
** („Medicus csárdás") czim alatt Scholcz
Károly orvosnövendék egy zeneszerzeményt ad
ki. Müvére 50 krral hirdet előfizetést, mely összeg
e hó 30-ig városháztér 6 sz. 1. emeletre küldendő.
Tiszta jövedelme az orvoshallgatók segélyegylete
javára lesz szentelve.

Nemzeti szinház.
Hétfő, ápr. 6. „Szigetvári vértanuk" eredeti

szomorujáték 4 felvonásban, irta Jókai Mór. —
Ez volt az első előadás, melynél a lapok szabad-
jegyei többé nem voltak érvényesek; ennélfogva
nem levén alkalmunk szinházban mindennap meg-
jelenni, erre vonatkozó hireink valódiságáról ez-
után épen jót nem állhatunk. Némelyek azt

.állitják, hogy a szinház mindjárt ez első estén is,
egész a kongásig üres volt: de mi épen ellenkezőleg
ugy hallottuk, hogy az, minden zugában zsufolá-
sig megtelt, s igy a meggazdálkodott szép összeg
mindjárt nagyot lendített az intézeten. Azt is be-
szélik, hogy a szinészek egytől egyig a legfelsé-
gesebben játszottak.

Kedd, ápr. 7. „A troubadour." Simon Gusz-
táv szerződött tag és BarrachEde temesvári ven-
dégművész fölléptével. Ugy hirlik, hogy mindket-
ten igen ügyesen tánczoltak. A többi szereplő is
mind kitünően működött közre.

Szerda, ápr. 8. „Gizella." — C'ouqui Clau-
dina kisasszony, mint vendég, először lépett föl.
Amint értesültünk, bájos éneke, különösen a pia-
nóbb helyeken, egészen elragadta a közönséget.

Csütörtök, ápr. 9. „Gritti." Szomorujáték
6 felv. Szigligetitől.

Budai népszinház.
Ápr. 6. „Dunanan apó és fia utazása.'1 Ope-

rette 3 felv. Offenbachtól. Tömött szinház.
Ápr. 7. „Bánk bán1' Eredeti tragédia 5 felv.

Katonától. Melinda szerepében B. Apraxin Julia
lépett föl.

Ápr. 8. „A nevelő." Franczia vigjáték 2 felv.
Utána a kaucsuk-ember mutatta be bámulandó
hajlékonyságát.

Ápr. 9. ,.Pünkösdi királyné." népszínmű 3
felvonásban.
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Szerkesztői mondanivaló.
6535. M.-Vásárhely. E.K. Az ujonc/.ozás körül elö

fordult állitólagos visszaélések orvoslására az illető ható
ságok megkeresését kell ajánlanunk. Hirlapi uton e tekin-
tetben nem tehetünk semmit.

6536. Makó. Halász M. urnak. Meg kell vallanunk
hogy a levelet nem értjük. Ha netalán keserüség és meg-
bántódás akar lenni, ugy az ellen a magunk s a kérdéses
vers irója nevében ünnepélyesen óvást teszünk, s el nem
fogadhatjuk. A lapunk mult számában megjelent versezet
nem volt guny, hanem — mint azt mindenki beláthatja —
igazi becsülés nyilatkozata hazafias szellemü, derék csiz-
madia-iparosaink irányában. Ezt bizonyitgatnunk sem kell.
Azért a t. czéh nevében irt levélben komolyabb hangot és
a derék költő irányában több méltánylatot keresnénk. El-
várjuk.

6537. Gjör. T. K. A kivánt számot annak idejében
elküldtük, most ujra küldjük. A további közléseket kérjük.

6588. G.-Halasz. B. J . Az elmekórosnö elhelyezése
tárgyában nem marad egyéb hátra, mint a megyei hatóság
közbenjárásához folyamodni. Országos intézetünk, fájdalom,
még nincs, hova az ily szerencsétleneket utasítani lehetne,
de hatósági uton talán lehetséges, a bécsi efféle intézetbe
juttatni a szenvedőt.

6539. Egy olvasó. Mi is ugy hiszszük, hogy tollhiba,
a mit a figyelmes olvasó könnyen kiigazíthat. Várjuk a
szerzö nyilatkozatát.

6540. Debreczen, ll. I. Legszivesb köszönetünket.
Az ily elismerés és részvét legszebb husvéti piros tojás volt
nekünk. A szóban levö tárgyban más oldalról nem kaptunk
közleményt. A kép még nem készülhetett el, de hiszen
nints is időhöz kötve.

6541. Tokaj. W. J. íly átalános panaszokkal csak az
egész osztályt bántanók méltatlanul. Készleteket s esemé-
nyeket kérünk.

6542. Belicza. 1. A. Ürömest teljesítenék kivánságát,
de a közlött tárgy most a lehetetlenek sorába tartozik.

6543. Békés. G. L. A megbizás szerint jártunk el.
Üdvözöljük előretörekvö, derék tagtársainkat!

6544. Veszprém J . E. Az uj küldeményt vettük.
Erre már mulhatlanul bövebben kell válaszolnunk. Nagy
bajt okoz a terjedelem. Mint látja ön, addig is használunk
belőle, a mit lehet. Nehány nap mulva bövebben magán-
uton.

6545. Barabás. P. K. Okvetlen utnak indul e héten.
6546. Szony. M. G. Miért az a harag egy „Gáspár"

miatt, ha ugyis oda talál a lap? De azért megreparáltattuk.
Különben szivesen mennénk, ha — mehetnénk.

— A Vasárnapi Ujság régibb példányai ügyében:
Kerestetnek a következő egyes számok :
1854. év 19. és 24. számok. — 1855. év 27., 28., 51. sz.

- 1Í56. év 17., 18., 24., 51. — 1857, év 8., 14., 25., 47.,

48., 49., 50., 5í., 62. sz. - 1861. év 21., 25., 26. és 27. szi-
mok. Minden egyes számért 15 kr. ajánltatik. Küldendők
postai utóvét mellett Szál Antal czim alatt Kétegyházára.

SAKKJÁTÉK.
172-ik ez. feladvány. — Engel Imrétől (Pesten).

SOtét.

KfTvi

4 b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 167-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)

Világos. Sötét.
1) H h 6 - f 6 : K d 5 - e 4 : f A)
2 ) H f 5 - d 4 f K e 4 - d 5
3) e 2 - e 4 £

A)
1)H B d 6 - d 7
2 ) B e 4 — d 4 f K d ő — e 6 :
3 ) H f 5 — g 7 ;£

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson: Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor.— Debreczenben : Sperber F. — Zagyva Imre.— Fehti-
Penezen : Endrődy Géza.
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TARTALOM.

Dr. Wenzel Gusztáv (arczkép). H. P. — Ki az árva?
Dalmady Gyözö. — Adatok Rév-Komárom halászatához
(vége). Szinnyey Józtef. — Kiadó szállások Londonban.
Dr. Tőkés. — A hatvani ref. népiskola (képpel). B. V. —
Imre herczeg szobra. — Mérges növényeinkről. Dr. Técsy
József. — Egyveleg. B. L. — Tárház : Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? —
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Szerkesztői jutalom-év.

Vasárnapi Ujság*Politikai Újdonságok
1863-ik évi folyamára.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok folyó évi elsö évnegyedi, valamint az 1862—63. évi oktober—mártiusi
félévi folyama e hó végével letelvén, — kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy előfizetéseiket = a lapok folytatólagos megküld-
hetése végett = mielőbb megujitani sziveskedjenek.

& ^ Elöfizetési föltételek: ̂ 3 B
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokra együttvéve : évnegyedre, azaz : április—juniusra 2 ft. 50 kr., — fél évre, azaz : április—
septemberre 5 ft., — háromnegyed évre, azaz : április—decemberre 7 ft. 50 kr. — A Vasárnapi Ujság magában véve : fél évre 3 ft.,

egy negyed évre 1 ft. 50 kr., — A Politikai Újdonságok magában véve : fél évre 3 ft., — egynegyed évre 1 ft. 50 kr.
A Vasárnapi Ujság ezévi január—mártiusi folyamából teljes számu példánynyal még folyvást szolgálhatunk. — Tiz elöfizetett
példány után 1 tisztelet-példány jár. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. .

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatalaPest, martinéban 1863.

(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám).

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pestea 1868.

Pest, aprilis 19-én 1863.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft.
Csupán Vasárnapi

Egész évre (január — december)
Fél évre (január—junius)

6 ft.
3 ft.

Fél évre (január—junius) F, j- t

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) g ft

Fél évre (január—junius) • ;-j ft

Hogy az ujabb korban csak ritkán van
alkalmunk, e „harczias nemzet" fiai sorából
katonai nevezetességeket felmutatni, az eléggé
feltünö tény, de az idők és viszonyok alaku-
lásából származó kényszerüség, melynek
elhárítása nem áll egyes jóakarat hatalmá-
ban. Mig a korábbi századokból alig emiit-
hetünk a közpályán szereplett férfiakat, kik-
nek neve egyuttal hadi eseményekkel is ne
volna szoros összefüggésben : ad-
dig az ujabb időkben, (rendes és
nem rendkivüli időket értünk,
melyekről szólani nem akarunk)
csak elvétve akadunk egy-egy
magyar névre, mely a hadviselés
és hadtudomány terén lett emlé-
kezetessé. Ne vizsgáljuk ennek
szülő okait, az intézményeket és
viszonyokat, melyek e téreni tö-
rekvéseinknek utját állják : de
jegyezzük fel azon kisebb neve-
zetességek emlékét is, kik e kö-
rülmények között is működéseik
némi sikerét mutatták be s leg-
alább a jó szándék miatt elisme-
résünkre tarthatnak számot.

íly férfiúról emlékeznek a je-
len sorok is, kire leginkább csak
halála után lettünk figyelmesek,
s ki, bár korán hunyt el, nemes
törekvéseinek oly nyomait hagyta
hátra, melyek megérdemlik, hogy
rájok mutassunk.

Sztrókay Elek, kiről szólunk,
a mult évtizedben elhunyt érdem-
dús m. akadémiai rendes tagnak,
JSÍemescsói Sztrókay Antalnak volt
fia. 1818. aug. 12-én Pesten szü-
letett s elsö neveltetését szülői
házánál nyerte, különösen lelkes
és szerető anyjának hü gondja ,
alatt. Mind testi, mind szellemi
fejlődése valódi örömére szolgált
szüléinek. Iskoláit az akkori pesti evang,
gymnáziumban kitünöleg végezte.

Felsőbb tanpályára nem lépett, mert
ellenállhatlan vágyat érezvén a katonai élet-
hez, már 15 éves korában bucsut vett az
iskolától és szülei háztól, 1833-ban mint
kadét a tüzérek közé vétette fel magát Pes-
ten. Magaviselete és szorgalma által itt is

S z t r ó k a y E l e k .
1818 — 1847.

kitűnvén, 1836-ban Bécsbe a bombászkarhoz
tétetett át; de már 1837-ben mint különben
is magyar nemes ifju — az akkor fennállott
fényes magyar királyi testőrseregbe lé-
pett, azon történelmileg is emlékezetes testü-
letbe, melynek egykor, a magyar nyelvmü-
velés elsö szakaiban, Bessenyei, Báróczy,
Naláczy, Kisfaludy Sándor stb. is derék tag-
jai valának.

SZTRÓKAY ELEK.

S kérdjük, mik voltak Sztrókay Elek ér-
demei ?

A fiatal katona nem csatákban tünt ki,
mire akkor alkalom nem is vala, de szellemi
uton kivánt hatni, még pedig a hadtudomá-
nyi tekintetben teljesen parlagon heverő
magyar irodalmi téren, a mi az akkori idő-
ben sokkal több nehézséggel volt egybekötve

még nyelv dolgában is, mint volna napjaink-
ban, de épen azért kettős elismerésre > is
méltó. Az ő kedvencz tudománya a mathe-
matika volt, melyet valódi élvezettel és szen-
vedélylyel ápolt, s ennek folytán különösen
a tábori erődítés tudományának szentelé
magát, melyben az egyes tárgyak, a sánczok,
mellvédek, vizi és szárazi erődítések felállí-
tása körül, a támadások és védelmek kiszá-

mitásánál, mathematikai ismere-
teinek igen nagy hasznát veheté.

Sztrókay Elek az eröditési
tudomány rendszeres kidolgozá-
sához még 1842-ben kezdett, mi-
dőn a kir. testőrseregtöl, eddigi
tehetsége és szorgalma dijául, a
Szardíniái király nevét viselt 5-ik
számu huszárezredhez nevezte-
tett ki főhadnagynak. Több ma-
thematikai feladvány szerencsés
megoldása már addig is ismere-
tessé tévé nevét a bécsi tudomá-
nyos körökben, s e tárgyu sikeres
müködése egy bécsi hírlapban
(Zuschauer 1841. febr. 19.) nyil-
vánosan is meg lön dicsérve. —
Azon időben történt ez, midőn
Bécsben a kir. testörség könyv-
tárának is felügyelője volt s a
franczia, olasz, angol nyelvekben
már nagy jártasságot szerzett.

Hosszabb t a n u l m á n y a i n a k
eredményét végre önálló munká-
ban adta ki, s ez „Az erődítés tu-
dománya" czimü dolgozat, mely
e nemben első munkának nevez-
hető a magyar irodalomban.

E mü a legszebb reményeket
ébresztette az ép oly hazafias
lelkü, mint a haditudományokat
lelkesen és szakavatottan tanul-
mányozó fiatal katona iránt, de
a sors nem akarta, hogy e remé-

nyek teljesedjenek, mert szülei és barátjai
mély fájdalmára, s egy nálunk egészen par-
lag tudományi szak nagy veszteségére a de-
rék huszár főhadnagy már 1847 sept. 23-án
Olaszországban elhunyt. Tetemei a veronai
sírkertben nyugosznak.

Nehány évvel ezelött egy hazai lapban
megjelent „Uti képek" rajzai között olvastuk

16-ik szám. Tizedik évi folyam.



a többi között e jegyzetet : „A veronai te- j
metö elszigetelt részén nyugosznak a kato-
nai őrség átszellemült tagjai." Ide indultam,
fölkeresendő a derék Sztrókay Elek sirját,
kit „eröditési" munkájáról ismer a haza,
tisztel a tudományos világ. Csakhamar meg-
találtam a pyramis-alaku síremléket, melyen
a magyar sirvers lelkem érzéseit hozta olva-
dásba.

„Daczára állásának, nem feledte el ha-
zája szép nyelvét a derék ifju, söt annak mü-
velésére forditá szellemi kincseit egy oly té-
ren, mely előtte pusztán, tövisesen hevert s
midőn kora ifjusága megszakadt, az idegen
éghajlat alatt is hazája nyelvét tüzeté koszo-
rúul sirjára. Sirverse ez :
Pest szült, Sztrókay a nevein, a pap Elekre keresztelt,

Veronán mint főhadnagyot ért a halál.
Itt ezen emléket szüleim gyászolva emelték,

Hogy fblielhessék bus rokonim síromat."

Arczképünk az egykori m. kir. testörség
d lmányában mutatja be.

Szegény Anikó.
Nincs muzsika, nem is verbuválnak,
El kell menni mégis katonának,
A reménység kétséggel lesz páros, —
Nem a szándék : sorshuzás határoz.
Sirnak-rínak a lányok titokban,
A sirók közt legsiralmasabban
Szegény Anikó.

Se koporsó, se harangszó, mégis
Van halott és leszen temetés is:
Temetése az örömnek, kedvnek.
A legények immár utrakelnek,
8 múlván percze a kinos válásnak,
Jegygyűrűjét csókolhatja már csak
Szegény Anikó.

Elfoly egy év, s még utána kettő,
Mind a bárom csak gyötrelmet termő:
Hirök sem jő a szegény fiuknak,
Tudja Isten ők is hol búsulnak.
Halványodik a remény sugara,
De jegyesét most if hiven várja
Szegény Anikó.

Várja, várja hajnaltól estélig,
— Háboru lesz pedig, azt beszélik, —
A mit csak tesz, visszásán megy dolga,
Hisz a gyürüt most is ujján hordja,
S ha ezt látja, pedig nézi gyakran,
Majd elalél a nagy bubánatban
Szegény Anikó.

Egyszer aztán, szombateste épen,
Jő a postás, levél a kezében;
Van nagy öröm, bú helyett boldogság,
A levelet csók és csók halmozzák,
Fölszakitja s nem is veszi észre,
Hogy fekete a levél pecsétje . . .
Szegény Anikó!

Átolvassa — és a gyászos hirre
Halottsápadt lesz a lány arcz-szine;
Átolvassa, meg-meg ujrakezdi,
Majd széphalkan kezét leereszti,
S mintha csak kő-bálványnyá vált volna,
Ugy bámul a pirosló alkonyba
Szegény Anikó . . .

Régen volt ez, régen; már azóta
Sok szenvedés változott át jóra,
Sok lelki seb irt és enyhülést lelt,
Változandó — hiába — az élet,
Csak ő maradt élőhalott, árva,
Nem jegyesét, — végóráját várva
Szegény Anikó. A Kuliffay Ede.

Tudós vita az érseki palotában.
Történeti elbeszélés.

Vitéz János, esztergomi érsek udvará-
ban a tudomány, s a tudományt kedvelő ne-
vezetes férfiak ütöttek tanyát.

Vitéz János, a honnak e jeles embere
volt nevelője a nagy Hunyadi Mátyásnak,
az ő tanait szivta be a nagyra törekvő ifju
lángelméje.

Ha az országot egyik, vagy másik ide-
gen tudós, történet,-vagy természetbúvár,
philosoph, vagy theolog utazta keresztül,
nem mulasztá el egyik sem, betekinteni a
magyar tudósnál, hogy tanuljon, tapasztal-
jon, s eszmét cseréljen. A sok látogató közt
egy nagy tudomanyu s tapasztalatu domi-
nikánus szerzetes, apátur, és czefalédi püs-
pök, Gattus János is megjelent látogatóban
Vitéz érsek palotájában.

Ezen, korának kitüntetett embere, a XV-ik
században élt, Messinából való volt.

Egész életét utazásban töltötte, minde-
nütt kitünt láng elméjéről, s ügyes vitázó
tulajdonságánál fogva. Szivesen fogadta az
érsek tudós barátját, külön termet nyittatott
számára, s kijelenté : hogy az elutazásról
mostanában ne is gondolkodjék, hanem át-
adta könyvesházának kulcsait, beletemette
tudós barátját a vastag foliánsok kellő kö-
zepébe, — gondolva : hogy itt nem fogja
megunni magát

Gattus mosolyogva nézte azokat a vas-
tag köteteket, s magyarázhatlan kéjt érzett
előre; képzelmeiben egy gazdag tárháza
nyilt meg Apolló kincseimk !

Igen jól találta magát a két tudós egy-
más közelében, csak egyet nem szeretett az
érsek társában, a hiúságot, a dicsekedést,
mely nyavalya nagy mértékben volt tudós
Gattusunknál, s ez a betegség sokat levont a
tudós érdemeiből.

Épen együtt volt a két papi ember, ha-
talmasan folyt a vita köztük valamely tárgy
fölött, midőn egy ministráns jelenté : hogy
Mátyás király, körutat teendő, Esztergomot
is utba ejtendi, s az érseki lakba száll. —
Hallod ezt, jó Gattus, Mátyás király hozzánk
jő, — ah! minő szerencse éri házamat, lát-
tad-e a királyt ?

— Személyesen nem volt szerencsém,
hire kül-országokra is elterjedt s csak ekép
ismerem.

Vitéz érsek annyit beszélt a nagy király-
ról, hogy Gattus minden perczben óráját
nézé, vagy az ablaknál szemlélődött, a
könyveknek ezuttal békét hagyott.

A véletlen eseménynek Gattus lelkes
örömmel nézett eléje.

— A jeles fejedelmet láthatni, s vele szót
válthatni, a legkedvesebb percze! lesznek
éltemnek, mondá.

Mikép emlitettük, megvolt az idegen
tudósban azon gyöngeség, hogy tul érezte
ön becsét; most midőn uj alkalom kinálko-
zék az ö tulajdonai fitogtatására, kétszeres
kéj dagasztá kebelét, alig várta a pillanatot,
melyben Magyarhon királya elött az ö tudós
nyelvén szólhat.

Szép nyári alkonyat volt, midőn a király
kíséretével az esztergomi primási palota
udvarára belovagolt.

Az ifju király viruló éveiben volt, tele
tüzzel, tele vágygyal, tele örömmel.

Gyönyörüség volt látni büszke ménén
Magyarhon királyát. A nép, látva a deli ifju
fejedelmet egyszerü, de választékos magyar
öltönyben, dús gesztenyeszin hajzattal, azok-
kal a rugékony tagokkal, nyilt vidor arcz-
czal közeledni, nagy csoportban, mint egy
tábor vonult a kiséret után, szakadatlan dö-
rögve „Éljen Mátyás király!"

Gattusnak a ritka tünemény szemlélete
közben szive fóldobogott, s szemei öröm-
könyekkel teltek meg, látva a királyt eze-
rek sokaságától környezve utazni.

A király oldala mellett lovagolt Cesinge
János pécsi püspök, Mátyás barátja s leghi-
vebb embereinek egyike.

Vitéz atya a terjedelmes udvaron fogadta
Mátyás királyt, ékes szónoklattal.

-- Vendégül jöttem házadba, Vitéz atya,
szólt a király.

Éltem legszebb perezének tekintem, ha
felséged körében élvezhetem azt. A szerencse,
és fejdelmi kegy, melylyel igénytelen szemé-
lyem iránt viseltetik Magyarhon királya,
kétszeres hálára kötelez.

— Nem lehet, nem szabad felednünk,
hogy Vitéz atya volt gyenge korunknak őre,
a vallás szelid tanait Vitéz atya ismerteié
meg a fejlődő gyermekkel s a tudomány
fénylő világát te gyújtottad meg lelkemben,
melynek lobogó tüze mellett elenyészik a
kétség, álhit, — s a hiuság. . . .

Az érsek mélyen meghajtá magát. . . .
Gattus akaratlanul orrához kapott, valami
erős viszketegség következtében. . . .

A király örvendetes estének nézve eléje,
szokott vidor kedélylyel nyitott be régi jó
ismerőse vendégszerető lakába, hová öt leg-
kedvesebb emberei, a tudós férfiak csoportja
követé.

Janus Pannonius, Mátyás kedvelt em-
bere, szóba elegyedett a hirhedt tudóssal, ki
egész lelkesültséggel igyekezett szavaiban,
társalgásában többnek láttatni, mint való-
ban volt. Janus Pannonius emberismerő volt,
észrevette a lángelmét túlzásaiban is, s job-
ban restelte a dolgot, mint Gattus, ki vitat-
kozásában elmerülve nem látott, hallott.. . .

Mátyás király szemmeltartotta a kül-
földit; szabad, fesz nélküli társalgásában a
nagyobb körök emberét vélte maga előtt,
kinek a tudomány mellett a társasélet tanai
sem ismeretlenek.

Cesinge megmosolyogta a furcsa embert,
s elgondolta magában :

— Mily gyarló az ember! mily esendő,
mily nevetséges!! Azután elkomorult, fájt
neki az idegen hányavetisége, s a szerénysé-
get, mely a honi tudósoknak kiváló tulaj-
dona volt igen sokra becsülte.

Vacsora felett az arany billikomok kedv-
deritö nedűjétől kigyultak a tudósok arczai
s Gattus uram nem győzte a magyar bor fel-
séges zamatját, annak lelkesitő erejét di-
csérni, — midőn ujra beleesett régi dalába,
mint a verklis madárka.

— Határtalan az én örömöm, érdemes
kollega, szólt a csevegő tudós, látván az észt
és hatalmat egy fedél alatt; kedvem volna
a theologiából nehány thézis felett elmél-
kedni, szeretném, ha valaki oly feladatot
tenne kérdésül, melyre én megfelelni nem
tudnék ?

A király figyelmes leve a beszédre, s
egész nyájassággal szólt :

— Tudós Gattus, nekem volna egy kér-
désem, oszlasd el ebbeli kétségemet.

— Parancsolatjára felséges uram, készen
állok, miközben a tudós fölemelkedve, mély
bók alatt várta a kérdést.

A király eképen kezdé beszédét :
— „Ugylátszik, hogy Krisztus néha az

igazságra nem vigyázott; a ki fillért érde-
melt volna, annak aranyat adott, ellenben a
kinek aranyat kellett vala adnia, azt egy fil-
lérrel elégítette ki, mint például Péter és
János apostolokat egyenetlenül fizette ki.—
Pétert, ki őt megtagadta, az anyaszentegy-
háznak fejévé tette, Jánost, ki mindenkor hive
maradt, minden jutalom és méltóság nélkül
hagyta. Ha nekem két olyan barátom volna,
kik közöl az egyik a harcz elején engem el-
hagyna s megszaladna, a másik pedig élete
koczkáztatásával mellettem végig megma-
radna, ama jó futót mindenekelőtt gyalá-

zatossá tenném, az állhatatost pedig megju-
talmaznám, s tisztségre emelném, s ugy tar-
tom, minden okos ember helybenhagyná
tettemet. Mit gondolsz jó Gattus! miért cse-
lekedte Krisztus a mit cselekedett? mert fel
kell tennünk, hogy bölcs okai voltak reá,
hogy azt cselekedje."

Mátyás király eme szavaira Gattus elné-
mult, s mintegy magában ujra elmondá a
hallottakat végre megszólalt :

— Felséges uram! az Isten titkainak
okát tudni nem lehet, ezen kérdés minden
szentirásmagyarázók értelmét felülhaladja, \
de meg, ezen feladatot soha senki sem merte |
feltenni, azért kérem felségedet, hogy az
ilyen nagy mélységek feszegetéseitől magát
óvja meg, mert az effélékkel másokat is té-
velygésbe hozhat.

— Jó Gattus, avagy nem tudja-e kegyel-
med, hogy a mit magunk feltalálhatunk, az
nem isteni titok, eme kérdés olyan, melyre
minden tudós ember egyenesen megfelelhet.

A király ezen szavaira Gattus elhalvá-
nyult, s tenyerét arczára tapasztá.

— Megbocsát felséged, ha ki merem mon-
dani, hogy ezen kérdésre nincs felelet. .

— De igenis van, — én ugyan nem so-
kat foglalkozom a theologiával, de még is
olykor bele-belenézek üres óraimban né-
mely tudós irataiba, s inkább azért, mert
az ily theologicum quid nem igen izlik sokak-
nak, kikeresem a nehezebb thémákat, s ad-
dig járok utánok, mig meg nem győznek a
valódi igazság felöl.

— Milyenek az argumentumok, s kitől
eredt a forrás, honnan ezt kimagyarázni
véli felséged? kérdé a tudós látszólagos
boszusággal.

— Ugy gondolom, nem kell messzire
fáradnunk ; a kútfő, mely a kérdést teljesen
megoldja, Vitéz atya könyvtárában is felta-
lálható lesz, — felelt csendes phlegmával a
király.

— De már ezt magam is szeretném látni,
kiáltott fontos képpel Gattus.

Mátyás tisztelettel kérte az érseket, ke-
resné elö szent Hieronyrniisnak Jovianus
ellen irt munkáját.

Az érsek eltávozott könyvesházába; nem
soká kellett keresgetni, épen kézügyében
volt, legutolszor a Gattus tudós szemei lege-
lésztek avult betűin.

Mátyás kikerestette a kérdéses helyet,
melyből Vitéz atya ekképen olvasta a fele-
letet : v

„Krisztus azért tette római pápává Pé-
tert, mert Jánosnál öregebb, idősebb volt."

A király ekkép egészité ki a feleletet:
— Krisztus azért tette a római sz.-egyház

fejévé Pétert, mert tudta, hogy a test nehéz
kisértetekre teszi ki az embert; fel lehet róla
tenni, hogy annál engedelmesebb leend a
megtérő bűnösökhöz, s benne példát akart
mutatni, hogy kész a bűnöket tökéletesen
megbocsátani. Ellenben ha János ült volna
az anya-sz.-egyházban az elsö helyre, ki tel-
jes életében nőtlen és szűzies tisztaságban
maradt, ki a test kivánságait nem érezte,
sokkal keményebben bánt volna a nála vi-
gasztalást kereső bünösökkel, mert nem hitte
volna, hogy azok erőtlenségből vetkeztek, s
azt kivánta volna, hogy mindenek oly töké-
letetesek legyenek, mint a milyen ö volt.
Látod jó Gattus, lehet helyes okát adni Krisz-
tus cselekedetének, melyet te oly végreme-
hetetlen isteni titoknak gondolái!

Megfagyott a szó Gattus ajkain, s teljesen
legyözetve, fitogtató tudományosságán egy
nagy csorbát érzett.

A király távozott . . . . s az idegen tudós
vendéglátó barátja előtt nem birt szabad-
kozni a kérdéses tárgytól — elmondta, hogy
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olvasta ö ezen czikket, de anélkül, hogy reá
hatást tett volna, eltünt s:;eme cl"^; ..unyi-
val jobban szégyenli öi maga eiőtt járatlan-
ságát, s azt, hogy annyi tudós közt, kik fe-
lett ö felülállni látszott, pironságot kellé
szenvednie.

Életemben soha meg nem akasztot-
tak, arczom nem pirult, de a mai nap mind
a kettőt meghozá szomoru tanúságul! fejezé
be szavait Gattus János.

A jó tudósnak nem volt kedve többé ma-
gát fitogtatni; —csendes szerénységgel huzta
meg magát, — a külföld előtt nem győzte
magasztalni a nagy király érdemeit, s a tu-
dományokkal ékeskedő magyar urakat.

Ezer ily apró történetnek volt tanuja
Mátyás kora, s ha néha fólelevenitjük em-
lékét jeleseinknek, csak az utókornak teszünk
vele kedves dolgot . . .

Bocskai Papp Lajos.

Ujabb adatok a fold tengelyfor-
gására.

gv ** Már a régiek különbséget tettek azon csilla-
gok közt, melyek egymás iránti helyzetöket
állandóul megtartják, és azok közt, melyek foly-
tonosan más meg más helyen mutatkoznak. Ama-
zokat állócsillagoknak nevezték, mig az utób-
biakat ,,bolygók" nevével ruházták fel, mely
elnevezésük mind e napig megmaradt, habár pá-
lyájokat határozott és bizonyos törvények szerint
folytatják. A régiek a napot és holdat is a boly-
gókhoz számiták, amennyiben a többi állócsillagok
közt helyöket ezek is minduntalan változtatják.
Ilyen bolygók (planéták) voltak továbbá : Merkúr,
Vénus, Mars, Jupiter és Szaturnus. Ugy hitték,
hogy a föld mozdulatlanul áll a világegyetem kö-
zéppontjában , 8 hogy a bolygók mozgását és
helyzetét kimagyarázhassák, egy világrendszert
fogadtak el, melyet Ptoloméusz, alexandriai csil-
lagász kés:ritett, Krisztus előtt száz egynehány
évvel.

Ezen rendszer szerint a föld mozdulatlanul
áll l l kör középpontjában. A hét első körben az
előbb emlitett bolygók mozognak, a nyolczadik
kör a többi állócsillagok pályája, a kilenczedik és
tizedik kör a napéjegyenletek előjövetelének ki-
magyarázására volt számitva, a tizenegyedik kör-
nek, a többi tizet keletről nyugat felé kellett ma-
gával a föld körül vinni.

Bármilyen elmés volt is ezen •— szerzőjéről
ugynevezett — ptoloméuszi rendszer, még sem
volt elegendő arra, hogy a bolygók, jelesül a hold
mozgásainál észlelt ujabb meg ujabb egyenetlen-
ségeket általa megfejthessék, miértis uj köröket
gondoltak ki, melyek végre ugy megszaporodtak,
hogy belőlök kihatolni alig lehete. Csodálatos,
hogy ezen rendszer lehetlenségét föl nem ismerték,
ámbár nehány egyiptomi csillagász belátta, hogy
a Merkúr és Vénus pályája hamis. Ök aztán ezen
rendszert különbözőkép módosították, változtat-
ták, minek következtében létrejött az egyiptomi
rendszer, de a mely a ptoloméuszinál is rövidebb
ideig állott fenn.

Kopernikus Miklósnak, ki 1472-től 1543-ig
élt, volt fenntartva az igazi planetarendszer felfe-
dezése és megalapitása. O minden korábbi néze-
tet itészi fürkészéssel összeszedvén, s a planéták
helyzetében és mozgásában minden sajátságot
élesen szemügyre vevén, megmutatta a ptoloméu-
ezi rendszer tarthatlanságát, de egyszersmind a
legegyszerűbb és természetesebb elvet is kimondta,
miszerint minden jelesnek kimagyarázására a kul-
csot kényszeritlenül megtalálhatni. Róla ezen
rendszer kopernikuszinak neveztetik.

Ezen rendszernek főbb vonásai : a nap álló-
csillag, a bolygók köralaku pályáinak közepében.
A bolygók sötét világtestek, melyek fényt és me-
leget a naptól vesznek. A naphoz legközelebb áll
Merkúr, aztán következik Vénus, a Föld, Mars,
Jupiter és Szaturnus (mind tudva van, a bolygók
száma jelenben már 81-re szaporodott). Napkörüli
futásán kivül mindenik bolygó saját tengelye kö-
rül is forog, még pedig nyugatról keletnek.

A kopernikuszi rendszernek kétségkivül leg-
fontosabb alapját teszi a földnek tengelyforgása.
— A honnan a csillagászok különféle eszközökhöz
és módokhoz folyamodtak, hogy azt bebizonyít-
hassák.

A legelső lépést e tekintetben a tudományok
párisi akadémiája tette, mely közvetlen kísérle-
tek által akart czélhoz jutni. Az evégre kinevezett
bizottmány ugyanis osztotta azon nézetet, misze-
rint egy párisi pontos járásu inga-órának az
egyenlítő közelében sokkal késedelmesebb ingá-
sokat kell tenni, mihelyest a föld tengelyforgása
valóban létezik : mert az ilyen helyváltoztatással
egyszersmind a földtengelytőli nagyobb távolság
is összefügg, amennyiben itt a középfutó erő nö-
vekedésével a nehézkedés kisebbednek,mely aztán
az óra ingásának lassudását eredményezné. A ki-
sérlet megtételével Kicher volt megbízva 1662-ben.
Az előre meghatározott lassúsága az inga-órának
csakugyan bekövetkezett, de kissé nagyobb volt
az, mint elméletileg számították, miből későbben
a föld sarkhorpadására következtettek.4*

1679-ben Newton állott elő egy másik érvvel
a föld tengelyforgásának tapasztalati bebizonyí-
tására. Vegyünk egy 300 láb magassággal biró
tornyot az egyenlítő körül, ennek Csucsa távolabb
esik a földtengelyétől mint töve, ha a föld mozog.
Ha már a torony csucsáról egy nehéz golyót ej-
tünk alá, ez nem követ esésébén függélyes irányt
hanem valamivel mindig kelet felé esik, mi 300
láb magasság mellett mintegy 10 vonalt tehet. Ha
a föld nem forogna, a golyónak kétségkivül füg-
gélyes irányban, s épen a torony tövébe kellene
esnie.

Nehány év előtt a vaspályákon, melyek tő-
irányban északnak vagy délnek tartanak, vagy
legalább kelettől és nyugattól tetemesen eltérnek,
azon észrevételt tették, hogy a mozdony leggyak-
rabban jobbfelé ugrik le a sínről, vagy legalább
a pályának jobb oldalát erősebben nyomja, mely
körülmények annál szembeötlőbbek, minél gyor-
sabb a vonatok mozgása s minél kevésbbé tér el
a vasut a délvonaltól. Ezen tapasztalati tételre
legelsőben az angolországi nyugati pályán lettek
figyelmesek, későbben a Hudson-pályán is észlel-
ték azt Amerikában, de más nagyobb vaspályák-
nál sem hiányzott ezen észrevétel. Most már ezen
jelenet oka után láttak. A mozdonyok és vaspá-
lyák szerkezetében nem lehetett az ok, mert itt a
hatás nagyon is egyszerü; még kevésbbé lehetett
időjárási viszonyokra gondolni, valamint a föld
delejessége sem adta meg az óhajtott fölvilágositást.
Végtére a föld forgásához folyamodtak, s a to-
vábbi vizsgálódás csakugyan kielégitő eredményre
vezetett.

Hogy az egészet felfoghatóvá tegyük, gon-
doljunk magunknak a földgömb északi felén egy
vaspályát délészaki irányban és azon egy moz-
donyt sebes mozgásban. Ha a vonat északnak
tart, s a föld csakugyan forog tengelye körül, a
gőzkocsi folytonosan nagyobb — kelet felé irány-
zott — forgási sebességet hoz magával, mint a
minőt gőzkocsin alól álló pontjai nyernek a sínek-
nek a föld tengelyforgásától. Mert ezen tengely-
forgásban résztvesz minden, mi a földhöz tartozik,
következőleg a gőzmozdony is, és minthogy ezen
mozgás annál lassabban történik, minél közelebb
fekszik valamely tárgy a föld tengelyéhez, a föld-
gömb részecskéi is annál lassabban végzik napi
mozgásukat, minél közelebb vannak a sarkhoz.
Ebből már következik, hogy egy ilyen mozdony
az ő keleti sebességének fölöslegével a vassínek
jobb oldalára gyakorol nyomást. Mihelyt azonban
az emlitett pályán a gőzkocsi utja délnek irányoz-
tatik, az folytonosan oly pontjait érinti a vasut-
nak, melyek a föld tengelyforgásánál fogva sebe-
sebben mozognak kelet felé, mint a minő mozgást
hoz a gőzkocsi magával, miértis a vaspálya nyu-
gati oldalán nyilvánít erősebb nyomást a moz-
donyra. — Emliteni sem kell, hogy a mozdony
balra ugrik le a sínekről, mihelyt az nem az
északi, hanem a déli félgömbön mozog. Az is
nyilvános, hogy a hatás annál inkább kisebbedik,
minélinkább eltér a pálya iránya a délvonaltól, s
teljesen megsemmisül akkor,ha apálya nyugattól
egyenesen keletnek tart.

Miután már meggyőződtek afelől, hogy a
löld tengelyforgása a vaspályákra szembetűnő
hatást gyakorol, más jeleneteket is fel akar-
tak használni ezen nézet erősbitésére. Nem kellett
soká fürkészni. Hallották ugyanis, hogy a Misszi-
szippi az uszadékfát, melyet északról hoz, mindig
a nyugati vagyis jobb oldali parton mozgatja, hol
aztán végtére meg is akad. Más folyókon is tették
ezen észrevételt, de legerősebb támaszt találtak a
Golf-áramlás vizsgálatában. A hajósok előtt isme-
retes tény, hogy ezen áramlás tobozt, uszadékfát
és mindent, mi hullámai közé jut, magával ragad,
és hogy azt mindig kelet felé, azaz, jobb oldalán
veti ki. Dr. S. J.
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Gróf Schönborn (hajdan Rákóczy)

kastélya Mii nkácson.
Munkács méltán lehet büszke arra, hogy

neki jutott a szerencse, a hon határait átlépett pár-
duczos Árpád hadait, megérkezésük első reggelén
üdvözölni s 40 napi pihenésük alkalmával azokat
ölébe fogadni. Hogy Munkács városa létele ez
időtől veszi kezdetét, könnyen feltehető; mert
Béla király Névtelen jegyzője szerint, nevét is
csak az akkor megérkezett magyaroktól nyeré.
Hogy Árpád, illetőleg Álmos bejövetele előtt a
mostani Munkács környékén római gyarmatok
léteztek, kétségtelen; a történelmen kivül élénk
bizonyságot tesznek erről az e vidéken gyakran
felmerülő római fegyverek és érmek, miket a vé-
letlen bérczen és lapályon koronkint felfedez. . . .

Régi térrajzok szerint Munkács, mely jelen-
ben 7000 lakossal bir s a korral lépést tartva, a
müveltség pályáján lankadatlanul előre halad,
csak két század előtt is még eléggé pusztán néze
ki; nemcsak a város, de környéke kezdetleges
alakot viselt. A város egykori kisded utczáin,
szétszórtan, rendetlenül épitett apró lakok állot-
tak, miket posványos, járatlan mocsárok válasz-
tottak el egymástól. A város közepe táján állott
régi alaktalan urasági kastélyt csak távolról vet-
ték körül ala-
csony lak- és

g a z d a s á g i ^— -
épületek, mi- y^-
ket ismét nyu- fft"
gátról, délről
ea ke le t rő l
egészségtelen " •
mocsárok s
rengeteg töl- 1
gyesek köri-
tének.

Idővel ez
mind máskép
fejlődék; a vá-
ros népesedni
s esinosodni
kezdett, ugy,
hogy a har-
czias napok
eltüntével a
beállott béke
áldásdús sza-
kában hosszu
egyenes ut-
czák, s itt-ott
csinos emele-
tes épületek
is keletkeztek,
főleg 1726.-év
óta, midőn az
egykoron Rá-
kóczyak-birta
jószágokat, a
Schőnborn-
B u c h h e i m
grófi család
vévé át.

A harczias
időkben a terjedelmes uradalom hatalmas bir-
tokosai leginkább a közelfekvő várban laktak s
onnan intézek magán- és közügyeiket; mik a
hazának s egyeseknek sokszor nem kis bajt s
hátravetést okozának. — De bizonyos az is,
hogy a Rákóczyak s elődeik a városban levő
régi kastélyban is nem épen gyéren tartózkodtak
s mulattak, mi a város emelésére nem csekély
befolyással volt. A keleti oldalon, a várostól
mintegy félórai távolságban maiglan is látszik a
Pálhegy nevü, hatalmas bort termő szőlők alján
ama nagyszerü, földből emelt két sáncz közé fog-
lalt halastó, mely maiglan is Rákóczytónak nevez-
tetik. (Minthogy íly halastó a közel szentmiklósi
kastély mellett is van, gyanítom, miszerint régi
főuraink nagy kedvelői lehettek a sült halaknak.)

Maga a kastély alacsony, sötét folyosókból
s rendetlenül felosztott lakszobákból álla; az épü-
let alját istállók foglalván el. Feliratok s emlék-
táblák rajta nem találtatnak; de épitészeti modora
régiségét árulja el. . . . Maiglan is mutatják a
kastély jobb szárnyán azon ablakot, melyből 1703.
juniusban a Montecuccoli Herkules vasas lovasai-
tól szorongatott I I . Rákóczy Ferencz hű szá-
zadosa, Majos, a kastély előtti téren megjelent
lovasok kapitányát, gr. Quirini Jánost lelőve s az
ez által okozott zavarban Rákóczy biztosabb me-
nekvését eiszközlé. E helyen, hol a nevezett gróf
elesett, még 1856. évig egy kőből faragott szent
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János-szobor állott; de ez a közlekedést akadá-
lyozván, onnan elmozdittatott.

A régi kastély, — hajdan „fejérház" —
Schönborn grófoktól nyerte uj, képünkön látható
átalakitását; az épület alsó részét képeeett istál-
lókat szobákká változtatták át, mig az emelet,
nagyobb ablakokkal s rendesebb folyosókkal ellá-
tott, ujabb izlésü termeknek adott helyet. Az
egész lak oly karba állíttatott, hogy benne már
1770. II . József és 1852-ben I. Ferencz József,
uralkodó császár s király foglalhata szállást, az
itt gyakran megjelent más tekintélyeket nem is
emiitvén ez alkalommal. Különben a kastély ren-
desen helyet ad az uradalmi főnöknek (prefectus)
8 a fötisztség! hivatalnak. Nem keveset vonnak le
a kastély (s igy a főtér) díszéről is az előtte hosz-
szu sorban álló alacsony boltocskák, miket a mun-
kácsi izraelita kereskedők, kik nem kis számmal
vannak, jó dr on bérelnek ki.

A derék város jelen napjainkban mind inkább
emelkedik s csinosodik, benne évenkint uj-uj di-
szes magán-lakok keletkezvén; a g. e. templom,
mind kül mind bel elrendezésére nézve, egyike a
szebbeknek hazánkban s méltó a megtekintésre;
ellenben a város főterén álló, régi alaku fallal kö-
ritett r. kath. egyház, melynek egyes részein góth
alaku régi csucsos boltozatok és ablakok diszlenek.

vert hagyának el, melynek nyomára napjainkban
is, majd az erdőkben, majd szántás közben a me-
zőben akadnak s már különös alakjuknál fogva
is érdekességgel birnak. Szolyva és Tövisfalva
(Dracsina) közt egy nagy domb jelöli az elhullot-
tak sirját. Tavaly a munkácsi szántóföldeken egy
mély árok ásatása alkalmával egy birtokomba ke-
rült l'/j lábnyi hosszu, sulyos vaskorbácsot talál-
tak, melynek vége gömbös horoggal van ellátva....
Jellemzi e szerszám az akkori barbárkort, mely,
hála Istennek, eltünt s nyomába a civilisatio any-
nyira terjedt, hogy most már vaskorbács nélkül
is lehet az embert — megverni. Igy van ez irva
már az 1530-ban kelt érsekujvári Codexben is, hol
szóról szóra ez áll: „Idők elmúlnak, emberek
megkissebbűlnek, és ki igazat mond, feje betörik fu

Lehoczky Tivadar.

Arany János volt lakása X.-Körösttn,
(1860 elött).

Sokszor hallottuk a panaszt, hogy nem
becsüljük eléggé jeles férfiaink emlékét, s
e tekintetben gyakran állitnak bennünket
párhuzamba más mivelt nemzetekkel. Fel-

hozzák pél-
da gyanánt

I r J S ^ a z angolt, ki
-*• kiolthatlan
_ kegyelettel

ZFl őrzi mai na-

G r ó f S c h ö n b o r n k a s t é l y a M u n k á c s o n

p g g y
költője, Sha-
kespeare la-
kóhelyét ; a
francziát, ki
legnagyobb
nép köl tőjé-
nek Béran-
gernek lak-
szobáját 8
ennek egyes
bútor darab-
j a i t é p e n

kopottan mereng a reje felett eltünt nagy kor
felett; azt itt emliteni sem akarván, hogy a régi
századok szokása szerint a vagyonosb egyének
hült tetemeit most is még a templom udvarán te-
metik el, daczára annak, hogy a hely épen a vá-
ros legnépesebb s legszűkebb terén, a körötte levő
lakházaktól alig nyolcz lépésnyire fekszik

Munkács táját jó bort termő szőlők és gazdag
tölgyes erdők boritják. A dél-keleti oldalon elte-
rülő városi erdőben, közel azon ponthoz, mely
„Királyszéknek" neveztetik (történetét lásd a
m. é. V. U. 24. sz.) tizenegy 4—5 öl átmérőjü s
aránylag magas dombokat láthatni, mik szóhagyo-
mányszerint sátorhelyek. Nézetem szerint azon
időből valók, midőn 1233. évben itt II . András
táborozott. E hely érdemes a megtekintésre; me-
rengésre indítja a látogatót a dombok látása, mik-
től hiában reméli a tudnivágyó vizsgáló, keletke-
zésük homályos eredetét megtudni. Némán állanak
azok, mint a sirhalmok

A régiség eszmelánczolatánál fogva szabad-
jon még egy tárgyat érintenem.

Munkács téréin 1086. évben az uzok vagy
kunok; 1241-ben pedig a tatárok kalandozván,
sőt az elsők Munkács és Szolyva vidékén a ma-
gyaroktól sulyosan megveretvén : azok utjokban
— midőn a krónika szavai szerint ugy szaladtak
ki az országból, mint a kacsák, melyeknek tollat
a karvaly kitépte, — nem kis mennyiségü fegy-

gy
mint az a di-
csöült életé-
ben volt; s
e m i i t i k a
németeket,
a számoa
G o e t h e ,
Schiller —
stb. házakat
s egyéb rá-
jok mutató
emlékeket.

Nálunk,
az igaz, igen

sokáig nem nyilatkozott a kegyeletnek ezen
neme s számos jeleseink földi életének, mü-
ködésének színhelyeit nem őriztük meg az
utókor számára.

Ujabb időben azonban itt is látunk nehány
örvendetes kezdeményt. Kazinczy házát, bir-
tokát megvette a nemzet, önkéntes adako-
zásai filléreiből, s az elhunyt férfiu lakása
környékét diszes emlékcsarnokká emeli,
melyről nem sokára már bövebben szólha-
tunk ; Petőfi szülő- és lakóházát megjelölték
Kis-Kőrösön és Szabadszálláson; N. Szalon-
tán Arany János arczképét a tanácsterem
számára, hol egykor a jegyzői tollat forgatá,
megszerezték, s nevéről egy szöllőskertet
neveztek el; s igy máshonnan is merülnek
fel efféle szép törekvések, melyekről talán
maholnap gyakrabban fogunk tehetni em-
litést.

Jelen közleményünk czélja is, egy ily
emlék megőrizése. Mellékelt képünk azon
igénytelen házat mutatja, melyben Arany
János, jelenleg Pesten élö jeles költőnk, ki-
lencz évig tartózkodott Nagy Körösön, mint
az ottani főiskola irodalomtanára. Nem

szükség egyebet mondanunk e házról, mint
hogy a költő itt irta eddig megjelent költe-
ményeinek legnagyobb és legbecsesebb ré-
szét; e lak volt az ö örömeinek és fájdalma-
inak élete legszebb szakában tanuja. Nem
lesz, a ki ez egyszerü falakat érdek nélkül
tekintse.

Hogy e képet már most, a derék költő
életében, teszszük közzé, azon senki sem fog
csodálkozni. Ennek oka igen egyszerü, az
t. i. mert ezen ház, melyben Arany János la-
kott, most, midőn e sorokat irjuk, többé
már nem létezik. A költő él, de a ház meg-
halálozott. Szomszédjában van ugyan is a
főiskola épülete s miután ennek tovább épi-
tése a mult évben szükségessé vált, nem ma-
radt egyéb hátra, mint e házikót, daczára a
vele összefüggő kedves emlékeknek, földig
lerontani. Az egész lakból most már csak
egy kis szoba maradt meg, melyben az is-
kolaszolga ütött sátort, a többi részek helyét
uj nagyobb épitmény foglalja el.

S épen azért, hogy a ház emléke egészen
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A mi az elsőket illeti : ezeknek megfordított
sorsuk van a fecskékkel; a fecskék Sz. Mihály
napkor mennek el tőlünk s Sz. György napkor
jőnek vissza. — Ezek Sz. Mihály napkor jőnek
hozzánk rengeteg erdeink miatt, hol nemcsak
tűzifát, de seprüágat, fakalán g tekenőfákat is
kapnak. Az erdőnek a mennyi horgas fája van,
mind összevágják, ezekből öblös hurubákat *) ké-
szitnek maguknak és egyetlen szegletes lovuknak,
egy vagy több disznójuknak, s miután azokba
kényelmesen megtelepedtek : vágják, pusztítják a
drága erdő puhafáit, készítik azokból orsójukat,
tekenőjöket, fakalánokat és seprűiket bizonyos
huruba-bérért, mely jóllehet sokkal kevesebb hasz-
not ad, mint a mennyi kárt tesz, de hiában! kény-
telenek vele az udvarok és helységek, mert az
erdőnek nincs oly kelete, használási alkalma, a
milyennek kellene lenni, az erdő-adó pedig felette
nagy. — Ekkor elkészített áruikkal megindulnak
reggel a szomszédfalukba, de leginkább lakó-fa-
lujokba, melyeknek határain 20, 30, 40 hurubában
vannak telepedve, 8 egész estig azokat róják,
járják, egymásnak adva az ajtót, elannyira, hogy
néha nincs olyan óra, melyen czigány ne jőne lá
togatóba kettősivei, hármasával is, ha csak előt-
tök kaput nem zár az ember. Ezek ugyan kárt
nem igen szoktak tenni orzásaikkal, de mégis

el ne pusztuljon, jó lesz azt legalább képben ! nagy terhei a vidéknek a kivált lakó falujoknak
megöröki-
teni a késő
nemzedék ":í3rtw
számára. --3-Z"- =_ —

Alkalom-
szerünek lát-
juk egyut-
t a l , ismé-
telve felszó-
lítani a ma-
gyar közön-
séget s an-
nak minden
egyes tag-
fát, h o g y
azon kegye-
letet, melyet
történelmi
emlékeink
föleleveni-
tése és meg-
bec sülése
körül H ap-
j á i n k b a n
m e g g y Ö-
kerezni lá-
tunk, ne mü-
laszszák el
tanusi tani
mind azon
t á r g y a k
i r á n t , me-
lyekelhunyt
j e l e s e i n k
életviszonyainak közelebb ismertetésére ki-
sebb vagy nagyobb mértékben vonatkoznak.
Ne csak a nemz. Muzeum falai között talál-
juk a felhalmozott ereklyéket, hanem a haza
minden egyes részeiben találkozzunk em-
lékjeleivel azoknak, kik a hazáért „éltek,
haltak."
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Falusi képek Erdélyből.
seprüs-, kalános-czigányok

tolvaj-czigány ok.
es

Többször találkoztunk már a Vasárnapi Uj-
ság népéletet ábrázoló képei között czigányokkal
U- m. vándor, kolompáros, tekenb'vájó, meszelökötb',
vályogvető stb. czigányokkal, és pedig némelyi-
kükkel oly alakban és leírásban, hogy az ember
nemcsak regényes életök módjába, de még sze-
mélyökbe is belé szerethetne. Azonban két, ne-
mét a czigányoknak még nem ismertették e la-
pok. Fájdalom! annál gyakrabban és mindennap
találkozunk velök kivált mi falusiak, a közönséges
életben. Ezek az ugynevezett : seprüs-, kalános-,
hurubás-, vándor-czigányok, és a szintén hurubás,
de állandólag helyt tanyázó, s csakis — mint far-
kas-prédára kijáró, tolvaj-czigányak.

A r a n y J á n o s l a k á s a N . - K ö r ö s ö n .

koldulásaikkal, mert ez az, mely nemcsak őket
kenyérrel, költséggel, de lovaikat, sőt disznóikat
is egy s mással kénytelen kiteleltetni. — Sokszor
megindul egy-egy czigány két seprűvel is, hogy
láttassék valamit árulni, de nem azért, hogy el-
adja, hanem hogy annak szine alatt kapjon vala-
mit. Másszor olyanok is járnak, kik öregségöknél,
nyomorékságuknál fogva semmit sem tudnak ké-
sziteni és árulni, hanem csak a vidéken élődnek;
de néha oly tehetősek is koldulnak, kik a kenye-
ret, puliszkát nem eszik meg, hanem disznóiknak
adják, sőt oly gazdagok is, kiknek sokkal többjök
van, mint azon szegény földmiveséknek, kikhez
koldulni mennek. — Igy eltöltvén a telet, Sz.
György napkor, mikor a fecskék megjöttek e
barna madarak rontják le hurubáikat, pakolják a
lóra purdéikat stb. és szélednek el az országnak
más tájaira, hol minden bokor vagy egy-egy sátor-
lepedő is szállást adhatván, bebarangolják azokat
napszámossággal, vagy télen csinált s magukkal
vitt miveikkel táplálván öveiket, mig ismét az ősz
beállásával visszajőnek előbbi erdős hurubás he-
lyeikre a nép ostorául.

A mi a másik fajt illeti : ezek sokkal vesze-
delmesebbek, mert valóságos életmesterségből űz-
vén a tolvajságot, hasznot nem, csak kárt tesznek
az embereknek. Hurubájokat az erdőfelőli faluvé-

•) Huruba = földbe vájt kunyhó.

gekre készítik, melyek alacsonyak ugyan, de mint
a mezőségi földhuruba-pajtákból, sokszor a leg-
czifrább darvas ökrök jőnek ki : ugy ezen huru-
ba-házakból is oly éptestü, sugár termetü s czifra
öltözetü czigányok és czigánynők, czigány urfiak
és kisasszonyok bujnak ki, hogy ha egy idegen
látná őket, elbámulna csodájában, hogy mit ke-
resnek ez uri emberek itt ezekben az alacsony
lyukakban? Nem rontja, váslalja ezek kezeit ásó,
kapa, sarló, s egyéb munkatevő szerszám, de éke-
sitik sokszor oly arany gyűrűk és órák, milyeket
csak valódi uraknál kellene keresni.

Ha az utczákon megindulnak, azt gondolná
az idegen, kivált ha uri udvar is van a faluban,
hogy azok az udvar urai és úrnői, s csak elbáinul,
midőn meglátja, hogy egy-egy kert alá leülnek
more solito osztozódni, vagy valakit várni.

Történt az is, hogy a helybeli pappal és pap-
néval igen nagy barátságban élvén, mindig egy-
másnál hevertek s innen valamint a parochiában a
czigányokat és czigánynékat igen sokszor nézték
és köszöntötték pap- és papné gyanánt az ide-
genek.

S hogy űzik ezek z*iványságukat ? A férfiak
szerteszéjjel bebarangolják a vidékeket, a vagy
maguk lopnak lovat, vagy átvesznek más tolvaj -
társaiktól, kikkel csaknem az egész országon ke-
resztül összeköttetésben vannak, s azokat külön-

féle távol vá-
sárokra vivén,
mint valami
kozák kapitá-
nyok, eladják.
Mig pedig ez
m e g t ö r t é n -
hetnék, bete-
szik vagy egy
orgazdához,
vagy egy er-
dei kőszikla
barlangba. A
n ő k p e d i g
szorgalmato-
sán kitudakol-
ván valamely
írástudótól a
fcalendáriom-
ból : hol, mi-
kor lesz a va-
sárnapja? oda
szorgalmato-
sán elmennek,
vivén maguk-
kal néha egy-
egy félénkebb
óslótolvajság-
ra alkalmatla-
nabb férfit is
a családból, s
ott sokszor
annyi p é n z t
és p o r t é k á t
összelopnak és
gyüjtenek bi-
zonyos szállá-
saikra , hogy
szekeret fo-

gadnak hazaszállítására; hol aztán a mely dara-
bokra maguk nak szükségök van, meghagyják,
a melyekre nincs, eladják olcsón falusi orgazdáik-
nak. Sokszor megtörténik, hogy a czifra lotteria
jelentést is ellopják 100 vagy 1000 forintos bankó
helyett, s aztán kérdezik a faluban : vajjon meny-
nyis bankó lehet az?

Sokszor a 100 forintos kendőt, ruhát stb.
egy malaczért is eladják, nem tudván annak igaz
árát, — de nekik nem kár, mert ugyis ingyen jött.
Néha jól elverik őket, ha rajtakapják a lopáson,
ugy> hogy betörött fejet s kék foltokat hoznak
haza, de nekik ez nem szégyen. Máskor mind a
férfiakat a lólopásokért,inind a nőket a vásári or-
zásokért tömlöczbe is teszik, de a többi tüstént
kiváltja lopott pénzekkel; kiszabadulván, mester-
ségüket viszont ott kezdik, hol elhagyták vala.

Kosztjok is igen könnyen és regényesen ke-
rül ki ezeknek, mert mikor vásárokból rakodva
haza jőnek, akkor ők a korcsma hősei és ékessé-
gei, hol mindnyájan letelepedvén, bőven esznek
isznak, s még a jó magyar gazdákat is patronu-
silag megvendéglik, s akadnak, kik nemhogy szé-
gyelnék, de szerencs'éjöknek tartják, hogy velök
ehetnek és ihatnak. Másszor ha ezekből a keres-
ményükből kifogynak, tudják ők a mesterséget,
hogy kell egy-egy patakon fel vándorolt ludat, egy
egy udvari kertből kiment pulykát, egy-egy el-
tévedt malaczot, tyúkot megfogni, sőt az erdőben
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«gy-egy bárányt is — néha a szólani nem merő
gazdának vagy pásztornak szemeláttára elviszik a
jószágát s otthon felbálozzák. E műtételökben őket
nem is volna tanácsos gátolni, mert még a nők is
éles kést hordoznak magukkal. — Annyival ke-
vésbbé tanácsos tolvaj-barlangjukba keresgélés
végett bemenni, mert könnyen életéveljátszanék az
ember — a mint ez történt a lótolvajt kereső em-
berrel.

Igy élnek, igy gonoszkodnak ezek már sok
évtől fogva itt, mi annál boszantóbb és botrányo-
sabb, mivel ezek nem ugy élnek, mint a Zöld Mar-
czi, Drágus és Patkó-félék, kik a nagyvilág szeme
elől bujkálva titkos, vagy véletlen reácsapások által
űzik gonoszságaikat, hanem czivilizált körben,
mind a köznépnek, mind a tisztviselőknek szemök
láttára, és pedig anélkül, hogy rendes adót adná-
nak, utcsinálást, s más közterheket hordoznának,
katonáskodnának. A köznép szemeláttára, vagy
azért, mert nemtelen hasznukat találják benne,
osztozván velök vagyonban és aljas ivásban, vagy
pedig gyáva félelemből : nehogy ártsanak nekik.
A tisztviselők előtt többnyire azért, mert hol pa-
nasz nincs, biró sincs.

E két czigány faj némi regényességök mel-
lett valódi ostorai némely falunak. — Ki szabadit
meg minket e gonosztól ? A czivilizátió ? Ugyde
azt hallottam, hogy egykor Oláhországban egy
herczeg falut építtetvén sátoros kóbor czigányai
számára, abba bele is telepitette őket, de mikor
először meglátogatta, a falun kiviüi réten mind
sátor alatt lelte meg, azzal mentvén ezek magukat,
hogy félnek a házakban lakni, nehogy reájuk tör-
jenek. S mikor II. József császár a kolozsvári
purdékat is erővel iskolába vitette, a dádék és
mámék oly veszettül siratták azokat, mintha ölni
vitték volna. A nagy-idai veszedelemtől fogva
nem akarnak katonáskodni, inkább ujjaikat vág-
ják le. A futó buza leveréstői fogva nem akarnak
szántani-vetni, inkább készen sülve kapni a ke-
nyeret, néha a meleg kemenczéből is; tehenet se
tartanak, mióta a megszaporodott forralt tej miatt
szomszédba futván fazékért, mikor visszajöttek,
már akkorra mind elszökött volt az, inkább üres
fazékkal járnak fejeskor, hogy ingyen töltsenek
bele. — Juhot sem tartanak, mióta turó helyett
csak zsendiczével fizetett a bács, s azt is edény
nemlétében a paptól kapott magas tetejű kalap-
nak mind belsőjébe, mind belső gödrébe töltvén,
a forgatva mutogatáskor mind ki ömlött otthon, stb.

Mit csináljunk hát velök ? t. i. nem a Pong-
ráczokkal, Salamonokkal, Muzsikkal, Dávidokkal,
stb., kik a czigányság csepü-vásznába beszőtt
megannyi aranypaszomántosok — hanem e leirt-
takícal? — — A természetbúvárok azt mondják :
Minden állatfajnak vannak bizonyos férgei, még a
czethalnak is. Igy hát ne csodáljuk, ha az emberi-
ségnek is vannak, melyek élődnek rajta.

Jánosfalvi Sándor István.

A nagy-igmándi keserüviz.
Hazánk, eddig ismert áldásos kincsei mellett

legujabban ismét egy becses kincscsel, a nagy-
igmándi keserűvizzel, mutatja be magát a nagy
világnak.

1848-ig hazánkban csak oly keserüvizeink
voltak, melyek a külföldi keserüvizeknek csak
pótlékai gyanánt tartathattak. Ilyenek voltak az
esztergomi keserüvizek, melyek a Szent-Tamás
hegyen szivárogtak, ilyen Baranya vármegyében
a nagy-harsányi, Torontál vármegyében az iván-
dai, Pest vármegyében Budaörs közelében a Csik-
csárdánál levő, Komárom vármegyében pedig
Tatához félórányira fekvő kis-tagyosi keserüviz.
De mind ezek a csehországi két hirhedt püllnai
és saidschützi keserüvizekkel a versenyt nem
győzhették, sőt néhányan enyésző félben vannak,
különösen a kis-tagyosi már „névben él csak, többé
nincs jelen!" — Nem is csoda; eddig ugyanis még
mind'g „nobel" dolog volt a gyógyászat terén a
külföld ásványvizeit ajánlani,habár hazánk földén
sokkal hatékonyabbakat lelheténk(itt van például
Czigelka s hány százan vándorolgatnak Gleichen-
bergbe!); eddig még mindig „finom fogás"' volt
a tehetős betegeket külföldre vándoroltatnunk,
minek költenék pénzöket e kincsdus hazában?
Eddig még mindig ,>nagy tudósság" beismertetése
végett kellett messze vizeket használtatnunk, mert
hát a magunkéinak gyógyhatásait nagy részt nem
is ismertük. Ez való igaz, de mert, nem is voltak
kellőleg vegybontva és megismertetve.

Most — annyi küzdés után valahára! —mégis
már foglalásokat kezd tenni az önérzetes hazai
gyógyászat a gyorsan fejlődő vegytannal karöltve,

s mit csak értékesitni bir e két nevezetes tan a
váró haza és a szenvedők javára itthon, azt szent
kötelességének tartja értékesiteni s a hon fiainak
figyelmét fáradhatlanul irányozni. Ideje is már!

Ez éberségnek, a vizsga figyelemnek, a fel-
költ érdekeltségnek a gyógyászat terén, köszön-
heti a Komárom vármegyében kebelezett, Tatától
két órányira eső Naay-Igmánd községe, közle-
gelőjén ásatott kutvizének ily rövid idő alatti elhi-
resedését. — E kutból ivók különbség nélkül has-
menést kaptak. E változás kiki előtt csakhamar
feltünt, s az elöljáróság igen jó szellemtől indít-
tatva, szakértőt keresett mult 1862-ik évben, ki a
viz vegyi viszonyait földeritse, s csakhamar talált
is Schmidhauer Antal komáromi gyógyszerész Ur-
ban, ki is a nagy-igmándi vizet nagy mennyiségü
kénsav (acidum sulphuricum) és kesreny vagy ke-
serföld (magnesia) tartalma végett kitünö keserü-
viznek ismerte fel, mely végy bontást Molnár János
hites gyógyszerész ur Pesten végrehajtott vegy-
bontása teljesen igazolta.

E pillanattól kezdve a nagy-igmándi keserü-
viz, mint szénsavval (acidum carbonicum) tulnyo-
mólag biró keserüviz, mind az itthoni, mind a
külföldi elsö rangu szénsavas keserüvizek közt
méltán foglal helyet. Méltán mondjuk, mert a végy
bontás és a „betegen tett kisérletek alapján felál-
lított javaslatok szerint" mind a kül- mind a bel-
földi eddig ismert keserüvizek gyógyhatásaival
bir, sőt azokat felül is múlja.

E lapok körén kivül esik e hatalmas ke-
serű-vizünk vegyi alkatrészeit szakszerü rész-
letességgel leirni, csak annyit óhajtunk még itt
átfutólag felemliteni, hogy —• miként Poór tr.,
pesti kórházi első orvos és m. tanár igen helyesen
kiemelé — szilárd alkatrészeire nézve fölülmulja
a nagy-igmándi keserüviz a saidschützi, sedlitzi,
ivándai, felsőalapi és budai keserü vizeket. Kiváló
alkatrészeit teszi a kénsavas kesreny (magnesia
sulphurica) és kénsavas szikeny (glaubersó), me-
lyeknél fogva az epsomi, püllnai, friedrichshalli és
saidschützi keserüvizek lényeges tulajdonságai-
val bir, — szénsavas sóinál és szabad szénsavánál
fogva pedig a marienbadi vizhez közelit.

Ezeket igy tudva, nem mondhatjuk-e tehát,
hogy a nagy-igmándi keserüvizben hazánk ismét
egy irigylendő kincset mutat be a nagy világnak?

Izére nézve a nagy-igmándi ásvány viz kel-
lemesen sóskeserü, különösen előnyös szénsav tar-
talmánál fogva mind bevétele, mind hosszabb
használata a legtöbb rokon keserüvizekénél kel-
lemesebb. Bevétetvén, nemcsak emésztési zavaro-
kat nem okoz, sőt étvágy-gerjesztő utóhatással
bir, s a mérsékelt székürüléseket minden hascsi-
karás s kellemetlen érzések nélkül eszközli.

Használatát illetőleg az elérendő czél és
egyéniségnek megfelelőleg, vagy lefekvéskor egy
teli pohárral veendő, vagy reggelenkint hosszabb
időközben */4 — '/2 poharankint használandó.

Az étrendet ezen viz használata mellett az
egyes betegségekhez képest a kezelő orvos hatá-
rozza meg.

Alig van tehát hathatósb keserüviz a nagy-
igmándinál, és mégis mikor fog, vagy fog-e valaha
a hir kifelé méltó lenni gyógyhatásához ?

Nem fognak-e sokan, igen sokan, még min-
dig az előítélet és roszakarat akadékoskodó hinárai
közt uszni, előbbre állitván a külföldi vizeket a
belföldieknél?

Amagyar orvosok bizonynyal tudni fogják kö-
telességüket e keserüviz irányában, nem is emiit-
vén a nemzetgazdászat érdeket, a gyógyjavalati,
egészség-helyreállítási szempontok mellett.

A külföldnek pedig szives előzékenységgel
fogunk szolgálni mindig, már csak csupa viszo-
nyosságból is, hiszen oly régen s oly adagokban
nyujtotta s még most is nyujtja számunkra a ke-
serü-vizeket, melyeket mi jó drágán mégis fize-
tünk, hogy egy hamarjában vissza sem szolgáltat-
hatjuk, oly sok volt már az a „keserű-pohár!"— H.

bár egyszerü magyarázata az, hogy norvég utle-
véllel utaztam, mely egy lengyel és 18 éves
fia nevére szólt. Bajtársaim mindegyike öregebb
volt mint én, igy tehát közőlük nem ujonezozhat-
tam a 18 éves fiut; Pustowojtow k. a. ajánlkozott
erre, s én elfogadtam a szintoly sulyos, mint ha-
zafiui önfeláldozást. A mint a vámházhoz értem, s
útlevelemet láttainozásra átadám, több oldalról
hallottam nevemet emliteni, miből természetesen
rögtön gyanitám. hogy árulás van a dologban.
Hogy ki volt az áruló, abban alig kétkedhetem. A
lengyel ügynek legtöbbet az orosz, porosz és
Mieroszlavszki ügynökei ártottak." — E névre
Langiewicz nagy sulyt fektetett, s mig kimondta,
szeme szikrázott. Mieroszlavszki hiúsága, csekély
tehetségei és gyávaságáról sokat beszélt, mig Pus-
towojtovvra került a sor, kiről igy nyilatkozott:
,,E leánykát kalandornőnek törekedtek feltüntetni,
és rovására több mesét és adomát faragtak. Tá-
boromban kellett volna lennie, hogy lássa, minő
tisztelettel viseltetett mindenki iránta. A tábori
életben nem igen válogatják a szót, de a hol Pus-
towojtow k. a. megjelent, a legdurvább katona is
bünnek tartotta volna, a nő jelenlétét nem tisztelni.
Ez pedig nem történt valami titkos utasitás szerint,
hanem ösztönszerüleg, a becsület szülte a becsülte-
tést. Pustowojtow k. a. egyszerü, legjobb honleány
és a legderekabb katona. Hadsegédemnek neve-
zik, pedig nem az én, hanem Czachoroszki tbnok.,
egy régi katonának volt segéde, kinek gyermeke
és neje van, s bátor kísérőjét ugy szerette, mint
gyermekét." — A hirt, hogy emlékiratokat irná,
Langiewicz e szavakkal czáfolta meg : „Nem aka-
rok fél munkát végezni. Az igazságot még nem
nyilvánithatnám anélkül, hogy a felkelésnek ártsak;
személyem kiemelése végett pedig e hiúságra nem
vágyódom."

Vizkészlet a növényekben. Amerika erdeiben
a felfutó vagy kacsnövények közt különösen a
Párra silvestre az, mely a benne foglalt nagy víz-
mennyiség által csodálkozásunkat vonja magára,
A mint dr. Pablo de Llave egy botanikai kirándu-
lás alkalmával, az erdővel fedett hegyek közt
időznék, és pedig épen márcziusban, az év legszá-
razabb és legforróbb havában, a magával vitt ivó
viz elfogyott, és a botanikus az őt gyötrő szomju-
ság és tikkasztó hőség miatt ugy elgyengült, hogy
egy lépést sem tehete tovább. Kísérői közöl egyik,

j ki épen ezen tájékról való volt, a Párra növény
nedvét ajánlá neki szomja csillapitására, és azon-
nal munkához is fogott. Egy kar vastagságú Par-
raról, mely szép kanyarulatokban folyt át egyik
fáról a másikra, mintegy három láb hosszu dara-
bot levágott és azt egy lopótök szája fölé tartotta,
melybe tölcsérkép egy összegöngyölt falevelet al-
kalmazott. A fából valóban nagy mennyiségü viz
folyt ki, és ezen experimentum kétszeri ismétlése
után a lopótök egészen megtelt. A szomjas tudós
csak szemeivel nyelte ezen sajátságos italt, de
nem igen merte azt meginni. Kisérője ezen vona-
kodást észrevéve, kivevé kezéből a lopótököt és
jót hajtott belőle, s azután megint átadá azt a
szomjas Pablonak. Erre ez is jót hajtott a lopó-
tökből és a benne levő vizet igen jónak találta.
Ezen ital valóban fris és tiszta is volt, minden
kellemetlen iz nélkül. Ezután az egész expeditio
alatt nem használtak más vizet, mint ezt. Dr.B.L,

i-i;;

Egyveleg.
** (Langievicz jellemzésére) érdekes adatokat

nyujt egy tárczalevelező, ki Tischnovitzban Lan-
gieviczczel együtt ebédelvén, annak saját szájából
a következőket hallotta : „Osztrák határra való
átlépésem — szólt Langievicz — többfélekép
magyaráztatott; igazi okát csak a jövő deríti ki.
Hogy nem csatavesztés kényszeritett erre, már
tudva van; az igazi indok nem az én titkom, de
napvilágra jön, a mint a véres dráma véget ér.
Mint ön is tudja, nehány bajtársammal átcsolna-
káztam a Visztulán. Hogy Pustowojtow k. a. ve-
lem utazott, sok regényes találgatásra adott okot,

Villany-kifejlődés egy üvegfonodában, Glas-
gowban. Nem sok ideje annak, hogy a glasgowi
üvegfonodában a munkások heves villanyütések és
szikrák által ijesztettek meg, midőn a gépet meg-
érintették. A dolog ezen fonó-gyár sajátságos
szerkezetéből magyarázható meg. A fonoda szer-
kezete ugyanis több egymás felett elterülő pad-
lásból áll, melyek asphalttal vannak bevonva és
melyeken a vaslemezeken megerősitett gépek nyu-
gosznak. A gyár fedele egy sor vasoszlop által
van megtámasztva, melyek a padlásokon keresztül
vannak vonva és a földön nyugosznak, és melyek
az asphalttal való bevonás miatt a gépektől meg-
lehetősen elszigetelt állapotban vannak. A müködő
erő bizonyos dobok által idéztetik elő, melyek a
gyárépület falain megerősitett és oldalgerendák
által a vasoszlopokkal összeköttetésben levő pol-
ezokon nyugosznak. A gépek bőrből vagy gutta-
perchából készitett szíjak által hozatnak mozgásba.
Eszerint a gyár mindenik padlása egy nagy vil-
lanygépnek tekintendő : a vaslemezek a fővezetőt
(főconductort,) a dobok és szijak pedig a villany-
élesztő közegeket helyettesitvén. íly körülmények
között természetesen nagyon jelentékeny villany-
folyam fejlődik ki, melynek a munkásokra kelle-
metlenül kell hatnia. Dr. B. L.

Egyház és iskola.
** (Uj alapitvány.) Kubányi Simon és Laczay

József gyógyszerész urak, életök fogytáig, külön
külön 50 ftot. felajánlva, a m. kir. egyetemnél
100 ft. évi ösztöndijat alapitották, másodéves or-
vosnövendékek számára.

— (Nemeslelküség a, népnevelés terén.) La-
jos-Komáromból irják : Márt. 29-én tartottuk meg
az ág. ev. népiskolai vizsgát. A növendékek fele-
letei iránt senki sem viseltetett nagyobb érdekelt-
séggel, mint gyülekezetünknek fő- és alinspectora,
t. Matkovich Tivadar és Bélák István urak. A fő-
inspector ur megjutalmazott csaknem minden nö-
vendéket. Hogy azonban mind a fő-, mind az alin-
sspector urnak buzgalmát a nevelés ügye iránt még
jobban jellemezzem, megemlitem azt is, hogy ők
18 darab aranyat tüzték ki ösztöndíjul három évre
olyformán, hogy évenkint 6 arany osztassék ki
azon hat jó magaviseletü gyermek közt, kik a föld-
rajzban és Magyarország történetében kitűnnek.
Ezen ösztöndíj elnyerésére három ajku (magyar
német s tót) gyermekeink egyformán vannak fel-
jogosítva. A mely gyülekezetnek ilyen felügyelői
vannak, az szerencsésnek mondhatja magát. M- J•

** (A nagy-kun-kar czagi állomásra) egyhan-
gulag Könyves Tóth Mihály, hajdan debreczeni
lelkészt, választották meg.

** (A bukaresti prot. egyház alapkő-letétele)
nagy ünnepélylyel ment végbe, a mennyiben ezt
inagaa fejedelemmé eszközölte. Koós székely szár-
mazásu ref. lelkész magyar alkalmi beszédet tar-
tott, Neumeiszter pedig német nyelven szónokolt.
Jelen volt ez ünnepélyen Ausztria képviselője, b.
Éder, egész személyzetével, kihez a fejedelemné a
következő szavakat intézte : „Boldognak érzem
magamat, midőn az evang, reform, község által
az Isten dicsőítésére fölszentelt egyik templom
alapkövét letenni szerencsés valék. Egyszersmind
mély megelégedéssel tapasztalom Románia föld-
jén szaporodni azon intézeteket, melyek a szenve-
dőknek vigaszt és segélyt nyujthatnak."

Ipar, gazdaság, kereskedés.
/• (A pesti dunai rakpart épitésére) a kaszinó

épülettől a görög templomig, 350 ölnyi hosszan, a
várostanács javaslata szerint, a helytartóság már
megadta az engedélyt. E czélból a város a feldu-
nasor rakpartja által nyert két négyszöget, 8 ház-
telekre, legközelebb árverés alá bocsátja. A terve-
zett aldunasori rakpart által nyert téren egy uj
házsor épül, de a kereskedelmi épület s a Ferdi-
nandi-ház, a redout és a görög templom homlok-
zatai a Dunára szabadon hagyatnak, és a térek ez
épületek előtt sétánynyá alakittatnak át.

— '(Székely-pogácsa). A jóizü magyaros sü-
temények kedvelőit figyelmeztetjük, hogy egy
idő óta egy, nálunk még eddigelé ismeretlen süte-
mény vonja magára a figyelmet, mely egy, Pesten
lakó s a Székelyföldről származó derék magyar
gazdasszony kezéből kerül a piaczra. Ez az u. n.
székely-pogácsa, eredeti alakjában. Megkósto-
lás végett ajánljuk pesti háztartásaink figyel-
mébe. Kapható kisebb nagyobb adagokban Pesten
Schmidt ur füszerkereskedésében (uriutcza és ba-
ráttér sarkán) és Molnár ur füszerkereskedésében
(a városháztéren).

x* (Allatkiállitás és lóverseny Csabán.) A
békésmegyei gazdasági egylet e hó 9-én tartott
választmányi ülésében, ez évi május 3-ik és 4-ik
napjára, Csabán allatkiállitás és lóverseny tartá-
sát rendelé el; a még itt-ott mutatkozó marhavész
miatt azonban, a szarvasmarha kizárásával, csak
ló-, sertés- és juh-kiállitás leend. A lóverseny má-
jus 3-ikán délután lesz a csabai gyepen. Az álla-
tok megbirálása és a díjkiosztás 4-dikére van ha-
tározva. Ez alkalommal 3-kán délelőtt a kaszinó
termében, egyesületi közgyülést is fognak tartani.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) törv. és

történettudományi osztályának e hó 13-án tartott
ülésében Pauler T. olvasta fel Bartal György ér-
tekezését „Plutarchus Nagy Sándora es a vele
egykoru scythákról", melyben történeti adatokkal
s a klassikus Írókból vett idézetekkel bizonyit-
gatta a seytha és hun nép közti faj rokonságot;
végül kikéi azon balvélemény ellen, mintha Nagy
Sándor a seythákat leigázta volna. Ezután Hun-
falvy János „A tiszaszabályozás lehető következ-
ményeiről" értekezett, s Kerner német tanár erre
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vonatkozó művét ismertette. Kerner 5 évig lakva
hazánkban, ismeri a viszonyokat. A tisza-szabá-
lyozást, melylyel 300 D métföld tétetik képessé a
termelésre, Európa egyik legnagyobbszerü ily-
nemü munkálatának nevezi. Szerinte a posványok
kiszárításával növekedni fog a nyári hőmérsék s
kevesbedni az eső, mi a föld termékenységére ter-
mészetesen káros befolyással lenne. Ezen káros
következmények elkerülésére vízvezetési csator-
nák, czélszerü öntözési intézkedések, a viszonyok-
hoz alkalmazott földmivelési nemek, fatenyésztés
életbeléptetését javasolja. — Végül a titkár jelen-
tette, hogy b. Prokesch Osten Konstantinápolyból
kitünő levelet intézett külföldi taggá választásá-
ért, hogy Blumeczki elhunyt tag fölött Wenzel
Gr. fog közelebbről emlékbeszédet tartani.

** (A magyar biztositó-társaság) szép eljárá-
sáról ismét egy adatot közlünk. Egy budai polgár,
kit a lovak elragadtak, s kocsijából kiesvén, agy-
velőrázkodásban 12 óra alatt meghalt, az intézet-
nél 2000 fcig volt biztositva; s noha csak az első
évnegyed dija volt lefizetve, az elhunytnak özve-
gye az egész összeget megkapta.

** (A pesti takarékpénztár.) ápr. 11-ikén
tartotta közgyülését. Az előterjesztett igazgatói
jelentés szerint az intézet állása a mxúL évben
csak szilárdult, s az üzleti eredmény a részvénye-
seket teljesen kielégitette. Ugyanis a forgalmi
tőke 22,969,956 ft, 4 kr; kezelési tőke 11,678,936
ft. 91 kr; betétei 20,084fél által 10,410,565 ft. 62
kr; kivétel 21,477 fél által 8,014,974 ft. 44 kr.
volt. — A rendelkezés alatti tőkéből elhelyezve
volt : leszámitott váltókon 4,300,088 ft. 47 kr. ál-
lam- és hitelpapirokon 381,427 ft. 60 kr. ingatlan
javakra 6,609,016 ft. 53 kr. Hogy az intézettől
nyert kölcsön jótékonyságát minő osztályok él-
vezték, az elhelyezett tőkék részletes kimutatásá-
ból látható, mely szerint leszámitott váltókon el-
helyezve van : kereskedőknél 1,450,451 ft. 48 kr.,
— iparosoknál 1,032,782 ft. 72 kr., — földbir-
tokosoknál 1,354,832 ft., — háztulajdonosoknál
632,832 ft., — irók és művészeknél 28,409 ft., —
A mult évi forgalom 87,286 ft. 16 kr. tiszta jöve-
delmet hozott, melyből 9,300 ft. jótékony czélokra
lőn felajánlva, s annak fölosztása következőleg dön-
tetett el : a) mindenekelőtt betudandó ez összegbe
azon 1000 ft., melyet a választmány m. é. február
11-én az árvíz által károsult hazai lakosok felse-
géléséreutalványozott 1000 ft., valamint a solmári
tűzkárvallottak felsegélésére dec. 19-én utalvá-
nyozott és kifizetett 300 ft., b) a pesti árvaleány-
intezet javára 500 ft., c) a pesti evang, árva-inté-
zetnek 300 ft., d) a pesti nőegyletnek 200 ft., e)
a pesti bölcsődének 100 ft., f) a pesti főreáltano-
dában szegény tanulóknak tanszerekkel segélye-
zésére létesült alapitványhoz 400 ft., g) a magy.
nemz. szinháznak gr. Károlyi György ur által
kezelt pénzalapjához 500 ft., h) a nemz. muzeum
madár-gyüjtemény-termének teljes felszereléséhez
a még hiányzó 1000 ft., i) a váczi siket-némák
intézetének 200 ft., k) a pesti vak-intézetnél ala-
kitandó ápoldapénz alapjához 500 ft., 1) a pest
lipótvárosi templom épitésére 500 ft., m) a pesti
evangelikus gymnasiumnak 500 ft., n) a pesti
reform, gymnasiumnak 500 ft., o) a pesti hangász-
egyletnek, a szavalati tanszék alapjához 200 ft.,
p) a pesti keresk, főiskolának 400 ft., q) az irói
segélyegyletnek alapitványkép 200 ft., r) a pesti
Josefinum árva intézetnek 200 ft., s)a pesti gyer-
mek kórháznak 400 ft., t) a pesti keresked. kór-
háznak 200 ft., u) a pesti izraelita kórháznak 300
ft., x) a pesti joghallgatókat segélyző-egyletnek
100 ft., y) a pesti orvos növendékeket segélyző-
egyletnek 100 ft., z) a pesti ferencziek tornya épi-
tésére 100 ft., aa) a pesti közös temető szépitésére
200 ft.,' bb) az aradi n. e. óhitü-román templom
épitésére 100 ft., cc) a magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók pénzalapjához 200 ft., dd) a Buda-
Pesten felállítandó tüzoltó egylet alakítására 100
ft., összesen. 9,300 ft.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzhalál.) Egy csongrádi tanyán egy ki-

lencz éves leányka, több kis barátnőjével a mezőn
tüzet gyújtván, a tűz ruhájába kapott, s annyira
összeégett, hogy sebeiben nehány nap mulva
meghalt.

** (Tüzvész.) Pécskán, a napokban 13 lakház,
s 32 kisebb-nagyobb épület lett a lángok marta-
léka. Biztositva egyetlen sem volt. A kár közel
12000 ft. Segélygyüjtés végett aláírások folynak.

** (Szerencsétlenségek hete Komáromban.)
Mint a „ P . N." irja, a mult héten Komáromban
egymást érte a szerencsétlenség. Kétszer volt
tűz, és 5 házat elhamvasztott. Két katona főbe
lőtte magát, egy nő a Vágba ugrott, s bele is
fult, egy másik nő szintén vizbe ugrott, de élve
kifogták. Még ezzel nincs vége : a „kúrián" egy
ember fölakasztással vetett véget életének. Egy
jó módú leány pedig önszülötte gyermekét álsze-
méremből megfojtotta és elásta, de a holttestet
megtalálták. Most az anya törvényszék előtt áll.

Mi ujság?
i ••«

** (Pestváros hatósága) egyik közelebbi ülé-
sében elhatározta, hogy az uj országbíró, gr. An-
drássy György ő nmgát feliratilag üdvözli, s a
mint Pestre jőn, nála testületileg tisztelegni fog.

** (Kövér Lajos temetése) e hó 14-én délután
történt meg. A halottas háznál nagy számmal
összesereglett gyülekezet kifejezése volt azon köz-
becsülésnek, melyben a megboldogult iró része-
sült. Koporsóját pályatársai emelték a mennyeze-
tes hatfogatu gyászszekérre s ugyanezek vitték a
fáklyákat is. A gyászmenet a nemzeti szinház
előtt megállapodva, a koporsót a kath. egyház
szertartása szerint, másodszor itt szentelték be.
Ezután tovább haladt a kerepesi-ut melletti te-
metőbe, hol a hamvakat az örök nyugalomnak ad-
ták át.

** (Szent-háromság-szobor Pesten.) Azon di-
szes szent-háromság-szobor, melynek rajzát s is-
mertetését lapunk mult évi 45-dik száma hozta,
Halbig bécsi szobrásznál már elkészült, s szent-
háromság vasárnapján, május 31-én fogják le-
leplezni. A szobor, talapzat nélkül 10 öl magas.
Az alakok karrarai márványból, egyéb része pe-
dig magyarországi terméskőből készült. Érette
Halbig 18,000 ftot kapott. Fölállítása és talapzata
körülbelől 6000 ftba kerül. Szobrokban szegény
városunknak nagy disze leend. Ugy tudjuk, hogy a
belvárosi plébánia terén lesz fölállitva, holott e
czélra a városháztér, — fővárosunk ez egyik leg-
főbb tere, — mind szépsége, mind fontossága
miatt alkalmasabb lett volna. Ha már megvan,
állítsuk a legillőbb helyre; eldugni kár!

** (A nemzeti szinház uj primadonnája,) Ca-
rina, már megérkezett s e hó 23-ikán„ a „Huge-
nottákban" lép föl először.

** (Lesz tenoristánk, ha — — ) Stéger nem-
sokára Pestre érkezik, s mint a „Sz. L." jelenti,
a nemz. szinház reményli őt állandó tagul meg-
nyerhetni, feltéve, hogy a müvész követelései a
szinház pénzerejéhez lesznek alkalmazva. Az igaz-
gatóság különben áldozatoktól sem fog vonakodni.

** (A ,,Kübeku romjai) már ki vannak emelve
a viz alól. Mult vasárnap szállitotta egy gőzös az
ó-budai kikötőbe, mozsárdörgések s a promontori
lakosság örömujjongatásai között. A Kübek ki-
emelése, 6 heten és 4 napon át, naponkint 150
munkást vett igénybe.

** (A husvéti öntözködésektöl,) — melyet némely
vidéken nagyon is durva módon szotak alkalmazni,
a legközelebbi ünnepen egy apa, beteg leányát
meg akarván ótalmazni, szomoru áldozatul esett.
A „S/'-nek irják, hogy Zsember faluban, Hont-
megyében egy 18 éves fiatal juhászbojtár félré-
szegen beront juhász gazdájához, ennek leányát
megöntözendő. Az apa elébe állt, tiltakozott az
öntözés ellen, mert a leány beteg, s az öntözés
neki megártana. Az ittas bojtár nem tágítván,
huzalkodás támadt a gazda s bojtár közt, miköz-
ben a bojtár kivonva bicskáját, ugy halántékon
szurta a juhászgazdát, hogy ez azonnal szörnyet
halt. A tettes most a megye börtönében várja
büntetését.

f%.y p lapunk) az „Ország", réaz-
véthiány miatt megszünt. Voit tulajdonosa Pom-
péry János, lapja mult csütörtöki számában ér-
tesiti előfizetőit, hogy kárpótlásul, a „Hont"
vagy a „Pesti Naplót" szabadon választhatják,
vagy pedig pénzöket kapják vissza.

** (Reményi Olaszországban.)Eeméríji olasz-
országi kőrútjában a tetszés minden nemében ré-
szesül. Jelenleg Turinban tartózkodik, hol először
azon hangversenyben lépett fel, melyet nem rég a
turini hölgyek a lengyelek javára rendeztek s mely-
ben csak a legnagyobb müvészek vettek részt.
Turinból Genuába és Florenczbe fog utazni.

** (Uj zenemü.) Rózsavölgyi műkereskedésé-
ben „Van neki, van neki, van" ismert népdal je-
lent meg. Kezdő zongorázók számára négy kézre
alkalmazta Szénfy Gusztáv. Ara 50 kr.
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** (Giczey Samu ügyvéd), mint a feloszlott
„magyar kereskedelmi társaság" vagyonkezelője,
utoljára szólitja fel a jogosítottakat, hogy illető-
ségeiket nála (Pesten, 2 sas utcza 3. sz. a.) f. évi
juluis 1 BŐ napjáig annál bizonyosabban fölvegyék,
mert ezen utolsó határidő elteltével ő a kezén levö
pénzt birói kezekhez, az iratokat pedig a nemzeti
muzeumba fogja adni, 8 további számadással,
avvagy felelősséggel nem tartozik.

** (A pesti homöopatha orvosok,) kiket 1847
óta az időviszonyok egymástól távol tartottak, e hó
10-én, mint Hahnemann születése napján, gyüle-
kezetet tartottak, melyben elhatározták, hogy
azon tudománynak, melyet követnek, felsőbb en-
degély kinyerése mellett egyesülés által testületi
alakot szerezzenek. A tisztes veterán dr. Balogh
elnökölt. Szentkirályi Mór előterjesztette a kér-
déseket, melyeknek megvitatását a homöopathia
érdekében szükségesnek látták. A homöopathiai
egylet czéljai és eszközei fölött tartott rövid vita-
tás után, választmány neveztetett ki a szabályok
iránti javaslat kidolgozására. Az értekezletet va-
csora fejezte be, melynél az első poharat dr.
Argenty Döme emelte, a halhatatlan Hahnemann
emlékezetére.

•* (Megtalált holttest.) Xehány hónappal eze-
lőtt, a vácziuton épülő egyik ház faláról egy lezu-
hant kő agyonütött egy napszámost. Az építést
vezető kőmives-pallér, nehogy kérdőre vonják,
még azon az estén nyomtalan eltünt. A napokban
egy férfi holttestét vonták ki a Dunából, melyben
az eltünt pallérra ismertek. A testen látszott, hogy
sokáig volt a viz alatt. Hihetőleg a büntetéstőli
félelmében lett öngyilkossá.

** (A gyüjtők királya) Egy joghallgató Eger-
ben, a „Mátrá"-ra 120 előfizetőt gyüjtött, miért
az emlitett lap elnevezte őt a gyüjtők királyának.

** (Izidora dalaiból.) Kolozsvártt, az ottani
nőegylet javára egy füzetkét sajtó alá rendeznek.

** (Hauser Miska hegedümüvész) hazánkfiát,
legutóbbi európai körutja alkalmával, Olaszor-
szágban Viktor Emánuel a „György-rend"-del
diazitette föl.

** (Korcsmai verekedés.) P. Szoláthon, a ga-
rázda fiatalság, ünnep másodnapján, véres vere-
kedésben adott bárdolatlanságáról szégyenbizo-
nyitványt. Többen jelentékenyen megsebesültek,
sőt a rend helyreállítása végett oda siető birót és
törvénybirót is annyira összeverték, hogy fölgyó-
gyulásukhoz kevés a remény. A hatóság többeket
elfogatott s bekisértetett. Mint mondják, a legna-
gyobb hősök szabadságos katonák voltak.

** (Elszabadult vágómarha.) A nagyváradi
mészárosok gondatlansága miatt az ottani vágó-
hidról egy tehén elszabadulván, nagy botrányt
okozott; ugyanis két szelindek által üldöztetve, a
különben is igen népes sz. László-téren keresztül,
egyenesen a „fekete sas" kávéházba rontott. Itt
a szelindekek földre teritették, s a vérében fet-
rengő szegény párát, a kávéházi cselédség csak
nagy nehezen tudta a mardosó ebek fogai közöl
kiszabaditani s a kávéházból kivezetni. Ugyanott
a mult hónapban is egy ehhez hasonló eset tör-
tént, midőn a szelindekek által mardosott tehén
egy kereskedő boltjába menekült. E botrányos
állatkinzás és könnyen előfordulható szerencsét-
lenség meggátlására a ,,B—r" méltán hivja fel a
városi rendőrség figyelmét.

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett :

1) A szatmármegyei Jánosi helység leégett
temploma fölépítésére : Kassáról többen Csorba
Irén által 9 ft. 60 kr.

2) A biharmegyei Széplak és Kisháza fiók-
egyházak magyar iskolája fölsegitésére : Kassáról
többen Csorba lrén által 19 ft. 20 kr.

(A fentebbi két összeghez járultak : Bárczay Ödön 2 ft.,
Bárczay Dániel 1 ft., Czitó Dániel 1 ft., Glós Ernőné 1 ft.,
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Török Zsuzsanna 1 ft, Juhász Mihály 1 ft, Bárczay József
2 ft, N. N. 50 kr., Spielmann József 1 ft., Dendely Károly
50 kr., Koch L. 1 ft., Egy valaki 30 kr., Bárczay Albert
2 ft,Meskó Sándorl ft., Ferenczy József 1 ft, Bakos János
1 ft., Bosnyák György 20 kr., Komjáthy Lőrincz 40 kr.,
Hammerberg László 1 ft, M. Tschida 1 ft., Sugár Jakab
1 ft., Rothmann Manó40 kr.. Burger Jakab 60 kr.,Frölich
Károly 2 ft., Elischer Károly 1 ft., Selmeczy Géza 1 ft.,
Hajdu Dániel 1 ft., Csorba Károly 2 ft. Összesen 28 ft,
80 kr. Gyűjtő Csorba Irén Kassán)

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 10. „Borgia Lucretia" opera 3

felv. Donizettitől. Láng Paulina és Bodorfi Henrik
szerződött tagok először léptek föl, és kedvezőleg
fogadtattak.

Szombat, ápr. l l . „A szerelmes ördög." Ballet
5 felv. Couqui k. a., a vendég tánczművésznő (ki-
ről a minap, haragunk nagy voltában, azt irtuk,
hogy énekelt,) e föllépése által ujabb vonzerőt és
művészi bájt tanusitott. A ház egészen megtelt s
a tapsnak vége hossza nem volt.

Vasárnap, ápr. 12. ,.Liliomfiu, népszinmű 3
felv. Szigligetitől. Sokkal jobban mulattunk, mint
ha a „Kártyavetőnőt" adták volna, a mely közbe-
jött akadályok miatt elmaradt.

Hétfő, ápr. 13. „A szerelmes ördög." Ballet 5
felvonásban.

Kedd, ápr. 14. „Az utolsó levél" Vigj. 3 felv.
Szerda, ápr. 15. „Gizella." Ballet 2 felv.
Csütörtök, ápr. 16. „A kunok" Opera 4 felv.

Rabatinszky Mari, uj szerződött tag föllépteül.

Budai népszinház.
Ápr. 10. „Gyertyatartó" és „Fél az örömtől."

1 felvonásos franczia vígjátékok. Mindkettőben
B. Apraxin Julia szerepelt. Az előadás jövedelme
a Lisznyai árvák javáras a balaton-füredi szinház
épitésére volt szánva.

Ápr. l l . „Daphnis és Chloe" és „A dajka."
1 felvonásos operettek. Az elsőben a pásztort
Rudan Józsa k. a. adta. Tiszta szép hangja, ki-
vált a mélyebb helyeken, kedves benyomásu; csu-
pán játékába ajánlunk nagyobb hajlékonyságot.

Ápr. 12. „Dunanan apó és fia utazása." Ope-
rette 3 felv. Offenbachtól.

Ápr. 13. „A vén bakancsos és fia a huszár."
Népszinmű 3 felvonásban. Szigetitől. Felvonás
közben Petropolis a kaucsuk ember lépett föl.

Ápr. 14. „Stern Izsák." Énekes vigj. 3 felv.
Petropolis mutatványaival

Ápr. 15 „Dunanan apó és fia utazása." Ez-
uttal 32-edszer, teli ház előtt.

Ápr. 16. „Robin orvos." Vigjáték.

Szerkesztői mondanivaló.
6547. H. M. Vásárhely. F. I. A névcsere tévedésből

történhetett. A könyvcsomag önt illeti s azon könyveket
tartalmazza, melyeket ön általunk kivánt s mi az illető he-
lyen megrendeltünk. Fogadja szivesen.

6548. Hamburg. F. A. Igen kár, hogy Badeker ur
csak a kanizsa-pesti vasutvonalat ismeri hazánk dunántuli
szép részéből saját tapasztalása után, s igy az egész világ
kezén forgó hires utazási kézikönyvének legujabb kiadása
ismét hiányos lesz a rólunk szóló adatokban. Az igen elis-
merésre méltó, hogy ön figyelmeztetése folytán most a
szerző késznek nyilatkozik, a hiányokat pótolni. Örömmel
olvastuk a velünk is közlött sorokat. A mennyire tőlünk te-
lik, szivesen segitjük elő szándékait. B. Füredet illetőleg
legczélszerübb volna, magához a fürdő igazgatóságához
fordulni, mely saját érdekében bizonyosan sietni fog a ki-
vánt adatokat önnel közleni, hogy Badekernek minden
európai tourista kezén megforduló uti kalauzában megje-
lenjenek. Egyszerü statistikai és ethnographiai adatokra
van szükség, melyeket az eredeti forrásból meríthetni leg-
hivebben.

6549. V. 1 —tó. K. J. Örömmel olvastuk a folytatást
is. Döczögnek ugyan a rimek, de hisz ilyenkor „inter po-
cula" nem is rimre néz az ember, hanem a szivre s jó indu-
latra. Tartsa meg az ég sokáig o vigadni tudó jó kedvet!

6550. II.-Náiiás. P. L. A mint látja ön, elég gyorsak
voltunk. A többi következni fog.

6551. Lőcse. T. J . Sok a baj. V. urról nem tudja
senki, hol tartózkodik; a neki szánt levél itt lesz tán még
3 hónap mulva is. J. urat féléve nem láttuk, tehát nemis
szólottunk vele a vállalatról. Magunk nem érünk rá. „Kis
hivatalocska nincs." Kilátás sincs rá. Jobb onnan nem
mozdulni.

6552. Kasperek halála. A tárgy eléggé érdemes
volna egy vig költői elbeszélésre, annyival inkább, mert
történelmi háttérrel bir, de nem oly sértö pongyolaságban
és szükségtelen szélességben, mint ön bemutatja. Ez nem
költői nyelv és előadás, hanem egyszerü utczai beszélgetés.

6558. Ungvár. T. F. A töredéket élvezettel olvastuk
s teljesen méltányoljuk a sikerült fordítást, s a nehézsége-
ket, melyeket le kellett küzdeni. Miután azonban lapunk
ilynemü forditási töredékeket nem közöl, átadtuk a müvet
egy másik vállalatnak, melynek irányával ilynemü közle-
mények inkább megférnek. Nemsokára innen várhatja ön
egy példány átküldését. „Don Carlos"-t tudtunkra Kel-
menfy forditá magyarra, de e forditásra már nem emlék-
szünk. Ugy hiszszük, hogy egy másik nagyon elkelne.
Mult évben kiadónk nagyon keresett vállalkozót épen e
munkára, talán most is keresi. Megkérdezzük, s tudtára
adjuk önnek.

SAKKJÁTÉK.
173-ik számu feladvány. — Bankos K á r o l y t ó l

(Kun-Szent-Miklóson).
Sötét.

• isiSi Ml
a b e d e f g

Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 168-dik számu feladvány megfejtése.
(Novotnytól.)

Világos. Sötét.
H c 7 — a 8 f 7 — e 6:
H a 8 - b 6 e 6 — d 5
H c 2 — e 1 f K d 3 — e 3

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly — Parabutyban : Roth-
feld József. — Egerben : Tilkovszky F.

Rövid értesítés. Többek kivánatára sakkjeleink ma-
gyarázatát ismételve ide igtatjuk.

= Király (Köni£
V = Vezér (Dame).
B = Bástya (Thurm).
F = Futár (Laufer).
H = Huszár (Springer).
0—0 = Elsánczolás (Ro-

chade) a Királyszárnyra.

0 - 0 - 0 = Elsánczolás a
Vezérszárnyra.
: = Ütés.
t = Sakk.

1 1 = Kettős sakk.
: f = Ütés és sakk.
j - = Mat.

— (A Vasárnapi Ujság régibb példányai.) Eladó:
1855., 1856., 1857., 1858. és 1859. évi folyamok, mind hiány-
nélküli példányok, vászonsarokba kötve. Összesen 30 ftért.
A példányok a vevő költségén küldetnek el. Bővebb érte-
sitést ad Szalay Frigyes Kis-Kőrösön.

— Sajtóhiba-igazítás. A Vasárnapi Ujságban meg-
jelent „Afoc/oly lengyel" czimü költeményben egy értelem-
zavaró sajtóhiba van. — A 8-ik strophában ugyanis ez áll:

„A köny^rí, mit sirt e napon népem,
Küldje rátok Isten átokképen . . . .

Ezt igy kérjük kiigazittatni:
A könyárt stb.
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TARTALOM.
Sztrókay Elek (arczkép). — Szegény Anikó. Kuliffay

Ede. — Tudós vita az érseki palotában. Bocskai Papp S.
— Ujabb adatok a föld tengelyforgására. Dr. S. J. —
Gróf Schönborn (hajdan Rákóczy) kastélya (képpel). Le-
hoczky Tivadar. — Arany J . lakása N.-Körösön. - Falusi
képek Erdélyből. /. Sándor István. — A nagy-igmándi
keserü-viz. — Egyveleg. —• Tárház : Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szin-
házi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magy ar-uteza 1. sz. a.)

Kiadó-tulajdODOg Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-ut«za 4-ik szám alatt Pesten 1863.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. | Fél évre (január—junius) § f t

Cenpán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) s ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) ' . . ' . ' . 3 ft".

A 85 éves aggastyán, kinek itt arczké-
pét adjuk, egyike volt a legérdekesebb egyé-
niségeknek : szilárd hitelű könyvkiadó, fá-
radhatlan tevékenységgel, élete utolsó órá-
jáig ; hü rokon; nemes szivü emberbarát;
derék üzletember, kiben szigor, becsületes-
ség, igazságérzet különböztetek meg a vál-
lalkozó szellemet. Ki e tisztes, magas alakot
látta, barátságos mosolyával, szellemdus
arczczal, hófehér fürtéivel; lehetlen volt
iránta rokonszenvet nem éreznie.
Egy nagy tapasztalásu férfiut lá-
tott maga elött, kinek puszta
megjelenése már benyomást tett
a szemlélő kedélyére. Szerencsés
emlékező tehetsége, mely soha el
nem hagyta; virágzó egészsége,
melyet bánat vagy aggság meg
nem tört; vidám szelleme, tréfás,
olykor éles megjegyzései; classi-
kus idézetekkel fűszerezett be-
széde; ifju kedélye : érdekes, sze-
retetreméltó egyéniséget tüntet-
tek fel benne. „Hartleben pápá"
mint a lipcseiek őt nevezek, va-
lóban egyike volt azon alakok-
nak, kik tiszteletreméltók anélkül,
hogy a társaság örömeit és élveit
maguktól elutasítanák; söt épen
a mérséklet által, melylyel azokat
fogadják és élvezik, őrzik meg
méltóságukat, melylyel kiváló
szellemöket a közönség felruházni
szokta.

Hartleben Konrád Adolf szül.
1778 aug. 26. Mainzban, hol atyja
hivatalnok volt. Katonai pályára
szánva, 1793-ban mint kadét lépett
be egyik mainzi ezredbe, midőn
a város a franczia ifju köztársa-
ság hőseitől keményen fenyegetve
volt. Miután a fellegvár a fran-
cziák kezébe került, ezek a vá-
lasztó-fejedelmi méltóságot el-
törölték és a választó-püspökség az „egy
és osztatlan" franczia köztársaságba keb-
leztetett. Ez események folytán, Hartle-
ben 1795-ben atyjával együtt Bécsbe mene-
kült, hol a jogi tudományokra adta magát,
1797-ben a bécsi egyetemi dandárba lépett
be s a Würtembergi hg által, a ki tábornagy
vala, tiszti rangra emeltetett. Elhagyta azon- •

H a r t l e b e n K. A d o l f .
ban a katonai pályát s könyvkereskedővé
lőn. Uj pályáján, csakhamar mint tevékeny
és talentumos kiadó tünt fel. Elsö kiadása :
„Festői rajzolatok Ausztriából", melyet ugy-
szolván, egyedül állitott össze, nagy tetszést
aratott. Ez vala a kezdet, az emberi tudalom
és széplitteratura minden ágából egymást
szakadatlanul követő müvek hoszu sorozatá-
hoz. 1802-ben mint könyvkereskedő Magyar-
országra jött s alapitá az azóta Pesten fenn-

HARTLEBEN ADOLF.

álló „Hartleben K. A. firmát, mely az orszá-
gon tul terjedő jó hirnevet vivott ki magának.
Az Írókkal könnyen és örömest ismerkedve,
a fáradhatatlan kiadó, nem egy geniet, nem
egy talentomot vezetett a nyilvánosság elé,
maradandó érdemet szerezve igy két nemzet
irodalmában. Az általa kiadott nagyobb és
nevezetesebb müvek : ,,Az ozmán birodalom

története" 10 kötetben; „Az ozmán költészet
története" 4 kötetben; „A mongolok törté-
nete Oroszországban" báro Hammer-Purg-
stall tollából; továbbá Meynert : „Ausztria
története" „Galetti egyetemes világrajza"
dr. Vállas Antal s később dr. Falk Miksa
magyar átdolgozásaik stb.

A hazai irodalom fejlődésére, Hartleben
mint kiadó, átalában termékenyitöleg hatott.
Kezdő irók, alig feltünt lángelmék, kik azóta

a nemzet büszkeségei lőnek, ugy
szólván általa vezettettek be a
magyar olvasó-közönség elé. Eöt-
vös, Jókai, Kemény, Petőfí, Sza-
lay, Pálffy elsö müvei : „A háza-
sulok" (vigjáték); „Hétköznapok"
(regény); „Gyulai Pál" (regény);
„A hóhér kötele" (regény); Fri-
drik és Katt (beszély); „Magyar
millionaire" (regény) az ö kiadá-
sában jelentek meg. Itt látott nap-
világot a „A falu jegyzője" „Ma-
gyarország 1514-ben" — a ma-
gyar irodalom megannyi gyön-
gyei. Csokonai összes müvei itt
jelentek meg elöször gondosan
összeállitva, számos kiadatlanok-
kal bövitve. „A nemzeti könyv-
tár" „A történeti könyvtár" A
franczia forradalom története"
Bajza „Világtörténete" Jászay
„A magyar nemzet napjai a mo-
hácsi vész után." A Kisfaludy tár-
saság „Külföldi regény tára," Nagy
Ignácz „Szinmütára", Jósika ne-
hány regénye a forradalom után,
„Uj külföldi regénytár,"„Nemzeti
encyclopaedia," „Magyar Atlasz"
Márton Józseftől; Szemer ePál és
Kölcsey Ferencz „Muzariona", Pó-
lya „Az állatország természettör-
téneti képterme," „Kármán és
M . . . . grófné levelei" Hanák
„Természetrajza" stb. és legujab-

ban az „Olvasó-tár" (legujabb külföldi regé-
nyek) Hartleben könyvkiadásában jelentek
meg.

Fáradhatatlan munkássága nem maradt
elismerés nélkül; a művészet és tudomány
arany érmével diszittetett fel egyik kiadása-
ért (Az osztrák birodalom panorámája);
Galetti „Egyetemes világrajzáért" Ö Felségé-

Tizedik évi folyam.17-ik szám.

Pest, aprilis 26-án 1863.


