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Nemzeti színházi napló. 
Péntek, aug. 1. „XI. Lajos." Szomorujáték 5 felv. Irta Delavígne Káz¬ 

mér. A ravasz király e miiben oly erős vonásokkal van ecsetelve, hogy a 
többi alaktól egészen elvonja figyelmünket, melyek csak ugy tűnnek fel XI. 
Lajos mellett, mint egy arczképen a háttér gyanánt oda mázolt tájék. Ily 
szereppel csakis ugy lehet teljes hatást előidézni, ha kitűnő jellemábrá¬ 
zoló által személyesittetik. Ily miivész gyanánt örömmel emeljük ki Tóth 
Józsefet, kinek a czimszerepben ma is volt alkalma.kiváló alakitó tehetségét 
ragyogfatni. 

Szombat, aug. 2. MarczeU Béla, a kolozsvári nemzeti színház tagja 
íb'llápteül : „Zsidó iiö." Opera 5 felv. Zenéjét szerzé Hslavy. A fiatal vendég¬ 
énekes csinos bariton hanggal bir, de még egy kis időre van szüksége, 
hogy magát jogosan művésznek tarthassa. A templarius szerepét éneklé. A 
közönség buzditólag fogadta. Voggenhuber Vilma, mint „Reccha" és EUin-
ger, mint „Eleazár,íl melyet kitünőleg szokott szemályesitni, érdemlett 
tapsokban részesültek. 

Vasárnap, aug. 3. „A czigány." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szig¬ 
ligeti. Priell Kornélia hosszabb távollét után ma lépett fel először. 

Hétfő, aug. 4. „Londoni arszlánok." Vígjáték 5 felv. A jól előadott 
vígjáték jól mulattatta a csekély számú közönséget. 

Kedd, aug. 5. MarczeU Béla föllépteül : „Mártha." Vigopera 3 felv. 
Flotoiclól. Az előadás nem a legjobban ment. Markovics Ilkának a czimsze-
rep helyenként jól sikerült. MarczeU középszerű sikkerrel működött közre. 

Szerda, aug" G. „Garrick Bristolban." Vigjíték 4 felv. Régi, elkop¬ 
tatott darab. 

Csütörtök, aug. 7. ,,Dcnis ur és neje," és „Az elizondoi leány." Ope¬ 
rettek. 

Budai mpszinfcáz. 
Aug. 1. „Tűz a zárdában," és „Robin orvos," egy felvonásos vigjáté-

kok. A mai előadásban csupán Mátrai Mari, ki mindkét darabban játszott, 
s Molnár, ki a „Robin orvos"-ban, mint Garrick működött közre, — érde¬ 
mesek a fölemlitésre. Gonda ez utóbbi darabban „Jackson" szerepét adta, 
de oly roszul tudta azt, hogy minden harmadik szavánál megakadt. Ily 
hanyagság méltán boszantja a közönséget. 

Aug. 2. „Özvegy és "proletár," és .,Angolosan." Vígjátékok. 
Aug. 3. „Kemény Simon." Szomorujáték 2 felvonásban. 
Aug. 4. „A lepecsételt polgármester." Bohózat 2 felv. „Becsületszó." 

Vígjáték 1 felv. Szigetitől. 
Aug. 5. „Fehér Othello," s „0 nem féltékeny." Vígjátékok. A Füred¬ 

ről visszaérkezett Molnárnét koszorúval, s Dósát tapssal üdvözölte a kö¬ 
zönség. 

Aug. 6. „Szerelem és örökség/' Vígjáték, 2 felv. Felvonások előtt és 
után tiroli, majd olasz magántánczczal mulattatták a közönséget. De legna¬ 
gyobb tetszésben részesült a „kettős magyartáncz," melyet Horváth Károly 
és Kurlander Berta nagy ügyességgel lejtett. 

Aug. 7. „Ördög naplója." Vígjáték 5 felvonásban. 

SAKKJÁTÉK. 
137-ik sz. feladvány. — Kovács La jos tó l (B.-Újvároson). 

Sötét. 

» b o d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre niatot mond. 

A 132-ik számú feladvány megfejtése. 
(Dióssy Lászlótól Sz.-Mihály-Uron.) 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Török-Szent-Miklóson : Franki A. — Gyepesen : Kun Sándor. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly — Parabutyban : Rothfeld József. — B.-Újvároson: 
Kovács Lajos. — Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Jánosiban : Keszler István. 

Világos. 
1) H d 5 — c 3 
2) V b 6 - c 5 : f 
8) F c 1 - e 3 ^ 

satét. 
H g 2 — f 4 A) 
K d 4 — c 5 : 

Világos. A) Sötét. 
1) tetszés szerint 
2) V b 6 — d 6 f K d 4 — c 3 : 
3) V <1 6 — d 3 £ 

A sakk-gyülés Londonban. 
Emiitettük, hogy a világkiállítással kapcsolatban, a sakkra, a játékok királyára is 

kiterjedt a figyelem. Angolhon nagyjai, lordjai, s köztök a Manchesteri herczeg, a költ-
eégek fedezésére 600 font sterlinget irtak alá. így alakult egy sakk-gyülés, mely által a 
sakkélet nagyobb lendületet nyert nemcsak Londonban, hanem mindenütt, hol e nemes 
játéknak barátai vannak. így jött létre egy „nagy torna", mely nagyszerűségre az 
1852-ikit is fölülmúlja, mely alkalommal a magyar nevet Szén oly nagy dicsőséggel 
képviselte. így lön hat rendbeli dijullOO, 50, 30,15,10, 5 font sterling a győzök számára 
kitűzve, melyekért a íöld legerősebb játékosai közöl 14-en küzdöttek egymás között egy-
egy játszmában. Az első dijat Anderssen boroszlói tanár nyerte el, — a másodikat az 
amerikai l'aulsen, — harmadikat Oicen, London egyik külvárosának lelkésze, — negye¬ 
diket Dublin legerősebb játékosa Mac Donnell. Az eredmény egészben véve következő : 

Anderssen nyert 12, vesztett 1 játszmát, 
Paulsen 
Owen 
M'Donnell 
Dubois 
Steinitz 

A „London News" különösnek találja, hogy LSwenthal, a magyar, épen akkor 
hagyta félben a versenyt, midőn a legerősebb játékosok kö.'.ől négyet már megvert, s a 
csatasorban egyetlen volt, ki még játszmát nem vszített. Az ötödik és hatodik díjért az 
o!asz Dubois és a bécsi Steinitz újra versenyeznek egymással. 

Ezenkívül még egy m:í ik kisebb verseny is van folyamatban, szintén hat juta¬ 
lommal. Itt a játékosokat sors szerint pá: ózzák össze, s a vesztes kidől, inig a győzők 
újra sorsolnak. 

A feladvány-varsenyre közel 450 mű érkezett be, 80 szerzőtől. Az eredményt 
szintén közölni fogjuk. 
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Barnes nyert 7, vesztett 6 játszmát, 
Hannah „ 7 „ 6 „ 
Mongredien „ 4 „ 9 ,, 
Robey „ 2 „ 11 
Green „ 1 „ 12 „ 

Deacon, Blackburne, Löwenthal visszaléptek, 

fíaer&esstöi mondanivaló. 
6143. Debreczen. K. Csak ott nem volt ön, a hol kellett volna, a V. U. szerk. iro¬ 

dájában Es az a közel szomszédsági Valóban kipótolhatlan. — A megbízásban igen szí¬ 
vesen járunk el s legközelebb tán már irhaijuk az eredményt. A tervet igen jó gondolat¬ 
nak találjuk, de attól tartunk, hogy Pesten hiában fogjuk keresni az illető művészt. 

6144. Pozsony. Dr. Baidocz L. Egy régi barátja nevében kérjük ön lakását s 
pontos czirazetét. 

6145. Fiume. R. A. A kö/.lem.my már más lapokban megjelent, s nekünk kissé 
terjedelmes. A korábbi ügyet talán jobb volna a feledésnek átadni. 

G146 Szerencs. M. D. A terv teljesen birja rokonszenvünket, de bármi czikk 
felett látatlanul nem hoahaíunk ítéletet. Megjelenés esetében a szokott tiszteletdíj, 
természetes. 

6147. Kunszetitmikiós. Bors K. Mi megvigasztalódunk. 
4148. Taszár. J. G Magánlevél. 
6149 Kassa. P. M. A magyar írói segélypénztár számára rendezendő sorsjátékra, 

melynek húzása nov. 29-én lesz, bizonyosan ott is elegendő számmal lesznek kaphatók 
50 kros sorsjegyek. Különben megrendelésre szerkesztőségünk is szolgálhat akármeny-
nyivel. 

6150. London. M. S. Rendkívül örvendtünk a találkozásnak. A közlésnek, fájda¬ 
lom, bővebb hasznát nem vehettük. A P. U.-ban röviden közlött tény elmondásából áll 
minden, mit tehettünk. Később egyszer még visszatérhetünk e tárgyra. 

6151. MezAberény. B.B. Csupán a „terjedelemről1* volt szó; minden más magya¬ 
rázat szavaink félreértése volna Az sokszor nagy nehézségekkel jár, miknek leküzdése 
nem mindig függ csupán „akaratunkétól. Nem mondtunk tehát le a közlőiről, de csak 
ugy — ha lehet. Az uj küldeményt köszönettel vettük. 

6152 Kajdacs. Cs. Zs. A tárgy igen korszerű. Reméljük, előbb boldogulhatunk 
vele, mint az eddigiekkel, melyek hibájukon kívül várják oly soká a feltámadás napját. 

6153. Sopron. Z. L. Becsüljük ön nemes érdekeltségét. Biztosíthatjuk, hogy a 
nemzeti szinház 25 éves jubilaeuma alkalmával előadandó költői müvet, a szerző Jókai 
Mór szívességéből lapunk fogja közleni. 
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T A R T A L O M . 
Hollósy Kornélia farczkép). — A jövevény. Tompa Mihály. — Tollrajzok a tengeri 

életből (folytatás). — Képek a hazai ncpéletből. XXIII. Somogyi juhászbojtár. — Az 
amerikai vadlovak (képpel). — Látogatás az akadémiai palota telkén (vége). P. A. — 
A repczeféieg (vége). Czirfusz Ferencz. — Tárház : Irodalom és művészet. — Egyház 
és iskola. — Ipar, gazdaság, ktreskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — 
Balesetek, elemi csapások. Mi újság? — Régi magyar szakácskönyv (vége). — 
Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. 
— Heti naptár. 

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

Kiadó-tnlajdonos H«ckena*t ©OBBtáy. — Nyomtatja Landerer és Hcckennsí, egyetem-utcza 4. szám alatt. Pesten 1862. 

33-ik szám. 

Pest, augusztus 17-én 1862 

C z i g l e r A n t a l . 

távozott körükből. 
végnapján kisérte Gyulán szép számú közönség id. 

' íz örök nyugodalomra. Őszinte részvét, és mély 
_ „„_ r _ s u l t fájdalom között váltunk meg a 95 éves aggas¬ 
tyán földi maradványaitól. Ü, ki három nemzedéket túlélt, kény¬ 
telen volt végre szintén leróni a halandóság adóját. Meglehet, 
kevesek előtt lesz ismeretes e név; de nem is egyedül azok ked 
véért látnak e sorok napvilágot, kik szerencsések voltak őt szemé¬ 
lyesen ismerni. Ezek úgyis csak tisztelettel emlékeznek az öreg 

a. Czélom az : hogy azoknak, kik helyi vagy más egyéb viszo-

ki 

»**«,- ..v... és gazdasági épület, 
mehádiai Herkules-fürdőkben a Ferencz udvar az ö müve. 

Rendes lakása Gyulán volt ugyan, de mégis életének leg¬ 
több s legszebb napját Kígyóson töltötte id. gr. Wenckheim József-

' nél és később ennek Krisztina leányánál; ez uraságnak szakadat-
I lanul 60 éven keresztül volt épitömestere. Egyik kirándulásakor 
épen e pusztán találta öt a halál is. Művészete gyakorlatán kivül 
gazdászattal, de különösen marhatenyésztéssel is foglalkozott, és 
számos éven keresztül gabona- és sertéskereskedést is űzött. 

Különösen jellemzi Cziglert a lankadatlan tevékenység és 
egész az önfeláldozásig kész emberszeretet. Két ritka és becsü-

lankadatlan munkált, gyűjtött, se-
gitett, fáradott s bár külföldi ere¬ 
detű családból származik, mind 
végig e haza hű fia volt. 

Czigler Antal bevándorlott 
sveiczi család sarjadéka, szüle¬ 
tett 1767-ben jun. 13-án Cserevi-
tsen, Szerémmegye egyik mezővá¬ 
rosában. II. József császár alatt az 
utolsó török háborúban jelen volt 
Belgrád (1789. okt. 9.) és Szendrö 
ostrománál. E váraknak a vitéz 
Laudon tábornok általi bevétele 
után szülővárosa által a katonai 
szíjgyártó-legénységnek felügyele¬ 
tével bízatott meg. 

Később a technikai szaknak 
szentelvén magát, Pestre ment, s 
ott a Rókus-kórháznál, mint má-
sodfelügyelö alkalmaztatott, a hon¬ 
nan a gyulai nagy tűzvész után, 
mely úgyszólván az egész várost 
elhamvasztottá (1801.) a nevezett 
városba hivatott gr. Wenckheim 
Ferencz által a szintén l e é g e t t 
urasági kastély megújítására. A 
mesteri jogot megnyervén, e vi¬ 
déken működött ő aztán állandóan, 
mint építész, ernyedetlen munkás¬ 
ságban, egész f. évi május 29-kén 
bekövetkezett haláláig. Tettdús 
élete folytán épített 25 templo- C Z I G L E R A N T A L 

tyán végnapjaiban is oly tevékeny¬ 
séget fejtett ki, mely számtalan 
fiatalabb embert megszégyenit. Té¬ 
len nyáron 4 órakor kelt föl. Rajta 
is beteljesedett, hogy a ki korán 
kel, aranyat nyer, mert munkás¬ 
ságának jutalma hosszú élet lett, 
olyan hosszú, mely napjainkban a 
legnagyobb ritkaságok közé tarto¬ 
zik, s apróbb kellemetlenségeket 
kivéve, egész életén át nem volt 
beteg, és szemüveg nélkül olvasott. 

Minő emberszerető volt, kitet¬ 
szik nagyszerű segélyezéseiből a 
nagy éhségkor (1817. és 1818.), a 
midőn is több száz köbölre menő 
életet osztott ki a szükölködők kö¬ 
zött, s különben is akkor volt leg¬ 
nagyobb öröme, ha másokat pénz¬ 
zel, t a n á c s c s a l vagy más egyéb 
módon segíthetett, Nem feledke¬ 
zett meg Isten dicsőségéről sem, a 
többi között mutatja ezt a gyulai 
szentháromság-kápolna előtt általa 
fel állíttatott csinos kereszt bronz¬ 
feszülettel. — Ritka jószívűségének 
tulaj donitható, hogy agg napjaiban, 
midőn már jól érdemlett nyugalmát 
élvezheté vala, daczára egykori jó¬ 
kora vagyonának, majdnem a min¬ 
dennapi szükséggel küzdött. Az pl-

Kilenczedik évi folyam. 
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hunytat ritka polgári erényei s mély vallásossága átalános tisztelet 
és becsület tárgyává teszi; az ö tisztelete, mint embernek, számos 
ismerői emlékében él, mint gyöngéd szerető s feláldozó atya gyér 
mekei és számos unokái előtt feledhetetlen. Nem volt ugyan nyil¬ 
vános szerepébea fénye3 hírnévnek tulajdonosa; de mint egyszerű 
polgára a honnak, hiven megfutotta a gondviselés által számára 
kijelölt ösvényt; ö ember volt a szónak legnemesebb értelmében. 
Áldás emlékére ! Repkényi. 

Faluvégen 
Faluvégen rozzant gunyhc, 
Ajtajában öreg anyó : 
Várja az áldott szerencsét, 
S unatkozva tekinget szét. 
Szép leányka tart feléje, 
Ven anyó mosolyg eléje ; 
Jöszte, jöszte édes lányom, 
Sorsodat majd kitalálom. 
örülj, mert szerencse vár rád, 
Lesz sok pénzed, fényes ruhád. 
Gazdag ur vágyik utánad, 
S ha szereted, meg nem bánod! 
„Tudom, kiről beszél néne, 
Utálom őt, s nem kell pénze. 
Senki nem bir oly erszénynyel, 
Mely felérne az erénynyel!" 
„Szóljon inkább kedvesemről, 
Minő hir van a harcztérről ? 
Véres csatákkal álmodtam, 
Oh él-e még imádottam ?" 
Öregasszony kártyát kever, 
Szép leányka félve emel. 
,No várj, mindjárt tudni fogod, 
Jegyesed mily sorsban forog. 

,Levelet kapsz holnap reggel, 
De korán sem örömhírrel. 
Szomorúság lesz ott irva, 
Jegyesedet halál birja! 

Szép leányka összeborzad 
És sikoltva szivéhez kap. 
„Oh, hát oly sötét a végzet, 
Mit az ég szivemre mérhet." 
S hazatérve letérdepel, 
Imádkozik egész éjjel. 
,.Nagy Isten, tartsd meg nekem őt. 
S balsorsban adj tűrni erőt." 
Lassan, lassan muük az éj, 
A nap clyan szomorún kél. 
Mintha bú hírnöke lenne, 
Gyászthozó hű szerelemre. 
Hah! mi zaj ez, ki kopogott? 
A postás levelet hozott. 
Veres pecsét látszik rajta, 
Remélj, remélj szép leányka. 
S míg kincs öt perez eljárna, 
Végre a levél feltárva. 
Lányka olvas, s vére megáll, 
Oh, rémes hir . . . halál. . . halál!., 
Sirni nem tud, szive szorul, 
Ájultán a földre borul . . . . 
Nem is eszmél soha többé, 
Nemes szive repedt ketté . . . 
Hű szerelem tört virága, 
Szép lelked az égbe szállá. 
Es te rémes halálmadár, 
Vén anyó, rád milyen sors vár ? . . 

Németh János. 

Tollrajzok a tengeri életböf. 
(Folytatás). 

Az, ki eddig a szót vivé, Nico volt, csaknem egy öles legény 
a cattaroi hegyekből. Gyermekkorától hozzá szokva a montene-
gcóiak elleni vérengzésekhez, mik azon időben csaknem minden¬ 
napi események voltak : a hajón is szilaj bátorságával s athlétai 
erejével — a különben is derék s első rangú matróz — társai fe¬ 
lett azon felsőséget gyakorlá, mit itt ily előnyök rendesen nyújtani 
szoktak. 

Drago hideg megvetése őt sérté leginkább, s most, italtól ki-
gyűlt arczczal löké félre társait s pár lépést előre téve, kiáltá : 

— S ez hát végszavad, öreg ? ! 
Az ör-jg, válasz helyett csak kezével intett, folyton a láthatár¬ 

ba mélyedve. 
— Jól van, vecchio rimbambito! ha neked nincs reánkfszüksé-

ged, nekünk sincs reád — itt veszsz! De a kapitány s Gino ve¬ 
lünk jő ! 

— Ha a parancsnok el akarná hagyni hajóját, nem várná tő¬ 
letek a tanácsot. Az ö akaratja, hogy maradjunk. 

— Erre csak te vetted reá, vastag nyakú vétség! de nekik 
velünk kell jöniek, ha erővel viszszük is ! 

E szavakat Nico azon fenyegető dühvei kiáltá, melyet tett 
szokott követni. 

Drago erre megfordult s kimért apró léptekkel közeledett a 
szólóhoz, s ennek agy arasznyi távolságról szemeközé nézve, 
kéi-dé : 

— S ki lesz az, ki kezét merné reá tenni ? 
— Én! kiáltott ez, kezével indulatosan mellére ütve. 
— Hm, öcséin! nehéz innen az ut odáig — válaszolt az öreg 

a kormány felé mutatva — itt visz az mellemen keresztül, ez pedig 
egyes embernek még mindig tudott ellentállni,bár ki fia volt is az. 

— Ne ingerelj, öreg, mert olyat teszek, hogy megbánhatom; 
de láss utána, hogy induljunk, mig nem késő. 

— Már mondtam, hogy menjetek Isten hírével! ki tart 
vissza? 

E perezben egy szélroham, mint a vihar elö-sóhajtása húzó¬ 
dott a légen át, a vitorlákat ellenirányban összerázva egy perczig, 
aztán ismét minden csöndes lön. 

A közelítő vésznek e csaknem csalhatlan jele, nem hagyott a 
tanakodásra időt. 

— A perczek meg vannak számlálva — kiáltott Nico. Mig ki 
nem tör a vihar, készen kell lennünk a csónakokkal. Utánam ! 

S ezzel a legénység a csónakokhoz rohant s azokban a vitor¬ 
lákat, evezőket, egy hordócska vizet, eleséget s egymás holmijukat 
beledobva, a kiemeléshez fogtak. Szokott ügyességük ily zavart 
állapotban sem hagyá el, s a bárka, az illető csigák segélyével a 
hajó párkányára ugy volt helyezve, hogy onnan egy mozdítással 
a vízbe lökhető vala. 

Egy második — az elsőhöz hasonló szélroham, ujabban sie-
tésre inté, a készülödé3 által még jobban felingerült s minden 
áron menekülni óhajtó legénységet. 

— S most a kapitányhoz! kiáltott Nieo — ő és Gino velünk 
kell, hogy jöjenek. Tudom én, hogy mi tartja őket vissza — foly-
tatá, mintegy ínegerösitni törcjkedve társait határzatukban; — ha 
nem saját hajója volna, már rég sorsára bizta volna; de így, mig a 
farpadló nem sülyed talpa alatt, még megmenteni reméli, pedig 
erre bizony keresztet vethet ám. Jerünk ! 

S ezzel ismét a farpadió felé tolongtak, nem — mint előbb — 
határzatlanul, de szilaj biztossággal. Egyik sem gondolt már arra, 
hogy sapkáját levegye, s az emiitett kis lépcsőn i?, rohanva ha¬ 
ladtak fel. 

Drago, a többször emiitett födélzeti lak ajtajától kissé jobbra 
s így a lépcsőtől csak pár lépésnyi távolban állt, reájuk várva. 
Most egy lépést tett előre s azt kérdé tőlük : 

— Mit akartok itt fiuk ? 
— Hozzád nincs szavunk, öreg — szólt Nico erőtttett nyu-

gottsággal. Mi a kapitányért jövünk, neki velünk kell jönie ! 
— Már mondtam, hogy hol van az ut, mely odáig vezet. Itt 

kell, hogy áttörj! s ezzel az öreg egy lépést közeledve s inkább a 
szokás, mint a kor által meghajlott termetét kiegyenesitve, széles 
mellével mintegy oszlop állott meg a legénység előtt. 

Az öregnek e föllépésében volt valami oly elszántság s kihí¬ 
vással párosult nyugalom, mely vagy lefegyverez vagy tettre hí. 

A legénység meghökkenve hátrált egy lépést s csaknem lé-
lekzetét foiuí vissza. 

Csak Nico nern mozdult helyéből; kigyult vonásait most a düh 
halványsága önté el s elfojtott hangon kiáltá : 

— Ez hát végszavad, öreg ? ! 
— Isten engem ugy segéljen! volt a válasz. 
—• Legyen tehát! 
S az éj derengő homályában, Nico magasra emelt jobbjában 

megvillanta kés. Áz elszörnyedés egy hangja tört elö a legénység 
közöl, de azon perezben, midőn a csapás hullófélben volt, már 
tíz kar ragadá meg s tartá vissza azt. 

• A legénység e végletre nem volt elkészülve. 
A csaknem tetté vált bün, egész iszonyában tűnt most fel előt¬ 

tük, s maga Nico is ellentállás nélkül engedé kicsavartaim kezéből 
a gyilkolásra szánt kést. 

Siri csend lön : mintha egy büntető szellem Ítéletére vár¬ 
tak volna. 

Most egy tiszta, gyermekiesen csengő hang tört elö a födél¬ 
zeti kis lakból. Ginóé volt, ki Madonna előtt térdelve az Ur imád¬ 
ságát fennszóval rebegé. Öt a zaj csak vége felé verte fel, kime¬ 
rültsége hozta mély álmából. Midőn magához tért, egy perczig 
még álmodni vélt, a mikor kedvelt bátyja előtt a legénységet oly 
fenyegető állásban látta, s mielőtt felfoghatta volna a helyzetet, 
már a kést látta magasan villogni; de azon perezben a csapás már 
föl is volt fogva. Ö szive vonzalmát követve borult le a Madonna 
előtt, hálatelten rebegve imáját. 

Mindenki oda pillantott. 
A legénység hangulata, a valláshozi ragaszkodás s főleg a 

vallásosság iránti elfogultság, ez egyszerű eseményt bűvös hatá¬ 
súvá tévé. 

Egymásután borultak térdre a fiuk s a meggátolt bün édes 
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érzete imában tört elö a C3ak perczek előtt vakult szenvedélytöli 
forrt keblekből. I 

A kis lak előtti csoportozat ezalatt még egy személylyel sza¬ 
porodott. 

A parancsnok is, midőn észrevéve, hogy minő fordulatot vett 
a szóváltás, odahagyá a 26 óra óta folyton tartott kormányrudat 
s közéjök sietett; de mig odaért, ö is csak azon néma jelenetnek 
lehetett tanuja. Ö is megindultán hallgatá végig az imát s midőn 
az elhangzott, ö toré meg a csendet, megindultságtól reszkető 
hangon így szólva : 

— A gondviselés megvédett, hogy egy sötét bűntettnek tanúi 
legyünk. Aldassék szent neve érette! Megkímélt engem, hogy leg¬ 
jobb emberem s 25 év óta bajaim s örömeim hív osztozótársát sze¬ 
meim előtt leszuratni lássam ; meg titeket, hogy, mint bűntársak 
lépjetek le a födélzetröl, melyen éveken át oly becsülettel s kitar¬ 
tással szolgáltatok. Áldás szent nevére ! . . . 

— Ha az utolsó óra ez, melyet számunkra kimért, bocsássunk 
meg egymásnak, ha az ö bocsánatát is remélni akarjuk. Uta.nk itt 
elválnak : én s két társam e padlón várjuk be a jövőt — ti meg a 
csónakokkal keresitek a menekülést. De pár óra s ki tudja, ha nem 
egy közös sir fogad-e magába ? ne vigyünk haragot s boszut ma¬ 
gunkkal oda. 

A parancsnokot megindultsága akasztá meg szavaiban. 
A legénység között egy nyögés-forma hang hallszott. 
— Oh' bocsásson meg, Marco kapitány! szólt egyik a tö megböl. — Isten a tanúm, én megbocsátok s szivemből mondom, hogy 

adjon az ég j í szerencsét nektek. Isten veletek ! 
— Oh ne űzzön el hát! mi nem tudtuk, hogy mit cselekszünk! 

Ha már meg tudott bocsátni, tudjon feledni is. Engedje, hogy is¬ 
mét az legyünk;, a mi valánk : hu népe, mely előtt ön szava ismét 
szent leend. 

— Én nem űzlek el, de vissza sem tartalak. A ki itt marad, 
arra nehéz munka vár, mire csak hit s bizalom nyújthat elég erőt. 
Én számot vetek helyzetünkkel s a mennyire gyarló emberi ész 
kiszámíthatja, ugy látom, hogy magunkat a csónakokra bízni, két¬ 
ségesebb, legalább mig nem látjuk, hogy mit hoz a jövő óra. Ezért 
határozám, hogy maradok. De bennetek megtört a bizalom s én 
visszatartani nem akarlak; de el sem űzlek, s a ki maradni akar, 
az nyújtsa Dragónak jobbját s legyen köztünk ez éj eseménye 
örökre feledve! 

A fiuk e szavakra rohammal tolultak Dragóhoz, annak kezét 
szorítva, ki némán, ki könyezve, ki áldást vagy bocsánatot rebegő 
szavak között. 

Csak Nico nem mozdult meg. Ö, bűntettének tudatától s a 
szégyentől lenyomottan, mint vezeklö térdelt a födélzeten. 

Drago lépett hozzá s kezét fejére téve igy szólt : 
— Nico! tudom, nem a boszu tart vissza, hogy nem nyújtod 

kezedet— s e tudat elég nekem. Én nyújtom hát jobbomat neked. 
Fogadd oly tiszta szívvel, minővel én adom. 

Nieo a nyújtott jobb helyett Dragónak térdeit kulcsolá át s e 
szilaj s félelmet nem ismerő legény, ki tán gyerekkora óta sem 
sirt, most hangos zokogásba tört ki, hogy Drago nem gyözé vi¬ 
gasztaló s biztató szavakkal. 

A jelenet megható volt. Ki a magasból lehetett volna tanuja, 
alig hihetne, hogy egy sülyedö félben levő hajó födélzeten s a ki¬ 
töréssel fenyegető vihar elöperczeiben, a szeretet s kölcsönös bo 
csánatnak ily képét találhatni. 

Egy harmadik s az előbbieknél jóval keményebb s huzamosbb 
szél-roham — mialatt az árbocz tövéből megrecscsent — oszlatá 
szét a szép látmányt. 

— Fiuk! hogy Isten segélyét várhassuk, magunknak kell a 
munkához látni — szólt a parancsnok. Nincs veszteni való időnk. 
„Le a vitorlákkal! Föl az árboezra mindenki! 

A készség, melylyel a legénység e parancsot teljesitni rohant 
leirhatlan. Mintha mindenki jóvá tenni akarta volna az elmulasz¬ 
tottat, sietett újult erővel s bizalommal ragadni meg a munkát 
Erzé mindenik, hogy ez az ut, melyet követni kell, s nem az, rae 
lyen megindultak volt. 

Néhány perez alatt csak a nagy árbocz másodvitorlája, meg 
a harmadában összerételt ghis, 8 a hajó orrán az a háromszögű 
vitorla, mely folyton keskenyülö alakban nyúlik föl az első árbocz 
hegyéig, — volt a „Perla di Venezia" összes vitorlázata. 

így várta ö a sem irányát sem erejét még nem ismerhető 
ellent. Ezek azon perczek, melyek izgatottabbak a csata elöper-
czeinél is, még ha nem egy rongált hajó födélzetéről nézünk is 
eléje. Ott állni tétlen s várni a támadást, melynek irányát nem 
tudhatni, az ellent, melynek erejét s dühét sem bátorság, sem 
nyugodt eüentállás nem képezi; szemébe nézni e száz alakban fe¬ 
nyegető vésznek, mely most hullámtorlásaival készül eltemetni, 
majd viharával foszlánynyá tépni vitorláidat vagy kicsavarni az 
árboezot! Fölfogni minden csapását, de nem tágitni egy perczig 
sem, mert ha kitűzött irányodból kisodort, ha labdája levél — 
veszted bizonyos! Oh ez órák, melyek gyakran napokká is nőnek, 
sok ifjú fejét boriták őszbe s sok gyermek-arczra nyomták a férfikor 
jellegét. Egyenetlen erők küzdenek itt egymással. A féket szakí¬ 
tott vihar a nagyszerűség e megrendítő valósága, egy dióhéjon, 
a hajón önti ki dühét s ha e talpalatnyi téren megállni tudtál, 
megküzdél vele s még győztes is levél, jutalmad csak az önfenn¬ 
tartás tudata, mert sem hir, sem dicsőség nem hinti himporát küz¬ 
delmeidre. Ha révbe ért hajókról, élvet keresni siető népet látsz a 
partra tolulni, — oh ne irigyeld sorsát : ha valaki, ő érdemelte ki 
a pillanatnyi szórakozást! 

Ily színezetű volt a helyezet, melyben hajónk népét hagyok. 
A legénység azonban nem sokat láttatott törődni ezúttal vele. Az 
iménti sötét jelenet emlékét a munkában siettek feledni, s ez most, 
bővében volt; csak a parancsnok vizsgálá gondtelt arczczal a 
fenyegető láthatárt. 

Az égen sötét, nehéz felhők tolongtak vizellenes irányban, 
olykor egymást nyelve el, s egy nagy gomolylyá összeforrva, 
majd, mint két vasúti menet, követve külön irányukat, sebesen és 
bizton haladva el egymás mellett. Látszott, hogy két hatalmas 
szélréteg küzd fenn egymással. A melyik ott fenn győztes leend, 
azé lesz itt alant az uralom, az fogja korlátlanul korbácsolhatni e 
már is forrongó elemet, s szilaj orditásával beüvölteni e véget-
lenséget. 

Most azonban a sötét felhőben, mely nyugatról oly rég fenye¬ 
getett, egy nyílás, mint keskeny ösvény tárult fel, mely látszólag 
szélesült; így a felhő két tömeggé vált, mint két tábor, melyet egy 
nyílt mező választ el, olykor czikázó villámokat szórva egymás 
ellenébe, de melyeknek hangja nem hallszott idáig. 

Ugylátszott, hogy a keleti, tehát a kedvező szél, legalább 
perczekig, ott fenn erőre kapott, jóllehet a hajón még egy lendület 
3em volt érezhető, csak a lég volt oly csodás, oly idegenszerü, mit 
kimagyarázni nem lehet, de melynek hatását a tengerész oly gyak-
an erezi. 

E nyomasztó helyzetet egy lendület a légben törte meg, 
melyre minthogy keletről jött, mindenki föllélekzett. Ismét feszült 
csend állott be, de melyet egy huzamosb süvöltés csakhamar el¬ 
zavart. 

Még egy pár ily szakadozott fuvallat, mig a vitorlák a nyo-másnak engedve kigömbölyödtek s a hajó, mint egy fékén tágitott 
mén — folyton növekvő iparral kezdett utat törni s nemsokára 
az erösbülő szél szárnyain, a haboknak féloldalt neki feküdve si¬ 
rült tovább. 

A legénység egy örömkiáltásba tört ki, de a két öreg még 
nem mert osztozni benne, oly hihetlen s meglepő volt, hogy e 
nyugatról fenyegető vész felett a keleti szél erőt vehessen. De 
ugy lön. 

S nemsokára fönn a magasban a felhők, s alant a habok csak 
e szél uralmát érezve, repültek s sodródtak nyugat felé, s a hajó 
csaknem versenyt futott velük. 

Midőn a vitorlázat rendben volt, a legénység parancsot sem 
várva, [újból a szivattyúkhoz állt, s ép mint az első órákban, oly 
lelkesen s odaadással dolgozott. 

Drago, hajnalig gyakran lenézett a hajó űrébe s midőn a ko 
rány első sugara elűzni kezdé ez oly hosszú és sötét éjt, azon hir-
rel lépett a födélzetre, hogy a viz jelentékenyen apadt. 

Hogy viharos éj után a hasadó hajnal már magában minő 
biztató remény, azt a tengerész legjobban érzi s most még ily 
örömhirrel jőve egészen fölvillanyozá a legénységet. A szivattyúk 
emeltyűi hallhatólag sebesebben csapkodtak s élénken kezdek 
találgatni e kedvező eredmény indokát, mit Drago igy fejtett meg: 
hogy a folytonos próbálgatás által sikerült a hasadások egy részét 
elzárni s most e kemény oldalszél alatt a hajó egészen bal oldalára 
feküdten valamelyik jelentékenyebb törését kiemelé a vízből. 
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Még folyt a szóváltás e tárgy körül, midőn az árboczról Gino voltak még az egyházi rendből Sárkány János kiskőrösi, Láng Adolf szt.-
hangja hallszott : „Si vedé la terra!" (Szárazföldet látok!) , mártoni s Zámolyi József czeglédi lelkész urak. A helybeli igen jeles 

E°y hatalmas „hurrán!" volt a válasz a fódélzetről j dalárda : „Erős várunk nekünk az Isten" s záradékul : » „Hymnaisz" el-
S valóban a hajó orrától jobbra, s igy kissé a szél felett, é n e k I é s é v e l 8zi™« volt köreműködni 

a spanyol partok valamelyik magasabb pontja, több mint 100 
mennyi Lvolböl kezdet3; a haíok rétjei V«l kiemelkedni. I ̂ ^tfZ&glZföÜfö&gA Í2&& Zt 
így most mintegy 20 óra alatt, ha a szél nem változik, remény v e h e t ő > hogy a jelenvolt vendégek legnagyobb része más vallásfelekezetek¬ 
volt Gibraltárt elérhetni. I hez tartozott; különösen ki lőn emelve s ritka példakép előtüntetve a soha 

A legénység egészen átengedé magát e kecsegtető reménynek, meg nem háborított jó egyetértés s a testvéri szeretet, mely Kecskemét 
mely az éji események után, a mily váratlan, ép oly biztató volt; v á r o s minden hitfelekezetbeli lakosságát ősidőktől fogva szorosan egymás-

j „ ő s várunk nekünk az Is 
é n e k I é s é v e l 8zi™« volt közreműködni. 

követé melyen a poháiköszön-

jóllehet, a helyezet még elég gondot adott a parancsnoknak, mert 
a szél egy fordulata, mely ez évszakban egyik órától a másikig 
bekövetkezhetik, minden kivívott eredményt megsemmisíthet. 

A szél azonban folyton kedvező maradt. A távol partok min¬ 
dig tisztábban tűntek elö, s 
alkonytájt Gibraltár erődéi 
is kivehetők lettek. 

A parancsnok számára 
azonban még egy nehéz óra 
volt hátra. Az alkonyodó 
nappal a szél ereje is lan¬ 
kadt, s ha szélcsendtől le-
petnék meg, még egy két¬ 
séges éjnek kellend eléje 
nézni. 

De midőn a nap mint 
egy sülyedő tűzgömb elme¬ 
rült a habok között, a szél 
újból megfrissült, újból föl-
dagadtak a lankadófélben 
levő vitorlák s a „Perla di 
Venezia1', daczára sérülésé¬ 
nek, büszkén száguldott az 
oczeán torka felé, s még 
azon éjjel hallszott a kor¬ 
mány rúd mellől a most bü 
vös hatású szó : 

„Fondo!" 
s a horgony csörömpölve 
zuhant le Gibraltár alatt. 

Midőn Marco kapitány, 
50 óra után oda hagyá a 
kormányrudat s a kis lakba 
lépett, a Madonna előtt le-
vevé fővegét s pár perczig 
imát rebegett. 

Ginó mögötte állt, de 
figyelmét egészen bá ty j a 
alakja vévé igénybe. Jó da¬ 
rabig el nem találhatá, hogy 
mi változás van rajta ? A 
parancsnok fürtjeit ez 50 
óra őszbe boritá. 

(Véga Mvelkuik.) 

hoz kapcsolja. 
Főtiszt, superintendens ur délutáni 4 órakor hagyá el az asztalt s szi-

vélyes;bucsuvétele után az 5 órai vonaton Pestre haza utazott. 
Es a midőn ezeket rövid vázlatban hozzuk, nem véljük feles¬ 

legesnek, magát a templom tervét is közleni. 
A díszes építmény Y b l 

Miklós pesti építész terve sze¬ 
rint készül renaissance stylban. 
A mellékelt rajz az épület utcza-
f'előli homlokzata; a fóbejárás-
hoz előcsarnokocska vezet, 
egyébiránt mind a négy oldal 
homloknézete ugyanegy alakú. 
A kupola közepén egyszersmind 
tornyot is helyettesitvén, annak 
négy szöglete mindegyikébe 
egyegy harang elhelyezése van 
tervezve. A templom belalakja, 
az alaprajz szerint, keresztet 
ábrázol, azonban kívül mind¬ 
egyik szegletben egyegy fülke 
emelkedvén, s azok által a ke¬ 
resztalakból keletkezett négy 
szeglet elenyészvén, külről az 
egész építmény négyszöget ké¬ 
pez. Az épület magassága a 
földtől a kupola hegyéig 18° 4' 
0", hossza 17° 5', melyhez 
azonban a hátsó épitmény (ta¬ 
nácsterem) is értetik; szélessége 
12° 4', a templomfal magassága 
6° 2' 6", a középépítmény ma¬ 
gassága 11° 2' 6". — A vállal¬ 
kozott épitők : Halász István, 
Gál József és Nemesik Pál n.-
kőrösi lakosok. 

A templom, minden bei-
szerkezetén kivül 30,000 ftba, 
sőt ennél is többe fog kerülni. 
Az egyház maga, ezelőtt 5 év¬ 
vel 10,100 ftot adakozván, ez 
összeg — az érdemeket lehe¬ 
tetlen ki nem emelnünk — ifj. 
Dukai György templomépitési 
pénztárnok fáradhatlan őrkö¬ 
dése és soha nem lankadó buz¬ 
galma s pénzt, ellenőr Sántha 
László szorgalmas segédkezése 
által, öt évi kezelés után rész¬ 
ben gondos kamatoztatás, rész¬ 
ben folytonos adakozásgyüjtés 
mellett, 22,000 ftra szaporo¬ 
dott, következőleg még 8000 
f'tról kell az egyháznak gon¬ 
doskodnia, azonban táplál a re¬ 
mény, hogy miután e czélra 

egyesek adakozásából gyűjtendő tárgyak kisorsolási engedélye legfel¬ 
sőbb helyen azonnal, mint az egyház a játéktervet bemutathatja, ki fog 

A kecskeméti ágost. evang. egyház, mely alig 700 lelket számlál s j adatni, az engedélyezett 10—15.000. darab 50. kros sorsjegy a hazában el 
többnyire szegény iparosokból, földművesekből 8 napszámosokból áll, f. é. | fogván kelni, az építési költségek nagyobbszerű pénzzavarba nem fogják 
jul. 9-én figyelmet érdemlő egyházi szertartással tette le uj temploma alap- | keverni az egyházat, annyival inkább, minthogy a kéregetés útja még min-

Az egyház adakozó tagjai között, különben is mint legmódosabbak, 
, , . . v̂ ^ u első helyen állanak : id. Dukai György gazdálkodó, a ki 2000. pftot, két 

egyház eloleges kérelme folytán, az ünnepélyen megjelenni s az alapkő; fia pedig, ifj. Dukai György és Márton egyenkint 1000. pftot adakoztak a 
felszentelését s letételét, megható szavak kíséretében eszközölni sziveske-! 8 z e n t czél eléréséhez, megjegyezvén; hogy anyagi erejéhez képest, vala-
dett. Az egyház meghívására, az emlékezetes ünnepély részletes összeálli-1 mennyi adakozó egyháztag, a végső megerőtetésig buzgólkodott járulni a 
tását, Juhász i erencz pestmegyei, Torkos Károly békési főesperes s Fördős ' pénztár gyarapításához 
Lajos kecskemémi reform, lelkész urak előlegesen megállapított programm j A z é m f é * é ; f d f l M k e r ü l g j ö y ő é v r e c s a k a f a ] k 

«Z 7»* £ S Í I T eV- U , ̂ Zíej° ? g '" If l •£ ' kolás*> s i m i t í ^ • küldiszités°e marad hátra. - Gömöry Frigyes. 
s ennek következtében, szívhez szóló, lelket megragadó szónoklataik si 
imáikat, az elérzékenyült összes hallgatóság lelki épülésére irányozván, e 
napot, a kisded egyház történelmében örökre emlékezetessé tevék. Jelen 

A k e c s k e m é t i e y . t e m p l o m h o m l o k z a t a . Y b l M . t e r v e s z e r i n t . 

A kecskeméti ev. templom. 

igen nagyszámú, valláskülönbség nélküli közönség jelenlétében. 
Az ünnepélyt emelé azon körülmény, hogy főt. Székács József supe¬ 

rintendens ur, az alvidéki egyházak hivatalos látogatásait bevégezve, az 
ház elol k é l f l á ü é l j l i l k ő 
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Székesfehérvár. 
Hazánk történetében kiváló szerep jutott Székesfehérvárnak. 

Sokáig székvárosa volt ez a magyar királyoknak, s később temet¬ 
kezési helyül szolgált azoknak. Szent István 1004-ben káptalant 
alapított itt, s e mellé 1006 ban Boldogasszony tiszteletére azon 
egyházat (basilikát) kezdé építtetni, melyben egész I. Ferdinándig 
a legtöbb magyar király koronázási szertartásai mentek véghez. E 
templom sok viszontagságon, leromboláson, újraépítésen ment 
keresztül s ez az, melynek alapfalait s a bennük netalán rejlő régi 
ereklyéket, (mint olvasóink Henszlmann Imrének közelebb közlött 
derék értekezéséből tudják) talán nem sokára kiásva s fölfedezve 
fogjuk szemlélhetni. A história tanúsága szerint itt a következő 
királyok temettettek el : Sz. István 1038, és fia Imre herczeg 
1031; Kálmán 1114, II. Béla 1141, II. Géza 1161, II. László 1162, 
IV. István 1173, III. Béla 1196, III. László 1205, I. Károly 1342, 
Nagy Lajos 1382, Albert 1439, I. Mátyás 1490, II. Ulászló 1516, 
II. Lajos 1526, Zápolya János 1540-ben. 

Mátyás király halála után Székesfehérvár mindinkább hanyat¬ 
lott és sokat szenvedett mind a török, mind a német hadak rakon-
czátlansága miatt. A török uralom alól első ízben 1601-ben szaba¬ 
dult meg, mely alkalommal a törökök'a világhírű Boldogasszony — 

de-egyház (hajdan carmelitáké) a sz. Ferencz rendűek egyháza, az 
Anna-kápolna, a Farkas Ferencz n. prépost alapította n inövelde, a 
város- és megyeháza, a polgári ispotály, a kath. gymnasium, a 4 
oszt. főelemi tanoda, a püspöki lak, a katonai kóroda és laktanya, 
a takarékpénztári épület, Ullman szállodája, a „fekete sas" ven¬ 
dégfogadó és a városon kivüli cs. k. ménesintézet. Két téré u. m. 
a megye- és vásártér, és két sétahelye, az egyik a „sós tó" felé, a 
másik a papnövelde mellett, szintén említést érdemelnek. Mulató¬ 
helyei : a lövölde, a Kenessey-féle kert, és nagy terjedelmű szőlő¬ 
hegy. 

A városban három jótékony intézet találtatik u. m. „szegé¬ 
nyek intézete," „betegek intézete," és „öregek intézete." Tanin¬ 
tézetei e városnak igen nagy számban vannak, van itt egy fő-
gymnasium és számos elemi iskola, fiuk és leányok számára a 
város külön részeiben; az ipartanonezok vasárnapi tanodája, szerb 
nemzeti tanoda, keresdelmi tanintézet, kereskedelmi vasárnapi ta¬ 
noda, izraelita tanoda és egy reáltanoda. 

E szám eléggé mutatja, hogy mennyire karoltatik fel itt is a 
nevelés ügye. 

Rajzunk a város egyik legszebb részét, a megyeház terét 
mutatja. 

S z é k e s f e h é r v á r : m e g y e h á z - p i a c z. 

egyházat fölvetették, ugy hogy belőle csak Mátyás király kápolnája 
maradt m -g, (mely csak ujabb időkben, a püspöki lak építése alkal 
mával romboltatott le.) Egy év múlva a törökök ismét elfoglalták 
Székesfehérvárt s az ő kezökben maradt 1688 ig, a midőn végke-
pen megszabadult tölök a város. Ez jó darabig eléggé erős vár is 
volt, de 1702-ben Lipót király parancsára a várfalak lerontattak 
s csak egyes részek tartattak fenn a régi idők emlékéül, mint a 
budai kapu, s egy 10 — 15 ölnyi hosszúságú kőfal, a püspöki kert 
megett. 

Az itteni püspökséget 1777-ben Mária Terézia alapította 
s egy templomot is építtetett. Püspökeinek névsora : Sellyéi Nagy 
Ignácz 1777 — 1789, Milassin Miklós 1790 — 1811, Vurum József 
1816 — 1821, Kopácsy József 1821 — 1825, Patséri Szutsits Mátyás 
1827 — 1830, Horváth János 1830—1835, báró Barkóczy László 
1857 — 1847, Farkas Imre 1851. óta. 

A mi Fehérvár jelenét illeti, az, habár nem is oly fényes, mint 
múltja, de a mai idők követeléseihez eléggé méltó. Felosztatik a 
város öt részre u. m. belvárosra, felső-, rácz-, tó-, és Vízivárosra. 
Lakosainak száma 17,664, kik nagyrészint magyarok és többnyire 
földműveléssel vagy mesterségekkel foglalkoznak. Nevezetesebb 
épületei: a székes egyház, a cisterciták (hajdan a jezsuiták, ezek után 
a remete sz. Pál szerzetesek) temploma és kolostora, a papnövel-

A villámhárítók. 
Sokat foglalkoztak az emberek oly védeszközök keresésével, 

melyek által a villámcsapás káros következményeit elháríthatnák.. 
De míg a villámok nem a tudomány éles szemüvegén át tekintet¬ 
tek, addig az azok ellen ajánlott óvszerek mesés tévelygéseken 
alapultak, s legfölebb annyit használtak, mint a szentelt barkák, 
melyek . . . mégis jótékonyan hatnak a hívőkre. 

A régi rómaiak a fókabőrt és a babért (laurus nobilis) óvszer 
gyanánt tisztelték a villámsujtás ellen. Azért Augusztus császár 
folyvást finom fókabőrt viselt magán, és Tiberius császár soha¬ 
sem mulasztá el, a babérkoszorút feltenni fejére, valahányszor 
mennydörgőit vagy villámlott az ég. A hajdani thracziabeliek 
nyilzáport röpítettek a villamos ég felé, azon hitben, hogy ezáltal 
megfélemlítik avillámokat, közelükben lecsapni. Ne mosolyogjunk. 
A jelen korban is itt-ott átalános a hiedelem, hogy az ágyuk dör-
gése, puskák ropogása s a harangok zugása eloszlathatják a vészes 
felhőket; és valósággal még ma is több helyen ez eszközök gya¬ 
korlati alkalmazásával akarják a fenyegető vihar villámcsapásait, 
a jégesőt s több effélét ellármázni. Ez alaptalan hit még műveltebb 
nemzeteknél is annyira el vala terjedve, hogy Aragó kényszerítve 
érzé magát, e zajos salve-k haszontalan voltát számos adat és tény 
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wlösorolásával bebizonyítani. — Mikép is hatna a bősz felhőkre a 
légrázkodás, melyek különben is a villámok dobpergésén tartják 
az indulót?! Ott a mi hasonszenvi adagunk mitsem segít! 

Hát a szentelt gyertyák égetését, a különféle füstölő-szereket, 
a kigyóhártya viselését emlitsem-e? Minthogy a magyar nép az 
effélékről különben sem sokat tart : legyen elég megjegyeznem, 
mikép átalában a büvszerek talizmánságát a tudomány is kereken 
megtagadja. 

Sokan azoQ véleményben vannak, melyszerint a kaucsuk-
czipök, selyemöltönyök, üveglábakon nyugvó szék vagy ágy, nagy 
üvegbura stb., az ezeket alkalmilag használó egyént, a villámcsapás 
veszélyétől megóvják. 

Nem lehet ugyan kereken tagadni, mikép ezen tárgyak, vil-
lanyszigetelö tulajdonaiknál fogva, épen semmitsem érnének : 
miudazáltal azoknak biztonságára támaszkodni egyátalában nem 
lehet. Mert habár ezek a villanyosságot magukon át nem is bocsát¬ 
ják : de az induetio behatásának, sem a felettük, sem az alattuk 
levő testekre nézve, legkisebb gátul sem szolgálnak; valamint 
ezen tárgyak elszigetelők lenni megszűnnek, a villámnak azon 
magasult feszültségű villanyfolyama mellett, mely több ezer mé¬ 
ternyi távolból lepattanui képes vala. Ily roppant ürtávolban az 
isola és bura az alatta ülővel együtt csak mint parányi közeg 
szerepel; és ha különben útjában esik az a villám irányának, épen 
oly könnyedén sújt azon keresztül, miként ha ott semmi nem is 
volna. Tapasztalati tények igazolják, hogy a kettős ablakokon át 
lyukakat ütött a villám. 

Kümpfer írja, miszerint a japáni császárok, hogy magas sze¬ 
mélyeiket megóvják, égi-haborukor egy e czélra készült földalatti 
üregbe menekülnek, mely barlang fölé óriási víztartó van épitve, 
azon óvatosságból, hogy annak tartalma a netalán lesújtó villám 
tüzet kioltsa. Ho^y a taigun siogunok e menhelye eléggé biztos e? 
azt ugy ítélhetnek meg, ha szemlét tarthatnánk felette, hogy váj¬ 
jon az a természettan szabályaival összhangzatban van e épitve? 
Mert tagadhatlan, hogy egy nagyobb folyó alatti alagút teljes me 
nedéket nyújt; de nem azért, mintha a viz a villám tüzet lehű¬ 
tené, hanem mivel ez, a lecsapott villám folyamát közvetlenül a 
földbe elvezeti. Valamint a 10 métert meghaladó földalatti mély¬ 
ségek is biztos menedéket nyújthatnak. 

Az effélék azonban csak személyeinket óvhatják meg : azért 
elhatároztam leirni azon készületet, mely által lakainkat, magtá¬ 
rainkat, szóval minden épületeinket a bennevalókkal, sőt széna-
kazalainkat, gabona-asztagainkat — és a többit — biztosan meg¬ 
óvhatjuk a villám kártékony hatásától; s iparkodtam ezt oly sza¬ 
batosan rajzolni, hogy azt kiki magának saját felagyelete alatt 
megcsináltathassa, s annak czélszerüségét megítélhesse. De hogy 
a gyakorlati kivitel leírásában világosabb és rövidebb lehessek : 
szükségesnek véltem a következő elméletet előrebocsátani : 

Valahányszor a földi tárgyak felett villanyos felhő vonul el, 
ettől azok — ideértve magát a föld fölületét is —szintén mindannyi¬ 
szor villanyosak lesznek. Ugyanis a fólhó szabad villanyossága a 
hatáskörébe eső minden testek kötött villanyosságát felbontván, 
azokat egymástól elkülöníti s két irányba hajtja, t. i. a vele hason-
nemü villanyosságot magától tovább üzi, az ellennemüt pedig 
melylyel egyesülni vágyik, maga felé vonzza; tehát amaz, a föld felé 

. vagy — a körülmények szerint — közvetlenül a földbe téríttetik, 
emez, az emelkedettebb tárgyak magaslatán, különösen a csúcsok¬ 
ban, gyülemlik meg.! Eszerint ezen tárgyak természetes villany-
sulyegyene megzavartatván, kell, hogy ezekben is villany-feszült¬ 
ség támadjon, mely annál magasabbra fokozódik, minélinkább kö¬ 
zeledik a v'ül&ny-külö'nitést*) okozó felhő, — föltevén, hogy ennek 
villany-íeszereje állandó; mert jegyezzük meg, hogy a felhőnek a 
mint fogy, vagy növekszik villany-feszültsége : szint azon arány-

") Szakavatottak meg fognak engedni, hogy c'n e népszerű előadásban,felreértések 
elkerülése tekintetéből, a „villany-oszlatás" vagy „bevezetés" helyett e szót használtam. Kü¬ 
lönben is a már némelyek által használt, de még meg nem állapitott „oszlíitás" mások sze¬ 
rint ismét ,,oszlás" a német ,,Vertheilungu-ból, s a „bevezetés" as ,,inductio"-ból — ér-
telemzavarólag — szó szerint fordittatott. Mert ha ezen szavakat szó szerinti értelemben 
veszszük, amaz inkább azon állapotot fejezi ki, midőn átalában a villanyosság kis fölület-
böl nagy felületbe tér át, — 3 emez, midőn közvetlenül más testbe bevezettetik. Ugyde 
az .,inductor" villanyosságából az inductio következtében egy mákszemnyit sem veszített, 
tehát be sem is vezetett : annálfogva az emiitett elnevezések az induetio jellegével egyá¬ 
talában összhangzatban nincsenek. A ,,villany-különítés" ugy a nyűg- mint a mostani vil¬ 
lanyosság tüneményeinél az inductio fogalmát— a kettős véleményt el fogadva, — meglehe¬ 
tősen kifejezi : mindazáltal oly szót kellene alkotni, mely az egyes véleményüeketiskielé¬ 
gíthetné; de ha ez nem sikerülne, maradjunk meg inkább az „inductio" mellett, — és ne 
együnk a nyelvpurismus elfogult bálványimádói ! B. K. 

ban alábbszáll, vagy emelkedik villany-különitö hatálya. Továbbá 
minél jobb vezetője valamely test a villanyosságnak, a szerint 
annak villany-feszültsége is erélyesebb leend. Azonban a villany¬ 
feszültségek nem fokozódhatnak föl a végtelenig, mert egy bizo¬ 
nyos pontnál legyőzik a különnemü villanyosságok a közöttük 
levő légréteg fékező erejét, és mint tüze3 vágy-társak egy villany¬ 
csapásban egyesülvén, egymást kölcsönösen lekötik. 

Ezekből következik, hogy ha a villámcsapás káros következ¬ 
ményeit elháritni akarjuk : 

aj Vagy a körlég ellenállása lenne emelendő, annyira, hogy 
jzen közeg szigetelő ereje hatályosb legyen a különnemü villany-
feszültségek együlni vágyó törekvésénél; 

b) vagy a felhőnek villany-különitö képessége volna megsem-
mitendö; 

c) vagy a megóvandó tárgyak közelében ezeknél jobb vezető¬ 
testek alkalmazandók, melyek azáltal, hogy a villany-különités 
elfogadására képesebbek, és így feszültség tekintetében a meg¬ 
óvandó tárgyakat fölülmúlják, a lecsapó villámot kizárólag maguk 
fogván fel, ártalom nélkül a földbe elvezessék. 

d) vagy végre a különített villanyosságnak azon eleme, mely 
a különitöleg ható fölhőével ellennemü, a megóvni kivánt tárgyak¬ 
tól elvonandó. 

A két első eset valósitása ne.n áll hatalmunkban; de a két 
utóbbi teljesítése, az úgynevezett villámhárítók által, sikeresen 
eszközölhető. 

A villámhárító első alkalmaztatásét Franklinnak köszönhet¬ 
jük; és annak tökélyesbitése a későbbi természetbúvárok, különö¬ 
sen pedig Gay-I-Aissac érdeme. 

A villámháritó két főrészből áll; nevezetesen : egy megnyúlt 
kup- vagy gulaalaku hegyes fém-póznából, mely az épület magas¬ 
latán egy alkalmas helyen felállittatván, megeröáittetik; és az 
elvezetÖbol, mely a fém pózna alsó részét a földdel közvetlenül 
összeköti. 

K fém-pózna áll : egy 4 centiméter átmérőjű és 7 méter hosz-
szu tömör vasrudból; e vasrúd függélyesen fólállittatik és erősen 
becsapoltatik az épület-tetőbe. Nehogy azonban az esöviz behatol¬ 
hasson a csapolás fészkébe, mely az erősitmény farészeit megkor-
hasztaná, ettől egy, a vasrudhoz forrasztott fordított fém-tányér 
védi. A tányér fölött a vasrudat közvetlenül egy füles réz- vagy 
vasgyürü övezi, melynek füle az elvezetövel leendő összekötte¬ 
tésre szolgál. A vasrúd fölső végébe ezzel hason vastag, de fölfelé 
mindinkább vékonyodó, 60 centiméter hosszaságu rézbot csavar-
tátik ; pár keresztszeggel megerősittetik; a bot vékonyabb végébe 
előbb mintegy 4—5 centiméter hosszú s igen finom hegyben vég¬ 
ződő éreny (platin) forrasztatott. A forrasztás helye, erős ezüst 
forrasz alkalmazása mellett, rézövvel gyámolittatik. 

Az elvezető négyszög, henger, vagy bármely idomú szálvas 
lehet; mely mintegy 150 méternyi hosszúság mellett, legalább 8 
centimeternyi körülettel bírjon. Csekélyebb hosszúságnál aránylag 
a körület is kisebb lehet, mit mindazáltal 25 milliméternél alább 
hoznunk nem szabad; mert az ennél vékonyabb vaselvezetö, vil¬ 
lámcsapás esetén, ki leendne téve a megömlé3 veszélyének. Az 
elvezető a fölebb említett gyűrű fülével keresztcsavar által kö¬ 
tendő össze, innen az épület gerinezén és tetején vezetve, itt ott 
helyzete vaskapcsokkal biztosítandó; az eresz vagy csurgónál a 
falfelé hajlítva, annak külső oldalán függélyes irányban a földbe 
különös elövigyázat mellett levezettetik. Ezen elővigyázat abban 
áll : hogy mivel a száraz föld rósz vezetője a villanyosságnak : 
tehát nem elég, hogy az elvezető vége csupán a föld fölületét 
érintse; hanem ha a megóvandó építmény közelében kut, folyam, 
vagy tó létezik, az elvezető vége ezek bármelyikébe illesztessék 
bele, azon szabály figyelembevétele mellett, mikép az elvezető 
fém-anyaga, állandóan 2—3 méter hosszúságban (egyenes vagy 
tágult tekeridomban mindegy) a vízzel érintkezzék. Ha pedig az 
emiitett víz-elfogadók hiányzanak : az esetben alkalmas helyen, a 
nedves földet érő mélységig, gödör ásatik, az elvezető vége annak 
fenekére levitetik, (az elvezető végit nem árt keresztidomuvá 
alakitni) és jó vezető-testekkel, mint szénporral vagy kokszszal 
(coaks) a nagyobb fölületnyerés végett — illöleg környeztetik, és 
betemettetik. Czélszerütlen, sőt veszélyes az elvezetőt e helyen a 
rozsda ellen olaj-mázzal vagy lakkal bevonni, mint azt némely 
gyakorlati gépészek teszik, — vagy a gödröt kővel falazni; mert 
mindegyik esetben a villaoyfolyam szabad folyása gátoltatnék. 
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Különben is a szén a vasat a rozsdától elegendöleg védi; vagy 
használjunk inkább, ha ugy tetszik, a föld alá passivvá tett va¬ 
sat, vagy épen öntött vasat egy kissé vastagabb terjedelemmel. 

Az elvezetönek földön fölüli része állhat oly fém-kötetből is, 
mely számos vékony vashuzalból sodortatott össze, és a körlég 
élenyitő hatása ellen kátránynyal vastagon bevonatott; vagy elő¬ 
nyösen lehet az egész elvezetőt ugy a légben mint a föld alá, vörös 
rézből készíttetni; mely minthogy a vasnál körülbelől hatszor 
jobb vezetője a villanyosságnak, tehát ennek körülete %-dal 
kisebb lehet; egy három ágból álló rézsodrony, melynek egyes 
szálai 2 milliméter átmérőjüek, nagyobb építményeknél is teljesen 
kielégítő. Végre jegyezzük meg, mikép az elvezető az épület ter¬ 
jedelmesebb kiálló fémrészeivel, ide értve a kémények kormos 
fölületeit is, rézhuzal segélyével; férni összeköttetésbe hozandó. 

Az imént leirt villámháritó, a legnagyobb épületekhez alkal¬ 
mazva, a legnagyobb méretben adatott elő; de önként értetik, mi¬ 
kép kisebb épületekhez aránylag annak minden része kisebb lehet. 

De lássuk immár a villámhárítók hatását. Bankos Károly. 
(Vége következik.) 

Az amerikai vérebek. 
A vérebek nem épen kellemes hangzású nevöket onnan nyerték, mert 

oly emberek fölkeresésére használtatnak, kik rósz fát tevén a tűzre, mene¬ 
külni voltak kénytelenek. Testalkatuk a szelindek- vagy mészároskutyáéhoz 
basonlit, s szaglásuk és kitartásuk kitűnő. Ez ebeket a délamerikai ültetvé-
nyesek az erdőkbe menekült rabszolgáik fölkutatására használták. A nége¬ 
reknek ugyanis, főleg ha a tisztasággal nem sokat törődnek, bizonyos saját-
szerű szaguk van, mely minden ebre nézve kellemetlen, s melynélfogva a 
vérebek a megszökött rabszolgának éjjel is nyomára jutnak, s azt, csupán 
szaga után, minden más emberfajtól határozottan meg tudják különböztetni. 
E tulajdonságuk adott okot arra, hogy megszökött emberek fölhajhászására 
fordittassanak. 

Nem szükség bizonyitgatni, hogy Amerikában is számosan vannak az 
úgynevezett mákvirágok, kik életöket épen nem tisztességes módon tartják 
fönn, s ha szorul a kapezájok, kereket oldanak, a távol vadonba rejtezendők 
az igazság boszuló keze elől. Az ily szökevények üldözésére is jól betanitott 
vérebeket használnak, s Amerikában temérdek adoma kering egye3 megszö¬ 
kött gonosztevők miként történt kézrekeritéséről. Hogy lássák olvasóink, 
mint megy véghez az ily embervadászat, elmondjuk a következő esetet, 
mely egyike a leghiresebb efféle eseteknek Amerikában. 

A többek közt élt (amerikai) Árkádiában két igen roszhirü egyén, a 
kik eleinte csempészetet űztek, utóbb pedig rablásra s végre gyilkosságra 
vetemedtek, ugy hogy a törvény kénytelen volt őket üldözőbe venni, és 
pedig, mivel a vadonba menekültek, vérebekkel. A vezető két vérebét — 
mert kettővel sokkal sikeresb az üldözés, mint egygyel — mindenekelőtt 
azon kunyhóba vezette, hol a gonosztevők utolsó gyilkosságukat elkövették 
s azt kutyáival jól körülszaglásztatta. Minthogy azonban a gyilkosság óta 
már három nap múlt el, s a bűntény nyomai meglehetősen eltűntek, az ebek 
nem tudtak bizonyosságra jutni 3 csak tétováztak. A vezető tehát kilépett 
a kunyhóból, s körültekintett a vidéken, és a mint egy mély utat vett észre, 
mely mezők és réteken át az erdőbe vitt, kutyáit ide vezette, azon meggyő¬ 
ződésben, hogy a gyilkosok csupán ez utón menekülhettek az erdőbe. Négy 
konstabler, jól föifegyverkezve, s magukat kötelekkel és 5 — 6 napi élelem¬ 
mel ellátva, a vérebek vezetőjéhez csatlakozott, 8 akként az üldözés életre 
halálra megkezdődött. 

A vérebek, melyek eleinte kötélen vezettettek, az egész mélyuton is 
habozok maradtak s okos szemeikkel időnkint kérdőleg tekintettek fölveze-
tojokre, ki természetesen eemmi utasítást sem adhatott nekik, s csak buzdí¬ 
totta a további kutatásra. Sőt még az erdőbtn is eleinte csak tétováztak, 
mert az ut még mindig széles volt, több helyt letaposva, s a fák közt beható 
napsugarak által mr-gszáritva. Csak 4—5 óra múlva, midőn az erdő sűrűbbé 
s uttalanabbá vált. kezdett előbb az öregebb, s aztán a fiatalabb kutya ugatni, 
még pedig oly váratlanul, hogy a vitéz konstabler urak, kik mélyen hall¬ 
gatva lépdeltek, majd halálra ijedve kaptak puskájokhoz, mintha az üldö¬ 
zött vadak már orruk előtt volnának. De a vezető figyelmezteté őket, hogy 
csak viseljék magukat tovább is csendesen, s ne háborgassák a kutyákat, 
mert eljött a pillanat, midőn a valódi nyomot megállapitandók lesznek. 

Az ebek nyugtalansága most perczről perezre növekedett, erősen húz¬ 
ták a kötelet, ugy hogy a vezetőnek csak nagy erőködéssel sikerült, őket 
visszatartani; orrukkal többször megérintették az általuk feltalált nyomo¬ 
kat, mely helyeketa vezető letüzöttgalylyakkal jelölte meg, hogy azon esetre, 
ha e nyomok a követett irányban gyengébbek lennének, e helyre visszata¬ 
láljanak s a nyomozást újra kezdhessék. Azonban a derék kutyák nem té 
védtek, s néhány száz lépés után az öregebb az egyik, a fiatalabb pedig eg 
másik csapást szorosan követett, miből kitűnt, hogy a két gonosztevő egy¬ 
más mellett haladt. Most a vezető megállította kutyáit s kenyeret és húst 
adott nekik, s aztán szabadon ereszté őket, intvén, hogy szorgalmasan, de 
heveskedés nélkül nyomozzanak. Semmiféle állat sem érti jobban az emberi 
beszédet, mint az eb, és egyik sem engedelmeskedik annak szivesebben, 
mint ő. A vérebek mindketteje tehát a neki jutott csapáson lassan futva ha¬ 

ladt, s ez igy tartott egész délután, folyvást árnyas erdőben. Midőn a nap 
enyugodott, az ebek még mindig lankadatlan buzgalommal nyomoztak, de 
íz emberek már nem bírták tovább a dicsőséget, éji szállásról gondoskodtak 
tehát. A vezető most megállitá kutyáit, s mindegyik számára egy letüzött 
galylyal azon helyen jelölt ki fekhelyet, a hol a nyomozást elhagyták, hogy 
reggel ugyanott folytathassák; maga pedig a konstablerekkel együtt félre¬ 
vonult a bokrok közé, hol éji tanyát ütve, hideg vacsorájok elköltéséhez 
fogtak, miután a vezető nem engedett tüzet gyújtani, nehogy azáltal az ül¬ 
dözöttek valamikép figyelmeztetve legyenek. 

Másnap a nyomozást hajnalban folytatni kezdek, de elmúlt az egész 
délelőtt, elmúlt a forró délután, beállt az est, s a szökevényeknek még híre 
hamva sem volt. Ekkor a konstablerek már zúgolódni kezdtek, ócsárolták a 
kutyákat, hogy ügyetlenek, hogy őket csak lóváteszik, sőt az egyik kon¬ 
stabler még a vezetőt is gyanúsítani kezdte, hogy a szökevényekkel egyet¬ 
ért, s nekik e sikeretlen keresés által csak időt akar engedni, hogy magu¬ 
kat az üldözés elől biztosságba helyezhessék. Mindezekre a vezető mitsem 
felelt, hanem mindig feszültebben vizsgálta kutyáit, melyek most, épen mi¬ 
dőn a hold fölkelt, óvatosabbak lettek, lépéseiket lassították, s gazdájokra 
ismét többször, de most már nem kérdőleg, föl-föltekintettek, ki igen jól 
érté őktt, s tudta, hogy a nyomok frissek és erősek, shogy tehát a gonoszte¬ 
vők már most nem messze lesznek. Az erdőből egy nagy rétre értek, melynek 
egy kis folyam vetett határt. A talaj itt helylyel-közzel süppedékes volt, s a 
vezető gyakran lehajolt, és ujját szájára illesztve, mutatá a még egészen 
friss, nedves lábnyomokat, melyeket két, nagy léptekkel, tehát sietve egy¬ 
más mellett haladó ember hagyott hátra a puha talajban. 

A konstablerek félig kétkedve tekintettek a nyomokra, majd onnan a 
kutyákra és vezetőjökre; ez utóbbi ismételte a hallgatás jelét s egyúttal 
kézlejtésekkel figyelmezteté őket, hogy tartsák készen fegyvereiket. Ezután 
továb'i mentek egész a folyó kákás partjáig. 

A folyóhoz érve, az ebek rögtön igen nyugtalanok és izgatottakká lő¬ 
nek, a partra ugortak, majd visszatértek gazdájukhoz, aztán Í3mét a partra 
ugrottak, szaglálóztak, s orrukkal túrták a földet, — mert a nyomok itt vé¬ 
get értek — s most már minden eddigi fáradság sükeretlennek látszott. 

A szökevények egyike, Keeper, egyszer már vett részt ily menekvés¬ 
ben, s daczára az üldözők hallgatagságának, a második napon már gyaní¬ 
tott", hogy üldöztetnek, miután azt vette észre, hogy azon irányból, a hon¬ 
nan ők jöttek, ismételve madarak szálltak el fölöttük, melyek bizonyosan 
emberek és ebek által verettek föl csendes tanyáj okból. Keeper ez észrevé¬ 
telét közölte társával, s ennek következtében tették a fennebb emiitett nagy 
lépteket a folyam felé, magukat az ottani nádasban elrejtendők. 

Mindketten sietve a vízbe szálltak, s a sűrű nádas közt oly helyet ke¬ 
restek, hol egész állukig ért a viz; igy remélték, hogy az ebek teljesen nyo¬ 
mukat vesztik. Egy óra hosszat álltak e nem épen kellemes helyzetben, 
midőn végre az üldözők elérték a partot. 

Mindketten remélték, hogy ha az ebek a nyomokat elvesztették, az 
üldözők vissza fognak térni, vagy a kutatást más irányban kezdeni. Azon¬ 
ban csalatkoztak. A vezető, mint tapasztalt ember, már csak a kutyái be¬ 
csületeért sem tágitott volna. Gondolkozva, néhányszor fel s alá lépdelt a 
parton, kezével néha megsimogatva kutyáit, hogy csillapítsa őket; a kon-
stablereknek pedig tudtul adá, hogy most már jó lesz az erdőbe visszatérni 
száraz fáért, hogy tüzet lehessen rakni, mert itt a folyam mellett az éjjel na¬ 
gyon hideg lesz. A konstablerek ezt kétszer sem mondatták maguknak, s 
csakhamar hatalmas lángok lobogtak föl a parton, rémitő ijedelmére a víz¬ 
ben rejtezkedő szökevényeknek, látva, hogy üldözőik az egész éjt ott 
szándékoznak tölteni, nekik pedig a menekülés teljesen lehetlenné van téve. 
Mit volt mit tenniök, akarva, nem akarva, elszánták magukat, hogy tovább 
is nyugodtan állnak a vízben. 

iii közben a lég mind hűvösebbé vált, a szökevények fáztukban össze¬ 
verték fogaikat; éjféltájban erős szél i# támadt, mely a hullámokat ugy fel-
korbácsolá, hogy a gonosztevőket elnyeléssel fenyegették. 

Ha a húrt igen megfesz tik, elpattan; igy van a dolog az emberi 
türelemmel is. Poacher, Keeper társa, a hidegtől és félelemtől már annyira 
oda volt, hogy csaknem elveszte eszméletét; nem gondolva tehát jövendő 
sorsával, s mitsem szólva Keepernek, erejének utolsó maradványát megfe-
szité, hogy partra juthasson, hol a tűz mintegy delejes erővel vonzá magá¬ 
hoz. De alig volt ki félteste a vizből, az ebek már megsejtették, s fölébresz¬ 
tett gazdájukkal és a konstablerekkel a partra siettek, hol Poacher épen a 
vizből kilépve, a kimerültségtől öntudatlanul összerogyott. Mire eszméletre 
jutott, már akkor keze lába össze volt kötözve. 

Az erősebb természetű Keeper is nemsokára elhagyta állását, hogy a 
nád közt valami sekélyes helyen elrejtőzzék; de az ebek azonnal szagot 
kaptak, s a vízbe rohanván, Keepert ostrom alá fogták, míg végre hajnali 
szürkületkor ő is a konstablerek hatalmába került. 

Hírlapirodalmunk a 18-ik században. 
Többször közlék e lapok, hírlapirodalmunk jelen állásának egyes 

mozzanatait, úgyszintén az év elejével, a hazánkban létező hírlapok statis-
tikáját; ilyenkor, ugyhiszem önként merült fel az olvasó elméjében azon 
gondolat, vájjon miként küzdötte fel magát hírlapirodalmunk jelen virágzó 
állására ? Közlésemmel — a miként ezt gyűjtött adatainkból összeállitha-
tám — hírlapirodalmunk keletkezését és múlt századbeli állapotát akarom 
vázolni, hogy megismertessem a közönséggel az úttörőket, kik e téren küz-
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•döttek. •— Előrebocsátom a külföldön keletkezett hírlapokról — dióhéjba 
szorított — adatokat. 

A legelső hírlap Olaszországban vette származását. A velenczei köz 
társaság t. i. II. Szolimán török császár ellen hadat viselvén 1536-ban, Ve-
lenczében a napi események után sóvárgó nép kíváncsiságát, írott, s a 
tanácsházban kiosztott ujságlevelekkel igyekeztek kielégíteni. Egy ily 
lapért egy gnzettn (kis pénznem) fizettetett, innen származott később a 
politikai lapoknak az olaszoknál „Gazetta,1- a francziáknál „Gazette" el¬ 
nevezése. — Az első nyomtatott újság, folyó számokban (jóllehet nem 
rendesen) 1612-ben jelent meg Németországban „Aviso-Relation, oder 
Zeitung, was sich bégében," czim alatt. — 1615-ben alapította Emmel 
könyvárus Majna melletti Frankfurtban a,,Frankfurter Journalt," mely már 
rendesen jelent meg, és inai napig fennáll. — Angolországban az első ren¬ 
des hírlap 1622-ben adatott ki Londonban hetenkint; — Francziaország-
ban tíz évvel később 1632-ben Renaudot Theophrast párisi orvos irta aí 
első hirlapot betegei mulattatására, kik között lapját szétosztá; tartalmát, 
adomák, s apró újdonságok képezek. — A most is folyamatban levő „Ga¬ 
zette de Francé" hírlap 1631-ben vette kezdetét. — Amerikában 1718-ig 
egy hirlap volt csak, hanem a század végével 84-re szaporodott számuk, 
mig jelenleg minden jelentékenyebb kis város és falu saját hírlappal bir. — 
Ausztriában Bécsben 1703 jan. 31-én jelent meg az első rendszeres hirlap 
„Mercurius*1 ezimmel, német nyelven, minden szerdán és szombaton egy 
íven negyedrétben, S dlmayer J. P. kiadásában. 

Hazánkban az első rendes hirlap 1721.évben Pozsonyban jelent meg 
latin nyelven „Nova Pononiensia" czim alatt; alapitója a híres Bél Mátyás 
volt, akkor evang. lelkész Pozsonyban. Ezen lapból, mely augustus hó kö¬ 
zepén vette kezdetét és a Royer-féle könyvnyomdában jelent meg, heten¬ 
kint fél ív adatott ki negyedrétben, hasábozott lapokon, és minden hó vé¬ 
gén fél ív melléklet csatoltatott hozzá, ily czim alatt : „Syllabus reruvi 
menxorahilium, quae mense — A, Ch. — nunciatae sünt, cum clave historico-
yenealogico-geographica, Posonii apud Joh. Paulum Royer, Civem et Ty 
pogr." — A „Nova Posoniensia" egy csekély töredéke — az 1722-ik évi 
január 7. és július 29-iki számok, melyek az 173-tól 292-ig való lapszámot 
mutatják — a pozsonyi evang. lyceum könyvtárában megvan, hova az In-
stitoris-Mossóczy Mihály-féle gazdag könyvtárral jutott. A nyomtatás elég 
tiszta és csinos — jóllehet az ára, 5 ft. egy évre, elég magas. Meddig szer¬ 
kesztette Bél? nem bizonyos, hanem a fenntebbi töredékből kitűnik, hogy 
azt már Marth János Mátyás, a pozsonyi evang. lyceum rectora adta ki, 
de csak rövid ideig, mert a július 29-diki számban — mely uj vignettel, a 
császári sassal, diszittetett. jelenti Marth, hogy lapja kiadását a st. salva-
tori jezsuitáknak kényszerült átengedni, kiknek kezei közt a lap csakhamar 
megszűnt. — Ezenkívül egy másik latin lap is jelent meg e században 
„Ephemerides poíitico-literariae" ezimmel, kiadta Tertina Mihály prof. 
Budán 1790. évi april l-től október végéig; ekkor Kassára menvén tanár¬ 
nak Tertina., a szerkesztést átadtaSjnelenberg Pál ügyvédnek,ki aztl792-ig 
folytatta. 

A 18-ik század első felében támadt Budán az első német lap; a pesti 
egyetemi könyvtárban létezik ebből az 1731-ik évi folyamat. Keletkezését 
1724 utánra tehetni, mert ujabban Budán ezen évben létesült könyvnyomda. 
— Másik rendes német hirlap Pozsonyban jelent meg „Pressburger Zeitung" 
czim alatt, melyet a tudós Windisch Károly Gottlieb alapított, és első száma 
1764. július 14-én szombaton látott napvilágot Landerer János Mihály 
könyvnyomdájában; és igy ezen lap, mely azóta fennakadás nélkül futja 
pályáját, két év múlva üli meg százados évnapját. Teljes példánya a Po¬ 
zsony városi levéltárban őriztetik. Az első félév 49 számot foglal magában, 
negyedrétü, fél íven és rendkívül nagy betűkkel nyomtatva; később 1776-ig 
egy iv adatott ki szerdán, fél ív szombaton. Első évi folyamaiban nincs hir¬ 
detés, miből kitűnik, hogy akkor még nem ismerték a hirdetések becsét. 
1777-től kezdve átalában egy íves számok jelentek meg és hozzá fél ív hir¬ 
detés is csatoltatott; ezen évben Windisch a szerkesztést Korabinszky Já¬ 
nos MátyÚKnak engedte át. és midőn ez csakhamar tudományos utazás 
végett külföldre ment, a szerkesztés Tállyay Dánielre ruháztatott, ki épen 
akkor végezte be tanulmányait az evang. lyceumban; ez a lap szerkesztését 
a század végéig vitte. Mint különösség és jellemző adat megemlítendő, hogy 
ezen lap 1764-től 1787-ig soha nem mutathatott fel többet 450 előfizetőnél; 
csak a török háború alkalmával 1789. és 1790-ben, midőn a lapnak Zimony-
ban saját levelezője volt. ugy hogy annak tudósításait a többi lapok is for¬ 
rásul használták; nemkülönben a franczia forradalom, de különösen mellék¬ 
lapja, az 1789-ben utánnyomott neuwíedi újság : „Gesprache aus dem Rei-
che der Todten" — megjelentével — nevekedett az előfizetők száma, és a 
lap hire, ugy, hogy annak olvasói a birodalom határain tul is elterjedtek. 
Midőn e lap virágzása tetőpontjára ért, 1808-ban 6000 példányban nyo¬ 
matott. — Szintén Pozsonyban jelentek meg németül, Windischtől szer 
kesztve és kiadva, a következő hetilapok: 1) „Der Freund der Tugend," 1767 — 
1769.8-rét.— 2) „Der vernünftige Zeitvertreiber," 1770. 8-rét.—- 3) „Press-
burgisches WochenblaW zur Ausbreitung der Wissenschaften und Künste 
1771 —1773. 8-rétben. — Ugyancsak Windischtől jelentek meg Pozsony¬ 
ban, 8-rétben, e következő tudományos folyóiratok: „ Ungarisches Magazin," 
1781 — 1787. 4 kötetben; — hazánk történetei — s régiségeiről érdekes 
adatokat foglal magában; folytatta ezt Windisch, 1791 —1798-ig „Neues 
Ungrisches Magazin'' czim alatt, de csak nyolez füzet jelent meg belőle. — 
Pesten nyomatott : ,,Merkúr von Ungarn, oder Literatur-&eitung für das 
Königreich Ungarn." 8 rét, 1786—1787. 4 kötetben Kovachich Márton ki¬ 
adása és szerkesztése alatt, nagyobb része gyógyászati czikkeket tartalmaz. 

— Továbbá : „Monatliche Früchte einer Oelehrten Gesellschaft in Ungarn," 
1784-ben csak egy kötet látott napvilágot. — Schedius Lajostól: „Litera~ 
rischer Anzeiger für Ungarn," 1798. és 1799-ben, 4-rétben, Pesten, idő¬ 
szaki lap, a „Pesther Zeitung" mellett jelent meg, és a főlappal együtt 
megszűnt a század végével. — Erdélyben két német lap jelent meg a múlt 
században : Der Siebenbürger Bothe," (mikor?) és „Siebenbürgische Quar-
talschrift," 1792—1800 topographiai, statistikai és történeti értekezéseket 
foglal magában, igen becses tudományos lap. 

1780. január 1-én szombaton jelent meg Pozsonyban az első magyar 
hirlap : „A Magyar Hírmondó" Ráth Mátyás által alapítva, és Patzkó Fe-
rencz által nyomtatva hetenkint kétszer 8-rétü féli ven; számai „Levelek"-
nek czimeztettek. A szerkesztő vezetéknevének első betűjét helyezé a szá¬ 
mok végére, ugyanezt a szokást követek az utána következő szerkesztők 
is. Ára a lapnak helyben 3 ft., vidéken 4 ft. volt egy évre, éa az év végével 
a szerkesztő köszönetét és megelégedését nyilvánitá a meleg pártolásért. 
— 1782 végén Ráth a győri evang. gyülekezet lelkészévé neveztetvén ki, 
a szerkesztést Baráti Szabó Dávidnak adta által, ki czikkeit B.-vel jegyzé; 
ő és Révay Miklós — kinek 600 ft. volt szerkesztői dija — irták kizárólag 
e lapot, mely 1786. végével megszűnt. — E lap igen keveset foglalkozott 
hazai ügyekkel, legtöbb czikkei a külföld nevezetesb eseményeit, felfedezett 
ismeretlen szigetekrőli tudósitást, vagy többnyire más lapokból átvett 
hireket hozott. A pozsonyi evang. lyceum könyvtárában létező czimiratok-
ból, melyek első évi folyamához szolgáltak, kitűnik, hogy akkor 318 előfi¬ 
zetője volt. Schlözer Staatsarchiv, 1783. XV. szerint az első 3 évi folyamból 
3 példány Madridba, 5 Francziaországba, és több a hollandi egyetemekbe 
járt. A Tudom. Gyűjt, szerint pedig 1784-ben csak 200 előfizetője volt. 

(VéK« kíve.k.) Szinnyei József. 

Egyveleg. 
-J- (Az első malmok.) A legrégibb malmok kézimalmok voltak, s egy 

mozgó és egy mozgathatlan malomkőből álltak. E malmok hajtására rab¬ 
szolgákat, gonosztevőket, s később állatokat is használtak. Azonban gyak¬ 
ran a család leányai is gondoskodtak az őrlésről. így Mekkában egy ház¬ 
ban, mely állítólag Mohamed próféta feleségéé, a szép Khadidsáé volt, még 
most is mutatnak egy mélyedést, hol a monda szerint a „sugárzó" Fatime, 
a próféta leánya és Ali neje, a malmot hajtotta. Mivel naponkint friss ke¬ 
nyeret sütöttek, azért egyszerre soha sem őröltek több gabonát, mint a 
mennyi egy napra épen elég volt. Ennélfogva mindenkinek, még a legsze¬ 
gényebbnek is volt egy kézimalma, mely mint legszükségesebb házieszköz, 
a zsidóknál a zálogolás alól ki volt véve. — A vízimalmok feltalálását 
Mithridates, pontusi királynak tulajdonítják. A rómaiaknál vizimalmokra 
Krisztus előtt 50 évvel akadunk; de azok csak egyes gazdag polgárok ma¬ 
gánhasználatára szolgáltak, nyilvános vízimalmok ellenben csak Honorius 
és Arkadius császárok korában jőnek elő. — A szélmalmokat Augusztus 
császár alatt találták tol, hajómalmok pedig 836-ban állíttattak föl a Ti-

berisen. 
-f- (A dohányzás az egészséget előmozdítja.) Ezt akarta egy franczia 

tudós bebizonyítani, a párisi akadémiához benyújtott emlékiratában, mely¬ 
ben egyebek közt felhozta, hogy Lot megye férfilakossága a dohányzás 
folytán egészségesebb lett, miért is, úgymond ,kiváaros, hogy a dohányzás 
az iskolákban is megengedtessék. A ,,Moniteur" szerint, az akadémikusok 
közt e tárgy fölött nagy vita folyt. Meghiszszük, 

© (Méregnek orvossága — méreg.) A „Sidney Morning Herald" be¬ 
széli, hogy egy ebnek, mely történetesen stryehnint evett, hogy kínlódását 
megrövidítsék, arsenicumot adtak be; azonban az eredmény épen ellenkező¬ 
lett, mint a mit vártak, ugyanis a helyett, hogy az arsenicum az ebet meg¬ 
ölte volna, inkább teljesen meggyógyította. Azonnal egy második hasonló-
kísérletet is tettek, s az eredmény ismét az előbbi lőn. 

•+- (.Egyházi s vallási ügy Észak-Amerikában.) As észak-amerikai 
Egyesült-Államokban nincs állami vallás, de nem is költ az állam egyházi s 
vallási czélokra, mert minden hitfelekezet (ilyen van vagy 50) maga köteles 
épiteni egyházat, s fizetni lelkészeit. Mindenki állithat magának egyházat 
öne8zméi szerint, s ezért senkisem támadja meg. Sokszor ugyanazon egy 
családban annyi különféle hitfelekezet van, a hány tagból áll a család. Ha¬ 
bár az állam a vallásügygyei mitsem gondol, mégis a fóldön nincsen arány¬ 
lag több templom, mint itt; igy Philadelphiában 240, New-Yorkban 210 a 
templomok száma. — Senki sem köteles Amerikában nyilvánitni, melyik 
vallásfelekezethez tartozik, hacsak nem akarja. 1850-ben 14,360,038 egyén 
jelenté magát. Volt 38,183 egyházi épületök, 30,000 lelkészszel. Az egyházi 
vagyonértéke volt 90 millió dollár. Legalább 50-féle elágazások és nevezésök 
közt a legnevezetesebb felekezetek ezek voltak : Methodisták számra 4,354, 
101, egyházok 12,338,értékök 14,826,148. Baptisták számra 3,248,580, egy-
házok 9360, értékök 11,001,127. — Presbiteriek, számra 2,079,504, egyhá¬ 
zok 4863, értékök 14,557,089. Lutheranok, számra 535,180, egyházok, 
1604, értékök 2,854,285. — Római hitüek számra 675,721, egyházok, 1461, 
értékök, 11,384,610. — Unitáriusok, számra 136,417, egyházok 242, érté¬ 
kök 3,173,822. Mint a praesbiteriek, ugy a methodisták és baptisták is cse¬ 
kélyebb eltérésekkel Calvin tanait követik. — Sok felekezet annyira vak-
hitü, hogy soraiba senkit be nem ve9z, a ki kártyázik, dohányzik, tánezol, 
énekel vagy zenél. 
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T Á R H Á Z . 
A Petőfi-emlék felállítása Kis-Körösön. 

Kis-Kőrös, aug. 6. 
Becses lapjaiban már a múlt évben volt jelentve, hogy Kis-Kőrös, 

Petőfi szülőhelye, ország és világhírű nagy fia iránti kegyeletből, egy sze¬ 
rény erejéhez mért emléket akar emelni. — Tudjuk mi jól, hogy Petőfinek 
az egész haza, a hon szivében, Pesten, fog a hazához és nagyhírű fiához 
méltó emléket emelni, — de ez nem zárja ki, hogy Kis-Kőrös, Petőfi szülő¬ 
városa, külön is ne bizonyítsa dicső fia iránti kegyeletét. A kis-körösi em¬ 
lék tehát nem országos, hanem csupán kis-körösi emléknek terveztetett, s 
azért felállításához is csak Kis-Kőrös és vidéke járult. 

Az emléknek már múlt évben kellett volna felállittatnia, — de Kis-Kő-
rösnek most egy éve oly kellemetlen napjai voltak, melyekhez hasonlókat 
senkinek sem kívánunk, s milyenekben csakugyan hazánk kevés községe 
részesült, — s azóta hiában várjuk, hogy majd derül. — Ezen körülmények 
az emlék felállitását mindig tovább és továbbra halasztották, - mig végre 
jobbnak láttuk, azt már későbbre nem halasztani, s felállitását elrendelni, 
mielőtt egészen elsetétednék — mit ne adjon Isten. 

Midőn e tárgyban utoljára tanácskoztunk, két vélemény merült fel. 
Az egyik rész a jelen körülményeket nem tartá alkalmasaknak olyan ünne¬ 
pély rendezésére, milyennek a Petőfi-emlék leleplezési ünnepélyének lennie 
kellene, s azért az ünnepély elhalasztását ohajtá; a másik rész lehető ünne¬ 
pélyesen kiváná a leleplezést eszközölni. Már-már el volt határozva, hogy a 
leleplezés egész ünnepélyességgel történjék: midőn azonban a részletekre 
jöttünk, Isten tudja hogyan, egyszerre csak azon vettük magunkat észre, 
hogy a nézetek megváltoztak. Mindinkább tanácsosabbnak találtuk, hogy a 
tervezett Petőfi-ünnepély remélhető jobb időkre halasztatván, jelenleg az 
emlék egész csendességben állittassék fel. 

Felállittattuk tehát az emléket egész csendességben, a az már jelen¬ 
leg Kis-Kőrös legszebb helyét disziti. Petőfi szobra az evangélikus díszes 
iskola-épület előtti térről néz a főpiaczra, s azon és egy mellék-épületen át 
a házra, melyben Petőfi született, s melytől alig pár száz lépésnyi távol¬ 
ban áll. 

Remélem, hogy rövid időn az emléknek photograph rajzával kedves-
kedhetem : — ez leghívebben fogja visszaadni az emléknek és környezeté¬ 
nek hű képét, — ha, mint hiszem, tisztelt szerkesztő ur e képnek becses 
lapjaiban helyet adand. *) Most egyelőre elég lesz annyit megjegyezni, hogy 
a mű derék Gerendaynk ismert emlék-gyárából került ki. Az emlék-kő, 
melyen Petőfinek csinosan készült s fehér kőből faragott mellszobra áll, 
mintegy 10 lábnyi magas, és sóskúti kőből van készitve; — az egész emlék 
a mellszoborral együtt 14 lábnyi magas. — Az emléken azon egyszerűt 
de mindent kifejező szavak vannak vésve : „Petőfinek Kis-Körös és vidéke." 

Közli Sárkány János. 

Vidéki közlemények. 
Csajágh (Veszprém-Mezőföld) aug. 5. (Pusztító tűzvész.) Csajághot, 

a Mezőföldnek ezen egyik népesebb, s a benn ez előtt három évvel véghez¬ 
ment tagosítás óta, az anyagi jólétben észrevehetőleg előhaladt községét, 
f. é. jul. 3-án oly csapás érte, mely azt jelenleg porba sújtotta, s melynek 
utófajdalmai alatt tán évtized múlva is keserűen nyög a keményen látoga¬ 
tott nép. Ugyanis, az emiitett nap délelőttjén 9 óra tájban egy, a község 
nyugati sora közepén fekvő udvarban a szérűn — valószínűleg könnyelmű 
dohányzási vigyázatlanságból — az ágyas melletti szalma kigyuladván, a 
lángok a rendkívüli északi szél által ragadtatva, egyszerre elboriták a szom-
szédságbani sürü asztagokat és házakat, s néhány perez alatt, — mire a 
nép a vészt jelző harangszóra oltószerekkel összefuthatott — a fojtó füst, 
fulasztó forróság s lángözönnel elárasztott hosszú, szoros udvarokon, sőt 
még a szél irányának keresztben fekvő utczáin is lehetetlenné vált az oltó-
szerekkeli közelítés, csak távolról a jelentéktelenebb pontokon lehetett az 
oltási kísérleteket tenni, mit azonban a dühöngve pusztító szélen kivül a 
kutakra is csakhamar bekövetkezett vizapály is meghiúsított. S igy történt 
az, hogy egy óranegyed letelte előtt már, a községnek a kigyuladás helyé¬ 
től egész a déli faluvégig nyúló, s keresztben is szélesen elágazó lakházuk 
s más épületekkel rendezetlenül teleépitett asztagokkal, takarmánynyal 
sürün megrakott része egy tüztengerré vált, mely kiáradt a falun kivüli kö¬ 
zel szérűskertekbe is, s az oda betakarított nagymennyiségű terményeket 
is fólemészté. 

Kiszámithatlan a kár, mert a tűzvész nagyobbrészt tehetősebb gaz¬ 
dáinkat, s akkor érte, mikor azok teljesen bevégezték már bő terméssel ál¬ 
dott földeikről a nyár áldásinak betakarítását, s igy csak maga az elégett 
termények értéke is igen nagy, mihez hozzátudva még a nagyobbára hasz-
nálhatlan romokká lett épületeket, a lakházak-, kamrák- sőt pinezékben is 
bennégett bútor, ruha- élelemszer- s gazdasági készleteket, néhánynak lá¬ 
dáikban tartogatott, s a vész bősz rohama miatt ki nem ragadhatott tőke¬ 
pénzeiket, könnyű számítással is a 200,000 forintot meghaladja. A vész 

*) Jelenthetjük, hogy a rajzot azóta már más utón megkaptuk, s közelebb lapunk¬ 
ban is közzé fogjuk tenni. Szerk. 
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utáni inség pedig, mely most károsult gazdáinkra sulyosult, rajzolhatlan. 
A legtöbbnek, betű szerinti szoros értelemben, lakja romjain, asztaga s ta¬ 
karmánya hamvain, s letakaritott földjén kivül nem maradt egyebe, testén 
volt ruhájánál s marháinál, egész évre kenyérről, hajlékról, ruháról, takar¬ 
mányról, vetőmagról, tüzelő- a alomszalmáról kell gondoskodni azoknak, 
kik néhány nappal előbb még mindezzel bőven el voltak látva, s kik most 
egy fillér nélkül maradtak, — a jövő aratásig csak kiadásra, bevételre pe¬ 
dig még csak kilátások sem lehetvén. Minő helyzet ez egy falusi gazdán, 
ki helységenkint koldulni nem indulhat el, mert gazdaságát nem hagyhatja 
— sem marháit el nem adhatja, mert mikkel mivelné ekkor meg földjeit ? 
érteni fogja, ki előtt csak némileg ismeretes is a falusi kisebb gazda sorsa. 

Nagyon sajnos, hogy biztosítva csak — tudtommal — egy ház volt, 
z sem magánosé, hanem az állami egyházi alapítványé, — mert a rendsze¬ 

resebb gazdálkodást csak a pár éves tagosítás óta folytató, s azóta elemi 
csapásoktól kiméit nép mulasztotta még eddig a biztositási öszletet éven-
kinti rendes kiadásai közé számitni, — most azonban a gyászesemény után 
a megkiméltek egymásután nemcsak lakházaikat, de csűreiket is biztosít¬ 
tatják. A reform, egyházzal együtt, melynek középületei ugyan nem, de évi 
kiadásait fedező összes terménye szintén porrá égett, 68-ra megy a károsult 
családok száma. Közölök 10 gazdának csak háza s házi ingóságai égtek el, 
termése, mert más vidékre volt takarítva, megmaradt, — 13 szintén gazdá¬ 
nak háza ugyan megmaradt, de háza értékével felérő, vagy néhol az azt 
még tul is haladó termése porrá égett, — 20-án kisebb módú zsellérek s na¬ 
gyobb részint aratók, szintén aratásirészöketgazdájok csűrébe takarítván be, 
minden téli kenyerektől megfosztattak a lángok által, — mintegy 5 más 
fedele alatt lakó zsellér, szintén minden házi holmijeiket, mi egész értéküket 
tette, elvesztették. Elégett és beégett betű szerint a községháza is s benn a 
legkisebb részletig hamuvá lett a jegyző mindene s a község egész levél- s 
hivatalos könyvtára, — 24 család pedig mind vagyonos közbirtokos, vagy 
telkesgazda, testén maradt ruháján, marháján s földjén kivül mindenét 
vesztve, setét aggodalmak közt néz a jövő elé, mert nem vár egyéb rá, 
mint az, hogy kisebb módú földművest könnyen tönkre juttató eladásódásba 
keverje magát, hacsak különösen nem könyörül rajtok az Isten! 

Azonban biztat a remény, hogy az Ur, ki most ily súlyosan látogatta 
meg, nem engedi azért elveszni e munkás s jámbor népet, nem engedi, hogy 
ez azért atyái ősi telkéről eladósodása miatt az idegenek által leszorittas-
sék, hanem mindenütt, hova szerencsétlensége hire elhat, támaszt számára 
lelkes emberbarátokat, kik könyöradományaikkal sorsa enyhítésére hatni 
fognak. Erősitik e részbeni reményemet a szép példák, a szomszéd helységek 
szép példái, s a bennök lakó azon lelkes jóltevőké, kik mindjárt a szeren¬ 
csétlenség napján s a következő napokon, hozzám küldött liszt, kenyér, ga¬ 
bona, főzelék és pénzbeli kegyes adományaikkal siettek károsult társaik nyo¬ 
mora enyhítésére, s kik közöl a' lepcsényi, fülei, kajári, enyéngi, kovácsi 
sopornyai községeket, s fülei ref. lelkész m. t. Takács József. — Küngösi 
t. Kenessey Ferencz, t. Molnár János urakat s. t. b. özvegy Bencsikné 
asszonyságot, valamint tisztelt Nagy Károly, Nagy József, Purgli Sándor 
uraságokat a' hála parancsolja, hogy a nyilványosság terén, a szerencsétle¬ 
nekkel rögtön közlött jelentékeny jótéteikért, tisztelettel kiemeljem. Vajha 
távolabbról is, hol eddig neve is ismeretlen volt községünknek, ismertté vált 
gyászsorsa kinyujtatná felénk a távolságot nem ismerő felebaráti szeretet¬ 
nek segitő karjait, hogy általok különösen mindeneket vesztett főbb károsul¬ 
taink a végromlás örvényéből, mit önerejéből közölök csak kevésnek sikerü-
lend kikerülni, kiragadtatnának. 

Bátorkodom is tisztelettel felkérni gyásztartalmu közleményem t. 
olvasóinak kegyes részvétét e súlyosan látogatott szerencsétlenek számára, 
biztosithatván előre a kegyes jóltevőket, hogy olyanoknak nyujtandják 
pártfogoló segélyüket, kik azt megérdemlik, kiknek mig balsorsuk órája nem 
ütött : készséggel adták ki mindig a' szerencsétleneknek az Ur által nálok 
letett részt, 's kik ha jelen sajgó sebeiket a részvét szelíd keze csak némi¬ 
leg gyógyitandja is be, jóltevőik kegyeit bizonyosan nemes példájok köve¬ 
tésével fogják meghálálni. *) S . . . 

irodalom éa művészet. 
+ (Jeles fiatal festészünk Jankó), ki lapunknak is rendes munkatársa, 

felhívást kapott a londoni képes újságtól, hogy számára magyar népéleti 
vázlatokat küldjön. Minden rajzért 10 font sterlinget (mintegy 100 ftot) 
ajánltak neki. 

/\ (A képzőművészeti társulat) aligha kiadhatja a tervezett s pártolói¬ 
nak szánt albumot, elhatározta tehát, hogy ez esetben néhai Markó Károly -
nak egy, Florenczben már metszve levő s hazai közönségünk által még nem 
ismert szép tájképéről lenyomatokat szerez, s ezek szétküldésével póto-
landja az elmaradt albumot. 

© (Izsó Miklós „Magyar juhászt" ábrázoló szobrát) Gschwindt gyár¬ 
tulajdonos vette meg. Azonban ezen megvétel még per alatt van. 

•) A kegyes adományok átvételére s átküldésére szívesen ajánlkozik e lapok szer¬ 
tősége is. Szerk. 
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/\ (Bocskai Papp Lajos „Hajdúsági naptár-"ra) nyit előfizetést A 
naptár tartalmát teendik a szokott naptári részen kivül : 1) Történelmi tár; 
2) Szépirodalmi rovat; 3) Életrajzok, népszokások; 4) Gazdasági rovat; 5) 
Egyházmegyei teljes tiszti névtár; 6) Adomák; 7) Vásárok jegyzéke; 8) 
Egyveleg. A mintegy 10 ivre terjedő naptár előfizetési ára 40 kr, mely szept. 
15-ig Bocskai Papp Lajoshoz Hajdu-Nánásra küldendő. A tiszta jövedelem 
harmadrésze az alsó szabolcsi és hajdu-kerületi tanítói gyámintézet alap¬ 
tőkéjéhez fog csatoltatni. — Ugyancsak Bocskai Papp Lajos „Történeti el¬ 
beszélések az ifjúság számára" czimü müvének 2-ik füzete Telegdi Lajos 
debreczeni könyvárusnál megjelent s kapható 30 krért. Tartalma : Mikép 
Ítéltek a regiek? A nemzet sirja. A drégelyi várnagy. Losonczi és a csonka 
vitéz. Nyári Lőrincz. Dobó István és az egri nők. A maga keze verte meg. 

+ („Pest et les Hongrois.") Ily czimü munkát irt Bolnai franczia 
nyelven, mely Parisban fog megjelenni. Magyar nyelven is megjelenik — ha 
megjelenhetik. 

© (.A ,,Tatár Péter" czimü bohó lap), a kiállítását illető változtatások 
miatt, csak október első vasárnapján indul meg újra rendesen. Előfizetési 
ára negyedévre 1 ft. 50 kr., mely a nevezett lap kiadóhivatalába küldendő. 

+ (Az „Erdöszeti Lapok" 8-ik füzete) következő tartalommal jelent 
meg : Zólyommegye erdőségei. A favágás legelőnyösebb idejéről. A selme-
czi bányász- és erdősz-akadémia történetének rövid vázlata. Különfélék. 
— Az életrevaló folyóiratot ismételve ajánljuk. 

© (Uj vidéki lap van keletkezőben,) mely „Bihar" cz'im alatt politikai, 
társadalmi és kereskedelmi tartalommal Györffy Gyula szerkesztése mellett 
okt. 2-tól kezdve hetenkint kétszer fog megjelenni. Hollósy Lajos, nagy-vá¬ 
ra di kiadónál. Előfizetési ára egész évre 10 ft, félévre 5 ft, negyedévre 2 ft. 
50 kr. 

4- (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál megjelentek: „Bánk bán," 
nagy dalmű Erkel Ferencz tői;Ms kivonat két kézre; ára 1 ft 50 kr. „Iren-
csárdás," zongorára szerzé Munczi Lajos; ára 54 kr. „Két Mazur," zongo¬ 
rára Chalupeszky Marótól; ára 30 kr. 

-\- (Népszínműi pályázat.) Papp Antal, mint lapunkban is h'rdetve 
volt, régebben 60 — 60 aranyos két rendbeli pályadijt tűzött ki népszínmű¬ 
vekre. Most oda nyilatkozik, hogy a két sdninüre kitűzött 60 — 60 aranyból 
álló összeg olvadjon össze, s a 120 arany legyen annak jutalma, ki köz¬ 
hasznú nemzetgazdászati eszmék terjesztése végett, a tagosítást és biztosí¬ 
tást főalapeszméül véve, legjobb népszinmüvet ira^d. A pályamüvek a bu¬ 
dai népszínház igazgatóságához 1863. január l-ig küldendők be. 

+ (Jámbor Pál,) írói nevén Hiador, jelenleg a magyar irodalom törté¬ 
netén dolgozik a főiskolai ifjúság számára. E műből két füzet még ez év 
folytán fog megjelenni. Ugyanő nagyobb költeményeit is sajtó alá adta, me¬ 
lyek nemsokára megjelennek. 

Egyház és iskola. 
G (Zsidó gymnasium.) A pesti zsidó gymnasium felállítását tervezik. 

Minő tannyelvvel ? 
/ \ (A kecskeméti kegyesrendü fögymnásium) a legközelebbi tanévben 

már teljes leend, miután az ottani igazgató jelentése szerint, október elején 
a nevezett tanintézet 8 ik osztálya is megnyittatik. A kötelezett rendes 
tantárgyakon kivül a franczia nyelv, a rajz, műének s mindennemű hang¬ 
szer zenéje, ez intézetben oktatás tárgya leend. 

-|- (Tábori lelkészek száma a cs. k. osztrák hadseregben.) Legújabb 
kimutatás szerint, a cs. k. osztrák hadseregben jelenleg 266 lelkész van al¬ 
kalmazva, és pedig 1 apóst, püspökhelyettes, 1 tábori consistorialis igaz¬ 
gató, 9 tábori főpap, 8 első rendű, 55 másodrendű s 160 harmadrendű 
tábori káplán. Ezeken kivül van 16 egyházi tanár a katonai akadémiák és 
hadapródok intézeteinél, 7 evang. helyőrségi lelkész, és a tengerészeti 
clerus, mely egy főpap és 8 káplánból áll. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (Világkiállítás Bécsben.) Ha az Isten is ugy akarja, mint a bé¬ 

csiek, 1865-ben Bécsben is lesz a londoni példájára világkiállítás, legalább 
a bécsiek nagyon rajta vannak; csakhogy a közmondás szerint : sokat akar¬ 
nak Bécsben, de elrontják az égben. 

-f- (Szölöbetegség.) S. A. Ujhelyről írják, hogy a Hegyalján a szőlő¬ 
szemeken uj betegség mutatkozik; vörös pettyek táraidnak ugyanis rajtuk, 
melyektől a szem lassankint evesedésbe megy át, s kórját elragasztja szom¬ 
szédjaira is, s igy az egész fürtre. Ha e szőlőkór nagy kiterjedésben mutat¬ 
koznék, a Hegyaljára nézve igen nagy csapás lenne. ; 51 

® (Pitt-olaj.) Ez neve azon uj világítási anyagnak, melyet egy kali¬ 
forniai lakos talált föl, s mely Londonban roppant sensatiot okozott. E vilá¬ 
gítási anyag négyszer annyi világot ad és háromszor oly tartósan ég, mint 
más olaj, s a mi egyik főelőnye, az, hogy egyátalában semmi szagot és füs¬ 
töt nem ereszt. Ez olaj egészen egyszerű lámpákat igényel, melyek rend¬ 
kívül olcsó áron szerezhetők meg. 

^ (.A londoni kiállitást) még most is oly számosan látogatják, hogy 
egy napi bevételéből is szépen meggazdagodnánk. így e hó 5-én 56,836-ra 
rúgott a látogatók száma. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (írói segé'yegylet.) Megilletődve hallottuk, hogy egy egyszerű falu 

elöljárói levelet intézvén az irói segélyegylet illető hivatalához, jegyeket 

kérnek az egylet által rendezendő sorsjátékra, mert ugy mondják, a lakosok 
olvasván a „Vasárnapi Ujság"-ban e szent czélu sorsjátékról, ők is óhajta¬ 
nak abban résztvenni. E sorsjegyek átalában a legjobb keletnek örvende¬ 
nek, s vidékre naponkint ujabb meg ujabb szállítmányokat kérnek. Annál 
meglepőbb tehát, hogy némely tősgyökeres magyar község tanácsa, mint 
például a szabad-szállási, az eladás végett odaküldött sorsjegyeket mind¬ 
járt másnap visszaküldte, azon indokolással, hogy ott az emberek nem szok¬ 
tak effélékre pénzt kiadni. Borsodból is történtek visszaküldések, és pedig 
oly helyekről, honnan legkevésbbé vártunk volna ilyesmit. Másrészről 
örömmel jelenthetjük, hogy a sorsjegyek a legnagyobb keletnek örvendnek s 
a központi pénztár maholnap a megrendeléseknek alig lesz képes megfelelni. 
A nyereménytárgyak is szaporodnak s köztök igen nagy értékűek láthatók. 

+ (Boér Ignácz) pesti uri-utezai kisdedovódájában (alapnövelde) e 
hó 9-én a szép számú hallgatóság örvendetes ünnepnek volt tanuja. Ugyanis 
e napon a nevezett intézetben próbaünnepély tartatott, mely alkalommal 
az e tekintetben gasdag tapasztalatokkal bíró nevelővel mindenki sietett 
elismerését tudatni, azon rendszer fölött, mely által a kis csemetéket mu¬ 
latva oktatja és mindenekfölött hazafias szellemben neveli. 

/\ (Szentes József finevelöintézetét) f. évi sz. Mihály-napkor a lipót-
utczai 3-ik számú házba teszi át. 

/\ (A pesti leányárvaház összes tökéje)a, hivatalos kimutatások szerint 
34,567 tt 50 kr. Ebből a f. évi jul. végéig begyült adományok kötelezvé¬ 
nyekben 25647 ft50; a Deák Ferencz-alapitvány (arczképekből) 4200 ft s 
az Ebner-házaspár alapítványa 2500 ft, végül a készpénz 2220 ftot tesz. 

®(A román irodalmi társulat) Brassóban legközelebb tartott közgyű¬ 
lése alkalmával a magyarok közöl gr. Mtkó Imrét, Várady Ádámot és Fi-
nály Henriket tiszteletbeli tagjaiul választotta. 

Közlekedés. 
/^ (Engedélyek vasúti előmunkálatokra.) A cs. kir. kereskedelmi mi¬ 

nisztérium a magyar udv. kanczellária s a cs. kir. hadügyminisztérium 
egyetértésével b. Wenkheim Béla, b. Eötvös József Trefort Ágoston és gr. 
Károlyi Sáníor uraknak egy, Mezőtúr vagy Gyomáról Szarvas és Orosházán 
keresztül a Tiszáig vezető vaspálya vagy szárnypályák előmunkálataira, 
melyek Endrődről Szarvasra és Csabáról a Tiszáig, illetőleg Szegedig ve¬ 
zetnének, ebbéli beadványuk folytán, egy év tartamára az 1854. sept. 14 ki 
vaspályái törvény értelmében engedélyt adott. — Ugyancsak a cs. kir. ke¬ 
reskedelmi minisztérium Riche belga épitési vállalkozónak egy össíekötő 
pálya előmunkálataira a tiszai pilya éé a Ferdinánd császár északi pálya 
közt Kassától Oderberg felé, a vasúti törvények értelmében hat hóra oly 
föltétel alatt adott engedélyt, hogy a dunai irányban tervezett élőmunkák 
iránt a határozat később fog következni. 

Balesetek, elemi csapások. 
4 (Az aszódi szerencsétlen tűzvészt) röviden már említők; most rész¬ 

letesebb tudomással birunk róla. A tűz f. hó 9-én éjfél tájban, Rojko ügyvéd 
és árvákatyja házában ütött ki, ki épen nem volt otthon. A házból, az ár¬ 
vákat illető hivatalos irományokon kivül, mitsem lehetett megmenteni. De 
a mi a szerencsétlenséget szivszaggató eseménynyé tette, az : hogy a csa¬ 
lád három tagja is a lángoknak áldozatul esett. Ugyanis a háziurnak 70 
éves édesanyja, továbbá egy 10 éves fia s egy húga, ki csak nem rég ment 
férjhez s most látogatóban volt otthon, — épen a kapun át az utczára akar¬ 
tak menekülni, midőn az égő szalmafödél egy része leszakadt, s a boldog¬ 
talanokat eltemette. Az öreg nő, midőn a parázsból kiszabaditák, már 
korommá volt égve, az ifjú másnap reggel adta ki lelkét, s ugyanekkor már 
a fiatal nő is haldoklott. 

S (Borzasztó rablógyilkosság) történt m. hó 20-án éjjel a Fehér¬ 
templom melleit! Uj-Russova helységben. 8 rabló ugyanis Paskota Gligo-
rie házára tört, s a házigazda mezitlen hátára és lábaira forró zairt öntöt¬ 
tek, és fejét késsel megsebezték, ugy hogy életéhez semmi remény. Nejét 
megfojtva az ajtószegre akasztották, melyek után 13 ftot elrabolva, a kí¬ 
vülről hallott zajra tovább álltak. A kegyetlen haramiák, egynek kivételé¬ 
vel, már mind fogva vannak. 

— (Mindenféle szerencsétlenség.) Nógrád-Verőczéről aug. 1-éről írják : 
Helységünkben múlt héten egy csinos fiatal menyecske elvesztette férjét 
T. F--et, kivel 4 évig boldog házasságban élt; ez ugyanis a vasúti munká¬ 
sok vezetője lévén, midőn ezek a vassíneket egy helyről a másikra hordot¬ 
ták, az ezen munkához rendelt három ember alig bírt egy sindarabottovább 
vinni, mire az érintett vezető boszankodva oda megy, és korholja őket, 
állítván : ,,hogy ő maga képes azt tova emelni, ők pedig olyan nagy histó¬ 
riát csinálnak vele." Ebből szóbeli versengés támadt, később fogadás, mely¬ 
nek következtében a 3 ember által fölemelt vassinnek közepére állott, éa 
azt vállára vevén, kívánta : hogy azok, kik a két végét tartották, ereszszék 
el; ez megtörtént, ő msgindult, de már a második lépésnél összerogyott; 
az esés következtében a sin nyakára esvén, azt ugy összelapintotta, hogy 
midőn róla ledobták, az ember többé meg sem moczezant; csupán az ujjait 
rázta meg, de ez csak egy másodperczig tartott. — Egy más szerencsétlen¬ 
ség Váczon történt. Egy szép és fiatal pesti leány az ottani szőlőhegyekben 
egy uri rokonánál tartózkodván, ebéd után napernyőt és könyvet vesz ma¬ 
gához, állitván : hogy ő a kertbe megy olvasni. Keyéá időre rokona msgy 
utána, keresi mindenhol, de hasztalan; mind azon, mind pedig a következő 
napokbani kutatás eredménytelen lőn, — mig ötöd napra egy hullát talál¬ 
tak a Dunában, melyben a fülbevalókról, és ujján volt gyűrűről azon sze-

rencsétlen leányra ismertek. — Mi módon jött ő a Danához, és mi oka 
lehetett ily módon vetni véget életének? senki sem sejti, annál is inkább, 
mivel a gazdag rokon után bizonyos szép örökség volt reá szánva, s a fiatal 
leány igen csinos külsővel bírt; viseletepedig szeretetreméltó volt. — A 
harmadik szerencsétlenség a szomszéd Bogdány helységbelieket érte, hol 
legközelebb múlt péntek virradó előtt a kath. paplak közelében helyezett 
szérűn — szándékos gyújtás következtében, tűz ütvén ki — elhamvasztá 
az itteni gabnanemüket, s azonfelül még hét lakházat is. A tettes még ed¬ 
dig nem került hurokra. Végre : 

Az átalánosan uralkodó nagy szárazság igen sokat levon a kukoricza, 
burgonya és szőleink iránt táplált nagy reményekből. Á. J. 

-f- (Öngyilkosság.) A ,,Zala-Somogyi Közlöny" irja, hogy a tabi ref. 
segédlelkész agyonlőtte magát. 

Mi újság ? 
^ (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel Schneider János, 

bajai takácsmester „Szabó"-ra,, Nickel Mór s. a.-ujhelyi lakos Miklósi"-r& 
Huber Antal, esztergomi városi főjegyző és fivérei Huber József, Iván és 
Sándor, „Telkesl"-re, Waltersdorfer Károly, bihari hajdu-bagosi jegyző 
„Csellei"-re, Kozik István, pesti lakos „Kecskés"-re változtatták vezeték¬ 
neveiket. 

:2\ (Gr. Forgách fökanczellír ur ö excja) néhány napra Prágába 
utazott. Már vissza is érkezett. 

-|- (Dinnye-ünnep.) Rákos-Palotán ma dinnyeünnep lesz Lukácsy ren¬ 
dezése mellett. A programúi igér dinnyén kivül pörkölthust, turóshaluskát, 
fehér czipót, kedvderitőt és zenét; mindezekért 1 ft. 50 kr. fizetendő le a 
pénztárnál. A vasútvonal indul Pestről d. u. 3'/4, 6, 9'/4 órakor, Palotáról 
<1. u. 4%, 8 és 12 órakor. 

/\ (Pestváros hatósági személyzete) szaporittatni fog, és pedig a tör¬ 
vényszéknél 12 egyénnel, u. m. 4 tanácsnok, 3 aljegyző (ideiglenesen), 4 
alügyész és 1 tollnokkal; a kapitányi hivatalnál 13 egyénnel, u. m. 2 alka-
pitány, 3 tollnok s 8 térbiztossal. A kik ez állomásokra vállalkozni akarnak, 
jelentsék magukat a főpolgármesternél. 

-f- (A vásári bódék Pesten) már fel vannak állítva. Legyen szabad 
ezúttal egypár észrevételt tennünk. Honnan s mi czélból van az, hogy e 
bódékat a vásár kezdete előtt két héttel már fölépítik, s a vásár után két 
hétig még fennállva hagyják, holott mind fölállításuk, mint szétbontásuk 
egy-egy nap alatt is megtörténhetnék. Az országos vásár Pesten két hétig 
tart, s igy minden ily alkalommal 6 —6 hétig, s mivel évenkint 4 vásár 
esik, tehát évenkint 24 hétig disztelenitik e bódék az utczákat, sőt a for¬ 
galmat is akadályozzák. Óhajtandó volna, hogy az illető hatóság ez ügyet 
czélszerübben rendezné. 

-J- (A bérkocsik díjszabályzatát) a hatóság időnkint közzé szokta 
tenni emlékeztetésül. E szabályzat egyik pontja azt mondja : hogy minden 
bérkocsisnak szabadságában áll, a fuvart a meghatározott áron alól is 
megtenni. Valahányszor e pontot olvassuk, mindig igen mulatságosnak 
találjuk ezt a ,,szabadság"-ot és a hozzá való engedélyt. 

•+• (A bécs-pesti kirándulás) sz, István napjáról Kisasszony ünnepére 
halasztatott. Ekkor lesz a városligeti népünnep is. Pest város tanácsa az 
érkező vendégek szives látására hirszerint 6000 ftot utalványozott. Sok 
pénzünk van. 

•4- (Garibaldi Pesten van !) Igen, minden tréfa nélkül mondjuk, hogy 
Garibaldi Pesten van, az „Európa" szállodában. Saját szemünkkel olvastuk 
az ide érkezett idegenek névlajstromában. De ne ijedjen meg a t. publikum, 
nem arról az igazi Garibaldiról van szó, hanem egy más olasz utazó járt itt, 
kit véletlenül szintén ugy hivnak. 

© (Viszály a budakeszi lakosok és lelkészök közt.) A budakeszi lako¬ 
sok különféle oknál fogva ellenségeskedésbe jöttek lelkészökkel, s azt el 
akarták körükből távolítani; azonban Inában terjesztek elő panaszaikat illető 
helyeiken, papjuktól nem szabadulhattak. Most tehát az „Ost D. Post" sze¬ 
rint a lakosok kinyilatkoztatták, hogy ha e lelkészt körükből el nemtávolit-
ják, mindnyájan protestáns hitre fognak áttérni. 

+ (Mészárosoknak való.) A „Hortobágy" panaszkodik, hogy daczára 
a szarvasmarhák ára csökkenésének, a hus ára Debreczenben még mindig 
tartja magát; de úgymond, ezen könnyű segiteni a husmérés felszabadítása 
által. A nevezett lap ez állítását bebizonyítandó, Nagy-Váradra és Pestre 
hivatkozik, mely városokban állítólag szintén a fönnebbi módon segítettek 
a bajon. Hogy mennyire áll ez Nagy-Váradra nézve, nem tudjuk, de hogy 
Pestre helytelenül történt a hivatkozás, azt nekünk bátran elhiheti a „Hor¬ 
tobágy." Midőn Pesten a husmérést tökéletesen szabaddá tették, mi is azt 
hittük, hogy a szabad-ver3enyből a húsevő-közönségnek is lesz egy kevés 
haszna; pedig dehogy lett : inkább a hus ára ment fölebb két krajczárral; 
8 e tekintetben a mészáros urak közt oly szép egyetértés uralkodik, mintha 
csak összebeszéltek volna. Kérjük tehát a tisztelt debreczeni kollegát, más¬ 
kor ilyesmiben ne hivatkozzék a pesti mészárosokra, mert majd el találják 
magukat bizni, s a hus árát — még fölebb emelik. 

+ (Tűzvész Pesten.) Nem emlékszünk rá, hogy mikor volt annyi tűz¬ 
eset hazánkban, mint jelenleg. Ez áll a fővárosra nézve is, hol minden má¬ 
sod — harmadnap megkongatják a harangokat. Múlt szerdán is volt éjfél¬ 
tájban egy kis tűzünk : a fellunasor végén egy kis rongyos korcsma égett 
le. A tornyokban akkor kezdték a harangokat kongatni, midőn a tető már 
leégett. 

© (A fehérmegyei gazdasági egylet) f. hó 24-én Fehérvárott dinnye-
kiállitást rendezend az egylet szállásán. 

+ (Azon ezüst ereklyetartó), melyben sz. István király jobb keze fog 
őriztetni; Lippert építész terve szerint, Bécsben, Bröse W. bronzárugyárá¬ 
ban készült, góth izlésü kápolnát ábrázol, mely mindkét oldalán, úgyszintén 
alsó részén is aranyozott alakokkal van ellátva s szép zománezozás és drá¬ 
gakövekkel ékesítve. Az ezüst súlya 120 márka. 

/^ (Az államvizsgákat intéző bizottmány) újból szerveztetett; elnöke 
Széli Kritóf, váltófőtörvényszéki ülnök. 

+ (Stojanovics és legényének gyilkosa.) Emlékezhetünk rá, hogy a 
múlt évi szerb kongresszus alkalmával Stojanovics és legénye agyonlöve¬ 
tett. A tettes, Logor András, azóta fogságban ült, s végre kiderült, hogy 
őrült, s a gyilkosság elkövetésekor is őrült volt. Most tehát, mint ilyen, a 
zágrábi irgalmasok koródájába vitetett. 

© (Emberbe bujt kígyó.) Fibán, abrudbányai orvos beszéli, hogy múlt 
hó 17-én egy blersengi lakos nagy leányát azon kérelemmel vitte hozzá, 
hogy venné ki belőle a kigyót, mely azelőtt másfél órával bujt bele a mezőn 
alvás közben. Az orvos azonnal meleg marhavért csepegtetett a leány szá¬ 
jába; a kígyó már a negyedik cseppre kiugrott, a földön kettőt-hármat ka-
rikázott s azzal kiadta páráját. A kigyó mintegy lábnyi hosszú volt, derekán 
meglehetősen vastag. 

+ (Természeti ritkaság.) Sziléziában oly őztehenet lőttek, mely az 
őzbakéhoz hasonló agancsokkal birt. 

-f- (Egy szarka, mint gyujtogató.) Troyesben történt, hogy egy szarka 
egy csomag gyufát lopott a szobából, a háztetőre vivén, ott addig kopogott 
rajta csőrével, mig lobbot nem vetett; minek következtében -a ház is meg-
gyuladt s teteje szerencsésen le is égett, a mint illik. Biztosítsunk tehát, 
mert oly körülményből is eredhet veszély, a mire nem is gondolunk. 

-f- (Ne legyünk kíváncsiak !) Lám azt a szegény Kallabot is ez tette 
szerencsétlenné; ő t. i. azt vallja, hogy neki eszeágában sem volt lopni, a 
leveleket csak kíváncsiságból bontogatta fel, és sikkasztási hajlama esak 
akkor ébredt föl, midőn az egyik felbontott levélben pénzt talált. — Ö tehát 
nem oka semminek, a kíváncsiság oka mindennek. — Egyúttal azt is meg¬ 
említjük, hogy ez ember börtönében meg akarta magát mérgezni. Annyi 
mérget találtak nála, hogy az összes börtönfelügyelő személyzetet is, akár 
tízszer megmérgezhette volna. Kérdeztetvén, hogy hol vette a mirenyt, azt 
felelte : hogy ugy találta az udvaron. 

© (Ördögöt fogott.) A „Hermanstadter Ztg." a minap, nagy hazafi¬ 
sága által elragadtatva, azt indítványozta, hogy a szászföld a bécsi cs. k. 
legfőbb törvényszék illetősége alá helyeztessék. Indítványa nem maradt fi¬ 
gyelem nélkül, mert mint a föntisztelt újság maga jelenti, fönnebbi indít¬ 
ványa miatt, mint izgató, perbe fogatott. 

— Pápáról irják : Július 29-én délután 6 órakor tartá meg a ref. 
tanuló ifjúság fényes közönség jelenlétében évfordulatí örömünnepét, — 
mely elnöki megnyitóbeszéd, jegyzői felolvasás, a jutalmazandó művek elő¬ 
adásából, és a derék ifjúsági dalárda működéséből állott. Jutalmaztattak a 
következők : „Kiköltözőhöz," 2 aranynyal; „Göröghon Istenei/' 1 arany; 
„Bánkbán," értekezés, 2 arany; „Örvényes," néprege, 2 arany; ,,Hektor és 
Andromache," fordítás, 1 arany, írója Eötvös Károly jogász ; „Székely 
Klára," ballada, 2 arany jutalommal, irója, Dezse Gyula; „Zobor István" 
történeti beszély, 2 arany, irója : Tarczy Dezső; ,,Egyházi beszéd," aratási 
alkalomra, s 2 arany jutalommal, irója Onody Zsigmond theologus. Ezen 
kivül számos dicséretre méltatott müve is volt a derék képzőtársulati 
ifjúságnak. 

/\ (Csúnya történet.) Sümegről irják a ,,M. O/'-nak, hogy nemrég 
egy sárosdi pórnő a szomszéd Rendek helységbe gyümölcsöt vivén árulni, 
útközben egy fegyveres dsidás katonától (ki állitólag szökevény) pénzköve¬ 
telés ürügye alatt megtámadtatván, annyira megvagdaltatott, hogy életben 
maradásához semmi remény. A megtámadott szegény asszony segélykiáltá¬ 
saira az épen mezőn foglalkozott férj s néhány urasági cseléd sietett a szín¬ 
helyre, s a még egyre daczoló katonát fellázadt első hevükben ott, a tett 
színhelyén agyonverték. 

+ (Műkedvelői előadások ) Nagy-Váradon a zsidó ifjúság műveltebb 
része hetenkint egyszer műkedvelői előadást rendez magyar nyelven. Be-
lépti dijt nem kell fizetni. Kár; sok szent czél vár támogatásra. 

+ (A londoni földalatti vasút), mely a belvárost a nyugati városrész¬ 
szel összeköti, okt. elején át fog adatni a közforgalomnak. Ennek példájára 
Napóleon császár is akar ily földalatti vasutat építtetni Montmartre és 
a Louvre közt. 

/ \ (Tüzhalál és — még valami.) Valentinis grófnő Veronban, ruhái 
véletlen meggyulása következtében annyira összeégett, hogy 5 órai kínlódás 
után meghalt. Az ottani papság nem akarta eltemetni, mert halála előtt a 
halottak szentségében nem részesülhetett. Ennek folytán a tetemet Velen-
ezébe szállították, s ott csendesen az örök nyugalom helyére kisérte a kath. 
pap. Az „Öst. Ztg/ ' ez esetet is felhasználja a Concordatum megszünteté¬ 
sének sürgetésére. 

+ (Ilyesmi is csak Angolországban történhetik.) Egy angol főtiszt a 
londoni kiállitást naponkint látogatván, esernyője megőrizéseért az ajtón¬ 
álló mindig egy-egy pennyt követelt. Minthogy e neme a fizetési kötele¬ 
zettségnek a programmban nem volt kitéve, e tiszt bepörölte a kiállítási 
bizottmányt, és pőrét megnyerte. Az angol nem enged a jussából egy haj¬ 
szálnyit sem. 

-|- (Rablók.) Eszékről irják, hogy a mariaméi lelkészt hat fegyveres 
rabló, lakásán megtámadta, minden értékes tárgyról megfosztotta s mind 
őt, mind egy nála látogatáson levő lelkész barátját irgalmatlanul megki-
n ózták. 
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+ (Megható kegyesség.) Vukalovics emberei egy török kapitányt, 
ki Ragusa-Vecbiába 30,000 piasztert (egy piaszter mintegy 9 ujkr) vitt 
arany-ezüstben, legényével együtt elfogtak, s midőn mindkettejüket levet¬ 
kőztetve, meggyőződtek, hogy nem törökök, szabadon bocsátották őket pa-
ridicsomi diszöltönyükben. A jó emberek oly kegyesen bántak elbocsátott 
foglyaikkal, hogy még csak a bőrüket sem húzták le. 

+ (Komoly intézkedés ) Posenben a krinolinokra már a rendőrség is 
rátette kezeit; ugyanis a cselédeknek megtiltá a krinolinviselést, azon ok¬ 
nál fogva : „mert ezen hasztalan öltöny a törvénytelen szülések elpalástolá-
aára szolgál." 

£± (Halálozás.) Mészáros István, szatmári ref. lelkész, folyó hó 3-án 
elhunyt. Temetése 5-én átalános részvét mellett ment véghez. A boldogult 
32 évig buzgó, hű lelkipásztora volt a szatmári ref. egyháznak. Nyugodjék 
békével! 

— (Színészifölhívás.) Minthogy a téli idényre a szabadkai szinházat 
szerencsés valék megnyerhetni, — tisztelettel szólítom föl a vidéki t. ez. 
színésznőket, színészeket s karénekeseket, kik hozzám fixum fizetésre szer¬ 
ződni óhajtanak, hogy bérmentett leveleiket sept. l-ig H.-M.-Vásárhelyre, 
azontúl Makóra hozzám küldeni szíveskedjenek. — H.-M.-Vásárhelyt, 
augusztusban 1862. — Szigethi Imre, a szabadkai színház igazgatója. 

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

A magyarországi vizkárosultak számára : Moldvaországból Gorzafal-
váról Kozma Funták áldozár és missionarius által, az ottani magyar kath. 
hivek között gyűjtött adakozás eredménye gyanánt, s annak bizonyságául, 
hogy tul a határokon is élnek bajainkban résztvevő magyarok, 2 darab cs. 
k. arany. 

Az eddigi közlésekkel együtt bejött e czélra : 2119 ff. 16 kr. és 2 db. 
C8. k. arany. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, aug. 8. Uj szereposztással először : „Láncz." Vígjáték 5 fel¬ 

vonásban. Irta Seribe Érdekes uj darab; kár, hogy a szerepek nem kellőleg 
voltak kiosztva, miért is az előadást épen nem ajánlhatjuk a jövőre nézve 
mintaképül. 

Szombat, aug. 9. „Lamviermori Lucia." Opera 3 felv. Donizettitől. Ma 
kellett volna Brenner Jenni kisasszonynak, a prágai színház első énekesnő¬ 
jének, vendégszereplését megkezdeni, azonban föllépése közbejött akadály 
miatt elhalasztatott, s helyette a czimszerepet Markovics Ilka énekelte elő¬ 
ször, még pedig meglepőleg szépen s helyenkint nagy hatással. A fiatal mű¬ 
vésznő komoly igyekezete teljes elismerésre méltó. 

Vasárnap, aug. 10. „//. Rákóczy Ferencz fogsága.'- Eredeti dráma 5 
felv. Szigligetitől. A czimszerepben Lendvai, a többi szerepek mind össze¬ 
vissza valának cserélve, s oly kezekbe is jutottak, a melyekbe nem valók. Ká-
kóczy nejét a vendégszereplő Szigligeti Anna k. a. adta, igen szép sikerrel. 

Hétfő, aug. 11. „Báró és bankár." Eredeti szomorujáték 3 felv. Hugó 
Károlytól. A bankár nejét ma Prielle Kornélia játazta. A 3 személyből álló 
darabot ma is mindvégig a legnagyobb érdekeltséggel nézte a közönség. 

Kedd, aug. 12. „Hunyady László" volt hirdetve, de Voggenhuber 
Vilma rögtöni megbetegedése miatt elmaradt s helyette a „Tündérlak Ma¬ 
gyarhonban" czimü régi német származású magyarositott zagyvalék. Bog¬ 
nár Vilma szép népdalai voltak az est legélvezhetőbb részei. 

Szerda, aug. 13. „Saint Georges lovag." Szinjáték 3 felv. Soha ily 
szerep-nem-tudó, hanyag előadást ! A czimszerepre Lendvai vállalkozott; 
mellette Kövérné asszony is észrevehető vala. 

Csütörtök, aug. 14. „Troubadour." Opera 4 felv. 

Budai népszínház. 
Aug. 8. ,,Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vígjáték 3 felv. Szigli¬ 

getitől. Díjmentes népelődás, s igy nagy közönség. Rejtey szerepében Pesti 
név alatt egy ismert műkedvelő könnyed, eleven játéka közelismeréssel ta¬ 
lálkozott. Átalában az egész előadáson a készültség örvendetes jelét láttuk. 

Aug. 9. „Ármány és szerelem." Szomorujáték 5 felv. Schillertől. 
Aug. 10. „Özvegy és proletár," és „Rendkívüli előadás" czimü 1 fel-

vonásos vígjátékok. A második darabban Molnár alakitásí tehetségének fé¬ 
nyes bizonyítékát adta Regényesi szerepében. Sokszoros taps és kihívás 
volt a jutalom. A kis közönség azt látszott mondani, hogy ha bevétel nincs 
is, van dicsőség, s ez is csak ér valamit! 

Aug. 11. „O nem féltékeny," és „Robin orvos," egy felvonásos vígjá¬ 
tékok. Mindkét darabban a két legfőbb szerepet műkedvelők tették tönkre. 
Ezen kivül még Bényei kiváló gyenge játéka érdemel említést. 

Aug. 12. „Lavater" szinjáték, 2 felvonásban. 
Aug. 13. „Szegedi kupecz." Népszínmű 3 felv. Hosszú távollét után a 

népszínmű is visszatért a népszínház deszkáira. Üdvözöljük! 
Aug. 14. „Egy nő, ki az ablakon kiugrik." 

Sierkesztöi mondanivaló. 
6154. Kis-Kőrfts. S. J. Kivánatára ismételjük, a mit már egyszer kijelentettünk, 

hogy a P. U. egyik korábbi számában a kis-kőrösi műkedvelői slóadasról közlött tudósi-
tást sem Sárkány János lelkész ur, sem a Sárkány-család bármi néven nevezendő tagja 

nem irta, sem be nem küldte. — A kérdéses rajzot a Pesten lakó művésztől már 
megkaptuk. 

6!55. Balassa-Gyarmat. D. A V. U. jövő évi viszonyairól több lapban közlött 
részletek a lényegre nézve igazak, mit nemsokára bővebben ajánlandunk olvasóink szive* 
figyelmébe. Ön vállalkozó ajánlatát köszönettel veszszük s annak idejében külön kikérjük. 

6156. Zord körülmények kdzt stb. A kik önt ,.már régóta ostromolják," hogy a 
lapokat költeményeivel keresse meg, azok önnek nem jó barátai, vagy legalább igen cse¬ 
kély fogalommal birnak egy költemény kellékeiről. 

6157 Örvényes. Közöltetni fog. 
6158. Csendbiztosi eljárás. Nem adható. Egyéb közleményeit szivesen fogadjuk. 
6159. B.-Gyarmat. Cserépy I. Örvendünk a viszontlátásnak s a hazában talált uj 

hatáskörhöz s munkássághoz sok szerencsét kívánunk. Az amerikai hirek érdekesek; a 
mit lehet, közlendünk belőlök. Lapjainkra az előfizetés folyvást nyitva áll s a P. U. első 
számainak kivételével, a jelen másodfélévi folyamból teljes példányokkal szolgálhat 
kiadóhivatalunk. 

SAKKJÁTÉK. 
138-ik sz. feladvány. — Dióssy Lászlótól (Sz.-Mihály-Úron). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 133-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gold Samutól Kővágó-őrsön.) 
Sötét. 

F f 5 - h 3 : 
K e 5 - f 5 

Világos. A) 
) 

2 ) V b 8 - c 7 : f 
3) V c 7 - d 6 : ^ 

Sötét. 
B a 7 — a 8 

d7 - d6 

Világos. 
l ) V b 2 - b 8 
2 ) V b 8 — h 8 f 
8 ) V h 8 - h 5 ^ 

Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Török- Szent-Miklóson : Franki A. — 
Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Roth-
feld József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István. 

Hó-
hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Augusztus 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Cföt. 
Péntek 
Szomb. 

E10 Szabad 
Ilona cs.,Ag 
Szebald,Tek 
Sz.Istv.kir 
Bernát, Fid. 
Timotheus 
Beniczi Fül. 

E 9 Szab 
Ilona 
Emilia 
Széch.Is 
Hivke 
Jenő 
Záké 

Gör.-orosí 
naptár 

Aug. (ó) 
5 GEusign 
6 Ur sz. v. 
7 Dometius 
8 Emilian. 
9 Mátyás 

10 Lőrinczv. 
11 Máté 

Izrael, 
napt. 

A.Ro 
21 Szab 
22 Ilon 
23 Tek 
24 Istv 
25 Hiv. 
26 Jen. 

0 Nap¬ 
kelet nyűg. 

T. 0 
6 58 

8 6 56 

£ Hold¬ 
kelet nyűg. 

6. 

Utolsó negyed 17-én, 11 óra 3 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
Czigler Antal (arczkép). JRepkényi. — Faluvégen. Németh János. — Tollrajzok a 

tengeri életből (folytatás). — A kecskeméti evang. templom tervrajza (képpel). Oömöry 
Frigyes. — Székesfehérvár (képpel). A villám-háritók. — Az amerikai vérebek. — Hír¬ 
lapirodalmunk a 18 ik században. Szinnyei József. — Egyveleg. — Tárház : A Petőfi¬ 
emlék felállítása Kis-Kőrösön. Sárkány János. — Vidéki közlemények. — Irodalom 
és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, 
egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti 
színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenact Gus«t«v. — Nyomtatja Laaderer éi Heckenait, egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1862. 

34-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 24-én 1862 

Hugó Viktor a 

» tf - jr̂  "~~7 * * v h j SZIffcu uUlllK SZ6-
műnkbe : Alderney, Guernsey, Sark és Jersey, melyek mindannyi 
erős védfalai Nagy-Britanniának régi vetélytársa, Francziaország 
ellenében. ö 

E szigetek lakói tulnyomólag írancziák, kikkel a bennszülött 
celtak egybeolvadtak, mig a bevándorlóit angol családok elszige-
telv2 élnek. Angolok és francziák híven megőrzik itt ellenkező 
szokásaikat , nyel- ! 

vöket, életmódjukat; 
azonban a szigetlakók 
régi függetlenségében 
tartják fenn jellemö-
ket, mely sem Angol-, 
sem Francziaországgal 
különösen nem rokon¬ 
szenvez. 

Csaknem szünet 
nélkül, ujabb s ujabb 
áldozatok után áhí¬ 
tozva, zajongnak a sö¬ 
tét hullámok e szige¬ 
tek körül, melyeket 
egy órányi széles csa¬ 
tornák választanak el 
egymástól. De a mily 
vadzordon a tenger, 
ép oly paradicsomi 
kellemü a természet e 
szigeteken. Olaszor¬ 
szági buja növényzet 
pompáz itt északi fris¬ 
seségben, viruló rétek 
terülnek el a virágdús 
kertek mögött, sürü 
lombu erdők susognak 
a falvak csinos házai 
körül; gazdag rep-
kénykoszoru fonódik 
ágról ágra, szikláról 
sziklára; szölőlugasok 
árnyalnak be minden 
házat föl egész a te¬ 
tőig, — szóval: minden 
zöldéi, minden virág¬ 
zik, minden illatozik. 

utczái keskenyek, házai csúcsfödelüek, és sajátságos 
faragványokkal diszitvék; a házak közt régi tornyok maradványai 
sotétlenek, gömbölyű ablakaik- s csúcsíves ajtóikkal. Minden 
utczában zugok és lépcsők vannak, melyek majd föl-, majd lefelé 
vezetnek. A házat mindenütt kert, az ablakot s a szobában levő 

asztalt illatos virágok 
diszitik. 

A férfiak izmos, 
erős tes ta lka tuak, 
s a nők oly kecstelje-
sek, mintha azon tün¬ 
dérektől származtak 
volna, kik a monda 
szerint maguk vará¬ 
zsolták elő, maguk 
lakták és népesítették 
be e szigeteket. 

A gi rbegörbe 
zugutezák szabályta¬ 
lan kőlépcsőin föl¬ 
mászva, a hegy kes¬ 
keny fönsikján épült 
ujabb és szebb város¬ 
részbe jutunk. Ott egy 
sötét, tiszteletreméltó 
épülete t pillantunk 
meg, kerttől környez¬ 
ve , melyben fenyü-
mandolafák s boros¬ 
tyánok zöldéinek; a 
ház bejárata fölött 
kerekiv-ereszke függ; 
széles, magas ablakai 
le a tengerre s a fran-
czia partok felé néz¬ 
nek. 

E házat 60 év 
előtt, midőn Angol-
ésFrancziaország egy¬ 
mással "-•' " " 

HÜGO V I K T O R . 
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