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Apríl 2. „István, első magyar király" Eredeti szomorujáték 5 felv. 
Dobsa Lajostól. E darabot még mindig újnak jelenti a szinlap; vájjon mikor 
lesz nem uj ? 

April 3. „Aggteleki barlang." Népszínmű 4 felv. 

SAKKJÁTÉK. 
119-ik számú feladvány. — Gold Samutól (Kövágó-Örsön). 

Sötét. 

f g b c d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 114-ik számú feladvány megfejtése. 
(Rothfeld Józseftől Parabutyban.) 

Sötét. 
K d 5 — e 6 A) 
K e 6 — d 5 
K d 5 — e 4 : 

1) 
Világos. A) 

2) H d 3 — f 4 f 
3) H g 8 - f 6 | 

Sötét. 
F h 2 — e ö 
F e 5 — f 4 : 

tetsz. sz. 

Világos. 
1) H h 6 - • g 8 
2 ) V a 4 - e 8 t 
3 ) V e 8 — e 4 f 
4 ) H g 8 — f 6 4: 

Helyesen fejtették Uieg. Veszprémben • Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Kövágó-Örsön : Gold Samu. — Pesten : Cselkó György — Pasztán : 
Kovács Zsigmond. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Jánosiban : Keszler István. 
— B.-Újvároson : Kovács Lajos.— Poroszlón : Nyilas Alajos.— Kis-Endrödön : Dombay 
Gáspár. 

Rövid értesítések. Parabuty : R. J. Mint önnek későn vett leveléből meggyő¬ 
zödtünk, ön a 112-ik feladvány megfejtését helyesen küldötte be. A feladványt köszönjük. 
— Kis-Endró'd : D. G. A 117-ik feladvány ugy a mint közölve van, hibátlan, s meg¬ 
fejthető. 

20-ik számú játszma. — (Evans-csel). 
RÉCSI EMIL tanár és SZÉN között. 

(Egyike azon játszmáknak, melyeket az elhunyt legnagyobb magyar sakkista, Szén , 
több nyert játszma után elvesztett Átvettük a „Berlini sakk-ujság"ból.) 

Világos (Récsi). 
1) 
2 ) H 
3 ) F 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) F 
11) 
12) F 
13) II 
14) K 
15) H 
16) H 
17) 
18) H 
19) H 
20) 
21) B 
22) B 
23) B 
24) 

e 2 — e 4 
g l - f 3 
f 1 — c 4 
b 2 — b4 
c 2 — c 3 

0 — 0 
d 2 — d 4 
c 3 — d 4 : 
h 2 - hS 
c 1 — a3 
d4 — dö 
e 4 — d 3 
b 1 — c S 
g l - h l 
c 3 — e 2 
f 3 — e ö : 
f 2 — f 4 
e 2 — f 4 : 
f 4 — e 6 
d ő — e 6 : 
f 8 — f ő 
d 1 — e 2 
a l — f 1 
e 4 — e 5 

Sötét (Szén). 

H 
F 
F 
F 

F 

II 
H 

H 
H 

F 
F 
V 
H 
F 
F 
F 

e 7 — e ő 
b 8 — c 6 
f 8 — c 5 
e ő - b 4 
b 4 — c ő 
d 7 - d 6 
e 5 — d 4 
c ő — b 6 
h7 —h6 
g 8 - e 7 
c 6 — a ö 

0 - 0 
f 7 - f 6 
e 7 - g 6 
g 6 — e ő 
f6 - e 5 : 
e ö — f 4 : 
b 6 —e 3 
c 8 — e 6 : 
d 8 — e 7 
a 5 — c 6 
e 3 — d 4 
d 4 — f 6 
f 6 — e ö : 

Világosnak e kitiinö szép lépése nagy ki¬ 
számításról tanúskodik. Ha Sötét a Hu¬ 
szárral üti, egy Bástyáért két tisztje vész. 

Világos (Réosi). 
25) V e 2 - e 4 
26) B f 5 — f 6 : 

Sötét (Szén). 
B f 8 — f 6 

g 7 - f 6 : 

Sötét csak a gyaloggal ütheti, különben 
két lépésre mat. 

V e 

h 6 : 
— f 7 

27) F a 3 - c 1 
28) V e 4 — h 4 
29) V h 4 — g 3 
30) B f 1 — f 6 
31) F c 1 
82) B f 6 
33) F h 6 
34) F d 3 
85) F h 7 
36) h a 
37) 
38) 

F e 
H c 
l 8 
B a 
H e 

7 - g 7 
7 - g 3 
ő - g 3 
6 — e 7 
3 — e 5 
8 — e 8 
7 — d ő g 

- h 7 f 
— f ő 

a — h 4 
h 4 —h 5 

F f ő —h 7 f 

K g 8 — h 8 
F e ő — g 7 

39) F h 7 — g 6 
40) F g 5 — c 1 
41) h 5 — h 6 
42) g 2 - g 4 
43) g 4 - g ö 
44) F g 6 — f 5 
45) F f 5 — b 1 
46) g 5 - g 6 
47) F b 1 - g 6 : 
48) e 6 — e 7 

*' 8 
K g 

g 
7 - f 8 
8 — h 8 
8 — e 7 
7— f 6 
7 — c 5 
ő — c 4 
6 — e ö 
5 — e 7 

b 7 —b ő 
e 7 - g 6 : 
d 6 — dö 

(Föladja). 

f 
F e 

c 
c 

F f 
H d 

H 

XIX. sz. feladv. —Bankos Károlytól (Kun Szent-Miklóson). 

B 
c2. 

B 
a 1. b 3, b 6. c 5. b 4. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

i 
b 7, c 6. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5970. Berlin. Magyar egylet. Mint lapunk mai számának illető rovatából láthatják 

önök, az Akadémia palotájára szánt adakozás szerencsésen kezünkhez érkezett. Adjon 
Isten ezer annyit érte ! 

5971. Kun-Sz.-Miklós. M. G. Az érdekes közlemény a jelen számba már későn 
érkezett. Legközelebb adandjuk. 

5972. Szép Rihéza. Mihelyt .rákerül a sor, közölni fogjuk. A bánsági tájak, 
gyárak, ipartelepek stb., különösen az oraviczai kőszéntelepek s bányák rajzait s leírá¬ 
sait kérjük mielőbb kezünkhez juttatni. Szives közremunkálásaért fogadja ön köszö¬ 
netünket. 

5973. E-ben. O. K. Nem vehetjük semmiféle hasznát. 
5974. A magyar stb. Halljuk a szép szót 

Szittya vér foly ereimben 
Aczél izmok dagadnak, 
Vihar rongált kezeimben, 
Magyar dalia vagyok. 

Az ember nem tudja, mitől féljen jobban ; 
rimeitől? Valóban kár azokat a „dagadó aczél izmokat" ily hálátlan munkára pazarolni. 
Kérjük, ne is í'áraszsza magát többé ily küldeményekkel. 

5975. A győzelmi est. A műnek most már szokatlan külformája sokat árt a 
komoly tárgy hatásának, s azt inkább ártatlan játékkint tünteti fel. 

5976. Mezőtúr. T. S. Nem nekünk való az a „kis megkülönböztetés." Először 
mert átalában nem foglalkozunk a tárgy ezen oldalával; másodszor pedig, mert annak 
előzményei nem lapunkban folyván, a ezikk olvasó-közönségünk legnagyobb része előtt 
érthetlen is volna. Ott kellene folytatni, a hol eddig kérődztek felette. 

5977. Hegöl. H. József. Nem értjük a hosszú levél tartalmából, mi tulajdonképeo 
az ön kívánsága. A P. U. egy korábbi számáról van benne szó, de ki nem süthetjük, 
melyikről, s minő tárgyú czikk az, a mit ön keres. Kérjük ezt röviden s világosan meg¬ 
írni, s a kívánságot, ha lehet, szívesen teljesítjük. — Az ajánlott „Szent énekeskönyv"-
nek lapunkban semmi hasznát nem vehatjük; a magánbuzgóságot pedig máskép, 
végezzük el. 

Ha hazám vész fenyegeti 
Büszkén ütök bárdomra, 
A magyar megvédelmezi 
Azt mindenkoron tudtomra stb. 

a „magyar daliától"-e, vagy az ö rósz 

Hó- JKatholik.es Protest. 
és betinap I naptár 

Április 
Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

E 5 Jud. C. E Jud. 
Szaniszló 
Dénes püsp. 
Dömötör v. 
Ezehiel prof 
Leo p. Izsák 
Gyula p. 

Hermín. 
Dénes 
Dömöt. 
Dániel 
Leona 
Gyula 

Gör.-orosz 
naptár 

Márcz. (ó) 
25G5Gy.o. 
26 Gábor 
27 Matrona 
28 Hilárion 
29 Márk 
30 Klimakus 
31 Hypatius 

Izraelit, 
naptar 

£ Hold-

Nisan 
6 Égike 
7 Herm. 
8 Dénes 
9 Döme 

10 Dani 
11 Leonka 

ó. ó. p 
9 30 

10130 
11 35 
12 45 

1 56i 
8 í>j 
4|2öl 

50 
80 
4 

3S 
2 59 
3 22: 
3i46 

Holdnegyed : ~§) Első negyed 7-én, 1 óra 29 perez este. 

T A R T A L O M . 
Az aradi önkéntes polgári tüzoltó-kar (képpel). — Borozás közben. Tompa Mihály 

— A debreczeni kastély.. Jókai Mór. — A mai görög nemzet. — A kirgizek (képpel). — 
Ajnácska (képpel). — A meleg italokról (vége). Dr. S. J. — Kép az eskimó életből. — 
Magyar népmondák (folytatás).— Déés város középületei. III. (képpel) — Az epigramm 
magyar nevéről. — Egyveleg. - Tárház : A „Nöuralom", Szigligetitől: — Irodalom és 
és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — 
A magyar Akadémia palotája. — Nemzeti színházi napló. — Budai népszinház. — Sakk¬ 
játék. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Elöíizeté8i fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
évnegyedi és félévi folyamára. 

Előfizetési föltételek : 
Mind a két lapra április—júniusra 2 ft. 50 kr. 

„ „ „ április—septemberre 5 „ — „ 
Csupán Vasárnapi Újság félédre 3 „ — „ 
Csupán Politikai Újdonságok félévre 2 „ 5O „ 

A Vasárnapi Újság és Pol. Újdonságok k:adó-hivatala 
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

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

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

15-ik szám. 

Pest, április 13-án 1862. 

Kulisseky János és az erdélyi biztosító társulat. 
illőre látjuk, hogy e lap olvasóinak tán nagyobb része, ama, 

nevet olvasván, azon kérdést teszi : ugyan ki ez ismeretlen arcz, s' 
miként foglal itt helyet ? ' 

E férfi a kölcsönösség elvén alapuló „jég- és tüzkármentesitő 
erdélyi társulatnak'' tizennyolez évtől fogva igazgatója. Nézetünk 
szerint ebben mindkét kérdésre meg van adva a felelet. '' 

Mint a harezban forgott katona, ha kérdik tőle, miért kapja 
nyugdíj garasát, sebére mutat s önérzettel mondja: ime, ezért! 
ugy nekünk is e férfi ismertetése indokolásául elég annyit mon¬ 
danunk : „öt e szerény kitüntetésre, ama társulat megalakitása s 
ily hosszas ideig fentartása által szerzett érdemei teszik méltóvá!" 
Mert ama társulat megalakulása Erdélyben a bécsi és milánói s 
később trieszti hasonló társulatok gyámsága alóli önemancipa-
tiónk, a hazai erőknek az egyesü¬ 
leti munkásság terén önálló nyi¬ 
latkozása s jövendő fejlődése elvét 
képviselte, és azon tanulságos pél¬ 
dabeszédnek : „segits magadon s 
Isten is megsegit" — nemzetünk 
vérébe átmenését jelezte, tehát va¬ 
lóban korszakalkotó esemény volt. 
Ez esemény és napjaink közt tizen¬ 
nyolez évi időköz áll, s ez időszak 
— boldog Isten! — mennyi izzasztó 
munkának, e társulat mezőgazda¬ 
ságunkon való mily jótékony ha¬ 
tásának, s efelett száz meg száz ki-
állott csapásnak történeteit fog¬ 
lalja magában. 

A már ma terebélyes tölgy 
nemes magvát Erdély előrelátó fő¬ 
urai vetették el honfitársaik s osz-
tálysorsosaik szivében; de a ki azt 
már csirájában ápolni, öntözni kez¬ 
dette, s jövő életrevalóságában 
helyezett rendithetlen hittel min¬ 
den ellenséges befolyástól védvén, 
gyakorlati ügyessége s el nem 
altatható lelkiismeretessége által 
nagyra növekedni segité, az nem 
más, mint az előttünk álló férfi 
volt. 

Tudjuk, hogy a világ nagyon 
is szigorú az anyagi irányú vál¬ 
lalatok alkotói s fentartói iránti 
Ítéletében; tudjuk, hogy mint az 

K U L I S S E K Y J Á X O S. 

elmúlt századok drága selyem- és szőrszövetei ezüsttel és arany¬ 
nyal vannak átverve : megforditott viszonyban ugy vannak az 
anyagi vállalatokban a szellemi, nemesb rugók és érdekek közé 
száz meg százképen folyondárként beleszőve, úgyszólván azokkal 
együvé nőve, a haszon és önérdek durvább szálai. Azonban azthisz-
szük, hogy miután semmiben, a mi emberi alkotás, a két érdek 
egymástól teljesen el nem választható, s miután amaz elv : méltó 
a munkás illő jutalmára — világszerte el van fogadva, bármely 
anyagi irányú, üdvösnek tapasztalt intézettől vagy egyesülettől 
részvétünket, alkotó- s fentartóitól elismerésünket épen ugy meg 
nem vonhatjuk, mint azoktól, a kik szellemi és erkölcsi müveket 
alkotnak. 

Ezek azon tekintetek, melyek minket — több társulati tagtól 
is arra figyelmeztetve lévén — e 
férfinak e lap olvasóival való meg¬ 
ismertetésére bírtak. 

Született 1814. október 14 én. 
Atyja dobokamegyei, dellőapáti kis 
birtoku nemes; az 1809-iki nemesi 
felkelő seregben zászlótartó volt. 
Az 1816 — 17-iki szükség idejében 
Bukovinában, Pozsorita nevű falu¬ 
ban lakó özvegy rokonukhoz köl¬ 
töztek, a ki postamesterségi teen¬ 
dőivel az atyát bizván meg : a fiu 
az alsóbb iskolákat Szucsáván, a 
gymnasialisokat Csernoviczban vé¬ 
gezte 1831. Egy évig kamarai 
szolgálatban volt, de a honvágy 
1832. az egész családot ismét Er¬ 
délybe ^ m e g y e i kis jószágukba 
hozta vissza. 

Az ifjú Kolozsvárra húzódott 
s itt maga német nyelvből és 
számtanból órákat adván, ezzel 
kereste kenyerét, s egyszersmind 
a latin nyelv és felsőbb mathesis 
megtanulása végett a kir. lyceumba 
járt be, sőt külön órákat is vett, 
— az algebra, chemia és termé¬ 
szettudományok lévén kedvencz 
tanulmányi tárgyai. 

1834. a helybeli postahiva¬ 
talnál kért és nyert alkalmazást 
melynek tulajdonosa t&'tű£'eWem 
biztosító, nyerészkedésrh^rhlupüo$ 

Kilenczedik évi folyam. 
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első ausztriai, valamint a kölcsönösség elvén nyugvó s jég ellen biz¬ 
tosító milánói társulatok fö agy vivője volt, s mindkét társulat 
ügyeit e foglalkozáshoz hajlamot mutató uj tisztviselőjére bizta, a 
ki azokat oly sikeresen igazította, hogy pár év múlva a toké- és 
jövedelem biztosító bécsi társulat öt saját önálló ügynökévé, kevéssel 
később 1842. a más két társulat is foiigyvivőjévé nevezte ki. Ek¬ 
kor postai hivataláról lemondván, egész erejét s idejét a biztosí¬ 
tás különböző ágainak alapos tanulmányozására fordította, s igy 
készült előre jövő hivatására. 

Ezalatt a milánói társulat részint alapszabályainak szerkeze¬ 
tében, részint a kezelési és végrehajtási szervezetben levő hiányok, 
az ausztriai ellenben az átalános politikai viszonyok s nemzeti köz¬ 
érzület megváltozása miatt naponkint hanyatlani kezdvén, azon 
óhajtás pedig : vajha Erdély is önerején tudna egy, a kölcsönösség 
elvére alapítandó társulatot állít ni, mindinkább és nagyobb mér¬ 
tékben kifejlődvén, — idősb gróf Bethlen János és gróf Teleki 
Domokos indítványára s a nemesség csaknem egyetemes gyámo-
litása mellett egy ily társulat alakitásának eszméje nyilván meg 
lön pendítve, s a mellette való törvényes agitatio elkezdődött. 

A hazafiak figyelme a már jóformán ismert Kulissekyre for¬ 
dult. Öt kérték fel az előmunkálatok, számitástételek és alapsza¬ 
bályok iránt tervadásra. 0 meleg rokonszenvvel fogadta az eszmét, 
hálával a bizalmat, s az alapszabályok a nevezett két gróf foly¬ 
tonos gyámolitása mellett nemsokára elkészültek, választmányilag 
megrostáltatván, felsőbb helyre terjesztettek, s ott megerösittet-
vén, s a társulat azonnal alakulván, munkálkodását 1844-ben 
elkezdette; elnökökké a nevezett grófok, igazgatóvá a közbizalom 
által az alapszabályok tervezője neveztettek. 

Természetes, h gy ily merőben uj s hazánkfiai előtt szokat¬ 
lan munkássági téren a kezdet nagy nehézségekkel járt. Eleinte a 
beruházási és igazgatási költségeket is az igazgatónak kellett 
saját felelősségére megszerezni. Maga évekig dij nélkül szolgált. 
A társulat csak 1847-ben tudott önerején megállani, egészen 
fedezhetve:i kiadásait, s már 1848—49-ben ismét alapjaiban meg 
lön ingatva. 

A mint valamennyire múlni kezdett ama kábultság, melybe 
1849—50-ben hazánk sülyedve volt : Kulisseky rögtön kedvencz 
intézete újból megalakításához fogott. Szerencséjére neki s a hon 
becsületének, a gondviselés ekkor is adott mellé egy erős gyámolt, 
az áldozni minden szépre és hasznosra kész gr. Mikó Imré-ben. És 
ez nagyon is jókor jött, mivel a megyei kölcsönös jég- és tüzkár-
mentő-társulatok életét a behozott absolut kormányzási rendszer 
— a marosszékin kívül — rendre mind elölte. 

A szabályok módositva lőnek, még pedig oly formán, hogy 
ezután — a mi az első időszakban nem ugy volt — a részvényesek 
kárát teljesen lehessen fedezni A régi beruházást részint a fórra 
dalom, részint a segédforrások nemléte rendkívül leapasztván : az 
ujat ismét az igazgató saját felelősségére teremtette elő, s igy lön, 
hogy az intézet 1850. uj pályáját ifjú erővel, újult remények közt 
ismét megkezdette. 1851. munkakörébe vette a tűz elleni biztosí¬ 
tást; eddig ugyanis csak jég ellen biztosított, 1857. a letéteménye 
zést, azaz ha valakinek heverő pénze volt, beadta a társulat pénz¬ 
tárába, s mikor rászorult, néhány napi hirtétel mellett 4 száztóli 
kamattal kaphatta vissza. Most ismét az életbiztosítás ügye van az 
érés azon pontján, hogy nem sokára életbeléphet. 

A társulatnak 1844-ben biztosítási egész tökéje tett 45,000 
forintot, mi mostanig tizenegy millióra növekedett, AZ intézet mun¬ 
kakörének terjedésével, életéveinek szaporodásával arányban ter¬ 
jed népszerűsége, szaporodik részvényeseinek száma s a biztosítási 
tárgyak értékösszege. Jó hírneve van az egész birodalomban, sőt 
azon kivül is. 

Ugy hiszszük, hogy ez ide-tova húsz éves egyesület csak 
díszére válik Erdélynek, a hol az anyagi irányú egyesületek eddig-
elé oly nehezen tudtak gyökeret verni; s a kis ország, a mig egy¬ 
felől ezután is háladatos hűséggel ápolja és védi a fát, melynek 
árnya mezőgazdasági érdekeit a két legpusztítóbb elem csapásai 
ellenében annyi év óta védelmezi, ugy másfelől e lap olvasói s 
társulatunk tagjai e nyilvános elismerést azon becsület-levél gya¬ 
nánt tekintik, melyet ama fa hü őre,mint hajadon a koszorút, ugy 
kiérdemelt. A. 

A serkei várhegyen. 
Ködös, homályos őszi tájék 
Fölött magas hegyen megállék, 
Hol egykor büszkén álla a vár . . . 
S most romjának is romja van már, 
S a szent kövek — miket, ki tudja 
Mikor s kik hordtak e magasba? — 
Szolgálnak most az unokáknak 
Lenn a völgyben mint törpe házak. 
Várpalota most törpe kunyhó : 
Lám, lám, a sors mily változandó! 

Ködös, homályos a táj képe, 
A völgybe csend, a völgybe béke . . 
Hol a Rimának gyors futása 
Kövér mezőn mély partot ása, 
És a parton sok falu tornya 
Fényli.';, fehérlik, szélyel, sorba, 
A mint az őszi nap világa 
Itt vagy ott egy sugárt lop raja; 
S mig nézem ezt szent ámulattal, 
Lelkemre is köd száll le halkal. 

I Körüljárom a bérezi fészket . . . 
i Oh vasidő, oh zord enyészet! 
Mielőtt négy század lejára, 
Még e helyen fal s torony álla, 
Es hangzott a csatakiáltás, 
Midőn Giskrát itt vívta Mátyás. 
Innen nézett Lorántfi György le 
A szép mosolygó Rimavölgyre, 
És felesége, Szécsi Anna, 
Hét magzattal enyelgve, dalivá. 

Itt volt a sáncz, itt volt a bástya, 
S az ivadék tőből kiásta, 
Itt volt az ut, benőtte a fű . . . 
Oh a természet magához hű; 
Mit minden elhagy . . . ékesíti, 
Zöld szőnyegét reáteriti; 
Repkényt futtat sötét romokra, 
Düledéken cserjéje, bokra . . . 
S beszélvén a mulandóságrul 
Öszszelre gyep, lomb összesárgul! 

Most hol vannak . . . az őr, az ágyú, 
Lengő zászló a vár fokáról ? 
A fegyveres nép hova szélyedt, 
A harczi zaj, a hősi élet,* 
És a dicsőség merre szárnyalt, 
Mely egykor itt lakott, eláradt? 
Kérdem : de hajh, bár merre menjek . . 
Apró, mohos kövek felelnek, 
És fájdalom kél szivbe', főbe', . . . 
Csak vissza innen, le a völgybe! 

A debrecieni kastély. 
Irta JÓKAI MÓR. 

Soós Miklós. 

M á s o d i k r 
(Foljlalás.) 

e s z . 

Szulali fölszedte magát a földről, s négykézláb bemászott a 
tündérek teremébe, a hol nem talált senkit. És azonfelül még 
semmit. 

Hanem hiszen igy szokták azt a tündérmesékben is mindig. 
Eleinte csak egy romladék, a négy salétromverte fal között rok¬ 
kant tölgyfa aszta], a kandalló tetején ül egy magányos bagoly, 
hanem azután egyszerre átváltozik a bagoly szárnyas dzsinné, a 
terem fénylik a drágakövektől, az asztal görnyed a halmozott 
kristályserlegek, aranytálak terhe alatt, s a kandallóból tündérvi¬ 
lági kapu lesz, melyen seregével lépnek elő Majmuna és a kigyó-
királyné, meg a beszélő fák tündérei. 

Egyszerre nagyot csattant a háta mögött, Szulali ijedten for¬ 
dult hátra. Hát biz ott a nagy szél csapta be a háta mögött az 
ajtót. 

Szulali ezt nem vette tréfára, hogy az ember háta mögött az 
ajtót betegyék s hozzálátott, hogy azt újra kinyissa. Ez azonban 
sehogysem sikerült. Nem bírta semmi erővel és fortélylyal a kilin¬ 
cset lenyomni, vagy elfordítani; pedig próbálta húzni is, tolni is, 
rázta, emelte az ajtót, de az csak nem nyilt ki neki. 

No most innen ki nem lehet menni többet! Az ablakokon erős 
keresztvasak, a tündérek megfogták a vakmerő betolakodót. 

Szerencsére itt van még a kandalló, annak kürtője van, azon 
megint ki lehet jutni a levegőre. Ott ugyan mérges zivatar van; 
de szebb az mégis a bezárt ajtónál. 

A kandalló hátlapja korommal volt fedve, feneke hamuval 
tele, a hogy legutoljára melegedtek nála. Szulali a keresztvasakon 
könnyű szerrel felkapaszkodott a kéménybe. 

A mint azonban a kémény tetejéig ért, nagy szomorúan ta¬ 
pasztala, hogy nincs annak valami okos szája, a min az ember 
keresztül bújhatnék, hanem épen csak négy gömbölyű nyilasa az 
oldalán, a miken legfeljebb a fejét dughatja ki valaki. 

Próbálta e nyilasokat nagyobbra tágítani, de tapasztala, hogy 
azok faragott köbe vannak vágva. Kénytelen volt innen is visz-
szatérni. 

A mint azonban a keresztvasakon lefelé ereszkednék, hirtelen 
hangokat hall a kürtő alatt, mint mikor rozsdás vaskapu csiko¬ 
rogva nyilik fel. 
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Letekint s bámulva látja, hogy a kandalló hátlapja félre van ' hogy kellemetlen örállomásából leszálljon nyakig megfagyva, azon 
fordulva, mint egy ajtó, s azon keresztül egymásután lépkednek alul felfüstölve, alig tudott a lábán megállni, 
elő — nem tündérek, hanem fegyveres férfiak. | De nem is állt sokáig egy helyben, hanem rohant az ajtónak, 

Közöttük igen sok ismerős arcz, kiket mintha látott volna j félretolta a zárt, kimenekült, a lépcsőkön inkább esett, mint futott 
már Debreczenben; ifjak, vének; és utoljára egy valóságos tündér; lefelé; az udvaron keresztül bukdácsolt az erdő menekült vadain, 
egy szép fehérruhás asszony, nagy, hosszan leeresztett fehér fá¬ 
tyollal a fején. 

A jövevények mind kardokkal, alabárdokkal, puskákkal és 
török jatagánokkal voltak felkészülve, még az a gyönge asszony 
személy is háromélü egyenes kardot viselt az oldalára kötve. 

A csapat vezére, egy magas, izmos termetű férfi, kitűnt a Ragy 
kócsagtollról, melyet kalpagjába tűzve viselt. 

Mikor mind benn voltak a teremben, akkor azt kérdezé a vezér, 
hogy be van-e zárva az ajtó ? 

Egy férfi odalépett s azt monda : azon módon van, a hogy 
legutoljára hagytuk; a tolózár helyén. 

Ebből Szulali paraszteszével kitanulta, hogy a tolózár nem 
ereszté öt ki, a mit nem vett észre. Valószínűleg a szélroham, 
mely az ajtót egyre rázta, felnyitá azt, mielőtt bejött rajta s mikor 
háta mögött becsapta, akkor ismét betaszitódott a závár. 

Szulali lélekzetét visszafojtva leste, hogy mi fog itt történni 
most? 

Az bizony nem volt tündéri lakoma. 
Legelőbb is egy halvány ifjút eskettek meg az evangéliumra, 

hogy semmit abból, a mit megtud, el nem árul, s mindent, a mi 
rábizatik, hiven teljesíteni fog. 

Eskü végeztével 
pallosát, annak jeléül, 
öletni. 

kellett neki csókolnia a vezér kivont 
hogy esküszegés esetére azzal fog meg-

meg 

Szulali szivében hűlni kezdett a vér. Ha öt most itt kapnák ! 
Abban a halavány ifjúban megismerte a biró Igyártó Mihály 

fiát, Elek urfit, kit sokszor látott a háznál. 
És aztán még többet is megtudott. 
Elek urfi, a mint esküjét végezte, odalépett ama fehér asz-

szonyhoz, ki a vezér oldala mellett állt, és azt testvérének szólítva 
megölelé, megcsókolá. Hasonlóul megölelé a vezért is. 

Ebből Szulali megtudta, bogy az a vezér Keresztszegi, kiről 
annyi kalandos mondát 
lett. Valami vegyitéke e 
próféták regéinek. 

És azután még többet 
felálltak. 

regélnek estenkint a pásztortüzek iuel-
mesekör a hárembasák, a hősök és a 

is hallott Szulali, a mitől hajaszálai 

Furfangosán kigondolt veszélyes terveket, részletekig meg¬ 
vitatva; —- a kit ezen rajta kapnának, hogy véletlenül megtudta, 
azt bizonyosan apró darabokra vágnák. Hiába esküdnék meg ke¬ 
resztyénül és mahomedánul, öt élve nem hagyhatnák e titkokkal. 

A mint elvégezték a rejtélyes emberek a szörnyű tanácsko¬ 
zást, lakomához fogtak; mely bizony takarékos volt : sajt, kenyér, 
szalonna és bor. A fehér asszony még bort sem ivott, hanem egy 
kristályban vizet hoztak neki. 

A lakoma után mindnyájan kezet szorítottak a vezérrel és az 
asszonynyal s a kandalló mögötti rejtett nyilason egyenkint eltá-
vozának. 

Leghátul 
Elek urfi. 

maradt maga a vezér és a legújabban felavatott 

A vezér azt parancsolá az ifjúnak, hogy azon fenyőfáklyák¬ 
ból, miket a többiek hátrahagytak, midőn ők is eltávozandnak, rak¬ 
jon tüzet a kandallóban. Ezt azért kell tenni, hogy a midőn a kan¬ 
dallóban levő rejtekaitót ismét helvrecsukiák. a megrakott tűz 

mik helyükből sem mozdultak azóta s neki rohant az erdőnek, mig 
újra meglelte azt a söppedékes helyet, a melyről veszedelmére ide¬ 
jött; ott belefészkelte magát a mohába, s ott elcsigázottan elaludt. 

Csak a másnapi dél költé fel. A zivatar után szép derült nap 
lett, a tó vize, mit az orkán délnek torlasztott, ismét visszatért 
sik súlyegyenébe, s mikor Szulali széttekinte, hát nem látta sem 
az éjszakai kastélyt, sem a gesztenyés erdőt sehol. Az uszóláp 
visszahozta, a honnan elvivé. 

Azt hihette volna, hogy mindazt csak álmodta, a mit látott; 
hanem ruhái olyan feketék voltak, mint a kéményseprő inge, s 
testének minden porczikája, mint azok a szép sonkák, a mik ki 
vannak akasztva a debreczeni hentessátrak elé Tarisznyája is tele 
félig sült gesztenyével. 

Ennyi t nujel mégis elég maradandó emléke ,a tündérekkeli 
komázásnak. Folytatása köveik.) 

A mai görög nemiét. 
(Vége.) 

újra belepje korommal az ajtónyilás minden választékát s észre 
vehetienné tegye azt a kívülről néző előtt. 

Hanem ez elővigyázati intézkedésből az a kellemetlenség tá¬ 
madt a kéményben levő Szulalira nézve, hogy ő neki vagy meg 
kellett ott fuladni a füstöl, vagy pedig leugrania a kéményből. 

E kétségbeejtő állapotban az a mentő eszme villant agyába, 
hogy újra felkapaszkodjék a kémény tetejéig, s ott azon a lyukon, 
melynek épen szemközt fuj a szél, kidugja a fejét, testének egyéb 
földi alkatrészeivel nem bánva akár mi történik. 

A mentő eszme egészen czélszerü volt, bárha kemény áldoza 
tokkal járt. A kéménylyukon kidugott fejét órahosszat vágta arcz-
ban a viharhordta záporesö, legkisebb módja nélkül az önvéde¬ 
lemnek, mig testét átjárta a forró füst kegyetlenül, ugy hogy 
midőn az alanti tűz elhamvadtával ismét annyira tudott menni, lsem kiirtható, keleties életmódjukban fekszik. 

Ujabb időben magasabb műveltség utáni törekvésüknek is ör¬ 
vendetes jelei mutatkoznak. Számos ifjak mennek ki Német- és 
Francziaországba, hogy ott különösen orvosi tudományokat tanul¬ 
janak ; elkezdek az ujabb, hasznos munkákat görög nyelvre fordí¬ 
tani, és különböző helyeken már tekintélyes nevelő-intézetek állit-
t-ittak fel. — Egyébiránt a lakosok műveltségi fokának oly nagy 
különbözőségét ily kicsiny téren, a világ bármely részében sem 
találhatni, mint itt. A műveltségnek — mondhatni -tökéletes 
hiánya mellett, mindjárt a legnagyobb finomság. Csak Oroszor¬ 
szágban találunk itt-ott hasonló körülményre. 

A legújabb kormány korszakáig az erkölcsi romlottság tán 
sehol sem volt nagyobb, mint itt; és a görög papok, ámbár élükön 
derék, tiszteletreméltó férfiak állottak, legtöbben mély tudatlan¬ 
ságba és babonába sülyedve, csak oda törekedtek, hogy a művelt¬ 
ség felvirágzását megakadályozzák, s a népet a legnagyobb tudat¬ 
lanságban és vakságban tartsák. A vallás nem egyéb volt üres 
szenteskedésnél. Az évnek két harmadrésze ünnepből áll; legna¬ 
gyobb ünnep az áldozatünnep, mely a hosszú, 40 napig tartó böj¬ 
töt zárja be, s mely épen azért igen kicsapongó, többnyire érzéki 
gyönyörök közt tartatik meg. A böjtöt a legnagyobb szigorúsággal 
tartják meg, mely alatt a népnek legnagyobb része a legnyomo¬ 
rultabb ételekkel táplálkozik. Ezen nagy böjtön kivül még igen 
sok van egy esztendő elforgása alatt; és ezeknek pontos megőrzése 
képezi a nép vallásosságának egyedüli bizonyítékát. A legnagyobb 
gonosztevő is lelkiismeret ellen való véteknek tartaná, a böjtöt 
megszegni; minden más bűnért könnyű, bünbocsánatot eszközölni. 
Nem csuda tehát, ha ily szánalomraméltó tudaflansái', s a vallá¬ 
sosság felől táplált hamis meggyőződés mellett a babona, varázs¬ 
lás, az ördög és számtalan más babonás dolgok felöli hit annyira 
el van a nép között terjedve. Csak a papság és a tanítói karnak 
gyökeres átalakítása s jobbítása lehet képes Görögország erkölcsi 
újjászületését eszközölni; és Ottó király kormánya e tekintetben 
— mondhatni — már is igen sokat tett; — de csak lassú léptek¬ 
kel mehet az elöhaladás ez ifjú statusban, melyben a papság, a 
török uralom végén, az országnak egynegyedét birta, mely ország¬ 
ban a papok száma 1853-ban 5143-ra ment, s ennek fele része alig 
tudott irni, olvasni, — a tanítók száma pedig csak 674 volt. 

Daczára a despotismus sokáig tartó nyomása miatt származott 
szellemi romlottságnak, a görögökben mégis megvan a tanulé¬ 
konyság, a fogékonyság, a szent tűz minden erény iránt, s minden 
nagynak, nemesnek szikrája. A török járom alatt durvaság, babona 
és nyomor, vétek és elvetemültségbe sülyedve, fölébredt bennök a 
hajdan hőseinek lelke, az önfeláldozás szelleme; és a szabadság-

I harezban oly tetteket vittek véghez, melyek méltók valának a régi 
görögök hírnevéhez, és a Marco Bozzaris, Rhigas, Maurokordato, 
Constantin, Canaris és más nevek feledhetlenek lesznek az utókor 
előtt. 

Legnagyobb oka a görögök elvadultságának, öröklött, s máig 
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Többé- kevésbbé máig is rabszolgálója a nő a férfinak. Szokás és 
hagyomány által sokkalinkább el van vonva a társaságtól, mint 
minálunk. — Minden kiképzés nélkül, tunyaságban nőve fel, egész 
ügyessége a cziczomára, valami kevés kötés, mesélés, s egy kevés 
zenélésre szorítkozik. A lélek minden táplálék, minden müvelés 
nélkül marad. — Fürdők, unalom és tétlenség a gazdag és előkelő 
görög hölgyek női kecsét és szépségét időelött elhervasztják; az 
alacsonyabb rendüeknél pedig egy teherhordó állat teendőit kell 
végezniök, mely körülmény a szépség elenyészését csak sietteti. 

A görög hölgyök szenvedélyes tánczosnök. Férfiak és nők 
rendesen elkülönítve tánizolaak; mindkét nem közötti közös táncz 
csak bizalmas, rokoni körökben divatozik a közép és főranguaknál. 
A görög tánczok tele kellemmel, erővel és kifejezéssel, különösen 
a lábak mozgatásában. 

A mo9tani görög nőkre a „szép" melléknév átalánosan nem 
alkalmazható. 

Ha néha, bebarangolva a görög városok utczáit, s bepillant-
gatva a házak ablakain, találunk is itt ott érdekes női arczokra, 
de csakis az arcz az, mely benyomást képes eszközölni, mihelyt 
az egész test láthatóvá lesz, minden illusiónak vége van. — Kel¬ 
lem, méltóság, öszhangzat, s tulajdonok, melyeket a képzelet egy 

jgyobb városokat — mindenütt a legnagyobb tisztátalanságban 
tartatnak, — e körülmény kevésbbé feltűnő, mint másutt. 

A testi szépségen kivül még egy sokkal magasabb tulajdon¬ 
ság is hiányzik a görög nőknél, t. i. a szívnek és léleknek művelt¬ 
sége, mely a férfiak szemében a kevésbbé szép nő értékét is nagy 
mértékben neveli. Öt görög nő közül négy bizonyosan minden 
műveltség és iskolázás nélkül nőtt fel; ők még csak olvasni sem 
tudnak; s egész müveltségök néhány templomi szertartásos mon¬ 
dat ismeretében, melyre valamely pap, vagy szüleik által hagyo-
mányszerüleg megtanittatnak, — egy kis zene s nemzeti (ánczuk 
tudásában áll. 

A szigeteken, különösen Hydra és Spezia szigetén a nők szép¬ 
ség és műveltség dolgában messze túlszárnyalják a szárazföldi 
nőket. 

A görög nők házi és magánélete müveltségökkel egészen 
karöltvi; jár; ép oly egyszerű az, mint azon ház külső elrendezése, 
melyben élnek — A házak egy emeletesek; az alsó osztályok rak¬ 
tárak és boltoknak használtatnak, a felsőkben lakik a család. 
Üvegablakokat csak a nagyobb városokban találhatni; ezeknek 
helyét legtöbbször kis és bezárható táblák pótolják. A szoba bú¬ 
torzatát többnyire egy, a fal mellett elnyúló, hosszú, széles pad, 
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A Mont C tín is átfúrása : A fúrógép működése. 

szép arcz látásakor annak bensejében is föltételez, — mindez 
hiányzik a göröknöknél, s ez rögtön kitűnik, mihelyt a társas 
életben vagy nyilvános helyen föllépnek. Az egymás alá helyezett 
lábakkal való ülés miatt elvész a testnek aránya; a nők járása 
bizonytalan, s hasonlit egy részeg menéséhez. — A nyilvános élet¬ 
től való elzártság, melyben a férfiak által tartatnak, minden 
mozdulatukban a nevelés hiányát s visszataszító tehetetlensé¬ 
gűket árulja el, melyet fekete szemeik varázsa sem feledtet el 
egészen. 

És a mit kellemes erkölcsök és szokások még meghagytak a 
nőnél, azt a kora érés, s az élet gyönyöreinek kora élvezése egé¬ 
szen elrabolja. Nemritkán 13 — 14 éves korukban férjhez mennek a 
leányok,s egy év multán már egy anva boldogságát élvezik. Maga 
is gyermek még, a csecsemője körüli gondok s a házasélet kötel¬ 
meinek teljesítése alatt a fiatal anya szépségét hervadni látván, 
ennek eltűnését, festékkel s melegfürdök gyakori élvezésével még 
maga is sietteti; 20 éves korában szépsége oda van, a kövérségre 
hajlandó test idomtalan szélességet nyer, s 24 éves korában már 
őszülni kezd. Ehhez járul még azon öltözetbeli hanyagság, mely¬ 
hez a görök nők férjhez menetelük után szokva vannak, és a tisz-
tátlanság, mely mindnyájoknak majdnem második természetévé 
válik; ott azonban, hol ruházat, házak, eszközök — kivéve a na-

néhol tengeri nádból font szék és egy könnyű asztal képezi. — 
Igen sokszor azonban a lakosztály minden bútorzat nélküli, csupán 
pokróczokkal bevonva; középen egy kÍ3 magaslattal van ékitve, 
mely a padlózaton tanyázó családnak asztalul szolgál. Egy mellék 
szobácskában — ha a ház egynél több osztálylyal bir — van a 
család éjjeli tanyája, mely egy matraczból s egy gyapottal béllelt 
takaróból áll. — Egy könnyű szekrény rejti a ruházatokat, egy má¬ 
sik az élelmi szereket, egy kosár a házi eszközöket. Pincze és 
konyha a legtöbb háznál ismeretlen. Ez utóbbi a főzés sajátságos 
módja miatt nélkülözhető is; egy egyszerű tűzhely, valamely, az 
udvaron vagy az utczán felállított kő elégséges ahhoz, hogy a 
szenet meggyujtsák és egy edényben eledelt főzzenek. Ezeken 
kivül még találtatnak a háznál poharak, egy víztartó, egy szén¬ 
kosár, egy tükör és íróeszköz; ez utóbbi leginkább csak pro forma. 
Gondoljunk még ezekhez egy szögletben holmi aprólékosságot 
felhalmozva, és a háznak egész belső elrendezése szemünk előtt áll. 

j Minden, a házon kivül levő ügyet, ideszámítva mindenféle 
i vásárlásokat, a férfi végez, és épen nem feltűnő, ha egy hivatalno¬ 
kot vagy katonatisztet egyik kezében kosárral, a másikban kenyér-

:rel az utczán menni látunk. 
Ily formán a görögök házi életmódja nagyon egyszerű. 
A középsorsuaknál a nő vezeti az egyszerű konyhamiivészetet 

ezenkívül aztán, ha már igen müveit, még e^y kis mosáshoz és 
varráshoz is ért. — Az előkelőbb nők ily kicsiségekkel nem bibe¬ 
lödnek. Magukat cziczomázni, a divánon elnyujtózni s fürdeni — 
«bből áll minden házi foglalatosságuk. 

A görög férj nem sokat igényel nejétő'; ő az egész napot 
házától távol tölti, foglalatosságai vagy élvezetei után lát, s nejé¬ 
ben csak ennek nemét, nem, pedig az élettársat sz réti. 

Kiss Elek. 

A Mont Cénis átfúrása. 
A szard parlament 1858. márcziusban elhatározta a Mont Cénis átfú¬ 

rását, hogy e hegy belsején keresztül vasutat lehessen épiteni. A szükséges 
előmunkálatok, melyek azonnal megkezdettek, a múlt nyáron lőnek befe¬ 
jezve, midőn a gépek rögtön hozzá is fogtak a működéshez. 

A fúrási munkálatok a hegy két ellenkező oldalán kezdettek meg, 
névszerint olasz részről Bardonnéche s franczia részről Modane mellett. 

22 — 24 foknyi hőmérsék uralkodik. Ide azonban csak miniszteri vagy igaz¬ 
gatói engedélylyel szabad belépni, mindenkor mérnök kiséretében. A munka 
éjjel nappal félbeszakítás nélkül foly, minthogy a munkások három szak-
mányban dolgoznak, melyek mindegyike 65 személyből áll, s melyek min¬ 
den nyolcz órában felváltják egymást. Az alagút raintegv 18 láb magas, 
melynek alsó részében az aknákat géppel, felső részében pedig, a régi rend¬ 
szer szerint, kézzel készitik. 

Mostanáig körülbelől4800 lábat haladtakelőre; az egész alagút hossza 
12,000 méter leend. (Egy méter valamivel több mint 3 bécsi láb ) 

A nagy boltozat alatt egy 5 láb mély csatornát is épitnek a nagy 
mennyiségben előtörő viz lefolyatás ira. Az alagút balfelén egy nagy cső is 
fut végig, melyen át a sűrített lég vezettetik azon házból, hol a légsűrítő 
gép fel van állítva, a mely egyúttal, ha egy szellentyűje megnyittatik, e 
léget oly erővel és oly nagy mennyiségben bocsátja ki, hogy e mesterséges 
szél által az aknák füstje, melyek naponkint kétszer lobbantatnak fel, egy 
perez alatt kiragadtatik az alagútból. Végül van még egy vizvezető a mun¬ 
kához szükséges viz készentartására. 

A fúrógép vassíneken nyugszik, s négy tartályból áll a sűrített lég 

A Mont Cénis átfúrása : Az alagút bej árat H. 

Francziaország ez óriási vállalat költségeinek felét viseli, a kivitelre azon¬ 
ban Olaszország egyedül vállalkozott. 

Ha az ember a Bardonnéche völgyébe lép s jobbra fordul, halmok 
közt egy mély utat pillant meg, melynek közepén kis patak fut le a „fehér 
sziklákról." E mély ut végén emelték a nagyszejű alagút elkészitéséhez 
szükséges épületeket, nevezetesen : egy nagy, palotaszerű házat, mely dí¬ 
szes kerttől környezve, az igazgatóság s a mérnökök lakásait és irodáit 
foglalja magában; továbbá a vendéglőt, egy házat a munkások számára, a 
gépgyart, a kovácsműhelyeket, a nagy víztartót s egy külön épületet a lég-
süritő-készülék számára. 

A gépgyár^ mely, valamint a többi műhely is, vizerővel vagy sűrített 
léggel dolgozik, igen érdekes megtekinteni. Látható ott a fúrógép egy 
mintája, mely az utazók kérésére mozgásba hozatik s egy nagy granitszikla 
ellen működik. A kik az alagutba :iem mernek bemenni, itt kielégíthetik 
kíváncsiságukat. — E gépgyártól mintegy 10 pereznyi távolban van, a ne¬ 
vezett mély ut bal felén, az alagút bejárata, mely mellett egy házat pillan¬ 
tunk meg a munkások holmije számára, hol a látogatók még a téli évszak¬ 
ban is lerakják felsőöltönyeiket, mert az alagutban nem kevesebb mint 

számára, mely kaucsuktömlők által van a fönnebb emiitett nagy csővel 
összekötve. A gép 4—8 vésűt hoz mozgásba, melyek a sziklákba minden 
irányban benyomulnak. Minden vésű perczenkint 200 ütést tesz, s nemcsak 

' lökve, hanem egyúttal fúrva is működik, borzasztó ropogás és pattogás 
közt. A vésűk aczélból készitvék, jó három láb hosszúak, mégis naponkint 
150 darab használtatik el. 

Ha a gép az aknákra szükséges lyukakat megfúrta, ezek megtöltet. 
vén, fellobbantatnak. A durranások nem igen erősek, de a lég oly erős ráz-
kodást szenved, hogy az embert majd földhöz vágja. A fojtó gázt rögtön 
a fennebb emiitett mesterséges szél által távolitják el. Rendszerint 12 aknát 
lobbantanak föl egymás mögött, s ez minden 24 órában kétszer ismételtetik, 
ha a szétrobbantott kövek eltakarítása megengedi. E mellett minden 24 
órában 3—4% lábat haladnak előre, a mi a kőzet minőségétől függ, mely-
nak legnagyobb része varlából (quarz) és gránitból áll. 

A legérdekesebb épület kétségkívül az, hol a légsüritő-készülék van 
felállítva. A légsüritéshez szükséges vizet egy e czélra készült vízvezeték 
szolgáltatja, mely a Bardonnécheból ide folyó patakból nyeri táplálékát. E 
viz egy víztartóban gyűlik össze, mely 150 lábra van a légsüritő-készülék 
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fölött, s ebből a fóldalatta nagy víztartóba foly, honnan tiz hatalmas bronz-
ceövön át vezettetik az épületbe felhasználás végett. 

Van ez épületben 10 nagy, gőzkazánalaku vastartály a lég felfogá¬ 
sára; ezek mindegyike fölött egy cső áll függélyesen, mely sajátságos 
szerkezetű szellentyükkel van ellátva, s melyek billegése s a leeső viz által 
a lég Összeszoritta'ik. E lég ereje, vagy jobban mondva, gyorsasága, ha 
egy csapon kibocsáttatik, egy másodpercz alatt mintegy 720 láb. E gyor¬ 
saság csak akkor tűnik fel kellő nagyságában, ha meggondoljuk, hogy a 
legerősebb orkán, mely fákat teker ki a földből s háztetőket szaggat le, egy 
másodpercz alatt legfólebb 130—140 lábat halad. Látható ebből, mily 
roppant ereje van e sűrített légnek, mint géphajtó eszköznek, s ha kérdi 
valaki : mily erő nyomta ugy össze a léget, feleletül azon vizoszlopra kell 
mutatnunk, mely a légtartály fölötti függélyes csőre nehezül. E vizoszlop 
aulya 220 mázsa, s ily erős nyomás alatt rohan ki a lég a csőből. Mialatt 
az alagutban dolgoznak, a süritett lég roppant gyorsasággal használtatik 
fel, mely azonban szakadatlanul a fogyasztás arányában pótoltatik s a nyo¬ 
más mindig egyenlő, mert a vizoszlop folyvást ugyanazon magasságban 
tartatik. Ezáltal lehetővé válik, hogy a munka éjjel nappal szünet nélkül 
folytattassék. 

Ha valami előre nem látott, rendkívüli körülmények közbe nem jőnek, 
hat év alatt remélik az alagutat annyira elkészíteni, hogy az első gőzmoz¬ 
dony keresztül roboghasson rajta. 

Egy kemény gyerek. 
Tengeri jelenet az amerikai polgárháborúból. 

Az észak-amerikai vasgyuró „Monitor" hire, rövid idő alatt beharan¬ 
gozta az egész világot. Bár mily nagyszerű dolgok történtek is az utóbbi 
időkben s bár mily nevezetes események érik egymást jelenleg is; azon cso¬ 
dálatos és örökké emlékezetes tengeri csata, mely márczius 8-kán és 9-kén 
Hampton Roadban ment végbe, sok ezer néző szeme láttára, minden kedélyt 
megrendített. 

E harcz, eltekintve drámai tragicus hatásától s a sorsnak legsajátsze-
rűbb játékaitól, melyek azt kisérék, időszakot képezend a modern csata¬ 
rendszerben. 

A part-erősítés, a vaslemezei és ellenállhatósága, a kovácsolt golyók 
erélyének kérdése egyszerre meg van oldva, persze oly váratlanul, hogy 
nem egy drága tervszámitás fog megbukni ez által. 

Ericsson (svéd születésű) nagyon találólag nevezte el harczi gépét 
„Monitor"-nak, intőnek. Inteni fogja ez nem csak a zendülőket, kik ez által 
az északnak tulnyomóságát lesznek kénytelenek elismerni, hanem bizonyos 
admirális urakat is, kik ezentúl nagyon meg fogják rágni : vájjon jó utón 
vannak-e, midőn fregátokat épittetnek, melyeknek egy darabja 3% millió 
dollárba kerül s nem fognak-e kudarczot vallani e kicsi, tengeralatti yankee-
szörnveteggel szemben, mely 100 nap alatt épült s csak 275,000 dollárba 
került ? 

A déliek által északamerikai és angol műsegélylyel, a legújabb törvé¬ 
nyek, javítások és combinatiók szerint, tiz hónapig tartó szakadatlan mun¬ 
kával s nehéz milliókba kerülő egyéb erők által fölépített vértes, „Merri¬ 
mac", kénytelen volt e tapasztalást szerezni. 

Soha ily kolossális püfölést! Száznyolczvannégy fontosokkal úgyszól¬ 
ván zsebkendőre! A délinek eleinte különféle előnyei voltak. Először is 
vagy ötször volt nagyobb s hat annyi gőzerővel dolgozott. 

A „Gumberland" kormányosa, ki figyelmesen kisérte minden mozdu¬ 
latát, a „Merrimac" gyorsaságát kilencz csomóra becsüli, mig a „Monitor" 
csak hattal haladt. Ezenkívül a déli hajó fölfegyverzése is hasonlithatlanul 
erősebb. Nyolcz 11 hüvelykes ágyuja két oldalt s két végén egy-egy 100 
fontos Armstrong; izzólövésre is képes, mit igazán használt Í3. A Monitor¬ 
nak" forgó (revolving) tornyocskája csak két 11 hüvelykes ágyúval volt fól-
fegyverkezve. Idejárul még az is, hogy egy viharos útjában, majd 
mindig elboritá a viz, kürtőjébe beszakadt s a tüzet eloltá, a legénységet 
a viz alatti legnagyobb kínoknak s szenvedéseknek téve ki, ugy hogy 
kimerültén jelent meg a küzdtéren. A csata javában égett, nem volt vesz¬ 
teni való idő, nem lehetett sokáig okoskodni. 

A hajó, mely nem volt kitatarozva, sok vizet ,,ivott"; a torony, mely¬ 
nek könnyed mozgékonyságától oly sok függött, be volt rozsdásodva s még 
semmi sem kipróbálva. Ez úttal először volt föllépendő. Tengerképessége, 
melyet kétségbevontak, ragyogón megállta a kísérletet. Ellenben nagy 
hasznát vette 10 lábnyi mélyjáratuságának s így sokkal fürgébb volt mint 
ellenfele, mely 24 lábig sülyedt a vizbe. 

A „Moni*or" megkerité a „Merrimacot" s ugy megabroncsalta, mint 
pintér a boroshordót. A párbaj 50 Iépé3 távolságra vivatott. A két testről 
ugy lepattogtak a golyók, mintha csak kaucsuklabdák lettek volna. A 
,,Merrimac" végre türelmetlenkedve, hogy az :i kis, szemtelen ficzkó két szál 
ágyujával útját állta s nem közeledhetett „Minnesota" hajótestvéréhez 
(együtt épültek), mely pompás fregát tehetetlenül veszteglett, a parton 
ugyanazon experimentumot tévé, melylyel egy nappal azelőtt a szerencsét¬ 
len „('umberlandot" nyomorította meg, ennek bordái közé előrenyuló vas-
orrát beleütve. 

A „Monitorral" azonban pórul járt. 
Ennek erős éle az előretoluló nyársat meghajlította s a támadónak 

öntestébe fúrta vissza. 

Másodszor nem fogja tenni, véle Stimers főmérnök. 
A küzdők most oly közel voltak egymáshoz, hogy folytonosan érint¬ 

kezhettek s egymás lehelletét érezék. Széle a „Monitornak" hozzáférhet-
len volt, miután Ericsson ütegéből csak a tornyocska, a kormányos házikója 
s aztán még a négy láb magas kürtő, szolgáltak ki a vizből. 

A torony sérthetlennek bizonyult be. 
Azokra nézve, kik bennvoltak, az óriási, közvetlen közelségből kilőtt 

és egy másodperczben 2000 láb gyorsasággal haladó golyók odaütödése, a 
saját üteg elsülésével együtt, épen nem lehetett valami adagioszerű. 

Két legény, kik gondatlanul a falhoz támaszkodtak, e rendítő rázás 
által eszméletlenül terült el, de csakhamar ismét fölkapaszkodtak. A töb¬ 
biek ernyedetlenül, jókedvűn dolgoztak tovább, ámbár orrból szájból öm¬ 
lött vérük. A főmérnök maga forgatta a tornyocskát a négy óra hosszig 
tartó szörnyű harcz alatt. E műtét által az ágyuk a kivánt irányba voltak 
forgathatók, mig ezalatt a másik oldalon békén meg lehetett tölteni a 
másik „érczleányt." A hajó derekát megsérteni, erre távolról sem lehet 
gondolni; a golyóknak mindenesetre 25 láb vízen kellene áthaladniuk, mi¬ 
előtt bordáit érnék s ezáltal a lökés hatalma igen csekélyre apad. Az össze-
csörtölődésnek oly kevés következései valának, hogy alig lehetett nyomát 
lelni a hajó oldalán. Az egyetlen sérthető pont a kormányos házikója, mely 
a mily kicsi, mégis kapott vagy kétszer. Az első lövésre rá sem hederi-
tett; a második azonban 12 hüvelyk vastagságú, kovácsolt vasgerendát 
zúzott össze. 

Wordén kapitány, ki a kormányos mellett vezérlé a manővert, szeren¬ 
csétlenségére nagyon közel hozá szemét az apró, vizsgáló nyilasok egyiké¬ 
hez s ugy megsebesült, hogy mindeddig nem nyerte vissza szeme világát s 
valószínűleg egy, sőt tán mindkét szemét örökre el fogja veszteni. A kor¬ 
mányos meg sem moczczant helyéről. Végre a „Merrimac" is kapott egy lö¬ 
vést, melv a viz alatt ütött beléje s arra kényszerité, hogy föladva a harczot, 
a norfolki ütegek mögé vonuljon. Azóta sem mutatkozott s igy hihetőleg 
komolyan megsérült. Annyi bizonyos, hogy parancsnoka nehezen sebesült 
meg s hogy a legénység nagyobb része elesett, mig a „Monitoron" a sze¬ 
gény kapitányon kivül, ki Washingtonba vitetett, mindnyájan fris egészség¬ 
ben vannak s készen állnak, a szörnyű ellennel minden perczben találkozni. 
Most, ha lehet, még bátrabbak mint azelőtt, mert az ágyuk k zelését jófor¬ 
mán csak most tanulták el. Kovácsolt golyók fognak most alkalmazásba 
jőni, mig eddig, a tengerészeti minisztérium elrendelései folytán, öntött 
golyók használtattak. A parancsnokság Selfridge kapitányra van ruházva, 
ki előtte való nap a „Cumberlandon" oly hősiesen merült alá; később azon¬ 
ban mégis meg lőn mentve. A ,,Cumberland" magaviselete a legnagyobb 
bámulatra ragadja az embert. Az első lövések s különösen az első borzasztó 
összeütközés után, melyre a viz azonnal beszakadt, koczkája el volt vetve. A 
háromszáz legény közül azonban egy sem tágított. Csakúgy záporoztak 
beléjök a golyók, s halomra dőlt a legénység. A fönnmaradottak azonban 
ujjongtak még, midőn egy lövésüknek legalább azon egy eredménye volt,|hogy 
a zendülők zászlóját lerántotta, melyet senki sem mert ismét feltűzni, még a 
csillagos lobogó érintetlenül hullámzott a levegőben, sőt még akkor is, 
midőn a hajó derékig merült már vízbe. 

Csak e perczben jutott a legénység eszébe menekülni. Úsztak mint a 
békák, vagy evet gyanánt fölszaladtak az árbocz hegyébe s a hajó hátul¬ 
jára, hova az ellenfél távozta után, egy csónak jött a szerencsétlenek meg¬ 
mentésére. 

Több felénél hullt el 
A zászló azonban még másnap is ott lobogott s tanuja volt e csatának,, 

melylyel az „istenküldte" Monitor állt boszut a „Cumberlandért." 
Az uj-yorki kereskedelmi kamara, néhány nappal e tengeri csata után, 

gyűlést tartott, hogy tengerészeti ügyekről s különösen New-York kikötő¬ 
jének erődítése fölött tanácskozzék. 

Természetes, hogy a két vértes hajó párviadala képezé a beszéd főtár¬ 
gyát. Ericsson kapitány, ki a gyűlésen jelen volt, érdem szerint ünnepelte¬ 
tett; a gondviselés után, az általa föltalált gőzütegnek köszönhető legin¬ 
kább, hogy a „Merrimac" nem okozhatá a szerencsétlenségek legnagyobbi¬ 
kát. Ericsson kapitány ez alkalommal érdekes levelet olvasott föl, melyet 
az imént kapott volt a harcz egyik hősétől, Stimers főmérnök úrtól, mely a 
leírtuk jelenetet strategíce rajzolja. E közlemény pontjainak egyikéreAVicssow 
ur a következő nagyérdekü fölvilágositást adá : „A torony egyik oldalán 
távcső és reflector van s az általa fölvett kép egy prismában tükröződik 
vissza. Ha a „Monitort" megfordították, a torony szintén fordult, mi által 
a Merrimac kapitánya Buchanan ur nem kevéssé ütközött meg, ugy, hogy 
akármikép fordult is a „Monitor," ennek két nagy szeme mindig az ellenre 
volt irányozva. — A legénység a hajó legalján is tiszta levegőt szíhat; a 
hajó elsülyesztésére legalább is 670,000 font^teher szükségeltetik; valamint 
attól sem kell tartani, hogy a reá boruló viz által kárt szenved. Kétszáz 
lépésnyi távolságra — egyenes irányban alkalmaztatva a csöveket — fenékbe 
lövi az ellen hajóját s ha kovácsolt golyói lesznek, akármily nagyságú hajó¬ 
val megbirkózik. Egy lövés másfél másodpercz alatt éri a másikat. A Wordén 
kapitány szerencsétlenségét illetőleg azon magyarázatot veszszük, hogy a 
hajó oldalához ütődő golyók porrá zúzódva, ennek szemei röpültek a derék 
Wordén arczába." 

A hősök faja nem halt ki még, a lángeszek is megszületnek.^ 
I Akad-e majd oly elme és sziv, mely a világ számára biztosítani fogja 
I a békét? B. A. 
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V a s - t e r m e l é s . 
Ki ne ismerné a vasat, a fémek eme legszükségesbjét? mely 

nélkül sem szög sem fejsze, annálkevésbbé gőzgép és va^ut nem 
képzelhető; mely átalában a mindennapi házieszköz, s az emberi¬ 
ség szükségei és kényelmére szolgáló különnemü iparnak alapja 
és feltétele? Ki ne ismerné legalább annyiban, hogy más fémektől 
meg tudja különböztetni? Ámde többen lesznek a nagy közönség 
körében, a kik annak termelési módját és iparának viszonyait, 
vagy épen nem, vagy csak felületesen ismerik, s ezeknek vannak e 
sorok szánva. 

A vas, a természetben tiszta fémes állapotban nem szokott 
előfordulni, és azért azt az emberiség igen soká nem ismeré. A 
régi gallusok fegyvere s igy aligha nem Brennus hires kardja is 
rézből volt még, nem aczélból, s az amerikai ős népek, azon földön, 
melyben a vaskő és kőszén több helyen kimeríthetetlen mennyi¬ 
ségben találtatik, még Columbus idejében a vasról fogalommal 
sem bírtak. Régen ismerték az aranyat, ezüstöt, mert ezek nemes 
erezek, mik az éleny (oxygen) behatásának erősen ellentállanak és 
azért a természetben nem ritkán tiszta fémes állapotban mint úgy¬ 
nevezett termés-arany, termés-ezüst, előfordulnak; de a vas nem ne¬ 
mes érez, azt a levegőben, vizben, savanyokban létező éleny gyorsai, 
emészti, annyira, hogy ha ezelőtt több száz évvel bármi nagy meny-
nyiségü vasat a földbe rejtettek volna, abból ma csak rozsdát s egy 
kis iszappal keverve valóságos barna követ találnánk, a miről eléb-
beni állapotjára ismerni nem bírnánk. Valószínű, hogy az emberiség 
figyelmét a vasra legelsöbben is a hullókő (meteor) vonta, mely¬ 
nek legnagyobb alkatrésze fémes vas. E hulló kövek, sok való¬ 
színűséggel egy, vulkanikus erők által szétrepesztett kisebb égi 
test romjainak tartatnak, mik földgömbünk szomszédságában, sa¬ 
ját pályájokon a nap körül forogván, leginkább az őszi napéj 
egyenlitö idejében, annak közelébe jutván, az által pályájuktól 
elvonatnak, s roppant sebességök által megtüzesedve, hulló csilla¬ 
gok gyanánt, ropogással a földre sujtatnak. 

A kívánság: hogy e hulló kövekhez h asonló fém tetszés sze¬ 
rinti mennyiségben állittassék elő, az emberek között igen termé¬ 
szetesnek tűnik fel; s a föld termékei között legalkalmasbnak 
látszhatott a delejes vaskő, (Magnet-Eisenstein) akár külső kiné-
zését,iakár saj átlagos súlyát tekintve, arra nézve, hogy olvasztás 
által Tdsérleteknek vettessék alá. Képzelhető, mily nehezen sike¬ 
rültek e kísérletek, miután tudjuk, hogy a vaskő puszta olvasz¬ 
tása, ha az egyszersmind ne n élenytelenittetík avagy reducáltatik, 
a mi széneny által szokott történni — ismét csak olvasztott vas¬ 
követ ad. — Még is csak ily módon készülhetett a vas hosszú év¬ 
századokon keresztül, a mint azt a gömöri és szepesi hegyekben 
gyakran hozzáférhetlen magasságokban máig is találtató sa¬ 
lak-dombok bizonyítják. A hol a felszín alatt gazdag és köny-
nyen redukálható vaskövet találtak ős erdők közepett, ott 
egy pár lábnyi kemenezét rögtönözvén, abba vegyesen szenet és 
vaskövet szórván, az utóbbit egyszerű fujtató segítségével olva¬ 
dásra birták, az olvadott vasat pedig tovább fujtatván és kavar¬ 
ván, a mennyire megüvegedett, pörölyökkel tovább nyújtották. 
Kötmyü belátni, mekkora fának és vaskőnek árán nyertek egy 
kevés vasat; ámde akkor a két elsőnek becse nem volt, mint gaz¬ 
dátlan vagyon csak arra szolgált, hogy a kinek kellett, magáévá 
tegye; a munka sem becsültetett sokra, de annál többre a nyert 
készítmény. Napjainkban is ugyancsak fával, illetőleg szénnel, 
vaskőből és munkával készül a vas, de amazok nagy becse s ennek 
aránylag csekély ára mellett, mennyi értelem, gond és fáradság 
kívántatik nevezetes pénzkészlet mellett, hogy olyan vasat állít¬ 
hassunk elő, mely mellett mindezekért, a költség levonása után, 
fáradságunk jutalmául mázsánkint néhány krajczár fenmaradjon ? 

Vaskőnek nevezzük azon ásványokat, mik vasat elegendő 
olvasztásra érdemes mennyiségben s jó, használható minőségben 
tartalmaznak. Ritka test az, meíyben bármi csekély mértékben vas 
ne volna, még az ember vérében is van (bár azt nem a miatt szok¬ 
ták ontani); másrészről vannak ásványok, mikben felényire van 
vas, például a vaskíz (Eisenkies), csakhogy a kénkő megfertőzte-
tése miatt hasznavehetetlen, azért csak olyan érczeket nevezünk 
vaskőnek, mikben a vas jó minőségben legalább 25—30 perczent 
(száztóli, azaz századrész tartalmú) s csak kivételesen használunk 
szegényebbeket, vegyitékül a gazdagabbakhoz bizonyos egyéb 
olvasztást előmozdító elemeik miatt. A vaskő sokféle, alkatrészeire 

s elnevezésére nézve, s alig van a vegyésznek nehezebb feladata, 
mint valamely vaskövet pontosan elemezni. Legyen itt elég csak 
két fő válfaját megkülönböztetnünk, mely Felső-Magyarországon 
leginkább fordul elő. Egyik a barna vagy lágy vaskő, mely veres, 
barna, sárga, fakó, fekete szinvegyületü, törése földnemü, néha 
üveges, csigás, s akkor üvegfo (Glaskopf) nevezetet nyer; a másik 
a vaspát (Spath) fehér, sárgás, szürke, de a levegőn és tűzben 
megbámul, hosszabb idő alatt föképen nedvesség által félig vagy 
egészen barna vaskővé átváltozik. Ezen pátot soká nem ismerték, 
s egy pár századdal ezelőtt a rozsnyói hegyekben virágzott ezüst¬ 
bányászat idejében, a munka útjában állott vaspát-rétegeket nagy 
t-rőfeláldozásával kitörték, s mint hasznavehetetlen köveket a 
bányaszérüre (Halden) kihányták, a honnan napjainkban már egy¬ 
pár millió mázsát felszedtek s felhasználtak. A pát főelemei szén-
savanyos vasélegecs (Kohlensaures Eisenoxydul) a barna vaskőé 
viz és vaséleg (Eisenoxyd-Hydrat) tartalmára e vaskövek átlago¬ 
san 40—50 perczent tartalmúak, de találkoznak gazdagabbak is, 
miket szegényebbekkel szokás vegyíteni, miután 40 — 45 perczent 
felül levő vegyitéket olvasztani nem czélszerü 

A vaskövet nem az alföld televényföldjében, de a felföld s 
leginkább Gömör- és Szepesmegyék hegyeiben találjuk. Ámde nem 
minden hegy tartalmaz erezet vagy vaskövet. A nagy kiterjedésű 
gránit- és mész&ö'-hegylánczolatokban azt hasztalanul keresnők, 
úgyszintén a homokdombokban ia inkább kőszenet, mint erezet 
kutassunk. Sem az ősképletü gránit és mészkő, sem az ujabbkorj 
mész és homok, vagy vizalatti képletü hegyek és dombok, hanem 
az átmeneti közép képletü hegyek tartalmaznak erezet és vaskö¬ 
vet, a hol az tömegekben (Stockwerk), telepekben (Láger), minálunk 
leginkább menetekben (Gang) fordul elő. E menetek a hegyekben 
leginkább nagy és tartós repedésekkel hasonlíthatók össze, mik 
különböző vastagságúak, fekvésüek és irányúak, de a n.i nevezetes 
és a mi által tudományos értéket nyernek, ezen háromféle kitér 
jedésüket rendszerint nagyobb távolságra is megtartják. Jelesül 
az irányt némely menetek több völgy keresztülhasitása, és közben 
kiemelkedett ujabbkori idegen képletü hegyek daczára is, nen) 
ritkán mérföldekre is meg nem változtatják. Vastagságra nézve 
2—3 lábnyiak, (véknyabbak, a müvelést nem fizetik ki) — sőt 
10—15 ölesek is; — dőlésre nézve fennállók, vagy fekvők, a mint 
inkább a függőleges vagy fekleges vonalhoz hasonlitnak, mert há 
rántos valamennyi; irányra nézve, a tájnak különböző része pl. 
kelet, délnyugat stb. felé vonulók, a mi az iránytű 24 órára osz¬ 
tott bizonyos tájával (órájával) jeleltetik. — Míveltetik a vaskő 
vagy a felszínről rendetlen gödrökben, vagy földalatti aknák 
(Schacht, függőleges kutak); alagok, vájnák (Stollen, fekleges fo¬ 
lyosók) vagy Schleppek (lejtős folyosók) által, mikben a bányász 
magát az iránytűvel tájékozza: bányamérnöki térképek szerint 
pedig tökéletesen eligazodik. Ezen iránytű a közönséges használa¬ 
tiaktól eltérő beosztással bir, s nem lesz érdektelen azt egy pár 
szóval megismertetni, annyivalinkább, hogy az 1854-ik évi ausztriai 
bányatörvény szerint, (mely daczára annak, hogy alkotmányelle¬ 
nes utón hozatott be, s a rajta átvonuló elv szorosan nem is alkot¬ 
mányos szellemű, mégis csak országgyűlési intézkedés által lesz 
változtatható, vagy megszüntethető), még kutatáshoz sem kezdhet 
az, a ki ezen iránytűvel nem ismeretes. 

Zsebbeli iránytű. 

A fentebbi ábra egy zsebbeli iránytűt mutat, mely külsöképen 
órához hasonlít. Az iránytű kékes hegye, tudjuk, állandóan észak 
felé mutat, bár merre ^fordítsuk is a keretjét, melynek köriméjén 
négy sarokra a tájak #(szak), üT(elet), D(él) és i%(ugat) láthatók, 
visszájára irva jobbról balra; ekképen vannak az órák is, 1-től 
24-ig, azonfelül minden óra 15 s az egész kör 360 fokra osztva rá¬ 
jegyezve. Ha már most valamely menetnek a vonulását, avagy 
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Valamely pontnak egy más állandó ponttól való irányát, akarnám szerint, nője és gyermekei csontjai volnának, ezek nagyon elévült állapot-
meehatározni, akkor az iránytű keretjének AYszak) pontját magam b a n vannak. ,„ , , . 
elé vévén, D-töl É. felé végig tekintve, a vonulás hosszában, illető-1 . , H o - J n f ^f.an .Rakóczy-hamyak mf e t t a l I u n k ; ^ J , 1 ^ a t e m" 
r , , Ö Í T • i 1 , i_ i plomban álló emlék mind négy oldalán levő irat, melyet a Rákóczyak czi-
leg a keresendő pontra czelozok, s azon óra, melyet a keretnek £ e r e s z á r n y a 8 l ó és k a r d o t fart0 griff-madár diszesit, mindannyi a vére* 
ezen helyzetében az iránytű mutat, jelenti a keresett irányt, márvány emléklapjaira nem durva munkával bevésve lévén.— Az emlék 
Az A. tárgy a B. pontról irányozva 5 óra — fok, a C. ponttól el- mind a négy oldalán van irat, felső lapján is, két szakaszban; mind latin, s 
lenben 20 óra — fok tája felé fekszik. — Az elosztás 24 órára többnyire hexameterben van irva; — csak a déli oldalon van egy magyar 
sokkal helyesebb, mint az idömutatóknál a 12 óra, a hol nem tud- vers, mely igy hangzik, hiven követvén az irmodort : 
juk, hogy délelőtti Vagy délutániakat értSÜnk-e? itt azonban VÜá- ,.Itt nyugszik Rákóczy Zsigmond, — Az iámbor felőle jót mond, — 
gos, hogy pl. a 6-dik óra keletet, 18-dik óra nyugatot, 24-dik óra S^aiS ̂ T-X^^t^^, -
éjfélt jelent Stb. és pedig azon tájat, a hol S, nap reggeli 6, délutáni Erdély szerette oltalmát, Az Teöreók félte hatalmát, — 
6 órakor látható avagy gondolandó. í Mi honyunkban lakó népek Óhajtjuk mint igaz hivek, 

"^ ° Azért Szendro, Magyar, Egher, Cziaszar. Erdély es minden ember 
Sirassad édes atyádot, megholt Rákóczy Zsigmondot." — 

Az északi oldalon ugyanez áll, latinul, mint ezt az első sor mutatja : 
„Hic Zigismundus ovans post ultima fata Rákóczy." 

A felső lapon világosan ki van irva latin versekben, hogy meghalt Felső-
Vadászon 1608-ban, ez emléket állították „tresjílii, Georgius, Zigismundus 
et Paulus Rákóczy. Anno domini 1618." 

A templom boltozatában becsinálva áll Rákóczy zászlaja, azaz ma 
már csupán a nyele. — Atyám emlité, hogy Szerencsre menetele alkalmával 
(1828.) még egyes foszlányai voltak, melyek lassanként lehullottak. 

1848. előtt Döbrentei Gábor is megkereste, s megnézte e még akkor 
porban heverő ereklyét, — s atyámat kérte, hogy az emlék rajzát legkisebb 
részleteivel küldené meg neki; — atyám teljesité, némi felvilágosító leirással 
együtt felküldé neki, — Döbrentei halála után pár évvel visszakerült a rajz 
is, a jegyzet is. A rajz nincs használható állapotban; de ajánlható volna 
egy másiknak megszerzése. Az adatokkal atyám leírása után szolgálhatok 
részint az emlék emeltetését, részint annak 1700. elején történt feldulatását,. 
s más viszonyait is illetőleg. — Ide kellene letenni II. Rákóczy Ferencz 
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fasárnapi Újság 15-ik számához 1862. 
T Á R H Á Z . 

Levelek a londoni kiállításról. 
V. 

London, április l-jén. 

Bányamérés (alaprajz). Bányamérés (keresztrajz ) 

A bányamérés némi megismertetése végett tegyük fel, hogy 
valamely hejjy oldalában, aknával kutatva, vaskőmenetre akadtam, 
a mit a bőséges viztolulás miatt onnan nem mívelhetek, s szüksé¬ 
gem van egy alkalmatos mélyebb pontról alagot verni alája. Kifür¬ 
készem tehát iránytűvel a menet vonulását, fokmérővel a dőlését, 

s ha akkor tudom h l 

hamvait is. 

s ha akkor tudom, hogy az pl. 
4—5 láb hatalmas; keletről 
nyugatra 17 óra 6 fokra vonul, 
és 40 fokú dőléssel bir, délfelé 
nem pedig északfelé, akkor ar-

C ról egy képet irok papirosra, 
^ a mint a menetet — bizva nem 

változó irányában és dőlésé¬ 
ben — a földgyomrában kel¬ 
lene látnom, ha szemeimmel 

keresztülhatolni birnék, oly czélból. hogy a nak folytatását a fel¬ 
színen felkereshessem avagy azt. a legrövidebb, vagy legczélsze-
rübb alaggal tetszés szerinti pontján utolérhessem. E kép három¬ 
féle : alaprajz, mely a tárgyat ugy tüi teti fel, mintha azt felülről; 
oldalrajz, mintha oldalt; keresztrajz, mintha elölről tekintve szem 
lélnök, mint a fentebbi ábrák mutatják. — Szontagh Pál. 

Biínyamérés (oldalrajz). 

Marikovszky Gábor. 

Egyveleg. 
-f- (A moldovai magyarok száma) jelenleg 48,674, mely szám követ¬ 

kezőleg van felosztva : a jász városi kerületben 7007, a bakóiban 17,762, a 
szerethiben 14,072, s a tatrosiban 9833 ma,™™- i~u:i- T> ' 

t 
14,072, s a ~„^„ .uaji^i ICHIÜ. .templomuk 88 van 

ire magyarul nem tudó olasz pappal. 
Idatok a dohány fogy asztáshoz.) Egy rouen-i tudományos társulat 

ülésében dr. Dumesnil a dohányzás káros voltáról tartott előadást, s kimu¬ 
tatta, hogy ezen, az egészségre szerinte annyira ártalmas szokás napról 
napra nagyobb mérvben terjed, ugy hogy a dohánytermelő országok 
alig képesek e szükségletnek megfelelni. Amerikában a dohánvfoo-va 

A megnyitási ünnepély programmja felsőbb helyen is jóváhagyatott 
8 következőből áll : A királynét képviselendik a Cambridgei herczeg, a can-
terbury-i érsek, a lordkanczellár, viscount Palmerston és gróf Derby. 
Azonkívül jelen leendnek : valamennyi miniszter és kir. biztos, a külföldi 
követek s az idegen bizottmányok elnökei, kik különösen fognak meghi¬ 
vatni. Továbbá az alsó-és felsőház tagjai, püspökök, az egyetemek, községek 
e tudományos társulatok elöljárói, a hadsereg s flotta tisztjei, úgyszintén 
az önkénytesek parancsnokai is stb., mind a legnagyobb pompában. 

Az ünnepély az épület hajójában s az ezt kiegészítő, oldalt eső kúpok 
alatt fog véghez menni. 

A kir. képviselők s a tiszteletbeli vendégek elfogadása után a déli 
középponti udvarban, a vonat sorakozik s a nyugati kup felé tart. Ott a 
trón leend fölállítva, hol is a néphymnus első strófájának eléneklése után, a 
felirat fölolvastatik; erre a vonat, a középhajó hosszában a keleti kup irá¬ 
nyában fog haladni, hol a megnyitás ünnepélyének zenei része következik. 

Erre a vonat visszamegy a nyugati kup alá, a londoni püspök rövid 
imát mond, a kórus halleluját zeng, a néphymnust énekli végig és a Cam¬ 
bridgei herczeg megnyitottnak hirdeti a világkiállítást. A jelenet élénkité-
sére a déli udvarban nagy zenekar működendik. 

Mi az épületbeli haladásokat illeti, azok az utóbbi napokban szinte 
mesés gyorsaságuak valának. Az állványok e hét végén jóformán mind eltú- ( 
nedeznek, a kúpok be vannak fejezve, a bejáratok szabadok s az óriás épület | 
minden pontján hangyaszerü nyüzsgés vehető észre. Vagy 80(30 küldemény 
beérkezett már; az angol osztály gyorsan telik. Ebben s más nemzetek 
osztályában a kirakatok nagyrészt föl vannak már állítva, sőt olyanok is 
vannak, melyek tökéletesen berendezvék. 

A nagy trophaák a középponti csarnokokban fognak fölállittatni, a 
szobrok itt-ott szintén glédában állnak már, az egyes országokat a kötél ideig¬ 
lenes határa választja el egymástól, a szeretetreméltó francziák magas ke¬ 
rítéseikből leengedtek valamit, szóval : kezd az épület belje jellemet és szí¬ 
nezetet nyerni. 

A beküldés határideje a tegnapi nappal letelt ugyan, de azért tarde 
venientibus mégis nyitva áll a kapu; valószinü, hogy e hó 15-ig fog meg-
hosszabbittatni a terminus. Ha a kapukat bezárták volna tegnap, roszul 
állna a kiállitás ügye, miután ez óráig alig fele érkezett meg a bejelentett g p zükségletnek megfelelni Amerikában a dnh^ gy> g g g j 

sokkal jobban terjed, mint a termelés Ano-olorszáo- mel y \ o g/ a 8 z t a » Küldeményeknek. Magát a kiállítót nem érheti a késedelem vádja egészen, 
sem termel, évenkint 15 millió kilo°-ramme-°ot feeVkiloa/ S e m m i

7
d o h á n y * hanem inkább a kiállitás bizományosait, kik az épületet a kitűzGtt határ-

font^ fno-vasst. cl c » ln^-t^^Ku: *:° A., . I . . . V° y P m m e 1 '/io Wcsi időre nem adták át kikötés szerint, bár itt. ismét a fn-fórfmdezőket kellene 

(Folytatjuk.) 

font) fogyaszt el, s a legközelebbi tfz l ^ ^ V ^ ^ T ^ ^ J ^ 
szel nagyobbodott. 1854-ben az egész földön összesen253 miiHAT:?7 

fogyasztatott el. Föltéve, hogy a'dohányban SmSleJ ^ S ? ffin* 
van, ki tun.k hogy évenkint 7,500,000 kilogrammé f o g y a s z t a t i l e vészé 
lyes méregből, melyből néhány csepp halált okozhat. 

országgá?VémTtttágba^S , M*&"- d á r o k tölfege ug7 ̂ *> hogy a legkeményebb ostrom se különben. Meg-
Repülésök 17 napig tarto°tt. reggeltől « t i g 7 ^ & ^ ? ^ f ! ! * Í S í í ^ i " 't ^^^o^Mbae^k^yi^^^Wogtik^o. 

időre nem adták át kikötés szerint, bár itt ismét a fő-főrendezőket kellene 
megszidni, kiknek minduntalan valami uj jutott eszébe. Természetes dolog 
különben s ha egy esztendővel nyúlna is továbbra a megnyitás órája, még 
mindig kerülne elég alkalom, változásokat és javításokat tenni. Rómát 
sem építették egy nap. — Az utolsó napokban az áruk összetorlaszolása a 
hihetlenségig ment. Az épülethez vezető utakat és kapukat a szekerek és hor¬ 
dárok t ö e lállt h l k é b b külöb M 

A Rákóczyak teinetkczölielye. 
Nem Felső-Vadász, nem Regécz, nem Sárospatak az itthon megholt 

Rákóczyak temetkező helye, — hanem az Árpád óta híressé lett Szerencs. 
— Eme Tokajhoz két órányira fekvő kies fekvésű városka ref. templomában 
feküsznek a Rákóczyak. 

A szentegyház közepén emelkedik egy másfél öl hosszú, 3/4 öl széles, 
s mintegy fél öl magas, vörös márványból rakott emlékkő. — Alatta egy 
tágas üreg, a sirbolt, hova, a templom padozatját képező egyik szegletes 
kő felemelése által lehet jutni. — Lent e sirüregben áll egy fekvő tojás 
alakú urna terméskőből; melyet atyám, ki 28 évig ott ref. lelkész volt, 
buzgó hazafiak megbízásából s egyes adakozók fillérjeiből készíttetett; az 
5 és '/a láb magas medenczét egy neki megfelelő kő-fedő borítja, melyen 
a gombot kifaragott halálfő, s keresztbe tett csontok képezik. 

E kőurnában feküsznek Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem csontjai; 
a gyakori látogatók előtt különösen feltűnik a koponya, melyen 18, részint 
vágás, részint szúrás vehető észre; kard, buzogány, s csákányütések világos 
jeleivel; a teljesen épségben levő lábszárcsontok oly nagyok, hogy az élő¬ 
nek, szakértők véleménye szerint, magasabbnak kellett lenni egy ölesnél; 
az emberi csontváz teljes épségben összerakható volna, néhány apróbb ré¬ 
szeket leszámítva, miket a gyakori látogatók emlékül vittek el, igy egy ne 
vezetés látogató egy fogát, egy másik pedig egy hátgerincz-csigolát, ki¬ 
nek kezébe egy gyürü is jutott, mi a csontok urnába helyezése alkalmával 
találtatott; de vannak itt kisebb csonttöredékek, melyek a nép bizonyítása 

a o vuu^> u ivMb^n cl* 

, ,_, ...6&~„„* v-ong szakadatlanul, s fölemésztettek 
minden zöldet, a szőlőt kivéve. Eztán fölkerekedtek s a tenger felé vonul¬ 
tak. A kalterni pap pedig port indított ellenök, melyben a következő Ítélet 
lőn hozva : „Mivel a sáskák az országnak s a lakosoknak oly sok kárt 
okoznak, ítéltetik : hogy a lelké?z a szószéken, égő gyertyák mellett, őket 
nyilvánosan megdorgálja. Az atyának, fiúnak és sz. léleknek" nevében. Ezen 
ítélet rendesen végre is lőn hajtva. A régi krónikák több ily pörről is emlékez-
i ck . I l v e n ns!. mfilv 1 570-Kon T.n,-. 1 ' ' • •• 
nck. Ilyen az, mely Lausannebán ke 

kliensei a törvényszék előtt 

vakat s az istenekre bizák az áruczikkeket. Másnap aztán ismét előjőnek, meg-
nézendők : vájjon hozzáférhetőbb-e már az erősség. Ezen operátio nehézsé¬ 
geinek levét, természetesen maguk a kiállítók iszszák meg. Ezeknek egyike, 
ki nehéz gépeket küldött be, 16 lovat 3 napig volt kénytelen fizetni, mert 
ily sokáig tartott, mig a gépek a nagy portáléba bevonulhattak. Egy Rómá¬ 
ból érkező kolosszális márvány-relief vagy száz szekérnek zárta útját s ke¬ 
reken járó állványa oly mélyre ereszkedett a macadamizált földbe, hogy 
sok gép segedelméhez kellett folyamodni, mig kimozdíthatták, de aztán 
mégis csak kimozdították meleg helyéből — ezt a római márványdarabot. 

Hatalmas szolgálatokat tett ezen zűrzavarban a Bray patentje szerint 

kony természete miatt künnszorul. Bizonyára nem túlzott előrevigyázat, 
bár e petróleum nyers állapotban nem veszedelmes. 

Ausztriának 36,000 D láb jutott az egész térből. 
A kiállitás ideje alatt a vasutak ára a continenssn is 30% el fog 

alászállni. 
Még egyet. Hazámbeli gazdászoknak és borászoknak a következő jó 

tanácsot adom, melyet átalán véve olyan hazámfiai is elfogadhatnak, kik se 
nem gazdák se nem borászok. 

Jó volna, még június 23-a előtt ideérkezni. Mielőtt futólagosan egy¬ 
szer körültekintettek az épületben, nézzék meg tüzetesen a marha-kiállítást, 
26-án a virág-kiállitást. Mig ezt elvégezték, a jury tagjai kétségtelenül 
befejezendették már munkálataikat, a világ valamennyi tájékából lesznek 
jelen mezőgazdák, kikkel érintkezni mindenki — kit illet — sietni fog. A 
jury dolgaitól megszabadulva, legjobb kalauz fog lenni. Ki szállást s evvel 
egész ellátást, vagy csak szállást és reggelit akar, forduljon levélben a bi¬ 
zottmányhoz s mire Londonban lesz, a körülményekhez képest a legolcsób¬ 
bat fogja átvenni a jury kezeiből, melynek természetesen a legjobb össze¬ 
köttetései vannak. Leveleket, melyeket vár, az itt következő felirat szerint 
czimeztessen, ha gyorsan és biztosan akarja azokat megkapni. 

Imperial austrlan coinmission. 
6. Onslow Crescent Brompton. 

London S. W. 
Az illető levél czime ezen czim fölé irandó. — Magyar borászoknak 

meg ezt : Alig volt még ily jó alkalom, borokat nagrymennyiségben küldeni 
a világ piaczára — de nem kiállított borok gyanánt, hanem használatul a 
különféle kereskedőknek s vendéglősöknek. — Veillard és Martin egy angol 
házzal szövetkezve, bár mily nagymennyiségű eladására vállalkoznak s 
készpénzzel, átvétel után rögtön fizetnek. Úgyszintén a párisi Valentiné et 
Comp. ház is, (Place St. Victor.) Hanem aztán jól legyen minden üveg be¬ 
pakolva s megtöltve. Hat rósz pinczemester sok száz borász jó hirét legalább 
tiz évre képes elrontani. — Ha sokat adnak el, juttassanak nekem is egy 
pár üveggel, hadd ürítsem őket a magyar ipar s hazánk boldogságának 
föl virágzására. Dr. Tőkés. 

Irodalom és művészet. 

Kneiisei a törvényszék előtt meg nem jelentek ín cőntumaciam eliteket ' -Hatalmas szolgalatokat tett ezen zűrzavarban a Bray patentje szerint 
excomumkáltattak s felhivattak a lausannei dioecesis elhagyására AmnK '• ""rkesztett utczai mozdony, mely egy tuczat csúcsosan rakott terhes sze-
az elítéltek oly makacsok voltak, hogy a bölcs törvényszék emez ' i t é W n ^ «rrel olyan könnyen elszaladt, mintha csak apró taligák lettek volna. 
nfim P.n<r*A*\ma.^A*„u u—. . , , . . . . ? •? , . . _ * . i e z "eletének Végül_ mégsem tagadható, hogy a munkások és emelő-gépek száma 

ki nem elégítő, az árukat gyorsabban kellene rendeltetésük helyére juttatni. 
Könnyebben kimenthetők a gyarmat-áruk körül történő késedelmek. Itt 
maguk az elemek daczof»kodtak. igy például Canadában valamennyi vasutat 

+ (,-Görögország történelme.") Ily czimü munkára hirdet előfizetést 
Lubrich Ágoston, beszterczebányai gymn. tanár. A mű két kötetre terjedt, 
előfizetési ára 2 ft, mely azonban csak a könyv átvételekor fizetendő le. 
Beküldési határidő : april 20-ika. Ajánlására legyen megemlítve, hogy a 
tiszta jövedelem a beszterczebányai magyar olvasóegyletnek van szánva. 

+ (A nemzeti színházban) f. hó 15-én Mendelssohn „Paulus" czimű 
oratóriumát adják elő. Azt mondják, hogy a zenede növendékein kivül még 
300 (!?) műkedvelő vesz részt az előadásban. Vájjon hol fogdosnak össze 
ennyi műkedvelőt ? 

+ (Szigligetinek) jelenleg 72 színmüve forog a színpadon; ezek közül 
33 drámai mü, 27 népszinmü és vaudeville s 11 vigjáték. A termékeny iró 
kilenczszer nyert 100, s egyszer 50 aranyas pályadijt. 

-f- (Szathmáry Károly) Békésen ,,Zászló" czimü lapot szándékozik 
megindítani. így majd lassankint hazánk minden vidékének meglesz saját 
közlönye. 

/ \ (Hugó Viktor „Les miserables" czimü regényének első kötete) az 
eredetével egy időben 10 nyelven jelent meg. Magyarra áttétele most van 
munka alatt. 

/\ (Gerenday, jeles szobrász hazánkfia) Vörösmarty síremlékének 
kicsiben hasonmását készité el a magyar márványok legkitűnőbb fajából. E 
szobrocska, mely Gerenday raktárában néhány napig közszemlére volt 
kitéve, a londoni világkiállitásra fog küldetni. Rajzát a Vas. Újság közölni 
fogja. 

-f- („Arvizkönyv.") Ily czimü albumra nyitnak előfizetést Ábrahámffy 

f- (Az angol csatornára hidat akarnak építeni,) mely i 
* rancziaországgal összekösse. A Calais és Boulogne közti 
sege 18 angol mérföld (mintegy 4% angol mérföld tesy PO-g ö z t f cfatornaSlf 

g g é ö l d (mintegy 4V2 angol mérföíu teSTégy n i ' e t 1 fó " 
det); a tenger legnagyobb mélysége 186 láb. A hid 160 keíek toravoTnvn 
godnék. A költségvetés 30 millió font sterlingre van határozva * * 
trónörökH l a 0 d laPok,baiJ a köy?tkező adoma olvasható : A franczia 
trónörökös a napokban császán atyjához fordult, hogy megtudakolja tőle 
Z l S G 8 Z r a k f Z t aCCUent éa ™lh ( é l t l i é í 
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császár 
y g j tőle 

™lheur (véletlenig és sorí 
példa által igyekezett ezt megértetni 
apól h kb ék f i l 

p ) A császár a következő példa által igyekezett ezt megértetni • 
Kedves fiam, lásd ha bátyád, Napóleon hg vkbe esnék, ez acfidenl dé 

ha kihúznak az már aztán lgazán malheur." Ez adoma forrását nem nehéz 
fölismerni. A „P. Hírnök" azt jegyzi meg rá : „Ez is jellemz?7 tórisi 
í i í t!<< nCm "* JelWÍ ^ h é 1 é b Lf 

jegyzi meg 
Í ̂  a z ' h a n e m 

7 tórisi 
oLftásá 

János, Ferencz és Mennyei József Kalocsán, példányonkint 2 ftjával, mely 
összeg Kostyák János, kalocsai gyógyszerészhez küldendő. A tiszta jöve¬ 
delem, ha az előfizetők száma 800-ig emelkedik, az összes hazai, ellenkező 
esetben csak a sárközi árvízkárosultak folsegélésére fordittatik. 

, &j r „ v „ u » ^ u Tciou^uuji TaOU>,<»>i| -}- (Fényképcsarilok.) Veress Ferencz, kolozsvári fényképész a két 
borítják, az ausztráliai küldemények meg,kevésben múlt, hogy | magyar hazában született nevezetesb egyéniségekből egy fényképcsarnokot 
é g* e k a haJón- j szándékozik előállítani,melyet füzetekben fog kiadni, minden füzet 50 egyén 

i í" f ^ { ^ a m o k 8 Z ^ m a r a kihasitott tér egyes részei a déli álla- arczképét hozván, rövid életrajza kíséretében. A terv részletesb meghatá-
moknak lőnek kiosztva, melyek hangosan panaszkodtak, hogy nagyon szű- rozása, valamint a lefényképezendő egyének kijelölése végett a hazai nem¬ 
ken vannak; Ecuador Görögországnak kénytelen valamit átengedni s mág j zetiségek kolozsvári képviselőiből egy bizottmányt kért föl; e bizottmány 
több ily csere fog történni, mielőtt teljesen be lesznek rendezve az egyes | tagjai : Ujfalvi Sándor, gr. Bethlen János, gr. Lázár Miklós, Fekete, román 
országok. j esperes, Hincz György, evang. lelkész s mások, kik néhány nap alatt az 

Az Egyesült-allamok, mint olyak, nem lesznek képviselve, miután alapeszméket megállapítják s aztán az egész programm a közönség elé fog 
kormányuknak, melynek naponkinti kiadásai 5 millió dollárra rúgnak, 'terjesztetni. 
oAOOO dollárt, egy külön bizottmány elküldésére, meg nem szavazott aj © (Emich Gusztáv „Nagy képes naptára") 1863. évre is meg fog 
kongressus. Egy nagy szobor, néhány mell-szobor s különféle varrógép gelenni, Vadnai Károly és Szokoly Viktor szerkesztése mellett. Reméljük, 
ramú, m{ a z észak-amerikai művészetből és iparból látható lesz ezúttal. Az hogy ezúttal jobb képek lesznek benne, mint a tavalyi folyamban voltak, 
újonnan fölfedezett amerikai földolaj, mely Canadából küldetett be, gyulé- ; Előfizetési ár 1 ft, mely Emich Gusztávhoz június végéig küldendő be. 

15. it. — 18«2. 
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+ (A Girókuti P. Ferencz által szerkesztett „Magyarország gyü-
mölcsészete színezett rajzokban'') czimii füzetekből megjelent a második, 
hozván a „pónyikalma," „nagyenyedi narancs-alma," „arany ér meny," „őszi 
sylvestre" és „egri körte" természethű, színezett rajzait, ugyané gyümölcs¬ 
fajok átmetszeteinek rajzaival együtt, leiró szöveg kíséretében. Ezen, a 
maga nemében irodalmunkban eddig páratlan vállalatot annál inkább ajánl¬ 
juk a közönség figyelmébe, mert kiállitása költséges voltánál fogva, csak 
tömeges pártolás mellett tarthatja fenn magát. Ára 6 füzetnek, melyben 24 
színezett gyümölcakép, ugyanannyi átmetízeti rajz van, leírással együtt, 
10 ft; a „Falusi Gazdával" (melynek ára külön 6 ft.) együtt 14 ft. 

®(Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társaműkereskedésében megjelentek: 
1) „Un soir au théatre national de la Hongrie. Fantaisie de Concert sur 
des motifs de „Bánk bán", opera national de Fr. Erkel pour le pianoforte 
composée par J. Schulhof „Ára 1 ft 50 kr. — 2) „Ronde Darlékarlienne. 
(Danse de Ja Suéde.) Morceau caractéristique pour le pianoforte par «/. 
Schulhof." Ára 1 ft. — 3) „Operetten-Polka sur des motife des plus favoris 
du „Daphnis et Chloé" et „Tschin Tschin" de J. Offenbach, pour le piano 
par Kovaltstk." Ára 40 kr. 

/\ (Az „Erdöszeti Lapok") 4-ik füzete ia megjelent, az eddigiekhez 
hasonló, érdekes szaktartalommal. 

+ (Ilméri K. István, az „Egyveleg" szerkesztője jelenti), hogy neve¬ 
zett lapját, az előfizetők csekély száma miatt, kénytelen felfüggeszteni, s ha 
véglegesen meg kellene szüntetnie, arról előfizetőit legközelebb értesíteni 
fogja, mely esetben az előfizetők tetszésétől függend, a szerkesztőség által 
nyújtandó kárpótlást elfogadni, vagy a pénzt visszakérni. Az első évnegyedi 
folyamra még folyvást lehet előfizetni 1 ft. 50 krjával. 

-+- (Naptár.) Balázs Sándor mint szerkesztő s Engel és Mandello 
mint kiadók aláirást nyitnak „Az ország tükre" czimü, 18ö3. évre megjele¬ 
nendő képes naptár-évkönyvre. Fő rovatai lesznek : Á szorosan vett nap¬ 
tár ; szépirodalmi rész; közhasznú s ismeretterjesztő rész; országos tiszti 
név-és czimtár; hirdetések. Aláírási ára 1 ft. Megjelenik szeptember elején. 

© (A Debreczenben megjelenő „Hortobágy") jövő hó elejétől kezdve 
hetilappá változik át eddigi szerkesztő Illésy György vezetése alatt. Elő 
fizetési ára a május—deczemberi folyamra 3 ft. 30 kr. A tiszta jövedelem a 
magyar szinirodalom és a vidéki színészet emelésére fog fordittatni. 

O (A debreczeni szinügy-egylet 50 aranyos pályadijára,) mint a minap 
közlők, 31 pályamű érkezett be. Most arról értesülünk, hogy a sok közöl 
egy sem üti meg a mértéket s igy a pályadij nem fog kiadatni. 

+ (Uj, vidéki lap.) Vajdics József könyvárus Nagy-Kanizsán „Zala-
Somogyi Közlöny" czimü lapot fog kiadni, melynek szerkesztésére Fodor 
Pál ügyvéd nyert engedélyt. 

Ipar, gazdasás:, kereskedés. 
/\ (A magyar földhitelintézet ügyében) irják Bécsből a „M. O."-nak 

hogy a magyar gazdasági egyesület folyamodását az egyesület küldöttei : 
Lónyay Menyhért, gr. Barkóczy János és gr. Dessewfíy Emil f. hó 7-én 
nyújtották át ő Felségének, ki biztositá őket, hogy a magyar földhitelinté¬ 
zet életbelépését eddig gátló körülmények nem sokára el fognak hárittatni. 
így tehát remélhető, hogy a bécsi jelzálogbank papirosainak védelmére ke¬ 
letkezett pénzügyminiszteri határozatok nem fognak fentartatni. Ugyancsak 
a magyar gazd. egyesület küldöttei legközelebb a m. udv. kanczellárral is 
értekeztek e tárgyban. 

— (Nyilt levél hazánk gépészeihez.) Somogy megye gazdasági egye¬ 
sülete f. év május 12-én és 13-án ekeversenynyel kapcsolatban részletes 
kiállítást rendez Marczalibsn, ezen kiállításra gazdasági gépeket készitő 
mint honi, ugy külföldi gépészeink is tisztelettel meghivatnak és maguk 
miheztartása végett előre a következendőkre figyelmeztetnek: 1) Marczali 
mezőváros fekszik Somogyban a keszthely-szent-györgyi vasúti állomástól 
lu/4 mérfóldnyire, a kiállítani szándokolt tárgyakat tehát odáig vasúton, 
onnét pedig Marczaliig tengelyen kell szállítani. 2.) A kiállítandó tárgya¬ 
kat rendes jegyzékben a társaság titkárjánál t. Kozma Sándor urnái, Mar-
czaliba, legfeljebb f. hó 25-ig kell bejelenteni. 3.) A vasúti állomástól Mar¬ 
czaliig igénylett fuvarok iránt Vlasits Ignácz kéthelyi urodalmi tiszttartó 
úrhoz kell folyamodni, ki azokat a legjutányosabban fogja kiállítani. 4.) 
A kiállítandó tárgyak teljesen a pesti országos kiállítások szabályai szerint 
foo-nak megpróbáltatni, megbiráltatni, megjutalmaztatni. Kelt Marczaliban 
1862-ik évi april 2-án. Kund Vincze, a gépészeti szakosztály elnöke. 

Közintézetek, egyletek^ 
-j- (A magyar Akadémia apr. 7-iki ülésében) a titkár jelenté, hogy 

Méry Etel beküldé R~evay"Miklós azon 89 levelének másolatát, melyek a 
szent-mártoni levéltárban őriztetnek; s hogy a szent-mártoni főapát is szives 
volt közleni az Akadémiával e levelek eredeti példányait, egybehasonlitás 
végett. Méry az Akadémiához intett levelében egy életirati adatot igazita 
meg. Szerinte ugyanis Révay Miklós Nagy-Szent-Miklóson 1750. febr. 24-
én született s igy nem 1749-ben, mint életirói hibásan állítják. Atyja, 
Révay Miklós, magyar csizmadiamester, Békésből szakadt Nagy-Szent-
Miklósra. Méry a turóczi főrangú Révayakkal hozza rokonságba. Végül 
indítványozza, hogy az Akadémia, melynek egyik régibb tervezője Révay, 
Szécsenyi szobra mellett Révaynak és Bessenyeinek is állitson szobrokat. 
Az Akadémia ez indítványt, minden tárgyalás nélkül, áttette a nagygyű¬ 
lésre. Ezután Fogarasi János rendes tag folytatá értekezését az igeidőkről. 

+ (Himlöbeoltás.) Az országos központi védhimlő-oltó-intézet igaz¬ 
gatósága közzéteszi, hogy a védhimlő-beoltások mai naptól kezdve minden 
héten kétszer u. m. vasárnap és csütörtökön, az orvosi egyetem ujvilágut-

i épületében d. u. 3 órakor fognak végeztetni. 
0 (A nemzeti kör) f. hó 26-án tartja közgyűlését. Vájjon nem marad-e 

el ismét ? 
— (A Pannónia magyar viszontbiztosító intézet igazgatósága) sürge-

tőleg fölkéri azon részvényeseket, kik a 20% második felének befizetésével 
mai napig késtek, hogy folyó hó 10—30-ig a szokott délelőtti 10 —12 óra 
között a 6% késedelmi kamat megtérítése mellett a befizetést mulhatlanul 
teljesíteni siessenek. 

— (Közgyűlés.) Az első magyar általános biztosító társaság az évi 
rendes közgyűlése az alapszabályok 59. §-a szerint, jövő május hó 3-án, 
szombati napon, délelőtti 10 órakor fog a társaság ujtéren levő 3-ik sz. a. 
saját háza második emeleti teremében megtartatni, melyre a t. ez. részvé¬ 
nyesek az alapszabályok 62. és 63. §§. értelmében tisztelettel meghivatnak. 
E közgyűlés tárgyai lesznek : 1. Az igazgatóságnak az intézet állásáról és 
az 1861. évi üzletmenetéről szóló jelentése s a vizsgáló bizottmány által 
átnézett zárszámadásnak előterjesztése. 2. Uj választások, az alapszabályok 
illető szakaszainak rendelkezése szerint. 3. A választmány által indítványba 
hozandó tárgyak fölötti tanácskozás. 

-f- (Az első magyar általános biztosító társaság) életbiztosítási felü¬ 
gyelőül Üngvárott Torday Edét, mozgó ügynökökül Stelkovics Istvánt, 
Bóth Menyhértet és Bánóczy Ferenczet Rimaszombatban és vidékére, a 
Marék Arnold és Dancs Menyhértet a miskolezi főügynökség kerületében 
kinevezte. 

Ni njság? 
© (Weber János, cs. k. rendörtanács) a m. kir. helytartósághoz első 

osztályú, valóságos tanácsosa neveztetett ki a m. udv. kanczellár által. 
© (Kitüntetés.) Nozdroviczky Gyula, trencsénmegyei első alispán, kir. 

tanácsosi czimmel diszittetett föl. 
/\ (Reményi Ede) Berlinben sok kitüntetésben részesül. Közelebb a 

királyi udvar előtt játszott, s mind a királyi párnak, mind az Ö3szes aristo-
kratiának kedvencze lőn. A király udvari vacsorára hivta meg, s udvari 
kocsit küldött érte. F. hó 2-án gróf Károlyi osztrák nagykövet adott ked¬ 
veért ünnepi estélyt, melyen, midőn játszott, hegedűjét a zongorán gr. Sei-
dewitzné kisérte. Márczius 30-án Bülow gyüjté egybe magánál Reményi 
végett Berlin tudósait és művészeit, s ezenkívül Birchpfeifer asszony ia 
meghivá őt. 

4- (A nemzeti színházunkhoz szerződtetett uj tagok közt) eddigelé 
Szathmáry Károlyt, Száthmáryné tehetséges fiát, s Pauli és Ormai, ezelőtt 
kolozsvári énekeseket emiitik. Vendégszereplésekből mind a három isme¬ 
retes a pesti közönség előtt. Az első már föl is lépett. 

4- (Jótékony czélu előadások.) Kassán a múlt hó két utolsó napján a 
szinészet fölsegélésére műkedvelői előadások rendeztettek, melyek körül-
belől 1200 ft. bevételt eredményeztek. 

/\ (Tóth Soma) a „Pesti Hirnök"-re mondott szinpadi rögtönzéseért 
48 órai fogságra ítéltetett. 

/\ (Két állítólagos rendelet.) A „Presse" szerint néhány nap előtt 
felsőbb parancs érkezett Pestre, mely szigorúan betiltja oly képek és arcz-
képek kiállítását, melyek bármi tekintetben a forradalomra emlékeztetnek. 
Egy másik rendelet szerint bármilynemü oly fegyverek, melyeknek tulajdo¬ 
nosai erre nézve semmi külön hatósági engedélylyel nem bírnak, april 14-io-
beszolgáltatandók. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy némely bécsi 
lapok szerint felsőbb körökben komolyan beszélnek a magyar orssággyüléa 
összehívásáról. 

A (§.e9^y az árvízkárosultak részére.) A VTI-ik államsorsjáték jö¬ 
vedelme, Ö Felsége határozata szerint, a birodalmi árvizkárosultak fölse¬ 
gélésére fog fordittatni. Egyelőre előlegül 100 ezer ft. adatik e czélra az 
államminiszterium s a magyar udv. kanczellária rendelkezésére. A vállalat 
valósítására a pénzügyminiszter a bécsi sorsjáték-igazgatóságot bizta meg, 
mely közelebb adja ki az illető hirdetvényeket. 

/\ (Titkos vallásfelekezet.) A „P. Ll." szerint Pesten egy titkos val¬ 
lásfelekezet van, melynek hivei „Krisztus követői"-nek nevezik magukat, 
s a keresztséget nem tartják szükségesnek. Ebben ugyan nem igen követik 
hát Krisztust, ki apostolait szétküldé az egész világra, hogy tanítsanak és 
kereszteljenek. 

+ (Az „Öst. Ztg." panaszai.) Sok volna, egy füst alatt mindazt elő¬ 
számlálni, a mi az „Öst. Ztg." szivét nyomja; azért itt csak azon panaszát 
említjük meg, melyben Szeben város hanyatlását siratja meg második Je¬ 
remiásként. A magát „alkotmánynak" nevező újság ugyanis szomorodott 
szívvel jelenti azon roppant csapásokat, melyek Szeben várost egymásután 
érik. Ilyenek : hogy az országos zsandarmeria főparancsnoksága s az or¬ 
szágos számvevőség egyrésze Kolozsvárra költözött át, s hogy ezeket a 
rendőrség is követni fogja. E miatt a város mind csendesebb és szomorúbb 
lesz. Persze, hogy a kolozsváriaknak is neki ront méltó haragjában s tele 
sorokkal szidja őket, különösen az ottani arisztokrácziát. De miért is nem 
viselik magukat azok az arisztokraták ugy, hogy az „Üst. Ztg." mao-as 
megelégedését kiérdemelnék! ? 

© (A nagyszebeni községtanács) elhatározta, kérvényt terjeszteni a 
császár elé, hogy Erdély legfelsőbb országos hatóságainak székhelye ismét 
Nagyszehenbe tétessék át. Ugylátszik, hogy Szeben erőnek erejével Erdély 
fővárosa akar maradni. 

+ (Falk Miksáról) irja a bécsi „Presse," hogy alaptalan a lapok által 
közlött azon hir, mintha nevezett hazánkfiát, a „Wanderer" sajtóperében 
történt elitéltetése folytán, a bécsi takarékpénztár igazgatósága ottani tit¬ 
kári állomásától megfosztotta volna. A „Presse" reméli, hogy Falk elitélte¬ 
tésének felsőbb biróságilag netalán leendő helybenhagyása után sem fog 
hivatalából elbocsáttatni. 

© (A közelebbi árviz a toportyánférgeknek is veszedelme volt.) Bács¬ 
kában a víz a farkasokat, rókákat, vadmacskákat s más szabad állatokat kis 
szigetekre szorított, hol aztán a lakosság csónakokból kényelmesen agyon¬ 
puskázhatta őket. így történt, hogy csupán egy, árvizkeritette helyen 18 
farkast, 10 rókát s 3 vadmacskát szólitottak ki az árnyékvilágból. Itt tehát 
a rókákat is cserben hagyta ravaszságuk. 

© (.4 hitelintézet második nyereménye,) mely 40,000 ftból áll, bünte¬ 
tőperre szolgáltatott alkalmat. Az ügyállást a „P. Ll." igy beszéli el : 
Egy pénzügyi biztos 1861. szept. hóban Morgenstern és társa irodájában, 
részletfizetésre vásárolt egy hitelintézeti sorsjegyet, már a részletek 
nagyobb részét be is fizette, az eredeti sorsjegy azonban még nem volt ke¬ 
zénél. E sorsjegy az utóbbi húzásnál 40,000 ftot nyert. Midőn az illető a 
nevezett irodában megjelent, hogy sorsjegyét átvegye, az irodafőnök azzal 
mentegetőzött, hogy hiba történt, sorsjegyének száma roszul Íratott, az 
eredeti sorsjegy már múlt évi februárban másnak adatott el. Az ügy tör¬ 
vényszék elé került, mely az irodafőnököt befogatta s vagyonát lezároltatá. 
A peres sorsjegy a hitelintézet helybeli fiókintézete birtokában van, mily 
czim alatt, még nincs tudva. Egyelőre a sorsjegy senkinek sem adatik ki. 
Ez úttal tehát a törvényszéknek kell eldönteni, hogy Fortuna istenasszony 
kire mosolygott. 

4- (Maros-Vásárhelyen műkedvelő-társulat alakult,) mely jótékony 
• czélokra tart előadásokat. Ugyanott Kiss Jánost, a Nagy Lajos-féle 
•bankjegyhamisító társaság egyik tagját elfogták. 

© Pájer Antal, tisza-füredi plébánost, kit mint költőt is ismernek ol¬ 
vasóink a jászapátiak lelkészükül választották. Az egri érsek örömmel erő-

raité meg e szerencsés választást. 
© (Kolozsvárit egy második műkedvelő-társulat is alakult.,) melynek 

igazgatósága már szervezvevan. A társulat elnöke Ujfalvi Sándor, alelnöke 
Macskási Péter, rendező László József. 

0 (Vád alá helyezett tisztviselő.) Zágrábból irják a „P.Ll."-nak, hogy 
B . . . s, varasdmegyei tisztviselő — azelőtt c«. k. törvényszéki se^éd 
-felségsértési vád és vizsgálat alá helyeztetett, mely határozatát a zlUrábi 
.megyetörvényszéknek, a báni tábla is helybenhagyta. ° 

© (A ruthen parasztok a Reichsrathban) kezdenek makranezoskodni. 
A „Sürgöny" bécsi levelezője szerint, a márcz. 3l-iki ülésben következete¬ 

séén szavaztak vezérük, Litwinovitz püspök ellen, mivel ez ki nem bírta 
Térni fejőkből, hogy a szőnyegen levő bányavám megszüntetése alatt valami 
-adó-folebbezés lappang. Hírlik, hogy a ruthen követek az adófölemelést 
illető törvények tárgyalásában a jobboldaliak példáját akarták követni. Azt 
anondják, hogy ők bizony 10 ft. napidíjért sem hagyják fejüket beverni. A 
borköveteknél csakugyan veszélylyel jár küldőiknek elégedetlensége. Ta¬ 
valy beszélték a gallicziai lapok, hogy a parasztok egyik országgyűlési kö¬ 
vetükre ötven botot vágattak (!), mert mindazt számukra ki nem eszközölte 
a császárnál, mit neki meghagytak volt. 

© (A szegedi, sorsjátékkal egybekötött hangverseny) 2434 ft. 17 krt. 
jövedelmezett az árvizkárosultak javára. 

© (Templomrablás.) A „Sz. Híradó" irja, hogy a tanyai iskolák 
egyetlen kápolnája, a Lengyel-kápolna kiraboltatott. A gonosztevők még a 
Jiarangok ütőjét is magukkal vitték. Ugy látszik, a harangokkal is szándé¬ 
koztak valamit tenni, mert a rudakat róluk már lecsavarták, de hihetőleg 
neszt hallva, tovább illantak. 

— (Helyreigazítás.) B.-Gyarmatról április 3-ról veszszük e sorakat : 
A Vasárnapi Újság folyó évi márczius 30-ki számában egy névtelen levelező 
arról értesít, hogy a b.-gyarmati hölgyek által az irói segélyegylet javára 
legközelebb rendezett hangverseny alkalmával gróf Zichy Ferenczné ő 
«xcellentiája is száz forintot küldött volna. Minden félreértés kikerülése 
végett föl kell világositnom, hogy gr. Zichy Ferencz ur ő excellentiája 
hitvese részéről száz forintot a b.-gyarmati kisdedóvoda javára e folyó év s 
kó 21-én rendezendő, sorsjátékkal összekötött hangverseny alkalmából volt 
*egyes hozzám küldeni; azon intézet részére, mely vegyes elemű városunk¬ 
ban nemzetiségünk érdekében roppant fontosságú, s mely keletkezését ő 
•excellentiája és testvére gr. Zichy Lipót ő méltósága nagylelkű alapitványá-
znak köszöni, s igy iránta folytonos érdekeltséggel viseltetik. *) Bodnár Istv. 

® (Halálozás.) Kaposvárról értesülünk, hogy Záborszky Alajos, az 
1848-ki országgyűlés jegyzője, később országos tanácsos s a magyar felelős 
minisztériumnál titkár, e hó 5-én megszűnt élni. A boldogult mind a köz¬ 
élet, mind az irodalom terén kitűnt. 1843 —44-ben ő szerkeszté az ország¬ 
gyűlési tudósításokat s az egykori .,Pesti Hirlap" egyik rendes munkatársa 
volt. Emléke sokáig fenmarad honfitársai szivében. 

4. (Halálozás.) Gr. Csáky Gábor Nizzában, hova egészsége helyreál¬ 
lítása végett ment, hosszas "Betegség után elhunyt. Hűlt tetemei hazájába 
szállíttatván, Pesten e hó 8-án lőnek beszentelve. 

j \ (Halálozás.) Gerenday József, a magyar kir. egyetemnél a füvészet 
rendes tanára s az egyetemi füvészkert igazgatója, 48 éves korában, f. hó 
8-án meghalt. A haza egyik hű fiát, s a tudomány buzgó ápolóját vesztette 
*1 benne. Áldás éa béke hamvaira! 

*M névtelen levező tudósítását közlött lapok, eme nyilatkozat közlésére kéretnek. 

A (Kolibri-gyűjtemény.) Rio-Janeiro, brazíliai fővárosból megérke-*? 
zett már Aradra azon 130 darabból álló delicze- (kolibri-)gyüjtemény,. 
melyet Kornis Károly derék hazánkfia Délamerikában gyűjtögetett. E gyö¬ 
nyörű delicze-példányok jelenleg az „Alföld" szerkesztőségi helyiségében 
közszemlére vannak kitéve. 

— (Utólagos jegyzet) Bihari János temetési napja, hogy 1827. april 
27-én történt, Sebestyén ur által hitelesen bebizonyittatott. E napról azt 
írtam, hogy hóval vegyes hideg esőzésű volt, és igen sáros. S ezt egy szóig 
újra is állitóm, s ugy vélem, sokan élnek még a kísérők közöl Pesten, kik 
ezt igazolni fogják. S épen ez adott okot ama tévedésre, hogy april helyett 
novemberre emlékezem. — S midőn Kulcsárt figyelmeztettem, hogy a rút 
fergetegben és sárban a kísérők kalaplevéve jőnek, ezt monda „ezen pie-
tásból látható, mily nagy dicsőséget helyheztettek ők Bihariba." — Egy 
hazafi a hideg havas esőből azt a gyanusittatást képzeli, mintha tán sokan 
kétkednének "'előadásomban, hogy april végén havas eső volt; holott ez 
épen semmi természet ellen valóság, hiszen 1810. jul. 9. és 10. fagy és hó 11. 
és 12. pedig jeges eső volt. °Ballá K. 

A ni. Akadémia palotája. 
— (Ujabb adakozások), melyek a lefolyt héten a m. Akadémia szá¬ 

mára a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez beküldettek : 
LXIV közlés : Gyuláról többen 38 ft. 70 kr. 
Az eddigi I—LXIII közlésekkel együtt a Vasárnapi Újság szerkesztő¬ 

ségénél begyült összesen 14842 ft. 1 kr., 1 régi római arany, 1 huszfran-
kos arany, 112 db. cs. arany, 21 kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz 
tallér, 4 ujftos, 146 húszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos 
nemzeti államkölcsönkötelezvény s 1 db. 100 ftos erdélyi úrbéri kötelezvény. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság Szerkesztőségéhez a múlt héten 
beküldetett : 

— A magyarországi vizkárosultak számára : Mellekről Znamenák 
József plébános 3 ft. s melleki és zsitva-gyarmati hivei 7 ft, együtt 10 ft. 
— Apácza- Szakállosról Baján Ferencz számvevő 8 ft. Tropóczról 
Krauszak József 1 ft. — Székes-Fehérvárról az ottani, molnárezéh Varga 
István molnármester által 10 ft. — Balaton-Fökajárr'ól Sziklay Pál ref. 
lelkész által 12 ft. 50 kr. 

(Az egyes adakozók : Nagy József 10 ft, Szabó Pál 50 kr., özv. Cserky Ádámné 
40 kr., Csuka Ádám 30 kr., Fülöp János 20 kr., Szalay Pál gyűjtő 1 ft.) 

Sziny ér- Váraijár ól többen Schőnwald Zsigmond által 13 ft. 90 kr. 
(Az egyes adakozók : Papp Vincze 1 ft., Műnk Mór 1 ft., Papp Zsigmond 1 ft., 

bcnonwald 1 ft., p a p p A n t a i x ítj Csernátoni R. 50 kr., Gerber Ödön 2 ft., Szemák Pál 
i: tt., Búzás Lajos 40 kr., Kcrbuly Márton 1 ft., Sze'les Endre 1 ft., Bartók L ft., Lengyel 
Kristóf 1 ft) & 

Pacsérról többen Mészáros Ignácz lelkész által 18 ft. 
(Az egyes adakozók : Mészáros Ignácz 5 ft., Mészáros József 2 ft., Mészáros Ka-

talm 2 ft., Mészáros Antal 1 ft., Viberál Pál 1 ft., Preszky Károly 1 ft., Kanyó Verona 
1 it Plaesz Salamon 1 ft., Grünbaum Jakab 50 kr., Berkó Antal 50 kr., Pocskay Gyula 
40 kr., Birmayer Katalin 20 kr., Balázs Ferencz 20 kr., Drobináné 20 kr., Kovács József 
10 kr., Tomek József 20 kr., Házi Pál 20 kr., Bodnár Julis 20 kr., Tunner Katalin 10 kr., 
Slézmger Bernát 1 ft 20 kr.J 

Pocsajból többen Nemes Ferencz által 14 ft. 20. 
(Az egyes adakozók : Nemes Ferencz 2 ft., Nemes Ferenezné 1 ft., Egy valaki 40 

kr , Beér József 2 ft., Beér Józsefné 1 ft., Beér Kálmán 1 ft, Szabó Sándor 4 ft., Foga-
rasy Mihály 30 kr., Prodán János 1 ft., Kepecs Jakab 50 kr., Kepecs Lipót 50 kr., Kis Gyó>gy'50 kr.) 

Összesen 87 ft. 60 kr. 
Az eddigi közlésekkel együtt begyült összesen 1814 ft. 26 kr. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, april 4. „A jó barátok." Vigjáték 4 felv. Sardoutól. Daczára 

gyakori adatásának, még mindig nem vesztette el érdekét, mit az isméti 
tele ház bizonyít. 

Szombat, april 5. Ujonan szinre hozva, először : ,,A syrén." Vig opera 
felv. Zenéjét irta Auber. A „Syrén" egyike szerző dallamosabb műveinek, 

de azért szivesebben láttunk volna egy jó uj operát szinrehozni, mint ezf a 
régit fölmelegitni. Az előadás igen jó volt, különösen Ellinger, de még 
inkább Hollósy L-né, szép énekükkel sokszor tapsra ragadták a közönségeti 
Benza elemében volt. A zene- és énekkarok is kifogástalanul működtek. 

Vasárnap, apr. 6. „A csikós." Eredeti népszinmű 3 felv. Szigligetitől. 
Szathmáry Károly, mint szerződött tag, ma lépett föl először „Asztolf urfi" 
szerepében, Haszonvehető tagja lesz a színpadnak. 

Hétfő, april 7. Először : „Országgyűlési beszéd." Vigjáték 3 felv. Irta 
Batthyány Júlia. A darabról nem sokat mondhatunk. Szerzőnő az ész-
arisztokratiának a születési arisztokratia fölé emelését tűzte ki feladatul, 
a mi eléggé szép törekvés, de hogy az eszme diadalmaskodjék, művésziebb 
eszközökkel, a helyzetek és viszonyok hívebb ismeretével kellett volna hoz¬ 
zálátni ; mert abból, hogy egy közrendü költő bárónőt vesz feleségül, még 
•(senki sem győződik meg arról ugy, hogy az észarisztokratia felebbvaló a 
születésinél, ha különben nincs róla meggyőződve. A közönség udvarias 
kíváncsiságból kihitta szerzőnőt, ki meg is jelent, még pedig először egy 
szinészi páholyban, másodszor a színpadon. 

Kedd, april 8. „A syrén.'' Vigopera 3 felv. 
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TSzerda, april 3. „A falusiak." Vígjáték 3 felv. Szigetitől Mátray Mari 
?k. a. vidéki szinésznő mint vendég lépett fel s a közönség részéről több 
ízben elismerő, buzditó tapsokkal fogadtatott. 

Csütörtök, april 10. „Az elizondoi leány," „Fortunio dala." Egy-egy 
felvonásos operettek. 

Bndai népszínház. 
April 4. „Szerelem és örökség." „Egy kis szívesség." Mindkettő egy 

felvonásos vigjáték. Az elsőt jól ismeri a közönség a nemzeti színházból. 
Előadása összevágó volt, s mulattatott. Leginkább kitűntek Szőllősy 
Piroska és Partényi. A második darab ezúttal először került szinre. A kö¬ 
zönség jól fogadta. Nem mestermü ugyan, de gondos kidolgozásánál fogva 
megérdemli, hogy többször előadják. E kis uj vigjáték annál érdekesebb 
volt, mert Gózon Ida és Piroska első szini kisérletöket tették benne, kiket 
a közönség tapsok és koszorúkkal buzdított. Mindketten csinos színpadi 
alakok, s első fölléptökkel szép reményekre jogositottak. A két vigjáték 
közt Bolnai, Arany „Ágnes asszony" balladáját olvasá fel, tetszés közt. 

April 5. „Az élet színfalai." Színmű 5 felv. Szőllősy Piroskának volt 
ezúttal jutalomjátéka, kit a közönség koszorúval tisztelt meg. 

April 6. „Gróf Szapáry Péter, vagy : Budavár visszavétele." Hősjáték 
4 felv. 

April 7. „Lumpáczi vagabundus, vagy : a három jó madár." Bohózat 
3 felv. Ez ismeretes régi német bohózat, mely Partényi jutalmára, ma először 
került szinre, szépszámú közönséget gyűjtött egybe. 

April 8. „Végrendelet." Eredeti dráma 5 felv. Czakótól. A „Végren¬ 
delet" előadása elismerésre méltó buzgalomról tesz tanúságot. 

April 9. „A jó barátocskák." A „Jó barátok" paródiája 1 felv. 
Fordította Szerdahelyi Kálmán. 

April 10. „Tanhauser paródiája." 

SAKK JÁTÉK. 
120-ik számú feladvány. — Szívós Mihálytól (Sárospatakon). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 115-ik számú feladvány megfejtése. 
(Healey-töl Londonban.) 

Világos. Sötét. 
1) V h 6 — c l F c 7 — a 5 
2) B d 1 — d 4 c 6 — d 4 : 
S ) V c l - g ő B f 5 - g 5 : 
4) H e 2 — c l tetszés szerint. 
5) H e 2 — £ 

Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. — Para-
butyban : Rothfeld József. — Pesten : Cselkó György. — Pasztán : Kovács Zsigmond. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly.— B.-Újvároson : Kovács Lajos.— Kis-Endröd'ón : 
Dombay Gáspár. 

Rövid értesítések. Gyula-Fehérváp-L Horváth Lajos. Sietünk önnek azon elégté¬ 
telt hozni,hogy kijelentsük, miszerint öuralii. sz. f. megfejtését helyesen küldötte be. — 
Parabuty : R. A 118. sz. feladványt mégfegyszer szíves figyelmébe ajánljuk. — B.- Újváros : 
K. L. Önnek legközelebb beküldött nehéz feladványát köszönjük, s legközelebb hozni 
fogjuk. — 

XX. sz. feladv. — Rothfeld Józseftől (Parabutyban). 

d 8 . g 3 . f4 . b 5 , f8 . e ö . e 6 . a 2, f i . c 3. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

dö,gl. e 4. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5978. Nagy-Körös. II. F. A kérdezett arciképet ugyan már közié lapunk el«& 

évi folyama, azonban gondoskodtunk, hogy több ott megjelent közérdekű képet, az 
akkorinál müvésziebb felfogással és kivitellel újra közölhessünk. Az ön által emiitett 
akadály nem lehetetlen ugyan, de talán még sem valószínű. Különben ugy állunk, hogy 
mai napság ily tárgyakban nincs bizonyos dolog. — A kívánt szám el van küldve. 

6979. Kanhegyes. S. I. A czáfolatot, ugy a mint irva van, kiadni nem lehet. Oly 
akadályok állanak útjában, melyeket mi el nem gördíthetünk. 

5980. Apácasa-Snakállos. B. F. Teljesen méltányoljuk ön felszólalását a n.-me¬ 
gyeri bál ügyében, de sajnálattal kell kijelentenünk, hogy azt a jelen viszonyok közt 
közzé nem tahetjük. Ama megjelent rövid czáfolat is oly csonka alakban látott napvilá¬ 
got, hogy irója bizonyosan alig ismert reá. Legyen szives, tekintetbe venni a helyzetet 
s a mulasztást ezúttal ennek rovására jegyezni fel. 

5981. Élesd. M. G. A V. LT. első évnegyedi folyamából teljes számú példányok 
még kaphatók. A „Széchenyi-emlék" felett irt czikknek most talán hasznát vehetjük. Leg¬ 
közelebb újra átvizsgáljuk. 

5982. Rittberg. Cs. E. Igen tiszteljük ön 10 évi tapasztalatait, de nem vagyunk 
barátai semmiféle csudatévö dolgoknak, hajnövesztő szereknek, életessentiáknak s több 
efféle, naponkint szaporodó charlatanságoknak. ön 10 év óta jól érzi magát amaz „élet-
hosszabbitó essentia" használata mellett, de meg vagyunk győződve, hogy anélkül is csak 
oly jól, tán még jobban erezné magát rendes, mértékletes, józan életmódja mellett, 
mert hat ez utóbbi a fődolog, a valódi essentia. A receptet nem közölhetjük. 

5983. Debreczen. Az epigramm neve feletti meddő vitát bevégzettnek tekintjük, 
s azért engedje meg, hogy ön ujabb felszólalását mellőzhessük. Arról teljesen biztosit¬ 
hatjuk önt, hogy Pajor István urnák ön ellen intézett rövid czáfolatában esze ágában 
sem volt gúnyolódni vagy sértegetni. Tisztán a tárgyhoz szólott, anélkül, hogy a sze¬ 
mélyt csak sejtette volna is. 

5984. Kebesd. P. J. A tudósítást a tárgy politikai és közigazgatási természeténél: 
fogva, nem közölhetjük. 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 

19|Szomb. 

Április 
E6PalmV. 
TiborcValer 
Neszte v.Pat 
Kaliszt vért. 
Nagy estit. 
Nagypéntek 
Nagy szomb. 

EVirag 
Tiborez 
Neszte 
Áron 
N. csüt. 
N. pént. 
N.szomb 

Gör.-orosz 
naptár 

Aprilis(ó) 
1 G 6 bojt 
2 Titus 
3 Nicetas 
4 József r. 
5 Theodul 
6 Eutich 
7 N. böjt vég 

Izraelit, 
naptár 

Nisan 
13 Ida 
14 H.elóes 
lŐIUün. 
16H3.ŰII. 
17 H.3.ün. 
18 H.4.ün. 
19 33Sab 

©Nap¬ 
kelet nyűg. 

Hold¬ 
kelet nyűg-. 

ó. 

11 

12 
Holdnegyed : # Holdtölte 14-én, 4 óra 14 perez este. 

T A R T A L O M . 
Kulísseky János és az erdélyi biztosító-társulat (arczképpel). A. — A serkei vár 

hegyen Soós Miklós. — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór. — A mai görög¬ 
nemzet (vége). Kiss Elek. — A Mont Cónis átfúrása (képpel). Egy kemény gyerek. 
Boghay Aladár. — Vastermelés (ábrákkal). Szontagh Pál. — A Rákóczyak temetkező— 
helye Marikovszky Gábor. — Egyveleg. — Tárház : Levelek a londoni kiállításról. V. 
Dr. Tőkés. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, 
egyletek. — Mi újság? — A m. Akadémia palotája. — Nemzeti szinházi napló. — Budáé 
népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÜJSAG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
évnegyedi és félévi folyamára. 

Előfizetési foltételek ; 
Mind a két lapra április —júniusra 2 ft. 50 kr. 

„ április-septemberre 5 „ _ „ 
Csupán Vasárnapi Újság félévre 3 „ — „ 
Csupán Politikai Újdonságok félévre 2 „ 5O „ 

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

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

Kiadó-tulajdonos Heekenast GHSEUV. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten I862 
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16-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, április 20-án 1862. 

A Vasárnapi U.jság hetenkint egrszer nagy negyedrétben l'/» íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 í't. ajpéfizben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

A Vezúv, Pompeji é» Herculanuiii. 
D r . B a r d o c z L a j o s t ó l . 

Az ó-kor maradványai közt egy sincs, mely a szemlélő ember 
részvétét olyannyira felélesztené, mint Pompeji és Herculanum 
városok, melyek Krisztus születése után 79 dik évben, a Vezúv 
borzasztó kitörése által a föld alá temettettek- A kiásatások 1748. 
óta megindítva, az első években és főleg Murát uralkodása alatt 
nagy buzgalommal űzettek; de mondhatjuk, hogy átalában véve 
igazán nápolyi lassúsággal folytattatnak. 

Ha a kiásott maradványokat szemléljük, a majdnem két ezer 
év előtt eltűnt családi és nyilvános életnek egy gazdag és változa¬ 
tos képe tárul fel lelki szemeink előtt, mely e városokat, a termé¬ 
szet és művészet gazdagságai 
közepett, egykori szépségeivel 
és ritkaságaival, erényével és 
romlottságával tünteti elénk. 
A szépen kövezett utczák és 
térek, a csinosan épített lak-
házak, az oszlopsoros templo¬ 
mok és a tágas színházak hi¬ 
deg bámulattal töltik el a ki-
váncsi szemlélőt; életet vél 
látni a képzelem a rideg mű-
maradványok között s egy bű¬ 
vös erő által önkénytelenül 
ragadtatik vissza egy távol 
levő klasszikus korba, mely mű¬ 
vészetével együtt évezredek 
előtt eltűnt. 

Mielőtt e városokat job¬ 
ban megtekintenök, vessünk 
néhány pillanatot a halált és 
enyészetet szóró tüzhegyre, 
mely e hajdani ritkaságokat a világ szemei elől eltemette. — 
A Vezúv az ó-világ tevékeny tüzhegyeinek egyik leghatalmas-
bika és nem elkülönítve áll, hanem egy a phlegraei mezőkön 
és â  nápolyi tengeröbölben elterjedő vulkán-telepzetnek közép¬ 
pontját, vagy főtölcsérét képezi. — Krisztus születése előtt, a 
mennyire a mondák tudósítanak, nyugalomban volt. Isia (Pithecusa) 
és Procida (Prochyta) szigetét azonban heves földrengések rázták 
meg ekkor; mert a monda azt tartja, hogy e két sziget valaha egy 
volt, s hogy ilyen nagy katasztrófa által szakasztatott ketté. Mily 
iszonyatosak lehettek a földrengések és vulkánkitörések, melyek e 
szigeteket meglátogatták, gyanitatja a monda, mely szerint a sze¬ 
mein szikrákat szóró és száján tüzet okádó Typhon óriás Isia szi¬ 
gete alatt van eltemetve. ! 

E szerint tehát a Vezúv Alsó-Olaszországnak a görögök által • 

I d ö s b P 1 i n i u s h a l á l a . 

történt első megtelepítésétől fogva egész Plinius koráig, tevékeny¬ 
ségének látható jelét nem adta. Strabo, a híres földiró, ki Olasz¬ 
országban gyakran megfordult, s ki maga tüzhegyet ismert fel 
benne, kup nélkül rajzolja le azt. 

Plinius természettudós idejében már rendes kupalakot nyert, 
minővel a tüzhegyek rendszerint bírnak. A hegy alja termékeny 
földekkel, díszes nyári lakokkal és kertekkel, s gondosan müveit 
szőlőkkel volt körülövezve; körülötte pedig, a tengerpart men¬ 
tében, Herculanum, Pompeji és Stabiae virágzó népes városok 
feküdtek. — (Lásd a túlsó lapon levő ábrákat.) 

A Vezúv kitörését, mint 
ez átalában minden tüzhegy-
nél történni szokott, a tölcsér¬ 
ből (crater) kigőzölgö füstnek 
szokatlan megszaporodása je¬ 
lenti. Nincs festő, mely ama fé¬ 
nyes színjátékot, melyet a ter¬ 
mészet égő hegyei által a maga 
pompájában és nagyszerűségé¬ 
ben előállít, lefesteni birná. A 
következő rajz is tehát csak 
egyes g y e n g e vonásai ama 
nagyszerű természet i festmény¬ 
nek, melynek látásánál valóban 
térdre kell omolnunk. — Mi¬ 
előtt a föld belsejében tom¬ 
boló vihar a feszültség legma-
gasb fokát elérné, s korlátot 
nem ismerő erejével az előtte 
levő gátokon keresztültörne, 
gyenge rendülések és a tölcsér¬ 

ből gyakrabban felemelkedő füst- és gözgomolyok (melyeket az 
olaszok fumarola-nak neveznek), hirdetik a borzadással töltő nagy¬ 
szerű színjátékot, egy nehéz zivataros felhő, mint sötét függöny, 
leplezi el szemeink elől a természeti erők színpadát. Egy bűvös 
csapás leszállitja előttünk a függőn) t. Mennydörgő robaj és a föld 
irtóztató rázkodtatása közt emelkedik a szunyadozó tölcsérből egy 
óriási gőzoszlop; köröskörül örvényző fehér gőzfelhök által be¬ 
övezve, középen pedig zivatarfelhők gyanánt hömpölygő vastag 
hamutömegek által elsötétítve. Egyszerre lángok törnek elő a tá¬ 
tongó torkolatból, és a sötét oszlopot pompás színben világítják 
meg. Mennydörgő recsegések közt tüzes koszorúkként repülnek az 
izzó kőtömegek felteié, számtalan sugarakra pattognak szét, s 
könnyű ivalakokban, ropogva és szikrákra töredezve hullnak 
tölcsér széleire alá. Dörgés dörgésre következik; a titkos erí$ 


