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Nyílt tér. *)

17-ik szám.

Szerkesztői mondanivaló.

Kilenczedik évi folyam.

5985. Bécs. D. I. Teljesen méltányoljuk a halasztás okait, s megnyugszunk az
— (Felhívás.) Szigler Adolf, komáromi könyvkereskedő a múlt év¬
Óhajtva várjuk a közel találkozást. — Az elmaradt szám elküldetett.
ben Huszár Imre „Üti emlékei" czimü munkájára nyitott s küldött előfize¬ adott Ígéretekben.
5986. Zurány. T. J. esp. ur. A küldeményt köszönettel vette a kiadó-hivatal.
tési felhívásokat, — s igy nekem egyet, — melyre, mint Huszár Imre is¬
5987. Gógátifa. Gy. G. A „kilencz évi gazda" igéri, hogy ezután is szivesen tel¬
merőse, 20 aláírót is szereztem; — a dijakat múlt évi dec. 9-én el is küldöttem. jesiti azon óhajtásait, melyek teljesítése hatalmában áll.
5988. T.-Sí.-Miklós K. M. Köszönet afigyelemért,de vigasztalására mondhatjuk,
A munka megjelenésére januárhó utolját tűzték ki, de sem munka, sem
pedig a gátló körülményekről eddig sem a gyűjtőket, sem az aláírókat nem hogy a közlött régi verset itt sokan ismerik, még pedig egész terjedelmében. A nótája is
s annálfogva nem lehet félni, hogy elvesz. Igen becsüljük, hogy akadnak
értesítették; daczára két ízben a kiadóhoz intézett felszólalásomnak, ez ismeretes,
emberek, kik gonddal őrizik históriai dalainkat, habár azok eléneklésének ideje jelenleg
nem is válaszolt. — Felkérem tehát Szigler Adolf urat, hogy vagy a elmúlt is.
20 előfizetett könyvet a tiszteletpéldányokkal, vagy pedig a 20 ftot a bér¬
5989. Paris. K. G. Örömmel vettük az élet s egészség bizonyitékát s kérjük a
mentesített összeggel együtt a legrövidebb idő alatt nekem megküldje. gyors folytatást. Szives üdvözletünket!
5990. Leányfalu. Az ottani deákoknak Szép kegyeletnek a jele, midőn a tanuló
April 14. — Ifj. Gyömörey Gáspár, földbirtokos Gógánfán Zalában, (u. p.
ifjúság oly tisztelettel s szeretettel viseltetik az iskola felügyelői, vezérei iránt, minőt a
Sümeg.)
hozzánk küldött levél tanusit. Még innen több más örvendetes tényeket is várunk.
5991. Bukógát. Sz. I. Legközelebb igénybe szándékozunk venni ön szives aján¬
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ latát, s a közlött jegyzékből néhány közölhető tárgyat ki fogunk szemelni.
5992. Debreczen. B. F. Az egylet alakítása iránti felhívást nem fogjuk közölni,
séget a Szerk.
sőt, ha akarnók, sem tehetnők jelenleg. Igen becsüljük az érzelmeket, melyekből a fel¬
hívás ered, de mi a „magyar ruha" viselését mindenkire nézve nyilc kérdésnek szeretjük
tekintetni, melyre semminemű erkölcsi kényszer, izgatás és felhívás által hatni nem kell.
Ezek nélkül jött s ezek nélkül is kell fennmaradnia — ha életrevaló. Elveszni a íöld szinéről soha nem fog; annyira elismert szépségű az, hogy életét félteni nem lehet; leg12]-ik számú feladvány. — Engel Imrétől (Pesten).
fölebb az történhetik vele, a mi idők folytán sokszor történt már, hogy nem lesz oly
Sötét.
átalános és köznapi, mint jelenleg. S ez sajnos lesz ugyan, de nem volna a legnagyobb
szerencsétlenség, a mi ért már bennünket.
5998. Mezőtúr. T. S. Átadtuk.
5994. Móvány. Sz J. Intézkedtünk, hogy kivánatának legközelebb eleget te¬
hessünk.
5995. K—n T —s. Megyünk-e Londonba? Nem mehetünk. Azt hiszszük, ha itthonn maradunk, s avatott levelezőkről, érdekes tudósításokról s rajzokról az illető he¬
lyeken gondoskodunk — a minthogy meg is tettük — nagyobb hasznára lehetünk la¬
punknak

SAKKJÁTÉK.

Pest, április 27-én 1862.
A Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben l 1 > ivén jelenik meg. Előfizetési dlj Buda-Pesten házhoz kfildve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Ujdonsájcokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4.szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Képek a hazai népéletböl.
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Katholik. és Protest. Gőr.-orosz Izrael, 0 Nap¬
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

21-ik számú játszma (Philidor megnyitás).

ü

WEISZ J. A. tanár és RÉCSI tanár
Sötét (Récsi).
Világos (Weisz).
e7 — e 5
1) e 2 — e 4
d7 — d 6
2)Hg 1 - 1 3
F f 8 — e7
S)F f 1 — e 4
H g8—f 6
4)Hb 1 — c 3
e 5 - d4 :
d2 —d 4
5)
0-0
6) Vd 1 - d 4 :
II b 8 — c 6
7)F c 1 - f 4
H o 6—a 5
8) V d 4 — d 2
c7 —c 6
9) F c 4 — d 3
F c 8—e 6
10) V d 2 — e 2
H a5—c 6
11) H f 3 — d 2
a 7 —a 6
12) F f 4 — e 3
H c 6 — e5
13) II c 3 - d 5
H f 6 — g4
14) c 2 — c 4
H e5 —d3:
15) h 2 — h 3
H g4 —e 5
16) V e 2 — d 3 :

között. Pesten, 1862. április 13-án.
Világos (Weisz).
Sötét (Récsi).
17) V d 3 — e 2
f 7- f5
18)
e 4- f 5
F e 6—f S:
19) H d 5 —f 4
F e7 - g 5
F g ő — e 3:
20) II f 4 — d 5
H e 5— d S i
21) V e 2 — e 3
B f 8 —e 8
22) K e 1 — f
V d 8—g 5
23) V e 3 - f
B e8— e3:
24) H d 5 — e 3
Hd 3 - f 4
25) V f 3 — e 3
F f 6 —h3:
26) g 2 - g 3
B a —f 8
27) K f 1 — g 1
28) K g 1 — h 2
d 6-dS
29)
c4 —d 5
V 5 — d5 :
30) V e 3 — b 3
F h 3 — e6
31) V b 3 - d ő
H f 4— d5 .
s a játszma döntetlen maradt

A 116-ik száinu feladvány megfejtése.
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Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPIÜJSAG
és

XXL sz. feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-őrsön).
f4.

I!11

A Vezúv, Pompeji és Herculanum (képekkel). Dr. Bardocz Lajos. — Piroslik a
somfa. Bonyhai Benjámin. — Az epedő szolgalegény. Szakái Lajos. — A debreczeni
kastély (folytatás). Jókai Mór. — A fóthi templom belseje (képekkel). — Vastermelés
(folytatás 2 képpel). Szontagh Pál. — A kolibri (képpel). Sárvári Eb'ry Andor. — Uti
levelek. Kátai Gábor. — Tárház : Hasvét ünnepére (kép) — Reményi Berlinben. Sz. O-—n.
— Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Nyílt tér. — Sakkjáték.
— Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Világos.
Sötét.
Sötét.
A)
Világos.
Ke5—f6
V b 8 - a 7 f A)
1)
1) V a 7 - a 1
K f 6— f 7
Va 7 — a 1 :
2) B b 2 - b 6 t t
2) B b 2 - b 6 t
Kf 7 - e 8
B e 7—e6:
8) B b 6 — e 6 t
3) V a 1 — f 6 f
4)Hf8 — d 7 ±
4) B b 6 — b 8 : |
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben • Fülöp
József. — Nagyváradon : báró íleszéna István. — Kun- Szent-Miklóson : Bankos Károly.
pe)ten : Cselkó György. — Parabutyban : Rothfeld József. — Kis-Endvó'dön : Dombay
Gáspár. — Simongáton : ifj. Tóth János. — Jánosiban : Keszler István.— B.-Újvároson :
Kovács Lajos.
Hövid értesítések. B.- Újváros : K. A V h 5 — f 5 kezdő-lépest H b 4 — d 5
tökéletesen megsemmisíti. — Jánosi : K. Minden feladványban Sötétnek önmaga iránti
kötelessége a legjobb védelmi húzásokat tenni meg így a H c 6 — e 5 : sakkra d 4—re
m egy; egyúttal sakkot mond, s kimenekül.

g 3
d 3, h 6.
e 5.
e 7.
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

ó.
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TARTALOM.

(Gold Samutól Kővágó Őrsön.)

b2.

Apr. (ó) Nisa

Vasár. E Hnsvétv. E Hasv. 8GIItisvét. 20 H. 6
55
Hnsvéthétf. Húsvét. 9 Ilusvetli. 21 t i . ;
Hétfő
6 56
10 Herodes 23 H 8
Kedd
Kájus és Sot Heród
6 57
11 Antipás 23 Béla
Béla(Adalb.) Béla
Szer.
6 58
György vért. György 12 Ferencz 24 Gy
57! 7 0
Csőt.
Márk eváng. Ingerke 13 Artem
25 Ing.
56;! 7 i
Pént.
14 Marczill. 20 Sa
541 7 3
Ervin
Szóm. Kilit pápa
Holdnegyed : <S, Utolsó negyed 21-én, 7 óra 19 perez reggel.

d 5.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
évnegyedi és félévi

folyamára.

Elrtíizetési föltételek ;
Mind a két lapra április—júniusra
„
„ „ április —septemberre
Csupán Vasárnapi Újság félévre
Csupán Politikai Újdonságok félévre

2ft.5 0 kr.
5 „ —„
3 „ —„
2 „ 5O

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

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsetav. — Nyomtatja Landerer és Heckenagt. egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1862

XV. S z e g s z á r d v i d é k i n é p v i s e l e t .
A szoknya igen kurta s többnyire fekete szinü szövetből
Hazai művészeink között a genre-rajzokban igen szép nevet
vivott ki Ujházy Ferencz, ki azország különböző vidékein fordul- áll, melynek alján egy pár széles esik látható.
A kötény szövete átlátván meg, igen érdekes rajzok¬
Í
szó és hímzett; — a csizma
kal gazdagította gyűjtemé¬
'
karmazsin.
nyét. Albumából több tárgyat
szives volt átengedni lapunk¬
nak, melyek sorozatát jelen
A Veiuv,
népviseleti alakkal kezdjük
meg, a mint azt Üjházynak a
Pompeji és Herculaiinm.
helyszínén fölvett eredeti váz¬
Dr. B a r d o c z
Lajostól.
lata után fára rajzolta Jankó
(Folytatás.)
János, rendes munkatársunk.
A rajz magyarázatául
A leirt események alatt, az
szolgáljon a következő néhány
ifjabb Plinius, mint második
adat.
leveléből kiveszszük, anyjánál,
Midőn bucsu van SzegMisenumban maradt, mely haszárdvárosában (Tolnamegyé¬
soclag sürü sötétség által boben), egész sereg asszonyt
rittatott el, és a Vezúv rázkolehet látni, kik sajátságos ru¬
dásai által több izben megrenházatuknál és feltűnő keleties
dittetett. A vulkánkitörés utáni
arczvonásaiknál fogva ma¬
első reggelen a nap világa itt
gukra vonják az idegenek fi¬
is igen gyenge volt, és a házak
gyelmét.
a heves földrengések által anynyira inogni kezdettek, hogy ő
Ezen asszonyok a szom¬
és anyja elhatározták a várost
széd Öcsény és Becs helysé¬
odahagyni, és menekülést a
gekből származnak.
nyilt mezőkön keresni. Lássuk
Csinos viseletök egyes
az eseményeket a második le¬
részletei a következők : a fejvélből, melyet tudósítónk Ta¬
kendő fekete, s ennek könnyed,
citushoz ir.
hanyag kötése a deréknál vég¬
ződik. —. A nyakat üveggyön¬
„Nagybátyám elutazása
gyök vagy fekete szalag veszi
után, — folytatja Plinius — a
körül, melyre aranypillangók
többi időt tudományos foglal¬
vannak hímezve, s róla gyak¬
kozásra forditám. Néhány nap
ran ezüsttallérok lógnak le.
múlva oly heves földrengések
— A nyakkendő fekete selyem¬
következtek be, hogy nemcsak
szövet, s csipkével és rojttal
a kastélyok, hanem Campania
gazdagon van ellátva. — Az
minden városai, nem mondom,
ing mellén s az ingujj egy ré¬
összerázattak, de tetőtől talpig
szén fekete selyemmel hímzett
összehullni látszottak, ünyám
csillagok s ezek közepén arany¬
alvó szobámba rohan; én vele
pillangók vannak. — Az ingegyidőben keltem íel, hogyJUU
váll
a kar felső részén kék
azon esetre, ha még alunnék,
Va
gy piros szalaggal van meg¬
felébreszszem. Mindketten a
Képek a h a z a i n é p é l e t b ő l : XV. Szegszárd ridéki népviselet.
kötve.
ház udvarára mentünk ki,BK'ly
{Ujházy vázlata után rajzolta Jankó.)
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a házat a tengertől választá el . . . A nap felkelte után már egy óra tokban, a szűk palotákban, a fürdőkben, a piaczon, a színházban, a
telt el, s annak világa még is igen kétes és bágyadt volt; a félelem j circusban,és mindenütt; a finomabbodásban ugy, mint a vétekben,
pedig amiatt, hogy az épület a szűk, ámbár nyilt udvaron már-' az erényességben ugy, mint a romlottságban, egy képmása vala
már összedől, fokonkint növekedett bennünk. Jónak láftuk tehát látható az egész országnak. Pompéji egy játékszer, egy látszekrény
odahagyni a várost. A megrémült nép követett minket, az idegen volt, melyben az istenek a legnagyobb birodalmat kicsiben lefestve
tanácsot a nagy félelemben a magáé elébe tenni jónak látván, és a látni engedek : hogy azt azután a föld kebelébe rejtve, az utóvi¬
lágnak a csudát egy ezredév múlva mutassák meg. Majdnem
kivonulókat roppant tömegekben nyomta és tolta kifelé."
,,A szabadban sátrakat építettünk magunknak, csudálatos tizenhét század múlt el, mig Pompéji csendes sírjából újra kiásadolgokat értünk meg, és nagy félelemmel valánk eltelve. A széke tott, és pedig elevenen, el nem enyészett színében; falai oly frirek, melyeket magunkkal vittünk, előre hátra gördültek, noha a sek, mintha csak tegnap festettek volna. A mozaikpallók még
tér egészen sima volt; és ha a kerekek alá köveket raktunk, még pompásan íénylettek, a piaczon még a félbenhagyott oszlopok állot¬
akkor sem maradtak csendesen. Ugy tetszett, mintha a tenger tak, mint azokat a kőfaragó elhagyta; az oltár előtt a háromláb
önmagát nyelné el, s mintha a föld lökdösései által egészen vissza (tripos) találtatott, a termekben a pénzszekrény, a színházakban
szorittatnék. A viz jó darabbal visszafelé vonult, s a szárazán a beléptijegyek, a társalgási termekben a lámpák és egyéb eszkö¬
maradt tengerfenéken egy sereg mindenféle tengeri állatot hagyott zök, az éttermekben az utolsó ebéd maradékai, a nők öltözöszobáihátra. A másik oldalon egy fekete és borzadályteljes fc'lhő táton¬ ban a szagos üvegek és szépitö szer-tartók, és sok más helyeken
gott a magasban rángatózó tüzlövelések által ketté hasítva és csontjai és vázai azoknak, kik egykor ezen kicsinyded, és mégis
iszonyatos lángnyelvét messzire kiöltve . . . . " A nagy homály pazar élet rugóit mozgásba hozták.""
nemsokára a földre ereszkedett le, és a tengert sötétséggel bori
Már említve volt, hogy Strabo a Vezuvot tüzhegynek tekin totta el."
tette. De csak Strabo tekintette annak, ki tudományos ember volt;
„Most kért, unszolt, parancsolta anyám, hogy minden módon kivüle igen kevesen gyanították, hogy e kúpalaku hegy kebelében
meneküljek : az iíju, monda ö, könnyebben teheti ezt; ő, kinek a dühös és fenyegetőző viharok küzdenek. Ennélfogva a 79-diki
járás koránál és erejénél fogva, nehezen esik, könnyebben hal meg, kitörés előtt a Vezuvra nagyobb súlyt egy cséppel sem helyeztek,
azon öntudatban, hogy maga az én halálomnak nem oka. Erre mint Itália bármely más közönséges hegyére; és tevékenységének
felelem, hogy előttem az volna legkedvesebb, ha vele együtt mene¬ jelét maga a hegy sem adta, mert, mint tudva van, Spartacus a
külhetnék meg. Ezután kezénél fogom, és a tovább haladásra kész¬ rabszolga-háború idejében egész seregével együtt a Vesuv tölcsé¬
tetem. Ö nehezen enged, és azon panaszkodik, hogy csak engem rében táborozott, mely ekkor diszes szőlőkkel volt beültetve. Azon¬
tartóztat fel. Már hull fejünkre a hamu, ámbár még gyéren; vissza ban minél hosszabb volt a pihenés, annál borzasztóbbnak kellé
tekintek, és azt veszem észre, hogy sürü sötétség fenyeget hátulról, lennie a bekövetkezett kitörésnek.
és a hegyről leömlö láva folyam gyanánt követ minket. „„Térjünk ki
A Vezúv ezen kitörése, melyről minket Plinius tudósít, s
oldalvást, — mondám —, inig látunk, nehogy a nyilt utón zuzas- mely a keresztyén időszámítás szerint, a 79-ik évben következett
sunk össze, vagy tipovtassunk el a szaladó tömeg által."" ,,Alig be, mint láttuk, az első volt, melyre a történet emlékszik. Más
ülünk le, egyszerre éj vészen körül; nem olyan éj, midőn holdvilág kitörésnek nyomát a mondákban sem találjuk.
nem süt, vagy midőn köd borítja a földet: hanem olyan, mint
A második kitörés a 203-dik évben, Severus császár uralko¬
minőt minden oldalról elzárt szobában észreveszünk, ha a gyertya¬ dása alatt történt. Erre a 472 diki következett, melynek igen
világot eloltjuk. Csak az asszonyok jajgatása, a gyermekek sírása pusztítónak kellett lennie, mert Procopius azt állitja, hogy hamu¬
és a férfiak kiabálása vala hallható. Az egyik szüleit kiabálta, a val egész Európát beszórta; és ezt az 512. 685. 993 és 1036-diki
másik gyermekeit, a harmadik férjét vagy nejét; és egymást hang- kitörések követték, melyek mindnyájan jelentéktelenek voltak.
jokról igyekeztek felismerni. Ez saját szerencsétlenségén, amaz az
Ez időtől kezdve a 17-dik század kezdetéig csak négy kitörés
öveién siránkozott. Voltak olyanok is, kik a haláltól való félelem¬ emlittetik, u. m. az 1049. 1139. 1306 és az 1500-diki. Az utóbbi
ben, a halált kívánták maguknak. Sokan az istenekhez emelték fel után csak 131 év múlva, vagyis 1631-ben következett be egy
kezeiket; mások kétségbeesve mondották, hogy már nincsenek is ujabb kitörés. A Vezúv e hosszú idő alatt tüzhegyi tekintetét egé¬
istenek, és hogy ez a világ utolsó és örök éje leend. Olyanok sem szen elvesztette, ugy, hogy tölcsére diszes növénykertté ala¬
hiányzottak, kik ijesztgetések és koholt előadások által a valódi
veszélyt nagyítani igyekeztek. Némelyek hamisan beszélték el, kult át; a hegy többi részein pedig három tavacska keletkezett.
hogy Misenumban egy városrész már halomra dűlt, a másik pedig — Ugy látszott, mintha e hegy vulkanismusa egészen más térre
származott volna át; mert 1538-ban september 29-én a Vezuvtól
lángba borítva van; és hívőkre találtak."
nem messze, az emberek nem kis csudálkozására, egy 413 láb
„Rövid idő múlva világosság lön, de ugy látszék előttünk, magasságú hegy nőtt ki a földből, mely Monté nuovo-nak, újhegy¬
hogy ez nem a nap világa, hanem egy közelgő tüz előpostája vala. nek neveztetett el. — Az 1631-diki kitörésnek annál hevesebbnek
A tüz a távolban csendesen maradt; újra rögtön besötétedett, és a kellé lennie, minél több ideje volt a tüzhegynek arra, hogy dühe
hamu sürü töm;gekben hullott. Ha felálltunk, és magunkról leráz¬ kiöntése végett erejét összeszedje. Ez alkalommal a Nápolyi-öböl
tuk, megint belepett minket, ugy, hogy a súlyos teher által majd¬ partjain fekvő helységeket legnagyobb részt elpusztította, és 4000
nem összenyomattunk. Én dicsekedhetnem, hogy egy sóhajt, egy embert temetett a sírba.
hangosabb jaj szót e nagy veszélyben ki nem bocsátottam. A mind¬
Ez után az 1660. 1682. 1694. 1697 és az 1698-diki jelentékinkább enyésző sötétség végre, mintha füst és ködként szállt volna
telén
kitörések következtek be. A pihenési időközök innen kezdve
fel, eltűnt, és valóban nappal következett be; a nap is sütni kez¬
mindinkább
kezdenek rövidülni. A leghosszabb nyugalom 1737. és
dett, de csak sárgás színben, mintha megfogyatkozott volna. A
1751.
év
között
esik.
még mindig remegő szemnek egészen megváltozva tűnt fel minden;
Az
1767.
és
1785 diki kitörések szintén jelentéktelenek voltak;
a mit látni lehetett, vastag hamuval ugy be volt lepve, mintha hó
de
annál
hevesebb
következett be 1794-ben, mely Tőrre del Greco
által lett volna eltakarva. Misenumba visszatérve, testünkről kezdénk gondoskodni, és egy bizonytalan éjét félelem é3 reménység városát semmivé tette. Az ez alkalommal kiömlött lávafolyam 47
között töltöttünk el. A félelem mindazáltal túlnyomó volt; mert a millió köblábra becsültetik.
Az 1794-diki kitörést Sir Hamilton William, ekkori angol
földrengések még folyvást tartottak, és sokan őrülten, és iszonyú
követ,
egy levelében igen érdekesen irja le. Tudósitásából lássuk
dolgokat jövendölve, gúnyolták saját és mások szerencsétlenségét."
a
következőket.
így ir Plinius a Vezúv borzasztó kitöréséről és az általa
A közelgő kitörést Tőrre del Greco forrásainak június elején
okozott szerencsétlenségekről. Az mindazáltal nagyon feltűnő,
hogy tudósítónk, noha némely természettani tüneményeket igen bekövetkezett kiapadása és egy messze kiterjedésben hevesen
körülményesen fest le : Pompéji és Herculanum városok rögtöni érzett földrendülés kezdé hirdetni. E hó 15-dikén ujabb rendülés
következett, s a Vezúv tölcséréből felszálló fekete füst és a hegy
eltemettetését közelebbről meg sem érinti.
„„Pompeji, — mondja a szellemdus Bulwer, classicus regé¬ oldalán kemény zaj kiséretében lefelé kigyózó lávapatakok tudtul
nyében, — századja polgárisultságának miniatűr-képe volt. Az ö adák, hogy a veszély órája bekövetkezett. Sir William mondja: „E
szűk határain belől, minden javak fel valának találhatók, melyeket tüzjelenetet, vagy a borzasztó zajt, mely e nagyszerű természeti
a fényűzés a hatalomnak nyújt. A kicsi, de fényes kereskedői bol¬ tüneményt kiséré, szavakkal leirni lehetlen. Az egész a leghango-
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sabb mennydörgéshez hasonlitott, egy tompa moraj, vagy a szelek, folyamot boritó salakokra, és ezeken átlépdelve menték meg haláláltal felkorbácsolt tenger zugásához hasonló zaj által kisérve. E j veszélyben forgó életöket.
hangokhoz még egy más zaj is járult, hasonló ahhoz, minő tüzes
Augustus hóban, mire a lávafolyam meglehetősen kihűlt,
koszorúk felrepitése alkalmával észrevehető. A hegy torkolatából a lakosság visszament, és a temetkezési romok felett a várost
hihetlen magasra felszórt nagy darab kövek ( elyek közt később újból felépiteni kezdé. A kormány felszólitotta a népet, hogy e
egy darab megméretvén, 10 láb magasnak és 35 láb kerületűnek veszélyes helyet hagyná el, más biztos földet jelelvén ki számára,
találtatott), és salakdarabok gyakori hullása szintén odamüködtek, hogy azon a várost újból felépíthesse. Erre azonban a nyakas
hogy a földet és a levegőt folytonos rázkodásban tartsák. Nápoly | lakosság semmit sem hajtott, hanem a még füstölgő lávatömeg
minden házai több órán át folytonos rezgésben voltak, az ajtók és | felett, mely régi házaikat fedte, makacsul folytatta az építkezést.
ablakok szünetlenül recsegtek, és a harangok ijesztő hangon kon- Születésök helyéhez oly nagyon ragaszkodtak, és azt oly kimondgottak. A pillanat borzadályteljes volt.
hatlanul szerették, hogy a 18,000 lakó közöl egy sem találkozott,
A ragyogó csillag és holdvilág az égről eltűnt; a hold ki ősi lakhelyét elhagyta volna.
eleinte megfogyatkozni látszék, azután pedig egészen elsötéteTőrre del Greco pusztulását az 1813., 1817., 1822., 1831.,
dett. Az imamenetet tartó nagyszámú lakosság imájának moraja, 1834., 1839., 1841., 1847., 1850., 1855. és végre az 1858-iki kitö¬
és a hangos jajveszékelés a jelenetet még félelmesebbé tette . . . . rések követték. Az 1855-iki kitörést Schmidt Gyula igen körülmé¬
E nagy veszélyben a házamban levő társaságnak, mely nagyon nyesen irta le, ki a kiömlött lávafolyamot 907 millió párisi köbmegijedve volt, azt tanácsolám : hogy mennénk ki a szabadba, éf lábnyi tömegűre számítja. E kitörés a lávafolyam törnénytelensége
bizonyos távolságban, onnan szemlélaök a tüzhegyet. Posilippobs mellett is kevés kárt okozott.
mentünk tehát, és a kitörést innen néztük; mely mindinkább he
A rémsége3 tüzhegy azl858-ikév óta mostanig nyugalomban
vesebb lett, a zaj pedig sokkal hangosabb és borzasztóbb, mint E volt; csak a tölcséréből fels álló gőz- és füsrgomolyok szolgálnak
milyent előbbi helyzetünkben, a hegyhez legalább is félóráuyival emlékeztető jelül arra, hogy még mindig tart benne az életerő,
közelebb hallottunk: akár onnan származott légyen ez, hogy a hogy a pihenésnek egy időre csak azért adta magát át : hogy uj
kitörés csakugyan sokkal hevesebbé vált; akár pedig onnan, hogy erőt gyűjtsön magának arra, hogy egy nem várt órában dühét
a tüzhegy működésének recsegése a megettünk fekvő viszhangor újból kiöntse És ki kezeskedhetnék arról, hogy az uj kitörés még
hegy által ismételtetett. Nem sok idő múlva, körülbelől reggeli : soká elmarad?— Mint az ujabb tudósítások szólnak, a pusztítással
órakor, azt vevém észre, hogy a lávafolyam a tölcsérből nagy tö¬ fenyegető katlan romboló munkáját a múlt év végén újból meg¬
megekben és nagy gyorsasággal ömlik lefelé. A pusztitó ár Resi- kezdette. Olvastuk, hogy mily kiszámithatlanok voltak a károk,
nától, mely város felé eleinte irányát vette vala, meglehetős távol¬ melyeket az uj kitörés előidézett!
ságban folyt el; ugyanazért én azt következtetvén, hogy mindazon
vidék, melyen át az ember Nápolyból Pompéjíbe jut, a
okok, melyek a földrengés miatti félelmet Nápolyban bennünk fel¬ világ Legszebbikei közé tartozik. Virágzó városok szakadatlan
ébresztek, már egészen elmultak: előbbi helyünkbe visszatértünk." során süvölt keresztül a gözkocsi, milyenek Portiéi, mely alatt
„Június 16-dikán, reggeli 5 órakor tisztán kivehetők, hogy a Herculanum eltemetve fekszik, Eesina, Tőrre del Greco és Tőrre
lávafolyam, mely legelőször a hegy déli oldalán levő különböző del Annunciata. Balra a Vezúv magas katlanja fekszik, csúcsa felett
uj nyilásokan tört ki, miután Tőrre del Greco város legnagyobb könnyű fehéres szürke felhőkkel; jobbra a dicső kinézésü nápolyi
részét (melyen keresztül a főlávafolyam útját vette), szétrombolta, öböl hányja habjait, melyet délre Capri kopár szigete, nyugatra
a tendert elérve abba leomlott. Nápolyból igen jól láttuk, hogy a pedig Isia és Procida szigetek zárnak el.
láva, a mint a szőlőhegyeken le a varosba nyomult, különböző
Pompeji a régi időkben közvetlen a tenger partján feküdt;
helyen fényes halvány lánggal égett, mely különbeni sötétpiros idővel azonban a föld a gyakori vulkánkitörések által felemeltet¬
színétől nagyon különbözött. E láng a fák elégése által származott, vén, a tenger mindig beljebb és beljebb szorittatott, ugy hogy
melyekre a szölövesszők felfolyva valának. A hamué kitörés kezdete Pompeji most jókora távolságra fekszik ennek partjától. Maga az
után nemsokára süríí tömegekben hullott és feltűnően nedves volt. indóház egy negyedórányira esik a parttól, és szintén ennyi idő
Esése nagy vizcseppek által vala kisérve, melyek mint másoktól telik bele,
míg innen az ember a bokrokkal és eperfákkal
haliám, sós izüek valának. Felhő az égen nem mutatkozott, azokat benőtt déli magaslatra
felér, mely alatt a kiásott romok feküszkivéve, melyek a felemelkedett füsttömegekből valának alakulva. A nek. Innen csak le kell szállnunk, hogy észrevétlenül Pompeji,
kövezett ut oly nedvesnek mutatkozott, mintha nagy esőzés történt a halottak városa kövezetén találjuk magunkat.
volna. A láva Tőrre del Grecoban, miután a tengert már elérte,
Noha a népnek unokáról unokára maradt szájhagyományából
igen lassan folyt."
tudni lehete, hogy Pompeji körülbelől e helyen van eltemetve; mégis
„A szerencsétlen várost június 17-dikén meglátogattam. A nem kis csodálkozásunkra e város kiásatása végett a legkisebb
lávafolyam már megállapodott volt, és egy-egy kis tüzpatak a füs¬ lépés addig nem tétetett, mig kutásások alkalmával az ősrégi
tölgő salakboríték alatt, csak olykor olykor ömlött a tengerbe, maradványok fel nem fedeztettek. Az 1748-ik év óta történik
sustorgó zaj között fehér gőztömegeket bocsátva felfelé. A tenger tehát, hogy az örök sötétségben szendergő város sírjából lassanv'ze azon a helyen, hol az ujonan alakult előhegyet mosta, ugy kint napfényre hozatik. A kiásások részint a kormány erélytelenfőtt, mintha kazán lett volna alatta. Én ámbár e helytől legalább sége, részint a munka nehézsége, részint pedig a tetemes költség
is 100 rőfnyi távolságra voltam, a tenger csolnakom alatt mégis miatt igen lassan folynak. Azon rész, mely eddig kiásva van, a vá¬
gőzölgőit, és kezemet, a mint azt belenyujtottam, majdnem lefor¬ rosnak egy negyed, legfeljebb egy harmad részét képezi, és azon
rázta. Csolnakosaim észrevevéri, hogy a csolnak fenekén a szurok vonalból áll, mely a tenger mellett elhúzódott.
olvadni kezdett, jó darabbal visszavonulánk, és a lávafolyamtól
Ha Pompejiről egy átalános képet kívánunk nyerni, pillant¬
némi távolságra kikötöttünk "
suk meg a délre eső magaslatról az alattunk fekvő várost. Midőn
Tőrre del Greco városának az időben, midőn e szerencsétlen e város eltemettetett, ugy találjuk, hogy az a tengeröböl emelke¬
csapás reá bekövetkezett, mintegy 18,000 lakója volt. Ezek a ve¬ dett partján a kis Sarno (Sarnus) folyó tokorlata mellett feküdt;
szélyből legnagyobb részt megmenekültek, menhelyökiil vagy s minthogy fekvése egy kissé egyenetlen, csinos nyilvános épületek
Castel a maré, vagy Stabiae, vagy Nápoly szolgálván. Az odave¬ számára igen szép helyek kínálkoztak benne. A legnagyobb részt
szettek száma nem nagy. Vannak, kik e számot csak tizenötre egyenes és egymást épszögekben metsző utczahálózatot itt-ott osz¬
teszik; de ez alig hihető, mert egy 18,000 lakóval bíró városban lopsoros, csarnokok- vagy falakkal bekerített, szabadon álló nyilvá¬
a fogságban levő bűnösök száma is sokkal nagyobb szokott lenni nos terek szakítják meg. Az utczák oldalain sorban fekvő, több¬
az említett számnál; a betegeket, elaggottakat s több olyanokat, nyire apró házakon hamar végig tekint a szem; melyek most
kik a menekülésben akadályozva voltak, nem is számítván. A me- ridegen, minden fedélzet, ablak és ajtó nélkül emelik fel puszta
nekvők még csak arra sem értek reá, hogy legbecsesebb javaikat falaikat, mintha főidig leégtek volna. A tévedezö tekintet emitt a
magokhoz vegyék; mert a lávafolyam oly sebes rohammal tort a koronájától megrabolt csonka oszlopokon akad meg, melyek a
városra, hogy alig maradt elég idejök, saját életök megmentésére. templomok pompájáról tanúskodnak, melyek diszes fedelének egy¬
Némelyek a lakosok közöl, kik még otthon valának, midőn a láva¬ kor támaszpontul szolgáltak; amott a nép által annyira kedvelt
folyam házaikat már körülfogta, halálfélelem közt várták be a színházak márvány padsorai állnak üresen, mintha a közönséget
reggelt, és ekkor a ház fedelén kibúva, szállottak alá az izzó láva- várnák, hogy rajtok helyet foglaljon. Körös-körül a várost, a déli
j. _ i • i _
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részt kivéve, nagy darab kövekből görög módra épitett,csinos tor¬ egy a cső tengelyvonalára függőleges siklapban végződik, mely a hátsó
nyokkal ellátott mellvédfal veszi körül, mely egész terjedelmében csonkakuppal egy küzönséges kikerekités által hozatik kapcsolatba.
furat két részből áll, úgymint a főfuratból s az erre függőleges ke¬
ki van ásva; az általa beövezett város nagy része azonban szőlő¬ reszt A
vagy zárfuratból.
kertek és epería-ültetvények alatt eltakarva pihen sötét sírjában.
A főfurat megint két részből áll, úgymint egy hátsó rövidebb, a töltés
Ha az építészetet szemléljük, a város a legjobb görög modorban fölvételére szolgáló sima, — s egy elől fekvő, huzagolt hosszabb furatrészépült templomok és más nyilvános és magánépitmények igen vál¬ | bői. A föntebb emiitett furatrész töltfuratnak is neveztetik.
tozatos képét tünteti elénk. De sajnálattal kell másfelől tapasztal¬
A keresztfurat jobb kézen fekvő torkolata mellett, az ágyutestbe egy
nunk, hogy a város minden épületei egész a legalsó emeletig, vas nőkapocs van becsavarva, melybe a kereszthengerláncz első szeme van
mintha leberetváltattak volna, mind le vannak rontva, és egy isza¬ beakasztva. E láncz arra szolgál, hogy a löveg használatánál a kereszthenger
korongjábani beakasztás által, a hengernek a furatbóli kicsuszását gátolja.
pos horzsatömeg által minden be van töltve.
A cső egyik legfontosabb részét a zárkészlet képezi.
E sajátságos iszap (körülbelöl olyan, mint a hamuiszap)
Ennek főrészei a zárajtó (a), a zárdugattyu (b) s a már előbb több¬
mindenüvé, még a legkisebb nyílásokon át is, benyomult, és a ször említett kereszt- vagy zárhenger (c).
legmélyebb pinczéket is teletöltötte; a házakat és a városban léte¬
A zárajtó czélja, hogy a zárdugattyunak a furatbóli kihúzásánál biz¬
zett tárgyakat, szakasztott ugy, mint gipszöntő készíti magában tosított támvezetéseüí szolgáljon; — a zárajtóhoz támaszkodó forgattyu
a mintát, leöntötte, ugy, hogy az általa körülfolyt tárgyaknak pedig a furat elzárásakor a testébe furott nőcsavar által, a zárdugattyunak
mindenütt hű relief-képmását tünteti elénk. E szerint tehát kellő helyére való előtolását biztosítja, — ez által eszközölvén, hogy a zár¬
készlet részei a meggyűlt lőanyag gázainak rugereje által oly nagy
több mint valószínű, hogy a finom hamuból és az ezzel együtt rezgő
mázgásba nem hozathatnak, mi a zárkészlet kímélete és némileg a
hullott gőz- és cseppesőből, valamint a későbbi időkben bekövet¬ lőpontosság szempontjaiból is tekintve, fölötte kívánatosnak bizonyult.
kezett esőzésekből származott azon iszap, mely a várost betemette;
A két dörzscsavar (d) arra szolgál, hogy a forgattyu a zárdugattyu
mert ha az nem igy történt, akkor lehetlen megmagyarázni; mi- himcsavaráról a tüzelés hevében le ne csavarodjék. — A zárdugattyu (b) a
kép nyomulha¬
zárkészlet azon
része, mely az
tott be a szá¬
elsülésnél képzőraz hamu-tö¬
_
_
dő gázak rugeremeg, a legki¬
-"^^T"
..
Jjjjenek
közvetle¬
sebb nyilaso¬
nül ki van téve.
kon át, a szám¬
Annak előrészétalan üregek¬
be fürt kerek
be , és mikép
nyilas (e) a kereszthenger fel¬
adhatja minta¬
vételére szolgál.
képét az általa
A kereszt¬
körülfogott
henger (c) azon
tárgyaknak.—
zárrész, mely a
A földréteg,
zárdugattyura
mely Pompejit
kifejtett rugerőt
felfogja s a cső
fedi, igen cse¬
oldalaira átru¬
kély részben
házza; a kereszt¬
áll l á v á b ó l ,
henger a zárdu¬
hanem legna¬
gattyu nyílásába
gyobb részben
szorosan beillik.
horzsarétegekA esőhez
tartozó s a raj¬
ből, mely Pomzunkban látható
peji felett húsz
targoncza
(A )
és több láb,
egy
az
úgyneve¬
Herculanum
zett vártargonf e l e t t pedig
czáknak a 12
egyes helyeken
fontos csövek
120láb vastag¬
számára szer¬
kesztett, k i s s é
ságot képez.—
átalakított pél¬
Pompeji mö¬
dánya.
gött egy ter¬
A huzagos
mékeny róna¬
háttöltetü löve¬
tér vonult a
gek főlovetékei
V e z ú v felé,
H u z a g o s h á t t ö l t e t ü
ágyuk.
az úgynevezett
mely a gyakori vulkánkitörések által horzsával elborittatván, ter¬ ürcsucsgolyók. Kissé komplikált belszerkezetü, de nagy hatású lövetékek.
mékenységét nagy részben már elvesztette; a tengerparti részen Külalakjukat tekintve egy hengerből állanak, melyre egy tojásdad csúcs van
Öntvasból gyártvák és külfelületökön rovátkokkal ellátvák,
pedig csinos faluk és népes városok feküdtek. A Vezúv tölcsére, felillesztve.
melyekbe egy ráöntött ólompalást bekarolván, a lövetéket hullámos gyűrűk
mely a pusztító elemeket e városra szórta, északkeleti vonalban alakjában befödi.
egy mérföldnyí távolságra esik az előttünk fekvő romoktól.
E lövetek a töltfuratba könnyen betolható, de a furat keskenyebb hu¬

Mily kimondhatlan birkolózásába kerül ott a legénységnek a löveg töltése!
Mióta a buda-kanizsai vasút megnyílt, a budapestiek igen
Mennyi idővesztegetésbe a folytonos hátrahuzogatás! E calam'tások, me¬ könnyen érhetnek Bodajkra, hol vasúti, sőt távirdai állomás is
lyeket csak a gyakorlat embere tudhat kellőleg méltányolni, e lövegeknél van. A múlt évi fürdői szakban több érdekes társas kirándulás is
nem léteznek.
Az előttünk fekvő ujabb tüzérészeti vívmány részletezett előadásába történt Pestről a mindinkább emelkedő fürdőbe.
sok oknál fogva nem bocsátkozhatunk, csak annyit jegyezünk még meg e
vázlat berekesztéséül, hogy e lövegek, kivéve a aiktáborbani alkalmazhatVas-termelés.
ianságokat, minden egyéb tüzérészeti igénynek fokozott mérvben felel¬
(Folytaiéi)
nek meg.
Döntő István.

Ezen előzmények után, mik a vasipar alapját képezik, helyén
lesz már most szemügyre venni azon kemenezét, melyben a vasércz, szén mellett olvasztatik, azon készületekkel, mik ehhez szük¬
(Fehérmegyében).
ségesek.
Bodajk mezőváros
Fehérmegyében
Budapesttől
vasúton
2*/
Ezen kemenezét magas kemenezének (Hochofen), népies kité¬
2,
Székesfehérvártól i/i órai távolságra fekszik. Szorosan összefügg tellel irtassanak, meglehetősen elfogadott szóval olvasztónak hívjuk.
a várossal az ásványos gyógyfürdő, mely az utóbbi években min¬ Az első nevezés is méltán megilleti, mert magassága ritkán van
dig nagyobbodó részvétnek örvend. A csókái hegylánczolattól kö¬ 30 lábon alól, Angliában s Oroszországban pedig 40 lábnál is ma¬
rülvett vidék igen kies és egészséges, a fürdővendégek egyéb gasabbak találtatnak. Ily kemenezék vasrudakkal erősen körül¬
kényelmeire is nagyobb mértékben ügyelnek az ujabb bérlők, kik¬ kapcsolt kőfalból állanak, nehogy a benne működő erős tüz azt
nek egyike
szerteszét
az ismere¬
repeszsze,
tes p e s t i
a mi ugy is
vállalko¬
nem ritkán
zó, Szekrétörténik;
nyessy Jó¬
belül pedig
zsef. — De
tiízellenes
a fürdőhe¬
téglával
lyiségeken
vagy kővel
Jdvül a vá¬
van kibé¬
rosi lakos¬
lelve, ugy
ság egy ré¬
hogy az
sze is szol¬
alja, mely
gál a fürdő
gy akrabvendégek¬
ban kiég, a
nekkényel¬
tetej ét öl,
mesen b umely 3—4
torozott
annyi ideig
tiszta 1 aeltart, kü¬
kasokkal,
lön lehes¬
eléggé ju¬
sen kitör¬
tányos ára¬
hető s ujjal
kon.
k icser él¬
hető. — E
A bodajkemencze
ki ásvány¬
ürege ha¬
víz tisz¬
sonlit két
ta, szagta¬
csonka gú¬
lan, gyön¬
lához, mely
gyöző; hő¬
talapzatjáfoka -f- 14
val összeér;
—16° R.; a
alja tudni¬
forrásnál
illik és te¬
be nem
teje keske¬
fagy soha;
nyebb, ma¬
f ajsulya
A bodajkl fürdf.
gasságának
l,001;fözés
vagy szabad levegőn állás által kréta és keserföld-üledéket hagy i harmadrésze táján legszélesebb. Az alább látható ábra a dolgot job¬
maga után. Alkatrészeinél fogva a hideg égvényes savanyuvizek ban felvilágositandja.
közé tartozik, s mint mondják, nagyon hasonlit a híres erdélyi
Felül van a szája (Gicht) *) a) betűvel jelelve mintegy 30—36
borszéki és elÖpataki vizekhez. Gyógyhatását évenként több I hüvelyknyi széles, melyen a szén és utána a vaskő meghatáro¬
százra menő beteg tapasztalja, sőt miután Bodajk igen híres bu- zott pontos adagokban, töltésekben (Gichtákban) beadatik. E tölté¬
csujáróhely, évenként sok ezer ember fordul itt meg, ki legalább sek beadásának igen pontosan keli megtörténni, s mihelyest azok
futólag igénybe veszi a fürdő jótékony hatását.
az olvadás következtében bizonyos mértékre lesülyednek, mind¬
^- furdővendégek kényelmére és szórakozására szolgál az új¬ annyiszor ismételteinek, hogy a kemencze folyvást telve maradjon.
ból rendezett, árnyékos sétatéren épitett csinos kioszk, hol frissítő E töltések egy kongó vaslemezen, annak megfelelő számú kala¬
italok mellett több bel- és külföldi hirlap tartatik, s kézi könyvtár pácsütéssel jeleltetnek, hogy a többi munkát ehhez alkalmaztatni
is rendeztetett. Múlt évben a lombos fák alá táneztermet is készí¬ lehessen. A száján alól van az akna (Schacht) b. b. vonalig; ugyan
tettek.
e vonalon van a hasa (Kohlsack) tudnillik annak legszélesebb
A város közepén létező nagy ásvány-tavon (mely nagyságra 6 — 9 lábnyi kiterjedése. Mentül nagyobb a has, feltéve, hogy a
nézve a pesti Józseftér terjedelmét csaknem eléri) ujabb időkben többi kellékek ahhoz arányban állanak, annál nagyobb a terme¬
uszodát és társasfürdőt terveztek. Ezen tótól vehette a város is lési képesség. Innen megszükül az üreg, s azt a c. c. vonalig nyűgnevezetét, miután igen valószinü, hogy a régibb német telepitők danák (Rast) nevezzük, mert az érez és szén itt összeszorulván, las¬
Badeteich (fürdőtó) szavától származott a mostani Bodajk nevezet. sabban sülyed, tehát mintegy nyugszik, de akadoznia nem szabad.
Tervben volt, e kies, egészséges helyen egy savó-gyógyintéze¬ *) A magyar műszavak megalapítását és illető szakterén a f. m. o. vasiparosok
tet is felállítani.
egyesületétől várjuk.

A bodajkl fürdő

zagolt előrészén keresztül kézierővel sehogysem hajtható. Csak a meggyűlt
lőanyag gázai nyomják azt hermetice a huzagokon keresztül, és miután
azon kis gázrész kivételével, mely a gyúlikon kitódul, a többi gázmennyi¬
ség a lövetékre teljes rugerővel hathat, az aránylag kevés lőanyag mellett
A huzagos háttöHetü ágyuk.
a lövetek roppant távolokra hajtatik.
A mellékelt rajzban ábrázolt 12 fontos háttöltetü ágyú több hasonA huzagos háttöltetü lövegek a várak vivására és védelmére, valamint
nemü rendszereknek szerencsés combinatiója. Ezen eszme első megtestesülé¬ a tengerpartokon a hadihajók operátíóinak meggátlására használtatnak.
sét a porosz tüzérségnél találta. Jelenlegi magas gyakorlati tökélyét azon¬
A sima furatu gátonylövegek (Batterigeschütz) ellenében azon előny¬
ban csak akkor érte el, midőn az ausztriai tüzérségnél behozatván, az itteni nyel bírnak, hogy aránylag kis lőanyagmennyiség mellett, 15,000 lábat
nagy pontosságú kísérletek által, mind a lőporral, mind a lőgyapottali megközelítő távolokra, eddig még egyetlen egy löreg által el nem ért lőhasználatának módja megállapittatott, és lövetékeinek szerkezete tökélye- pontossággal és hatással hordanak.
sittetett.
A lövegcső, a lövetek súlyát tekintetbe véve, felette könnyű, — mi is
A huzagos háttöltetü lövegrendszerbeu három, mind lőporral, mind már igen becses gyakorlati előny. Továbbá a háttöltetnél fogva e lövegek a
lőgyapottal használható csőür (kaliber) van elfogadva; úgymint a 6—12 és vártáborlatban előforduló legtöbb alkalmazási esetekben, a gyakorlat igé¬
nyeinek előnyösb módon és nagyobb mérvben felelnek meg, mint egyéb elő24 fontos.
A cső vasból van öntve, külső alakját tekintve egy hátsó vastagabb, töltetü lövegek. Erre nézve csak azon esetet tekintsük, midőn egy szűk
s egy elől fekvő vékonyabb, amahhoz illesztett csonkított kúpból áll. Hátul kazamatában, egy nagyobb csőürü nehéz előtöltetü löveget kell felállítanunk.
(Ftl) utasa lövclktzlk )
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Onnan tovább van a bélés (Gestell,1, mely minálunk kivétel nélkül ország czimere és a meztelen angyalok eléggé bizonyitják; de
tüzellenes faragott nagy kövekből áll s a nyugdával együtt gyak¬ régiebb a keret is, mely azt környezi; ennek gyönyörű öntvényei,
ran évenkint kicseréltetik. A bélés felső szélessége 22—36 hü¬ melyek keresztelő és evangélista sz. Jánost, sz. Jeromost éa
velyk, alsó szélessége 16—24 hüvelyk, magassága 3 V2—5 láb szo¬ sz. Lászlót ábrázolják, elég bizonyságául szolgálnak annak, misze¬
kott lenni. Mentül magasabb és keskenyebb az, annál nagyobb rint ezen sarkok magyar templom számára öntettek. Ezen szent
benne a hőfok, mely az erezet csak itt birja olvadásra hozni s an László lovagképe ugyanegy azzal, melyet a Thuróczy Chronicon
nál alkalmasabb, nehezen folyó érczekre és szürke nyersvasra, el¬ regni Hungáriáé, Augustae 1488-ban nyomtatott czimlapján lát¬
lenben könnyebben folyó s fejér nyersvasra való erezek mellett, hatsz, a mint a leányorzó tatárt sujtásra emelte bárdjával üldözi,
annál tágabb és alacsonyabb lehet, A bélés alsó részében van 1 — 3 csak azon különbséggel, hogy a részletekben e képet egészen kö¬
leggyakrabban két, jobb és bal oldalt egymással szemközt lévő vetvén, a kivitel nemesebb és remekebb is.
lyuk, mely egy-egy kurta, erős, 2—3 hüvelyknyi szemű rézcsővel,
Hogy lássad, mennyire nem való azon közönyösség minden
úgynevezett formával d. d. van kibélelve, s ezen formába, mely a szép és érdekes iránt, melylyel minket némely kancsalok elég
benne folyvást keringő viz által védetik az elolvadás ellen, van méltatlanul vádolni szeretnek, halljad e kis történetecskét.
Még a szünnapok alatt fordultam meg a Vasárnapi Újság
a szélcsö vége (düsza) e. e.
beleillesztve, melyen az szerkesztőségénél, hova egy dobozkába a klacsarói határban, Mun¬
erős fujtató, szelét belelö- kács mellett, talált, — többféle kelteket és paelstabokat küldött
velli s az erezet olvadásra Lehoczky Tivadar ur Munkácsról, azon megjegyzéssel, hogy még
birja. Ez aztán cseppekben a küldötteknél több darabbal is bir. Nekem az elég volt; leültem
aláhull, s mintegy meden- mindjárt a szerkesztőségnél, és kértem Lehoczky urat, hogy ha az
ezében (Eisenherd) / . meg¬ osztogatásra kerülend a dolog, szíveskedjék keletkező győri mu¬
gyülik, a hol a vas a salak¬ zeumunkról is megemlékezni. A mint haza jöttem szünnapi utamtól különválik. A vas tud¬ ról, kézbesitnek egy nagyságához képest elég nehéz katulyát és a
niillik mint nehezebb test rejtő és óvó papírokból kibontottam a Pesten látott keltek és paelaz alját foglalja el, a salak stabok pajtásait,egy érdekes ezüstérmet és néhány ásványdarabot.
pedig rajta úszva marad, Leginkább pedig érdekel'ek e következő sorok : „azon megjegy¬
védvén azt a levegő és zésére, hogy e darabok nálam tán elveszhetnének, bátorkodom
gyors meghűlés ellen. — megemliteni, miszerint én sem költséget, sem fáradságot nem
Ha már a salak, mely ki¬ kímélek, hogy ilynemü, régiségek miatt nagybecsü tárgyaknak
terjedésre körülbelöl öt - birtokába jöhessek; czélom leven, az éltemben összegyüjtendő tár¬
annyi mint a vas, a meden- gyakat akár a nemzeti Múzeumnak, akár más tanintézetnek, külö¬
ezét megtöltvén a formák nösen azoknak, melyeknek egykor növendéke valék, hálám némi
magasságáig emelkedik, a lerovásául — hagyományozni." Nem birtam ezen becses — az irót
mi néhány óra alatt meg¬ szépen jellemző — sorokra felelni, mert mindjárt tovább indultam.
történik, akkor azt ki kell Másodszori hazajöttem után ugyanezen kedves levelező ur soraival
bocsátani, s ha magától találkoztam. Hozzád intézett levelem nyomán figyelmetessé tett
nem jön, a mell g. g. nyi¬ gróf Nádasdy Tamás betléri jószágán létező több régi, irott és fes¬
lasán (Brust) vasszerszá tésekkel ellátott könyvre, melyeket a tudósító ur mintegy három
mokkái kitörni s a meden- év előtt a ,Szépirodalmi Közlönyben" megismertetett.
cze oldalait a ragadváEnnyi szívességért és figyelemért csak nyilvánosan róhatom
nyoktól letisztogatni. Vég¬ le köteles hálámat, mely annál forróbb és őszintébb, ha Lehoczky
Olvasztó kemencze.
re megtelvén a medencze Tivadar úrban, mint Muzeumunk nemes gyarapítójában szeren¬
vassal, ez egy e végre készült s csupán agyagos szénporral bevert csém lenne, néhai olmüczi contubernalisom, Lehoczky János, vágcsatornán (Stich) h.. eresztetik ki, a mi naponként 3—4-szer szokott szerdahelyi lelkész ur rokonát tisztelhetnem.
történni. Akieresztett tüzes folyó vas,egy deszkamintával fövénybe
Ne gondoljuk soha,kedves barátom! hogy csak magunk indu¬
kinyomott főcsatornába fut, a honnan egy-egy vaslapát segitségé- lunk e rögös pályán; elegen haladnak velünk, hanem hallgatva, s
vel 1—3 mázsányi mennyiség, más 10 — 12 kisebb, 6—9 hüv. szé¬ha a véletlen felszólalásra nem készteti, vagy történetesen reájuk
les, 7—8 láb hosszú csatornákba boesáttatik, ott megöregedni s nem bukkanunk, elvész gyakran gyűjteményükkel tudományuk és
kihűlni hagyatik. Egy ilyetén kisebb csatornabeli csutak vagy emlékük is !
pad nagyságú, különböző alakú vas, melyen egyszersmind a gyár
A már közlött győri felirásokhoz a következőt is csatolom,
jegye s a darab folyó száma kiöntve, súlya pedig mészecsettel mely a főt. káptalani irodában asztalnak használt márványlapnak
ráírva szemlélhető, hídnak (Ganse) neveztetik, a mi a főcsatorna alsó felén látható, és valaha a káptalandombon létezett katonai
ban marad, az a gunár.
Szontagh Pál.
(FolJ1,tíJ, kSve,k„ik.)
éléstáron diszlett :

el is enyésztek. Ilyesmi Pozsonyban is jött napfényre a sz. feren- érczből öntött, 100 láb magas obelisk, ez azonban oly ízléstelen valami, mi¬
cziek temploma egyik oldalán, egy tető lebontása alkalmával; szerint az ember nem tudja megfogni, hogy akadhatott olyan ember a ki
ennek ilyenre csinálásába a XlX-ik században bele mert egyezni. Vagy a
azonban szivesen hiszem, hogy bár többé ott conservator nem bajor
vitézek kissé művészibb emléket nem érdemeltek volna ?
vagy, lesz, ki erre illő gondot fordít.
j
Ha a régi Monachiumon át a Terézrétre kikocsiz az ember, ott találja
Wiedter barátunk fényképezett sírköveit ismét örömmel a Ruhmeshallét, Bavaria asszony irgalmatlan nagy érczszobrával; az igen
forgatván, és Jansen SelvonYbs-ét 1368-ból német körirattal talál¬ j szép palota Bajorország hires embereinek mellszobrait foglalja magában.
ván, önként támadt bennem azon kérdés : vájjon meddig vihetjük A kinek ezek megnézésén tul is még ideje és kedve van München neveze¬
fel mi a magyar feliratú emlékköveket? — Aranyom és ezüstöm tességeit felnézegetni, annak a királyi palota kincsei és ritkaságai, a kert
árkádjainak némi hirben álló, különben elég iromba freskófestményei, a je¬
oincsen; azonban a „Bakonynak" velinre nyomott, díszesen kötött lesebb
templomok, melyekben majd az oltárképek, majd az üvegfestmények
példányával szivesen szolgálok annak, ki a Vasárnapi Újság utján kitűnők, maradnak még fenn nézni valókul, templomok közül az udvari
a legrégiebb emlékiratot közölni nem resteli.
kápolnácska, de különösen az Au külvárosban épitett remek plébánia¬
A régi számok közt feltűnt ugyanott Pemkirchen András de templom, építési modorával, de még inkább oltár és ablak festményei vei.
Zolonok (Schlaning) sirkövén létező ötös, mert tnccccí, azaz : 1450 igen meglepő és kedves látványt nyújt.
E temérdek művészeti kincset, mely egy sokkal nagyobb és hatalma¬
után ez áll : ^j^°^f<>0. Azon kérdésemre: előjön-e ezen szám más¬
sabb
állam
uralkodójának is becsületére válnék, kevesebb mint egy ember¬
hol is igy honi műemlékeinken? Te legjobban felelhetsz; addig
élet
lefolyása
alatt, legnagyobb részben a most is élő, 1848-ban azonban az
Isten velünk !
Rómer Flór is. uralkodásról lemondott
Lajos király müvészetszerető lelke halmozá össze.
Igaz, hogy mindezeknek egyremásra rohamosan történt összeszerzésével s
létrehozásával a k s állam polgárait nem ritkán igen súlyosan terhelé; de az
is igaz, hogy nevét nem egyptomi gúlák, de műkincsek fo »ják hirdetni. Fia,
i.
a mostani uralkodó király, Miksa, atyja megkezdett művét szakadatlanul, de
Salzburg, München, Augsburg, Ulm, Heidelberg, Straszburg. ugy látszik, mérsékeltebben folytatja.
S hogy e műgazdag várost illetőleg necsak érzéketlen tárgyakkal fog¬
(Folytatás.)
lalkozzunk,
meg kell emiitnem, hogy az ip irműkiállitási palota tőszomszéd¬
Paris , január 6. 1862.
Nem lehet czélom mindazt, mit Münchenben becsest, szépet, művé¬ ságában van a vegyészkirály b. Liebig Iustus laboratóriuma s tanterme.
szetit és nagyszerűt látni lehet, részletesebben tárgyalni, mert e sokképen Londonba jövő hazánkfiai nagyobb részint igen jól fogják ismerni e nevet,
igénybe vett becses lap hasábjaiból egy-egy embernek csak kevés juthat, s melynek viselője csak maga a földrnivelési vegytan fejlesztése s mivelése
meg kell elégednem azzal, hogy csak röviden, s majd csak névszerint jelöl¬ által — minden kisebbittetése daczára is — minden országra, tehát egész
világra szóló érdemet szerzett
jem meg a látnivalók roppant tömegét.
Es végül nekünk is van itt egy kincsünk : a jövő számára a jelen
Első helyre kell tennem a Klenze által 1826 — 1836-ig római stylben
épített — most miután ujabb is van — Alté pinakotheknak nevezett nagy¬ sanyaruságai közt is csüggedetlen kitartáss J munkálkodó fiatal szobrász
szerű képcsarnokot, mely IX teremben az ó-német, németalföldi, hollandi, hazánkfia, Isoó Miklós.
Münchent elhagyva rövid idő alatt a mintegy 8 mérföldnyire eső
spanyol és franczia s olasz festészeti iskolákból 592 nagyobb, s az oldalt
eső 23 kis kabinetben szintén a különböző iskolák szerint rendezve 689 ki¬ Augsburgba jutunk. Az egykor fényes és hatalmas németbirodalmi város
sebb festményt foglal magában. Hosszú pompás mellékfolyosóján a Cornelius most csendes és aránylag néptelen. Azonban a salzburgi házakra emlékez¬
által tervezett s Zimmermann s mások által készített, a festészet történetét, tető alakú 4—5 emeletes házai, pompás szökőkutai, hatalmas vizvezetése,
a legjelesebb művészek arczképeivel ábrázoló freskók a megnézést i^en is melyek még eredetileg a római korból származnak, emlékeztetnek, hogy e
megérdemlik, mint szintén az épület földszinti részében levő mintegy 300 városnak egykor múltja volt.
E múlton merengeni nem akarok, s csak röviden számlálom el meg¬
ezer darab rézmetszettára, továbbá az ugyanott található porczellán fest¬
nézni való nevezetességeit.
mények, s végül az etruriai és görög vázák gyűjteménye.
Augsburgban létemkor engem, mint orvost a látásvágy legelőször is
Epén nem tarthatom magamat, ki sem festesz, sem kritikus nem va¬
gyok, illetékesnek azt hinni, hogy azon festményeket, melyeket én igen 600 ezer forintba került uj kórházába vitt, melynek pompás berendezése,
szépeknek találtam, s melyek előtt perczekig álmélkodva s gyönyörködve melegvíz általi fűtése s gyönyörű épülete megérdemlik, hogy műkedvelők
álldogáltam, mások is szépeknek találják, s ez okból, bár magamnak őket is megnézzék.
Ott van egyik főpiaczán a dom , mely különben a különböző időbeli
igen is hiven megjegyzem, teljesen elhallgatom, kinek-kinek saját Ízlésére
•bízva a szép kiválasztását. Azt azonban még sem hallgathatom el, hogy más-más fajta épités következtében oly szerencsétlen alakú, hogy a mellé
Rubens festményei nagyszerűek és gyönyörük, s hogy a 2-ik terem és
északi majdnem támaszul rakott egyes részek közt valóban keresni kell a templo¬
oldalán 1667 —1740-ig élt Kupetzky János hazánkfiának 139. sz. a. egy mot. Fel kell azonban keresnem, mert egy derék utazó hazánkfia épen e
lapok hasábjain irta azon figyelmeztetését, hogy e templomban van egy,
igen szép festménye van.
Ezen pompás képcsarnoknak édes testvére aVoit által 1846--1853-ig állítólag az augsburgi ütközetben a magyaroktól elfoglalt ősi zászló.
Nem olyan szándékkal mentem ugyan a templomba, hogy ez ősi erek¬
épitett Neue pinakothek, mely csupán XlX-ik századi, tehát ujabb klasszi
kus festményeket tartalmaz jobbadán ma is élő művészektől; 5 nagyobb te¬ lyét onnan menten magammal viendem; vágyam azonban nem volt kevesebb,
remben mintegy 34 nagyobb, — 5 kisebb teremben mintegy 80—90 kisebb. mint hogy ha csak kieszközölhetem, e zászlót Augsburg legjobb rajzolójá¬
— 14 kabinetben pedig mintegy 200—225 szebbnél szebb festményt foglal val lerajzoltatom, lehető legkörülményesebben leirandom s megküldve a jó
magában Az 1-ső kisebb teremben b. e. Marka Károlyunktól egy szén táj¬ Vasárnapi Újságnak, a dolog mintlétét hiven közlendem. — Miután a
templomban néhányszor körüljárva zászlófélére sehol sem akadhaték, a
kép látható.
Egyik legnagyobb kincse Münchennek az ugyancsak Klenze által templom sírboltja mellett lakó, majdnem múmiává aszóit igen öreg cgyház1816—1830-ig jóni stylben épitett szobortár az úgynevezett Glyptothek, fit keresem fel, kitől megértem, hogy a zászló nyele az orgonakarzat egyik
mely XII teremben az egyiptomi, görög és római szobrászat maradványai¬ falára van felszegezve, zászlaja azonban, minthogy ezelőtt századokon át a
ból temérdek, olykor egyes megbecsülhetlen darabokat foglal magában. A templom aljában levő nedves rejtekekben tartották, tökéletesen és végkép
VI-ik, Niobidák terme a görög szobrászat virágzási korából legbecsesebb elrongyollott, ugy, hogy mindőn ez ujabb, hágcsó segélye nélkül el nem
darabokat tartalmaz. A VII.—VlII-ik teremben Cornelius hires freskói érhető helyére valaha régen feltevék — már akkor nem volt rajta semmi
jellegző, csupa foszlány volt az egész, ezt aztán megbolygatnom természete¬
láthatók.
Ezek után igen érdekes megnézni a szép Ludwigsstrassen levő, 800 sen semmi szin alatt nem engedték.
«zer kötet könyvet, sok jeles kéziratot magában foglaló szép könyvtárat;
Megnézni valók még a városház termei, hires festőktől származott, nem
ritka könyvei közt zár alatt láthatni azon magyar lithurgiás könyvet is, épen nagybecsü festményeikkel, a dom mellett fekvő királyi palota, mely¬
melyet, ha jól emlékszem, az Akadémia számára müncheni Codex név alatt nek egyik sarokszobájában adák át V-ik Károly császárnak 1530-ban a
Jászax Pál másolt le.
protestáns német fejedelmek a Melanchton által készített augustana confesUgyanazon utczán a szép Ludwigskirchét, melynek nagyszerű freskói siót; — a museum; a gyapot-fonó és szövőgyár; s annak, a ki ilyesmikben
ismét a híres Corneliustól, gyönyörűnél gyönyörűbb üvegfestményei pedig szintén szeret gyönyörködni, a börze és a hires, hazánk történeteibe is elég
müncheni művészektől valók.
szomorúan beszövődött Fuggerek háza.
Ugyanott a Ludwig-Maximilians-Universitat 1835 —1840-ig Gartner
Ulmban, mely I-ső Napóleonnak 22 ezer emberrel, s roppant hadikész¬
által épített pompás épületét, tekintélyes gyűjteményeivel.
lettel egy felszólítására capitulált, nagyszerű váránál s Németországban
Az uj iparmuKiállitási palotát, a pénz- és éremgyüjteményt, természe¬ legmagasb, most is tatarozás alatt levő templománál egyéb megnézni való
tiek, kövületek s physikai műszerek tárát, az igen nagyhírű érezöntödét, mely alig van.
azonkívül, hogy München egyes téréit és utczáit — mmt a sétatért, a MaInnen az ut Stuttgartba visz, melyről, minthogy benne nem valék, sem¬
ximilián-utczát s több más téreket — hires emberek emlékszobraival látja mit sem irhatok, de meg kellé emiitnem azért, mert szomszédságában fek¬
el : legújabban Amerikába Washington roppant emlékszobrát készité el. szik Hohenheim, hire3 gazdasági intézetével, melyet az igen előre haladt,
Különben készített öntvényeinek gypszmásolatai egy melléképületben lát¬ épen nem kedvező idő miatt (decz. 3.), fájdalom, szintén nem láthaték.
hatók.
Ezután a közel fekvő Brucksal következik, melyet csak azért hozok
E közben bizonyosan útjába esik az embernek a kerek Karolina-téren szóba, mert osztó vasúti állomás, belőle indulván ki, az ut lefelé Stuttgart¬
*z 1812-ik évi orosz hadjáratban elesett 30 ezer bajor emlékének szentelt, nak, felfelé Heidelbergnek, s a Parisba vivő útvonalban Karlsruhenak vezet.
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Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. *) A CONSILIIS SVPREMUS ANNONAE PER VTRAMQVE PANNONIAM MA(ITj érdekes lelemény. Sz. László lovagképe. — Milyen a magyar ember a tudomány GISTER AC SVMMVS IMP. ROMANI THESAVRARIVS ETC DOMÜM HANC
irányában. — A hivatal sem rekesztiki a búvárkodást. — Elegen haladunk egy czél felé, PENE DIRVTAM ATQVE COLLAPSAM ANNONAE COMMODO RESTAVRARI
CMII hogy észri'véilenül és suttyonban. — Egy régi felirás. — A győri posztósok pecsiít- F. ANNO DOMINI 1598.
nyomója. — Megint megfosztanunk egy régi falfestvcnytól.
Melyik a legrégiebb ma
gyár iratu emlék ? A feleletért egy „Bakony" ajánltatik — Régi ötös.)

Azon gazdag éremgyüjteménynyel, melylyel múlt évben Milkovics
János ur, vidékünk legszorgalmasb gyűjtője, és a régiségek
Ne mondd, kedves barátom! hogy nem vagyok szerencse fia,
szakavatottja
tárunkat megajándékozá, birtokába kerültünk egy
vagy igazán régészetiesen : alhae gallinae filius ! íme megvannak
ezüstlemezü
pecsétnyonónak,
mely bár német feliratú, minthogy
Antipk')a'Uénk többi sarkai is, és mi több, a sarkok közt létezett
Győr
városa
egy,
ma
már
egészen
megszűnt ezéhét illeti, nem lesz
kerettel együtt, mint a sarkok közti tér kiegészítő részével.
tán
minden
érdek
nélkül.
A
tallérnyi
nagyságú pecsétnyomó kö¬
Múltkor, a mint győri főtemplomunkat figyelmesebben vizsgázepén
áll
a
ezéhet
jellemző
szerszámok
fölött az 1669-ik év. A
lám, szembú tűntek a támfalakba rakott római emlékkövek, fölöt¬
külső
karima
négy
csokorral
kötött
levélkoszoruban
foglalja e
tük pedig egy kis pléh-födél alatt sz. István képe, a mint a győri
szavakat
:
S.
DER
DVCHMACHER
ZEC
HIN
DER.
KA-I:
HA:
templomot a boldog szűznek ajánlja, térdepelvén egy vánkoson,
RAB.
Minthogy
a
betűk
rendetlenül
felforditvák,
kisebbek
na
melyen MXXXIII évszámot láthatni.
gyobbakkal
fölcserélvék,
nehéz
olvasatuak.
Olvasásom
ez
:
,.Siegel
Ezen képecske alatti Írás : M(ATE)R (DE)I (ME). N(T0)
(ME)I. 1460. a képnél régiebb, mint az azon levő ujabbszerü der duchmacher zech in der kaiserlichen Haupt Festung Rab."
Nem régen hallottam, hogy lebontatván tavaly a régi nagy¬
•) Ezen levelet a következőkkel együtt még Győrben irta az érdemes szerző, kit baromi templom (Warasdorf, Sopron és Kőszeg között fekszik) a
félév óta már pesii lako?ul tisztelhetünk. A levelek kiadása közbejött. t> chnikai akadá¬
padlás alatt falfestvények találtattak, és a falakkal együtt örökre
lyoknál fogv.i k srtt eddig. - Szerk.

í

levelek.

200
Ha mindjárt csak félnapi idővel rendelkezhetnék is az ember, ne mu- ezek a rostély mögött álltak. Lássuk most sorban a kinzószereket. A kilaszsza el meglátogatni az útból ugyan pár mértoldnyire félre eső, de sok hallgatórostélytól jobbra látható a feszítőpad egy hengerrel, mely 400
tekintetben oly elassicus Heidelberget. Midőn én az ősz vége felé ott jártam, ékalaku, kerített szeggel van fölszerelve, és „spékelt nyúl" a neve. E mel¬
természetesen meg valék fosztva azon gyönyörtől, hogy a gazdag természe¬ lett áll a felhuzógép egy fából készült háromszöggel — hóhérnyelven „a
tet, a viruló növényzetet ünnepi fényes köntösében láthattam volna. Azt rósz Lizi" — mely által a vallatott hátrakötött karokkal s lábára aggatott
azonban első tekintetre önkéntelenül érzi mindenki, hogyha ébredt valaha nehéz kövekkel (egész egy mázsáig) háromszor felhuzatott s ujolag lebo¬
valaki lelkében vágy, egy az előhaladott évszak által letarolt szép vidéket csáttatott. Máskor meg lábait a gép alatt levő vaskapcsokba szorítva s kar¬
a, tavasz pompájában láthatni : ugy ez a vágy Heidelberg festői szépségű jait hátrakötve addig csigázták fölfelé, mig a biró a szegény bünhöncz
fekvésénél éa vidékénél semmiképen el nem maradhat. A Neckar folyam part- csontjainak ropogását nem hallotta. E mellett enyhébb esetben két fáklyá¬
jáni hegyektől övezett fekvése meglepő szép, az egész szárazföldön egyik val mindkét oldalát egyszerre égették, ha pedig az égetés csak egy fáklyá¬
legfelségesebb kastélyromja pedig egy kis olymp, minőt csak a hajdankor val történt s fölváltva majd egyik, majd másik oldalához tartatott, — ez
istenei választhatának lakhelyül. Pinczéjében van a híres 3000 akós, üres sulyosbitás volt. 1492-ben Karg kamarással annyira vitték a kegyetlensé¬
nagy hordó, egy fából faragott kis törpe, s ennek műve: egy mulatságos get, hogy kövekkel megrakva 14-szer húzták föl, ugy hogy karjai örökre
falióra.
megbénultak. A szerencsétlent arról vádolták, hogy Éegensburg várost el
A város nevezetességei közt fő helyen áll déli Németországban leghí¬ akarta árulni, s a község és a császár ellen jogtalanságot követett el.
resebb egyeteme, az 1386-ban alapittatott Ruperto-Carolina. Igen sok, ki¬
Egy másik neme volt a kínzásnak az, hogy a bünhönczöt ugy kötötték
tűnő tanára közül elég legyen felemiitnem Európa legnagyobb criminalistá- a faháromszöghöz, hogy az ennek alapján levő két csapot mellére irányozva,,
ját Mittermayert; a most élő vegyészek egyik legnagyobbikát, a színkép húzták a magasba, miközben hátát korbácsütésekkel borzasztóan felszag¬
elemzés — századunk egyik legnagyobb horderejű találmánya — feltaláló¬ gatták.
ját Bunsent, és természettudós társát Kirchhoffot; s végül ki félszázados
Látható itt továbbá az úgynevezett „spanyol szamár," mely egy föl¬
tudori jubileumát a múlt hónapban ünnepié, Németország legnagyobb se¬ felé álló, fölül élesre faragott, 6 láb hosszú s 1 % hüvelyk vastag deszkából
bészét, az ősz (Jhelhtst.
áll; erre a vádlottat mezitelenen tették föl, hogy rajta lovagoljon, mialatt
Heidelbergből vissza Brucksalon és Karlsruhén át kevesebb mint fél nehéz köveket raktak, vagy a műkifejezés szerint, sarkantyúkat kötöttek
nap alatt Strashurgba érve, Francziaországot köszönti az utas.
föl lábaira.
Strasburg erősített határszéli város. Várát még a hires várépítő ka¬
A kinzóeszközök közt látható még az úgynevezett „gyóntatószék"
tona mérnök Vauban épité. A lakosok németül és francziául beszélnek. A vagy „szűzkebel," mely karszékhez hasonlit. Ülése favánkosból áll, melyből
város nevezetességei közé tartoznak gothstylben épített gyönyörű székes 100 kupalaku faszeg áll ki; erre ültették a bünhönczöt meztelenen, s mel¬
egyháza, a münster, melynek tornya, a világon legmagasabbnak tartatik, a lére egy mázsás követ tettek, kezeit mellén összekötötték s karjain keresztül
hires csillagász óra; De Saxe marechal mausoleuma; Guttenberg szobra, a hátrafelé egy nyolczélü görfát dugtak, melyet két hóhérszolga szüntelen
hason nevű téren, mely igen jellemző; az ide való születésű Kleber tábor"ok forgatott.
emlékszobra, a képtár, a városi könyvtár régiség- és pénzgyiijteményeivel.
Van itt végre egy körülbelő) 20 láb magas, négy háromélü görfával
Magáról a Münsturrnl lapokat lehetne beszélni, de minek, hisz csak látni ellátott létra, hóhérnyelven „csuszodi" (Etutschbahn), melyen a vallakell. Strasburgban már igen is világosan feltűnik a franczía élénkség, a tottat föl- is lehúzták, vagy testét kifeszitve fáklyával égették.
város kövezete, a fény. az utczai lárma, csakhamar tudtul adják hogy a
A sok száz szerencsétlen közt, kiket itt kinpadra vontak, volt az agg
c-sendes, körültekintő Németországból kiértünk. Az utczákon csoportosan Liszkirchner Farkas polgármester is, ki néhány száz forintnyi pénztári
vigan danoló katonák háboritlan jó kedve mutatja, hogy itt a katonaság hiány miatt az 1513. év nagyhetében egy nap alatt hétszer felhuzatott,
nemzeti.
hogy vallomást csikarjanak ki belőle, melynek folytán ugyanazon év húsvét¬
A mint a Guttenberg téren Strasburgra emlékeztető képeket vásá¬ hétfőjén ki is végeztetett. Ugyanitt vallatták Schaafgotsche János Ulrik
rolni egy könyv- és mükereskedésbe bemének, alig kérdezŐsködém német tábornokot is, ki a Wallenstein megöletésébeni részvétellel vádoltatott. Az
nyelven a venni szándéklottak felől, nvdőn rendkívüli meglepetésemre és ellene alkalmazott kínvallatás három óráig tartott. Miután fejére a halálos
örömömre egyik segéd magyarul szólított meg és üdvözölt. Idegen földön ítéletet kimondták, birái, névszerint Götz tábornok, mint elnök, Slowota
mily sajátságosán rezgi át az ilyen eset a lelket, hiába próbálnám leirni, azt C, dr. Stralendorf, dr. Hildebrand, dr. Puchner és dr. Pindelmaier, még
tapasztalni kell. A derék fiu egy fiumei magyar hazánkfia, ki Pesten is for¬ egy második kínvallatást is hoztak ellene javaslatba a császárnál, mert,
gott ugyan könyvkereskedésben, de a nyelvet még otthon megtanulta, már ugymondák, ő már, mint elitélt, a büntetés rabszolgájának s holttestnek
huzamosabb ideje, hogy külföldön tapasztalás végett több államban megfor¬ tekintendő, az ítélet végrehajtása előtt tehát kinpadra lehet még vonni.
dult. Az estét kedélyesen együtt töltők az indóháznál, honnan esti IX. óra Kivégeztetése 1635. jul. 23-án történt.
tájon megindulván, Nancy-n s Chalons-on át másnap délre Francziaország
Mielőtt czikkünket bezárnók, legyen szabad még néhány szót szólni
fővárosába, Parisba jutottam.
Kátai Gábor.
a hóhérok polgári állásáról.
A hóhérnak és szolgáinak a templomban csaknem mindenütt elkülöní¬
tett széke volt, melybe senki más bele nem ült, habár az egész templomban
más üres hely nem lett volna is, mert a hóhér becstelen személynek tartatott.
Az öngyilkosok irányában korlátlan joggal bírt. Mihelyt ily esetről érte¬
A regensburgi városházban még jelenleg is látható egy épségben fen- sült, rögtön a helyszinére ment, s az öngyilkos holttestéhez lépve, a meddig
tartott kinvallató-kamra a középkori és későbbi igazságszolgáltatás rette¬ onnan pallosa ért, azzal körvonalat húzott a holttest körül, s a mi e körbe
esett, az min<l az ő sajátjává vált. Az öngyilkos holttestét is ő temette el.
netes eszközeivel, melyeket megtekinteni, igen érdekes és tanulságos.
A kamra bejárata előtt egy pad látható, melyen a vádlott a kínvallatás Minden elhullott állat is kivétel nélkül az ő sajátja volt. Ha valaki p. o.
előtt még egy negyedóráig ülhetett, mialatt önkéntes vallomásra határozhatta elhullott lovát eltitkolta, hogy patkóit leszedve belőle hasznot húzhasson;
magát. Innen a kinzóeszközöket pontosan láthatta az ajtón levő nyilason a hóhér az ily ember ajtajába kést ütött, mely mindaddig ott maradt, mig
keresztül. Belül az előtérben balra egy pad áll, melyen a sebész, ki a kin- az illető, megfelelő összeg pénzzel magát meg nem váltotta.
vallatás tartamát a vádlott testalkatához képest meghatározta s szükség¬
esetében sebészi segélyt is nyújtott, — s a hóhér foglalt helyet. Ez utóbbi¬
nak csak akkor volt szabad leülni, miután a vallatandó a meghatározott
Egyveleg.
kinzóeszközhöz hozzáköttetett; magát a kézimunkát rendszerint a hóhér¬
szolgák végezték. A jobbra látható rostély mögött ült a vérbiró, kinek két
+ (Az elveszett gyémánt.) Egy spanyol krónikában olvasható, hogy
gyertyája ellenzővel volt ellátva, ugy hogy arczát a kinzottnak lehetlen Alfons, arragoniai király egykor sétája közben kíséretével együtt egy ékszer¬
volt felismerni; elővigyázati rendszabály volt ez, nehogy a vallatott, ha árusboltba lépett, az ott levő drág-iköveket megszemlélendő. A király, miután
netalán kiszabadul, a vérbirót fölismerve, rajta boszut álljon.
szemeit eléggé meglegeltette, távozni akart, midőn az ékszerárus zavarodot¬
A vizsgálóbirák a kínvallatást ugy tekintették, mint tudományt, mely¬ tan feltartóztatja s azt súgja fűiébe, hogy egyikét legszebb gyémántjainak,
nek mükifejezéseire nem kis gondot fordítottak. Majd minden vizsgálat melyek a jelenlevő nemesek közt kézről kézre adattak, sehol sem találja. A
azon kezdődött, hogy a hóhér a foglyot bizonyos utasítások szerint, melye¬ király eleinte megdöbbent, de csakhamar visszanyerte nyugodtságát : jó
ket a birótól nyert, jóval kikérdezé, mi azonban már meglehetősen kímélet¬ gondolata ötlött. Meghagyta t. i. az ékszerárusnak, hogy hozzon elő egy
lenül történt. Néhány nap vagy hét múlva következett aztán a ,,kínos ki¬ fazekat, s belső fenekét takarja el valami puha tárgygyal. Az ékszerárus
kérdezés," mialatt a vádlott megkötözve s rárakott sulyokkal fölhuzatott. engedelmeskedett. Ekkor a király, zsebébe nyúlt, s aztán kezét ökölre szoE húzás enyhébb vagy keményebb volta kizárólag a biró tetszésétől füg¬ ritva, a fazékba dugta, honnan markát kinyitva húzta ki ismét. „A mit én
gött, s fájdalom, ez utóbbi volt a szokottabb mód.
cselekedtem — mond szigorú arczkifejezéssel — önök is azt cselekedjék,
Ha a halálos ítélet ki volt is már mondva, némely biró elég szívtelen mert a gyémántnak elő kell kerülni/' Miután példáját a nemes urak mind¬
volt, az elitéltet kivégeztetése előtt még egyszer kinpadra vonatni, hogy nyájan követték, megparancsolta az ékszerárusnak, hogy kutassa ki a faze¬
még valami vallomást kicsikarjon belőle, s tán azért is, hogy a kinzottnak kat. Ily módon a gyémánt csakugyan előkerült, s a sikkasztó becsülete is
borzasztó orditásában s arczfintorgatásában gyönyörködhessék. A szegény mentvelőn.
elitéltek gyakran összevissza zúzva törve kerültek a kivégzés helyére. A
© (Azoknak, a kik tubákolnak.) Egy angol kiszámította, hogy a ki
fogságban a kétségbeesés és öngyilkosság nagyban divatozott; s ha tubákol, évenkint 36% napot veszteget el haszontalanul. Aligha nagyot
valaki önkezével vetett véget életének, azt fogták rá, hogy az ördöggel nem füllentett az az angol, vagy az, ki az angolra e számítást ráfogta.
szövetkezett.
íróasztal és szék a biró számára termé?zetesen nem hiányozhatott, s
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TÁRHÁZ.
ség kívül több közönséggel birand, mint p. o. a nemzeti színház kánikula
idején. (Sőt még húsvét hétfőjén is! Szerk.)
Hogy tetszik ?
Morfondirozások. — Kallab ur viselt dolgai. — Hogy vannak Pesten?
E napokban kerestek fel Tóth Miska — az-az Bolond Kálmán és az
— Metamorphosisok. — Két magyar szerkesztő. — Czigány zenészek. —
„Országtükre" szerkesztője — Balázs Sándor. Mindketten oda kikészülnek
A bécsi possék. — A „Kritikai Lapok." — Tiszai vasút.
örülnék — de nem szabad, mérgelődném — de nem merek, remény¬ — Londonba. Meglátogaták Falkot is, és az elsőre igen jó benyomást tett
iének — de nem tudok, biztatnám legalább önt — de nem lehet. Kaczag- derék publicistánk. Jeles, müveit embernek mondta. Jó, hogy Londonba
ment, ott még többet fog tapasztalni Tóth Kálmán, ki merő collegialitásból
jak? Nem vagyok eléggé bölcs. Sirjak? Nem vagyok bolond.
Egyik ablakomon eső, a másikon napsugár jő szobámba, én meg néhány szerkesztőt meg akart itt látogatni, hogy condolentiáját fejezze ki
ezen alternatívában középütt ülök, hogy napsugárral és esővel homlokegye¬ nekik — természetesen csak mint ügyfeleknek s nem mint politikai ellen¬
nest ellenkező, tehát homályos és száraz dolgokról írjak önnek. A kedély lábasainak. A fiakker azonban azt mondta, hogy nem lehet — mert mind be
vegytana elég furákat szült már, mért ne szülné ily zagyvalékát a hangu¬ vannak zárva. — A költőt ugyancsak megszítta az élczlap levegője. Alig
latnak, mint a milyen engem fog el e perczben? Ha időm volna poétának ismertem rá a köpjzös, csinos fiúra, ki egy időben nagyon panaszolta, hogy
lenni, ékes rigmusokba szedném a kikeletet, melynek jöttével „a virágnak elhizik, pedig akkor irta legszebb verseit. Ma meg oly poetikus szinben
megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék." Miután azonban meggyőződtem és van, hogy magam is megsajnáltam s most milyen fogas, mérges dolgokat
tehetségem folytán nem virágzás, csak levelezés jutott osztályrészemül, tud pöndöriteni! Ki higyen már most a külsőnek? — Balázs Sándoron
maradjunk meg a régiben. Ezt annál nyugodtabban cselekszem most, mivel meglátszik, hogy még nem volt befogva s hogy most éli szerkesztőségének
Kallab ur — ki 100,000-re menő levéllel gyújtott kályhájába — hosszas mézes heteit.
tüzelés után a hűvösre került végre. Eveken át papírral fűtött az orgyilkos
Jártak itt azon kivül még zenélő czigányok is, de ugy látszik, nem jól,
s tán a mondottnál is többre megy azon levelek száma, miket hamu-csomag mert ismét hónuk alá vágták a hegedűt és klarinétot s az uj magyarok men¬
alakjában hordott ki naponkint házából. A nála még épen kapott leveleket, tek vissza a régi Magyarországba. Jobb is. Azt tartom én is, mentül szeb¬
eddig 60,725-ig számlálták.
ben húzzák otthon, annál kevésbbé fogják elhegedülhetni a magyar nótát.
Most tudom már, miért nem jött ki még arczképem valamely lapban.
Ma ismét öt uj posse fog színre kerülni. Nem bir velük az ember.
A halhatlanságot számomra kieszközlendő műveim, miket önöknek szán¬ Olyanok akár a légy. Ha egyet agyon ütünk belőle, három ül orrunkra.
tam, minden kétségkivül egyéb apró és nagy reménységemmel együtt,
Nem járatom ugyan, de olvasom a „Kritikai Lapokat." Komoly igyefüstbe mentek. Mily bántó, végzetes gúny! Mindazonáltal nem értem,hogy kezetü vállalat és időszerűtlen világfájdalmának daczára is, nincs kifogásom
Kallab ur miért látta jónak, az én leveleimet is az autodafé nem remélt ellene. Csakhogy neki is el lehet mondani — mindenek fölött pas trop de
megkülönböztetésében részesíteni? Ő, a tollvonások nagy Lavatere, csak zéle. Megróván valamely poétalajstromnak hiányos voltát : kezdi elő¬
oly leveleket gyűrt öblös tárczájába, melyekben, finom tapíntata folytán, számlálni, néhány jobbak kivételével, mindazon szerencsétleneket, kik éle¬
pénzt sejtett. Pedig, hogy én még teljes életemben pénzt nem küldtem sen¬ tüknek egy vigyázatlan órájában verset írtak s azt is olyat, melynek apjá¬
kinek, arra minden ismerőmet ünnepélyes tanúbizonyságul fölhívom. Adandó hoz képest Csákány Laczi, vagy Bibók nagy emberek. Fordul ott elő Csepü
esetben reménylem, hogy bizonyítani fog mellettem ön is; igazságszerete¬ Marczi, Gitár Lőrincz, Madzag Jancsi, Golyóbis Ádám, Darvas Gábor stb.
tétől elvárom ezt. — Azt is mondják, hogy ezen törvénytelen levélbonto¬ unbekannte Grőszen, melyeket akármely mathematikusa a két hazának se
gató (hát más is van? Szerk.) csaik a bélyegek árán is egy szép házat épit- tudna kitalálni, ki vagy mi? Mily hitele van akkor a szigorú és elfogulatlan
tetett Hietzingben. Már most kérdem önt, hogy mi okból tehette dr. Kallab Ítészeinek? Lassan a testtel, de még lassabban a dicsőséggel! Drágán mérik
markait marktalan küldeményeimre, mert én nem szoktam bérmentesíteni azt. — Az „irányadó Kr. L. miért használnak nemesebb dologra méltó
leveleimet. Igaz-e ? (Ugy van. Szerk.)
következetességgel folyvást azombant és külömbent, véges eszemmel föl nem
Hallom, olvasom, hogy önök szép csendesen vannak odalenn, s hogy foghatom. Minden esetre külömös, felteszem azomban a Kr. L. szerkesz¬
a Duna zajlása óta semmiféle zaj nem volt Pesten, mi ilyen tavaszi időben tőitől, hogy visszatorlásul nem irnak ki engem is poétának. *)
eléggé furcsa jelenség, mikor ilyenkor még a méhek is rajzanak, köpüben
Ha elfelejtette volna, még egyszer megírom önnek, hogy a tiszai
hagyván űatal csemetéiket, hordozván magukkal az őseikről rajok szárma¬
vqsut igazgatósága még mindig Bécsben van. Nem árt az ilyet kétszer is
zott fegyvert olyanok számára, kik röptükben megakadályozzák — mint
elmondani.
K. T.
ezt a vitéz méhek históriájából tudjuk és tanuljuk. Lásd Szalay — akarám
Irodalom és művészet.
mondani Buffon természetrajzát.
Annál nagyobb élet van a bécsi sógorok közt. Jöhet ezektől akár Ga¬
O (A nemzeti színház igazgatósága^) ugylátszik, maradandó érdeme¬
ribaldi is, ők jó kedvben, jó színben vannak — mindameddig volkssanger ket akar szerezni az opera körül. Hire jár ugyanis, hogy Stégért hat hó¬
és sör lesz a világon.
napra szerződtette; továbbá Beck udvari énekest is fel akarja léptetni 12
Az egyik volkssanger Fürst, ma nyitja meg színházát a Práterben. vendégszerepben szinpadunkon, Wagner Richárd, német zeneszerző lejöveMily forgandó a szerencse I
tele alkalmára, a midőn ennek „Repülő hollandi" czimü operáját is elő fogja
Néhány nappal ezelőtt zárta be Pokorny wienparti színházát, hol anon adatni. Ezek mind szép dolgok, de hát a dráma emelésére tesz-e valamit az
darab képezé az utolsó előadást, melynek néhai roppant vagyonát köszöni igazgatóság?
a
s ugyancsak a „varázs-fátyollal" fődé be magát véglegesen. Miért is bizá
A (OobiiMSÍPj)
"M.
Sajtó"
szerint nem adatja
(iiMSÍPj)
"
j
j elő a nemzeti szín¬
sorsát ily könnyű portékára ?
i
dáájá
ő tavaly
l
padon „Bűnt bűnt követ" czimü,
100 aranyat nyert drámáját;
sőt
A negyvenes években volt.
szintén
100
aranyat
nyert
„Vigjátéktárgy"
czimü
darabját
is
visszavette
a
A zágrábi nagy vendéglő egyik asztalától a má-"1 *,,.Ú vándorolt egy színháztól. Hát mi czélból irta Dobsa darabjait, s mi czélja van az aka¬
fiatal korista, ki fránya „gstanzZ"-eivel nagy mulatságára szolgált az ott démiai pályajutalmaknak, ha a nyertes művek elő nem adatnak?
étkező katonatiszteknek, kik néhány garast vetettek a tréfás troubadour
0 (Szinműpályázati jelentés.) A budai népszínház által kitűzött 50
vedlett kalapjába. Ugyan-e férfi ma Bécs legcsinosabb, leglátogatottabb szín¬ arany jutalomra összesen 6 dráma és 10 népszinmű küldetett be; melyek
hazának tulajdonosa és igazgatója, kinek színésznői a legszebbek s leendő közül a biráló választmány két drámát és négy népszínművet talált előadquintuplex háziurasága csaknem kétségbevonhatlan. S e férfi nem más, mint hatónak. Az elfogadott drámák czimei: 1) A fehérvári diákok; 2) Sárkány¬
Ireumann Károly.
vitézek. Az elfogadott népszínművek pedig a következők : 1) Az üldözött;
A jeles komikus Weisz, mint szegény népénekes halt el a minap.
2) Villám Bandi; 3) Leány vásár Debreczenben; 4) Dunavizhordó. A juta¬
Varry, a kitűnő alakító művész, miután egy népénekes-társaságnak lom csak előadás után fog az aránylag legjobb műnek odaitéltetni.
volt egy éven át ügyefogyott igazgatója, ma egy kis lapnak roszul fizetett
+ (Megjelent zenemű.) Treichlinger műkereskedésében közelebb jelent
bar, de azért szellemdás tárczairója furcsa érzések közt nézheti, hogy
meg : „Bácskai csárdás." Zongorára átirta Szőlősy J. Játszszák a Patiéletrevaló eszméjének más szakasztja gyümölcseit.
kárus testvérek. Ára 60 kr.
Mintegy tiz évvel ezelőtt az öreg, vak Stern Fronit egy fes legény
kisérte gitáron s a Práter egyik kurta korcsmájától a másikhoz. Több izben
*) A „Kritikai Lapok"-at komoly igyekezetü s pártolásra méltó lapnak tartjuk mi
be akarták már vezetni ama bizonyos rozsdás épületbe a világtalan csillag is. Nézetünk szerint kissé túlsóiét szinben lát ugyan némely dolgot, de ez nem baj, 8
drabantját, de mindannyiszor kigitározta magát ismét a veszedelemből, mihelyt jobban fogja magát tájékozhatni irodalmi viszonyaink és embereink között,
bizonyosan igazságosabb ne'zeteknek is engedend helyet. S itt önkéntelenül eszünkbe
miután a vén asszony, tanuk és saját vallomása szerint, el nem lehetett a jut egy minapi téves állitása. A Krit. Lapok ugyanis a magyar irodalom „beteges" voltá¬
Sáni instrumentuma nélkül. Azóta jó idők jártak a Sáni fejére, leénekelte ról értekezvén, szemére vetik a magyar közönségnek, hogy mig a komoly irányú Vasár¬
Mosert, agyonjodlirozta Matrast, diadalmasan megvívott Kampffal, s lett napi Ujság mindinkább háttérbe szorul, addig a Bolond Miska előfizetői szemlátomást
belőle Bécs legelső népénekese, névszerint Fűrst, ki — ut supramondám — szaporodnak. Nem vizsgáljuk, méltó-e e szemrehányás vagy nem? csak annyit mondha¬
holnap mint igazgató kezdendi meg uj pályafutását, Casanova néhai majom- tunk határozottan, hogy az alapul szolgáló tény hamis. Mert a Vasárnapi Ujság most is
a legolvasottabb magyar lap s Bolond Miska előfizetőinek száma, e lap legvirágzóbb
szinházában, mely gyönyörűen kicsinosítva, megaranyozva, kikárpitozva, szakában is távol állott a V. U. előfizetőinek számától. Az irodalmi viszonyok jellemzé¬
vörös bársonypáholyokkal, zárt székekkel s ügyes zenekarral ellátva, két¬ séül s az igazság érdekében ezt ki kell jelentenünk.
Szerk.

Bécsi levél.
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© (A „magyar történeti arczképcsarnok" kiadója jelenti :) hogy az désre felkéretett, utasításul adatván, hogy a mint az előmunkálatokra szükelső kép a kitűzött határidőre el nem készülhetvén, csak april végére jelen¬ éges 30,000 ftnyi összegig az aláírások megtörténtek, az alakító gyűlés
sgybehivásáról rögtön rendelkezzék.
het meg.
-\- (Violet Ottó, egri könyvárus) ilyczimü munkára hirdet előfizetést :
„Magyar ipar- és kereskedelmi levelező és az egyszerű könyvvitel." Elő¬
m njság?
fizetési ára 1 ft, mely május közepéig a kiadóhoz Egerbe küldendő.
/ \ (Pest város tanácsa folyamodott a helytartósághoz), hogy a városi
+ (A Debreczenben megjelenő „Hortobágy/') heti lappá változván át,
május 1-től kezdve minden pénteken fog megjelenni, Illésy György szer¬ bíróság, törvénykezés s rabélelmezés 266,157 ftnyi költségei az állampénz¬
kesztése mellett. Előfizetési ára angusztus végéig 1 ft 70 kr.; deczember tárból téríttessenek meg neki. A helytartótanács megtagadta a kérelmet,
végéig 3 ft. 30 kr. A kik nyolcz hóra fizetnek elő, a Skalniczky terve sze¬ kijelentvén, hogy az önkormányzás joga (?) kötelességeket is ró a városi
közönségre, a hogy e kötelességeknek az önkormányzási jogot (?) fel nem
rint építendő debreczeni állandó szinház rajzát kapják jutalmul.
áldozhatja.
+ (A múzeumi kert fentartására) Girókuti Ferencz az általa szer¬
Egyhái és Iskola.
kesztett „Kertészeti naptár1'' jövedelméből 400 ftot ajánlott. Elismerésre
/\ (A pest-lipótvárosi templom ügyében) az épitő bizottmány e na¬ méltó tény.
pokban tanácskozást tartott, mely alkalommal a bizottmány ajánlá a városi
4- (Doppler Károly), nemzeti szinházunk másodkarmestere elhagyta
tanácsnak, hogy adna be folyamodványt a helytartósághoz azon 34,832 ft., ddigi állomását; helyét hirszerint Erkel Ferencz fia Gyula, vagy Huber
33 kr. mielőbbi utalványoztatása végett, a mely Ö Felsége által a vallási Károly foglalja el.
pénzalapból 1858-ban lőn engedélyezve. A templom építésére az utóbbi két
4- (Dubez hárfamüvész) szerződtetve van színházunkhoz, s már meg
év alatt csak 67,734 ft. 43 krt fordíthatott az épitő bizottmány.
s érkezett.
+ (A Morgenstern-féle ügy) még mindig a közbeszéd tárgya. A befo¬
Ipar, gazdaság, kereskedés.
gott irodafőnök, bizonyítékok elégtelensége miatt, szabadon bocsáttatott
ugyan, s a lezárolt üzlet felszabadittatott; azonban ez utóbbi a vádlók biz¬
+ (A keszthelyi vinczellér-képezde ügyében.) Néhány részvényesnek
tosítása mellett, polgári törvénykezés utján ismét lezároltatott. Most a
sikerülvén Keszthelyen vinczellér- és pinczemester-képezdét felállítani, az
polg. törvényszék fog az ügy fölött Ítélni. Az üzletkönyvek megvizsgálására
intézet tőkéje gyarapítása végett fölsőbb helyről engedély adatott egy 60
kiküldött szakértők ugy találták, hogy a peres sorsjegy háromszor adatott
ezer darab 50 kros sorsjegyü sorajátékra, oly föltétellel, hogy a nyeremé¬
1. Mindenki kíváncsian várja a dolog kimenetelét.
nyek főleg jótékony adományokból álljanak. Minthogy a nevezett intézet
4- (A temesvári kereskedelmi kamara elhatározta,) hogy a magyar
még most csak szerény anyagi erőkkel rendelkezik, a sorsjátékrendező
irói
segélyegylet
javára 200 ft alapitványt tesz; s nehogy ezzel is ugy járjon
bizottmány aláírási iveket bocsátott ki, fölkérvén hazánk gazdaközönségét,
hogy saját körében az intézet gyámolitása a a sorsjátéki nyereménytárgyak mint 1859-ben az Akadémia tőkéjére megszavazott 500 ftnyi adományával,
könnyebb előállithatása végett, gyűjtéseket eszközölni szíveskedjék. Pénz¬ melyek foganatosításában felsőbbségileg akadályozva lőn : a magyar kir.
adományon kivül bárminemű ajándék,) legyen az termény, női kézimunka, helytartótanácshoz jóváhagyásért folyamodott.
© (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel Preng, illetőleg
vagy iparczikk, köszönettel elfogadtatik. Az adományok f. évi aug. 30-ig
Prengel
Mihály győri lakos ,,Peregi"-re, Sibrik Adolf, gyulai lakos „Bétaz e végre alakult bizottmány pénztárnokához, Gutmann, S. H úrhoz
Nagy-Kanizsára utasitandók, az adakozók névsorával együtt, mely közzé íe/fcí"-re, Bierbauer Mátyás, balassa-gyarmati lakos „Seredi^-re s Hergefog tétetni. Reméljük, hogy a közönség nem vonandja meg részvétét egy szel Antal és József „Jerfí"-re változtatták vezetékneveiket.
0 (Halálozás.) Gróf Reviczky Ádám, nyűg. magyar udv. kanczellár,
oly intézettől, mely eddig sajnosán nélkülözött hiányt pótol, s melynek fenn¬
állása, kivált létezése kezdetén, csak egyesek áldozatkészsége által válik ki al- és főkanczellári minőségben 11 évig működött, f. hó 21-én Bécs mel¬
lett Szent-Kereszten 67 éves korában meghalt. Áldás hamvaira!
lehetségessé.
4- (Curiosum gyanánt) megemlítjük azon „igénytelen véleményt,"
[\ {Kiállítás Brassóban.) A „Korunk" írja, hogy Brassóban jul. 28-án
melyet
egy névtelen, vidékről küldött be hozzánk a felállítandó Széchenyi¬
az erdélyi román „associatiune" közgyűlése alkalmával egyszersmind kiálliszobor
ügyében. Ez indítvány abból áll : hogy mivel Széchenyi eem a
tás is lesz, melybe csak román iparczikkek és termesz tmények fognak föl¬
lánczhidnak, sem az Akadémiának, sem Pestvárosának hátat nem fordíthat,
vétetni.
miután mindezeknek ő volt teremtője, nemtője és éltetője : ennélfogva az
© (Selyemtenyésztés a Dunafejedelemségekben.) Az „Alföld"-ben
emlékszobor olyfbrmán volna felállítandó, hogy valamely óraszerkezetü
olvassuk, hogy a Dunafejedelemségekben az idén eddigelé még nem tapasz¬
gépezet segitségével, a lehető,leghalkabb mozgással, szüntelen forogna maga
talt erélylyel fognak a selyemtenyésztéshez. Bukarest mellett két magyar is
körül. Ily dolgokon töri a fejét egynémely atyánkfia a vidéken.
állított selyemtenyésztő-intézetet, melybe kezelőkül hat szegény székely ifjat
4- (Finn tudós Pesten.) Ahlquist, jeles finn tudós s magyar akad. tag
fogadtak fel.
fővárosunkban mulat s nyelvünket tanulja. E tanulás bizonyosan nem nagy
Közintézetek, egyletek.
fáradságába kerül, mert finn nyelvészeink szerint, a magyar és finn nyelvek
4- (Ney Ferencz, föreáltanodai igazgató) fölhívást intéz a magyar rokonok.
© (Pompéry János), a „Magyarország" szerkesztője, múlt héten kato¬
tudomány és irodalom férfiaihoz s a magyar irodalmi művek kiadóihoz, föl¬
kérvén őket, hogy kiadott vagy kiadandó műveik egy egy példányával a nai törvényszék elé állíttatott. Vajda Ján. a „Nővilág" szerkesztője szintén.
A (Elfogatás.) A „M. V." irja, hogy Kaszap Bertalan, hevesmegyei
pesti főreáltanoda könyvtárát, mely különösen magyar munkákban még igen
volt tisztviselő, e napokban egy főhadnagy és 3 uhlánus közlegény kísére¬
szegény, gyarapitani szíveskedjenek.
© (A pesti jótékony-nöegylet közzétett számadásából) látjuk, hogy az tében Pestre, a katonai törvényszék elé szállíttatott.
© (Arczkép.) Kéler Béla zeneszerző és karmesternek Marasztoni által
egylet bevételének összege 20,219 ft. 43 kr.; ebből különféle emberbaráti
czélokra, adókra, nyomtatási, szolgálati s egyéb apróbb költségekre kiada¬ rajzolt, sikerült arczképe kőnyom >tban megjelent.
4- (Ruthen nemzetiségi nyilatkozat.) B.Eötvös József közelebb a martott összesen 13,018 ft. 42 kr., maradt tehát az egylet rendelkezésére
marosi ruthenektől egy medvebőrt kapott ajándékba; e küldeményhez szá¬
7,201 ft. 1 kr.
© (A „Pannónia," magyar viszontbiztosító intézetnél) az üzlet legelső mos ruthen aláírással ellátott levél volt csatolva, mely többek közt igy szól:
évnegyedében történt díjbevétel, a választmány ülésében tett jelentés sze¬ „Méltóságod elnöke volt az 1861. évi országgyűlés által a nemzetiségi kér¬
rint, a 70,000 ftot meghaladja, még a bejelentett károk hozzávetőleges dés tárgyában kiküldött azon bizottmánynak, mely aug. 1-ről igényeinknek
összege 1494 ft 83 krnál többre nem megy. Ez oly szép eredmény, mely teljesen megfelelő törvényjavaslatot terjesztett elő, és igy a bizottmány és
minden várakozást kielégithet. Az üzlet az első két hóban csaknem kizáró¬ elnöke iránti hazafias elismerésünk zálogát is méltóságod kezeihez jut¬
lag a tűzbiztosításokra volt szoritva, s csak márcziusban kezdett apródon- tatjuk."
-f (Lapmegintés.) A „K. K." első Írásbeli megintést kapott f. évi 57kint a vízi biztosításokra kiterjeszkedni.
4- {A szatmármegyei gazdasági egylet) jövő május hó 5-én a szatmári számában közlött vezérczikkeért, mely a megintő irat szerint „több oly
tételeket tartalmaz, melyek a jelenleg e honban létező kormányforma irá¬
városház termében közgyűlést tartand.
nyában ellenszenv előidézésére és szítására, valamint vonatkozólag a csendes
rend megzavarására is vannak irányozva."
Közlekedés.
+ (Olcsó közigazgatás.) A „K. K." irja, hogy Marosszék, mely közel
© (Uj gőzösök.) A budai hajógyárban legközelebb két uj csavargőzös 90 ezer lelket számlál, nyolcz hónapon át csak mintegy 12,000 ftot költött
készült el, melyek mindegyike az Al-Dunán fog járni.
összes közigazgatására, törvénykezésére, börtönére, rabjaira, szóval, min¬
/\ (A györ-pápa-keszthelyi vasútvonal ügyében) f. hó 13-án tar¬ dennemű kiadásaira.
tatott meg Győrött az értekezleti tanácskozmány, igen számos, a Dunán¬
+ (Várady Gábor, volt marmarosi követ), a közügyek iránti érdekelt¬
túlról egybesereglett érdeklettek jelenlétében. Az ideigl. bizottmány jelen¬ ségét ujabban azzal bizonyította be, hogy megigérte, miszerint Marmaros
tést tevén eddigi működéséről, egyúttal felhivta a jelenvoltakat az előleges minden fajú állatából küldend példányokat a Pesten létesítendő állat¬
munkálatok költségeinek fedezésére szükséges összegnek aláírások utján kertnek.
történendő előállítására, hogy igy az aláírókból alakulandó társulat magát
4- (Öngyilkosság.) E napokban a kerepesi ut melletti temetőben egy
szervezhetvén, uj bizottmányát megválaszthassa, s a legfelsőbb engedélyért Fiedler János nevű pinezér szivén lőtte magát.
mielőbb folyamodhassák. Az előleges költségek fedezésére aláírás utján
+ (Elfogott szökött katonák.) Az „O. u. W." irja, hogy a nagyrögtön mintegy 24,000 ftnyi összeg lőn biztositva. A lehető megalakulásig, igmándi szőlők közt négy, Komáromból megszökött olasz katonát egy (?)
mit május elejére remélhetni, az eddigi ideigl. bizottmány további műkö¬ megyei pandúr elfogott, s a parancsnokságnak átadta őket.

4- (Felhívás a Scitovszky-alapitvány ügyében,) Ney Ferencz, a pest¬
+ (Boncztani múzeum.) A régi füvészkertben néhány nap óta nagy
boneztani múzeum áll nyitva, pénteken hölgyek, más napokon pedig férfiak városi főreáltanoda igazgatója, felhívást tesz közzé, melyben az ezen inté¬
számára. A gyűjtemény, melyben a különféle népfajok is egy-egy viaszalak zetnél levő Scitovszky-alapitvány javára adakozásra szólitja fel a közönsé¬
által vannak képviselve, összesen minthogy 500 darabból áll s igen érde¬ get. Ez alapítvány, melynek czélja, a szegény sorsú reáltanulók segélyezése,
a múlt tanév végén 595 ft. 80 krt. tett ki; azóta e tőke nem gyarapodott
mes a megtekintésre. Megtekinthető reggeltől estig 40 krért.
© (A kik külföldre akarnak utazni,) figyelmeztetnek a helytartótanács semmivel; azonban az eddig felgyűlt kamatokból 600 ftig kiegészíttetvén, a
részéről, hogy útlevélért ne az udv. kanczelláriához, hanem a helytartóta¬ fenmaradt 21 ft. 63 krból valláskülönbség nélkül 14 tanuló nyert segélye¬
zést tankönyvek és rajzszerekben. Eddigelé az alapitvány a következő téte¬
nácshoz forduljanak.
^ (Légtünemény.) Eszéken e napokban esti 7 óra után igen szép me¬ lekből gyűlt össze : 1) Scitovszky bibornok hg. primás ajándéka 210 ft; 2)
teort láttak, melynek három láb hosszú s hét láb széles uszályu ágyúgolyó Ney Ferencznek, mint igazgatónak 1860-ban elmondott föreáltanodai emlékalakja volt, s pompás színekben tündökölve, zajtalanul repült keletről nyu¬ beszédének eladásából 220 ft. 80 kr; 3) egyes jóltevők adományai 165 ft.
Az igazgató átalában, de különösen Pestváros polgáraihoz intézi adakozásrai
gatra, hol a felhők közt eltűnt.
-f- (Érdekes természettünemény.) A „Korunk" irja, hogy hazánkban felhívását, mint a kik legközelebbről vannak hivatva, hogy szegényebb
a Rézhegység, Bodonos és Derna közötti részének nyugati oldalán a föld- polgártársaiknak tanulni vágyó, tehetséges gyermekeit gyámolitsák, illető¬
talaj mintegy 4 öl szélességben téglavörösre van égve s oly izzó, hogy csak leg megkönnyítsék nekik a tudományos pályán való haladást. A Scitovszkynagy bajjal lehet rajta állani, kevéssé a földbe ásva pedig mindenütt kékes alapitványnak legközvetlenebb czélja : könyvekkel, tanszerekkel ellátni az
iáng látszik. Ezen égés legelőször 1859. májusban lőn észrevehető, s azóta oly szegény, de szorgalmas tanulókat, kik ezen eszközök meg nem szerezkörülbelől 12 ölet terjedt a hegycsúcs felé. A harapózó hőség miatt az hetése miatt tán pályájokat is elhagyni kénytelenittetnének. A segélyezés
elfoglalt térbe eső fák gyökereikből kiégve halomra dőlnek. Az égés szin- ily neme annál szükségesebb, mert a reáltanodák javára ösztöndíjak még
helye fölött fojtó gőz lebeg, mely olykor-olykor tikkasztólag nehezül a nem léteznek, a gymnasiumokra szóló ösztöndijak jótéteményében pedig a
völgyekre. Az égő anyag a tudósitó szerint kén és kőszén, mikben azon reáltanulók nem igen részesittetnek.
liegy bővelkedni látszik. Figyelmeztetjük rá tertmészetbuvárainkat.
+ (Fontos újság!) A „Sürgöny"-nek irják Bécsből : ,,Xagy esemé¬
4- (Földrengés.) Komáromban nagypénteken hajnalban gyenge föld¬ nyek előestéjén állunk; a magyar országgyűlésre nagyban folynak az előké¬
születek; a királyi meghivó levelek közelebb fognak kiadatni." Nehogy
rengést éreztek.
/\ (Gyilkosság.) Temesvárit Demetrovics György, őrbiztost Hansz- valakinek e fontos hir megártson, sietünk kijelenteni, hogy e sorokat a
ner, ottani korcsmáros f. hó 18-án éjjel, ismeretlen okokból meggyilkolta. „Sürgöny" bécsi levelezője még múlt 1861. évi februárban irta, azonban az
A borzasztó tettet késsel hajtotta végre, nyakát metszvén el a szerencsét¬ illető levél ama híressé vált bécsi postahivatalnok által elsikkasztatván, csak
lennek, midőn ez a gyilkosnak erőszakos bejövetelét szobájába, meg akará most került rendeltetése helyére. Az elsikkasztott levelek közt oly okmányok
akadályozni. A tettes ezután megszaladt s a Béga-csatornába akarta magát is találtattak, melyek már teljesen bevégzett pereknek revisioját teszik szük¬
ségessé.
íulasztani, de kihúzatván átadatott a törvényszéknek.
+ (Dr. Bock Aachenben eyy nagyszerű régészeti munkát) szándékozik
© (Megkövesült emberkoponya.) Beremenden Baranyamegyében, a kő¬
bányában megkövesült emberkoponyát leltek, mely a pécsi püspöki régiség¬ szerkeszteni. Jelenleg fővárosunkban időz, hogy a Múzeumban levő nevezetesb régiségeit lerajzoltassa. Kassára is szándékozik felrándulni, az ottani
tárba küldetett.
4- (Lovaglási ünnepély.) Kolozsvárit közelebb az aristokratia több remek székesegyházat megtekintendő.
tagja, a Toldy-Horváth-kert fövényén rögtönzött lovagló-iskolában, számos
0 (Drága szoba.) A „Debreczeni Közlöny" irja, hogy a legutóbbi
néző jelenlétében, fényes lovaglási ünnepélyt rendezett, mely diszes sátor debreczeni országos vásár alkalmával egy ottani házi ur egy pesti optikus¬
alatt lakomával fejeztetett be.
sal egyetlenegy szobának 24 órai használataért nem kevesebb mint 25 ftot
A (Az erdélyi románok), az „O.-D. P . " szebeni tudósítása szerint, fizettetett. Kell-e ennél kézzelfoghatóbb bizonyíték arra, hogy Debreczen
még soha oly nagy ellenszenvet nem tanusitottak a katonaállitás ellen, mint is nagy város, s hogy nemcsak a pesti, hanem a debreczeni háziurakat is
jelenleg. A katonakötelesek legnagyobb részeOlál.országba szökött; csupán meg lehet énekelni?
a fogarasi kerületen 1400 a szökevények száma, s bár az ötödik korosztály
— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten
•is igénybe vétetett, a 148 főnyi járulék helyett csak 58-at állíthattak ki.
beküldetett
:
A levelező azt tanácsolja a kormánynak, hogy a szökevények szülőitől sze¬
—
A
magyarországi
vizkárosultak számára : Podtornyáróls. (dunadesse be a szabaditéki dijakat.
foldváriak és paksiak számára) többen Molnár József által 16 ft.
+ (Himlőjárvány.) Ungmegyében a himlőjárvány oly nagymértékben
(Az egyes adakozók : Sebaly Jakab if. 20 kr., Műllhotfer izr. 40 kr.,
uralkodik, hogy a megye hivatalnokkara az orvosi személyzet szaporításáért
Slesinger izr. 40 kr., Steger izr. 50 kr., Molnár István 1 ft., Remenavits
iénytelen folyamodni.
Miklós 62 kr., Szalay György 20 kr., A gyűjtő 2 ft., Poszavitz Vincze 20
4- (Pártolásraméltó indítvány.) Batizfalvy István azon üdvös indít¬ kr., Baumann 30 kr., Tököly János 20 kr., Koczián Mihály 40 kr., Derk
ványt tette, hogy a protestáns lelkészek életét, elhalásuk esetében szomorú János 20 kr., Korovitz György 15 kr., Zobits János 20 kr., és a többi sze¬
-sorsra jutandó özvegyeik és árváik részére, a magyar biztosító társaságnál gényebb adakozók 8 ft. 3 kr.
az illető községek biztosítanák, ugy azonban, hogy a lelkészek e biztosítási
Összesen 16 ft.
-összeget, fizetéseikből évenkint történendő részletes levonások által közsé¬
Az
előbbi közlésekkel együtt begyült összesen 1917 ft. 27 kr,
geiknek visszafizetnék. Ez indítvány mindenesetre figyelmet érdemel.
-|- (A Nagy Károly-féle csillagászati eszközöket), mint Bécsből irják,
az államminiszterTüm a bécsi műegyetemnek adatni javasolta, és pedig azon ülég egy pár szó a Rákóczyak temeíkezö-helyéröl.
oknál fogva, „mert Magyarországon nincsen oly ember,ki azokhoz értene."
(Válaszul a Pesti Napló újdondászának.)
Azonban a magyar udv. kanczellária értesülvén a dologról, sietett O Fel¬
sége előtt kimutatni, hogy Magyarországon is értenek az efféle szerszámok¬
A Vasárnapi Újság 15. számában közlött czikkemre, — a Pesti Napid¬
hoz, s igy lőn visszavíva a becses gyűjtemény a magyar nemzet részére.
ban megjelent czáfolatot olvasva, röviden ennyit mondok : én nem állítot¬
4- (Kubinyi, Ferencz és Henszlmann Imre) egy rajzoló társaságában tam azt, hogy egyedül Szerencsen feküsznek Rákóczyak, hanem azt. hogy
Törökországba utaznak, hogy az ott található becsesb magyar ritkaságokat, Szerencsen van a Rákóczyak temetkező helye. És valóban, ha bár külföldön
régiségeket, műtárgyakat lerajzoltassák. Kubinyi kihallgatáson a zultánnál fekszik is néhány, mint bujdosó; Gyulafehérvárott mint fejedelem, Ecseden
is meg akar jelenni, kinek számára becses ajándékokat visz magával.
és Sárospatakon bármi ok miatt, — az még mindig nem mond ellen annak,
4- (Elsikkasztott levelek.) A Bécsben egy postahivatalnok által elsik¬ hogy Szerencsen van a Rákóczyak családi sírboltja; ezt állítottam és állikasztott levelekből múlt péntekig már 62,720-at találtak meg. E számba tom én most is, ezt nem czáfolta meg újdondász ur, de nem is czáfolhatja,
azonban csak a még bepecsételve talált levelek vannak betudva, a felbon¬ mert állításom igazságát az ottani ref. templomban levő sírbolt kézzel fogtottak nem. Csak a postadíj e levelekért meghalad 30,000 ftot. A becsületes hatólag, és szemmel láthatólag bizonyítja — ha csak ezzel is ugy nem tesz,
postahivatalnok neve Kallab Károly, morva atyafi.
mint a históriával, melynek ugyan kitekeri nyakát akkor, midőn 1-ső Zsig¬
+ (A bécsi levélsikkasztás történetéből) naponkint több s több adat mondot fekteti Szerencsre, tehát nagyapját annak, ki ott valóban fekszik,
jő napfényre. Nem lesz érdektelen azt is tudni, hogy fedeztetett föl ama nője s gyermekeivel, mint az ottirvavanaz emlékkő vön. Kun-Szent-Miklós,
nevezetes tolvajlás. Ugyanis egy kereskedő távsürgönyt kapott, melynek april 22.
Marikovszky Gábor.
következtében a félórával előbb postára adott levelét vissza kellett követel¬
nie. Kallab, postahivatalnok a kérelmet durván visszautasitá, mire az illető
Nemzeti színházi napló.
panaszt emelt a hivatali főnöknél, ki ennek folytán megparancsolta a levél
kiadatását, mely azonban már a tolvajszekrényben volt s bővebb kutatás
Hétfő, april. 21. „TV. László." Eredeti dráma 5 felv. Dobsa Lajostól.
fölfedezte az egész történetet.
Húsvéthétfő, egy heti szünet, és a szinház csaknem üres; meglepő látmány!
4- (Tűzvész.) Nagy-Megyer mezővárosban, hol a februári árvíz is De hát nem lehetett volna-e e mai szent napra vonzóbb darabot találni ?
Kedd, april. 22. „Alvajáró." Opera 4 felv. Ez este Pauli, mint állan¬
nagy pusztitásokat tett, f. hó 5-én tűz ütött ki, mely 90 épületet hamdóan szerződött tag először lépett föl. Ugy látszik, az uj tag kellemesen
vasztott el.
+ (Tűzvészek.) A Gálszécscsel szomszédos Kázmér helységben folyó csengő lágy hangja tetszésre talált; annál inkább nem tetszett a feszes já¬
hó 2-án 30 ház és 14 csűr, Terebesen pedig 8 ház és több gazdasági épület ték s a szavak idegenszerü kimondása.
Szerda, april. 23. „A völgy lilioma." Dráma 5 felv. Barriére után Fe¬
lőn a lángok martaléka. Ocsárdon Somogyban pedig e hó 9-én ütött ki tűz
egy nő vigyázatlansága következtében, ki égő gyertyával ment fel a pad¬ lekitől. Nagy Luiza, kassai színésznő, mint vendég. A vendég kisasszonynak
lásra. Itt 15 ház égett le. A gondatlan asszony leányostul szintén odaégett. több jó tulajdonsága van : fiatal, csinos alak; hangja csengő és a szinházi
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legtávolabb részében is érthető; felfogása értelmes, előadása természetes és megjelenését illetőleg még jelenthetjük : hogy mihelyt t. Huszár Imre ur
minden modorosságtól ment. Az utóbbi kettős érdem, vidéki színésznőnél. nekünk személyesen tett igéretét teljesitendi, a már kiszedett első három
iv rögtöni kinyomásának mi sem áll útjában. — Komáromban 1862.
Csütörtök, april. 24. „Tell Vilmos." Opera 3 felv. Rossinitól.
april 23.
Szigler testvérek, nyomdatulajdonosok.

18-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

Budai népszínház.
April. 21. Először : „A szerelmes kántor." Eredeti operetté 1 felv.
Szerkesztői mondanivaló.
Szövegét irta Bényey István, zenéjét Állaga Géza. „A jó barátocskák."^Pa¬
5996. Kolozsvár. A-nak. Az uj küldeményért szives köszönetünket. A mellékelt
ródia 1 felv. A jelen operettet, mint úttörő kísérletet kell tekintenünk, mert czikket is közlendjük; sze-zójének teljes czimére volna szükségünk, hogy a lapot külde téren eddig egy hazai művészünk sem próbálkozott. És ily szempontból a hestük. Az ígért két arczképet kérjük. Nagybecsü közremunkálását nem méltányolhatjuk
„Szerelmes kántor" sok elismerésre méltó. A közönség, mely a színházat eléggé.
5997. II. IH. Vásárhely. Sz. F. Mi czim alatt és hova küldjük az illetéket? ö n
szorongásig megtölté, kellőleg méltányolá a tehetséges Állaga törekvését,
leveleit
minden alkalommal más helyről veszszük.
midőn őt több ízben nemcsak zajosan kitapsolta, hanem virágok és koszo¬
5998. Paris. K. G. A folytatást várjuk, de még nagyobb érdekeltséggel lessük a
rúkkal is elhalmozá. Az operetté egyes szebb részeit ismételni is kellett. Az londoni, leveleket. A viszonzás módját szíveskedjék világosan értésünkre adni.
egész mű hiányai mellett is arról győzött meg bennünket, hogy szerző e
5999. Csetnek. Sz. P. Biz az igen jó gondolat volt; fogadja ön szives köszönetün¬
téren szép sikert arathat még. Meg kell dicsérnünk a közreműködőket is, ket. Az a 10 ft. régen az illető helyen van, sőt napi-lapjaink már hirdették is az odaérkezést és a lelkes fogadtntást.
kik mindnyájan szép buzgalmat tanusitottak.
600C. Zomba. Dr. B. és R. M. Üdvözöljük az ismét elfoglalt téren, melyen még
April. 22. „A szerelmes kántor" ismételtetett.
gyakran remélünk találkozhatni. Mindkét czikk az elfogadottak lajstromában áll, — ugy
April. 23. „//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felvonás¬ hiszsaük, az egyiknek kissé polemikus tartalma nem rontandja le az egésznek hatását.
6001. Ah, mi unalmas csend! Nem szeretjük ezeket a hexametereket, fókép a
ban. Szigligetitől.
hol
azt
mondja :
Április 24. ,,Az elátkozott herczeg." Vígjáték 3 felv. Török és Törökné
„hisz lelkem (!) egyre piroslik (!)
vendégszereplése.
„Folytonosan égő haragom villáma tüzétől."

SAKKJÁTÉK.
122-ik sz. feladvány. — Bankos Károly tói (K.-Sz.-Miklóson),
Sötét.

Arra pedig akadnának mások, a kik nem szeretnék, hogy ön nyíltan bevallja akaratát :
,,Szunnyadozásából fölrázni a lomha világot,
„És villámaival letiporni, a mi avar, gaz . . ."
Mérsékeld most villámaidat, oh hexameter!
6U02. Ket év múlva. Hazain határán. Nem annyira gondolat- és érzelemhiány¬
ról panaszkodhatnánk, mint inkább a külforma tökélytelensége felett kellene értekez¬
nünk. Reméljük, ez utóbbi bajon a gyakorlat segiteni fog.
6003. I-hoz. Azt mondottad. Nem használható gyarlóságot
6004. A kis knkukfojás. Húsvéti piros tojájnak jó lett volna valamely tréfás
lapba. Itt nem vehetjük hasznát. Más fajtát kérünk.

I NAPTÁR

)

& Hold¬
Katholik. és Protest. Gör.-orosz Izrael. ©Nap¬
Hóés hetiiiap
naptár
naptár
napt. kelet nyűg kelet nyűg.

Április—-Május.
27
28
29
30
1
2
3

i

b

c

d

e

f

g

ó. p- 0 .
E l Feli érv. E Qaas. 15 Qaas. Ar 27 Zita 4 52 7
Vitái, Val. v. Vita
16 Agapia
28 Vita 4 51 7
Aútalka szűz Antalka 17 Simeon
29 Ant. 4 49 7
Szien. Katal. Katinka 18 Ján. rem. 30 Ros. 4 47 7
Fülöp és Jak. Türelm. 19 János
1 Ijar 4 45 7
Athan. Zsig. Zsigm. 20 Sabbas
2 Zsig 4 44 7
Kereszt felt. Juvenál 21 Jakab ap. 3358 4 42 7
Holdnegyed : • üjhold 29-én, 0 óra 43 perez reggé

P- ó. P- ó. P4 S 46 5 53
5 4 10 6 58
6 4 87] 8 1
8
7

7
7

5 8
5 46
6 31
7 23i

9 1
9 56
10 45

11 27

.

TARTALOM.

b

Világos.
Világos indul, i 4-ik lépésre matot mond.

A 117-ik számú feladvány megfejtése.
(A lillei névtelentől.)
Világos.
Sfitét.
1) V c 8 — f 5
Ff7-d5
2) H d 8 — e 5 : +
Ke4—c5 f
3) II e 5 — c 4
tetszés szerint.
4) V f 5 - £
Helyesen fejtettek meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Parabutyban : Rothfeld József. —
Petten : Cselkó György. — B.- Újvároson : Kovács Lajos.— Kun-Szent-Miklóson : Bankos
Károly. — Kvvágó-firsön : Gold Samu.

XXII. sz. feladvány. — Büttner Gézától (Kis-Tapolcsányon).
b 4.
e 7, h 3.
d 4.
f 4.
d 5.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Vasár.
Hétfó
Kedd
Szer.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Apr. (ó) Nisa

Képek a hazai népéletből (képpel). — A Vezuv,Pompeji és Herculanum (folytatás)s.
— A huzagos háttöltetü ágyuk (képpel). Döntő István. — A bodajki fürdő (képpel). —
Vastermelés (folytatás) Szontagh Pál. — Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz —
Rómer Flóris. — Uti levelek I. (Folytatás.) — Kátai Gábor. — A regensburgi kinvailató-kamra. — Egyveleg. — Tárház : Bécsi levél. K. T. — Irodalom és művészet.
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közle¬
kedés. — Mi újság? — Még egy pár szó a Rákóczyak temetkező helyéről. Marikovszky
Gábor. — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Sakkjáték — Nyílt tér. —
Szerkesztői mondanivaló — Heti naptár.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

a5,b2, cS, g7.

Nyílt tér. *)
_ — (Válasz.) A „Vasárnapi Újság" ez évi 16. számában Huszár Imre
„Uti emlékek" czimü munkája tárgyában közlött „Fölhívás"-ra van szeren¬
csénk válaszolni, miszerint a t. ifj. Gyömörey Gáspár ur által gyűjtött 20
ftnyi előfizetési dijakat t. Huszár Imre urnák nyugta mellett átszolwáltattuk. Alólirtak azonban fennevezett munkának részletfizetés melletti kinyo¬
mását, nem pedig bizományképeni kiadását vállalván el, többször szólítot¬
tuk fel szerző urat a t. ez. előfizetők megnyugtatására, ki is az előfizetési
határnap meghosszabbítását és hírlapok utjáni közzétételét, — t. Gyömörey
Gáspár urnák azonfölül levél általi megnyugtatását igére. — A munka

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
vnegyedi és félévi folyamára.
Előfizetési föltételek ;
Mind a két lapra április—júniusra
„
„ „ április—septemberre
Csupán Vasárnapi Újság félévre
Csupán Politikai Újdonságok félévre

«g ft. 5 0 kr.
5 „ —„
3 „ —„
% „ 50 „

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

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬
séget a Szerk.

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

Kiadó-tulajdonos Ueckenast Gasitav. — Nyomtatja Landerer és Hfckenaht, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

Pest, május 4 - é n 1 8 6 2 .
A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1'/» ivén jelenik meg. Előfizetési-dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai aton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Pálfy

József.

A mily ritkák, ép oly tiszteletreméltók azon férfiak, kik ne¬ lelkészi állomással cserélte fel, hol egy nyelvtani közép és felső
mes és szent czélért, melynek elérését éltük feladatául tűzték ki, osztályok számára kidolgozott latin-nyelvtana és több más kéz¬
az útj okban álló akadályok és ellenségek ellen kitartó erővel, tánto¬ irata a lángok martalékává lett.
ríthatatlan erélylyel és bátorsággal küzdenek. Egy ily férfiú arez1842-ben a dunántúli ev. egyházkerület számvevőjévé nevez¬
képével találkozik itt az olvasó.
tetvén ki, ezen egyházkerület zilált pénzügyeit sok fáradsággal
Pálfy József, a magyarhoni ágost. hitv. ev. egyház egyik leg- rendbe hozta. A superintendentia már 1820-ban megkezdette volt
tevékenyebb napszámosa, különösen a népnevelési ügy hathatós a soproni lyceumban egy tanári szék alapítására pénzt gyűjteni.
támogatója. A dunántúli egyházkerületben, melyben közvetlenül 1840-ben azt hitte, hogy a tőke elég nagy, hogy jövedelmeiből
működik, nincs gyülekezet, mely őt nevéről s tetteiről ne ismerné. egy tanártfizetnilehessen s a tanárt be is állította. Azonban csakha¬
Született aug. 20-án 1812-ben Faradon, Sopronmegyében. Atyja mar kiderült, hogy a töke csak papíron létezik. Több tekintélyes viugyanott haszonbérlő, közel rokonságban volt az ihletett keblü lági ur bízatott meg egymásután ezen alapítvány rendezésével;
költő, Kis János superintendens és soproni lelkészszel, kinek párt¬ hiában; az ügy mindig zavartabb lett, s a tanárt nem lehetett más¬
fogására számítva, szép tehetségű fiát 10 éves korában a soproni kép fizetni, mint apróbb tőkék behajtása által. 1845-ben Pálfy,
lyceumba adta. Végezvén Sopron¬
mint számvevő bízatott meg az
ban tanulmányait, a bécsi ev. theoalapítvány rendezésével. A követ¬
logiai intézetbe költözött, akkor a
kező
évben ki meri tő jegyzékét mu¬
magyar ifjaknak tilalmas lévén a
tatta
be mindazon pénzeknek, me¬
külföldi egyetemek látogatása, s
lyek
ezen alapítványra 1820. óta
innen gróf Zay Károly fiai mellett,
ajánltattak.
Ekkor a pénztárnokkal
mint házi nevelő, három évet töl¬
kezet
fogva,
hozzálátott a künnlevő
tött, hol a maga kiképzésére ked¬
pénzek
behajtásához,
s oda vitte,
vező alkalmat lelkiismeretesen fel¬
hogy
a
kezdetben
alig
5000 ftnyi
használta s e mellett a Rothkrepf
kamatozó
tőke
már
néhány
év múl¬
által szerkesztett „Honmüvészbe"
8
va
20,000-re
szaporodott.
a Helmeczy „Jelenkorába" szor¬
A bölcs belátásu, szelid lelkű
galmatosán írogatott. 1836-ban
Kis
János
superintendensnek, kedRév-Komáromba hivatván segéd¬
vencz
eszméje
volt, egy egyházi
lelkésznek s a felsőbb iskola taní¬
nyugintézet
felállítása,
az elaggott
tójának, három évet ezen kettős
lelkészek
és
tanítók
s
azok özve¬
hivatalában töltött. Itt fontos hi¬
gyei
és
árvái
számára,
s
már supevatala egészen igénybe vette min¬
rintendensi
hivatalának
első évei¬
den idejét, az agg lelkész helyett
ben
tett
kísérletet
ezen
eszme
léte¬
majd minden papi teendőket neki
sítésére.
1814-ben
történt
is
valami
kellett a két nyelvű egyházban vé¬
e részben, de a mi sem öt, sem a
geznie. Azonban fögondját az isko¬
szükölködőket
ki nem elégítette. 30
lára fordította, melyet egy jeles
évvel
később
ismét megpenditteolvasókönyvtárral s számos tanesz¬
tett
általa
e
nemes
eszme, de most
közzel látott el. 1839-ben rendes lelsem volt sok kilátása annak léte¬
készi állomást nyert a kies Balaton
sítésére.
A derék Pálfy már ekkor
partján, Mencshelyen; de innen
jeleit
adta
volt tevékenységének s
csakhamar Sopronba hivatott, a
a
sirja
szélén
ballagó főpásztor
nyelvtani felső osztály tanárának,
nem
hiu
reményeket
táplált magá¬
hol sikerült neki a holt latin-nyelv
ban
kedves
rokona
felől.
Azt monda
helyébe a magyart tenni az intézet
tehát
e
buzgó
erélyes
férfiú*
tan-nyelvévé. Azonban a tanári
„Öcsém,
kisértsd
meg
t
széket nem sokára a nagy-gerezsdi
éven át hiában fáradtam
PÁLFY
JÓZSEF.

