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+ (-4 Napóleonok szaporodnak.) Napóleon herczeg neje, Klotild her-
czegnő;,f. hó 18-án figyermeket szült, ki a keresztségben Napóleon Jeromos 
Viktor Fridrik nevet kapott. 

0 (Gleichenbergben), jelenleg 6—700 vendég van; ezek többnyire 
németek, horvátok, olaszok és szerbek; magyarok mintegy 50-en vannak. 
Van egy két kairói, néhány franczia, porosz és angol is. Azonban összesi-
mulásról szó sincs, mindenki magának él s nagy részben elvonul. Még a 
magyarok sem tartanak jelenleg ugy össze, mint más alkalommal, s bizal-
matlankodva tekintenek egymásra. Talán azért húzódnak egymástól, jegyzi 
meg egy tudósitó, mert egyik tetőtől talpig magyar ruhában van, mig a 
marik csak félig. 

— H.-Böszörményről, július 19-ről irják : Szellemi élvezetünk 8 évi 
hiányát Győrffy Antal színtársulata pótolta ki egy kevés időre, és a dologidő 
daczára, szép számmal képviselt városi közönségünk, bemutatta Thalia 
templomában áldozatkészségét. Előadott darabok ezek voltak : „Il-ik Rá-
kóczy Ferencz fogsága," „Nagyapó," „Fenn az ernyő, nincsen kas," „An-
gelo,'( „A jegygyűrű," „A peleskei nótárius," „A szökött katona," „A be¬ 
csület szó, és A jól őrzött kis leány," „A hazatértek," „Könyves Kálmán," 
„Debohra," ,,Házassági háromparancs," „Koldusnő," „Marcsa, az ezred 
leánya," „Bányarém," „Mari, egy anya a népből," ,,Nőiharcz," „Czigány," 
„Nőtlen férj.'• Sikerült előadásaikban jelesen kitüntették magukat: Győrffy, 
Beké, Páli, a nők közöl Győrffyné, Kövesiné, Miksai Ida, a másodrendű sze¬ 
repekben pedig Hegyi, mint még e pályán ujoncz. K. 

Xemzetl színházi napló. 
Péntek, jul. 18. „A tücsök." Életkép 5 felv. Irta Birchp/eifer Sarolta. 

Ez este két vidéki vendég mutatta be magát a nemzeti szinház közönségé¬ 
nek: Sipos és neje Dobozi Lina. Ez utóbbi a czimszerepben tehetséget tanú¬ 
sított, mely azonban még koránt sincs annyira kipallérozva, hogy művészi¬ 
nek lehetne mondani. Szerepe egyes részeiben jól megállta helyét, de 
bevégzett egészt nem tudott belőle teremteni. Miért is választott tehetsége 
bemutatásául ily nehéz szerepet, melyben színésznőink közöl eddig csak 
hárman, úgymint : Hegedüsné, Munkácsi Flóra és Bulyovszkyné állták ki a 
próbát diadalmasan. Mindenekelőtt igyekezzék leszokni idegenszerü kiejté¬ 
séről, mely különösen a többféle e egyforma kiejtésében tűnik fel. A buz¬ 
dító tapsok nem hiányzottak. Sipos, Landry szerepében kissé feszesen ját¬ 
szott. Igyekezzék több életet önteni játékába. 

Szombat, jul. 19. Beck János föllépteül: „Rigoletto." Opera 4 felv. 
Verditől. 

Vasárnap, jul. 20. „Huszár-csiny." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta 
Vahot Imre. A markotányosnő szerepét Bognár Vilma talpraesetten adta. 

Hétfő, jul. 21. „Bíbor és gyász." Hegedűs Lajos drámája. Nagy Luiza 
mint hős szerelmes színésznő mutatta be magát a kisszámú közönségnek. 
Nem nagy szerencsével. 

Kedd, jul. 22. Beck János föllépteül : „Ernani." Opera 3 felv. A ven¬ 
dégművész ma is nagyon tetszett; különösen a 4-ik felvonás bevezető áriái 
ezünni nem akaró tapsokra ragadták a közönséget. 

Szerda, jul. 23. „A skót nemes." Vigjáték 5 felv. 
Csütörtök, jul. 24. Beck János föllépteül: „Észak csillaga." Opera 3 

felv. Meyerbeertől. 
Budai népszínház. 

Jul. 18. „XII. Károly Rügen szigetén/' Vigjáték 4 felv. 
Jul. 19. „Falusi lakadalom." Népszínmű. 
Jul. 20. „Vén bakancsos." Eredeti népszínmű 3 felvonásDan. Irta Szi¬ 

geti József. 
Jul. 21. „Charlotte kapitány." Vigjáték 3 felv. A darab jól mulattatta 

a közönséget. 
Jul. 22. „Bál előtt és bál után." Irta Degré. Vigjáték 2 felv. Ezt kö¬ 

veté : „A chorista." Bohózat 1 felv. Végül „magyar magántáncz1' Horváth 
Károly által. 

Jul. 23. „A szép molnárnö" és „Tiszaháti libácska," egy felvonásos 
vígjátékok. Mátrai Mari k. a., mint szerződtetett tag, ez estén mutatta be 
magát a közönségnek, mely, mindjárt kilépésénél, zajos tapsokkal üdvö¬ 
zölte. Gyönyörű színpadi külső, nagy szini jártasság, de természettől hiá¬ 
nyos szavalás a kisasszony szembeötlőbb tulajdonai. A második darabban 
Ágnest nagy szeretetreméltósággal adta, de egész hatást csak akkor fog 
tenni, ha beszédéhez, hangjához a közönség előbb már hozzászokott. 

Jul. 24. „Szerelem és örökség." Vigj. 2 felv. Felvonás közben tót ma-
gántánezot lejtett Horváth Károly. Végül pedig magyar magántánezban 
lépett föl a 7 éves Marosi Julcsa. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6120. Pozsony. Sz. F. J. A kivánt lappéldányokkal szivesen szolgálunk. Legörö-

mestebb látnók ön személyes megérkeztét. 
6121. Kolozsvár. J. E. A lap küldése iránti intézkedést megtettük. Az eddigi 

elmaradás okait kiíürkészni nem lehetett. Innen mindig elküldetett. Fogadja ön köszó-

6122. IlprozeKsiőHös. V. L. A panaszlevelet elküldtük az illető lap kiadóhiva¬ 
talának A sérelem orvoslása meg lőn igérve. 

6123. Bécs. K T. Ily dolgoknál legfölebb legjobb akaratunkról biztosithatjuk 
önt. Kár volt, Londont oly hamar elhagyni. 

6124. Szafmár. Sz. F. Teljes lehetetlen. A mit ön óhajt, nem áll rendelkezésünkre. 
6125. Holt-Tiszapartjáu. El akartuk olvasni, de a legelső vers mindjárt igy íezi 

dődik : „Sok száz évefc előtt ". Még csak prózában sem szabad igy beszélni, sőt 
még a piaczon se mondja bn, hogy , sok száz forintofc." — A „Nyárban" czimü jobban 
sikerült; helyenkint igen szépen festi a tájképet. 

6126. Vésztő. Id. Sz. S. Adandó alkalommal majd rátérünk még a kívánt tárgyra, 
Csak annyit -, ondunk, hogy jóravaló falusi iskolában kellene azt még megtanulni, s a mi 
ott el van mulasztva, azt már bajosan pótolja azután bármiféle ujságlap. 

6127. L.-Komarom. V. M. Észrevételét teljesen osztjuk, s csak azon közmondást 
juttatjuk eszébe : „nem lehet mindennap papsajt!"' Ugy parancsolják gyakran a körül¬ 
mények, hogy egyéb eledellel is jól kell laknunk. De azért ez nem roszabb amannál. 

6128. A weimari nagjherczegi sírboltban. Igen méltó helyet foglalhatna el 
valami weimari „Sonntagszeitung"-ban. 

6129. M.-Berény. B B. Igen kivánatos volna, hogy e mű, külön lenyomatban, 
mielőbb áruitatnék a vásárokon. Lapunkra vonatkozólag csupán a terjedelem ellen van 
kifogásunk. Erre nézve kedvező körülményt kellene kilesnünk. 

6130. Kolczér. P. I. A küldeményt használni fogjuk. Köszönet érte. 
6131. Képek-Slavoniaból. Nem tudjuk, hogy és mikép jutott birtokunkba, de a 

szerző jó emlékezetben van nálunk s a munka sok érdekes részletet tartalmaz, melyek 
közzétételét mi is szeretnők siettetni. Rajta leszünk. 

SAKKJÁTÉK. 
135-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

Sötét. 

g a b c d e ) 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 130-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bankos Károlytól Kun-Szent Miklóson.) 

Világos. Sötét. 
1) b 2 - b 4 K f 5 - e 5 
2) H e 4 — d 6 K e 5 — d 5 
8 ) K f 3 - í 4 Í 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — J3.-Újvároson:Kovács Lajos. — Nagy-Körösön : Terika.— Örvénden: 
Beöthy Maris. — Jánosiban : Keszler István. — Pesten : Cselkó György. — Török-Sxent-
Miklóson : Franki A. — Parabutyban : Rothfeld József. 

IIÓ-
és hetinap 

Kalholik. és Protest. 
naptár 

Július —Augusztus 
27 
28 
29 
80 
31 

1 
2 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Ceöt. 
Pént. 
Szomb. 

E 7 Zoer, A. 
Incze, Sáms. 
Mártha.Szer 
Abdon,Szen. 
Loyolai lgn. 
Vas.sz.Péter 
Portiuncula 

EGPent. 
Sámson 
Mártha 
Judit 
Ilon Han 
Gertrud 

usztáv IG 

Cör.-orosí 
naptár 

Izrael, 
napt. 

Július (ő) 
15G7Athin 
1 6 Marina 
17 Jáczint 
18 Sisoas 
19 Makrin 
20 Jul Ilyés 
21 Ezechiel 

Tha. 
29Zűer 
1 A.R 
2 Már 
3 Jud. 
4 Ilon 
ŐAG. 
6 48S 

0 Nap¬ 
kelet nyűg 

32Í 
33i| 
35! 
36 
37 
381| 
39-| 

o. 
7 40 
7 38 
7:37 
7 35 
7 84 
7 33 
7 32 

<£ Hold-

kelet II nyűg 

9 
17 
26 
36 
47 

1 
15 i 10 

T A R T A L O M . 
Knbínyi Ferencz (arczkép). — Egy jó öreg pap halálakor. Jánosi Gusztáv. — 

Tollrajzok a tengeri életből (folytatás). — Az adelsbergi barlang (2 képpel). Kempelen 
Győző. — A balaton- füredi uj nyári szinház (képpel). K—s M—n. — Böngészet a har-
czászat (taktika) terén (vége) Döntő István. — Henszlmann Imre jelentése a székes¬ 
fehérvári régiségekről (rajzzal).— Történelmi kalászatok (folytatás). Lehoczky Tivadar. 
— Egyveleg. — Tárház : Garam-Kis Sallón többé senkisem káromkodik. Szobi Pál. — 
Régi magyar szakácskönyv (folytatás). — Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szinbázi napló- - ""(1>li "&™,\n\.*. 
— Szerkesztői mondanivaló. Sakkjáték. — Heti naptár. 

Budai népszínház. 

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

Kiadó-tulajdonos Hrelcoai t 6u««t«T. — Nyomtatja Landerer ée Heckenast, egyetem-ateza 4. szám alatt. Pe •sten 1862. 

' 

31-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 3-án 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Ujsagta 
félévre 3 f't., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. u.jpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó 

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

Licdemann Frigyes Sámuel. 
A pesti kereskedői kar egyik legnagyobb tiszteletben és köz- fogadott gyermekek pótolták, s az ezek s kegyszülöik közti vi-

becsülésben állott tagja, s disze azon osztálynak, mely a haza szony oly gyöngéd és benső volt, hogy valódi édes szülök és 
felvirágzásának egyik főtényezöje s melynek becsületessége és gyermekeik közt az szeretetteljesebb nem lehetett volna. 
jelleme nagy mértékben mozdítja elő anyagi érdekeink emelke¬ 
dését. *) 

Liedemann Frigyes Sámuel 1790-ben Pesten született. Atyja, 

1828-ban Liedemann Frigyes kereskedelmi ügyekben Pest 
városa részéről Fiúméba küldetett. Ezen küldetés legszebb ered¬ 
ménye az lett, hogy Fiume hazánk érdekeit a magáéinak is vallá, 

s anyja Júlia, a lőcsei lelkész Hermann leánya, fiók neveltetésére! s a kötelék, mely a tengermelléket Magyarhonhoz fűzé, még szo-
a legnagyobb gondot íorditák, ki iskoláit Eperjesen és Sopronban j rosabbá lön. Ez alkalommal az ernyedetlenül buzgó férfiút Fiume 
végezé, 16 éves korában azonban atyjának üzletébe lépett. Tapasz¬ 
talatainak gyarapításául, s hogy Erdély viszonyait megismerje, 
később Szebenbe ment, hol az Angermeyer-háznál lelt alkalmazást. 

Innen, az akkori politikai viszonyokat a magyar kereskede¬ 
lemnek emelésére igyekezett kiaknázni. Első Napóleonnak száraz¬ 
földi zárrendszere alkalmával ugyanis Liedemann Frigyes Galacz-
ban egy szállítási bizományos 
vál lalatot vélt fölállíthatni, 
melyből a Pesten át való ügy¬ 
menetet akarta közvetíteni. Le 
is utazott Galaczba, hanem Na¬ 
póleonnak nemsokára bekövet¬ 
kezett bukása tervét meg-
hiusitá. 

Galaczból Liedemann Kon-
stantinápolyba ment, s miután 
az ottani üzleti viszonyokkal 
megismerkedett, hazájába visz-
szatért. — Nemsokára Bécsbe 
utazott. 

Az I818ik évben, most is 
élő s köztiszteletben álló fivé¬ 
rével Ferenczczel Némethonba 
utazott, — ez alkalommal nejé¬ 
vel Ricke Henrik Viktor, wiir-
tenbergi prot. lelkész leányával 
ismerkedett meg,kivell819 ben 
egybekelt. E házasság ugyan 
gyermektelen maradt, hanem 
mindig példás és boldog volt. 
A tulajdon gyermekek helyét 

*) Ez arczkepet s jellemrajzot a 
nem régiben megindult ,.Közlemények a 
kereskedelem és ipar köréből" czimü folyó¬ 
iratból vesszük át. mintegy ajánlatául azon 
derék vállalatnak, mely Robonyi Géza és 
Petényi Oltó szerkesztése mellett nemso¬ 
kára mint havonkint háromszor megjelenő 
lap, fogja pártolásra érdemes közlönyeink 
számát szaporítani. Szerk. L I E D E M A N N F R I G Y E S S Á M U E L . 

városa díszpolgárává nevezé ki patriciusi czimmel. 
Atyjának halála után 1834-ben, messze elágazó üzletét át¬ 

vette s szorgalma, pontossága, s becsületes jelleme őt csakhamar 
a pesti kereskedelem díszévé tevék. 

A kereskedelem emelése, s ezáltal a hazai jólét gyarapítása 
föczélja volt, s ennek elérésére tevékenyen működött közre a ke¬ 

reskedelmi bank létesítésénél. 
Midőn ez megalakult, őt igaz¬ 
gatójául választá. Azonban 
1841-ben üzletét nehéz csapás 
érte. A bécsi nagykereskedő és 
bankár Geimüller bukása által, 
Liedemann igen jelentékeny 
összegekben károsult, ugy hogy 
vállalata is rövid időre meg¬ 
akadt, Bár üzletét többé nem 
sikerült egykori fénypontjára 
íinelnie, szorgalom s munkás¬ 
ság által még ezentúl is kitűnő 
s tekintélyes helyet vívott ki a 
nagykereskedők közt. Tiszta s 
becsületes jelleméről tanúsko¬ 
dik, a kereskedelem történeté¬ 
ben azon oly gyér körülmény, 
hogy ama csapás követkt ztében 
ügytársainak egyike sem szen¬ 
vedett semmiféle rövidséget, 
tartozását valamennyinek ka¬ 
matostul lerótta . . . . S midőn ke¬ 
reskedése uj lendületet nyert, uj 
csapás érte. Az 1846-ik évbeniro-
dája feltöretett, s belőle 10,000 
ftnyi tetemes összeg oroztatott 
el. Mindezen bajokat nyugalom¬ 
mal s megadással tűrte Liede¬ 
mann; az elveszettet uj tevé¬ 
kenység által becsületes,, .tisifa N 
módon igyekezett kipótolt, i. 

/• /f 



Liedemann Frigyes alapitó tagja volt a pesti nagykereskedői \ 
testületnek, a takarékpénztárnak, — ülnöke a kereskedelmi- és1 

iparkamarának, — v .lasztmáiiyi tagja a Lloyd-társulatnak; — egy , 
szóval, hol a közügynek szó és tett általi istápolása volt szükséges, J 
ott reája biztosan lehetett számítani. Élö szószólója ennek azon j 
tény, hogy a halála után átvizsgált főkönyvben : .járulék-rovás" 
(Betrags-Conto) czim alatt 6000 ft. s neje részéről 1000 ft. volt 
jótékony czélu kiadáskép bejegyezve. 

Neve honunk határain kivül is nagyon ismeretes volt. Az 
1841-ik évben az „afrikai kereskedelmi egylet" Parisban tag¬ 
jává választá, s hasonló kitüntetésekben sok más oldalról is ré¬ 
szesült. 

Liedemann Frigyes egyike volt azoknak, kik a leghiggadtabb 
s legalaposabb szakavatottság; mellett legmelegebb erkölcsi hévvel 
tudják felkarolni mindazt, mi az embernek, hazafinak, buzgó hivő-
nek szent és becses lehet. 

Igen jellemzi Liedemannt azon mondása, melylyel egy pesti 
egyházi gyűlésen az ev. egyház szükségeinek fedezésére fölveendő 
kölcsön megalapítása feletti vitát eldöntötte : Uraim — szólt ö — 
mennyire én tudom, atyáink az egyháznak nem kölcsönöztek, ha¬ 
nem adományoztak — s hogy a kérdéses 12,000 ft. fedezve legyen, 
ezennel 1000 ftot szánok e czélra, azon szilárd meggyőződéssel, 
hogy még akad tizenegy tag, kinek mindegyike szintanyit áldoz. — 
Az első, ki példáját követé, Liedemann Ferencz, a felajánlónak 
méltó fivére volt, — azután következtek a Fuchs testvérek, s 
nyolcz nap alatt összehozd a tizenkét nagylelkű férfiú a szükségelt 
összeget. Méltán nevezték őket a pesti egyház tizenkét aposto¬ 
lán ak% 

Áldozatkészségén kivül - mely boldogságát mások boldogi-
tásában keresi — ritka becsületesség, mely elágazó vállalatai 
közben még gyanút sem engedett hozzá (érni -•• boldog házasélet, 
testvéri szeretet, tiszta önzetlen barátság, szűkölködő felebarátai 
iránti rokonszenv — mindezek kivívták neki azon köztisztelet és 
szeretetet-, mely az 1861. év november 29 én éltének 71 ik évében 
bekövetkezett halálakor mély, igazi gyászszá változott pályatár 
sai. hirsorsosai s honfitársai szivében. 

A hűtlen 
(Népdal.) 

Kézzel szedett alma valál, 
Most ha!avány mint a halál : 
Hej! a tűzre rósz fát tettél. 
Engem másért megvetettél? 

Szerettelek szerettelek, 
Majd a lelkembe vettelek : 
Mint kis babát csókoltalak, 
Kézről kézre ugy adtalak. 

Mint a búbos kis galambot, 
Melyet az anyja elhagyott, 
Rózsamézzel etettelek, 
Ölembe fel- s le szedtelek. 

A leánynak szive szája, 
Mint a torony vitorlája. 
Délre, majd északra hajlik, 
Szép szóra, mind a jég zajlik. 

Csere-ceala, ha megbántad, 
Régi szeretőd megszántad ? 
Nézz hát busán a szemembe, 
S uj tüzet gyújtasz szivembe. 

Konyhai Benjámin. 

Magyar bokréta. 
(Népdal.) 

Udvaromban 
Szeliditett daru, 

Hosszú nyaka, 
Termete is karcsú. 

Hát a tolla? 
Hát a tolla milyen?? 

Kékes hamvas , 
Másnak nincsen ilyen ; 

A legszebbet 
Adom a babámnak, 

Ajandokul 
„Magyar bokró.tíí."-nak. 

Magam tűzöm 
Uj kalapja mellé, — 

Ugy sétál fel 
Isten háza felé. 

Tsten háza! 
Dicső szent épület! — 

Boldog a ki 
Oltárához mehet. 

Oda mehet, — 
Díszes esküvőre. 

Onnan meg ki, — 
Vidám menyegzőre!! 

Szakái Lajos. 

Tollrajzok a leiigeri éleiből. 
(Folytatás) 

Midőn a kapitány a hajó mélyiböl a íodélzetre lépett, a nap 
fényes arczát kezdé kiemelni a habok közöl, sárgás sugarait ez 
izzadságban úszó arezokra lövelve. 

A legénység kérdőleg emeli parancsnokára szemeit. 
— Fiuk! —• szólt az öreg — mi elvégzők alant, mi tőlünk tel¬ 

hetett, de hajónk nagyon sérülve lehet, mert a viz nem apad — 
de nem is nő s ez is nyereség; s míg az Isten e szelet megtartja, 
még mindig lehet reményünk. 

Én a kormányrúdhoz állok; Gino a vitorlákkal majd elbánik 
valahogy, ti pedig fiuk, a szivattyúkkal ne tágitsatok! csak ezek 
teljes eroveli működése tarthatja hajónkat egyensúlyban, mert ez 
folyton vizet vesz be, mit meggyőzni, jól tudom, nehéz feladat, de 
egy elvesztett perez, s a menekülés reményét vesztjük! 

— De hátha változik a szél? kérdé valamelyik. 
A legénység íelfogá helyezetét, mit nekem pár sorban még 

is ismertetnem kell, mert nem kétszersültön s hajókötél mellett fel¬ 
nőtt embereknek beszélem e történetet. 

A hajó föl nem fedezhetett s igy nem is orvosolhatott repedé¬ 
sein, ha nem több, de nem is kevesebb vizet vett folyton magába, 
mint mennyit a szivattyúk teljes eroveli működése rnegbirt. Nekik 
a menekülés egyetlen reménye az volt, mit e ktin példabeszéd 
fejez ki: qut tempus habét, habét vitám. De ezt atempust most két 
oly ha tartotta üstökön, hogy azt csak az egyik körme közöl is kira¬ 
gadni, szinte képtelenség volt, hát még mind a kettőé közül? 

Az egyik ha ez volt : oly erőfeszítéssel járó munkát mint a 
szivattyúzás — mely pár óra alatt bármely kart kifáraszt, ki bir-e 
12 pár kar tartani mindaddig, mig a végzet egy hajót tán utjok-
laa hoz, ha ma nem, hát holnap? Vagy épen még száraz közelébe 
érnek, melytől mintegy 400 mrfld-nyire lehettek a szél men¬ 
tében. 

Ilyen reményen csüggő élet, bizony nem tudom, megéri-e az 
avval járó küzdelmet? nem is minden hajó népe fogott volna 
hozzá, hanem inkább bárkát s csónakot vizbe eresztve, azon pró¬ 
bált volna szerencsét. 

Ilyen volt az első ha, a szelidebb, mert ezzel megbirkózni 
végül is csak erő kell; hogy több-e, mint mennyivel birunk? ez más 
kérdés. Sok bátor nem érte meg a győzelmet, csak azért, mert pár 
perczczel hamarább kimerült. 

A másik ha a szél iránya volt. Ha ez nem változik s a hajó 
telt vitorlákkal rohan tova, vagy egy más hajót, vagy szárazt érni, 
még lehete remélni. De ha változik e szeszélyes elem, ha a hajót 
szél előtt kell Jorgatni (bordeggiare) s igy a vitorlákkali bajoskodás 
a legénységet elvonja, késedelmet pillanatig sem szenvedő munká¬ 
jától, akkor egy pár óra s a födélzet, e kis küzdhely, — hol most 
oly egyenetlen erők vivnak meg egymással — nem lesz csatatér 
többé: a küzdők eltűnnek s cs-.-k a kuzdtér felett csap össze a hul¬ 
lám. Ezt jól tudá a legénység s a Lagunák fia ezért koczkáztatá a 
kérdést : hátha a szél válfozik? 

— Akkor keressük a választ az Ur imádságában , és legyen 
meg akaratod mint a mennyben, ugy itt a tengeren is"! 

— Ámen! szólt Bárba Drago mély átható, hangon sa legény 
ség, egyik a másik után mintegy öntudatlanul ismetlé : ámen! 
ámen! — mialatt a kapitány a kormány felé irányzá lépteit, 

Ezután a munka rendkivüliségében is némi rendszerrel folyt. 
A parancsnok a kormányon, elmerülve a tenger néptelen sikján, 
melyen szeme hasztalan keresett egyetlen nyugvó pontot. A le¬ 
génység, mintegy beletörődve nehéz munkájába, csak azt a bizo¬ 
nyos dalforma jeladást hallata, melylyel a munka menetének össz-
hangzást adni szokott. Drago hol a hajó űrében foglalkozott, hol 
egyik vagy másik szivattyú mellett segitett, még mindig erős karja, 
nyugodt hangulata s egész személyességével Hol ö volt, a legény¬ 
ség ujongva kiáltott föl, egymást biztatva s a munka kettős erővel 
folyt. 

Gino a vitorlák között elemében találta magát. Minthogy a 
szél kedvező volt, csak itt-ott kellett hol helyrevonni,_ hol eresz¬ 
teni rajtuk, — munka, mely mindig pár ember erejét igényié, de 
ő a kézi csigákkal (paranco) s a hengerrel mindig tudott magán 
segíteni. Ha ezt végrehajtá, a konyhába sietett, hol már tüzet 
gyújtott volt s gondoskodott, hogy a legénységnek némi meleg 
étele is legyen. 
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így jött el a dél. Sem harangszó nem jelöli azt, sem a szokott 
szertartás, csak Gino egy jeladása, hogy a rizs megfőtt, melyet ő 
sztán egyes adagokb.tn ki is hordott, minthogy a legénység is csak 
egyenkint hagyhatá oda munkáját. 

De mind e mellett az étkezés órája alatt a viz egy lábnyit 
nőtt a hajóban. Csak e kevés lankadás a munkában, már í*y sajnos 
eredményben nyilvánult. Drago e szomorú hirt, a boros kancsók 
megtöltésével füsz«rezé tudatva, hogyazok minden csöppjeért egy 
akó vizet kell kiemelniok, ha a napot még lemenni látni akarják. 

Oh földmivelő! ki reggeltől estig tartod az eke szarvát, erős 
karod bizony már ellankadt volna itt! csak ezen, gyermekkorától 
ily munkába beletörődött nép képes ilyesmit kitartani; mert a 
végzet, midőn a terheket oly különbözöleg osztá fel, gondoskodott 
hogy kinek ebből nagyobb rész jut, jusson több az erőből is, mely¬ 
lyel azt ellensúlyozhassa. 

A legénység nekifeküdt a szivattyúk emeltyűinek s órákon 
át azoknak egyhangú csörömpölésébe csak a Drago vagy a szakác 
biztató felkiáltásai vegyültek. Később azonban két legény kime¬ 
rültén összerogyott. Két hatalmas dalmát fiu, kik 18 óra óta csak 
nem hihetlen erőt fejtének ki. Bárba Drago egy bögre vizzel fel-
locsolá őket, az egyiknek helyét rögtön el is foglalva, a másikra a 
kapitány kiáltott : 

— Beppo! jer ide a kormányra, mig erőhöz jutsz ! 
A fiu, hólyagokkal borított tenyerét arczán végig voná, mint 

ki álmából ébred. 
A parancsnok ismétlé szavait. 
— Nem, kapitány Marco! szólt a fiu — a szégyen ölne meg, 

önt a kormány mellől a szivattyú mellett látnom. S ezzel ujolag 
nekifeküdt az emeltyűnek. 

Midőn a nap hanyatlófélben volt — 
— Gino — szólt a parancsnok — igyekezzél bezárni a hegy¬ 

vitorlákat; vidd föl a távcsőt magaddal s nézz jól körül, főleg a 
szél alatt. 

Gino fölsietett, az öreg pedig gondteljes arczczal merült el 
nyugat felé, szemeivel kisérve a már-már leáldozó napot, melyet 
most hullámsirja helyett egy a láthatár szélén elterült keskeny, 
de koromsötét felhő készült elboritni. A hajót a sirályok egész 
serege, visszataszító sivalgással kiséri, majd körülrepkedve azt, 
majd lecsapva mögötte egy falat martalékra, s a szerencsést, mely 
azt körmei közé kerité, a követelők egész hada, visító kiáltással 
üldözé. 

Az ég boltozatja szinetlen volt, bár nem boritá felhő, csak 
mintha fátyol vonult volna reá; e miatt a te, ger el is veszté szép 
kék színét s a habok hamuszin rétegekben tolódtak tova. Az idő¬ 
változás több mint valószínű voU. 

Ezért kiséri a parancsnok oly gondteljes arczczal a lemenő 
napot, mely most azon felhő-réteg széléhez ért, de aranysugarak 
helyett csak sárgás fényt árasztott megfutott útjára vissza. 

A mily pompás a naplemente a tengeren, ép oly idegenszerü, 
oly titokteljes, oly — mondanám — elfogultságot okozó az né¬ 
melykor, miről számolni nem lehet. Ilyen volt e mai. 

— Kapitány Marco — szólt most egy jól ismert hang mö¬ 
götte — ezt most lemenni látók, de ugyan rut arczczal vált meg 
tőlünk. 

Drago volt, ki az éléskamrából fölhozva a délről maradt húst, 
hagymát, sót, olajat, most azok elkészítésével bíbelődött 

— Nem sok reményt hagyott biz ez maga után — váaszolt 
az öreg, s azzal Ginót keresé szemeivel az árboezon, ki a hegyvi¬ 
torlákat egyedül, ezer bajoskodással bevonva, most a láthatárt 
vizsgálá távcsövén. A kapitány élénken figyelt reá, de egy jel fe 
lülről, s e remény is eltűnt. 

Marco kapitány egyik kezét homlokán voná végig, aztán fe¬ 
jével bólintgatva nézett Dragóra, ki végezve foglalkozását, egy 
közelébeni ^ kötéltekercsre ült s térdére könyökölve bámult arra 
nyugat felé a semmiségbe. Egy hason jellel válaszolt ez, azután 
mindkét öreg saját gondolatába mélyedt el. 

Oly hosszú volt a pálya, melyet együtt futának meg, oly sok 
az emlék, mely őket összeköti s egymást kölcsönösen tisztelni ta 
nitá, s oly jól érték ök egymás gondolatait, hogy most a pálya 
valószínűleg utolsó óráiban is, köztük egy pillanat, egy jel töb¬ 
bet fejezett ki, mint a szó egész árja. 

Végre a kapitány, mintegy önmagát fölverni igyekezvén, igy 
szólott : 

— Mit gondolsz, Drago, a szivattyúk nélkül meddig tart¬ 
hatja fel magát a hajó? 

— Ugy számitám, mintegy 5 óráig. 
— Én is ugy tartom; a hajó nagy s a hátsó raktár még nem 

vesz be vizet. így hát a csónakokra gondolni, még mindig van 
időnk. 

— Várjuk el az éjfélt, Marco kapitány! s hogy az a sötét 
felhő mit hoz? azt-e, a mivel fenyeget? 

— Több mint valószínű, hogy azt. 
— No akkor akár a csónakban, akár e rongált hajóban le¬ 

gyünk, egyikre sem süt reá a nap többé 
— S gyanítják e a fiuk az időváltozást? 
— Aligha nem. Mindenik szeme nyugatra áü; látszik, hogy 

onnan várja sorsát. Aztán Spiro is már öreg legény, 6 is érzi már 
az idő szagát. 

— Szegény fiuk! jobb sorsot érdemeltek volna. De szükség, 
ugy fogadni a csapást, a mint jö s megnyugodni benne. 

— Ezt én is sokszor elgondolám, Marco kapitány! s azt hi-
vém, hogy meg is tudom tenni, ha arra kerül a sor. Volt időm, el¬ 
készülni reá; de most, midőn a próba percze közéig, betelik raj¬ 
tam is : „hofatto íl Conto, senza V oste" 

(fogadós nélkül tettem számítást). 
— Mi részben ? 
—- Marco kapitány! — szólt Drago megindult hangon, minőt 

tőle talán még senki sem hallott. — Nőm s gyermekeim egyen¬ 
kint elvesztem s midőn többé senkim sem volt, azt hittem, hogy 
csak magam sorsával kell gondolnom s ez nem aggasztott engem. 
Sokszor szemébe néztem a vésznek, azután s ősz hajamra mondom! 
nyugodtan tevém azt; mert hogy ma vagy holnap csapjon össze 
felettem a hullám, az nagyon mindegy volt nekem. Nem volt -en-
kim, kinek s kiért élnem öröm lett volna, mig Ginót haldokló 
anyja gondjaimra bizá. Most nekem e fiu mindenem lett, czél, 
melynek elérhetéséért napokat kértem a mindenek urától; re¬ 
mény, melyben megifjodtam. Oh mert hogy e fiút mennyire szere¬ 
tem, ki nem mondhatom! 

Drago fönnakadt szavaiban s vószbarázdált orczáján egy pár 
nagy könycsepp tolódott le. 

— S most, midőn már-már örömet értem volna — folytatá— 
miután elvezetem s kisérgetém csaknem a czélhoz, hol zászlóját 
mint parancsnok vonhassa fel, — most itt szemein előtt elveszni 
látni, a többi fiukkal együtt, kiket ugyszólva számára neveltem : 
ez nagyobb csapás nekem, mint a minőre számithaték. 

Az öreg elhallgatott s körültekintett, Ginót keresve szeneivel. 
Ez, miután az árbócztetőn doigát végzé, a födélzetre ereszkedett, 
hogy ott a megfelelő kötelet is helyre vonja s a mint ezt végzé, a 
hajó párkányához dőlve s fejét a még kezében tartott kötélhez 
támasztva, — elaludt. 

A sárgás fény, melyet a nap visszahagyott, a fiu arczát még 
halványabbra festé. 

Az öreget megindultságában e kép még jobban megilleté. 
Intett a parancsnoknak, reszkető kézzel a fiúra in1 itatva.. 

-- Szegény fiu! — szólt tz — egészen kimerült Mintha hal¬ 
dokló anyját látnám . . . 

Drago elkeserülten rázta fejét, aztán a fiúhoz közeledett s ezt 
mint egy gyermeket ölébe véve, a födélzeti kis lakszobában egy 
lóczára helyezé. A mécs, mely a Madonna alatt volt, fogyó világgal 
pislogott, Az öreg fölélénkité lángját, letérdelt a szent Szűz alá s 
pár perczig hangtalanul mozogtak ajkai. Aztán fölállt, Ginőt hom¬ 
lokán csókolá meg, s azután önmagára hagyván, azzai a födélzetre 
lépett, hol nemsokára hallata azt a sajátos ércsszerü hangját, 
melyet sem vihar tul nem kiáltott soha, sem viz meg nem rezeg 
tetett. 

Éjfélig a munka lankadatlanul folyt, 

A magyar puszta. 
Ki ne ismerné, habár csak hirből is, a pusztát, mely nép¬ 

költészetünkben is jelentékeny szerepet visel? Az alsó Duna s a 
Tisza mellett, hol buja legelők homokos területekkel, mocsárok és 
és szántóföldekkel váltakoznak, roppant terjedelmű síkság terül el, 
melynek közönséges magyar neve : puszta. 

Végtelenül terül el szemeink előtt a puszta, az utas aggódva 
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azt hiszi, hogy sohasem éri végét, mert határait r.crn látja, sötét 
heg.lánczok nem emelkednek láthatárán büszkélkedve, hogy a 
földet az égheí emeljék, hanem megfordítva, az ég ereszkedik le 
hozzá, szeretettel simulva keblére a délibábos messzeségben. 

A magyar puszta nem kietlen sivatag, melyet a madár elke¬ 
rül, s melyen a növényéletnek nyomai is alig láthatók; ellenkező¬ 
leg, szinhelye az egy folytonosan pezsgő, s a legtarkább változa¬ 
tosságban feltűnő életnek, mely a mindennapiasság megszokott 
jellegét természetesen nélkülözi, de sajátságos szépségekben annál 
gazdagabb, csakhogy azok felfogására és élvezésére magyar 
szem, magyar sziv, magyar lélek kívántatik. Az idegen utazó meg¬ 
döbbenve látja maga előtt a mérhetlen pusztát, melyen alig lát 
egyebet, mint egy magasan felnyúló kutágast, melynek tetejéből 
közönyösen tekint egy gólya a messzeségbe, mintha ö is az időre, 
meg a ,,Donau-Zeitung"-ra bízná, a kibékülés és kiegyenlítés nagy 
müvét; vagy egy magánosán álló házikót, egy rozzant csárdát, 
melynek külseje épen nem hívogatja barátságosan a kifáradt ván¬ 
dort; vagy egy sereg fehér tulkot, egy csoport szilaj lovat, melyek 
nyeritve s magasan fel-felrugva nyargalnak ide s tova a legelön. 
Mit érdekli mindez az idegen utazót? Kutakat különbeket látott 
már másutt; a gólyát jól ismeri, ha másunnan nem, a muzeumok¬ 
ból, kitömve; az ökör és ló nem oly tárgyak, hogy róluk csak egy 
érdekes utrajzi czikket is lehetne irni; hát a csárda? no ezen ugyan 
nincs mit bámulni, s aztán meg van irva a világ valamennyi útle¬ 
írásában, hogy a csárda a betyárok, a szegénylegények fészke, 

mocsár nádasában a békák bús kuruttyolása fel-felriasztja néha az 
alunni készülő vizimadarakat, melyek egy-egy panaszos kiáltásuk¬ 
kal látszanak ráijeszteni akarni az udvariatlan csendzavarókra. 
Lassankint elcsendesül minden, csak a pásztorok egyes kurjantásai, 
az őrködő ebek csaholása, s a szellő lengette nádas zizegése hallik 
még. A távolban pásztortüzek gyulnak ki, s a fölemelkedő hold 
nyájasan kandikál ki a felhők közöl, mintha biztatólag azt akarná 
mondani : „a nap hütlenül elhagyott benneteket, de ne féljetek, 
én majd őrködöm felettetek." A szerelmes pásztor furulyaszóval 
köszönti az éj szelid királynéját, s érzelmeit melyeket egyszerű 
nyelve kifejezni nem bir, eljátszsza messze hangzó furulyáján. 

Látogatás az akadémiai palota telkén. 
A ki az akadémiai palota telkét meglátogatja s az építés kö¬ 

rüli örvendetes sürgést-forgást szemléli, lehetetlen, hogy pillanatra 
vissza ne forduljon a múltba, hogy vissza ne tekintsen az Akadé¬ 
mia eredetére s történetére, mint egyikére azon vigasztaló tények¬ 
nek, melyek az emberi szellemnek átalában, s különösen a nemzeti¬ 
ségi érzelemnek folytonos haladását, terjedését, nemesbülését 
tanúsítják. Nem szükség, hogy gondolatunk a múlt század ködös, 
homályos korszakába repüljön vissza, a midőn néhány lelkes ma¬ 
gyar agyában legelőször villant meg egy ,,magyar tudós társaság" 
eszméje; de lehetetlen, hogy midőn az épülő akadémiai palota 

N y á r i é j a p u s z t a u . 

tanyája, ezekkel pedig nem jó tréfálni. Miben gyönyörködjék tehát 
a jámbor idegen? talán a békák kuruttyolásában, melyek amott a 
sáslepte mocsárban oly dicséretes buzgalommal tartják műkedve¬ 
lői hatig versen) őket, a manó tudja, miféle jótékony czélra? Vagy 
talán az ebek egyhangú ugatásában gyönyörködjek, melyek hiven 
őrzik a nyájt, inig gazdájok egyet alszik a kalap alatt? 

Egészen más benyomást tesz a puszta a magyar emberre, 
különösen az alföld lakójára. Előtte az a kutágas tetején mélázó 
gólya nem egyszerű madár, hanem egyik gyakran emlegetett tár¬ 
gya a népköltészetnek, s ha megpillantja, önkéntelenül is egy-egy 
szép népdal jut eszébe, mit érzéssel énekel vagy fűtyöl el, a mint 
épen kedve tartja. Ha csárdát lat, nem a haramiákra gondol, hanem 
arra a szép barna piros menyecskére, ki ott oly délezegen járta a 
szép magyar tanezot két szál czigány keservesen ktteremtett nótá¬ 
jára. A hószin gulyák, a nyeritő ménesek, melyek előtte a távol¬ 
ban feltűnnek, kellemes nyugpontul kínálkoznak a puszta végte¬ 
lenségében kifáradt szemeinek; s ha a csikós lóra kapva, előtte 
nyilsebisen elvágtat, az ö lelkét is magával ragadja, mes-sze, mesz-
sze az ábrándok, a költészet országába, hol a rideg, prózai való 
helyett a felhevült képzelet bűvös világa tárul föl lelke előtt. És 
míg igy ábrándozik az ifjú talán kedveséről, a férfiú talán hazája 
szebb, boldogabb jövőjéről, lassankint lehanyatlik az égető nap a 
láthatárról, biborsugaraival bucsucsókot nyomva az elhagyott 
földre; a távolban megkondul az estharang, melynek méla hang¬ 
jai közé sajátságosán vegyülnek a nyájkolomp tompa ütései; a 

alapzatának emelkedő tömör falait magunk előtt látjuk, képzele¬ 
tünkben a tettek nagy emberének, gróf Széchenyi Istvánnak óriás 
alakja fel ne tűnjék, azon férfiúé, kinek neve minden ujabbkori 
nemzeti nagy vállalattal örök időkre össze van köt'e. Eszünkbe 
jut ö s az ö nagylelkű ajánlata, mely megteremte az Akadémiát s 
ezáltal az öntudatos magyar nemzeti műveltségnek első alapkövét 
veté meg De nem említünk itt föl dolgokat, melyekről több ízben 
volt már alkalmunk szólani s melyeket Istennek hála, ma már 
minden iskolásgyermek lelkesedéssel tud elmondani. Nem emiitjük 
a gróf Széchenyi példájára lángra lobbant egyéb hazafiui adakozó¬ 
kat, kik lehetővé tevék, hogy a haza közohajtása teljesült, a magyar 
tudós társaság 1830-ban megalakult Megalakult azon országos inté¬ 
zet, melynek czélja volt, hogy a nyelvnek s a nemzet kebeléből ki¬ 
fejlett irodalomnak s ezáltal a közművelődésnek s nemzeti öntudat¬ 
nak hathatós gyámola legyen; hogy a tekintély esb irodalmi erőket 
egy gyupontba egyesítve, ezáltal a művelődésre és érzületre 
irányadó befolyást gyakoroljon. A rendelkezésre álló szerény esz¬ 
közök felhasználása mellett hiven teljesité az Akadémia e szép 
hivatását mindaddig, inig az események hatalma működésében 
meg nem akasztá — egész 1848 ig. 

A nap jótékony ragyogása után sötét, szomorú éj következett 
be pusztulás és enyészet nyomai mindenfelöl. Az idők ha¬ 
talma ónsulylyal nehezkedék a központi tudományos intézetre is. 
Munkásságát ugyan soha meg nem szünteté teljesen az Akadémia 
azonban létének alapjai ingadozók lettek, s működése, mint egy 
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haldokló szívverése, csendes, alig észrevehető vala. 1857. táján, 
midőn az uj, idegenszerü szervezések országszerte már majd min¬ 
den tért elfoglaltak, végre az Akadémiára is rákerült a sor. A kor¬ 
mány főikére az intézet alapszabályait — s nehéz aggodalmak 
támadtak minden hazafiui kebelben, hogy az Akadémiát a nemes 
lelkű alapítók s az ország törvényei által meghatározott rendel¬ 
tetésétől eltérő irányba fogják kényszeríteni vagy szabad mozgá¬ 
sában korlátozni. Mindinkább a még egyetlen, sértetlenül maradt 
drága kincs felé fordult a közféltékenység — s az újra ébredt lel¬ 
kesedés első eredménye az volt, hogy — a mit évek óta nélkülö 
zénk — ujabb adakozások és alapítványok jelentkeztek. Már 1857. 
folytán történtek adakozások egy eddig alig pengetett tárgyra, 
egy akadémiai „épületre." 1858. elején az Akadémia uj elnöke, gr. 
Desseviffy Emil 3000 pfttal nyitja meg az adakozások sorát, ke 
véssél később báró Sina Simon erejéhez mért fényes bőkezűséggel 

hio-o-adt és bátor szavai, jótékony biztatásképen hatottak a kedé¬ 
lyekre országszerte. A lelkesedés az Akadémia ügye iránt napról 
napra nagyobb mérvekben kezdett nyilatkozni. Latolgatni kezdtek 
az újonnan megalakított országos intézet anyagi erejét s összeha¬ 
sonlítván azt az idők előrehaladott követeléseivel, igen csekélynek 
találta'< minden tekintetben. Az Akadémia összes pénzereje nem 
ment többre 450,000 ftnál s ez mindössze mintegy 150 alapító 
áldozatkészségének volt eredménye az intézet fennállása óta. A 
szükségek tizszerte nagyobbak lőnek - s a nemzet fiainak milliói 
még nem járultak áldozataikkal a hazai tudományosság oltárához! 
Ki lön mondva, hogy az Akadémiának, ha sokoldalú feladatát 
sikeresen meg akarja oldani, legalább 50-60,000 ft. évijövede¬ 
lemre és méltóságához ülő, kényelmes és czélszerü saját helyiségre 
van szüksége 

A dolog gyorsan érlelődött s 1859.deczemberben gr. Dessewfty 

A z a k a d é m i a i p a l o t a t e r v e , a v é g l e g e s m e g á l l a p o d á s s z e r i n t 

(80,000 pft.) folytatja. Időközben az Akadémia létele iránt fölme¬ 
rült aggodalmak nagy részben túlságosaknak bizonyulnak be. A 
kormány leküldi az intézet némi részben módosított, újra megerő¬ 
sített alapszabályait, az Akadémia újra alakult s 1858. dec. 1 5 - 2 1 . 
napjain tartja ismét — 10 év óta először — ünnepélyes nagygyű¬ 
lését, melynek első teendője volt: az akadémiai tagok felette myg-
ritkult sorainak betöltése. Tiz év alatt közel 90 tagjától lön meg¬ 
fosztva az Akadémia részint a halál, részint egyesek kiköltözése 
által Az elsők közé tartozott az Akadémia halhatatlan érdemü ket 
elnöke • gr. Teleki József és gr. Széchenyi István is, kiknek helyébe 
legszerencsésebb tapintattal gr. Dessewffy Emilt és báró Eötvös 
Józsefet választá az Akadémia. 

Az elnök grófnak a nagygyűlés köz-ülésében mondott fényes 
hatású beszéde, a nehéz idők nyomasztó egyhangúságában valódi 
jobb napokat jelző eseménynek volt tekinthető s annak íernas, 

elnök jelenté a hazának, hogy egy „akadémiai épületre" aláírást 
fog megindítani. 1860. elején az elnöki felhívás, körlevél alakjában, 
bejárta az országot. , .. 

Ezen históriai nevezetességü okmányban többi kozott lelkes 
szavakban elmondja az elnök gróf, hogy „mióta gr. Széchenyi Ist¬ 
ván e«y magyar Akadémia eszméjét fölébreszté, közszelleműnk 
azóta nem pihenhetett meg, s a tanúságok oda mutatnak, hogy a 
mit a hazafiak ereje czél és korszerüleg hoz létre, hogy valódi 
szükséget pótoljon, az nem maliik könnyen szét és viszontagságok¬ 
kal daczolva, magát fönntartani tudja. — A magyar Akadémia ma 
is dísztelen, kibérelt szállásban szorong, gyűjteményeit s mintegy 
60 000 kötetre menő könyvtárát elhelyezni nem bírja, mi miatt az 

1 abban rejlő kincsek el vannak zárva a közönség elöl. A társaság, 
!tao-jai fizetésén, a szállásbéren s adókon tul, tudományos czéljai 
'előmozdítására oly keveset fordíthat, hogy ezáltal a nemzeti 
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haladásnak alig felelhet meg. Az Akadémiának tehát mindenek- feladat : az építendő palota terveinek elkészitése s meghatározása. 
Nem akarván itt sokat vitatott s eléggé ismert dolgok ismétlésébe előtt e kettőre van szüksége : házépítés és vagyon-Öregbités." u u -o--- — ~~ 

Ez egyszerű, sallangtalan, de épen azért ellenállhatlan szavak ereszkedni, csak röviden érintjük a fölmerült tényeket, a mennyi-
hatása mindjárt kezdetben minden várakozást kielégítő fényes ben a történeti fejlődés összefüggő lánczszemeit képezik. Az épít-
eredményekben nyilatkozott Az ország legnagyobb birtokosaitól tető hármas bizottmány 1860. óv végén építési programmot bo-
kezdve a vagyontalan napszámosig, minden vallásfelekezeti, társa- csata ki s jó nevű építészek által terveket készíttetett, melyek 
dalini és politikai szinkülönbség nélkül egy lelkes csoporttá ala-;1861. elejére elkészültek. Tudjuk, hogy ujabb tervek szüksége 
kultak a haza fiai; minden nyilvános gyülekezés, majd minden; állott elő. Az összes tervek nyilvános kiállítása megtörtént s en-
magánösszejövetel és családi ünnepély alkalmul használtatott felinek folytán a hírlapokban viták keletkeztek, melyek elvégre azzal 
arra, hogy kiki tehetsége szerint hozza meg áldozatát. Nagyjaink i végződtek, hogy a hármas bizottmány 1861. dec. -1-én elvileg 

nélkül mindenki örömmel nyitotta meg erszényét s a felhívó aka¬ 
démiai elnök gyöngéd kímélete, minélfogva a már korábban ala¬ 
pítványokat tett hazafiak nem is szólittattak ujabb adakozásra, 
nem vétetett figyelembe, s mert ezek közöl is sokan újra adakoztak. 
Erdélyi testvéreinkhez, kik épen maguknak alapítottak akkor 
nemzeti muzeumot, szintén nem intéztetett fölszólitás, de ök is 
önkéntesen, számosan jelentek meg adományaikkal. A hirlapok 
hasábjai ez időben telve valának az adakozók neveinek közlésével, 
s legyen szabadé helyen megemlítenünk, mit nekünk elhallgatnunk 
lehetetlen, hogy köztök a Vasárnapi Újság minden rendű ol¬ 
vasói is dicséretes helyet foglalának el. S íme közel vagyunk a 
czélho/, s nemzeti önérzettel írhatjuk ide a tényt, hogy az 1860 
elején megindult adakozás egész összege már az 1862. év első 
felében a 800,000 ftot bőven meghaladta, mely összegnek mint 
egy 3/8 része az Akadémia tőkéjét, a többi a palota építését illeti 
A história bízvást följegyezheti ez eredményt — mely, hiszszük. 
még befejezve távolról sincs — a nemzeti lelkesedés legragyogóbb 
tényei közé. 

Kezdetben szerény határok között mozgott ez ügy s az Aka-
lernia kebelében jó sokáig csak ház építéséről volt szó, azonban 

adakozások eredményét látva, a közvélemény palotává a lelkes 
emelé 
anyagi ügyei 

a várakozásokat. Az igazgató tanács, melyre az Akadémia 
i ügyei vannak bizva, kinevezé az építtető hármas bízott-

'(lányt, (gr. Dessewffy Emil elnök, b. Eötvös József másodelnök s 
L'J. Károlyi György igazgató tagot), teljhatalommal ruházván fel 
okét az építés ügyének életbeléptetése s intézése körül. Hogy a 
bizottmány megkezdhesse működését, mindenekelőtt telekre volt 
szüksége. Két dolog iránt már eleve tisztában vala mindenki : 
hogy e teleknek szépnek és olcsónak kell lenni. Mindenki ohajtá s 
mintegy kényszerüleg érezé, hogy azon épületnek, mely gyönyörű 
hazafiui tetteket örökítsen, mely a magyar tudományosságnak, a 
nemzeti nyelv örök diadalának emeltetik, nem szabad más helyen 
lennie, mint a város legszebb és legdíszesebb helyén, honnan a késő 
maradéknak is hirdesse a múlt idők áldozatkészségét, nemes 
törekvéseit. 

Némi aggodalommal néztünk az elhatározó perez elé, mert 
szép és diszes helyekben nem igen volt alkalom válogatni. Tud 
tuk, hogy a kettős czél, a szépség és olcsóság, csak ugy lesz elér 
hető, ha Pest városa hatósága annak bizonyul be, a minek a haza 
várja. Reményeinkben, Istennek hála ! nem csalatkoztunk. Már 
1H60. elején történt, hogy az Akadémia elnöke a városi hatóság¬ 
hoz fordult megkereső levelével. A felszólítás nyilt keblekre talált, 
a város körülményei nyomasztók valának, de a hatóság tagjai 
lelkesek : 1304 Q öl adatott át az Akadémiának a Duna partján, a 
hidon felőli részen, a partszabályozás által nyert telkekből, a fele 
ingyen, másik fele ölenként 120 ffjával. Azonban láttuk, hogy ez 
az uj épitkezési térnek még nem legdíszesebb, s a város eddigi köz¬ 
it >ritjához nem legközelebb fekvő része. E rész ekkor, korábbi meg 
> étel utján, már a gőzhajótársaság birtokában volt. De ezen társaság 
felszólittatván, nem volna-e hajlandó, az ő telkét az Akadémia 
telkével felcserélni? erre előzékeny készséget mutatott. A csere¬ 
szerződés csakhamar megköttetett : az Akadémia eddigi 1304 • 
olnyi telkéből a gözhajótársaság átvett 700 d ölet 210 ftjával; 
ellenben az Akadémia 1169 D ölet vett át ugyanazon áron a göz-
hajótársaságtól. (Az első 1304 G ölből fennmaradt 604 ölet 1862-
hen adta el az Akadémia 200 ftjával). Ily módon jutott az Aka¬ 
démia aránylag olcsó áron a legszebb telek birtokába, hol palotája 
a gyönyörű Dunapart hosszában, közvetlenül a lánczhidon felül, a 
szép nagv tér egyik szegélyét képezendi. 

M é k i l 

januárban a bizottmány bővebben értekezett a hely színére lerán-
dúlt tervkészítővel, egyes részletek közelebbről meghatároztattak 
s igy született a véglegesen megállapított terv, melyet az ujabb 
módosítások szerint lapunk mai számában közlünk. 

Mielőtt e terv részletesb magyarázatára áttérnénk, meg kell 
még említenünk, hogy a hármas bizottmány, midőn a terv iránt 
végmegállapodásra jutott, egyúttal az építési viszonyokat is ren-
dezé. Az építés vezetői Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal ép oly 
szakértő, mint hazafias szellemű pesti építészeink; ez utóbbi az év 
elején, február és martius hónapokban, bővebb étekezlet végett 
Berlinben a hírneves tervkészítő közelében időzött, hogy a rész¬ 
letes rajzokat, elődolgozatokat és számításokat együtt állapítsák 
meg. Az építés anyagi részének eszközlésére martius hóban a jó 
hitelű Discher József pesti építőmesterrel köttetett szerződés, s 
1862. april első napjaiban történt az első kéz munkája az Akadé¬ 
mia telkén, mely köröskörül deszkakerítés közé fogatván, a föld¬ 
munkák és alapzatok ásá3a azonnal megkezdődött. 

íme ennyi előzmény után végre az Akadémia telkén találjuk 
magunkat s a száz meg száz munkás hangya-tevékenységét magunk 
előtt látva, önként merül fel bennünk a kíváncsi kérdés : vájjon 
hova törekesznek ezek? 8 minő lesz külső és belső elrendezése 
azon palotának, mely az egész ország és nemzet figyelmét oly 
méltán tartja lekötve? — Az építész urak szíves készsége folytán 
alkalmunk volt nem régiben a palota építészeti irodájában látható 
részletes rajzokba pillantani s e látogatásunk eredményét akarjuk 
itt némi átalános vonalakban közzétenni, remélvén, hogy közönsé 
günk kellő érdekkel olvasandja a hiteles adatok nyomán irt 
magyarázatot 

(Végo következik.) 

Henszlmann Imre jelentés© a székesfehérvári 
régiségekről. 

(Felolvastatott a m. Akad. jul. 7-ki ülésében.) 

( Vége. ) 

g gy g y p 
Meglevén ezek szerint a telek, következett a másik fontos 

Hogy rajzom érthetőbb legyen, a sz. István bazilikájának és Mátyás 
templomának korszaka közt történt több újra építést mellőzvén, az előbbi 
ilaprajzhoz, még csak az utóbbinak valószínű alapzatát adtam világosabb 
ízinnei a bazilika északi felén; a közbülső építmények rajzait annál inkább 
elhagyhatván, mert csakis Mátyás templomának alapzatát találhatjuk, 
nely a legerősebb leven, a korábbiakat utolsó külső hártyaként körülveszi. 

Mátyás templomáról a régi irók mondják, hogy az 100,000 arany¬ 
ál többe került, és hosszabbításáról Tubero, ki e tekintetben legbővebb, 

Schwandtnernél (Ill-ik k , 8-ik ez.) következőleg szól : 
„Miután a fehérváriak, kik majdnem mindnyájan iparosok és keres¬ 

kedők voltak, vezérüket szökés által elvesztették volna, a német (alemannus 
K. i. Miksa császár) a várost majdnem ostrom nélkül bevette, Scytha Jakab 
vagyis Istvánfi szerint Székely Jakab), ki a magyartól a császárhoz átszö-
iíött,az általa ismert falakat ott támadván meg, hol azokat Corvin Mátyás le-
•omboltatta. Mátyás pedig a falak kis részét akkor felnyit4, midőn az 
azokhoz közel fekvő sz. Szűz templomát kitágította volt, és temetkezési helyét 
nagyobbá tette." 

E helyből kettő világos t. i. hogy a vár falai e tájon feltörettek, és 
hogy Mátyásnak szándéka volt, a templomot kelet felé hosszabbítani. 

Az elsőre nézve megjegyzendő, hogy a falak áttörése nem volt elke-
rülhetlen szükséges ugyan, mert ugy hiszem, hogy a templomot anél¬ 
kül is még 1 % egységgel lehetett volna hosszabbitani, de akkor szentélye 
igen is közel esett volna a vár falaihoz, Mátyás tehát, ki mindenben 
nagyszerű volt, a falakat e kényelmetlenség elhárítása végett áttörette. 

A másodikra nézve ama kérdés támadt, vájjon Mátyás szándékát a tem¬ 
plomot illetőleg teljesitette-e, vagy pedig ebben halála által gátoltatott? Az 
irók tanúságot tesznek arról, hogy a templom, midőn a király meghalt, 
készen még nem volt, sőt sirkápolnáját is csak halála után fejezték be; de 

hogy Mátyás templomának nyugati része már készen volt, erre mutatnak, el," tehát hosszabban terjedt ki, és 423. lapon,, mint különös jelenségéi emle-
ama boltozat-gerinczek, m ket Érdy 1-ső ábránkon n betűvel jelölt réteg- getik e kápolnának: Corvin Mátyás czimerét. Volt pedig ez egy kőből met-
ben talált. szett holló, gyűrűt tartva csőrébea, s a boltozat közép téglájából vasrúdon 

Ha már most a meghosszabbitandó szentély Mátyás kimultával még: csüngvén le. E rud ugy vala a boltozatba épitve, hogy kétség sem lehet a 
egészen készen nem volt, vájjon nem lehetett-e letéve legalább alapja ? i szemtanuk bizonyitásakint, mikép az a kápolna eredeti felállításakor fa-
Igen is, alapja letéve lehetett; de akkor ezen esetre a meghosszabbítás tób-1 laztaték oda." A lefüggő sárkő, mely itt emlittetik, inkább polygon helyi¬ 
bet mint egységet vagy is 9 ölet 2 lábat nem mérhetett, mert különben alvégre, mint hosszú kápolnára mutat, s ekkép tisztába nem juthatok aziránt, 
szentély alapzatát az épülő házban kellett volna találnunk. Sőt azon egység- I vájjon Mátyás sirkápolnájahosszura terjedt kápolna volt-e, vagy pedig poly-
gel is hosszabbra az alapzat csak az eredeti basüika apsisától számítva gon alakú? A két kápolnát, mint már említem, a templom kereszthajó szé-
nyulhatott; mert, ha a középkor építészi szokásait szem előtt tartjuk, nem ősségi tengelyére építettnek hiszem, és e tengely a templom hossztengelyét 
kételkedhetünk azon, mikép fél egység hosszával az apsis alkalmasint már ép szög alatt a) ponton, vagy, ha a templom tovább nyugat felé mozdítandó, 
Mátyás előtt is keletfelé mozdittatott azért, hogy a templom hosszszentélyt /?) ponton vágta keresztül, 
nyerve a négyágú kereszt alakját mutathassa. j Hol és hogy kell az ásatást kezdeni ? 

Valószínűnek tetszik továbbá, hogy Mátvás épitésze a régi fennma- i Ha csak az eredményt tartjuk szemünk előtt, legczélszerübb lenne, a 
radt alapzatot használni akarván, a kereszthajó régi felosztását megtar- kereszthajó középpontját a)-ban vagy ,9)-ban felkeresni, és onnan a kereszt-
totta. hajó zárfalai felé és apsis felé ásni, mert igy találnék fel leghamarabb a leg-

De szintoly valószínű, hogy az eredeti hosszhajók felosztása már Má- 1 régibb sírokat. Ez volt eleinte nézetem; azonban későbben részletesebb szá¬ mit ás és arra alapított 
tyás előtt megváltoz¬ 
tatott, a 17 oszlopköz 
kevesebb számú tő-
közre vonatván össze. 
Én nyolez tőközt te¬ 
szek fel a legújabb 
épületben, és annak 
hat középső mind¬ 
egyikének adom a ba-
silika apsisa fentőjé-
nek hosszát , azaz 
278,456"-et, hosz-
szabbra teszem az 
első tőkozt , t. i. 
321,704"-re, és, mert 
Mátyás templomának 
bizonyosan nagy tö-
vökkel a templomba 
benyúló tornyai vol¬ 
tak, még hosszabbra 
azaz 406,385"-re te¬ 
szem az utolsó tőközt, 
számítván mindig a 
tő középpont já tó l 
szomszédai k ö z é p -
pontjáig. A tövek 
alapzatát Összekötöt¬ 
tem alapfalakkal vala¬ 
mint maguk közt, ugy 
a hosszfal tövei alap¬ 
falaikkal ; mit a kö¬ 
zépkoriak nem min¬ 
dig ugyan, de számos 
esetben tettek. A zár¬ 
falak külső szinéből 
kiszöktek az oldaltá-
mak, azonban alapjo-
kat azért nem jelöltem 
ki, mivel a templom¬ 
nak csak belsejét adom. 

A fenntebbiek 
szerint, és feltéve, 
hogy Mátyás szenté¬ 
lyének legalább alap¬ 
falai elkészültek, a 
templom hat egység¬ 
nyi hosszát követke¬ 
zőleg osztottam fel 

^ f|L_ -

T é r k é p a t e r v e z e t t s z . - f e h é r v á r i á s a t á s o k h o z . 
(A V. U. múlt számából, a s/öveg világosabb magyarázata vége t t , újra á t v é v e ) 

mit ás és arra alapított 
pontosabb rajz után 
meggyőződtem, hogy 
ily módon nagyon is 
meg kellene közelíteni 
a fazekasutezába ki¬ 
szökő házat, és ha in¬ 
nen a kereszthajónak 
és apsisnak felé eső 
csak felét is ki akar¬ 
nék ásatni, az egész 
u t c z a közlekedését 
rögtön el kellene zár¬ 
nunk, mit addig nem 
tehetni, mig más köz¬ 
lekedésről gondoskod¬ 
va nincs, és mig ama 
kiszökő házat ki nem 
sajátítottuk; az utóbbi 
pedig az adakozások 
nem rögtön megtud¬ 
ható eredményétől is 
függ-

Egyelőre a fela¬ 
dat tehát más nem le¬ 
het, mint a legcseké¬ 
lyebb k ö l t s é g g e l a 
templom valódi irány-
zását és kiterjedését 
meg tudn i , hogy ez 
utón minélelébb meg¬ 
határozhassuk, mint 
.kell a b e g y ü l e n d ő 
pénzösszeggel bánni, 
hogy azzal a lehető 
legnagyobb eredményt 
érhessük el. Eszerint 
meg fogjuk tudni, váj¬ 
jon átaíában és meny¬ 
nyire kellend rajzo¬ 
mon, és az erre ala-
pitott költségvetésen 
igazítani. Vájjon a 
templom nyugati ré¬ 
sze el van-e temetve 
egészen a püspöki lak 
alatt, vagy pedig váj¬ 
jon, ha rajzomat nyu-

336,300 
350.222 
672,600 

a szentély apsisa fentőjének hossza aá.« ann 
a hosszszentély első osztályának hossza . . . 
a hosszszentély második osztályának hossza . 
a kereszthajónak hossza 
a hosszhajó első osztályának hossza . . . . 
a hat következő osztálynak hossza együtt véve 
a hosszhajó utolsó (8-dik) osztályának hossza . _ 

öss^se~n~ ~"403M03" 
y&rry is 33(i'4" vagy is 56 bécsi öl. , ,, 

Az eredeti két egységi szélesség alkalmasint Mátyás újraépítésében 
is megtartatott. 

A királyi sirkápolnák közt, leginkább kettő emlite 
nak kápolnája, mely a templom déli és Mátyásé, mely a templom 

gai leié üen mo/.ditani, a templomnak nyugati homlokzata már, és mennyi¬ 
ben esik a belső piaczra, merre a püsköki lak főhomlokzata szolgál ? 

Az utóbbi czél után törekedvén, szükséges a templomnak tájékozását, 
és egyik szögletét, még pedig oly helyen megismerni, hol az ásatás sem 
kisajátítással nem jár, sem a fazekas-utcza közlekedését nem gátolja. 

A templom tájékozását déli mellékhajójának falai irányából legköny-
nyebben tudhatjuk meg; ezen fal a püspöki lak déli részét éles szög alatt 
metszvén, ha azt felásatjuk, nem kellend az e tájon elég széles fazekas-utczát 
metszvén, na, az,L iciaou.iju.ix, uvui «v,.w«. „„ ,,-_ ,_, 
elzárnunk. A templom négy szöglete közöl alkalmasint (csak az 
8 betű, kisajátítás nélkül található, ha t. i. a püspöki kut Q pontjától délkelet 
felé ásatunk; ezen esetre a szögletet vagy ^-tában vagy Í-ban fogjuk elérni, 
a mint t. i. rajzom vagy nyugatfelé indítandó, vagy helyén maradt. Az első 
esetben a templom délnyugati szöglete s is szabadon a város terén található, 
a másodikban e szögletet a püspöki lak fedi 

iig kövea-
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Másodszor, felkeressük, £ pontjától ásatván délkelet felé, a templom 
északkeleti szögletét vagy ^-ban vagy í?-ban, itt sem hatván a fazekas-ut-
cza közepéig. Az első esetben, ha t. i. a szögletet már -̂ -ban találnók, fel¬ 
keressük 

Harmadszor, a város belső terén a püspöki lak főhomlokzata közelé¬ 
ben s pont táján a templomnak délnyugati szögletét. 

Minekutána a templom irányát és éjszakkeleti szögletét feltaláltuk 
volna, az egésznek kiterjedését könnyen meghatározhatjuk. 

Rajzom és számításom szerint a rétegek egész tömege, melyet ki kell 
ásnunk, hogy a legalsó, a mocsáros földre tett köveket elérjük, tesz mint¬ 
egy 2000 köb-ölet. 

Egy köb-öl ásatása az azzal járó kisebb vagy nagyobb nehézség szerint 
három, egész Öt o. é. ftba kerül. A legroszabb esetben tehát kerülne az 
egész basilika tökéletes kiásatása 10,000 o. é. ftba. Közép esetben pedig 
8000-be. Azonban megfontolván, hogy egyelőre ott nem fogunk ásatni, hol 
kisajátításra volna szükségünk, ugy szintén a püspöki palota alatt sem, 
elvégre a fazekas-utcza oly nagy kiterjedésén sem, hogy azáltal a közleke¬ 
dést hátráltatnók, mindezeket megfontolván, az összeget tetemesen leszállít¬ 
hatjuk, sőt ha, mi itt a fő dolog, egyelőre csak a templom kiterjedését és 
alakját akarjuk meg ismerni, 1000 ftal is megkezdhetjük a munkálkodást, 
várván a nemzet kegyeletétől, hoyy az eredmény által ébresztve, a munka 
folytatását és bevégzését lehetővé teendi. 

A r e p c z e f é r e g . 
A kérdések, melyekre e tárgyat illetőleg meg akarunk felelni, a kö¬ 

vetkezők : 
A rovarok melyik fajához tartozik a hazánkban, különösen az alföldön 

annyira elterjedt, úgynevezett repczeféreg? s miáltal lehet keletkezését aka¬ 
dályozni, vagy ha már mutatkozik, hogy lehet a repczevetést tőle meg 
mentenünk? 

A te-mészet utai egyszerűek, törvényei határozottak és mégis mily 
különös, hogy mi annyi ezer év után oly sok kétes, megmagyarázhatlan és 
tán soha M nem derithető titokkal találkozunk! Miben rejlik ennek oka? 
Szerintem részint saját korlitolt véges valónkban, másrészt a mindenség 
nagy teremtőjében, ki magukban az ázalékférgekben is igen sok elmélke¬ 
désre valót nyújtott a gondolkodó léleknek. Ezt tudva, bár érezzük gyen¬ 
geségünket, de minthogy az emberiség feladata a tökélyesbülés, igy hát a 
természet titkait kutatni szoros kötelmünk. „Nemcsak szép, de kötelesség 
; s — úgymond Gruber — a teremtő müveit ismernünk.' Erre buzdítanak 
bennünket Cuvier, Linné, Okén, Reaumur stb., kik az ásvány-, állat- és 
növényországban találtató testek természeti tulajdonságát, hasznát kutat¬ 
ván, azon tudományt nemcsak uj rendszerrel, hanem uj felfedezésekkel is 
gazdagították, és az emberiség szellemi s anyagi érdekeit mozdították elő. 
tízt tarthatá szemei előtt a „Szegedi Híradó" kiadója, midőn a fent kitű¬ 
zött kérdés megfejtésére két izben — bár eredménytelenül — pályázatot 
hirdetett. — ösztönszerüleg nyúlok igénytelen tollamhoz, sikerült-e a kér¬ 
dés titkát legalább részben lelepleznem? azt az olvasó tiszte megítélni. 

Azon 80 ezer növény közt, melyeket a természetvizsgálók ismerni 
vélnek, nincs két teljesen egymáshoz hasonlító növény, és mégis ki tagad¬ 
hatná, hogy valamint a növények, ugy a majd 90 ezer rovarfaj egynémelye 
bir oly közös tulajdonsággal, melynél fogva őket családokra osztályozhatjuk? 
— A repezét Linné a négy főbb himüek seregének beczős rendébe (Tetra-
clynamia, siliguosa), — Jussién, pedig a keresztes virágú (Cruciflorae) nö¬ 
vények családába sorozza, mások más felosztással az olaj- s ruházati növé¬ 
nyek közé helyzék ugyan, de a nagyobb rész mégis a repczének az eledel-
füvenyek közt keresett helyet. — Ha már most a dolgot közelebbről 
vizsgáljuk és ha magát a felosztást is tekintetbe veszszük, azon meggyőző¬ 
désre jutunk, hogy ugyanazon családhoz vagy fajhoz tartozó rovarok 
legnagyobbrészt egy családba sorozható növényzetet szoktak megtámadni. 
Ezt tudván, előlegesen kimondhatjuk, miszerint a repezét mindazon férgek 
pusztítják, melyeket átalán a gabona- és kertivetemények körül károsaknak 
tapasztalunk. Nevezetesbek mégis őszszel a következők : 

1) A fekete káposzta-hernyó (noctua brassicae). Káposztahernyó nevét 
azért nyerte, mert őszszel igen gyakran a káposztáskerteket annyira meg¬ 
lepi, hogy tőlük csak azáltal lehet megmenteni az emiitettem növényt, ha 
arról szorgalmasan leszedetnek, melyeket földbe ásni nem tanácsos, mivel 
az egészen kifejlődőnek bábbá változnak.Több helyütt a gazdák, minthogy 
a nővénv szikét kirágják, szivféreg néven nevezik. Ezek azonban mégis 
ritkábbak a repezeföldeken, mert már augusztus elején többnyire kikelnek. 
— A hernyók halaványzöldes szinüek s csak később az utolsó vedlés után 
kapják barnás bőrüket. Ezeknél sokkal vt szedelmesb az úgynevezett 

2) Oszt repczeféreg. Valódi névvel nem bir, majd mindenben hasonlít 
a káposzta-hernyóhoz. Éő ismertető jele az, hogy a hátán levő barna vonalt 
két sárgás mellékvonal zárja be. Septemberben milliónként bújnak elő és a 
repeze gye ige leveleit leeszik. Október végén vagy november elején töbh-
szöri vedlés után a földbe fúrják magukat, hóimét tavaszszil mint éjiepék 
(Nachtfalter) jőnek elő és mint olyanok tápszerüket éjjel keresik, petéiket 
az uo-ar-járásra vagy országutak mellé éjjel szokták lerakni. Testük szőrrel 
takart, szárnyaik keskenyek s nyugvó állapotban szétterjesztvék *). 

*) Az 1. és 2 pont alatti férgek tartoznak a molyok osztályába, vagy Okén sze¬ 
rint a kis erszág III. fokozatában (Stufe) előforduló ezéhbe (Zuiift). 

3) A fürkész (cryptus glomeratus). Ha augusztus közepe táján a ker¬ 
tekbe vagy a gazos ugarföldekre. hol júniusban a noctua brassicae tojásait 
lerakta, kimegyünk és ha az emiitettein le, ke kifejlett hernyóit figyelemmel 
kisérjük, tapasztalandjuk, hogy egy kis fürge lepke azokra leszáll és rova¬ 
taikba fulánkját beszúrja, mit a hernyó észrevenni sem látszik, noha a 
lepke minden szúrással egy tojást tett a hernyó rovatába. Az ily hernyók 
10—12 nap múlva bábbá változnak, mely idő alatt a tojások kikelnek és a 
bábból táplálkoznak. Miután pedig annak minden részét a pondrók felemész¬ 
tették, a megmaradt hártyát több oldalon átszurván, belőle kibújnak és a 
12 száz faj közöl igen sokan növánynyel, ezek pedig majd kizárólagosan 
repczeveteménynyel táplálkoznak. Ha a báb a nyüvek kimászása előtt szét¬ 
töretik, a pondrókat sűrűn egymáshoz tapadva találjuk, a honnan vette a 
glomeratus nevét. — A leplek e fajának Sulzer fürkész (Schlupfwespen) 
nevet adott, mely elnevezéssel sajátságuk jeleltetik. A régi görögök tenthre-
don- (rsv&pvjdéov) poszméh néven ismerték. Frisch hernyógyilkolóknak ne¬ 
vezi, éa méltán; mert a természet nagy gazdaságában főleg a hernyókpusz-
titására rendelvék. Linné szerint a franczia tudósok fulánkjuk fürészded 
alakja miatt moches á scie-nek nevezik. — Ismertető jegyeik : a száj bir 
állal, de nincs szipjok, a szárnyak laposak és felduzzadtak, a fulánknak két 
fogása van, a lárvák némely fajokban valódi hernyók, mert több mint 16 
lábúak. 

A fürkész hernyói september végével a repezevetéseket a legnagyobb 
mérvben pusztítják, azért őket valódi őszi repezeféregnek mondhatjuk, a 
midőn őszszel egy bábból 24 nyű is kirágja magát és igy véghetetlen a 
szaporaság. — Gazdáink ezeket eddig kevés figyelemmel kisérték, mert a 
fürkészek tanulmányozása a nemnek sokasága miatt fárasztó nehézségekkel 
van összekötve, mindazáltal kétséget nem szenved, hogy nem csupán a 
noctua brassicae hernyói pusztítják a repezét, hanem még a mezengy is *), 
mely átalán minden vetésnek határozott ellensége. 

Most szóljunk valamit a tavaszi repezeférgekröl. 
Minél hamarább beköszönt a tél, annál előbb eltűnnek a férgek és 

igy az emiitettem 4-féle rovar már november végével téli szállásra a föld 
mélyébe fúrja magát. A netán váratlanul bekövetkezett csípős derek, foly¬ 
tonos esőzések reájuk öldöklőleg hatnak, és ez egyik oka annak, hogy a 
következő évben megfogynak, vagy épen nem is mutatkoznak. A rovarok 
nagyobbrészt a földben aluszszák téli álmukat, a honnét azután a mint a 
fagytól bilincselt földből kisarjadzik a zöld fű, ők is seregestül mint egy 
megifjodva, de egyúttal átváltozva előbujnak. 

A rovarok legtöbbnyire oly helyen szokták téli álmukat alunni, a hol 
felébredésük alkalmával eledelre akadhatnak; de minthogy a féléves növé-
nyes a tél beálltával kipusztulnak, a föld is tán felszántatik, igy hát mint 
kuszók eledelre szert nem tehetnének, vagy a mi több, közölök igen sokan 
magukat nem szaporíthatnák, azért a jó természet nagyobbrészt szárnynyal 
áldá meg őket, és mint pillék keresik fel tojásaik számára azon földet és 
azon növényt, melyen pondróik békében táplálkozhatnak. Némelyek ékes 
mezben, de mégis azon fának, levélnek vagy virágnak színéhez hasonlíta¬ 
nak, melyen eledelüket keresik. Például a levelész-bogarak (Blattküfer) 200 
faja, a petéit faágakra rakó gyürüspohók (Ringelspinner, gastropacha neu-
stria), a kártékony vinczellér-bogár (Blattroller, rynehites), melynek ormá¬ 
nyos rokonai a körte, alma, cseresnye, meggyfa gyümölcseit és a szőlőtőke 
yenge hajtásait megszurják. Ezek mind a növényhez, melyen élődnek, 

hasonszinüek. (V(!ge M vetk.) Czirfusz Ferencz. 

Egyveleg. 
4- (Különös pénznem.) Egy angol utazó azt irja, hogy az oroszok ál¬ 

tal fölfedezett Unamarch szigeten minden árut asszonynyal fizetnek. Az 
áruk értéke szerint egy vagy több asszonyt kap az eladó. Valószínűleg sok 
hamis van forgalomban a föntisztelt szigeten. — Bizonyos ország, például 
China, vigasztalhatja magát, hogy kivüle még más ország is existál, a hol 
a pénzt nem aranyból és ezüstből készítik. 

-+- (A bu'lai császárfürdö bérletösszege különböző időszakokban.) Az 
,Ungarische Nachrichten", megemlítve azt, hogy a császárfürdőt a tulaj¬ 

donos irgalmas szerzet többé nem fogja bérbe adni, hanem adminisztrátor 
által kezelteti, — elősorolja, hogy 1815. óta, midőn a császárfürdő az irgal¬ 
mas szerzet birtokéba jutott, időnkint minő bérösszegek fizettettek a ne¬ 
vezett fürdőért. E szerint az évi bérösszeg volt : 1815-től 1819-ig 4000 vál¬ 
tóforint, 1819-től 1822 ig 10,000 váltóforint, 1822-től 1826-ig 8000 pengő 
forint, 1826-től 1834-ig 12,000 pg. ft., 1834-től 1852-ig 16,000 pg. ft., 
1852-LŐI 1856-ig 22,000 pg. ft., 1856-től 1861-ig 36,000 pg. f., s 1861-ben 
47,000 pg. ft. 

-+- (A világ legnagyobb szivargyára) Manila szigeten Binondoban van. 
A gyárhoz tartozó épületek egész kis várost képeznek. A sajátképeni gyári 
épületben naponkint 8000 nő foglalkozik szivarkészitéssel. Minden egyes 
nő átmérőleg 2000 darab szivart készit naponkint, tehát ez egyetlen gyár¬ 
ból mindennap 1,600,000 darab szivar kerül ki. A csempészkedés megaka¬ 
dályozása végett minden nő, mielőtt a gyárból távoznék, motozásnak tar¬ 
ozik magát alávetni. 
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T Á R H Á Z . 
A Hortobágy és Richárd abbé. 

Ki ne ismerné a mesés hirü, délibábos Hortobágyot! E hajdan gazdag, 
gulyajáró föld, most sivár, leégett, hasznavehetlen pusztaság, mely«n a sze¬ 
gény barom már tengődni sem bir, számos kutjából teljesen kiapadt a vizl 
— A hires Richárd pap itt jártában bekalandozta ezea 5 négyazögmér-
földnyi kopár térséget, keresvén viz után sovárgó, éhség-csigázta barmaink 
számára forrásokat, s ki is mutatott egymástól keüő távolságban 22 kutke-
lyet, kilátásba helyezvén 5—6 ölnyi mélységben, egészséges bő vizet. 

De mielőtt az eredményről szólanánk, érdekes leend talán néhány vo¬ 
násban megismerkedni az abbé úrral s kutatási eljárásával. 

E csodával határos tulajdonsággal biró ember, alacsony termetű, vig 
kedélyü, beszédes, némi, nem épen nagy szakavatottságot tasusitó geoló¬ 
giai ismereteken kivül, leginkább csak az egyházi tudományok terén henos. 
— Hosszú fekete talárban, s papi pásztor-kalapban járván, nálunk a mele¬ 
get kiállhatatlannak monda; nem dohányos; vizet nemcsak h@gy nem iszik 
hanem ha vizsgálni akarja is, legfeljebb az ujját mártja bele. 

Kutatásai alkalmával egy delejtűn s egy vizmértéken kivül más se¬ 
gédeszközöket nem használ; térképekkel mitsem gondol, de azt maga is 
kénytelen vált bevallani, hogy nagy szárazságban biztosabban tud forráso¬ 
kat kimutatni. 

Állítja, hogy akár gyalog, akár szekeres, valamely, a föld gyomrá¬ 
ban rejlő bő forráshoz ér, bizonyos kimagyarázhatatlan faevüléssel járc 
érzés futja át egész valóját; de mindamellett tapasztaltuk, hogy körútja 
alkalmával, átható, éles szemével folytonos éber figyelemmel vizsgálta a 
környéket is; a sikságon lejtők s egyes ibajlások voltak leginkább, hel kér¬ 
dezősködött, kell-e ott kut ? 

Ha igém bő, gazdag forrásra talál, hirtelen megállítja a kocsit, leszáll, 
néhány perczig ide s tova járkálván, hirtelen m-egáll, botjával egy pontra 
mutat, s a jel-ezöveket levereti:; a kimutatott ponthoz annyira szorosan ra¬ 
gaszkodik, hogy ha — a mi tévedésből megtörtént — 10—-12 hüvelykkel 
idább vagy odább verték be a karót, ismét felhuzatta. 

De lássuk az általa nálunk elért eredményt. 
A Hortobágy délkeleti részén, az úgynevezett „Pomor Járásán," XIX 

számmal jelelt forrásnál, a Debreczen városi tanáce f. évi július 7-én egy 
12 lábnyi átmérőjű, sülyeaztett téglakutnak ásatását megkezdette. A felső 
réteg 2 lábnyira fekete, szikkel vegyes kemény fold; további két lábnyira 
következik kemény sárga agyag, melyet az ötödik láíbnyi mélységben kékes 
agyag váltott fel, abban 6 lábnyira már némi csekély források jelentkeztek. 
Július 14-én 2 öi 5 lábnyi mélyeégben futófaomokra bukkantak; ezen 1 öl¬ 
nyi homokrétegen áthotalva július 17-én 3 öl 5 lábnyi mélységben kemény 
kék agyagrétegben hirtelen oly hatalmas forrásokra akadtak, hogy bárha 
24 óráig, felváltva 28 ember, öt nagy cseberrel, tekeró'géppel folytonosan 
merte, a viz oly hatalommal áradt s tódult, hogy 4 ölnyi mélységnél alább 
hatolni lehetetlenséggé vált; a munka ekkor i»eallittatván, a kut felszerel¬ 
tetett. 

zott 
ölnyi vizet kimeretik 1 ölnyire, a viz színén több hüvelykkel felül buny 
— Július 19-én egy fözgyökér-darabot lökött fel a forrás, melyen a barna¬ 
kőszén-képződés jelei láthatók; átadatott a helybeli főiskola múzeumának. 

A VII számmal jegyzett forrás ásatásához a „Kis-Grergely-járáson" 
ugyan szintén hozzáfogtak, de a Tiszaszabályozás okozfca „sine pabulo 
nulla salus" annyira reánk nehezedett, hogy Richárd abbé egyenesen ki¬ 
mondta, — (s a ki e földet ismeri, abban kétkedni épen nem fog,) misze-
nQt „moet nincs ezen tenger mennyiségű jószágnak mit enni, nem, is lesz, ha 
csak tiszai zsilipek által a Hortobágyot már jövő éven el nem árasztják, de 
néhány év múlva fur ott kutak sem fognak többé ilyes, általam még nem csak 
nem látott, hanem nem is képzelt, minden élőfa nélküli rengeteg pusztasá¬ 
gon barmaik számára, vizet szolgáltatni!" Szomorú jóslat! 

_ Adja Isten, hogy az indolentia be ne következtesse! De van okunk tar¬ 
tani ilyesmitől, mert már, mint halljuk, az elkerülhetetlen zsilipek építte¬ 
tése iránt, az alsó-szabolcsi tiszaszabályozási társulat határozatától váratik 
az eredmény! 

Mi Pedig a magunk szerénységében csak annyit mondunk, hogy ha 
módjában van Debreczennek, segítsen mielőbb maga magán; mert ha a már 
most is elsatnyult, s megkevesbedett tőke-gulyák elestek, eladattak, s elszé-
ledtek, akkor Debreczen csak volt, de többé nem lesz. 

Debreczen jul. 25. /,. G. 

Régi magyar szakácskönyv. 
(Folytatás.) 

35) Szívott rák. Főzd meg az rákot, de ne sózd igen meg, az húsát az 
héjából szedd ki egészlen, rakd egy tiszta tálba, az héját pedig el ne hányd, j 
hanem törd meg egy mozsárban szépen, tölts reá bort és eczetet, szűrd által í 
az szitán, szelj belé czipót, ismét forrázd fel, szűrd által az szitán, hogy! 

TM. Ujj. 31 ... _ 1862. 

sűrű légyen, rakd belé az tisztított rákot, tégy belé tarkónt, főzd együtt 
erősen. Borsot, sáfránt, gyömbért tégy bele, az sava az eczetet felül ne ha¬ 
ladja, mert nem jó lészen, hanem egyaránt legyen mint bors, eczet, só, ha 
fel akarod adni, szelj kenyeret alája. 

36) Töltött rákot igy csinálj : Az rákot is megfőzd, de gyengén sózd 
meg, a felső héját tartsd meg az ráknak, az húsát tengeri szőlővel vagdald 
öszve apróra, borsot, sáfránt, gyömbért keveset tégy bele, rántsd vajban vagy 
faolajban egy kevéssé, és ugy töltsd meg az héját vele. Süsd meg pennatá-
ban, vagy serpenyőben. Add fel. 

37) Szilvát mandolával és fügével. Az szilvát tiszta vízben szépen 
mosd meg, rakd egy tiszta fazékba, az fazokat töltsd teli borral, erősen 
főzd meg. Az szilvával együtt tégy fel mandolát, malosaszőlőt, figét, tégy 
mézet bele, borsold meg, bors, sátrán, szekfü, fahéj kell bele, hogy megfő, 
tedd ki, hadd hűljön meg. Hogy feladod, fölül vakarj nádmézet. 

38) Kórtvélt főve. Az körtvélt igen szépen hámozd meg, tedd fel tiszta 
borban, tégy bele vajat, mézet, köménymagot, és együtt főzd vasfazékban 
sebes szénnél, de jól reá vigyázz hogy meg ne égjen, és szépen piros legyen, 
hogy feladod, fölül vakarj nádmézet. 

39) Meggy-főzés. Az megválogatott meggyet szedd meg a szárától, 
mosd meg tiszta vizben, czipót ránts meg koczka módon vajban neki, hogy 
kemény legyen, azután abban a vajban tégy meggyet, rántsd meg benne, 
tölts bort reá, főzd keményen, tégy mézet bele, jól borsold meg kicsiny sáf¬ 
ránt, de szekfüvet jó módon vess bele. Hogy fel akarod adni, ugy tedd 
bele az rántott kenyeret. Hogy feladod, szelj kenyeret alája, és fölül trá¬ 
gyázd meg gyömbéres trágyával. 

40) Hideg tejes étek. Az tejbe vakarj bővön nádmézet, verj egy ne--
hány tikmonyát bele, ha bővön vagyon, vagy 25-nek az fehérít, ha kevés 
nagyon, mind szikestől vagy 14, az mi elég egy tálra, csak annyi sót vess-
bele, mennyi a tikmonyakat megsózza, feljebben ne érezzék a sója, az szén¬ 
nél szépen habarton habard, hogy meg ne sugorodjék, ha jó sűrű leszen, 
rakd ki vas kalánnal az tálba, de még is habarton habard, mert megsugoro-
szik. Hogy immár megaluszik, hintsd meg felül tengeri szőlővel, add fel. 

41) Boros szerdék. Czipót ránts meg vajban egészen; de fölül koczka 
módon metélt legyen, végy vagy másfel iteze tejfelt, tölts bele vagy egy 
meszely bort egy kevés eczettel; mézet is tölts bele, hogy jó édes legyen, 
verj vagy 15 tikmonyat is belé, igen gyengén sózd meg, tedd az tűzhöz, és 
mind untalan habarjad, míg meg nem érik. Hogy már megérik, lásd meg a 
szerszámát, ha elég-e bele az só, bor és méz, ha nem elég, megjobbitsad, 
hogy csípős legyen. Hogy fel akarod adni, az megrántott egész czipót tedd 
az tálban, és fölül töltsd rá az szerdéket. 

42) Metélt tejes étek. Az tejet forrázd meg, hogy meg ne sugorodjék, 
vagy 6 tikmonyat verj lisztben, kemény tésztát csinálj belőle, jól meggyur-
jad, lapítsd meg igen vékonyán, összetakarván azt, metéld igen aprón, az 
melyet megmetéltél, habard az tejben, tégy vajat bele, savát jól meglásd, 
hogy feladod, felül is megvajazd. {Vé?e k J > v e l k „ l M 

Irodalom m művészet. 
© (Kimrsolásra megvásárolt képek.) A pesti müegylet választmánya 

jelen havi kiállításból a következő képeket vásárolta meg kisorsolás 
végett: 1) Ligeti tájkép, Lariss Herminától Bécsben; 2) Éjjeli tájkép, 
Heilmayertöl Münchenben; 3) Dassaui tájkép, Papé E-től Berlinben ; 4) 
Erdőrészlet, Brodszky Sándortól Pesten ; 5) Tájrész Mönchsbergből Salz¬ 
burg mellett, Haunold Károlytól Bécsben. Tehát öt kép közöl csupán egy 
vásároltatott hazai festésztől. 

+ (Voggenhuber Vilma) a berlini operához hirszerint akként lőn 
szerződtetve, hogy az első évben 7,000, a másodikban 9,000, a harmadik¬ 
ban 11,000 ftot kap. Sajnáljuk, hogy a kisasszony is akkor hagyja el szín¬ 
házunkat, midőn már nálunk kivivtu az egri nevet. 

+ (A „NépszínháziÉvkönyv") szerkesztői Bolnai és Kempelen Győző 
olkérik azon honleányokat s honfiakat, kik a „Népszínházi Évkönyv-re 
ílőfizetőket gyűjtöttek, hogy iveiket a begyült pénzzel együtt e hó köze¬ 

péig annál bizonyosabban beküldjék, mert azontúl az 1 ftnál magasb bolti 
ár álland be. A könyv jövedelme mint tudva van, a budai népszínház gyá-
molitására van felajánlva. 

+ (Egy becses arczkép.) A pozsonyi ujság boldogult József főherczeg 
nádor arczképéről emlékezik meg, mely arról nevezetes, hogy az egész arcz¬ 
kép tollal van irva, és pedig költemények idézeteiből, miket csak nagyító 
üvegen át lehet elolvasni. Az árny és fény mind az arezban, mind a ruhá¬ 
zatban arányosan van beosztva, s évek voltak szükségesek elkészítésére. 
Szerzője ismeretlen. Jelenlegi tulajdonosa, kész e remekmüvet a Múzeum 
zámára jutányos áron átengedni. 

/\ (A „Sárospataki Füzetek") czimü prot. tudományos folyóiratból 
megjelent az idei folyam 6-ik füzete. Tartalma következő : „Kövid átnézete 
az összes irodalom hatásának a politikai államélet átalakulására a XVIII. 
század utófelében," Pálkövi Antaltól; ,,Elvek harcza a keresztyén egyház 
terén,"Nagy Józseftől; „Macaulay beszéde," angolból Bihari Imrétől; Ha¬ 
lotti ének. Atányi Titusztól, s végül a Tárcza, több érdekes közleménynyel. 
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4- (Uj szépirodalmi lap.) B. Jósika Kálmán engedélyt nyert egy 
szépirodalmi, művészeti s mükritikai lapra. 

fa (Szokoly Viktor) vállalta el a „Bolond Miska" felelős szerkesztősé¬ 
gét, a legutóbbi szám már az ő neve alatt jelent meg. 

fa {Alkalmi versek.) Solyviosy Sámuel, mint szerző és Rácz Ádám 
mint kiadó, „Alkalmi versek" czimii könyvre nyitnak előfizetést 1 ftjával. 
A megrendelések Rácz Ádámhoz Miskolczra küldendők. 

A („Szerelem és eskü.") Ez czime egy kis, 132 lapra terjedő regény¬ 
nek, mely Mészáros Istvántól e napokban jelent meg. 

0 („Értekezés a fürdésről.") Ily czim alatt jelent meg legközelebb 
önálló füzetben azon jeles értekezés, melyet Pete Zsigmond a kir. budapesti 
orvosegylet 1862. május 17-ik és 31-én tartott ülésében felolvasott, s mely 
először a P. Napló"-ban látott napvilágot. A ki ez 56 lapra terjedő kis 
munkát figyelemmel átolvassa, azon meggyőződésre jut, hogy az egyete¬ 
münknél épen most tervezett fürdészeti tanszékre, s annak czélszerü betöl¬ 
tésére a szenvedő emberiség nevében, valóban nagy szükség van. 

4- (Hartleben „Olvasó-tár"-ából) legközelebb a 93. és 94-ik füzet kül¬ 
detett szét, mely a „Napóleon fénykora és hanyatlása" czimü regénynek 
huszadik kötetét képezvén, azzal a jeles mű befejeztetik. Ára a 20 kötetes 
regénynek 10 ft. 

-.j (Röpirat.) Egy 15 lapra terjedő kis röpirat jelent meg legközelebb 
ily czim alatt : „Tájékozás az arad-szebeni vasút ügyében." 

+ (Jogi munka.) Rényi Rezsőtől ily czimü munka jelent meg : ,,A 
telekkönyvi törvények magyarázata, gyakorlati példákkal, felvilágosító 
jegyzetekkel és mintázatokkal." Kiadta Nagy Miklós, ki a jelen mű más 
nyelvrei átforditásának jogát magának íenntartja. 

Egyház és iskola. 
fa (Az egyetemi rektorválasztás) múlt szerdán ment véghez, melynek 

folytán dr. Sauer Ignácz az orvosi karból választatott meg egyetemünk 
igazgatójául. 

fa (A protest. egyházi és iskolai ügyek előadójává) a m. k. helytartó¬ 
tanácsnál Torkos Kálmán, helytartótanácsos lőn. 

-f- (Az evangélikusoknak Jolsván tartott egyházkerületi gyűlésén) 
egyik főtárgy a gömöri eaperesség folyamodványa volt, melyben Rőczén tót 
gymnasium felállítása kéretik. E kérelmet a ker. egyházgyülés magáévá 
tette, az érkezendő gyüjtőiveket ajánlani fogja, s a létesítendő gymnasiumot 
a segélyzendő tanodák közé sorozza. Az alapitást Zsedényi Eduárd 2000 
fttal kezdte meg. Igló városa teljes gymnasiumot álíit föl saját költségén, 
melyhez a Trangusz testvérek 135,000 fttal járultak, ezzel együtt a gymna-
sium alapja mintegy 200,000 ftból álland. 

fa (Nemesszivü házaspár.) Részint egy nemes tény méltánylásául, 
részint mások buzdítására, közöljük a „Kol. Közlöny" uzoni tudósítója 
után : hogy Tatrangi Sándor és neje Benke Juliánná mily nevezetes áldoza¬ 
tot hoztak a népnevelés oltárára, ö t év előtt kelt végrendeletükben ugyan¬ 
is : egy tanító fizetésének fedezésére 12 ezer darab ezüst húszast alapitványkép 
tevének be azon szerény óhajtással, hogy bár végrendeletük értelme szerint 
ezen nemes intézvényük mindkett őjük elhaltával lépend életbe, mégis, ha a ne¬ 
mes megye egy czélszerü iskolaházat épit. s abba egy képzett jó tanítót hoz, 
készek a hagyományozott 12 ezer m. forintnak 6 százalékos kamatját azon¬ 
nal még életükben évenkint a tanítónak fizetni. Miután azonban az iskola 
mai napig sem létesült, — az idén keletkezet pót-végrendeletükben ugyan 
a fentemiitett czélra Uzonban a legszebb utczában és helyiségen fekvő, di-
szes épületekkel ellátott s terjedelmes veteményes kerttel környezett benső 
laktelküket, ahhoz tartozó 58 köblös első osztályú jó szántóföldekkel, mind¬ 
kettőjüknek haláluk utánra hagyományozták. S ily nemesszivü házastársak 
kik szegény sorsból munka, szorgalom és takarékosság által kiemelkedve, 
ily kitűnő állást foglalhattak el, s csaknem minden világi szerzeményüket 
ily nemes czélra feláldozni készek voltak, bizony megérdemlik, hogy emlé¬ 
kük az utókorra is követendő például fennhagyassék. Isten áldása legyen 
továbbra is hasznos életükön! 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (Engedély országos vásárok tarthatására.) Maros-Ludas erdélyi 

helységnek a kir. főkormanyszék megengedte, hogy évenkint kétszer, u. m. 
máj. 4-én s okt. 4-én országos vásárt tarthasson. 

+ (A debreczeni István-gőzmalom) Petrzywalski londoni vendéglős¬ 
től megbízást nyert, kisérletkép 100 mázsa lisztet küldeni. Ez sem történt 
volna, ha a nevezett gőzmalom lisztjével föl nem lép a londoni kiállításon. 

A (A csongrádmegyei gazdasági egyesület) sept. 24-én ipar-műtárla-
tot rendezend. 

+ (A ggörvidéki gazdasági egylet) már elhatározta, hogy egy Mac 
Cormik-féle gépet veend aláírás utján, Trefort Ágoston terve szerint. Alá¬ 
írások gyűjtésével Badicz Imre Szil-Sárkányban, Németh Péter tiszttartó 
Kónyban és Krisztinkovich Antal Győrött bízattak meg. 

O (A földhitelbank ügyéről) irják Bécsből egy pesti lapnak, hogy 
a pénzügyminisztérium és az udv. kanczellária közt fennforgó ellenkezések 
már tökéletesen ki vannak egyenlítve, s az udv. kanczellária által kidol¬ 
gozott tervezet m. hó 23. vagy 24-én volt átnyújtandó 0 Felségének. Az 
okmány a sok melléklettel oly terjedelmes, hogy több napon át 9 irnok fog¬ 
lalkozott a leírással. — Bizony lassan készül ez a dolog, mint a Lucza széke, 
de azzal vigasztaljuk magunkat, hogy Budavára sem egy nap épült. 

© (A debreczeni kertészeti egylet) közvetítési ügynökséggel összekötött 
állandó kiállítási csarnokot fog felállítani, mely mihelyt az engedély megér¬ 
kezik, azonnal meg fog nyittatni. 

4- (Veszélyes marhanyavalya.) A viddini cs. k. alügynökség jelentése 
szerint, a sistowi kerületben Vilschau helységben a szarvasmarhák közt 
egy roszindulatu nyavalya ütött ki, mely nagyrészt a megbetegült marhák 
elhullásával végződik; eddig azonban a vész csak a nevezett helyre szo-
ritkozik. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (A magyar Akadémia) múlt hétfőn tartott ülésében Kis Károly 

r. tag folytatta felolvasását a rigó-mezei ütközetről, s nevezetesen a csata¬ 
vesztés utáni napokról. A tudósító bebizonyitá, hogy ha Hunyady János 
még öt napig késik, a csatát megnyeri. (Késő már!) — Utána Szabó József 
1. tag olvasott fel geológiai jelentést Hantken Miksától, ily czim alatt: 
„A Tata és Buda közti harmadkori képletekben előforduló foraminiferák 
eloszlása és jelzése. Az osztály oly jelesnek találta az értekezést, hogy 
soron kivül előlegesen kinyomatni határozta az „Ertesitő"-ben. — Ezután 
felolvastattak Hunfalvy Jánosnak „A magyar birodalom természeti viszo¬ 
nyai" czimü munkájáról Sztoczek J. és Szabó J. által irt bírálatok.— Miután 
az osztályülés összes üléssé alakult, felolvastatott gr. Pálffy Mór, kir. hely¬ 
tartó ő excjának az Akadémia elnökéhez irt levele, melyben az Akadémiá¬ 
nak tudtul adja, hogy az 1848-ban Székesfehárvártt kiásott két csontváz, 
illetőleg III. Béla magyar király és neje Annának csontvázai, melyek azóta 
a Múzeumban őriztettek, ideiglenesen a budai belvárosi plébánia-templom 
sírboltjába lettek elhelyezve. E csontvázakat illetőleg Erdy János fölvilágo-
sitásokat tett, melyeket az Akadémia köszönettel fogadott. Ezzel az Aka¬ 
démiának szünidő előtti ülésszaka véget ért; a következő ülés október első 
hétfőjén tartatik meg. 

fa (A magyar tanárok egylete) f. hó 10-én d. u. 4 órakor a pesti kir. 
főgymnasiumban alakító közgyűlést tart, melyre az egylethez eddig csatla¬ 
kozott, vagy csatlakozni szándékozó tagokat meghívja az ideigl. választ¬ 
mány elnöke, Rómer Flóris. 

4- (A képzőművészeti társulat múlt havi ülésében) határozatba ment, 
hogy az országgyűlési volt képviselők arczképeiből fennmaradt példányok, sőt 
előnyös ajánlat folytán az illető kövek is adassanak el, s az eziránti alkudo¬ 
zásokra Marasztoni József bizatott meg, míg azonban az eladás megtörtén¬ 
hetnék, ezen arczképek szétküldése és kezelése Plachy Ferencz volt titkár¬ 
nál hagyandó. 

fa (A Gusztáv Adolf-alapítvány osztrák főegylete) múlt hó 26. és 
27-én tartá meg Bécsben első közgyűlését. Az ünnepi beszédet id. Schnei-
der birod. tanácsos tartá Bielitzből. Szónoklatában a% evang. egyház sorsát 
vázolta a múlt évszázadokból, kiemelve az ausztriai protestánsok néhány 
évvel ezelőtti korlátozottságát is, mely miatt a Gusztáv Adolf-egyletben 
részt nem vehettek. A dr. Schenker által felolvasott számadási jelentésből 
fólemlitjük, hogy az egylet bevétele 10,351 ftot tesz, melyből 6300 ft. a 
szegény sorsú községek közti kiosztásra határoztatott. A nürnbergi köz¬ 
gyűlésre Haase superintendens és dr. Schenker Márton választattak meg. 
A képviselők 35-en voltak. 
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Közlekedés. 
4- (Vasútépítési engedélyek.) A déli államvasut-társaságnp.k a Kotto-

riból Kakonyáig vezető vasútvonal épitése megengedtelett. Hasonlag enge¬ 
dély adatott a Csáktornyától Varasdon át Lepoglaváig vezető vasútvonal 
előmunkálataira is. 

4* (A létesítendő magyar gőzhajótársaság) múlt hó 25-én előtanácskoz-
mányttartott. Miután a vállalat alaptőkéje 5 millió ftra van határozva, ez 
alkalommal inditványoztatott, hogy az angol tőzsérek által megajánlt 2% 
millió fthoz a még szükséges másik 2 % millió az országban aláírás utján 
hozassék össze. Ugyanez ügyben f. hó 9-én is leend összejövetel tanácsko¬ 
zás végett. 

4- (A szölöérés idénye alatt,) aug. 20-tól okt. 20-ig, külön helyi gő¬ 
zösök fognak járni Pest, Promontor és Tétény közt. 

Balesetek, elemi csapások. 
fa (Szerencsétlen halál.) Kőbányában e napokban Perimutter serfőző-

gyárában egy 37 éves napszámos 10 ölnyi magasságból a malátapinezébe 
zuhant s ott nyomban szörnyet halt. 

O (Vizbefulás.) Múlt hó 27-én az aldunasoron egy fiu, lovát a Duná¬ 
ban úsztatván, azzal együtt a hullámokban lelte halálát. Nem ártana, ha a 
biztonsági hatóságok kissé jobban felügyelnének a néha nagyon is köny-
nyelmü gondatlansággal végzett lóusztatásokra. 

4- (Szerencsétlenség a Balatonon.) A b.-füredi vendégeket közelebb 
ujabb szerencsétlenség hire lepte meg. A füredi néptanító, egy müveit, 
derék fiatalember, negyed magával vadászni ment a Balatonra egy csóna¬ 
kon, mely a vadászeb miatt fölbillent, s a benne ült 4 egyén a vizbe borul¬ 
ván, közölök a tanító egy másik társával együtt odaveszett. 

4- (Öngyilkosság.) Pécsett egy fiatal pár, alig hogy belépett a para¬ 
dicsomba, már megunta a nagy boldogságot. Közelebb történt, hogy egy 
fiatal iparos vasárnap összekelt egy fiatal leánynyal, s szerdán a csűrben 
fölakasztotta magát. Ezt látva a három napos menyecske, ő sem kivánt 
tovább élni, s szintén fölkötötte magát férje mellé. A nőt még visszaadhat¬ 
ták az életnek, de a férjre nézve későn jött a segély. 

© (Ne engedjünk gyufát gyermek kezébe jutni.) Galsán múlt hó 22-én 
egy ház hátuljában több gyermek együtt játszván, egy köztük levő 2 éves 
gyermeket az ott hevert üres ládába beletettek s alája szalmát dugván, azt 
gyufával meggyujtották, minek következtében a ládában volt gyermek 
annyira összeégett, hogy néhány óra múlva meg is halt. Ha a füstöt még 
fókor észre nem veszik, a ház is meggyuladt volna. Vájjon hány ezredik 
lehet már ez azon esetek közt, melyekből a szülők megtanulhatták volna, 
hogy gyermekek elől a gyufát el kell rejteni ? 

üli újság ? 
fa (Névváltozások.) Legfelsőbb engedelemmel Bohácsy Antal, tren-

csénmegyei irnok „Dusfi"-T&, Heidelberger Antal, pestmegyei főpénztár-
nok „Afonyi"-™, Mlaker Antal, egri lakos „Tavasi"-va, s Berger Vilmos 
f,Ormodi"-T& változtatták vezetékneveiket. 

4- (A pesti vizvezetés ügyében) a tanácskozmányok mindaddig felfüg¬ 
gesztettek, míg a Hollán Ernő, Clark Ádám, Pollák József és Szumrák Pál 
urakból alakult bizottmány be nem végzi az egész vállalat akkénti bírála¬ 
tát, hogy ne csak a város szépészeti és egészségügyi igényeinek feleljen 
meg, hanem a tőkepénzeseknek is biztosítékot nyújtson. Preysz, a vizveze-
tési előmunkálatok szervezője, ennek ügyében közelebb tesz utazást Német-, 
Franczia- és Angolországban. 

© (A dunapart szabályozása.) Pest város tanácsa elhatározta, a duna¬ 
part szabályozását lefelé a görög templomig folytatni. Itt is még egy sor 
házat akarnak építeni, mint a feldunasoron történik. 

4- (Szerdahelyi Kálmán), ki jelenleg Parisban mulat, aug. közepe 
táján érkezik vissza Pestre. 

® (Zenész-összeesküvés.) E napokban Bakos pesti vendéglőjében valami 
136 czigány zenész gyűlt egybe, s ott azon határozatot hozták, hogy köző-
lük többé senki a „Komlókert"-ben zenélni nem fog. E határozatot, melyre 
a „Komlókert" uj bérlőjének némely, a zenészeket illető újításai adtak okot, 
— az összes zenész-kongresszus czigány nyelven mondott esküjével pecsé-
telé meg. A „Komlókert"-ben most csupán Bunkóék játszanak, kiket hogy 
a „Bakos"-ban tartott kongresszus kiátkozott kebeléből, könnyen gyanít¬ 
hatjuk. 

fa (Platow természettant s nép isméi gyűjteménye) néhány nap óta lát¬ 
ható a Beleznay-kertben. Érdekes megtekinteni. Belépti díj személyenkint 
30 kr; a ki 1 ftot fizet, állandó jegyet kap, melylyel folyvást bejárhat, míg 
* gyűjtemény Pesten lesz. 

4- (Szekrényesy József a Rudas-fürdő kis sétányát) igen kellemes 
mulatóhelylyé tudta átvarázsolni? Mindén szerdán tartatnak itt zártkörű 
tánczestélyek, melyeken nagy számmal szoktak megjelenni a testvérfőváro¬ 
sok bájos hölgyei s tüzvérü ifjai, hogy, a mit a múlt farsangon, a viszo¬ 
nyoknak hódolva (!), elmulasztottak, azt most némileg helyreüssék. Ugyanitt 
holnap Flóra-bált rendeznek, mely hogy fényesen ütend ki, arról nem is 
lehet kételkedni. Mostanában, ha az ember Pesten mulatni akar, Budára kell 
átvándorolnia. — Egyúttal meg kell említenünk az uj bérlőnek a fentebbinél 
aagyobb érdemét, azon emberbaráti szivességét, melyet fürdőjének egyes 
szegényebb sorsú vendégei iránt tanusit. A múlt hetekben történt, hogy 
egy baranyamegyei beteges népiskola-tanító, gyógyulást keresve, Pestre 
jött fel s mint lapunknak egyik régi vidéki híve, minket is meglátogatott. 
A beteg embert Szekrényessy Józsefnek ajánlottuk, s bizalmunkban nem is 
•csalatkoztunk. Szekrényessy nemcsak fürdőt, hanem a fürdés utáni pihe¬ 
nésre szükséges külön szobát is rendelt a beteg tanítónak, ki e napok¬ 
ban teljesen felüdűlve utazott vissza hazájába, áldva derék jótevőjét, öröm¬ 
mel jegyezzük ide e szép tettet. 

fa (Fizetések leszállítása.) A helytartótanács rendelete folytán, Pest-
város hatóságánál jelentékeny fizetésleszállitások történtek; még a szegény 
iüvatalszolgák és darabontok évdijából is lehúztak 50 ftot, több hivatal¬ 
szolgát pedig végkép elbocsátottak. A városi tanács e dijleszállitási rende¬ 
det ellen az udv. kanczelláriához fordult. A ,,P. Lloyd" szerint a jegyzői 
hivatalt végkép elakarják törölni, s a Bach-rendszer alatt divatozott módot 
életbe léptetni, hogy t. i. tanácsosok referáljanak. 

_ 4- (Kellemetlen meglepetés.) Az „Arader Ztg." e napokban kapta az 
-első Írásbeli megintést, a hivatalos közlemény szerint azon irányért, mely¬ 
lyel a kiegyenlítési törekvéseknek elleneszegül, s mely főleg ez évi 166, 
171, 183, 186, 187 stb. számaiban nyilvánul. 

4- (Halesö.) Egy sz.-pétervári újság jelenti, hogy apr. 23-án az eri-
vani kerületben nagy halesö volt. A hóval és esővel vegyesen nagy meny-
nyiségben esett halak 2—3 hüvelyk hosszúak volt. Most már csak azt vár¬ 
juk, hogy mikor jelentik, hogy valahol aranyeső esett. 

+ (Nyelvügy Erdélyben.) A „Korunk" ugy hallja, hogy az erdélyi k. 
főkormanyszék ezután nemcsak német, hanem román szövegű válaszokat is 
adand, a beadványok minősége szerint. 

© (Leszállított büntetés.) Tudva van, hogy Falk Miksa, mint a bécsi 
„Wanderer" munkatársa, a bécsi cs. k. törvényszék~áItaT ezíkkeiért 6 hó¬ 
napi börtönre, böjttel sulyosbiitva, s tudori rangja elvesztésére lőn elitélve. 
Miután ez Ítéletet a főtörvényszék is helybenhagyta, Falk védője dr. Wie-
denfeld a legfőbb törvényszékhez, rendkivüli fölülvizsgálatért folyamodott. 
A harmadbiróság ennek folytán azt határozta, hogy érdemleges revisiora 
snincsen ok, de az enyhítő körülmények tulnyomósága mellett, a hat hónapi 
•börtönt három hónapira szállítja alá, s a böjtöt elengedi, a tudori rang el¬ 
vesztése azonban fentartatik. Ennek következtében Falk rabságát aug. 1-én 
megkezdé. A „Wanderer" szerkesztője, Grasz felülvizsgálati kérvénye 
fölött még nem hozatott határozat. 

fa (Kolumbáczi legyek kiirtása.) Truben József, volt főhadnagy, a 
kolumbáczi mérges legyek kiirtására vállalkozván, a helyeszinére ment, s 
most Orsováról azon érdekes, s ha valósul, fontos jelentést teszi, hogy a kér¬ 
déses legyek fészkét s egyszersmind kiirtási módját is feltalálta. 

© („Sokat akar a szarka/') Zágrábból irják a „Lloyd"-nak, hogy a 
horvát megyegyülésen néhol Ansztriának külföldhözi viszonyait is kezdik 
tárgyalgatni. így közelebb a körösmegyei közgyűlésen Zuzel lelkész indít¬ 
ványára a Montenegróban és Herczegovinában folyó véres harezra vonatko¬ 
zólag elhatároztatott, 6 Felségéhez azonnal küldöttséget inditni azon kére¬ 
lemmel, hogy a cs. kormány Keleten jövőre oly politikát kövessen, mely az 
ottani kpresztyéneknek üdvöt és békét, az ausztriai monarchiára pedig di¬ 
csőséget hozzon. E czél elérésére a nevezett megyegyülés azon utat látja 
legegyenesebbnek, melyet Ausztria előbbi kormányai, jelesen I Lipót alatt, 
a török irányában követ. — Nagy fába vágta fejszéjét a körösi megye¬ 
gyülés. 

© (Bünperbeli ítélet.) A temesvári városi törvényszék a Schüssmann 
házastársak bünperében közelebb hoztak ítéletet. Bűnök, mint tudva van, 
az volt, hogy két kis gyermeköket téli időben fűtetlen, butortalan szobá¬ 
ban, úgyszólván moslékon, hónapokig tisztítatlanul tespedni hagyták. Az 
anyát 2 évi, az apát x/.í évi börtönre ítélték. Mindketten fölebbezték 
ügyöket. 

fa (A „Pontus" gőzös elégéséről) a lapok a következő részleteket 
közlik : A nevezett hajó lemenő felben volt, s folyó hó 22-én éjjelre Mo¬ 
hács alatt horgonyt vetvén, legénysége mély álomba merült. A lángokat 
csak 12% órakor vették észre, midőn már a fedélzetre csapkodtak. Az 
óriás gőzösnek minden éghető anyagból készült része elégett s csak a vas¬ 
burok és a gép maradt épen. A személyzetből senki sem veszett oda. A 
gyuladás okát még nem tudni. Mióta a dunagőzhajózási társaság hajói a 
Duna hullámait szeldelik, ez az első hajóégés hazánkban. 

— (Nyilatkozat.) A V. U. 20. számában az „Egyveleg" rovat alatt 
„Egy túlbuzgó halotti beszéd töredéke" ezzel az öltözettel bocsáttatik 
az olvasó közönség elébe : „melyet egy falusi tanitó tartott" stb. 
Bárki küldte is be, ezen elmaradottságról, s ha szabad mondanunk, 
kissé vastag együgyüségnél roszabbról nem tanúskodó (Ezt tartjuk mi 
is. Szerk.) halottibeszéd-töredéket: annyit biztosan állíthatunk, hogy nem 
igazat mondott, a mennyiben azt tanitó tartotta volna, mivel ha vala¬ 
kinek tetszenék, bizonyitványnyal is szolgálhatnánk arra nézve, hogy azt ja¬ 
nuár 28-án 1862. O . . . . helységben K. J. nevű fiatal ember felett a falu 
lelkésze tartotta, hogy épen azon szavakkal-e, arról tanúskodjanak az illetők. 
Ezt helyreigazításul kérjük közölni. — Nagy Lajos, Nagy Ferencz, Kántor 
László, Bakk János, a n.-szalontai egyházmegyében működő tanítók. 

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

Az irói segélypénztár számára : Egy emberbarát Komáromból 70 ít. 
(A küldeményt a jótékony egylet nevében köszönettel vettük s csak 

azt sajnáljuk, hogy a derék beküldőnek saját kivánata íolytán, nevét nem 
tehetjük közzé.) 

— (Átvételi nyugta.)M.\út héten a következő levelet vettük: „Újvidék, 
július l3/25. 1862. Tekintetes szerkesztő ur! A budai magyar népszínház 
igazgatója, Molnár György úrtól, uraságod szives közbejárása által, a szerb 
nemzeti színház pénzalapjára átküldött 59 ftot 70 krt és egy ezüsttallért 
pontosan átvettem és a színház alappénztárába átjuttattam. 

Tisztelt uraságodat kivánatához képest erről tudósítván, egyúttal 
szívesen kérem fel, méltóztassék az átküldő Molnár György igazgató urat 
is ezen átvételről tudósítani, kinek addig is, mig az itteni színházi igazgató 
választmány saját részéről ebbéli kötelességének meg nem felel, a testvéri 
szeretet ezen bizonyítékáért honfitársaim nevében szives köszönetet mondok. 

Megkülönböztetett tisztelettel alázatos szolgája, Gjorgfevic János, a 
,,Srb. Dnevnik" szerkesztője és a szính. választmány alelnöke. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, jul. 25. Beck János utolsó follépteül: „Ernani." Opera 4 felv. 

Verditől. 
Szombat, jul. 26. „A felolvasónö." Színmű 2 felv. A mai előadásból 

csupán Felekiné és Egressy emelendők ki, a többi szereplő játékán igen is 
feltűnt, hogy nagyon melegök van. A publikum is megrovásra méltó, már 
t. i. az a legnagyobb rész, mely otthon felejtette magát. 

Vasárnap, jul. 27. „Sarolta." Opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. A mai 
előadásban Institoris Kálmán is föllépett, s szép sikerrel énekelt. A távo¬ 
zandó Hollósy Kornélia iránt szűnni nem akaró tapsviharral tanusitá osz¬ 
tatlan rokonszenvét a nagyszámú közönség. 

Hétfő, jul. 28. Uj szereposztással, először : „Báró és bankár." Szo-
morujáték, 3 felv. Hugó Károlyiéi. Először is örömünket fejezzük ki a felett, 
hogy eredeti drámáink egyik legjobbika, a „Báró és bankár," oly hosszú 
pihenés után ujolag színre hozatott. E darabban csupán három személy sze¬ 
repel : a báró, a bankár és neje; mindahárom szerep igen jelesen volt kép¬ 
viselve Lendvai, Egressy és Felekiné által. Egressy a bankár szerepét ki-
tünőleg s némely jeleneteiben megdöbbentő hatással adta. Lendvainak a 
báró szerepében sok szép jelenete volt, játékán mindvégig művészi nyuga¬ 
lom ömlött el, a mi annál nagyobb dicséret ránézve, mert sok szerepében. 
kissé elhagyja magát ragadtatni tulbuzgalma által. Csak szerelmi ömlen-.. 
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géseiben kívántunk volna tőle több férfias komolyságot. Felekiné „Adél"-ja 
semmi kívánni valót nem hagyott fenn. Mind végig teljes művészi öntudat¬ 
tal, igaz benaőséggel játszott. Csakis így lehet színpadi illusiót előidézni. A 
mai előadást, melyhez hasonlóan sikerültet rég nem láttunk, a hőség daczára 
is élvezettel néztük végig. 

Kedd, jul. 29. „Bánk bán.'1 Opera 3 felv. Erkel Ferencztöl-
Ma lépett föl utolszorHollósy Kornélia. Egyik legjobb szerepében, 
„Melindá"-ban, búcsúzott el a roppant számmal megjelent közön¬ 
ségtől, mely Öt ezúttal minden kigondolható kitüntetéssel halmozá 
el. Egész a könyezésig elérzékenyült mind a művésznő, mind a 
közönség akkor, midőn a 3 ik felvonás első jelenete után a függöny 
felgördült, s a gyászba öltözött tagtársai közt megjelent művésznő 
elé a fővárosi közönség részéről egy küldöttség lépett, élén Re¬ 
ményi Edével, ki az ünnepelt művésznőnek nagyértékü karpere-
czet s koszorút nyújtott át bucsuemlékül, rövid beszéd kiséreté-
ben. De minderről lapunk jövő számában fogunk bővebben szólni, 
midőn a felejthetlen művésznő arczképét is adandjuk. 

Szerda, jul. 30. .,Egy gyűrű." Szinmü 5 felv. 
Csütörtök, jul. 31. Először : „Dénis ur és neje.'1 Operetté 1 felvonás¬ 

ban },Fortunio dala." Operetté 1 felv. 
Budai népszínház. 

Jul. 25. Díjmentes népelőadásul : „Párbaj sötétben." Vígjáték. 
Jul. 26. „Falusiak." Vigjáték 3 felv. Szigetitől. 
Jul. 27. „Az elátkozott herczeg." Vigjáték. 
Jul- 28. „Becsületszó." Szigeti József vígjátéka. „A lepecsételt polgár¬ 

mester." Bohózat 2 felv. Elazomorodtunk, midőn a színházba beléptünk. A 
zenekar már javában munkálkodott, s az egész nézőtéren csak bajjal tud¬ 
tunk valami tiz embert fölfedezni. Az előadás mindamellett megtartatott, de 
biz abban nem igen volt köszönet. Partényinak egy jó tanácscsal szolgálunk. 
Hagyja el azt a, nem tudjuk, minek nevezendő rósz szokását, hogy eredeti 
akarván lenni, minden rövid szótagot irgalmatlanul megnyujt. Partényi a 
mily jó huszár, ép oly rósz „Lámpa," ily beszédmód mellett még mécses 
Bem válnék jó belőle. 

Jul. 29. „Mátyás napja Soroksáron." Vigjáték. 
Jul. 30. „A falusiak.-' Vigjáték 3 felv. Szigetitől. 
Jul. 31. „Párbaj sötétben." Vigjáték. 

6141. Egy üveg bor mellett. Putri csárda, — Laczi betyár — fokos — czigány 
— bor — rósz kedv — délibáb — nagyot iszik — felpattan — a csárdás szép lánya — 
angyal népdal — táncz — szerelem — három pandúr. 

,,S a mint e szó hangzott : Laczi add meg magad !" 
„Rögtön bus szivébe mártotta a vasat." (Béke hamvaira!) Ember kell oda, 

a ki ezen letarolt betyár-költészetből egy élvezetes virágot tudjon még szakítani. 
6142. llauvn. It t van! — Hát a többi szükséges tudnivalók hol maradtak ? 

SAKKJÁTÉK. 
136-ik sz. feladvány. — B. Meszéna Istvántól (Nagy-Váradon) 

Sötét. 

be d e 
Világos. 

VUágos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 131-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szalay Sándortól Sz.-Mihályon.) 

tér. *) 
— (Kérelem és felhívás.) Czapkai Imre és József testvérek, az első 

1848 előtt kamarai hivatalnok, ez utóbbi gyógyszerész,, 1849-ben a hazából 
kivándoroltak. Azóta a szállongó hir szerint csak annyi jutott tudomásra 
felőlük, hogy Cz. József Amerikában telepedett meg, Cz. Imre pedig Olasz¬ 
országban láttatott volna — különben itthoni rokonaik s ismerőseik teljesen 
nyomukat vesztették. A kik a nevezett testvérek hollétéről biztos tudomás¬ 
sal birnak, ezennel tisztelettel kéretnek, az illetőket figyelmeztetni, hogy 
alulírottnál a Czapkay testvéreket (különösen Imrét) illető családi okiratok, 
és irományok s ezek között néhai édesatyjuk arczképe is, már régóta le van¬ 
nak téve, s minden pillanatban átvehetők. Pesten, jul. 30. 1862. — Zolnay 
Sándor h. ügyvéd, (sziuháztér, Likaház). 

Szerkesxtöl mondanivaló. 
6132. Eszeny, n. posta Mándok. Ifj Szabó József lelkész urnák Ismételve kije¬ 

lentjük, hogy az árvízkárosultak számára küldött 7 ft. annak idejében megérkezett, 
a V. U. f. é. 16-ik számában megemlittetett, s a többi összegekkel együtt már régen át 
lön adva a m. kir. hely tart ó-tanáci elnökségének. Mit tegyünk még, hogy önt megnyug¬ 
tassuk? Sajnáljuk, hogy sem az első közlést, sem első felszó'alása után irt „mondani¬ 
valónkat1' még eddig nem vette észre lapunkban 

6133. Egyiptom. Alexandria. B. J. Az igazítás még elég jókor jött s óhajtása 
teljesült. A kérdezett tárgyra nézve már korábbi évfolyamainkban olvasható egy eléggé 
kimerítő czikk. Némi részleteket szívesen vennénk, de a tárgy érdemleges vitatását a mi 
viszonyaink között alárendeltebb érdekűnek tartjuk. Az eddig oly szép sikerrel meg¬ 
kezdett pályán szeretnénk mi önnel gyakrabban találkozni. Szíves üdvözletünket I 

6134. Bécs. D. I. Köszönettfl vettük az ujabb küldeményt, s egy kis szünet múlva 
ennek közzétételéhez is hozzáfoghatunk. Az igért tárgyat várjuk, a többinek felosztását, 
kidolgozását egészen saját bölcs belátására bízzuk. 

6185. Győr. Dr. S. J. A czikk nálunk levő részletét szívesen közölnők adandó 
alkalommal; a terv szerinti egésznek adására nem kötelezhetjük magunkat — csupán 
térgazdálkodási szempontból. 

6136. Aü ör»'g tanító. Költói kedéljnek teljes hiánya. 
6137. Lant van kezemben . . . . Nekünk meg az a bajunk, hogy igen sok vers 

van a kezünkben, melyek között válogatni nem csekély feladat Innen van az, hogy 
sokára kerül még a kiválogatottakra is a sor. 

0138. A dalnok átkn. Bágyadt fordítás. 
611.9. Dugosiclló. K. S. Egyik óhajtása mai számunkban teljesül, a másikat ké¬ 

sőbbre kell halasztanunk. 
6140. K.-Sz.-Miklós. B. K. A derék czikket köszönettel vettük 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős-

íégi-1 a Szerk. 

Világos. 
1) F b 4 - a 5 
2)B a 3 — g 3 
3) F a 5 — c 2 t 
4) H g 5 - f 3 : 
5) B — vagygy . -

Sötét. 
H c 4 — b 6 A) 
F e 4 — f 3 

e 5 — e 4 
tetszés szerint. 

Világos. 
A) 

Sötét. 

2) g 4 — h 3 . 
3) H g 5 — e 6 F e 4 — b 1 
4) H e 6 — c 5 tetszés szerint, 

-vagygy.—£ I 5 ) B g 3 — g 5 £ 
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Parabutyhan : Roth-

feld József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Lükön : Hamvai Ede. — Török-
Szent-Miklóson : Franki A — Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos-
Kár oly — B.-Újvároson : Kovács Lajos. 

Helyesen fejtették meg : Nagy- Várad : B. M. I. Elintéztük Magánleveliink 
utón van. Becses közreműködését továbbra is kérjük. — Gyepei : K S. Minden bekül¬ 
dött megfejtés heljes örvendünk, hogy zászlóaljunk ismét egy tapasztalt harezossai 
szaporodott. — Paraluty : R. J. A szerző Bayer Konrád. Figyelmeztetését köszönettel 
vettük.— Komárom : Apor. Ön a 130-ik feladványnak megfejtését helyesen küldötte be. 
— Gyula-Fehérvár : H. L. A játszma lassan halad. Folytatását várjuk. — B.-Újváros z 
K. L. Ön ujabb és sokat ígérő feladványát, egymástól eltérőleg följegyezve, egyszerre-
két levélben kaptuk. Alkalmilag, a megfejtéssel együtt szíves beküldését még egyszer 
kérjük. 
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hetinap 
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Első negyed 3-án, 6 óra 12 perez reggel 

T A R T A L O M . 
Liedemann Frigyes Sámuel (arczkép). — 

jelentése a székesfehérvári régiségekről (vége). — A .cpv.»,v..B „ 
Egyveleg. — Tat ház : A Hortobágy és Richárd abbé. L. G. — Régi magyar szakács¬ 
könyv (folytatás). — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közltkedús. — Balesetek, ^emi csapások. — 
Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Nyílt tér. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

^adö-tnlajdono, Heckena.t « « ! * . - Nyomtatja L.nderer és Hee*en,8t, egyetem-uteza 4. « * . alatt. Pesten 1*62. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhos küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre S ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

H o l l ó s y K o r n é l i a . 
Hollósy Kornélia neve, másfél évtizednél hosszabb nyilvános 

pályája folytán, betölté a két testvér magyar hazát, de ismeretes 
az Európa többi müveit országaiban is. Érdemeinek részletezésétől az Európa többi müveit országaiban 
annál inkább fölmentve 
érezzük magunkat, mert 
többször volt már alkal¬ 
munk, az ünnepelt művész¬ 
nőről lapunkban megemlé¬ 
kezni. (Lásd a többi között 
aV. ü. 1856. évi 3. számát.) 

Az összes hazai lapok 
fájó részvéttel közölték azon 
hirt, hogy a „magyar csalo¬ 
gányénak méltán nevezett 
művésznő végkép lelépend 
azon pályáról, melyen a fő¬ 
városi közönségnek annyi 
élvezetet, s önmagának, a 
közönség osztatlan tisztelete 
és szeretete mellett, annyi 
hervadhatlan babért, mara¬ 
dandó érdemeket szerzett. 
A fölmerült hir szomorú va¬ 
lónak bizonyult be : a mű¬ 
vésznő, mint szinházunk 
tagja, múlt hó 29-én lépett 
föl utolszor a „Bánk bán" 
operában. Szomorúnak 
mondjuk a hir valósultát, 
mert nehezünkre esik a vá¬ 
lás egy oly művésznőtől, ki 
évek hosszú során, nemcsak 
művészetének hatalma, de 
egyszerű, kedves egyénisége 
által is kedvenezünkké vált, 
s ki nemes gondolkozása és 
szeplötlen tisztaságú jelle¬ 
me, nemkülönben önzéstelen 
ügyszeretete által nem pusz¬ 
tán mulékony elragadtatást, 
pillanatnyi bámulatunkat, 
hanem becsülésünk és sze¬ 
retetünk magas fokát volt 
képes fb'lébreszteni. 

A közönség, mely soha 
egy alkalmat sem mulasz- HOLLÓSY KORNÉLIA. 

f 

tott el, kedvencze iránti rokonszenvét kitüntetni, a mondott nap 
estéjén roppant számmal sietett a szinházba, ezúttal nem csak 
azért, hogy Hollósy Kornélia varázshatásu énekében gyönyörköd¬ 

hessék, hanem hogy részt¬ 
vevő tan uja legyen egy szo¬ 
morú jelenetnek, egy meg¬ 
ható családi ünnepélynek, 
mely a fővárosi közönséget, 
e nagy családot, egyik sze¬ 
retett tagjától volt meg¬ 
fosztandó. 

Már az előadás folyama 
alatt több izben feltünöleg 
nyilvánult a közérzelem, s 
a bánatos „Melinda" szokat¬ 
lanul meghatottan, mond¬ 
hatni , szenvedve énekelt; 
de az átalános megindulás 
a t iszaparti jelenet után 
érte el tetőpontját, midőn a 
hosszan tartó tapsvihar alatt 
a leeresztett függöny újra 
felgördült, s a gyászba öltö¬ 
zött összes színházi személy¬ 
zet körében, a búcsúzó mű¬ 
vésznő, érzelmei súlya alatt 
roskadozó léptekkel, újra 
megjelent. 

E jelenet valóban meg¬ 
ható volt. A benső megindu 
lás könyekben tört ik mind 
a művésznő, mind a közön¬ 
ség nagy részéről. A mély 
csendet egy, a fővárosi kö¬ 
zönséget képviselő küldött¬ 
ség élén, Reményi Ede sza-
kitá meg, következő beszé¬ 
det intézve a távozóhoz : 

„Mélyen tisztelt művésznő! 
„Elhangzottak ajkaidról 

az utolsó dallamok, melyek ez 
általad hőn kegyelt csarnokban, 
hosszas s dicsőséges művészeti 
pályád után búcsúhangok valá-
nak. Távozásod jelen fájdalmas 
perezében a legnagyobb szó¬ 
noklat sem lenne e légsége 

\ 1 

32-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 10-én 1862. 


