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Nyolczadik évi folyam.

5813. Reményljünk. A verscsomó olvasásától elment a kedvünk, a mint mindjárt
tében, ügyesen összeállitott egyveleg adatott, melynek részletei komolyak
a szép haza,
már
és tréfásak valának, u. m. „Mátyus király halála" Szigligeti drámája után; az első versszakban e nyelvtani szörny-rimet olvastuk:
Ha elriasztott jóakaratunk visszakerül, majd talán még tovább lapozgatunk
jelenetek a „Pünkösdi királynéból" és a „Peleskei nótáriusból", záradékul elkárhozal"
a küldeményben. Addig is boldog uj esztendőt!
„Pannonia diadala" jól sikerült, görög tüzű allegória. Másnap ez előadás
5814. T. tudósítóinknak a vidéken. Kérjük önöket, hogy az adó-exekutiókat
kisebb közönség előtt ismételtetett. Vasárnap ismét roppant közönség. illetőleg csupán csak tények előadására szoritkozni, s az illető észrevételek megtételét a
A „Ludas Matyi" czimü régi népszínmű adatott, uj átdolgozással. Sok kegyes olvasóra bizni sziveskedjenek. Igy kivánja azt most a felettünk uralgó fátum. —
volt alkalmunk, ez uj találmánynyal szemtől szembe is megismerkedni. Épen
bohóság, tréfa, jó kedv és zajos tetszés. A szinpadon sok jó igyekezet. Különben
midőn e sorokat Írogattuk, állitott be a Vasárnapi Ujság kiadói hajlékába egynehány
Hétfőn és csütörtökön ismét két Szigligetiféle népszínmű : „Zsidó" és „Szö¬ szuronyos praenumerans, reklamálván az elmaradt számokat. Majd csak eligazitják velök
kött katona" — jó előadással. A többi estéket holmi „Notredamei to¬is a dolgot. Addig is papirosban és nyomdai festékben nem láthatnak ott szükséget, —
ronyőr" és „Kronsteini harczjáték"-íé\e rém- és unalomdrámák töl¬ a a szomszédban van az „Üstökös" a ki mulatságaikról is gondoskodhatik
tötték be, melyek sem nem tetszenek, sem kedvvel nem játszatnak. Ha¬
nem, ugy látszik, az igazgató. végig próbálgatja a budai közönség gusz¬
NAPTÁR.
tusát ; s végig mutogatja, az ő társulata is mire képes és nem képes. Jól
teszi. Hanem azért várjuk azokat az uj eredeti népszínműveket, melyek elő¬
©Nap¬
C Hold¬
HoKatholik. és Protest. Gőr. -orosz
Izraelit,
adása e napokban indult meg.
naptár

es betinap

Szerkesztői mondanivaló.
580/). Darány. Óhajtását szivesen teljesítjük, s intézkedtünk, hogy jövő hó köze¬
péig a kivánt példányok ön kezében legyenek.
5806. Losoncz. P. Vettük a csinos rajzokat. Ezekkel már boldogulhatunk, a mint¬
hogy azonnal munkába is vétettek. Ha első izben mindjárt ily küldeményt kapunk, eddig
rég tul vagyunk a dolgon.
5807. Sárospatak. Dr. S. Levelünk „közbejött akadályoknál fogva" elkésett; de
eddig bizonyosan kézhez jutott. Közel találkozásig.
5808. Bessenyöi puszta. B. S. A panasz tárgya kiadó-hivatalunkban elintéztetett
A két lap deczember végeig jár.
5809. lI. Rákóczy Ferencz búcsúja. Még ha külformára nézve tökéletesebb
volna is, tárgyánál fogva most nem közölhető. Experto crede Alberto.
5810. Fekete L. A Szkalnitzky szép terve szerint épülő debreczeni szinház rajzát
birjuk, s mihelyt az alapkő ünnepélyes letételének ideje meg lesz határozva, azonnal
közölni fogjuk. Követni fogja a pesti redout gyönyörü epületének rajza. Ez utóbbi valódi
disze lesz a pesti Duna-partnak. Mint eddig is tapasztalhatta ön, a hazai épitészet fejlő¬
dését, haladását folytonos figyelemmel kisérjük, s igen örvendünk, ha szerény közlö¬
nyünk által is e téren a jó izlést és ismereteket terjeszthetjük. Közelebb egy derék uj
falusi iskola rajzát fogjuk hozni.
5811. Privigye. A. Gy. A város határában talált római és magyar régi pénzeket
Tettük s a n. Muzeumnak át fogjuk szolgáltatni. A tudósitást közelebb.
5812. Éji ábránd. Szép alapeszme; a verselésben könnyüség, — de a compositio
zavart, a kivitel gyönge. Minő erőtetett, természetien kép p. o. midőn a hulló csillagról
azt mondja : ,,Ez hazámnak lelke!" Még ha fölfelé futna, ugy csak meg lehetne vala¬
hogy engedni.
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A Vasárnapi Ujsáir hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzjmi. — Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.)

TARTALOM.
Máté István, néptanitó (arezkép). — A történet olvasásakor. Dalmady Gyé'zö. —
A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór. — Pestről a középponti Kárpátok felé és
vissza (folytatás, képekkel). — Hévmérő. — Madártanya északon. — Böngészet az élet
és tudomány mezején. — Erdélyi magyar levelek a XVTI-ik századból. — Tárház : A
kakas-ünnep Hétfaluban. Zajzoni. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Egy¬
veleg. — Sakkjáték. — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-utcza 1. sz.)
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Előfizetési fölhívás "S3J

Vasárnapi Ujság ^Politikai Újdonságok
1861-ik évi utolsó negyedére.

Elöfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordáivá, vagy postai bérmentes küldéssel)

évnegyedre, azaz : oktober—decemberre
félévre, azaz : oktober—mártiusra 1861—1862

. . 2 ft. 50 kr.
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A pénzek bérmentes küldése kéretik.
IPolitikai Újdonságok
Az 1861. évi II. félévi folyamból teljes számu i wiévre 2 ft. 50 kr.
Évnegyedre 1 ft.25 kr.
példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten,
egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
JíiadJ-tulajdonoB Heckenast (.inztaY. — Nyomtatja Kaudtrer és Heckenast, egyetem-nteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Pest, oktober 27-én 1861.

Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. jutánk. A nap elsö sugaraival mi is üdvözlők e fölföldi csinos
mintegy 12,000 lakossal biró — városunk szép épületeit, melyek
között különös figyelmet gerjeszt a nagy kiterjedésü püspöki
XV. Selmecr, sept. 12-én, 1860. Óvár, mit tegnap a sötétség lak, az aránylag csekély külsejű székesegyház, a nagy plébániai
és sürü esőzés miatt nem láthattunk, az idézett „M. Természetbarát" templom s főleg a hozzákapcsolt góth egyház, melynek rajzát
füzete szerint már régi bányatelep. Ugyanis 1006-ban már mint közelebb hozandjuk; müvészi keresztelő-medenczéjét a Vas. Uis.
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latott. Nem
nagyszerüsé¬
ártana, kissé
gében müköSelmeczi k á l v á r i a .
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dik. Itt huzalgyár, ott érezválaszdák, amott faszállitó vizrekeszek- met fordítani ez épületre, annyival inkább, minthogy kétségkivül
kel találkozunk, melyek mindinkább azon meggyőződésre birják itt tartattak több izben az országgyülések, Bethlen királylyá válasz¬
az észlelőt, hogy Zólyommegye iparunk jeles képviselője. Itt kő, tása stb. Föltünő, hogy e vár hajdani sorsáról e város még tisztesb
fa, viz, szóval minden tökésittetik, mely aztán dús kamatokat hoz1 lakói sem tudtak részleteket mondani!
— a külföldnek! Sic vos non vobis!
Diszes az ezen épületek elött levö sétány és az aVvaT*^emíly iparépületek sorai között Bészterczebánya falai körébe; ben álló katholikus gymnasium épülete, mely hazánk "
(Folytatás.)
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tanépületei közé tartozik s legujabb időben épült. — Ertesitvényeiböl tudjuk, bogy 8 év óta német cseh államgymnashimrná
alakíttatott át, és hogy ifjuságának száma 8. osztályban 179-re
megy, mire önként azon kérdés villan meg elménkb.-n, vajjon mi
oka lehet, hogy az utolsó évtizedben nagy költséggel állitott és
font ártott, államgymnasiuinokban az ifjuság száma mindenütt
csekély? •— En a nemzetiség háttérbeszoritásának tulajdonitom.
Említendő még a megyeház, a prot. imaház és tanintézet stb.
Piacza élénk, és meglepő vala sept. 12-én aprószeinü, de igen
édes eseresnyét nemcsak láthatni, hanem ehetni is. (Beszterczebánya város rajzát 1. a V. U. 1857. évi, 36 számában.)
Rövid egy órai fürkészet után Hajnik falun át tovább folyta¬
tók utunkat a mindig kellemesbbé és szelídebbé váló tájon, hol a
komor fenyvesek, kellemeá bükk, nyir söt vaezkorfákkal váltatnak
föl. Balra a hegyek oldalán a Garamtól, és országuttól kis félórá¬
nyira Szliáa fürdőhely csinos épületei mosolyognak az utasra, s
ligetei mintegy csalogatják az üditö források szinhelyére az em¬
bert. Ott, mint tudjuk, közös tükrökben történvén a fürdés, ez
még a társalgás kellemei által is füszereztetik. 8 forrásának hév¬
mérséklete 2 0 - 2 5 ° R. 4 ezen források közül iható vizzel szolgál.
Mindezek a „M. Term. barát" szerint „szénszavas alkalikus sós
vasvizek, s a Józsefforrás, összehasonlítva az európai hirü aczélforrásokkal
0.80 részszel több vasat tartalmaz, mint a kül¬
földi források legerösbike : Rippoldsau (Badenben.) Szliács tehát
nemcsak honunknak, hanem Európának természeti ritkaságai közé
tartozik, s még is a látogatók száma aránylag mily kevés! Egyéb¬
iránt jeles tulajdonairól személyesen meg nem győződhetvén cz
alkalommal, bővebb ismertetését másokra vagy máskorra ha¬
gyom, itt egyedül a Vas. Ujs. 1858. 39. számában közlött rajzára
figyelmeztetvén

i

— Tovább haladván, szemünkbe ötlik a vidéket költőivé eme¬
lő, s nemzeti nagylétünk korszakában N. Lajos által épült Zólyom
vára, melynek azonban elsö épitöj--. (Kerékgyártó Magy- niiv. tört.
132. 1.) Bors vezér vala 892-beu. Úttervünk azonban Selmecz
felé intett, s igy e várnak csak multját) s lakható jelenén mereng¬
vén (1. rajzát Vas. Ujs. 1857. IG. sz.), Hite* és Koz"l>űk helysége¬
ken keresztül Hont vármegyébe jutánk, melynek itteni faszegény
hegyei rendkivüli ellentétet képeznek az eddigi tájakkal, s mint¬
egy gyanittatják a föld gyomrában rejlő kincseket. S ime csakha¬
mar előbukkant országunk egyik büszkeségének, az arany- és
ezüst dús bányaváros elhíresült kálváriája. Siettünk tehát Béla¬
bányán át, mely Selmeczczel egy hatóságot képez, s hol igen tisz¬
tes góth egyház, s több érczolvaszda van, a meredek uton, bár
;i-isan, azon Selmeci kapuján b -vonulni, hol a bányászat mintegy
L'IKJO év óta űzetik, hol 745-ben (Palugyai J. Magyarorsz. leirása
IV. köt. 787 1.) morva-szlávok várost épitenek, hová sz. Istvánunk
szász bányászokat hitt a bányák mivelésére, kiket a tatárok szetüzvén, IV. Béla édesgetett vissza mindenféle kiváltságokkal,
melyeket a hon második alapitója tán csak szükségszülte engedé¬
kenységből német nyelven fogalmazott okmányban engedménye¬
zett nekik 1
(K.,yt.

Nap leáldozásakor.
Végzé a nap utját tündöklőn ragyogva,
A sötét felhőket meg-megaranyozva;
A sürü felhőkön százszor általtörve,
Szivárványt bocsátva a fekete földre.
Most fényes szárnyait mélyen leeresztve
Lebeg az ég szélin imádkozó ajkkal;
Csöndes szellő hordja imádságát szerte :
S vÍ8zhangzik a berek, suttog a lomb halkal.
Nézem szemeimmel a tenger habjába',
Gyöngyöt szed odalenn fénykoronájába;
Nézem szemeimmel a zsengő fűszálon —
S gyöngyeit idefenn lerakva találom.
Nézem az égen is, tüzes arcza éget,
Égeti a szivem s lelkemet gyulasztja, —
Két szemem szikrázik, keresné a veget
S ködbe vész a látkör : keresni mi haszna!?
Oh! mi fenséges volt leáldozásában,
Kialudt, elaludt a tenger habjában.
Csókot hint utána az ég, a pirosló,
Ráborul aztán a csillagos koporsó

Néma lesz a világ, szívverése lassul,
Egy csöndes sóhajtás száll el csak az égre;
A csendes sóhajtás kérdi a csillagtul :
Hosszu lesz c álmunk, virrad-c az éjre? . . .
Képzeletem az éj titkába eresztve;
Fölrezzenck mindjárt a csapodár neszre :
Repül a vak bagoly szárnyain a vésznek,
Csipog a madárfi : odavan a fészek.
Megzördül a szikla, a vad foga esetten,
Üzi a fene éh s kölyke nyöszörgése, —
Kirohan s a liget csere, bokra, menten
Lcborul előtte gyáva remegőssel.
Alarczos alakok rémületes árnyként,
— Sóhajtva az éjet, gyülölve a napfényt —
Megszállják a határt s fölverik a csendet,
A csendet, mely után minden sziv esengett.
Tűzvész, gyilok, orzás. szüzek gyalázása,
Sirok feltörése, templomok rablása,
Borzasztó lesz cz éj! S annyi pusztulásra
Ha jő a virradat, lesz-e, a ki lássa?

meg a higany, melyeket a levegőből magába vett. De, hát ha más fémek vezhető. Erre már a fagypont körül sokkal alkalmasabb, mint a higanyhév¬
vannak közé vegyülve, hogyan kell ezektől megtisztitani? Legjobb és leg¬ mérő, mert itt töltelékje egyenletesebben terjed ki. De még ezzel sem lehet
egyszerűbb azt higitott, de tiszta salétromsavval (választó viz) sokáig és minden hideget megmerni,melyet eddigelé mesterségesen előállítottak; mert
több izben felrázni. Hogy az eljárás sükeresebb legyen, még jobb a higanyt nyulóssá, nyálkássá lesz, midőn aztán egyenletes kiterjedését elveszti. Ily
nehány hétig a savval együtt hagyni, majd nehányszor lepárolt vizzel, hideg péld, ha egyenlő sulyu havat és kénsavat (vitriol) összekeverünk
melyet minden gyógyszertárban kapni, kimosni, végre jól megszáraztani. A (=41° R.), különben a természet is állit elő ily hideget, péld. a föld északt
higany megtisztításának még sok módja van; de mindenik bonyolodottabb, tájain. A legnagyobb hideg, melyet eddig előállítottak, a szénsavnak és légés igy nehezebb, mint az itt előadott. Ugyanazért ebből elég legyen ennyi. élecsnek szilárd állapotba átmenténél történik (=100° C ) . Innen a legal¬
Hát a higanyt hogy lehet azon sziiknyilásu csőbe önteni? Nem más¬ kalmasabb hidegmérő, melyet Fleischl talált fel, iblanynyal violafestett \ó<zképen, mint mesterségesen. A csőt és gömbjét szeszlámpa felett megmele- élecset tartalmaz, s szerkezetére nézve a higanyhévmérővel megegyez.
gitjük, ez által azokban a léget megritkitjuk ; most a cső nyilt végét a
Minthogy a higany -J-3600 C-nál forr, s gyakran ennél nagyobb me¬
higanyba mártjuk, a külső lég sűrűbb levén, mint a cső- és golyóbeli, az a leget is kell megmérni, péld. az érczolvasztó kemenezékét, üveghutakor,
higanyt a csőbe és golyóba tolja, mindaddig, mig u külső és belső lég
porczellánkemenczékét, vagy péld. gyujtó tükör által és vegyi uton előállí¬
egyenlő sűrű nem lesz. .-v készletet ismét megmelegitjük, most már nemcsak tott meleget, mely -j-2000" C-t is meghalad. Ennek megmérésére a higany
a levegő terjed abban ki, hanem
nem lévén alkalmas, más készletről gondoskodtak. Az ilv készleteket tűzcsőből kihajtja, vagyis inkább magával ragadja.

is tele nincs.
írenyből készült, üres, golyó, vagy körtealaku, meglehetős vaestagfalu edény¬
Ekkor következik a cső beolvasztása, de ugy, hogy abban legkevesebb ből, melynek köbtartalma különböző, péld. ',,— 1 köbhüvelyk. Egyébiránt
lég se maradjon. E végett annak nyilt végét tűzben meglágyítjuk, vékony minél nagyobb, annál jobb. Az edénykének rövid nyaka van, mely csavar¬
hegybe kihúzzuk, e hegynek végét letörjük, hogy rajta igen kis lyuk ma¬ szárat képez; erre szintén egy érenykupnk megy, nem egészen léghatlanul.
Igy tűnődik lelkem, mig az alkonyt nézem,
radjon. A golyót addig melegítjük, míg a higany a csőt egészen be nemmelynek belseje csavarház, s mélyedései amannak emelkedéseibe vágódnak.
S tagjaim létét is alig-alig érzem.
tölti. Ekkora végét hirtelen lámpa fölé tartván, lyukát beolvasztjuk.
Használat előtt az edénykét lehetőleg száraz léggel megtöltik, a kupakot
Egyszer csak a csillag, mit a sóhaj kérdett,
Hévmérőnk már kész, csak a foksor hiányzik róla. Hogy ezt elkészít¬ rácsavarják, s a megmérendő tűzbe beteszik. A meleg a levegőt ebben kiter¬
Leszalad s befutja gyorsan a térséget;
hessük, a fagy- és forrpontot kell meghatározni. Amannak elérése végett a jeszti, mely nem férvén meg az edényben, belőle kijő. Minél nagyobb a me¬
A merre befutja, fényes ivet ir le,
készletet lehetőleg függélyesen tartva, egészen addig, meddig abban a hi¬ legség, annál jobban kiterjed a levegő, annál több kijön az edénykéből, s
S kicsalja a népet, nézni a jóslatot —
gany van, olvadó jégbe vagy hóba mártjuk, s egy ideig benne hagyjuk. annál ritkább lesz benne. Miután annyi ideig volt a tűzben, hogy annak
Aranyos betűkkel fölirva az ívre :
Walferdin és Regnault természettudósok azt kivánják, hogy az edény fene¬ hőmérsékét felvehette, hirtelen kivévén, hideg vizbe mártják. Itt a levegő
„Halált hoz az álom, népek virraszszatok!"
kén, melyben a hó, vagy jég van, lyuk legyen, hogy a megolvadás által meghűl, megsürüdik, s hozzá üz edényből viz tolul, még pedig annál több,
Fejes István.
származó viz azon kifolyhasson. A hóban, vagy jégben a higany határozott ál¬ minél ritkább volt a levegő, igy minél nagyobb volt a tűz. A viz megmé¬
láspontot vett, e pontot aztán megjegyezzük, mi megtörténhetik vagy borszesz¬ retvén, ennek mennyiségéből a tűz nagyságára következtetni lehet. Igy
ben feloldott pecsétviiszszal, vagy egy kis gyémántdarabkával — a közön¬ mérték meg, hogv a vas ==1050 —1100, az aczél—1400, ezüst =1000, réz
A h é v m é r é.
séges jó kova is használható — mely karezol, de nem vág. A használandó _i()80, sárgaréz'=912 —970, arany =1200-1250, packfon" =1200, kékhónak, vagy jégnek tisztának, minden idegen anyagtól mentnek kell lenni. ! e n v = i ) 9 4 ( ) t c s e l e n y ^u^KKV C.-nál olvad meg.
(Thermométer.)
Némely helyeken üz eltartandó jeget sóval hintik meg, hogy jobban meg¬
(Vége.)
Ezekből látszik, hogy az emberi szellem előtt semmi sincs megmérhetfagyjon, az ilyen a kérdéses czélra nem jó, mert hidegebb, mint a tiszta jég.
Nemcsak a tudományos, hanem a műipari életben is használják a
A fbrrpont meghatározása végett főzzünk lepárolt vizet. A közönséges len. A föld nagysága, az égi testek egymástóli távolsága, mozgásuk sebes¬
hévmérőt; péld. kertészek. Tudva van, hogy minden növény tenyészésére
viz azért nem jó,mert idegens különböző anyagok vannak benne, melyek aviz sége előtte tudva vannak. Hova fejlett a műveltség s tudomány, belátja az,
bizonyos hőmérsék szükséges; egyikre kisebb, másikra nagyobb. Az ana¬
hőmérsékét már magukban módosítják. A hévmérő gömbjének alsó felét a ki a mult idők állását e részben a jelen koréval összehasonlítja. Hova fo<y
nász (Bromelia ananász) csak 20—25° R. melegben tenyész. Ilyen nálunk
fövő vizbe mártjuk, többi részét a vizen kivül hagyván. A higany a meleg¬ fejleni? egyelőre meg nem mondható. Ez a gondviselés titka. Szabadsági
ritkán van, azért az csak üvegházakban, mesterséges melegben tartható.
ség által kiterjesztetvén, a csőben fölemelkedik. E pontot is — mint imént megelégedés a tudomány csendes és folytonos, azért biztos haladásának
a
Hogy már valamely hely egyenletes melegen tartathassák, miután —• mint
fagypontnál mondatott — megjegyezzük, minek megtörténtével kész az emeltyűi. Lengjen azért a szabadság, s megelégedés szelleme az emberisééemlítők — érzésünk csal — hévmérőt kell használnunk, melyben a higany
alaptáv, t. i. a fagy- és forrpont közötti tér. Ezt tetszésünkhöz képest 80 felett, hogy tudomány tekintetében is hovatovább teljesüljön az irás szava :
ugyanazon állása a melegség egyenlőségét mutatja.
vagy 100 egyenlő részre oszthatjuk, a szerint, mint Reaumur, vagy Celsius- „Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes."
Sok helyt, péld. Chinaban és Amerikában a tojásokat nem tyúkkal
Az ujabb időben a melegség legkisebb mértékének, a hőmérsék legki¬
féle hévmérőt akarunk késziteni. A fokokat nem szokták magára a csőre
költetik, hanem költőkemenczekben. Vannak t. i. oly szobák, melyek közöl
sebb változásának megmérésére czélszerü készletet találtak fel: a hévvilla¬
vágni, hanem a mellette levő fémlemezre.
egyben több polezokon 8 —10,000 tojás elfér. A szobák kályha által melenyos oszlopot, melynek tüneményeiből a föld felületén történő igen sok vál¬
Hogy a készlet pontos legyen, figyelni kell annak készítésekor a tozásra
gittetnek, mely melegítésnek egyenletesnek kell lenni; azaz szükség, hogy
következést vonhatni. Pörről adandó alkalommal.
a szoba levegője állandóan mintegy 30" R. meleg legyen, különben mint a lég nyomására, s több más körülmények között különösen arra, hogy midőn
Zsindely István.
a fagy- és forrpontot meg akarjuk határozni, a cső beolvasztása után ezzel
közönséges kifejezés mondja : a csirke a tojásba ful. Egyenletes meleget
2—3 hónapig várnunk kell, különben a készlet nem lesz pontos. Ugyanis a
pedig — mint már említők — hévmérő nélkül tartani nem lehet.
hévmérő gömbje a felhevités következtében nagyon kiterjed, s egyszerre
Ugyanez által tartják a selyemtenyésztők egyenlő melegen a szobát,
légnyomás által.
meg nem hiil, hanem nagyobb marad, mint később leend. Ha már a fagy¬
melyben selyemhernyóik vaunak. Az orvosok a betegek szobáinak hőmérsé¬
pontot
ekkor
határozzuk
meg,
nagyobb
lévén
a
golyó,
ugyanazon
hőmérLondonnak, e mindig kiebb terjeszkedő világvárosnak napon¬
két, s a fürdővíz melegségét szintén e szerint határozzák meg. Sörfőzők
az árpa csiráztatására,
h o - v ebb"
ebböl malátát
(Maiz)
határozott
^knélejebbfog a higany a csőben álkni, mint késöbb, midőn a golyó össze- kint emelkedő forgalma mellett természetesnek találjuk, ha sokan
csiráztatáá
"h
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/»T_I_\nyerjenek,
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huzódik. Ez egy oka, hogy a legtöbb hévmérő nem pontos.
oly eszközök feltalálásán törik fejőket, melyek a forgalmat könyhőmérsékü helyet használnak sat.
Ezekből látható: mily bajjal lehet csak egyszerü hévmérőt is késziteni.
nyebbé,
gyorsabbá teszik. Igy közelebb ott egy társulat alakult.
Csak ezekből is látszik, mily szükséges, sőt elkerülhetlen a hévmérő.
Egyes ember részéről nem is érdemes. Jobb, ha olyanoktól, kik annak mes¬
melynek
czélja : a város területén a levelek és csomagok gyorsabb
Az már most a kérdés : hogyan lehet azt késziteni?
terei, készen megszerezzük. Minden nagyobb városban vannak erójmüvészek
Az üvegesboltokban árulnak oly üvegcsöveket, melyeken végig igen
szállitását
eszközölni. E czélra mozgató erőül a levegőt hasz¬
(mechanikusok), kik ilyen készletek készitésével foglalkoznak, kiktől illő áron
kis átmérői, hengeralaku lyuk van. Ebből veszünk körülbelől egy lábnyi
(1—5 ft.) lehet szerezni. Itt is igaz a példaszó : „Minél jobjb valami, annál nálják.
hosszút. Arra különösen vigyázunk, hogy lyuka mindenütt egyenlő bő
drágább. Olcsó husnak hig a leve." Az erőmüvésztől került hévmérő is, ki¬
A jelen század negyedik évtizedének elején egy légköri vasut¬
legyen. Ezt pusztán csak megpróbálás utján tudjuk meg. A cső egyik
vált az olcsóbb, ritkán pontos. Annál jobb az, minél nagyabb golyója, hosz¬
ról
volt szó, melylyel akkoriban kísérleteket is tettek. Valami
végét higanyba mártjuk, másikat szájunkba fogván, abból a levegőt kiszív¬
szabb és szükebb a csöve ; mert igy rajta a hőmérsék legkisebb változása
juk. Ekkor a foldköri lég a higanyt a csőbe tolja, mint lopóba a bort, vagy
is könnyen észlelhető. A már kész hévmérő pontosságának megtudására más Ülegg megkísértette azon régi tapasztalati tételt, melyen közön¬
mód nincs hatalmunkban, mint megvizsgálni : vajjon a fagy- és fbrrpont he¬ séges szivattyúink alapulnak, a vaspályákra alkalmazni, s ez eszme
lyesen van-e feltéve; mit annak olvadó hóba, vagy jégbe és fövő vizbe már¬ után a Samuda testvérekkel egy vaspályát létesített. Tudva van,
tása által érhetünk el.
hogy a lég fajsulj'ánál fogva bármely felületre bizonyos nyomást
helyekre bocsátjuk, s mindenütt megmérjük. Ha a higanyoszlop
Az itt leirt, higanynyal töltött hévmérővel sem nagy hideget, sem gyakorol. Ha már most egv csövet vizbe bocsátunk s a benne levö
mindenütt egyenlő hosszu, a cső jó; különben hasznavehetlen, s mint ilyen
nagy meleget nem lehet megmérni. Ugyanis a higany —32°R.-nál meg fagy, levegőt kiszivattyúzzuk : a csövön kívüli lég által nyomott viz a
félrevetendő.
szilárd állapotba megy át, igy többé öszszébb nem huzódik; legalább nem légmentes csőben oly magasra emelkedik, mig e vizoszlop a külsö
Az igy kipróbált cső végére most már gömböt kell csinálni. E végett
t 11 1 LV
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vegyünk egy léggel telt hólyagot i az crőmüvészek kautsukhólyagot hasz¬ azon arányban, mint folyós állapotában, vele 28, legfölebb 30° hideget lehet jji ;S
megmérni. Oly anyagról kellé tehát gondoskodni, mely soha meg nem fagy. e S n v o m a s s a l egyensúlyba nem jő. Ehhezképesta Samuda testvérek
nálnak), kössük ezt léghatlanul a cső végére; a cső másik végét pedig tart¬
fífrv
asní
közt végig futó csövet egyik végén kiürítet¬
' aa vvaspályasinek
*'v
borszesz, vagy spiritus
spiritus, csakhogy ennek lehető tiszta
tisztá¬ egy,
suk oly erős lámpatűzbe, hogy az üveg megolvadjon. Ez meglévén, a Ilyen a közönséges borszesz
nak, minden viztől mentnek kell lenni. Az ilyen borszeszt lángnak, vagy tek, a másik végébe ellenben egy kölyüt helyeztek, mely természehóryagból a levegőt lassan nyomjuk a csőbe, az a megolvadt üveget ki
fogja fesziteni; igy egy kis göinböcske képződik, mely ha oly nagy, mint alkoholnak hivják. A langhévmérő készitése olyformáu történik, mint a hi¬ tesen, a rányomódó
miódó lég sulya által, a légmentes tér hosszában a
ganyhévmérőé. Hogy a láng a csőben jobban meglássák, meg szokták azt esö másik végére löketeit. Ha
egy középszerű meggy-, vagy cseresnyeszem, elég.
kölyü a sinek közti esö fölött
festeni, még pedig oly szerrel, mely abban soha le nem üíepszik, igy a cső
Most következnék a csőnek higanynyal megtöltése; de ennek tisztá¬
hozathatik, ugy
elhaladó
kocsikkal
összeköttetésbe
gy a feladat, t. i.
nak, minden idegen anyagtól mentnek kell lenni. A közönségesen áruitatni átlátszó falu és egyenlő öblü marad. Legjobb e végre a festő atraczél (Anove
-f-78" C.-nál forr, s igy nem
} 8*™*
j
g lett
hajtóerőnek
alkalmazása vasutaknál, meg
szokott higany sohasem tiszta, azért belőle minden idegen anyagot el kell chusa tinctoria). Minthogy a láng
g
g
volna oldva
Mlvel
olyy meleget megmérni,
b o n b a n sem Clfgg
es barnudu
ezt kielégitőleg
távolitani. Erre nézve azt igen kis nyilásu papirtölcsóren bocsátjuk-át, a
mgmérni, mint aa higanyhévmérővel : minthogy
minthogy továbbá
továbbá aa
, '
gé l
Cl
d
l
e n e m
l l nem egyenletesenhiganyhévmérővel
tölcsért több izben megújítjuk, mindaddig, mig azon a higany legkisebb
fagyponton felül
terjed ki; leginkább
érték, sem Pilbrow késeibb más nehézségeket legyőzni
ább csak
k a hidegség ^
mocskot aem. hagy. Hanem ez által csak a portól és más mocsoktól tisztult
megmérésére használtatik; ezért helyesebben Mdegm4r!Snek (kryometer) ne-'birt : azért az egész találmány a nyilvános forgalomra nézvemin-
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den gyakorlati eredmény nélkül abban maradt, mignem azt ujab¬
ban a „Pneumatic Despatch Company," ha nem is személy-, de
legalább levél- és csomagszállitásra azon módositással igyekszik
alkalmazni, hogy a csőben tovataszitott kölyü magát a kocsit ké¬
pezi, melyre a levelek és csomagok rakatnak, s igy a kölyiinek egy,
a csövön kivül levö szállitóeszközzeli összeköttetése egészen mellőztetik.
Hogy a társaság tervének czélszerüségéröl meggyőződjék, a
Viktoria vaspályán Battersca mellett előlegesen egy negyedmér¬
föld hosszan vascsöveket rakatott le egyenes és görbe irányban,
mely vonalnak egyik végén a gép van alkalmazva. A csövek ma¬
gassága 2' 9", szélessége 2' 4", hossza 9—9 láb, s ónnal vannak
egymásba forrasztva. A csövek belsejében 2" széles és 1" magas
léczdarabok vannak végig alkalmazva, melyek a kocsi kerékvágá¬
sát képezik. A kocsik vaslemezből vannak, 7—8' hosszuk, négy ke¬
réken járnak s köztük és a csövek belsö fala közt 1" üres tér van.
Miután e kocsik a esö egyik végén betolattak, a esö másik
végén a légszivattyú müködni kezd, mire a kocsik a csövön rövid
idö alatt végig fut¬
nak. —
Az elsö kisér¬
let ek aug. 20 kán
tétettek s igen
kedvezőleg ütöt¬
tek ki. — Az elsö
szállitás 60, a má¬
sodik 55 másod¬
percz alatt történt
egy negyedmérfoldnyi távolra; s
ugy hiszik, hogy
e gyorsaság még
fölebb is fokozha¬
tó. Az elsö szállit¬
mánynyal két an¬
gol is feküdt a ko¬
csikra, s ugylát¬
szik, hogy gyors
utazásukkal töké¬
letesen meg voltak
elégedve.
A társaság
legközelebb St.
Martin le Grand
és London egyik
legélénkebb postai
kerülete közt fog
ily forgalmi öszszeköttetést létesiteni, később pe¬
dig az egész várost
be akarja hálózni
ily csövekkel.

lelke volna, elterülő, megbiborzott párázat- fátyolt — s igy, egész nagysze¬
rüségében látva : ugy vagyunk, hogy nem tudjuk, való-e ez, vagy álom?
élet-e, vagy költészet? anyag-e, vagy eszme? S a nevezett tájrészletek, az
ő szépségeikkel csak akkor s azért maradnak el tőlünk, midőn folyvást,
összébb keskenyülve : végre, a távlatban, elmosódnak s hogy ujabbakkal,
szebbekkel, nem szebbekkel, cseréljék ki magukat. Ez az ut nem hagy be¬
szélgetni. Foglalkoztatja a szemet, ugyan igy a lelket is. Tanit gondolkozni;
tanit, a természetben, magasabban gyönyörködni. Mit mondjak arról, kire
egy ily kép nem hat ?
A Bóden-tó öt országnak mossa határát. Öt ország gőzösei hasítják
habjait. Kerülete : 30 óra; hossza 14, szélessége 2. Jobb, vagy északi ha¬
tára lapály s jelentéktelen halmok; mig déli: svájczi oldalát alacsony,
magas hegyek, gyönyörü festői tájak, mint a háttérben itt-ott föl-föltünő,
mogorva havasoknak mosolygó unokái, ékesitik, teszik nagyszerűvé. Leg¬
nagyobb mélysége (964 láb) : würtenbergi kikötő Fridrichshafenen tul,
Arion város közt van. A középtől, nehány száz öllel, délkeletre. Vize tengerzöld és tiszta; de sokkal barátságtalanabb, mint hogy mélyen hagyna
magába tekinteni. Használjátok hátamat, de szivem dobbanását ne lássátok!
Meglehet, igaza van. A természetnek is vannak titkai. Pedig nagyon, na¬
gyon sok. Miért rabolnók el mind ? Neki is szüksége van valamire, hogy —
érdekes legyen! S ki tagadná, hogy a titok az érdokeltség fokozója? DélfelőlaRajnát fogadja
kebelébe, mint kis_
ded gyermekét, hogy
r
azt magánál tartva s
szilaj ifjúvá növelve,
ismét
nyugatnak,
önkezére, vándorutjára ereszsze! Való¬
ban, hű jelképe az
•életnek. Nem tudom,
a természet produ¬
kálja-e hívebben az
•embert, vagy ez am
azt? —

Rheineck kö¬
zelében ömlik ez
bele •— s a tó észak¬
nyugoti oldalán :
Constanz és Steckborn mellett, Steinnál színt s tulajdonsá¬
got cserélve, Schaffhausen felé, hol a vá¬
rostól 3/4 órányira, a
hires „Rajna-esés"-t
képezi, mely külö¬
nösen, junius- és ju¬
liusban, reggeli 8 és
délutáni 3 órakor,
vagy főképen, hold¬
világnál , n a g y o n
szépnek mondatik,
hol a Rajna szélessé¬
ge, az „esés" fölött
300 láb, az „esés"
magassága 50 láb.
Rajna nélkül a Bó¬
dén egy, nagy — ha¬
lott volna. Ez, mint
előér, futja be e ropSzepesi K:írpátok : Zuliatag a kis-kopíírpataki bemenetnél. (Lásd V. U. 39. sz.)
pánt t e s t e t lábtól
fejig. Fölolvad ugyan benne, — de, mint a magas fű közt csúszó kigyó :
Egy vidéki levelező kirándulása.
meg-megrezzenti a tó felületét, mintegy tudatni akarván, hogy ott megy.
Ill, líces, diploma-nap, 1861. (Bódeni-tó; innen Zürichig— s Zürich.) arra tart. Ne mondja azt senki, hogy csak az okos és oktalan lények tudnak
Julius 29-ikén, reggeli 8 órakor, hagyok el Lindaut, egy könnyü bajorgő¬ életökért küzdeni! — teszik ezt a természeti dolgok is. A megsemmisülést
zösön. Több okom volt örülni a kiváláson, mint szomorkodui! S ha néha — egyik sem tűrheti.
Gyönyörü, meleg, napfényes időnk volt, mi itt inkább ritka, mint gyas tán gyakran — visszaesett pillanatom e városra : ritkaszép, ellenállhatlanul vonzó, mondhatnám : fantasztikus fekvéséé az érdem. Világitó-tornya; korii. A kilátást, fölszállván a ködpárázat, nem akadályozta semmi. Ha
remek kikötőjének vizbenfürdő, tömör falai; a ,,Heidenmauer," egy zordon valami, feledhetlen benyomást képes az emberre tenni : annak, a lebűvölő
tekintetü, komor, vén torony, a tóparton; a megeröditett város, fölséges nagyszerűség kellékeivel kell birnia. Szólok csupán a természetről. Az
vidékkörnyezetével, nem uj, nem régi házaival, kormos góthtornyai — s emberi élet körében ez állitás nincs igy megszorítva. S igy hat a Bódenszámos sötétzöld séta — és mulatókerteivel, melyek közül, a várostól fél¬ tón utazóra azon szép panoráma, melyet a „Santis" s a voralbergi magas
órányi távolban fekvő „Lindenhof," nagyszerü berendezése s szép kilátást
partján, fenyőerdők s illatos, kövér legelők közt, sürün egynyujtó helyzete miatt, különösen kiemelendő ,,Steig" szépen domborult másra következő
ző kéj-, pásztor- és gyárházak; a mogorva, ódon őrvárosok, a
halom; „Hoyer, Entenberg, Motzacherhalde és Hochbuch," kisebb-nagyobb hegyek lejtői — s a tó öblözeteinek jelentékenyebb pontjain; a messze és
lejtők, elszórt és nem-elszórt vadfáikkal,
""
pompás villáik, s poi
pompátlan pász- nemmesszefÖl-föltünő, jövő-menő, különféle szinü lobogókat hordó gőzö«ök,
torkunyhóikkal, buja, kövér füve, s még_ kövérebb nyájaikkal,
cal, s e gyönyörü vitorla- és teherhajók; a violaszinben fördő távolságban, alig kivehetőelha¬
panoráma mögött : a kelő nap, első gyenge sugaraival a tó fölött lebegő gyott, vagy előttünk álló tópart; a sötét, zúgó fenyvesek, itt-ott, egy-egy
ködös párát megszinesitve s vele küzdelembe elegyedve, mig végre, nehány hasáb irtásaikkal mint valami sebbel; a fölöttök őrködő hatalomként gránit
órai harcz után, mint győztes, az ellenséget elkergetve, maga marad, büszke sziklák vízmosásaikkal, mint vénségeiket mutató ránczokkal; alant a
fényes
— a csatatéren,
csendesen,
vonulva
_,_ sugaraival
„ , „„
„„„, meltóságosan
.,„ „a futó , .-.
völgyben
-s fentebb
t> az erdőnyilásokban, jóizüen legelésző tarka tehéncsoro
n
OJ
ellenség után, mely a magas havasok közé, sietve, menekült; — ezeket : a: dák; a svájczi szabad szellőtől fölbodrozott tó, zöld vizével, fehér habjával;
leirt tájékot, a fölhágó napot, a viztenger fölött, mintha annak kiszállt) a gőzös kerekeinek egyhangu hullámverése; az egész beláthatóságon nyugvó
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teremtési csend, mintha „isten lelke lebegne ez özönvíz fölött"; egyenkint!
Romanshorntól Zürieliig, ha el nem felejtettem. 26V1O kilométernyi
is, de főkép igy összetársulva, együttlátva, oly magas csodáltató szépséggel; távolság van. Valamivel több, mint a mennyit egy sé'tautnak nevezünk, s
alkotnak. S ki hinné mégis, ho^y a Boden-tó, a svájczi tavakhoz mindezek kevesebb, hogy alkalmatlan legyen,
mellett is távolról sem hasonlitható? Pedig ez ugy van! Ha a Bódén-tón I
A csinos indóházat elhagyván, ha soha nem tudtam volna is.

eléggé csodálni! — A Bó¬
den-tó kikötői, keleti és
északi oldalán Lindau Ba¬
jorországban, Friedrichshafen, Mörsburg, Ueberlingen, Ludwigshafen, az
első Würtenberg, a három
utóbbi Bádenben; nyugoton : Konstanz , Romanshorn, Rorschach Svájcz¬
ban, — és délen : Bregenz
Tirolvoralbergben; össze¬
sen 9. — Ezen helyekről
naponkint négyszer öt¬
ször indulnak az átelleni
partra személy- és teherszállitó-gőzös.ök A vitel¬
bér csekély. A hajók bár
elég kényelmesek és elegánsok, messze utánok
állanak azon ilynemüeknek, melyek Pesttől Bé¬
csig szoknak járni. Ezek¬
nek párját fény, czél os,
ízletes beosztás, sok ké¬
nyelem s pontos és tiszta
kiszolgálás tekintetében,
sem a Dunán sehol, sem
a svájczi tavakon nem ta¬
láltam. Ez, a mily igazság,
oly dicséret. Az is, ez is
közvetve, hazánké. Vajha
sok ilyet tudnék mondani!

zelben gyönyörü szőlőshalmok; balra hullámos
térség, szántóföldek- és
rétekkel, melyek az itt
annyira kedvelt s gondo¬
san ápolt almafákkal van¬
nak szépen, szorosan beül¬
tetve, s e mögött messze
lilaszinü finom köddel fályolozott szelidebb he¬
gyek, melyek barna szaiagkint huzódnak mindig
közelebb-közelebb felénk,
vagy mi őfeléjök. Oly
szép ez, hogy azt gondol¬
hatná az ember : a Hegy¬
alján van!
Dolgozó, munkás nép;
férfiak és nők lepték el a
szántóföldeket. Arattak.
Föl-fölhangzott néha egy
melancholikus dal, s az¬
tán ismét elcsapta a szellő!
A férfiak ftlgyürközve; a
nők árnyéktartó, széles
karimáju szalmakalap alatt,
vigan siettek munkáikkal.
A ki elfáradt, leült egy
almafa alá pihenni. Élet
mindenütt, — természet¬
ben, embereknél! — Ezen
képet soha nem fele¬
dem élü
Jó kétórai ut után
Vaggonunkon, mely
eléggé népes hajónk sváj¬
régi, czélszerütlen s igen
czi kikötőbe, Romanshorne g y s z e r ü berendezéssel
ba futott be. Épen ide
birván, mint a franczia
igyekeztünk! Délkeletről
társulatoké
többnyire, —
Csomagszrfllitás légnyomás által Londonban : A légszivattyú-készlet egy része.
az észak-nyugati rézsutnem a legkényelmesebb
irányt követtük be. Ezt biz az uton észre nem vettük. Később meg- utazás esett. Nem is sokan voltunk. Nehány delnő, útitársam Dóczi Gedeon
mondták.
tanár és én. Sem mi nem szóltunk, sem amazok. Mindnyájan el voltunk me¬
Alig húztuk ki lábunkat a hajóból, s alig jöttünk lélekzethez, az ide¬ rülve e festői képbe. Mindenki gondolkozhatott háboritás nélkül. Igy is illik
futó északkeleti vasut első svájczi indóházában; ruhatáskáink rögtön vizs¬ ez Svájczban!
gálat alá vétettek, hogy nincs-e bennök valami tilalmas jószág? Ea-yébiránt
Első állomás Amriswyl-t csakhamar elértük. Szinte roszu] esett,

Csomagszáliitás légnyomás által Londonban : A o ő .

ez gyorsabban megtörtént, mint hittem. Kivettem a kulcsot,s azt mondták:
hogy csak tegyem vissza, jól van már! Isten neki! Bizony nem kellett kétszer mondani!
A svájczi vizsgáló őrök igen becsületes emberek. — Udvariasak
is. Talán a magyar ruha imponál! Ha bugyogónk van, tán rutul megvizitálttak. S a ki oszt' ilyenkor, előszedett, kibontott, szétzilált holmijeit, szó nél¬
kül ismét össze tudja rakni; elmondhatjuk rá : hogy apja, felesége, vagy más
hozzátartozójának „hálájára" érdemes. Nem kis dolog ez annyi nép közt s
u
gy siettetve!

hogy megálltunk! Senkisem szeretheti, ha gondolatait kettémetszik. Az
állomásház kedves svájczi faépület. Tudja Isten, minden egyszerü igényte¬
lensége mellett is oly különös vonzó hatással van ez a svájczi építészet az
emberre! Mondhatnám : a boldogságnak, megelégedésnek s szabadságnak
jellegét hordja magán. S ezek felé ki ne hagyná lelkét vonzatni! Az ég e
szülötteit nincs, ki ne szeresse! Az állomásház mellett szépen, gondosm ren¬
dezett, nagy figyelemmel ápolt, gyönyörü és térés virágos kert van. Ha nem
ritka virágokat is, de a közönségeseknek számos és igen szép fajait lehet itt
látni Ízletes csoportozatban. Ugy véltem, hogy vagy leány van a háznál,
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vazy valami szenvedélyes virágkedvelő lehet ezen vasuti hivatalnokok közt,
ki nem restel magának, ily gondos iiiunkáho/. oly nagy fáradságot venni.
Csalódtam. A második, harmadik s igy tovább minden állomáson, igy talál¬
tam ezt. Nincs itt szen vedéi vos kertész, mert itt minden ember kertész. —
Helyén többet fogok arról szólani. Most csak fölemlítem.
.S'iilücn-nél elértük a Thur-fulyót, melytől a kanton nevét veszi, s futá¬
sát követve : Hiirglen, Weinfe'den-en át, honnan Constnnzzal posai össze¬
köttetés van minden este ; Müldhcim mellett, rajta keresztül Trauenfeldet,
Tliurgiiu-kanton székvárosát. Csinos kis város, 2500 lakossal, egy magas¬
latán regényes tekintetü ódon várral, állitólag a tizenegyedik századból. —
Nem messze a várostól van Sonnenberg-vár. Trauenfeld alatt átfutja a vasut
a Mur<r-folyót, érinti Islikont, Wiesendangent s 1 ö' , kilométernyi ut után,
Svajez en-vik leggazdagabb városát Winterthur-t.
Eze:i igen jelentékeny hires ösvárosról, mivel visszafordulásom alkal¬
mával főnevezetessége!— : gyönyörü iskoláinak s bájos vidékének közelebbi
megismerése, pontosabb betekintése végett, Zürichből ide kirándultam; a
maga helyén tüzetesebben szóiandok. Most annak megemlítése után, hogy
fényes ii dóházába néiryfelől jövő vasut fut össze, melyek az északi vagy
sehaft'liauseni. .íz északkeleti vagy romanshorni, a délkeleti vagy rorschachi, és a délnyugoti vagy zürichi, melyek itt nagy forgalmat s roppant
élénkséget idéznek elő, elmennek mellette.
Elhagyván e várost, az előbb osszekeskenyült láthatár szélben, hossz¬
ban ismét tágulni kezd. A magas hegyeket szelid erdő borította alacsonyab¬
bak váltják fel, s ezek is jól távol esnek. A terjedelmes térség gazdag
szántóföldeket s kövér buja kaszálókat tár élőnkbe. A kultura itt helyileg
tetőpontját érte el. A hegyekről alásiető kristálytiszta patakok rendkivül
ügyes cs bámulatos, csatornázása kővel, s több helyeken, mi valami kedves
benyomást tesz az emberre, végtől végig deszkaoldallal, melyekből alkalma¬
zott zsilipek segélyével, a szomjas föld, bármikor tápláló nedvvel elláttathatik; a szorgalomnak, kulturának nemcsak megismertető jele, de .,non plus
ultra '-ja i.-. Valóban csodálnunk kell e népnek életrevalóságát! Tengelyein
közlekedésének utai egész világon keresik párjukat. A hires porosz és hol¬
landi töltés k sein közelithetik meg. Az osztrák birodalomban a Bécsből
Schönbrunnba vezető ut állittatik legjobbnak. Hasonlítsuk össze amazokkal,
e be {birjuk val'aiv, hogy még csak melléjök sein tehető Ks ezt mind a szor¬
galom eszközli, meg a tb'rcénysz'rü szabadság. Ebben rejlik a teremtő erő.
Példa reá a kis Svajez. Oly bűvös szer ez, mely a kicsit is nagygyá teszi!
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Annyi báj, költőiség terül el e vidéken! Kövér réteg közt cseregve
eló'siető patakok mindenütt rendezett medreikkel; néhol a nem széles deszka¬
sima portalan utak mellé simulva, s ezeket messze követve, majd ismét mint¬
egy kaczérkodni, más irányt ütve be, csak azért, hogy távolabb, ujolag s
gyorsabban visszasiessenek azokhoz: a nem sürün, nem ritkán fftl-föltünő
csinos falvak, négyszögü toronvtetőikkel. szélkelepe? gombjaikkal: a gyak¬
ran található almafás kertek, áldással rakott fáikkal nemcsak nézni, de
élveznivalót is bőven nyujtanak. íly vidéken haladva, mindjárt Winterthur
mögöttIlochtvülflingcn várromot értük; aztán a Töss-folyón keresztül, balra
az egykori dominikánus-zárdát, mely jelenleg gyár; odább Kempthalt;
balra ívyburg-. Ert'retikon- és Wallisellen-t, hol a vasut délnek Uster, Eapperschwyl és Sargans felé ágazik le. Oerlikonnal az ugynevezett „Glattkanal'<-on, s ugyanitt a 3200 láb hosszu oerlikoni alaguton 1', ..percznyi idő
alatt messzebb, a Litnmát-ra épitett, igen szép vashidon fut keresztül a
vonat. A nem távol s nem messze összeszorult tér itt ismét jol kiveti magát.
A hegyek jobbra-balra elmaradnak. Messze terjedő szép sikföldön találjuk
magunkat. De azért a hegyek, bár jó távol, folytonosan velünk jőnek. Iámmát után jutottunk a Sihl-folyóhoz, s innen nehány percz alatt, délutáni
3' ., órakor, a fényes nagyvárosias, gyönyörü ponton fekvő, tiszta vasból
épült zürichi indóházba.
Bár egy húzómban épen elég ut : megunni nem lehet; .érdekesnek nem
találni, meg nem szeretni nehéz. Ez utat egyszer megtenni, elég, hogy szép¬
ségeit soha el ne feledjük
Zürichbe értünk!
(VÍ S , ki>vnke«k.)

A debreczeni kastély
Regény. — JÓKAI MOHTÓL.
iKolyutis.)

Ezekután, rendre következvén, a város syndicusa, nemzetes
Tóth Jónás urain előadá, miszerint Aranyos Márton uram feleségét
és hajadon leányát mult, vasárnap istenitisztelet alkalmával olyan ru.
hában látták a szentegyházban palám et publice megjelenni, mely¬
nek dereka, elöl ki volt vágva, üg}' hogy mindkettőjüknek vállaik kilátszanak belőle.
Ez előadásra az összes tanács nemes indignatiója tört ki :
— Hivassék elö Aranyos Márton! szólt biró uram, mire a leg¬
ifjabb tanácsos fölkelt, s két darabant kiséretében beállittatá a
vádlottat, ki közönséges viseletű polgár ember volt, tisztességesen
kékhe öltözve. Nagyon szégyenlette magát a jámbor a tanács elött.
— Hát kegyelmed nem átallja magát olyan bolonddá tenni,
szólt hozzá atyai feddő hangon biró uram; hogy feleségéből és
leányából maskarát csináljon, s még öket a templomba küldje,
Isten csudájára 'í

— Feddjenek meg, érdemes fanác< uraimék, szólt töredelmes
hangon a pirongatott; én vagyok a hibás. A Mitri görög Bécsbe
utazván, minthogy az asszonycseléd odahaza nagyon tribulált már
rajtam, hogy hozatnék nekik valami olyast, a mi még e városban
senkinek sincsen; rá bíztam, hogy hozzon hát nekik valami szép
nevezetes ruhát, a miben megnézzék öket. Hozott is a lélek
áldotta; azt mondta, hogy Bécsben ezt szélréro viselik; tttszik
tudni, én szabó nem vagyok, nem értek a ruhaviseléshez, de csak
mégis húzódoztam biz én, mikor a fehérnép felvéve előttem azokat
a kantusokat, s láttam, hogy milyen nagy hiányosság van rajtuk,
onnét felül! Váltig is protestáltam, hogy lehetetlen, miképen e
helyett még valami tarka kendő ne takartassék a vállakra, de Mitri
görög mind azt állitá, hogy csak azon módon puezéron hordják
azt a bécsi dámák is mind, még a herczegasszonyok is; a hajukat
pedig behányják liszttel hozzá; de ez mar mégis el nem hivődó'tt.
Igy menének ki az utczára az én asszonycstlédim; a mit én nekik
előre megmondok, hogy az lesz belőle, b >tránykozás lesz belőle*
biróság lesz belőle. Már most büntessenek kegyelmetek tetszésük
szerint, hibás vagyok; csak az asszonycselédet kíméljék.
—Kegyelmed nagy ostobaságot követett el; szólt biró uram szi¬
goruan : a nemzet megtartója a tiszta erkölcs és az ősi szokás :
keo-yelmed vétett mind a kettő ellen, mert viseletet, hozott a városba, mely a szeméremmel ellenkezik s idegen bőrt ád ránk tulaj¬
don hazánkban. A mi asszonyaink keblének fehérségét nem azért
teremte Isten, hogy azzal kérkedjenek, hanem hogy az alatt virtu¬
saikat őrizgessék. Van minekünk bec-ületes viseletünk, a kinek
módja, van hozzá, kifíízheti gyöngysorokkal; hímet varrhat rá kófiummal, megrakhatja arany ezüst sujtással két oldalra; uri höl¬
gyek, fejedelemnök viselik azt; nézze meg bár kegyelmed ö nagy¬
sága Lóráritfy Susánna fejedelemasszony képét a rámában, nem
találja e, hogy ősi viseletünk fejedelmi tekintetet ád neki, micsoda
ördög sugallja azt az asszonynépnek, hogy az idegen után kap¬
kodjon ? Nem kegyelmed a bünös, hanem az asszonyok. Ismeretit
ezt a nácziót. Mindig az idegenen kapnak s uj erkölcsöket igyekez¬
nek hozni a közönségbe. De tapasztalni fogják, hogy mi ez igye¬
kezetet mtv fogjuk tudni t£)rni. Kegyelmed e bolondságáért fizet
a városi betegek házának tizenkét magyar forintot birságul; leányt*,.
minthogy még hajadon, nehogy a büntetésben becsületének kárát
vallja, arra Ítéltetik, hogy egy esztendeig a szülői házat elhagynia
ne legyen szabad. Felesége azonban,, három vasárnap egymás után
a templomajtóban ekklézsiát fog követni, azon botránykozásért.
melyet ime okozott. Fizethet kegyelmed s azzal menjen Istennek
szent hirével.
Aran< os uram, mint ki attól félt, hogy a fejét legvágják.
könyebbült szivvel vonta elö erszényét, lefizetvén belőle a tizenkét
forintot, a többiekre nézve azt mondá, hogy ök keressék, jól esett
nékiek. Nyilván jól esett neki, hogy leányán semmi nyilvánvaló
kiezégérezés ezért nem történt, ámbár annak nagy büntetés leszr
ha egy esztendeig nem szomszédolhat.
Ez itélet is a tanács határozatai közé tétetett, jövendő szabályképen.
— A mi pedig Mitri görögöt illeti; erre nézve az határoztassék, hogv a mint a városba bevett tizenkét görög közül egy dejtciál; annak helye más göröggel be ne ültettessék; inkább veszítse
a város azt a pénzt, a mit ök a lakási engedelemért fizetni szoktak.
Ez is kegyetlenül törvénybe iktattassék.
E közben sarkantyús lépések s kardesörtetés hangzanak a
tanácsterem ajtója elött, s midőn az felnyittatott, egy sugár, dél¬
czeg fiatal lovag lépett be azon, a hajdu vezérek akkori egyen¬
ruhájában, világos kék aranyzsinóros dolmányban, melyre kurta
pánczéling volt felöltve, arany csillagocskákkal; halhátu sisakját
nagy kerecsentollal, kezében tartá, valamint másik kezében lehú¬
zott vaskeztyűit.
Fiatal szabályos arcz volt; erdélyi viselet szerint üstöke
homlokára csavarintva, s fürtös haja. mely szőke volt, mint selyem,,
gazdagon omlott vállaira. Egész viseléséből meglátszott az ur,
az előkelő körök ifja, ki fejedelmi udvaroknál tanulta meg, hogyan
kell a fejét magasan hordani — közrendü emberek elött
Keresztszegi uram felállt előtte s feleutjáig e'éje ment; ott az
urias hátratartással eléje nyujtott kezet férfiasan megszoritá s a
jövevényt e szavakkal mutatá be az érdemes tanácsnak :
— Ö nagyságának alvezére, AlbisiZólyomi Dávid ő kegyelme?
Mire a tanács tiszteletteljesen felállt és meghajtá magát.
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Hanem azután, mikor biró uram kézen fogva a lovagot az mutatott jó szerencsés ügyünket magunknak örökösen megmaradandó békeséüresen álló székhez vezeté, a honnan Igyártó uram hiányzik s oda, günkért kezünkből ki ne ejtsük, hanem inkább teljes tehetségünkkel continyájasan kínálkozva, leültetfe maga mellé, már akkor Káva János nuáljuk és előmenjünk benne; arra való tekintetből bocsátottuk oda hadaink
és kegyelmetek közibe tanácsunkot, az mindenféle sereginknek Generális
uram türelmének csakugyan vége szakadt.
főkapitányát, az tekéntetes és nagyságos Csáky István uramot. Hátijuk az¬
Káva János uram város fürmendére volt, s ilyenformán meg- ért és parancsoljuk, hogy mind azok, kik most ott táborunkban jelenvadnak
illetönek vélte, hogy ö intézze ezen kérdést biró uramhoz.
s mind penig az kik még házzoknál otthon vadnak, fejenként jó készület¬
— Avagy és valjontén nem volnának-e nekünk olyan statútu¬ tel mindenek, az lovagok kopjákkal, az gyalogok puskákkal, országos ha¬
maink, melyek megtiltják katonarendbelinek a tanács üléseiben dunkban késedelem nélkül jelenlegyenek, és valamit az mi Generálisunk
kegyelmetek eleibe ád, minden rendek tartsák ahoz magokat. Secus nulla
résztvehetni és székkel birni? ^„u-tauNk)

Erdélyi magyar levelek a XVII-dik századból
(Eredeti példányokról hiven másolva közli Vass József.)
(Folylatás )

ratione facturi. Dátum ex civitate nostra Kolosvár, die 18. mensis Au"-.
1005. - - Stephanus, m. p. Michael Káthay, m. p. canc. Simon Péchy, m. p.
— (A boritékezim : Generosis, Egregiis", Nobilibus, Agilibus, Capitaneo,
Judicibus, Vice-Judicibus Eegiis, Primoribus, Prhnipilis, ac Universitati
Libertinorum nostrorum Siculorum Sedis Sieulicalis Udvarhely e;c. Fidelibus sincera nobis dilectis.)
/ / / . Ugyanannak levele Petky Jánoshoz, a szék^lysiq generálisához s
Udvarhely szék kap tanyához. — Stephanus, Dei gratia Hungariae Transylvanieque Princeps et Siculorum Comes etc. — Generose domine, fidelis
sincere nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. — Noha az üdőnek
rövid voltához képest hiszszük, hogy kegyelmed az reá bízatott dologban
szorgalmatos volt; mégis akarok inteni kegyelmedet, hogy az minémü °sub-

/. Basta György levele. — Generosi, Egregii, nobis honorandi, salutem
et benevolentiae commendationem. — Hadjuk és parancsoljuk authoritate
nobis plenipontialter attributa, hogy kegyelmetek ezen leveliink látván,
mingyárást onnan Besztercze vidékéről elmenjen; mert azt az helyt az ő
felsége gyaloginak rendeltük; elmenvén penig, az szegénységen kárt ne te¬
gyen. Secus non facturus. Dátum Claudiopoli, die 12 mensis Januarii, anno
1604. 6. Basta m. p. — (A boritékezim : Egregio Joanni Kis ac Universitaíi militum, sub capitaneatu ipsirs existen. etc. nobis honoran. — Ko absentc univers. gens.)
mennél nagyobb szorgalmatossággal lehet, siettesse, cs inditsa utánnunk jó
//. Bocskai István fejedelem és székelyek grófja levele az udvarhely¬ készülettel. Bogáty Menyhárt uramnak tanusága vagyon tollunk az kihoszékiekhez. — Stephanus, Dei gratia Hungariae. Transylvaniaeque Princeps zása felől, csak azokat várja, hogy érkezzenek. Az pénzt is, melyet kegyel¬
et Siculorum Comes et. — Generosi, Egregii, Nobiles, Agiles, Fideles, sin- med az Székelységben szed, azt is ugyanakkor haladék nélkül Bogáty Meny¬
cere nobis dilecti. Salutem ac gratiam nostram. — Noha az ittben való el¬ hárt uram kezébe szolgáltatván, küldje ki ő kegyelme által mi kezünkbe
lenség ellen, mint ez egész nyáron is, kegyelmeteknek sok nyughatatlansá- kegyelmed. Secus nulla ratione facturus. Dátum "ex civitate nostra, Kolos¬
gának kelletett lenni, melyben hogy sem minekünk, sem az szegény vár, die 25. mensis Septembrií, anno Domini 1605. Stephanus, in p. — (A
megromlott hazának kegyelmetek eddig meg nem fogyatkozott, azt kegyel¬ boritékezim : Gencroso Dominó Joanni Petky, Generali Univcrsitt. Sicumetektől minden üdőbeli jóakarattal veszszük. De minthogy az egész ma¬ lor, Sedisque Udvarhely Capitaneo, ac ejusd. Sedis Udvarhely Judici Regio
gyar nemzetségnek közönséges java azt kivánja, hogy azt az szent Istentől Fideli 8Íntere nobis dilecto.)
,Foiyiatj..k >

T A R ll A Z.
Révay Miklós emlékszobra ügyében.

.sőt megkérni a t. megyei bizottmányt, hogy e szent ügy kivételét sajátjává
; vallja.^
Ezen határozatunkat nyomban közöltük főt. Szalay kanonok ée plebá¬
nos ur, és igen tisztelt t. Buócz szolgabiró urral, kik e vállalatunk iránt a
legnagyobb melegséggel, kitelhető támogatást — s közreműködést igértek.
Eddig érkeztünk ez ügyben, a hangverseny f. hó 31-én valószinüleg meg
fog tartatni. A programmok már sajtó alá bocsáttattak. Vidékünkön Révay^
nak átalánosb megismertetése végett emlékbeszéd is fog tartatni — sikert
remélünk. A kutatások Révaynk születése házának föllelése ügyében, nehány
nap óta a legbuzgóbb kitartással folynak. Adja az ég, hogy szerencsés ered¬
ménynyel. Mindezeket tek. urral kettős okból közöljük, "először : tudatjuk
mint Révaynak legnagyobb tisztelőjével, másodszor : tapasztalatlanok lévén
jóakaratu vállalatunkban, tekintetes ur bölcs tanácsát, útmutatását s
netaláni^ észrevételeit kikérjük. N.-Szt.-Miklóson, augusztus hó 22-kén
1861 , tisztelő szolgája Máttiass ts Ferencz, főrendező s t. aljegyző.

A legnagyobb magyar nyelvtudós, a sokat szenvedett, de tör¬
hetlen lelkü hazafi, Révay Miklós halhatatlan érdemeinek mélta¬
tása bövebben olvasható a Vasárnapi Ujság 1859. évi 27 számában,
mely alkalommal a nagy férfiu arczképét is közöltük. Elég legyen
ezuttal az ott mondottakra utalnunk, midőn a feletti örömünket
fejezzük ki, hogy az utókor hálája és elismerése végre a magyar
nyelv ezen Kolumbusa iránt is méltó alakban kiván nyilatkozni.
Emlitve volt lapjainkban, hogy a mult nyáron a tudós férfiu szü¬
letéshelyén, torontálmegyei Nagy-Szent-Miklóson több buzgó ha¬
zánkfia oly czélból egyesült, hogy nagy fóldijök emlékének szob¬
rot emeljenek. A szép eszme kegyeletes pártolókra talált s mint
Tudjuk, egy nem régiben N.-Szt.-Miklóson tartott hangverseny
jövedelme már is elsö alapkövéül szolgál az eszme valósításának.
Nincs magyar ember, ki őszintén ne óhajtana az ügynek sikeres
II. Toldy Ferencz válasza.
előmenetelt, s épen azért hiszszük, hogy mindenki örömest fog ér¬
Pest, sept. 19. 1861. Tisztelt aljegyző ur! Mult hó 26-án vettem élénk
tesülni a dolog mibenlétéről s érdekkel kisérendi azon mozzana¬
hazafiui
örömmel a kegyed még 22-én kelt bizalmas levelét. Mindjárt más
tokat, melyek az ügy kifejlődésének lendületet adnak. Az eszme
nap felkerestem idevaló legjobb, s mindenkép jeles szobrászunkat Dunakeletkezésének történetéhez tartozik azon két levél, melyet ezut¬ íszky Lászlót, ki a kecskeméti Katona-mellszobrot és a pesti Lendvay-szobtal közlünk olvasóinkkal, — ígérvén, hogy az ugy ezutáni folya¬ rot készitette, hogy a költség iránt tudomást vevén, kegyeddel az emlék
mát is figyelemmel kisérendjük.
iránti eszméimet közölhessem. De ő akkor Münchenben volt, s nekem várat¬
lanul le kellé 28-án rándulnom az uj-vidéki ünnepélyre, majd ismét a szob¬
rászt kívánván bevárni — csak most vagyok képes a dologhoz szabatosab¬
ban szólani.
Tekintetes tudós tanár ur! A ritka tudományu nagy Révay Miklós
A mi az emlék felállítása helyét illeti, ugy hiszem, eziránt nem lehet
emléke iránt, mióta csak a magyar irodalom avatottabb olvasója vagyok, a kérdés. — Pesten kell annak állani, hol nemcsak számos külföldi fordul meg
legnagyobb tisztelettel s kegyelettel viseltetem, arra pedig, hogy ő ugyan¬ naponkint, hanem látja minden müvelt magyar is — mert ki nem jő ide
azon városban született, a, hol én, mindig, de mindig kimondhatatlanul büszke egyszer életében, vagy nem lakja Pestet egyideig legalább/' «S igy m em¬
valék. — Már rég él szivemben egy titkos vágy, azon vágy, valósítva látni lék nemcsak a nagy ember dicsőítésének felel itt meg leginkább, hanem azt
*zt, mit tek. ur mult hó 13-án kir. egyetemünknél a magyar irodalom kitünő a gerjesztő s buzditó hatást is gyakorolhatja mindennap a haza serdülő
tanszékébe való ünnepélyes beiktatásakor — a nagy Eévayról dicsőitőleg jeles fiatalságára, melyet Theinistoklesre a Miltiades trophaeumai. Ua az
megemlékezvén — látnokilag igy fejezett ki : „Meglássák uraim, még r2 Akadémia épülete már állana, azt mondanám : állitsák fel önök a Révayfogunk menni arra, ho<iy szegény Révaynak szobrot áWtsunk." Áthatva szobrot az épület csarnokában; igy azt mondom : a muzeum kertében, hol
ezen szavaktól, megbarátkozva ez eszmével, városunk lelkesb fiataljait, jelc¬ Kazinczy s Berzsenyi mellszobrai állanak, s mely leglátogatottabb hely
i n : Dreis<ger Máté káplánt, Kun L. végzett pázmánitát, Duka L., Dániel azok által, kiket a tudomány 6 müvészet érdekel. Azonban, mint in a mű
E. és Daniel B jogász urakat e tárgybani tanácskozásra híttam metr, ugy elkészülése egy pár évet ugy is igényel és az stkadenv.-ú palota 18<i;S-ban
• ön inditványom, hogy tek. ur fentebbi szavai valósitásához mint n'-szt- jóformán elkészül, e kérdést nyilt kérdésnek lehet hagyni. 1>. a lulvről.
-niklóaiak kezdeményezőleg fogjunk hozzá — határozattá lőn, s azonnal mű¬
Az emlék miségére nézve, lehetne az mellszobor vagy állószobor. Az
kedvelő zene-én- k s szavalati estélyt rendeztünk. Kun László ur inditvál
ilső
700
fttal eszközölhető lenne. De uram, paulo maiora cananius!
iyozá; a sorok irója, mint t.Torontálmegye t. aljegyzője, megbizatott a leg¬
En
állószobor mellett vagyok ámbár az horganyérezböl a természe¬
közelebbi közgyűlésben e szent ügyet a nemes megye pártfogásába, ajánlani,
test valamivel fölülhaladó nagyságban, mindenestől, a felállítást is ide
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tudva, 2500 ftba jő. A magyar papi ruhája felett hosszu mentét viselő alak
S z ó z a t
(ezt ő kezdette Győrben 1790") egy oszlopra támaszkodnék, melyen több
Magyar- és Erdélyország összes lakosságához a budai magyar
könyv és tekercs ily felírásokkal : „Antiquitates Litteraturae Hung. — Elanépszinház ügyében.
boratior Grammatica, —• Elegyes vers<k, — Magyar akad-mia. — Lábai
előtt codexek (melyeken nagy fölfedezései nyugszanak) : Bécsi Biblia —
„Hazafiság a nemzetiségnek."
Legendák — Halotti beszéd. Felírás : „Híveim sorában nem uo't még na¬
Hogy a budai magyar népszinház — habár eddig csak részben elké¬
gyobb1' s a t .
szülve
és fölszerelve — a magasztos czélt és magában e népszinház jövőjé¬
Az eszközlésre nézve ezt tartom : kegyetek, földiéi, mint inditványoben
fekvő
nagy eszmét : a hazafias érzelmü lakosság magyarositását, és a
zák, vegyék az ügyet ezentulra is, kezökbe. A torontáli résztvevők, képez¬
nemzeti
művelődésnek
népies iránybani terjesztését hova hamarább megkö¬
zenek egy torontáli, vagyis egy középponti bizottmányt, mely Torontálvárzelíthesse
és
valósithassa
: mindenekelőtt azt alapjában kell megerősíteni
megye'pártfogása alá helyeztetvén, az alispánt kérje, hogy az elsö elnökséget
és
annak
jövőjét
biztositani.
vállalja fel; e bizottmány eszközölje, hogy e megye a haza minden megyéi¬
Minthogy ez intézet eddig is a két testvérhaza összes lakosságának
nek küldje meg hivatalosan a bizottmány felhívását s aláirási iveit; ez a
áldozatfilléreiből
kelt ki a semmiségből; annak jövőrei biztositása is egyedül
pénzeket a mint gyűlnek, vagy egy torontáli takarékpénztárba tegye le,
csak
az
összes
nemzet
áldozatkészségétől remélhető.
ha ilyen van, vagy a mit kéznéílevőség ajánl, a pestibe, megbízván talán az
A
szinház
folyó
évi
septemberhó 14-én közlelkesedés közt a testvér¬
Akadémia pénztárnokát e pénzek betételével. E bizottmány a szerződés
város
és
a
vidék
nagy
számmal
egybegyült közönsége előtt megnyilt, s igy
ratificatióját magának tartván fenn, bízzon meg Pesten 2. v. 3 férfiut, kik a
szerződést a müvészszel megkössék, a müvészt a kellő utasítással és segéd¬ sokan azon hitben élnek, hogy az épület elkészült, a czél el van érve, s
eszközökkelellássák; a müvet különféle stádiumaiban megtekintsék, és észre¬ egyéb teendő nincs, mint annak számos látogatás általi pártolása. — Mint¬
vételeket tegyenek, a hely dolgában eljárjanak, s általában a kivitel felett hogy azonban koránsem gyült be annyi alap, a mennyi szükséges arra, hogy
őrködjenek. — A leleplezésnél a torontáli középponti s a pesti műbizott- egy intézet, melynek oly nagy fennérintett czélt kell kiküzdenie, jövőjének
mány együtt müködjék, s ez gondoskodjék névszerint az ünnepély indokolt biztosan eléje is nézhessen; még több hazafiui adakozásra van szükség.
Ugyanis a napi jövedelmek a szinházi személyzet illő fizetésére, a szin¬
részleteiről s a ti
pad
belső
berendezésére s arra fordítandók, hogy mindig ujabb és ujabb
Ua 50 vármegye s a magyarahb városok egyre-máara csak 50 ftot

Vasárnapi Ujság 43-lk számához 1861.
4. Asztalos munkáért jár
5. Az udvari páholy, né¬
zőhely, s szinpad diszitménye, aranyozás, fes¬
tés, szőnyegezés, pár¬
názat s kárpitos mun¬
káért
6. Lakatos s öntött vas¬
munkáért
7. Üveges, cserepes-mun¬
ka s tűzoltó szerekért
jár
8. Nyomdai költségekért
jár
9. Posta a iroda-költsé¬
gért jár

ft. kr.
ft. kr.
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összes szükséglet . 44890 15
Ebből a bevételi összeget 28552 ől 1 /
levonván kivántatik még:
az építkezéshez . . . 16337 63 %
a kölcsön visszafizeté¬
séhez . . . . . .
8750 —

ft.

kr.

„
1924 65
Kiadási összlet . . . 28552 5 1 %
A kölcsönt leszámítva 8750 —
Marad

19802 5 1 %

25087 63%
E számtételből a nagyérdemű közönség ama sajnos meggyőződést
kénytelen szerezni, hogy bármennyire is iparkodott a bizottmány, bármen¬
nyit is előlegezett hitelével a szent czél elérésére; — mégis nagy összeg az,
mi a nagy munka befejezéséhez szükségeltetik.
Reménye horgonyát elejétől fogva a nemzet nagylelkűségébe s adako¬
zási készségébe helyezvén, — pillanatig sem kétkedik a bizottmány, hogy
nemcsak a kölcsönként fölvett összegek pótlására, hanem a nemzeti nagy
mű tökéletes befejezésére még szükséges összegek is a még kinnlevő 3000
gyűjtő iv utján be fognak érkezni — mert a nemzet azokat, kik ily a nemzet
összes javára czélzó szent ügyben hozzáfordultak, el nem hagyta soha.
Fölkéretik tehát ujolag minden ivtartó, hogy a még kinnlevő ivet bár¬
mily csekély áldozatfillérekkel is, melyek akár adakozás utján, akár egyesek
buzdító s jóakaratu eljárása által rendezett műkedvelői előadások, hangver¬
senyek, bálok, zeneestélyek stb, rendezése által begyülnek, a már többször
emlitett három helyre : Aldásy Antal Budavárosi főkapitány és bizottmányi
elnök főkapitányi hivatalába; Lippert József hites ügyvéd és bizottmányi
titkár Pest, Lipótváros, Nádorutcza 3 sz alatti irodájába, és Fésüs György
bizottmányi tag Pest Lipótváros főút 34/, 4 sz. alatti lakására beküldeni ne
terheltessék. — Kelt Budán, oktober 12-én 1861.
Áldásy Antal s. k. bizottmányi elnök. — Kunhegyi Kamill
s. k. bizottm. tag. — Fésüs György bizottm. tag. — Lippert
József titkár.
Ossz esen

légnyomás által Londonban : A esö belseje. (A szöveget lásd az 508. oldalon.)

adnak össze, fedezve van a javaslott állószobor; ha két annyit, 5000—5500
fttal, a szobor nemes érczből (bronzból) lehet.
Ha vagy az egyik, vagy a másik sommából marad csak vagy 600 ft.,
a már kész szobor mintázatát fel lehetne használni egy bronz-mellszoborra,
mely Nagy-Sz.-Miklóson állittathatnék fel.
Ha Révay szülőháza, mit nagyon kétlek, még áll, s kikutatható, annak
falába egy csinos emléktábla volna eresztendő.
Ezek a torontáli bizottmány teendőire nézve gondolatim, — vegyék
kegyetek szívesen.
Valóban kegyed és társai nemes feladást tűztek ki maguknak. Nem¬
csak nagyot tenni, hanem a nagyot elismerni és dicsőíteni is érdem. — Egy
ily emlék propagandája azon iránynak, azon eszméknek,azon tetteknek, me¬
lyek a dicsőültet nagygyá tették; magvetés, melynek gyümölcsei — ha
néha lassan érnek is — de az erkölcsi törvények által feltételezett szüksé¬
gesség szerint elmaradhatlanok. Kegyetek nemcsak a hála adóját róják le
nagy földijök irányában : kegyetek uj szárnyakat tüznek azon valóban nagy
szellemnek, mely Révay tudományos munkáit s tetteit átlengi.
Isten adjon sikert szép buzgósággal kezdett müködésöknek!
Teljes készségemben, mindenben eljárni, a miben önök meg kivánnának bizni, üdvözlöm a Révay-emlékbizottmány minden tagját s az ő s ke¬
gyed hazafiui szives bizodalmukba továbbra is ajánlott őszinte nagyrabecsü¬
léssel vagyok kegyeteknek alázatos szolgájok — Toldy Ferencz.

darabok szinre kerülése — s kellő kiállítása által az annyira szükséges vál¬
tozatosság elérhető legyen.
De mig a napi jövedelmek határozott része az eddig még fönnmaradt
adósságok törlesztésére, az építkezés további folytatására és illetőleg befe¬
jezésére, de leginkább Buda főváros közönsége által a lánczhidtársulattól
átvett és a bizottmánynak csak bérbe adott telek 82,000 ft. ára után a bi¬
zottmány által évenként fizetendő 4% pontos fizetésére fordittatik : a fön¬
nebbi czél tökéletesen el nem érhető.
Hogy pedig ezen felhívás kellőleg okadatolva legyen; a bizottmány
kötelességének ismeri, az eddig begyült összegeknek és tett kiadásoknak
pontos számbeli kimutatását a nagy közönség elé terjeszteni. — Mely is a
következőkben áll:
Bevétel:
ft. kr.
ft. kr.
ft. kr.
1. Az összes adakozások
19802 51 '/2
2. Fölvett kölcsön
8750 —
Az összes bevétel
28552 5 1 %
Kiadás:
ft. kr.
ft. kr.
1. Az összes ácsmunkáért ft. kr.
jár
14250 85 Erre fizettetett 8450 —
2. A légszesz bevezeté¬
2279 —
sért és készületért jár . 3444 —
3. Kőműves, földmunka,
7507 7 6 %
tégla, mész és műszer . 9885 —

ugy alapos, ha tudományos műveltségben gyökerezik. Mindaz, mi a tudo¬
mányos müveltséget előmozditja, annyira fontos a nemzetre nézve, hogy az
ezek iránti részvétlenség csak fonák egyoldalúságnak lehet eredménye, 8
kétségtelenül vétek a haza ellen.
A legsulyosabb körülmények között sem kételkedtem honunk szebb
jövendőjén. De hogy reményeink egykor valósuljanak, nem elég akarni.
Tanulnunk kell, s művelnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a
népnek minden osztályát, mert korunkban csak azon nemzetnek van biztos
politikai jövendője, mely komolyan törekszik az általános müveltség színvo¬
nalára emelkedni ,t azon előre haladni.
Nagy hiány, ha oly folyóiratok, minő a,Budapesti Szemle', a ,Figyelő',
a honfiaknál, s az ,Anyák hetilapja' a honleányoknál, elegendő részvétre
nem találnak. Azt kellene hinnünk, hogy nálunk csak a politika zaját és
külfényét szeretik, de a fáradsággal járó komoly tanulmányok nem épen
kedvesek.
Szent érzelem a honszeretet, s magasztos azon lelkesedés, melylyel a
honfi kész vérét ontani a hazáért. De nemcsak vérrel, s nem mindenkor
vérrel szolgálhatunk a hazának.
A ki hazáját nemcsak a lelkesedésnek fellobbanó hevében, hanem min¬
dig igazán szereti, törekedni fog minden uton, minden alkalommal, hasz¬
nálni a hazának. Nem ijed vissza a nehézségektől, nem attól, hogy csak
parányi azon áldozat, melyet ő hozni képes; nem attól, hogy törekvéseinek
sükere nem rögtöni, sőt talán ki sem számitható. Tesz, a mit tehet, s hogy
utóbb még többet tehessen, igyekszik saját képességét is, magasabbra emel¬
ni. Ezt pedig leginkább tanulás és tanítás által lehet elérni. Minden percz
tehát, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudományoknak, s azok köz¬
lönyeinek pártolására forditunk, egyszersmind a haza oltárára tett áldozat.
Nem árt barátom, sőt valóban szükséges, hogy a sajtó utján felszólal¬
jatok időnként e tárgyban, s figyelmeztessétek a közönséget, miszerint a
politika mellett más is megfér, más is szükséges. — Ismételt felszólalástok¬
nak lesz végre sükere, mert annyi belátás, annyi jóakarat van a magyarban,
hogy a jószándékú igaz szó előtt sem eszét, sem keblét el nem zárja.
Isten veled!
igaz barátod,
Deák Ferencz. (P. N.)

Irodalom és művessel.

+ (Müller Gyula „Alkotmányos nagy naptára 1862-re") megjelent s
^apható 1 ft 50 krért. A naptár három részből áll. A második resz, mely
több érdekes olvasmányt foglal magában, Petőfi „Az apostol" czimü négy
ives elbeszélő költeményével kezdődik, mely Emichnek kizárólagos sajátja
levén, jogtalanul nyomatott e naptárba. A szerkesztő megj azt a bátorságot
is vette magának, hogy a költeményt, csakhogy szabadon megjelenhessék,
sok helyt egészen megváltoztatta. Ez ellen a „Hölgyf." szerint a költő
volt neje tiltakozni is fog, mig Emich a törvényhatóságok előtt tett lépése¬
ket, hogy ez irodalmi orzás megbüntettessék.
-+- (A Marka-képtár megszerzésére) gr. Andrássy György 100, gr.
Steinlein Otto 30, Jankovich Gyula és Simonyi Antal 20—20, b. Podma¬
niczky Frigyes pedig 10 ftot.
+ (Uj \népszinmü.) Tóth Kálmán „Dobó Katicza" czimü történeti
népszinmüvet ir.
+ (Kuttner Sándor átalános földirata), különös tekintettel a magyar
Egy magánlevél Deák Ferencztol.
királyságra, ötödik átdolgozott kiadásban Lampel Róbertnél megjelent. A
Sokszor hallók hazánknak még első rendű politikusai ellen is az egyol¬ csinosan kiállitott könyvet több fametszet is disziti.
+ (Vörösmraty „Szózata" görög nyelven), mely először a „Magyar
dalúság vádját emeltetni; sokszor emelkedett különösen az irodalom részéről
az a panasz, hogy alkotmányos vezéreink nem mindnyájan méltatják kellő nyelvészet" VI. évfolyamának 4-ik füzetében látott napvilágot, most külön
figyelemre azon erkölcsi tényezőt, mely az irodalom és tudományok mivelé- lenyomatban is megjelent. A forditást Télfy Jánosnak köszönhetjük, ki
sében a nemzet és a nemzetiség fentartására nézve rejlik, s hogy a tudo¬ ahhoz igen érdekes görög irodalmi „adalékot" mellékelt.
+ (Gyámintézeti évkönyv.) Szeberényi Lajos evang, lelkész Szegeden
mányok és irodalom embereinek sorsa hasonlit azon közharczoséhoz, kit egy
elfeledett állomáson hagytak, hogy ott éljen haljon, „nem látva, nem „Gyámintézeti évkönyvet" szándékozik megindítani, melynek tiszta jöve¬
delme az evang, gyámintézet javára fordittatik. Szeberényi felszólítja a
keresve senkitől."
Illik-e e szemrehányás egész terjedelmében a mostani korra — nem gyámintézetek élén álló férfiakat, sziveskedjenek a gyámintézet eddigi rö¬
akarjuk kutatni ezuttal; de annál nagyobb lelki örömünkre szolgál tudni, vid életére vonatkozó minden jelentékenyebb mozzanatot beküldeni. Ez
hogy Magyarország első államférfia, vidéki magányában, országos gondjai tenné a meginditandó évkönyv első részét. A második rész vallásos szépiro¬
és a nemzet életének szentelt virrasztásai közepett a magyar irodalom jés dalmi müveket foglaland magában. Előfizethetni 1 ftjával, az év végeig.
+ (Sándor György Kecskeméten) előfizetést nyit „Sarjadékok" czimü,
tudományosság ügye első helyet foglal be.
Deák Ferencz legközelebb egy levelet intézett a „Pesti Napló" szer¬ 6 ivre terjedő versfűzetére, Előfizetési ára 80 kr.
-f- (Vasvári Kovács Ferencztöl Komáromban) ily czimü füzet jelent
kesztőjéhez, sajátlag csak magán tudomásul; de nagy hazánkfia lelke oly
városának pátfogása alatt
magas szempontra emelkedik ilyenkor is, hogy annak közzétételét olvasó¬ meg :,,Irány eszmék a szabad kir. Rév-Komárom
felállítandó zenetanoda alapvonalaihoz.1' Ára 25 kr. A tiszta jövedelem fele
inktól meg nem tagadhatjuk.
a zenetanoda alaptőkéjéül ajánltatik fel.
Ime a levél :
+ (Arczkép-album.) A képzőmüvészeti társulat által kiadott arczképPuszta Sz. Lászlón, oct. 19-én 1861.
Kedves barátom!
album első lapja, 24 országgyülési képviselőnek természet után kőre rajzolt
örömmel olvastam azon sorokat, miket b. Eötvös felszólalása folytán arczképével megjelent. A kép bolti ára 3 ft 50 kr. Akik azonban a vevéskor
a második lapra azonnal előfizetnek, mindakét lapot 6 ftért kapják. A tár¬
az „Anyák heti lapjáról" a „Pesti Naplóban" irtatok.
Nézetem szerint is hézagot tölt be ezen lap irodalmunkban, s mind sulat eddigi tagjai, ugy azok is, a kik jelenleg annak tagjai közé lépnek, —
irányára, mind tartalmára nézve valóban közhasznu, s meleg részvétre 10 ft évi fizetéssel — a programmban igért rendes mülapokon kivül, ezen
lapot fele áron, azaz 1 ft 75 kron nyerik. Az album jövedelme a társulat
érdemes.
Egy év óta irodalmunkban is előtérbe lépett a politika. És ezt nem tőkéjéhez fog csatoltatni.
csodálom. De felette sajnálnám, ha más fontos és közérdekü vállalatokat a
+ (Könyvlefoglalás.) Beniczky Emil „Nefehjtsek a honvé.déhtböl"
térről leszorítana.
czimü munkáját a cs. k. rendőrség lefoglalta.
Sok szellemi szüksége van a nemzetnek, mit a kizárólag politikai tar¬
+ (Uj lap.) Balázs Sándor „Az ország tükre" czimü nagy képes lapra
talmu irodalom nem képes kielégiteni. Sőt a politikai képzettség is csak kapott engedélyt, melyet, terv szerint, egy részvényes társulat fogna kiadni
T u . Uj>. 43. <z. — 1861.
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+ ( 4 2>? sti müegylet) kisorsolásra ujabban a következő képeket vásá¬
4- (A oláh fejedelmi vámhivatal a Predeálon,) a brassói hatósághoz
rolta meg: 1) Nagybánya részlete, Mezei Józseftől Munkácson (160 ft) ; 2) azon kívánattal járult, hogy mindazon szállitmányi levelek, melyek az innen,
Látkép Münchsbergről Salzburg mellett (50 ft) ; 3) Albató Felső-Ausztriá¬ Oláhországba menő árucsomagokhoz mellékeltetnek, mostantól kezdve oláh
ban (50 ft), mindkettő Haunold Károlytól Bécsben; 4) Örömet vagy bána¬ nyelven írassanak. Az erdélyi szász atyafiak nagyon bószankodnak e miatt.
tothoz e levél nekem? Barabás Henriettétől Pesten (100 ít); 5) A lunden4- (A marhavésznek Erdélyben) aug. elejétől okt. elejéig összesen 2075
burgi állatkertből, Holzer Józseftől Bécsben (120 ft).
darab marha esett áldozatul. A vész összesen 37 helységben ütött ki ez idö
4- (Aláírások egy becses festményre.) B. Eötvös József aláírást nyi¬ alatt, s az ott létező mintegy 20,000 dt. marhából megbetegedett 3236, ezek
tott Székely Bertalan, Münchenben tartózkodó fiatal miivészhazánkfiának közül meggyógyult 1161, tehát körülbelől '/3. A marhavész Erdélyben most
„II. Lajos király holttestének feltalálását" ábrázoló nagy festményére, mely már szünőfélben van.
a pesti mütárlat kiállitásán oly nagy figyelmet ébresztett, s melynek másola¬
4- (Uj találmány.) Marassich Dénes mérnök athmosphaerai szívó¬
tát a Vas. Ujság f- évi 27-ik számából olvasóink is ismerik. Az első aláirási gépet talált Tól, mely légüres gépezet czélja, bármiféle folyadékot a vele öszivmár is következő eredményt mutat: gr Waldstein János 30, gr. Festetics szekötött eső által, külsö légnyomás segélyével fölszíni. Több nevezetes
Gy. és b. Rudics József 20, Széchenyi Béla és Gyula, Pálffy Pál s Andrássy városban tettek már e találmánynyal kísérleteket, melyekből kitünt, hogy a
Aladár grófok pedig egyenkint 10 í'tot irtak alá. A kép ára 2000 bajor ft.
fönnebbi gép czéljának teljesen megfelel. A feltaláló elhatározta, talál¬
-j- (Huber Ida Kolozsvártt) a „Sevillai borbélyban" kezdte meg ven¬ mányát legelőször Budapesten alkalmazni.
dégszereplését, s a legkedvezőbb fogadtatásban részesült. Másodszor „Hu¬
4- (Demjén József) jelenti, hogy Nagyváradon könyv-mű-és hang¬
nyady Lászlóban" lépett föl mint „Gara Mária."
jegykereskedést nyitott, hol mindennemű kül-és belföldi lapokra és folyóira¬
4- (Mess-rschmied szobrász hazánkfia) közelebb Bécsben elhunyván, több tokra is fogadtatnak el előfizetések.
4- (A dohánymonopolium jövedelme) az utóbbi 6 hónap alatt 3 millió
szoborművet hagyott hátra, melyek most el fognak árvereztetni. Az elhunyt¬
tól Muzeumunk is bir két jeles szobrot; vajha a többi is a nemzet birtokába forinttal csökkent, a dohány szabad árulása következtében.
kerülne.
Közintézetek, egyletek.
4- (Azon biráló választmánynak,) mely, mint emiitők, a Molnár által
kitüzött 50 aranyra pályázó népszínművek fölött itélend, ötödik tagjául
4- (Molnár szinigazgató) f. hó 20-ikán kiadott hirdetvényében a bu¬
Egressy Gábor van fölkérve.
dai népszinház pártolására hivja fel a közönséget, s egyuttal fölkéri minda¬
4- (A,,IL Rákóczy fogsága" czimü darab elöadása) Molnárnak, folya¬ zokat, kik az e czélra kibocsátott gyűjtőiveiket még be nem küldték, hogy
modása folytán, ismét meg van engedve.
azokat bármily eredménynyel mielőbb beküldeni sziveskedjenek. A bérletár,
20 előadást számitva egy hóra : páholy 60 ft, korszék 12 ft, földszinti
Egyház és iskola.
zártszék 8 ft, karzati zártszék 5 ft, földszinti állóhely 5 ft. E bérlet nov
+ (A pesti kegyesrendiek naqygymnasiumában) a beiratások e hó 4 2-án veszi kezdetét.
4- (Az országos -magyar gazd. egyesület igazg. választmánya) rendes
utolsó napján délelőtti órákban fognak történni; ugyanazon napokban d. u. 2
—4 óráig pedig a fölvételi és ismétlési vizsgálatok tartatnak. Az ünnepé¬ havi ülését f. hó 31-én d u. 5 órakor fogja megtartatni.
lyes Veni Sancte nov. 1-én leend.
4- (A •pesti jótékony nöegylet) a tél közeledtével ezidén is tisztelettel
+ (A pesti egyetemnél) a vizsgálatokról szóló bizonyítványokat még kéri fel a közönséget, hogy miután Pest városának házi szegényei részére
az egyletnél különböző élelmi szerek ajándékozása is elfogadtatik, ily élelmi
folyvást bélyeggel állitják ki.
+ (A pesti kir. gymnasiumhoz kineveztettek :) igazgatóul dr. Rómer szereket, jelesül burgonyát, lisztet, hüvelyes veteményeket stb. Kochmeister
Flóris; tanárokul : Corsan Gábor, Bartl Antal, dr. Riedl Szende, Winkler Karolina választmányi nőhöz (3-korona-utcza 22. sz.) utasitani méltóz¬
Ede, Lonkay Antal, Markos Mihály, Fekete József, Krautschneider tassanak.
Ferencz, Veres Ignácz, Lutter János és Boskó Lajos. Ezenkivül a régi
4- (Tisza-Füreden kisdedóvodát) akarnak létesiteni, mely czélra az
német tanárok helyébe a budai, pozsonyi, beszterczebányai, lőcsei, selmeczi, ottani birtokosság már 2000 ftot adott össze.
szakolczai és ungvári kir. gymnasiumokba neveztettek ki uj magyar ta¬
4- (Uj énekiskola Pesten.) Holman-Beistein asszony, a lipcsei akadé¬
miai zeneiskola tanárnője, Pesten egy nagy ónekiskolat akar nyitni.
nárok.
4- (A Kolozsvártt közelebb megnyilt román olvasó egyletre) a magya¬
+ (A debreczeni h. h. kollégiumban) a két évi jogi tanfolyam megnyilt,
rok is jelentékeny összegeket adakoznak. Igy Hosszu József, kolozsmegyei
s az előadások f. hó 14-én megkezdettek.
alispán, 300, gr. Csáky György pedig 1000 ftot ajándékozott.
4- (Adakozások a pesti leány-árvaházra.) Pestváros tanácsa legköze¬
Ipar, gazdaság, kereskedés.
lebb aláirási iveket fog ki bocsátani a tervben levő leány-árvaház javára.
4- (Uj találmányit fecskendő.) Aradon König nevü hazánkfia oly tüzi Hogy e nemes czél elérésére számosan sietnek segédkezet nyujtani, annál¬
fecskendőt talált fel, melyet fűteni is lehet, s igy a legnagyobb hidegben inkább reméljük, mert már a gyüjtőivek forgalomba bocsátása előtt is több
sem fagy meg benne a viz.
jelentékeny adomány lőn bejegyezve. Igy Ebner Fidél 2500, Sebastiani
4- (Gazdasági tudósitások a külföldről.) Irföldről szomoru hirek ér¬ Frigyes 1500, Perger Ignácz 100, Szántóffy Antal kanonok, Weisz Bernát,
keznek. A burgonyatermés gyenge volt, a zab nem ért meg, különösen a Luczenbacher János és Szabó Pál fejenkint 500—500 ftot ajándékoztak a
sziget nyugati oldalán, s igy éhségtől lehet tartani. — Egyiptomban a ku- fennebbi emberbaráti czélra.
koriczatermés semmivé lett, a ezukornád is sokat szenvedett; a gyapotter¬
4- (A szeged-csongrádi takarékpénztár) Szegeden saját házat fog
més egy negyede szintén elveszett; az aratás mindamellett a tavalyihoz építtetni, mely czélból egy kétemeletes ház tervének készítésére 600 s 500 ft.
hasonló.
jutalom mellett pályázat nyittatott. A beküldés határideje, jeligés levelek
4- (Gyógyszer a marhavész ellen.) A Szebeni ujság a marhavész ellen mellett, 1862. jan. 10-ke.
uj gyógyszert ajánl. Dobra vidékén ugyanis a paradicsomalma leveleiből
üözlekedés.
készült főzetet, mely naponkint háromszor adatik be a beteg marhának, álli¬
tólag igen jó sikerrel használják. Nem árt megpróbálni.
4- (A tiszai vaspályát) össze akarják kötni a galicziaival. E czélból
4- (Uj találmányu társaskocsik.) Bécsben Lovik Károly kocsigyárnok két vasútvonal van tervben: az egyik Sárosmegye területén át, Bumfalvánál
oly társaskocsikra kapott szabadalmat, melyekhez nem kellenek lovak, ha¬ a már kész vasuttal csatlakozik s Eperjesen át a Poprád völgybe vezet; a
nem két ember, gép segélyével hozza mozgásba A próbamenet tökéletesen másik közvetlenül Kassáról a Hernádvölgybe megy, hol mindkét vonal egy¬
jól ütött ki. íly kocsiban 12 embernek van helye.
mással s Tarnownál a galicziai vaspályával egyesül. Az illető igazgatóságok
4- (A csongrádi gazdasági egyesület) közelebbi közgyülésében bizott¬ most dolgoznak a részletes terveken.
mányt nevezett ki, mely Szegeden deczember első napjaiban terménykiállitást rendezzen. Átalában elvül kimondatott, hogy ezentul hónaponkint más
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más városban legyen vagy ekeverseny, vagy próbaszántás, vagy kiállitás.
Szegeden egy állandó gyümölcs- és terménykiállitásnak létesítése elvben
4- (A jelenleg Magyarországban levő hadsereg), mint a lapok irják,
szintén elfogadtatott, a kivitel fölötti részletes tanácskozás jövő alkalomra 150,000 főre rug. Pesten 30,000 katona volna.
halasztatván.
4- (Kulcsot — vagy ágyút!) Zomborról irják a „M. O."-nak, hogy
4- (A jövö évi londoni kiállitás iráni), mint halljuk, a két testvérhazá¬ midőn a bács-bodrogi kir. biztos ott f. hó 13-án megjelent, felszólította a
ból nem nagy részvét mutatkozik. Hazánkfiai kőzül alkalmasint azért vona¬ várnagyot, hogy a főispán lakását nyittassa ki. A várnagy nem engedelmes¬
kodnak sokan abban résztvenni, mert nem akarják, hogy Magyarország e kedvén, a kir. biztos a kulcsárt hivatta, s ilyformán mutatta be magát :
kiállitáson csak mint osztrák tartomány szerepeljen, a mint azt Bécsben „Hallja kend, én Palkovics Ágoston, a kir. biztos vagyok. Ha azonnal ki
nem nyitja kend a főispán lakását, ágyúval fogom kinyittatni." — Persze, j
akarják.
4- (A londoni kiállitás ügyében.) A „P. H." örömmel értesül, hogy a hogy ez az argumentum aztán döntött.
4- (Csávásy József gyorsíró) a marosvásárhelyi kollégiumban nov.
londoni kiállitás magyarországi képviseletével megbizott küldöttség kiküzdé
magának azt, hogy a magyar küldemények nem fognak e kiállitáson osztrák elején gyorsirói tanfolyamot szándékozik nyitni, ha arra tanitványok jelent¬
keznek.
firma alatt szerepelni.
4- (Délszláv zászlóalj alakítása a magyar légióban.) A ,,M. O."-nak
4- (Marhavész.) A minap az a hir terjedt el, hogy a marhavész Pes¬
ten is kiütött; ezt azonban egy pár lap sietett megczáfolni. Most ujra-azt irják Turinból, hogy Türr altábornagy, mint a magyar segédhad parancs¬
halljuk, hogy a Ferenczvárosban legközelebb csakugyan fordultak elő ily noka, kormányi fehatalmazást nyert, a magyar légióban egy délszláv zász¬
esetek, csakhogy az illetők azt eltitkolák. Jó lesz az illetőknek egy kicsit lóaljat alakitani, melynek parancsnoka hihetőleg Wranisevich őrnagy (Türr ,
egyik volt hadsegéde), leend. Levelező e tény valóságáról kezeskedik.
körülnézni.
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4- (Szerb kongresszus.) Egy porosz lapnak irják Bécsből, hogy PhiSAKKJÁTÉK.
lippovich tábornok, ki a mult évben tartott szerb kongresszust vezette, e
kongresszus ujbóli megnyitásának előmunkálatával volna megbizva, s e vé¬ 96-iksz. feladvány. Átvéve a „Londoni képes ujság"-ból.
gett gyorsan leutazott az Aldunához. A miniszterium már két hét előtt
Sötét.
megtette az intézkedéseket, s csak az erdélyi kormányszéknek az ország¬
gyülés össze nem hivatása iránti fölterjesztése késlelteti a kivitelt.
4- (Szatmármegye bizottmánya) f. hó 14-én Nagy-Károlyban tartott
közgyülésében Pestmegye feloszlatása, s egyuttal saját netaláni feloszlatása
ellen is óvást tevén, egyszersmind végzésileg kimondta : hogy a megye
ezennel megszakit a törvénytelen dicasteriumokkal minden viszonyt, és azok
rendeleteit, intézményeit s parancsait egyszer mindenkorra félreteszi, tiszt¬
viselőit pedig oda utasitja, hogy hivatalos működéseiket minden törvény¬
telen befolyástól megóvni, kötelességöknek ismerjék. Mindamellett a sze¬
mély s vagyonbiztosság és az egyes honpolgárok érdekeit képviselő ügyek
iránti mellőzhetlen tekintetből, a megye első alispánja felhatalmaztatott,
hogy a közjogi kérdések szoros kikerülése mellett, a tényleges kormányszé¬
kekkel önállólag érintkezhessek.
4- (Majláth György tárnok ur lemondása) a „Wanderer" szerint
bizonyosnak látszik, s már a legközelebbi napokban alkalmasint be fog
következni. Hir szerint gr. Apponyi György is le akar mondani magas
állomásáról, s ez annál valószínűbbnek látszik, mert az országbírói értekez¬
let szentesitett munkálata a provisorium alatt aligha félre nem fog tétetni.
Urbán altábornagynak magyarországi hadi parancsnokká neveztetéséről is
beszélnek; ez pedig alkalmasint együttjárna az ostromállapot kihirdetésével.
a
b
e
d
e
f
g
h
4- (Gaál Eduárd sikkasztási perében) a k. hétszemélyes tábla a cs. k.
Világos.
Orsz. törvényszék itéletét akkép változtatá meg, hogy a 8 évi börtönt 6 évre
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
mérsékelte, eddig kiállott fogságának betudása mellett.
4- (Az erdélyi fökörmányszék azon fölterjesztésére,') melyet az erdélyi
A 91-ik sz. feladvány megfejtése.
országgyülés egybehivása ellen tett, még nem érkezett le a válasz. A ,,P.
(Báro Meszéna Istvántól Lessen )
L." bécsi levelezője azonban ugy hallja, hogy e fölterjesztésére a kormány
Sötét.
Világos.
A)
Sötét.
az erdélyi főkormányszék feloszlatásával fogna válaszolni. Ez mindenesetre
Világos.
B a 7 - e 7 : A)
1)
Ba7 —al :
1) H c 8 — e 7
legkönnyebb módja lenne a czáfolatnak.
K e 5 —f 6:
2)He7-c6
K e ö — fö
4- (A m. le. helytartótanács) f. hó 19-iki ülésében komolyan tanácsko¬ 2) II g 8 — f 6
3) B d 4 — f 4
3)
B
d
4
—
f
4
zott az ország válságos helyzetéről, feliratot határozott ő Felségéhez, mely
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Pesten : Cselkó György.
hallomás szerint, az októberi diplomát állitja fel kiindulási pontul, s miután
Poroszlón : Nyilas Alajos.— Parabulyhan : Rothfeld József. — B.-Újvároson : Kovács
erélyes szavakban részletezve előadja azt, hogy még az októberi diplomával Lajos.
biztositott engedmények sem tartattak meg, áttér arra, hogy e hűséges
királyi tanács legigazabb előterjesztéseinek is kivánatos sikere mindaddig
Nemzeti szinházi naplónem leend, mig ő Felségének a Magyarország ellenében tulféltckeny német
Péntek, okt. 18. A nemzeti szinház nyugdijintézete javára, először :
tanácsosok szavára inkább leend alkalma hallgatni. Mellőztessék tehát ez „A völgy lilioma." Dráma 5 felv. Barriére után forditotta Feleki Miklós.
üdvtelen alkalom, bízzék ő Felsége magyar népében s magyar tanácsosaiban, Mindenekelőtt sajnálattal jegyezzük meg, hogy a közönség nagyon kis szám¬
«s jőjön le Budára, foglalja el Mátyás fényes palotáját, győződjék meg sze¬ mal jelent meg, a mi uj darabnál különösen feltünő, s az előadás jótékony
mélyesen a magyar közügyek állásáról, s a magyar kívánalmaknak jogos és czélját tekintve, kétszeresen szomoritó. Barriére egyike az ügyesebb fran¬
a birodalomra nézve épen nem veszélyes voltáról : ekkor bizonyára még czia vigjátékiróknak, mert fölvett tárgyát rendszerint sok csínnal és érde¬
sok jóra fordulhat s a t .
kesen dolgozza ki. Jelen darabjának meséje röviden ez : Henriette, a szelid
4- (Egy örült leány.) A „Hölgyfutárnak" irják Veszprémből, hogy érzelgős teremtés (Felekiné) főrangu szívtelen anyja által szive ellen, Mortegy leány a földművelő osztályból megőrült. Rögeszméje az, hogy a nők seuf urhoz (Feleki), egy zsémbes, gyengéd, szerelemre képtelen férjhez lőn
is tettre hivatvák a haza válságos napjaiban, s Garibaldi-huszárnak akart erőszakolva, s szomoru életét csupán kis leánya iránti szeretete enyhíti némi¬
elmenni. Lóra ült, s egész erejéből kiáltozá : „Doboljanak a huszár elé, ki leg, mig nem utóbb megismerkedik Vandenesse (Lendvai) érzelgős fiatal
Garibaldihoz indul!" Csak nagy bajjal vehették le a szerencsétlent a lóról, emberrel, ki férjének házibarátja, az ő szivének pedig titkos imádottja lesz.
s kocsira ültették, hogy Veszprémbe az orvoshoz vigyék. De addig nem Henrietté erényes, nemes gondolkozásu nő, férje iránti kötelességét nem
engedte a kocsit megindulni, mig a dobot meg nem verték, s ekkor a kocsi¬ akarja megszegni, de másrészt Vandenesse iránti szerelme sokkal erősebb,
ban felállva és kendőt lobogtatva, vitel közben is folyvást ezt kiabálta : hogysem gyenge nő létére azt le tudná győzni, mig végre vetélytársnője,
Élj a magyar! Éljen Garibaldi! Előre Garibaldi huszárjai!"
Lady Arabella által előidézett félreértés következtében, a „völgy lilioma"
elhervad s meghal, titkos kedvesét arra kérve, hogy egy őt nagyon szerető
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldetett : leánykát vegyen el nőül. A darab meséje, bár nem uj, elég érdekes és sok
A pesti honvédsegélyzö egylet számára : Az orosz határszélről egy volt hatásos jelenettel bir. A czimszerepet Felekiné jelesen adta, s különösen
Miklós-huszárezredbeli önkéntes honvéd (a V. U. f. é. 16-ik számában nyil¬ végjelenetében kitünő volt. Feleki a hypochondrikus férjet szintén jól személyesité. Lendvay is csinált szerepéből annyit, a mennyit csinálhatott. A
vánitott kötelezettségénél fogva) augusztus hóra 3 ft.
Táncsics Mihály családja számára : Az orosz határszélről ugyanaz, a szivtelen főrangu anyát Szathmáryné, a különczködő angol nőt Lady Ara¬
bellát Prielle Kornélia, Emmeline, naiv kis leányt Lendvainé adta.
ki fentebb, hasonló kijelentéssel 5 ft.
Szombat, okt. 19. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét irta Erkel
Ferencz. E kitünő dalmű ma is zsufolásig megtölté a szinházat. HollósyTörr nejének válasza a magyar hölgyekhez.
L.-né a szelid Melindát felülmulhatlan bájjal énekelte; Hofbauer Zsófia mél¬
Azon aranyos magyar főkötőt, melyet lelkes magyar hölgyek Bona¬ tóságteljes „királyné" volt; Ellinger a czimszerepet adta, s észre lehetett
parte-Wiese Adeline nászára küldtek, a tábornok lelkes neje a következő rajta venni, hogy igyekszik szabatosan játszani. Füredi mint „Peturbán"
bordalával nagy hatást csinált. Bignio a király szerepében szépen énekelt.
— franczia nyelven irt — sorokban köszöné meg :
Nemcsak a főbb szereplők, de a derék Erkel is többször megujult zajos tap¬
„Hölgyeim!
A rokonszenv azon jele, melyet önöktől kaptam, melegen hatá meg sokban részesült.
szivemet! ezer köszönet érte.
Vasárnap, okt. 20. ,,B':'ldi Pál." Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta
Miután a szabadság egyik leglángolóbb védőjének nejévé lettem, Szigligeti. A czimszerepet Szigeti adta ügyesen, de nem elég ihlettséggel.
ezivem által magyar nővé is váltam, osztva önök vágyait és reményeit.
Jókainé igen jó „Béldiné," s Egressy jeles „Apafi" volt; de „Bornemissza
A tábornok Olaszország függetlenségeért ontva vérét, még jobban Anna" szerepe nem Szathmárynénak való.
inegerősité a kötelékeket azon két nemzet között, melyeket hasonló szenve¬
Hétfő, okt. 21. Másodszor : „A völgy lilioma." Dráma 5 felv. Barriére
dések próbáltak meg, s melyek együtt remélik, hogy ugyanazon ujjászületés után ford. Feleki. Nagyobb közönség, de kevesebb hatás. Kisül, hogy az uj
által fognak megjutalmaztatni.
darab lélektani alapjai igen gyengék, és a sok fájdalom és szenvedés, a mi
Anyám által oly családhoz tartozva, melynek feje a nemzetiségi az első előadásnál még sírásra is fakasztott nem egy lágyszivü hallgatót,
ügyeket pártolja, s a szabadság és függetlenség egyik bajnokának nevét csupa természetlen, indokolatlan jajveszéklés.
Kedd, okt. 22. Egedy Mária, a kolozsvári szinház első énekesnője és
viselve — büszke vagyok rá, hogy egy oly nemes haza fogadott leánya
lehetek, s óhajtásaim az önökéihez csatlakoznak, hogy vajha e martyrjaink Tanner István ur fölíépteül : „Troubadour." Opera 4 felv. Irta Verdi.
Mindkét vendéget elismerő tapsokkal fogadta a nagyszámu közönség. Ujabb
vérétől öntözött föld felett nemsokára uj korszak derüljön.
Köszönet! Fogadják önök tőlem a hála érzetének kifejezését oly szi¬ fellépésöknél határozottabb itéletet mondhatunk felölök.
vesen, a mint én vagyok önöknek, hölgyeim, őszinte barátnőjük és testvérük
Szerda, okt. 23. „Hamlet." dráma 5 felv. Irta Shakespeare. Örömmel
jelentjük, hogy a klasszikus mü A nemzeti szinházhoz illő gonddal és fény¬
Türr Adeline."
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nyel adatott. Nemcsak Egressy Gábor adta ismert müvészettel a czimszere¬
pet, hanem a kisebb szereplők is kellő kegyelettel látszottak megoldani szép
feladataikat. S az ily a legapróbb részletekben is összevágó játék tehetné a
nemzeti szinházat valódi mü iskolává és intézetté.
Csütörtök, okt. 24. „Bánk bán,-' opera 4 felv. Erkeltől.

Budai népszinház.

dók. Egyébiránt ezekről bőven értesit hirdetési rovatunk folytonosan (a Politikai Ujdon¬
ságokban).
5816. Hatvan. N. N. Az nem elég, hogy : „N. N." Az ily czikkek tudnunk kell a
szerzö kilétét.
5817. Kecskemét. IL J. A jeles czikket vettük. Rajzaink e napokban készülnek el
s akkor a közlést semmi sein akadályozandja.
5818. Debreczen. K. P. A kérdéses müvet nem ismerjük; szivesen veszszük.
Furcsa, hogy épen enapokbanjutott|kezünkbe Petőfinek egy diákkori csinos fordítása
(Schiller egyik legnépszerübb költeménye után), melyet elég érdekesnek tartunk arra,
hogy közelebb szintén kiadjuk.
5819. Szomoru napjainkban. Nem kérünk többet ezen fajtából. Nem a „napok"
szomoruak ott, hanem a versek.

Molnár társulata egypár népszínművet oly jelesen szokott adni, hogy
szinte kedvünk volna, belőle egy kis mustrát küldeni más színházakba. E ki¬
válóan jól sikerülni szokott darabok közé tartozik a „Két huszár', is, mely több¬
szöri adatása után okt. 18. ismétmeglehetős részvét mellett került szinre. Okt.
19-én Balog István bohózatát, a nagyon jól ismert „Ludas Matyií'-t adták,
csekélyszámu közönség előtt. Okt. 20-án ismét láthattuk a katonai főpa¬
rancsnokság által nem rég betiltott „ II. Rákóczy fogságát," melynek ujra szin©Nap¬
(§. Hold¬
Katholik. és Protest. j Gör.-orosz
Izraelit,
Berehozhatását, mint hulljuk, Molnár folyamodására, a helytartótanács esz¬
naptár
naptár
naptár
és
hetinap
kelet ll nyüg.
kelet nyüg.
közölte ki. Nem tudjuk miért, de az előadás ezuttal nem ment oly jól, mint
il
máskor. Másnap ugyane darab ismételtetett. Mindkét alkalommal nagy kö¬
Okt. (ó)
Okt.-Nov.
March.
zönség volt jelen. Okt. 22-én kezdték meg a Molnár által kitüzött 50
Paranyra pályázó darabok előadását, „Az alföldi halász" czimü, 3 szakaszos, 271 Vasár. ¥ 2 3 Sabina F22Sa 15A18Lucz
23 Templ
34
népdalokkal és tánczczal egész az unalomig, spékelt népszínművet. Elmond¬ 28 Hétfő Sim. és Juda Sim.Jud 16 Longinus
24 (fért.
57
Narcis 17 Oseás pr.
25
20
hatjuk rá : „Requiescat in pace !" Nagy merészség volt az ismeretlen szer¬ 29 Kedd Zenobius
Lucanus 18 Lukács
26
Szerda Klaudia
43
zőtől, hogy Szigligeti „Csikós"-ának ezen nagyon is együgyü kópiájával a
27
Farkas püs f Ref. em 19 Joel prof.
Csütór.
6
pályázók sorába állt, szinre hozni egy oly darabot, melyben nincs egyéb él¬
Péntek Mindszent Mindsze 20 Arthem.
28 Ariel
33
vezhető, mint a népdalok, melyek azonban utoljára szintén unalmassá válnak
Szomb. Hallott, eml Tóbiás 21 Hilár
6
29 9 Sab 6 84
6
mert kell, vagy nem kell, minden untalan rákezdenek egy-egy nótát a da¬
Holdnegyed : # Uj hold 2-án délutáni 5 óra 19 perczkor.
rabban előforduró unalmas személyek. Ezuttal igen nagyszámu közönség
sereglett össze, azon reményben, hogy élvezetes darabot látand, de szépen
TARTALOM.
csalatkozott. Ismételjük tehát : „Requiescat in pace!" Reméljük, hogy e da¬
Pestről
a
középponti
Kárpátok
felé és vissza (folytatás, képpel). — Nap leáldorab szerzője az 50 arany csengésében nem fog gyönyörködni, s hogy többi
Fejes István. — A hévmérő. (Vége.) Zsindely István. — Csomagszállitás lég¬
pályatársai el fogják feledtetni a mai kisérlet unalmasságát. Okt. 23. „A zásakor.
nyomás által. (Képekkel.) — Egy vidéki levelező kirándulása. — A debreczeni kastély.
fogház" s 24-én a „A szegedi kupecz" népszinmü adatott elő.
(Folytatás). Jókai Mór. — Erdélyi magyar levelek a XVII-ik századból. (Folytatás.) —

Tárház : Révay Miklós emlékszobra ügyében. — Szózat a budai magyar népszinház
ügyében. — Egy magánlevél Deák Ferencztől. — Irodalom és müvészet. — Egyház é»
Szerkesztői mondanivaló.
iskola. — I p a r , gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi
5815. Szeged. B. Az „István bácsi naptára" már nehány héttel ezelött kapható ujság? — Türr nejének válasza a magyar hölgyekhez. — Sakkjáték. — Nemzeti szinházi
volt, mint lapjaink hirdetései közt olvasható, 50 krért. „Kakas Márton naptára", mint napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
halljuk, e napokban hagyja el a sajtót. Girókuti „Országos nagy naptára" csak a jövö
Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)
hónapban lesz kapható. A megrendelések Landerer és Heckenast nyomdájába utasitan-
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Elöfizetési fölhívás

Vasárnapi ( JSÍÍO' iolililiiii ujdonságoh
1861-ik évi utolsó negyedére.

Elöfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordatva, vagy postai bérmentes küldéssel)

évnegyedre, azaz : oktober—decemberre .
félévre, azaz : oktober—inártiusra 1861—1862

2 ft. 50 kr.
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„ Tiz elöfizetett példányra egy tiszteletpéldány. _
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bérmentes küldése kéretik.
^Politikai Újdonságok!
Az 1861. évi IL félévi folyamból teljes számu 1 Évnegyedre
r.idvre i n.
sö kr.
1 ft.25
kr.
példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
kiadó-hivatala Pesten,
jg
egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egjetem-utczn 4. szám alatt Pesten 1861.
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A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 lt. ujpénziben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.)

Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza.

nem maradandnak a tervek csak papiron! — Selmecz egyházai kö¬
zül — milyen 5 van — épitészetre nézve egy, régiségre nézve
(Folytatás és vígé.)
több, és a régi vár érdemel figyelmet.
Selmecz egyéb ritkaságait, u. m. bányaiparával szoros viszony¬
Selraeczre beérve, a több hegyen épült város eleinte görbe
azután elég egyenes és széles, de mindig lejtő utczáin meglepö- ban álló világhirü intézeteit, válogatott gyűjteményeit, nagytekin¬
leg szép, söt 2—3 emeletes házakat is találtunk, melyeknél az a télyű tanárait, bányáit, gépezeteit stb. csak szakember tárgyal¬
hatja tüze¬
sajátságos,
tesen, és ki
hogy a tulsó
több napo¬
végükön kö¬
k a t tölt¬
zönségesen
het azoknak
földszinte¬
vizsgála¬
sekké vál¬
tával.
nak, s igy
történik
Mi cgak
hogy föld¬
a helybeli
szintes k a^^sStS: kath. gymn.
punál betörténetét
menve, első
é r i n t j ük,
vagy máso¬
melynek
dik emelet¬
nyomait,
ben találjuk
Toldy (M.
magunkat s
nemz. irod.
az elsö eme¬
tört. IL 80.
letbe akar¬
§.) 1478-ig
ván j u t n i ,
fölviszi. —
lépcsőkön
1649-ben a
lefelé kell
j ezsuiták,
mennünk,
1773-ban a
mi az alföld
kegyesrensikságaihoz
düek, 1858szokott em¬
ban pedig,
ber ajkaira
bár csak 5
mosolyt és
évre, a sta¬
egy kis za¬
tus tanárai
v a r t hoz.
vevékát, mi¬
Kellemetlen
dőn a 8 osz¬
benyomást
tályu, kitü¬
teszazonban
nően fölsze¬
a városnak
relt gymnafölötte rosz,
sium 4 osz¬
tán
még
tályúvá lön.
mult száza¬
Selmecz régi vára.
Ezen tanin¬
di kövezete, de Sz. Háromság oszlopa a város müizlésének be¬ tézetben is ujabb időben a szláv, késöbb a német nyelv hozatott
csületére válik *). Itt eszünkbe jut Pest városnak szobrokbani be. Ifjuságának száma szintén csekélyre olvadt le.
m
szegénysége, . tán fukarsága,
„ . mi Pest téreit s utczáit csakugvan
o./
é g nehány órai itt mulatást, egy kirándulásra használók,
prózaivá teszi. De tán máskép lesz ez ezután a gazdag Pesten! s|t. i. az országszerte hires kálvária megtekintésére. Ez avarostul •*,
egy keletnek fekvő és kúpalaku különálló hegyen van, melyh
•) Hallomás szerint 60,000 ftba került.
két hosszu hársfa-folyosó vezet. Közbe-közbe a 24. sz. á l k r 1

I*

