszéna Istvántól (Nagy-Váradon) 

Sötét. 

be il e 
Világos. 

VUágos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 131-ik számu feladvány megfejtése. 
(Szalay Sándortól Sz.-Mihályon.) 

tér. *) 
— (Kérelem és felhívás.) Czapkai Imre és József testvérek, az első 

1848 előtt kamarai hivatalnok, ez utóbbi gyógyszerész,, 1849-ben a hazából 
kivándoroltak. Azóta a szállongó hir szerint csak annyi jutott tudomásra 
felőlük, hogy Cz. József Amerikában telepedett meg. Cz. Imre pedig Olasz¬ 
országban láttatott volna — különben itthoni rokonaik s ismerőseik teljesen 
nyomukat vesztették. A kik a nevezett testvérek hollétéről biztos tudomás¬ 
sal birnak, ezennel tisztelettel kéretnek, az illetőket figyelmeztetni, hogy 
alulírottnál a Czapkay testvéreket (különösen Imrét) illető családi okiratok, 
és irományok s ezek között néhai édesatyjuk arczképe is, már régóta le van¬ 
nak téve, s minden pillanatban átvehetők. Pesten, júl. 30. 1862. — Zolnay 
Sándor h. ügyvéd, (sziuháztér, Likaház). 

Szerkesztői mondanivaló. 
6132. Eszeny, u. posta Mándok. Ifj Szabó József lelkész urnak Ismételve kije¬ 

lentjük, hogy az árvizkárosultak számára küldött 7 ft. annak idejében megérkezett, 
a V. U. f. é. 16-ik számában megemlittetett, s a többi összegekkel együtt már régen át 
lön adva a m. kir. hely tart ó-tanáci elnökségének. Mit tegyünk még, hogy önt megnyug¬ 
tassuk? Sajnáljuk, hogy sem az elsö közlést, sem elsö felszolalása után irt „mondani¬ 
valónkat1' még eddig nem vette észre lapunkban 

6133. Egyiptom. Alexandria. B. J. Az igazítás még elég jókor jött s óhajtása 
teljesült. A kérdezett tárgyra nézve már korábbi évfolyamainkban olvasható egy eléggé 
kimeritő czikk. Némi részleteket szivesen vennénk, de a tárgy érdemleges vitatását a mi 
viszonyaink között alárendeltebb érdekűnek tartjuk. Az eddig oly szép sikerrel meg¬ 
kezdett pályán szeretnénk mi önnel gyakrabban találkozni. Szives üdvözletünket I 

6134. Bécs. D. I. Köszönettfl vettük az ujabb küldeményt, s egy kis szünet mulva 
ennek közzétételéhez is hozzáfoghatunk. Az igért tárgyat várjuk, a többinek felosztását, 
kidolgozását egészen saját bölcs belátására bizzuk. 

6185. Győr. Dr. S. J. A czikk nálunk levő részletét szivesen közölnők adandó 
alkalommal; a terv szerinti egésznek adására nem kötelezhetjük magunkat — csupán 
térgazdálkodási szempontból. 

6136. Au ör»'g tanitó. Költöi kedéljnek teljes hiánya. 
6137. Lant van kezemben . . . . Nekünk meg az a bajunk, hogy igen sok vers 

van a kezünkben, melyek között válogatni nem csekély feladat Innen van az, hogy 
sokára kerül még a kiválogatottakra is a sor. 

0138. A dalnok átkn. Bágyadt fordítás. 
611.9. Dugosiclló. K. S. Egyik óhajtása mai számunkban teljesül, a másikat ké¬ 

sőbbre kell halasztanunk. 
6140. K.-Sz.-Miklós. B. K. A derék czikket köszönettel vettük 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelfis-

íégi-1 a Szerk. 

VUágos. 
1) F b 4 - a 5 
2)B a 3 — g 3 
3) F a 5 — c 2 t 
4) H g 5 - f 3 : 
5) B — vagygy.-

Sötét. 
H c 4 — b 6 A) 
F e 4 — f 3 

e 5 — e 4 
tetszés szerint. 

Világos. 
A) 

Sötét. 

2) g 4 — h 3 . 
3) H g 5 — e 6 F e 4 — b i 
4) H e 6 — c 5 tetszés szerint, 

-vagygy.—£ I 5 ) B g 3 — g 5 £ 
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Parabutyhan : Roth-

feld József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Lükön : Hamvai Ede. — Török-
Szent-Miklóson : Frankl A — Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos-
Kár oly — B.-Újvároson : Kovács Lajos. 

Helyesen fejtették meg : Nagy- Várad : B. M. I. Elintéztük Magánleveliink 
uton van. Becses közremüködését továbbra is kérjük. — Gyepei : K S. Minden bekül¬ 
dött megfejtés heljes örvendünk, hogy zászlóaljunk ismét egy tapasztalt harezossai 
szaporodott. — Paraluty : R. J. A szerzö Bayer Konrád. Figyelmeztetését köszönettel 
vettük.— Komárom : Apor. Ön a 130-ik feladványnak megfejtését helyesen küldötte be. 
— Gyula-Fehérvár : H. L. A játszma lassan halad. Folytatását várjuk. — B.-Újváros z 
K. L. Ön ujabb és sokat ígérő feladványát, egymástól eltérőleg följegyezve, egyszerre-
két levélben kaptuk. Alkalmilag, a megfejtéssel együtt szives beküldését még egyszer 
kérjük. 
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T A R T A L O M . 
Liedemann Frigyes Sámuel (arczkép). — 

jelentése a székesfehérvári régiségekről (vége). — A .cpv.»,v..B „ 
Egyveleg. — Tat ház : A Hortobágy és Richard abbé. L. G. — Kégl magyar szakács¬ 
könyv (folytatás). — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közltkedús. — Balesetek, ^emi csapások. — 
Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Nyilt tér. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

^adö-tnlajdono, Heckenast ««*.«.*. - Nyomtatja Landerer és Hee.en-at , egyetem-uteza 4. « * . alatt. Pesten 1*62. 

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

(Szerkesztőségi iroda : egyetem-uteza 4. szám, 2-ik emelet.) 

H o l l ó s y K o r n é l i a . 
Hollósy Kornélia neve, másfél évtizednél hosszabb nyilvános 

pályája folytán, betölté a két testvér magyar hazát, de ismeretes 
az Európa többi müvelt országaiban is. Érdemeinek részletezésétől az Európa többi müvelt országaiban 
annál inkább fölmentve 
érezzük magunkat, mert 
többször volt már alkal¬ 
munk, az ünnepelt müvész¬ 
nőről lapunkban megemlé¬ 
kezni. (Lásd a többi között 
aV. ü. 1856. évi 3. számát.) 

Az összes hazai lapok 
fájó részvéttel közölték azon 
hirt, hogy a „magyar csalo¬ 
gányénak méltán nevezett 
müvésznő végkép lelépend 
azon pályáról, melyen a fő¬ 
városi közönségnek annyi 
élvezetet, s önmagának, a 
közönség osztatlan tisztelete 
és szeretete mellett, annyi 
hervadhatlan babért, mara¬ 
dandó érdemeket szerzett. 
A fölmerült hir szomoru va¬ 
lónak bizonyult be : a mü¬ 
vésznő, mint szinházunk 
tagja, mult hó 29-én lépett 
föl utólszor a „Bánk bán" 
operában. Szomorúnak 
mondjuk a hir valósultát, 
mert nehezünkre esik a vá¬ 
lás egy oly művésznőtől, ki 
évek hosszu során, nemcsak 
müvészetének hatalma, de 
egyszerü, kedves egyénisége 
által is kedvenezünkké vált, 
s ki nemes gondolkozása és 
szeplötlen tisztaságú jelle¬ 
me, nemkülönben önzéstelen 
ügyszeretete által nem pusz¬ 
tán múlékony elragadtatást, 
pillanatnyi bámulatunkat, 
hanem becsülésünk és sze¬ 
retetünk magas fokát volt 
képes fb'lébreszteni. 

A közönség, mely soha 
egy alkalmat sem mulasz- HOLLÓSY KORNÉLIA. 

f 

tött el, kedvencze iránti rokonszenvét kitüntetni, a mondott nap 
estéjén roppant számmal sietett a szinházba, ezuttal nem csak 
azért, hogy Hollósy Kornélia varázshatásu énekében gyönyörköd¬ 

hessék, hanem hogy részt¬ 
vevő tan uj a legyen egy szo¬ 
moru jelenetnek, egy meg¬ 
ható családi ünnepélynek, 
mely a fővárosi közönséget, 
e nagy családot, egyik sze¬ 
retett tagjától volt meg¬ 
fosztandó. 

Már az előadás folyama 
alatt több izben feltünöleg 
nyilvánult a közérzelem, s 
a bánatos „Melinda" szokat¬ 
lanul meghatottan, mond¬ 
hatni , szenvedve énekelt; 
de az átalános megindulás 
a t iszaparti jelenet után 
érte el tetőpontját, midőn a 
hosszan tartó tapsvihar alatt 
a leeresztett függöny ujra 
felgördült, s a gyászba öltö¬ 
zött összes szinházi személy¬ 
zet körében, a bucsuzó mü¬ 
vésznő, érzelmei sulya alatt 
roskadozó léptekkel, ujra 
megjelent. 

E jelenet valóban meg¬ 
ható volt. A benső megindu 
lás könyekben tört ik mind 
a müvésznő, mind a közön¬ 
ség nagy részéről. A mély 
csendet egy, a fővárosi kö¬ 
zönséget képviselö küldött¬ 
ség élén, Reményi Ede sza-
kitá meg, következő beszé¬ 
det intézve a távozóhoz : 

„Mélyen tisztelt müvésznő! 
„Elhangzottak ajkaidról 

az utolsó dallamok, melyek ez 
általad hőn kegyelt csarnokban, 
hosszas s dicsőséges müvészeti 
pályád után búcsúhangok valá¬ 
nak. Távozásod jelen fájdalmas 
perczében a legnagyobb szó¬ 
noklat sem lenne e légsége 
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32-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 10-én 1862. 
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kellő fényben felmutatni elévülhetetlen érdemeid koszorúját, melyet a hazai 
műtörténelem már rég ércztáblájára vésett. 

„Méltó helyet vívtál te ki magadnak a nemzet kegyeltjei között, 
melynek müvészeti egén büszkesége valál, s mely a hála » elismerés hervad-
hatían virágaiból font emlékfüzért, hogy azt nemeden érző honleányi kebe¬ 
ledre tűzze. 

,,Mint mindeu müvészi nagyság, ugy előtted is nyitva állott a világ¬ 
dicsősé"' kapuja. De te inkább ölelted szivedhez a szeretett hon földéből fa¬ 
kadt szerény, ám drága s hálás ibolyát, mint a csillogó röpkeszínü 
virágcsokrot, melylyel a müvészeti világpolgárság kecsegtetett. — S ez 
érdemeid legszebb koronája, miért a magyar zene múzsája mint páratlan 
példányképre mutat reád, midőn nevedet a dicsős évkönyvébe irja be. 

„Ime az összes magyar haza, s e nemzeti intézet nevében fogadd tehát 
búcsújobbunkat; de légy meggyőződve, hogy mindnyájunk szivének fáj, 
mélyen fáj távozásod. 

„Vedd egyszersmind e koszorút s ékességet, melyet fővárosi számos 
tisztelőid nevében felejthetlen érdemeidért a hála s elismerés egy csekély 
jeléül ezennel örökemlékül átnyújtunk. 

..Élj sokáig! — Isten vezérelje lépteidet." 
A. beszéd végeztével Erkel Ferencz, a nemzet elsö zeneköl 

tője, háromszinü szaligokkal pompásan főldiszitett nagy babér¬ 
koszorut illesztett a nemzet elsö énekesnője fejére, mig kezét Re-\ 
menyi azon nagybecsü karperczczel diszité föl, melyet fővárosig 
tisztelői emlékül készíttettek számára. E közben tiszteletére irt s j 
háromszinü papirra nyomott költemények hullottak alá, folytonos | 
éljenzés és tapsvihar kőit, s mig körülálló pályatársaival kezet j 
szoritott, a függöny legördült, talán örökre elzárva szemeink elölj 
a müvésznőt, mint a Melinda, Gara Mária. Katalin, és más, élőt- j 
tünk épen ö általa felejthetlenné tett alakok személyesitöjét. ; 

De a megható jelenet itt még nem ért véget, Künn még egy I 
szer összesereglettek pályatársnői a müvésznő körül, hogy mielött 
kocsijába lépne, neki még egy, utolsó Isten hozzád-ot mondhassa¬ 
nak. Fényesen tanuskodik ez azon szeretet és tiszteletről, melyben 
pályatársai körében részesült. 

Végül, az egésznek költői befejezéséül, egy csoport fövárosi 
zenemüvész éjféltájba i a müvésznő lakása elé menvén, őt gyönyö¬ 
rü éji zenével lepte meg, melynél az elsö hegedűt Reményi Ede 
játszta 

Hollósy Kornélia életviszonyairól csak annyit jegyzünk meg 
itt, hogy 1827. ápr. 13-án Temesmegyében Gertenyesen jó rncdu 
birtokos családból született s keble ellenállhatlan sugallatát kö¬ 
vetve, a család nem csekély ellenzése daczára lépett az énekművé¬ 
szed pályára. Elsö kiképeztetését Temesvárott nyerte; késöbb 
Bécsben Salvi, s Milanóban, hol két évet töltött, Lambert! Ferencz 
voltak mesterei. Legelső nyilvános föllépése Corfuban történt az 
„Ernani" operában, s oly sikerdus volt, hogy két hónap mulva már 
Turinba kapott meghivást, Innen 1846-ban a bukaresti olasz ope¬ 
rához szerződött, s még ugyanazon év nyarán, öt évi távollét utón, 
hazájába tért vissza. Ez évben lépett fel elöször a pesti nemzeti 
szinpadon s azóta — másfélévi varsói müködését leszámítva — 
folytonosan állandó, szerződött tagja vala központi intézetünknek. 
Van e, ki e nevet nem ismeri? 

Hollósy Kornéliát elvesztve, önkéntelenül is azon kérdés 
merül föl lelkünkben: hogy ki fogja öt pótolni? Erre nem könnyü 
a felelet. Mert benne nem csupán kitünö tehetségü, hanem egy¬ 
szersmind hazáját igazán szerető magyar müvésznőt vesztettünk 
el. Találunk-e helyére oly utódot, kiben mindazon szép tulajdonok 
egyesülve lesznek, melyek öt a nemzet elött oly kedvessé tették? 
Óhajtjuk, hogy e veszteség mielőbb pótolva legyen. 

Tegye kellemessé a távozott müvésznő magánynak szente¬ 
lendő életét azon öntudat, hogy nemzeti operánk megalapításának 
ö volt egyik főtényezöje, s hogy a magyar nemzet, érdemeiről 
soha megfelejtkt'zni nem fog. T. 

A. jftv e v é il y. 
Vándorol földünkön idegen jövevény, 
S reá sötétedik nagy erdő közepén. 
Helyet nézvén, a hol fejét lehajtaná : 
Jut a magaslaton , pusztuló vár alá. 
Ott némán megvonul a roppant fal megett, 
Nem kérve mást, csak a nyájas szürkületet. 
A tele hold pedig az égen megjelen, 
S fény reszket a kövön, lombon s a csermelyen; 

Félig burkolt de szép s aiagasztos képet ólt 
Hegy, völgy, — az éji táj a jövevény előtt, 
S mig nézi hosszasan — mi igy eléje tün : 
Minden megváltozik rögtön, csodaszerűn . . . 
A vár áll, ép s erős; — eltüntek a romok — 
Bástyáin fegyveres csapat zajong, robog. 
Alant kürtszó, zászlók, s mely gyorsan jő, a had 
A meredekre hág s a vár felé halad, 
S mint mikor a szélvész zúgatja a vadont : 
Erős robaj támad, midőn a várra ront, 
Hol a kaput kemény ütések rengetik, — 
A földön : vér s halott, — füst, láng a fellegig. 
Szörnyü a támadás, szörnyü az oltalom . . . 
Szegény vándor remeg, — vész minden oldalon. — 
S most zúgó nyílban száll mellének a halál . . . 
Oh, szent, irgalmas ég . . .! ne félj! csak álmodál! 
Jámbor, csak álmodál! — mégis jobb lesz neked : 
Ha élted czéljait más földön keresed! 
Ott a boldog nyugat, eldődeid hona. 
A melytől egykor, a merész vágy elvona: 
Árnyas pagony, dalos madár, felhőtlen ég. 
Csend, rend, polgár-öröm s kedélyes nemzedék . . . 
Menj, menj! ott élni szép, — itt nem kivánatos 
Hol álmád : rémlátás, ébrenléted : bajos; 
Itt változó a lég, hol éget, hol fagyaszt, 
Alig lendül a szél s már hullámot dagaszt, 
Mely partot ostromol, gátat tör s szétrohan. 
Az ormok állanak : felhőben, komoran. — 
Itt fű s fa érez, él; — a szirtek hallanak, 
A tér süpped s dobog, a lépés ingatag: — 
Oh, nálunk, e földön még folynak a csodák! — 
Kiknek keblét sebek s érzelmek roncsolák : 
Felkelnek éjjel a sírok halottai . . . 
— Vívódnak mult, jelen, — a régi s a mai, — 
Menj, menj! mi magunk is, bár rokonok velünk: 
A szellem- s arnyaktól gyakran megrettenünk. 

Tompa Mihály. 

Tollrajzok a tengeri életből. 
(Folytatás) 

Azt estebéd s a korány biztató reménye, mit Drago fölhasználni 
tudott, s mindenek felett a nem kiméit ital, mit tőlük megvonni 
ez úttal lehetetlen volt : lázas erővel sarkalá a legénységet. 

A szél azonban folyton s érezhetőleg lankadt. Eleinte a parancs¬ 
nok s Dragon kivül csak a konyhafönök vévé észre; akaratlanul elkö¬ 
högve magát, valahányszor a horpadó vitorlákra pillantott. Nem 
soká azonban a legénység figyelme is oda irányult, mig egyszerre az 
alsó nagy vitorláknak — mint egy kirázott szőnyegnek — puf-
fogásai jelölék, hogy a szél utolsó lendülete is elhalt. A felső 
vitorlák még pár perczig foatak fel egy kevés szelet, aztán ezek is 
üresen verődtek az árbóczhoz. A legkisebb légvonat is elhalt, 
mintha elvágták volna; még a hajó párkányán egy kis pálezán 
csüggő szélmutató is egy szalag, nehány reá akasztott tollúval 
— még ez is mozdulatlan csüngött! 

Tökéletes szélcsönd; de nem egy nyári éjé, mely bár tétlen¬ 
ségre kárhoztat s veszteg tart, de aggálytalan nyugalmat hint el 
végetlen uralmán; viharos hónapok szélcsöndje volt ez, melyről a 
költő mondá: 

,, Vihar hogyha van keletkezőben. 
Megelőzi temetői csend." 

A szivattyúk csattogása mindig szakadozottabb lön. s lassankint 
— mintegy távozó kocsi zöreje — egészen elhalt. 

A fáradságban kimerült s az italtól izgatott legénységet, a 
válságos percz közelsége, — mi oly nyilván fölismerhető volt — da-
ezos keserültséggel tölté el. 

Eleinte csak suttogva mondák véleményüket, hogy ez most 
már hasztalan munka s hogy a kevés időt, mi a kitörőiéiben levő 

viharig fennmarad, a csónakok v.-zbe eresztésére kellene használni 
s nem oktalan pazarolni erejöket. 

Egyik szó a mást adá s egyenkint odahagyák a szivattyúk 
emeltyűit, daczosan s kihivólag tekintve a hajó farára, hol a 
kormányrud mellett a két öreg komoly értekezésbe volt elme¬ 
rülve. 

A helyzet valóban komoly megfontolást is igényelt. Bevárni 
a valószinüleg kitörő ellenvihart, vagy a ladikokba helyezni a 
menekülés végső reményét? Egyik mint másik mellett s ellen 
több ok szólott, mit itt elősorolni nem szándékunk, itt csak azt 
említjük, hogy a két öreg abban állapodott meg, — hogy a hajón 
az utolsó perczig ki kell tartani 

Azonban jól tudák ök, hogy mi történik a hajó orrán; hogy a 
testben kimerült s lélekben izgatott legénységet, még az annyira 
tisztelt parancsszó is aligha féken tartandja; szóval, hogy az ön¬ 
fenntartás ösztöne uralmat nem ismer s az eszközt vagy tervet, 
miben menekvést remél, vadállat dühével ragadja meg. Jaj annak, 
ki ebben gátolni akarja! A föld békés lakója nem sejti, hogy minő 
megrenditö jelenetek színpadja gyakran egy hajó födélzete. Egy, 
meg nem gondolt szó vagy ingerült föllépés annak részéről, kinek 
a legénység sorsa, — az Isten után — kezében van : feledteti a 
közös vészt s a közös sirt, melynek mélye már töltárult s a jelenet, 
mely ennek ugy szólva torkában fölmerült, sötétebb, mint a sir, 
mely elnyeli azt. 

Mindezt jól tudá a két öreg s igy volt ok a komoly megfon¬ 
tolásra. 

— Eredj, Drago — szólt végül a parancsnok — s közöld ve¬ 
lük határzatunk ; mielött egymást még jobban fölizgatnák, mielött 
a vész s az ital hatalma még el nem ragadja őket. 

— Még van időnk, Marco kapitány! ha valamit kifőztek, majd 
elmondják ök Bárba Dragónak Hadd lássam éti is elöbb, hogy 
honnan fú a szél? Az első szó legyen most az övék. 

A legénység azonban szintén ezt várta tőlük, de daczczal s 
kihivólag, s elszánva visszautasitni a parancs-szót, ha az a munka 
folytatását rendelné. 

De a hajó faráról nem jött parancs-szó, s a legénység e pas-
siv ellentállást — a helyezetböl kifolyólag — egy pár pereznél 
tovább ki nem tarthatá. 

— Mit tanakodik ott a két öreg? kezdé az egyik. 
Tán egymást gyóntatják. 
— De' szen nem ministrálok én itt nekik, hanem a magáin 

holmije után nézek. 
— Én is! én is! hallszott egymásután s ezzel mindenik bö 

röndjéhez rohant, abból értékesebb holmiját, a gondosan takar¬ 
gatott tallérokat s egy pár ruhadarabot vonva elö s kötözve le¬ 
hetőleg kisebb csomaggá. 

— S most lássunk a csónakokhoz! kiáltott az, kit Nico néven 
egyszer már emliténk. „Nincs veszteni való időnk, — bár elöbb 
tettük volna! Spiro! láss az élelmezés után! 

E kiáltások között a legénység az illető csigás köteleket olda 
meg, melylyel a két elsö árbocz között fekvő bárka kiemelendő 
volt. 

— Fiuk! szólt közbe Spiro, ki e föllépésben csak szenvedöle-
gesen vett részt, de tettleg az ellen föllépni, nem tartá tanácsosnak 
— tán jó volna, Bárba Dragónak is szólanunk? Minek az erőszak, 
midőn szépszerével is czélt érhetünk? Mondjuk meg, mit akarunk: 
hogy e hasztalan munkát többé nem győzzük s ideje a csónakokra 
gondolnunk. 

E megjegyzésre a zaj elcsendesült. 
— Spirónak igaza van — szólt az egyik. 
— Dragóval szólnunk kell — jegyzi meg egy más. 
— Menjen hát. Spiro s mondja meg, hogy mire szántuk ma¬ 

gunkat — kiálták többen. 
A parancsnoknak is az volt végszava Dragóhoz, hogy a le¬ 

génységgel tudassa határzatát, mely ezekével épen ellenkező volt, 
s ha Drago — tán ösztönszerü tapintatával — nem hagy időt 
magának, szikrát dob a már is forrongó elembe. 

De Spiro sem vállalta magára e küldöttséget. 
— Egyedül nem megyek ; még sötétben sem szeretek farkas- j 

szemet nézni az öreggel. Menjünk mindnyájan ! | 
S erre az egész népség a hajó farára tolakodott. Midőn azon j 

ban azon keskeny kis két lépcsőhöz értek, mely a farpadlóra vezet, | 

ott ismét egyik sem akart az elsö lenni s önkéntelenül mindenik 
lekapta fővegét. A szokás hatalma gyakran öntudatlanul nyilat 
kozik cselekvényeinkben. 

A zavart, melylyel egymást a kis lépcsőhöz tolni igyekvének, 
egy hang szüntette meg. 

Az öreg Drago megkimélé tőlük a fáradságot, a farpadlóra 
lépni s ő közeledett feléjük, mintha semmi rendkivüli sem történ¬ 
nék, s mint szokása volt, előre hajlott felső teste s kissé vissza-
szegzett fövel, melyen a kék szörsipka most kissé hátrább toló¬ 
dott, s azon sajátos rekedt hangon,melyet oly jól ismert mindenki, 
melytől mindenki félt, s melyben mégis mindenik bizott — kérdé 
tőlük : 

— No hát mi baj van, fiuk ? 
A ki közelebb állott, az könyökével nógatá a mögötte levőt, 

ezek meg Spirót, ki leghátul kullogott — biztaták, hogy szóljon. 
— Hát nektek leragadt a nyelvetek? az imént elég frissen 

pörgettétek. 
Erre aztán mindenik egyszerre kezdett szólani, egyik a má¬ 

siknak seghve s kölcsön adva a szót. 
— Ha mindnyájan lármáztok, ugy ismét mitsem értek. Jer 

ide, Spiro, s mondd el, hogy mit főztetek ? Hadd halljam ! 
Spirónak hát elő kellett állani. Nem sok kedve volt hozzá; 

csak ugy tolták kézről kézre, mig a kis lépcsőhöz ért, hol aztán 
mégis farkasszemet kellett nézni az öreggel 

Csak az a sapka melyet Spiro keze között gyürögstert, tud¬ 
hatja, hogy gazdája minő izzó vason állott, mig elöadta a határ 
zatot. Mint üzakácsemberhez illik, ő azt *gy sereg sze,) szavakkal 
füszerexé s minthogy az öreg minden mondat után helybenhagyó¬ 
lag bólintott fejével, ezáltal bátorítva, föltálalá a közös konyhán 
kifözot! tervet. 

— A miut kivdieíem beszédedből — szólt aztán az öreg, va¬ 
lami oly gunyos mosolylyal, mit tőle még senki sem látott, de 
mely egészen más, mint biztató volt — ti a szivattyúkat az evező 
rudakkal akarjátok fölcserélni ? 

•-- Elég részünk volt bennük; hadd próbáljuk meg t-zt is -•-
nyilatkozók -gyik a háttérből. 

— Erre ti mindnyájan elszántátok magatokat ? 
— Mindnyájan. 
— S ide jöttetek tőlünk bucsut venni ? 
— Ne értsen félre, Bárba Drago! mi ide jöttünk, mert mi 

érezzük legjobban, hogy a munkát tovább nem győzhetjük s ha 
igen, fölösleges volna a-', mert e hajó több reggelt nem lát. Itt hát 
az idö, hogy készüljünk s meneküljünk a csón-kokkal. Ezt jöttünk 
megmondani. 

— Ezért bizony kár volt idáig fáradni. Ha a magatok eszén 
indultok meg, reám nincs szükségtek; ha <;sak nem az éléskamra 
kulcsáért jöttetek, ezt pedig rövidebben is megmondhattátok 
volna. 

Kzzel pedig az öreg a legnagyobb nyugalommal vont elő 
egy kulcsot, mely keskeny szijon övéhez volt fűzve s Spiro elé 
nyujtá. 

— Itt van ni! lássatok hozzá; s ha ugy tartja kedvetek, hagy¬ 
jatok számunkra is egynehány galettát, (kétszersült, tengeri po¬ 
gácsa) tán még nekünk iá szükségünk lesz reá. 

A kulcshoz azonban Spiro hozzá nem nyult, de egy lépést 
hátrálva, kezeit hátamögött összekulcsolá. 

— Hát kegyelmetek nem jőnek velünk? kérdé az utóbb szó¬ 
lott hang, azon átaláaos meglepetésnek adva szót, mit az öreg 
magaviselete költött. 

— Ha veletek megyünk-e? Hm, fiam, az ital szól belőled, kü¬ 
lönben nem feledted volna, hogy apádnak is én adtam elöször ha¬ 
jókötelet, kezébe, s most a fia nekem tanácscsal áll elö. Ne szapo¬ 
rítsátok hát oknélkül a szot, ugy sincs, kivel józanon beszélnem, 
hanem menjetek Isten hirével! Ilyen népre nincs szükségem ! 

S ezzel a kulcsot közéjök lökve, a hajó oldalához lépett s arra 
nyugat felé a folyton sötétülő látkört vizsgálá. 

Az öreg ily magaviseletére a fiuk nem voltak elkészülve : in¬ 
dulatos kitörést vártak, de nem a nyugodt határozottságot; mert 
hogy Drago szavát meg nem másolja, aziránt ök ez izgatott álla¬ 
potukban is tisztában volrak. 

A fiuk megszégyenült en hallgattak. 
De a megszégyenülésnek gyakran szomszédja a bőszültség 
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A szenvedély már tovább vitte öket, semhogy visszaléphettek 
volna. Oly ponton voltak, honnan előre menni könnyebb, mert so¬ 
dortatunk, — mint visszalépni, mire hibánk bevallása szükséges. 

kirelkcilt.) 

Képek a hazai népéletböl. 
XXII I . S o m o g y i j u h á s z b o j t á r 

Ismét egy érdekes alak rajzát nyújtjuk a magyar nép élet¬ 
revaló pásztori osztályából, 
ha mindjárt kampó s 
botja nem volna is, arról 
ismerhetni meg Somogy-
ban, Vidámháza vidé¬ 
kén, hogy fekete bárány¬ 
prémes posztó dolmánya 
van, — egyéb gúnyája, 
mint látjuk, hasonló a 
többi pásztorok visele¬ 
téhez. 

Jellemző azon állás 
is, melyben rajzunk a 
somogyi juhászbojtárt 
ábrázolja. 

A kép r aj zolój a 
beszéli, hogy szerette 
volna más positurába 
maga elé állitani le¬ 
rajzolandó emberét, s 
azért más, festöibb állást 
adott neki; a b o j t á r 
azonban rögtön előbbi 
állásába helyezte vissza 
magát, s azon kérdésre : 
miért áll ily k a t o n á s 
helyzetben? azt felelé : 
„megkérem alázatosság¬ 
gal, ez már nálunk igy 
szokás, mikor tisztessé¬ 
ges e m b e r r e l beszé¬ 
lünk." 

Az ő szűreik is igen 
czifrák s igen regényes 
sz in t adnak nekik, a 
miért azután sok tapasz¬ 
talatlan idegen utazó 
mindmegannyi haramiát 
hajlandó bennök látni, 
pedig többnyire jó lelkü 
valláso9 emberek, m-g a 
„szegény legénye" is, a 
szelidebb e fajta mákvi¬ 
rágok közé tartozik. Csak 
a legujabb időkben kezd 
a hir rólok épen nem 
szép dolgokat regélni — 
de hiszen annak is csak 
majd elejét veszi a tör¬ 
vény és a — nevelés. 

A pásztor-emberek között a juhászt, 

Képek a hazai n épéletböl : XXIII. Somogyi juhászbojtár. 
Ujházy F. vázlata után Jankó <7. 

Az amerikai vadlovak. 
Midőn Cortez Ferdinánd az első lovakat Mexikóba bevitte, bizonyára 

nem is sejtette, hogy azáltal az amerikai állatvilág jelentékeny gazdagodá¬ 
sának veté meg alapját, oly gazdagodásnak, mely elégséges arra, hogy ké¬ 
sőbb kétségek merüljenek föl aziránt, ha vajjon a ló nem tartozik-e az ujon 
fölfedezett szárazföld bennszülött állataihoz. S mindamellett a dolog ugy 
áll, hogy a mustang, vagyis a vádló, mely a Missisippi s a Kocky-Montain 
közti pusztákon, továbbá a mexikói és uj-mexikói tartományok síkságain 
sok ezernyi falkákban fel s alá száguld, — ama tartományoknak nem benn¬ 
szülött, hanem csak meghonosított lakója. 

Az aztékek, toltekek és chichimekeknek egykor hatalmas törzsei, mi¬ 
dőn ezen, véleményük szerint sérthetlen szörny allatoktól, első látásra visz¬ 

szariadtak, bizonyosan nem is gondolták, hogy késő unokáik végmarad¬ 
ványai s más, helyökbe lépő népségek épen e szörnyetegekben lelendik 
életfenntartási eszközeik egyik főforrását, sőt bizonyos mértékig gazdagsá¬ 
gukat. Igen is, önfenntarcási eszközeik főforrását és gazdagságukat, mert a 
a szelídített mustang a nomád néptörzsek által nemcsak teherhordásra hasz¬ 
náltatik, s bivalyvadászatoknál kitünő szolgálatot tesz, hanem egyszersmind 
eleségül is szolgál, mindőn a hó és jég, vagy a hatalmas prairie-égések a 
vadat szokott tartózkodási helyétől messze tovariasztják. 

Midőn a kifáradt vándorcsapat az ut fáradalmait kipihenendő, a belát¬ 
hatlan pusztaságon tanyát üt, s szemeit a távol láthatáron jártatva, a vadul 
száguldó mustang-csorda hullámzó, határozatlan mozgását megpillantja: — 
karókhoz kötött marhái köteleit gondosan megpróbálja, a szabadon legelé-
szőket pedig sietve tanyája közelébe tereli össze, hogy őket szükség eseté¬ 

ben a szekerekből alkotott 
keritésbe zárhassa. 

Jaj annak, ki ez elő¬ 
vigyáz a ti intézkedéseket 
könnyelmüen elmulasztotta, 
s egy csapat vádló tanyája 
mellett mennydörgésszerű 
zajjal elrobog! Mit használ¬ 
nak ekkor a kötelek és ka¬ 
rók, mit a saját marháik 
körül őrködök ostorai? A 
kötelek, mint gyenge czér-
naszálak, pillanat alatt szét¬ 
szakadnak, és a megszaba¬ 
dult állatok a vad csordához 
csatlakozva, tovarobognak, 
s alig mult el egy órane¬ 
gyed, a mustangok és szelid 
lovak, öszvérek és néha a 
szarvasmarhák is, már vég¬ 
kép eltüntek a láthatárról. 
Rémülve néz a vándor el¬ 
tünt vagyona után; — szar¬ 
vasmarháit másnap, messze 
szétszórva a pusztán, ismét 
feltalálja ugyan, de lovait 
^s öszvéreit csak nagy rit¬ 
kán kerítheti ujra hatal¬ 
mába. 

Karavánunk — irja 
egy utazó e tárgyról — mely 
tizennégy, nyolczas öszvér-
fogatú kocsiból s hetven ka¬ 
tona, munkás, szolga és tu¬ 
dományos utazóból állt, a 
Canadian folyam mellől föl¬ 
kerekedve, vigan vándorolt 
a harmatos prairien, mintha 
reá nézve sem juliusi hőség, 
sem comanche- rablók, sem 
mustang-csordáknem létez¬ 
nének a világon. Mi lova¬ 
gok a vándorcsapat élén 
haladtunk, s a delavari Si-
ki-to-ma-ker vagy közönsé¬ 
ges nevén „fekete hód"-
dal, expeditiónk hires ve¬ 
zetőjével mulatók magun¬ 
kat, ki kalandos vadászéle¬ 
téből sok érdekes részletet 
tudott elbeszélni, s ki ter¬ 
jedelmes nyelvismerete és 
kitünő ügyességénél fogva, 
mint egész Eszakameriká-
ban legjobb vezető, a fehér 
utazók előtt nagy becsülés 
és kedvességben állt. 

Beszélgetés közben 
egyszercsak az indián ma¬ 

gasan fölemelkedett nyergéből, a mereven függeszté szemét a távolba. 
Orrlyukai láthatólag kitágultak, s szemeiben szokatlan tűz lobogott, mi¬ 
alatt mi feszült figyelemmel vizsgáltuk arczát, abból igyekezvén kitalálni 
okát feltünő viseletének. 

— Valamit akarok nektek elbeszélni, a mit ti nem hisztek, bár koránt¬ 
sem hazugság. — Ekként tőré meg a csendet a „fekete hód," lova lépteit 
mérsékelve. — Látjátok amott azt a porfelleget, mely a Canadian felé 
huzódik ? 

— Természetesen — hangzék a válasz — látjuk ama forgószelet, mely 
a fóldmélyedést választá utjául. 

— Valóban, forgószélnek látszik — viszonzá Si-ki-to-ma-ker — azon¬ 
ban mégsem forgószél, hanem porral vegyült fű. 
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Figyelmesebben néztünk, de a körülbelől egy angol mérföldnyi távol¬ 
ban egyebet nem tudtunk megkülönböztetni, mint a fönn repülő porfel¬ 
leget. 

— Mustangok azok — folytatá az indián — bivalyok nem futnak oly 
sebesen. — Es alig hogy szavait bevégzé, egy szürke ló tünt föl szemeink 
előtt, melyet mintegy 10— 
12 fekete és barna társa kö¬ 
vetett hosszu sorban. 

— Jó lesz, öszvéreitek¬ 
ről gondoskodni — kezdé 
ujra a „fekete hód." — 
Könnyen megeshetik, hogy 
a szürke erre veszi futá¬ 
sát, s öszvéreitekből nehány 
hozzá csatlakozik. 

A kocsik azonnal meg-
állittattak, s a szükséges 
rendszabályok foganatba 
vétettek. A szürke mustan-
got sürü tömegben követte 
a csorda prüszkölve, nyerit-
ve s magasra emelt farkkal. 
A hátulsó lovak tolni lát¬ 
szottak az elsőbbeket; a ve¬ 
zető egyik által sem engedé 
magát megelőztetni; a ke¬ 
vély ügetés vad száguldássá 
változott, s a csorda menny¬ 
dörgő robajjal közeledett 
mind jobban karavánunk¬ 
hoz. 

Paripáink remegtek 
alattunk, kitágult orrlyu¬ 
kaikon hallható zajjal tört 
ki a forró pára, s csak nagy 
erőfeszítéssel sikerült meg¬ 
akadályoznunk, hogy a vad¬ 
lovakhoz ne csatlakozzanak. 
Egyik kocsit az öszvérek, 
daczára, hogy meg voltak 
kötve, elragadták, s dühös 
futással rohantak a mindin¬ 
kább közeledő mustang-
csorda felé. 

Nehány lovag utána 
vágtatott ugyan a szöke¬ 
v é n y e k n e k , s a hideg¬ 
vérü kocsis megtartá ülését 
a nyerges öszvéren; de mit 
használt itt az emberi erő 
a nekivadult állatok dühé¬ 
vel szemközt! A kocsit a 
rajta levő legbecsesb csilla¬ 
gászati eszközökkel együtt 
már elveszettnek ta r tók , 
mert csak igen csekély köz 
választá már el a mustang-
csordától, midőn ez futása 
irányát hirtelen megváltoz-
tatá, s előttünk elrobogva 
a folyamvölgyben levő kis 
erdőnek tartott. 

E pillanat nagyszerü 
látványt nyujtott. Elől a 
vezető mén nyilsebesen re¬ 
pült el szemeink előtt, ezt 
alattvalói közöl a legtapasz-
taltabbak hosszu sorban kö¬ 
vették, pontosan a vezető 
nyomát taposva, s csak az¬ 
tán következett a főcsorda, 
mely több száz lóból állt. 
De a jelenet kellemes be¬ 
nyomását nem k e v é s s é 
g y e n g i t é azon gondolat, 
hogy legbecsesb és legnél-
külözhetlenebb eszközeink 
veszélyben forognak, s ta-

vette a deli állat mozdulatait. A legközelebbi pillanatban megdördült a 
lövés, 8 a szürke élettelenül fordult fel a fűben; Si-ki-to-ma-ker pedig lo¬ 
vára kapott, s vad orditással nyargalt a mustangok felé, hova mi is, min¬ 
den erőnket összeszedve követtük. 

A kocsi meg volt mentve, mind a vadlovak, mind a szökevények 

y 
lán a legjobb 
tokukba. 

gnak, s ta | # 
esetben is csak összetörve, zuzva juthatunk ismét bir¬ 

— Remélem, megszabadíthatjuk a kocsit — szólt most a „fekete hód" 
— mihelyt a szürke mintegy 150 lépésnyire elhaladt előttünk. — Es a mint 
az utolsó szót kiejté, a földön termett, s arczához fektetett puskájával kö¬ 

ave-meghökkentek, s mialatt ez utóbbiakat a kocsis ismét megfékezhette 
zéröktől megfosztott mustangok, apró csapatokra oszolva, különböző irá¬ 
nyokban tova száguldtak. 

Egy körülbelől 20 lóból álló csapat az eredeti irányt megtartván, 
egyenest a folyamnak tartott, épen azon pont felé, hol egy kis nyárfa-liget 



378 
379 

díszlett. Alig értek a mustangok ennek közelébe, midőn hirtelen 5 — ti 
mezítelen indián ugratott elő rejt helyéből, s a szilaj csapat közepett 
temiett. Nagy lett erre a zavar a mustangok közt, s minden áron me¬ 
nekülni akarván a kelepozéből, a Canadian homokos vizébe rohantak, 
ketuí kivételével, melyeknek nyakára az indián vadászok hurkot veteink. 
s most vadul ágaskodva szabadulni ig>ektvte\, de a hurok csak jobban 
nyakukra fojlödntt. Mi épen akkor értünk a helyszinére, midőn az erősen 
h rkoló foglyok a földre rogytak, s tagjaikat mintegy végvonaglása kiter¬ 
jesztek. E pillanatban az indián lovagok leszöktek paripáikról, s a hurkok 
tartiiiát ezekre bizva, a musangokhoz rohantak, azok előlábait rendkivül 
ügyességgel összekötötték s alsó állkapczájokra kötelet alkalmaztak. 

Csak ezen előintézkedések megtétele után engedték mej; a mustansjok-

A mit ök itt szépet alkotnak, az az egész nemzet díszére fog szol¬ 
gálni, s a mit megtakarítanak, azt a hazának takarítják meg s 
a v- zetésök alatr álló fiatal nemzedék számára valódi gyakorlati 
épitészeti iskolát alapitha'nak meg. 

A palota összesen 897 • ölnyi téren fog állani. Hozzá jő 
még mintegy 56 Q öl, melylyel Pestvárosa ujabb hazafias készsége 
öregbítette a telkit; miáltal az egész épület 10 lábbal, s a főhom¬ 
lokzat kiszökő része 1 lábbal jő kiebb a lánczhidtéri oldalon, 
mint eredetileg tervezve volt. A palota 3 homlokzattal birand : 
egyike a lánczhidtérre a kereskedelmi (Lloyd) épület átellenében ; 
másika az ujabban alakulandó akadémia utczára; harmadika a 

az akadem. ut-
két emeletének ösz 

szes magassága 691 .,', a 4 ölnyire kiszökő középrészé 90' lesz s ez 
azt:íu olyforma állásba helyezték magukat mellettök, hogy fölkeléseikkor. egy 3 ik emelet magasságáig megy fel. A palota m-gyedik hoin-
okv.tlen a hátukon teremhettek. lokzata, az északi részen a főut-utezára szolgálna, azonban a telek 

A köteleket cs.k most vették le lábaik és nyakukról nagy óvatosság L V e n r é s z éböl 272 O öl bérház al fog beépít tet i , mely idővel az 
g u t . V l o v a g o k s z o k a t l a n t e r h e a m e g r e t t e n t a l l a t o k a t a n n y i r a m e g b o d i t a . : . , i - ' i r ••• í i • ' • „ . ' • í T • i - • , 
Lgv maj.Lgészperczigszobrokkint merevenés mozdulatlanul álltak ott; d e ; ^ademianak fog jovede me/.rn, s épitési stylje igen valoszmuleg 
lassaukint ujra visszanyerték bátorságukat,szemeik hosszu homloksörényük : ' P a l o t a styljevel íog osszhangzasba hozatni. Ezek szerint a palota 
alatt vadul villogni kezdtek, hosszu farkukkal dühösen csapkodták tajtékzó csupán akadémiai czéloknak fog szolgálni, s csak igy volt lehető 
oldalaikat, patájukat haragosan vagdalták a füves talajba, s lábszáraikat! a monumentálszerü épület negyedik homlokzatának elmaradása^ 
görcsös roszketésfogta el. De az indiánok oly keményen tartották magukat 8 igy történt, hogy az eredeti tervtől (1. V. U. f. é. 9. sz.) eltérve 

nak annyi lélekzetet venni, a mennyi elegendő vdt arra, hogy meg ne tu- , , , , f̂  " " U u oon „ nT 
la.lj.nak": * miután ennek következtében ujra mutatkozni kei tek me-tör-! D u n á r a - A lanczhidten oldal hossza 33° 4' 10", 
hftlon dühök jelei, az indiánok nehányszor orrlyukaikba leheltek, az a lsó i ' z a l t í *7° 10"> a dunai oldalé 26° 4'. Az épület ké 
állkapczájokra alkalmazott kötelet zablaszerüleg orrukra szorították, 

a mustangok hátán, mintha velök egy testet képeznének: sötét arozaikon 
az elragadó gyönyör érzete tükröződött. 

Most a bátor lovagok korbácsaikkal megcsapkodták a mustangok iz¬ 
zadó oldalait, mire azok megkisérlék az ágaskodást, melyben azonban 
orruk fájdalmas szorítása által akadályozva lőnek; majd dühösen földhöz 
vágták magukat, s ujra felugortak; de előbb lerázhatták volna hátukról a 
vérszomjazó párduezot, mint ez ovatos és ügyes pusztai lovagok.t. Még csu¬ 
pán egy hatalmas ugrást tettek a megrettent vadlovak, aztán mintha az 
ördög bujt volna beléjök, elkezdtek nyargalni, s oly iszonyu sebességgel ró¬ 
hatnak előre, hogy a nyil is bajosan érte volna őket utól. 

Mi az elragadó látványban nem sokáig gyönyörködhettünk, mert a 
bátor indiánok alig nehány pillanat alatt zs ikmányaikkal együtt eltüntek a 
láthatárról. 

Látogatás az akadémiai palota telkén. 
( Vége. ) 

A mint a felduuasoron, a lánczhid s a dunagözhajózási tár¬ 
sulat szép rakpartja mellett elhaladva, az Akadémia épitési telkére 
érünk, legelőször is a bekerített tér s ennek elején egy csinosan 
és könnyed modorban fából és téglából összeállitott épület, az 
épitési iroda, ötlik szemünkbe. Ez ideiglenes földszinti kis hajlék, 
mely egy pár hét alatt elkészülve, elsö hirdette itt a nagy munka 
megkezdését, 3 szép teremből áll, melyek egyike Ybl, másika 
Szkalnitzky épitész, harmadika az épitészeti rajzoló segédek szá¬ 
mára van rendelve; ezeken kivül van benne egy elö-,s egy örszoba. 
Ez épület szükséges voltát mindenki be fogja látni, ha meggon¬ 
dolja, hogy az épités bevégzéséig mintegy 1200 részletes rajz el-
ké.s/itése kivántatik s az épités vezetőinek többnyire személyesen 
ott kell tartózkodniok. Ezen épitési iroda összesen 2060 ftba ke¬ 
rült, a mi igen csekély előleges költség, ha meggondoljuk, hogy 
irodára alkalmas szállásokat a telek közelében 7 — 800 ftnyi évi-
bóren alól alig lehetett volna kapni s még akkor is kérdés, eléggé 
czélszerüek lettek volna-e? S miután az épités 3—4 évig el fog 
tartan'1, az összes szállásbér nagyobb összegre rugott volna, mint 
az itt felállított kényelmes épületé, melyet annak idejében azon 
felül még mindenestől el lehet adni, bár hol felállítandó 
kerti laknak. Mint halljuk, már eddig is ajánlkoztak azon időre 
ké.\z vevői, miáltal a kiállitási költségnek legalább is fele ismét 
visszakerülhet. — Ez épület töszomszédjában van- ak az épen e na¬ 
pokban elkészült nagyobbszerü fa-színek a kőfaragók, segy kisebb 
téglaépület a szobrászok számára, kiknek munkája itt szintén nagy 
mértékben fog igénybe vétetni. — Hátul, a telek másik végében 
terül el Discher építőmester ideiglenes hajléka, hol a pallérok és 

az összes magasság három emeletről kettőre szállíttatott, mi áltai 
bár a két magasság közti különbség igen csekély, de az épitési 
költségek tetemesen leszállottak. 

Később visszatérünk még az épület külalakjának részletesb 
leírásához; most nézzük mindenekelőtt azt, a mi az Akadémia 
rendeltetésére nézve legfontosabb, a belsö elrendezést. 

Mielőtt a képzeletünkben kész palotába belépnénk, különböz¬ 
tessük meg az ép Lilét négy oldalát, melyekrt igy nevezendünk : 
lánczhidtéri (déli), akad. utczai (keleti), bérházi (északi) és dunai 
(nyugati) oldal. Kezdjük & földszinten. A lánczhidtéri oldal levén a 
főhomlokzat, itt lesz a kiálló középrész (risolith) alatt a 3 fő bejá¬ 
rás egymás mellett, néhány lépcsőn s széles roélyitésekkel el¬ 
látott sima faloszlopok között. E bejárás, mely csupán gyalo 
gok számáru szolgái, a kapus lakása mellett egyenesen a márvány¬ 
oszlopos, tágas, nagy előcsarnokba (vestibulum) vezet, hol az 
emeletekbe vivő gyönyörü díszlépcsőzet veszi kezdetét. Ez előcsar¬ 
nokból ágaznak szét az egyes menetek a földszinti osztály külön 
helyiségeibe A dunai oldalon 3 nagy könyvtári terem vonul végig, 
mellettök van 2 olvasószoba, (egy nagyobb a közönség, egy kisebb az 
akad. tagok számára); azonfelül egy dolgozó s másolószoba, s 2 
tágas szoba a régiségek számára. — Az északi oldalon a könyvtári 
termek további folytatása van s egy nagy helyiség az Akadémia 
sajár nyomtatványai számára. A tudománykedvelö közönség igen 
nagy kényelmére fog szolgálni, hogy számára külön nagy olvasó-
és dolgozó-terem lesz fenntartva, még pedig a könnyebben hozzá 
férhető földszinti helyiségekben, a palota azor; oldalain, hol utczai 
zaj és kocsizörgés senkit sem fog háborgatni. — Az akad. utczai 
oldalt 4 terem foglalja el négy külön, u. m. a geológiai, archaeologiai, 
történelmi és statistikai bizottmány számára; azonfelül itt lesz a 
vegytani laboratórium és a könyvtárnok magán-lakása. 

Ezen oldalról lesz a fő kocsi-bejárás egy tágas kapun, honnan 
ismét egy kisebb előcsarnok (vestibulum) eszközli a közlekedést az 
első emeleti díszteremmel. E bejárás leginkább esős időben fog 
igénybe vétethetni, midőn a kocsik a kapu alatt megázás nélkül 
szállithatják ki az előcsarnokba az érkezőt. (Ezen kivül még a bér¬ 
ház felőli északi oldalról is tervezve van egy külön, de elzárható 
bejárás). Mindezen helyiségek egy kuttaf ellátott eléggé tágas 
udvart zárnak be, hol többi között tüzoltó szereknek is lesz állandó 
rendes raktára. 

A földszinti részeket elhagyva, fordítsuk most lépteinket az 
elsö emelet felé. Ide a földszinti előcsarnokból egy kétágú díszlép¬ 
cső vezet. Ezen lépcsőn legelőször is egy térés előterembe jutunk. 
Itt állhatna gr. Széchenyi István azon szobra, melyet az Akadémia 

kőmivesek nyerik utasításaikat, a munkások és napszamosok kap- maga kiván alkotójának a palotában emelni (s mely nem tévesztendő 
ják hetiberöket stb. , <jSS/.e azOÜ országos emlékszoborral, melyre külön adakozások 

Az építészi irodában rendesen ott találjuk Szkalnitzky vagy gyültek s a lánczhidtér egy részét foglalandja el). Itt lehetne kellő 
Ybi vezetö építészeket, az ö segédszemélyzetükkel együtt, roppant helyen elhelyezni Bessenyei szobrát" is, kinek fejében legelőször 
térrajzok készítésével foglalkozva. Méltánylólag szólottunk már merült fel egy „magyar tudós társaság" eszméje, itt Révay, Ka-
töl-b izben e két derék hazánkfiáról. Ö tőlök most sokat vár a haza zinczy stb. emlékeit is. Innen két bejáráson, az épület mindkét 
s reményében csalatkozni bizonyosan nem fog. Tudjuk, hogy ök emeletén végig emelkedő nagy főterembe jutunk. Ezen terem 
n.-.ücsak jeles szakemberek, hanem buzgó gyermekei is e honnak.: szélessége 8°, hossza 151

 2°, s köröskörül oszlopokkal lesz ellátva 

s egy rész-t a hölgyek számára rendelt csinos karzat fogla¬ 
landja el. A teremből 3 ölnyi magas 5 óriási ablak fog kiszol¬ 
gálni a palota külsö főhomlokzatára, melyen az épület kiálló része 
hosszában tágas erkély (balkon) vonuland végig, kilátással a láncz¬ 
hidtérre. — E terem csupán nagygyűlések és nagyobbszerü ünne^ 
pélyes összej öveteleknek van szánva. — Nézzük az el sö emelet további 
felosztását. A dunai oldal hosszában van a természettudományi 

lapunk mult heti számában közlött rajzot tartsa sót, hogy a 
szeme elött. 

A palota épülete lu magas talapzattal (So^kel) lesz ellátva; 
az egész földszinti rész tömör, faragott (rusticirozott) kövekből 
épül, s e részt ismét köpárkányzat választja el az elsö emelettől. 
Az utczakövezettöl az első emeletig 4 ölnyi lesz a magasság. — A 
főhomlokzat közép kiugrásában a hár< m gyalogbejárás nehány 
lépcsőn történik, széles mélyítésekkel ellátott faloszlopok között, osztály nagy teremé, hosszu folyosóval, tudományos kísérletek í , , t _ . . , .„ . , , n . , . 

számára Majd eo-y előszobán s a tagok összegyülekezésére szánt! melyek felett a nagy diszterem erkélyének könyöklői (ballustrade) 
váróteremen keresztül az Akadémia rendes üléstermébe jutunk, nyugszanak. - Ezen középkiugrásban, mint fenntebb irtuk, az 1. 
Ezen terem is eléggé t igás u. m. 5° 4' széles, 7° 2' hosszu. Ezzel és második emeleten végig a diszterem nyulik el, s ennek erkélye 
-összeköttetésben áll egy térés elöteremszerü galleria a közönség!3 ölnyi magas öt nyílással néz a lánczhidtérre, majdnem egész 
számára.Közel ezen ülésteremhez van a két akadémiai elnök 2 külön | szabadon álló. szabatosan komponált, konnthiai rendű 12 rovat¬ 
szobája, a másodtitkár irodája s a levéltár. - A bérházi északi j kozott (cannelirozott) oszlop közül. Ez oszlopok talapzata (bockel) 7 lábnyi magasságig diszes dornbormü-faragványokkal lesz ellátva 

s a fejtőkben (Capitaler) az egyes tudományi szakokra vonatkozó 

íra-

oldalon (/agyis udvari részen) van az első titkár hivatalszobája, s 
az Akadémia nagy irodája az írnokok számára, s 2 correctori szoba. 
- Az akad. utczára elnyúló vonalon van az elsö titkár magán-la- allegóriái szobrok vannak tervezve. - A díszterem ablakai fok 
kása, összeköttetésben az udvarra szóló, imént emlitett hivatalszo- í márványtáblák lesznek a falba illesztve, különféle alkalmas-felir 
bájával; mellefe a pénztárnok m.gán-lakása s irodája, s itt lesz | tokkal; a táblákat két oldalról domborfaragványu nemtők (gemu-
egy külön kisebb terem s előszoba a Kisfaludytársaság ülései | sok) tartják. A középső ablak felett Magyarország czimerét szinten 
számára. i két geiáus fogja körül. 

Folytassuk sétánkat a palota második emeletébe. Ide szintén | A középkiugrás oszlopai felett kellő arányu föpárkányzat vo-
a díszlépcső vezet, honnan ismét e 
előterembe nyitunk, s ebből a két 
főterem karzatára jutunk. A dunai 
lünk a képtár számára, oldul-világitással s 
leriát) kisebb képek számára,szintén oldal-világítással. - Az északi 
részen ismét 4 képtári terem van, de már felső világítással. — Az 
akad. utczai és a lánczhidtéri részt ismét 2 nagyobb s 1 kisebb 

nagy 
egy hosszu folyosót(gal-

terem és előszoba foglalja el az aczél- s rézmetszetek gyüjteménje 
számára; azonfelül van itt 2 nagyobb magánlakosztály a képtár 
őrének és a szolgáknak rendelve. — Olvasóink tudják, hogy her 
czég Eszterházy Pál, az akadémiai elnök gróf Dessewffy Emil fel¬ 
szólítására, világhirü bécsi képtárát iga/j hazafiui nagylelkűség¬ 
gel a hazának engedé át, beleegyezvén, hogy az az Akadenva palo¬ 
tájában állíttathassák fel. E nagybecsü képtár maga mintegy 
14,000 • lábnyi faltért kiván, hogy illően elhelyeztessék. A palota 
tervezői a második emelet rendezésénél e körülményre voltak fő-
tekintettel. Az Akadémia eredeti rendeltetése az volt, hogy a tu¬ 
dományok és szépmüvészetek akadémiája legyen. Mostoha viszo-

bbi i á b i d d d i fájdl igen 

Joppal, s minden két két oszlop között egy, összesen 6 szoboralak¬ 
kal, melyek az akadémiai 6 tudományos osztály szakait jelképezik. 
Az oszlopok felső közét, terv szerint, részint faragványok, részint 
szines márványtáblák töltendik be. Ennyit a főhomlokzat közép-
kiugrásáról. 

A főhomlokzat két mellékszárnyán s a dunai akad. utczai ol-
dalok (3° 3' magas) elsö emeletén az ablakok közeit ismét korinthi 
rendű pillérek (pilaster) díszítik: a félköralaku ablakok alsó része 

nyainknál fogva ez 
keveset hathatott, 

utóbbi irányban mindeddig, fajdalom, igen 
_ 7 - ezentul e részben is szép hatáskör vár reá. 

Most egy elismert müvészeti becsü, nagyhirü képtárunk, valódi 
műkincsünk, lesz a hazában, még pedig hozzá méltó fényes és al¬ 
kalmas helyiségben, mi lehetetlen, hogy a legjobb hatással ne le¬ 
gyen müvészet', fejlődésünkre, söt még idegen müvészek és müba-
rátok ide édesgetésére is. A mi még hátravan, t. i. jóravaló rajz-
és festészeti, nem különben szobrászati iskolák alapítása, azt ily 
előzmények után bizonyosan könnyebben és szivesebben fogja 
pótolui a nemzet. Az Eszterházy-képtár őrének, kit állandóan a 
herczegi család szándékozik kinevezni és ellátni, mint, illik, tisz¬ 
tességes lakás van fennhagyva a palotában, a képtár közelében. 

Hátra van még bepillantanunk a kiugró középrész (risolit) 
legfelsőbb osztályába. E rész, mint tudjuk, mintegy 30 lábbal emel¬ 
kedik felül a két emeleten s a palota 3-ik emeletének tekinthető. 
Ezen rész az 1 és 2-ik emeleti díszlépcső felett terül el s ide a 2-ik 
emeleti képtár egyik tereméből diszes vaslépcső vezet fel. Itt is¬ 
mét 4 nagy képtári teremet találunk felső világítással, 1 nagy s 
kisebb teremet oldalvilágitással. Ezen, u. m. 3 ik emelet teh 
folytatása lesz a 2-ik emeleti képgyűjteménynek. 

Ha most egy merész ugrassál a palota legmagasabb régiója 
ból az alapfalak mMységébe szállunk le : meg kell említenünk a 
palota egész kiterjedésében elnyúló pinezéket és raktárakat, me 
lyek részint az Akadémia és bennlakó tisztviselőinek használatára 
vannak szánva, részint egyeseknek fognak bérbe kiadatni, a mi a 
kereskedés és közlekedés ily élénk pontján, minő a Dunapart, bi 
zonyosan tetemesen fogja nevelni az intézet évi jövedelmét. — Ha 
még végre megemlítjük, hogy az egyes emeletközökben (mezza 
ninban) számos alkalmas helyiség lesz az akadémiai, könyv- és 
képtári szolgák számára : ugy hiszszük, kimerítettük a palota 
belső elrendezésének futólagos ismertetését s csupán az marad 
még hátra, a mit fenntebb Ígértünk : a palota külalakjának és a 
belső osztályok díszítéseinek vázlatos leirása. S itt kérjük az olva 

4 
tehát 

ellátva Az akad. 
egyes lakré-az 

szabadon álló könyöklökkel (ballnstrade) van 
utczai oldalon — mint már fenntebb elöadtuk 
széknél a földszint és első emelet között középrészek — tnezzanin — 
vannak alkalmazva az intézet alsóbb rendű személyzete számára. 

A 2-ik emelet ablakközei ismét korinthi pillérekkel vannak di¬ 
szitve; az ablakok itt kettősök, szintén félköralakuak s szabadon 
álló oszlopkákkal birnak. 

A palota négy sarkán 4, nemkülönben a dunai oldal közép¬ 
kiugrásán szintén 4, összesen 8 erős támoszlop nyulik fel a máso¬ 
dik emeletig, melyek tetejébe magyar királyok és kitünő hazafiak 
álló szobrai vannak tervezve. — A főpárkányzatok mindenütt gyám-
kövekkel (Cotisolen) ellátvák, s azonfelül a főhomlokzat mellék 

és a dunai s akad. utczai oldalokon a második emelet 
felett méír 1 ölnyi magas ballustrádok vannak alkal-szárnyam, 

párkányzata 
mázva, melyek az egész épületnek mintegy koronáját képezik. A 
palotánál alkalmazandó faragványok s díszítési ré-zletek a velen¬ 
czei palotákon látható szobormüvek mintájára és jellemében ké-, 
szülendnek. Mint látjuk, itt a ha ,ai szobormüvészeti képességek¬ 
nek is nagy működési tér fog nyílni, s ezeknek kitudása körül az 
építtető bizottmány eddig is kiváló figyelmet tanusitott. Már is 
emlegetnek lapjaink több nevet, melyek tulajdonosai hivatva vol¬ 
nának az épités körüli szobrászati müvek megalkotására, 

Az egész épület, mint látjuk, u. n. nemes renaissance-stylben 
fog épülni s különösen a főhomlokzat középkiugrásán alkalma¬ 
zandó tömeges csoportozataival imposant hatást lesz képes elő¬ 
idézni. 

Ime ilyen lesz a magyar Akadémia palotája. Rövid leirásunk 
sem nem kimeritö,sem szakférfiúi szabatosságot nem vesz igénybe; 
de azon meggyőződést talán mégis képes lesz fölébreszteni az 
olvasóban, hogy a palota szép, nagy, monumentálszerü épület 
lesz, disze a fővárosnak és a hazának. Tudjuk, hogy nem egy állam 
hatalmas pénzerejéböl, nem országos hatóságok parancsoló intéz¬ 
kedései folytán létesül az; — a mi" e palotát életre hivta, az mind¬ 
azoknál becsesebb : a közszellem, nehány ezer hazafi áldozatkész¬ 
sége volt. Élő tanusága ez annak, hogy ha szegények vagyunk is, 
sokat és nagyot vihetünk véghez, csak igen sokan akarjuk. 

A munka megindult s egész erövel folyik. Az alapzatok -ásása 
s beépitése, a Duna közelségéből eredő helyi nehézségeknél fogva, 
aránylag sok időbe s fáradságba került, de most már egyí s vona-
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lókon a földszintig érnek ki az alapfalak s a folyó évben több nem 
is szándékoltatik, mint az alapzatok elkészítése. A jövö 1863-ik 
évben remélhetőleg födél alá kerül az épület, ha a sok kőraunka 
és faragvány nem fogja a számitáson felül késleltetni az építést. 
Egyébiránt a tulságos sietés sem nem szükséges, sein nem kivá¬ 
natos. Sat cito, si bene — mondja a latin. Az oly épületnek, a hol 
könyvtárt és képtárt akarunk felállítani, mindenekelőtt száraznak 
kell lenni, s azért jobb, ha inkább egy évvel későbben, mint ko¬ 
rábban költözik bele az Akadémia. Senki nem szeretné, ha elha-
markodás miatt a kivitel tökélye szenvedne. Mindamellett ugy 
hiszszük, hogy 1864. végén tul nem sok teendő lesz már hátra az 
akadémiai építkezésnél. 

Reméljük, hogy az Akadémia pénzforrásai ezen idö alatt sem 
fognak bedugulni, söt begyült tökéi folyton gyümölcsöznek. Az 
is várható, hogy mig az épités foly s a munka eredményei min¬ 
dig észrevehetőbbek lesznek, a nemzet fiainak rokonszenve s bőke¬ 
züsége is íolyvást uj tényekben fog nyilatkozni. Hányan vannak, 
kik még nem tették le áldozófilléreiket; hányan, kik csak arra vár¬ 
tak, hogy az épités komolyan megkezdődjék; hányan kiket eddig 
más közezélok vontak el ez ügytől! Mindezek adományaival bi¬ 
zonyosan még gazdagodni fog a pénztár, — a mire valóban szük¬ 
ség is van. Mert meg vagyunk ugyan győződve, hogy azoktól, kik 
az épitési ügyet vezetik, hazafias jellemöknél fogva a legjobbat 
várhatjuk : de az is igaz, hogy csak a haza fiainak s leányainak 
meg nem lankadó lelkessége emelendi oda az ügyet, hogy az Aka¬ 
démiának necsak használható palotája legyen, hanem hogy ez 
egy művészileg befejezett egészet mutasson, mind külsö mind 
belsö feldiszitésében. 

Bízunk az akadémiai elnökség eddig tanusitott erélyében s 
a hazai közszellem hatalmában ! P. A. 

A r e p e z e f é r e g . 
( V é g e ) 

Mig némely kártékony férgek faját a rejtekhely és az eledellel azonos 
szin, addig másokét a töméntelen sokaság, illetőleg a szaporaság menti meg 
a végkipusztulástól. — Az ujonezgazda örvend, ha őszön át a nevezett 
férgektől megszabadul, nem is gondolván, hogy a kellemes tavasz repezéjére 
még több ellenséget támaszt, melyek közt első helyen áll a bolhák osztá¬ 
lyából a, közönséges és csikos bolha (haltica oleracea és h. nemorum). Később 
virágzáskor egy a fénylők sorába tartozó bogár (nitidula aenea) jelenik meg 
1% vonalnyi hosszu, egész teste hosszukás e pöttyös, felsőrésze igen ho¬ 
mályos zöld, lábai és tapogatói feketék. Mint báb a repcze gyökerén élődik 
és midőn repül, a repezevirág porát eszi; honnét, ha valami körülmény 
által kiszorittatik, vagy ha repczét nem talál, más gabonavirággal is meg¬ 
elégszik. — 1860. évben Felső-Bácskában nagymennyiségben mutatkoztak, 
de minthogy május 6-án a dér itt-ott a repcze virágát elpusztitá, egész kö¬ 
zönynyel átmentek a rozs-, búzaföldekre, hol a kalászokat a szó szoros 
értelmében kiszopták, apró halványsárgás tojásaikat pedig a föld göröngyei 
közé vagy a növény szárleveleire rakták. — Ezekkel majd egy időben jelenik 
meg a valódi tavaszi repezeféreg, melyet fütyölönek, szipolynak neveznek. 
Némely évben ápril végén jő elő és mint bogár nagy kárt okoz, tojásait a 
virágba és a növény szárleveleire, repcze hiányában pedig a karórépa virág¬ 
jába rakja le, honnét kirágván magát, a káposztafajokat pusztitja, a több¬ 
féle változás után sárgás-zöld báb alakjában a földbe visszamegy s gyöké¬ 
ren élődik. — Tartoznak pedig a rovarok 9-ik osztályához s a lepkék 6-ik 
neméhez. 

Végre a virágzás és magzás idején, ha a hirtelen nagy rekkenő meleg¬ 
séget közbe-közbe napfénynyel elegyes eső váltja fel, a repczét még a 
levéltetii is (aphis brassicae) meglepi, mely 8—10 nap közt szaporítja nemét 
és pedig véghetlenül; mert egy nőstény 90-et is tojik, sőt van egy faj, mely 
elevenét szül, még pedig nőstényeket és csak az utolsó kotlás alkalmával 
jőnek a hirnek; mily iszonyu nagy itt a szaporodás, el lehet gondolni. — 
Bonnet észleletei folytán 5 kotlással egy anya után 5,904,900,000 jött létre. 

Az itt elmondottakból latható, hogy alig van növény, mely oly külön¬ 
féle és hatalmas ellenségnek volna kivéve, mint a repcze. — A röpülő rep-
czemolyt, a vörösbogarat és csigát elhallgattam, mivel ezek sokkal ismerteb¬ 
bek, semhogy az ujabb időben annyira elterjedt repezeférgek alatt őket is 
érthetnők. A legkártékonyabb kétségkivül a fürkész és fütyülő. Be kell 
azonban azt is vallanunk, hogy majd minden tájt más és más, gyakran egészen 
ismeretlen, repezeféreg pusztit, ezt bizonyitja a P. N. 1860. évi egyik szá¬ 
mában olvasható tudósitás; hogy is ne, hisz a levegő minősége, a föld ter¬ 
mészete s fekvése a természet mindhárom országára, különösen pedig a 
növények s állatok országára szembeötlő befolyást gyakorol. Ide számit¬ 
hatjuk még az időjárást is, melyről már Virgilius is emlékezik. 

Eddig szóltunk a legkártékonyabb repczeférgekről, mondjunk valamit 
most arról : „miáltal lehet a repezeférgek keletkezését akadályozni, vagy ha 
már mutatkozik, hogyan lehet a repezevetést töle megmentenünk f 

Ugy tapasztaltam, miszerint vegyészeink a rovarok pusztítása körül 
többnyire bizonyos folyadékot ajánlanak, melyek használatával a vetésein¬ 
ket megsemmisétéesel fenyegető férgek eltűnnének, mi a nagyban üzött 
gazdaságnál nem valószinü. — Tagadhatlan, hogy az olvasztott mész s 
kékkőkeverékkel (Blaustein) elkészitett és a vékony terpentinnel meglapátolt 
vetőmag az üszög s több más ellenségtől védve van addig, mig a mag az 
emlitettem szerek természetét megtartja, de azért e mütét a földben millió¬ 
ként kikelt férgek végpusztulását maga után nem vonja. Ismert dolog to¬ 
vábbá, hogy a rovarokat az olaj megöli, sőt, ha ezek szelelőlyuka vajjal, 
faggyúval vagy szalonnával bekenetik, félóra mulva haláluk bekövetkezik, de 
mindezeket — ha kivihető volna is — költséges voltuk miatt sem alkalmaz¬ 
hatjuk. Azért tartózkodás nélkül kimondhatjuk, hogy nincs oly folyadék, 
meíy a kérdéses férgeket olcsósága mellett a földmélyében elölné. Ezek he¬ 
lyett hintsük be inkább szalmával a repezeföldeket, még pedig az utolsó 
szántás előtt és utángyujtsuk meg, igy a lerakott tojások, az eke által felfor¬ 
gatott bábok vagy már kikelt hernyók ezerenkint égnek el, a megmaradottak 
pedig a hamu vegytartalma miatt kedvetlen helyzetbe jőnek. De tegyük ezt. 
is félre és nyúljunk a rovarpusztitás egyik legtermészetesb s legolcsóbb mód¬ 
jához, mi a következő sorokban adatik elő : 

A repcze kétféle, őszi és tavaszi, mindkettőt majd egész Középeurópa, 
olaja miatt termeszti. Az őszi repczét inkább kedvelik gazdáink és méltán, 
mert több s jobb olajt ad, azonfelül — minthogy már tavaszszal a szára ke¬ 
mény — nincs is a férgek hatalmának annyira kitéve, mint az előbbi, melyet 
az angolok, skótok, francziák stb. birkatakarmányul használnak. — Az őszi 
repezefajok közt vetésre leginkább a réparepeze ajánlható, mivel ez hidegebb-
éghajlat alatt, valamint roszabb s kevésbbé televényes földdel is megelég¬ 
szik, a késői vetést eltűri, még is a gazda fáradozását holdankint — ha 
kedvező időjárás van — 100—160 tt. tisztajövedelemmel jutalmazza. Ha 
pedig káposzta-repezét vetünk, annak már Kisasszonynapig a földben 
kell lennie, mig az előbbit sz. Mihály hetére hagyhatjuk. 

Ezeket előrebocsátva, emlékezzünk meg arról, mit fentebb az őszi 
repcze-férgekről mondottunk, hogy t. i. ezek junius-, augusztus hóban petéi¬ 
ket az ugar és másféle földekre lerakják, melyek azután septemberben sás-
kaseregkint jőnek elő és az utóbb nevezett hó 20-tól kezdve már vetéseink¬ 
nek mint hatalmas ellenségei tűnnek fel, sőt gyakran oktober 10-ére a rep-
czeveteményben táplált reményünket végkép meghiúsították. 

Hogy ilyesmi ne történjék, jóminőségü repczeföldünket harmadszor 
vagy is vető alá september elején szántassuk meg és hagyjuk mintegy har¬ 
madfél hétig állani, az idő alatt a kikelt férgek, táplálékuk nem levén, el¬ 
vesznek és csak azután kezdjük a vetést: akkor bizonyára repezénk nemcsak 
a legkártékonyabb férgektől mentetik meg, hanem a jól megülepedett 
földben erősb gyökeret verve sokkal kielégitőbb termést ad. Ha tehát a 
férgek september elején kelnek, a melegebb éghajlatú alföld épen megte¬ 
heti, miszerint utolsó szántással bevárja azon időt, mikor a férgek bágyadni. 
kezdenek. 

A tavaszi férgek közt legveszedelmesbek azok, melyek a virágot és 
hüvelyt támadják meg. Ezen zsizsikfajokra épen szükséges a szokott ren¬ 
dünktől eltávozni, azaz: vagy előbb vagy később vetni. Állitásom igazsága 
mellett tanuskodik az 1860-dik év. *) Tán minden gazda emlékezik azon szép¬ 
tavaszi esőkre, melyek annyira elősegítették a vegetatiót. Valóban ezen 
esőknek tulajdonithatjuk egyrészről, hogy a vetéseket ellepő korábbi hernyók 
elvesztek, másrészről pedig, hogy a többi rovarfajok a növény gyors fejlő¬ 
dése következtében elkéstek és igy ártalmatlanná váltak. De szabadjon a 
vetés ideje megválasztásában helyzeti fontosságot még a következő állí¬ 
tással is igazolnom : Ha az ugynevezett stokeraui borsó jó televényes földbe 
május 10—15-ike közt vettetik, a borsó elkerülte az zsizsikférget. Fődolog 
azonban, hogy a borsó még őszön át kicsépeltessék; mert megérkezik ugyan 
a zsizsiklepke, de minthogy a virágba tojásait nem teheti, a növény szárha¬ 
sadékaiba rakja le, miről nem fegunk kételkedni, ha tavaszszal a borsószal¬ 
mában nyüzsgő zsizsik-légiót megszemléljük. 

Az elmondottakból az tünik ki, miszerint én a vetés idejének megvá¬ 
lasztásába nagyon sokat helyzek, mindazáltal ajánlom az oly gazdáknak, 
kik a korai vetés kedvelői, a kétszeri vetést, mi abból áll : vessen mindenki 
a maga módja szerint, de 4—5 napra az első vetés után egy második ritka 
vetést alkalmazzon ugyanazon földön; mert a férgek leginkább a fiatal 
gyönge növényeket választják ki táplálékul, minélfogva a második vetésre 
fognak menni és igy az elsö bántatlanul hagyatik. Tavaszszal is először 
mind a hernyók, mind a bogarak az utóvetést pusztítják, mire pedig ez el¬ 
fogy, addig az első vetés szára megkeményedvén, reája a rovarok kevésbbé 
vagy épen nem lehetnek rosz hatással. 

Továbbá jó, de az előbbiek mellett felesleges, ha körülbelől minden 
200 D ölnyire a repezeföldön barázdát húzván, abba kendert vetünk; mert 
,,a kender kálit és meszet tartalmazván magában, a sok phosphor-savany 
miatt ártalmas a repezeférgeknek." — Továbbá majd minden repezeféreg, 
főleg a tavasziak ellenében gátul szolgál, ha nem érett trágyával, hanem 
jól elkorhadt szalmával trágyázunk. És ez természetes, mivel a pillék min¬ 
dig inkább a trágyás és igy a melegebb földbe teszik le tojásaikat, hogy 
azok kellő időben életre ébredjenek; már pedig a korhadt szalma fermenta-
tio alkalmával sokkal kevesebb meleget fejt ki, nem heviti a föld különnemű 
elemeit, és mégis mivel hirtelen rothad, gyorsabban meghajtja a növényeket, 
s igy a természetnek azon nagyszerüen titkos müködéséhez, mely gyakran 
igen csodálatos módon hozza létre a rovarok némely faját, kevéssé nyujta-
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tik alkalmas szer. — Tehát az igy elkészitett földben nem kelnek oly gyor¬ 
san a férgek, mig a növények igen buján és hirtelen hajtanak, a férgek el¬ 
késnek, a növények megerősödnek, pedig ez a fő elv. 

Aztán azt is könnyü belátni, hogy minél többször szántatik a föld, 
főleg pedig ha keresztbe fogasoltatik,annál inkább háborgattatnak a rovar-
tojások és bábok s igy nemcsak a fejlődésükre szükséges nedvességtől fosz-
tatnak meg, hanem gyakran felszinre jutván, a rovarok, vagy pedig a ma¬ 
darak által széthordatnak. — Mindemellett kerülje a gazda az ugar-, járás-, 
és országutak mellékeit, a kalászos növényeknek egy helyen s folytonos egy¬ 
másutáni termesztését, mert az emlitett helyeken és módon a repezevetés 
romlása kétségen kívüli. Végre még néhány szot. 

Fel nem tehető, hogy az állatországban oly rovarok léteznének, me¬ 
lyek kizárólagosan az emberiség kárára volnának teremtve; mert ha egy 
vagy más rovar közvetlen az emberre nézve ártalmas : ugyanaz a termé¬ 
szetrend lánczolatában mulhatlan szükséges. Igaz, a férgek ujabb időben 
véghellen szaporaságban mutatkoznak, de ezt a bölcs Alkotó igy nem ren¬ 
delhette, ennek mi vagyunk okai. A nagy természetben van gondos¬ 

kodva, hogy egyik vagy másik rovarfaj tulságos terjedése által az egyensulyt 
meg ne zavarja, ámde mi rövidlátó emberek ezen egyensulyt néha tudat¬ 
lanságunk — másszor haszonvágyból felbillentjük. Csak nehány példát 
hozok fel : Bemeszeljük beteg gyümölcsfáinkat, hogy a hangyasereg azokra 
fel ne menjen. 

És miért ? hogy a fakéreg alól az apró s madarak által ki nem 
szedhető férgeket pusztitják! Halomra lövetjük a verebeket, mert aszta-
gainkból nehány itezét megesznek, figyelembe sem vevén, hogy minden 
verébpár óránkint kicsinyeinek 40 darab rovart, nem ritkán tojással telt 
pillét visz, és igy hetenkint egypár anyaveréb 3360 db. rovart pusztit. — 
Mérges folyadékba áztatjuk elvetendő tengerinket, hogy a kányafajok még 
föltlünkön felforduljanak, holott ezek szokták legszorgalmasban az ekeután 
a vetéseinkre nézve annyira kártékony férgek bábjait összeszedni. — Füle¬ 
müle, rigó, seregély s még száz különbféle kevésbbé éneklő madarak pusz¬ 
títását, fétszkeikneís a gyermekek általi feldulását egész közönynyel nézzük, 
pedig mindezek a rovar-világ kevesbitésére rendelvék, ámde ez nálunk ki-

j marad a számításból. Czirfusz Ferencz. 
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Irodalom em művészet. 

*) Pesti Naplő míj. 8. sz. 1860. 

/\ (Uj regény.) Jókai ismét egy tizenkét füzetben megjelenendő tár¬ 
sadalmi regényen dolgozik, melynek tárgyát az 1847. óta előfordult esemé¬ 
nyek képezik, s legtöbb ez időközben szeropelt nevezetesb egyén előfordul 
benne. É regényből oktober elejétől kezdve havonkint két füzet jelenik meg, 
előfizetés utján. 

+ {Bouilly meséi magyarul.) A zsenge fiatalság, különösen serdülő 
leánykák számára alig van ajánlatosabb olvasmány, mint Bouilly J. N. m«-
séi, melyek a franczia eredetin kivül több müvelt európai nép irodalmába 
át vannak már ültetve. Fekete Józsefné, szül. Szabó Ida nyelvünkre is áttevé 
azokat ,,,/. N. BouiUy elbeszélései" czim alatt, s az elsö kötet e napokban 
jelent meg, melyet a második kötet is még e hó végeig követni fog. A két 
kötet bolti ára 2 ft. 

+ (Uj, forditott színdarab.) Radnóthfay Sámuel udv. tanácsos legkö-
lebb Feuillet Oktávnak „La tentation" (Megkisértés) czimü darabját for¬ 
ditotta le. 

0 (A „Magyar nök Evkönyve") 3-ik évi folyamára Emilia, mint szer¬ 
kesztő s Engel és Mandelló mint kiadók előfizetést nyitnak. Az Évkönyv 
a következő öt főrészből áll : Szépirodalmi rész ; Közhasznu tudnivalók; 
Történelmi rész; Százszorszépek; Naptári rész. Megi-endelési határidő : 
szept. 30-ika. Előfizetési dij, kőnyomatu borítékkal 1 ft 50 kr, angol kötés¬ 
sel 2 ft, díszpéldány 2 ft 50 kr. 

-f (Tatár Péter „Tatár Péter('-e) képes és képtelen tatárságokkal 
ujra megindult, s kivánja, hogy minél tovább tarthasson e tatárjárás. 

0 (Egy magyar munka az angol kritika elött.) Scluoarz Gyula fiatal 
tudós hazánkfiának azon munkájáról, melyet a világ első tudományos tár¬ 
sulata, a ,,Geological Society" nagy elismeréssel fogadott, az angol „Par-
thenon" különös dicsérettel szól. A több hasábra terjedő birálat egyebek 
közt igy szól : „Egy oly férfi gazdagitja e műben a világirodalmat mély 
tudományával, kinek magas tudományos rangja mint ethnolognak már el 
lőn ismerve." 

+ (Szobrászat.) A pesti redoute-épületi nagy termek belső oszlopza-
tos diszitményeit Marschalkó szobrász vállalta el, mintegy 28,000 ft. dij 
mellett. 

© („Fortuna") czim alatt Pesten okt. elején uj börze- és lotteria lap 
fog megindulni német nyelven. Szerkesztője Steiner János leend. Versek 
nem lesznek benne. 

0 (Irodalmi egyesülés.) 12 fiatal iró egyesült egy uj szépirodalmi lap 
alakítására, kötelezvén magukat, hogy legjobb munkáikat e lapban fogják 
közzétenni. A lap „Uj nemzedék" czimmel Balogh Zoltán szerkesztése mel¬ 
lett induland meg. Mutatványszáma és programmja a jövő hóban fog 
megjelenni. 

A („Keresztyéntan.") Baló Benjámin ref. Jelkész, mint szerző 8 Réthy 
Lipót, mint kiadó, „Keresztyéntan" czimü, 3 füzetben megjelenendő mun¬ 
kára nyitnak előfizetést, következő föltételek szerint : 1) Legalább 5 számu 
vagy azon felüli előfizetésre elküldetik bármelyik füzet egyenkint 18 krért; 
mind a három füzet együtt borítékozva 51 krért. 2) Egynél nem több 
előfizetésre egyenkint akármelyik füzetnek ára 36 kr.; mind a három fü¬ 
zetnek együtt borítékozva 90 kr. a. ért. Az előfietési összegek aug. végeig 
vagy a szerzőhöz Dévára, vagy a kiadóhoz Aradra küldendők. 

© (Ifjusági iratok.) Győrött megjelent a magyarhoni izraelita ifjuság 
számára Fischer Náthán által szerkesztett s kiadott „Ifjusági Iratok" 1. és 
2-ik füzete egy borítékban. Tartalmát elbeszélések, versek, életrajzok, tör¬ 
ténelmi adatok, földisme, természetrajz, természettan s különfélék képezik. 
Előfizetési ár az egész (8 füzetes) vállalatra 4 ft., félévre 2 ft. Ajánljuk izra¬ 
elita testvéreinknek. 

+ (Asbóth Lajos „Emlékiratainak") második kötetét a rendőrség le¬ 
foglalta. 

V«. Uji. 3S. n. — 1S62. 

Egyház ég iskola. 
/\ (Iskolai tudósitvány.) V. „A pestvárosi nyilvános főreáltanoda 

nyolczadik tudósitványa az 189%-iki tanév végén," szerkeszté Ney Ferencz 
igazgató. A nevezett tanoda mult évi törtenetén s a Scitovsky alapitvány 
mibenlétének kimutatásán kivül, előadja az iskola mult évi müködésére vo¬ 
natkozó adatokat; végül az igazgatónak m. hó 31-én tartott búcsúbeszéde 
zárja be. Az első félév végén volt az intézet mind a hat osztályának össze¬ 
sen 445 növendéke, a második félév végén pedig 416. A tanulók vallás sze¬ 
rint a második félévben igy oszlottak el : róm. kath. 300, g. n. e. 3, ág. 
hitv. 21, helv. hitv. 17, izraelita 107. Nemzetiségre nézve magyar volt 382, 
német 51, tót 4, horvát 1, szerb 2, cseh 2, illyr 1, lengyel 2, angol 2, olasz 1. 

/\ (Az erdészeti tanulmányokból a tavaly elmaradt államvizsgálatok 
utólagos megtartása) m. hó 4-dikéről kelt legfelsőbb határzattal elrendel¬ 
tetett, éspedig az erdészeti hivatal-jelöltek számára Buda, az alsóbb-rendű 
személyzet részére pedig Buda, Soprony, Pozsony, Kassa és Temesvár 
tüzettek ki vizsgálati helyekül. Határidő sept. 15-dike. Az illető folyamod¬ 
ványok aug. 25-dikeig benyujtandók, és pedig a hivataljelöltek részéről a 
nmlgu magy. k. helytartótanácshoz, egyebek részéről pedig a vizsgálati 
bizottmányok elnökeinek kinevezett pozsony-, soprony-, abauj- és temesi 
főispáni- helytartókhoz. Vizsgálati nyelv a magyar, de ha az illetők ezt nem 
beszélnék az országban divatozó bármely nyelvet használhatják. 

Ipar, gazdaság:, kereskedés. 
© (Országos kiállitás'Pesten.) Ugy halljuk, hogy mind azon magyar¬ 

országi tárgyakból, melyek a londoni kiállitáson érmet vagy dicséretet 
nyertek, Pesten is kiállitást rendeznek a köztelken. Ez bizony nem utolsó 
gondolat. 

+ (A barsmegyei gazdasági egylet) f. hó 15. 16. és 17-én Léván ter-
ménykiállitást rendezend. A kiállitandó terményekre nézve négy osztály 
lőn megállapitva, u. m. I-ső osztály : czukor- és görögdinnye; 2-ik osz¬ 
tály : nyári gyümölcsök; 3-ik osztály : kerti nyári növények; 4-ik osztály : 
virágok. Minden osztályra három jutalom és dicsérő-oklevél f'líali kitün¬ 
tetés van határozva. A kiállitandó tárgyak fajonkint legalább 3 példányban, 
aug. 13-ig az illető helyre küldendők. 

+ (Ujtalálmányu lőfegyver.) Alexy Lajos, kassai puskamüvés oly 
hátultöltő lőfegyvert talált fől, mely minden eddigi ujabb találmányu ily 
fegyvereknéi czékzerübbnek állittatik egyszerü, tartós szerkezeténél fogva. 
E mellett azon előnye van, hogy egy percz alatt 8 lövést lehet vele tenni 
még pedig a legnagyobb biztossággal. Alexy találmányát Bécsbe vitte, hol 
a fegyvertárban megvizsgáltatván, rendkivül jelesnek találtatott. A „Wan-
derer" szerint, Ö Felsége Alexynek e találmányért sajátkezüleg tüzte föl 
mellére a müvészet aranyérmét. 

A (Ujtalálmányu lőpor.) Schmidt porosz tüzérkapitány uj lőpor esz¬ 
méjét találta fel, s ez eszmét aztán Ucharius ezredes kifejté s alkalmazd. Ez 
uj lőpor foalkatrásze keményítő-liszt, mely búonyos saját módon acidum ni-
tricummal forralva oly anyagot ad, mi az eddigi lőporénál sokkal nagyobb 
lökerővel bir. A mellett ölcsó, s a fegyvert nem nagyon piszkolja. Erődök 
és tárakban veszély nélkül tartható, mert vegyítése könnyü, s igy alkrészei 
elkülönzötten tarthatók. Berlin és Bécsben próbát tettek vele, s valószinü, 
hogy a porosz és osztrák hadseregnél alkalmaztatni fog. 

-f- (Gazdag bortermés.) Szerbiában ez idén oly bőszüretet várnak, a 
minő 20 év óta nem volt. Már is leszállt az ó-bor akójúnak ára 2 ftra. Bár¬ 
mit végez tehát a konstantinápolyi követ-conferentia, az az egy bizonyos¬ 
nak látszik, hogy szerb atyánkfiai nem fognak száraz kortyokat nyelni. 

A (Kunsch József) „Jószág-és hazai termények országos adásvevési 
ügynöksége" czim alatt megindítandó közhasznu vállalatára a helytartóság¬ 
tól megnyerte a kért engedélyt. 
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Közintézetek, egyletek. 
© (A „Nemzeti Kör" választmányi gyülése) legközelebb igen szépl 

határozatokat hozott. Igy elhatározta, hogy az irói segélyegylet alaptőkéjé¬ 
hez 200 fttal járuland, 8 ezenkivül az egylet javára rendező sorsjáték 
nyereménytárgyait szaporitandó, e czélra a tagok magánadakozásaiból szer¬ 
zett mintegy 80 ft értékü, photograph- és pastell-képgyüjteraényt ajándéko-
zand. Ezeken kivül a pesti vizvezetés előmunkálatainak költségeire 50 ftot 
szavazott meg, s a dunántuli vinezellér-képezde javára rendezendő sorsjá¬ 
ték jegyeiből 25 ft árut megtartott, elhatározván azonfelül, hogy ily sorsje¬ 
gyek az egylet felügyelőjénél a netalán venni akaró tagok számára okt. lö¬ 
kéig letéve tartassanak. 

/\, (Müegylet.) A lapunk mult számában olvasható azon közlemény, 
hogy a műegylet választmánya által legközelebb kisorsolásra öt festmény 
szereztetett meg, — akként értendő, hogy ez öt képből három az egyletnek 
nyereményül jutott, és igy pénzért csak kettő volt megszerzendő, s ezek 
egyike magyar művésztől való. 

-J- (A nagyszebeni országos tébolyda,) mely 200 elmebeteget fogad¬ 
hat be f. évi novemberben remélhetőleg megnyittatik, s addig is az intézet 
igazgatói, orvosi s gazdagondnoki állomásaira pályázat nyittatik. Különben 
a fönneinlitett 200 állomásra nem szükséges pályázni. 

+ (A pest-budai zenede) mult vasárnap vizsgálati hangversenyt tar¬ 
tott. A szavalati, zene- és énekrészeken kivül előadattak a „Rózsaünnep" 
és „Közös ház" czimü szindarabok. A zenében legtöbb elismerést víttak ki: 
Mutschenbacher Győző a zongorán és Latinovics Frigyes a hegedűn. Az 
énekben különösen kitünt Szegal Gabriella k. a., kit a fővárosi közönség 
már több hangversenyből ismer. Óhajtandó, hogy a nemzeti szinpadon is 
íolléptessí'k. 

+ (Vizi-vadászegylet) Gr. Lázár Kálmán a „V. és V."-ban vizi-va¬ 
dászegylet alakitását inditványozza, melynek czélja lenne, a vizimadarakat, 
melyekben hazánk oly gazdag, nemcsak lődözni, hanem a ritkább példányo¬ 
kat egy, saját költségén tartandó tömő által a Muzeum számára el is készít¬ 
tetni, íly szép czél mellett az egylet létrejöttét óhajtjuk. 

J\ (Hajósok segély zö-egylete.) Az aradi hajósmesterek kölcsönös se-
gélyző-egyletet alapitanak. Alapszabályaikat már fölterjeszték a helytar¬ 
tóság elé. 

Közlekedés. 
O (Uj gőzösök.) Az ó-budai hajógyárban jelenleg két uj személyszál¬ 

litó gőzös épül, melyek még az öszszel megkezdendik járataikat. 
4- (A szegedi távirdai hivatalt) e napokban köték össze távirdai 

sodronyok által Szabadkával. 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (Halálos fejbeütés.) Szabadhegyen egy fiatal menyecske mintegy 

4Vi éves mostohagyermekét reggel fel akarván kelteni, midőn ez az első 
felhívásra nem akart szót fogadni, kezével ugy főbeütötte, hogy a gyermek 
azonnal szörnyet halt. A bonczolás alkalmával kitünt, hogy az ütés követ¬ 
keztében a gyermek gyenge fejében egy véredény szakadt meg s az okozta 
rögtöni halálát. A menyecske ijedtében elszaladt, de a keresésére küldött 
hajduk által Nyalkán elfogatott. 

£± (Öngyilkosság tüszurás által.) Győrött egy öreg nő, ki hosszabb 
idő óta köszvényben szenvedett, tűszurással vetett véget életének. Midőn 
felbonczolták, a tűt szivébe szúrva találták. 

0 (Tüzvész.) Tokajban e hó 3-án nagy tűzvész pusztitott, melynek 
mintegy 100 ház esett martalékul. 

Mi ujság ? 
j \ (Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedelemmel Karlinszky Nándor sz.-

fehérvári ügyvéd ,,Károlyfi:í-ra,, Förstner József, szintén sz.-fehérvári or¬ 
vos „Ligeti^-xe, Paukner István, vasmegyei pankóczi lakos „Dobosi"-ra,, 
Bach Fábián, győri lakos „Paíafci"-ra, Studnitska Ferencz, komáromme¬ 
gyei marczellházi tiszttartó „Forrási"-r& változtatták vezetékneveiket. 

-|- (Az aldunasor átalakításának terve) következő : A part szabályo¬ 
zása ez idén a görög templomig folytattatván, a Lloyd-épülettől a Bajzáth-
házig sétány fog készittetni, itt azonban uj házsor épül egész a Rupp- és 
Körmendy-féle házig. Innét a redoute-épület s az ,,Angol királynő" szál¬ 
loda előtt ismét sétány, ezután pedig uj házsor leend. E háztelkek a kikötő 
tovább építésének megkezdésekor azonnal kirnéretnek s eladatnak. Hogy a 
partszabályozás költségeire szükséges összeg előteremtessék, a feldunaso¬ 
ron is fog legközelebb 8 háztclek eladatni, melyek összesen 2042 • ölnyi 
tért foglalnak el; egy D öl 200 ftra van becsülve. 

© (A dologtalan csavargókat) ezentul havonkint négyszer fogja a ha¬ 
tóság Pestről kimustráltaim. Csakhogy az ily eljárásnak nem igen van óhaj¬ 
tott sikere, mert ha egyik kapun kiutasítják e naplopókat, a másik kapun 
megint szépen visszajőnek — ha ugyan lehet ott kapuról szólni, a hol nincs. 

A (Hazatért menekült.) Czapkay Imre Emil hazánkfia, ki 1849-ben 
hazájából kibujdosott, s időközben Philadelphiában magát orvossá képezte, 
legfelsőbb engedelemmel most visszatért Magyarországba, hol mint orvos 
kiván az emberiségnek használni. (Lapunk mult száma „Nyilt teré"-ben 
épen ő hozzá volt intézve felszólítás.) 

/^ (Az elbocsátott pesti reáltanárok Ugye) akként döntetett el, hogy 
az udv. kanczellária meghagyása szerint, Pest városa mindegyik tanárnak 
1000 ftot köteles fizetni. 

+ (Csörög a szarka.) Vendégeket kapunk : a bécsiek Szent István 
napjára kéjvonattal Pestre jőnek látogatóba. Lám mily szép egyetértésben 
élünk Bécscsel! 

+ (A rudas-fürdő sétányán) mult szerdán tartatott meg a Flóra¬ 
bál, nagyszámu, fényes vendégkoszoru részvéte mellett. Több külföldi ia 
volt jelen, nevezetesen három franczia s Gasser János, a hires bécsi szobrász, 
kik feltünő részvéttel kisérték a mulatság folyamát, különösen a szélea 
kedvvel kirakott csárdásokat; a francziák egyike tánczolt is. Nagyon meg 
voltak lepve ez idegen ország fiai, látva, hogy oly kis körben is oly számo¬ 
san találkoznak, kik a franczia nyelvet beszélik. Francziáink lelkesülten 
beszéltek hazánkról, s nem egy dicsérettel illeték a magyar nemzetet és a 
magyar — bort. 

/\ (Tóth Kálmán) a „Bolond Miska" közelebb lefoglalt két számáért 
f. hó 4-én katonai törvényszék elé állíttatott. Az itélet kihirdetését e na¬ 
pokban várják. 

4- (Tudományos körut.) Kubinyi Ferencz és Rómer Flóris, tudós ha¬ 
zánkfiai, nemsokára körutra indulnak Nógrádmegye összes régi várainak 
várromjai- s várhelyeinek régészeti s hadépitészeti szempontból leendő föl¬ 
vétele s térrajzainak egybegyűjtése végett. 

© (Hazafias adomány.) Girk György, pécsi püspök ő mlga a sz.-fe-
hérvári ásatások költségeire 40 ftot ajándékozott. 

+ (Villanyos lándsák.) A franczia lándsás katonák lándsáit hirszerint 
akként fogják elkészíteni, hogy az ellent csupa érintésükkel földre teritik. 
Eszerint minden franczia lándsás egy-egy haragvó Jupiter lesz, mennykő¬ 
vel kezében. 

0 (Ki mint vet, ugy arat.) Debreczenből tudósítanak minket: hogy 
az ottani kaszinó-egylet^ választmánya legközelebbi ülésében elhatározta, 
asztalairól a „Debreczeni Közlönyt" száműzni, mire egyebeken kivül azon 
czikk közlése adott okot, melyben Prépost István, a szerkesztő legbensőbb 
családi ügyeit, nevezetesen azt, hogy mint szöktetett el egy debreczeni 
leányt a szülői háztól, s miután a titkos összekelés megtörtént, mint hagyta 
el ez őt a házasság consumálása előtt stb. megfoghatlan cynismussal a 
közönség elé hozni nem pirult."Az efféléket még nyilvános törvényszékeknél 
is csak zárt ajtóknál tárgyalnák. 

0 (A kőbányai sertésólak,) melyek az ottani levegőt nagy kiterjedés¬ 
ben egészségtelenné teszik, a helytartótanács rendelete folytán más, félre¬ 
esőbb helyre fognak szállittatni. E szállitás még 1860-ban el volt rendelve, 
s most a pestvárosi hatóság oda utasittatott, hogy tegyen ez ügyben kime¬ 
ritő fölterjesztést a helytartósághoz, különösen aziránt, hogy kinek mulasz¬ 
tása által lőn elhanyagolva e rendelet végrehajtása. 

l\ (A Mohács mellett leégett „Pontus" romjai) e napokban szállíttattak 
O-Budára. Az elhamvadt gőzősnek még vasrészei is annyira meg vannak 
rongálva, hogy inkább valók czigány-kalapács alá, mint egy uj hajó fölsze¬ 
relésére. A társaság mintegy 230,000 ftot vesztett e gőzös elégése által. 

4- (A Kallabok szaporodnak.) A minap Badenben, legujabban pedig 
Karolinenthalban fogtak el egy postahivatalnokot, ki temérdek levelet sik¬ 
kasztott el, bizonyosan a közjó érdekében, mint Herr von Kallab. 

4- (Műkedvelői előadás.) Abrudbányán mult hó 27-én műkedvelők 
szavalati és zeneversenyt tartottak az ottani unitárius templom javára. Az 
eredmény igen fényes : 128 ft., l l db. arany s 16 db. ezÜ3ttallér maradt 
fenn tiszta jövedelműi a bevételből. 

4- (Ellinger elhagyja színházunkat,) még pedig legközelebb, hogy 
Rotterdamba menjen, a hova szerződtetve van. Hollósy Kornélia, Voggen-
huber Vilma, Ellinger, Bignio — mind elhagynak bennünket. Azon remény 
biztat, hogy a mint ők leptek mások helyébe, szintugy akadnak majd az ő 
„ürült nyomaikba" is uj és szeretetreméltó erők. Ez a világ forgandó. 

0 (Embervásár Kolozsvártt.) A ,,Korunk" irja, hogy Kolozsvártt a f. 
hó 1-én tartott vásáron egy szolgálatban levő asszony, állitólag szegénysége 
által kényszerítve, kisded gyermekét az épen ott időző komédiásoknak el 
akarta adni. 300 ftot kért érte, de a komédiások csík 100 ftot igértek, igy 
az alku rögtön nem jöhetvén létre, a rendőrség még jókor közbeléphetett, s 
az embertelen embervásár megakadályozta, az anyai érzelmeit megtagadott 
asszonyt pedig hűvösre kisérte. A „Korunk" e ritka esetet megemlítve, 
megjegyzi, hogy miu'án a kormány Kolozsvártt szülőházat nyitott, a gyer¬ 
mekek élelmezését azonban nehány hóval ezelött felmondotta, az ilyszerü 
eset nem lesz utolsó. Pedig elég egy sütetből egy lepény. 

© (Bécsi lapok kudarcza.) A bécsi „Presse,"' a mi kedves jóakarónk 
s a vele egy gyékényen áruló centralista lapok kárörömmel hirdették a 
magyar igazságszolgáltatás kisebbítésére, hogy Aradon egy zsidót addig 
vallattak a deresen, mig végre kiadta lelkét. Persze nagy volt az öröm 
Izraelben, vagyis a centralista lapok táburában, hogy ily barbarismusról 
vádolhattak bennünket, s felfuvalkodásukban még a magyar udv. kanczel-
láriát is megtámadták, mint a melynek felügyelete alatt íly esetek Is fordul¬ 
hatnak elő; sőt mi több, a dolog még csaknem interpellatio tárgyául ia szol¬ 
gált a Reichsrathban. Végre aztán kisült, mint maga a „Presse" is bevallja, 
hogy az egész, hegedüszóban szép mese; állitólag történt ugyan ilyféle eset 
valahol, de nem most, hanem ezelőtt három évvel, tehát még a Bach-rendszer 
virágzása alatt. A mi bécsi jó akaróink most az egyszer szép kudarczot val¬ 
lottak. A „Presse" ellen az „Alföld" szerint rágalmazás miatt pert indi¬ 
tanak. 

4- (Kincskeresők.) Emlitettük már, hogy Szilágy-Somlyón kincset 
keresnek; de hogy a kincsszomj annyira uralkodjék egy egész város fölött, 
mint ez most Sz.-Somlyóval történik, hogy az emberek e miatt még a me¬ 
zei munkákat is elhanyagolják, azt ugyan gyanítani sem mertük volna. Egy 
sz.-somlyói tudósitó a tényt következőleg irja le : Sz.-Somlyó városának 
tőszomszédjában, Perecsen községnek, hol a hires hagyma terem, egy héber 
polgára a közelebbi olasz háboruban mint osztrák katona szolgálván, tör¬ 
ténetesen elfogatott, 8 franczia hadi fogolylyá válván, hosszasabb időt Pá¬ 
risban töltött, — itten megismerkedve egy akkoriban ott lakó, de mint ér¬ 
tesültem, már a jobb világra költözött, rokkant osztrák katonával, kitől 
annak jött tudomására, hogy a sz.-somlyói Magura nevezetü hegyben 26 
egész szekér arany-pénz s kincs lenne régidő óta elásva, még pedig azon 
helyen, „hova piros pünkösd első napjának napfeljöttén, az átellenben levő 
hegy legelső árnyékát veti." A héber katona Párisból szerencsésen haza 
érkezvén, az elmult pünkösd első napján nem késett az érdekes helyet fel¬ 
keresni, s miután azt feltaláltnak vélte, az egész tényt Sz.-Somlyó városa 
tanácsának feljelentette; a tisztelt tanács a váratlan szerencsét felkarolva, 
miután a titok felfedezőjével bizonyos alkura lépett, a nagyszerü s dús ered¬ 
ménynyel kecsegtető munka megkezdése s folytatására actiákat nyitott, s 
csakhamar találván is erre hajlandó egyéneket, a nevezetes helyet, hová a 
titokfelfejtő héber katona lakását is kitette, keresztben s hoszszában ásni 
megkezdették, sőt mai napiglan is ássák. Azonban e csodahir a városban ha¬ 
mar elterjedt, s minthogy a tanácsbelieken kivül más emberek is szeretik a 
pénzt, egy más társulat is akadt, mely szintén megkezdette s folytatja is a 
kincsásást. 

4- (Az egyiptomi alkirály,) ki jelenleg Londonban időzik, ugyancsak 
rajta van, hogy az ottani delnők kegyébe jusson. Mielőtt ugyanis Londont 
elhagyná, mindegyik delnőnek, kivel ott léte alatt megismerkedett, értékes 
ékszereket küld ajándékba. Szerencséje, hogy nem európai, különben majd 
adna neki a felesége. 

A (Gyilkossági kisérlet szinpadon.) Salvini Tommaro, hires olasz szi¬ 
nész, nem rég majdnem mérgezés áldozata lett. Midőn előadás alatt az or¬ 
vosságot szerepéhez képest be akara venni, az első cseppnél oly iszonyu 
undort érzett, hogy letette csészéjét g nem ivott többet. A vizsgálatból kitünt, 
hogy az italba méreg volt vegyítve. Ugy vélik, hogy a mérgezés valamelyik 
irigy pályatársától eredt. 

4- (Vándormadarak.) Az Eazakamerikába bevándorlott cseheket kö¬ 
zelebb szállitják át ázsiai Oroszországba, hol az Amur torkolatánál enge¬ 
délyeztetett igen egészséges s a közlekedésre alkalmas lakhely. A czár 
100,000 ezüst rubelt adott nekik segélyül, s ezenfölül 20 évi adómentesség-
s egyéb kedvezményekről biztositá őket. — Olyanok ezek az atyafiak, mint 
a madár, mely bárhova repül, mindenütt otthon van. 

/\ (Emlék a „Marseillaiset szerzőjének.) Francziaországban Rouget 
de L'Isle-nek, a hires „Marseillaise" szerzőjének nagyszerü emléket tervez¬ 
nek, mely czélra nemcsak Francziaországban, hanem a külföldön is fognának 
adományok gyüjtetni, s egyes adomány nem lehetne több 10 centiménél 
flOO centimé = 40% ujkr), hogy igy minél többen vehessenek benne részt. 

4- (Fölebbezett itélet, fölebbezett büntetés.) Greger, a „Nar. Listy" 
szerkesztője, ki sajtóperében 4 havi börtönre s 1Ö00 ft. pénzbirságra itélte¬ 
tett, ezen itéletét fölebbezvén, azt nyerte vele, hogy a főtörvényszék is fö¬ 
lebbezett, még pedig ugy, hogy a börtönbüntetést 10 hónapra, a pénzbírsá¬ 
got pedig 300Ö ftra erneHe fölebb. Azért félt az egyszeri czigány a fölebbe-
zéstől. 

4- (Stroszmayer püspök) a „Wanderer" szerint, a szükölködő monte¬ 
negróiak és herczegovinaiak gyámolitására gyűjtéseket eszközlő zágrábi 
nőegyletnek 100 aranyat küldött. 

4- (A gr. Viczay-féle ireghi urodalmai) némelyek szerint hg. Eszter¬ 
házy Pál, mások szerint pedig a volt nápolyi király, megvette volna. 

+ (Szomoru vitézség.) Bécsben egy bérkocsis valamelyik éjjel épen 
istálló előtt feküdt, midőn 5 munkás éjfélután arra ment, s egyikök lá-az bát a bérkocsis kutyája megharapta. Midőn a megsebesült a miatt az eb 

tulajdonosát kérdőre vonta, ez felugrott s késével egyik munkásnak a hasát 
felhasitotta; azután a másikra rohant s annak szive táján 3 szurást tet t ; a 
harmadikat hátulról szurta meg; ekkor elejtvén kését, a negyediket kővel 
ugy ütötte fültőn, hogy az ájultán rogyott össze; végre az ötödiket öklö-
zéssel ugy megnyomorította, hogy nem tudta magát védeni. A nyomorul¬ 
tak valahogy hazavánszorogtak, s a bérkocsis is pedig ujra lefeküdt, s oly 
jóizüen aludt, hogy hajnalban csak a rendőrség ébresztette föl, hogy bör¬ 
tönbe kísérje. E közlemény olvasására kinek ne jutna eszébe a „hét sváb 
egy nyul ellen" ismeretes történet? 

4- (Pánszláv izgatás.) A bécsi „Fremdenblatt" irja, hogy Felső-
Magyarország több északi tót kerületében nehány ág. hitv. lelkész, s köztük 
a hires Hodzsa, a vallás köpenyébe burkolózva, vsszélyesen izgatnak a 
magyarságTTiuTonöseii a földesurak és nemesség ellen, daczára annak, hogy 
Hodzsa ellen pár hóval ezelőtt katonatörvényszéki vizsgálat rendeltetett, 
melylyel azonban még C3ak a kezdetnél vannak. Addig jár a korsó a kútra, 
mig benn nem törik. 

/\ (Löpor-fellobbanás.) A simmeríngi mezőn m. hó 29-én a lőporgyár, 
melyben 80 mázsa lőpor volt, ismeretlen okból fellobbant. Hatása rettenetes 
volt. A föld, hol a gyár állt, most egészen puszta, az épületnek nyoma sincs 
többé. A mennydörgésszerű robajra a gázvilág az egész helységben kialudt, 
a házajtók felpattantak s száz meg száz ablak zuzatott össze. A nagy rázkó¬ 
dás néhol még az alvókat is kivetette az ágyból. Az épület előtt egy őr állt, 
ki szintén áldozata lett a katastrophának. 

/^ (Adámosi Székely Bertalan,) kinek több történeti festménye oly 
nagy figyelmet ébresztett, Berlinből, hol önkiképzése végett tartózkodott, 
közelebb fővárosunkba tette át lakását. 

— (Erdélyből, Élőpatakról júl. 27-éröl irják) : Fürdőéletünk most 
van teljes virágzásában, bizonysága ennek az itteni pezsgő és forrongó élet. 
Nemcsak Erdély és a közel Oláhország, de még a távolabbi Spanyol- és 
Olaszországok is képviseltetnék itt kies Erdélyünk emez első rangu gyógy¬ 
helyén. A magyar közönség legnagyobb része ugyan már tovább utazott 
Kovászna és Borszékre, de azért folyvást ujabb és ujabb vendégeink érkez¬ 
nek, használandók az áldott természet itteni jótékonyságát. Ez utóbbi na¬ 
pokban különösen frissebb életet, a szokottnál nagyobb mozgékonyságot 
dott magyar zeneköltőnk Simonffy Kálmán ide érkezése. Meglátszott ez a 

sétatéren Pongrácz zenekarán, és esténkint mulatóhelyeinken a pohárko-
czintgatásokban. Simonffy, kinek természetesen szép és igaz magyar érzést 
lehelő dalaitól viszhangzanak kalákáink, mulatságaink bérezés hazánkban 
— nemcsak főbb urainknak, jelenlegi utaztában mindenfelé szivesen látott 
vendége, de mi is szereztünk neki nehány jó órát vendégszeretetünk és 
szives fogadásunkkal. Igyekezénk is tehetségünk szerint, kimutatni azt, 
mennyire szeretjük őt és szép dalait. Erdély, különösen annak mostani fiatal¬ 
sága szüntelen örömmel és lelkesedéssel gondol vissza azon szép napokra, 
melyeken vele személyesen is megismerkedhetett. Isten vezérelje őt tanul-
mányutjában tovább is szerencsével! J. 

Régi magyar szakácskönyv. 
(Vege.) 

43) Vágott tejes étek. Lisztet tégy táblára, verj bele vagy 2 tikmo-
nyat, sózd meg vagdald össze az tisztel, h >gy aprón legyen, az tejet meg¬ 
forrázd, és ugy habarjad az vágott lisztet belc,megvajazd, az savát jól meg¬ 
lásd : hogy fel adod akkor is megvajazd. 

44) Töltött köleskása. Az köleskását mosd meg, tedd fel egy széles 
vas fazékban, forrald fel, hogy megdagadjon egy kevéssé, de igen meg ne 
főzd, mert nem jó lészen, az száraz szitának töltsd ki az egyik karajára, 
más karajára, pedig tölts szép fehér lisztet, az kása hadd szivarkodjék, hogy 
ne legyen igen vizes, azt kevesenként kevergesd össze az liszttel, ez Osztán 
olyan lesz, mint az confreit : forrasz neki tejet, és ugy töltsd bele, de ne 
keverd gyakorta, mert elromol, megvajazd, az savát is meglásd, ne legyen 
felette sós. Hogy feladod, trágyázd meg fahéjas trágyával. 

45) Vizben főtt fánk. Egy itezényi tejet sózz meg, verj bele vagy 10 
tiknomyat, habarj bele szép fehér lisztet, hogy egy kicsinynyé sűrű legyen : 
egy öreg fazékban forrasz vizet neki, más kis vasfazékat kenj meg belől 
vajjal, mindenestől töltsd bele az habart tejet, tégy fölül vasfödőt, rakj 
arra szenet, főzd ugy, hogy jó kemény legyen, hogy kiveszed, metéld sze¬ 
letenként, rántsad meg szép tiszta vajban. Hogy feladod, vakarj nádmézet 
felül. 

46) Rétes-fánk. Vagy 8 tikmonyat verj szép tiszta lisztben, sózd meg, 
gyúrd meg erősen, azután lapítsd igen vékonyán, szélesen vajazd meg, ta¬ 
kard össze, takard mind össze, metéld apró darabokba, nyomjad össze, 
lapitsd meg körül metsző vassal, vajban szépen pirosan rántsad meg. 

47) Apró rétest igy csinálj : Az szép tiszta lisztet gyúrd össze meleg 
vizzel, gyengén sózd meg, mig nem az kezed alatt pattog, addig mind 
gyúrd : apróra szakaszd mint egy ludmony, kend felül vajjal, rakd tiszta 
tálba, hadd keljen melegen, azután igen vékonyán vonjad az asztalon, va¬ 
jazd meg és vakard meg nádmézzel, hintsd meg tengeri szőlővel, szépen 
takard össze, gömbölitsd össze ilyen módon < 8 Í l ^ l j | kend meg felül vajjal, 
rakd pirmatában, süsd meg pirosan, hogy feladd, vakard fölül nádmézzel. 

48) Olasz pogácsa. Az lisztben vert tikmonyat összegyúrd, felette 
kemény ue legyen, sózd meg vékonyán, lapitsd meg, kend meg jól vajjal, 
mindenütt vakard meg nádmézzel mind széllel: félig hintsd meg tengeri 
szőlővel, ugy takard össze, metéld apróra, csinálj pogácsát belőle, rakjad 
pirmatában, vajazd meg felül, süsd ugy, hogy piros legyen, fölül vakard 
nádmézzel, add fel. 

49) Ostyabéles-csinálás. Törj meg mondolát réz mozsárban apróra, ha 
jól megtörik, vedd ki, tedd egy tálba, verj bele tikmony fejérét, vakarj 
nádmézet bele, hogy édes legyen. Azután töltsd bele az ostyát, egy ostyát, 
kenj a másikra, borítsd be, ha nagy az ostya, mesd kétfelé, csinálj igen Mg 
tésztácskát neki, sáfrányozd meg, csak az karaját mártsad az tésztába, 
ugy hánynyad az jó forró vajba, hogy feladod, vakarj nádmézet felül. 

Koldus-U. Igen igen bőven hagymát borban kell föltenni, és bele kell 
vetni malosa és tengeri szőlőt, bele kell tölteni eczetet, mézet, borsot, sáf¬ 
rányt, gyömbért, szerecsendió-virággal egybe. 

Székfüves-lé. Egy kis kenyérbelet borban kell feltenni, osztán mézet 
és eczetet, borsot, székfüvet kell bele vetni. 

Pástélom lé. Mikor az tikot felteszik, tegyenek bele petreselmet gyö¬ 
kerestől bőven, vereshagymát szélesen, vajat, mayordnnát borsot, szerecsen¬ 
dióvirágot, gyömbért. 

Lengyel étek. Apró velling almát borban tégy fel, egyszersmind tégy 
bele tengeri és malosa szőlőt, mézet, vajat, borsot, gyömbért, szerecseny-
dió virágot. 

Despot-lé. Kenyeret, veres hagymát és tárkont kell az tehénhus levé¬ 
ben, főzni, mely minekutána megfő, borsot, sáfrányt és kevés gyömbért 
kell beletenni, és eczetet is beletölteni. — Egykoru kéziratról közli 

Mező-Telegdi Miskolczy Károly. 
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Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, aug. 1. „XI. Lajos." Szomorujáték 5 felv. Irta Delavigne Káz¬ 

mér. A ravasz király e müben oly erős vonásokkal van ecsetelve, hogy a 
többi alaktól egészen elvonja figyelmünket, melyek csak ugy tünnek fel XI. 
Lajos mellett, mint egy arczképén a háttér gyanánt oda mázolt tájék. íly 
szereppel csakis ugy lehet teljes hatást előidézni, ha kitünő jellemábrá¬ 
zoló által személyesittetik. íly müvész gyanánt örömmel emeljük ki Tóth 
Józsefet, kinek a czimszerepben ma is volt alkalma.kiváló alakitó tehetségét 
ragyogfatni. 

Szombat, aug. 2. Marczell Béla, a kolozsvári nemzeti szinház tagja 
íb'llápteül : „Zsidóaö." Opera 5 felv. Zenéjét szerzé Hslavy. A fiatal vendég¬ 
énekes csinos bariton hanggal bir, de még egy kis időre van szüksége, 
hogy magát jogosan müvésznek tarthassa. A templarius szerepét éneklé. A 
közönség buzditólag fogadta. Voggenhuber Vilma, mint „Reccha" és Ellin¬ 
ger, mint „Eleazár,íl melyet kitünőleg szokott szemályesitni, érdemlett 
tapsokban részesültek. 

Vasárnap, aug. 3. „A czigány." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szig¬ 
ligeti. Priell Kornélia hosszabb távollét után ma lépett fel először. 

Hétfő, aug. 4. „Londoni arszlánok." Vigjáték 5 felv. A jól előadott 
vigjáték jól mulattatta a csekély számu közönséget. 

Kedd, aug. 5. Marczell Béla föllépteül : „Mártha." Vigopera 3 felv. 
Flotoiclól. Az előadás nem a legjobban ment. Markovics Ilkának a czimsze¬ 
rep helyenként jól sikerült. Marczell középszerű sikkerrel müködött közre. 

Szerda, aug" G. „Garrick Bristolban." Vigjáték 4 felv. Régi, elkop¬ 
tatott darab. 

Csütörtök, aug. 7. ,,Denis ur és neje," és „Az elizondoi leány." Ope¬ 
rettek. 

Budai népszinház. 
Aug. 1. „Tűz a zárdában," és „Robin orvos," egy felvonásos vigjáté-

kok. A mai előadásban csupán Mátrai Mari, ki mindkét darabban játszott, 
s Molnár, ki a „Robin orvos"-ban, mint Garrick működött közre, — érde¬ 
mesek a fölemlitésre. Gonda ez utóbbi darabban „Jackson" szerepét adta, 
de oly roszul tudta azt, hogy minden harmadik szavánál megakadt, íly 
hanyagság méltán boszantja a közönséget. 

Aug. 2. „Özvegy és "proletár," és .,Angolosan." Vígjátékok. 
Aug. 3. „Kemény Simon." Szomorujáték 2 felvonásban. 
Aug. 4. „A lepecsételt polgármester." Bohózat 2 felv. „Becsületszó." 

Vigjáték 1 felv. Szigetitől. 
Aug. 5. „Fehér Othello," s „0 nem féltékeny." Vígjátékok. A Füred¬ 

ről visszaérkezett Molnárnét koszoruval, s Dósát tapssal üdvözölte a kö¬ 
zönség. 

Aug. 6. „Szerelem és örökség/' Vigjáték, 2 felv. Felvonások előtt és 
után tiroli, majd olasz magántánczczal mulattatták a közönséget. De legna¬ 
gyobb tetszésben részesült a „kettős magyartáncz," melyet Horváth Károly 
és Kurlander Berta nagy ügyességgel lejtett. 

Aug. 7. „Ördög naplója." Vigjáték 5 felvonásban. 

SAKKJÁTÉK. 
137-ik sz. feladvány. — Kovács La jos tó l (B.-Újvároson). 

Sötét. 

» b o d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 132-ik számu feladvány megfejtése. 
(Dióssy Lászlótól Sz.-Mihály-üron.) 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Török-Szent-Miklóson : Frankl A. — Gyepesen : Kun Sándor. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly — Parabutyban : Rothfeld József. — B.-Újvároson: 
Kovács Lajos. — Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Jánosiban : Keszler István. 

Világos. 
1) H d 5 — c 3 
2) V b 6 - c 5 : f 
8) F c 1 - e 3 ^ 

satét. 
H g 2 — f 4 A) 
K d 4 — c 5 : 

Világos. A) Sötét. 
1) tetszés szerint 
2) V b 6 — d 6 f K d 4 — c 3 : 
3) V il 6 — d 3 jr. 

A sakk-gyülés Londonban. 
Emlitettük, hogy a világkiállítással kapcsolatban, a sakkra, a játékok királyára is 

kiterjedt a figyelem. Angolhon nagyjai, lordjai, s köztök a Manchesteri herczeg, a költ-
eégek fedezésére 600 font sterlinget irtak alá. Igy alakult egy sakk-gyülés, mely által a 
sakkélet nagyobb lendületet nyert nemcsak Londonban, hanem mindenütt, hol e nemes 
játéknak barátai vannak. Igy jött létre egy „nagy torna", mely nagyszerűségre az 
1852-ikit is fölülmulja, mely alkalommal a magyar nevet Szen oly nagy dicsőséggel 
képviselte. Igy lőn hat rendbeli dijullOO, 50, 30,15,10, 5 font sterling a győzök számára 
kitüzve, melyekért a íöld legerősebb játékosai közöl 14-en küzdöttek egymás között egy-
egy játszmában. Az első dijat Anderssen boroszlói tanár nyerte el, — a másodikat az 
amerikai Paulsen, — harmadikat Oicen, London egyik külvárosának lelkésze, — negye¬ 
diket Dublin legerősebb játékosa Mac Donnell. Az eredmény egészben véve következő : 

Anderssen nyert 12, vesztett 1 játszmát, 
Paulsen 
Owen 
M'Donnell 
Dubois 
Steinitz 

A „London News" különösnek találja, hogy Löioenlhal, a magyar, épen akkor 
hagyta félben a versenyt, midőn a legerősebb játékosok kö.'.ől négyet már megvert, s a 
csatasorban egyetlen volt, ki még játszmát nem vszített. Az ötödik és hatodik dijért az 
o!asz Dubois és a bécsi Steinitz ujra versenyeznek egymással, 

Ezenkivül még egy m:í ik kisebb verseny is van folyamatban, szintén hat juta¬ 
lommal. Itt a játékosokat sors szerint pá: ózzák össze, s a vesztes kidől, mig a győzők 
ujra sorsolnak. 

A feladvány-varsenyre közel 450 mü érkezett be, 80 szerzőtől. Az eredményt 
szintén közölni fogjuk. 

» l l 
„ 10 
„ 9 
» 8 
» 8 

1) 

11 

n 
i i 

n 

2 
8 
4 
5 
5 

Barnes nyert 7, vesztett 6 játszmát, 
Hannah „ 7 „ 6 „ 
Mongredien „ 4 „ 9 ,, 
Robey „ 2 „ ll 
Greén „ 1 „ 12 „ 

Deacon, Blackburne, Löwenthal visszaléptek, 

fíaer&esstöi mondanivaló. 
6143. Debreczen. K. Csak ott nem volt ön, a hol kellett volna, a V. U. szerk, iro¬ 

dájában Es az a közel szomszédsági Valóban kipótolhatlan. — A megbízásban igen szi¬ 
vesenjárunk el s legközelebb tán már irhaijuk az eredményt. A tervet igen jó gondolat¬ 
nak találjuk, de attól tartunk, hogy Pesten hiában fogjuk keresni az illető müvészt. 

6144. Pozsony. Dr. Bardócz L. Egy régi barátja nevében kérjük ön lakását s 
pontos czirazetét. 

6145. Fiume. R. A. A kö/.lem.my már más lapokban megjelent, s nekünk kissé 
terjedelmes. A korábbi ügyet talán jobb volna a feledésnek átadni. 

G146 Szerencs. M. D. A terv teljesen birja rokonszenvünket, de bármi czikk 
felett látatlanul nem hoahaíunk itéletet. Megjelenés esetében a szokott tisiteletdij, 
természetes. 

6147. Kunszetitmikiós. Bors K. Mi megvigasztalódunk. 
4148. Taszár. J. G Magánlevél. 
6149 Kassa. P. M. A magyar irói segélypénztár számára rendezendő sorsjátékra, 

melynek huzása nov. 29-én lesz, bizonyosan ott is elegendő számmal lesznek kaphatók 
50 kros sorsjegyek. Különben megrendelésre szerkesztőségünk is szolgálhat akármeny-
nyivel. 

6150. London. M. S. Rendkivül örvendtünk a találkozásnak. A közlésnek, fájda¬ 
lom, bővebb hasznát nem vehettük. A P. U.-ban röviden közlött tény elmondásából áll 
minden, mit tehettünk. Később egyszer még visszatérhetünk e tárgyra. 

6151. Mezőberény. B.B. Csupán a „terjedelemről1* volt szó; minden más magya¬ 
rázat szavaink félreértése volna Az sokszor nagy nehézségekkel jár, miknek leküzdése 
nem mindig függ csupán „akaratunkétól. Nem mondtunk tehát le a közlőiről, de csak 
ugy — ha lehet. Az uj küldeményt köszönettel vettük. 

6152 Kajdacs. Cs. Zs. A tárgy igen korszerű. Reméljük, előbb boldogulhatunk 
vele, mint az eddigiekkel, melyek hibájukon kivül várják oly soká a feltámadás napját. 

6153. Sopron. Z. L. Becsüljük on nemes érdekeltségét. Biztositlmtjuk, hogy a 
nemzeti szinház 25 éves jubilaeuma alkalmával elöadandó költői müvet, a szerző Jókai 
Mór szivességéből lapunk fogja közleni. 

Augusztus 
10 [Vasár. 
11 Hétfő 

Kedd 
Szer. 
C^öt. 
Péntek 

16 Szomb. 

EOLör.vér. 
Zsuzsanna 
Klára szüz 
Ipoly, Kőnk. 
Özséb, Atan. 
BA.menny 
Rókus, Jácz. 

E 8 Lőr. 
ZsuzsaT 
J Klára 
Vidorka 
öszéb 
Napol. 
Jáczintk 

Julius (ó) 
29 G 9 Kall. 
30 Szilas 
31 Eudocim. 
1 Aug.B.A. 
2 böjt kezd. 
3 Izsák 
4 Aristárch 

A.Ro 
14 Lőr. 
15 K.ö. 
16 Klar 
17 Ipol 
18 özs. 
19 Nap 
20Sab 

© Nap¬ 
kelet 

ó. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

p. 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 

nyüg 

0 . 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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20 
18 
16 
14 
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7 
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9 
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17 
40 
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26 
50 
16 
46 

[. 
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5 
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7 
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24 
39! 
531 

4 
12 
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T A R T A L O M . 
Hollósy Kornélia (arczkép). — A jövevény. Tompa Mihály. — Tollrajzok a tengeri 

életből (folytatás). — Képek a hazai népéletből. XXIII. Somogyi juhászbojtár. — Az 
amerikai vadlovak (képpel). — Látogatás az akadémiai palota telkén (vége). P A. — 
A repczeféieg (vége). Czirfusz Ferencz. — Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház 
és iskola. — Ipar, gazdaság, ktreskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — 
Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? — Régi magyar szakácskönyv (vége). — 
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. 
— Heti naptár. 

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

Kiadó-tnlajdonos H«ckena*t ©OBBtáy. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt. Pesten 1862. 

33-ik szám. 

Pest, augusztus 17-én 1862 

C z i g l e r A n t a l . 

távozott körükből. 
végnapján kisérte Gyulán szép számu közönség id. 

talt az örök nyugodalomra. Öszinte részvét, és mély 
„ párosult fájdalom között váltunk meg a 95 éves aggas¬ 

tyán földi maradványaitól. Ü, ki három nemzedéket tulélt, kény¬ 
telen volt végre szintén leróni a halandóság adóját. Meglehet, 
kevesek elött lesz ismeretes e név; de nem is egyedül azok ked 
véért látnak e sorok napvilágot, kik szerencsések voltak őt szemé¬ 
lyesen ismerni. Ezek ugyis csak tisztelettel emlékeznek az öreg 
urra. Czélom az : hogy azoknak, kik helyi vagy más egyéb viszo-

ki 

»**«,- ..v... és gazdasági épület, 
mehádiai Herkules-fürdőkben a Ferencz udvar az ö müve. 

Rendes lakása Gyulán volt ugyan, de mégis életének leg¬ 
több s legszebb napját Kígyóson töltötte id. gr. Wenckheim József-

' nél és késöbb ennek Krisztina leányánál; ez uraságnak szakadat-
I lanul 60 éven keresztül volt építőmestere. Egyik kirándulásakor 
épen e pusztán találta öt a halál is. Müvészete gyakorlatán kivül 
gazdászattal, de különösen marhatenyésztéssel is foglalkozott, és 
számos éven keresztül gabona- és sertéskereskedést is üzött. 

Különösen jellemzi Cziglert a lankadatlan tevékenység és 
egész az önfeláldozásig kész emberszeretet. Két ritka és becsü-

lankadatlan munkált, gyüjtött, se¬ 
gitett, fáradott s bár külföldi ere¬ 
detü családból származik, mind 
végig e haza hü fia volt. 

Czigler Antal bevándorlott 
sveiczi család sarjadéka, szüle¬ 
tett 1767-ben jún. 13-án Cserevi-
tsen, Szerémmegye egyik mezővá¬ 
rosában. II. József császár alatt az 
utolsó török háboruban jelen volt 
Belgrád (1789. okt. 9.) és Szendrö 
ostrománál. E váraknak a vitéz 
Laudon tábornok általi bevétele 
után szülővárosa által a katonai 
szíjgyártó-legénységnek felügyele¬ 
tével bízatott meg. 

Késöbb a technikai szaknak 
szentelvén magát, Pestre ment, s 
ott a Rókus-kórháznál, mint má-
sodfelügyelö alkalmaztatott, a hon¬ 
nan a gyulai nagy tüzvész után, 
mely ugyszolván az egész várost 
elhamvasztotta (1801.) a nevezett 
városba hivatott gr. Wenckheim 
Ferencz által a szintén l e é g e t t 
urasági kastély megújítására. A 
mesteri jogot megnyervén, e vi¬ 
déken müködött ő aztán állandóan, 
mint épitész, ernyedetlen munkás¬ 
ságban, egész f. évi május 29-kén 
bekövetkezett haláláig. Tettdús 
élete folytán épitett 25 templo- C Z I G L E R A N T A L 

tyán végnapjaiban is oly tevékeny¬ 
séget fejtett ki, mely számtalan 
fiatalabb embert megszégyenit. Té¬ 
len nyáron 4 órakor kelt föl. Rajta 
is beteljesedett, hogy a ki korán 
kel, aranyat nyer, mert munkás¬ 
ságának jutalma hosszu élet lett, 
olyan hosszu, mely napjainkban a 
legnagyobb ritkaságok közé tarto¬ 
zik, s apróbb kellemetlenségeket 
kivéve, egész életén át nem volt 
beteg, és szemüveg nélkül olvasott. 

Minő emberszerető volt, kitet¬ 
szik nagyszerü segélyezéseiből a 
nagy éhségkor (1817. és 1818.), a 
midőn is több száz köbölre menő 
életet osztott ki a szükölködők kö¬ 
zött, s különben is akkor volt leg¬ 
nagyobb öröme, ha másokat pénz¬ 
zel, t a n á c s c s a l vagy más egyéb 
módon segíthetett, Nem feledke¬ 
zett meg Isten dicsőségéről sem, a 
többi között mutatja ezt a gyulai 
szentháromság-kápolna előtt általa 
fel állíttatott csinos kereszt bronz¬ 
feszülettel. — Ritka jószívűségének 
tulaj donitható, hogy agg napjaiban, 
midőn már jól érdemlett nyugalmát 
élvezheté vala, daczára egykori jó¬ 
kora vagyonának, majdnem a min¬ 
dennapi szükséggel küzdött. Az pl-

Kilenczedik évi folyam. 


