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Kedd, jún. 17. Artot Désirée k. a. fóllépteül : „Hunyady László." 
Opera 4 felv. Erkel Ferencztöl. Roppant közönség, nagy lelkesedés. A ven-
déíjmüvésznő mint Gara Mária most még inkább meghóditá a hallgatóság 
rokonszenvét, mint multkor. 

Szerda, jún. 18. Az irói segélyegylet javára, műkedvelők által : ,,Tiíz 
a zárdában" és ,,Egy kis szívesség" czimü egy felvonásos vigjátékok. 

Csütörtök, jún. 19. A szent ünnep miatt a szinház zárva volt. 

Budai népszinház. 
Jún. 13. „A két magyar király" vagy: „Párbaj mint istenitélet." Szín¬ 

mü 3 felv. Szigligetitől. 
Jún. 14. „Csizmadia, mint kisértet." Népszínmű 3 felv. Szigetitől. 

Bihari betegsége miatt Sas uramat Molnár személyesítette, kissé nagyon is 
feszesen. 

Jún. 15. „A kétszarvu ember." Színmü 4 felv. Jókai regénye után 
Benedek Józseftől- A darab elég érdekes arra, hogy a közönség, legalább 
egyszer, élvezetet leljen benne. A szereplők mind jól viselték magukat, csak 
abban hibázták el, hogy szerepeiket elfelejtették megtanulni, annyira, hogy 
némelyek közőlük tertiát érdemeltek. Csupán Molnár érdemel elismerést 
játékaért. 

Jún. 16. „A fogház." Vigjáték 4telv.— Száraz Jónás, a jámbor könyv-
moly jellemének kidomboritása Biharinak eléggé sikerült. Szépné Ró¬ 
zsát oly szeretetreméltóan adta, minőnek az ő alakjait látni szoktuk. De 
"Libera Gizellának az á' menet a szerelembe épen nem sikerült, a mi pedig 
Biri szerepének fénypontja. 

Jún. 17. „A nagy világ divatja.-' Vigjáték 4 fel. Jó előadás, a képzel¬ 
hető legkisebb közönség előtt. 

Jún. 18. „A lotooodi árva." Dráma 3 felv. 
Jún. 19. Nem volt előadás. 

XXVII. sz. feladv. — Pollay Móricztól (Kolozsvárott). 

a2. f8. b 2. c 6. a 7. c 4. h 7. c3,e7. cö,dö. a3,d2,d3,e5. 
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6074. Vésse. Sz. S. Az arczképet visszaküldjük. Az ujabban ajánlottra nézve 

csupán az életrajz elolvasása után nyilatkozhatnánk határozottan. AV. U. idei első félévi 
folyamából teljes példánynyal nem szolgálhatunk. Egyes hiányzó számokat szivesen 
pótolunk, a mennyiben el nem fogytak. 

6075. Marczal. Cs. A. Semmi „pellengér". Szivesen veszünk minden jóakaratu^ 
komoly irányu csatlakozást. A czikket nem sokára adjuk. 

6076. Kecskemét. B. M. Az arczkép eléggé érdekes, hogy vele a közönséget 
megismertessük. Mihelyt rákerül a sor, sietni fogunk a közléssel. 

6077. K.-Sz.-Miklós. B. K. Ámbár a nevet már más uton volt alkalmunk megismerni 
ez uj terén is szivesen üdvözöljük. A czikk értelmesen, népszerü modorban van írva. 

6078. Eperjes. M. A. Sajnáljuk, hogy az „eperjesi sétány gyönyöreit" nagyon is 
világosan elbeszéiö czikket közzé nem tehetjük. Az effélét csak négy szem között lehetne 
elbeszélni; hanem azért jó volna, ha az eperjesi rendőrség több szemmel nézne azon sé-
tánybeli gyönyörökre. Csupán egynek örvendtünk,annak, hogy önt ujra láthattuk és hall¬ 
hattuk. 

6079. Nagyvárad. K. P. Sőt inkább; épen nem feledkeztünk meg igéretünkről. 
Lapunk egyik közelebbi száma hozandja az Akadémia palotájának módosított, véglege¬ 
sen elfogadott tervrajzát, az illető magyarázattal együtt. 

6U80. Nyitra. L. K. Ganz budai vasöntődéje egyike a legnagyobbszerü ipartele¬ 
peknek az országban. Lesz alkalmunk, nem sokára ezt is bövebben megismertetni. 

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

Sfttet. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond. 

25-ik sz. játszma (Futár-csel). 
CSERESNYÉS ISTVÁN és ZÁRY ZSIGMOND között. - Pesten, 1862. ápr. 27-én. 
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Világos (Cseresnyés). 
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Világos ö lépés alatt matot ad. 

A 125-ik számu feladvány megfejtése. 
(Bankos Károlytól Kun-Szent-Miklóson.) 

Világos. Sötét. 
1) H f 7 - g 5 : g 7 - g 6 
2) H h 7 — f 6 K h 4 - g ő : 
3) H f 6 - g 8 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp Jozsef.— Nagy-Marján : Beöthy 
Maris. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Török-Szent-Miklóson : Frankl A. — 
Ktnészen : Hevesi. — Parabutyban : Rothfeld József. — Pesten : Cselkó György. — 
Jánosiban : Keszler István. — Alsó- Vályon : Kallós Károly. 
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T A R T A L O M . 
Egressy Gábor (arczkép).— Szegény ember dolgát boldog Istin birja. Soós Miklós* 

— Delejes álom (Mesmerismus). (Vége.) Dr. Bvocken József. — Torna vara s a Bebek-
nemzetség (képpel). Lehoczky Tivadar. — Képek a hazai népéletből XXI. (Képpel.) — 
Természettani katekismus (Vége). Szeremlei Samu. Verőcze és vidéke. — Levelek a. 
londoni kiállitásról XIII. Dr. Tőkés. — Egyveleg. — Tárház : A tüdóvész uj gyógy¬ 
módjáról. Dr. Kraus Vilmos. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, 
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés — Balesetek, elemi 
csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház.— Sakkjáték.— 
Szerkesztői modanivaló — Heti naptár. 

Uj elöfizetési hirdetés! i 

VASÁRNAPI UJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1862. évi elsö félévi folyama junius végével lejárván* 
tisztelettel kérjük t. cz. féléves előfizetőinket, hogy előfizetéseiket 

idejekorán megujitani sziveskedjenek. 

Elöfizetési föltételek: 
1862-ik évi második félévre postán küldve vagy Budapesten 

házhoz hordva : 
A Vasára. Ujság és Pólit. Újdonságok együtt félévre (júl—dec.) 5 ft. — kr. 
Csupán Vasárnapi Újságra félévre (julius—december) . . . 3 „ — » 
Csupán Politikai Újdonságokra félévre (julius—december) . 2 „ 50 „ 

Wg^M^ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. — A. 
•S^^f f pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Pest, juniusban 1862. 

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

Melléklet: Elöfizetési felhívás a „Jövő" 1802-ik évi julius— 
decemberi folyamára. 
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Casctav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862. 

r Kilenczedik evi folyam. 

Pest, junius 29-én 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s iven jelenik meg. Elöfizetés! dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Simor János, győri püspök. 
Kitka ember az, ki, férfikorának legvirágzóbb szakában, ki¬ 

tüzött pályájának legmagasb polczára feljuthat; még ritkább az, 
ki e polczon nem tétlenül, mintegy kábitó dicsőségében veszte¬ 
gelve, nem csupán elért fényes állása sugaraitól véve ragyogását 
éli napjait; hanem kitünö helyzetének minden előnyeit, hatalmas 
befolyását a közjónak előmozdítására használja. 

Ezen ritka, valóban hivatott férfiak közé tartozik Simor János 
györi püspök, kinek a tudomány és müvészet körüli érdemeit 
szándékunk leginkább e rövid vázlatban érinteni. 

Székes-Fehérvári jómódu polgári szülök ivadéka levén, ott 
végzé gymnasialis tanulmányait; késöbb az esztergami főmegyébe 
növendéknek beiratván, fiatalsága miatt a pozsonyi Loosy-féle 
Emericanumba küldetett. A bölcseleti é3 theologiai tudományokat 
Nagyszombatban és a bécsi Pazma-
neumban tette magáévá. Mint fol-
szentelt pap a pesti terézvárosi 
segédlelkészségen kezdé pályáját. 
Harmadfél év mulva a magyar kir. 
egyetemnél alkalmaztatott vallás¬ 
tanári és hitszónoki minőségben, 
egy rövid év lefolyása után Bécsbe 
ment, hogy ott a Pazmaneumban a 
tanfelügyelői állomást elfoglalja. 
Ezen hivat alkodása második évé¬ 
ben a bajnai plébániát nyeré el; de 
már négy év elteltével ujra, mint 
a theologia tanárát és helytartói 
titoknokot, találjuk a fő megye 
székhelyén. Innen császári udvari 
káplánnak, és a felsőbb theologiai 
intézet tanulmányi kormányzójának 
neveztetett ki Bécsbe; majd fehér¬ 
vári kanonoksággal, a vallás- és 
oktatási miniszteriumnál tanácsosi 
ranggal; széplaki apátsággal tisz¬ 
teltetek meg, mig mintegy husz 
évi pályán, a papi hivatalkodás 
minden nemével megismerkedvén, 
1858-ik évben a györi püspökségre 
neveztetett ki. 

Mint képzé magát ezen csodá¬ 
latosan gyors pályán, mint hasz-
nálá fel a fővárosban minden per¬ 
czet önművelésére, tanusítják a 
tudomány minden ágában szerzett 
hö" és alapos ismeretei, azon józan 

tapintata, melylyel czéljainak elérésére a legalkalmasabb eszkö¬ 
zökkel él, mindéi.ek fölött pedig magas egyházi állásában — alig 
négy éves — müködése alatt létrehozott üdvös intézkedései. Az 
egyház fénye, a megyei papság tudományokbani haladása, az 
alatta állóknak jóléte, a hazai irodalom és müvészet pártolása, 

j ezek ama vezéreszmék, melyek minden léptét irányozzák, és hala¬ 
dásra serkentik. 

[ Simor püspök nem költ fényes palotákra, ezrekbe kerülő ven¬ 
dégeskedésekre, hiu anyagi czélokra; — háza és háztartása magas 

! állásához képest lehetőleg egyszerü, csaknem polgári : az ő fényű¬ 
zése az Isten háza pazar diszitésében áll; mert ennek ragyogását 
mindennek eléje teszi — az ö szenvedélye a keresztyén müvészet 
ápolása, a növeldék czélszerü elrendezése, a könyvtarak bővítése, 

óvodák, kórházak, iskolák felállí¬ 
tása! Azt tartja ö, hogy a püspöki 
javadalom az Istené és a szegé¬ 
nyeké; ő ezeknek atyailag hü szá¬ 
madó gondnoka; de látszik is min¬ 
den nyomán, minden, bármily költ¬ 
séges vállalata sikerében az Isten 
áldó keze! Daezára annak, hogy 
gyakran és pedig üres erszénynyel 
többféle vállalatba kapott; daezára 
annak, hogy jól rendezett birtokait 
és gazdaságát évenkint valami csa¬ 
pás éri, még a mihez hozzáfogott, 
szerencsésen végbe is vitte. 

Ki ezeket túlságosaknak, ok 
nélkül hízelgőknek véli, nézze meg 
Győrött az oly dúsan, egészen ko-
rukbeli stylben újított püspök-ud¬ 
vari, és a székesegyház melletti — 
hédervári — kápolnát, és be fogja 
vallani, hogy honunkban ezeknél 
szebb imaházakat nem látott. A 
székesegyház remekmüvekkel, szob¬ 
rászati, festészeti s a müvészet 
mindennemü tárgyaival diszittetik. 
A tervezett uj oltárkép mintegy 
10,000 ftba fog kerülni — a főoltár 
ujitása, az egész szép templom tisz¬ 
títása tán még kétszer annyiba. Es 
mindezeken kivül még a püspjijk. 
védnöksége alatt álló falusi/fem'-7> 
plomok közül évenkint egy-egy 
megujittatik, diszesittetik. S I M O R J Á N O S , G Y Ö R I P Ü S P Ö K . 

f- / • • 

20-ik szám. 
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A mintaszerü kisebb papnövelde, a nem régen e lapokban is 
rajzban közlött györszigeti ápolda, a Rákoson a püspöki lakban 
költségesen fölszerelt, hazánkban egyedüli, üvegfestmények készi-
tésére szolgáló kemencze; a keletkező, már is 20,000 darabból álló 
könyvtár; a tervezett nagyszerü seminarium, mind arra mutatnak, 
mit lehet okosan gazdálkodva t< remteni; valósággal pedig sokkal 
kihatóbb terveknek kezdeményei. Nincs magasztosb honi vállalat, 
melyben a györi püspök tetemesen részt nem venne. Nem emiit¬ 
jük, hogy a jól fölszerelt, a fővárosiakkal vetélkedő györi nyomda, 
többnyire általa pártolt munkák alatt izzad; nem emiitjük, hogy 
festőink közt egyet Rómában, egyet Münchenben ösztöndíjjal segit; 
nem azt, hogy sz. István kezére való diszesb szekrényt ő indítvá¬ 
nyozott és terveztetett, hogy Lippert müvész hazánkfiát, csak azért 
vitte magával legközelebb Rómába, hogy ez a keresztyénség ős 
városában, és visszatérve, Francziaország ódon, remek templomai 
ban, anyagot, testet találjon; — mindezeket a hazai lapok és a mi 
lapunk is többször emlité. 

Bizonyos az, hogy ily erélyes, ily határozott, Istenben b'zó, 
semmi által vissza nem riasztható, tiszta és állhatatos jellemtől a 
haza művelődési ügye sokat várhatni, fel van jogositva! Adja az 
ég, hogy ezen nagyszerü kezdemény, csakugyan kezdeménye le¬ 
gyen a régóta pangó magyar müvészet ujjászületésének; — hogy 
a buzgó egyháznagy éltének ezutáni szukában nemes törekvéseinek 
teljes sikerét láthassa, élvezhesse. 

A v i l l á m o k . 

14 á 11 t o r ll a 1 á 1 a. 
Ki e világból annyi jó keresztyént 
Kiéneklél, mig sírt a gyászmenet : . . 
Most halva fekszel s nincs ki eldalolju 
Fölötted az utósó éneket! 
Ki fogja mnjd, ha jő a csendes estve, 
Ezentul inni gyönge jó borom? 
Hová lett az én gyakori vendégem, 
Hová lett az én édes kántorom? 

O nincs többé! s mig én kesergek érte, 
A nyulak a mezőn örvendenek; 
Haj, egykoron remegtek ők, midőn még 
Fegyvert fogának e hideg kezek! 
Dermedt az ajk, mely olyan jó izűen 
Beszélt a harczból szép kalandokat, 
S én ujra láttam hozzám visszatérni 
Zöld ággal a fehér galambokat. 

Fehér galambok, hűséges remény im! 
Szivem beteg, oh gyógyítsátok őt! . . 
Hadd el koporsód, jer kedélyes kántor 
<És szórakoztass engem szenvedőt. 
Mondj rlczeket, habár nem hallgatok rá, 
De lelkemnek az olyan jól esik! 
Egyetlen csillagom vala! az éjben — 
Hát már ez a csillag is leesik? . . . 

Minden hiába, többé föl nem ébredsz 
S én meggyászollak sziírem mélyiben! 
Nekem testáltad nagy tajtékpipádat, 
Megtartom azt és őrizem hiven. 
Eszembe jutsz erről, szíván belőle . . . 
S mig torodat ünneplik amazok : 
Szobámban itt keservesen dalolva 
Ki elsirat, a kántor — én vagyok. Balogh Zoltán. 

É r t e d g i r j a . . . 
Erted sirja az én lelkem 
Azt a sok bús, bánatos dalt, 
Te vagy oka, hogy az öröm 
Dalaimból végkép kihalt . . . 

Miattad lett oly borongó 
E tekintet, ez a lélek . . . 
Hogy megsajnál, a ki rám néz, 
Mint én téged, ha rád nézek . . 

Hazám! minden gondolat rád, 
öröniimnek egy uj sirja, 
S minden dalom leboruló 
Szomorufüz lesz e sirra. 

Ez egyszerü néven neveztetnek azon nagyszerü fényjelenetek 
a légkörben, melyek a természet óriás villanygépezetén a szabaddá 

j lett + és — villanyosság kisütödésekor mutatkoznak. És nem 
|egyebek a villámok, mint terjedelmes villanyszikrák, melyek 
i egyik felhörétegböl (conductorból) az ellenkező villanyossággal 
. biró másik felhörétegbe, vagy onnan a földre lepattanva, szinte a 
|gondolat sebességével végzik pajzán pályájukat. Noha a villám 
\ gyakran mérföldekre terjedő utat végez : mindazáltal annak tar¬ 
tama, azaz, azon idö, mely a villám születése és enyészete között 
esik, Arago szerint másodpereznek ezredrészénél kevesebb. 

Hogyan ? . . . rövidebb volna egy m. percz ezredrészénél! ? 
Képzelem, találkoznak, kik kétkedöleg csóválják fejőket, mondván : 
Hiszen mi egyes villámot is közel fél m. perczig látunk, már pe¬ 
dig a villáin életének addig kelletik tartania, meddig az a villám¬ 
lásban nekünk nyilatkozott. Hogy ezen ellenvetésre felelhessek, 
bocsánatot kérek a köv< tkező rövid kitérésért : 

Mi a villámokat mindig tovább látjuk, mint valósággal tar¬ 
tanak. Csalódásunk oka abban rejlik, mert a fény behatása sze 

iműnkben *z ideghártyán oly nyomot hagy vissza, melyszerint ez, 
I amannak megszül te után nem enyészik el azonnal, hanem mint 
| hü utóképe íz eredetint k, az agy velőre folyton vitetik. Ezen utó¬ 
kép tartóssága, a fény fokozatával arányos; igen hatályos fénynél 
y3 m. percznél tovább is tarthat, E körülményből ered azon tüne¬ 
mény, miszerint egy tüzképü mozgó test (meteor, hullócsillag stb.) 
azon egész pályán, melyet 0,1 (vagy — fényhatásának fokozata 
szerint — 0,34) m. percz alatt elvégez, minden ponton egyszerre 
— mint egy tüzszalag látszik; holott maga a világló test, megfu¬ 
tott pályájának csupán végpontjában létezik. Kétségkivül nincs az 
olvasók közt senki, ki e tünemény gyakorlati példáját a tüzes 
üszögnek gyors körbecsóválásakor ne tapasztalta volna. Világos 
tehát, hogy a villámokat is, az utókép tartóssága szerint, valódi 
tartamuknál tovább kell látnunk. Továbbá, ha egy darab tüzes 
szén, egy eléje helyezett forgó kerék fényhatlan küllői által min¬ 
den m. perczben nyolezszor szemeink elöl eltakartatik; vagy ha 
oly láng, mely középszerű fénynyel bir, — alkalmas készület se¬ 
gélyével — egy rn. percz alatt szinte nyolezszor kioltatott, és 

i mindannyiszor ismét meggyujtatott : daczára az okozott fényszü¬ 
neteknek, amott zavaratlan folytonossággal izzó szenet, emitt nyu¬ 
godt egyformasággal égő lángot szemlélünk; és ha különben nem 
tudnók a íényszakok tényleges eseteit, biz azokat nem mindenki 
szakálára hinnök el. Innen van, hogy nagy égiháborukor gyakran 
másodperczekre terjedő villámfényt látunk; de ez nem egy, hanem 
több gyorsan egymásra következö villanykisütödések eredménye. 
Az emberi ész azonban a fénybenyomás konfúziója fölött is dia¬ 
dalmaskodott, és mighatározza szigoru pontossággal a fényjelene¬ 
tek valódi tartamát. 

A villámfelhöknek, valamint a lesujtás helyén a földnek, hogy 
mily magas feszültségű villanyossággal kellett birniok, megitél-
hetjük azon távolból, melyben az explosio történt; mert az ütés 
távol, nem tekintve a légminöség és sűrűség csekély változatait, a 
villanyfeszültséggel egyenes arányban van. Már pedig a villám-
felhők hazája, mint több jeles természetbúvár kísérleteiből tudjuk, 
a tenger szinétől számitva, m. e. 220 métertől 4870 méter *) ma¬ 
gasságig terjed ki; és a körlég ezen regióiból kigyódzó pályafu¬ 
tással száll le hozzánk ez áldani és rombolni egyaránt képes égi 
tüz. A villám valamint a villanygép szikrái, hogy mért választják 
röptükben a szik-szak alaku utat? e kérdésre a természettan még 
nem képes kielégitő feleletet adni. 

Arago háromféle villámokat különböztet meg, nevezel esen: 
i-ső osztályúak szerinte azok, melyek igen éles szélekkel ha-

tárzott tüzsugárt képeznek, kicsinyben a villanygép vezetőjéből 
kipattant szikrához hasonlitnak, s néha két- söt három ágra sza¬ 
kadnak s több mérföldnyi tért befutnak. Szinük gyakran fehér, 
gyakran biborveres, violaszin vagy kékes. Egyik felhőből a má¬ 
sikba czikáznak; olykor-olykor a felhőből a földre, vagy evvel 
közvetlenül érintkező tárgyakra lepattannak. — S ez eset monda¬ 
tik tulajdonkép villámcsapásnak. 

Soós Miklós. *) Mérjünk már valahára mi is a bécsi mértékek helyett ezzel, és ennek szülöttei¬ 
vel. A francziáknak mind suly- mind folyadék- mind hosszmértékeik egyaránt a méteren 
alapulnak; mindannyian magukat ezért is, de még a kényelmes elosztásnál fogva is ajánl¬ 
ják. Rs ne segitsük épitni az egymástól száma nélkül különböző mértékek bábfltornyát I 
— Egyébiránt 1 méter kevéssel több 38 bécsi hüvelyknél. Közlő. 

2-ik osztályu villámok azok, melyeknek fényük nem öszpon- j 
tosul egy határozott sugárrá; hanem az égboltozatát s a felhőket 
részben vagy egészben egy pillanatra megvilágitják. Szinük veres, 
kékes vagy violaszin; fényük nem oly élénk, mint az 1 sö osztá-
lyuaké, hasonló a vezetö testek hegyén kisugárzó villanyos fény¬ 
nyalábéhoz. 

3-ik osztálybateszi Arago azon villanyokozta jeleneteket, melyek 
égiháborukor tűzgömb idomban, kisebb nagyobb, de mindig észlel¬ 
hető sebességgel hullnak a föld felé. Közülök némelyek a földdeli 
érintkezéskor mint ruganyos labdák visszapattannak, és több ki¬ 
sebb tűzgömbökké szakadnak; néha iszonyu dörgéssel, néha ismét 
zajtalanul elenyésznek; azonban a közeliikben eső testekre min¬ 
denkor a valóságos villámsujtás következményeivel hatnak. A vil¬ 
lámok e fehér hollói habár igen ritkán mutatkoznak is : mindaz¬ 
által azok létezése, s villanyos tulajdonsága hitélt érdemlő adatok 
nyomán kétségtelen, — noha az efféle villámok képződéséről még 
eddig semmi ismerettel sem birunk. 

A tiszta, felhőtlen égen a láthatár közelében gyakran látunk 
néma villámokat. Ezek a természettudósok összevágó véleménye 
szerint tulajdonképen nem villámok, hanem a láthatár alatt végbe¬ 
ment égiháboru villámainak lég-tükörképei. (Joggal nevezhetnők 
tehát az efféle tüneményeket villámásoknak = villám mása). Az 
ezeket eredményező valódi villámoknak azonban dörgése a nagy 
távolság miatt nem juthatván el hozzánk, innen van a villámások 
zajtalansága. E magyarázat annál valószinübb, mert tapasztalta¬ 
tott, hogy ott, hol a villámások mutatkoztak, ezekkel egyidejüleg 
a megfelelő környéken mindenkor égiháboru tört ki. Tagadhatlan 
azonban, mikép nemcsak a láthatár közelében, hanem a tiszta fel¬ 
hőtlen égboltozaton, a zenithben is, észleltettek már villámok. E 
körülmény azon nézetet látszik igazolni, miszerint a villanyosság¬ 
gal tulterhelt légkörben, a felhők közvetlen szereplése nélkül is, 
alakulhatnak villámok. 

A villám az utjában esö minden léget szerfölött mtgritkit; de 
ez, amannak távoztával, természetes rugalmasságánál fogva, az 
okozott üres tért, azonnal siet betölteni, s ekkép a villámpálya 
egé*z hosszában hanghullámok támadnak, melyek valósággal 
minden ponton egyszerre, egyidőben (vagy legfölebb 0,001 m 
percz alatt) történt durranásokban nyilatkoznak. Mindazáltal, hogy 
mi nem egy pillanatra terjedő egyes durranást, hanem változatos 
moraju dörgést hallunk, e körülmény helyes felfogása tekinteté¬ 
ből, tegyük meg a következő egyszerü kisérletet, — melyre Itooke 
Róbert elsö vonta a természettudósok figyelmét : 

Ugyanis egy egyenes vonalban állítsunk fel egy sor lövészt, 
egyiket a másik'ól egy egy méter távolságra; magunk pedig fog¬ 
laljunk helyet a sor végén, az első lövésztől szintén egy méternyi 
távolban. Ha most egy adott jelre mindenik lövész ugyanazon 
pillanatban fegyverét kisütötte : mi, daczára az egyszerre történt 
kisütéseknek, a lövéseket huzamos dörgésszerü ropogásban fogjuk 
hallani; mert a han?, először a hozzánk legközelebb álló elsö, az¬ 
tán a második, harmadik stb. ygyéntől hathat egymásután halló¬ 
érzékeinkre. Minthogy pedig a hang egy m. percz alatt 340 méter¬ 
nyire halad: tehát világos, hogy ha az előbbi renddel felállít tt 
sor 340 lövészt foglal magában, egy m. perczig tartó f egy ver -
dörgést kell hallanunk, — és két m, perczig tartót, ha 68<> lövész 
állitatott fel. Ismételjük a kisérletet azon különbséggel, hogy csu¬ 
pán minmagunk változtatván meg helyünket, álljunk meg azon 
vonal valamely pontján, mely a lövészsor közepére függélyes; ha 
most a fegyverek egy pillanat al stt kisüttettek, legelőször a két 
középső lövészét egyszerre, majd ezek szomszédjáét, s igy tovább 
páronkint, s végre a két szélsőét fogjuk hallani; a hang most is 
dörgésszerü, mely természetesen annál hatályosabb és huzamosabb 
leend, minél közelebb foglaltunk állást a függélyes vonalon a lö¬ 
vészekhez. Végre ha lövészeinkből kört alakítunk, és magunk a 
kör középpontjában állunk, az egyszerre történt lövések egész 
összegét egyidejüleg — m i n t egy iszonyu hatályos durranást — 
fogjuk hallani; mert minden egyes lövés egy időben jutván a 
fülbe, a hatás rövid, de kell, hogy annál nagyobb legyen. 

Ki e körülményeket kellőleg figyelembe veszi, és meggon¬ 
dolja, hogy a villám idestova kigyózva kanyarogva sokszor több 
mérföldre terjedő tért befut; az, a dörgésnek hosszantartó, majd 
gyengülő, ismét erősbülő, egyszóval, minden hangváltozatait ma¬ 
gának nehézség nélkül kimagyarázhatja. A régibb iratokban a dör¬ 
gés sajátságai magyarázatánál a főszerep a viszhangnak tulajdonit-

tatott; de ma már a dörgéseknél annak szerepe, csak másodrendű¬ 
nek tekintetik; mert a mi sik pusztáinkon egy 45 m.perczig tartó 
dörgés változatos moraját, csupán a viszhang rovására számitni, 
kissé bajos dolog. 

A villámcsapás romboló hatása eléggé ismeretes, azért csupán 
annyit jegyzek föl még záradékul, mikép a lesujtó villám már adta 
jelét azon rendkivüli erejének, melyszerint pillanatnyi idö alatt az 
egész épület tetőt nemcsak teljesen szétrombolni képes, hanem — 
hasonlag egy fellobbanó akna műveletéhez — a légbe is röpítheti. 
Arago a villámróli jegyzeteiben fölemlíti, miszerint egy 27,000 
kilogram (48 mázsa) súlyra becsült kőfal a villámcsapás következ¬ 
tében helyéből két méternyire vándorolt. A villám a százados 
tölgyet, söt az ős-erdők évezreddel daczoló fáit is szétforgácsolja; 
köveket elmorzsol, sziklákat felhasából, és darabjaikat szerte¬ 
szórja Izzó leheletétől a gyúlékony testek rögtön lángba borul¬ 
nak,— csekélyebb mennyiségü fémek megömlenek, sőt gőzzé válva 
elillannak; szózatára megreped a bérez szirtkebele, és megren¬ 
dül a földnek minden lakója. A földszinen, ha homokos, vagy más 
ömlithető talajba csapott, ezt haladásának irányában maga körül 
megömliti, ennek következtében bizonyos üvegnemü falzattal biró, 
gyakran több felé elágazó csőalaku nyilas képződik. A villám e 
csövei átmérőben 2—5 centimeternyi, és hosszuságban sokszor 
9 — 10 méternyi tért foglalnak el. Es ez végső művelete a villám¬ 
nak, itt enyészik el testi és lelki szemeink elöl; ez a sir, mit a 
szilaj, félelmes tűzsugár izzó kezével önmagának ásott, s itt nyug¬ 
szik a földben, ki született az égben; hadd is nyugodjék békével! 

Bankos Károly. 

A pestiek kirándulása Triesztbe. 
(Jún. 19.—23.) 

„Tengerre magyar ! 

Ezelött harmincz esztendővel is, ha Pestre utazott a debre¬ 
czeni polgár, elöbb helybenhagyta családját; annak rendje és 
módja szerint végrendeletet csinált, hogy ha vagy Milfai vagy Pap 
Andor oda talál ütni, hol leglágyabb a feje, a testvérek a házon, 
meg a réten, meg a szölőcskén össze ne kapjanak; vagy ha a fene¬ 
ketlen sárba fulad, halotti bizonyitvány nélkül is osztozhassanak. 

Most egészen máskép áll a dolog. 
Egyik ismerös meglátja a másikat az utczán s azt mondja 

neki : „Jó lenne pajtás a tengert megnézni." „Mennyire van ide ?" 
— kérdi a másik. ••- „Körülbelől 100 mérföld" — mondja amaz. 

„Nem bánom!" — mondja a fölszólított s elmennek szépen a 
komlókertbe, megvacsorálnak a nem legjobb eledelekből két-két 
porcziót, vacsora után a vasutra ülnek, hogy másnap délután két 
óra tájban az Adria partján tengeri rákot és tekenösbékát ebé¬ 
deljenek. 

Ezt a csodát a vasut teremtette, melynek az a jó tulajdonsága 
van, hogy sebes futtában abrakolja meg azt a kis fát és szenet s 
rohanva iszsza meg azt a sok vizet, mire a menéshez szüksége van. 

Űrnapján este 8 óra után körülbelől 1200 magyar ember, 
asszony és leány ült vasutra a budai pályaudvarban, hogy meg¬ 
tekintsék azt a roppant nagy vizet, melynek tenger a neve s mely¬ 
hez képest a nagy Balaton olyan, mint a Károly-kaszárnya mellett 
a piczi kártyaházacska, melyet a gyermek játékszerül készít 
magának. 

Lett volna még hat annyi utazó is; de nem volt már kocsi, 
mely fölvegye öket; meg attól is tartott a vasuti igazgatóság, hogy 
a közbeesö apró állomásokon, nem igen akad majd elég ennivaló 
oly sok, az utban kiéhezett gyomornak. 

Budapest lakói közöl több ezren gyülekeztek a pályaudvarba, 
hogy az indulás perczében lelkes élj énben törjenek ki s üdvözle¬ 
tüket küldjék a szép, nagy, szabad tengernek, mely hullámaival a 
tulsó part örökzöld narancsligeteit csókolja. 

Budától Nagy-Kanizsáig az éj daczára mindenütt néptömegek,( 
néhol fáklyákkal, másutt zenével várták az érkezőket, hogy bu-
csuhangjuk és üdvözletök a budapestieké közé vegyüljön. Az uta¬ 
sok minden állomáson lelkesen viszonozták az üdvözléseket. 

Komárváros közelében két vigyázatlan ló botanizált a hajnali 
szürke homályban; gyepkutatási föladatuk hihetőleg a vasut tulsó 
felén ujabb felfödözést reméltetett velök, de biz ezek martyrjai let¬ 
tek a hajnali botanizálásnak. Épen akkor mentek keresztül a vas¬ 
uton, mikor a senkinek és semminek ki nem térő mozdony érkezett. 
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Egy hatalmas zökkenést éreztünk minden kocsiban, a vonat nem lehet ám rosz néven venni olyan helyen, hol 1000-nél több 
megállt s mikor az 'okát tudakoltuk, a vezetők jelenték a két ló ember étkezik nagyon rövid idő alatt. Mikor indulásra csengetnek, 

" ' - -'" *r/- ^ -'---"'---- -'- 1^----t-L-1—' : - 1-~ a legjobb lelkü ember is fizetés nélkül a faképnél hagyja a rögtön szerencsétlen sorsát Még Triesztben is látszottak vérnyomai a ke¬ 
rekeken az éjjeli katasztrófának. 

A hajnal pirja gyönyörü stájer tájakat tárt szemünk elé. 
Pettauban, a hogy ugy, reggeliztünk volna ; a kávé nagyon 

nem érkező pinczért, semhogy a vonatról elmaradjon, 8 —10 pin¬ 
czér pedig néhány percz alatt nem szedheti be a pénzt mind az 
ezer vendégtől. 

rosz volt, az szent igaz, a bor sem tartozott a jók közé, a papiros A szomoru partvidék után jnagyszerü kárpótlásul szolgált a 
tálakra tett hideg hus és sódarnál szintén ettünk már jobbat éle- Nabresinán tul elénk táruló Adriának végtelenbe nyuló hullám¬ 
tünkben; de a magyar embernek meg van az a jó természete, hogy sikja. A kiváncsi utazók ajkára, kik közöl alig egynehány látott 
mindenért kárpótolja a szives barátság, melylyel adják. Pettauban 
zenével fogadták az érkező vonatot, a zenészek a mi kedvünkért 
csárdást tanultak be, a pályaudvar sok-sok lobogóval és czimerek¬ 
kel volt diszitve s ezek okozták, hogy a valóban nem jó reggeli 
mindenkinek izlett. 

Pragerhofban kellemesen lepett meg a több száz lelkes ajak¬ 
ról dördülő hatalmas éljen, melyet a vonat érkeztekor hallottunk. 

még tengert, a bámulás lelkes éljent csalt s a lenyugvó nap suga¬ 
rai, melyek ezüsttükörré változtatták a sötétkék tenger vizét, a 
túlpart szebb és boldogabb tájaira vitték ez üdvözletet. 

A trieszti pályaudvart és környékét e tengerparti város la¬ 
kosságának ugyszolván fele foglalta el. 

Minden rangu és rendű ember a milliomos bankártól a sze¬ 
gény fachinoig sietett üdvözölni a magyar vendegeket, kik tömör 

Kitekintve a kocsikból, egy század császár huszárt pillantottunk j sorfalak közt jutottak a vendéglökbe és magánszállásaikra. 
meg a pályafö mellett lóhá¬ 
ton. Olyan csinosak, olyan 
délczegek voltak e derék 
honfitársaink; még a ne¬ 
mes állat is, mintha érezte 
volna gazdája, örömét, alig 
volt négy lábon megtart¬ 
ható; mindkét lábra ágas¬ 
kodott. Fiataljaink kiug¬ 
ráltak a kocsikból s egy 
percz mulva egy-egy hu¬ 
szár nyakába borult egy-
egy utas s a kézszoritás-
nak és testvéri ölelésnek 
csak akkor lett vége, mi¬ 
dőn a csengetyü indulásra 
intett. 

Kölcsönös éljenzés 
után, melyből a legna¬ 
gyobb rész a derék kapi 
tányt illette, ki megengedé 
jó fiainak, hogy honfitár¬ 
saikat üdvözölhessék, to¬ 
vább indultak a vonatok. 

Az ugynevezett sty-
riai Svajcz, mely Czillitől 
Laibachig nyulik, bámu¬ 
latra ragadja a nézőt me¬ 
redek szikláival, a hegyek 
tetején álló templomaival, 
s az a szomoru kötenger, 
melyet Karstvidéknek 
mondunk, nemkülönben az 
adelsbergi barlang annyira 
szépek és nagyszerűek, 
hogy ismertetésöknek a 
jövö számban külön czik¬ 
ket szntelendünk. 

Most csak annyit, hogy M i r a m a r e . 

Az utczák, melyek, 
közben legyen mondva aj-
tónagyságu gránitlapokkal 
kóvezvék, szintén megtel¬ 
tek emberekkel. Az erké¬ 
lyekről és ablakokból a 
hölgyek néztek le az érke¬ 
zőkre s kézzel és kendőlo-
bogtatással viszonozták a 
magyar urak fővegemelé-
sét. Az indóházzal szem¬ 
közt az előkelőbb bankárok 
diszíogatai állottak, me¬ 
lyekből a legszebb hölgyek 
szintén „Hozott Is tent" 
intettek az érkezők felé. 

Trieszt szabad kikö¬ 
tővel megáldott kereskedő 
város Szinkör alakban tá¬ 
gas hegylejtöhöz támasz¬ 
kodik , a szőlők és kertek 
sötétzöld köpenyébe bur¬ 
kolva, Európa tájainak 
egyik legszebbike. 

Rendes lakói száma 
72,000, de ezek száma 10 
—20,000 idegennel mindig 
szaporodik. 

A kávéházak elött 
minden égalj és minden or¬ 
szág lakójával találkozunk 
a hosszu, vékony, savanyu-
képü gyapjulordtól az el-
hizott böbugyogós törö¬ 
kig, a szikrázó szemü spa¬ 
nyoltól, a szálas, harczed-
zettmontenegróiig, a szőke, 
fehérbőrű hollanditól a 
göndörfürtü szerecsenig. 

a laibachiak örörőest üdvözölték volna a magyar vendégeket, i Sajátságos benyomást tesz a szemlélőre a kikötő elláthatlan 
de fegyveres csendőrök akadályozták őket, hogy a pályaudvarba árboczerdeje; azok a roppant nagy hadihajók, melyek a kétemele-
jöhessenek. Attól tartott talán a laibachi Kreisvorstand ur, hogyjtes házakkal vetélkednek magasságban és hosszuságban; a lőrések-
ha meglátják szép magyar öltönyünket, mindjárt abba bujnak ök: bölkikandikáló ágyutorkok, a torony-magasságra nyuló árboczok, 
is, nagyja apraja, férfia, asszonya, öregje és ifja. j melyeken a tengerészek ugy szaladgálnak föl alá, mint a mókus a 

Kevéssel a továbbindulás elött, nem tudjuk a Kreisvorstand fa tetejére; az ezer meg ezer tengeri állattal bővelkedő halvásár, 
ur szive lágyult-e meg, vagy a laibachiak tettek kerülést, elég az; hol akkora rákot láttunk, mint nálunk egy-egy süldö-malacz s ak-
hozzá, megtelt bizony a pályaudvar szépségesen és árvalányhajas kora tekenősbékát, mint egy hizott sertés, de olyan piczit is, mint 
uraink ugyancsak osztogatták a laibachi szép szüzeknek a puszta egy négy ujkrajczáros rézpénz, hol a tengeri pókot, tengeri csikót 
kedves fűszálait a találkozás emlékéül. árulják; aztán a gyümölcsvásár, melyen a narancs, czitrom, füge 

A vonat megindulásakor viszonzásul egy gyönge „hurrá!" t boglyaszámra áll, hol mindezekből egy-két uj kron lehet kapni da¬ g gy g y g 
koczkáztattak a jó laibachiak, melyet a mieink eléggé hangos él-
jennel viszonoztak. 

A laibachi ebéd, ha ugyan ebédnek nevezhető, olyan gyarló 
volt, hogy szólni is alig érdemes róla, ha csak azt meg nem 
irom, hogy egyik másik tul-érzékeny hazánkfiának nagyon zokon 
esett a rögtön-fizetés követelése a pinczérek részéről. Ezt pedig 

rabját — mindezek bámulatra ragadták az ezüstgombos, nagy fo¬ 
kossal érkező táblabiró urambátyámat s azokat a szemenszedett, tü¬ 
zes magyar gazdasszonyokat, kik nem ijedve meg az ut fáradalmi-
tól, velünk jövének, hogy perczeinket rövidekké, megjelenésünket 
kedvessé varázsolják. 

Megérkezésünk után átöltözve azonnal szinházba mentünk, r 
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Hol, mint a szinlap mondá, a magyar vendégek tiszteletére olasz 
operát adtak. 

A Mauroner szinház, melyben voltunk, igen czélszeriin van 
épitve másodrendü minőségben. Páholy csak hat van benne, a 
szinpad jobb és baloldalán szinészek és színházbarátok számára, 
Az egész terein köralaku s az ülőhelyek is, mint a lovardában, a 
színházzal szemközt emelkedőleg ivaíakot képeznek. A közép tér 
tele zártszékekkel van ellátva, a hátsó rész állók számára fönn¬ 
tartva. 

„Luciát" adták, elég jól, az olasz és magyar közönség nagyiéi 
kesedése mellett. 

Előadás után mindenki arra ment, merre vágya vitte; legtöb 
béna Specchi kávéház elött igen jó éi olcsó fagylaltot ettek,^ mely¬ 
nek elköltése után a mólókra (a tengerbe kinyúló s a hajóknak 
kikötésre szolgáló nagy töltésekre) mentek sétálni, hogy az üde 
esti léget élvezzék, mely a szép Adria szabad déli partjairól len¬ 
gedez az innenső oldalra. 

Szombaton hajnalban legtöbben a halvásárra siettek, hogy az 
óriásviz mindenfélé csodateremtményét szinröl szinre lássák. 

A gondolások és hajósok előszedtek minden ócska és uj csi¬ 
gát, tengeri rákot, pókot, csíkot, gyíkot, tücsköt bogarat s jó áron 
eladták utasainknak, kik közöl mindegyik azon volt, hogy valamit 
hozzon emlékül a honmaradottaknak. Olyan is akadt, ki eleven 
tengeri rákot vagy teknösbékát hozott magával. 

A halpiaczhoz közel van a gyümölcsvásár, hol boglyaszámra 
áll a szép Olaszország mindenféle terméke; ezt leginkább gazd¬ 
asszony aink tekintették meg. 

Reggeli séta után, a magyarok legnagyobb része a jó maga¬ 
san fekvő „Vadászhoz" ment reggelizni. 

Innét gyönyörü a kilátás a városra és az öbölre. 
Mellékelt képünk a szintén magasan fekvő vasuti állomástól 

mutatja az olvasónak a várost. 
Az előtérben a pályafö, nagy, tágas épületeivel. Balra tőle a 

parttetön a fellegvár, honnét szintén remek a kilátás. Szintén bal¬ 
oldalt a tengerparti nagy vendéglök, kissé belebb az óriás börze¬ 
palota, mely az ausztriai Lloydtársulat hivatalait is magában fog 
lalja. Az öbölben árboczerdeje látszik a hajóknak, melyekből 14,000 
szokott megfordulni évenkint a kikötőben, tizenhatodfél millió 
mázsányi árut hozva magukkal. 

Innét tovább nézve balra a világító tornyot látja az olvasó 
mely szélvész idején áldás a háznagyságu hullámoktól hányatott 
hajóknak. 

Ezentul a hajógyárak vannak s a szép muggioi öböl, mely aztán 
a Capo dlstriai fokban bezárja a kilátást 

Balra tekintve Miramare tünik föl a nézőnek, melyet már a 
tengerrel egyszerre láttunk és csodáltunk. 

Miramare (bámuld a tengert) Miksa főherczeg kéjlaka most 
nem régen zord punta (tengerbe nyuló partrész) volt, kietlen és 
terméketlen. Földet hordtak rá és szölővesszőt; elöbb kert lett 
belőle árnyas lugasokkal, azután egy, későbben több épület emel 
kedett ki belőle; mesterséges barlangocskák környezik és szökőku 
takkal találkozik minden lépten nyomon a látogató Maga a kéj 
lak, mely istriai köböl épült góth stylben, Miksa főherczeg állandí 
lakása. 

Képünk a tengerről tekintve, ábrázolja Miramaret, honné 
nézve legszebbnek látszik, mert. a magas tengerpart s a körülött< 
mintegy elhintett épületek, gloriettek és tornyocskák csinos kére 
tet képeznek hozzá. 

A „Vadászhoz" czimzett villában a trieszti polgári zenekar 
várta a vendégeket, még pedig nem olyan kergelösdi nótával, ha¬ 
nem jóféle csárdással, melyet kedvünkért tanultak meg az érkezé¬ 
sünket megelőző napokban. 

Nem is kellett más fiataljainknak, nosza rajta! Fogd meg a 
leányt, a menyecskét; olyan kétugrós kerekedett reggeli után, 
hogy párját kereste hét magyar vármegyében. Az olaszok is nagy 
számmal jöttek ki a mulatóhelyre, hogy vendégeiket lássák és tár 
salogjanak velök; meg is tetszett nekik a délczeg magyar boká-
zás ugy, hogy tapsoltak örömükben, s még egy tánczot kértek. 

Visszatérve e kedves helyről, vásárolni, fürdeni, vagy gondo-
lázni ment az egész vendégsereg. 

A trieszti kiskereskedők aligha bánnák, ha minden héten egy-
egy kéjvonat száguldana hozzájok magyar vendégekkel, mert a 

kinek pénze volt, ugyan vett mindenfelét, a drága selyemkelmék -
töl a chinai kabinet torzapróságaiig. 

Van ebben a chinai tárlatban mindenféle fényüzési czikk; 
: egytől egyig haszontalan fölösleg; de azért mód nélkül drága és 
; aligha a mennyei birodalomból került Egy-egy hüvelyknyi agyag¬ 
istenséget, melynek vonásait a legquadmódóbb Quasimodo meg¬ 
irigyelheti, két forintért adnak; egy-egy ártatlan libatollból készült, 
egypár ráragasztott rózsával fölczifrázott legyezőért 8—10 ftot 
kérnek. Az arany- és ezüstnemüvekről szólni sem merek; ezek ára 

I szegény embernek még tolla alá sem való. 
! A tengeri fürdő fölelevenitette utasainkat az ut fáradalmai 
s a megelőző éjszakák álmatlanságaiból. 

Egy furfangos úszómester el akarta hitetni velünk, hogy fél 
ra alatt mindenkiből kész úszót csinál; de hála józan eszünknek, 

nem fogott baleket, ki a lépvesszőre menjen. 
A gondolázók, kivált a hölgyek némi elősejtelmet kaptak, 

hanem is a tengeri betegségről, legalább előzményeiről. Déltájban 
kissé keményebb szél kezdett lengedezni s a hullámok fölértek 
nagyságban, legalább egy aradmegyei román polgártárs háza téte 
jével. Komolyabb baja senkinek sem történt, de egyik-másik del¬ 
nőt csakugyan egy kis szédelgés fogott körül. 

Sok nézője volt a Rivoltella palotának is. Ez a leggazdagabb 
rieszti kereskedő lakása. A termek, melyek falait a legdusabb 

selyemszövetek takarják, kivül, belől, márvány-burkolattal van 
nak ellátva. 

A tér fájdalom, nem engedi, hogy Trieszt leggazdagabb s egy¬ 
szersmind legnemesebb férfiának házát körülményesen leírjam; 
legyen elég mondanom, hogy a legpazarabb fénynyel van kiállítva, 
a kapu alatti csillártól kezdve a több ezer aranyba kerülő remek-
festvényekig és carrarai hófehér márványból készült szobrokig. 
Könyvtára egy nagy sarokterem minden falát elfoglalja a padlótól 
a tetőzetig s nagy értékü éremgyüjteménynyel van kapcsolatban. 

Látják ebböl az olvasók, hogy a kereskedő a tengerből meri¬ 
tett kincseket az irodalom, szobrászat és festészet pártolására for¬ 
dítja s minden czélzás nélkül mondjuk, sokkal jobban virágzanék 
hazai irodalmunk, ha minden magyar vagyonos ur és kereskedő 
jövedelmének annyi részét szentelné termeire , mint a derék 
Rivoltella teszi, kiről azt is mondják a triesztiek, hogy jótékony¬ 
sága a valóban ügyefogyottak iránt kimerithetlen. 

Esti hatkor hajókra szálltunk, hogy, ha csak nehány órára is, 
a tengeri utazás élveiben részesüljünk, kellemetlenségei nélkül. 

Három Lloyd gőzös állt készen, hogy a triesztiekkel vegyes 
magyar vendégeket vegye födélzetére. Mindegyiken jó zenekar 
müködött. 

A „Vulcan" volt elsö, utána „Bombay" ment, ezt ismét 
„Mahmudié" követte. 

A beszállásnál az egész móló megtelt triesztiekkel, kik sze¬ 
rencsés utat kivánandók ide gyülekeztek. 

Az indulás perczében egekig ható „Evviva üngheria! Evvi-
vano i Ungheresi!" kiáltás hangzott ezer meg ezer torokból, 
melyre a hajókról százszoros magyar éljenek adtak lelkesült visz-
hangot. 

A zenekarok egyéb darabok közt a Rákóczy, Hunyady és egy 
más névtelen indulót is huzták, mig rövid félórai csöndes menet 
után a kies Miramare mellett haladtak el a hajók. 

Miksa főherczeg katonai zenekart állitott a kéjlak elé, mely a 
Hunyady-indulóval fogadta a hajókat. Maga a főherczeg és a fő¬ 
herczegnő az erkélyről nézték az elvonuló magyarokat. 

Miramaret ól Servola és Muggiaíelé fordultak a hajók, hol 
eo-y régi vár regényes romjai tünnek föl az esthomalyban. Ezután 
Capo d' Istriának a tengerbe nyuló csúcsa látszik. 

A messze távolban az Adria egykori hatalmas királynőjét 
Velenczét, a másik részen a római régiségekben dúsgazdag Polát 
nem annyira látja, mint képzeli az ember. 

Visszafelé ujból Miramare mellett kellett vala elmennünk, 
melyet bengaliai tüzzel akart a főherczeg kivilágittatni, de a kö¬ 
zelgő vihar meghiúsította e tervet. A hajók lehető legnagyobb se¬ 
bességgel siettek vissza a kikötőbe, a hatalmas tenger viharos ha¬ 
ragjának egyes villámai és dördületei közt. 

A vihar és sürün hulladozni kezdő esőcseppek nem tartották 
vissza a triesztieket, hogy minden eddigit meghaladó számban a 
tengerpartra ne gyülekezzenek s a kirándulókat a leglelkesebb 
Evvivákkal ne fogadják. 
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Szép jelenet volt a következö. 
A hajókon a zenekar a Rákóczyt huzta jól, szabatosan, lelke¬ 

sen, az egész móló bengáli tüz fény ben uszott. A parton állók ezrei 
Magyarországot éltették és a magyarokat; a hajókból kiszállók 
Olaszországot, s az olaszokat. 

Az érkezőknek csak annyi helyük volt, hogy egyenkint vagy 
legfölebb párjával mehessenek a sürü néptömeg között és a lel¬ 
kes éljenzéseket testvéri kézszoritás, a szeretet csókja és baráti öle¬ 
lés váltották föl Sok drága nevet hangoztattak az egymást érintő 
ajkak s az elöbb csaknem bőszült tenger, mintha kiengesztelték 
volna a testvéri szeretet emez élénk nyilatkozatai, lecsendesült, 
hogy az innen mutatkozó édes érzelmeket, csendes hullámokon 
szállítsa a túlpartra üdvözletül. 

Esti kilencz után színházba ment az egész tömeg, hol ujra 
kitört a lelkesedés; az olasz delnök fölálltak s patyolatkendőiket 
lobogtatták az érkezők elé. Az előadást megszakasztották kis időre, 
mig lecsillapult a közönség. 

„Ernanit" adták, melynek egyik felvonásában az a dal fordul 
elö : Siamotutti fratelli. (Mindnyájan testvérek vagyunk.) Ezt hat¬ 
szor ismételtette a közönség egeket vero „Evvivák" és „Éljenek" 
között. Midőn hetedszer Í3 kívánták a dal ismétlését, közbelépett 
a fegyveres hatalom; két olasz fiatal ember aligha kellemetlen 
helyzetbe nem jut, ha egy hangra az egész hallgatóság oda nem 
hagyja a szinházat, magával ragadva a fenyegetett két urat is. 

A testvériség nyilatkozatai folytatást találtak a vendég¬ 
lők éttermeiben s a kávéházakban késő éjjelig, itt-ott kivilágos 
kivirradtig. 

Igaz, hogy a rend fönntartására fegyveres őrjáratok mutatkoz¬ 
tak az utczákon, de azon elterjedt hir, mintha egyeseket elfogtak 
volna, valótlan. 

Vasárnap reggel az elökelő triesztiek több diszfogatot kül¬ 
döttek a „Hotel de la Ville" kapuja elé, hogy a hölgyek egy ré¬ 
szét a vasuthoz szállítsák. 

A pályaudvart ismét Trieszt lakóinak legalább fele foglalta 
el, hogy lelkes Evvivákban kitörő Istenhozzádot mondjanak és 
harsány élj énekben nyilatkozó bucsut kapjanak a távozóktól. 

Adelsbergben nem igen kedvezett az idő a kirándulóknak; 
valóságosan tengermódra szakadt az esö 

A vasúttól a barlangig félórát kellett gyalogolni, nem épen 
barátságtalan agyagtalajon; ez azonban seoki jó kedvét nem 
szegte s a zene előlépése mellett háboritlan jó kedvvel mentünk a 
nyílásig, melyen túl a 30,000 lánggal megvilágított barlang a leg¬ 
szebb képleteket tüntette elénk. 

Egyik üregnek tánczterem a neve; itt zenekar fogadta az ér¬ 
kezőket s midőn kedves hazai csárdásunkat hallak fiataljaink, meg 
nem állhaták, hogy egy két ugrást el ne bokázzanak ezen a föld 
alatt rögtönzött tánezteremben. 

Egyszerre harsány „Evviva!" és „Éljen!" szakasztottá meg a 
tánczot. Örömünkre és bámulatunkra a lelkes triesztiek különvo¬ 
nattal jöttek Adelsbergbe, hogy a bucsu-kézszoritást ismételjék a 
magyarokkal. 

A barlangban közel négy órát töltve, visszamentünk a vonat¬ 

dani e sorok írójával együtt Hollán Ernő honfitársunknak, ki 
mind a rend megtartása, mind a kellő kényelem, mulatság, szóra¬ 
kozás és élvezet megszerzése körül páratlan lelkesedéssel fá¬ 
radozott. 

Septemberben Velenczébe van 
Adja a jó sors, hogy létesülhessen. 

tervben hasonló kirándulás. 
Kempelen Győző. 
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hoz, hol mosolyoghatott az átázott hölgyeken, a kinek kedve és 
lelke volt hozzá. Egyiknek másiknak sikerült az átöltözködés a 
kocsiban, egy-egy hasznos plaid függönyt képezvén az urak és del-
nök között, a legnagyobb rész azonban vagy nem tartotta szüksé¬ 
gesnek az átöltözködést, vagy nem juthatott hozzá könnyűszerével 
s azon vizesen maradt egész Budáig. 

Visszafelé Nagy-Kanizsán és Székesfehérváron zenével és 
nemzeti lobogókkal fogadták az érkezőket, amott 1848. föliratot 
olvastunk a zászlókon s taraczkdurrogást is hallánk megérkezé¬ 
sünkkor. 

Budán még többen fogadtak, mint a hányan búcsúztak tőlünk 
a pályafőnél. A nagy tömeg a nem jó idő daczára órákon át vá¬ 
rakozott érkezésünkre s lelkes éljenzéssel fogadta az érkezőket,kik 
s-zivökben üdvözletet hoztak nekik a tenger szép, kies vidékéről. 

A hazatértek azzal viszonozták ez elözékenységet, hogy a 
magukkal hozott narancsok nagy részét kiosztották a várako¬ 
zók közt. 

Annyi bizonyos, hogy egy sem bánta meg, hogy rósztvett e 
kirándulás örömében, mulatságaiban, szórakozásiban és tapaszta¬ 
lataiban, és ha ez bizonyos, akkor mindenki köszönetet fog mon-

Verőcze és vidéke. 
(Nógrádmegyében.) 

( V é g e . ) 

Veröczének legtöbb hasznot hoznak a szőlők, s ugyszolván, 
ezek teszik a határnak legnagyobb részét, és többnyire igen jól 
fekvő hegyeken létezvén, kellemes illatú zamatos és tartós boro¬ 
kat tennének, különösen az ugynevezett: Borbélhegy, Magyarmái, 
Fehérhegy, Grunti, Öreg kecskés, Fenyves, és falufeletti hegyeken 
termett borok felette jók — mig az Eresztény, Los és Uj-kecskési 
hegyeken valamivel alább valók termének. 

Fajokra nézve a szőlőfürtök következök : 1) bálint; ezt a bu¬ 
daiak apró fehérnek, a bogdányiak, és azon környékbeliek zelen 
kának nevezik; 2) fehér faju, avagy juhfark, ezt Bogdányban és 
N.-Maroson sárga kadarkának hivják; 3) zöldszőlö; 4) magyarfehér, 
vagy magyarka; 5) gohér, ezt az alföldiek bajornak mondják; 6) 
margit, ezt Budán mézesszőlönek (Hönigler), Léva táján tokodinak 
hivják, legkorábban érik, kedves zamatú, puha bőrű, és bőven 
termő faj, de szüretig többnyire megaszik, vagy elrothad, dará-
zsok is sok kárt tesznek benne; 7) tök-szőlő; 8) legyes; 9) Schlam 
per, ezt Váczon osztrák szőlőnek, Budán hosszu ezépkáju (,,lang-
stanglernek) nevezik, sok, de gyönge, és savanyu bort ad; 10) 
fehér és vörös dinka, ez utóbbi többféle nemü jó faj, leginkább 
állani valónak szedik, különösen a muskatály-dinkát; l l ) makk-
szőlő, vagy turcsi; 12) szagos szőlő; 13) verebes szőlő, máskép 
termetke; 14) sár-fehér, ez leginkább az ugy nevezett magyarmálí 
hegyen bőven terem, igen jó izü, s tömött fürtü szőlő, szintén so¬ 
káig eláll, s megsárgul mint a viasz; 15) borbélszőlő, néhol vizes 
fehérnek hivják; 16) sajgó; 17) gyöngyszőlő; 18) leány-szőlő; 19) 
gaszler, (osztrák faj); 20) frankus, vagy zöldszölő; 21 budinka; 22) 
kecskecsecsü; 23) porezogó; 24) tatár, vagy márvány-szőlő sárga 
szinü; 25) boros, vagy biborszölő, spanyol czirifándnak is hivják; 
26) fehér kadarka; 27) petrezselem-szölő; 28) jakab-szőlő; 29) ma¬ 
dármonyok; 30) hárslevelű; 31) puskából lőtt, és 32) bürök faju; 
ezen fajokból készül a fehér bor. 

Veres bort termők : 1) czigány szőlő, ezt apró feketének is 
nevezik; 2)fekete gohér; 3)bikaszemü; 4) fekete kadarka; 5) rácz-
fekete; 6)barátszőlö; 7) fekete margit; 8) fekete muskatály; 9) fe¬ 
kete bálint és 10) fekete kecskecsecsü. 

A szőlőket még a régi mód szerint kezelik; ugyanis : szüret 
után befedik, tavaszkor felnyitják, lemetszik, és a mennyire lehet¬ 
séges és szükséges, eldöntik (bujtásolják) 3 —4-er bekapálják, "a 
zöldmunkánál elöször tisztogatják, azután kötözik, többnyire min¬ 
den tökéhez karót használván. — Hoibrenk rendszere itt még 
ismeretlen, de nem is akarnak felőle hallani, mert lehetlennek 
tartják, hogy a töke ki ne veszszen, s hogy a szőlőt kapálás és 
trágyázás nélkül jókarban lehessen tartani; a próbát mindenesetre 
meg fogjuk tenni. 

A verőczei borokat leginkább felső vidéki borkereskedők 
szokták megvenni, és vagy hajókon, vagy gözkocsin elszállitaní. 

Verőczén még a legszegényebb embernek is van szölője, és 
mivel a szántóföldek terméséből nem igen adhatnak el pénzért 
valamit, mind az adót, mind egyéb nagyobbszerü szükségleteiket 
csak a bor árából szokták fedezni; de ha a bortermés roszul üt 
ki, akkor a bekövetkező télen eleget sanyarognak, mert a nyári 
keresetet a szőlők fáradságos munkáltatása többbnyire felemészti. 

A bordézsmát vagy is kilenezedet a váczi püspökség az itt 
helyben levö dézsmaházánál termésben veszi ki, és kisajtolás után 
szállitatja be Váczra. 

Veröczének dunai része, ámbár elég emelkedett, de már 
1799. évben is szenvedett kárt, mig 1838-ban a Dunasor közel 3 
napig vizben lévén, l l ház egészen összeomlott, a többi pedi<r 
nagyobb, vagy kisebb sérülést kapott. Megemlítésre méltó, mikép 
azon szerencsétlenek közt, kiknek házai egészen összeomlottak, 
volt egy Brodek nevü becsületes asztalosmester, ki annyira szivére 



vette azon csapást, hogy megbetegedvén reá, rövid idö alatt meg 
iá halt, özvegye több árvával legnagyobb inségben maradt; ezen 
szomoru esemény a 'apók utján közöltetvén, nem sokára utánna 
tudósitást kap az özvegy, hogy fájdalmának némi enyhitésére az 
özvegy anya-királyné által ajándékozott 500 pgö ft. felvételére, 
Szent-Iványi Anzelm urnál P<itvarczon jelenjen meg; képzelhető, 
hogy a nem is reménylett szép ajándék mennyire enyhité a gyám 
nélkül maradt szerencsétlen özvegy le;ki és testi fájdalmait. 

A verőczei házakban sok helyen két család, sőt némelyiknél 
három is lakik, mindazáltal többnyire jó egyetértés, és békesség¬ 
ben; ritka háztulajdonos,a kinek esafc egy szobája volna, több van 
olyan, kinek két, három szobája is van, a hol az egyik illően van 
bebutorozva; nem ritkán találni festett szobákat is; — az ujabb 
épületek most már cserépfedeleket nyernek, és nagyobbszerii ab¬ 
lakokkal láttatnak el, csak az kár, hogy tüz ellen kevés van bizto 
sitva, ámbár módjában volna, az egész községnek biztositani épü¬ 
leteit, mi egyre-másra — már azon kedvezö helyzeténél fogva is, 
hogy a Duna közel van, a helységben két vizi puska létezik, és sok 
ház cseréppel van fedve —bizonyosan csekély °/0 mellett volna 
eszközölhető. 

A közönséges földművesek házain kivül Verőczén több na-
gyobbszerü épület és lakház is létezik, nevezetesen : a) a kath. 
lelkész laka a templom mellett, egészen cserépfödél alatt, 4 szoba, 
konyha és kamrából álló — a Duna-felé nyiló ablakokból igen 
messzire terjedő gyönyörü kilátás van, melyhez hasonlót alig 
lehet találni. — b) Ref. paplak, szintén az ö templomjuk mellett, 
3 szoba, konyha kamra és istállóból, egészen cserépfödél alatt. E 
szerény lakból ép olyan a kilátás, mint birtoklójának jövedelme 
— azaz igen csekély. — c) Urad. erdömester laka, a Duna mel¬ 
lett, 5 szoba, 2 konyha és kamrából álló, egészen cserépfedél 
alatt, czélszerütlen régi gerendás épület; azt mondják, hogy haj¬ 
dan pálinka-égetöház volt, késöbb tiszti lakká alkalmaztatott, d) 
Urad. sörház, nagyszerü épület, egészen cserépfödél alatt, e) Urad. 
korcsma, valamint ez, ugy melléképületei is mind cseréppel fed 
vék, kár, hogy az urad. legalább két vendégszobát nem csináltat 
hozzája. — Ezeken kivül két iskolaház, jegyzölak, mészáros, ko¬ 
vács és pásztorok háza, urad. dézsmaház, téglakészitők háza, és 
nagyobb számu kézművesek és magánzók házai, többnyire cserép¬ 
födél alatt. Kis-Maros felé vezető uton van egy csinos kápolna is, 
a bold. szűz tiszteletére, a m. század negyedik tizedében uralko¬ 
dott döghalál megszűntének emlékéül emelve; van benne csinos 
oltár minden szükséges készülettel ellátva, az oltárképen a b szüz, 
sz. Rókusz, Rozália, Fábián és Sebestyén vértanuk vannak festve. 
1826. évben történt megujitása alkalmával csinos toronynyal és 
56 fontos haranggal ékesittetett fel. 

Van Verőczén az uradalomnak nagyszerü téglaégetöje, hol 
nem csak téglák, hanem jóféle cserépzsindelyek is nagy mennyi¬ 
ségben készittetnek; — E f. évben pestiek egy magánzó házát ki¬ 
bérelvén, azt fazekasmühelynek alkalmazák, és e mellett szintén 
cserépzsindelyeket is készittetnek, és Pestre szállitják. 

Kőszénbánya is létezett a verőczei határban, melyből már na¬ 
gyobb mennyiséget halmoztak rakásra — de a vállalkozók sorban 
megbukván — a munkálatot félbenhagyták; az volt mondva : 
hogy a kőszén még nem elég érettségü, s csak jóval keverve lehet 
használni; az ott maradt készlet nagyobb részét, czigányok és fa¬ 
lusi kovácsok hordták szét. 

A Duna hátán a helység alatt van három malom, egy a hely¬ 
ség tulajdona, kettő magánzóké; továbbá a gimpli-csárda és Mi 
gazziféle kastély közelében van két patak-malom, az egyik 3, má¬ 
sik 2 kőre, s egy az őrlés dolgában is kedvezö állása van a verő¬ 
czei lakosságnak. 

Még a verőczei földmivelők életmódjáról akarok néhány vo¬ 
nást megemliteni: a íöldet és rétet birok szorgalmatosán dolgozzák 
tulajdonukat, de már ha papnak, tanitónak, jegyzőnek, vagy a köz¬ 
ségnek dolgoznak, az ökrök lusták, az ekevas C3ak horolja a föl¬ 
det, a kasza, sarló életlenek — szóval : igen keservesen esik ne 
kik az ingyenmunka; — azért czélszerübb volna, ezek iránt velök 
kiegyezni, és napisoros munkát fogadottakkal végeztetni. Azok, kik 
földeket nem birnak, többnyire szölőmiveléssel foglalkoznak; egyéb 
iránt van Verőczén, valamint a szekereseknek folytonosan kő-és fa-
fuvarja, ugy a kézimunkásoknak elégséges foglalkozása; számosan 
hajóznak, a Duna mellett hajók rakásával foglalkoznak, ezenfelül 
a kőbányában, téglaháznál, és vasutnál folytonosan van dolog, ugy 

] hogy a magánzók néha drága napszám mellett sem kapnak sző-
leikbe munkást, ha csak a napszám mellett élelmezéssel vagy bor¬ 
ral nem látják el. 

De a milyen fáradhatlan szorgalommal dolgoznak a közna¬ 
pokon, olyan mulatva töltik a vasár- és ünnepnapok délutánjait; 
inig az éltesebbek borozva kártyáznak, vagy tekéznek, addig a 
fiatalok tánczczal töltik az időt, ugy, hogy sokszor a korcsmákból 
egyenesen a munkához, s nem nyugalomra mennek; hogy aztán 
nem megy a dolog ugy, mint kellene, az bizonyos, de ki tehet 
róla, mikor ez már bevett szokás . . . . még a nőnem részéröl is 
ritka a kivétel. 

Továbbá tavasz kezdetén, de leginkább böjti vasárnapok est-
véin a fiatalság a faluhoz közel eső magaslatokon tüzet rak, és abba 
száraz tölgy, de leginkább bükkfából készült kis karikákat (ök saj-
báknak nevezik) melyek középen lyukkal vannak ellátva — tüzesit,. 
és midőn már egészben lángol, egy pálezára szúrja, s egy a földre 
fektetett deszkadarabon csusztatva — ezen felkiáltással : ^Sajba, 
sajba, kié legyen ez a sajba? Kálmán Katié, vagy Magyar An¬ 
náé?" — többnyire kedvese nevét emliti — a légbe dobja; ha 
szépen magasra száll, megtapsolják, de ha roszul sikerül eldo¬ 
bása, kinevetik, és holmiéiezeket szórnak a megnevezett hajadonra. 
Hogy ezen mulatságot távolról az illető, s érdtjklett lánykák kém¬ 
lelik, söt bugdosva hallgatóznak — azt tán emliteni sem kell. — 
Ezen mulatságot leginkább német helyeken gyakorolják; Verő-
ezére meglátszik, midőn a két Dunántuli bogdányi fiatalság szórja 
a tüzes karikákat, mi sötét estéken igen jól veszi ki magát. 

Fonóházak nincsenek helységünkben, itt leginkább szokás, 
hogy a szomszédasszonyok egymást esténként megkeresik, és-
együtt fonogatnak; azért a fiatalság nem igen alkalmatlankodik, 
mint magyar helyeken szokásban levö fonóházaknál, hanem min¬ 
denik eljár választottjának lakására; van ugyan eset, hogy egy le¬ 
génynek több szeretője is van, ugy viszont a kitünöbb lánykákat 
többen keresik meg, de azért közmulatságok alkalmával az egy¬ 
mást közelebbről érdeklök, többnyire együtt tanczolnak. 

Lakodalmi szertartások, főleg a reformátusoknál még most ia 
egész teketoriával mennek véghez; röviden megérintem : Igen ritka 
eset, hogy a legény maga kérje meg választottját, hanem két ne¬ 
vezetesebb egyéniségből álló küldöttség megy a leányhoz, és szó¬ 
noklattal adják elő küldetésük czélját, mire nem az apa, v. anya, 
hanem a lány részéröl kiállitott násznagy— hasonló hosszura vont 
beszédben felel, elején többnyire kitérő, s tagadó forma a válasz, 
de végre összeegyeznek,a házassági pontokat megállapítják, azután 
egy kevés étkezés, de annál több borozás után szétmennek. Ezt 
követi nemsokára az eljegyzés, vagy is az ugynevezett kendölakás 
— hasonlóan sokat kell a násznagyoknak beszélni, hogy a reá kö¬ 
vetkező lakomát kiérdemelhessék. —Eljegyzéskor határoztatik meg 
az esküvő napja, mit közönségesen nagyszerü lakodalom fejez be. 
Ha ügyes a násznagy, az esküvöt megelőző kikérés, vagy inkább 
az arának a szülöktőli bucsuzása igen érdekes jelenet; megemliti 
ugyanis, a gyermek születésétől a jelen ideig mennyit kellé a szü¬ 
lőknek, s főleg az anyának, szenvedni, mig leányát fölneveié, s 
most midőn már oly korba lépett, hogy szorgalmas munkálko¬ 
dása által tartozásának egy kis részét leróhatta volna, kénytelen 
öt másnak átengedni, s még azon vigasztalása sem lehet alapos, 
hogy ezen nagyszerü áldozat után nem fogják-e ujabb gondok 
anyai szivét szomoritani ? — sat. 

Most már nem ritka eset helységünkben, a törzsökös magyar 
és a német eredetüek közti nősülés, de annál ritkább a kath. és 
ref. közötti vegyes házasság. 

A néhány év óta Verőczén létezö „halottas társaság" tagjai — 
kik minden temetéshez 10 krral járulnak —• a közvidékiekkel 
együtt most már közel 800-an vannak; a megholtnak utódai min¬ 
den temetéshez 60 uj ftot kapnak. A fölözet, részint más hasznos 
czélokra fordittatik, vagy az alaptökéhez csatoltatik, melyből egy 
pár száz forint mindig készen áll, hogy a szükséget azzal rögtön 
lehessen fedezni. — Ezen czélszerü intézet minden tekintetben mél¬ 
tánylást és utánzást érdemel, főleg faluhelyeken, hol akár hány 
eset van, hogy midőn a család közül valaki meghal, egy krajczár 
sincs a háznál — milyen jól esik ilyenkor, ha az illetők azonnal 
60 fttal rendelkezhetnek; csak az kár, hogy sokan ezen szép ösz-
szeget, mivel könnyen jött, tulzott czifra temetés — de leginkább 
költséges halotti torokra használják. 
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T Á R H Á Z . 
Levelek a londoni kiállitásról. 

XIII. 
( F ő l J t a t á s . ) 

London, junius 10-én. 
Az osztrák kiállitás tanitásügyi részében méltó feltünést okoznak a 

bécsi egyetem nagyhirü és lángeszü, tanárának, soproni születésü Hyrtl 
Józsefnek anatomicus praeparatumai. Ezt persze csak az ilyen magam-féle 
doktor-ember tudja igazán nagyrabecsülni, de azért a laikust sem tölti el 
kevésbbé imádattal a természet, és csodálattal az emlitettem nagy férfiu 
iránt. Tudvalévő, hogy e kitünő aiatomus az európai muzeumok legnagyobb 
részét, még a törököt is, nagyrabecsüli és páratlan praeparatumaival látta 
el az emberi és összehasonlító boncztanból, s hogy a maga nemében az első. 
Nem ereszkedhetem itt tüzetességekbe, mik a nem orvos olvasót ugy sem 
igen érdekelhetik, hanem inkább a fölötti örömemnek adok itt kifejezést, 
hogy Hyrtl ismét jóvá tette azon kárt, mit a horvátok okoztak múzeumá¬ 
ban, Bécs bevétele után 1848-ban. Az atyafiak nagy dühösen berohantak, a 
nagy üvegeket, melyeknek spiritusában injiczeált fejek, lábak és fülek vol¬ 
tak fölakasztva, minden előítélet és undor nélkül kiitták, mintha csak afféle 
Szerémi gugyi lett volna. 

A kiállitott praeparatumok közt hosszu sorát látjuk, vagy száz állat¬ 
faj hallszervének, kezdve a legalsóbb bőregéren föl egész az emberig. Első 
látatra ugy hasonlítanak egymáshoz, hogy föl nem foghatjuk, a nilusi ló és 
a zenész miért ne birhatnának egyforma finom hallással. Hyrtl azonban azon 
véleményben van, hogy labyrinthus között roppant különbség áll fönn, s 
csak a költő fantáziájának bocsátható meg, ha Arion lantja elragadja a kék 
tenger delfinéit, mint ezt Herodot oly szépen megírta. Igy foszt meg ben¬ 
nünket a természettudomány aranyos illusióinktól, s csak néha ad kárpót¬ 
lást egyes regényességekkel, mint a milyen regényes, például azon történet 
is, mely áltai Hyrtl — közvetve bár — birtokába jutott a hyppopotamus-
embryo fülének. 

Hyrtl, Siamba utazó franczia barátját Chauveaut, aJiires természet¬ 
tudóst még utazása előtt kérte meg arra, hogy ha egyszer szerét ejtheti, 
ilyen hyppopotamus-embryo fülecskét küldjön neki. A barát igen geniális 
módon válta be igéretét. Meghallotta ugyanis a siami király, hogy renge¬ 
tegeibe franczia doktor utazik, maga elé parancsolá, hogy köszvényét gyó-
gyitsa meg, mely bajban felséges tagjai zajos ifjuságának keserü édességei 
folytán szenvedni kegyeskednek. Ha meg nem gyógyítja — lábai elé rakják 
tudatlan fejét. — Chauveaut gyorsan föltalálta magát. A zsir, gondolá ma¬ 
gában, hathatós gyógyszer e bajban és ezenkivül — hopp, meg van ! 

Nem tudom, akkurát igy beszélt-e, hanem körülbelől ilyen formán 
lehetett. 

— Oh nagy király, kinek nagysága előtt a rhinoceros is tehetetlen bol¬ 
hává törpül, ki bölcsebb vagy az elefántnál és derekabb a tevénél, bajodból 
én kigyógyitalak, ha egy terhes hyppopotamus szalonnájából készithetek 
nagyszerü lábaidra és hatalmas kezeidre írt. 

A siami fölségnek sem kellett több. „Hé, korhely nép, mars vadászni 
országom valamennyi vadonaiba és meg legyen a terhes hyppopotamus, kü¬ 
lönben a fejeteket veszem és száz pálczát csapatok rátok" stb. stb., mint ezt 
már a siami szójárásból mi is ismerjük. 

Elejtettek a nagy marhát. Chauveaut a zsírjából hamarosan összecsi¬ 
nált valami flastromot és az öreg hyppopotamus méhéből kivágta azt a piczi 
hyppopotamuskát. Az elsőt elküldte a fekete királynak, a kis csikót vagy 
borjut meg a derék Hyrtlnek. A király fölgyógyult és a hyppopotamus-
embryo füle ott pompázik e perczben a londoni világkiállitáson egy nagy 
keretben, s csak kevesen tudják, mi uton került az oda. 

Ausztriában mindig voltak ügyes anatómusok. Igy emlékszik Hart¬ 
mann M. egyről, ki saját édes atyját praeparálta. Szegény deák lévén több 
muzeumnak dolgozott s ez okból mindig sok spiritus volt szobájában. Egy 
napon meglátogatja őt atyja s ott nála hirtelenül meghal. A szegény deák¬ 
nak nincs elég pénze, hogy apját tisztességesen eltemettesse s jobb sorsának 
várandóságában nemzőjét egyelőre borszeszbe fekteti. De a jobb sors nem 
jött el s a borszesz egyre fogyott, mert folytonosan kellett azt fölszaporitani 
s attól kezdett már tartani, hogy atyja egyszerre csak — szárazon fog 
maradni. Mi tévő legyen már most? A természettudós szkelettirozza atyját 
s könyves szekrényében fölállítja. Kevés időre rá kiment valahová a hegyek 
közé botanizálni; lakásán barátja marad, ki igen tudós nyelvbuvár volt, a 
természettudós szobájában és nyomoruságában osztozkodott. Az anatómus 
távolléte alatt egy angol colléga lép a szobába, ki nagyon sajnálja, hogy a 
természettudóst otthon nem lelheti s hogy anatómus helyett philologust 
talál. „Mily gyönyörü szkelet!'- kiált föl s irigyen hozzáteszi: „Mily boldo¬ 
gok önök itt, bővében vannak a legjobb s legszebb szkeleteknek, mig mi 
Angliában még drága pénzen sem szerezhetünk magunknak! Mindinkább 
belemélyed a gyönyörü váz nézésébe s végül ajánlatot tesz a nyelvbuvárnak. 
„Adja el nekem e csontvázat!" A szegény tudós fületövét vakargatja, tán 
napok óta nem lakott jól; még egyszer megvakarja fülét és barátja atyját jó 
arany guineákért eladja. Az angol bepakolja a vázat és boldogan viszi el 
magával Albion ködös földjére. A hazatérő természettudós hült helyét találta 
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atyjának; de azért a barátság továbbra is fönmaradt a két tudós között 
Igy járhatunk még holtunk után is. Az ember szinte fél meghalni, én leg 
alább őrizkedni fogok tőle. 

Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy az osztrák gyufák roppant furó-
rét csinálnak a kiállitáson. Ausztria e tekintetben csakugyan nagyot ha¬ 
ladt, csak el ne felednék azt, hogy az első gyufát magyar ember, Rómer 
találta föl Bécsben. 

A kova — aczél — tapló már a bojtár és csősz embereknél is fölössé kezd 
válni egy idő óta. A tűszőbe ,.masina'" van téve, azt veszi elő s avval gyujt 
rá. Hogy a kén egész gyúlékony, már rzt ezelőtt több ezer évvel tapasztalak 
Sodorna és Gomorra lakosai s ugy látszik, ez idő óta nagy tekintélyben áll 
e gyuanyag. 

Magam is jól emlékszem azon időre, midőn apró üvegekbe ütögették a 
kénes szálat, hogy tüzet csináljanak. Büdös volt, a mint ez csak az ilyen kis 
üvegből kitelhetett. Ma már illatos, minden színben játszó, csinos faragásu 
gyufákkal birunk s e tárgyban legalább nem tulzás, ha azt mondjuk, non 
plus ultra. 

Holnapután a kiállitáson jelen lévő leghiresb művészek és művésznők, 
Joachim, Jaell, Lind Jenny, Rubinstein, Laub stb. hangversenyt rende-
zendnek az olaszországi népiskolák javára ! Képzelhető, sajátkép nem is 
képzelhető, hogy a nevezett müvészek és a czél mennyi közönséget fog az 
Exeter-hallba csábitani. 

Daczára annak, hogy Lind Jenny én kelt, hogy mennyi nép volt a ki¬ 
állitáson, az epsomi futtatáson egy milliót tulhaladó embertömeg volt jelen, 
mely között 12 fegyvertelen policemen tartotta fön a legpéldásabb rendet! 

Hogy fél ez a gyáva angol! Másokat csak puskával, szuronynyal lehet 
féken tartani — ugy, a hogy. 

Magyarországból igen sokan vannak itt s ugy érzik magukat, mint 
otthon — ezelőtt husz évvel. Dr. Tőkés. 

A pesti egyetem újjáalakításának évünnepe. 
Mult szerdán ünnepié a magyar kir. egyetem Mária Terézia által lett 

újjáalakításának 82-ik évfordulóját azon ünnepélyességgel, melyet a legkö¬ 
zelebb lefolyt 15 év alatt, az akkori viszonyok folytán, mellőzni volt kény¬ 
telen. Az egyetemi templomban tartott ünnepélyes istentisztelet után, 
melyen az egyetemi tanács, a tanári karok, az egyetemi tanulók, ezenkivül 
a magyar tud. Akadémia s a kir. tábla küldöttei is, jelenvoltak, a menet az 
egyetem nagyobbik dísztermébe vonult, hol mindenekelőtt az ifjuság dalár¬ 
dája elzengte a Kölcsey Hymnuszát, mire az egyetem igazgatója, Pauler 
Tivadar a szószékre lépett, s kitünő ékesszóíással emlékbeszédet tartott, 
melynek tárgyát a pesti egyetem története képezte. 

Miután a szónok elmondá a Pázmán Péter által Nagy-Szombatban 
alapitott egyetemnek Mária Terézia által Budára történt áttételét, kiegé¬ 
szítését és javadalmakkal gazdagon lett ellátását, majd később Budáról 
Pestre történt áthelyezését, — kimeritőleg felelt azon kérdésre : ha vajjon 
ez intézet megfelelt-e a jogos igényeknek s az alapitó szándokának, vázol¬ 
ván annak befolyását ugy tudományosságunk, mint irodalmunkra, s előso¬ 
rolván egy sereg nagynevü férfiut, kik mind ez egyetemben nyertek oktatást, 
s itt vetették meg alapját jövendő nagyságuknak. Az intézet virágzó álla¬ 
potának föltüntetéseül megemlité, hogy a jelen évben az egyetemi tanulók-

: nak eddig még soha el nem ért összes száma majd 2000-re rug. Megragadó 
szavakkal emlékezett meg a legutóbbi évtizedről is, mely időköz alatt 
egyetemünk eredeti szervezetéből kivetkőztetvén, az alapitó szándékának 
többé nem felelhetett meg, sőt mi több, az sem engedtetett meg, hogy az 
intézet, legmagasb alapitója iránti hálaérzetét addig szokásban volt ünne¬ 
pélyességgel nyilváníthassa. 

Ezen, nagy tetszéssel fogadott beszéd után, Vécsey Tamásnak a szo¬ 
kott formaságok szerinti tudorrá avatása következett; majd Kőnek, a jogi 
kar dékánja lépett a szószékre, s éljenzés által többször megszakított be¬ 
szédében azon tételt fejtegette, hogy a természetben nincs nyugvás, s hogy 
azért a legközelebb sajnos viszonyok közt lefolyt 10 év sem veszett el az 
egyetemre nézve, minthogy e tudományos intézetünk, mióta hatáskörének 
ujolog visszaadatott, kettőzött tevénységet fejtett ki, s különösen az egye¬ 
sülés szelleme jelentékeny lépéseket tett előre. Szónok azután jelenté, hogy 
a jogi kar részéről Turjevich József, kir. tanácsos, s a jogi kar egykori 
tanára és dékánja; s Farkas Imre, sz.-fehérvári püspök; a bölcsészeti kar 
részéről pedig Williger József, kegyesrendi kormányzósegéd, félszázados 
tudoroknak neveztettek ki. A kinevezettek közöl csak egy volt jelen, Wil-
liger, ki uj tudori oklevelét mélyen megilletődve vette át az igazgatótól s 
megható szavakkal köszönte meg. Ezután szónok jelenté, hogy a Pauler 
Tivadar által kitüzött két rendbeli, 8—8 aranyos jutalmakra igen szép ered¬ 
ménynyel történt a pályázat, a jog- és államtudományok köréből meritett fel¬ 
adatra l l , a természettudományi kérdésre pedig 8 pályamü érkezvén be. 

A jog- és államtudományok köréből kitűzött kérdést Fekete Ferencz 
jogász és FrankILJVilm.QS nővendékpap egyformán kitünő sikerrel oldták 
meg, miért is a jutalom köztűk megosztatott; ez utóbbi azonban saját ré¬ 
széről lemondván, azt a legközelebb kitüzendő jutalomhoz kérte csatoltatni. 
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A többi 9 pályázó — kettő különösen kiemelve — szintén dicséretre mél-
tattatott. A természettudományi kérdésre beküldött 8 pályamü közt Vég¬ 
helyi Dezső, 4-ed éves jogász müve találtatott legjobbnak s igy a jutalomra 
legérdemesbnek; ezenkivül Csiki József, 2-od éves orvosnövendék dicsé¬ 
retet nyert. 

Végül az ünnepélyt az egyetem dalárdája zárta be, elzengvén az 
,,Isten áldd meg a magyart!" 

Irodalom és művészet. 
— (A „Növilág") melynek előfizetési felhivását egyik mult számunk¬ 

ban adtuk, jövő félévben különösen meg fogja érdemelni a magyar hölgyvi¬ 
lág átalános pártolását. E lap eddig is leggyakorlatibb értelemben felelt meg 
női divatlapi feladatának; nem csupa merő vers- és novellagyüjtemény, de 
valóságos szaklapja volt a nőnemnek, divat, pipere, házi gazdaság, nevelés; 
erkölcstan, életbölcselem, étészet, kertészet stb. tartalmasán kezelt becses 
rovatai által. Jövőre pedig azáltal, hogy a külföldi 60—70 ezer előfizetővel 
biró divatlapokéhoz hasonló munka, minta-rajzokat is ad, tökélyülése még 
nagyobb fokát éri el. Jelen első számának divatképe valóságos műlap, mely¬ 
hez e nemben hasonlót még Rohn műintézete nem állitott elő. 

© („Ne/elejtsek a társadalom kertjéből/') íly czim alatt megjelenendő 
két kötetnyi beszélygyüjteményére hirdet előfizetést Friebeisz Ferencz 2 ft-
jával, mely a „Nefelejts" szerkesztőségéhez julius végeig küldendő be. 

+ (Zombory Gedő „Fény és árny") czim alatt megjelenendő történeti 
beszélyeire nyit előfizetést 1 ft. díszpéldányban 2 ftjával. Az előfizetési 
határidő júl 15-ig terjed, mikorra a pénzek szerzőhöz Szatmárra bekülden¬ 
dők. Az egész tiszta jövedelem egy, Szatmáron felállítandó Kölcsey-szo-
borra van felajánlva. 

© (Göthe „Werther" czimü hires müvé) nem sokára magyar nyelven 
is megjelenik, Bajza Jenö fordítása ezerint. 

4- (Hartleben ,,Olvasó-tár"-ából) megjelent a „Napoleon fénykora 
és hanyatlása" czimü munkának 19-ik része. 

+ (A müegylet jelenhavi kiállítása) összesen 46 műtárgyat foglal 
magában; ezek közt olajfestmény van 37 darab, melyeknek mintegy fele 
magyar művészektől van. 

/ \ (A szepesieknek is lesz közlönyük.) A gazdasági egylet e tárgyban 
tartott értekezletének az lőn eredménye, hogy a közlöny Lőcsén fog szer-
kesztetni, kiadó szerkesztő Seeliger Károly, lőcsei könyvárus, a kiadandó 
lap szepességi gazdasági, a felső-magyarországi bánya-polgársági, a felső-
magyarországi vastermelő egyletek, és felső-magyarországi kir. bánya¬ 
kapitányság hivatalos közlönye legyen. A lap nyelve, a megyében divatozó 
három nyelv: magyar, német, tót, — a beküldőnek tetszése szerint; alap 
minden héten egyszer jelenik meg. 

-f- (Köváry László,) Erdély jeles történetirója, a „Korunk" czimü 
lapnak nemcsak tulajdonosa, hanem szerkesztője is leend, mire most várja 
a felsőbb megerősítést. » 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (Zongorakészitök kitüntetése a londoni kiállitáson.) Egy bécsi lap 

irja, hogy csupán 4 zongorakészitő nyert érmet az osztrák birodalmi kiál¬ 
lítók közt Londonban, u. m. Beregszászi, Bösendorfer, Ehrbár és Streicher. 
Beregszászi zongoráit, a hang erejét s a zengzet öszhangzatát illetőleg 
senki sem multa fölül. 

-j- (Uj találmánya kocsi.) Horváth Horti hazánkfia oly kocsit talált 
fől, mely gőz- és lóerő nélkül mozog, s a zugligeti vasutra lenne alkal¬ 
mazható. 

f\ {Nagy szárazság a Dunafejedelemségekben.) Bukurestből irják 
f. hó 17-ről, hogy a Dunafejedelemségekben nagy szárazság uralkodik; a 
gazdák félnek, hogy ha még egy hétig nem lesz eső, minden termény kiég. 

+ (Nemezből épült ház.) Brüsszel mellett egy kalapos maga és családja 
számára nemezből épitett házat, e végre 23.000 ócska kalapot használván 
fel. A ház kerekekkel ellátott fatál ipzaton áll s csak 72 mázsát nyom. 

Közintézetek, egyletek. 
-+- (A magyar tud.^Akadémia) jún. 23-án tartott ülésében Pauer J., 

vonatkozva az általa ázéTses-Fehérvártt feltalált mozaiktöredékekre, az ott 
létezett basilika történetét igen érdekesen ismertette. Székes-Fehérvár 
1543-tól ltiOl-ig volt török járom alatt. Ez év szept. 17-én visszaíbglal-
tatott, s a törökök látva, hogy minden szabadulás lehetlen. a basilika 
udvarára nyomultak, melyet önmagukkal együtt légbe röpitettek. Igy dőlt 
romba e monumentális mű, annyi dicsőség színhelye, több magyar király 
temetkező helye, s a magyar nemzet egyik legbecsesb ereklyéje. Később 
a török ismét elfoglalta, s a templom köveiből bástyákat épittetett. Az 
ásatásokból kitünik, hogy a basilika terjedelme hosszaságban 324, széles¬ 
ségben 150 láb volt, s igy vetélkedett az európai leghiresebb egyházak 
terjedelmével. Értekező a nemzet kegyeletére való hivatkozással végzi fel¬ 
olvasását, mely bizonyára nem fogja elmulasztani, hogy bővebb kutatáso¬ 
kat tegyen azon helyen, hol a mult oly sok emlékének illustrátiója rejtve 
van. — Utána Szalay László II. Rákóczy Ferencz bujdosása két korszakát 
ismertette, oly naplójegyzetek nyomán, miknek birtokába fáradhatlan ku¬ 
tatásai által jutott. A felolvasott naplótöredékek megható világitásban tün¬ 
tetik fel Rákóczy jellemét s gondolkozásmódját és kiderítik közviszonyai 
sok részletét. Jelleméről magasztosán szól e kifejezés : „Kész vagyok, ma¬ 
gamat tízszer is lealázni, csakhogy hazám boldogulását idézhessem elő." 

Az érdekes előadás jövőre folytattatni fog. — Ezután bejelentetett Szilá¬ 
gyi S. két értekezése, melyek az illető bizottsághoz adattak át. A helytar¬ 
tótanács a Németországban tervezett Savigny-emléket illető fölhívást 
küldte át. Az Akadémia azon véleményben van, hogy a magyar nemzet ál¬ 
dozatkészsége hazai ügyekre olyannyira igénybe van véve, hogy e föl¬ 
hívás részére alig remélhető kedvező siker. 

+ (.A pesti leány-árvaházat) valószinüleg még az őszön meg fogják 
nyitni. 

+ (A magyar irói segélyegylet javára rendezendő sorsjáték terve) az 
egylet részéről e napokban tétetett közzé E szerint kibocsáttatik 100,000 
sorsjegy, mely 100 sorozatba osztatván be, mindenik sorozat 1000 számot 
foglal magában, l-töl 1000-íg jegyezve. Egy sorsjegy ára 50 kr. A huzás f. 
évi november 29-én leend. A főnyereményt 12,000 ft értékü ezüst asztali-és 
thea-készlet képezi; a többi nyeremények száma és mennyisége a húzást 
megelőzőleg egy hónappal fognak közzététetni. A nyeremények, melyek a 
húzástól számitott három hó alatt el nem vitetnek, az egylet javára fognak 
értékesíttetni. A kihuzott számok mindannyiszor visszatétetnek az illető 
szerencsekerékbe, miáltal lehetővé tétetik, hogy ugyanazon egy sorsjegy 
birtokosa több nyereményre is szert tehet. Mindenki, a ki az irói segélyegy¬ 
let nemes czélja iránt részvéttel viseltetik, fölkéretik e sorsjátékbani rész¬ 
vétre, miáltal a nemes czél elősegítése mellett értékes nyereményre is szert 
tehetni. 

© (Losonczon nöegylet) van alakulóban; alapszabályai fel vannak már 
erjesztve az illető helyre. 

Közlekedés. 
0 (Akirály-utczán járó társaskocsikra nézve) hatóságilag elrendeltetett, 

hogy e kocsiknak a nevezett utcza elejétől egész a fekete sas-utezáig sehol, 
semmiféle ürügy alatt sem szabad megállaniok, akár azért, hogy valaki le¬ 
szállhasson, akár azért, hogy valakit felvehessenek. Ez intézkedés az ily 
esetekben előfordulható balesetek elháritása érdekében történt. 

/ \ (A Lutzenbacher ék negydik gőzöse), mely teherszállitó leend, most 
spül Florisdorfban; a derék testvérek saját szobi fiokgyárukban pedig 
uszályhajókat építtetnek. 

-f- (A Dunagözhaj'ó-társaság) azon személyszállító-gőzöseire, melyek 
nagyobb utazásokat tesznek, orvosokat szándékozik alkalmazni, kik az uta¬ 
sok szolgálatára álljanak. 

4- (Távirda-ügy.) Bécsi lapok szerint véglegesen el van határozva, 
hogy jövőre az osztrák birodalomban divatozó minden nyelven lehetend 
sürgönyöket feladni az osztrák távirdákon. 

-+- (Vasutügy.) Bécsben a horvát udv. kanczellárián e napokban egy 
küldöttség járt a vukovár-eszék-zágrábi vonal tárgyában. Mazuranics fő-
kanczellár megigérte, hogy az ügyet szorgalmazandja. 

Mi ujság' ? 
-}- (Kinevezések.) Az „Ung. Nachrichten" szerint Suhajda disp. Orsz. 

törvényszéki tanácsos és Ribáry, helytartósági titkár a budai k. helytartó¬ 
tanács tanácsosaivá, Hueber helytartótanácsos ugyanott iroda-igazgatóvá 
udv. tanácsosi czimmel kineveztetett, W-ber cs. k. tanácsos és helyt, titkár 
pedig helytartótanácsosi czimmel ruháztatott fel. 

•+• (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel Engel Márton, fehér¬ 
vári lakos ,,Angyal"-r&, Markovics Károly, tordai gazdatiszt „Markos"-ra, 

chőnberger Vilmos, komáromi lakos „Halmai"-vá,. Troli János, munkácsi 
lakos „Merényi"-re s Mayer'iofer Mihály, kőrÖ3ladányi orvos, valamint La¬ 
jos és Alajos fiai „Majorfi-'-ra. változtatták vezetékneveiket. 

£\ (Ma Ó-Budán bucsu van;) ez alkalomból a helybeli gőzösök reg¬ 
geli 5 órától esti 10-ig minden negyedórában indulnak Pestről O-Budára. 

© (A váczi-utcza) tagadhatlanul legdíszesebb utczája Pestnek; annál 
nagyobb dísztelenségére válnak tehát azon teherhordó kocsik, melyek ez 
utczán is örökké fől- s alárobognak. A váczi-utczai bolttulajdonosok most 
hirszerint in corpore akarnak folyamodni a városi hatósághoz, hogy a mon^ 
dott utcza legalább a teherhordó kocsik elől elzárassék. A ki netalán azt 
hiszi, hogy erre nincsen elegendő ok, menjen egyszer a váczi-utczán, midőn 
például történetesen egy vasrudakat szállitó szekér döczög rajta végig; 
s ha még tovább is megmarad véleménye mellett, irigyelni fogjuk herkulesi 
degzetét. 

/^ (Legmagasb kézirat a halálbüntetés tárgyában.) O Felsége a 
magyar kir. kuriához leiratot intézett, melyben ezt megbízza, hogy egy 
saját tanácsot alakitson, melynek feladata leend : minden, a hétszemélyes 
ábla által kimondott halálos ítéletnél nyilvánítani, vajjon vannak-e indokok 

az elítéltnek megkegyelmezésére? s ha igen, tehát minő büntetéssé változ¬ 
tatandó át a halálos itélet ? E tanács véleménye aztán a hétszemélyes tábla 
téletével együtt, minden halálitéleti esetnél legfelsőbb elhatározás alá lesz 

fölcerjesztendő. 
/\ (A zágrábi hétszemélyes tábla) ottani tudósitás szerint, holnap, 

jún. 30-án kezdi meg működését. 
-f- (Meglepetés.) A napokban a Pestre érkező vasutvonat egyik har¬ 

madik O3ztáÍyu kocsijában két katona ült. Egyszer csak gyermeksirás üti 
meg füleiket; körültekintenek, s egy kosarat fedeznek föl egy, körülbelől 4 
hónapos csecsemővel. Nyomozás folytán kiderült, hogy a kosarat siró tar¬ 
talmával együtt egy nőszemély tette a kocsiba Nagy-Kikindán. A gyermek 
mellett a kosárban egy zsidóul irt levélkét találtak. A lelenczet ápolás 
végett a Rókus-kórházba vitték. 

© (Artöt Desirée k. a.) megigérte, hogy decemberben ismét eljő hoz¬ 
zánk vendészerepelni. Ugylátszik, ő és a pesti publikum megtetszettek 
egymásnak. 

/\ (Aranymeny egzö.) Eszterházy Pál herczeg s Terézia hgnő f. hó 10. 
ünnepelték családjuk körében egybekelésök 50-ik évnapját. 

(Arany- és ezüstmeny egzö.) Buda-Ujlakon nemsokára egy agg sző¬ 
j é l ójé üli kk l b k fi 

(y y g) 
lőbirtokos nejével aranymenyegzójét üli; 
nejével ezüstmenyegzőjét fogja tartani. 

gy gg 
ugyanekkor a szőlőbirtokos fia 

/\ (Richard abbé forráskutatót,,) a budai városhatóság felszólította, 
fedezne föl a Svábhegyen, Farkasvölgyben és más viztelen helyeken a ku¬ 
tatásra alkalmas pontokat; hasonló felszólítással járultak hozzá Ürményi és 
Nagy József is. A kutatás mult pénteken megkezdetett, következő ered¬ 
ménynyel : Ürményi telkén három helyet jelölt ki az abbé, hol forrásnak 
kell lenni. A többi közt a „Mátyás kútja" czimü forrásnak több csatorna 
belevezetése általi bővítését tanácsolta. A déli oldalon csak egy helyet 
mutatott, hol vizet lehet találni, s még ott is 80 ölnyire kellene ásni. Egy 
helyen kijelenté, hogy van ugyan forrás, de annyira ásványos, hogy italra 
s egyéb közhasználatra egyátalában nem való. A hires forráskutató e na¬ 
pokban b. Sina Simon gödöllői s ercsii urodalmaiba volt utazandó, szintén 
forráskutatás végett; ezenkivül több magyar mágnástól s Pécsváros részé¬ 

l i A á l l k i j l l h l k h á k b i g ; 
ről is kapott meghivást. 
denütt találtak forrást. 

gy g 
Az általa kijelölt helyeken hizánkban eddig min¬ 

+ (Kölcsey-ünnepély.) A szatmári ref. tanoda ifjusága f. hó 15-én Köl-
csey-ünnepélyt tartott. Gyene K. és Bartók G. beszédet tartottak, Zombory 
Gedő saját alkalmi költeményét szavalta, s az önképző társulat tagjai szin¬ 
tén szavalással érdekesitették az ünnepélyt. Pályadijak is adattak. Az ünne¬ 
pelt költőnek szobrot is akarnak állitani, mire már eddig közel 2000 ft. van 
felajánlva. 

© (Disponibilisek sorsa.) A Magyarországban disponibilitásba helye¬ 
zett hivatalnokok kedvezményi ideje, mint tudva van, e hó végével lejár; 
de hogy ezentul is pillanatnyi pénzzavarban ne legyenek, az „Ung. Nach¬ 
richten szerint elrendeltetett, hogy fizetésök julius hóra is akadály nélkül 
kifizettessék. A mi azonban a disponibilis iskolaigazgatókat és tanárokat 
illeti, ezeknek ujabb kedvezményi év engedtetik, mely a jövő év végével 
jár le. 

© (Nagyszerü szintársulat.) A „Hortobágy" irja, hogy Kábán Köny¬ 
ves, Könyvesné és Borsodi rontják a szinészet becsületét. Közelebb a „Csi¬ 
kóst" adták hárman, s bevettek 40 ftot. 

/\ (Az erdélyi országgyülési illetőleg) a ,,K. K." Bécsből ugy értesül, 
hogy az Szebenbe, még pedig a jövö szeptember hóban fog összehivatni. 

+ (Jótékonyczélu zeneestély.) A pesti lövöldében e hó 19-én a budai 
leégettek javára rendezett zeneestély tiszta jövedelme 62 ft. 50 kr, mely 
külön adakozások által 100 ftra egé^zittetett ki. 

© (A Vezúv ujabb kitörésétől) tartanak Nápolyban. E nyugtalan vul¬ 
kán rövid időközökben Pompeji tájára lávát, Portici felé pedig nagy meny-
nyiségü hamut hány. Egy közelebbi erőszakos kitörésnek már minden jelei 
mutatkoznak. 

A (A m.-szigeti ref. templom alapköve) f. hó 15-én tétetett le ünne¬ 
pélyesen gr. Teleki Sándor, egyházvidéki főgondnok által, több ezerre 
menő sokaság jelenlétében. Miután Szarka József rendes leíkész által az 
istenitisztelet bevégeztetett, Szilágyi István, főgymn. igazgatótanár felol¬ 
vasta a lerontott templom régibb történetét. A Bethlen-család kriptája is 
felbontatván az alap ásatásakor, az a nevezetes természeti tünemény adta 
•elő magát Bethien István holtteteménél, hogy koponyáján kivül, bár "testé¬ 
nek alakja, söt ruházata is, meglehetős épnek találtatott, testében csontok 
nem találtattak, elévültek, holott csak 120 éve, hogy eltemettetett. Ugyan¬ 
ez alkalommal sok ezerre menő egyének csontjai találtattak kőfalak közé 
rakva, mi tekintve e tér csekély voltát, arra mutat, hogy e helyen a rendes 
temetőn kivül még csatatérnek ia kellett lennie; mindezek az egyházi jegy¬ 
zőkönyvben följegyeztetnek. 

®(A „Merrimac" pánczélhajó légberöpitése.) A Vas. Ujság egyik mi¬ 
napi számában közöltük leirását s képét azon amerikai tengeri csatának, 
melyben a pánczélos „Merrimac" is részt vett, s a kis „Monitor" által legyő-
zetett; nem lesz tehát érdektelen olvasóink előtt, ha megemlítjük, hogy a 
„Merrimac," azon alkalommal, midőn a szövetségesek Norfolkból kivonul¬ 
tak, ugyanezek által légbe röpittetett. Menekülnie lehetlen volt. mert az 
egyetlen csatorna, mely megbirta volna, elsülyesztett hajók által el volt 
torlaszolva; hogy tehát az ellenség kezébe ne jusson, a szövetségesek m. hó 
11-én légbe röpitették, mi oly borzasztó erővel történt, hogy a viz és föld 
körüle mérföldnyire megrázkódott. 

+ (Gözös-ehülyedés.) F. hó 10-én Vevaynél a „Hirondelle" gőzös 
€gy sziklába ütközvén, elsülyedt. Az utasok és a hajóslegénység szerencsé¬ 
sen megmenekültek. 

© (Műkedvelői előadás.) A debreczeni ref. főtanodabeli joghallgatók 
f. hó 15-én szinielőadást tartottak; előadatott a „Nőm meghalt" czimüj 
vigjáték nagyszámu közönség jelenlétében. A jövedelem közel 300 ft., me¬ 
lyet a főtanodabeli önképezde saját czéljaira fog fordítani. 

© (Fenyegető levél.) A „Donau Ztg." szerkesztője postáról névtelen 
levelet kapott, melyben egy Bécsben tanuló,,horvát hazafi"azzal fenyegeti, 

A (Az elsö magyar biztositó társaság) Sváby Mihályt életbiztosítási 
mozgó ügynökévé nevezte ki. 

/\ (Megtébolyodás egy ölebecske miatt.) Bécsben egy öreg nő, látva, 
hogy a harmadik emeletről a járdára esett ölebecskéje életét vesztette, ez 
esemény által annyira megilletődött, hogy azonnal téboly és dühkor 
lepte meg. 

-f- (Átalános tudományos kongresszus íerwe.)Bialloboczky tudor indit¬ 
ványa folytán több angol és német tudós egy átalános tudományos kon¬ 
gresszust tervez, mely minden aug. hóban az összes emberijtudományok kü¬ 
lönféle ágainak képviselőit egybehozná. A kongresszus felváltva Európa 
fővárosaiban gyülekeznék s egy-egy hétig tartana. A közgyülés feladata 
egyes tudományos felfedezések rendszeres helyét kijelölni s ezáltal legtöké-
letesb alkalmaztatásukat előmozdítani. Az elsö ily kongresszus Párisban 
lenne, a második Londonban, a következők pedig Európa fővárosaiban 
felváltva. 

r — (Bizonytalan életbiztosítás.) Hevesről jún. 17-ről irják : A Trieszti 
átalános biztositó társaság Grünzweig Bernát nevü ügynöke e tavaszon vá¬ 
rosunkban és környékén részint életbiztosításra, részint más czélokra tetemes 
öszveg pénzeket ném -Ív könnyen hívőktől kicsalt és azzal odább állt. Sajnos 
hogy a társulat valóságos ügynöke által (Grünzweig valóságos ügynök volt) 
nemcsak a rászedett emberek erszényén, de a társulat hitelén is csorbát ejtett 
és a már jó régen feljelentett sérelmet még csak vizsgálatra sem tartja mél¬ 
tónak az igazgatóság. Sziveskedjék szerkesztő ur ezt becses lapjába azok 
számára beiktatni, kik még feltétlenül hisznek minden őgyelgő ügynöknek. 
— Ujváry József. 

+ (Halálozás:) Kis-Kun-Halasról Sziládi László ref. lelkésznek 49 
éves korában történt halálát jelentik. A boldogult, mint kitünő hitszónok 
és erélyes, bátorlelkü pap, a prot. egyház egyik átalánosan tisztelt tagja 
volt. Nyugodjanak békével hamvai! 

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a mult hé¬ 
ten beküldetett: 

A magyarországi vizkárosultak számára : Beregmegyéből a bereg¬ 
szászi egyházi kerület g. kath. lelkészei, Koczákovics Antal esperes 
által 10 ft. 

Az eddigi közlésekkel együtt a nevezett czélra beküldetett összesen 
2109 ft 16 kr. 

A magyar irói segélyegylet számára .-Rozsnyóról az evang, főgymna-
siumbau fennálló képzőtársulat tagjai által előadott szinmű tiszta jöve¬ 
delme, Scheffer Gusztáv tanár által 85 ft. 

• Nemzeti salíilsázi napló. 
Péntek, jún. 20. Először: „Az aranyparaszt." Szinmű 4 felv. Birchpfei¬ 

fer Sarolta után forditotta Fésüs György. A jelen darab is annyira magán 
viseli szerzője bélyeget, hogy ennek egyéb darabjaihoz minden tekintetben 
hasonlit. Ugylátszik, Birchpfeiferné asszony föltette magában, minden darab¬ 
jában önmagát ismételni. Szinte sajaáltuk azt a nagy buzgalmat és készült¬ 
séget, melylyel az „Aranyparaszt" eiőadutott. Legjobban kitüntek: Felekiné, 
Tóth József és Lendvainé; Szathmáryné cs Komáromy is jók voltak. A da¬ 
rab czimével sehogy sem tudunk megbarátkozni; miért kellett a „Gold-
bauer"-t szóról szóra „aranyparaszt"-nak fordítani ? Aranypara3ztot a 
magyar ember nem ismer, hanem gazdag parasztot igen. Birchpfeifer neve, 
ugy látszik, nem nagy vonzerővel bir, mert az előadásra csak csekély kö¬ 
zönség jelent meg. 

Szombat, jún. 21. Bodor fi Henrik, a nürnbergi szinház tagjának föl-
lépteül : „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv. Donizettitől. A vendógénekes, 
egykor nemzeti színházunk tagja is volt. Elég csinos bariton hanggal ren¬ 
delkezik. A közönség jól fogadta. 

Vasárnap, jún. 22. „A zsidó." Szinmű 3 felv. Szigligetitől. 
Hétfő, jún. 23. „Stuart Maria." Szomorujiték 5 felv. Schillertől. A 

czimszerepet Jókaíné adta, s a szépszámu közönség számos elismerő tapsban 
részesité. „Erzsébet"" Szathmáryné, „Burleigh" Tóth József, „Leicester" 
Feleki volt, kik mindnyájan, valamint Lendvai és Szilágyi is, dicséretreméltó 
buzgalommal s kisebb nagyobb szerencsével szerepeltek. 

Kedd, jún. 24. ,,A nőnövelde" és „Fortunio dala" czimü egy-egy fel¬ 
vonásos operettek. Nagy közönség, jó előadás. Ez utóbbi mű méltán bir 
nagy vonzerővel, mert a csinos zenét és dalokat igen sikerültén adják szin-
házunk tagjai. Hanem azt a „Nőnöveldét" bátran vissza lehetne küldeni 
oda, a honnan hozták, a bécsi külvárosi színházba. 

Szerda, jún. 25. „A nb'uralom." Vigjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Csütörtök, 26. Először : „Sarolta. 

Czanyuga Józsf, zenéjét Erkel Ferencz. 

gg 
Vig opera 3 felv. Szövegét irta 

Budai népszinház. 
Jún. 20. „Fips." Vigjáték 1 felv. „Szerelem és örökség." Vigjáték 2 

hogy agyonlövik, „mint a kutyát," ha olvasóit arról tudósitja, hogy mintj felv. Szigeti Józseftöl.Fjz utóbbiban a vén huszárt Partényi páratlan termé-
verik meg a törökök a montenegróiakat. Ugyan e levél a „Presse" és „Ost{ szetességgel, szép alakítással személyesítette. Flóra szerepe nem Libera, 
Deutsche Post" b.'esi lapokat is fenyegeti. !/~<! - " ' ' " gg 

' Gizellának való. 
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Jún. 21. „Falusi egyszerüség." Vigjáték 4 felv. Tópler után forditotta 
Nagy Ignácz. 

Jún. 22. "Szinházi bohóság." Bohózat 3 felv. Morlandernek egyetlen 
sikerült, s a német közönség előtt igen kedves paródiája. A népszínházban 
sem téveszti hatását, kivált a ballet, melyet Vincze, nőnek öltözve, nagy 
ügyességgel tánczol. A szereplők közöl Simonyi érdemel kitüntetést. 

Jún. 23. „Angyal és daemon." Vigjáték 3 felv. 
Jún. 24. „Az ördög naplója" Vigjáték 3 felv. 
Jún. 25. Először : „Fogság és szerelem." Gr. Batthyány Julia uj, 1 fel¬ 

vonásos vigjátéka. Ezt megelőzte „Angolosan" vigjáték 2 felv. A jól válasz¬ 
tott, s még jobban előadott forditott darab kárpótolta némileg az uj eredeti 
"vigjáték unalmait, melyben a jó akaratnál egyebet alig dicsérhetünk meg. 

Jún. 26. Népelőadásul : „Kemény Simon hősi halála" Kisfaludy Ká¬ 
roly 2 felvonásos szomorujátéka . A népszinház, a kétheti időközt be sem 
várva, dijmentes előadást tart, tudva, hogy legalább lesz, ki előtt játszani. 
Ez, az igazgatótól a mily szép, a részvétlen közönségre nézve ép oly meg¬ 
szégyenítő. 

SAKKJÁTÉK. 
131-ik számu feladvány. — Szalay Sándortól (Sz.-Mihályon) 

Sötét. 

a b c d e f g i 
VH«<?os. 

Világos indul, a 5-ik lépésre matot mond. 

26-ik számu játs 
PAP DEZSÖ és W. között 

Világos (W.). Sötét (Pap). I 
1) e 2 — e 4 e 7 — e 5 j 
2) H g 1 - f 8 H b 8 — c 6 ! 
8 ) F f l - c 4 H g 8 — f 6 
Sötétnek e harmadik lépése a rtá követ-

Tcezö húzásokkal, elöször a berlini mesterek: 
JBledow, Hantiéin és Bilguer közölt volt di- j 
vatban; azért az ily kezdetü játszmát „Ber-\ 
lini megnyitás''"-nak nevezzük. j 

4 ) H f " 3 — g ö d 7 — d 5 • 
6) e 4 — U 5 : II c 6 — a 5 | 
Sötét H d 5: lépésére Világos H — / 7 .-1 

lépéssel nyer, mint ezt Bilguer tüzetesen ki¬ 
mutatta. 

6) d 2 — d 3 h 7 - h 6 
7) H g 5 — f 8 F f 8 — d 6 
8) 0 — 0 F c 8 — g 4 

zma. 
— Pesten, 1859-ben 

Világos (W.). 
9) H b 1 — d 2 

10) V d l - e 2 
11) IId 2 — e l 
12) d 3 — c 4 : 
18) V e 2 — e 4 : 
14) V e 4 — e 8 
15) H f 3 - d 4 
16) V e 8 — b 3 

Sötét (Pap). 
0 — 0 

B f 8 — e 8 
H a ö - c 4 : 
H f 6 — e 4 : 

f 7 — f 5 
e 5 — e 4 
f 5 — f 4 
f 4 —f 3 

Sötét, előnyös állását, melyet Világos 11-ik 
'se által nyert, erélyesen zsákmányolj a ki. 

17) g 2 - f 8 : F d 6 - h 2 : f 
18) K g 1 — h 2 : V d 8 — h 4 f 
19) K h 2 - g 1 F g 4 - f 3 : 
20) II d 4 — f 3 : V h 4 — g 4 f 
21) K g 1 — b.2 e 4 — f 8 : 

és nyer. 

A 126-ik számu feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. 
1) F g 1 — h 2 : tetszés szerint, 
2) B e 4 — d 4 f tetszés szerint. 
8) B — vagy F — £ 

Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 
József. — Török-Szent-Miklóson : Frankl A- — Pesten : Öselkó György. — Nagyváradon : 
báró Meszéna István. — l'arabntyban : Rothfeld József. — Jánosiban : Keszler István 
— Alsó-Vályon : Kallós Károly. — Kun-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — B.- Újvároson: 
Kovács Lajos. . _ 

XXVIII. sz. íeladv. — Reimann Fr igyestől (Königsbergben). 
E feladvány a „Berlini sakk-ujság" mult decemberi füzetében jelent meg, s onnét 

a párisi „L'illustration universel"-be vándorolt át, mindkettőben mint 4 lépóses. Mi 
azonban, mint 8 lépésre megiejthetőt adjuk át olvasóink vizsgálódásainak. 

a 4. f 8. b 4, f 2. g 3. a 6, b 2. c 5. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

d 6. a 7, e 5. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6081. NagySzőllős. L. T. A régibb kézirat a kellő perczben előkerült. Ujabb 

küldeménye által tanusitott megelőző szivességet, köszönettel vettük. 
6082. Sárospatak. Dr. S. J. Az uj czikk megérkeztét annak idejében e helyen 

jelentettük. E napokban a levél második része, kiadó-hivatalunk mostani nagy elfoglalt¬ 
sága daczára is, el lesz intézve. 

6083 Jáno*fő!d. T. J Csupán a czikk terjedelme ellen van most kifogásunk. 
Bizza on ránk és ut időre, hogy e bajon, ha lehet, segítsünk. 

6084. Las (Jasas halála. Gyenge magyarságban szenved. A fordítás békóit viseli 
kezén, lábán. 

6085 Fehérvár. Becsületes, jó érzésü magyar polgárember irhatta, hanem a ver¬ 
seléshez bizonyosan már szent István korában is (kit a verselő meg akart tisztelni) már, 
jobban értettek. Kár az ilyennel az időt s a postapénzt vesztegetni, kedves atyánkfia! 

6086. (illlás Miska stb. Ezek is oly szép versek, hogy a ki irta, megérdemlené 
azt a fenyegetést, a melylyel versében a „babáját" ijesztgeti, mondván : 

„Majd estére, majd későbbre 
„k'ár csolkot kapsz heventébe." 

6087. II.-M.-Vásárhcly. Sz. Á. E napokban indul levelünk. 
6088 Szatmár. Sz. F. A Wesselényi életére vonatkozó kalandot szivesen veszszük. 

A művek idószakonkint következni fognak. 
6089. Kmberbaráti szózat. Teljesen birja elismerésünket, de mint pusztán 

alkalmi münek alig szoríthatunk számára helyet. 
6090. Deés. P. F. Az uj küldemény kezünkhez érkezett s várja, hogy kellően 

fölszerelve, a közönség szine elé léphessen. A rajzot metszik. 

IIÓ-
és hetinap 

Kalholik. és Protest. 
naptár 

Junius—Julius 
29 
30 
1 
2 
8 
4 
5 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
C>öt. 
Pént. 
Szomb. 

E3Péf .ésP. |E3P.P. 
Pál eml. Lucz | Luczia 
Theodoz. ap. j Tibód 
SarlósB assz. Otto 
Kornél püsp. 
Ulrik p.Bert. 
Vendel, Vilm i 

Kornélia 
Berta 
Vilma 

Gör.-orosis 
naptár 

Jún. (ó) 
17 G 3 Bért. 
18 Leontin 
19 Jún. Jud. 
20Methodius 
21 Júl. vért. 
22 Özséb 
23 Agrippa 

Izrael, 
napt. 

Tha. 
1 Tham 
i Lucz. 
3 Tham 
4 Otto 
5 Korn. 
6 Berta 
744.S. 

© Nap¬ 

kelet |j nyüg 

P-
8 
8' 
8 
9 

10 
10 
l l 

Hold-
kelet nyüg. 

ó. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

P-
59 
59 
69 
59 
58 
58 
67 

ó. 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
1 

P-
13 
19 
27 
35 
45 
57 
9 

ó. 
9 
9 
9 
10 
10 
ll 
ll 

Iloldn«ígyed : "JJ Első negyed 5-én, 12 óra 6 percz reggel. 

T A R T A L O M . 
Simor János, győri püspök (arczkép). — Kántor halála. Balogh Zoltán. — Érted! 

evunnepe. 
Irodalom és müvészet. -•- Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézrtek, egyletek. — 
Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. 
— Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Uj elöfizetési hirdetés! 

VASÁRNAPI UJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1862. évi elsö félévi folyama jnnins vécével lejárván* 
tisztelettel kérjük t. cz. féléves előfizetőinket, hogy előfizetéseiket 

idejekorán megujitani sziveskedjenek. 

Elöfizetési föltételek : 
1862-ik évi második félévre postán küldve vagy Budapesten 

házhoz hordva : 
A Vasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok együtt félévre (júl.—dec.) 5 ft. — kr. 
Csupán Vasárnapi Újságra félévre (julius—december) . . . 3 ,, — » 
Csupán Politikai Újdonságokra félévre (julius—december) . 2 >> 50 „ 

B H ^ K ^ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. — A. 
SJWF pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Pest, juniusban 1862. 

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala 
(Post, egyetem-utcza 4-ik szám alatt) 

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

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

Kilenczedik evi folyam. 

Pest, julius 6-án 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 lt., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpenzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest. egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó 

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

Képek a hazai nép életből. 

Azon feltünőleg mél¬ 
tóságos alak, melyet jelen 
rajzunk mutat, a hazai 
vidéki városok és hely¬ 
ségek átalánosan ismert 
gyakori vendége s a czi-
gányipar egyik ki tünö 
képviselőjét tünteti elő, a 
kinek neve : kolompár-
czigáuy. 

Ennek mester¬ 
sége abból áll, hogy réz¬ 
katlanokat készit s azo¬ 
kat falukra s vásárokra 
viszi eladás végett, vagy 
ha ugy parancsolják a 
körülmények, a repede 
zett üstöket megfoltozza, 
a behorpadtakat kiegyen¬ 
geti stb., s ezáltal a gazd¬ 
asszonyok takarékosságá¬ 
nak egyik hatalmas elö-
mozditójává lesz. — Ezen 
kolompár-czigányok — 
mint az élet után másolt 
rajzunk is tanusitja, ren¬ 
desen szép termetü, vál¬ 
las emberek, szabályos 
arczczal, melynek köze¬ 
péből horgas orr tolako¬ 
dik előre, de a sok lovag¬ 
lástól többnyire lőcslá-
buak. 

Ruházatuk a kó¬ 
borló atyafiakénál sokkal 
tisztességesebb s némi 
jobblétet, felsőbb rang¬ 
osztályt árul el; több¬ 
n y i r e fekete posztóból 
készül s igen hosszu mel¬ 
lényből s bőszabásu ma¬ 
gyar nadrágból áll. — A 
mellényen igen gyakran 
ludtojásnyi e züs t gom¬ 
bok láthatók, söt a csa-
pat szószólójának, fönö-

kének, vagy mint külön¬ 
ben nevezik, czigánybiró-
nak (vajdának), megkülön¬ 
böztetés végett sokszor 
nagy ezüst bunkóju botja 
is van. 

Ez utóbbi azonban 
most, midőn az ezüstöt 
a p a p i r o s oly nagyon 
hátraszoritotta, már sok¬ 
kal ritkábban fordul élö, 
mmt azelőtt, midőn még 
sürüen p e n g e t t a hu¬ 
szas. 

A milyen gondot for-
ditnak a férfiak magukra, 
oly keveset gondolnak 
külsejökkel feleségeik, kik 
többnyire elhanyagolt, 
lompos öltözetben lát¬ 
hatók. 

Ezek többnyire né¬ 
gyen-öten járnak együtt 
házalni, s fömesterségük 
ott, a hol könnyenhivökre 
találnak : a varázslás , 
kártyavetés, szerencse¬ 
mondás. Egymást segitik 
ök e babonás mesterség¬ 
ben, söt gyakran ürügyül 
is használják arra, hogy a 
házak belsejében némely 
holmikat maguk számára 
eltüntessenek. Azt a sze¬ 
rencsétlenséget, a mi ilyen 
esetek után szokta öket 
elérni, minden titkos mes-
terségök daczára sem 
tudják maguknak előre 
megjövendölni — a mi 
még nem nagy fokára 
mutat a müveltségnek, 
okosságnak és előrelá¬ 
tásnak. 

Képek a hazai népéletből : XXII. Kolompár czigányok.— Ujházy F. vázlata után Jankó J. 

27-ik szám. 


