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4- (A tiszai vaspálya társulat igc-zgatósága) vasuti hivatal- és szolga-
Személyzete számára magyar egyenruhákat akart készíttetni, s e végből 
engedélyért folyamodott a kereskedelmi miniszteriumhoz, mely azonban a 
kérelmet megtagadta. Bizonyosan fontos okai voltak. 

4- (Kutyaadó.) Velenczében adót vetettek a kutyákra, fejenkint 6 ft. 
erejéig; miután azonban nem tudták beszedni, leszállitották 1 ítra. Ergo azt 
ia megértük, hogy az adót leszállitották. 

A. m. Akadémia palotája. 
— (Ujabb adakozások), melyek a m. Akadémia számára a Vasárnapi 

Ujság szerkesztőjéhez beküldettek : 
LXVII közlés : Csákóról Hesp Róbert, hazánkban élő angol, egy fo¬ 

gadás nyereményét 8 ftot. 
*/Az eddigi I—LXVI közlésekkel együtt a V. U. szerkesztőségénél 

begyült összesen 14,911 ft. 1 kr., 1 régi római arany, 1 huszfrankos arany, 
112 db. cs. arany, 21 kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz tallér, 4 uj-
ftos, 146 huszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 10 pftos nemzeti 
államkölcsön-kötelezvény, s 1 db. 100 erdélyi urbéri kötelezvény. 

— (Adakozások), melyek a mult héten a Vasárnapi Ujság szerkesz¬ 
tőségéhez beküldettek : 

A pesti jogászsegélyző egyletnek : Nagy-Váradról az ottani ifjusági da¬ 
lárda egy hangverseny jövedelmét, 10 ftot. 

A tokaji égettek számára : 2 ft. 90 kr; 
A tisza-tarjáni égettek számára : 2 ft. 90 kr. — E két utóbbi öszveget 

Gríifenbergből az ott levő magyarok nevében küldé Gubás Ferencz ref. 
papjelölt, ki ott aug. 24-én prot. szellemben magyar isteni tiszteletet tar¬ 
tott a ennek végeztével a tűz Jlial károsultak számára hiva fel a csekély 
számu hallgatók jószívűségét. 

Xerazeti szinházi napló. 
Péntek, aug. 22. A nemzeti szinház megnyitása 25-ik évnapjának 

örömünnepe. Ezen előadásról Tárházunk elején külön szóltunk. 
Szombat, aug. 23. Brenner Jenny k. a. follépteül : „Dinorah." Opera 

3 felv. Meyerbeertől. A vendégmüvésznő fölléptével nagy tetszést aratott, a 
szépszámu közönség többször kihítta és zajosan megtapsolá. Ellinger szere¬ 
pét ma Vári adta, kielégitőleg. 

Vasárnap, aug. 24. „Liliomfi." Vigjáték 3 szakaszban, Szigligetitől. 
Szerdahelyi, több hónapon távollét után, ez este lépett fel először nagyobb 
szerepben és zajos tapsokkal fogadtatott. Reméljük, hogy az ő derült hu¬ 
morával ismét jobb kedv üti fel sátorát színházunk falai között. 

Hétfő, aug. 25. „Egy szegény ifju története." Színmü 5 felv. Feleki a 
szegény ifjut nagy gonddal, s mindvégig helyes felfogással adta; méltó 
társa volt, Margit szerepében Felekiné, ki izléses öltözésével is figyelmet 
tudott ébreszteni. A vén, bűnbánó Laroque Tóth Józsefnek mesterszerepe. 
Szathmáryné jó creolnő. 

Kedd, aug. 2(5. Brenner Jenny k. a. föllépteül : „Sevillai borbély." 
Vig opera 2 felv. Rossinitól. 

Szerda, aug. 27. „Apát keres." Vigjáték 2 felv. „A toll hatalma." 
Dramolet 1 felv. Szerdahelyi és Feleki játéka nagy derültséget okozott. 

Csütörtök, aug. 28. Brenner Jenny föllépteül : „Troubadour." Verdi 
operája 4 felv. 

Budai népszinház. 
Aug. 22. A nemzeti szinház örömünnepe alkalmából nem volt előadás. 
Aug. 23. „Egy óra egy házaspár életéből.'- „Tüz a zárdában." Vígjá¬ 

tékok. 
Aug. 24. „II. Rákóczy Ferencz fogsága.'' Eredeti dráma 5 felv. Szig¬ 

ligetitől. Hónapok óta először volt alkalmunk a népszínházban meglehetős 
számu közönséget látni. 

Aug. 25. „Házassági három parancs." Vigjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Bődin régi hibája, a szavalásbani vontatottság, mindinkább erőt vesz, s ma 
e^ész énekléssé nőtte ki magát. 

Aug. 26. „Sok a pajtás, kevés a barát." Vikjáték 4 felv. Sardoutól. E 
jeles vigjáték elég jó előadással volt szinre hozva. A könnyü, gyors menet 
mutatta, hogy e darabra a népszinház szokottnál több gondot forditott. A 
harmadik felvonás éji jelenete, igen helyesen, meg volt rövidítve. 

Aug. 27. „Vid" vagy „A pogány magyarok." Dráma 3 felv. Sziglige¬ 
titől. A büszke, nagyravágyó Videt Molnár sükerülten adá. Hullának Szer¬ 
dahelyi Nelli élettelen, Tubának Komárominé tuleleven személyesitője volt. 

Aug. 28. „Szökő év1' vigj. 3 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6167. London. Dr. T. A levelek még itt találtak. Mire e sorok megjelennek, a 

várva várt költözködés már valószinüleg megtörtént. De azért itt csak ugy várják önt, 
mint azelött. 

6168. H.-ltt.-Vásárhely. F. I. Vettük s adjuk. 
6169 Kecskemét. G-. F. Mindkét közleménynek szivesen engedünk tért. 
6170. Körtvélyes. L. G. Legezélszerübbnek látjuk, ba a kérdező levelet átszol¬ 

gáltatjuk az Akadémia pénztárnoki hivatalának. Ha iól emlékszünk, tervben van, vala¬ 
mennyi adakozó neveinek külön jegyzékben kinyomatása as ugynevezett „aranykönyv" 
alakjában. 

6171 Siklós várában. Azt bizony jól sejtette ön, hogy ezért baj érhetné az 
embert. 

6172. Knjdacs. Cs. Zs. A mint látja ön, kivánságának egy részét tehetségünk 
szerint már is teljesitettük. A többire is csak rátérhetünk majd. 

6173. Gyászosan szól . . . . Igaz. Épen azért nem adhatjuk. 
6174. Májusi éj. Darabos fordítás. Minő sorok p. o. ezek : 

„Mert véled egy fészekben asszonyka lak, — vagy : 
„Vigan ah! turbékolja szerelmét, de 

„Fordulok, sötéíi árnyt keresve — 
„S gördül a könnyem az arezomon le." 

8AKKJÁTÉK. 
140-ik sz. feladvány. — Báró Meszéna Istvántól (N.-Váradon). 

S ö t é t . 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

A 135-ik számu feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. Világos. A) Sötét. 
1) V e 1 — d 2 V a 7 — d 7 : A) 1) H d 1 — e 3 
2 ) V d 2 — f 4 + K e 5 — f 4 : 2) H c 3 — e 2 : f B a 3 — a l : 
3 ) H c 3 — e 2 . ^ 3 ) B b 3 - e 3 : ^ 

Helyesen fejteitek meg. Veszprémben : Fülöp Jozsef. — Nagyváradon : bárd. 
Meszéna István. — B-- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Török-Szent-
Miklóson : Frankl A — Pesten : Cselkó György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Nayy-
Marján : Beőthy Maris. 

Ilövid értesítések. A londoni nagy tornán az ötödik dijt Dubois nyerte el, 
s igy Steinitz-nak a hatodik maradt. — Gyepes : K. S. A 138. sz f vélt első lépésére-
F e 8 — b ő az egyetlen lépés, mely a matot lehetlenné teszi. — S.: M. S. A 135. sz. 
feladványban 1)V— g 8 f K - d 3, 2) H — d 1 : + lépések után Sötét B — a 1: lépéssel 
a mattól megmenekül. 
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T A R T A L O M . 
Kis György, néptanitó (arczkép). — A három pálma. Thaly Kálmán. — Nándor¬ 

fehérvár multja. C'íwít Zsigmond. — Egy tiroli havas megmászása (képpel). — Magyar-
országi és erdélyi bányahelyek (2 képpel).— Az oktalan állatokban meglevő képességről. 
Kó»a Sándor. — Elmebetegeinket küldjük tébolydába! Dr. Boly6 Károly. — Levelek a 
londoni kiállitásról. XIV. Dr. Tőkés. — Miért fognak most kevesebb halat? Kenessey 
AUert. — Boszorkányszerek a XVIII. századból. Közli Pataki Ferencz. — Egyveleg. — 
Tárház : A nemzeti szinház örömünnepe aug. 22-én. — Irodalom és müvészet— Egyház; 
és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — 
A m. Akadémia palotája. — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos H*ckena»t Gasítjt*. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza l. stám alatt. Pesten 1862. 

36-ik szám. 

Pest, september 7-én 1862. 

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

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

Bojári Vigyázó Antal Jozsef. 
Minden egyes hazafi halála méltán nevezhető csillaghullás¬ 

nak, mert az hazánk egét egy fényétől, egy ragyogásától fosztja 
meg. Ezuttal bojári Vigyázó Antal Józsefet, mint mély tudományu 
férfiut, mint derék emberbarátot és kitünö hazafit, e rövid életrajz¬ 
ban mutatjuk be olvasóinknak. 

Bojári Vigyázó Antal született Pápán 1793. aug. 13-án; szülei 
a honfiúi erényeiről nevezetes Vigyázó József és Batta Jozefa, az 
egykor oly hires septemvir leánya, voltak. Már mint ifju kitünő 
elmetehetségének, jellemszilárdságának, emberbaráti és hazafiui 
érzelmeinek legszebb tanubizonyságát adta. Tanpályáját végezve, 
noha gazdag család fia s nagy vagyon örököse volt, honpolgári 
kötelességeinek eleget teendő, a nyilvánosság pályájára lépett. ; 

Az alig 18 éves ifju Temesmegye aljegyzője lön; később a 
haza veszélyben forogván, Pest¬ 
megye részéröl mint insurgens 
kapitány vett részt az 1812-diki 
hadjáratban. A háboru befejeztével 
visszatért családi szentélyébe, s 
1818-ban nőül vette Csák Borbála 
úrhölgyet, a Csák család utolsó 
ivadékát. 

Ez időtől fogva családjának 
és hazájának élt. Több megye 
táblabirája volt, s a közügyek ve¬ 
zetésére mindig kiváló befolyást 
gyakorolt, hol tetteinek egyedüli 
irányadója volt a hazaszeretet. 

Hazánkban már hosszabb idö 
óta a föuri rend egy részénél a 
gazdászat, jószágkezelés és jöve¬ 
delem- fogyasztás, fájdalom, oly 
sajnálandó állapotban van, hogy 
nem ritkaság, miszerint régi, egy¬ 
kor dúsgazdag családok ivadékai 
tönkre jutnak, s őseiknek vérrel 
és dicsőséggel szerzett birtokai 
uzsorások kezeibe jutnak. E tekin¬ 
tetben példányképül szolgálhat 
Vigyázó Antal, ki noha ifjúkorától 
fogva maga kezeié birtokait; noha 
szellemi tehetségei kiművelésére 
tetemes gondot és összegeket for¬ 
ditott; s noha midőn a haza oltá¬ 
rára, a közjóra, jótékony czélokra 
áldozni kellett, neve mindig az 
elsők sorában tündökölt: jövedel-

B O J Á I I I V I G Y Á Z Ó A N T A L J Ó Z S E F . 

' meit a kiadásokkal akként tudta összeegyeztetni, hogy halála után 
| a legszebb rendben hagyta hátra vagyonát. 

Kiváló figyelmet érdemel nagy és műkincsekben gazdag 
könyvtára Abonyban, nem ^különben a maga nemében csaknem 
páratlan képcsarnoka is, melyben hazánk ősi történetének kiváló 
személyei, eredeti arczképek után jeles és hü másolatokban lát¬ 
hatók. Ezek közöl csak Csák Máté, Mária királynő, I. Mátyás, 
II. Lajos és Zápolya királyok, Martinuzzi, Rákóczy Ferencz, 
Bethlen Gábor, Bocskay arczképeit emiitjük meg. 

Azonban életének legkitünőbb szakát a szerencsétlen emlékü 
pesti árviz képezi. E rettenetes veszedelem közepett nagy szám¬ 
mal találkoztak, kik önéletök koczkáztatásával, az elem fekte-
sére dühével daczolva, a szerencsétlenek segélyére és megmenté¬ 

len siettek. Ezek közt volt Vi¬ 
gyázó Antal is. Lelki bátorsága 
testi erővel párosulván, ö is eve¬ 
zőt ragadott, s csónakon sietett a 
kétségbeesök segélyére. És az ég 
nemcsak megörzé életét, hanem 
fényes sikerrel is koronázta nemes 
önfeláldozását, mert csakhamar 
sikerült neki több emberéletet is 
megmenteni. E megszabadítottak 
közt volt Óváry Pál orvostudor 
is, ki hálából egy müvében a 
inegszabaditás egész történetét 
megirta. 

De gyakran csodásak és meg-
foghatatlanok a végzet utjai, s 
nem ritkán lesz a legnemesb ke¬ 
bel a legsulyosabb megpróbálta¬ 
tásnak kitéve. A sors Vigyázó 
Antalt is kemény csapással láto¬ 
gatta meg. A jeles férfiu, ki éjt 
és nappalt"á tudományos önkép¬ 
zésre, olvasásra forditott, szemeit 
a fekete hályog által látta fenye¬ 
getve; s miután gyógyithatásáról 
a Pesten összeült orvosi tanács 
lemondott, beutazta Európa min¬ 
den nagyobb városát, szemei gyó-
gyitása végett, de hasztalan! Öt 
évi kétséges remény után 1840-
ben egy reggel arra ébredt föl;'.--: 
hogy szemevilágát végkép el¬ 
veszte. 

//ffc 

ll Kilenczedik évi folyam. 
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Az erőslelkü szenvedőt azonban, kinek egy vigasztalása 
mégis maradt hálás gyermekében, Sándor fiában, a szerencsétlen¬ 
ség nem tudta megtörni; s mert állapota képtelenné tévé, honpol¬ 
gári kötelességét tovább is a nyilvánosság terén gyakorolni,nemes 
szive most a jótékonyság erényét karolá föl, s szenvedő embertár¬ 
sai gyámolitását tüzte ki élte feladatául. — Vagyonállapotához 
képest voltak rendes hónapos, hetes és napi szegényei, kiket min¬ 
dig bizonyos meghatározott összegekkel látott el. Ezenkivül foly¬ 
vást tartott házánál egy szegény sor ;u tanuló ifjut is, ki mint fel¬ 
olvasó pár órát naponkint szolgálatára állván, ezért nemcsak 
szállással és élelemmel, de még szép havi fizetéssel is elláttatott. 

Ezenkivül nagyszerü alapítványokat is tett : a lipótvárosi 
templomra, több kórházra, az Akadémiára, a sz István-társu¬ 
latra, lóversenyre stb., szóval, életét és vagyoni képességét igaz 
honfihoz illetőleg használta fől. 

Végre mult évi jún. 4-én az élettől, hol oly sok jót tett, meg¬ 
válván, ugyanazon hó 6 an hült tetemei az ismerősök, rokonok és 
nagyszámu tisztelök kiséretében, a ferencziek sirboltjában örök 
nyugalomra tétettek le. Emlékét sokáig fogják áldani azon nagy¬ 
számu szegények, kiknek irányában a jótékonyság szép erényét 
oly sokszor gyakorolta. T. G. 

T i s z a i k é p . 
Mit csinál a Tisza az alföldi rónán, 
Kun László hadáról hires hódas tónál? 
Habot hány ? szinültig teli van a medre ? 
Soh'sem az, csöndesen foly a nagy tengerbe! 
Nem azért vagyon ő jól megzabolázva, 
Hogy mint a szilaj ló nagy görényét rázza, 
PrüsszögjÖn s tájtékot rágjon ezüstfékén, — 
Komoly állapotját viseli ő békén. 

Nyugszik hát a Tisza az alföldi rónán, 
Mint mikor az ember aluszik, oly formán — 
S feledve, felejtve a csapások gondja, 
Kemény száll még reá legalább alomba'. 
Sik a folyam tükre s átlátszóan tiszta, 
Mélyiben a kék ég tükröződik vissza; 
Oda száll a nap is tünde sugárszárnyon — 
S jó a nyugovónak ilyen fényes álom. 

Partjain a füzes bús hallgatásban áll, 
Lombjaira szállong egy-egy néma madár; 
Ott szárnyát eresztve s fejét lecsüggesztve 
Ugy megül, hogy nem nyujt okot semmi neszre. 
A fűz rothadt, sovány, kérges derekára 
Sima kigyó csúszik — s sziszeg a zsákmányra; 
S megbolygott hangyaboly nagy vörös lakói 
Lenn összezudulnak, té l i re rabolni . . . 

Tiszán át a fecske hullámozva szárnyal 
S a szendergő arczát legyezgetné lágyan, — 
S egy-két kóbor sirály keservesen sirva, 
Haj, a folyamot mind haszontalan víja. 
A békés halaknak komoly társasága 
Lenn a hűs porondon ül bölcs í émaságba'; 
Ül bölcs némaságban, nem is vet föl egy sem, 
Mostanság nagy kedve a keszegnek sincsen. 

Hát a halász mit tesz ilyen jíllapotban ? 
Amott ül egy öreg nagy hosszu horoggal; 
A horog ugyan lenn egészen a mélyben, 
De a gyékénypedző nem bólint fejével. 
Csak lesi az öreg . . . Száll az est, az éjjel, 
S merően néz váltig mindakét szemével. 
A hol ni! . . . meghúzta! nosza egy nagyot ránt — 
S a parti fövenyén ott a legnagyobb rák! 

Megcsóválja fejét az öreg és hallgat, 
Meggyujtja pipáját s haza felé ballag. 
Miről gondolkozik ? az üres szatyorról ? 
S e közben az árva unokákra gondol? 
Hosszu türelmének, hogy nincsen gyümölcse, 
Tán az egekre néz, hogy átokra költse? 
Mendegél, mendegél, de lépése bágyadt, 
S haza jutva f>zól csak : hibás idők j á rnak! 

Fejes István. 

Nándorfehérvár multja. 
Törtdneti-korr ajz. — Csuti Zsigmondtól. 

(Folytatás.) 

Belgrád 1521-óta a törökök által megerősitve középponti 
őrhelyül választatott Magyarország ismételt megrohanására, s 
vitéz népének és kincseinek kirablására, mely sasfészekböl üzték is 
kegyetlen pusztításaikat, és pedig csaknem minden háborgatás 
nélkül egész 1688 ig. Ez évnek azonban szép nyári napjaiban bajor 

[fejedelem Miksa Emánuel 60 ezerből álló válogatott csapatokat 
vezetett Belgrád alá. Augusztus 7 kén déli 12 órakor vette kez¬ 
detét a vár ostro na, és folyt szakadatlanul gyilkos tüzeléssel sep-
tember 6-ig, a midőn déli 10 és l l óra közt, gróf Zrinyi és Sehárf-
fenburg és báró Steinau vezérlete alatt, az általános roham oly 
eröt vett a török várőrség felett, hogy ez Genghién basával 
együtt - - ki Ozmann aleppoi basa helyett parancsnokolt — két¬ 
ségbeesve futott fel a felső /árba, oly zavar közt, miszerint 
csak akkor vették észre, hogy már vegyesen vannak együtt a ke¬ 
resztyénekkel, midőn a felsövár kapuit akarák bezárni. 

A kétségbeesés e pillanatában a törökök az utolsó szögletvá-
racsba menekültek, hol a számos keresztyén foglyokat irtózatos 
börtöneikből kiszabadítván, egymás mellé sorba álliták, kiknek 
maguk hátuk mögé vonulva, élet és halál föltétele alatt rnegpa-
rancsolák, mikép a „Krisztus" nevét hangosan kiáltsák, hogy igy 
velük együtt ök is életben maradhassanak. 

Gróf Zrinyi magyarjai és önkéntes olaszai elsők valának, kik 
a váracs falait meghágva, rohamban ugrálrak be a végmenhely 
udvarába, hol megdöbbenve látták az egymás mellett álló keresz¬ 
tyének háta megett térden állva rimánkadó migas rangu törökö¬ 
ket, kiknek ragyogva fénylő bő öltönyük közöl, egyszerre, a sze-
géuy rong}íros és kiéhezett keresztyén foglyok, mindenik a maga 
nyelvén, háromszor kiáltá hangosan a Krisztus nevét, mire Zrinyi 
emberei, gyilkos fegyvereiket földre szegezve megálltak, megismer¬ 
vén a szerencsétlenekben, sokat szenvedett embertársaikat 

Miksa Emánuel, a császári hidsereg győztes fővezére, a fog¬ 
lyul esett törököket maga elé parancsolá, kik is Genghién basával 
élükön megjelenvén, mindnyájan térdve omolva kegyelmet ese¬ 
deztek, mit meg is nyertek. Ezért a törökök fóláliva, és ismét 
leborulva szives köszönetet mondának, a végre hozzájuk igy szólt 
fővezérnek : Sem mi, sem más tábornokok, avagy katonák, titeket 
többé nem bántanak, és noha ti igen nagy kegyetlenséggel visel¬ 
tettetek a keresztyén foglyok irányában, mit most visszaadni 
hatalmunkban volna : mindazonáltal rni titeket minden zaklatás 
nél Kül szabadon bocsátunk, azon kikötéssel azo-iban, hogy én 
téged, Genghién basa, a római császárnak fölküldelek ajándékul. 
És ezt is a basa szépen megköszönte. 

Ezen kihallgatás alatt a szabaddá lett keresztyének közöl 
némelyek, különösen pedig a szláv eredetüek, megemlékezve a 
gonosz velük való bánásról, melyet uraik a várban elkövettek, a 
iakos/.tályokat végig futkosták, és azokat, kikre foguk fájt, amugy 
Isten igazában kedvükre megkorbácsolták, és arczul verték. — 
És ho^y ezen kellemetlen bucsulátogratás tovább nem tartott, azt a 
megrémült törökök gróf Zrinyinek köszönhették, ki szerencséjükre, 
ott lovagolt az utczákon, — és az alkalmatlan vendégeket rendre 
utasitotta. 

Az igy 167 esztendeig a törökök birtokában ievő Belgrád 
erős várával visszafoglaltatván, emlékül a katonák közt nagy 
mennyiségü arany, ezüst és más egyéb drágaságok osztattak ki, 
részint az ott talált kincshaltnazból, részint pedig azon zsákmány¬ 
ból, mit a zsidók és törökök az elestektöl raboltak, melyet legkis¬ 
sebb részletben is akarva nem akarva vissza kellett adni. 

A császáriak részéről a tisztikarból halva maradtak a csata¬ 
téren 28 an, ezek közt : gróf Scháffenberg táborszernagy, Fürsten-
berg ezredes, Humale örnagy, Hausler őrnagy, Kaab, Tebnitz, 
Garszin, Sommerfeld gyalog kapitányok, Schmedern, Brande, Ba 
rát, Gering lovaskapitányok stb. — Megsebesült 69, ezek közt : 
a Savoyai herczeg, Commercy herczeg, Hauszler tábornok, kinek 
balkarja egészen ellövetett, gróf Rabutin, gr. Stahrenberg Gvido 
ezredes, gr. Areo Filep ezredes, Lamberg ezredes, marquis Bagni, 
gr. Kaunitz, báró Pfeffensharen, Eitner, Praffci, Kupi, Hosenkrantz 
báró, Katolinsky, Bélley, Willis, gr. Kozarial, Montecuculli, de la 
Haejné, Kinszky, Vadász stb. lovas-és gyalogkapitányok. — Áta 
Iában elestek 2487-en, megsebesültek 1488 an. A törökök részéről 
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elestek 7 ezeren; kiket a zsidók a fejedelem parancsára összeszedve, 
különböző helyekre tartoztak eltemetni. 

September 8-kán az életben maradt várbeli törökök hivatá-
nak a fejedelem fővezér elé a háztulajdonosokkal együtt, kiket 
Miksa Emánuel magas karos, veres bársonyszéken ülve fogadott, és 
tudtukra adata a törvényeket, melyek tartalmához, minden kivétel 
nélkül tartoznak magukat alkalmazni, és hogy a rendelet annál 
komolyabb legyen, ugyanott adatott ki, hol a diván tartatott. 

Ugyane nap ment véghez a nagyszerü „Téged Isten dicsé¬ 
rünk," ezt felváltotta, a fejedelem-fővezér asztalánál ágyuk dör¬ 
gése közt, egy jó kedvü lakoma, melyen az illetőkért sok pohár 
ürittetett ki. — Igy rendben levén minden, a fejedelem fővezér, 
a hadsereg parancsnokságát Kaprarára, a várét pedig gr. Stahren-
bergre bizva, fölutazott Bécsbe, győzelme öntudatától kisértetve. 

Belgrád várának elvesztése felej'hetetlen csapás volt a törö¬ 
kökre nézve, s nem is volt főbb gondolatuk más, mint ezt vissza¬ 
szerezni; mire nézve jó alkalmul szolgált nekik, a császári vezé¬ 
reknek egymást érő tévedéseik, melyek következtében, a győze¬ 
lem után, csakhamar 1690-ben Kiuperli nagyvezér intézkedései 
folytán, egypár hónap alatt egész Szerbia a törökök kezére került. 
Viddin után Nissa, ezután ismét Belgrád dőlt meg. Herczeg Croy, 
ki magát vitézül viselte, egy német ruhába öltözött török által 
elárultatván, lakszobájának romjai alá,megsebesittetve, majd hogy 
el nem temettetett. Az ostromlottak azonban, ezen szerencsétlen¬ 
ségnek U daczára, mindaddig erősen tárták magukat, mig a rakta 
rak lángba nem borultak, melyekről a mindenfelé áradó tűzfolyam 
mindig jobban jobban dühöngve, oly rettenetes rombolással szóra 
fel a fegyvertárakat a levegöbe, hogy azok nemcsak az őrség nagy-
részét semmisítek meg, hanem egyszersmind 2000 törököt is a 
sánczok közé temettek. 

Ezuttal tehát a szerencse 
kinek dolgait akkor a nevezetes gróf Tököli kormányzottá, és jól 
is boldogult miaden szándékában, mig arra hallgatott. De felfuval-
kodva Tököli által eszközlött szerencséjében, minden kérést, min 
den tanácsot megvető pogány kevélység és kegyetlenséggel nyo 
mult folytonosan előre, tüzzel vassal pusztitani. Nem is állt meg 
mindaddig, mig Hausler tábornok által történt nagy vereségét meg 
nem hallottá Nagy-Várad alatt 1692. Nagy-Várad elesése Ali vezért 
megdöbbentve, ez azonnal sietséggel vonult vissza Belgrád alá, azon 
szomoru sorstól féltve ezt, mely Nagy-Vár adót megdöntötte 

1693-ban a birodalmi sereg vezérségét a bádeni mark-gróf 
vette át, a császári seregek főparancsnokává pedig herczeg Croy 
neveztetett ki. Ez, miután Ali Erdély pusztítására sietett, utját 
egyenesen Belgrád alá vette, mit Ali meghallván, azonnal vissza 
fordult Belgrád ótalmazására, mivel kötél volt neki igérve, ha 
ezen fontos várat, elveszti. Croy gyengének érezvén magát, vele 
megmérkőzni, egy hónapi eredmény nélküli ostrom után Belgrá¬ 
dot oda hagyva, csapataival a Száván átment; a tatár kán pedig 

egészen a szultánhoz szegődött, 

Ali parancsából utána nyomult, 
pusztítva, tüzzel vassal égette. 

és a szomszéd tartományokat 

Mig e szerint, a törökök nyomain, mindenfelé virágzó városok 
és falvak dőltek össze rakásra, az Al-Duna vidékem füstölgő rom¬ 
jaikban temetkezve : addig a császár részéröl is, a már magát a 
Bécs elött történt ütközetben is megkülönböztetett, és 1791-ben 
tábornagygyá lett Eugen herczeg, a felfuvalkodott szultán hadi 
szerencséjét illetőleg, megváltoztatá a dolgok szomoru állását, és 
a csaták színhelyére, egymás után győzelmes lépésekkel vezette 
hadurának seregeit. Mert mig egyfelől Lajos badeni herczeg Sza-
lánkeménynél keményen megverte, és a Tökölitől elpártolt jeles 
tábornok Daróczi Uj-Palánkát, Rumát és Kolumbáczot fölégette J 
volna : addig Eugen 1697-ben julius 26-án a Tisza partjain Zenta-' 
hoz érkezett, hol, miután Mustafa szultánnak, a derék hadvezér. 
Tököli azon tanácsadásához, hogy a török sereget a sánezokban 
kell megtartani, és hogy a futárhoz még csak reménység se lehes¬ 
sen, a hidat fel kell égetni, — tehát miután ezen tanácshoz, a szul¬ 
tánnak se esze, se szive nem volt, ereje összerontatván, serege 
tökéletesen megveretett. 

A mily nagyszerü volt eredményeiben ezen gyözelmes ütkö 
zet : épen oly gazdag volt a zsákmányt illetőleg is. 20,000 hulla 
találtatott a csatatéren, 20,000-en a vizbe haltak, sok basa, sőt 
maga a nagyvezér is ott találtatának a holtfk között, 9000 terhes 
szekér, 15,000 ökör, 6000 teve, 7000 ló, 100 nagy ágyu és 60 ap¬ 
róbb ágyu, s a tábori gazdag pénztár, estek martalékul ezen nagy 

győzelemnek. Maga a konok fejü szultán is, ki még azelőtt kevés¬ 
sel is gyözhetlennek nevezte magát, csak sebesen futó paripájának 
köszönheté életét, s ennek hátán jutott eszébe : mily nagy hiba és 
tévedés volt, Tökölire nem hallgatni. — Ezen nagy győzelmet kö¬ 
vette a karloviczi béke 1699-ben, nulynek erejénél fogva, nemcsak 
Erdély és Magyarországban tett foglalásairól le kellett mondani a 
szultánnak, hanem Temesvár és Belgrád kapuit is kénytelen volt 
zárva tartani a magyar király birtokaiba való beütésektől, mit 
szivesen is aláirtak a szultán bizto ai, csakhogy ök maradhassanak 
Belgrád birtokában, melyhez ugy ragaszkodának, mint a trójaiak 
Minerva szobrához, azt hivén, hogy mig ez kezeik közt van, addig 
a keresztyének nem fogják tudni öket legyőzni. 

De nem soká élvezheté a sokat szenvedett Magyarország a 
megkötött békének gyümölcseit; mert azonkivül, hogy belől az 
ország kebelében, a Rákóczyak szabad szelleme élénk mozgásban 
tartá a sziveket, Keleten, a véres harcz végeztével, egy ujabb sö¬ 
tét felleg keletkezett. A fényes porta ugyanis hadat izent a velen¬ 
czei köztársaságnak és tőle Morea szigetét elfoglalta. Velencze 
3-dik Károly magyar királytól, mint szövetségesétől kért segedel¬ 
met, s ez annyival inkább kész volt azt megigérai, mivel a törökök 
Morea félszigetének elfoglalásával a karloviczi békét szegték meg. 

A porta, melynek csak szójáték szokott lenni a békekötés 
szentsége, észrevévén a magyar király szándékát, 200,000 ember¬ 
rel, Pétervá'-adot ostrommal elfoglalni, boszusan megindult Belg¬ 
rád alól. Károly, Mag arországot é? Dalm^tiát veszélyeztetve 
látván, követeket küldött a portához, a dolgokat tisztába hozni, 
ezeket azonban a kihallgatás helyett letartóztatva, a török kormány 
fogságba vettetó. Erre a mélyen megsértett király ismét a hős 
Eugent és gróf Pálffy Jánost rendelte a törökök ellen, 1716 ban. 
Eugen Futaknál gyüjtötte össze hadoszlopait, melyekkel a péter-
váracU csatában a törököket dicsőségesen megverte, 30,000 ma¬ 
radván közölök a csatamezőn. Az ellenség szemmeltartására 4000 
vitéz huszárral Karloviczra rendelt hős, Pálffy János, az ott talált 
40,000 törökön át, kivont fegyverrel kezében tört magának utat, 
és ugy segité megkoronázni a fényes csatát, melyben a nagyvezér, 
3-dik Achmet szultán kegyencze, a jancsárok agája, és 15 basa. 
maradt halva a csatatéren. Zsákmányul esett a győzők birtokába 
164 zászló, 149 nagy ágyu, 50,000 sátor, roppant mennyiségü 
puskapor és golyó, 2000 teve, egész bivalycsorda és más nagybe-
csü tábori anyagok. *) 

Ezen fényes csata megnyittatá Eugen elött Temesvár kapuit 
is. melynek várőrségét, a beleszórt, 3700 golyó annyira megdöb¬ 
benté, hogy az sept. 13-án és igy épen 13 napi bombázás után, 
magát megadva, 3000 táreaik hulláján keresztül, 12,000 en életben, 
de fegyvertelenül szabadon elmehettek. 

Ugyane győzelem következése lett azon jó siker is, miszerint 
a jeles tábornok Mérey Pancsovai, Uj-Palánkot, Petrás pedig más 
kisebb dunaparti erősségeket, hóditanak meg egymásután, vala¬ 
mint gróf Draskovics is Horvátországban, a törököket paskolvagyőz¬ 
tesen hordozá a Feketehegyektől a Száváig fegyvereit. 

Az ekkép megrémült törökök, mindenfelől Belgrád alá gyüle¬ 
kezve, ennek környékét, egy beláthatlan hadtanyává tették, mivel 
meg valának győződve, hogy a sor okvetlen féltett várukra kerül. 

Másfelöl Eugen sem hagyá a drága időt tétlenül elmulni, 
hanem minden készületet megtett a hires Nándorfehérvár bevéte 
lére. A dunai hadsereg jól készült flottillákon megerősitve készen 
állott Maga a hadsereg leggyönyörűbb volt, melyet ember valaha 
látott, és égett a harczvágytól, a százezerén felül jól felkészült 
harczosok közt 5000 en valának herczegi, grófi, bárói és más fő¬ 
rangu családok fiai, különböző nemzetekből, szabad önkéntesek, 
kik mind oly jó kedvvel mentük Belgrád alá, mintha ott egymást 
felváltó nagyszerü lakomák várakoztak volna reájuk. 

Junius 19-ke volt 1717-bei>, midőn ezen gyönyörü hadsereg 
Belgrád várát 30,000 őrségével körülzárá, melynek erősítéséül a 
nagyvezér, még 40,000 vérszomjas hadsereggel sietett. Eugent a 
császár megölelve, egy drága kereszttel ajándékozta meg, kíván¬ 
ván, hogy ez alatt hódítsa meg számára a törökök kevély várát. 

*) Azon tüzes üldözés miatt keletkezett zavarban, melylyel Eugen parancsára 
Pálffy ke-getteté a törököket, a jeles Bonewal tábornok : .00 emberével oly mélyen benyo¬ 
mult a futó törökök közé tul a péterváradi hegyeken, hogy midőn a jobb szárnynak a 
futókat kerülni kellett volna, ezektől körülfogaték, és kisded serege 15-ön kivül, kikkel 
magát diadalmasan keresztülvágta, mind egy száliglekonczoHaték.a csak kevés perczczel 
azelőtt foglyul esett BrSuiier tábornokkal, ki ott feküdt még melegen gőzölgő vérében. 

Cs. Zs. 
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Magyarországi és erdélyi bányahelyek. 
(FolyUlás) 

— A császári tábor Belgrád alatt junius 29-kén mutatá magátj 
egész pompájában. Az ostrom azonnal kezdetét vette, egyszerre 
300 ágyulövéssel; melyre a várból ép oly hatalmasan feleltek, és 
folyt szakadatlanul a leggyilkosabb tüzzel, ellenében a legeiszán-' 2. KörmÖczbánya. A város levéltárában több igen régi okirat 
tabb védelemnek. Augusztus 10-én midőn a romboló tüzelés meg- közt van egy, mely Róbert Károly királyunktól ered; kitünik 
kettöztetett volna, a magyar származásu s Rákóczy alatt szolgált ebből, hogy Körmöczbányát már Kálmán király szabad várossá 
Vékony Jánost a nagyvezér levéllel a városba küldé, melyben tette, s igy méltán tarthatjuk ezt hazánk legrégibb bányavárosá-
meghatározva nak. Körmöczbá-
napot és órát, me¬ 
lyen az ellenséget 
megtámadni fog¬ 
ja, megparancsol 
ta, hogy akkor a 
parancsnok is ke¬ 
mény kiütést ten¬ 
ni el ne mulasz¬ 
sza, hogy igy a 
két tüz közé szo¬ 
ritott ellenség 
me gsemniisittes-
sék. Vékony pedig 
magyar szivtől 
lelkesülve, a le¬ 
velet Pálffy János 
tábornoknak kéz-
besité, s ekkép a 
terv meghiúsul¬ 
ván, Eugen és 
Pálffy nak várt 
m e g s emmisitése 
helyett, a török 
hadsereg kémé 
nyen meg vere¬ 
tett, sbüszkevára 
bevétetett. 

A csatatéren 
20,000 en marad¬ 
tak, ugyanannyi 
megsebesülve fet-
rengett ide s to¬ 
va, kiket azEugen 
által szabadon 
bocsátott várör-
ség^el e g y ü t t 
bántani senkinek 
szabad nem volt. 
Beszélték a sza¬ 
badon bocsátott 
őrség emberei, 
hogy ök a nagy¬ 
szerü c s a t á t , 
melynek követ¬ 
keztében a vár el¬ 
esett, se nem lát¬ 
ták, se róla nem 
hallottak semmit 
a nagy köd, és 
Eugen ágyúi rop¬ 
pant füstfelleg¬ 
oszlopai miatt. 

Zsákmányul 
esett az egész tá¬ 
bori készlet és 
podgyász, 131 

Magyarországi és erdélyi bányahelyek : 3 Körmöezbánya. 

Magyarországi és erdélyi bányahelyek : 4. Szomolnok, nyugati oldalról. 

ágyu, 39 mozsár, . .. ... 
600 hordó puskapor, 9000 golyó, 59 zászló, 2000 mindennemü szük-
séges dolgokkal megterhelt szekér, és oly sokasaga a teherhordó 
állatoknak, hogy egy forinton három tevét is lehetett venni. — Íly 
nagyszerü vereségek után a fényes porta, békés gondolatokat ápolva, 
magához tért, és 1718-ban Passaroviczban, 25 évre békét kötött, 
melynélfogva Belgrád a magyar király birtokába visszakerült. 

nak. Körmöezbá¬ 
nya Selmecztöl 
északra mintegy 
4 mérfoldnyire, 
zöldkő- és tra-
chyt-hegyektől 
képezett mély 
völgyben fekszik. 
Lakosai számát 
6,000-re teszik. 
Nevezetességei 
közt megemliten-
dök : a várbeli 
régi góth egyház, 
a városi kéttor¬ 
nyú templom, a 
papir-és kőedény-
gyár, a vitriolfő-
zöde, hol éven¬ 
kint mintegy 400 
mázsa vitriolt ké¬ 
szitenek, az ércz-
mosóda, melyhez 
a viz csatornán, 
Turóczmegyéböl 
vezettetik. Van 
két zárdája, gym-
nasiuma, bánya¬ 
törvényszéke és 
kórháza, különö¬ 
sen a bányászok 
számára. Ki ne 
ismerné a szép 
körmöczi aranya¬ 
kat, habár csak 
hirböl is? Ezeket 
is az itteni pénz¬ 
verdében készi-
tik. A város fő-
élelmi forrása a 
bányászat. Itt 
csupán csak egy 
fő-telért müvel¬ 
nek, mely azon¬ 
ban 30—90 láb¬ 
nyi vastagsággal 
bir, mintegy 1800 
öl hosszuságban 
i s m e r e t e s és 
többfelé elágazik. 
E telér zöldkőben 
van s tölteléke 
főleg e kőzet 
szétmállott ré¬ 
szeiből áll. Hely-
lyel-közzel sza¬ 
bálytalanul és 
tulnyomólag ko-
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(Vége következik.) 

varczczal vegyitve vannak az erezek szétszórva, melyek főleg ara¬ 
nyat tartalmazó ezüstfényléböl, termésaranyból és nehány ezüst-
érezböl állanak. 

E bányák évenkint mintegy 2 mázsa aranyat és 14 mázsa 
ezüstöt szolgáltatnak. A csekélyebb becsü érczekböl leginkább vas 
és ón ásatik. . .... . ,. .. 

3. Szomolnok. Szük völgyben, a Szépe íaég déli részeben fekszik, 
s 4,500, többnyire bányászattal foglalkozó lakossal bir. Minden 

Elefántvadászat Afrikában. oldalról magas, agyagpalából álló hegyek kerítik, melyek kén- és j 
rézkovandban igen gazdagok. Itt mintegy 182 ölnyi széles övben i A m u U éybea o lva8 tuk a küiföidi kpokban, hogy az uralkodó szász-
(Zooe) rejlenek az erezek, részint mint Összefüggő nagy lencsék, koburg-góthai herczeg — közbevetőleg legyen mondva, Németországnak 
ugynevezett törzsek (Stöcke), 50 — 120 lábnyi vastagság, és sokkal egyik legnépszerübb fejedelme — számos tagból álló kísérettel Afrika bel-
nagyobb hosszkiterjedésben, részint mint szétszórt impraegnatiók. sejébe utazott A herczeg azóta, társaival együtt, szerencsésen haza is ér-
Tulnyomólag vas- és 
rézkovandból állnak, 
s csak nagyon kis 
mennyiségben fordul¬ 
nak még benne elö : 
rézércz, termésréz, 
ólomfényle, tün le 
(Blende) és kobolt-
ércz. Egy mázsa ércz¬ 
ben átméröleg 4 font 
réz találtatik. De a 
réz nagyobb mennyi¬ 
sége itt nem kiolvasz-
tás által, hanem ned¬ 
ves uton, az ugyneve¬ 
zett rézités (Cementi-
rung) által nyeretik. 
Már a bányákban szét¬ 
válnak a kovandok 
(Kiese) a lég és viz 
behatása által; a szét¬ 
válás a földalatti me¬ 
legséget helylyel-köz-
zel + 35 R. fokig 
emeli. Ezáltal a bá¬ 
nyában minden viz 
sok vas- és rézgáliczot 
vesz föl. E kilugzási 
p roces sus azonban 
ama roppant gorezok-
ban (Halden) is foly¬ 
tatódik, melyek még 
kovandtartalommal a 
fölszinen összehalmoz-
vák, s itt a processust 
lehetőleg siettetik viz 
odavezetése által, mig 
a gorezok alja vizhat 
lán s ugy van elké¬ 
szítve, hogy a gálicz-
vizek csak bizonyos 
helyeken folyhatnak 
le. A bányából kiszi¬ 
vattyúzott s a gorezok-
ról lefolyt réztartalmu 
cementvizbe vasleme¬ 
zeket és mindenféle 
vashulladékokat rak¬ 
jak. A hol a cement-
viz, mely feloldott kén¬ 
savas rezet és vasat 
tartalmaz, a vassal 
érintkezésbe jő, ott az 
alkatrészek egymás¬ 
közti fölcserélésének 
egy neme jő létre. A 
fémvas feloldatik, s 
helyette fémréz ülep¬ 
szik le, vagyis a kén¬ 
sav, mely a rézzel 
össze van kötve, szi¬ 
vesebben egyesül a 

vassal, s e helyett a . _ , 
réztől, mint fémportól elválik. Ez elválasztott rezet aztán összesze- kezett s külföldi lapok azóta már több izben hozának egyes leírásokat' 
dik és rudakba olvasztják. Az ekkmt nyert réz rendszerint SOKKÍ 
tisztább és jobb, mint az érczekböl olvasztott. Szomolnokon il 
módon évenkint mintegy 3,000 mázsa réz termeltetik. (Foirt.t|iik.) 

veiéből. 
„Miután utazásunk második napján, a keskeny Menza völgyön haladva 

a Samharát mögöttünk hagytuk — igy szól levelében a herczeg — átalá, 
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nos meglepetésünkre elefánt nyomára akadtunk. Természetesen nagy volt 
az öröm Izraelben; azonban csakhamar kétség merült föl bennünk aziránt, 
ha vajjon nem csalódáson alapszik-e örömünk? mert alig hihettük, hogy ily , 
vidékre is jojenek elefántok. Azonban további utunkon alkalmunk volt 
megbizonyosodni elefántok közellétéről; mert mindenütt letördelt ágak és' 
fiatal fák hevertek a földön, sőt nehány nyomot is láttunk a nyirkos homok¬ 
talajban. ' 

Vándorlásunk harmadik napján, midőn a menzai fönsikra értünk, is¬ 
mét minden nyomot elvesztettünk, s valószinünek tartók, hogy a Menzavöl¬ 
gyön csupán keresztülment nehány elefánt, de tartózkodási helyök másutt 
van. Elefántvadászok után tudakozódtunk, de hasztalan, s csak miután j 
Menzát elhagyva az Aimsabát átléptük, akadtunk esetlegesen egy elefánt¬ 
vadászra; s csupán e véletlennek köszönhetjük, hogy ama szörnyeteg álla¬ 
tokkal közelebbi érintkezésbe jöhettünk. 

Menzába visszatértve, S — t megbíztam, hogy az előtte ismeretes 
hegységet kutassa fel s az elefántok jelenlegi tartózkodáshelyéről, ha lehet, 
hozzon tudósitást. S. csakhamar azon örvendetes tudósítással tért vissza, 
hogy kevés mérföldnyire, a magas Veit Shakan meredek lejtőjén három 
csapat elefántot látott, melyek nyugodtan legelészvén, aligha távoznak 
onnan mostanában. Rögtön hadjáratot határoztunk ellenök. 

Másnap reggel három órakor, gyönyörü holdvilágnál utnak indulánk, 
s egyes elefántnyomokat követve, kilencz óráig szakadatlanul fölfelé töre¬ 
kedtünk. Rövid pihenés után végre déltájban a Veit Shakan tetejére értünk, 
melyet 8 — 9000 láb magasra becsültünk. Nagy fáradságunkat leirhatlan 
szép kilátás jutalmazá. A képzelhető legszebb panoráma nyilt meg előttünk, 
minőhöz hasonlót Sveicz és Tirolban is csak kevés helyen láthatni. 

Miután legjobb távcsövünkön sem bírtunk csak egy elefántot is fölfe¬ 
dezni a hegy lejtőin, boszusan küldtem ki csapatunkból két bennszülöttet, 
hogy a hegylejtők mélyebben fekvő részein, hova eléggé el nem láthattunk, 
kutatásokat tegyenek. Egy előre meghatározott jeladásra mi is ugyanazon 
irányban voltunk utánuk indulandók. 

Két-három óra közt lehetett d. u , midőn egy általunk alig hallható 
hang üté meg a velünk volt fiatal bennszülött fülét. Kígyóként szökött fel a 
fűből a meztelen fekete alak, s a legfurcsább tagmozgásokkal igyekezett 
velünk a történt jeladást tudatni. Mintegy varázsütésre ugortunk fel most 
mi is fektünkből s kapkodtuk föl fegyvereinket. 

A fiatal menzai, paizszsal és dárdával fölfegyverkezve, vezette csapa¬ 
tunkat. Az angol konzul és német eleségvivőnk csakhamar elmaradtak tő¬ 
lünk, mi többiek azonban összetartva haladtunk gyorsan előre. Csak másfél 
órai erős menet után találkoztunk a két kiküldött vadászszal, s elragadta¬ 
tással láttuk az átellenes hegyoldalban az elefántokat nyugodtan legelészni. 
Távolabb egy másik hegylejtőn is láttunk távcsövön elefántokat. 

Egész erőnkből futottunk most tü?kén bokron, aloék, kaktusok és mi¬ 
mózákon keresztül. Ruhánk csakhamar összevissza szakadt, s a nagy forró¬ 
ság miatt fürödtünk az izzadságban. Épen egy kis patak szikláin akartunk 
átugrálni, midőn tőlünk mintegy 50 lépésnyire négy elefántot pillantottunk 
meg. Mintha a földhöz szegezték volna lábainkat, oly hirtelen álltunk meg 
egyszerre mindnyájan. 

Az elefántok alattunk haladtak el, s alig tüntek el az átellenes szik¬ 
lafal mögött, midőn Futásunkat szorosan az ő csapásukon ujolag folytattuk. 
A szenvedély mindnyájunkon erőt vett, s nem láttuk a veszélyt, mely meg¬ 
gondolatlanságunk miatt bennünket komolyan fenyegetett. Alig mult el 
nyolcz percz, midőn a lefelé vezető nyomokat szikláról sziklára követve, 
az elefántokra bukkantunk, ugy hogy az egyik csak három lépésnyire volt 
tőlünk. Az elefántok t. i. visszafordulva, épen szemközt jöttek velünk. Még 
egy lépés, s mindnyájan veszve vagyunk. 

E válságos pillanatban vadászom egy éles kiáltást hallatott, s azzal 
egy időben az alatta mintegy 10 lábnyira levő kaktussürübe ugrott. Fon¬ 
tolgatásra nekünk sem levén időnk, s a bizonyos halált szemünk előtt látva, 
csaknem ösztönszerüleg követtük vadászom példáját. Mint megijedt tyú¬ 
kok, húztuk magunkat a sürü növényzet közt egy granitszikla mögé. Az 
elefántok, a szokatlan jelenettől szintén megdöbbenve, féljobbra fordultak, 
olyformán, hogy tőlünk mintegy 15 lépésnyire, oldallal voltak felénk for¬ 
dulva. 

A cselekvés pillanata elérkezett. En és még két társam csaknem 
ugyanazon pillanatban termettünk azon sziklán, mely mögött elrejtőzve 
voltunk, s egyszerre négy golyó furódott az óriásállat tültövébe. Az elefánt 
halálosan meg volt sebesitve; megállt s fájdalmában elbődült. Tudva azt, 
hogy rögtöni megsemmisitése mulhatlanul szükséges, még tiz golyót lődöz-
tünk bele. 

Egy másik elefánt, a lövések által megriasztva, a sebesült körül 
futkosott; ez is kapott egy golyót oldalába, mire szintén fájdalmas kiál¬ 
tást hallatott, s aztán gyors futásnak eredt. Első sebesültünk még nehány¬ 
szor ide s tova ingadozott, maga körül lassan megfordulva. Most megadtuk 
neki a kegyelemlövést, mire az óriásállat összerogyott, s a hegylejtőn ré¬ 
mitő robajj 1 mintegy 500 lépésnyire lehömpölygött, fákat tördelve s sziklá¬ 
kat szaggatva le utjában, örömujjongva futottunk a legördülő óriás után a 
mélységbe, hol zsákmányunk két granitszikla közt fennakadva, lábaival 
még erősen dolgozott. Uozzájutandók, már épen az utolsó sziklán akartunk 
lemászni, midőn nem messze egy fiatal elefántot pillantottunk meg, mely 
elesett anyját megboszulandó, egyenest felénk tartott. 

Ismét veszélyes helyzetben voltunk, félig ülve, félig fekve a sziklán, 
melyen lemászandók voltunk. En kezdtem meg a tüzelést, mintegy 20 lé¬ 
pésnyiről, s az elefánt térdre bukott; de csakhamar lábra állt ismét s dühö¬ 

sen rohant egyik társunk felé. Szerencsére egy jól irányzott golyó rögtön a 
földre terité. 

Nehány percz alatt az először elejtett állat óriás testénél voltunk, kí-
mondhatlanul elfáradva és kimerülve, ugy hogy alig voltunk képesek csak 
egy hangot is ajkainkon kibocsátani. De mit tevők legyünk most? ez volt a 
kérdések kérdése. Az éj hirtelen beállt, mint ez a forró égöv alatt történni 
szokott; hol töltjük az éjt? hol találunk csak egy csepp vizet is? Végre sok 
keresés után akadtunk egy kis zöld pocsétára, melyből szomjunkat némileg 
enyhíthettük, s aztán egy téresebb sziklalapon felütöttük éji tanyánkat és 
tüzet gyújtottunk a barangoló vadállatok elriasztása végett. A leirhatlan 
fáradalmak után ü'Htőleg hatott ránk az álom, melyből csak a jéghideg har¬ 
mat s a kelő nap első sugarai által ébresztettünk föl. 

A ll a j . 
A haj fiziológiai s egyéb szempontból is a legnagyobb figyelemre 

méltó. Kétségtelenül ez a legjelentékenyebb természeti ékessége testünk¬ 
nek, s azért minden időben, minden népnél a legfőbb gond fordittatott ápo-
ására; hajkenőcsök, hajolajak 8 hájszépitő szerek már a legrégibb korban 

_s nagy szerepet játsztak, s "mindenki előtt tudva van, mennyire ki tudják 
zsákmányolni napjainkban is az üzérkedők ez iparágat, a midőn számtalan 
ujtalálmányu pomádét, olajt s vizet hirdetnek a legnevetségesb nyegleség¬ 
gel, melyek állitólag a hajat erősitik, növését előmozdítják, s annak tetszés-
szerinti szint adhatunk velök. 

Nemcsak a szokás és divat volt befolyással minden korban a hajpipe¬ 
rére, hanem a hajviselés sok művelt népnél egyszersmind politikai és társa¬ 
dalmi jelentősséggel is birt, s ismertető jele volt rang és méltóságnak. Igy 
Cicero idejében a legfőbb méltóságokkal felruházott férfiak hajukat fokoza¬ 
tosan fodoritva viselték, ugy hogy az némileg terrasse-okat képezett; a 
görögöknél a hosszu haj a szabadság jelvénye volt, s csak az ifjúkorba lépő 
serdülő fiuk haját vágták le, azt Apollónak szentelendők; a germánok és 
frankoknál a hosszu haj a királyi méltóságnak volt jele. 

Keleten hajdan a kopaszságot szégyennek tartották, minek oka két¬ 
ségkivül abban rejlett, hogy a haj kihullása az undok, ragályos bélpoklos-
ság előhírnöke volt. — A haj erőszakos levágása a celta-german és más 
népeknél meggyalázó büntetés s a polgári becstelenség jele volt. 

A haj alkatása oly művészi, mint minden, a mit a természet teremtő-
keze hozott létre. Minden egyes hajszál a bőr alól bötykös gyökből nő ki, 
mint igen finom hengercsövecske, mely a hüvelyk '/30n—'/-„„-résznyi vas¬ 
tagságával bir; táplálékát a gyökere alatt levő zsírrétegből veszi, szinét 
pedig egy szines olajtól nyeri, mely a bőrben, a gyökér közelében választa-
tik el, 8 aztán a finom hajcsövecskébe egész a hegyéig felszivárog. E zsír¬ 
anyagtól lesz a haj puha, hajlékony, sima és ruganyos. 

A haj színére az életkor és éghajlat vannak legnagyobb befolyással. 
Gyermekkorban a haj rendszerint legvilágosabb s férfikorban legsötétebb, 
mig az aggság egészen elveszi szinét, azaz megősziti, a miről alább leend 
szó. A Dél égető napsugarai nemcsak a testbőrt, de a hajat is megfeketi-
tik; a néger hija koromfekete, mig az északi népeké rendszerint világos-
szinü; hogy pedig a hidegföldöv lakói : a grönlandiak, tűzföldiek s más 
sarki népek haja fekete, az egyedül annak tulajdonítandó, hogy e népek 
halzsirral tulságosan bekenik hajukat, s igy annak fölösleges táplálékot 
adván, szine megsötétedik. 

Hogy a légmérséklet mily nagy befolyással van átalában minden állati 
szőrre, onnan is kitetszik, hogy Északon az állatok szőre, még olyanoké is, 
melyek déliebb vidékről kerültek oda, tél-an megfehéredik, mig az ugyan¬ 
azon faju adatok szőre Délen sötétszinü. 

A haj egyes részének a rendestől eltérő szine részint születési hiba, ré¬ 
szint betegség következménye. Igy a londoni orvosi évkönyvekben olvassuk, 
hogy egy nyolezéves leánykának feje egyik felén hosszu fekete, a másik fe¬ 
lén ellenben göndör szőke hajjal volt benőve; e mellett ábrázata és egész 
testének bőre egyik felén barna, a másik felén vakitó fehér szinü volt. Eble 
két fiúról tesz emlitést, kiknek fején helylyel-közzel egy-egy csomó fehér haj 
volt; s Dolaus Londonban oly férfiut látott, kinek haja mindenféle szint ját¬ 
szott. Bányák közelében, dr. Romel, Eckholdt s mások tanusága szerint, nem 
ritkaság, zöld és kékhaju embereket látni, mely eltérő szinek a bányák fémi 
kigőzölgésének tulajdonitandók. 

A haj simasága, tömöttsége és puhasága is nagyon függ az éghajlati 
befolyásoktól. Leggöndörebb, valóságos gyapjuhaja van a négernek, s ez bő 
kigőzölgésének tulajdonitható; mert tapasztalás által igazolva van, hogy a 
fej erős kigőzölgése, kivált ha az a fejnek folytonos födvetartása miatt 
szabadon el nem illanhat, a hajat igen meglágyitja s ez lassankint meggön-
dörödik ; azért az orthodox zsidók közt, kik vallásuk parancsa szerint fejő¬ 
ket szüntelen födve tartják, legtöbb göndörhajut találhatni, 

A hajgazdagság szabályszerint az északi népeknél nagyobb, mint a dé¬ 
lieknél; mig a hajszálak finomságát illetőleg, épen megforditva áll a dolog; 
s ez áll az állatokra nézve is. Az északi állatok szőrgazdagsága ismeretes. 
Sigelius irja, hogy Izland szigeten a, kutyák szőre oly hosszu, hogy orosz-
lánsörényhez hasonlit. Nevezetes észlelet az is, hogy az állatoknál különö¬ 
sen a test azon része szőrösebb, mely az időjárás különféle befolyásainak, 
külső megsértéseknek stb. leginkább ki van téve; azért a testnek föld felé 
álló részét, mint a mely külbehatások,ellen jobban védve van, közönségesen 
rövid, puha s kevesebb szőr takarja. Északon az emberek haja ugy, mint az 
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állatok szőre, sűrű s durva; az északi juh gyapja goromba, kemény, mig 
spanyol és persáé finom, selyemszerű. 

A haj rendszerint lefelé uo, és pedig oly formán, hogy egyik szál 
másikat eltakarja; ily módon az állatok egész szőrruhát kapnak, mely testö 
ket tÖkéletessn védi s egyuttal izzadtságuk lefutását is nagyon előmozdítja 
Vannak azonban állatfajok, melyeknél a szőr különféle irányban nő, s maj( 
bojtosán, majd meg fölfelé is áll. 

A haj ereje rendkivüli. Már Lnctantius beszéli, hogy midőn Rómát 
gallok erősen szorongatták, a nők hosszu hajaikból köteleket fontak, mely 
Ivekkel aztán a nehéz hajitólövegek vonattak. Phdnrch és mis régi irók i 
emlitenek hasonló eseteket. Paulini látott Wormsban egy 15 éves paraszt 
fiut, ki hosszu haján egy czinpalaczkot, melyben 12 pint sör volt, félórány 
távolságra vitt. Bartholni beszéli, hogy egy férfiu hosszu hajával négy má¬ 
zsás ülővasat fölemelt. 

A haj ruganyossága igen nagy. Weber tanár egy 35 éves nő hajává 
kisérletet tevén, ugy találta, hogy az hosszának egy harmadrészéig kinyújt 
ható; ugyan ő azt tapasztalta, hogy a mely hajat '/-, részayire kinyujtott, Í 
feszítő erő megszüntével ismét összehuzódott az, s csak */,T részszel marad 
hosszabb, mint volt a kinyujtás előtt. 

Hogy a haj villanyos is, a tapasztalás kétségen kivül helyezte. Kopp 
és mások számos példát hoznak fel. hogy a hajnak és állatok szőrének sötét¬ 
ben fésülése vagy simogatása folytán, abból villanyszikrák pattognak ki. A 
macska szőre, sötétben borzongatva, világit és serczeg. 

A haj, mint tudjuk, igen gyorsan nő; azonban a tapasztalás azt mü 
tatja, hogy ha hosszának egy bizonyos maximumát elérte, megszünik nőni 
mig ujra le nem metszik. Barthold szerint, a haj nyáron, nappal és fiatal¬ 
korban jobban nő, mint télen, éjjel és aggkorban; rövidre vágott haj gyor¬ 
sabban nő, mint a hosszu, ugyszintén a szőke haj gyorsabban, mint a barna 
a nőknél közönségesen erősebb a haj növés, mint a férfiaknál; könnyü fejta¬ 
karó, csekély izzadás és szabad lég a haj növését nagyon előmoiditják. 

Emlitettük már, hogy a haj szine az azt tápláló olajanyag szinétő 
függ; hozzáadjuk még, hogy a haj vörös szine a hajolaj vörös színétől szár¬ 
mazik; a fehér hajnál ugy találták, hogy az azt megtöltő olaj egészen szín¬ 
telen, az olaj e szintelensége azonban az előrehaladt kor erőfogy;:sának tu-
lajdonitandó. 

A vörös hajat sokan gonosz kedély jelének tartják; van a magyar¬ 
nak erre egy közmondása is, mely igy szól : „Vörös ember, vörös ló, vörös 
kutya egy sem jó." Fölösleges bizonyítanunk, hogy a kik igy gondolkoz¬ 
nak, a legigazságtalanabb előítéletnek hódolnak.—A vörös hajat a görögök 
és rómaiak, is gyülölték. 

A hajnak két legfontosabb beteges állapota : az idő előtti megőszülés 
és a kihullás vagy megkopaszodás. 

A korai megőszülés a hajolaj elválasztásinak hiányából támadt, s tar¬ 
tós fejfájás és kimeritő betegségek által idéztethetik elő. 

Pomádék, olajok s Isten tudja, miféle kenőcsök, melyekkel az üzér¬ 
kedők naponkint a legezifrább hirdetésekben bjldogitják a világot (p. o 
,,Nincs többé kopasz fő!") egyátalában mitsem használnak; egyedül czél¬ 
szerü szer, mely a haj megőszülését hátráltatja, a tojásolaj volna, mely ken¬ 
és vasrészeket tartalmaz, melyek köztudomáa szerint leghathatósb eszközök, 
a hajnak sötétebb szint kölcsönözni. 

De a hajfestésnek nemcsak hogy nincs tartós eredménye, mert minden 
héten legalább egyszer ismételni kell, miután a hajgyökök mindig fehéren 
maradnak, mit csak pár napig lehet eltakarni; — hanem gyakran káros, sőt 
veszélyes következménye is vá", mert azon változások által, melyeket a 
fejbőrön előidéz, fejfájást, izgatagságot, az arezon sömörös kiütéseket s több 
efféle kellemetlenségeket okoz. 

Szenvedélyek, harag, mély bú, ijedtség, a tapasztalás tanuság i szerint, 
rögtöni megőszülést idézhetnek elő. IV. Henrik a Bertalan-éj (párisi vér-
menyegző) alatt állitólag egészen megőszült; ugyanez történt Mo rus Tamás¬ 
sál, a hires angol kanczellárral azon éjjel, midőn halálra itéltetését vele 
tudattá Í; baj.ir Lajos császár nejét halálra i'élte, s e fölötti lelki furd;»lásai-
ban és bujában nehány óra alatt megőszült. Ujabb időben is akárhány ily eset 
fordult elő. Vauquelin ezt egy savnak tulajdonúja, mely ily válságos per¬ 
czekben, uiidőn az emberi természet fölizgattatva rendes sodrából kiesik, s 
következéskép az állati munkásság rendetlenné válik, — az életművezetben 
.(orgamsmus) kifejlődik, a hajszálakba szivárog s azok színanyagát szét¬ 
b t j h k l 

megtartani. A fejnek időnkínti mosása langyos szappanos vizzel, hogy róla 
az ugynevezett korpa eltávolíttassák, naponkinti gondos fésülés nem igen 
sürü fésűvel, nem igen meleg fejtakaró, a hajnak friss mandulaolajjal kenése 
^ha t. i. a haj goromba, száraz, sörteszerü) és a fejnek egy kis gyümölcs-
eczettel dörzsölése erős izzadás esetében: — ezek a legczélszerübb eszközök 
a hajnak épségben tartására. 

A haj kétségkivül az emberi teát legfőbb disze. Már Pindar „szép-
haju" melléknevet adott a gracziáknik és Helénának, s Horntr hosszu hajat 
tulajdonit Jupiternek, különös méltóság jeléül, mig a fu-iák kigyóhajjal 
festettek. Az állatokat is disziti a szőr, s a szőrtelen, csupasz testüek, p. o. 
a kétéletüek (amphibiumok) valóban utálatos, undort gerjesztő állatok. Sok 
állatnál a szőr az érzés szervéül is szolgál; igy a macska, ha szemét bekötik 
is, bajusza segélyével minden utjába eső tárgyat ügyesen kikerül, mig ellen¬ 
ben, ha bajuszát tőben levágják, ügyetlenül ide s tova tántorog, sőt el is 
esik. Némely állatnak a szőr vedelni eszközül is szolgál ellenséges megtá-
madtatása eílen; igy, dr. Banks irja hogy a Csendestenger egyik szigetén 
temérdek zöld hernyót látott, melyek szőrrel sűrüen be voltak nőve, s hoz¬ 
zájok nyulva, kezén csaláncaipáshez hasonló, fájdalmas szurást érezett. 
Ugyanily tulajdonságát tapasztalta Piso egy nyugatindiai pókfajnak. 

Da nemcsak díszül, hanem óvszerül is szolgál a haj a meleg és hideg, 
valamint átalában az időjárás mindennemü káros behatása ellen. A szemöl¬ 
dök ugy vannak alkotva, hogy a homlok veritéke ne a szembe, hanem a 
mellett oldalt folyjon le; a pillaszőr mérsékli a szembe ható erős világossá¬ 
got, e mellett a por és apró rovarok ellen is oltalmazza a szemet; mig a sza¬ 
káll a férfinak méltóságos tekintetet kölcsönöz, s már Plutarch megjegyzé : 
hogy a szakáll levétele épen oly természetellenes, mint ha az oroszlánnak a 
körmeit vágnák le. 

Hátra van még, hogy a természetellenes szőrnövésnek nehány példá¬ 
ját említsük meg röviden, minők az orvosi évkönyvekben nagy számmal 
vannak följegyezve. 

Nehány év előtt Pesten is látható volt a rútságáról hiressé vált, sza¬ 
kállas Pasztrana Julia (Isten nyugasztalja!); annakidejében becses arczké¬ 
pével is siettünk olvasóinknak kedveskedni; ő róla tehát nem 
többet szólanunk. 

Lusitanus egy három éves leányt emlit, kinek egész testét szőr borí¬ 
totta, és szakálla is volt. 

Bichat Poitierben egy nyolcz éves gyermeket látott, kinek teste egy 
harmadrészét kiálló barna foltok lepték el, melyek rövid, sörteféle szőrrel 
voltak benőve. 

Segerus bizonyos Urslerin Borbáláról emlékezik, kinek egész testét, 
még arczát is sűrű, durva, fekete szőr fedte; hosszu szakálla is volt, melyet 
hetenkint meg kellett nyírnia. 

Rhodius Paduában egy 50 éves nápolyi nőt látott, kinek sürü, hosszu 
fekete szakálla, szőrös melle és férfihangja volt. 

Mária Terézia uralkodása alatt egy nő állitólag egy évig szolgált, 
mint huszár, s vitézsége által tiszti rangot is nyert. E nő különösen feltünt 
•endkivüli hosszu bajuszával. Végre fölfedezték nemét, minek folytán a ka-
onai szolgálatból nyugdíjjal elbocsáttatott, de esküvel meg kellett fogad-
íia, hogy mindig női ruhát viselend 

szükség i t t 

Történelmi kalászatok. 
Irta Lehoczky Tivadar. 

XVII. 
V a l a m i a z i t c z é r ő l 1 7 1 5 . 

Ugy 
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bontja; hogy pedig a legfeketébb haj is észrevehetőleg elhalványodik, ha 
savakba t ü k k é é l é 

gy pedg a legeketéb haj 
savakba teszszük, az kétségtelen tény. 

Van eset rá, hogy egész-éges fi .„, ""Ö^ - e — -&— fiatal emberek is, minden észrevehető 
fizikai ok nélkül, megőszülnek; ismertünk négy testvért, kiknek haja fiatal¬ 
korukban ősz volt, sőt szakálluk is ezüatfehér színben bujt elő; Bartholni 
beszéli, hogy ismert egy gyermeket, kinek fejét egyik felén vakitó fehér, a 
másik felén pedig fekete haj takará; Baldanus és mások egészen fehérhaju 
gyermekeket láttak. Glisson ismert egy férfiut, ki hosszu, fárasztó utazása 
alatt megőszült, miután azonban magát otthon kipihente, haja lassankint 
ujolag visszakapta természetes sötét szinét. 

A haj kihullása vagy egyes helyekre szoritkozik, vagy átalános; sőt 
néha egész családra örökléskép kiterjed (Herodot természetrajzában egy ily 
egész scytha törzsről tesz emlitést). A kopaszodásnak rendszerint vagy ren¬ 
detlen életmód, vagy mély gondolkozás, tanulás és éjjelezés az oka. 

E bajt fiatal személyeknél az azt előidéző okok eltávolításával meg 
lehet előzni; de a nagy szavakkal ajánlt pomádék,, olajak mitsem használ¬ 
nak ellene. 

Csupán természetes ápolás által lehet a hajat épen s teljességében 

látszik, nemcsak korunkban, de előbbi századokban is változta-
ott hazánkban á mértéit, főleg az iteze, s hogy felsőbbleg megállapitott 
ntézkedés szerint majd a kicsiny, majd a nagy iteze használtatott. Minap 
gy régi, érdekes levél akadt kezembe, melyet mind helyes irmodora, abban 
ifejtett férfias határozottság, mind a mérték divatozása iránti indokból 

közölni jónak látok. A levél következő : 
„Tek. é-i Nzetes Gyulai János alispán urnak. Isten eö Felsége ez ó esz-

tendőrül tegye által az uj esztendőre kgmedet minden kedveseivel együtt, 
i k k Tk Iá k! V ö ü k K l k k k l d 
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szivesen kivánayuk. Tek Istpán urunk! Vöttük az Kglmed nekünk küldött 
becsületes levelét kedvesen, molyben irja Kglmed, hogy az Ns Országtól 
deliberált Kis iczével árúlnók a bort közöttünk folyó Korcsmákon ; mi, hogy 
az ellen cselekednénk, őrizzen Isten, mind azon által azt irjuk Kgdnek, 
hogy ugy vagyon tudtunkra, hogy még azon icze ns vármegyénkben sehult 
is nem restitualtatik, mellyhcz képest, hogy ebben a dologban legelsőbbek 
le yünk mások felett, nem cselekedhetjük, másként ha más helyekben is ns 
vgyénkben usualtatni és bevétetni fog, mi is annakutána jó szivvel fogjuk 
bevenni és usualni. Kglmedet T. Urunk kérjük is szeretettel azon, ne eről¬ 
tessen kglmed bennünket, azon ns vgyék jövendő gyűléséig, hogy usuall 
yuk, ha akkoron deliberaltatni és prothokulaltatni fog, hogy mindenütt 
usualtassék, mi is be-vesszük és usuallyuk, de hogy addig valamely nemes 
Ember jószágára mehessünk és korcsmájának csapját bevághassuk, jó mód-
gyát nem látván, nem cselekedhettyük. Ezek után ajánllyuk Iaten oltalmába 
Kgldet, maradván Kgd alázatos szolgaji : Mi Péterfalvi Nemesség. Dátum 
Péterfalva, die 20. Xbris, 1715." Hányan tudnak napjainkban ily rendesen 
irni, kérdem szeretettel? 
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XVIII. 
Bebek Katarina menyasszonyi hozománya 1545-ben. 

Néhány század előtt hazánkban, a XVI. században kihalt, őseredetü 
Bebek család egyike volt a leghatalmasabbaknak s legtehetősebbeknek. A 
Gömör-, Tornamegyékben részint épen fenmaradt, részint romokba döntött 
várak fennen hirdetik a Bebekék dicsőségét. A krasznahorkai vár kapuja 
előtt ott tátong ma is vagy hat régi ágyú, másfél öles, öblös csatakigyó, me¬ 
lyeken e szó „Franciscus" és „Georgius Bebek de Pelsevicz,"most is csor-
bátlanul diszlik. — Igen, a lelketlen kőhalom, az érczdarab tulélte az 
egykoron büszke, gazdag, rettegett, de emberileg gyenge férfiakat; kiknek 
ma már poraik sincsenek, mig lakhelyük áll s a komor, mohos falak, a jövő 
öröklét feletti merengésre önként ösztönzik a koronkinti látogatót, a szerény 
búvárt vagy utazót; igen, e földön minden emberi mű elvész idővel, de a túl¬ 
világi élet állandó és örök lehet! 

Bebek Ferencznek, ama hires, nyugtalan lelkü bajnoknak, leánya Kata, 
154.'?. év keresztelő szent János napján Perényi Ferenczhez nőül menvén, 
ez utóbbi család iratai közt levő eredeti jegyzék szerint, következő érdekes 
tárgyakat vitt magával. 

Az aranyékszerek deák nyelven levén feljegyezve, itt csak azt emli¬ 
teni, hogy B. Káta 4 aranylánczot, 1 csészét, 2, Saphir s rubinokkal diszi¬ 
tett billikomor, 5 gyémánt s rubinttal kirakott keresztet, 1 merő saphirból 
készitett melltüt, s 12 gyürüt (azok között kettőt pecsétnyomóval ellátot¬ 
tat) vitt. 

A jegyzék többi része magyarul levén irva, azt régisége miatt egész 
terjedelmében, az eredetihez hiven lemásolva közlöm. 

Ex Rebus Argenteis. 
Egy mosdó Korsóba mosdó csészével gyra r/f* Vy. 
Hat ezüst tálba gyra -/•//- vny. A kéth kannába gyra -fy. Tizenkét 

kalanka, ket kys tálka, az sö tartóba vágjon gyra vj. Tizenkéth talnyerba 
gyra + vny. Az ivo vvragos kupába gyra - 7 ^ vny. Kéth gyertya tartóba 
gyra y. Az tizenkét vyllaba gyra y. Tota Summa facit marcns centum 12. 
triqintn <luas. Itein Két ezüst pártába gyra V. nehezek + y. Harmadik par-
thara fekethe Barson az alja gyra y nehezek vy. 

Ex Vestibus Kewetkeusewk : 
1. E<*y vont arán Kamoka nustal béllelve nyoltszaz arán forint erew. 
2. Mas aranyas atlasz nustal bellelve. 
3. Harmadik veres aranyas Barson tarkas Zobellel bellelth. 
4. Negyedik Zeoldyes aranyas atlasz zobelel bellewlth. 
5. Ewtewdyk vere3 aranyas Barson régy nustal bellewlth. 
6. Hatodjk veres kamoka nustal bellelve. 
7. Hetedik zeldyes granath nustal bellewlth. 
8. Noltzadyk veres kamoka kewlreul zeoldyes syma kekewa tafotawal 

kjtzyfrazowth, az eley veres kamokaval hanth. 
9. Kjlentzedjk egy seteteszyn kamoka, zobellel az eley bellewlth. 
10. Egy granuth kewnthews seljem. 
Egy veres atlasz felsew wege ferfywnak valo. 

Zoknyak : 
Egy wont arán zoknya. Masyk veres Barson gyeöngyevs. Harmadjk 

Zeoldjeos atlasz gyeongyeos. Negyedyk veres aranyas atlasz fekethe Bar-
sonal hanth. — Zokhnya aranyas atlasz veres Barsonal hanth. — Hatodik 
fekethe Barson vonth aranyal hanth. Nyoltzadyk feyer habyth fekethe bar¬ 
sonal hanth. (a 7-ik hiányzik.) Kjlentzedyk Zeld kamoka veres Bársonnyal 
hanth. Tizedjk zeoldyes kamoka zeld Barsonnal hanth. 

Egy gyewngyews fekete képes fedél. 
Egy nagy aranyas fekethes gyewngyews eow. 
Mas kitsy aranyas fekethes. 
Egy tysztha gyeöngy hym Ingvei egyetemben. 
Masyk gyöngy hym drága Ingvei egyetemben. 
Egy Sorba tyzenketh aranyas gyeongjes hym Ingvei egyetemben. 
Kyíentz elew Ruha gyeőngyeosteol, aranyostul drága négy kitsy 

partha négy zolgalo leanra. Egy gyeongyeos Korona. Ket selem paplan. 
Egy uy selem Paplan." 

Szerek a hangyák ellen. 
E lapok folyó évi 19-dik számában a „szerkesztői mondanivalók" közt 

olvastam azon kijelentést, hogy nem volna czélszerütlen, ha azok, kik a 
hangyák ellen sükeres szereket tudnak, azokat köztudomásra juttatnák. 

Én jegyzeteim közt e tárgyra vonatkozólag, következőket olvastam : 
1 1) Ha a hangyáktól látogatott helyre fris turbolya (Kerbelkraut, 

scandix cerefolium) levelek hintetnek, az alkalmatlan vendégek nyom nél¬ 
kül eltakarodnak. 

2) A „Journal des Agriculteurs" szerint, ha a hangya-zsombék teteje 
levétetik, s azután az egész telep egy marok guanóval behintetik, a han¬ 
gyák mind kipusztulnak, tojásaik pedig kiszáradnak. 

3) Ha egy font üröm vizzel lcforráztatik, és az ekkép nyert ürömié, 
melyben az üröm is benne lehet, a kissé letetőzött hangya-zsombékra, vagy 
a hangyák különbeni telepére öntetik, azok nyom nélkül elpusztulnak. Ha 

a hangyák növényeken vannak, a lefőzethez 4 lat tragant-mézga adandó és 
avval a hangyás növények lefecskendezendők. 

i) A hangyák és más kártékony rovarok kipusztitására a bibicz tar¬ 
tása is nagyon alkalmas, mely ha farktollai kihúzatnak, nem fog a kertből 
elrepülhetni, s a hangyákat és más rovarokat összefogdossa és megeszi. 

5) A hangyák elpusztítására szinte igen alkalmas szer, ha azok letető-
zÖtt zsombékára (a zsombék nagyságához képest) apróra tört konyhasó 
hintetik. A só száraz időben megöntözendő, hogy felolvadjon s a hangya¬ 
menetekbe beszivárogjon. Ekképen a pázsitokra rakodott kisebb hangyate¬ 
lepek, melyek sem olajjal sem borszeszszel nem valának elhajthatok, egy 
marok só segitségével nyom nélkül elüzettek. 

6) A fák koronája hangyáktól biztosan megótalmazható azáltal, ha a 
fa tövére egy hat hüvelyk széles kátranynyal (Theer) bekent szalag körit-
tetik, s annak közepére egy szálas gyapjuzsinór vagy keskeny szalagocska 
köttetik. 

7) Ha a hangyák által látogatott fák töve kenderolajban felolvasztott 
korommal bekent szalaggal bekörittetik, azokra a hangyák nem fognak 
többé felmászni. Ha a méhkasokat akarjuk ez alkalmatlan vendégek ellen 
biztositani, azok nyílásait szintén ezen kenőcscsel kell bekennünk. Midőn 
más helyekről kivánjuk a hangyákat elűzni, elég, ha az illető helyeket 
korommal behintjük. 

8) Mondják, hogy a hangyák elűzésére igen jó szer az is, ha jó erős 
szappanos vizzel a látogatott fák törzsét bekenjük, vagy a hangyatelepeket 
meglocsoljuk. 

9) Pepin, a párisi növénykert igazgatója, a hangyák ellen egy szert tett 
közzé, melyre ő véletlenüljött reá. Egy alkalommal tudniillik paradicsomal¬ 
mával (Lycopersicum esculenturn) bíbelődvén, e növény egypár ágát a mel¬ 
lette levő hangyazsombékra vetette. A következő nap azt vette észre, hogy 
a zsombékban egy hangya sem mutatkozik. A kisérletet később ismételte,, 
és a hangyák a paradicsomalmaágakkal betakart zsombékokból mindig 
eltakarodtak. Dr. B. L. 

Vasárnapi Ujság 36-lk számához 1862. 

A régi rómaiak Öltözéke. 
A római férfiak közönséges ruházata két darabból állt : a felsőruhából 

és alköntösből, (tóga et tunica.) 
A tóga a legrégibb római ruha; csak római polgároknak volt megen¬ 

gedve, ilyent felölteni. Ha nyilvánosan mutatkoztak, a tóga tunica nélkül 
viseltetett; ez utóbbit csak otthon hordozták. 

A római polgár nemcsak feljogosítva, hanem kötelezve volt, tógát hor¬ 
dani, ha nyilvános helyeken megjelent; törvénytelenségnek tartatott, ide¬ 
gen nemzetek ruháit viselni. Midőn későbbi időkben, a görögökkeli érintke¬ 
zés után, elkezdték ezeknek viseletét utánozni, különös rendeletek által 
kellett e visszaélést megszüntetni. Mindannak daczára a tóga mindinkább ki¬ 
jött a szokásból s végre csak birói tárgyalások, kihallgatásoknál, a szinház¬ 
ban és ünnepélyes játékoknál használtatott. 

Mig a görög felső öltöny, az ugynevezett pallium egy négyszögü da¬ 
rab szövetből készült, a római tóga körformára volt szabva; egyik vége 
elölről tétetett a bal vállra, ugy hogy kerekes oldala kifelé esett; aztán az 
öltözék hátul a jobb vállra vonatott, ugy hogy a kar benne, mint egy köte¬ 
lékben nyugodott, mig a tóga többi részét elől még egyszer a balvállra huz¬ 
ták, ugy, hogy a ruha mind elől, mind hátul erről lelógott. Mind a két kar 
be volt fedve s csak a kezek voltak szabadon. A mellen redősor keletkezett. 
Később a tóga elkészitésére nagyobb darab szövet használtatott, ugy, hogy 
sokkal gazdagabb redősor jött létre, minek elérésére különös gondot forditott. 

A tóga szine fehér volt (tóga púra); csak a serdülők hordoztak bibor-
sujtással diszitett tógát (tóga praetexta). Később a császárok kitüntetés¬ 
ből egészen biborszinüt viseltek. 

A tanácsnokok (senatorok) szintén biborsujtást viseltek, mely alruhá-
jokba volt szőve s középen a nyakról lefelé huzódott. 

A tóga a római állam-köntös volt, a tunica a háziruha. 
Rómán kivül, különösen utazásoknál, tógát nem viseltek, hanem egy 

ujjnélküli köpenyt, mely a nyaknál ki volt vágva, s a fejen keresztül huza¬ 
tott atestre. A fej közönségesen fedetlenül hagyatott, s csak utazáskor és 
a szinházban tétetett rá nemezkalap. 

Lábfedezetül otthon sándálok (soleae) használtattak, melyek szíjak¬ 
kal voltak a lábra alkalmazhatók; házon kivül pedig czipök viseltettek. 

A tunica szorosan a testhez alkalmazódott, szintén ujjnélküli volt, 
csak mintegy a térdig ért, s övvel volt a testhez kötve. Későbbi időkben 
ujjakkal is viselték. 

A köznépnek ez volt egyetlen ruhája; csak aa előkelők nem mutatkoz¬ 
tak soha tóga nélkül. 

A hajat és szakállt a rómaiak, a régibb időben igen ritkán nyiratták 
le. Csak a város építésének ötödik századában vált általánosabbá a divat, 
a hajat nemcsak levágatni, hanem göndöriteni s kenni is- Az ifjak s a nők 
hátrafelé szokták vonni a hajzatot s csomóba kötni. Ha az ifju a tóga viri-
lis-t öltötte fel, haja lenyiratott s részint Apolló tiszteletére tűzbe, részint 
Neptun tiszteletére vizbe vettetett. A császárok alatt az álhaj és paróka 
viselése valami igen közönséges dolog volt. — Gallus után közli : Báttaszéki. 

T Á R H Á Z . 
Levelek a londoni kiállitásról. 

XIV. 
London, augustus 19-én. 

(Pezsgöbor és erö. — Jégcsináló gép. — A kiállitás vendéglősei. — 
Látogatók és vendégségek.) 

Az ember nem oly könnyen feledi azon élvezeteket, mikben részesült 
legalább mindaddig nem, mig ujabbakhoz nem jut s szinte nehezemre esik 
még csak gondolatban is megválni azon sok jó comédentiától és borocs 
káktól, melyeket levelezői tisztemnél fogva voltam kénytelen fölfrissiteni 
utósó tudósításomban. De nem is tréfadolog. Mindgyárt első reggelinek 
földi eper tejföllel, jégbe hűtött aranyos édes pezsgő, mely oly jó volt — ah, 
olyjó volt, mint a milyen Baring uram erszényéből csak telhetik, s vajjon 
tündéri erszényre nézve van-e valami lehetlen? Azt mondják, csak koronás 
főknek jut az ily pezsgőből, melyből különösen czár ő felsége fogyaszt el 
sokat. Ha bizonyosan tudnám, hogy ilyen champagneit ihatnám minden 
reggelire — még czárnak is be tudnék állni. Az egész világ rózsaszinben 
volt szemeink előtt és megbocsátottunk mindazon cliquot-gyártónak, kik 
valaha hazug szeszükkel véleménykülönbségbe hozták lábainkat fejünkkel. 
Megbocsátottunk nekik, tán azért is, mert az eprekkel a jámbor gondolko 
zásmód tejét szivtuk magunkba. 

Az olvasó otthon, ha élvezett velünk, nem hűtelen hozzánk, ha keresz 
tülkasul hurczoljuk fáradt testünket a tömegen, a kiállitási palota tömke¬ 
legén. Sokszor nem is gondolja, mily fáradságos a „reporter" tiszte. Átalá 
ban mindig eső járt ránk. Oly idő ez, melyben tökéletesen megértjük i 
sógort, ha igy káromkodik : „Donnerwetter Parapluie!" Minden tempóban 
és minden hangból esik az eső; egyszer oly álmosan, mint falusi prédiká-
czió augusztusban, másszor meg valóságos szeleburdi módon, egyszer vék¬ 
nyán, másszor vastagon, egyszer vízszintesen, másszor függőlegesen, sok¬ 
szor a kompasz és magasságmérő irányaiban egyszerre. Meglep, midőn 
fehér nyakkendővel, nyitott caó-ban sietünk valami vendégségre, alattomosan 
hozzánk sompolyog, midőn békésen fogyasztjuk ebédnél steakünket, vasár¬ 
nap házunkba zár- vagy fogva tart a kiállításban. Még a királynőt sem 
kiméli, ki e napoknak valamelyik reggelén két kisebbik fiával, egyik skót 
jelmezben, másik meg szolid angol kaputban,az eső elől a kiállitási épületbe 
menekülni kénytelenült. 

Shilling-napokon még mindig legnagyobb a tolongás s a nagy tö¬ 
meg még mindig a gyémántok köré csoportosul, azután megáll a gőzgépek 
előtt és Összetódul a belgiumi képtárban. Egy vagy más furcsaság, például 
az éneklő-madarak a helvét osztályban, a franczia fuvola-harmonium, a 
szaladó egér, természetesen szintén nagy közönséggel birnak s a hol a nyers 
anyagok vannak fölhalmozva, nem kevesebb a néző, bámuló, műértő, nap- és 
óralopó. 

A gép-osztályban, hol óriási mozdonyok, szövő-zörnyetegek stb. küz-
ködnek, zúgnak, bömbölnek az elsőségért, többi közt a „centrifuo-al-pump" 
Gwynne és társától gerjeszt nagy figyelmet. Egy másik gép, melyet a nagy 
tolongás miatt csak futólagosan nézhettem meg, minden czukrászatban és 
nagyobb háztartásban maholnap nélkülözhetlen fog lenni, annyira practi-
kus és hasznos az. A franczia departementba tartozik s készletekből áll, 
mik a vizet — meleg által fagyasztják jéggé. — Ez apparátusok, melyeknek 
készítői Carré és társa, Ménilmontant-utcza, 149, Párisban, hideget gyár¬ 
tanak a meleg és az ammoniac-gáz vizenyős oldatának segélye által, és tet¬ 
szés szerint folytonos vagy ideiglenes működésben tarthatók. Miután épitő 
anyagnál, viznél és ammoniacnál egyébre nincs szüksége, ez apparátusok 
mindenütt és mindig alkalmazhatók, kevés fűtőanyaggal sok jeget készi¬ 
tenek, egy rész elégetett kőszénért három-négy rész jéggel fizetnek. íly 
diadalt rég vivott ki a karöltve járó physika és vegytan, mely, különösen 
az utóbbi évtizedekben, oly hűséges szolgájául mutatkozott az emberiség¬ 
nek. Viz-szegény vidékeken, hol a legerősebb tél is, tán csak az utcza sarát 
s nehány pocsolyát fagyaszt meg, jég annyi csinálható ez olcsó gép által, a 
mennyi tetszik. Véletlen sebesülések, forrólázak hányszor hozzák zavarba 
az orvost, az ápolót ! A legszegényebb község is megszerezheti e készletet, 
mely csaknem oly szükséges, mint a vizipuska; a gépezettel való elbánás 
oly egyszerü, hogy egyszeri magyarázat után — mely az emlitettem gépész 
urak által irásban nyerhető — a gyermek is megérti. A szükségesen kivül 
aztán a kellemes. Kis mezővárosokban, hol arany gyanánt őrzi egyik másik 
tehetősebb jegét, nem egyszer szottyan kedve az embernek, különösen nyá¬ 
ron, egy kis jégbehűtött borocskára. Masina mozogj ! — egynehány percz 
alatt ott a jég. — Különösen földmives atyánkfiai, kik eddig szintén meleg¬ 
gel hűtötték magukat takaráskor, már mint a butitó pálinkával, több erőt és 
több kedvet fognak meríteni a jeges vizből s azon gazdák, kiknek elég te¬ 
hetségük van drága cséplőgépek megszerzésére, a jégcsinálóról, mely, ismét¬ 
lem, igen olcsó, nem fognak megfeledkezni. — Nem humbugot beszélek. A 
császári kormány által kirendelt Regnault, Balard és Pouillet urakból álló 
vizsgáló-bizottmány odanyilatkozott, hogy Carré et Comp. urak készlete 
által sok van elérve, és véleményadásuk zárpontját e jellemző és dicsérő 
szavak képezik : „une solution du probléma de la réfrigération artificielle 

dans toute sa généralité."l(Egész átalánosságbani megoldása a mesterséges 
fagygyártás problémájának.) 

A „V. U." nem mulasztandja el e gépet rajzban megismertetni ol¬ 
vasóival. 

Hatvanezer látogatóra van naponkint szüksége a kiállításnak, hogy 
költségei nemcsak fedezve legyenek, hanem ezenfölül még egy kis nyereség 
is maradjon; a az oly napokon, hol kevesebb a látogató, minden egyesre 
extra még rárónak egy kis adót. Catalogusok, távcsövek eladása, kikölcsön¬ 
zése szintén hoz a konyhára. Esernyő, sétabot bizonyos taksa mellett vált¬ 
ható ki ismét az előcsarnokokból, hol azokat le kell rakni; egy-egy széknek, 
székhelynek, mosdótálnak használatáért 2 pence jár. A két vendéglő bér¬ 
lőjének nemcsak nagy lakbért, hanem minden látogatótól fejenkint — ha 
bemegy a restauratióba vagy nem — '/2 pennyt köteles fizetni a királyi bi¬ 
zottmánynak, ugy, hogy ha p. o. 20% vesz frissitőt, minden egyesre 2 % 
pencet kell „kivetni," angolosan fejezvén ki magamat, mielőtt nyereségre 
számithat a vendéglős. Innen a nagy árak miatti panasz, mely, mint látjuk, 
mindkét részről igazolva van. 

Miután a gyártulajdonosok munkásaikat megsétáltaták már a kiálli¬ 
táson, csoportosan a hadsereg is okult, már a hivatásával ellenkező béke 
művein, most már a köz- és magántanodák is küldik növendékeiket a palo¬ 
tába, hasonlókép az árvaházak, kisdedóvók, gyermek-menhelyek stb. inté¬ 
zetek is. A kis emberkék sokszor furcsánál furcsább egyenruhában léptetnek 
el a néző előtt, hosszu sorban, páronkint; mire minden osztályát a kiállítás¬ 
nak megnézették Anglia apró reményeivel, mindegyik „mealpie"vel, valami, 
méhében sonkát tartalmazó és ez okból pástétomig avanzsérozott tésztafé¬ 
lével traktáltatik meg. — Nehány hét előtt dán hadihajó „Hekla" kötött 
ki a Victoria-dockoknál. Küldetése azonban igen békés természetü volt, 200 
dán munkást és kézmüvest hozván magával, kik a kormány költségén 10 
napig mulattak Londonban, hogy a kiállításnak osztályait tanulmányozzák. 
E férfiak hajón háltak, katonai rend és tiz- vagy husz legényből álló csopor¬ 
tokban, egynek vezénylete és parancsa alatt állottak. 

íly küldöttek több ország és város részéről és költségén jelentek meg 
itt. Bécs 15-öt küldött. — Hát Pest ? 

Még két érdekes estélyről kell megemlékeznem. 
Az egyiket a szépmüvészeteket pártoló társaság rendezé Miss Burdett 

Coutts termeiben, a másikat a numizmatikusok és régészek, vagy ha tetszik, 
ódonászok, mostani elnökük házában. — De még a theologusok is mulattak. 
Igy a londoni püspök fulhami palotájában adott minden Londonba időző 
külföldi lelkésznek tiszteletére (valláskülönbség nélkül) nagy ebédet, melyre 
megyéjének minden pásztora hivatalos volt és mely estélyen a püspök neje 
mrs. Fait sok kellemmel adá a gazdasszony szerepét. 

Walthamstowban 172 bibliaterjesztő nő vendégeltetett meg mr. Bar¬ 
clay nyaralójában. Thea után lord Shaftesbury, főtiszt. Patteson J. és mások 
tartottak szónoklatokat és mondottak kenetteljes toasztokat. 

Nem akarok megfeledkezni a mértékletesség társaságáról sem, mely¬ 
nek bankettjén józan kutviz, higgadt kenyér, ártatlan gyümölcsök és nehány 
ótalan hering vitték a főszerepet. 

Adja Isten egészségükre ! Br. Tőkés. 

Irodalom és művészet. 
+ (Uj naptárak.) Legközelebb ismét két uj naptár jelent meg 

1863. évre Heckenast Gusztávnál, nevezetesen : 
„István bácsi naptára." Az eddiginél jóval nagyobb alakban jelent 

Meg, számos fametszvénynyel diszitve. Ára 50 kr. 
„Bolond Miska naptára,1' mulattató élczes tartalommal s számos kép¬ 

ei. Ára 80 kr.' 
+ (Uj könyvek.) Lauffer és Stolp kiadásában jelentek meg : 
„Csödügyekben a tek. kir. váltófeltörvényszék és a főméit, hétszemé¬ 

lyestábla által az 1841-évtől egész az 1862. évi május végeig megállapitott 
elvek s ezen elveket tárgyazó határozatok gyüjteménye." összeszedte Széni-
czey Gusztáv. Ára 2 ft. 

Ugyanily „gyüjteményt a váltóügyeket 
Gusztáv által Összeszedve. Ára 2 ft. 

illetőleg, szintén Szeniczey 

Magyorország és a magyar sz. koronához tartozó országok földrajza, 
tanodái és magánhasználatul irta Vincze Paulin. Második kiadás. Ára 
48 kr. 

Végül a „Külföldi regény csarnokból" megjelent: „A regens leánya" 
czimü regény elsö kötete. Id. Dumas Sándor után forditotta Hang Ferencz. 

+ (Hangversenyek.) Hull a fák levele, annak jeléül, hogy közeledik az 
ősz; de tán még csalhatlanabb jele a közeledő ősznek az, hogy már történ¬ 
nek előkészületek a hangversenyekre. Mint hirlik, a Muzemban 6 filhar¬ 
móniai és az „Európában" 6 kamarai hangversenyt szándékoznak ren¬ 
dezni. Lesz tehát a jóból untig. 

. Ujs 36. i i — 
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-\- (Jókai Mór) legközelebb ismét egy érdekes regénynyel gazdagi-
tandja irodalmunkat. Ez uj regény czime : „Politikai divatok"; 12 füzetben 
fog megjelenni a szerző kiadósága mellett; az elaő füzet oct. 1-én jelenik 
meg, azután pedig minden hó 1. és 16-án egy-egy füzet küldetik szét. Ára 
helyben 5 ft. 50 kr., vidékre küldve 6 ft. A megrendelések Emich Gusztáv 
kiadóhivatalába küldendők. Hogy mit tárgyal e regény, kitünik szerzőnek 
az előfizetési iven közzétett előszavából, melyet ekként végez : „Ki ne 
tudná, csak másfél évtized alatt hány politikai eszme vált uralkodó divattá 
közöttünk? hány áldozatot és mily nagyokat vitt magával? akiknél az több 
volt, mint divat, s a kik hivek maradtak még akkor is eszméikhez, midőn 
azok már kimentek a divatból. E korszakot igyekezett visszatüntetni re¬ 
gényem, melynek bizonyosan számos hibái között első helyet foglalhat az, 
hogy több munkája volt benne az emlékezetnek mint a képzelmi erőnek." 

-|- (A „Magyarország gyümölcsészete") czimü füzetekből most jelent 
meg a harmadik, gyönyörü szinezett gyümölcsképekkel s a hozzávaló szöveg¬ 
gel. Az eddig megjelent három füzetből mindenki meggyőződhetett, hogy 
ezen a maga nemében páratlan hazai vállalat a legmelegebb pártolásra méltó 
8 reméljük, hogy a közönség a kiadó Heckenast Gusztáv áldozatkészségét 
méltányolva, részvétét nem vonandja meg tőle. 

Á („Házi tanácsadó" czimü hetilap) indul meg okt. 1-én Pesten, Mi-
hovinyi Bertalan szerkesztése mellett, ki egyuttal a lap kiadótulajdonosa is. 
Tárgyai leendnek : a mezőgazdászat átalában, a kertészet, szőlőszet, mar¬ 
hák és állatok, méhészet, selymészet, a konyha és éléskamra kezelése, gépek 
ismertetése stb. Ára negyedévre 1 ft. 50 kr., félévre 3, egész évre 6 ft. Az 
előfizetések a kiadószerkesztőhöz (sip-utcza 3 sz. a.) küldendők. 

A (Uj szerkesztők.) Az „Alföld" szerkesztését e hó elsejével Kórnyey 
János, volt sz.-fehérvári tanár, a „Korunk" szerkesztését pedig Köváry 
László, történetíró vette át, ez utóbbi tulajdonosi joggal. 

+ (Szinházi ügy-) Nyéky ur megunván az igazgatói dicsőséget, mint 
mondják, már nem vezeti a nemzeti szinház ügyeit. Az uj igazgató kineve¬ 
zését f. hó 12-re várják. 

•+- (Ellinger) elveszte a nemzeti szinház igazgatósága ellen inditott 
perét s kártérítésre lőn elitélve. 

-f- (Vendégszereplések.) Jekelfalusy, ki jelenleg Odcssában énekel, 
nemzeti színházunknál is fog vendégszerepelni, sőt hirszerint annak állandó 
tagja is leend. Mint mondják, Stéger is ujolag meglátogat bennünket. Mind¬ 
két énekes eléggé ismeretes a pesti közönség előtt. 

+ (Voggenhuber Vilma) e napokban Berlinbe ment vendégszerepelni 
Egyház és iskola. 

+ (A pesti várostanács) elhatározta, az itteni evang, főgymnasiumnak 
tervezett bővebb kiépítésére a sütő-utczában igényelt helyet e végre áten¬ 
gedni, természetesen kárpótlás mellett. 

© (Az egri székesegyház küljese) az érsek és káptalan költségén 
kiujittatik. A költség 46 ezer ftra rug. 

+ (Az egri jogakademia) okt. 1-én nyilvánossági joggal megnyittat¬ 
ván, az ottani igazgatóság 3 jogi tanszékre pályázatot hirdet, felszólitván 
mindazokat, kik e tanszékek valamelyikére magukban kedvet és hivatást 
éreznének, hogy tanári képességökről szóló bizonyítványokkal eliátva, ma¬ 
gukat szept. 15-ig a lyceumi igazgatóságnál jelentsék. A tanári évdij 900 

* ' ' "-1--1 ~ u-Á-rath-o-rn ta.nfárs'vak előadása jár : 1) Jog és 

+ (Gyapottermelés statistikája.) A „Le National" czimü belga lap¬ 
ban olvassuk, hogy Londonban kÖzelebről nagy gyülés volt, melyben a 
gyapottermesztésről értekeztek. Anglia, mely gyári állam, most az amerikai 
háborúk alkalmából igen élénken érzi, hogy e részben mily függésben áll 
Amerikától. A gyülés elnöke M. Cleetham érdekes adatokat mondott el a 
gyűlésnek az amerikai gyapottermelésről. Az ottani gyapottermelés értéke 
1860-ban ezer millió frankra ment. 1860. végén Amerika évi gyapotterme¬ 
lését 4,675,000 bálira számították, mely az összes világ e nembeli termelé¬ 
sének 85 százalékát tette. Brazília termeszt 103,300, Egyiptom 135,000, 
Nyugat-India 4,800, Kelet-India 600,000 báli gyapotot. A fogyasztás 
4,856,800 báli. Ebből Anglia 52, a continentalis népek 32, Amerika 16%-ot 
dolgozik fel. Angliában azonban annyi fonógyár van, hogy évenkint öt mil¬ 
lió bálit feldolgozhatnék. Amerika ezen nagy gyapottermesztéshez 75 év 
alatt jutott el. 1756-ban hoztak ki onnan legelőbb gyapotot s az egész ösz-
szeg tett 5 bálit, a mit Liverpoolba hoztak volt. Két év mulva már 100,000 
bálit szállitottak ki, s fennebb láttuk, hová emelkedett 1860-ig ? 
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gukat szept. 15-ig a lyceumi igazgatóságnál jelentsék. A tanári é v j 
ít. A három tanszékkel a következő tantárgyak előadása jár : 1) Jog és 
államtudományi encyclopaedia; éjszog; büntetőjog az eljárással együtt és 
bányajog. 2) Magyarország történelme és a polgári törvénykezési szabá¬ 
lyok. 3) Osztrák polgári magánjog, a váltó és kereskedelmi joggal, pénz¬ 
ügyi politikával 8 tényleges szabályaival. 

— (A veszprémmegyei helv. h. egyhá&megye) átalános szavazattal egy 
házkerületi aljegyzővé Vadnai Rudolf tanácsbirót választotta. 

— (Iskolai jelentés.) A n.-kőrösi helv. hitv. lyceumban, mely áll 
osztályu gymnasium s 3 éves bölcsészeti osztályból, a felvételi vizsgálato 
8 beiratások szept. 28-án fognak megkezdetni. Az iskolaév ünnepélyes 
megnyitása okt. 2-án fog megtörténni. A tanitások okt. 4-én veendik kez-
detöket. — A III. bölcsészeti osztálynak f. évben is két ága lesz, u. m. jogi 
és theologiai, melyekben hasonlag okt. 4-én kezdetnek meg a tanitások. — 
A II. bölcsészeti osztály növendékei kivánságuk szerint, ha ez osztályt 
kellő sükcrrel végezték be, a kiállott szigorlat után érettségi bizonyitvány¬ 
nyal láttatnak el, melylyel az egyetemi pályára léphetnek. — Intézetünk 
tagjai részint csekély fizetés mellett, részint ingyen, rajz, zongora és fran¬ 
czia nyelvekben vehetnek oktatást. Miután az iskola e f. évben kiépíttetett, 
bővében vagyunk a kényelmes és egészséges termeknek. Továbbá a főtiszt, 
superintendentia s a helybeli egyháztanács pártfogása alatt levő tápinté¬ 
zetbe szegény és jóerkölcsü ifjak 36 ft. évi fizetés mellett, mely két részlet¬ 
ben minden félév kezdetén leteendő — felvétetnek mint beneficiatusok s 
tisztességes ebéd s vacsorával láttatnak el. Ugyane tápintézetbe 58 ft. 
fizetés mellett egész dijasok is beléphetnek, mire figyelmeztetnek azon szü¬ 
lők és gyámok, kik gyermekeiket ölcsó és jó koszttal kivánják ellátni. 

N.-Kőrös 1862. szept. 2-án. Szilágyi Sándor, igazgató 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
/\ (A marhavész Pesten is kiütvén) annak terjedését megakadályo¬ 

zandó, a hatóság többféle intézkedést vett foganatba; igy p. o. a marha 
behajtása a városba megtiltatik, kivéve a kerepesi uti vámvonalnál; to¬ 
vábbá az országos és heti marhavásár a vész megszüntéig az üllői határ-
korcsmánál tartatik meg. 

Közintézetek, egyletek. 
-\- („Magyar gazdasszonyok egylete".) Damjanics Jánosné, mint elnök, 

a „magyar gazdasszonyok egylete" ügyében felhivást bocsátott közre, 
melyben a gazdasszonykoűd 8 fontosságát s ama hagyományt, hogy a magyar 
honleány egyszersmind jó gazdasszony is, kiemelve, igy folytatja : , ,Czé-
lunk tehát a dicső hagyományt eredeti ősfényébe visszaállítani, azért „a ma¬ 
gyar gazdasszonyok" czime alatt már a mult évben alakult egyletet ujolag 
életbeléptetni eltökéllők, azon édes reményben, hogy minden lelkes s igaz 
magyar honleány sietni fog kitüzött zászlónk alá, s velünk kezet fogva, 
íemes czélunkban s törekvésünkben elő fog segiteni. A magyar gazdasszo-
íyok egylete Pesten az ország fővárosában megalakulván, eddig is igen 
izép pártfogásnak örvend, a mennyiben már is több lelkes alapitó- és számos 
rendes-taggal bir, de még mindig nem rendelkezik elég pénzerővel arra 
nézve, hogy kitüzött czéljainak megfelelhessen. E nemes czélok egyike egy 
leányképezdének megalapítása, melybe a szegény elhagyott árvaleányok 
felvétessenek s gazdasszonykodás- és háziszolgálatra, — miben egész 
hazánkban most oly nagy hiányt szenvedünk, — kellőleg kiképeztessenek. 
Már pedig maga e czél nagyszerü pénzalapot igényel. Ezenkivül czélja az 
egyletnek: I. Az édesanya magasztos hivatásáróli fogalmat, a nemzet min¬ 
den osztályánál terjeszteni. II. A feleség hivatásának fogalmát kifejteni, 
megkedveltetni, s a házi ipar számos ágának mivelését s terjesztését esz¬ 
közölni. III. A honleányi kötelességek megismertetése s azok betöl¬ 
tésére való serkentés. Hogy tehát a magyar gazdasszonyok egylete mind¬ 
ezt foganatosíthassa, szükséges, miszerint e nemes szándékot minden 
magyar honleány támogassa s pártfogolja, vagyis tehetségéhez képest an¬ 
nak pénzalapját — mint e czélok elérhetésének főeszközét — áldozó kész¬ 
séggel szaporítsa. — Ez pedig ugy eszközölhető, ha minden honleány, ki¬ 
nek ez iv fog kezébe jutni, arra magát vagy mint alapitó, vagy mint ren¬ 
des tag aláirandja, vagy pedig képességéhez mérten egyszer s mindenkorra 
átadandja az e czélra szánt összeget. Egyszersmind pedig környezetében is 
ez egylet számára aláirási adakozást, és segélyezést gyűjteni szives leend." 
stb. — A már adakozott alapitók nevei következők : gróf Zichy Jánosné 
400 frt, gróf Károlyi Edéné 400 frt, gróf Zichy Pálné 400 frt, gróf Bánffy 
Miklósné 200 ft, gróf Wenkheim Józsefné 200 frt, Hollán Ernőné 200 frt, 
Zierer Józsefné 100 frt. Benedikty Györgyné 100 frt, Polgár-B. Eud-
nyánszky 200 frt, Simigh Istvánné 100 frt, Damjanich Jánosné 100 ft, To-
may Miklósné 10 frt, Fenczel Gerzsőnyiné 5 ft, 

© (A magyar földhite'bank alapitóinak száma) hirszerint eddiggelé 
125-re megy. Az intézet, mint értesülünk, 1863. elején kezdendi meg mükö¬ 
dését. Az alapitó tagok gyülése, melyben ezek az eddigi ügyvezetők jelen¬ 
tését érlendik meg, és a szükségesekről intézkedni fognak : jövő sept. hó 
22-kére van, mint halljuk, kitüzve. A „Sürgöny" bécsi levelezője szerint Ö 
Felsége megengedte, hogy ezen intézet alaptőkéjének gyarapitására az or¬ 
szágos alapból félmillió forint szolgáltassák ki. 

Közlekedés. 
0 (A Luczenbacher-féle gőzösök kikötő állomás a) azon helyen leend, 

hol jelenleg a Depiny fürdője áll. 
© (Vasuti engedély.) A Győrtől Pápán át Keszthelyre vezető és a 

budai pragerhofi vasuthoz csatlakozó vasútvonal technikai előmunkálataira 
a Bologh Kornél, Peregi Mihály, Zmeskál István és Ziska József által kért 
engedély megadatott. 

4- (Vasutügy.) Zágrábban, a tenger felé vezető vasut érdekében ala¬ 
kult bizottmány elhatározta, hogy a Károlyvártól vezetendő vasut vég¬ 
pontja nem Zeng, hanem Fiume lesz. Pestre pedig ugyane bizottmány fel¬ 
szólítást fog küldeni, hogy itt is bizottmány alakuljon a Pest és Fiume 
közötti vasut érdekében. 

Balesetek, elemi csapások. 
+ (Vizbehalások.) Nem mulik el egy hét anélkül, hogy legalább egy¬ 

két holttestet a két főváros közt a Dunából ki ne fognának. E napokban is 
két női hullát vetettek ki a habok. E szerencsétlenek kis-oroszi pórnők 
voltak, kik éjjel egy élelmiszerekkel megrakott csónakban Pest felé evezvén, 
Sz.-Endre alatt egy teherszállító hajóba ütköztek, minek folytán a Dunába 
sodortatván, nyom nélkül eltüntek. 

-f- (Vasuti szerencsétlenségek.) Mult hó 18-án Alicante és Valencia 
közt iszonyu veszedelem volt a vasuton. Villablodenál egy felhőszakadás a 
vaspályát mintegy 100 méternyire megrongálta, mit a mozdonyvezető éjjel 
nem vehetett észre, s idő sem volt, őt arról tudósítani. Igy történt, hogy a 
mozdony s a kocsik az eső által kimosott földszakadékokba rohantak, me¬ 
lyek közöl némelyek mintegy 10 lábnyi mélyek voltak. 500 egyén borzasztó 
jajkiáltása s az összetört kocsik recsegése rémitően hangzott az éj csendé¬ 
ben. A halottak és sebesültek számát még nem tudhatni, de igen jelenté¬ 
keny az. A szerencsétlenek közöl többeket a viz sodrott el. — Ennél még 
borzasztóbb vasuti szerencsétlenség történt mult hó 28-án Karborough an¬ 
gol város mellett. Két különvonat (az egyik 1000 utazóval) kevés percznyi 
különbséggel, egymásután indult el Londonból. Az első vonat éjfél tájban 
pár pillanatra megállt, vizet fölveendő; ezalatt a másik utolérte s vele össze¬ 
ütközött. Többen azonnal szörnyet haltak, 25 iszonyuan megcsonkittatott s 
egészben mintegy 400 egyén kapott többé kevésbbé sulyos sebet. E pillanat 
öldöklőbb volt egy-egy kisebb csatánál. 

lakos 

tti ujság ? 
A {Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedelemmel Glück Móricz kassai 
,,Szerencsi"-Te, Reisz Zsigmond, aradmegyei eleki orvos „Rombai"-ra, 

megyei Sziráki gyógysze: 
© (Cs. kir. tengerészeti miniszterré) a trieszti helytartó, b. Burger ne¬ 

veztetett ki. 
-f- (Tűzoltó-társulat.) Gr. Széchenyi Ödön a londonihoz hasonló tüz-

oltó-társulatot akar szervezni a fővárosban. Terve foganatosithatása végett 
e napokban szándékozik lépéseket tenni a városi hatóságnál. 

l\ (Telekeladások.) A váczi-ut végén közelebb több háztelket adtak 
el árverés utján, négyszögölét 20 ft 50 krtól 55 ft 50 krig. 

-f- (Az irói segély egylet javára Kozma Irma Erdélyből) 200 ftos ala¬ 
pitványt tett urbéri kötelezvényekben, melyeket lelkes sorok kiséretében a 
„M. Sajtó" szerkesztőségéhez küldött be. 

+ (Csőd.) Jónás Zsigmond, pesti nagykereskedő csőd alá került. Pas-
siv állása félmillió ftra rug. 

+ (Elfogatások.) E napokban három egyént fogtak el fővárosunkban, 
kik azon gyanúban vannak, hogy értékpapírosokat hamisítottak. 

+ (Nagy Lajos bankjegyhamisító), ki pesti börtönéből megszökött, 
a legutóbbi időben több napig Bukarestben tartózkodott. Szakálla levétele 
által teljesen ismeretlenné tevén magát, „Sükey" név alatt Giurgevón át 
Törökországba menekült. Üthetik már most bottal a nyomát. 

© (A pesti kényszerdologház gondnokának élete) e napokban veszély¬ 
ben forgott. Egy dologházi jó madár ugyanis orozva akara a gondnokot 
meggyilkolni, de a segitségére elősiető felügyelő és ellenőrnek sikerült a | 
gonosztevőt szándéka végrehajtásában meggátolni. Mindahárman megsebe- ' 
sültek, de nem veszélyesen. 

+ (Egy tulbuzgó lelkész.) Sz. István napját a sklenoi tótajku lakosság 
is dicséretreméltó ájtatossággal ülte meg. Áz ottani fürdővendégek köz¬ 
adakozás utján nehány font lőport vásárolván, mozsarazással akarták a nap 
ünnepélyességét emelni; a lődözést kora hajnalban meg is kezdték, azonban 
egyszercsak megjelent a lelkész s a mozsarakat elhordatván, a további dur-
rogatást betiltotta (talán mert a lövések fölriasztották a tisztelendő urat 
álmából), sőt még a nép által kitűzött nemzeti zászlót is levétette. 

A (Az erdélyi kir. tábla újjászervezése.) Bécsből irják a ,,Korunk"-nak 
hogy a kir. tábla újraszervezése megtörtént, még pedig egészen a volt cs. 
k. országos főtörvényszék mintájára. Áll egy elnök- és másodelnökből, 
a kik saját bureaujokban dolgoznak. A számfeletti ülnökök eltöröltettek. 
Ezen kivül lesz egy államügyész. Az iktatók és itélőmesterek meghagyatnak. 
Az irodai személyzetből 3ü irnok fog fizetést kapni. Tudósitó azt kérdi: már 
most hol fognak practizálnia kir. táblai Írnokok, midőn nyilvános ülések nem 
lesznek? 

+ (A budai népszinház) örvendetesb jövőt remélhet. A népszínházi 
bizottmány, gr. Széchenyi Ödön elnöklete alatt, 10 tagra egészittetett 
ki, s legközelebb fölterjesztést teend a m. udvari kanczelláriához, hogy 
ez intézetnek már hónapok előtt fölterjesztett alapszabályai megerősit-
tessenek s az országos gyűjtésre az engedély megadassák. De nemcsak 
anyagi, hanem müvészeti tekintetben is segitni akar e bizottmány a nép¬ 
színházon, s azért a művezetést is vezérlendi, a mennyiben a szükséges vál¬ 
toztatásokra, javításokra nézve utasitásokat ad a művezetőnek, átvizsgálja 
a minden két hétre előre elkészített műsorozatot, csak az ő beleegyezésével 
lehet uj tagokat szerződtetni, vagy meglevőket elbocsátani, szóval, a bi¬ 
zottmány mindent megteend, hogy a közönségnek semmi oka se legyen 
panaszra. Reméljük, hogy a közönség, annyi szép igyekezetet, buzgalmat 
méltánylandó, szintén megteendi a magáét. 

+ (Tagosztály miatti zavargások.) A komárommegyei Gutta mezővá¬ 
rosban a birtokrendezés és legelő-elkülönzés miatt már hosszabb idő óta 
folynak a viszálkodások. A békés kísérletek sikertelenek maradván, 600 
emberből álló katonai erő vonult a városba. Midőn ennek fedezete alatt a 
mérnök leütötte zászlaját, ordítva rohanta meg és törte ki azt a feldühö¬ 
dött nép, ugy hogy a katonaságnak tettleg kellett fellépnie. Az izgatók 
befogattak; de a megrohanások negyedóránkint többször megujultak, és 
még asszonyok is vettek benne részt. Most haditörvényszék működik. 

A (Kaposvárott mükedvelötársulat) alakult, mely legközelebb megkez-
dendi jótékonyczélu működését 

© (Elfogatás.) Külföldi lapok irják, hogy Pulszky Ferencz Nápolyban 
elfogatott. 

-|- (Egy kis nyelvkérdési vita.) A „M. Sajtó," mint már emiitők, 
azon hirt közölte, hogy a pesti polg. kereskedelmi testület német nyelvü 
alapszabályai oly meghagyással lőnek felsőbb helyről visszautasítva, misze¬ 
rint azok az ujra hivatalossá emelt magyar nyelvre áttétetvén, ujolag fól-
terjesztendők lesznek. Erre a kereskedelmi testület másodelnöke Vécsey 
Sándor a „P. Napló"-ban czáfolatot tesz közzé, mely szerint, a nevezett 
testület f. é. aprilban nyujtott ugyan be egy kérvényt a helytartótanácshoz, 
de ez magyar nyelven volt szerkesztve és vissza nem utasittatott. Ezen 
idő óta pedig a testület a magas kormányszékhez kérvénynyel nem is for¬ 
dult. E czáfolat ellenében a „Sajtó" ujolag szót emel, megemlítvén, hogy 
előbbi közleményében csupán német nyelvü alapszabályokról volt szó, a 
hogy e miatt az illető kérvény csakugyan visszautasittatott, annak bebizo¬ 
nyítására a „Sajtó" kész az utasitó helytartósági intézvény száma és kel¬ 
tére hivatkozni. Egyébiránt az is tény, hogy a keresk, testület hivatalos 
iratain mai napság is német köriratu pecsétet használ. 

© (Molnár György, debreczeni ügyvéd) mult hó 27-én katonai tör¬ 
vényszék elé állíttatott, állitólag egy adóhivatalnokkal történt összekoezcza-
nása miatt. 

+ (Az erdélyi megyék pecsétje.) Az erdélyi megyék, hatóságok hely¬ 
reállítása után azon pecséttel kezdtek élni, melyet 1849-ben a magyar mi¬ 
niszteriumtól kaptak. Most a főkormányszék e pecsétek helyett ujat met¬ 
szetett, melyeken minden megye régi czimere jelenik meg latin körirattal s 
1862. évszámmal. 

/\ (Különös történet.) A Nagy-Szebenben megjelenő „Telegraful Ro-
manu" beszéli, hogy a Niamtim, moldvai nőzárda egyik apáczáját, a mint 
Drasó falun át utazott, az ottani szolgabiró mint kémet elfogatta, és kihall-
gattatás, itélet és orvosi megvizsgáltatás nélkül a községbiró, esküdt s 
egyik pandúr jelenlétében 25 vesszőütéssel illettette, ugy hogy az apácza ez 
eset után három hétig ágyban fekvő beteg volt. Végül levettették zárdái 
öltönyét, s mezitláb, hajadon fővel, egy ingben űzetett el, s ily állapotban 
kellett a Drasótól három mérföldnyi távolban levő szülőföldjére gyalogol¬ 
nia. Az emlitett román lap hozzáteszi, hogy ez eset a megyei törvényszék¬ 
nél feljelentetett és a vizgálat már el van rendelve. — Tartózkodunk minden 
megjegyzéstől, mert az egész eseményben csupán azt találjuk valószinünek, 
hogy meg fog czáfoltatni. 

-f- (A mit keresett, megtalálta.) Romanu, az erdélyi kir. tábla nem rég 
kinevezett ülnöke, mint emiitők, az esküt a törvényes nyelven letenni nem 
akarván, miután a királyi tábla ez ügybeni határozatát a kormányszék is 
helybenhagyta, — jónak látta, ügyét az udv. kanczelláriához felebbezni; 
minek folytán a főkormányzó ur ő excja is jónak látta, a vonakodó hivatal¬ 
nok fizetését felfüggeszteni. A ki valamely kinevezést elfogad, legyen készen 
az azzal járó kötelességek teljesítésére is. 

© (A Balaton-szabályzás ügye) végre megoldást nyert a mult hó 28-án 
B.-Füreden tartott befejező ülésben, mely ifj. gr. Zichy Ferencz, mint kir. 
biztos, elnöklete alatt tartatván, abban a különféle társulatok igényei és 
követelményei a közjó érdekében egyesültek. Különösen kiemelendő hg. 
Eszterházy Pál hazafias áldozatkészsége, ki unokája, ifj. hg. Eszterházy Pál 
közbenjárására késznek nyilatkozott, hogy 200,000 ft. értékü ozorai malmát 
a hazafias vállalatnak nemeslelküleg feláldozza. A kölcsönös megegyezések 
folytán a kir. biztos, a kivitel módját is azonnal meghatározhatá, s a mun¬ 
kálatok megkezdésére sept. 3-dika tüzetett ki, akkorra rendeltetvéa egy¬ 
szersmind az ozorai zsilipek megnyitása. A szabályzási munkálatokat a 
versenyző öt társulat képviselőiből alakított bizottmány kezeli, melynek 
Pesten lesz székhelye. E társulatok egyike hg. Eszterházy Pált választá a 
nevezett bizottmány tiszteletbeli tagjának. A megegyezett szabályozási 
tervezetből különösen megemlitendő, hogy az elnök a főhangsulyt azon 
elvre fektoté, hogy a Balaton lecsapolása soha; s csak szabályzása fog szó¬ 
ban forogni. A szabályozásnak azon czélja lesz, hogy a Balaton medre tisz¬ 
tántartásával természetes mélységére visszahozassék. A mocsárok le fognak 
csapoltatni s a Sió-patak is a Dunától a Balatonig hajókázhatóvá tétetik. A 
szabályozás költségei 400,000 ftra rugnak, mi az illető társulatok vagyoná¬ 
ból fedeztetik. Az átalános öröm, mit ez ügy befejezte okozott, Füreden ab¬ 
ban nyilvánult, hogy gr. Zichy Ferenczet és hg. Eszterházy Pált fáklyás-ze¬ 
nével tisztelték meg. 

+ (Talált kincs.) Newres basa, a török pénzügyminiszter, palotája 
alsó helyiségeiben 7,500,000 piaszter (egy piaszter mintegy 9 ujkr.) értékü 
régi aranyat talált. Némely pénzügyminiszterek csak is ugy tudnak pénzt 
előteremteni, ha találnak. 

-j- (Rablás.) Somogyból irják az „I. T."-nak, hogy mult hó 22-én 3 rabló 
a berzenczei lelkész házába tört, s miután a cselédséget megkötözték, hoz¬ 
záláttak a rabláshoz. Elvittek 362 ftot, 10—12 ftnyi ezüstpénzt, puskát, 
zsebórát s más tárgyakat. Azután a pinczéből bort hoztak fel, s iddogálás 
közben Patkó (mert mint mondják, ő maga is jelen volt) az asztalon heverő 
„Idők Tanuját" olvasta. De már ettől aztán megszaladtak. 

© (Rejtélyes gyilkosság.) Monor község határában férfi-holttetemet 
találtak, a melyen látható sebekből kétségenkivülinek bebizonyodott, hogy 
rajta gyilkolás követtetett el. A holttetemben Péntek Istvánt, pesti mészá¬ 
rost ismerték fel, ki a pesti marhavásáron monori lakosoktól 4 ökröt vett, 
melyek azonban lopott jószág levén, a tulajdonos reclamatiója folytán ennek 
visszaadattak. Péntek ezért Monorra ment, hogy az eladóktól pénzét visz¬ 
szakövetelje. Valószinü, hogy ezekkel az uton találkozott és ögszezörrenés 
áldozata lett. A vizsgálatok folyamatban vannak. 
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+ (Jótékonyczélu hangverseny.) A lelkes trencséni hölgyek Niczky Fi-
loména grófnő buzdítására egyletbe álltak s sz. István napján a tréncsén-
tepliczi fürdőhelyen műkedvelői hangversenyt rendeztek az irói segélyegy¬ 
let javára. A jövedelem 1200 ft. 

-+- {Egyed Antal apát s duna-földvári plébános) azon sebben, melyet 
a házára rohant rablógyilkosoktól vett, aug. 27-én elhunyt. Benne a m. 
Akadémia munkás tagot s a d,-földváriak 33 év óta közszeretetben állt 
lelkészöket vesztették el. Hogy mennyire megfelelt a boldogult, akár mint 
hazafi, akár mint pap, hivatásának, tanusitja végrendelete is, melyben az 
Akadémiának, a nemzeti szinháznak, a pécsi püspökségi elaggott papok 
alapjának s a Pécsett alapítandó gyermeksemináriumnak külön-külön 1,000 
ftot; a váczi-siketnéma intézetnek 100, a tébolydának 100, a duna-földvári 
kórháznak 300, a dunafóldvári szegény tanulók számára könyvvételi alapul 
100, a kolocsai, bonyhádi s paksi plébániatemplomokra — melyekben egy¬ 
kor lelkészkedett — külön-külön 100 forintot. Ezenkivül keresztgyerme¬ 
keinek 200, szülei és saját anniversariumára 300 és néhai t. Szórát József 
anniver8ariumára 100 frtot. Magyar könyveit egy Duna-Földvártt alapitandó 
iskolai könytárnak hagyá, hagyományozván ennek alapjául még 100 ftot is. 
Többi könyveit a plébániának hagyta, kivevén a németeket, a melyekre ezt 
irta : „eladassanak." Fennmaradt többi jószágát pedig, melyet 5,000 ftra 
becsülnek, a d.-földvári plébániatemplomnak hagyományozta. — Áldás 
emlékére! 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, aug. 29. „Parlagi Jancsi." Népszínmű 3 felv. Ezt csak szük¬ 

ségből rántották elő a „Szeleburdi" helyett, melyet Szerdahelyinek közbe¬ 
jött betegsége miatt kellett elhalasztani. Az előadást, kivált ha még a 
készületlenséget is számbaveszszük, a sikerültek közé kell soroznunk. A 
czimszerepet Némethy adta, s különösen énekével általános tetszést vivott 
ki. Munkácsi Flóra „Széppatakinét" s Szilágyi Sándor a nagyatyust jelesen 
személyesítek. Eötvös Borcsa, Réthy, Szilágyi Béla és Benkő is jól tölték 
be kisebb szerepeiket. 

Szombat, aug. 30. Brenner Jenni föllépteül : „Dinorah." Opera 3 felv. 
Meyerbeertó'l. A vendégmüvésznő, ki iránt a közönség lelkesedése minden 
fölléptével erösbödött, ma utólszor lépett fől. Az előadás átalában szabato¬ 
san folyt le. Brenner Jenninek legjobban sikerült árnyékjelenete. 

Vasárnap, aug. 31. „A szép juhász." Népszínmű 3 felv. Szigetitől. 
Sokszor meg volt már irva, hogy e darab egyike a gyengébb eredeti szín¬ 
műveknek, s a szerző többi műveihez épen nem méltó; hanem azért az igaz¬ 
gatóság jónak látja, néhanéha elővenni, hogy miért? nem tudjuk, de hogy 
akárhány jobb vasárnapi darab áll rendelkezésre, azt tudjuk. Az előadás 
szorgalomról tanúskodott. Legjobban tetszettek az énekrészek. 

Hétfő, sept. 1. „Szeleburdi." Vigjáték 3 felv. A czimszerepet Szerda¬ 
helyi adta. 3-ik felvonásbeli monológjában kevesebb komolyságot óhajtot¬ 
tunk volna. Közönség türhető számmal. 

Kedd, sept. 2. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti opera 3 fel. Doppler 
Ferencztöl. „Ilkát'- Markovics Ilka adta, igyekezettel, de nem teljes siker¬ 
rel. Hofbauer Zsófia szabadságideje letelte után ma lépett föl először. A 
közönség sokszor kihítta. 

Szerda, szept. 3. „Port a szemébe." Vigjáték 2 felv. „A nyolczadik 
pont." Vigjáték 1 felv. 

Csütörtök, szept. 4. „Férj az ajtó elött.1- Operette 1 felv. „Fortunio 
dala." Operette 1 felv. 

Bndai népszinház. 
Aug. 29. „A két huszár." Bohózat 3 felv. Ez már a huszonharmadik 

díjmentes népelőadás volt. 
Aug. 30. „A lowoodi árva." Dráma 3 felv. A mellékszerepek gondat¬ 

lanul voltak személyesítve. 
Aug. 31. „A csikós." Népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 
Szept. 1. „Ör. Szapáry, vagy : Budavár visszavétele." A karzat egé¬ 

szen megtelt s a darab hazafias phrasisait sokszorosan megtapsolta. 
Szept. 2. „Eljegyzés lámpafénynél." Operett 1 felv. „Angolosan." Vig¬ 

játék 2 felv. Ebben Molnár művészi, — amabban Molnárné és Harmath 
Emma életteljes játéka érdemel dicséretet. Az operette végén a bordalnál, 
midőn Zádor, a népszínházi bizottmány uj elnökére gr. Széchenyi Ödönre 
köszöntötte a poharat, a szépszámu és diszes közönség lelkesült tapsok¬ 
ban tört ki. 

Szept. 3. „Don Caesar de Bazan." Vigjáték 5 felv. A czimszerepet 
Molnár adta, helyes ábrázolással. Szépné (Mariána) hidegen, Simonyi (Don 
José) kedvetlenül játszott. 

Szept. 4. „Stern Izsák" vagy : „Egy a mi népünkből." 

Szerkesztői mondanivaló. 
6175. Léva. L. J. A levelet átadtuk kiadó-hivatalunknak. 
6176. Orgona-koszom. A barlang. Olyan messze esnek a költészettől, mint 

Makó Jeruzsálemtől. 
6177. Pest. R. J, A lapba fölveendő mindennemü közlemény megitélése csupán 

a szerkesztőséget illeti. 
6178. Pápa. T. D. Mig a czikket nem olvastuk, nem szólhatunk hozzá. A szer¬ 

kesztőség, mely minden közleményért egyedül felelős, mások itélete után nem indulhat. 
6179. Jelen, jövö, mult. Gyenge versemény. 
6180. Pusztnszer. Egy-két verselési hibát leszámítva, csinos vers. Kár, hogy oly 

régi formában van irva. 

6181. Folyam-parton. Azt mondja ön versében : „A hold sugara átpirul." A pir 
a halványságnak épen ellentéte, a holdnak pedig halvány világa van. Vagy tán ott a 
„folyam-parton" bécsi rongyot használ a hold kisasszony? 

6182. Komárom. R A. Hasonló közleményeket fel szoktunk használni. 
6183. Székesfehérvár. L. S. Hogy mikor kerül a sor az illető czikkre, azt mi 

magunk sem tudjuk. Effélékkel nagyon el vagyunk halmozva. 
6184. N.-Zerind. K. K. A szép rajzot köszönettel vettük. Várjuk a szöveget is. 
6185. Mnrányalja. B. G. Sem egyiket, sem másikat minden jó szándékunk mellett 

sem tehettük. 
6186. Jánosi. K. I A kivánt módon előfizetni lehet 

SAKKÜÁTÉK. 
141-ik sz. feladvány. — Rothfeld Józseftől (Parabutyban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 136-ik számu feladvány megfejtése. 
(Báro Meszéna Istvántól Nagy-Váradon.) 

Világos. Sötét. 
1) V h 8 — a 8 B g 6 — g 4 
2 ) V a 8 — e 4 f B g 4 - e 4 : t 
3) d 3 — e 4 : tetszés szerint. 
4 ) H h 4 — f 3 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagy-Marján : Beőthy 
Maris. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Para¬ 
butyban : Rothfeld József. — Szabadkán : Markovics Samu. — T.-Sz.-Miklóson •• Frankl 
X. Pesten : Cselkó György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Jánosiban : Keszler István. 

Rövid értesítések. Sz.-Mihály : A másik feladványban Világos négyféle első 
lépés között választhat, melyek közöl az egyik három lépéses mathoz vezet. — Nagy¬ 
várad : B. M. I. Becses sorait Tettük. A 137. és 138. feladványt ujra figyelmébe ajánljuk 
önnek. —Andráshida : L. és Jánosi : K. A 138. feladványban H h 5 — f 6 oly lépés, mely 
igen gyakorlott játékosokat is jégre visz. Egyetlen menekvés ellene F e 8 — b 5. 
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T A R T A L O M . 
Bojári Vigyázó Antal József (arczkép). T. G. — Tiszai kép. Fejes István. — Nán¬ 

dorfehérvár multja (folytatás). Csuti Zsigmond. — Magyarországi és erdélyi bányahelyek 
(folytatás, 2 képpel). — Elefántvadászat Afrikában (képpel). — A haj. — Történelmi 
kalászatok (vége). Lehoczky Tivadar. — Szerek a hangyák ellen. — Dr. B. L. — A régi 
rómaiak öltözéke. Báttaszéki.— Tárház : Levelek a londoni kiállitásról. XIV. Dr. Tőkés. 
— Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz¬ 
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Baleset, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti 
szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti naptár. 

|^£» Melléklet: Elöfizetési fölhívás Hartleben K. A. pesti könyvárus 
olvasó-tára V-ik sorozatára. 

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

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

37-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, september 14-én 1862 

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

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

Gáspárik Kázmér, váczi nagyprépost. 
A magyar kath. egyház egyik népszerü főpapját mutatjuk i vendégszeretetet folytonosan gyakorolja; hogy egyes szegényebb 

be olvasóinknak. Gáspárik Kázmér, született 1784. sept. 11-én a sorsú családok vagy ezeknek iskolás gyermekei iránt kifogyhatlan 
szent-endrei szigetség Pócsmegyer helységében, hol atyja, gróf a jótékonyságban; hogy minden jó és hasznos ügynek buzgó pár-
Eszterházi Kázmér tiszttartója volt. Már serdülő korában igen tolója és tettleges gyámolitója; gazdag könyvtárát még most is 
szerény magaviseletü levén, ritkán vett részt gyermektársai hiu folyvást szaporitja; a jelesebb tanulóknak hasznos könyveket osz-
mulatságaiban, üres idejét inkább olvasással tölté el, minélfogva j togat, melyek száma már megközeliti a 900-at; — ha, mondjuk, 
szülői is azon voltak, hogy csendes vérü s tanulni szerető fiukat a mindezeket figyelembe veszszük, csodálnunk kell, hogy szerény 
lelkészi pályára készitsék elő. jövedelméből még nagyobbszerü áldozatokat is tehetett. 

Elemi és algymnasialis iskoláit Korponán, hol atyja késöbb j Ki ne emlékeznék az országos hirü váczi székesegyház körül , 
városbirája volt, a többit pedig Váczon végezé, hol 1801-ben a : létezett sáríészekre és pocsolyákra? melyek amellett, hogy az 
papnöveldébe fölvétetvén, a clerikát ritka szorgalommal, elöljárói j egyház díszéből sokat levontak, különösen öszszel és tavaszszal a 
nagy megelégedésére végezé. híveket is hátráltatták a templomba járásban, söt a közel lakók-

1807. sept. 20-án pappá szenteltetvén föl, segédlelkészi minő-; nak még egészségét is veszélyeztették. Ezeket látva a gondos 
ségben csupán két évet töltött, 
előbb Czegléden, azután pedig 
Nógrádban, honnan mint kitünö 
egyéniség, 1809-ben a váczi püs¬ 
pöki udvarhoz iktatónak áttétet¬ 
vén, ugyanott 1812-ben titoknoki 
állomásra emeltetett. 

E diszes tisztet — saját hát¬ 
rányára — oly ügyesen viselé, 
hogy a püspöki udvar alig tudta 
nélkülözni; innen van, hogy csak 
15 évi fáradozásai után, 1827-ben 
lőn a váczi káptalan tagjává s 
egyszersmind a székesegyház fő-
esperesévé kinevezve. 

Az 183%. és 1839/40. évi ne¬ 
vezetes országgyüléseken, mint 
követ, a váczi káptalant képvi¬ 
selte; végül 1850-ben, fokonkénti 
előléptetések mellett, a nagypré¬ 
posti méltóságra emeltetett, mely 
állásban kitünö tudománya te¬ 
kintetéből püspökhelyettesnek lön 
kinevezve. Különösen ritkítja pár¬ 
ját a latinságban, minek fényes 
jelét adá élemedett korában is, ne¬ 
vezetesen a Roskoványi és Peitler 
váczi püspökök beiktatása alkal¬ 
mával tartott üdvözlő beszédei¬ 
ben. Ezekben kifejtett ékesszó¬ 
lása minden szakértőt meglepett. 

Ha meggondoljuk, hogy ez 
főpap saját házánál a magyar GÁSPÁRIK KÁZMÉR, VÁCZI NAGYPRÉPOST. 

főpap, s meggyőződve arról, 
hogy az, kit inkább illetne e baj 
orvoslása, figyelemre sem mél¬ 
tatja : szakértőkkel tervet és költ¬ 
ségvetést készittet, számba veszi 
biztos jövedelmét és nélkülöz-
hetlen kiadásait, s ugy találja, 
hogy pár évi megtakarítás után 
előteremtheti a szükséges össze¬ 
get. Tétovázás nélkül megkez¬ 
dette tehát a munkát, s eredménye 
lön : a fóegyház környékének tisz¬ 
tasága, minek állandósítása vé¬ 
gett a mellék-, névszerint a para¬ 
dicsom- és harangozó-utezák kikö-
veztetvén, a csatornák oldalai gra-
nit-oszlopokkal d isz i t te t tek föl, 
ugy hogy az egykori sárfészek 
jelenleg a város legtisztább, leg¬ 
szebb részét teszi. E nagyszerü 
áldozat elismeréseül a város, de¬ 
rék főpapja nevét megörökítendő, 
a harangozó-utezát Gáspárik-ut¬ 
czának határozta elneveztetni. 

Még alig készült el e nagy 
munka, s már ismét egy ujabb 
áldozatra határozta el magát Az 
ő munkásságának köszönhető 
azon diszes kut is, mely az előke¬ 
lőbb közönség által annyira ked¬ 
velt s nyáron át sürün látojj 
tött löházban, friss és egészséges,-^ 
itallal látja el az ott mulatókat * 

I 


