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21-ik szám.

harmadik által lerántatik, s gyermekeikre ráadják az áldást. E darab, melyigen eltalálja a mai kor társadalmi bibéjét, ma is tetszett, s a szereplők :
125-ik sz. feladv. — Bankos Károlytól (Kun-Szent-Miklóson). Szathmáiyné, Tóth József, Szilágyi Sándor, de különösen Szigeti, ki ismét
egy eredeti alakot teremtett, elismerésre méltólag játsztak. Az „Ádám és
Sötét.
Éva" sem záratott ki még eddig a paradicsomból. Feleki, de még inkábbFelekiné játéka nagyon tetszett. A Kigyó (Szathmáry) is ügyesen — má¬
szott a fára.
Szombat, május 10. „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv. Donizettitől^
Vasárnap, május 11. „//. Bákúczy Ferencz fogsága "• Eredeti dráma
5 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, május 12. „Az elisondoi leány." Operetté 1 íelv. „Fortunio
dala." Operetté 1 felv.
Kedd, május 13. „A didergő." Vígjáték 3 felv.
Szerda, május 14. Először : „Nö-növelde" Operetté 1 felv, ,,Falura
kell mennie." Vigjáték 1 felv. Tegnapelőtt is operetté, ma ismét operetté.
Eddig csak hetenkint egyszer, csütörtökön traktáltak bennünket efféle cse¬
megével, de ugy látszik, most erre nézve is uj rendet akarnak behozni.
Csütörtök, május 15 Másodszor : „Nö-növelde." Operetté 1 felv. „Szép
molnárné." Vigjáték 1 felv. Hétfőn operetté, szerdán operetté, csütörtökön
operetté; summa summarum ; négy nap alatt háromszor operetté! „Szivem;.
mi kell egyéb!?''

SAKKJÁTÉK.

Bndai népszínház.
Május 9. „A lepecsételt polgármester." Bohózat 2 felv. ,,Szép molnárnő."Vigjáték 1 felv.
Május 10. „Tannhauser paródiája." Paródia 3 felv.
Világos indul,
Május 11. „Politikus csizmadia." Bohózat 3 felv. Irta Balogh, fagyon
együgyü darab. Csupán az énekrészek s egy-két szereplő talpraesett játéka
23-ik számú játszim (Huszár-csel).
teszi élvezhetővé.
ZÁKY ZS. és CSERESNYÉS I. között. Pesten, 1862. april 21-én.
Május 12. „Peleskei nótárius." Bohózat 4 felv. Alajosné jutalmáraSötét. (Cs.)
Világos. (Z.)
Sötét. (Cs.)
Világos. (Z.)
adatott, ki mint igen ügyes „boszorkány" nagyobb közönséget érdemlett,
16) F c 4 — d 3
B f 8 — e8
e 7— e5
1)
e 2 — e4
volna.
e 5 — f 4:
17) H e 8 - f 5
F c 8 — f 5:
2)
f 2— f4
Május 13. „Szép juhász." Népszínmű 3 felv. Szigetitől. A szereplők
7
A vezérek kölcsönös este egyenlő játékhoz
5) H g 1 - f 3
S — g5
ezetett volna. E helyeit a támadás megnyeré¬közt Alajosné é3 Partényi emelendők ki. Szépné játékát, közbejött akadály
4) h 2 - h 4
g 5 - g4
seért Sötét merészebb tervet választott.
folytán, sajnosán kellett nélkülöznünk, s Töröknében, ki őt pótolá, épen
II g 8 — f 6
6) H f 3 — e 5
Világosnak ez utolsó lépése Kiesericzky 18) V e 2 — e 8 :
Kg8-g7
nem találtunk elegendő kárpótlást.
kedvencz húzása volt. azért az ily megnyitást 19) H b 1 — d 2
II b 8 — a 6
Május 14. „Don Caesar de Basán." Dráma 5 felv.
Kiesericzky-gambitnak szokták nevezni.
F f 5—g4 +
20) V e 8 — h 8 :
Májas 15. „Falusi egyszerűség." Vigjáték 4 felv.
F g3—e 5
6) F f 1 — c 4
d7—d 5
21) K d 1 — c 1
d
e
f
g
t
Világos.
S-ik lépésre matot mond.

H a6 — b4
7) e 4 — d 5 :
V .1 8 — d 6
22) V a 8 — b 7
Hb 4 — d 3 :
Hogy a Világos elxdnczolátát gátolja. Sö¬ 23) c 2 — c 3
Vd 4 - eS
tétnek Ff 8 — d tí egyedül helyes lépése lett 24) K c 1 — c 2
volna.
25) B a 1 — g 1
h7 - h 5
F f 8- h 6
8) d 2 — d 4
26) V b 7 - b 5
H d3 — f 2
H f 6- h 5
27)Bgl - g 4 :
9) g 2 - g 3
h5 —g4:
H h 5 — f4
28) B h 1 — f 1
F e 5- f4
10) F c 1 — f 4
F h 6— f4
29) B f 1 — f 2 :
Ve 3 - f 2 :
11)
g 3 - f 4
0-0
12) V d l — e 2
80) V b 5 - d 8
g 4 - g 3
F f 4 - g 3t
81) K c 2 — d 1
V f 2—d2 : •
13) II e 5 — g 4
32) V d 3 — d 2
F f 4—d2:
Vd 6 — f 4
14) K e 1 - d 1
V f 4— d 4
és Sötétnek nyerni kell.
15) H g 4 — e 3

Szerkesztői mondanivaló.

6024. Sárbogárd. M. A. A „Közlemények a kereskedelem és ipar köréből" czimifc
nj folyóirat, melynek első füzete legközelebb jelent meg Pesten, a legszebb romdnye kre
jogosít s igen kivánatos, hogy kereskedőink s iparosaink által felkaroltassék. Kivánatára
megjegyezzük, hogy előfizetési ára, egy évre (X füzet) postán 5 ft.
6025. Kunhegyes. S. I. A tudósitás mindkét pontja olyan, hogy nem alkalmas a
kö'zzétételre.
6026. Kecskemét. H. J. A hozzánk appellált ,.jelentésbea" nyelvtan elleni vétsé¬
get nern találtunk. Legfölebb a „meghívjuk" helyett állhatna igazabban ,,meghivja." De
,,társulat "-ról lévén szó, még az ily licentia is megbocsátható, kivált szinlapon. (Éz utób¬
biak szerkesztésében országos hirre kapott már a budai népszinhiz, melynek szinlapjairt
egy két sornyi jelentés sem volt még soha szarvashibák nélkül, elmondva. Ajánljuk ta¬
A 120-ik számú feladvány megfejtése.
nulmányul e stylszörnyetegeket.)
(Szívós Mihálytól Sárospatakon.)
6027 Tiibinga. K. K. A lapküldési ngy kiadóhivatalunkat illeti. Hiszszük, hogy
Vi'iitros.
Sötét.
ön kivánata szerint, el lesz intézhető. — A mellékletek most nem közölhetők.
B e6 — e4f
K d4 — e4:
6028 Kengyel. M. Gy. Azon nem kétkedik senki, hogy az ön által emiitett nagy
V h ö — f 5+
Ke4— fő:
kiállítás egyik föozélja pénzspekulatio, de meg kell gondolnunk először, hogy ez a dolog
természetében fekszik; másodszor pedig, hogy töabi nagy átalános hasznai mellett a,,
H d1—f 2
tetszés ezerint.
magánüzérkedés apró ezéljai háttérbe szorulnak. A lapok azért nem emiitik ön észre¬
e 2 — vagy g 3 — £
Helyesen fejtették niefí. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp vételét, mert az ily „fölfedezésért" alkalmasint megmosolyognák őket.
József. — Nagyváradon ; báró Meszéna István. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly.
— Zombdn : liozsnyay Mátyás. — Parabutyban: Rothfeld József —
Török-Szent-Miklóson:
a kaszinó-egylet. — Pesten : Cselkó György. — Jánosiban : Keszler István. — Qyula-Fehérvárott : Horváth Lajo?.
R ö v i d é r t e s í t é s e k . Kisebb feladványaink megfejtéseinek közlésénél elégnek
tartjuk csak k e / d ó lépéseket jelölni k i , melyek i t t következnek : X = B b 8 — e 3;
X I . 1) F f 3 — g 4 f 2) B f 1 — f 8; X I I = V a 5 — c 5 \ ; X I I I = V h 7 — c 7 f;
X I V = V d 2 — d 1 ; X V = B b 3 — e 3 ; X V I — H e 6 - c ö ; X V I I = B a 8 — a 6;
X V I I I = l ) B a ő — b 5 2 ) e ö — e 6; X I X = l ) K c 2 — b 2 2 ) K b 2 — a 3;
X X = 1) B f 4 — f 2 f 2 ) V g 8 — d 3 f ; X X I = d 3 — d 4 +; X X I I = 1 ) K g 2 — f 8
a 6 - b 4 : 2) K f 8 — e 3 ; X X I I I = V d l — d 4 . — A X X I V . számú feladványra
vonatkozólag pedig sietünk kijelenteni, hogy / 2—re, még Világos Futár áliifandó. —
Pásztó : K. Zs. A feladványt meg vizsgálva, igen szépnek találtuk, de ha Sötét utolsó
lépésében a Bástyával az e 2 gyalogot üti, a mat meg nem adható.

XXV. számú feladván}'. — Gold Samutól (Kővágó-őrsön).
b4.

A és

d 7.

1

d 4.
e 5.
h 7.
dö.
d3
b 7, c 7.
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond

b8.
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Nemzeti színházi napló.

©HoldKatholik. ós Protest. Gör.-orosi Izrael. © Nap¬
naptár
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naptár
nyűg
kelet jnyug.
napt.

Május.

Május (ó) Ijar

ó. P- ó. P- ó. P7 31 11 58 8 48
7ÍS3 * 4 10 3
7|84 12 25 11 171
7 35 12 48 12 27
7 36 1 10 1 34
7 37 1 30 2 40
| 24 Szomb. | Janka (Joh.) Janka
12 Epiphan 2 4 3 8 S 4 15; 7 89 1 51, 3 45
Holduegyed : C Utolsó negyed 20-án, 4 óra05 perez este.
ó. P18 Vasár, j E4 Cantnte ECant
6 G C. Jób 18 The. 4 22
19 Hétfő ! Ivó, Pudent. Ivó,Lib. 7 f feltalál. 19 Ivó
4 20
20 Kedd
1 Bernardin p.Bernát
8Joan,Th. 20 Ber. 4 19
21 Szer.
j Szilárd, Váí. Szilárd
9 Izajás pr. 21 Szil. 4 18
22 Csőt. ! [lona, Júlia Lenke.J. 10 Simeon
22 Julk 4 17,
23 Pént. ! Dezső püsp. Dezső
11 Motius v. 23Dezs 4 16J

TARTALOM.

f 7.

Péntek, május 9. Másodszor : „Port a szemébe." Vigjáték 2 felv. Lobieke és Martin után fordította Feleki. Szintén másodszor : „Ádám ás Éva.ii
Vigjáték 1 felv. Irta Bérezik Árpád. Az első vigjáték körülbelül ugyanazon
alapeszme körül forog, mint a „Fenn az ernyő."Két család bolonditja egy¬
mást, többnek akarnak látszani, mint a minők valóban, hogy gyermekeiknek
jó házassági „parthiet" szerezzenek, mig végre mindkettőjök álareza egy

lietinap

Kriza János, erdélyi unitárius püspök (arczkép).vl. — Szilágyi Mihálynak szomorú
dalai török rabságában. Thaly Kálmán. A Vezúv, Pompeji és Herculanum (vége) Dr.
Bardocz Lajos. — A győr-szigeti kórház és kisdedóvó-intézet (képpel). Bergh K. —
Egy kéjlak Keszthelyen (képpel) Ráth Károly. — A debreczeni kastély (folytatás).
Jókai Mór. — Azoknak, kik a könyveket meg nem becsülik.— Elkésett régészeti levelek
Ipolyi Arnoldhoz (rajzokkal). II. ílómer Flóris. — Egyveleg — Tárház : A Rákóczyinduló igazi szerzője. Ballá. — Irodalom és művészet. —' Egyház és^iskola. — I p a r
Közlekedés — Balesetek, elemi
gaedaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek
Sakkjáték. — Nemzeti színházi
csapások — Mi újság? — A m. Akadémia palotája.
napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Kiadó-tulajdonos Heckenast GnsrJáv. — NyomtatjiTiUiiderer

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

Kilenczedik évi folyam.

Pest, május 25-én 1862
A
félévre

igyedrétben l'/i íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten bazhoz kflldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Madách

Imre.

E név a múlt tél folytán, senkitől nem várva és sejtve, egy¬ [mily hű fogalmat nyújt az, „Ember tragédiája" költőjének azon
szerre lön országszerte ismertté s az irodalmi körökben osztatlan állásáról, melyet irodalmunkban mintegy titkos rohammal győzel¬
figyelem tárgyává. Madách Imre, kinek fiatalkori irodalmi kísér¬ mesen bevett. Arany ekkép szólott :
leteire csak közelebb barátai emlékeznek, s ki azóta, mig lehetett,
„Tisztelt társaság! Nekem jutott a szerencse, hogy Madách
a vidéki megyei élet politikai küzdterén tűnt föl néhányszor, sőt Imrét e szépirodalmi társaságban bemutassam.
az 1861. évi országgyűlésen is mint Nógrádmegye egyik választó¬
bemutatás nem most történik először. Oh, emlékszem
kerületének képviselője is diszes helyet foglalt el, a fővárosi köz¬ én, sEzen
mindenkor
fogok emlékezni a napra, midőn ama neve¬
pont légkörétől távol, a közönség figyelő szemétől észre nem véve, zetes műnek, azédesen
Ember
habár csupán töredékeit
munkás falusi magányában évekig élt lelke nemes vágyainak, olvasva Önök előtt, majd tragédiájának,
örvendő
meglepetés,
majd lelkesült csukomoly tanulmányoknak. E munkás magábavonulás eredménye dálkozás, itt javalló elégültség, ott elmélyedő figyelem,
gyanánt mutatá be a múlt télen a Kisfaludy-Társaságnak szép és pedig folytonos, fokozatos érdek kifejezését láttam a mindenütt
nagy költeményét: „Az ember tragédiáját/' melynek híre örvende¬ arczain. Jól esett nekem ily fogadtatása a költeménynekhallgatók
a t. tár¬
tes eseményként járta be az országot s mely által nem csak öreg¬ saság részéről; mert, ugy szólván felelősséget, erkölcsi solidaritást
bité nemzeti irodalmunk legszebb díszeit, de egyúttal Örökre meg vállaltam vala a sükerre nézve azáltal, hogy e müvet Önök elé
is alapitá saját hirét, dicsőségét. A
hoztam. Ugyanis a szerző — méltán
ki a müvet olvasta, mind elismeri,
jegyzem
föl e vonást oly korban,
hogy az mély gondolkozás, érző
midőn
a
leghalványabb irodalmi
sziv, élettapasztalás és tudományos
zöldség
is,
mint pinezében kelt nö¬
buvárlat költői alakban született
vény,
a
nyilvánosság
napfénye felé
eredménye s egyszersmind e nem¬
nyújtózkodik
—
a
szerző,
mondom,
zet fiai mivelődési képességének
egyedül
az
én
ítéletemtől
függeszté
egyik legszebb bizonyítványa.
vala fel, lásson-e világot e tragé¬
Madách Imre föllépése sokban
dia,
vagy örök homályba veszszen;
hasonlít Arany János meglepő és
semmitől nem irtózván annyira,
váratlan feltűnéséhez, mely 1847mint
félszeg vagy középszerű mun¬
ben, ugyanazon Kisfaludy-társaság
kával
szaporitni azon verselök szá¬
kebeléből sugározván ki, a legörmát,
kiknek a költővé lehetést
vendetesebb reményekre ébreszté
„non
di,
non homines, non concesa magyar költészet minden bará¬
sere
columnae."
Azóta is vettem
tait — 8 mindnyájan tudjuk, e re¬
őszinte
vallomását,
hogy ha akkor
mények azóta mily dús kamatok¬
e
művet,
roszaló
Ítélettel
küldöm
ban valósulának! S most ugyan¬
vissza,
már
rég
tüzbe
dobta
—s
ezen koszorúsunk ül a Kisfaludy„Ádám
utolsó
álmát
a
purgatotársaság igazgatói székében s neki
rium lángjai közt álmodta volna
jutott a szerencse, költészetünk egy
uj gyöngyét fölfedezni, mind a mag
„
radandó becsü müvet, mind szerző¬
A költemény, Önök javallása
jét a társaságnak s általa a hazának
folytán, szépirodalmi társaságunk
bemutatni. Madáchot a Kisfaludytekintélye alatt, im megjelent, köz¬
társaság legott megválasztá tagjául
kézen forog; és bár iránta, mint
s midőn annak múlt márcziusi
minden nevezetesb tünemény iránt,
ülésében székét elfoglalandó, volt,
a sajtóban ugy, mint magán körök¬
Arany egy rövid beszéddel mutatá
ben, a kritikában ugy, mint az olbe a jelenvoltaknak uj társukat,
vasóknál, többféle lehet a véleke¬
mely beszéd épen oly szépen jel¬
dés : azt az egyet ma már bátran
lemzi magát a bemutatót, mint a
kérdhetem: van-e közöttünk — nem
MADÁCH IMRE.
mondom e falak, de talán a

ttífo.
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Betegség gyötörjön,
határai közt — olvasó, ki Madách müvét irodalmunkra nézve ki¬
Gyermeked gvülöljön;
sebb nagyobb mértékben nyereségnek ne vallaná; ki inkább azon
A kit te legjobban szeretsz :
időt szeretné visszahozni, mikor a szerzőnek egy szeszélytől függ
Téged az — megöljön ! ! . . . .
vala, semmivé tenni homályban lappangó költeményét? Azt hi¬
IX.
szem, nincs. Mindnyájan elégedve gondolunk e műre, s ha világ¬
irodalmi jelességek mellett netalán érezzük, látjuk is íogyatkoOtt viszik fejezni —
Álmámból jó reggel
Szép piros hajnalban . .
zásit, nem örömest válnánk meg a tudattól, hogy ez — a mienk!
Lánczcsörgés ébreszt fel
— Ma épen az én jó
Megyek
ablakomhoz,
Nem volna itt helyén a tragédia érdemlegi méltatásába eresz¬
Szomszédom vitték ki :
Kinézek . . . . hát épen
kednem. De el nem hallgathatok egy észrevételt, mely inkább
Holnap talán meg majd
Ott viszik fejezni
magán körben, mint sajtó utján felöle olykor nyilvánult, hogy j
En rám kerül a sor !
A szegény foglyokat;
t. i. e mű nagy mértékben pessimista világnézet kifejezője. MelleiX.
zöm a kérdést, hogy a pessimista irányú költő megszünik-e csu¬
pán ez által költő lenni; hisz ugy pl. Byron, nem volna az. Óhaj¬
Csörömpöl, csikorog a kulcs az ajtóba, —
Beröpül a rósz hir fekete hollója . . . .
tandó ugyan, hogy a költői lélek teljes harmóniában legyen a
Ah szegény magyar rab immár imádkozzál,
világgal : de ha nincs, ki tehet róla? A. művészet harmóniája nem
Mennybe kívánkozzál !
mindig az optimismusé is egyszersmind. — De én nem találom e
Hallo:l-e te gyaur ! Nagyúrnak parancsa :
pessimismust az Ember tragédiájában, mihelyt mint egészt fogom
Ma reggel fejedet a hóhér lecsapja ! . . .
fel. Mert min sarkallik az egész ? Lucifer részt követel a teremtés¬
Oh szegény magyar rab immár imádkozzál,
ből, hogy megrontsa azt. Nyer Istentől két megátkozott fát. Egyik
Mennybe kivánkozzál !
fa segélyével erkölcsileg már megrontá az embert; hanem ö phyDobolnak, dobolnak, készülőt dobolnak . . . .
sikailag is tönkre akarja tenni Ádámban az összes emberiséget,
Halványul arczája a szegény fogolynak . . . .
hogy ne is szülessék az. Kivánhatjuk-e Lucifertől, hogy ne pessi¬
Oh szegény magyar rab immár imádkozzál,
mista színben mutassa neme jövőjét Ádámnak, midőn czélja : két
Mennybe kivánkozzál !
ségbe ejteni s benne ily módon egész ivadékát elölni? Ugy de, mond¬
Jaj de busán mennek ! . . . Talán csak temetnek ?
ják, a sötét álomképek tárgyilag is egyeznek a világtörténettel. Ezt
Temetnek ! — halottat bizony mégse visznek.
tagadom én. Minden tárgyi hűség mellett, melylyel egyes korokat
Oh szegény magyar rab immár imádkozzál,
felmutat a szerző, látszik, hogy, Lucifer czélja szerint, a sötétebb
Mennybe kivánkozzál !
oldalt vette.
Odamegy a hóhér letérdepelteti,
Ez nem a szerző pessimismusa : ez magából a szerkezetből
Szép fehér kendővel szemét is befedi . . . .
foly igy. Téved tehát, ki ugy fogja fel, hogy szerző a világtörténet
Oh szegény magyar rab immár immádkozzál,
egyes szakainak, s általuk az egésznek,hű képét akarta adni, azt mu¬
Mennybe kivánkozzál !
togatván, hogy nincs haladás az emberiségben, csaK szüntelen kör¬
Felvillan a napnak legelső sugara.
ben forgá*, vagy alább szállás, mig minden a nihilismusba sülyed.
Felvillan — a hóhér fölemelt bárdjára . . . .
Ki egyszerű egész voltában tekinti e compositiót, az tisztában lehet
Oh szegény magyar rab immár imádkozzál,
a költő czéljával. „Lucifer az embert teljesen meg akarja rontani;
Thaly Kálmán.
Mennybe kivánkozzál
az első embert kétségbeesésig űzve, benne megsemmisiteni összes
nemét; ez neki a sötét képek által már-már sikerül is, midőn a
A debrecieni kastély.
szeretet szava és Isten keze visszarántja az örvény széléről." Ez a
mese alapvázlata : innen indulva kell méltánylani az egyes része
Trta JÓKAI MÓR.
ket és a kivitel sükerét.
M á s o d i k
rész.
De szinte megfeledkezem mostani feladatomról, mely nem
iFolylalás.)
egyéb, mint hogy ama jeles mű alkotóját e szépirodalmi társaságba,
mint tagot, bevezessem. lm itt áll közöttünk : elég rámutatnom :
Ugyanezen az éjszakán történt az, hogy a puszta kastély ud¬
ez ő! Szellemét ismerjük mindnyájan. Ki a gondolatnak, az átalá- varán egy magános lovag szállt le a nyeregből s? paripáját
DOS emberinek oly derekas érvényt szerze faji s egyedi aprólékos¬ megkötve a kapubálványhoz, maga, egyedül felment a kastély
ságba s képzelmi üres játékba nagyon is elmerült mai költésze¬ sötét lépcsőin.
tünkben : annak diszes helye van közöttünk. Es igy, tisztelt bará¬
Midőn a főterem zárt ajtajához ért, kihúzta övéből török ké¬
tom, nincs egyéb hátra, mint alkalmi előadással elfoglalnod azon sét s annak ezüst vereses nyelével elkezde az ajtón koezogtatni.
széket, melyre mindnyájunk egyhangú szavazata oly örömest, oly Először koezczantott kettőt, azután 5-öt, azután 11-et, ismét tizen¬
méltán hivta meg az Ember tragédiájának koszorús szerzőjét." — egyet, megint tizennégyet, és újra tizenhármat, legvégül pedig
Vájjon ezek tudása és hallása után szabad-e reménylenünk, egyet.
hogy a nagyszerű kezdetnek még szebb folytatásait fogjuk élvez¬
Ez pedig mind megannyi beíüt jelzett, alphabetszerinti sor¬
hetni? Mi azon hitben vagyunk, hogy igen.
ban, — összeállitva „Bellona," s ez volt az összeesküdtek jelszava,
melyre a kastély rejtekei meg szoktak nyilni.
Az ajtó zárai alig hallható neszszel tolattak félre belül; a férfi
Szilagyi Mihálynak szomorú dalai torok
a kilincsre tévé kezét és íelnyitá az ajtót.
rabságában.
A nagy, éktelen terem sötét volt, benne egyes egyedül várt
„Szilágyi Mihály tiimlöcz rostélynn kinézdegél vala,
Keresztszegi neje, Ilona.
Kobza kezében, keserves nótát szépen veri vala. '
(A szendrői névtelen, 1571.)
Midőn a magányos férfi belépett, Ilona odasimult hozzá s
VIII.
vállára borulva susogá ;
Törökök zuhanja
Felszállott a páva
— Te vagy az? Már visszajöttél férjem?
A nótát meghallja :
Börtönház tetőre
Erre
egy hang, melyet nagyon jól ismert, igy válaszolt :
Rabok ellen, foglyok ellen
Szegény rabok szabadulást
— Igen; én vagyok az; — az apád . . .
Fölgerjed haragja . . . .
Jósolnak felőle.
Ilona
ftílsikoltott; de hirtelen elfojtá kiáltását. Azután ismét
„Azok a rab urak
Megbusult sziveknek
csend
lett.
Ej be vígan vannak ! . . .
Éled a reménye;
Nosza rajok nehéz vasat —
A férfi lekerité köpenyét nyakából s szétnézett, hogy hová
Örömkönynek gyöngye támad
Harminczöt fontosat !"
Árva rab szemébe . . . .
tegye le.
— Az Istenért, hogy jött kegyelmed ide? suttogá alig hallha— Átok a fejedre
S dalolnak dalolnak :
Törökök császárja !
tólag Ilona.
,.Felszállott a páva, —
Mind magadat, mind házadat
Hej sok szegény raboknak a
— Lóháton s az nagyon kifárasztott. Megengeded, hogy leül¬
Az áldás ne szállja !
Szabadulására !"
jek? Ámbár különben ez a ház a városé volna;_ ha megengednétek.
Lassabban szóljon kegyelmed, meghallhatják.
1
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— Tudom, de nem félek tőle. Abból, hogy engem itt látsz,
— Ugy segélyjen engem Isten !
tudhatod, hogy el vagytok árulva. Fel vannak fedezve terveitek;
— Jó. Én megyek.
körül vagytok fogva, csapatok állták körül az erdőt, minden olda¬
Igyártó megfogta leánya kezét s köpenyét ráadva, levezette
lát a kastélynak. A kik veletek vannak, azoknak száma kevés,
mert assecláitokat, kik Debreczenben laknak, a város kapuit ellál- őt magával az udvarra.
latva, bennrekesztetém.
Ott felültette őt háta mögé a nyeregbe s a sötét gesztenyésen
keresztül
a hallgató éjszakában elléptetett.
— Ki árult el bennünket? Testvérem?
Midőn a termet elhagyá, egy papirszeletet vetett el a padlóra
— Arra ne legyen gondod Egyébiránt nagy hiba volt, össze¬
esküvésbe olyan fiatalságot avatni be, a ki még anyja szárnya melyre ez volt írva :
,,Keresztszegi, nőd nálam van, ott keresd."
alatt van.
A mesterfogás az volt, hogy Igyártó sem darabantokat, sem
Mit akar kegyelmed itten ?
katonákat
nem hozott magával, nem is állatta körül csapatokkal
— Az hosszú sor! El akarom fogatni azokat, kik az országos
a kastélyt, hanem egyes egyedül jött s Keresztszegi saját vészes
csendet és békét fölsiáboritni összeesküdtek.
barlangja közepéből ragadta ki leányát. Mert ilyen az asszony!
— Férjemet is? kérdé rettegő hangon a nő.
Hanem midőn haza ért; s udvarán leszállva lováról, fia után
- Szeretem, hogy kérdezed. Ez alku dolga közöttünk. Ö ne¬
tudakozódott;
neje sírva jött eléje s egy beirt papirszeletet muta¬
kem ellenségem, a sors ugy akarta; és a mellett vőm; ezt te akar¬
tott
neki,
melyet
ablakában talált, s melyen Keresztszegi ismert
tad. De se az, hogy ellenségem, se az, hogy vöm, nem nyom sem¬
irása
ötlött
a
biró
szemébe. Arra pedig ez volt írva :
mit a latban, midőn a város sorsát fontolgatjuk. El vannak árulva
,,Igyártó
Mihály,
fiad nálam van, ott keresd."
terveitek, hogy ti álnok cselfogásokkal mind a két császár sergei
Ez
sem
volt
kisebb mesterség!
között olyan összekoezczanást akartok intézni, mely a már elpihent
(Felylaiasa következik.)
háborút újra felelevenítse. Szándékoztatok egy időben Török martalóczok alakjában a nagykállói kis helyőrséget felkonczolni, s más
oldalról, mint német muskétások felprédálni a Belényesen levő töTermészettan! katekisinus.
rökséget. Erről én mind pontosan vagyok értesülve. Á terv jól volt
(Tőredék.)
kifőzve; éri régóta tudtam azt; láttam, hogy gyűjtik a fegyvert,
Mielőtt a kérdés és felelet által való beszélgetésbe ereszkedném, hadd
löszereket, hogy tanitják be a paripákat, tudtam, hogy lopóznak
mondjak el egy pár szót bevezetésül J
ki az emberek a városból tanyáikra s gyülekeznek itt a kastély
Ujabb korunk egyik legnagyobb dicsősége azon óriási előhaladás, me¬
üregeiben össze; azt is mdtarn, hogyan fog a jelszó a szószékről
lyet a természettudományok mezején tőn. Reánk nézve is alig lehet valami
tudtul adatni s akkor hirtelen bezárattam a kapukat. Senki sem hasznosabb s szellemi méltóságunkhoz illőbb, mint épen a természet törvé¬
jöhet ki Debreczenből. Most, midőn tudom, hogy egy debreczeni nyeinek ismerete, a tünemények okainak értése. Ez által, mig egy részt
lakost sem fogok compromittálni, körülfogatám a kastélyt; hogy kiszabadítjuk lelkeinket a zsibbasító butaság hatalma alól, mely a körülötte
azokat, kiket most itt lepek, összefogassam. Ezekre most csak két¬ és benne élő természetről még csak eázmélkedni sem vágyik; másrészt némi
féle sors vár : vagy közönséges rablóknak fogják magukat vallani, elismerésünket és hódolatunkat nyilvánithatjuk ki a tudomány nagyszerű
s abban az esetben van elég karó számukra Debreczenben, vagy vívmányai iránt, melyek körül szegény magyar hazánk, fájdalom, csak a
néző szerepét viszi itnigy-amugy, — s diadalmas küzdelmeiben, Isten
pedig, ha jobban tetszik nekik bevallani, hogy a két császár össze néma
tudja! mikor vehetend részt
vészesére esküdtek össze; akkor kiadatnak a szatmári és váradi
Mi az, a mi körülöttünk vagyon? micsoda ok >k hozzák eiŐ a változá¬
parancsnokoknak; azok végezzenek velük.
sokat ? minő feltételei vágynak az életnek? minél fogva és hogyan élünk mi
is? a holt anyagban hogyan mozdul meg az élet? hogyan zsákmányolhatjuk
— Kegyelmed képes volna velünk ezt tenni ?
— Épen azért jöttem előre, hogy ez „veletek" ne történjék. ki a természetet testi és lelki jólétünk előmozdítására ? miért történik ez s
ez körülöttünk? miért van minden igy és nem amúgy?
mindezek oly
Szavadból azt vettem észre, hogy férjedre vártál. Ö nincs itt ?
dolgok,
mik
a
legegyügyűbb
embernél
is
erős
érdeket
költenek;
„művelt"
— Nincs, de nem soká itt lehet.
névre pedig ma már, hála Istennek, senki sem tarthat számot, hogyha azok
— Ugy annál jobb és annál sietőbb a dolog. Jobb, ha a fész¬ körül alapos ismeretei nincsenek.
ket akkor takarítjuk ki, mikor ő távol van, s a kelepczén kívül
Valóban hálát adhatunk a gondviselésnek, hogy fáradhatatlan elmék
reked.
fürkészetei által azon álláspontra hagyta emelkedni a tudományt, honnan
— De én itt vagyok.
az kérdéseinkre kielégito feleletet adhat. Nem azt akarom ezzel mondani,
— Épen azért jöttem előre, ho^y téged magammal vigye¬ hogy már mindenik tünemény és állapot oka tökéletes tisztára volna hozva :
távolról sem; hanem csak azt, hogy tudhatunk annyit, mennyi természeti
lek, mielőtt a kutatás megkezdődnék.
erők okos felhasználati módját, azok felséges összhangzatát s a gondviselés
— Engemet! szólt a nő indulatosan, azt hiszi kegyelmed, alkotó bölcseségét világosan elénk terjeszteni elég, s elménket a rut ba¬
hogy családjának minden tagja áruló ?
bona tévelygéseitől felmenteni késztet.
— Csendesen, asszony! Te el fogsz jönni. Haza jösz atyád há¬
Ha két-három századdal ez előtt irt természettani könyveket veszünk
zához Debreczenbe; s ott maradsz, mint csendes Özvegy, fél esz¬ kezünkbe, sok helyt mosolyogva olvashatjuk: bennök, mily csodás és ször¬
tendeig. Fél esztendő alatt én kieszközlöm, hogy Keresztszegi fejé¬ nyű tulajdonságokkal bírnak fák, kövek, erezek, csillagok stb Hadd hoz¬
János „Mágia
ről visszavétessék az ítélet, mely őt a városból örökre száműzi. zam fel
... rpéldául ^a unápolyi
^ v ^ i xPorta
UIÍU uanoss
„iuagia Naturalis"-át.
iNaturalis"-át.BJ£könyv
könyv„az
„az
z
természet
ismeretét"
igéri
adni
s
valóban
sok
rendkívüli
dologról
is
Akkor, mint régi jegyesed, eljöhet és megkérheti kezedet s azután egész természet ismeretét" igéri adni s valóban sok rendkívüli dologról is
él
ámde
l
ó
í
ű
ák
beszél,
ámde
a
valószínű
magyarázatok
mellett
egész
halmazát
közli
a
legélhet veled, ha tud, boldogan. Ha azt nem akarja; kezemben tartom
a fejét, mire Szatmárra visszatér, ott várja a pallos. És én eskü¬ tévesebb nézetek s a legsületlenebb képtelenségeknek. „Az ég mozgásának
szöm te neked, hogy az összeesküvésnek akár szép szerével, akár összevetéséből a csillagok és elemek átváltozásából (?) az állatok, növények
és ásványok származását és elmúlását" igéri kinyomozni (II. Cap.) Sze¬
erővel, de nyakát fogom szegni! Hol van köpenyed ? Ha nincs kéz¬ rinte
„a tűz a holdnak ürességénél fogva, a természeti összeillés miatt vonnél, vedd az enyémet és kövess, míg időd van válogatni.
zatik fölfelé." „A tűz a le /égőhöz, a viz a földhöz nemi ösztönnél fogva ra¬
— Nem! Nem! Nem tehetem. Monda hevesen járva alá s fel a gaszkodik." A bolygó csillagok is nemi különbség szerint osztályozhatók,
teremben Ilona asszony. Hogy elhagyjam társainkat, kik annyi ve¬ némelyek hímek, mások nők, Merkurius kétnemű. Hasfájás ellen hasznos,
szedelembe hiven követtek, kik minden kínzást kiálltak és el nem kacsára nézni, bátorság-nyerés végett oroszlánbőrt felöltem, szívverés ellen
árultak soha. Nem^ teszem azr. Inkább közéjük állok; küldje ke¬ majom-húst enni, főfájástól kőszobor fején termett füvet rágni, és igy to¬
vább. Mindezeken túltesz pedig a XIV Caput, mely a legnevetségesebb
gyelmed darabontjait reánk : nem sokan vagyunk, csak tizenha¬ babonák
gyűjteménye, mig ott igazságok gyanánt áruitatnak.
tan; de védelmezni fogjuk magunkat, mig darabokra nem apriKorunkban már kevesen hisznek a babonákban, azonban még az isko¬
tanak.
lázott emberek nagyobb része is sajnálatos tudatlanságban van a legmin— Jól van : alkudjunk meg. Többet ígérek. Ha kész vagy dennapibb tünemények okai felől. Es ha például, a mindennek okát kereső
velem jőni és megfogadod, hogy házamnál maradsz; én visszavo¬ kis gyermek azt kérdi valakitől : „Bácsi, mondja meg, hogy miért áll annak
nom a kastélyt körülfogó csapatok egy részét, hogy társaid a a gyertyának a lángja felfelé és nem lefelé ? miért meleg a maga keze, mig
a kigyó teste hideg? mi rt száll pipájából bodnran a füst? miért égeti meg
nyitva hagyott részén menekülhessenek. Ök azután ám lássák, ha kezemet
a tűz, ha hozzá nyúlok? miért gyűl meg a gyufa a faló-; ? miért kék
a feltakart játékot nyitottan is folytaira akarják!
az ég? miért piros az orczája? miért zöld a falevél stb. — e kérdésekre s a
— Mondja kend ki Isten nevét, hogy nem leend semmi bán- kis gyermek nyilt tekintetére zavarba jő, s azzal utasitja az alkalma Jantásuk nekik.
kodót el : „Ugyan már hogy kérdezhetsz ily ostobákat?/"
A következő kérdések és feleletek néhány közéletbeli tünemény okát
#
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a körlég forróságát. Különösen tapasztalják ezt azok, kik mérsékelt éghaj¬
latról forró égöv alá utaznak, mely esetben az izzadás elősegítése végett
olykor meleg öltönyökkel, bundákkal látják el magukat.
11) Miért nem tanácsos a vastag öltözet oly embereknek, kik erős moz¬
gást tesznek ? Mert a bőrön át kiválasztott nedvesség elpárolgását akadá¬
lyozza. A mozgás már magában növeli a test melegségét, melyet azonban
a bőr felületén végbemenő elpárolgás, megint a maga rendes és elviselhető
1) Miért cseppfolyós a viz? Mert tömegrészeit a meleg elválasztva
hőfokára szállitana alább. E jótékony hatást akadályozza meg a vastag
tartja egymástól, annyira hogy az összefüggés csak igen lazán marad fenn.
Mihelyt a meleg egy része eltávolittatik.az összefüggés megszilárdul, azaz öltözet.
A bőrön át elpárolgó vizmennyiség, egészséges embernél naponként
a viz jéggé válik
körülbelől 2 fontot teszen.
2) Van-e meleg az u. n. hideg vizben is? Igen is van. A mit mi hideg¬
12) Miért következik esős nyár után rendszerint hideg tél? Mert a
nek nevezünk,
az csak
a melegnek
kisebb mértékben való jelenléte, mely
neK
nevezuuü, »/.
v>oc*i» «
»».— o
nyáron
át folyvást tartó erős párolgás miatt a föld hőmérséklete lassanként
g a
k é b b é minden
id
tetben jelen
jelen vagyon,
vagyon aatűztő
tűztől fogva
egyébként többéé kevésbbé
testben
igen
alá
száll, és télre megfogy.
észre
leghidegebb jégig. Érzékeink azonban nem minden testnél veszik
13) Miért keményíti meg a nap a földet? Mert a föld nedvessége az
meleget, s ez állapotában lappangónak vagy kötöttnek neveztetik. Ezen
elpárolgás által tova repül, mi¬
meleg az, mely a test parányainek következtében a földnek ré¬
nak egymástól való távolságait
szecskéi sűrűbben esnek együvé,
megszabja, vagyis a melynek
s szilárd tömeget képeznek.
mennyiségétől függ, hogy a test
Ennek azon üdvös követkeszilárd, cseppfolyós vagy légnemű
zete van, hogy általa a további
alakkal bírjon. Mennél több a
teljes elpárolgásnak eleje vétetik.
meleg, a parányok annál inkább
Ha a földnek szilárd kérge nem
eltávolodnak e g y m á s t ó l , a mi
volna, szárazságban a hév és
utoljára azt eszközli, hogy a szi¬
aszály mélyre hatolnának s az
lárd testből cseppfolyós, a csepp¬
összes növényvilágot kiveszitefolyósból légnemű legyen. Péld.
nék. —
a higany—40"-nál szilárd,közön¬
14) Miért képződik a fa¬
séges hőmérsékleten cseppfolyós,
gyos alma körül jégburok a hideg
360°-nál gőzalaku.
vizben? Mert az almának fagyos
3) Hogyan lehet tudni, hogy
nedve, az alma körül kivül eső
viztömegtől íabolja el a szüksé¬
mdeg van jelen, ha szintén észre
ges meleget, hogy maga cseppfo¬
nem veszszük is? A jégnek a
lyós alakot ölthessen, midőn az¬
hévmérőn 0°-nyi hőmérséklete
tán a melegétől megfosztott kül¬
van; és ha egy font jeget tűzön
ső víztömeg nem tarthatja fenn
megolvasztunk, ámbár e közben
magát cseppfolyós alakban.
79° meleg elnyeleték,még is csak
15) Miért lesz a fagyos alma
0n-on marad hőmérséklete. A 79°
kiengesztés után fonnyadt tekin¬
meleg tehát a vizben megkötve
tetű? Mert cseppfolyóssá vált
lappangó állapotban marad.
nedve kisebb térfogattal beéri,
4) Hoyyan teszszük a jég
mint fagyott állapotában.
vagy hó melegét kezeinkre nézve
16) Miért nyer a viz na¬
is érezhetővé? Úgy hogy apróra
gyobb térfogatot, ha megfagy ?
tört jeget vagy havat felényi tö¬
Mert szilárd jegeczekbe megy
megű sóval összekeverve egy
át, melyek oly tömötten nem
edénybe rakunk. Miután ebbe
szorulhatnak együvé, mint az
kezünket beledugtuk, olyan erős
engedékeny, cseppfolyós részek.
hideget fogunk tapasztalni, hogy
17) Miért reped meg a föld¬
ahhoz képest egy kéznél levő
felület nagy hidegben? Mert a
másik edénybeli jég- vagy hócsoföldbe beszivárgott v í z t ö m e g
mót valósággal melegnek éremegfagy s mi közben a terjesz¬
zendünk, ha kezünket amabból
kedni akaró jégtömegek a föld
kivonva ebbe mártjuk.
részeit egymástól eltávolitani
5) Miért hidegebb a só és
erőlködnek, hasadás vagy repe¬
hóból álló keverék a tiszta hónál?
dés áll elő. A jég kiterjeszkedni
Mert a só a hónak jegeczeit csepp¬
törekvő ereje repeszti meg ke¬
folyóssá oldja fel.Ugyde a csepp¬
mény télben a téglákat, köveket
folyós alaknak több lappangó me¬
és sziklákat is.
legre van szüksége, mint a szi¬
18) Miért porhanyó tavaszlárdnak s azért valahányszor va¬
szol a földi Merttélen át a jég
lamely test szilárdból változik
a göröngyöket szétfeszegeti, s
cseppfolyóssá, környezetétől min¬
mihelyt a szétvált részeket öszdenkor meleget von el, az-az erős
szetartó fagy kiment a földből,
hideget okoz.
nincs, a mi egybefoglalja azon
6) M.iért olvasztja fel a só a
földrészecskéket, melyek azért
havat vagy jeget? Mert a tiszta
Képek a hazai népeiéiből : XIX. Sárközi népviselet (Tolnamegyében).
kicsiny darabokban hullanak szét.
viz 0°-nál jégalaku, a só és viz
Ujházy Ferencz vázlata után Jankó.
19) Miért reped meg fagyegyütt pedig csak 3"-nál képez
ban a félig telt vizes korsó is, holott abban még elég ter van melyben a jeg
jeget. Ezért a 0" viz (vagyis a tiszta jég és hó) sóval meghintve, nem ma¬ kitérj eszkedhessék? Mert a viz fagyása felülről lefelé történik. Legelőször a
radhat együtt jégalakban.
felület mered meg, s az itt képződött jégréteg az alsó részeket, mmt valami
7) Miért lesz szobánk hűvösebb a locsolással ? Mert a padlózaton lévődugó leszorítja, még pedig oly erővel, hogy a későbbi részek fagyasakor a
viz lassankint párává változik. Ugyde egy gőzalaku testnek már több lap¬ korsó cserépfala könnyebben szétrombolható, mmt ezen jégfedolék.
( M T u.<.. u nl k..ik.)
pangó melegre van szüksége, mint a cseppfolyósnak, mely meleget a vizpára a szoba levegőjétől vonja el.
8) Miért okoz a nedves fehér ruha feltűnő hideget testünknek ? Mert a
ruha viztartalma párává lenni igyekszik, s az evégre szükségelt meleget jó¬
formán testünkből vonja magához. Ugyanez okból fázunk, hogyha a für¬
XVI. Sárközi népviselet (Tolnamegyében).
dőből szabadra lépünk.
9) Miért veszélyes, nedves ágyban aludni? Mert mindig testünk felüle¬
Lapunk mai számában egy tolnamegyei sárközi nőt mutatunk
tétől raboltatik el azon meleg, mely az ágy nedvességének elpárologtatá- be, sajátságos viseletével. A férfiak viseletéről azért nem szólunk
sára szükséges; mi által az állati melegség bennünk azon foknál leebb. szálmért az ott nem mutat fel semmi különszeruséget s foismertetó
littatik, mely az egészség megmaradására szükséges volna.
jeleit
röviden elmondhatjuk e pár szóban : rövid gatya, és széles
10) Miért hasznos meleg ellen az izzadás? Mert ily módon a testünk
felületére gyüit viztömeg elpárolgási hideget okoz, s ekkép türhetőbbé teszi

ejtegetik, oly egyszerű felfogással hogy azt tanult és tanulatlan ember egy¬
aránt megértheti. Mire nézve azoknak szerkesztésénél leginkább Dr. Brewer általánosan elismert jelességü s e szakban remek könyvét tartottam
szem előtt. Angol praktikus fővel van az írva, mely igen jól érti, hogyan
kell a gyakorlati tünemények okaihoz röviden és világosan ho^zászólan?.

Képek a hazai népéletből.

kalap. — De a nök öltözete figyelemreméltóbb s ismertető jelei a Azoknak, kik a könyveket meg nem becsülik.
következők. A sárközi nök — mint rajzunk mutatja — párta alakú
(Vígé.)
fekete selyem fej diszt viselnek, melynek szélessége három ujjnyi,
De mindazon esetek között, melyeket életemben láttam, soha egy is
s különféle szinü üveggyöngyökkel van kivarrva s hátul széles ugy meg
nem illetett, mint a mit egy alkalommal Brassóban egy fűszerszalaggal megkötve, s ez utóbbi jó hosszan lógg le hátukon. Nya¬ boltban M. K. urnái múlt évi september és októberben szemléltem. Itt
kukon fekete selyemkendő van, vörös szegélyzettel; az ing him- ugyanis egy elhunyt tudósnak, mint a könyvekben felirt nevekből követ¬
zett, s gyakran aranypillangókkal is ki van varrva. A szoknya keztettem, valami Frid. Bolthos gymesi harminczadosnak, s Roth nevű
finomabb vászonból áll, mslyre szintén rózsák vannak hímezve. —szász papnak egész könyvtárát, mintegy 1000 darabot, találtam egy hátulsó
E nök többnyire mezítláb járnak, rövid szoknyájuk igen czélszerü, szobába berakva, a felszaggatásra szánva. A boltos egyelőre oly előzékeny
hozzám ismeretlen létemre is, hogy kívánságom szerint! beleszabaditmert falujok vidékén sok a posvány, melyen gyakran kell átgá- volt
ván engem könyvhalmazába, megengedte, hogy azok közül cserébe adott
más rósz papirokért, vagy ezeket pótló néhány krajezáért tetszésem és
zolniok.

Tengerszem a Kárpátokon.

-

szükségem szerint válogathassak magamnak. Én szinte csak ezért három¬
szor mentem Brassóba, s válogattam is ki mintegy 121 darabot, oly nagy
örömmel, milyet csak könyvszerető ember érezhet. — Istenem! milyen
könyvek voltak itt, fájdalom! már drága aranyos kötésű tábláikból mind
kitépve, megfosztva, vagy pedig a több darabból állók itt-ott egyes dara¬
bokkal megcsonkítva. Itt találtam én Bethlen Farkas históriáját, Benkö
Transilvaniáját,
Milkoviáját és

A szepességi Kárpátok egyik legszebb részlete s Tátrafüred
természetkedvelő vendégeinek egyik k'gkedvenczebb kirándulási
pontja az úgynevezett öt tó (tengerszem), melyek a rengeteg hegy¬
ormok között,
minden t ö b b i
€121 lábnyi
munkáit, Ciceromagasságban,
nis opera omnia
terülnek el, s
6 kötetben a leg¬
a leggyönyö¬
szebb hálái kia¬
rűbb 1 á t m ádásban, Virginyok egyikét
lius,
Ovidius,
Horatius, Lucrenyújtják. Nyár
tius s minden ró¬
folytán seregemai classicus köl¬
sen zarándo¬
tőket, Hesiodus,
kolnak ideakö¬
Homérus, Theozei fürdők és
kritus, Pindarus,
vidékek lakói,
s minden más
görög classicus
gyönyörködni
költőket, Livius,
a természet
Tacitus, Florus,
nagyszerűsé¬
Július Caesar,
gében , mely¬
Justinus, Aulus
nek az itteni
Gellius s átaljáóriási sziklatö
ban minden ró¬
mai historicusomegek közötti
kat;
Hübner,
komoly méltó¬
Brougkton
Conv.
ságát szelíden
Lex, Cornu Coenyhítik a ten¬
piae Párizpápai;
gerszemek szeolasz, franczia,
lid, tükörsima
spanyol, angol
lexiconokat és
habjai. E tavak
grammatikákat,
vize rendesen
Pray,
Pálma,
tiszta zöld
Felmer,
Eder,
szint játszik
Katona stb. stb.
(van olyan is,
hazai históriáit,
mely vöröses
többféle magyar
szint mutat),
és német utazá¬
sokat s ezek közt
mi a medencze
Volneytöl: Die
gránit- vagy
Ruinen;
Goethe,
másnemű alap¬
Schiller, Blumjától függ, de
auer stb. német
mindegyik fe¬
kö\töket,Kemény
nékig átlát¬
József és Kovács
Tengerszem a Kárpátokon.
szóan tiszta, s
István együtt kiadott és külön irt munkáikat, HippokratestÖl fogva szám¬
különféle mélységű és kiterjedésű. S minthogy a hegyormok talan ritka s metszésekkel világositott orvosa latin könyveket, Széchenyi
völgytorkolataiban a hó soha egészen 'el nem enyészik, az olva» István munkáit, aranyos metszetü pompás német bibliát s hasonló énekes
dási viz folyvást a tavakba szivárog, s ez látja el soha el nem könyveket. Végre a magyar törvénytudományt és szászokat illető köny¬
apadó hullámokkal; —más részről számos forrásból is bugyogván vek gazdag gyűjteményét! Ki tudná azonban megmondani, mennyiféle
fel a viz, ez is a tavak felé veszi útját, mi által ezek vize nemcsak rendszeres tudományokra tartozó jó magyar-, latin-, olasz-, franczia-, né¬
met-, görög, sőt még sok oláh könyveket is!
jéghidegséget nyer, de jóizü, iható is.
ha
Tudom, hogy a kereskedő urak a számítási tudományon kivül egyébEgy ily tengerszemet tüntet föl idemellékelt rajzunk. S
hozzá képzel az olvasó egy vidám kiránduló társaságot, melynek bel nem igen foglalkozhatnak, s hogy a könyvek iránt is valami különös
férfi s nötagjai itt a nagy természet ősi csendességü ölében a tó kegyeletet nem mutathatnak; de mégis bámulok azon, hogy volt képes
partján telepedtek le s jó kedvű mulatozás között itt költik szűzies oly érzéketlennek lenni, hogy ezen könyveket nem sajnálta felszaggatásra
venni meg, sőt a legbecsesb, s ritkább könyveket is naponként sajátkezüétvágy gyal, magukkal hozott ebédjöket, — s ha hozzá képzeli a tó leg
szaggatta, rombolta s nem félt: hátha az azokban rejtező múzsák jajra
smaragdzöld partjait, a dús növényzetet, mely mintegy bársony- fakadnak, mint a hajdani regevilágban a cserfákban lakozó Driadesek az
szőnyeggel vonja be akopár sziklaalapot, —el fogja hinni, hogy az ellen, a kik a nekik szentelt fákra fejszéjöket vetették. Azt is tudom, hogy
illatos tiszta légben, hol a lélekzés oly könnyű, a kedély is f okon- Brassóban épen nem oly nagy a könyveket ismerők és használók száma,
kint vidámabb lesz s mindinkább áldja Teremtőjét, hogy e szép föl¬ mint p. o. ott, hol nem egy főiskola, többféle felekezetü tanult papok vagy
hivatali székhelyek vannak, hol azon könyveket méltányolhatták s meg¬
det látnia, élvezni-e engedi!

vásárolhatták volna; de mégis csudálkozom, hogy nem találkozott itt is bár
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Bermuda, Columbia, Guyana, Ceylon, Hongkong, Libéria, Mauritius, Natal, lerombolni, hanem inkább, mi személyét illeti, azon fölkapaszkodik ugy a.
Seeland, Island, Vancouvertland stb. tengerentúli országokból. Mily nevek! ogy tud. Az uborkafa nem csak minálunk terem.
Mily stylban van építve a kiállítási palota? Erre nem igen könnyű a
— Ezek után ismét Angolország lép jogaiba. Hatalmas városainak képvise¬
•álasz.
Egyikben sem, vasjy helyesebben valamennyiben. Különösen a bel¬
lői haladnak el mellettünk : a glasgowi lord-provost, a dublini yorki lordmayor, az edínburgi lord-provost — s végül, nem a legcsekélyebb közöttük, sőről áll ez és ez okból szeretem nagyon azt, mert ha a római izlés, csucsmaga Londonnak lordmayorja; kiséretében a sheriffek kivont karddal s a ívek, rococco s pályafő- vagy gyárizíés e zagyvalékát látom, mindig az jut
kormánypálcza-hordozóval. Hallatlan tisztességes ábrázatok; többnyire eszembe, a sógorok mennyivel ,,correctebben" s ezopfosabban fogtak volna
mind kerek, vastag, a jóllakott erényesség fizetőképes moráljának kifejezé¬ hozzá. Az angolok épületeikben hasonlithatlanul több fantáziával birnak.
sével, emberek, kikben van még valami ama régi polgárnagyokból, kik még Izlésök még nem szűrődött le ugyan, könnyen esnek tulságba s helylyel köz¬
koronás főktől is megtagadták a város kapuinak kinyitását, kiknek kedvét zel mintha csak az eszök ment volna el, de ezen eredetiség, mely csaknem
még trónbirtokosok is keresték. Hússá lett civisség, vastag oszlopai az állam¬ az őrültséggel határos, még mindig jobban hat szivemre és szememre, mint
nak, mosolygó karyatidái a trónnak; emberek,kikre nézve a,,,Times" hangja ama szűkkeblű ismert correetség, mely egy morzsával sem mer tulemelkedni
és véleménye fontosabb, a miniszterek és diplomaták legtitkosabb gondola¬ a hagyományos vonalon. Vannak Angliában oly nyaralók, miken meghökül
tainál. A kormánypáleza, melyet a londoni lordmayor előtt visznek s mely¬ az ember. A csendes boldogság e tanyái sokszor isteni tébolyban a bokhanek feje éktelen nagy gombócz, épen nem mondható valami Oberoni arany rai templom, a rio-de-janeiroi fegyvergyár, a Kairóban létező tuluni mecset
vesszőnek, hanem inkább igazi, realistikus pénz-zsáknak. Csak a városok után vagy Beni-Haszán sírjának Ízlésében vannak építve. — A kiállítási épület
jöttek ő felsége (her majestys), 1851-ki biztosai s ezek között herczegek,earlok valóságos mintagyüjteménye valamennyi stylnek s mint olyan szintén érde¬
mint Buccleuch — igy is majd kicsavarja az ember nyelvét, hátha még ki kellene mes valami jövendő kiállítási épületben ragyogni, mely körülbelől oly nagy
mondani, — Rosse, s az „emberséges és nagyon tisztességes" Disraeli Ben¬ esz, mint Biharvármegye. Ki tudja? A középhajó két átvágatával angol-gót.
jámin, s ezek után az 1862-ki commissionerek, közöttük Buckingham her- Osucsives ablakokon keresztül nyeri világosságát s kegyes, istenfélő kedélyt
Czeg. Közvetlenül az ipar képviseletének nyomában következett az anglica mély áhítatra hangolhat. Ott, hol a köáéphajé nyugoton és keleten szegül
nus templom képviselője, ki sokkal fiatalabb — semmint roppant jövedelmét az átvágatokkal (transept), hatalmas kupolák emelkednek s életet, világos¬
tisztességesen elkölthetné. Végül az egész minisztérium s evvel a megnyi¬ ságot hoznak a gót keresztutba. Egy harmadik nemmel a képcsarnokban
tással külön megbizottak, mely coraissio a gyászoló királynőt pótolja. Elől találkozunk, mely a legnemesb római stylben van tartva, mig az északon
lépett a Cambridgei herczeg, oldalán Oszkár svéd koronaherczeg s a porosz levő negyedik byzanti színezetű, hogy a vele határos kertészeti társulat
trónörökös, mind a három oly karcsú sugár, mint a fenyő. A canterburyi nagyszerű kertjének árkádjaival összhangzatban legyen. Ötödiket látni az
érseket észre sem vetiék, nem ugy a két gentlement, kik követték, a képvi¬ első keleti és nyugati, bejáratnál, mely XV. Lajos korabeli ; hatodikat, me¬
selő \alsó)ház „speakerje' t. i., ki előtt szintén kormánypálczát vittek, és lyet épen csak paxtoninnk nevezhetünk (Paxton az 1851-i kristálypalota
— lord Palmerston. A Cambridgei herczeg kapott ugyan nagy éljeneket, de mestere) a nagy kúpokban s végül egy hetediket, mely magam sem
Palmerstont az egész vonat alatt a legdörgőbb „cheer" üdvözlé. Be öreg már tudom már, melyik fáján terem az úristennek, hanem azért kellemesen hat a
ez az ifjutűzű államférfiu, be öreg és beteg szegény ! De csúzának daczára szemre. Padlásszobaféle; s igen kedves benyomást gyakorol, ehhez még
is, meglehetős kemény tartással masírozott s jobbra balra köszöntött. Pal¬ meghatározhatlan stylü óriás csatolmányok járulnak nyers és vegytani ter¬
merston oly népszerű, mint nálunk Deák, s ugylátszik, azon örömnek akar¬ mények, gépek stb. fölvételére. Chaos, melynek nincs párja s akár melyik
tak kifejezést adni, hogy őt betegsége után ismét talpon láthatják. Nem épitésze a világnak bátran bolondulhat meg belé.
tudták, hogy künn a kapu előtt nagynehezen szállhatott ki fogatából, s
Érdekes lesz talán néhány statistikai curiosumot fölemlíteni, igy p. o.
hogy csak roppant erőködések után egyenesedhetett föl ismét.
az ezen épületnél használt szegek elégségesek volnának arra hogy azokra
minden, Nabukodonozor óta gondolt nagy eszmét fölakaszszanak, még pedig
Ha a programra névsorozatát olvasod, azt hinnéd, hogy Shakespeare egyenkint s mindamellett fönmaradna még vagy 2,716,420 szeg; vagy, hogy
egyik tragödiájának személyeivel van dolgod; tény azonban, hogy az egész ha hegyére állitanák a két nagy kúpot és sörrel töltenék meg, egész Bécs,
vonat, híres nevek, czimek s jelmezek daczára sem birt semminemű tragi¬ feleségestül gyermekestül alig volna képes másfél óra alatt kiinni. De az ily
kummal, semmi nagyszerűvel, sőt tán még inponálóval sem dicsekedhetett mathematikai számitások messze vinnének és rósz vért csinálnának. A
Az egész processio csak ugy szaladt az ember mellett. Az angolokban aemnv fönebb kiszámított szegek egyikére fölfüggesztvén az alaposságot is, ez
szinpadiasság, mi a francziákat ily alkalmaknál kitünteti. Az egész nem vol épületnél az az egy marad dicsérendő, bár mit hozzanak is föl máskép ellene,
méltóság nélkül, de csak azért, mert maguk az emberek sem voltak hián e hogy gót mysticismusának daczára egy talpalatnyi tér sincs benne, mely
tulajdonnak. Csak az egyének által tett benyomás maradt meg az emberben; elégségesen ne lenne megvilágítva. Igazolt aggodalmat költ azonban azon
átalános benyomásról, tömörségről, tetszős színezetről vagy egyöntetűség¬ körülmény, hogy a kirakatok közti átjárat szűknek fog bizonyulni. Nem
ről szó sem lehetett. Egyesek épen csak közszemlére tették ki magukat sigy ugyan minden rész ében az épületnek, de még is sokban, hol épen oly dolgok
az egész összefüggés nélküli valami volt. Az aranypáleza-hordozók például vannak kiállítva, melyek nemcsak a szakembert érdeklik. Mathematikai
kik vállon vitték a hatalom e jelvényét, ugy mentek, mint szolgák szoktak gépek, gyapotpróbák, fanemek átszegései stb sohasem gyakorlandnak nagy
a seprővel, h<i egyik szobából a másikba térnek söprögetni. Francziaország- vonzerőt a térfaló krinolinokra. India, Kanada s az északkeleti csarnok
ban színházba mentek volna, hogy eltanulják, mikép kell csinálni a dolgot sohasem lesznek zsúfolva. Más ez azon osztályoknál, mikben ékszerek, drá¬
A miniszterek és a nagy lordok, csak ugy szaladtak egymásután, minthi gakövek, ezüstnemük, porczellán, bronz, divatezikkek, szobrok és üvegáruk
hálóköntösben lettek volna. S mégis mindez valami kimondhatlan ünnepé¬ lesznek kiállifva. Oda törekszik utriusque generis nagyja apraja s ezen
lyességgel birt, mint a melyet a képviselőházban is tapasztalunk, daczára ponton csakugyan roppant nagy is a tolongás. Hát még akkor midőn a
annak, hogy az urak födött fővel jelennek meg, vagy keresztben hosszában shillinges napok jőnek ! A vidéki angol ember ilyenkor irtóztató egyén
nyúlnak el a padokon. Maga az ügy határoz itt, maga a szem lyiség az, gyanánt lép föl. Mindent oly kitartással néz meg, mely kétségbe ejtiamögötte
mely ellenálhatlanul gyakorolja ránk hatását.
állót; helyéből ki nem tuszkolható, egész lénye oly lapidáris szögletességü,
Verdi az ünnepélyre szintén küldött egy dalt, de el nem fogadták, hogy hozzáférhetlen. Ezen fölül nehéz czizmái hatalmasan meg vannak
miután, mint csöpp veszett volna el a tengerben.
Dr. T.
szegezve.
Remélhető, hogy ezen tőről metszett angol vidékiek, kik a gabnavám
IX.
London, május 12-án.
eltörlése óta mindig azt panaszolják, hogy közel vannak az éhenhaláshoz s
Ki azon szándékkal van, hogy Londont meglátogassa, a kiállítás miatt e mellett kegyetlenül hiznak, a képcsarnok iránt kevesebb fogékonysággal
egy csöppet se siessen. Meg van az nyitva, igaz, de még koránsem egészen. birnak, mint a milyen az ekevasak, fekete retek formájára hizlalt disznók
Május elsejére csak a hajó volt rendbe hozva s ez is csak nagyjából. A mel¬ irányában nyilvánul náluk. — Milyen barbár ez az angol! Az ily mahomet
lék osztályok részint el vannak még zárolva, részint „tilos a bemenet," nagy disznókat befogadja s az érdekes miss Pastrana múmiájától megta¬
vagy a láda- s csomagtorlaszok miatt hozzáférhetlenek; másokban ismét a gadják az entrét. Vagy a civilisatio annyira ment volna már, hogy egy
tárgyak ugyan ki vannak pakkolva, de még göngyben alszanak. A gépezet yorkshirei paraszt Gallait vagy Ary Sheffer műveibe mélyedjen? Minden
osztályában valóságos teremtés előtti chaos uralkodik. A padló szerszámok¬ emberbarátságunk daczára azt reméljük, hogy nincs igy, mert ha igy volna :
kal van elárasztva, a munkások ingujjokkal törlik le arczukról a verejtéket a képcsarnok, mindamellett, hogy 50 láb széles, be nem fogadhatná vendé¬
s a szomszédos étterem egyebet sem mutathat föl egy hosszú, gyalulatlan geit. Itt Angolországban a leggyöngédebb szervezetü hölgy öt óra hoszdeszkákból ósszeábdált asztalnál, mely édes testvére a Betekintsi csárda száig ellehet egy képtárlatban vagy hangversenyben; ily erős idegekkel
kecskelábas buffetjének, csakhogy rajta bor helyet!; termetes sörös hordók magyar hölgyeink alig dicsekedhetnek. Földieimnek, kik ide készülnek,
állnak. A karzatok, hol a szövetek lesznek kipányvázva, üresen ásitoznak azon jó tanácsot adom, hogy a képtárt a reggeli órákban látogassák meg,
le ránk, s inig teljesen el lesznek készülve, még négy hét is bele fog telni, s miután délutánra nagy tolongást jósolhatok.
furcsán esak olvasni e zűrzavar közepeit, hogy a belépti dij azok "számára,
Ha azonban azt kérdezné átalában valaki, miként fogjon hozzá, hogy
kik nem birnak ídény-jegygyd (ennek ára 5 guinea) az első napokban egy rendszeresen járjon el a kiállítás megtekintése körül, nem adhatnék neki
font s csak később, már mint május derekán, lesz 5 shilling. Azután még íe- okos tanácsot. Végre is mindenki csak bizonyos osztályok iránt viseltetik
jebb száll, ugyanis : 19-től 31-ig 2'/ 2 sh., vasárnapokon 5. Jun. 1-től az első érdekkel, s ezekben a katalógus segélyével csakhamar tájékozhatni fogja
tömeg díihlipntf?
döbbentő Viatásfít
hatását ne
ne becsülje
becsülje
négy napon 1 sh., pénteken 2 sh. s szombaton 5 sh. A jómódúak egy napot magát.
' Csak
^ ' azon 1legyen Ikiki,
. : L : Ihogy
„ „a tninsor
a maguk számára akarnak, hogy bizonyosak legyenek a felől miszerint sem oly nagyra és telhetőleg igyekezzék azt leküzdeni. Egy kis bátorság, szor¬
blouseokkal sem kérges munkáskezekkel nem jőnek érintkezésbe s nagy galom, türelem és rendszer, s a szörnyeteg ijesztő volta köddé foszlik.
A hivatalos katalógus szintén készen van már. — Whiting Sydney
önösséggel választák e napot mely sok gyárban, boltban és comptoirban
déltől kezdve már szabad. Hansm azért az angol munkás sem azon ember, urat, e munka összeállítóját, nem tudtuk megirigyelni. A legfáradságosabb,
ki ezen fönakad; eszébe sem jut emiatt megsértődni vagy a válaszfalakat legunalmasabb s legszárazabb lehetett az, ilyet tán még a mythologia vagy

egy értelmes s egyszersmind érzékeny ember, ki ezeket a rombolástól meg
mentse, s ha meg nem vette, legalább valamely könyvtár számára megvál egy könyvvé válnak, a mocsok és hiány épen a könyv közepére esik, mi
tassa, annyival inkább, mivel ezt a legolcs >bb áron megejthette volna, mint¬ leginkább nem illik oda, s ezért legboszuságosabb is.
Hüjh ! nem igy kötöttek a régi könyvkötők mint némely mostaniak!
hogy az emlitett kereskedő urak is — a mint értettem — mázsa számra,
kétségen kivül csekély összeggel vették, holott azon könyvtár a legolcsóbb Ha azok is ugy kötöttek volna, talán egy régi becses könyvünk se volna
most meg. Mondhatják a könyvkötők és könyvnyomtatók : régen a könyvek
• áron is, bizonyosan megért 400—500 osztr. forintot.
Még negyedikszer is bementem ezen jó urakhoz egy csomó ivalaku ritkábbak voltak, de ma többet nyomtatnak, hadd pusztuljanak; ha most is
rósz papírral, hogy még bár néhányat megmentsek az enyészettől; de saj¬ oly tartóst kötnének, nem volna keresetök a könyvnyomtatóknak és könyv¬
nosán kell mondanom, hogy ekkor már a szívességet minden kitalálható ok kötőknek. De ez csak oly önző mentség és kereskedés, mint azé a
nélkül megváltozva találtam, és egynél több könyvet nem kaptam, holmi párisi utczai csizmatakaritóé, ki egy kis ebét arra tanította be, hogy az
urak lábait titkon sározza el, hogy neki annál több keresete legyen.
alaptalan mentséggel távolitván el engem maguktól.
3) A könyvolvasóknál, hogy némely olvasók a másoktól elkért köny-'.
Kitől kapták e jeles könyvtárt, tőlük meg nem tudhattam, s másoktól
végére járni nem érkeztem Akárki volt, ugy his cm, hogy egyike a világ vekkel nem bánnak illő n, hanem vagy soha sem adják vissza (ugy nézvén
legegyügyűbb embereinek. Én aet tartom, hogy a tudományos boltos urak Aszalaiként azokat, mint a fogvájót), vagy későre, vagy elmocskolva és
is hibiztak azzal, hogy árupapirnak vettek dy drága vagyont, mert ez épen szaggatva adják vissza, miután olykor egész vidékeket összevándoroltak;
olyan, minthi az ő fűszereiket valaki azért veanó meg mázsával, hogy vagy pedig még ekkor sem adják vissza, hanem a tulajdonosnak kell azokat
a Barcza térségén elégetvén, az ottan levő faluknak jó illatot gerjeszszen felkeresni. Epén azért van az, hogy bár erkölcsi természetünkben van Cice¬
?elök; vagy a legszebben éneklő 100 forintos eanári madarat megsütné, róként, a szépet nem csak magunknak látni, tudni, olvasni, hanem azokkal
hogy ehessek belőle. Hát nem gyártanak és nem árulnak mindenütt elég másoknak is gyönyört, éldeletet szerezni, hogy igy gyönyörködhessünk a
göngyölő papirt ? vagy a hivataloknál nem lehetne találni és szerezni elég mások gyönyörködésében is : mégis némely embernek az iménti okok miatt
ok nélkül beirt s haszontalan actát, melyeket, mint már hitvány lomot a jó jó szívvel még akkor sem adunk könyvet, midőn azok nekünk a magokéval
könyvek helyett göngyölésre használhatnak ? De ugy hiszem, gondolták : vagy kezöken levő másokéval Örömest szolgálnak; s miért? mert ők nem
Bolthosnak hívták a könyvtulajdonost. tehát borsosboltba velők, Isten hi- jecsülik meg könyveinket, mint mi megbecsüljük az Öveiket
rével! Bár lett volna valamely értelmes ember hírével is, hogy jókor ment
Becsüljük meg hát a könyveket, hazafiak : irók, olvasók, könyvkötők
hette volna meg !
:s könyvárusok! Ezek az emberiség szellemi életének fentartó emlői, ezek
Hazámfiai, könyvszeretők, könyvszerzők, tudósok, papok, mesterek s , hazai tudományos szellem erejének s m-unkásságának örök emlékei. Nete természetes józan eszü magyar nép! Vájjon nem lehetne-e valami módon, íusztitsuk, ne rongáljuk őket, különösen a régi idők ritka vagy épen egyessé
8 nem lehetne-e erkölcsi kötelessége is, a nemzet íróinak s értelmiségének, i rált darabjait tartsuk tiszteletben, a hol föltaláljuk, szerezzük meg magunk
hogy e vandalusi könyvrombolásokat s ebből irodalmunkra háramló szörnyű 'agy tudományos intézeteink számára. A XVI.—XVII. századból még elég
kárt lehető mértékben megakadályoztassa, s a veszélyben levő könyveknek magyar könyv van magyar vidékeinken elrejtve, ismeretlenül : keressük föl,
megszerzésével azoknak nemesebb és czélszerűbb használatára utat mutas¬ szolgáltassuk be a muzeumoknak vagy Akadémiának kivált mi, lelkészek s
son? En az erről való komoly gondolkozásra az időt eljöttnek hiszem, s mig műveltebb földbirtokosok, kik a nép között élünk, hogy ez által is növekedjék
másokat gyakorlatibb tanácsadásra hivok fel, hitem szerint a következő há a múltnak varázsa, szakadjon ki a fegyver azok kezéből, a kik a mi civilizá¬
rom eszköz is sokat tenne e czél elérésére. Ha t. i. a) A meghalt könyvbir- torainkká akarják magukat erőszakkal fölavatni s nemzeti irodalmi művelt¬
Jánosfalvi Sándor István.
tokosok utódai hirlapilag vagy közfelszólitások nyomán figyelmeztetnének ségünket csak tegnaptól akarják számitni.
az iránt, hogy könyveik lajstromát eladás előtt a vidéken ismeretesb tudomá¬
nyosférfiak, tanárok, akadémiai tagok, értelmesebb papokkal ismertetnék meg,
g tanácsot azoktól, kérjenek, kik aztán arra az Akadémiát vagy múzeumain¬
Levelek a londoni kiállításról, *)
kat figyelmeztetnék. Ha b) Ugyanazon irt utón és módon felszólittatnának a
fűszeres és más kereskedők, hogy a hozzájok beküldött könyveket az érintett
V1H.
tudományos férfiaktól való tanácskérdés előtt fel ne szaggassák. Es ha c)
Hirlapilag kijelentetnék az is, hogy a mely boltosnak kereskedéséből taka¬
megnyitási ünnepély tüzetes leírását igérém önnek°dé csak tZt
róképen valami becses könyvnek felszaggatott levele jö köztudomásra, az lésbe A
esnem
az, az általam közlött rend szerint, oly hűséges pontos
olyan a közvélemény előtt megbélyegezve lesz, mint a tudomány és művelődéssaggal ment mert
véghez, hogy minapi utóiratomat alig fogom néhány sTr~)
eszközeit romboló ellenség.
pótolhatni. Inkább episodokra szorítkozom itt s ez oly színezeteit C l
H gYt
Mennyi sok derék és ritka könyvet lehetne csak ez utón is a veszély¬ mázza a ceremóniának, melyek ebben nem is szándékoltatok
mintegy
ostromzár
'
től megmenteni; 8 nemcsak más kisebb könyvtárak, de főleg a mostan fel¬ közönség nagy része orakig várt már s hogy
ö
y Ui3l romza
,
^
állított, s naponkint gyarapítást váró erdélyi múzeum számára is szerezni. ma<rát, mutatlak azon étAlh^i; 1 ^ , 1 ^ 1 , i : i . . . &
Én magam is az utolsó utón Szereztem mintegy ezerötszáz darabból álló
becses könyvtáromnak nagyrészét, főleg pedig annak oly ritka régi magyar
könyvekből álló részét is, melyeket nem mindjárt s mindenütt lehet találni.
S hol kaptam, s honnan szereztem ezeket és több ujabb könyveket
is? Egy-egy haldokló öreg, vagy a könyvek becsét nem ismerő könyvbir¬
tokostól; egy-egy ilyennek özvegyétől vagy más örököstől, gyakran az
elpusztulás pontján : hijjuban tyúkoktól, galamboktól, jászolyban, pajtában
barmoktól beundokitva, vizes kamrák szegleteiben rothadásnak indulva,
vagy egerektől összevissza rágva; egy-egy falusi iskolás gyermek kezében kevésbbé igaz marad, mit irt, mert a ki nem látta, ezel bánatos
a
bemocskolva; egy-egy szegény ember gerendáján, vagy ablaka talpán, szemű angol nók hogy győzik e mérges italt; nem bírnak
kellő fóilómml
egy-egy üvegdugót szakító parasztnő kezében; egy-egy kis asztalkán áruló - a „sziget'- levegőjének emésztő voltáról. - Ann^i a z o l a n bizonyos
falusi örménykereskedőtől stb. stb.Legtöbbet pedig, — mint fönnebb mondva
hogy ez étkezések és itkozások a legnagyobb illemmeí menteiTvéXt
JZ'
volt — városokon a füszerboltosoknál.
csak illemmel de sőt kellemmel, mondhatnám, landparti-szerű j o v l S ' t Z í
De vannak a könyvrombolásnak még némely másféle nemei is :
meg Balzacot ,s kiengesztelte volna ennyi kedélyessé*. Unalomról á
unalomról a
1) A könyvkötőknél, midőn némely családok — tisztelet becsület a hosszas várakozás daczára sem lehetett szó
jóknak — a ktzökre adott nem csak kalendáriumokat és brochureket, (ez
utolsókat talán azért, hogy a vevők annál inkább és hamarább legyenek
kénytelenek beköttetni, ha t. i. volna mindenütt,kivel) hanem még az arany
helyett rézzel aranyozott fél- vagy egész bőrkötésű könyveket is oly csa¬
lárdul kötik be, vagyis aggatják, enyvezik, csirizelik össze a legjobb kötési
árért, hogy azok csaknem a legelső kinyitással szélyel hullanak; továbbá sége
midőn nem ugy és annyi darabban kötik, a hogy a köttető értelmes ember
rombitása., kik hatalmasan rivalogtatták harsonáikat s t ö v i l "
kívánja, hanem még a kronológiai rendbe szedett gyűjteményt, és egy helyre g
aranyban,
melylyel
h.rnöki köntösük himezve volt. A trombitákról ni >g
tartozó füzeteket is szélyelválasztva, hogy több pénzt kapjanak; és végre
midőn némely gyűjteményt nem csak bekötnek, hanem a köttető tiltakozása aranyhimzetű kendők függtek alá a királyné ozimerét á b r á z ó v 7 A i•-, -i'
Zrtul
e józan okosság ellenére is — csak azt nézvén, hogy kivül kézimunkájuknak után következtek mindazok, kik mint váLalkozók, épité s z e k
dezok
számtartók,
igazgatók
stb.
részesek
voltak
az
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szép könyvalakja legyen — ugy elvágják azt erőszakosan is, hogy néha a következett miit birtokos, az épület teréaek tulajdonosa a £ S ' X
r
legritkább és legbecsesebb darabokból nem csak betűk, de egész rendek választmánya s ezek után az állam által az késznek v e - t sí 7 V - f ^i™
6
'
kiesnek. Hajh sok bajom volt nekem az ilyekért.
2) Némely íróknál,könyvnyomtatóknál és könyvkötöknél, midőn könyv¬
veiknek első füzetét, a tárgynak bevégezése nélkül (szó-átmenéssel a követ¬
bb változatit
k
változatait az arczoknak
faji tekintetben. iVil i v
ÖS L l b e r
kező füzet ivére) adják ki, vagy nyomatják s füzetik össze, (ez egészen uj vf-MH L* i'ú"~° a. SZ °H
i a fekete köztársaságának képviseli
találmány .') talán azért, hogy az előfizetők vagy vevők legyenek kénytele¬ kozott! Atakban sokat lehetett volna itt tanulmányozni, ha az e»él yOn •
nek megvenni a fennakadás miatt a következő füzeteket is, — ezáltal azt fantomszeru gyorsasággal nem% )nu lt volna el szemeink előtt. Kezdve c W a
okozeák, hogy az utolsó ív itt elmocskosodván s még gyakran egy-egy lap her Milialyon^es^Dove tanárin, láttunk küldötteket Bahama, Barbadot
le is szakadván : majd midőn gondosabb kötéssel a füzetek összekerülnek s

mimsm
*) Véletlenül elkésett. — Szerk.
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inquisitio sem tudott volna kikombinálni. S mi az ily erőfogyasztó munkák¬
nál a legboszantóbb : a compilator még köszönetre vagy elismerésre sem
tarthat számot, holott minden sajtóhibáért vagy tévedésért csak a szerkesztő
tétetik felelőssé, mely utójára is nem az ő, hanem inkább a 20,000 kiállító
hanyagságának s olvashatlan kéziratának rovására esik.
Dr. T.
X.
London, május 15-én.

Az angol közönség változatlanul marad meg herkulesi phlegmájában
A londoni szobabérlők, bérkocsisok, vendéglősök, kávésok, zsebmetszők s
detail-kereskedők jó „gseftet" fognak csinálni. A megnyitás napján 375,
mondd háromszázhetvenöt zsebtolvajt csíptek galléron, működött azonban
néhány ezer, kiket a tolongásban el nem lehetett fogni, csak szerszámuknak
ropogását hallották, melylyel az óralánczokat csíptetek el;aczélharapófogóval dolgoznak a fiuk. Ellenben kár hallgatni a német tudósítókra, kik leve¬
leikben váltig azt hajtják, hogy ők a nagy nemzet, őket ismerik félre, ez az
egész angol kiállítás is csak német elme szüleménye, ők fedeznek föl min¬
dent s más élvezi a gyümölcsöt, ők fedezték föl Shakespearet is az angolok
számára, az angolok egyátalában nem is egyebek, mint a németek fiai, kik
most megtagadják germán apjukat, és megvicczelik azért a sok pénzért,
mit most Londonba visznek, és igy tovább, a mint ezt tőlük már megszok¬
tuk, írják haza, hogy ez a London most valóságos rablóbarlanggá lesz, min¬
den sógor jól gombolja be nadrágja zsebét, jól nézze meg mit és kinek fizet,
vaspántokkal kovácsolja testéhez az órát, mert máskép ellopják, és igy tine
gratia in infinitum. Nevetséges! Két vagy három millió fonttal több vagy
kevesebb a londoni pénzpiaczon! Tesz is ez valamit! Meg se kottyan benne
és épen nem fogja eszét veszteni miatta. — A német levelezők ernyedetlen
buzgalommal intik az otthonlévőket, hogy az angol most feleségestül gye¬
rekestül egyébre sem készül, mint megcsalni, megnyuzni, megkoppasztani,
megforrázni az idegent.Meg fogják csalni annyi bizonyos, és oly mértékben,
mint a milyenben ő azt maga fogja megengedni, hanem hogy- ily mértéken
túli óbégatással, kinek ártanak inkább, a németnek vagy az angolnak, feles¬
leges magyarázgatni.
Még folyvást kopognak, vernek, fűrészelnek, szögeznek, gyalulnak,
fúrnak, faragnak. Az emelő gépeknek még mindig elég a dolguk, s oly ter¬
heket lóditanak egyik pontról a másikra, hogy a gígások, kik Peliont görditék Ossára, ugyancsak eltátanák szájukat a procedúra fölött. — Törött
ládákból, szalmából, papirból, gerendákból, deszkákból és forgácsokból
valóságos kis Sveicz jött itt létre, és e kis világ fölött szédítő magasságban,
madarak gyanánt, egyes kötelekről a festészek függenek alá, kik e világnak
égboltozatát apró szinpöttyekkel kicsillagozzák. Itt egy óriási tükör ma¬
radványai, amott disjecta membrái egy zongorának, melyet elejtettek és
mely fájdalmas kiáltással sohajtá ki zengő lelkét. Tegnap egy önkénytelen
vandál valami franczía nympha márvány lábujjainak kettejét verte le bot¬
jával. De ez nem csoda, a nymphák már eredet óta törékenyek. Kár törté¬
nik, ez tagadhatlan, hanem ki e leirhatlan tömegeket látja, azon csodálko¬
zik leginkább, hogy csak ily csekély és aránylag ily kevés kár fordul elő.
Elég mára. Jövőre remélhetőleg mind „glédába" lesz már s aztán ön
is rendezettebb tudósításokat várhat tőlem.
Dr. T.

Villám-képek.
A villám, bár egyike a legközönségesebb légtüneteknek, hatására
nézve kétségkívül a legérdekesb s legmeglepőbb természeti tünemény. Van
nevezetesen a villámnak egy oly hatása, mely különösen méltó a természet¬
búvárok figyelmére, s mely még igen kevéssé ismeretes, nem mintha ritkán
fordulna elő, hanem mert eddig nagyon kevés adattal bírunk róla, valószí¬
nűleg azon csekély figyelem miatt, melylyel iránta a természetbúvárok ed¬
dig viseltettek. Ertjük a villám azon sajátságát, hogy az általa lesújtott
áldozat testén ugyanazon hatást képes előidézni, a mit a fényképészet a
papíron : t. i. az áldozat testén a körüllevő tárgyakat lefényképezi. Ujabb
időkben némely lebészek (meteorolog) „Keraunographia" nevet adtak a
TÍllám által előidézett képeknek, s ily esetekről hiteles adatokat gyűjtöttek,
melyek folytán a tény megállapítva s a tudományos világba felvéve lőn. A
mit e tárgyban tudunk, az olasz Orioli előadásainak, továbbá dr. Boudin és
báró d'Hombres-Firmasnak Parisban, és Pocy Endrének, a havannai csilla¬
gász-torony igazgatójának köszönhetjük.
Lássunk néhány hiteles adatot e tárgyban. Leroy 1786-ban közié a
párisi tudományos akadémiával, hogy Franklin többször elmondá neki a
következő nevezetes esetet : „Egy férfiú háza ajtaja előtt állt egy nagy vihar
alkalmával, midőn a villám egy, vele szemközt levő fába lesújtott; ez ese¬
mény után csodálva látták a férfiú mellén a fa megforditott képét, mely
letörölhetlenül volt oda nyomva." — Egy másik, még nevezetesebb esetet
1812-ben Shaw Jakab közié a londoni meteorológiai társulattal. A mondott
évben létezett még Combé Bay helységben Bath mellett egy terjedelmes
tölgy- és diófaerdő, melynek közepében mintegy 3/4 D mfdre terjedő legelő
volt, hol egy vihar alkalmával a villám hat juhot agyonsujtott. Midőn ké¬
sőbb e juhok bőrét lehúzták, mindegyik bőr belső felén a legelőt környező
tájnak tisztán kivehető képe volt látható. „Hozzáteszem még —mond Shaw
— hogy e hely előttem és tanulótársaim közt annyira ismeretes volt, hogy
midőn e juhbőröket nekünk előmutatták, a rajtok lefényképezett tájra azon¬
nal ráismertünk." E bőrök sokáig közszemlére voltak kitéve Bath városban.
— 1825-ben a villám az „II Buon Servo" hajóba sújtott, mely akkor az
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armiroi olasz öbölben horgonyzott. Egy matróz, mely az irbócz alatt állt,
megöletett. Testén, veséje körül, egy lópatkó képét találták, mely nagy¬
ságra tökéletesen megegyezett azon patkóval, mely esetlegesen a villámsujtotta árboczra volt szegezve.
Különösen nevezetes a következő eset, melyből kitűnik, hogy a villám¬
kép épen ugy képződhetik szöveteken, ruhadarabokon stb ,mint az emberek
vagy állatok testén. Az esetről de Bessay mint szemtanú, ekként tudósítja
dr. Boudint : „1830., nov. 14-én, a villám Benatonniére várba ütött a Vandéeban. Másnap a várbeliek egyike egy hölgy ruháján sajátságos rajzolatot
fedezett fel, mely egy széktámla diszitményének pontos másolata volt. E
hölgy emlékezett még, hogy épen ezen széken ült, midőn a villám a várba
sújtott."
Most oly esetet fogunk emliteni, mely a nápolyi tudományos kongressusban (1845.) és a párisi tud. akadémiában (1846. decz. és 1847. jan.)
bővebb fejtegetés- és vizsgálódásnak volt tárgya. 1836. okt. 9-én a villám
egy ifjút Zante mellett agyonsujtott. E szerencsétlen derekán övet viselt,
melyben néhány arany volt. Ez aranyak közül 6 darab az ifjú jobb vállán
kitörölhetlenül volt leképezve. Háromféle, különböző átmérőjű körök voltak
ezek, megfelelők az övben tartott háromféle aranyaknak. A bőr e körökön
belől megtartotta természetes szinét, kivül azonban meg volt feketedve.Azt
hiszik, hogy a villám sújtotta áldozat vérének nagy része van ama képek
létrehozásában; s valóban Arago, Bossut és Leroy, mindazon véleményben
voltak, hogy a villanyos explosio a vért a bőr hajcsövü edényeibe (Capillargetasse) hajtja, s e folyadékot ugy átváltoztatja, hogy maradandó nyomokat
hagyhat maga után. Természetes, hogy ebből még nem lehetne megma¬
gyarázni oly eseteket, a hol vér nem volt jelen; ilyen például az, a mit a
„Kuba-Ztg." 1852-ből beszél : A villám a Sz.-Vincze-ültetvényen egy pál¬
mába sújtott, s ennek száraz levelein néhány fenyüfa képe lőn látható,
melyek a pálmától mintegy 1000 lábnyira voltak. E kép állítólag a legtöké¬
letesebb aczélmetszethez hasonlított.
A természettudomány napjainkban oly gyorsan halad előre, hogy
bizonyára a villám e sajátszerü hatását is nemsokára képesek leendünk
megmagyarázni. így például nemrég Grove, angol természettudós, a villany¬
nyal oly kísérletet tett, mely tárgyunkat meglehetős közelről érinti. Grove
t. i. valami hegyes tárgygyal megkarczolt papirdarabot két sima üveglap
közé helyezett s aztán villanyos explosionak tette ki. Midőn az üveglapok
szétválasztattak, a rajzolatnak nyoma sem látszott rajtok; miután azonban
néhány perczig folysavas gőzöknek voltak kitéve, a rajz a legtisztábban
volt rajtok kivehető.

Egyveleg.
+ {Viadal egy czápával.) A singaporei „Stratis Times" a következő
borzasztó esetet beszéli el: Három amerikai matróz a hajó közelében fürdott, midőn egyszerre egyikök egy czápa által megragadtatott. A szörny
előbb vállánál ragadta meg a szerencsétlent, még pedig oly mohósággal,
hogy szájából a zsákmány kisiklott s a vízből néhány lábnyi magasra felhajittatott. Ekkor a czápa hátánál, majd nyakánál fogva ragadta meg a
segélyért kiáltozót, s vele a víz alá merült, A borzasztó látványnak több
matróz volt a parton szemtanuja, kik azonnal egy csónakot oldtak el a hajó¬
tól, s abba a másik két fürdőt fölvevén, az eltűnt társ keresésére siettek.
Rövid idő múlva a czápa a csónak közelében feltűnt, szájában a megraga¬
dott matrózzal, melyet ugy rázott, mint egy kutya az elfogott patkányt.
A kormányos, midőn a csónak a czápa közelébe ért, ezt csáklyával többször
megsebesité, mig végre eltűnt. Azon hiedelemben hogy a szörnyeteg meg
van ölve, a matrózok visszaeveztek a hajóhoz; azonban még el sem érték
azt, midőn a czápa ismét a vizszinre jött. Most az egyik matróz szigonyt
ragadott, s azt a czápába hajította, mire ez ismét eltűnt, az utána bocsátott
szigonykötélnél fogva, jó darabig magával ragadván a csónakot is; míg
végre egy második csónak is érkezett segítségül, s a czápa végre lándsákkai megöletett. Mialatt a még vonagló czápát a partra kivonták, gyomra
tartalmának, legnagyobb részét kihányta; s midőn gyomrát felmetszették,
:gyéb mcgismerhetlen maradványokon kivül egy 8 font sulyu bádogszelenzét is találtak benne husmaradványokkal. A czápa hossza mintegy 10, a
teste körülete 8—9 láb volt,
4- (Vj találmányu vasúti jelzők.) Turinból irják, hogy egy mérnök¬
tiszt oly vasúti jelzőket talált fól, melyek alkalmazása az éjjeli vonatok
összeütközését csaknem lehetlenné teszik. E találmány szerint t. i. a villany
használandó jeladásra, mely az ellenkező irányból jövő vonat közeledtét tar¬
tós fellobogással árulja el. A találmánynyal eddig tett kísérletek sikerültek,
minélfogva igen kívánatos, hogy alkalmazása minél átalánosabban elteredjen.
+ (A pecsétostyák mérgesek.) Wittstein vegyész figyelmezteti a
pecsétostyák használóit, hogy azokat sohase nedvesítsék szájukkal, miután
kísérletek folytán ugy tapasztalta, hogy ez ostyák némelyike mérges anya¬
gokkal van megfestve. Különösen óv a veres ostyáktól, melyekben ő
majd 42 száztóli ólompirt (minium) talált. Más valamivel világosabb veres
ostyákban 25'/ 2 % ólompirt lelt. A sárga ostya 14% festenysárgát (Chromgelb,) a zöld igen sok úgynevezett zöld czinobert tartalmaz. A kék ostyá¬
ban nem talált mérget, miután ez ultramarinnal festetik, ellenben a világos¬
kék ostyában 6 — 8% ólomfehért lelt. Legczélszerübb a fehér ostyát hasz¬
nálni, mert ez pusztán vizből és lisztből áll.
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TÁRHÁZ.
Indítvány a régiségkedvelők számára.
Néhány nap előtt olvastam egy idegen lapban, hogy egy külföldi tu¬
dós egy munkát ada ki, melyben rövid, dióhéjba szorított életismertetésen
kivül számos, nemcsak történelmi, politikai nevezetességü, hanem a művé¬
szet és tudomány terén elhirült egyének névaláírását (fac-simile) közié.
Csekély véleményem szerint, hazánkban ilyetén munka még nem létezik,
daczára annak, hogy nagyszerű multunkat tartalmazó történelmünk (mely
a korral haladva mindinkább nagyobb kiterjedést nyer), számtalan jeles
hazafival dicsekszik, kik nem csak a harcz mezején és politikai téren, hanem
a művészet és tudomány rögös mezején is kivívták maguknak a közelisme¬
rés és tisztelet hervadhatlan koszorúját . . . Vajmi óhajtandó lenne, hogy
nálunk is találkoznék egy vállalkozó, ki élő és elhunyt jeleseink névaláírá¬
sait összegyüjtvén, azokat, rövid életleirással együtt egy rendszeres, önálló
műben kiadná. Azt tartják, hogy valamint a stylról meglehet ismerni az
embert : ugy irása vonásaiból lehet következtetést vonni az író jellemére
és lelkületére. — Erősen hiszem, hogy ily mű nem lenne czélszerütlen, nem
háladatlan s irodalmunk terén nem csekély ürt töltene be . . .
Szenvedélyem s hő vágyam, régi okleveleket másolgatni s az azokon
előforduló aláírásokat híven utánozni; mi által eszközlém azt, hogy észre¬
vétlenül, csekély fáradozással, számos érdekes okmánynak és névaláírásnak
jövék birtokába, miknek szemlélése mindenkor gyönyörködtetésemül szol¬
gál; de mi e csekély gyűjteményem azon roppant okmányhalmozathoz
képest, mely nem csak az országban, de mennyire honunk eleitől fogva
nemcsak a szomszéd tartományokkal, hanem távolabbi birodalmakkal is
összefüggésben álla, határain kivül is köz- és magán-levéltárakban és ma¬
gánosok szekrényeiben elszórva rejlik . . . Szorgos és egyesült erővel teendő
utánjárás bizonyosan nagyszerű eredményt szülhetne s oly munkát lehetne
teremteni, mely nemcsak jeleseink diesőitéseül, de ösztönül és vezetőül i
szolgálna a történelem tanulásában, különösen a tudnivágyó s lelkesedésre
fogékonyabb fiatalabb keblüeknél . . .
Én részemről eddigi gyűjteményemet, mely számos, czimeres török
aláiráson kivül, a XVI. és XVII. század harczias korszakában kitűnt
egyének aláírását tartalmazza, e czélból a vállalkozó szerkesztőnek szívesen
felajánlom s a körömbeni további gyarapítást is ígérem, főleg ha a kiállí¬
tandó munka jövedelmével valamely hazai jótékony czél előmozdítását is
lehetne eszközölni . . .
Az eszmét megpenditém : a valósitójának óhajtok erőt, — hazámnak
dicsőséget!
Lehoczky Tivadar

Vidéki közlemények.

© (Asbóth Lajos) értesiti a közönséget, hogy lefoglalt „Emlékiratai"
kiadattak. Az első kötet azonnal, a 2-ik egy hó alatt fog az aláiróknak szét¬
küldetni. Az első kiadás 1000 példánya aláirás utján már elfogyott, s a
szükségessé vált 2-dik kiadás nem sokára Heckenast Gusztávnál fog
megjelenni. Szerző egyúttal figyelmezteti a közönséget ,,A hadvezér"
czimü uj munkájára, mely a hadvezér állásán, s a sereg szervezésén kivül,
még főleg a hadműtan elveit fogja tartalmazni; ez elvek az ujabbkori had¬
járatokra lesznek fektetve, melyek 1792-től napjainkig mind le lesznek irva
ez uj műben.
© (Bodor Károly) lefordította Boz Dickens egyik három kötetes re¬
gényét, mely „Nagy remények" czim alatt, Engt 1 és Mandellonál fog meg¬
jelenni. A mintegy 46 ivre terjedő munkának előfizetési ára 2 ft, mely július
végéig a kiadókhoz küldendő be.
© (A Malocsay Ferencz által szerkesztendő „Bécsi heti hirriók") ma¬
gyar és német nyelven, Bécsben jul. 5-én indul meg. Megjelenése napja
minden szombat. Tartalmát jelentések az irodalom, tudomány és művészet
köréből, kereskedelmi, ipari és, mezőgazdasági tudósítások képezendik.
Előfizetési ára egy évre Bécsben 4, másutt 6 ft. A szerkesztő lakása : belvá¬
ros, barátok-tere, 920. sz.
+ (A bácsmegyei Rigicza és környéke helyrajzára,) melynek szerzője
magát „egy rigiczai lakosnak" nevezi, Holub Mátyás, bajai tanár előfize¬
tést nyit 50 krjával. A pénzek Bajára, Jilk Sándor, takarékpénztári pénz¬
tárnokhoz küldendők. A tiszta jövedelem a magyar irói segélyegyletnek
van felajánlva.
+ (Bőrkey Imre, a szathmári „Tárogató" kiadója és szerkesztője) ér¬
tesiti előfizetőit, hogy lapját a szükséges cautio hiánya miatt kénytelen
megszüntetni, s kárpótlásul a „Szatmári Értesítő" czimü lapot fogja küldeni.
/\ (Jeszenszky Danó tudatja,) hogy a B.-Gyarmaton megjelenő vegyes
tartalmú lapot, Madách Imre részvétele nélkül, egyedül ő indította meg.
3{Műkedvelői előadás.) M-Szigeten P. Szathmáry Károly „A tatárok
Magyarországban" czitnü történeti népszinműve, melynek adatását a mar¬
marosi másodalispán, Dobránszky Kornél, betiltotta, a haza érkezett kir. biz¬
tos engedélye folytán t. hó 11-én a magyar irói segélyegylet javára műked¬
velők által nagy hatással adatott elő. A tiszta jövedelem 200 ft, mely öszszeggel a m.-szigeti kaszinó mint az előadás rendezője, a nevezett egylet
alapitói sorába lépend.
O (Uji tervezett magyar folyóirat.) Ormodi Bertalan „Soproni füze¬
tek" czimü, irodalmi, művészeti és társaséleti folyóiratot szándékozik
Sopronbanjun. 1-én megindítani, mely egyúttal a magyar ált. biztosító tár¬
saság életbiztosítási osztályának leend közlönye. Előfizetési ára egész évre
4 forint.

Rimaszombat, május 12. (Jótékony czélu műkedvelői előadás.) Mint¬
Egyház és iskola.
ha valamely sivatagba volnánk dobva, városunkról, mint fehérhollóról, oly
-j- (Az ág. vall. protestáns hitközségeknek,) az utolsó egyetemes kon¬
ritkán lehet ön becses lapjában olvasni; pedig mi is élünk, s szellemi éle¬
tünk sem halt ki; van jeles gymnaziumunk jeles tanáraival. — Szellemi vent határozata folytán f. hó l-ig kellett beküldeni szavazatukat a magyar
élv hiányában sem szűkölködünk. — Ennek bizonysága, azon városunk ke¬ kir. helytartótanácsnál a vallási ügyek előadója, és az egyházi rendből való
belében alakult műkedvelők társulata, mely városunk lelkesb fiai, női, s jegyző-választásra a konvent számára. A bejött szavazatok e napokban lő¬
leányai virágaiból alakult; időnként élvezetdus játékával valódi lelki örö¬ nek felnyitva, s kitűnt, hogy előadóvá Szontagh Kálmán, pesti ügyvéd, ki e
met, élvezetet nyújt a közönségnek. Legközelebb folyó hó 11-ikén az tisztet már ideiglenesen teljesité, 326, — jegyzővé pedig a békési esperes
„irói segély-egylet'1 javára tartatott a negyedik szini előadás, a „Tiszaháti Torkos Károly, 261 szavazattal választattak.
libácska" és a „Nyolczadik pont-' czimü vígjáték; melyről valóban elmond¬
hatjuk, hogy bármely vidéki színtársulatnak díszére válandott volna. Nem
Ipar, gazdasáv, kereskedés.
czélom, némely levelezők szerint a lapok hasábjain szebbnél szebb kifejezé¬
sekben bókokat mondani; mert itt valóban nehéz lenne, egyiket a másik
— (Nyilatkozat a „Kertigazdaság" lap érdekében.) Előfizetőim meg¬
fölibe helyezni, mivel a női személyzet kedves hangja kellemes játékával, a nyugtatására tudatom, miszerint a „Kertigazdaság" lap nem szűnt meg,
közönséget elragadva, a tetszés többször viharos tapsokban nyilvánult. hanem (mint az o. m. kertészeti társulat martius havi értesítőjében eleve
Nem kevés elismeréssel szólhatunk a férfiszemélyzetről is. — Bár a néző tudatám)egy időre fölfüggesztetett az okból, mert hazai pomologiánk rende¬
közönség hasztalan vévé igénybe hangjának erejét, hogy játék végével a zése a társulati kertben egész munkásságomat igényli, mert a társulat ügyei
működő személyzetet egy szívből jövő „Éljen"-nel tisztelhette volna meg administratiójátóli visszalépésemmel annak orgánumát szerkesztenem lehe¬
— a függöny fellebbenése megtagadtatott. — Óhajtottam volna a begyült tetlen és azért, hogy ujabb erőkkel szövetkezve oly szaklapot adhassunk,
összeget megírhatni, de mint a társulat ügyeibe be nem avatott egyén, mely a haladó tudományos művészet követeléseinek, a hazai átalános szakinkább semmit, mint valótlant erről, mit a tisztelt társulat rendezői ná- beli ipar és kereskedés kép viselésének megfelelhessen. Ily ujabb berende¬
lamnál ügyesebben, annak idejében megirandnak.
zéssel szaklapunk még e fél év folytán tovább folytatandja pályáját, s re¬
Városunkat örömhullátnzásban tartja azon hir, miszerint a rokon ménylem, hogy oly szerkesztőt mutathatok be szakbeli t. közönségünknek,
evang. egyház főpásztora, főtiszt. Máday ur egyház látogatást teendő hogy lapunk mellett mint főmunkatárs működni csak örömem leend.
Egyébiránt t. előfizetőim tökéletes kárpótlást nyerendnek választásuk
egyházaiban, 17-én érkezend körünkbe; elfogadására fényes előkészületek
tételnek, tárt karokkal várja az egyház és haza lelkes fiát városunk minden szerint, "újból megjelenendő lapunk következő számában leírandó ajánlat
szerint, miután a gyakorlati munkák mellett meggazdálkodott perczeimet
hű fia. — T.
önálló szakbeli munkák kiadására is fordítom, a mint hogy „A szőlő kerti
Irodalom és művészet.
mivelését" tartalmazó munka, mint a „Kertigazdaság" könyvtárának VI-ik
/\ (Mutschenbacher Viktor „Magyar rhapsodia") czimü zongora- kötete, még e nyár folytán mcgjelenend. — Lukácsy Sándor. A „Kertigazszerzeményére nyit előfizetést, példányonkint 1 ftjával, mely szerzőhöz laság" lap tulajdonos-szerkesztője.
(czukor-utcza 5 sz. a.) május végéig beküldendő. A tiszta jövedelem a pest¬
budai zenede javára van szánva.
Közintézetek, egyletek.
+ (Lövényi József „Az egyetemes szépiró") czimü füzetet irt s adott
© (A nemzeti Múzeum) ismét egy becses tárgygyal gyarapodott. Ez
ki iskolai-s magán-tanitásra, szépirók, kőnyomdászok, vésnökök s atb. szá¬
egy
Magyarés Csehország koronái és czimereivel diszitett ezüstbillikom,
mára. E füzetet, melynek ára 36 kr, még több fogja követni. A füzetben
melylyel Reményi Edét Prágában mulatásakor ottani tisztelői lepték meg,
levő irásminták egyes számokban is kaphatók, darabonkint 5 krért.
TM.
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azon alkalommal, midőn márcz. 22-én a cseh tudósok, journálisták és mű¬ eső Alsó-Görzsönyben történt a mérgezés, — tehát nem Pápán, mint a le¬
vészek a kaszinóban tiszteletére estélyt rendeztek. Ez értékes billikomot a velező irja s nem is P. ügyvéd által, a ki Pápán lakik, hanem annak öcscse
által, ki a fennebb emiitett faluban lakott. Ez már régtől fogva egy Erdélyi
derék művész most a Múzeumnak ajándékozta.
+ (A magyar irói segélyegylet bizottmánya) f. hó 13-án tartotta ren¬ Gábor nevezetű, szintén birtokossal, élt czimboraságban, kivel éjét napot
des havi ülését, melyben jelentés tétetett az egylet ügyének jelen állásáról. együtt töltöttek, de ezen sok együttlét nem is szült jót; ugyanis czimboE jelentés igen örvendetes eredményről tanúskodik; belőle megértettük, hogy rája nejét nem szeretvén — s midőn az, már előbb kisebb mértékben be¬
ajmult hó folytán 30 alapító és számos évdijas lépett az egylet tagjai sorába; adott méreg által lebetegült, barátjával együtt erővel töltöttek bele mérget
ezenkivül egyesek kegyes adományai, s műkedvelői előadások jövedelmei te¬ nagyobb mértékben; amint azt a küzdő szegény asszony a körülöttok va¬
temesen gyarapiták az egylet pénztárát. Aj elén hóban eddig a következő ala¬ lóknak monda. Ez történt még az őszszel; bár a nép alattomban súgott,
pítók jelentkeztek: a pesti „Nemzeti Kör'1 (200ft),az első m. ált. biztosító tár¬ búgott, de szemökbe a gonosztevőknek nem merek mondani. Alig ment ez
saság (1000 ft.), gr. Jankovich Gyula Pozsegából (200 ft), Rimaszombat feledésbe, már újra ily hír járt szájról szájra; ugyanis P. Imrének volt egy
városa (400 ft), Richl József Debreczenből (200 ft), Drágota J. Debreczen- más hitet követő sógora, kit előbb teljesen gyűlölt, de ezen első haláleset
ből (400 ft), Debreczen városa (000 ft). Ezenkivül Debreczen város tanácsa után kibékült, s jó egyetértésben volt vele. Most a tavasz elején tör¬
az általa eszközlött segélyezésekből küldött 420 ftot, a nyitrai műkedvelő tént, hoj^y gaboaát hozatott be sógorával, s haza felé utjokban betértek
társulat 125 ftot, s Laky Adolf, pesti ékszerész adományozott 100 ftot stb. egy kávéházba; de mig sógora künn a szekéren igazitott, addig ők ketten
A nemes czélu intézet már is oly helyzetben van, hogy több iró özvegyét czimborájával a számára hozott fekete kávéba mérget tettek, harmadnap
s elbetegesedett irók it tettleg segélyezhet, valamint több iró árváiról gondos- múlva sógorára a hideg hant borult, ezután egy hétre 3 éves kis fiát küldé
kodhatik. Az egylet javára engedélyezett sorsjáték jegyei nemsokára ki atyja után, később egy hó múlva egy 2 éves ártatlan kis lányt végzett ki a
fognak bocsáttatni, a kezeléssel Szatmáry Lajos, egyletei ideigl. pénztárnok méregkeverő, kinek hirtelen halála a falu elöljáróiban csakugyan végre
bízatván meg, A közönségnek az intézet iránt eddig tanusitott részvéte megérlelé azon gondolatot, hogy vizsgálatot tartassanak. A kis gyermek
felbontatván, arzenikum találtatott benne. A megátalkodott gonosztevő —
legszebb reményt nyújt e tekintetben a jövőre nézve.
bár csak gyanú volt reája — oly szemtelen volt, hogy a vizsgáló orvosokat
A (Az abauj- és tornamegyei gazdasági egyesület választmánya) f. hó pénzzel akarta megvesztegetni; de el is érte az Isten büntető keze, mert
6-án gyűlést akart tartani. Azonban az egylet alelnöke a főispáni helytartó¬ az orvosok megvetvén ajánlatát, a pápai szolgabirói hivatal által elfogat¬
tól levélben értesittetett, hogy a gyűlést felsőbb rendeletből csak kir. biztos ták, czimborája más nap szintén sorsára jutott. A hullák, kiket megmér¬
jelenlétében lehet megtartani; mely levél a választmányi tagok előtt felol¬ gezett, egy bizottmány által megvizsgáltattak. A gonosztevők april 30.
vastatván, ezek azonnal szétoszlottak, s igy a gyűlés elmaradt. Az egylet Veszprémbe vitettek s a méregkeverőket P. anyja és nőtestvére — kik
ügyeit az alelnök, pénztárnok és jegyző intézték el.
szinten a gyanú alatt vannak — követték. — Ezen P . . . Imre már posta¬
4- (A somogyi gaza. egyesület Marczaliban tartott kiállítása) f. hó szekér-rablásért is volt egy izben fogva, s valóban jellemtelen gazember volt
12-én gr. Széchenyi Gyula major-telkén volt rendezve. A pesti anyaegyle¬ teljes életében; mert több izben biztosított gabonáját is elégeté, károsította
tet, Heves, Fehér és Zala küldöttségeit az elnök Jankovich ur fogadta. A ezáltal hazánk legjelesb intézetét. Ezen rettenetes tett elkövetésére más
kiállítás iránt minden tekintetben kitűnő részvét nyilatkozott. Anyakan- nem indította, csupán az, hogy czimboráját nőtestvérével összeházasítsa,
czákért jutalmat nyertek: két göllei lakos az első és második Hunyady-dijt, ki minden gonosztetteinek tudója volt, az által vélte magát legjobban biztovábbá egy csonai lakos pejkanczája 25 ftot, egy negyedfű kanczáért szin¬ tositani, ha családi viszonyba is jő vele; de ez testvérét gyermekeivel nem
tén három dij adatott ki, ugy harmadfű s negyedfű kanczákért, valamint akarta elvenni, s igy érlelődött agyában azon kaján gondolat, hogy saját vé¬
másodfű csikókért is. Szarvasmarha csekély számban, de kitűnő minőség¬ rét, az ártatlan kis gyermekeket megmérgezze s tervének kivitelében ne
ben volt képviselve. Jutalmat mintegy 2'i marhatenyésztő gazda kapott. akadályoztassák; s valóban ki is vitte volna ezen istentelen tettet, ha el nem
Kosokért az első rendű jutalmat 5 db. arany gr. Hunyady József kosa éri az isteni kéz; mert még annyi méreg találtatott nála vizsgálat alkalmá¬
nyerte, ezenkivül még öten 4, 3, 2 db. aranyat. Anyajuhokért gr. Festetics val, hogy 100 emberéletnek is elég leendett. Abból egy szó sem igaz, hogy
György kapta az első dijat. Hazai fajért öten. A sertések gyengén voltak szerelmi viszonyon alapulna az egész eset. — Nagy Dezső.
kiállítva; a mi volt, azok közt a magyar faj nyert elsőséget. Az erdészeti
ágban a dicsőség bullini Inkey Józsefet illette, a ki oly tölgyhasábokat mu¬
— (Tűzvész Gyomán.) Gyoma, máj. 14. Folyó hó 13-án d. u. 2 és fél
tatott be, melyek lábán álló fája 220 éves, 14 öl magas és 5 láb széles. Ez órakor borzasztó szomorú látványnak valánk tanúi, tűz támadván, még pe¬
osztályban gr. Zichy János dicsérő oklevelet kapott.
dig ugyan azon helyen, hol múlt évi nov. 15-én is volt. — A rendkívüli szél
szórta
szét az égő üszköket, ugy annyira, hogy néhány perez alatt 13
A (Az aradi önkéntes polgári tüzoltó-kar) í. hó 18-án negyedévi
főgyülését tarta^ mely alkalommal megválasztattak: századosnak Tedeschi J., ház, s több hozzá tartozó épület lett a tűz martalékává, melyek közül — fáj¬
pénztárnoknak századosi ranggal: Szabó József, főorvosoknak dr. Aradi Ist. dalom — csak kettő volt biztosítva, egyik, a hol a tűz támadt, másik egy
és dr. Darányi János, főhadnagyoknak : Bruimhuber Ford., Dávidházy iskola. — Oltásról kellőleg gondoskodni nem lehetett, mert embereink na¬
Sándor, Csobán Mihály, Papp János, Vásárhelyi Dezső, Limp P á l ; alhad¬ gyobb része tengeri-kapáláson volt, s csak egyedül a kétségbeesett nők ipar¬
nagyoknak : Surányi Simon, Veszély András, Hartmann János, Schor Al¬ kodtak gyermekeik megmentésére; igy történt, hogy egy jó öreganya uno¬
bert, Winkler Vilmos és Barabás Péter. — Hortobágyi Jabab titkár és kája keresése miatt a dúló elem áldozatává lett; most kétségbeesve sirnak
segédtiszt, s Ritt József, tűzi biztos, eddigi érdemeikért századosoknak a szenvedők fedél nélkül maradt lakhelyeik romjai felett. — A kár temérdek,
városunk legszebb része lett semmivé. A mint tudom, városunk buzgó, jó
neveztettek ki.
© (Jászberényben takarékpénztár alakult.) Az egyelőre 500 darabra szivü tagjai oda működnek, hogy a szenvedők kárai—a mennyire lehetséges
határozott 50 ftos részvények már mind elkeltek. E részben a főérdem legin¬ — egyetemlegesen fedeztessenek. — Szives köszönetünket s elismerésünket
nyilványitjuk Endrőd községének; valamint a vasúti és uradalmi tisztségnek,
kább EördÖgh Endre, volt országgyűlési képviselőt illeti.
© (A debreczeni takarékpénztár 1861-ik kimutatásából kitűnik), hogy kik fecskendezőjük czélszerü alkalmazása által jótékonyan működtek. —
az intézet múlt évi összes forgalma 1,525,771 ftot tett. Vagyoni állása Juhász Lajos.
A (Öngyilkosság.) A „Pécsi Lapok" irják, hogy egy földműves fia,
375,645 ft.; tiszta jövedelme 13,387 ft. Jótékony czélokra adott 872 ftot.
mivel apja szántásközben röstségeért megdorgálta, a kocsiról a kötőféket
leoldván, eltávozott s felakasztotta magát.
Közlekedés.
-f- (Rablás.) Nagy-Kikindáról egy rablási esetről tudósítanak, mely a
A (Vasúti ügy.) A Dunafejedelemségek kormánya Bibeszko, Baszsza- minap Bocsáron történt. Ugyanis esti 8 órakor 11 fegyveres rabló rontott
rab, Brankovánnak engedélyt adott egy vasútvonal épitésére, mely a Vul¬ Popovics, volt uradalmi tiszttartóhoz, s őt megverve, pénzét követelték,
kán-szorostól a Zsil völgyén Krajova, Pitest, Tirgovist közelében Bukares¬ még pedig állítólag birtokában levő 5000 ftot. Popovics erre a nála levő
tig, innen pedig Buzeon s Brailán át Galaczig fog vezetni. A vállalkozó 90 ftot átadta, de a rablók ezzel meg nem elégedtek, hanem tovább is ütlekötelezi magát, e vonalat a bánságival Hátszeg felé összekötni s Bukarest¬ gek közt vallatták, sőt nejét is erősen bántalmazták. E közben a szomszéd¬
ből Gyurgyevoig szárnyvonalat építeni. Hasonló engedély adatott Brandais, ságban lakó svábok, hogy a rablókat maguktól elijeszszék, fegyvereiket
Vakershain és Polickoniade uraknak Csernavodáról Bukarest és Brailáig. E udvarukon nagy vitézül elsütögették; mire a gaz haramiák csakugyan meg
vállalat versenytársa lesz az arad-szeben-vöröstoronyi vonalnak s létesülhe- is oldották a kereket, magukkal vivén a 90 ft. készpénzt, hat személyre való
tését megneheziti, mig a Nagyvárad-Kolozsvár-Brassón át viendőt jelenté¬ ezüsteszközt, órát stb.Eltávozásukkor a házi nőhöz így szóltak: „Köszönd,
hogy szerb vagy!" A tettesek ismeretlenek.
kenyen elősegíti.
+ (A Károlyváros-zengi vasútvonal kiépítésére) legfölsőbb helyről
30,000 ft. utalványoztatott a végőrvídéki katonai pénzalapból.
Hl újság?
+ (Vasút.) A lugosi lap irja, hogy a verseczi vasútállomástól egy ol¬
© (A herczegprimás) a mvlt héten indult Rómába; kíséretét tevék :
dalág fog Zimonyba vezettetni, melynek építése még e nyár folytán meg¬
Schirgel kanonok, gr. Nyáry és Meszlényi udv. titkárok és két huszár. —
kezdetnék.
Hir szerint Szaniszló Ferencz, nagyváradi r. k. püspök ur ő excja is eluta¬
Balesetek, elemi csapások.
zik Rómába.
-f- (A nemzeti színház megnyitásának 25-ik évfordulati napja) f. évi
— (A pápai mérgezési eset.) A Vasárnapi Újság 19. számában, olvas¬
ván azon borzasztó" mérgezésről, el nem mulaszthatom, hogy az igazság ér¬ aug. 22-én leend. Valószinü, hogy az „annyi balszerencse közt, oly sok
dekében fel ne szólaljak. A fennebb emiitett számban az átvett czikk nagyon viszály után," bár gyarló lábon, még mindig fennálló nemzeti színház magá¬
regényesen van előadva, s bizonyosan azon tudósító ur, csak fülhegygyei hal¬ hoz méltó diszszel fogja e napot megünnepelni.
+ (Albrecht föherczeg,) kinek közelebb Velenczéből Bécsbe kellett
lott ezen esetről. Én biztos kútfők után a tényt minden változás nélkül elő¬
adom, csupán az igazsághoz ragaszkodva. Pápához mintegy 1 1 '2 órányira volna utaznia, ott hagymázban igen veszélyesen megbetegedett.
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+ (Az idei vizkárosulták számára a helytartótanácshoz beérkezett
-f- (Nagy Lajos, megszökött bankjegyhamisítóról) bécsi lapok azt a.
adományokról) a „Sürgöny" a következő hivatalos kimutatást közli : 1) hirt terjesztették, hogy valahol Magyarországon ismét elfogatott volna, mi¬
Császár Ő Felsége adományozni méltóztatott 20,000 ftot, 2) Pápa ő szent¬ ről azonban az itteni hatóságok eddig mitsem tudnak.
sége 2000 ft., 3) Karolina Auguszta császárné 2000 ft., 4) Albert föherczeg
© (Ismét egy bankóhamisitót fogtak el), ki azonban nem ezreseket, ha¬
300 ft., 5) Egyéb adományok 177,902 ft. 27 kr. és egy 20 ftos kölcsönköt- nem csak szerény 10 kros jegyeket gyártott. A jámbor ember nem más,
vényre szóló igazolvány, 6) Bécs városa részére 205 ft; összesen tehát be¬ mint a Bajorországból bevándorlóit, érdi iskolamester. Már ezelőtt ne folyt : 202,407 ft. 27 kr. és egy 20 ftos kölcsönköt vényre szóló igazolvány. hány héttel elfogták s Mártonvásárra kisérték, honnan azonban sikerül¬
Ez összeg következőleg lőn felosztva : Pestmegye kapott 46,682 ft. 83 krt., vén megszöknie, kedvesével együtt Pestre jött s itt hurokra került.
Tolnamegye 16,014 ft. 76'/ 2 krt, Pozsonmegye 15,837 ft. 38 krt, Komá¬ Székes-Fehérvárott is 8 egyént fogtak el, kik e gyártmányokat forgalomba
rommegye 23,347 ft. 37 krt., Győrmegye 51,041 ft. 40 krt., Mosonymegye I ózták.
9169 ft. 13 krt., Sopronmegye 312 ftot, Fehérmegye 1241 ftot, Biharmegye
-f- (Figyelmeztetésül^) Szigeti Imre, vidéki színigazgató, a „Sz. Hi1388 ft. 17 krt., Aradmegye 12,315 ft. 53 krt., Temesmegye 399 ft. 85 krt., radó"-ban
azon botrányra figyelmeztet, hogy Pástét János és Tóth Antal
Torontálmegye 18,906 ft. 88 krt., s Szabolcsmegye 1400 ftot. Ennélfogva a nevű egyének, a budai népszínház zsebkönyvével vidéken házról házra
megyék 1,140,834 ft. 38 krnyi kár mellett részesültek 198,056 ft. 30% kr- koldulnak, még pedig azon nyilatkozattal, hogy e vállalatukat az illetők
ban. A 6) sz. alatti összeg rendeltetése helyére küldetett. A többi 4145 ft. Budán 600 ftért vásárolták meg. Ez azonban hazugság, mert Molnár szin96 % kr. élelmiszerek bevásárlására lőn forditva, fennmaradt pedig egy 20 igazgató már régebben kinyilatkoztatta, hogy az emiitett egyénekkel semmi
ftos kölcsönkötvényre szóló igazolvány. Az átalános kárt a begyült ado¬ összeköttetésben sem áll.
mányokkal összehasonlitva, minden 100 ftnyi kárra 10 ft. 60 kr. kártérítés
-)- (Csernovics Péter) lOOOftot adományozott aradmegyeiMácsa hely¬
esnék; mivel azonban a vagyonosabbak kárvallásai nem lőnek figyelembe
véve, átalában az árviz okozta károk mennyiségének 25—27 száztólija té¬ ség templomának újra felépítésére.
•+• („Tengerre, magyar/") A déli államvaspálya igazgatósága június
ríttetett meg. Az adományok még mindig folynak be a helytartósághoz.
közepe táján kirándulást készül rendezni Budáról Triesztbe. A szállítási di¬
,® (Elfogott rabló és gyilkos.) Azon egyén, ki a f. hó 1-én Komárom¬ jak a ,,M. Sajtó" szerint, oly jutányosak leendenek, hogy a szerényebb va¬
ból Érsek-Újvárra jövő postakocsit kirabolta s a postakocsist és szabadsá- gyonnal birok is résztvehetnek e sok élvezetet igérő kirándulásban. A
gos katonát meggyilkolta, f. hó 11-én este Érsek-Újváron elfogatott. Neve második hely ára 18, a harmadik helyé 12 ft. lesz oda és vissza. A kirándu¬
Horváth Imre, 1 '/2 év óta érsek-ujvári lakos és szabómester, különben bács¬ lás négy napi tartama alatt az utasok minden költségszaporitás nélkül megkai születésű. Bűntársai, saját vallomása szerint nincsenek. Ő irta az álta¬ tekintendik a világhírű adelsbergi barlangot, s résztveendnek egy tengeri
lunk emiitett leveleket, s ugyanezek segitették elő fólfedeztetését.
kirándulásban Miramareba és Capo d'Istriába. Az igazgatóság mintegy
+ (A londoni kiállításra utazók figyelmeztetnek), hogy Londonban se 600 utasra számit. A rendezők nevei kezeskednek — úgymond a ,,M. Sajtó"
oly egyénekkel, se oly irodákkal összeköttetésbe ne lépjenek, melyek akár — hogy a mulatság magyar zamatu és élvezetes leend.
bel-, akár külföldi lapokban szolgálatukat ajánlják, hacsak ezen egyének és
..•; (Azon gránit-emléket,) melyet ezelőtt két évvel gr. Nádasdy Fe¬
irodák hitelességéről tökéletesen meggyőződve nincsenek.
rencz és Thaly Kálmán a pesti fiatalság megbizása folytán, a svábhegynek
A (Halálozás.) Dabasi Halász Sámuel, a mezőföldi ref. hitvallásuak ,,Széchenyi-hegy'-gyé lett elnevezése alkalmából készíttettek, — csak f*
volt egyházmegyei főgondnoka, 85 éves korában elhunyt. Halála által ismét hó 15-én állíthatták fel az illető helyre, a Széchenyi-hegy egyik legmagasb
egygyel megritkult a jeles hazafiak s emberbarátok sora. Áldás hamvaira! ormára. E tekintetben különös elismerés illeti Emich Gusztávot, ki mint az
© (Székes-Fehérváron állandó színházat terveznek.) Az ottani takarék¬ illető orom tulajdonosa, nemcsak az emlékkő árának még ki nem fizetett
pénztár közelebb tartott közgyűlése alkalmával bizottmányt nevezett ki, felerészét sajátjából pótolta, hanem a 60—70 mázsás emléknek a magas
mely a színház tervét elkészítse, s véleményes jelentést tegyen.
hegyoromra felszállittatási és felállittatási költségeit is magára vállalta.
•+• (Öngyilkosság és még valami.) Debreczenből irják a „Magyaror¬
A (Zágrábban is vízvezetéket) akarnak létesiteni a Ribnica nevű for¬
szágénak, hogy Nagy József, városi tanácsnok f. hó 1-én ereit borotvával rásból, mely a legszárazabb időben is képes, óránkint 30,000 akó vizet szol¬
felvágta s meghalt. Egy másik uj tanácsnokot, Angyalosi Pricz Mihályt gáltatni.
pedig a nagy erdőn megverték.
A (A levélsikkasztó Kallabról) még mindig tudnak a lapok érdekes,
•4- (Szörnytehén.) Darmstadtban egy kétfejü tehenet bámulnak, mely sőt borzasztó részleteket közölni. Ilyen a sok közt a következő is : Bécsben
egyik fejével eszik, a másikkal iszik; egyikkel bőg, mig a másikkal, füleit múlt évi októberben egy fiatal jogász önkezével vetett véget életének, mert
leeresztve, a földre bámul. A tehén jelenleg két éves.
hazulról semmi hirt nem kapott s rendes élete daczára adósságokba ke¬
A (Brassóban a gázvilágitás életbeléptetése) annyi, mint bizonyos. A veredett, miket többszöri sürgetése daczára sem fizetett ki vidéken élő a
gazometer felállitására társulat ajánlkozott azon esetre, ha 1200 láng bizto¬ elég vagyonos apja. Most kiderült, hogy mind a fiu sürgető leveleit, mind
sítva leend. Eddigelé már több mint 1000 láng van biztosítva. Ugyancsak apja küldeményeit Kallab sikkasztotta el. A sikkasztás fölfedezése óta a
Brassóban f. hó 5-én oly nagy vihar volt, a minőre e században még nem szerencsétlen apa fiának két levelét vette már, de föl nem meri azokat bon¬
emlékeznek.
tani. Ez a második emberélet, mely tudomásunk szerint az elvetemedett le¬
— Csiliz-Radványról (Komárom) irják : A múlt év sept. 1-ső nap¬ véltolvaj gazságának áldozatul esett.
ján községünk csak nem egészen porrá égett, minden behordott takarmány¬
+ (Az orosz kölcsön a külföldön) oly jól ütött ki, hogy 128 millióval
nyal s gabonával együtt. — Földes uraságunk ifjú Némethujvári gróf irtak alá többet, mint a mennyit a kormány igénybe vett. Ilyesmivel nem
Batthyány József a múlt évben vette által a gyámságtól ezen birtokát, és minden állam dicsekhetik.
a legelső, néhány ezer ftra menő, egy egész évi árendáját ezen szerencsétlen
kárvallottaknak szives volt elengedni : miért is a hálás nép ezer áldása ki¬
— (Adakozások). A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten
séri s kívánja hogy tartsa meg az ég a haza javára. — Közli Marton István. beküldetett :
-f. (Az első át. magyar biztosító-társaság) életbiztosítási ügynökül
A magyarországi vizkárosulták számára : Görgetegről a ref. egy¬
Pest-Budára ujabban Pollák V-t nevezé ki.
ház néhány tagja Kovács József lelkész által 4 ft. — Aranyos-Maróthról
A (A „Magyarország" sajtóperében hozott katonai törvényszéki ítéle¬ Spur Ferencz közbirtokos által az ottan vidéken bejött adakozásokat, u. m.
tet) az országos hadi főparancsnokság azon változtatással hagyta jóvá, hogy a kis-tapolcsányi járásból 83 ft. 24 kr.; az aranyos-maróthi lakosoktól 4 ft.
a kiadó Vodianer Fülöpre kimondott 4 heti fogságot 8 napi fogságra szál¬ 76 kr., az itteni izraelita községtől 2 ft., együtt 90 ft. (Az egyes adakozók
lította. A kiadó az 1000 ftot pénzbirságnak 3 nap alatti lefizetésére köte- nevei igen olvashatlanul küldettek be.)
leztetett. A lap ideiglenes vezetését Pompéry helyett, ki Budán már meg¬
Összesen 94 ft.
kezdte fogságát, Greguss Ágost, a „Magyarország" egyik munkatársa
Az eddigi közlésekkel együtt begyült összesen 2089 ft. 16 kr.
vállalta el.
© (Francisci Adolf, nagyszombati ügyvéd) saját és fivére nevében ki¬
Nemzeti színházi napló.
jelenti, hogy a Budapesten megjelenő tót újság szerkesztőjével Francisci
Jánossal semminemű rokonságban nem áll; egyszersmind fölkéri a hazai
Péntek, május 16. Tóth Józsefné föllépteül : „Tarquin és Brutusok."
lapokat, hogy midőn a tót újság szerkesztőjét emlegetik, tegyék hozzá ke¬
resztnevét is, nehogy valaki a Francisci Jánost megillető tiszteletből rá is Eredeti szomorujáték 4 felv. Irta Tóth Józsefné. Néhány év előtt, midőn e
darab először színre került, képes volt egy kis hatást előidézni, de két-háhárítson valamit.
romszori adatása után oda került, a honnan nagyon ritkán van egyik vagy
ar
A (M kó Károly egyik remek festménye , a „Vihar") Jaquemare, másik darabra nézve feltámadás. A jelen mű is kétségkívül csak a szerző
bécsi keztyü-gyáros birtokában lévén, miután ennek összes vagyona rövid kedvéért részesült a szellőztetés szerencséjében, ki ez este mint vendég lé¬
időn el fog adatni, bécsi ügyvéde, mint jó magyar érzelmű ember figyelmez¬ pett föl; azonban sem a darab, sem a szerző vendégszereplése nem birt fel¬
teti a Markó-féle képek megvételére alakult egyletet, hogy a nevezett tűnőbb érdeket gerjeszteni.
képet, melynek ara 2000 ft., mig lehet, siessen megszerezni. Igen óhajta¬
Szombat, május 17. Artőt Desirée k. a., a párisi nagy opera első éne¬
nok, hogy a dolog sikerülne, csak az a baj, hogy a többi Markó-képek árá¬ kesnőjének
föllépteül: „A sevillai borbély/' Vigopera 2 felv. Rossinitól. A
fc
nak is eddig alig gyül be fele, közadakozás utján.
vendégművésznő első föllépte minden tekintetben igen jól sikerült. A szín¬
A (Hangok távirása.) Friedrichsdorfban valami Reis nevű egyéniség ház a bérletszünet és fölemelt helyárak daczára egészen megtelt, s a venfeltalálta volna, hogy valóságos hangokat is lehet távirni. Találmányáról dégmüvésznőt a közönség zajos tapsokkal és egy diszes virágbokrétával
közelebb Frankfurtban előadásokat fog tartani.
tisztelte meg. Hangjának sem ereje sem terjedelme nem nagy, de hajlékony¬
A (A pécsi takarékpénztár választmánya a duna szekcsöi tűzkárval¬ sága, melylyel szerepének legkisebb árnyalatát is hiven ki tudja fejezni,
lottaknak) 100 ft segélypénzt szavazott meg, s egyúttal több kérelmezőnek meglepő, elragadó. A sikert, melyet aratott, s mely a sűrűn megújult tap¬
10,000 ft kölcsönt határozott kiadatni.
sokban nyilvánult, egyedül művészetének hatalmával vitta ki, külalakjának
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Ili:

6030. GffrgeteK. K. J. Az arczkép elébb-utóbb közöltetni fog, fókép ha am,
«emmi része sem lévén a tetszésnyilatkozatok előidézésében, melyek annál
őszintébbek és lelkesebbek voltak, minthogy a franczia énekesnő szerepének derék intézet újrafelállítása csakugyan sikerül. A közreműködést szivetea veszszük.
Szeged G. A levél végén közlött gyilkossági eset egyes részleteinek megszavalati részét magyarul volt szives előadni. A többi szerepek szokott mó¬ irására 6031.
kérnök meg önt, ha terhére nem esnék.
don voltak képviselve, kivéve „Almavivát," melyet ezúttal Pauli tetszéssel
6032. Juhász élet. Viola, viola. Künn a mezon elfurulyázni, jó lesz. Ennél roszabb
énekelt.
népdalokat is olvastunk már.
6083. Hozzád megyek. Nem hiszszük, hogy akadályokra találna. A „levelezést'
Vasárnap, május 18. „Szökött katona." Eredeti népszínmű 3 felv. Szig¬
ligetitől. Füredi megint visszakerült a népszínművekhez, mi által ezek uj nagy érdekkel olvastuk s adjuk.
6034. Álom, álom, édes álom. Gyarló kísérlet.
érdeket nyernek. Népdalait nagy tetszéssel hallgatá most is a közönség.
6035. Egy m a g y a r apa. Jelen viszonyok között nem adható.
Hanem miért öltöztetik azokat, a magyar bakákat holmi meklenburgi zsan6036. Martos. S*z. J. A 18. számot elküldtük
dár uniformisba? Ha már nem szabad a cs. hadsereg egyenruhájában töllépni,
6037. H..M.-Vásárhely. Sz. F. A kivánt küldeményt útnak indítottuk.
6038 Zala-Egerszeg.H.Gy. Tőrhiány miatt csupán azon adakozások jegyzékét kö¬
lehetne talán valami hozzá hasonló ruhát találni. Hiszen vannak szinpadi
zöljük, melyek egyenesen lapunkhoz küldetnek, Az illető helyen, a hovafelküldték önök,
huszárjaink is.
úgyis kihirdetik, vagy tán már eddig meg is tették.
Hétfő, május 19. „Hamlet."Szomorujáték 5 felv. Shakespearetöl.Végre
6039. Puszta. A közlést megérdemli. Kertll-e rá a sor és mikor? azt megmondani,
ismét láthattunk egy shakespearei darabot, ötödfél hó alatt a másodikat. nem vsgyunk eléggé mindentudók.
6040. Gyermekkor. A „vadállat" nem hatott ránk kellemetlenül, sőt reményekre
Hogy a világ legnagyobb drámaírójának művei oly ritkán kerülnek színpa¬
dunkra, azt azzal szokták menteni, hogy a shakespearei daraboknak nincs jogositott ön iránt. De hadd maradjon még rejtve a világ szemei előtt.
közönsége; mi azonban ez este az ellenkezőkről győződtünk meg, mert a
karzat tömve volt, a földszinti nézőhely és a zártszékek is szépen megteltek,
SAKKJÁTÉK.
csak a páholyok tátongtak a nagy ürességtől. A mi az előadást illeti: a leg¬
126-ik számú feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán).
szigorúbb műbiráló is kénytelen elismerni, hogy Egressy, mint „Hamlet,''
nagyszerű, minden szava, minden mozdulata valódi gyönyört nyújt a maga¬
Sötét.
sabb műéi vekre fogékony sziveknek. Ha játéka valami kívánni valót hagy
fenn, az nem művészetének, hanem inkább egyéniségének volna felrovandó
mely egy vagy más tekintetben nem egészen bir e szerepnek megtelelő tu¬
lajdonokkal. Egressy után a legtöbb dicsőség mindenesetre Felekinét illeti
ki mint „Ophelia," szintén elragadó szépen játszott.
Kedd, május 20. „A kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét irta Császár
György.
Szerda, május 21. Először : „Mig a férj távol van." Dráma 2 felv. Seri¬
be után fordította Feleki M. „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1 felv
A franczia dráma szerzője kissé kegyetlenül bánik ugyan a nőkkel, azonban
azt mégis elérte, hogy folytonos érdekeltséggel hallgatta végig darabját a
közönség. A Felekipár ismét két jó szerepre tett szert.
Csütörtök, május 22. Artot Desirée k. k. második fóllépteül : „A sevil¬
lai borbély." Vigopera 2 felv. Rossinitól.

Bndai népszínház.
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Május 16. Népelőadásul : „Özvegy és -proletár," és „Rendkívüli elő¬
adás/' egy-egy felvonásos vígjátékok, s a „Bányarém" utolsó felvonása.
Május 17. Dósa jutalmára, először : „Kézműves mint fejedelem." Tör¬
a b c
d
e
i
g
téneti bohózat 3 szakaszban; irta Feleki Miklós Ugy hiszszük, hogy szerző
Világos.
ez uj művét nem mint bohózatot irta, s csak akkor nevezte el bohózatnak,
Világos indul, e 8-ik lépésre matot mond.
midőn vele már elkészülvén, nem tudta, a színművek melyik neméhez so¬
rozza, így keletkezhetett a „történeti bohózat" elnevezés, talán ad notam :
A 121-ik számú feladvány megfejtése.
„történeti népszínmű;" ezáltal szerző a színművek egy uj nemét alapította
(Engel Imrétől Pesten.)
volna meg, de azért a fennebbi darabot nem tartjuk bohózatnak, a nélkül
Vüagos.
Sötét.
azonban, hogy akár a drámák, akár a népszínművek vagy vígjátékok közé
1) B h 4 — f 4 :
g 5 —f4:
sorozhatnók. A darab meséje azon időben játszik, midőn Apafi Mihály még
2) V b 6 - e 5 : +
Hb7-c5:
Ebesfalván, mint egyszerű nemes élt. Czime azon eseményre vonatkozik,
3)Hc4-b6f
K d 5 —d6
midőn Ali, a „kimondhatatlan" basa, a zultán parancsából Erdélybe tör,
4) F e 3 - f 4 : £
Kemény János fejedelmet elűzendő ; a basa egy szíjgyártót emel a fejedelmi
Ilelyesen fejtelték meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárá
székbe, ki e kitüntetést eleinte el Is fogadja, később azonban, midőn a mél¬ Meszéna István.— Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly.
tóságával járó kellemetlenségeket is érezni kezdi, leköszön, és maga helyett — Parabutyban : Rothfeld József. — Andráshidán : Lukács Károly. — Török-SzentMiklóson : a kaszinó-egylet. — Pesten : Cselkó György. — Jánosiban : Keszler István. —
Apafi Mihályt ajánlja, kit aztán a basa ki is nevez a fejedelmi székre. Az uj B.-Újvároson
: Kovács Lajos (a 120-at is). — Nagy-Körösön : Nemcsiek Lórincz.
darab, bár egyes komikus jelenetei a szépszámú közönséget megnevettették,
nagyobb hatást nem bírt előidézni. A czimszerepet a jutalmazott adta, kit
kilcptekor a közönség tapsokkal fogadott; egy koszorú is repült lábaihoz.
Dósa jól adta szerepét, de midőn a magát süketnek színlelő basát szemtől
0 Nap¬
Holdszemben megátkozza, beszéde kelleténél hangosabb volt, ugy hogy csak
Katholik. és Protest. Gőr.-orosr Izrael,
IIÓbeszéde tartalmából tudtuk meg, mikor akarta magát a basával megértetni.
napt.
naptár
kelet |! nyűg kelet
naptár
hetiuap
De egyátalában nem értettük a szíjgyártó bátorságát, hogy a basát, bár
süketnek hitte is, meg merte átkozni más törökök jelenlétében, kik urokat,
6.
Május (ó) Ijar
Május.
ha maga meg nem értette volna is, bizonyára tudósitandották az átokról.
U
25
Orb.
13GR.Glic.
"Ez azonban nem Dósa hibája. Harmath Emma csinosan énekelt. Virágh 2 5 Vasár. E S H o g . O r . E R. Örs
40
26 Ágo
Kereszt- Márvány 14 Izidor
igen jó zsidó volt, azonban „diák" szerepe egészen elmaradhatott volna, már 26 Hétfő
10
lő
Pacomius
27
Ján.
járó
Kálv.Ján
27
Kedd
t. i. a szerző jóvoltából.
45
28
Vil.
16
Tivadar
Vilmos
napok
28 Szer.
28
Május 18. „Marosa, a huszárok markotányosnéja." Katonai énekes 20 Csőt. Áld. csiitör. Ál. csitt. 17 Áld.csüt. 29 Máx
18|l 9
1 S R.
Ferdinánd k. Nándor 18 János D.
30 Pént.
játék 2 szakaszban.
15IÍ10
2 39S
Gyöngy. 19 Patrik
Petron.
Ang.
31
Szomb.
Május 19. „//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felv.
Holdnegyed : • Ujhold 28-án, 4 óra 42 perez este.
Szigligetitől.
Május 20. „Házassági három parancs." Vígjáték 3 felv. Szigligetitől.
TARTALOM.
Május 21. A pesti jogászsegélyző-egylet javára, műkedvelők által :
„A sok jó barát." Vígjáték 3 felv. Irta Sardou. A színház egészen megtelt.
Madách Imre (arczkép) — Szilágyi Mihálynak szomorú dalai török rabságában'
Thaly Károly. — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór. — Természettani kateA műkedvelők közt Tóth József és Toldy István tüntették ki magukat.
Május 22. Libera Gizella jutalmára : „Létorieres vicomte." Vígjáték kismus. — Képek a hazai népéletből. XIX. (képpel). — Tengerszem a Kárpátokon
6J
(képpel). — Azoknak, kik a könyveket meg nem becsülik (vége). Jánotfalvi Sándor
3 felv.
ván. - Levelek a londoni kiállításról. VIII., I X , X. Dr. T. - Villámképek.- Egy-

Szerkesztői mondanivaló.

veleg. — Tárkáz : Indítvány a régiség-kedvelók számára. Lehoczky Tivadar.
Vidéki
közlemények. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ip» r : gazdaság, keres¬
6029. Makó. Az egyesült szabó-ezéh tisztelt elöljáróságának. — Átnéztük a hoz- kedés. - Közintézetek, egyletek. - Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. _ M i
lánk beküldött adakozások 1860., 1861. és 1862. évi lajstromait, de azokban, valamint a újság? — Nemzeti színházi napló. - Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló.—
kiadó-hivatal postakönyvében is, a kérdezett 40 ftnyi adakozásnak semmi nyoma sem Sakkjáték. — Heti naptár.
találtatik. Azt kellene most pontosan kipuhatolni : mikor, mi utón, ki által s kinek kül¬
detett az összeg — ha csakugyan elküldte az illető ur ?
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

22-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

Pest, június l-jén 1862.
A Vasárnapi Ujsajt hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai UjdonsáRokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem utcza 4. szám) bérmentve utasítandó(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Conte Domini Vincze,
a fiumei t e n g e r é s z i s k o l a igazgatója.
Hogy hazai közlekedési eszközeink szaporodtával, a gazda¬ mélet sokszor száraz, de szelídebb oktatásait állítani — egyes nagy
sági, kereskedelmi és iparviszonyok tökéletesbülésével, szóval : tehetségek kivételével — nagyobb átalánosságban csak a közel¬
anyagi érdekeink emelkedésével a hozzánk legközelebb fekvő ten¬ múltban váltak hajlandóbbakká.
gerpartra, a mi szeretett Fiuménkra fordul mindinkább a közfi¬
A tengerészeti ismeretek rendezésében az első sikeresb lépése¬
gyelem, s vasúti rendszerünknek ez képezi egyik legohajtottabb ket a múlt század vége felé a francziák tették, kiknek példaadása tört
czélpontját : — azt mindenki igen természetes dolognak fogja utat a többi müveit hajózó nemzeteknél is. A hozzánk legközelebb
tartani, mely bővebb magyarázatot nem igényel. Tudja azt min¬ eső fiatal osztrák tengerészetnek mindenesetre legkevesebb mddja
denki, hogy a magyar termesztőnek és kereskedőnek tengeri ki¬ volt, e téren kiváló haladást tanúsíthatni. Voltak ugyan itt is tel¬
kötőre igen nagy szüksége van, s hogy a fiumei ut a legközelebbi, jes elismerést érdemlő kitűnőségek, minő példuál egy Grassi, egy
mely bennünket a világkereskedés piaczára vezet, s hogy ennél¬ Fincati; azonban azon műnek létrehozása, mely a hajózást illetőleg
fogva nagyon szükséges, ha e tengeri város helyi viszonyaival, a tapasztalás adatait biztos alapelvekre állítja, s belőlök egy összszellemével, intézeteivel s embereivel minél közelebbről megismer¬ hangzatos egészet alakít, melyben gyakorlat és elmélet karöltve
kedünk. — E szükségérzetnek aka¬
járnak, ez Doimni Vinczének ma¬
runk némi kis mértékben megfe¬
radt fenn, azon férfiúnak, kinek
lelni most is, midőn a jelen arczkép
méltatására szántuk e rövid so¬
birtokába juttatjuk olvasóinkat.
rainkat.
Engedelmet kérünk, hogy mondan¬
Conte Domini egy ős velenczei
dónkat kissé távolabbról kezdjük.
család nemes ivadéka. A haditenMig a mennyiségtan s a mügerésziskolai pályát Velenczében
tani eszközök a fejlődésnek nagyobb
végezte, néhány évet, mint tenge¬
fokára nem emelkedtek, addig a
résztiszt különböző hadi hajókon
tengerészeti ismeretek, századok
töltött; később a velenczei hadi
hosszú során át, csupán azon ada¬
tengerésziskola tanárává hivatott
tok összegyűjtésében s gondos fel¬
meg, majd a fiumei keresdelmi
használásában állottak, melyeket a
tengerésziskola tanárává nevezte¬
puszta tapasztalás nyújtott. Hogy
tett ki. 1852-ben állította fel Fiú¬
ezen, csupán tapasztalásból meriméban azon tengerészeti és keres¬
tett nyers ismeretek, rendszerezés
kedelmi magántanodát, melyről e
nélkül, darabosan felhalmozva, mily
lapok múlt évi folyamának 19-ik
kevéssé lehettek kielégítők azokra
számában bővebben szólani szeren¬
nézve, kik a bősz elemek elleni csa¬
csénk volt. — Munkás életét a ten¬
tákat a tenger végetlen birodalmá¬
gerészeti tudományok buvárlásában, szabatos tudományos nézetek
nak és terjesztésének szentelve, —
vezérlete nélkül kényszerültek
több kisebb nagyobb ez érdembeni
megküzdeni; mindenki elgondol¬
értekezésein kivül, — két önálló
hatja. S e korszak mégis igen soká
becses munkával gazdagította a
tartott. Mert a tengerészpályának
tengerészeti irodalmat, Az első :
a gyakorlati élet küzdelmei közt
Compendio di cognizioni nautiche
edzett s tapasztalásokban tagad(1858) és a második : Lezioni di
hatlanul igen gazdag emberei, ne¬
manovra navale (1862). Ez utóbbi
mes feladatuk teendőit rendszer és
az a mű, melyre fönnebb vonat¬
szabályok szerint a tudomány szi¬
koztunk, s mely a maga nemében
gorához alkalmazni s a tapasztalás
az osztrák (mondhatnók egyszers¬
sokszor igen ingatag és nyers uta¬
mind, — az olasz) tengerészeti iro¬
sításai mellé vagy helyébe az eldalomban kortalkotó jelenségnek
C O N T E D O M I N I
V I N C Z E .

