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semmi része sem levén a tetszésnyilatkozatok előidézésében, melyek annál 
őszintébbek és lelkesebbek voltak, minthogy a franczia énekesnő szerepének 
szavalati részét magyarul volt szives előadni. A többi szerepek szokott mó¬ 
don voltak képviselve, kivéve „Almavivát," melyet ezuttal Pauli tetszéssel 
énekelt. 

Vasárnap, május 18. „Szökött katona." Eredeti népszínmű 3 felv. Szig¬ 
ligetitől. Füredi megint visszakerült a népszínművekhez, mi által ezek uj 
érdeket nyernek. Népdalait nagy tetszéssel hallgatá most is a közönség. 
Hanem miért öltöztetik azokat, a magyar bakákat holmi meklenburgi zsan¬ 
dár uniformisba? Ua már nem szabad a cs. hadsereg egyenruhájában töllépni, 
lehetne talán valami hozzá hasonló ruhát találni. Hiszen vannak szinpadi 
huszárjaink is. 

Hétfő, május 19. „Hamlet."Szomorujáték 5 felv. Shakespearetöl.Végre 
ismét láthattunk egy shakespearei darabot, ötödfél hó alatt a másodikat. 
Hogy a világ legnagyobb drámaírójának művei oly ritkán kerülnek színpa¬ 
dunkra, azt azzal szokták menteni, hogy a shakespearei daraboknak nincs 
közönsége; mi azonban ez este az ellenkezőkről győződtünk meg, mert a 
karzat tömve volt, a földszinti nézőhely és a zártszékek is szépen megteltek, 
csak a páholyok tátongtak a nagy ürességtől. A mi az előadást illeti: a leg¬ 
szigorubb műbiráló is kénytelen elismerni, hogy Egressy, mint „Hamlet,'' 
nagyszerű, minden szava, minden mozdulata valódi gyönyört nyujt a maga¬ 
sabb műéi vekre fogékony sziveknek. Ha játéka valami kivánni 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. Scri¬ 
be után forditotta Feleki M. „Eljegyzés lámpafénynél." Operette 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 népszinház. 
Május 16. Népelőadásul : „Özvegy és -proletár," és „Rendkivüli elő¬ 

adás/' egy-egy felvonásos vígjátékok, s a „Bányarém" utolsó felvonása. 
Május 17. Dósa jutalmára, először : „Kézmüves mint fejedelem." Tör¬ 

téneti bohózat 3 szakaszban; irta Feleki Miklós Ugy hiszszük, hogy szerző 
ez uj művét nem mint bohózatot irta, s csak akkor nevezte el bohózatnak, 
midőn vele már elkészülvén, nem tudta, a szinmüvek melyik neméhez so¬ 
rozza. Igy keletkezhetett a „történeti bohózat" elnevezés, talán ad notam : 
„történeti népszínmű;" ezáltal szerző a szinmüvek egy uj nemét alapitotta 
volna meg, de azért a fennebbi darabot nem tartjuk bohózatnak, a nélkül 
azonban, hogy akár a drámák, akár a népszínművek vagy vígjátékok közé 
sorozhatnók. A darab meséje azon időben játszik, midőn Apafi Mihály még 
Ebesfalván, mint egyszerü nemes élt. Czime azon eseményre vonatkozik, 
midőn Ali, a „kimondhatatlan" basa, a zultán parancsából Erdélybe tör, 
Kemény János fejedelmet elűzendő ; a basa egy szíjgyártót emel a fejedelmi 
székbe, ki e kitüntetést eleinte el is fogadja, később azonban, midőn a mél¬ 
tóságával járó kellemetlenségeket is érezni kezdi, leköszön, és maga helyett 
Apafi Mihályt ajánlja, kit aztán a basa ki is nevez a fejedelmi székre. Az uj 
darab, bár egyes komikus jelenetei a szépszámu közönséget megnevettették, 
nagyobb hatást nem birt előidézni. A czimszerepet a jutalmazott adta, kit 
kilcptekor a közönség tapsokkal fogadott; egy koszoru is repült lábaihoz. 
Dósa jól adta szerepét, de midőn a magát süketnek szinlelő basát szemtől 
szemben megátkozza, beszéde kelleténél hangosabb volt, ugy hogy csak 
beszéde tartalmából tudtuk meg, mikor akarta magát a basával megértetni. 
De egyátalában nem értettük a szíjgyártó bátorságát, hogy a basát, bár 
süketnek hitte is, meg merte átkozni más törökök jelenlétében, kik urokat, 
ha maga meg nem értette volna is, bizonyára tudósitandották az átokról. 
"Ez azonban nem Dósa hibája. Harmath Emma csinosan énekelt. Virágh 
igen jó zsidó volt, azonban „diák" szerepe egészen elmaradhatott volna, már 
t. i. a szerző jóvoltából. 

Május 18. „Marcsa, a huszárok markotányosnéja." Katonai énekes 
játék 2 szakaszban. 

Május 19. „//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felv. 
Szigligetitől. 

Május 20. „Házassági három parancs.1' Vigjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Május 21. A pesti jogászsegélyző-egylet javára, műkedvelők által : 

„A sok jó barát." Vígjáték 3 felv. Irta Sardou. A szinház egészen megtelt. 
A műkedvelők közt Toth József és Toldy István tüntették ki magukat. 

Május 22. Libera Gizella jutalmára : „Létorieres vicomte." Vigjáték 
3 felv. 6 J 

Szerkesztői mondanivaló. 
6029. Makó. Az egyesült szabó-czéh tisztelt elöljáróságának. — Átnéztük a hoz-

lánk beküldött adakozások 1860., 1861. és 1862. évi lajstromait, de azokban, valamint a 
kiadó-hivatal postakönyvében is, a kérdezett 40 ftnyi adakozásnak semmi nyoma sem 
találtatik. Azt kellene most pontosan kipuhatolni : mikor, mi uton, ki által s kinek kül¬ 
detett az összeg — ha csakugyan elküldte az illető ur ? 

6030. Görgeteg. K. J. Az arczkép elébb-utóbb közöltetni fog, főkép ba am, 
derék intézet újrafelállítása csakugyan sikerül. A közremüködést szivetea veszszük. 

6031. Szeged G. A levél végén közlött gyilkossági eset egyes részleteinek meg-
irására kérnök meg önt, ha terhére nem esnék. 

6032. Juhász élet. Viola, viola. Künn a mezon elfurulyázni, jó lesz. Ennél roszabb 
népdalokat is olvastunk már. 

6083. Hozzád megyek. Nem hiszszük, hogy akadályokra találna. A „levelezést' 
nagy érdekkel olvastuk s adjuk. 

6034. Álom, álom, édes álom. Gyarló kisérlet. 
6035. Egy magyar apa. Jelen viszonyok között nem adható. 
6036. Martos. Sz. J. A 18. számot elküldtük 
6037. lI.-M.-Vásárhely. Sz. F. A kivánt küldeményt utnak indítottuk. 
6038 Zala-Egt'rszeg.H. Gy. Tőrhiány miatt csupán azon adakozások jegyzékét kö¬ 

zöljük, melyek egyenesen lapunkhoz küldetnek, Az illető helyen, a hovafelküldték önök, 
ugyis kihirdetik, vagy tán már eddig meg is tették. 

6039. Puszta. A közlést megérdemli. Kertll-e rá a sor és mikor? azt megmondani, 
nem vsgyunk eléggé mindentudók. 

6040. Gyermekkor. A „vadállat" nem hatott ránk kellemetlenül, sőt reményekre 
jogositott ön iránt. De hadd maradjon még rejtve a világ szemei előtt. 

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

Sötét. 

g a b c d e i 
Világos. 

Világos indul, e 8-ik lépésre matot mond. 

A 121-ik számu feladvány megfejtése. 
(Engel Imrétől Pesten.) 

Vüagos. Sötét. 
1) B h 4 — f 4 : g 5 — f 4 : 
2) V b 6 - e 5 : + H b 7 - c 5 : 
3 ) H c 4 - b 6 f K d 5 — d 6 
4) F e 3 - f 4 : £ 

Helyesen fejtelték meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárá 
Meszéna István.— Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. 
— Parabutyban : Rottfeld József. — Andráshidán : Lukács Károly. — Török-Szent-
Miklóson : a kaszinó-egylet. — Pesten : Cselkó György. — Jánosiban : Keszler István. — 
B.-Újvároson : Kovács Lajos (a 120-at is). — Nagy-Körösön : Nemcsiek Lőrincz. 
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T A R T A L O M . 
Madách Imre (arczkép) — Szilágyi Mihálynak szomoru dalai török rabságában' 

Thaly Károly. — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór. — Természettani kate-
kismus. — Képek a hazai népéletből. XIX. (képpel). — Tengerszem a Kárpátokon 
(képpel). — Azoknak, kik a könyveket meg nem becsülik (vége). Jánotfalvi Sándor 

ván. - Levelek a londoni kiállitásról. VIII., I X , X. Dr. T. - Villámképek.- Egy-
veleg. — Tárkáz : Inditvány a régiség-kedvelók számára. Lehoczky Tivadar. Vidéki 
közlemények. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ip» r: gazdaság, keres¬ 
kedés. - Közintézetek, egyletek. - Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. _ M i 
ujság? — Nemzeti szinházi napló. - Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.— 
Sakkjáték. — Heti naptár. 

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, junius l - jén 1862. 

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

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

CJoníe Duiiiini Vincze, 
a f i u m e i t e n g e r é s z i g k ö l a i g a z g a t ó j a . 

Hogy hazai közlekedési eszközeink szaporodtával, a gazda¬ 
sági, kereskedelmi és iparviszonyok tökéletesbülésével, szóval : 
anyagi érdekeink emelkedésével a hozzánk legközelebb fekvő ten¬ 
gerpartra, a mi szeretett Fiuménkra fordul mindinkább a közfi¬ 
gyelem, s vasuti rendszerünknek ez képezi egyik legohajtottabb 
czélpontját : — azt mindenki igen természetes dolognak fogja 
tartani, mely bővebb magyarázatot nem igényel. Tudja azt min¬ 
denki, hogy a magyar termesztőnek és kereskedőnek tengeri ki¬ 
kötőre igen nagy szüksége van, s hogy a fiumei ut a legközelebbi, 
mely bennünket a világkereskedés piaczára vezet, s hogy ennél¬ 
fogva nagyon szükséges, ha e tengeri város helyi viszonyaival, 
szellemével, intézeteivel s embereivel minél közelebbről megismer¬ 
kedünk. — E szükségérzetnek aka¬ 
runk némi kis mértékben megfe¬ 
lelni most is, midőn a jelen arczkép 
birtokába juttatjuk olvasóinkat. 
Engedelmet kérünk, hogy mondan¬ 
dónkat kissé távolabbról kezdjük. 

Mig a mennyiségtan s a mü-
tani eszközök a fejlődésnek nagyobb 
fokára nem emelkedtek, addig a 
tengerészeti ismeretek, századok 
hosszu során át, csupán azon ada¬ 
tok összegyűjtésében s gondos fel¬ 
használásában állottak, melyeket a 
puszta tapasztalás nyujtott. Hogy 
ezen, csupán tapasztalásból meri¬ 
tett nyers ismeretek, rendszerezés 
nélkül, darabosan felhalmozva, mily 
kevéssé lehettek kielégítők azokra 
nézve, kik a bősz elemek elleni csa¬ 
tákat a tenger végetlen birodalmá¬ 
ban, szabatos tudományos nézetek 
vezérlete nélkül kényszerültek 
megküzdeni; mindenki elgondol¬ 
hatja. S e korszak mégis igen soká 
tartott. Mert a tengerészpályának 
a gyakorlati élet küzdelmei közt 
edzett s tapasztalásokban tagad-
hatlanul igen gazdag emberei, ne¬ 
mes feladatuk teendőit rendszer és 
szabályok szerint a tudomány szi¬ 
gorához alkalmazni s a tapasztalás 
sokszor igen ingatag és nyers uta¬ 
sításai mellé vagy helyébe az el-

C O N T E D O M I N I V I N C Z E . 

mélet sokszor száraz, de szelídebb oktatásait állitani — egyes nagy 
tehetségek kivételével — nagyobb átalánosságban csak a közel¬ 
multban váltak hajlandóbbakká. 

A tengerészeti ismeretek rendezésében az első sikeresb lépése¬ 
ket a mult század vége felé a francziák tették, kiknek példaadása tört 
utat a többi müvelt hajózó nemzeteknél is. A hozzánk legközelebb 
eső fiatal osztrák tengerészetnek mindenesetre legkevesebb mddja 
volt, e téren kiváló haladást tanúsíthatni. Voltak ugyan itt is tel¬ 
jes elismerést érdemlő kitűnőségek, minő példuál egy Grassi, egy 
Fincati; azonban azon münek létrehozása, mely a hajózást illetőleg 
a tapasztalás adatait biztos alapelvekre állitja, s belőlök egy össz-
hangzatos egészet alakít, melyben gyakorlat és elmélet karöltve 

járnak, ez Douiini Vinczének ma¬ 
radt fenn, azon férfiunak, kinek 
méltatására szántuk e rövid so¬ 
rainkat. 

Conte Domini egy ős velenczei 
család nemes ivadéka. A haditen-
gerésziskolai pályát Velenczében 
végezte, nehány évet, mint tenge¬ 
résztiszt különböző hadi hajókon 
töltött; később a velenczei hadi 
tengerésziskola tanárává hivatott 
meg, majd a fiumei keresdelmi 
tengerésziskola tanárává nevezte¬ 
tett ki. 1852-ben állitotta fel Fiu¬ 
méban azon tengerészeti és keres¬ 
kedelmi magántanodát, melyről e 
lapok mult évi folyamának 19-ik 
számában bővebben szólani szeren¬ 
csénk volt. — Munkás életét a ten¬ 
gerészeti tudományok buvárlásá-
nak és terjesztésének szentelve, — 
több kisebb nagyobb ez érdembeni 
értekezésein kivül, — két önálló 
becses munkával gazdagította a 
tengerészeti irodalmat, Az első : 
Compendio di cognizioni nautiche 
(1858) és a második : Lezioni di 
manovra navale (1862). Ez utóbbi 
az a mü, melyre fönnebb vonat¬ 
koztunk, s mely a maga nemében 
az osztrák (mondhatnók egyszers¬ 
mind, — az olasz) tengerészeti^irtr 
dalomban kortalkotó jelenségnek 
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taríathatik. — Egyes szépségei, szerencsés beosztása, szép nyelve 
és belbecse taglalgatásába nem bocsátkozhatván, — azon állítást 
igazolólag, hogy ez korfcalkotó jelenségnek tekintendő, annyit 
mégis el kell mondanunk, hogy oly mü, mely a hajókezelésre 
nézve, gyakorlati utasitásokat, a tudomány fényétől átvilágítva 
ily értőimben, — mind a mellett röviden és tömötten előadta 
volna -— a tengerésznek, ily biztos és alkalmas kézikönyve addig 
még nem volt. 

S ha nagyrabecsüléssel emlékezünk Dominiról, mint íróról; 
nem kevésbbé tisztelettel kell szólanunk róla, mint tanárról. Volt 
alkalmunk személyesen meggyőződhetni, midőn fölváltva több 
osztályban s az osztály különböző tehetségü tagjai körül, minde¬ 
nütt egyforma lankadatlan készsiggel s ügyességgel, nemes hiva¬ 
tásának érz.tétöl lelkesítve, föláldozó türelemmel fáradozott. — 
Látnák őt oly tanárok, kik lelketlen napszámosként élettelen föl¬ 
olvasásukkal morzsolják le tanóráikat — meg, vagy nem értetve 
— és látnák, mennyire szeretik, tisztelik öt hallgatói : lehetlen, 
hogy a példa hatás nélkül maradna rájok. Most még férfikorámk 
erőteljes napjait élvezi, bizton remélhetjük tehát, hogy eddigi köz¬ 
elismerést nyert érdemeit, ujabbakkal fogja tetőzni. 

Röviden érintünk még egy körülményt, melyet örvendetes 
tudomásul veend e lapok minden olvasója : azt t. i., hogy Pomir.i 
Vincze tanár a tengerészpályára készülő magyar ifjakat minden 
kor a legnagyobb örömmel fogadja, s azoknak mindig szives b.i-
rátju, vezére, gyámola, Az Isten éltesse ! Keneasei/ Albert. 

A három Kőrös. 
(Egy kis geographiu népdalban.) 

„Fehér Ivőrös!' ; mög nondoui én neked, 
Honnan vetted ,,fehér" nevezeted?: — 

Oiinan : hogy a rózsám benned fördik, 
Hótes té tü l vized megfehérszik. 

„Sebes Kőrös!" megmondom én neked, 
Honnan a te ,,sebes" nevezeted? : 

Onnan; — mert vagy a rózsám postája, 
„Sebesen j á r j " meghagyta kis szájn. 

Te ,,fekete Kőrös!" keresztneved 
Megmondom én azt is honnan vetted ? 

Nem partjaid fekete földétül; 
Sem a forrás hegy barna követül : 

Vized, neved azért lett „fekete"; 
Gyászfá tyo lá t mert beléd ej t e t t e 

Az én rózsám, mikor bánatában 
Partodon sirt, bajom hallottában. 

Három Kőrös, három ikertestvér! 
Három külön uton, mind összeér, 

Tárcsán alul egy mederbe' mennek, 
Örömkönyül gyöngyhabokat vetnek !! 

Ti bujdosók! — boldog testvér vizek! — 
Bár messzire, — egymást föllelitek! 

Jaj Istenem! én az én angyalom, 
Sehol, soha, fel nem találhatom!! 

i — Atyámfiai. Hü bajtársaim. Itt van Pál fordulataink napja. 
jElmilt embert láttok magatok előtt; én nem húzom ki többet a 
kardot. Sem Isten, sem a világ nem ugy akarja, a hogy mi akar¬ 
juk; én megyek alunni. Nőin, jobb kezem, hazatért; vele távozott 
hitem; letetnem mindenről. Oszoljatok ti is haza s térjetek hajdani 

| mesterség-etekre vissza. A ki szües volt, legyen szűcs; a ki mészá¬ 
ros volt, vágjon tulkot : embervér nem folyik ebben a században 
több. A kastély pinezéjének vasajtaját nyissátok fel, itt a kulcsa : 
a mi pénzt ott találtok, Oszszátok fel fejenkint : bizton használhat¬ 
játok; töröktől, labanczíól van az összeszedve; csak azt vettük el 
tőlük, a n i t ők mi tőlünk. Hadi zsákmány az, nem rablott préda. 
Ha felosztottátok a péizt, ne feledkezzetek el a f gyverröl, azt 
hányjátok mind a mocsárba : ellenség ne vegye hasznát. Aztán 

'vessetek kanóczot a lőporos üregbe; pusztuljon el az egész kastély, 
;nehogy orvok, haramiák tanyájává legyen, ami eddig nem volt 
egyéb, mint számüzött jó bajnokok menedéke. Aztán felejtsük el 

. egymást és senki se szóljon a történtekről semmit. 
A próbált hadfiak könyes szemekkel hallak Keresztszegi bú¬ 

csúszavát s nem szóltak illene semmit. 
O mindegyikkel sorban kezet szoritott : tudta, ki micsoda 

mesterember volt, hol laknak még rokonai ? Nehány vén diák is 
'volt közöttük, mint Ormándy : azoknak tanácsold, hogy térjenek 
a collégiumba vissza; senki sem fogja kérdezni, hol peregrináltak 

;eddig? annyiba vétetnek, mintha évekig academica promotión 
: lettek volna. 
| Utoljára hagyta Vinczentust, Igyártó fiát. 
| —Kedves öcsém; ^zólt, megölelve a fiut; hivem voltál eddig; 
! követtél még ma is. Mondj k- rólam ezután. Térj vissza szülőid 
házához, üdvözöld anyádat, testvéredet, apádnak pedig mondd meg 
ezt; én mondom : „vieisti Galilaee!1' meggyőztél! tied a diadal. 

í'Nem küzdünk egymás ellen többet. 
Azzal megcsókoló, az ifju homlokát és megszoritá kezeit. 

• Es most, mindnyájatokat feloldalak a nekem tett eskü alól 
— az Atyának, Fiunak. Szent-Léleknek nevében, Amen! 

Azzal leoldta kardját, s az asztalra vetve, .sietve elhagyta a 
házát. Éjszaka volt, akár merre elmehetett, senkisem látta meg, 
merre? 

Szakái Lajos. 

A debreczeni ka8tély. 
Irta JÓKAI MÓK. 

I H á s o d i k r é s z . 
(Folytnál.) 

Keresztszegit e tanulság egészen megváltoatatá 
Eddig magát tekinté bátrabbnak, vakmerőbbnek, ellenfelét 

gyávának; és most át kellé látnia, hogy az sokkal merészebb volt, 
mint ö; midőn egyes egyedül be mer lépni a kastélyba, esküdt 
ellenségei barlangjába, hogy elrabolja onnan, a mi neki is, azok¬ 
nak is legdrágább : szülötte leányát. 

Azt is át kellé látnia, hogy már most minden további terve, 
messzelátó vállalatainak nyitja el van árulva. 

A sors intése ez : e pontról vissza kell fordulni. 
Nehány megmaradt hü bajtársát még egyszer maga körül 

gyüjté s igy szólt hozzájuk : 

! Az ott maradtak pedig nagy busan maradának s nem tud-
iták, hogy mit tevők legyenek? 

Mindenki sajnálta a nagy reméi.ynyel kezdett vállalkozásnak 
ily kisszerű kimenetelét; de ki- ek lett volna bátorsága,azt tovább 
folytatni, a. mit már Keresztszegi is abbahagyott? 

— Csúnyául jártunk, dörmogé Ormándy; kijöttünk farkarok¬ 
nak az érdire, s haakullogunk kutyáknak a sutba. 

— De hátha nem! kiáltá fel Vincze, kinek eddig nem lehetett 
szavát venni. 

—• Hát nem Keresztszegi izeni-e általad apádnak : vieisti 
Galilaee! 

— De én nem viszem át ez izenetet. Tegnapelőtt hagytam 
magammal játszani; ráhagytam magamat beszéltetni, hogy otthon 
maradjak. Tegnap ismét hagytam magammal elbánni, rávettek, 
hogy kijöjjek; de akkor megesküdtem, hogy vissza nem fogok 
tántorodni többet, s most két nap alatt harmadszor nem engedem 
magamat ujra gyúrni Ha Keresztszegi kétségbeesett, az ő dolga : 
én maradok az, akii.ek fölcsaptam. 

Ormándy megszoritá az ifju kezét. 
— Jól van p ijtás, igen jól van. Mind szeretjük, hogy igy be¬ 

szélsz; de mit használsz most már vele ? Nincs vezérünk. 
— Ha nincs, leszek én! kiáltá az ifju s felkapta Keresztszegi 

kardját az asztalról, hová a vezér azt eltávozta eiőtt levetette. A 
j kiben lélek van, követ engem : én vezetem. 

Nehányau a fiatalabbak közül vivátot kiáltottak e szóra, de 
Ormándy fejet csóvált, s az öregek húzódoztak. 

— Kedves öcsém. Ifju vagy te nagyon ahhoz. Meg titkunkat 
senki sem tudta is, nehéz volt vele igy járnunk, kelnünk két ol¬ 
dalra, hogy sehol fel ne fedjék; nem is azért verekedtünk, hogy 
csak verekedjünk, hanem egy távol látott czélért. Két ellenség 
Összeháboritásáéri; ha azt a czélt más elveszte láthatára alól, a 
ki már jól láttá, hogy vezetnél te bennünket felé, a ki még fel se 
nőttél? 

És az ifju még sem t-tte le kezéböl a kardot 
— Hogy a czélt el nem értétek, mondá, azért van, mert addig 

csak harczolni tudtatok érfe, de martyrja nem tudott lenni senki. 

De ha lenni íog, a ki vértanuságot tesz éríe, bizony mondom, meg¬ 
látjátok azt! 

És akkor susogva, halk szóval mondott egy tervet, melynek 
hallatára a bajtársak hátán borsózott a bőr, és hajszálaik alatt 
zsizsegett a vér a félelemtől; olyan vakmerő, olyan megsiratni való 
szándék volt az. 

— És most, — a kiben lélek van, — az követ engem. E-; h;> 
senki nem fog követni, megyek magam, és elvégzem egyedül, v, 
mit föl-ettem'magamban; engem ugysegéljen! 

Ha Keresztszegi sejtené azt a tervet! 
(Vtge következik.) 

Természettan! katekisinus. 
(Folytatás.) 

20) Miért hull le télben afris vakolat? Mert a benne nagyobb meny-
nyiségben mára it nedvesség megfagyván, a homok és mész-részeket egy 
mástól eltávolítja, melyek azt-m, midőn a fagy, kienged, repedezéseket tün¬ 
tetnek elő s önsúlyoknál fogva lehullanak. Épen ez oknál fogva pereg le 
hidegben az u. n. stukk (gipszvakolat) is. 

21) Miért repedeznek meg aj akink és kezeink fagyos, szeles időben ? 
Mert a szél és a fagy nedvességet szí ki a bőr felületéből, s ott a gyuladás-
nak egy nemét hozza elő. A hideg nevezetesen tüzesedést, majd, ha tovább 
tart, halványodást, petyhüdtséget, hasadozást és fagydaganatot idéz elő. 

22) Miért szakadozott a jég kerékvágásban vagy más gödröcskében. 
melyeknek a hálószerű jég nyilasain át fenekeik is láthatók? Mert a jégkép¬ 
ződés itt az oldalaknál kezdődött. Ide tapadtak lassanként több apró jege-

c zek, mik végre az átellenes oldalakat összefoglalták; egy szakadat lán s 
m indenütt összefüggő felületet azonban nem képezhettek, mert a föld elittn 
a vizet, még mielőtt egészen megfagyni ideje lett volna. 

Olykor azonban e<iy sima és összefüggő jéglemez található az effél>• 
gödröcskékben. Ezen esetben a légkör hidegebb, a föld pedig keményebb 
volt, mint az iménti példában, ugy hogy a viz felülete átállhatott, mielőtt a 
föld a vizet elihatta volna. 

23) Hogyan megy véghez rendes körülmények közt a fagy ás? A víztö¬ 
meget a levegő hidegsége hűti meg, a mi nem könnye megy véghez, mi 
után a viz rosz vezetője a melegnek. Azon általános törvényn k ,,a hideq 
minden testet ösazehuz," a viz is enged, de csak addig, mig 4° hőmérséklet¬ 
tel bir. Az ennél kevesebb meleggel biró tÖmeg) a helyett, hogy összehúzod-
nök és alásülyedne, kiterjeszkedik és felszinen marad, mindaddig, migle;; 
aztán hőmérséklete 0° leend, a midőn az apró jégkristályok egy összefüggő 
szilárd felületet képeznek belőle. Hogy azonban ez megtörténjék, elöbb 
az egész víztömegnek 4°-ig kellett kihűlnie. Ha a hideg idő folyvást tart, a 
felső kéreg vastagodik lefelé, mivel a jégfedő alatt levő viz melege, a jég-
likacsain keresztül, a levegőben oszlik el lassankint. 

24) Miért nem fa ynak be fenékig folyóvizeink? Mert 1) a víz ros,. 
hővezető lévén, a téli hideg nem tart elég ideig arra nézve, hogy a hőmér¬ 
séklet mindenütt 0°-ra szállittassék le; 2) a jégboriték, mint téli ruha az 
embert, óvja az alsó részeket a külső hideg levegővel való érintkezéstől, 
hová annál fogva az csak lassan férkezhetik. 

Ha a viz 4° alól is összehuzódnék a többi testek példájára, akkor fa-
gyása alól kezdődnék s terjedne felfelé, még pedig oly nagy sebességgel, 
hogy télen át a folyók és tavak egészen jéggé változnának, a mi a halak 
elpusztulását, emberek és állatoknak vízhiányban való szenvedését eredmé 
nyezné. 

25) Miéit érzi a téli hidegben vizbe esett ember rn.ale.yneh a vizet ? 
Mert a víznek hőmérséklete tetemesen nagyobb mint a körlégé. Jég alatt a 
viz hőmérséklete legkevesebb 4U; mig a körlégen a hévmérő fagyponton 
alól — 15° vagy — 20"-ot mutatható. 

26) Miért meleg a pincze télen, s miért hüvös nyáron? Mert a körlég¬ 
nek nincs szabad bejárása a pincze öblébe; minélfogva az télen nyáron 
majdnem egyforma hőmérséklettel bir; mely hőmérséklet a téli szabad leve 
gőénél 8°—10°-al melegebb, a nyáriénál ugyanannyival hidegebb. 

27) Miért fagy meg hamarább a viz, mint a tej? Mert ez utóbbi magá¬ 
ban zsiros anyagokat és sókat tart feloldva, mely oknál fogva a megfagyás-
hoz 0°-nál nagyobb hideget kiván. 

zo) Miért fagy nehezebben a tenger vize, mint a folyamoké? Mert 1) 
amott a yiztömeg igen nagy, s ennélfogva hosszu idő kivántatik hozzá, 
hogy az 4°-ig egészen és mindenütt kihűljön; 2) Az apály és dagály a kör 
lég hűtő befolyásának ellene dolgoznak; 3) a tenger vize 8Ós levén, ez na¬ 
gyobb hidegségi fokot kiván a megfagyásra, mint a tiszta viz. 

29) Miért fagy^ meg gyorsabban a meleg viz, mint a hideg? Mert a me¬ 
leg viz felülete némi mozgásban van, a mi a jégkristályok egymáshoz való 
tapadását igen elősegéli. Ezen kivül meleg vizben a vizrészek kicsiny go¬ 
lyócskákra oszolvák, melyek a hideg behatásának kevésbbé szegülhetnek 
ellene S végre meleg vizből a főzés által a levegő már kiűzve vagyon, mig 
a hideg viznek a levegő kitakarodására várakoznia kell, s csak ennek meg¬ 
történtével következik a tagyás. 

30) Hogyan készítik a indus bennszülöttek télen át a jeget ? A földben 
2' mély, és 30' hosszu s ugyanannyi széles gödröt készítenek. Ennek az 

alját majdnem egy lábnyi magasra, kukoricza szárral vagy czukornáddal 
berakják, s ezen aljára lapos, mázatlan cseréptálakat raknak, melyek csak 
'/, hüvelyk mélységüek. Naplement után ezekbe hideg vizet töltenek, mely 
már előbb felforralva volt; s még azon esetben is jéggé fagy reggelre a viz, 
ha a körlég hőmérséklete 0°-ou felül állana. Az ily módon nyert jeget 
aztán jégvermekbe rakják 

31) Agyagkorsóban miért áll nyár ont a hűvösen a viz? Mert a korsó 
oldalain lassankint szivárog a viz, mely hogy elpárologh sson, a fáinkon át 
belülről a korsó vizéből lop meleget magának. 

32) Miért merülnek el a mély vizbe esett s uszni nem tüdő emberek? 
Mert fejőket a vizből kitartani erőlködnek. Ha a fő a vizben nincs, egét*? 
sulyával alá felé nyomja a testet; ellenben ha azt arczczal az égnek a vizben 
hagyjuk, a s áj még vizszine felett marad,a lélekzetvétel szabadon történhe¬ 
tik s a nehéz főnek sulyát legnagyobb részben mégis a viz hordozza. Ezért 
szokták néhol a gyermekek ugy tanulni az ú-zást, hogy hassal a víznek dűl¬ 
vén arezukat is a vizbe buktatják, darab idő mulva kiemelik abból, meg is¬ 
mét belemártják s igy képesek huzamosan viz szinen maradni. 

Uszni nem tudó egyén, lia szerencsétlenségből mélyvízbe esett, se fejét, 
se kezeit ne emelgesse ki a vizből, hanem száját a viztükre felett hagyván, 
kezeinek és lábainak czélszerü, de nem igen sebes, jártatása által igyekezzék 
magát, mig segély érkezhetik, fenntartani az elmerüléstől. 

33) Miért esik az úszás nagyobb terhére az embernek, mint más álla¬ 
toknak {péld. lovaknak, ökröknek, disznóknak stb.)? Mert az ember teste 
térfogatához képest sulyosabb mint más állatoké, melyeknek legkiterjedtebb 
részök, t. i. derekuk könnyebb a víznél. Ide járul még az is, hogy úszásban 
az emberi test helyzete s az izmok működése a mindennapi szokástól eltérő, 
mig más állatoknál egészen természetes. 

34) Miért képesek a halak vizben egész könnyüséggel felfelé vagy lefelé 
haladni? Mert belső részök pukkantyúval van ellátva. Ez egy hólyag, me¬ 
lyet felemelkedéskor levegővel megtöltenek s ez által testük térfogata a ha-
íimsuly mellett nagyobbodik, s a vízhez képest könnyebbé válik; alá-
merüléskor pedig kibocsátják a levegőt, mi által térfogatuk kisebb, a vízhez 
képest sulyosabb lesz. 

35) Mi a tüz? Meleg és fény, melyek éghető anyagok égésekor fejle-
tiek ki. 

36) Mi az égés? Az a vegyfolyam, melyben a körlég élenye egyesül az 
égőszer elemeivel. Közönséges tüzelőszerek fő alkatrészei : széneny és kö¬ 
nny, ezekkel egyesül a levegő élenye, a szénenynyel szénsavat, a köneny-
nyel vizet képezvén. Természetes dolog, hogy mentül több a jelenlévő 
éleny-mennyiség, annál élénkebb és gyorsabb az égés. Ezért éleszti a tüzet 
a szél, fuvás, szítás stb. 

A körlégben körülbelől 1 térfogat éleny 4 térfogat légenynyel van ösz-
szekeveredve. Csekély mértékben van még benne szénsav, vizpára könlegenv 
arra való, hogy mérsékelje az éleny hatását. Ha a körlég tiszta élenyből 
állana : a tűz elolthatatlan lenne s az állatvilág élete rövid-nap alatt 
ellobogna. 

Az égés alkalmával előállott szénsav ugyanazon fojtó légnemű test, 
mely borforrás alkalmával a pinezét betölti; a v'z, pára alakban születik és 
repül tova, mely azonban hideg testekre lerakodik, péld. a tányérra, ha azon 
darabka papirt égettünk el. 

37) Miért meleg a tüz? Mert az ott végbemenő vegyfolyam alkalmával 
a körlégben és az égőszerben lappangó meleg kiszabadul. 

38) Miért támadt legtöbb esetben világosság az égés körül? Mert az 
<'gő szernek a meleg által gyors mozgásba hozott elemei elégésök alkalmá¬ 
val a fény aethert is hullámzásba hozzák, épen ugy, mint a vizbe dobott kő a 
felszín tükrét. 

A fény vagy világosság, legelfogadhatóbb felvétel szerint egy egész 
világot betöltő végtelen finom folyadéknak az u. n. aethernek (leb) hullámzó 
mozgása, mely a látideget szemeinkben megérinti. 

39) Miért nem égnek meg a kövek áfák módjára? Mert az égéshez 
szükségelt elemek hiányzanak nálok, s alkotó elemeik (leginkább kovany, 
hamany, mész) már élenynyel egyesülve azaz elégve vannak. 

A kőszén azonban jó tüzelő-szer, mert széneny és köneny dús mennyi¬ 
ségben van benne. A vizben is van köneny, s azért nem lehetetlen, hogy egy¬ 
kor mint hatalmas tüzelőszer fog alkalmaztatni. 

40) Miért gyulád meg nehezebben a kőszén, mint a faszén? Mert az 
égéshez legelsőben is az szükséges, hogy az égőszcrből a meleg által kivá¬ 
lasztassanak az égendő elemek, a mi a puha összetételű s inkább likacsog tes¬ 
teknél hamarább megtörténik. 

41) Miért nem ömlik meg tüzben a fa, ugy mint az ólom? Mert a fa 
alkatrészei tűzben szétoszolnak, s egy helyben, mint a megömlött ólom, nem 
maradnak. A szén nevezetesen az élenynyel repülő szénsavvá, a köneny meg¬ 
égve vizzé változik, mely szintén eltünik s az égés helyén csak némi földes 
rész marad (hamu). (Poiyt.ii.t köveién,.) 

Két fürdti a Fertő partján. 
B a l f és Hoz. 

Hazánkban a Balaton után második nagyságu tó a Sopron és 
Mosonmegyék közt fekvő, félhold alaku Fertő. Területe 51

/2 Q m.-
földet foglal el, de ha a vele ossz' köttetésben álló uszó gyepet, 
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az u. n. Hanságot is hozzászámítjuk, 11% • mföldnyire terjed. 
Ezen tó vizének sajátságai, különösen sós ize már régen felébresz¬ 
tették az orvosok figyelmét s napjainkban mindig nagyobb mér¬ 
tékben használtatik gyógyczélokra a partjain épült fürdőintéze¬ 
tekben, melyek kettejét itt rajzban mutatjuk be olvasóinknak. 

Igen érdekes kirándulást tehetni a Fertő vidékére Sopron vá¬ 
rosból. Az ut keletdéli irányban visz, s nemsokára erdőkkel és 
gyümölcsösökkel boritott dombhátra vezet föl. E dombhát keleti 
alján kis völgynyilásban Balf (Wolfs) helység van, melynek me-
legfürdöjét különösen vasárnapon s ünnepen szokták megláto¬ 
gatni. A fürdőház szebb is lehetne. Innen a Fertő déli partján 
tovább haladván, nemsokára Boz (Holling) faluba érkezünk. E 
helység mögött nem magas, fővénytorlatu dombhát emelkedik, 
melynek tetején kerek, kápolnaforma épület van. 

Ezt Széchenyi gróf József nádor tiszteletére rakatta. Innen 
igazán fölséges kilátás esik a Fertőre. A tó mint valami tenger 
egész hosszában és szélességében terül el szemünk elött, északi 
partjait, melyek Boztól mintegy 5 mérföldnyire vannak, tisztán 
ki nem vehetjük, de túl rajtok látjuk nyugat felé a Lajta-hegysé¬ 
get, odább keletre a pozsonyi hegyeket kékleni. A tó nyugati 
partján szőllős 
és erdős he- ^ ^ — ^^gs~j=^ 
gyek húzód- , — _ —^=n^ 
nak el, alattok 
szántóföldek 
és rétek, kele¬ 
ten pedig a 
végtelen sik-
ság az ég bol¬ 
tozatával ol¬ 
vad össze.Mind 
nyugat, mind 
kelet felől szá¬ 
mos helység¬ 
nek tornya fe¬ 
hérlik felénk; 
mindjárt balra 
Balf látszik, 
odább éjszak 
felé a barnáló 
domblánczolat 
alján Rákos 
(líroisbach), 
azután Med-
gyes (Mer-
vi se h), feljebb 
kinyúló föld¬ 
nyelven Ruszt 
városka, azu¬ 
tán Fehéregy¬ 
háza (Donners-
kirchen), Fe 
keteváros (Purbach), Széleskut (Breitenbrunn), Winden, Nyulasl 
(Goyes) homálylanak; a tó keleti partján : Nézider, Védeny, Pát-
falva, Illmicz, Bánfalva (Appetlen), Pomogy, Sarrod, Eszterháza, 
végre Széplak kéttornyú templomával, Hegykő, Homok és Hideg¬ 
ség (Klein-Andrae) látszanak. 

Közvetlenül elöttünk a mocsár közepett csinos fürdőépület 
van, jobbra pedig a domblánczolat oldalában szép uj épület áll 
a fürdővendégek számára, melyet azonban ezek nem igen hasz¬ 
nálnak. 

Szép csendes idő volt, midőn a Boz feletti dombról a Fertő 
tükrét láttam, vize mégis folyvást apró fürtökben göndörödék. 
Mondják, mikor szél fú, kivált e déli partján erősen hullámzik a 
tó, melynek mélysége csak 4—13 lábnyi. Regényesnek ugyan nem 
mondhatni a Fertő környezetét, söt keleti partja lapos és mocsá-
ros, de azért mégis kedves vizmedencze, csak az a kár, hogy ide-
oda úszkáló sajkák neki nagyobb elevenséget nem kölcsönöznek. 

Bozról Hidegségen, Homokon, Hegykövön és Széplakon át 
Eszterházára ér az ember, melynek kastélya a fák közöl oly nyája¬ 
san mosolygott felénk, midőn a bozi parton álltunk. De erről 
máskor. 

B o z ( l I o 1 1 i n g ) f ü r d ő h e l y a F o r t ö p a r t j á n . 

A f a k i r . 
Azon C3O lálatos dolgok közt, melyeket az európai ember Indiában 

talál, kevés van, mely hidegvérüségét annyira próbára teszi, mint egy fakir 
látogatása. Egy fakir magjelenése valamely angol telepitvényen, körülbelül 
oly hatást idéz elő, mintha valamely salonba egy undok bogár berepül. 
Tegyük föl m4g e bogárról, hogy a megjelenése miatti undor nyilatkozatai 
fölött el nem titkolt kárörömmel dörzsölgeti össze szarvait, s saját rútságában 
az üldözés elleni teljes biztosságát érezvén, az ételek s italokban résztvenni 
szemtelenkedik, a hasonlat még hűbb lesz. 

A fakir az indiai koldusbarát. Fölsőbbséget nem ismerve, meztelen és 
dologtalan kóborol, mindenkit megvet, s e mellett folytonos böjtöt tettetve, 
a föld sírjából él. Azonban való, hogy a fakir a közjóért sanyarogván, azt 
nem is hiáoa teszi. A legszigorubb böjt, vagy egy sor száraz borsó a csiz¬ 
mája talpán, még c-sekélységek a fakir előtt. Egy fakir azt állitotta hogy ő 
soha sem evett, s nem is látta őt senki enni. Csak egy darabka fekete követ 
hordozott magával, melyet anyjának egy szent ember ajándékozott, melyet 
mindig szopogatott, s melynek tápláló erejét tokája és gömbölyded hasa 
eléggé tanusiták s különös, hogy keresete mégis ételek és italok öszvekol-
dulásából állt, de mint állitá, nem maga számára. Védangyala számára kére-
getett rist, tejet, halat és vajat s e keresmény minden este annak oltárára 
tétetett, hogy azt elfogyaszsza, s a maradék a szegények !.özt kiosztatott. E 
védangyal különös sajátságai közé tartozott, hogy a jó és fris darabokat 

magának kiválo-
-—r_E-1_ - ga tva , a roszat 

r r==^?- ^ 1 •=-_ _-~~= ~^~= _ elhajigálta, és 
=^-j~-jp-~^^flls_ "Z-jf^=~^_-" = _^r'~f1-^~~JÍ másnap átkaival 
1="~ ~=~ "=f ="vVf--gf^=!i _-_-" ~^~=~2_ ' tetézve vissza-
---_-_ ~ --^==ü====--~z^ küldötte a csa¬ 

lárd alamizsnál-
kodónak. 

Néha a fe¬ 
jére áll a fakir, 
vagy pedig a 
közjó előmozdi¬ 
tása végett több 
száz mérföldnyi¬ 
re hengereg, kar¬ 
ját és lábát far-
kasgúsba tétetve 
térdehajlása kö¬ 
zé egy bambusz¬ 
botot dug, mely¬ 
nek végén egy 
réz csésze, er¬ 
szény és másféle 
lóg, indul utra 
a fakir, mely né¬ 
ha több évig tart. 
Ha faluhoz köze¬ 
ledik a lakosok 
kimennek elébe 
dob és éneklés 
lármája közt ki¬ 
sérik a falu kut-
jához, vagy va¬ 
lamely tóhoz, hol 
a szent ember 
kötelékeiből ki-
oldozkodik, és 

emossa magáról az ut sarát s némi pihenés után beszélgetni kezd a lako¬ 
sokkal. Mint bármely közönséges halandó, éléskamaráik tartalmáról és 
életmódjukról kérdezősködik. Mindenki vágy azon szent emberrel beszélni, 
ki mint egy abroncs gurult hozzájok s a tolakodásnak vége hossza nincs. 
Azután a fakir egy beszédében megköszöni az iránta mutatott figyelmet s 
azon emberekhez igérkezik szállásra, kik ezen szerencsét leginkább megtudják 
becsülni. Egy kis alkudozás után csakhamar elhatározza magát a legtöbbet 
ígérőhöz menni, annak házában marad, közhasznú tanácsokat osztogat és az 
egész falun a szentség szinét önti el. Ha az adományozások szűnni kezde¬ 
nek, ismét öszvekötözteti kezét lábát, az egész falunak ugyan azon ünne¬ 
pélyes kisérete mellett, mint jött, tovább megy. 

Mint más efféle emberek, a fakir is igen jól tudja magát a gyengébb 
nemnél behizelegni s annak rendszerint kedvencze. E szerencsét azonban 
nem személyes vonzó külsejének köszönheti, mert undokabb teremtés mint 
a fakir, alig képzelhető. Ha a természet maga még nem tette elég csuffá, 
mesterségesen neveli rútságát az által hogy szeme körül fehér karikákat 
fest és arczát sárgára mázolja, orrát és száját hasonló módon befehériti. 
Melle és háta szintén ily fehér vonalokkal van ékitve. Ruhát nem visel. 
Szappan az ő szótárában nem létezik. Képzelhető tehát, mily visszataszító 
látmány egy ily fakir az európai előtt. 

Egy angol természettudós következőleg beszéli el egy fakirrali ka¬ 
landját Indiában : 

„Egy rekkenő juniusi délután házam verandájába egy asztalt tétettem 
ki, s ott egy Galvan-téle villanykészülettel foglalkoztam, hogy nehány 

szolgámmal az ugynevezett „Mulatie bointachie"- (angol villam) vei pró¬ 
bákat tegyek. Rögtön egy sovány hosszu alak arczába lóggó kóczos hajjal, 
közeledett felénk a gyep felől, s néhány lépésnyi közelségre megállt, egyik 
karját oldalára támasztotta, s parancsoló állásba tette magát, másik kezével 
pedig egy hosszu póznára kötött rézcsészét nyujtott elé. 

„Ki vagy?" kiálták rá. 
„Fakir," felelt mély hangon. 
„És mit akarsz?" „Alamizsnát." 
„Alamizsnát?" Szólék, talán tréfálsz, ily nagy egészséges ficzkónak 

mint te, nincs szüksége alamizsnára. 
A fakir ezt a bölcs megjegyzést nem is látszott hallomásra venni, mert 

póznáját még mindig csak kinyújtva orrom elé tartá. 
„Takarodjál," riadtam reá, dologra képes embernek nem szoktam ala¬ 

mizsnát adni. 
„Mi a Khuda (valami bálványisten), dolgát végezzük." 
„Attól kérj alamizsnát, a kinek a dolgát végzed." Ezen szavakkal 

hátat fordítottam neki, s az asztalon levő készületet kísérletre igazgattam, 
ö t percz mulva történetesen hátra tekintek, s ott láttam a fakirt fél lábon 
állva, bizonyos tekintélyes állást igyekezvén adni testének, jobb kezével a 
póznát nyujtva ki, a ballal pedig lábát tartva. Ismét az asztal felé fordultam 
s folytatni akarám dolgomat, de ügyetlenségeket követtem el, eltörtem egy 
elempoharat, az üveggel elvágtam ujjamat a az asztalt savval leöntöttem. 
Tudtam, hogy a fakir még mindig ott áll kiterjesztett póznájával. Hátra 
néztem. Csaku¬ 
gyan ugy állt ott 
most is, mint a gó- . .-jsj^íj _ -
lya, féllábon, me- _^~ - _=~—í -' -^v-^— 
rően szemem közé =~r_= Z_ 
bámulva, majd egy — :f ==• 
óráig maradt eb¬ 
ben az állásban, 
mint egy csodabál-
vány a gyep köze¬ 
pén, mintha nem 
is szándékozott 
volna onnan el¬ 
menni. 

„Ha még to¬ 
vább is itt álldo¬ 
gálsz," mondám 
neki, „megizlelte-
tem veled az an¬ 
gol villámot, tu¬ 
dom megemlege¬ 
ted." 

Ajkait oly 
gunyos mosolyra 
torzitá, hogy kis 
bajuszának hegye 
majd orrába bujt. 

„V i l l ám , " 
monda vigyorog¬ 
va. „Az ön villá¬ 
ma nem fogja a 
fakirt, kit az iste¬ 
nek védenek." 

Minden szó¬ 
vesztegetés nélkül 
megtö l tő t tem 
a telepet s össze- B a l f ( W o l f s ) f ü r d ó h 

nyokban könnyen teljesedésbe megy, békét hagynak. Ezeket egyenként és 
összevéve összeszidja, mintha rendbe irva volna előtte, melynek alapja még 
az ősök által megvetve, az átkozódási formák kiválogatott találóssága által 
annyira tökélyesült, hogy javitani vagy hozzátenni már alig lehet. 

Miután engem a döghalálnak és typhusnak, női rokonaimat pedig a 
kinos halálnak hathatósan ajánlotta volna, elballagott egy szomszédfalu 
felé, hogy ott érzelmeit, szellőztesse és bukott tekintélyét ismét helyreállítsa. 

Elmenetele után nem soká kísérletemet folytatva, vigyázatlanul egy 
edényben levő füstölgő kénsav fölé hajoltam. Ennek következtében olyan főfá¬ 
jást kaptam, hogy kénytelen levék hálószobámba menve az ágyra ledőlni. 
Egy óra mulva egy szolgának kiáltottam, hogy egy pohár vizet hozzon, azon¬ 
ban hivásomra senki sem jelent meg, noha többeket hallottam az ajtófüggöny 
mellett susogni. Nehány sikeretlen kiáltás után felkeltem, megnézni, hogy 
mi történik. Félrehúztam a függönyt s láttam, hogy az egósz házi cselédség 
ott áll szörnyen tanácskozva. Mihelyt engem megpillantottak, tömegestől el¬ 
szaladtak. Kövérségénél fogva leghátsó volt köztük az öreg Kidmugár, kit 
is, midőn egy sövénynyiláson átosonni akart, elfogtam.Először nem volt ké¬ 
pes szóhoz jutni, mig le nem ültettem a gyepre. Midőn lélekzethez jött, ir-
tóztatóan könyörgött, hogy ha még tovább is életben akarok maradni 
küldjék valami ajándékot a fakirnak, mert annak átkai, ugymond, egyenlő 
erejűek a végzet szavával. A többiek is lassanként visszasompolyogtak, s 
kértek, hogy mentsem meg életemet, mig lehetséges. 

Nevetéssel feleltem. Ez egy k'ssé megnyugtatta ugyan őket, de mégis 
csak ugy tekintet¬ 

ig s=s - _:_ _ tek már, mint egy 
~S^rZz=_-^~-~^ elveszett embert. 

~ Nem ért azoknak 
- — semmit, ha mond-

— — — tam okát roszul 
létemnek, és hogy 
már ismét jobban 
vagyok. Atalában 
azt á l l i t o t t á k , 
hogy már el va¬ 
gyok veszve, ha 
csak a fakirnak 
legalább egy kecs¬ 
két vagy egy zacs¬ 
kó rupiát nem kül¬ 
dök. A szabó, ki 
épen azon faluból 
jő, hova a fakir 
ment, azon hirt 
hozta, hogy a fakir 
ro s zul lé tem e t 
megtudta, nagyot 
ugrott örömében, 
és az egész falut 
azon átokkal fe¬ 
nyegette , melyet 
rám mondott: mi¬ 
nek következté¬ 
ben pazar bőke¬ 
zűséggel hordták 
eléje a r i z s t és 
vajat. 

Erre egy szót 
se szóltam, hanem 
ostoromat véve, 
indultam azon falu a F e r t ő p a r t j á n . 

kötöttem a bevezetővel. Kik tapasztalták,tudhatják, hogy a bevezetett galvan-
folyam oly erősen hat az idegekre, hogy azt senki önszántából egy másed-
percznél tovább nem igen állja ki. 

A fakir gyönyörködni látszék az asztalon álló különféle edényekben, 
de azért nem vetkőzte le legkevésbbé sem közönségét, sőt az se zavarta 
meg, midőn a vezető sodronynyal felé közeledtem. 

Néhányan embereim közöl, kik e kisérletet már ismerték, oda tola¬ 
kodtak, látni, mint állja ki a fakir a próbát. Az egyik sodrony végét a póz¬ 
nára, a másikat pedig a lábára kötöttem, mivel a bevezető még nem volt 
működésben, e műtét még nem igen hozta ki sodrából, noha egy kissé meg¬ 
hökkent.̂  Midőn azonban a bevezetőbe a delejt becsusztattam, és a készü¬ 
letet teljes erejével működtetem, elkezdett orditani, mint a vadállat. A 
pózna markához szoritva, az idegen erő által csak ugy vonaglott kezében, 
hogy azt hihette volna az ember, miként a hust csontig égeti. Üvöltve és 
fogcsikorgatva rogyott a földre, maga körül hadonázva botjával. Emberi 
dölyf nem volt még ily rögtön megalázva. Mint egy őrült hempergett a 
földön, midőn végre megszántam s a villanyfolyamot megnyitottam. 

Néhány perczig még remegve maradt a földön, mintha nem hitte volna 
még, hogy e rettenetes bűbáj alól fel van oldva, aztán gyorsan fölkereke¬ 
dett, póznáját eldobta, s gyors futással csakhamar tultette magát a sövé¬ 
nyen. Midőn biztos távolságban hitte magát, megfordult, s öklével kegyet¬ 
lenül fenyegetve egész sereg átkot orditott reám. 

Sajátságos a keletiek átkozódásaiban, hogy ők sajátképeni harago¬ 
saiknak illö mennyiségü sebek és fekélyek kívánása után, mely e tartomá-

felé, ott találtam a fakirt, nők és férfiak sűrű tömegétől körülvéve, a mint 
épen iszonyu bőbeszédűséggel előadta, miként átkozott meg engem, s re-
ményli, hogy sorsom rettentő példa leend a sátán többi fiai előtt. A tömeg 
elfedett szemei elől midőn korbácsommal jót huzva válla közé, álmát meg¬ 
zavartam. Majd kidülyedtek szemei, midőn hátrafordulva engem meglátott. 
Még egy korbácscsapás, s orditva hagyta oda minden zsákmányát s elsza¬ 
ladt. Mi lett belőle ? nem tudom, azóta nem hallottam róla. 

A fakirok élve eltemetkeződése és föltámadása, még eddig nem töké¬ 
letesen megvizsgált és tisztába hozott dolog. Schönberg emlitést tesz egy 
Ventura nevü franczia kapitányról, ki többször jelen volt ily fakirok elte-
tnetésekor, s az esemény, melyet erről beszélt, szóról-szóra im ez : 

„Runjit-Singh fejedelemnél Amritserben, egy körülbelől 40 éves indus 
fakir jelentkezett, hogy magát a fejedelem kivánatára eltemetteti és 40 nap 
mulva sirja fölbontatván, ismét életre visszatér. Runjit-Singh elfogadta az 
ajánlatot, s kerti háza és az amritseri erősség közti szabad téren egy házat 
épittetett egyetlen ajtóval, mely különösen erősre épült. A kijelölt határ¬ 
napon a fakir megjelent és kérte, hogy szándéklott halálálma és feltáma¬ 
dása körül szolgája bánjék vele, kit a szükséges bánásmódra már ő előre 
betanított. E kérése megadatott, az előkészületekre 20 napot kért a fakir, 
mely idő alatt Eunjit őt folytonosan figyelemmel tartotta. Ezen 20 nap alatt 
csak tejet ivott, s állitólag annyi hashajtót, hogy beleiben semmi ne marad¬ 
jon. Midőn megjelent a temetkezéshez hozzákezdeni, az udvar nagyjai is 
mind jelen voltak, s egyaránt érdeklé őket e csodás esemény kimenetele. A 
fakir azzal kezdett a dologhoz, hogy testének minden nyilását, orrát, fülét, 
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(a szájáról Ventura tábornok nem emlékezett) stb. viaszszal elzárta, és lé¬ 
lekzetet befelé kezdette szívni. Iízt többször ismételve, behunyt szemekké 
halálálomba hanyatlott, rajta a halott minden jelei mutatkoztak, csak feje 
közepén lőn érezhető bizonyos forróság, s a vér ott kézzel is észreveheti 
hevességgel lüktetett, a test többi része hideg volt. 

Ezután koporsóba helyezték a fakirt, a tetőt rászegezték s az ujon-
épitett ház közepén fekvő, e czélra készült sirba lebocsátották, a koporsi 
deszkával befödetett, melyre földet hánytak, s az fölülről elegyengetve bu 
zával és rizszsel bevettetek. Ezután a ház ajtaja két kulcscsal bezáratott 
melyek közöl az egyiket a kincstárnok, a másikat Ventura tábornok vetti 
magához. Időrőlidőre azaz: 8 —14 napi Idöközönkint, a sir állapota, a Run-
jin jelenlétében megvizsgáltatott, mely semmi gyanus körülmény fölfedezé¬ 
sére nem vezetett. Bár Runjit a csalástól tartva, rendkivül éleselműen jár 
el. Az épület és sir körül semmi változás sem mutatkozot, minden illeteilei 
maradt. 

Negyven nap eltelte után a sir kinyittatott, s a fakir szintén azon ál¬ 
lapotban, mint beletétetett, ott feküdt, csak egy kissé sárgább lőn. Szolgája 
azonnal hozzákezdett az ébresztési módhoz; a tartomány azokása szerint 
egy két ujjnyi rutikenyeret sütött, s azt azon sütős forrón, a feje tetején 
tette, mely ma is még oly forró volt, mint a temetés napján. Miután elkez¬ 
dette minden testrészeit dörzsölni, s a dugva levő testnyílásokat kinyitotta 
A fakir. szemeit felnyitotta, felült, de mint látsiott, még eszmélet nélkü 
volt. Runjit e csudálatos esemény színhelyéről palotájába vonult, s estt 
megjelent nála a fakir épen ugy, mint eltemetése előtt volt. 

A fakir más helyütt is próbálta már e kisérletet, egy angol Garnison-
ban, hol azonban másforma módokkal biztositották magukat a csalás ellen 
Koporsójába bezárva négy kötélen az őrszobába fölakasztották, mely mel¬ 
lett folytonosan két tiszt állt őrt. Ezt a fakir maga beszélte, hanem nen 

• hallottam másoktól megerősítését, az amritseri eseményt azonban nemcsal-
Ventura tábornok állitotta igaznak, hanem Penjabban már azelőtt több hi¬ 
telt érdemlő emberektől hallattom. Mindnyájan valóknak mondák az esetet 
8 elbeszéléseik a legkisebb részletekig ugyanazok voltak. 

Igy Chunaibal, egy penjabbi bramin, ki az efféle rendkivüli dolgokbai 
nagy kedvét lelte, s azokat nagy komolysággal szokta méltányolni. Az <: 
elbeszélése annyiban ütött el Ventura tábornokétól, hogy ő a fakirt Attól-
tájéki indusnak mondá. Nem emlitett 20, hanem csak 3 napi előkészületet 
meglehet azonban, hogy ő csak az utolsó napokról tudott valamit. Állitása 
szerint első nap hashajtót vett be, második nap tejet és a harmadik nap, é( 
ugy a kisérlet napján is,semmit sem: azr is mondta, hogy a ház nem uj v.)lt 
hanem már régebben állott. Chlunnilahl szerint a testnyílás elzárása a fakir 
szolgája által vitetett végbe, midőn mára fakir a halálálmot aludta; s hogy 
szája és szemei is lehetőleg beragasztattak, s a feltámasztást illetőleg azt 
mondá, hogy nem 40 napig fekütt a sirban, hanem egy hónapig, s midőn 
Runjit-Singh egy napon a fakir szolgáját látta, eszébe jutott a fakir és 
mondá, hogy ideje volna, a sir után nézni s ekkor adott parancsot a sir meg¬ 
nyitására. A koporsó felbontásánál mindent ugy találtak, mint leirtuk; s a 
fakir felébredése után a dugók maguktól pattogtak ki, — s több efféle apró 
eltérésekről beszélt, melyek még inkább bizonyitják a főkörülmény való¬ 
diságát. Rozsnyay Mátyás. 

Az emberevők közt. 
Caillu utazási munkájában, mely közelebb az összes angol sajtót fog-

lalkodtatá, következő rajzát találjuk a fanok emberevő törzsének, mely 
Afrikában az egyenlítőtől északra, s a Gaboon folyamtól kissé keletre 
fekszik : 

Mialatt a királylyal beszélgetek, nehány asszony egy emberi holttestet 
hozott, melyet egy szomszédvárosban vettek, s mely most köztük elosztandó 
volt. Láthattam, hogy e férfi betegségben mult ki. Hogy az emberevésnek 
még ily undorító ne;ne is létezzék, arról eddig sejtelmem sem volt; miért is 
elhatároztam megtudakolni, ha vajjon ez a népnek valódi szokása-e, vagy 
csak egyes kivétel. A kiket megkérdeztem, minden irtózat nélkül beszéltek 
a dologról, s kitudtam, hogy ők az osheta-törzstől, 8 ezek viszont a fanok¬ 
tól folyvást vásárolgatják a halottakat. Sőt mi több, még saját törzsükben 
is megveszik más családok halottjait, s ezenkivül a mhigosok és mkonde-
mosoktól is megkapják a rabszolgák holttesteit, melyekért szivesen adnak 
cserében elefántcsontot, és pedig rendszerint egy kis fogat egy halottért. 
Ez ideig nem hittem el, a mit a fanokról a Gaboon mellett hallottam : h >gy 
t. í. egy csapat fan a tengerpartra ment, s ott a temetőben egy uj sirt fel¬ 
ásván, a holttestet ellopták, megfőzték és megették; más alkalommal pedig 
az elrablott holttestet az erdőbe vitték s ott megfüstölék. Most már hitelt 
adok e borzalmas közleménynek, mit egy szomszédfalubeli hlttéritő, Wal-
ker is, mint szemtanu bizonyít. 

Gyakran látni ott késeket emberbőrökkel, melyek tulajdonosaik által 
igen nagyra becsülteinek. Caillu mindjárt megérkezése napján találkozott egy 
fan asszonynyal, ki egy darab emberezombot czipelt haza, mint nálunk a bor- ' 
ju- vagy ürüczombot szokták haza vinni a mészárszékből. Minden halott feje, 
mint finom csemege, rendszerint a királyt illeti, ki azon előjoggal is bir, 
hogy az ő holttestét nem eszik meg hanem valamely elrejtett helyen elte¬ 
metik, íly körülmények közt nem csoda, ha a négerek azt hiszik, hogy az 
európaiak azért hurczoluak el közőlük oly sokakat rabszolgaságba, hogy 
őket megegyék. E hit annyira meg van köztük gyökerezve, hogy midőn a 
fehér rabszolgakereskedők partjaikon megjelennek, a szegény négerek félel¬ 

mükben elhagyják falvaikat s az ültetvényekben elrejtőznek, s Remandje, 
az apingik királya, vendégét üdvözölvén, egy megkötözött rabszolgát e 
szavakkal adott át neki : „Öld le ezt vacsorára; gyenge és kövér husa van, 
s te bizonyosan éhezel." Hiában volt minden ellenvetés és czáfolat. „Min¬ 
dig hallottuk — úgymond a király — hogy ti fehérek, emberhússal éltek. 
Hat mivégre is vennétek meg embereinket? Miért jőtök, ki tudja honnan, 
s hurczoljátok el férfiainkat, asszonyainkat és gyermekeinket? Azért adtam 
neked e rabszolgát, hogy öld le s elégitsd ki belőle szíved vágyait." 

A rabszolgaság mindezen törzseknél már akkor régóta házi intézmény 
volt, midőn az európaiak itt a rabszolgakereskedést meginditották. E rab¬ 
szolgaság azonban szelid alakban áll fenn, mert a rabszolgának joga van, 
ha ura roszul bánik vele, e helyett más urat választa.ii, kinek köteles¬ 
sége, őt kárpótlás mellett elfogadni s védeni. Állásuk ennélfogva igen sza 
bad s neui ritkán kereskedelmi czélokból messze vidékekre küldetnek ki, 
anélkül, hogy attól lehetne tartnni, hogy a rájok bizott holmikkel meg¬ 
szöknek. A rabszolgaság átalánosságának bizonyítéka az is, hogy a tárgyak 
értéke rabszolgák szerint számittatik, ugy hogy a rabszolga ott épen oly 
pénzegységet képez, mint Európában a forint, tallér stb. E törzseknél szá¬ 
mos vád emeltetik bűvölés és boszorkányság miatt, mely esetben a vádlot¬ 
tak eladatnak; de az is gyakran történik, hogy gyermekek és rokonok csak 
azért adatnak el hozzátartozóiktól, hogy értők európai kelméket, csecsebe¬ 
cséket s főleg rumot kapjanak. Ritkábban sorsa ez a hadifoglyoknak, g azért 
e czélból nem is inditanak háborut. Daczára annak, hogy a négerben, habár 
örömest csap is lármát, a valódi vitézség és bátorság hiányzik, az egyes 
tör2sek és falvak folytonos ellenségeskedésben élnek egymással. A barczo-
lási mód természetesen különbözik a miénktől, s legtöbbnyire éji megro-
hanásokra, alattomos lesre s a földek elpusztítására szoritkozik; de épen 
ezért annál nagyobb mértékben van veszélyeztetve a személy- és vagyon 
bátorság. Azon fél, mely magát gyengének érzi, sajátságos módon keres 
magának szövetségeseket t. i. valamely szomszéd törzs vagy falu lakóiból 
többeket titkon legyilkol, mire a lakosok, nem, mint várni lehetne, a gyil¬ 
kosok ellen, hanem mellettök ragadnak fegyvert. Ezen ellenségeskedések 
az átalánosan divatozó soknejüség által annál nagyobb kiterjedést nyernek, 
minthogy minden após, leánya férjét segiteni tartozik, igy a házasság, mely 
czélra a leány gyakran már tüstént születése után eladatik, politikai esz¬ 
közzé alacsonyul. 

A nők állása e törzseknél nagyon alárendelt; ők pótolják a teherhordó 
háziállatokat, ők végeznek minden dolgot, mig a férfiak henyélve vagy va¬ 
dászattal töltik idejüket. A férfi semmi más okból nem házasodik, mint 
hogy magát tápláltassa és ápoltassa; s miután több neje van, vendégének, a 
kit különösen meg akar tisztelni, egy nőt is ad rendelkezésére. Hogy Caillu 
az ezen ajánlat visszautasítása folytan elbámult négereket nem igen volt ké¬ 
pes a keresztyén házasság lényegéről felvilágosítani, könnyen elgondolhatjuk. 
Nem sokkal jobban sikerült neki azon kísérlete is, hogy őket a keresztyén 
hitre téritse. Oktatásaira rendszerint csak ezt kapta válaszul: ,,Minket má» 
Isten teremtett, s azért a mi nektek jó, az nekünk nem való." Vadászati 
kirándulásainak egyikén (mely alkalmakkor arczát be szokta feketiteni, 
hogy a vadak kevésbbé ijedjenek meg tőle, s közelebb bevárják) a köz¬ 
beneső vasárnapon, ezt a keresztyén vallás követelménye szerint megülendő, 
nem akart vadászni. Persze, hogy a négereket nem sikerült a dolog iránt 
felvilágosítania; ezek váltig biztatták .'hogy sohase törődjék a vasárnappal, 
csak folytassa a vadászatot, ha majd ideje lesz, a mulasztást helyrepótolhatja 
s két vasárnapot tarthat egyszerre. 

Caillu az emlitett asszonykinálásra vonatkozólag következő mulatsá¬ 
gos esetét beszéli el: Remandje a szokásos módon megkért, hogy (az ember-
evők közt) válaszszak magamnak egyet saját nejei, vagy bármely más nők 
közül, s azt ugy tekintsem mint sajátomat. En természetesen azt válaszoltam, 
hogy nálunk a házasság nem megy oly röviden, a mit ő sehogysem tudott 
felfogni. Mivel azonban a nők a háztartást el szokták látni, e czélra válasz¬ 
tottam mégis egyet, és pedig a legrutabb vénasszonyt, a minőt csak találhat, 
tam; ezt aztán beállitottam kunyhómba szakácsné és szolgáló gyanánt. Két-
három napig csak jól ment minden, azonban egy ,«zép reggel beállit hozzám egy 
férfiak és nőkből álló küldöttség tisztelkedni. Ezek nagy örömmel üdvözöl¬ 
tek engem, mint rokonukat, s köszönetöket fejezek ki azon kitüntetésért, 
hogy egyik rokonukat nőül vettem, s egész komolysággal arra kértek, hogy 
ez örvendetes esemény alkalmából köztük ajándékokat o-ztogassak ki. De 
már erre kiestem flegmámból; botot kaptam kezembe, s a falun végig ker¬ 
gettem uj atyámfiait, hazug gazdasszonyomat is utánuk űztem, s ugy ösz-
sze-vissza szidtam az egész nemzetségöket, a mint csak apingi-nyelven 
képes voltam. Midőn az esetet Remandjenak elbeszéltem, majd megpukkant 
nevettében s igy szólt : „Lásd, mért nem követed tanácsomat!" 

Legjobb csereczikkek az utazókra nézve az üveggyöngyök, lőpor és 
dohány. Ez utóbbit szenvedélyesen szeretik, s este, habár egész nap utaz¬ 
tak is, tűz körül ülve pipára gyujtanak s késő éjig füstölés és mesélgeté?-
sel tőltik idejöket. Legörömestebb beszélgetnek gorilla-kalandjaikról s egy 
lókörmös népről, moly mindenütt sapadi-nak neveztetik; ezenkivül sokszor 
emlegetik a posztógyártó fehéreket is, kiknek a lamma-törzs véleménye 
szerint csak egy szemök van homlokukon. Feltünő a négerek nagy elősze¬ 
retete a tűz iránt. Valahányszor néhányan összegyülekeznek, sohasem nau. 
lasztják el, hatalmas tüzet rakni, melyet még 24" R. melegben is körülülnek. 
Jobban Afrika belsejében, hova dohány csak ritkán jut, a bennszülöttek 
egy liamba nevü növényt nagy bőségben termesztenek; egyes száritott leve 
leinek megvizsgálásából kitünt, hogy az nem egyéb, mint indiai kender, 
melyből keleten az ismeretes hasis készül. A liambát dohány gyanánt szí« 

ják kurta agyagpipákból; használata napról napra jobban elharapózik, ha¬ 
bár ártalmas voltát a négerek igen jól ismerik, sőt enn k következtében 
egyes őrülési esetek is fordultak elő. 

A tölti csaknem mindenütt termékeny, s helylyel-közzel, például az 
Ogobay folyó partjain, rizstermesztésre kitünőleg alkalmas. Ha mindamel¬ 
lett a négerek gyakran éhséget szenvednek, ez az ő röstségöknek, továbbá 
Sakhelyök gyakori változtatásának (mi egyes törzseknél rendszerint min¬ 
den haláleset után történik) valamint azon körülménynek is tulajdonit ható, 
hogy hosszabb ideig eltartható élelmiszereik nincsenek. A paradicsomfüge 
mindezen törzseknek kenyeret nyujt, azonban ennek könnyü müvelését is 
gyakran elhanyagolják, s akkor kénytelenek diók, bogvók és gyökerekkel! 
megelégedni. Az éghajlat főleg csak a tengerparton s a folyamok mellett, a' 
meddig az áradás terjed, veszélyes az európaiakra nézve, s oly utazók, kik 
folytonos fáradalmaknak vannak kitéve, gyakran szenvednek hideglázban. 
Caillu az első hónapban naponkint 8—10 grán chinint vett be, ugy hogy 
ezen idő alatt egyéb gyógyszereken kivül összesen mintegy 50 uncia chi¬ 
nint fogyasztott el. Átalában véve azonban az éghajlat itt épen nem afrikai, 
oly értelemben, mint azt rendesen képzelni szokták. Minden éjjel esőnk 
volt, irja Caillu, s az ég oly borult, hogy három hét alatt három óráig sem 
sütött a nap egy folytában. Á ország jól el van látva vizzel, s a föld kiváló¬ 
lag termékeny. 

Az egész vidék rendkivül gazdag értékes terményekben. Az elefánt¬ 
csonton kivül ébenfa, angolafa, földimogyoró, ruggyanta, pálmaolaj stb. nagy 
bőségben találtatnak; azonban a kereskedésnek nagy akadályok állnak ut¬ 
jában, habár minden törzs sóvárog utána. Az ipar terén is mutathatnak fel 
egy vagy más figyelemreméltót, a fanok az országban talált nyers vasat 
nagy ügyességgel dolgozzák föl, s az apingi férfiak durva szövőszékeken a 
pálmák egy nemének rojtjaiból igen tartós s tetszetős kelmét készitenek, 
mit ők többre becsül lek az európai calicotnál. 

KI késett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. 
in. 

(Aprilisbe való küldetés hflyett ajánltatik a Oyivára való küldetés Kövesdi kirán-
Muzeumunk gyarapítása. Pléhrekercsek. A kicsindi biró nagylelkűsége. A csavar 

elsö eszméje. Ezeréves pipafödél ? A vadász mint ötvös. Csinos falu észszerü gazdái. 
Szurdoki mélyzet. E lapot a kicsindi biró számára kérem Kőbid-Gyarmath Emlékez¬ 
zünk régiekről.) 

„Hát Gyiván mit kaptál ? Ha igen, nem volna-e számomra is 
valamid belőle ? . . . Számolok ám rá!" Igy zárod egyik leveledet; 
és mig ama gyivai hir az ujságokban körutját végzé, alig mertem 
nz utczára kilépni; mert minden harmadik ember megállított : „Ol¬ 
vasta már a gyivai czikket, elmegy Gyivára? Mikor megy el Gyi 
vára f Volt már Gyi 'an ? Nem volt még Gyiván ? be kár Gyivára 
nem menni, mennyi kincset lehetne onnan Muzeumunk számára 
hozni!!" És ezekkel, és ezek változataival gyötörtettem majd álló 
két hétig, annyira puskaporozták fel a gyivai hirneves régiségek 
egész városunkat, vidékünket, ugy hogy régészeink és nem régé¬ 
szeink nagyja apraja mind a fölfedezések boldog Kánaánjába szán¬ 
dékozott zarándokolni. Megvallom, nem volt költségem, különben 
csakugyan felsültem volna; szerencsém, hogy e'öbb Nándorunkkal 
értekezhettem, mert tán örökké avval ingerkedtek volna barátim, 
hogy aprilisbe, akarom mondani, Gyivába küldöttek. 

Ujabb időben alig találtatik nagyobb humbug a magyar napi¬ 
sajtóban, és szivből örvendek, még egyszer ismétlem, hogy jel nem 
nültem. Még most sem tudom, mi lehetett azon nagy jelentésnek 
igazi czélja ? köszönettel veszi minden lelkes buvár a valódi figyel¬ 
meztetést, de ilyen stikli inkább valami élczlapba való lett volna, 
mint olyan ujságba, mely a komolyabb tudománynak is nyitja néha 
néha hasábjait. 

Minthogy mindjárt elsö hevemben nem siettem Gyivára, szán¬ 
dékom volt Esztergomból oda rándulni. Ott főt. Ocsovczky könyv¬ 
tárnok ur megelőző szívességéből egész napokat töltöttem a pri¬ 
mási könyvtárban, és az irott munkák sokaságától, valamint gyö 
nyörü festményeiktől elbájoltatva, de az asztalnál, hova némi gyors 
másolatok miatt lekötve valék, kissé el is fáradva, egyik délután rá 
azántam magamat, hogy Gulyás Elek tanártársammal Kicsindre 
rándulok, és az ottan talált török (?) régiségeket megszemlélem. 
Mindenek előtt Kövesdnek tartottunk és Vitái Gábor kerületi 
jegyző urnál tudakozódtunk. Az igen szép bronz karpereczen,*) 
vagy mint mások gondolják — tán hajtartó kapcson — kivül, (1. 
Archaeol. közlemények, tabi. 1 n . szám.) két érdekes polyp. 
kövületet kaptam, melyek e vidéken találtattak, legnagyobb 
örömre pedig az szolgált, hogy Vitái ur önként kinálkozott 
a többi, még fennmaradt kincsdarabok fölkeresésére és meg-

*) Lásd, Kép-Atlasz az Archaeol. közlem. II. kötetéhez, VII. tabi., 29 ábr. 

szerzésére. Siettünk a lelkész lakába és legelső, legnagyobb meg¬ 
lepetésem az volt, hogy egy kedves régi ismerősömnek kezét 
szoríthattam. Soha sem hittem volna, hogy az együtt átélt viszon¬ 
tagságok után vele, mint régész e kisded falu plébániáján fogok 
találkozni. 

A szívélyes kézszoritás után előkértem a talált kincs marad-
ványit, és segédlelkész ur szíveskedett principálisa honn nem lé¬ 
tében, annak nevében az itt számodra I. alatt természeti nagy¬ 
sága * j-ban lerajzolt pléhtekercscsel*) kedveskedni. A mint ezen 
érdekes darabot kezemhez vevém, eszembe jutának dr. Szabó Já¬ 
nos gazdag gyüjteményében látott ilyféle tekercsek. Hasonlókkal, 
mint hallottam, bir Kubinyi Ferencz lelkes régészünk is, a nélkül, 
hogy eddig sikerült volna, rendeltetésüket kipuhatolnunk. Nehéz 
is ott valamit határozottan állitani, hol a kutatáshoz minden for¬ 
rás hiányzik, hol legalább az érmek vagy emlékek nem szolgál¬ 
nak útmutatóul. Véleményeknél pedig haszontalanabb ámítások¬ 
kal tekintélyt akarni szerezni, kutatóhoz épen nem illő, söt gya-
lázó fogás. 

Nincsen magán- vagy nyilvános gyüjtemény, melyben a 
vékonyabb vagy vastagabb rézsodronyból készült legkülönfélébb 
hajlású rétesek nem találtatnának, de a vékonyabb drótrétesbe 
végződő, közepén gerinczes, majd hüvelyknyi szélességü rézpléh 
tekercseket, az emlitett két magán gyűjteményen kivül, eddig 
nem találtam, s minthogy ezek is valószinüleg — Szabó tudoréról 
bizonyosan tudom — egy lelhelyüek **) az enyéimmel, a kicsindi 
találmányt annál méltóbbnak tartom a figyelemre. 

Talán nem is szükséges, hogy említsem, miszerint előttem 
az is feltünö, hogy mig a b négyélü sodronyrétes közvetlenül 
pléhvé szélesbedik, az a gömbölyü drótrétes lapított végére a le¬ 
mez végei összehajtvák. / 

Kövesden már többet nem találva, kértem kísérőimet, men¬ 
nénk át Kicsindre, hol ezen ritka darabok találtattak. Megalltunk 
Bernát Ferencz helybeli biró laka elött, hol mindaz, mi a 16 font¬ 
nyi leleményből fennmaradt, Muzeumunknak legnagyobb készség 
gel ajándékoztatott. A mi leginkább meglepett, az a 10-5 hüvelyk¬ 
nyi hosszu, 1-5 vonalnyi vastagságú réznyur (nyur = Draht, ad 
formám hur, a nyújtásból; jobb mint sodrony, mert a fém nem 
sodortatik, hanem nyujtatik) — lásd a II. alakot — melynek felső 
két harmada sodrott, ***) s melyre fölül a / / . a. természeti nagy¬ 
ságban rajzolt tojásdad átmetszetü, két ellenes gerinczczel ellátotf 
oltókup idomú tölcsérke van erősen rászorítva. Az alul szélesbedö 
nyur végére a / / . b. gomb van forrasztva, melynek ékítménye 
szabályos vonalokból és pontozatból áll. 

Igen örültem ezen darabnak, mivel itt vélem a csavarnak 
elsö eszméjét látni; mert a tölcsérnek föl- és lefelé való tolása 
némi erőltetésbe kerül s igy a csavarnak, mint erösítö gépezetnek 
fő kelléke leghelyesebben van találva. Minthogy a kup a nyur 
sodrott végére erősitve találtatott, azon balvéleménytöl is ment 
meg bennünket, mintha itt gerelyhegygyei volna dolgunk, ha a Kiss 
Ferencz által (Archaeol. közi. 1.195, Sápon és II. Tabi. 37 szám alatt) 
közlött tölcsér idomú alakot a mienkkel szabad ugyanazonositani. 
Innen kitetszik az is, mily fontos sokszor, hogy valami régiség 
találásánál a darabok együtt és érintetlenül maradjanak, mig 
egyik vagy másik régész által nem vizsgáltattak! 

Találtatott továbbá 10, mint biró uram mondá, rezgő sodro¬ 
nyon — talán a fennidézett tábla 29 ik ábrájához hasonló volt — 
függő pipafödél forma karika, f) Ezekből négy darabot kaptam, 
melyekből kettő 1 hüvelyknyi átmérőjü, kettejének átmérője 1-5 
vonallal nagyobb. III. a. és / / / . 6. a nagyobbak egyikét rajzoltam 
le kedvedért természeti nagyságában. A központos hullámzatu 
felülete hasonlit id. helyen I. Tabi. 22 alakéval, azonban különös 
az, hogy mindegyike szélén egy sarok találtatik, mely talán a sod¬ 
ronyra való feltüzésére szolgált. 

*) Lásd Archaeol. közlemény. Kép-Atlaszát a II. kötethez, VI. tabi., 22. ábr. 
#í!) Nem lesz bár érdektelen, az olvasót figyelmeztetni arra, hogy az általam rajzolt 

és a többi bronzkori találmányoktól elüíö pántlika forma tekercs, orsóalaku nyur, és 
kúpos boglárok egészen olyanok, mint a milyeneket id. Kubinyi Ferencz barátom szintén 
egy nayy cserép-edényben Sz. Endrén a Dunaparton találtakat leir az Arch. közi. II. kö¬ 
tete, 90 , 91. és 98. lapján, 22., 34. és 122 szám alatt. Ez annak jele, hogy Sz. Endrén és 
Kicsinden, a még meghatarázandó korban, ugyan egy nép lakott. — Bár jőnének más ol¬ 
dalról is ily tudósitások, melyek által az ismeretlen — közönségesen celtnek nevezett —• 
nemzet hazánkbani elterjedését meghatározhatnék. 

***) Hasonlítsd, az Archeol. közlemények Kép-Atlaszát a l l - ik kötethez. Tab. VIII. 
34. a. b. és 35. a b. és XXI. 137. 

t ) Lásd Kép-Atlasz az Archaeol. Közlem. II. kötetéhez. Táb. XIX 122. áb. 
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Ilyesfélékből állt Zsákovits Mihály földjéü, a sármezüi dülör: 
talált kincs, melyet a zsidók mindjárt szét is hordtak. A darabok 
szépen szironyzottak és durva anyagú, vastag oldalú mintegy tiz 
itczés cserépben szántattak fel, junius hóban, ugarszántáskor. Az 
edénynek csak némi töredékeihez juthattam. 

Kivülünk eljött még a Szurdok nevü mélyutba a vizsgálodásim 
által igen érdekeltnek látszott helybeli tanitó, és a vadász, ki ne¬ 
hány csinos réz pecsétgyűrűt mutatott, melyeket a pipafödélforma 
karikákból igen ügyesen készitett. 

Láttam, hogy a gazdák jómódúak, házaik jólétre mutatnak 
főleg a biróé; csodáltam eszélyességüket, íiielylyel a falun keresz¬ 
tül folyó, hegyi forrásvizet, födött árkocskákban, udvaraikon, 
kertjeiken vezetik keresztül, s csodáltam azon nyilt modort, mely¬ 
lyel minden kérdéseimre feleltek, és melylyel hozzám intézek vi¬ 
szont kérdéseiket. Kár, hogy nem volt velünk Dudik, ki a magyar 

népet tűzvén ki tanulmányozási tárgyául, és már a csornai paraszt 
gazda olvasásán és az olvasottak tárgyalásán annyira bámult. Éf 
lám, mi azt mindeddig nem tudtuk, hogy mindezeket egyedül s 
tiz év óta föl világé sitásunkon fáradozott uraknak köszönhetjük! 

A szurduki mélyut meredek partjaiban, találtunk koporsó 
nélkül eltemetett csontvázak nyomait, az agyagból sürüen kiálló 
csontokat, fönnebb pedig az ut kezdeténél vöröses szinü cserepeket, 
cserépből és téglából rakott sirokat, szénből és apró kavicsból 
álló egész rétegeket. A várhegy fokán is áskálódtunk kapáinkkal, 
ásóinkkal; van ott elég czifra fölületü, gyakran bemeszelt, cserép¬ 
darab, melyek a rajta keresztüljáró ekétől vagy szekértől össze¬ 
törettek. Gyűjtöttem, mennyi csak keszkenőinkbe fért; szedhettem 
belőle tetszésem szerint. 

Végre elbucsuztunk a derék kerületi jegyző urtól és a falu 
elöjárójától. Az utóbbiknak igértem, hogy a Vasárnapi Ujság 
szerkesztőjét megkérem, miszerint lapjának azon számát, melyben' 

a kiesindi leleményről szó lészen, neki elküldje. (Szivesen megtet¬ tük. Szerk.) 
Beestvéledett. A Kőhid-Gyarmathi templom tornya mint egy 

nagy fekete ujj nyult ki a füstölgő kürtők tömkelegéből. Követtük 
a szeszélyes sebes folyam meredek partjain mélyedö kacskaringós 
kerékvágást, mig azon helyre értünk, hol veszély nélkül átgázol¬ 
hattunk. Kedves Marczellom udvarában volt öröm és meglepetés. 

Barátom nagy kárt vallott. A pajkos legények felgyujták 
asztagjait; de azért még sem busult, tudván azt, hogy hazánkban 
szebb hajnal hasadt, és hogy az egyes kárát az egész haza öröme 
elnyeli! 

Sietnünk kellett, mert kocsisunk még a nánai állomáshoz 
volt rendelve. Késő volt és sötét, midőn a hajóhídon át ballagtunk 
Esztergomba. Örömmel hurezoltam zsákmányomat! — Igy végző¬ 
dött gyivai, akarom mondani, kiesindi kirándulásom, melynek ör¬ 
vendetes eredményét leginkább Gulyás barátom szívességének 
köszönhetem. Dr. Rómer Flóris. 

Egyveleg. 
0 (Tüzmentes lépcsők.) Igen óhajtandó volna, hogy minden nagyobb 

épület tűzmentes lépcsővel láttatnék el, mert tűzveszély alkalmával a leg-
hajmeresztőbb szerencsétlenségek igen gyakran onnan erednek, hogy a 
gyúlékony anyagból készült lépcsők sokszor előbb elégnek, mint az épület 
bármely más része. Nem csekély figyelemre méltók tehát az Angolországban 
ujabban divatba jött tűzmentes lépcsők, melyek agyagból készitve, szokott 
módon megégettéinek, s hogy igen nehezek ne legyenek, belől üresek. Az 
ily lépcsők könnyük, erősek, tartósak, s ha öntöttvasból készült gerendázat-
tal és kartámaszszal vannak ellátva, a tüzzel inkább képesek daczolni, mint 
bármely más anyagból készült lépcsők. Igaz, hogy a kőlépcsők is tűzmente-
sek, de ezeknél az agyaglépcsők azért ajánlatosabbak, mert sokkal keve¬ 
sebbe kerülnek ; ez pedig magában is elég ok arra, hogy nálunk is minél 
jobban elterjedjenek. 

4- (Patkány-, egér- és rovarirtó szer.) Egy franczia lap a mészhalva-
got (Chlorkalk) mint igen jeles szert ajánlja a patkányok és egereknek az 
épületekből eltávolítására. Ugyane szer a növényeknek ártó rovarok ellen is 
igen sikeresen használható. A növényeket t. i. vagy oly vizzel kell megön¬ 
tözni, melyben mészhalvag oldatott fel, vagy a mészhalvagot zsirral kell 
összevegyiteni, s e keverékkel bevont kócz a hernyós fa derekára tekerendő. 
A hernyók az ágakról ily eljárás mellett rövid idő alatt lehullanak s a világért 
sem mernének többé a fára felmászni. 

+ (Nemzeti jellemek.) Midőn II. Fülöp, orleansi herczeg 1715-től 
1723-ig a fiatal XV. Lajos helyett Francziaország kormányát vezette, egy¬ 
kor kérdezé egy udvaroncztól, ki hosszu utazásából épen akkor tért haza, 
hogy minő jellemet és szellemet tapasztalt Európa különböző népei közt? 
Királyi fenség! válaszolt az udvaroncz,e kérdésre iegjobban megfelelhetek az¬ 
által, ha fólemlitem azon kérdéseket, melyeket a különböző országokban 
tenni szoktak valakiről, a ki ott először mutatja be magát. Spanyolország¬ 
ban ez az első kérdés : „Első rangu nemesember-e ?" — Németországban : 
„Alapos tudományu férfiu-e?" — Francziaországban : „Szivesen látják-e 
az udvarnál?" — Hollandban : ., Van-e sok pénze?" — Olaszországban : 
,Minő művészetet folytat ?" — Angolországban : „Vannak-e nagy üzle¬ 
t i ?" Hozzáadhatnók ehhez, hogy Magyarországban, legalább most, leg-
slőször is azt akarják tudni az emberről, hogy : ki a vivat ? 

+ (Kantról, a legnagyobb német bölcsészről beszélik,) hogy midőn egye-
;emi előadásait tartá, rendesen egyik hallgatójára fiiggeszté szemeit, kinek 
fabátjáról egy gomb történetesen hiányzott. Ennek a fiatalembernek egy-
jzer eszébe jutott, kabátjára a hiányzó gombot felvarratni. Midőn Kant ezt 
a leczke alatt észrevette, annyira megzavarodott, hogy előadását sehogy¬ 
sem tudta tovább folytatni ; fölkérte tehát az illetőt, metszené le az ujonan 
felvarrt gombot, mit ez azonnal meg is tett, s Kant minden további ne¬ 
hézség nélkül folytathatta beszédét. — Ilyen bogarai voltak a hires német 
bölcsnek. 

A (Hogy alapítanak Ausztráliában könyvtárakat?) Amelbournei nyil¬ 
vános könyvtár 700 lapra terjedő czimjegyzékébó'l kitünik, hogy e könyv¬ 
tár alapítása csak 1853-ban lőn elhatározva, s e czélból a parlament 3000 
font sterlinget könyvek beszerzésére, 10,000 fontot pedig egy czélszerü ' 
könyvtári épület emelésére határozott. Már a következő évben ugyan e | 
czélra előbb 6000, aztán megint 20,000 font s 1858-ban ujolag 20,000 font 
utalványoztatott az épület nagyobbitására. A könyvtár 1856-ban nyittatott 
meg s jelenleg 26,723 kötetből áll. 

+ (Abd-el-Kader könyvet irt,) melyben azt akarja bebizonyitni,^ hogy 
a keresztyén vallás nagyon szellemi, s a zsidó nagyon anyagi; e kettő közt 
a mohamedán vallás van közepén s e szerint annak van jövője. 

+ (Visszatértfecske.) Mult őszszel Hamm közelében egy földmivelő 
egy fecskét fogott, s miután nyakára egy, saját és a helység nevével ellá¬ 
tott szalagot kötött, ujra elbocsátotta. A fecske félévi távolléte után ismét 
visszatért tavalyi fészkébe, s ujra elfogatván, nyakán szalagot találtak ily 
elírással : „Naudin, Marie d'Ignol." 
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Vasárnapi Ujság 22-ik számához 1862. 
T Á R H Á Z . 

Rab István emlékére. *) 
(f máj. 14-én.) 

Végre a halálban leltél 
Csöndes nyugodalmat, 
Panaszszal telt szegény szived 
Mindörökre hallgat. 
De a szörnyű hallgatásban 
Véghetetlen vád van ; 
Ifju költő ! inség, nyomor 
Üldözött hazádban. 

Oh! hogy nálunk a dalnokot 
Az Isten megverte! 
Ugy kell neki bolyongani 
Rongy koldusként szerte, 
Minden uj nap bús lelkére 
Ujabb ujabb kint hoz, 
Utoljára odafordul 
A jótevő sirhoz : 

„Hazám földe, megdallott fold, 
Fogadj kebeledbe, 
Megtört szivem, megtört lantom, 
S ezt a rongyot fedd be; 
E rongy dalaim jutalma, 
Azért büszkén hordtam, 
Oh! hiszen én ifju költő 
Büszke koldus voltam, 

„Nem alhattam lágy kezektől, 
Megsimitott párnán, 
Meleg étel, vidám ebéd 
Nagyon ritkán várt rám, 
De nem kértem soha, soha! 
Im most kérek tőled : 
Add át örök nyugalomra. 
Add egy ölnyi földed." 

Egyszer kértél: egy kis földet, 
Ime meg is kaptad, 
Panaszszal telt szegény szived 
Mindörökre hallgat, 
De a szörnyű hallgatásban 
Véghetetlen vád van : 
„Ifju költő nem egyedül 
Szenvedtél hazádban." 

Irodalom és művésze*. 
Szabados. 

4. (Megjelent uj könyvek.) Vállalkozó kiadónk, Heckenast Gusztáv¬ 
nál ismét egy egész csomó uj könyv jelent meg egyszerre; nevezetesen : 

„Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei." A szerző saját kéziratá¬ 
ból életrajzi értekezéssel közli Toldy Ferencz. 2-ik kiadás I. és II. kötet. 30 
iv. Ára 2 ft. 

„A Karthausi," regény, irta b. Eötvös József. Uj kiadás, 1 kötetben, 
diszes czimképpel. 31 iv. Ára 2 forint. 

Jósika Miklós munkáinak uj folyama: „Jő a tatár," 4 kötet, 47 iv, ára 
3 ft 20 kr. „Pygmaleon" 2 kötet, 28 iv. Ára 1 ft 20 kr. 

Jókai Mór munkáinak népszerü kiadása: „A fehér rózsa," I. és IL 
kötet, 16, iv. „Magyarhon szépségei" 10. iv. Egy-egy kötet ára 40 kr. 

„A nővérek," regény, irta b. Eötvös József. Második kiadás, egy kö¬ 
tetben, 30 iv, igen csinos kiállításban és diszes czimképpel. Ára 2 frt. 

„Homér Iliása," iskolák számára magyarázta és kiadta Ponori Thew¬ 
rewk Emil. Első ének. 5 iv, ára 50 kr. 

„Uj teljes német és magyar szótár," irta Ballagi Móricz tanár. Német-
magyar rész. Második, egészen ujból átdolgozott kiadás. 864 lap, igen 
diszes nonpareille nyomás. Ára 4 ft. 

„Algebra vagy betüszámtan," müegyetemi hallgatók, lyceumok, főre-
áltanodák, bányászok, iparosok és műkedvelők számára. Irta Komnenovich 
Sándor, oki. mérnök, a magy. kir. József-műegyetem tanára; 90 nagy iv. 
Ara 2 ft 50 kr. 

„Átalános magyar törvénykezési eljárás, a legujabb törvényhozás sze¬ 
rint." Irta Ökröss Bálint, hites ügyvéd s váltójegyző. Első füzet, 15 iv. Az 
egész munka három füzetben fog megjelenni. Bolti ára 5 ft. 

„A földisme alapvonalai," a lyceum és főreáltanodákbani használatra. 
Irta Mihálka Antal, volt kir. József-ipartanodái ny. r. tanár. 13 iv, 206 
fametszvénynyel. Ára 2 ft. 

„Természettan" felgymnasiumok és felreáltanodák használatára. Irta 
Subic Simon, fordították Kruesz Krizosztom és Kiíhn Rajmund, sz. bene-
dek-rendi tanárok. Két osztály egy kötetben. 34 iv. Több ábrával. Ára 3 ft. 

„Homiliák^ régibb és ujabb modorban." Kiadja Dobos János, czeglédi 
ref. pap. 24 iv. Ára 2 ft. 

+ (Dalmady Győző, kedvelt fiatal költőnk) egy kötet válogatott köl¬ 
teményt rendezett sajtó alá, mely 15 iven, előfizetés utján fog megjelenni. 
Az előfizetési iven Jókai Mórnak következő ajánló sorait olvassuk : 

„Midőn e költeményfüzért az olvasó közönség figyelmébe ajánlom, 
azon örömteljes elégtételt érzem, mely támad bennünk, midőn egy keJlemes 
jóslat teljesültét jelenthetjük. Évek előtt én vezetem be az irodalom küzd-
terére Dalmadyt, azon'reményt fejezve ki, hogy benne egyikét a leghiva¬ 
tottabb tehetségeknek sikerült fölismernem. Mennyire igazolták az évek e 
várakozásunkat, a felől elégülten fog az olvasó közönség e költeményfűzér 
által meggyőződni, mely a fiatal költő emelkedett szelleméről, az erő kife¬ 
jezésében gyöngéd, s a gyöngédségben erős költői alakításáról tesz tanu-

*) Irói nevén Z*jzoni. 
V " . l ' jí . 22. •;. - 18B2. 

ságot; — e költeményfüzér, bizton hiszem, elseje lesz azoknak, mik költőnk 
tollából, a maradandó becsüek számát növelni hivatvák." 

E sorokhoz részünkről csak annyit adunk még, hogy Dalmadyt kpunk 
olvasói is kedvezőleg ismerik azon számos szép költeményéről, melyek a 
Vas. Ujságban láttak napvilágot. — A munka előfizetési ára 1 ft. 50 kr., 
diszkötésben 2 ft. 50 kr. Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóhi¬ 
vatalába, julius végeig küldendők be. 

-f- Ramazetter Károly, veszprémi nyomdásznál ilyezimü munka jelent 
meg : „A keresztény elem üdvös befolyásáról a polgárisodásra." A m. t. 
Akadémiában 1860. januárban székfoglalóul előterjeszté Udvardy Ignácz, 
1. t. Kapható Eggenbergernél és a Szent-István-Társulatnál 40 krért. 

+ (A „Budapesti Szemle" XLVI—XLVII-ik kettős füzete,) mely e 
napokban jelent meg, ismét nagyon változatos. Megnyitja e füzeteket b. 
Kemény Gábor, jeles publicistánk „Machiavelli és Montesquieu" czimü ta¬ 
nulmánya, melyet gr. Teleki Domokos czikke követ: ,,Az 1817-iki éhség és 
éhhalálról Erdélyben." Sötét, de tanulságos lap Erdély történetéből. Kö¬ 
vetkezik egy művészi tanulmány egy franczia műbirótól egy magyar művész 
fölött : „Zichi Mihály, müvészi jellemrajz Gauiiertöl. Zichi Mihály — irja 
a szerző — óriási lángész, egyike a legmegdöbbentőbb egyéniségeknek, kik 
1830. óta a képzőművészet ujabb korszakában feltüntek; oly lángész, kivel 
a művészet minden ösvényein találkozunk, de mások nyomdokain lépdelni 
sohasem látjuk. — Ezután jeles történetnyomozónk, Botka Tivadar kezd 
meg egy érdekes czikksorozatot ily czim alatt : „El-e Árpád fiága? Szerző 
erős kritikával vizsgálja a Crouyak igényeit s leszállitja'azokat. Ez érteke¬ 
zés után Kautz Gyula „A socialismus és communismus rendszerei" czimü 
czikksorozatának negyedik közleménye következik. Az ezt követő czikkben 
Szilágyi Sándor ujabb adalékot nyujt a török uralkodás történetéhez Ma¬ 
gyarországon. E történelmi czikkre Marade társadalom történeti tanulmá¬ 
nyainak ismertetése következik Oroszország jelen belviszonyairól, Reviczky 
Szevértől. Ezeken kivül a magyar akadémiai tárgyalások ismertetését, s 
egyéb apróságokat vesznek az olvasók a jelen kettős füzetben. 

0 (A szatmári „Tárogató" szerkesztését) Zombory Gedő, kiadását 
Kovács Márton vállalta el. Ábrai Károly, eddigi lapvezér, mint főmunka¬ 
társ fog a lap mellett működni. 

+ (A „Magyar Tudományos Értekező'1 4-ik füzete,) mely e napokban 
küldetett szét az előfizetőknek, következő tartalommal bir: A magyar nem¬ 
zet bevándorlásának története. (Vége.) Frankl Vilmostól; A földközi ten¬ 
ger, Majer Károlytól; Matricaria bayeri, Kanitz Ákostól; Gizela királyné 
sírjáról, Csete Antaltól; A budai kir. várpalota kápolnája, Krauz Nándor¬ 
tól ; Turóczmegyei tudósitások, Garádytól. Ide járul az értekező tárczája, 
több apró czikkei. 

z és iskola. 
4- (A magyarországi ág. hitv. fb'tanodák ifjuságának létszáméi) ez idén 

következő : Az eperjesi tanodában van összesen 218 tanuló, a pozsonyiban 
328, a soproniban 388, a késmárkiban 240, a selmecziben 245, a szarvasiban 
353 s a rozsnyóiban 196. 

4- (Mádai Károly, a tiszai egyházkerület superintendense) bekövetke¬ 
zendő superintendensi látogatásáról értesítvén a gömörmegyei egyházakat, 
a kishontiak nevében néhányan azt irták a superintendensnek, hogy ők 
ilyennek nem ismerik el, azért ne is fáradjon hozzájok. Mádai mindazonáltal 
kötelességét teljesité s elment. És mit tapasztalt? Á kishontiak diadalkapuk 
és bandériumokkal fogadták s biztositák, hogy azon nevökben irt levél csak 
nehány ember elmeszüleménye s korántsem tolmácsolja az ő érzelmeiket, 
mert ők hivei akarnak maradni, az autonom egyháznak s egyedül Mádait 
ismerik el törvényes főpásztorukul. 

® (A dunáninneni ref. egyházkerületnek legközelebbi közgyülésén) 
Nyáry Pál inditványozá, hogy az egyházkerület saját közpénztárt alapitson, 
melyből szegényebb egyházak segélyeztessenek, lelkészek és tanitók nyug-
dijaztassanak, pusztuló templomok, iskolák felépittessenek s egyéb köz¬ 
szükségek az eddigi supplicatiók gyüjteménye helyett pártoltassanak. 
Alapja lenne a közpénztárnak : minden reformált család által fizetendő 
egy-egy forintnyi adomány. Az indítvány elvileg elfogadtatván, a terv 
kidolgozására bizottmány neveztetett ki. 

© (.4 baranya-bácsi ref. egyházmegye) ifj. gr. Buday Lászlót választá 
gondnokul, ki hivatali esküjét közelebb tette le a Pesten tartott egyház¬ 
kerületi közgyülésen. 

4- (Brassóban uj izraelita imaházat szenteltek föl) f. hó 16-án, nagy 
ünnepélyességgel. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
/\ (Beregszászon nyomdát állitnak fel.) Beák György nyert erre en-

;edélyt. 
4- (A zágrábi gazdasági egylet) megkereste a magyar gazdasági egye¬ 

sületet, hogy eszközölné ki, miszerint a pesti gépgyárosok Zágrábban 
készítményeikből raktárakat állitanának, s e czélra telket enged át. A ma¬ 
gyar gazd. egyesület az illető átiratot közölni fogja a pesti gyárnokokkal, 
kik bizonyosan örömmel engednek a felszólitásnak. 
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4- (A londoni kiállitáson szereplö magyar tárgyakat illetőleg) Sze- pitása végett a mult nagyhétre kitüzött, de meg nem tartott összejövetelt, 
mere Bertalan a „P. Hirnök"-nek a következőket irja : A magyar osztály- f. é. szept. 15-re ujolag kitűzi, mikorra a nyüg- és segélydijra vonatkozó 
nak már is kitünőleg sok látogatója van. Gyapjúnk, búzánk repczénk s egyéb tervek is beküldendők. 
termékünk igen látszik a hallgatag, de szemes angolokat érdekelni. Boraink i /\ (A budai népszínházban közelebb tartott műkedvelői előadás) a jo-
csak tegnap óta kezdenek látni napvilágot, most állitgatják ki nagyon is gászsegélyző-egylet pénztárát 102 ft. 80 krral gyarapította, 
szerény modorban és felette magas polezokra, — némelynek nevét sem lehet j -f- {A gr. Zichy Nándorné által indítványozott nemzeti képcsarnokra) 
látcső nélkül elolvasni, ott ül, mint a szinházi kakasülők szegény birtokosa; az eperjesi takarékpénztár 25, a körmöczi 20, s a nagyszombati szintén 20 
csakhogy boraink nem látni, de láttatni kívánnának. Igy vajjon teendenek-e ftot küldött be a nemzeti Muzeum igazgatóságához. Ha az eszme ily gyor-
hatást ? nem tudom, de azt tudom, hogy összegyűjtve, együtt kiállítva, ha san viszhangra talált, bizton remélhetjük a legjobb sikert. 
nem pazar fénynyel is, de némi csínnal készült állványon, boraink igy /\ (A trieszti „Lafortuna" czimü biztositó társaság vagyona ellene), 
tömegben a piaczot meghódították volna. Ha nem mindenben is jó a centra-; a bécsi „Geschüitsbericht" szerint, csőd nyittatott. 
lisatio, de jó csatákban és itt is igen czélszerü lett volna, mert hisz ez is i 0 (Magyar országos intézetek költségvetései.) A „P. Hirnök" bécsi 
csati, a béke csatája. En mindig azt ohajtám, hogy mi, mint hóditó Vilmos, • levelezője irja, hogy* a* magyar nemzeti Muzeumnak, továbbá az országos 
jőjünk Albion partjaira, — de kell, hogy fegyverünk legyen a jó és a sok 
bor, a beveendő erősség semmi egyéb, mint az angol piacz. 

© (Az első magyar ált. barombiztositó társaság) legközelebb megala¬ 
kul. A szükséges előmunkálatok s az alapszabályok már készen vannak. A 
társaság egyelőre meghatározott évi dij befizetése mellett, kárpótlást nyujt 
minden oly kárért, mely betegség, járványos kór, vagy hirtelen szerencsét¬ 
len esetek által történik, de a tűz általi károsulások tökéletesen ki vannak 
zárva a kártalanítás köréből. A keleti marhavész ellen külön biztositás 
szükséges s ez a kötvényben határozottan kiteendő. A kártalanítási igény a 
kötvény kiállításától számitandó 28 nap mulva kezdődik. Lesz alkalmunk 
m ég, e tárgyról bővebben szólani. 

© (A zempléni gazdasági egyesület) május 12 —14 napjain S.-A.-Uj-
helyen termény-és állatkiállitást rendezett, melyet gr. Andrássy Manó, 
elnök, lelkes szavakkal nyitott meg. A kiállitáson a termények, gazdasági 
eszközök és a juhászat gazdagon voltak képviselve. Sajnálni lehet, hogy a 
ló-, szarvasmarha-és sertéskiállitásban, mely szintén szépen sikerült, az 
igazi földmivelő osztály élénkebb részt nem vett Délben közebéd volt, 
mely alkalommal közelebb elhunyt s.-pataki tanár Pálkövi Antal özvegyének 
némi gyámolitására és a boldogult hátrahagyott munkáinak kiadására fé¬ 
nyes eredményü gyűjtések történtek. A versenyszántáa május 13-án ment 
véghez ; ugyane nap délutánján pedig géppróbát tartottak. 

© (Szántásverseny.) A győrvideki gazdasági egylet által a hecsei 
pusztán f. hó 19-én rendezett szántásversenyen összesen 16-an vettek részt. 
A jutalmak következők voltak: 3 db arany, továbbá 15,10, 8, és két rendbeli 
2 ft. s egy ezüsttallcr. Ezenkivül dicsérő okleveleket is osztogattak ki. A 
versenyt a pannonhalmi főapát vendégszerető szívességéből mintegy 100 
teritékre rendezett lakoma zárta be. 

+ (A kereskedelmi miniszterium figyelmezteti a londoni kiállításra uta¬ 
zókat,) hogy óvakodjanak a Pollaky vagy Pollák tudakozó-intézetétől, mely 
,,Priváté continental Inquiry office" czim alatt van a George Streeten, Man-
sion Houseban l l . sz. a., s mely a bécsi lapokban is hirdetteti magát. 

/ \ (Gyürky Antal borászati és kertészeti füzeteket) indit meg, mely¬ 
nek 6 füzetben megjelenendő első kötetére előfizetést hirdet. Előfizetési ára 
a 6 füzetnek 6 arczképpel s egyéb rajzokkal 3 ft, községek és néptanitók 
csak felét fizetik. Egye* füzetek könyvárusi uton 80 krért lesznek kaphatók. 
A pénzek Balassa-Gyarmatra Kék László nyomdájába, s a kéziratok szin¬ 
tén oda küldendők, Gyürky Antalhoz czimezve. Az első füzet julius elején 
jelenerid meg. 

© (Csehországban rendkivüli termékenység) mutatkozik az idén, még 
pedig nem csak a növény-, hanem az állatvilágban is. Tehenek és kecskék 
kettősöket sőt hármasokat is ellenek; Mallon faluban pedig egy kecske nem 
kevesebb, mint öt gidát hozott a világra egyszerre. 

Közintézetek, egyletek. 
O (A magyar tud. Akadémia) m. hó 26-iki ülésében Hollán Ernő tar¬ 

totta székfoglaló beszédét, nnrií akad. rendes tag. Szólt a vasutak keletke¬ 
zéseiről, horderejűkről, fontosságukról s különösen a magyar vasuthálózat 
jelentőségéről a magyar ipar és kereskedelem, termesztés és kivitel fejlődé¬ 
sére. A hazai vasutakra térve át azt mondja, hogy minden nagyobb forgalmi 
vonalnak törvényhozás utján kell létrejőni,tekintettel a fogyasztás és terme¬ 
lés földrajzi viszonyaira. Ebből az következik, hogy nagyobb országokban 
még a vasutak létrejötte előtt áta'ános tervet kell megállapítania a törvény¬ 
hozásnak, melyről a magánvállalkozók el ne térhessenek. Magyarországban 
a topographiai alakzat olyan, hogy attól eltérni ugyszólván lehetlen. A négy 
fővonal Pestről a világ négy része felé sugározva elvitathatlan várát képe¬ 
zik a magyar vasuthálózatnak, melyhez, gazdászati és művelődés-történeti 
előnyeit tekintve, hasonlót az egész földkerekségén nem lehet találni. 

/\ (Majláth György, volt tárnok,) a Kisfaludy társaság alapitói sorába 
lépett. 

+ (A pesti kath. oltár-egylet egyházi készletei,) melyek szegény hazai 
templomok fölszerelésére szánvák, j u n . l-töl 9-ig, azaz pünkösdhétfőig be¬ 
zárólag, d. e. l l órától d. u. 5-ig a belvárosi plébániaház I-ső emeletén 
közszemlére ki lesznek téve, melyek megtekintésére a hivek meghivatnak. 

0 (Molnár a budai népszinház személyzetét) erősbiteni óhajtván, föl¬ 
kéri a vidéki szinészet azon férfi- és nőtagjait, kik anyagi jóllétet egyelőre 
főirányul nem tekintve, a budai népszinház jövőjét odaadó lelkesült műkö-
désökkel előmozdítani, elhatározott szilárdsággal birnak, s ezt tenni óhajt¬ 
ják : sziveskedjenek működési körüket és igényöket aug. 16-ig a budai nép¬ 
szinházhoz beküldeni. Molnár, szept. 14-ike után, mely napon a budai 
népszinház első évnapját ülendi meg, a vidéki tehetséges szinészeknek 3 — 3 
vendégszereplésre nyujt alkalmat. — A vidéki szini nyüg- és segélydij ala-

közalapnak (fundus regnicolaris), a régiebb és az összesített nemesi fölke-
lési alapoknak, s a magyar nemzeti szinház országos pénzalapjának a m. k. 
helytartótanács által tervezett költségvetései helybenhagyattak már a ma¬ 
gyar udv. kanczellária által. E költségvetés szerint a nemzeti Muzeum 
alapja 191,933 pft. 33'/, krt, készpénzben és köteleevényekben 17,615 ftot 
tevén, a bevétel 35,200 fttal, a kiadás pedig 30,508 fttal s a felesleg 4692 fttal 
van megállapitva. A nemzeti szinházi országos alap 361,783 ft. 53!/a krt p. 
pénzben és 4920 ftot o. é. tevén, a bevétel 21,000, a kiadás 20,300 s a feles¬ 
leg 700 ftra vettetett ki. A helytartótanács azon inditványa, hogy az emli¬ 
tett négy országos alap jövőre az adó és bélyegkötelezettség alól fölmentes¬ 
sék, — most van tárgyalás alatt a in. udv. kanczellária s a pénzügyminisz¬ 
terium közt. 

0 (A debreczeni zenede,) mely máj. 29-én volt közgyülését megtar¬ 
tandó, hirszerint ez évi októberben fog megnyittatni. Eddigelé már közel 
15,000 ft van e czélra aláirva, s ezenfölül a rendes tagok száma, kik 6 éven 
át 6 — 6 ftot biztositottak, már 175-re rug. 

4- (A debreczeni szinügyi egylet választmánya,) az egylet elnöke és 
jegyző által aláirt aláirási iveket bocsátott ki, az egyleti tagok sorába belé¬ 
pésre hiván fel a nemzeti szinészet pártolóit. Az egylet czélja : oda hatni, 
hogy az egyleti tagok rábeszélése, felvilágosítása és jó példaadása által a 
színházlátogatók száma időről időre szaporodjék; ezenkivül feladata, pénz¬ 
erejéhez képest a hazai irodalom gyarapodását szini pályadijak kitüzése ál¬ 
tal elősegiteni. A ki az egyletbe be akar lépni, évenkint 1 ft. részvénydijt 
fizet, egyelőre azonban csak egy évre kötelezi magát aláirása által. Ajánljuk 
ez intézetet, mely már eddig is látható eredménynyel működött kitüzött 
pályáján, — a közönség meleg részvétébe. 

4- (A dunántuli vinczellér-képezde)m&}.15. Keszthelyen nagy gyülést 
tartott, mely alkalo namal az elnöklő Somssich Pált a résztvénytársulat megala¬ 
kítását inditványozá. Az inditvány elfogadtatván, a közgyülés a választmány 
állandó megalakításához fogott, elnökül Somssich Pált, alelnökül Hertelendy 
Kálmánt, jegyzőül Pintér Endrét s pénztárnokul Lenhárd Jánost választ-* 
ván meg. A megalakult választmány megbizatott az ideigl. alapszabályok 
átdolgozásával, mely a legközelebbi nagygyűlésen lesz beadandó. A köz¬ 
gyülés határozata folytán az elnök fel fogja szólitani a részvényeseket, 
hogy részvényeik harmadik negyedét f. évi aug. l-re a pénztárnoknál 
Keszthelyen befizess* k. 

0 [A hazai képzőmüvészeti társulat) mult hétfőn közgyülést tartott 
egy országos művészi akadémia felállítása tárgyában. A részletes terv ki¬ 
dolgozásával gr. Zichy Jenő, Plachy Ferencz, Than Mór és Barzó József 
bizattak meg. 

Közlekedés. 
+ (Távirda-igazgatók összejövetele.) Az osztrák birodalomban, Tö¬ 

rökországban, Szerbiában és a Dunafejedelemségekben fennálló távirdák 
igazgatói jun. 6-án Temesvártt összejövetelt tartandnak a közös távirdai 
közlekedés szabályozása, rendezése és könnyebbitése érdekében. 

l\ (Vaspályái szállitási dij leszállitása.) Az osztrák államvasut-tár¬ 
saság mind a közönséges személy-, mind a gyorsvonatokra nézve Pest és 
Pozsony közt, valamint Pest s más közbeneső állomásokat összevissza, ugy 
Bécsből s a marcheggi állomásról Váczig s a Pe ten alóli állomásokat ille¬ 
tőleg, s visszafelé, f. é. junius l-töl kezdve jelentékenyen leszállított menet¬ 
dijakat léptetend életbe. A cs. k. szab. Ferdinánd császár északi vaspálya a 
gyorsvonati menetdijak leszállitása által a bécs-marcheggi vonalra nézve, 
szintén csatlakozott e tervhez. 

-j- (Fiumemegye a vasutat illetőleg) a horvát udv. kanczelláriához 
folyamodni szándékozik, hogy a bán elnöklete alatt országos választmány 
neveztessék ki azon elvek megállapítás* végett, melyek a Károlyvártól a 
tengerig és más részről a Sziszektől Vukovárig vezetendő vasutvonalok épi-
tésekor szemelőtt tartandók lennének. — Fiuméböl küldöttség járult ő Fel¬ 
sége elé, engedélyt kérendő egy sorsjátékra, melynek tiszta jövedelme 
közczélokra fordittatnék. 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (Ismét két öngyilkosság) fordult elő a lefolyt héten fővárosunkban. 

Egy 63 éves napszámos az óriás-utezában saját lakásán, egy 42 éves ács¬ 
legény pedig egy ferenczvárosi telken felakasztá magát. 

C0 (Árviz.) Nyerges-Újfaluból irják a „P. Napló"-nak, hogy máj. 22-
én iszonyatos záporeső lepte meg a környéket. Egy óra mulva a Dunán 
mindennemü fafélék, u. m. itató vályúk, targonczák, összerombolt fahidak, 
s más effélék usztak Esztergom felé. Ugyanez időben a Bajóthról jövő mély 
és széles medrü patak magával sodorva mindennemű házieszközöket, butoro¬ 

kat, Újfalunál medréből kitört s egy pillanat alatt 16 ház udvarát boritá el 
a viz, ugy hogy a lakosok a padlásokra és szalmakazlokra voltak kénytele¬ 
nek menekülni. A házakat és vetéseket, tetemesen megrongálta az ár. Több 
emberélet is esett áldozatul. Egy bajóthi férfiu, két bajóthi asszony egy kis¬ 
deddel s egy Újfalusi nő az országuton levő Sándor hid alá menekülvén 
az eső elől, a közellévő hegyekről sebesen lerohanó ár által elsodortattak, 
kétségkivül a Dunába. 

/\ (Lopás.) Pozsonyban máj. 21-én éjjel a Rómába utazott Viber pré¬ 
post lakását kirabolták. A tolvajok az alvószoba beütött ablakain mentek 
be s a szobákban levő szekrényeket és asztalokat föltörték. Az ellopott 
holmik értékét még, nem tudjuk, de, valószínű hogy a kár löbb ezer ftra rug. 

© Tüzvész.) Árvamegyei Saskő helységben máj. 15-én nagy tűz volt, 
mely 45 házat hamvasztott el melléképületeivel. Két gyermek is odaégett. 

Mi ujság- ? 
4- (A császárné mellbaja) a lapok tudósításai szerint aggasztó színe¬ 

zetet vesz föl; közelebbről a bécsi jelesb orvosok dr. Fischer, müncheni 
orvossal tanácskozmányt tartottak ő Felsége betegségéről Reichenauban 
a gyógyítást a bajor udv. orvos veendi át. 

4- (Az osztrák birodalombeli vizkárosultak javára rendezendő sorsjá¬ 
ték) junius hóban nyittatik meg. O Felsége egyelőre 100,000 ftot bocsátott 
e czélra előlegkép az államminiszterium és a magyar udv. kanczellária ren¬ 
delkezése alá. 

© (A pesti régi füvészkertet) még ez idén háztelkekre osztva, hirsze¬ 
rint el fogják árverezni. 

© (Kéjutazás Visegrádra.) Pünkösd másnapján a fővárosból kirándu¬ 
lás leend a Dunán Visegrádra. Az illető gőzös kora reggel induland e 
Pestről s esti 10 órakor érkezik vissza. 

© (Magyarország herczegprimása) mult vasárnap este indult el Bécs¬ 
ből Rómába. 

© (Simor János györi püspök) mult héten indulván Rómába, Lippert 
József, jeles hazai műépítészünket is magával vitte, hogy ott a jelesb egy¬ 
házak építészetét tanulmányozza, miután a püspök ur a győri székesegyhá¬ 
zat eredeti fenséges román alakjába ő általa szándékozik visszaállíttatni. 
A püspök ur elhatározá, minden Rómában található s a magyar történetre 
vonatkozó okmányokat és emlékeket eredetiben vagy másolatban, a meny¬ 
nyire lehetséges, a nemzet számára megszerezni. — Ugyancsak ő mlga 
Simor János püspök ur az alakulandó győri ének-és zeneegyletnek 100 ftot 
adott s ezzel alapitói sorát megkezdette.B művészetpártoló tetteért f. hó 
18-án több műkedvelő által fáklyavilág mellett kardalokkal tiszteite¬ 
tetett meg. 

A <yos, erdélyi kath. püspök,) a ,,Korunk" bécsi tudósi¬ 
tása szerint, folyamodott, hogy a vegyes házasságról fennálló szigoru rend¬ 
szabályokon könnyités történjék, miután azt tapasztalta, hogy a jelenlegi 
szigor következtében sokan inkább más vallásra térnek át. 

4- (Ujpesten jún. közepén emlékünnep leendj) ekkor fogja megülni 
alapitási ünnepét, melynek részletei lakoma és körmenet leendnek; ez utóbbi 
azon háztól fog kiindulni, mely ez uj telepnek első épülete volt. 

4- (Budaváros hatósága a gázvilágitás ügyében) elhatározta, a pesti 
gázvilágitó-társulattal kötni szerződést, miután ez oly tervet nyujtott be, 
mely szerint Budavárosának a gázvilágitás évenkint még 4000 fttal keve¬ 
sebbe is fog kerülni, mint az olaj világítás. 

© (Hollósy-Lonovics Kornélia) azon hirt, mintha csak tiszteletdijának 
évenkint 3.000 fttal leendő fölemelése esetében volna hajlandó, a nemzeti 
színháznál továbbra is megmaradni, — teljesen valótlannak nyilatkoztatva, 
kijelenti, hogy közte s a nemzeti szinház igazgatósága közt soha semmiféle 
dij fölemelésről szó nem volt. 

0 (Deák Ferencz) e napokban Zalamegyébe Szent-Lászlóra utazott, 
a nyár egy részét ottani rokonai körében töltendő. 

O (Konstantinápolyba utazott tudós hazánkfiai) távirati uton értesi¬ 
tették a ,,P. NapTot/'hogy hozzáf érkeztek Mátyás király világhirü könyv¬ 
tárának Konstantinápolyban őrizett maradványaihoz. Tudós hazánkfia fogad¬ 

tatásáról a „Sz. Hiradó" örvendetes közleményeket hoz. Midőn a hajóból 
kiszálltak, a török tisztek egy kardos szerecsent rendeltek melléjök diszki-
eéretül, s Ali basa, külügyminiszter, Vámbéry^ által egész napra meghívta 
őket magához vendégekül. Az osztrák k"ovets?g is minden kitelhető előzé¬ 
kenységgel halmozza el őket. A Stambulban lakó magyarok sűrűén látogat¬ 
ják őket, sőt idegen nemzetbeli tudósok is tisztelkednek náluk. Ali basán 
kivül több más török főméltóságok is igen szivesen fogadák őket, s fermá-
nokat eszközöltek ki számukra a zultáni serail, könyv- és fegyvertár, mecse¬ 
tek stb. meglátogathatására. Búváraink Ázsiába Skutariba is kirándultak 
gőzösön s Nikodemiát és Rodostót iá bejárandják. 

/^ (Zordon május.) Háromszékből irják, hogy az enyhe aprilt fanyar 
május válta fől. Mij. hó 7-ike óta zordon nemere Süvölt; abérczekethó fedi; 
a mezei gazdák téli ködment öltve ballagnak 
Reméljük, hogy eddig már ott is másként van. 

í\ (Szegedi hirek.) Szegeden a vasúttársaság nagyszerü gépgyárat 
szándékozik építtetni. — Egy szerencsétlen nő nem rég a Tiszába ugrott s 
bele is halt. 

4- (Az általunk közelebb emlitett erdőégésre vonatkozólag) a „Korunk" 
czáfolatot közöl, mely szerint a kincstári fából nem 5000, hanem csak mint¬ 
egy 1400 öl égett el s nem is a gyalui, hanem a topánfalvi havasokon. Az 
Á"Áa több helység kirendelt lakóinak segélyével még az nap el lőn oltva. 

ekéik után a barázdában. 

-J- (Allatsereglet.) Triesztből nemsokára állatsereglet érkezik főváro¬ 
sunkba, mely hirszerint a városligetben lesz kiállitva. 

© (A „Növilág" szerkesztője, Vajda János,) mint említők, közelebb a 
katonai törvényszék elé állíttatott, közcsendháboritásról vádoltatván; mely 
vád alól azonban, tényálladék hiányában, a kiadó Heckenast Gusztávval 
együtt fölmentetett. 

0 (Az érsekujvári postakocsi kirablójáról) irják, hogy midőn elfoga¬ 
tott, kétcsövü pisztolyt rántott elő, hogy vele először a pandurhadnagyot, 
aztán pedig magát agyonlője; azonban pisztolyát sikerült a pandúroknak, 
kezéből még jókor kiragadni. A gonosztevő, egy érsekujvári szabó.a rablás 
és kettős gyilkosság tényét azonnal bevallotta, azt mondván, hogy a legvég¬ 
ső szükség kényszerité erre. A postakocsist pisztolylyal lőtte főbe, a kocsin 
ült szabadságos katonát pedig baltával ütötte agyon. Az elrablott pénzből 
4000 és nehány forintot még megtaláltak nála. 

© (Tóth, vidéki szinigazgató) e napokban Váczon a legnagyobb ínség¬ 
gel küzdve halt meg. A nemzeti szinház tagjai adtak pénzt eltakarit-
tatására. 

4- (Két halál villám által.) A mult heti nagy zivatar alkalmával Uj-
Pesten a villám egy nőt s ennek leányát agyonsujtotta. 

© (Lopás.) Kecskeméten a vasuti pénztári szobából a Wertheim-féle 
pénzszekrényt tartalmával együtt elvitték. Szerencsére csak 150 ft volt 
benne. 

© (Bankjegyhamisítók.) Keménytelken Erdélyben hirszerint hamis 
bankjegykészitőket fedeztek föl és fogtak el. 

© (Alapítsunk nemzeti képtárt.) Gr. Zichy Nándorné, szül. gr. Zichy 
Lívia, Fehérmegye egyik lelkes leánya, a „P. Napló"-ban egy nemzeti kép¬ 
tár alapításának indítványával lép fel, mely akként létesülhetne, hogy me¬ 
gyénként egy-egy hazai művész jeles történeti műve, mely iránt közelebb 
érdekkel viseltetünk, vásároltatnék meg a nemzeti Muzeum számára, hol az 
ekként alapítandó nemzeti képtár felállítandó lenne. Az inditványozó, e 
nemes eszme létesülését előmozdítandó, Székely Bertalan ,,Dobozi halálát" 
ábrázoló festményének megvásárlására kéri fel a fehérmegyei közönséget. 
Ez inditványhoz a „P. Napló" azon óhajt ísát csatolja : vajha Magyar- és 
Erdélyorazág minden megyéje, széke és szabad k. városa készíttetne tehet¬ 
séges hazai művészeink által egy-egy képet, mely saját történetének legma¬ 
gasztosabb jelenetét ábrázolná. Ezáltal kettős czélt fognánk elérhetni, t. i. 
nemzeti képtárunk is lenne, s F magyar festőművészet is előmozdittatnék. 
A szép eszme meg van penditve, s hiszszük, hogy valósításáról minden jóra 
kész közönségünk gondoskodni fog. 

cJ (Nyelvkérdés.) Moroda és Gyarmata, aradmegyei oláh helységek 
közül az első a román, a második a magyar nyelv mellett nyilatkozott. 
Szent-Anna német község, az egyházi és iskolai ügyeit kivéve, hivatalos 
ügyeit továbbra is magyar nyelven folytatja. 

4- (Sutherland herczegnő, az ismert lelkes angol hölgy,) mint az „Al¬ 
földinek irják, meglátogatván a londoni kiállitást, meg akarta szemlélni az 
oda küldött magyar ruhákat, melyek azonban még nem voltak kiállíthatok, 
akkora volt a por és rendetle iség. A herczegnő keblén pompás, nagy 
melltüt viselt, Magyarország czimerével. Fényes termeiben nem egy ma¬ 
gyar mágnás lelkesült föl saját anyanyelve iránt, a herczegi hölgy ajkairól 
hallott szép magyar beszéd által. 

© (A „Zur Einigung Oesterreichs" czimü röpirat szerzőjét) hirszerint 
perbe akarják fogni. B iosi ujságok e röpirat szerzőjéül gr. Szécsent emli¬ 
tették, ki azonban hirlapilag kinyilatkzotatta, hogy ő annak szerkesztésére 
sem közvetve, sem közvetlenül be nem folyt. 

/\ (A nagy-becskereki azigányzenészek ellen) St. M a kikindai járás 
főbirája bűnvádi eljárást inditott, mivel a „Rákóczy-indulót" nyilvános he¬ 
lyen játszották. Igy irja az ,,Alföld," de a dolog bajosan érthető, miután a 
fennebbi induló eljátszása tudtunkkal sehol sincs eltiltva. 

4- (Egy vadállat — emberi alakban.) Gráczban az a borzasztó eset 
történt, hogy egy 51 éves férfiu «0 éves anyját meggyilkolta. A szörnyeteg 
elfogatott, de mindent tagad. A gyilkosság okául azt mondják, hogy az öreg 
nő reggeli ötödfél órakor templomba készült és fiát, ki csak reggel 4 órakor 
vetődött haza a korcsmából, almából télzavarta, mi által annyira felbőszült, 
hogy dühében anyját megölte. 

4- (Jószágelárverezés.) A Csernovics Péter tulajdonához tartozó, 
aradmegyei mácsai és Simándi birtokoisra a második árverezési határidő 
jun. 30-ra van kitüzve. 

0 (A már enlitve volt trieszti kirándulásra^) melyet a déli vaspálya¬ 
társaság tervez, már több mint 200 aláíró vállalkozott, habár az illető ivek 
még ki sincsenek bocsátva. Ez a vállalat népszerüsége mellett bizonyít. 

/ \ (Babona.) A „Korunk" irja, hogy a közelebbi szárazság alkalmá¬ 
val Kolozsvárnak csaknem határán fekvő egyik román helység lakói, élü¬ 
kön a lelkészszel, volt földesurokat azon kéréssel ostromiák, engedje meg 
nekik, hogy egy, kevéssel azelőtt eltemetett cselédet kiásathassanak és 
sirjában megfordíthassák, mert addig nem lesz eső. C^ak nagy bajjal lehe¬ 
tett a népet e komoly szándék erőszakos kivitelében megakadályozni. Szo¬ 
moru példája a n^pnevelés elhanyagolásának ! 

4- (Az orosházi evang, egyházközség) a próbaprédikáczió tartására 
meghitt jelöltek közül Györi Vilmost választá meg rendes lelkészéül, a sza¬ 
vazatok 3/, részével. 

4- (Halálozás.) Az „Alföld"-ből értesülünk, hogy egyik szép tehet¬ 
ségü fiatal költőnk, Zajzoni (Rab Istvfin), lapunknak is egyik munkatársa, 
Brassóban meghalt. Temeté'se f. hó 16-án volt. Áldás és béke a sokat szen¬ 
vedett, korán elhunyt költő sírjára ! 
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^ (Azon bizottmány, mely Danielik püspök elnöklete alatt) a helytar¬ 
tótanácstól a végból küldetett ki, hogy a József-ipartanoda, a pesti állam-
gymnasium és csillagda számára alkalmas helyiségről gondoskodjék, — e 
napokban kezdé meg tanácskozó üléseit. 

-f- (A társaskocsi-tulajdonosok) folyamodtak a városi hatósághoz, en¬ 
gedtessék meg nekik, hogy a városligetbe járó omnibusokat két kathego-
riába oszthassák, ugy hogy az előkelőbbek 20, a szegényebb sorsuak pedig 
10 krt fizetnének. Szeretnök tudni, minő jognál fogva akarnák a társasko¬ 
csi-tulajdonosok az előkelőbbeket kétszeresen megadóztatni ? Reméljük, 
hogy a hatóság e méltánytalan kérelmet nem fogja teljesiteni. 

/\ (A városligeti lánczhid helyett) ujat épitenek amerikai modorban, 
mely mintegy 1500—1600 ftba fog kerülni. 

© (Pesten magyar gazdasszonyokat képző egyesület) van keletkezőben, 
mely iránt a kérvény legközelebb a városi tanács elé terjesztetik. 

© (Pest legidösb férfia, a kerepesi uton lakó Kovács László) e napok¬ 
ban ülte meg 112-ik születés-napját. Ez újabbkori Mathusalem még foly¬ 
vást jó egészségnek örvend. 

-f- (A Luczenbacher testvérek is) szándékoznak egy helyi gőzöst já¬ 
ratni a fővárosok közt. A derék vállalkozók bizonyára kellő tekintettel 
leendnek a közönség kényelmére. 

+ (Öngyilkosság.) Mult kedden az ujvilág-utezai 7-ik számu házban 
gr. Z. Jenő komornyikja pisztolylyal agyonlőtte magát. Okáról nincs 
tudomásunk. 

/^ (Lisznyay Kálmán) mult hétfőn a győri szinházban költői estélyt 
rendezett, ottani műkedvelők közremüködésével. Xántus János is résztvett 
abban, egy természettani ismertetést olvasván fel a „Harkályokról." 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, május 23. „Port a szemébe." Franczia vigjáték 2 felv. „Legjobb 

az egyenes ut." Koczebue vigjátéka 1 felv, A mai előadásról csak az a meg¬ 
jegyzésünk, hogy a közönség nagy érdekkel hallgatta végig a nagyravágyást 
ostorozó franczia vígjátékot, melyben Szigeti, Tóth József és Szathmáryné 
remek játékuk által tünnek ki. — A másik darabban Egressynek ismeretes 
torzalakja, Krumm Illés, még mindig megtartja régi mulattató tulajdonságát. 

Szombat, május 24. „Észak csillaga." Opera 3 felv. Meyerbeertb'l. Igen 
szép számu közönség, mely Hollósy-L-nét tüntető zajos tapsokkal fogadta. 
Jeles művészőnk ma különös jó kedvvel és szépen énekelt. 

Vasárnap, május 25. „A vén bakancsos ésjia a huszár." Eredeti nép¬ 
színmű 3 felv. Szigetitől. 

Hétfő, május 26. „Mátyás király lesz." Történeti színmű 5 felv. Szig¬ 
ligetitől. 

Kedd, május 27. Artöt Désirée k. a. föllépteül : ,,A sevillai borbély." 
Vig opera 2 felv. Rossinitól. A szinház megtelt, ámbár rendkivüli előadást, 
fölemelt árakat hirdetett a szinlap. A vendégművésznő most is szives fogad¬ 
tatásban részesült. 

Szerda, május 28. „A jó barátok." Vigjáték 4 
Csütörtök, május 29. Artőt Désirée főllépteül 

felvonásos operája. 
Hadai népszinház. 

6046 Békés. Sz. K. Köszönettel vettük, de azon sajnálkozással, hogy személyesett 
nem v ^ U k , mikor P ^ ^ ^ J ^ h o g y . l e v e l e t ugy és azon alakban, a mint 
irva van, közzé tegyük. 

6048 DUKOVÍCS Titus. Besoroztatott. . 
6049 Tokaj. B. L. Mint bizonyos hirt említhetjük, hogy a hires münchem tájkép-

festésr Kiette €.napokban fog Pesten keresztül a Hegyalljára utazm, hogy a W a n d á 
^Hegyaujai Album" ba .znkslge. tájképeket a hely szinen k.szemelje. Mester, kezétől 
csak a legszebbet várhatják önök. _ _ _ _ _ _ — - — — — — — . 

SAKKJÁTÉK. 
127-ik számu feladvány. — Cseresnyés Is tvántól (Pesten). 

Sötét. 

felv. Sardou Viktortól. 
„Alvajáró." Bellini 3 

Május 23. „Szegedi kupecz." Vigjáték 3 felv. 
Május 24. Szerdahelyi Nelli jutalmára : „Fekete asszony." Paródia 3 

felv. Oly csekély közönség volt, hogy a bevétel a napi költségeket sem fe¬ 
dezte. Igy aztán nem lehet csodálni, ha a szinészek kedvetlenül játszanak. 

Május 25. „A két magyar király." 
Május 26. Szépné jutalmára, elöször : „Az idegesek" Vigjáték 3 felv. 

Irták Sardou és Barriére ; forditotta Tarnay Pál. Az uj darabot tetszéssel 
fogadta a szépszámu közönség. Meglátszik rajta Sardou ügyes keze, bár 
kidolgozása nem oly sikerült, mint szerzőnek a nemzeti szinpadról ismert 
több más müvei. A szélsőségek, karikatúrák nagy szerepet játszanak benne. 
— A jutalmazott, kinek csekély szerepe volt, nemcsak sok tapsot, hanem 
koszorukat is kapott; a jogászmükedvelők pedig, mivel az általuk rendezett 
előadásban közremüködött, viszonzásul aranykarpereczczel ajándékozták 
meg. Az előadásban legtöbb érdem Dósát illeti. Horváth és Simonyi túlzás¬ 
sal rontották el szerepeiket. 

Május 27. „A szerelvies kántor." Eredeti operette 1 felv. Zenéjét szerzé 
Állaga Géza. „Fiatal keresztanya." Vigjáték 1 felv. 

Május 28. „Az idegesek." Vigjáték 3 felv. 
Május 29. „A csikós." Eredeti népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 

Szerkesztői mondanivaló. 
60*1. Kassa. V. L. Kérdésre azon biztos és Örvendetes hirrel felelhetünk, hogy 

gróf Széchenyi István összes művei, alkalmas elrendezéssel, nem sokára meg fognak je¬ 
lenni Heckenast Gusztávnál. — Vörösmarty müvei kiadásának még semmi nesze nincs, 
— a mi eléggé feltünő és sajnos. 

G0i2. Hanva. Még ugyan ;iz nap (23-án) ment el a küldemény, épen akkor érke¬ 
zett legislegfrisebb portéka, líddig már kéznél is lesz. Ha nern volna, a kijelölt uton és 
férfiaknál sürgetendő. Sok jó hatást. 

6063. D.-Ványn. L. P. Annyira elvagyunk foglalva egyéb tárgyakkal, hogy a 
kérdéses rajzok munkába vételére még nem kerülhetett rá a sor. A többit elintézzük. 

6044. Szeged. Sz. L. A czikk megjött s legközelebb világot látand. Az elébbi is a 
repertoiron volt már. A levél utolsó sorai felett őszintén csodálkoztunk és sajnálkoztunk. 

6045. Kis mndár « kalitkában. Igy kezdődik : ,, Wigan röpdese!" ! 

a b c de t g n 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 122-ik számu feladvány megfejtése. 
(Bankos Károly ól Kun-Szent-Miklóson.) 

Világos. Sötét. 
l ) F » 3 - c 5 t d 6 — c 5 : 
2 ) B h 5 — d ö f e 6 — d 5 : 
8) F g 2 — f 1 tetszés szerint 
4) e 2 — e 3 £ 

üelyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon 
Meszéna István.— Török-Szent-Miklóson : a kaszinó-egylet. — Jánosiban : Keszler István. 
— S.-Újvároson : Kovács Lajos— Pesten : Cselkó György. — Parabutyban : Rothfeld 
József. — Nagy-Körösön : Nemcsick Lőrincz.— Kővágó-Örsb'n : Gold Samu (a 121-et is). 
— Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Ó-Kanizsán : R. 

Rövid értesítés. Parabuty : R. A lépések száma az önmatokra is kiterjed. Határ¬ 
idő május 31-ike. Önnek utolsó kérdésére a legjobb akarat mellett sem adhatunk kielé¬ 
gitő választ; annyit tudunk csak, hogy a német sakk-lapokban él és uralkodik. 

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

i í i 

bárd 

h 2 . c 8 h 8 . d 5 , d 7 . fS. 
Világss indul, s 2-ik lépésre matot mond 
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T A R T A L O M . 

A, emberevók közt. - E.kftrtt r égész^ levelek 
Rómer Flóris.-- Egyveleg. - Tarhaí .Kib István 

Budai nép9zinháa.-SzerkesZtói mondanivaló, - Sakkj 

^ ^ ( - I r o d a i o n ^ 
- ^ K ö l i l l t d e e t e k l e t k 

p 
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak^magyar-utcza 1. M.) 

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

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

T r e f o r t Á g o s t o n . 

IrefortÁgostont egyik életirója „legjelesebb nemzetgazdáink, 
s legalaposabb készültségű publicistáink" közé sorozza. Mi hozzá 
teszszük : valódi státusférfiui készültségű hazánkfiainak egyike. 

Azon Zemplénmegyében, mely annyi jeleset adott már e 
hazának, 1817 ben, Homonnán született, hol atyja orvos volt. A 
jogi tanulmányokat a pesti egyetemnél bevégezvén, már tizenki¬ 
lencz éves korában szárnyra kelt, s beutazta Német-, Franczia , 
Angol-, Orosz-, Svéd-, Dán- és Olaszországot; nem élvkeresés és 
gyönyörhajhászás, nem szórakozás vagy nagyuri divatból, hanem 
egy magát nagyokra szánt ifju nemes lelkesedésével, komoly elha¬ 
tározásával járt szét a nagy világban, hogy a látottak és tapasztal¬ 
takból, édes hazájának gyümölcsözendő ismereteket szerezzen. A 
több és kevesebb jólét, a gazdagság és szegénység, egyik és másik 
népnél, minden utazónak feltűnik, de az ő gondolkozó lelke e kü¬ 
lönbség okainak fürkészésébe eresz¬ 
kedett, s itt nyert hajlamot, itt 
vetett alapot nemze tgazdaság i 
tanulmányaihoz. 1837-ben vissza¬ 
térvén hazájába, tért keresett ma¬ 
gának, mely s zenvedé lyének s 
tanulási vágyának táplálékot, anya¬ 
got nyujtson, s ilyennek a m. kir. 
udvari kamarát nézte ki, hol rövid 
időn alkalmazást is nyert. Csak 
másfél év mulva, — midőn látta, 
hogy nem e hely az, a hol ö czél¬ 
jához elökészülhet, a hol tapaszta¬ 
latait öregbitni és érvényesíteni 
lehetne, — hagyta oda a fogalma 
zóságot, s időközben megszerzett 
ügyvédi diplomáját is ad acta téve: 
egész odaadással és szorgalommal 
dőlt a státus-oeconomiának, politi¬ 
kának és történelemnek, ezeotuli 
stúdiuma egyedüli és legkedvesebb 
tárgyainak. 

Huszonhárom éves korában, 
1840-ban, már kilépett az irói pá¬ 
lyára, nem szerelmi versekkel és 
novellákkal, mint rendesen a fiatal 
ember tenni szokta, hanem legko¬ 
molyabb tárgygyal; a müvészet 
iránti közérzéket akarta ébreszteni 
bennünk, a hazai müvészetnek akart 
jövendőt késziteni nálunk s indit-
ványozá — ő legelső — a műegyesü- T R E F Ü R T A G O S T O N. 

letet. — Ugyanez évben már egy oly társaságba lépett Trefort, — 
báró Eötvös Józseffel és Szalay Lászlóval a „Budapesti Szemle" 
kiadására szövetkezvén, — s ezekkel együtt a politikai és társa¬ 
dalmi kérdések fejtegetése körül oly tiszta elmét, helyes felfogást, 
életre való nézeteket és tudományos készültséget tanusitott, hogy 
jóllehet a folyóirat a közönség részvétlensége miatt megszünt : a 
tudós világ azzal fejezé ki elismerését Trefort iránt, hogy 1841-ben 
akadémiai taggá megválasztá. A 24 éves ifju, az állam,gazdászat 
történetével foglalt széket a tudósok közt. 

Szintén föntebbi barátjai társaságában müködött közre a 
„Themis" czimü füzetekben, melyek jogtudományi értekezéseket 
hoztak a nap kérdései felől. A legelső volt ez, mondja Csengery, 
mely embereinket a haladási ügy európai solidaritására figyelmez¬ 
tette, s intézkedéseinkben a jog magasabb szempontjaira utalt. Si¬ 

kere azonban kevés volt, mert több 
erőre vala szükség, hogy a magyar 
politika a hagyományos vágásból 
kiemeltessék. 

E közben a „Banküyyr'ól" is 
jelent meg egy alapos tanulmányt 
mutató röpirata, ugy hogy neve 
mindinkább ismerteié és jó hangzá¬ 
súvá lőn a hazában, s 1843-ban 
már az országgyülési követek közt 
látjuk öt, hol mint ilyen, kiváló 
részt vett a kereskedelmi bizott¬ 
mány munkálataiban. 

1844-ben átvévén Szalay a 
„Pesti Hiríap" szerkesztését, Tre¬ 
fort rendes munkatársává lett a 
lapnak, s az maradt Csengery szer¬ 
kesztése alatt is. Ö és társai a köz-
pontositásnak voltak barátai „nera 
azon központosításnak; mely a mü-
nicipalis jogokat elnyelvén, minden 
hatósági életei megszűntet, hanem 
annak, mel/ törvényekkel jelöli ki 
a kormán/, a törvényhozás, a me¬ 
gyék és községek hatáskörének 
kölcsönös korlátait; s a törvényha¬ 
tóságokat saját dolgaik intézésére 
szorítván, az országos érdekek ve¬ 
zetését magasabb körbe emeli." A 
tan, melyet hirdettek, kezdetbe 
hogy sem volt népszerü, d 
ök nem is a népszerüségért 

f 

23-ik szám. [ Kilenczedik évi folyam. 

Pest, junius 8-án 1862. 


