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ÁRJEGYZÉKE
azon

legújabb magyar könyveknek
melyek

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik ez. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók :

J ó s i k a Miklós. A v é g v á r i a k . ?e«*n* ?-ethle-n G^or f eJ e d e I e m

172 lap.) Fűzve
korából. Három kötet. 8-rét. (17ő, 177

Sft.

Gr. 3IajIáth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Fordította Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Borítékba fűzve 2 ft. 50 kr.

Merényi László. Dunamelléki eredeti népmesék.
Két kötet. 8-rét. (I. 190, II. 180 lap ) Borítékba fűzve 2ft.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az ujabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Fűzve 5 ft.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizén, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorusok albuma. írói éiet és
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

7íl Ö<J«í7PO-VÍÍÍtntt m u n k á l M á s o d i k bővített kiadás ToldyAd US>SAegyiIJlOll IIUUlKdl. Ferencz által. A szerző aiczké-
pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Veün-papiron, diszkötésben 8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224̂  239 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Tompa Mihály. Virágregék. Nyolczadrét. (175 lap) Diszkötésben
1 ft. 50 kr.

Tompa Mihály versei. Hatodik kötet. Vegyes tartalommal. 16-r. (215 1.)
Ára fűzve 1 ft. 20 kr. Kötve 1 ft. 60 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállítva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára fűzve 5 ft.

Jósika Júl ia . V a l ó é s kö l tö t t . HárVomkötest _?_íí°k g y i i j t e m é n y e-3ft.

Tompa M. Regék és népregék. Külön kladás- ~ Yl.
K A VPr«-«7flVíllíí« elméleti és gyakorlati kézi-könyve.
IV. J\ VeiS-SZdVdldS 8-rét. (316 lap) fűzve 1 ft.

Első Napóleon császár élete. A leshitelesebb kutfök utá»-
(504 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben

képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.
3 ft.

'*í A] 1/Vri«php fJPíJirhtP Deutsch von Theodor Opitz
S ü l . LiyilSLllV l ieUILIlie. 2 Biinde. Erster Bánd 1842-

1846. Zweiter Bánd 1847—1849. Mit dem Bildnisse des Verfassers. 8-o. (I. 506
II. 422 S.) Geheftet 4 ft. 50 kr.

í íiina Pmlí^lriratíií a z 1848-U1 és 1849-ki magyarországi
uajvo CIlllClYllrtiai hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára 3 ft.

í»'7<-11í»mí eTilrráb" Nevezetesb emberek köz- és
. m e l l e i m &_amdR. m a g á n é i e t b e n i e ] m é s r ö g t ö n .

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára 2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve ' 3 ft.

Kőnek Sándor, Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolczadrét.
710 lap. Fűzve 4 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, bírák, ügyvédek s a közélet használatára
1863. Fűzve 5 ft.

Dr. Mackeldey Ferdinánd. A római jog tankönyve.
A tizennegyedik, dr. Fritz János Ádám által tetemesen javított és bővített
kiadás után magyarra áttették Báttaszéki Lajos. Löw Tóbiás és Wagner
Géza. Első kötet. 8-rét. (226 lap.) (E munka három kötetből álland, és a 2-ik,
3-ik kötet nem sokára meg fog jelenni.) Ara 6 ft.

Jókai M. Szélcsend alatt. kötet. 8-r. (210, 164 ]
2

Jósika Júlia. Pályavezető.
ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala. Katholikus imakönyv.
Tizenhatodrét. Nyom-

tató papiron vászonba kötve 1 ft.
Velin-papiron, bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848-;_ évi
törvényhozás és az országbirói tanácskozmány módositásai nyomán, átdolgozott é3
bővített második kiadás. Fűzve 5 ft,

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft,

I r Ö n w t á r í l P á k h A I b e r t ' a Vasárnapi Újság szer-
Hl) I ly Vldl d, kesztője felügyelete alatt. I. II. kötet.

Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

S Z i n h á Z . Kiadja Toldy István. Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
I-kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal

jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
8-rét. (179 lap.)

II. kötet -. A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardon Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)

III. kötet : Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapítványból száz
aranynyal díjazott eredeti vígjáték. 8-rét. (155 lap.)

IV. kötet : A kísértés. Színmű öt felvonásban. Irta Feuillet Octave. Fordította
Hadnótfáy S. 8-rét. (128 lap.)

V. kötet: A rendszeres férjek. Vígjáték 8 felvonásban. Irta Belot Adolf.
Francziából Rerczik Á. és Toldy J.

Két rész egy kötetben. Kis 8-rét-
(180, 116 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

l o m p r p t t á r Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
l o l l l c l C l l d l . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft

OllendorffH.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók haszná'atára átdolgozta Egan James. Fűzve 1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás az
olasz nyelvet tanitó segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Fűzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 uP, 8-r«
1 ft. 50 kr.Fűzve

Vachott Sándorné. A magyar nemzet története,
röviden előadva. Olvasmányul s tanodái használatára fiatal leánykák számára.
8-rét. (241 lap.) Fűzve 1 ft.

lAlrni MA, tffllfnrdnlt xrllán. Két rész egy kötetben. Kis 8-rét. VacllOÜ S . RÖVltl ITiagyarOk tÖrténetC 7-10 éves kis
JUKdl iflUr. rCHUlUUll Ylldg. (1 8 0, H6 1ap) fűzve 1 ft. 50 kr. leánykák számára olvasmányul s tanodái használatra. Ára 50 kr.

^a^ojw--^ Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára,-különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — <££^>s_Ĵ '"l®?i
Hgj/k^S-N Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen u fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést í»^4Jt_J
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg

vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.

Pest, december 13-án 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :

Fridrik, schleswig-holsteini herczeg.

E perezben ez a legnépszerűbb név nagy-
Németországban. Igen valószínű, hogy e név-
vel a jelen időkben még gyakran fognak
találkozni a hírlapok olvasói. Kitűzött irá-
nyunknál fogva, mely a múlt s jelen neve-
zetesebb férfiainak ismertetésével szeret fog-
lalkozni, ezúttal is sietünk, ez arczkép köz-
lése által, olvasóink kíváncsiságának eleget
tenni. A schlesvig-holsteini kérdés nem uj
dologNémetországban,az régóta mozgásban
tartja ott a kedélyeket, s annak régi s ujabb
fejlődését ismerik a politi-
kával foglalkozók.

Nincs itt elég helyünk,
s nem is ide tartozik, hogy
e bonyolódott kérdést hosz-
szasan magyarázzuk; test-
vérlapunkra a „Politikai Új-
donságokéra kell biznunk
annak kimeritöbb tárgyalá-
sát s oda utasitjuk szives
olvasóinkat. Elmondtunk ott
e tárgyról mindent, a mi ol-
vasóinkat érdekelheti; a Né-
metország és Dánia között
uralkodó feszültség történe-
tét, annak keletkezését s mai
izgatott állapotát. Ott a sze-
replő fő egyéniségek igé-
nyei s tényei is bővebb is-
mertetés tárgyai.

Hogy tárgyunktól el ne
térjünk, a schleswig-holsteini
kérdésnek csupán örökösö-
dési oldalát veszszük itt te-
kintetbe, hallgatással mel-
lőzvén annak még fontosabb
alkotmányos oldalát.

Erre nézve mindenek
előtt jegyezzük meg, hogy
a szorosan vett dán király-

1 ság területe 696 G mérföld,
1,600,000 lakossal, s a vele
kapcsolatban álló, de a né-
met szövetséghez tartozó, s
mindenkor külön autonó-
miával birt Schleswig, Hol-
stein és Lauenburg herczeg-
ségek területe 341 • mfd.,
1,000,000 lakossal. Dánia és ezen herczegsé-
g'ek együtt alkotják a dán monarchiát.

Tudva levő dolog, hogy VII. Fridrik
dán király í. é. nov. 15-én, egyenes örökö-
sök nélkül halt meg,s vele a dán királyi ház

férfiágának utolsó sarjadéka hunyt el. Azon
kérdés merült fel tehát, kit illet most a dán
korona?

Az európai hatalmasságok e kérdés be-
következését már jókor belátták, s egy,
18ő2-ben Londonban tartott értekezletben
a király egyik oldal-rokonát, Keresztélyt,
Schleswig-holstein-, sonderburg-glücksburgi
herczeget jelölték ki a király utódául. Ez
örökösödésbe Ausztria és Poroszország is
beleegyeztek; a német szövetség azonban, s

FRIDRIK, SCHLESWIG-HOLSTE1NI HERCZEG.

az ahhoz tartozó kisebb országok nem is-
merték el ez uj örökösödési rendet. Mind-
azáltal ez itt kijelölt örökös, a király ha-
lála után, mint IX. Keresztély azonnal be-
leült a trónba, megesküdt a dán alkot-

mányra, s tettleg gyakorolja a király min-
den jogát.

Azonban más oldala is van a dolognak.
Egy másik trónkövetelő, Fridrik, Schleswig-
holstein-sonderburg-augustenburgi herczeg
már nov. 16-kán egy hatalmas proklamatió-
ban tudtára adta a világnak, hogy _ a her-
czegségekben az örökösödési jog, régi (1460
évből való) szerződések alapján, csak őt
illeti, s ő e jogával élni akarván, kijelenti,
hogy mindent el fog követni e herczegségek

elfoglalására s a dán mo-
narchiától való elszakasztá-
sára.

Az ifjabb trónkövetelő,
Fridrik, kit rövidség okáért
Augustenburgi herczegnek
neveznek, 1829 jul. 6-kán
született s atyjának vissza-
vonulása óta, (ki még most
is él s az 1852-ki londoni
protokollum pontjaiba bele-
egyezett — mit azonban fia
most elismerni vonakodik),
mint porosz hadseregi őr-
nagy Dolzigban él. 1856-
ban nőül vett egy Hohen-
lohe-Langenburg herczeg-
nöt, kitől két leánya van.

Fridrik herczeg örökö-
södési ügyét a német kisebb
országok kormányai, s Né-
metország népsége átalában
Schlesvig-Holstein alkotmá-
nyának kérdésével hozzák
kapcsolatba. S mig egyrész-
ről a két német nagy hatal-
masság még eddig inkább
csak az utóbbira terjeszté
ki figyelmét s a herczeg
örökösödési joga irányában
tartózkodólag nyilatkozik :
addig a többi Németország
kormányai s népe, különö-
sen a feoyverfogható ifjúság
riadó lelkesedéssel karolta
fel mind a két kérdést.

Mikép fog eldőlni ez
ügy, az most még a jövő

titka, de irányadó körökben azon remény
kezd lábra kapni, hogy mind a két ellejj_
séges fél józan engedékenysége melléj
nagyhatalmasságok közbenjárásával ffé
szály is békésen fog elintéztetni. %

yi-

I,

i

50-ik szám.

V V újdonságok : Egész évre 6 it. Fél évre 3 fr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai r jdonsagokat illetőleg i sw novem-
ber l-töFkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszen igtatásná™ k r °a ,
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számíttat*. - Külföldre ^ . J ^ ^ i ^ M ^ Í :
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábai, : Haageiisteiii é» Vogler. - M. * '»?*•»„
hon • Ottó Moíliru és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, - és Pesten . a ker
, H" :"n"L™« ugy nfik»*g is, Józseftór, 14. sz a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.
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Karácsonyi László.
A mikor lefordult a nagy Gönczöl rudja.
Karácsonyi László akkor készült útra;
Táskája nincs tele sok utravalóval —
Itala a köny lesz, kenyere a sóhaj . . .

Egyetlen szó nélkül megállt az ablaknál,
Csak ugy elgondolta : hátha itt maradnál ? . . .
Fjgysrer bepillantott, azután megfordult :
,,Az isten áldjon meg!' és könye kicsordult.

Ja j ! ha tudta volna, hogy özvegy szüléje
Meg nem látja többé sem halva, sem élve;
Jaj! dehogy ment volna mátkáját keresni,
Inkább hagyta volna olasz grófnál veszni!

De ő csak elindult, ő csak ment mindétig,
Három esztendeig, azontúl hat hétig;
Akkorra elérte olasz grófnak várát
Jaj ! ha tudta volna, hogy őt ott nem várják..
Egyszer megkerülte a mélységes árkot,
Kétszer megkerülte, harmadszor bemászott,
Azzal térdre borult a bástya tövénél :
„Én szerelmes mátkám, ha mostan kinéznél!

„Vagy tán nem is tudsz már kinézni utánam,
Kiapadt két szemed régen a sírásban :
Kdes jó anyádért, szerelmes mátkádért.
Liliommal ékes szép piros pártádért ? . . .

„Tudom imádkoztál az egek urához,
Számitád a perczet, mely engem ide hoz,
Adott szent szavadnál tudom megmaradtál!"
-- — Karácsonyi László ki az a pataknál? !

— Mért nem küldött isten vakságot szemedre,
Mért inkább utadban le nem vert a medve,
Miért hogy te győzél és nem a pogányok ?
— Nem kéne legalább gyalázatod látnod.

És fölugrott László, szemeit elfödte,
De azért — kárhozat! — ott állott előtte
Egykori mátkája, olasz gróf karjába,
Forró csókot nyomva mind a két arczára . . .

Azzal odarohant, kard nem volt kezébe,
Olasz is fölugrott, kiállott elébe;
Ott szörnyű birokban, mint bika hurokban.
Olasz letöpörve a porba ledobban.

Hitszegő mátkája leborul a földre :
,,Oh ölj meg engem is, ha ő meg van ölve !''
— Karácsonyi László nem szól egy igét sem,
Rá sem néz, csak elvesz a nagy messziségben ...
Azzal ment bujdosott, bujdosott mindétig,
Három esztendeig, azontúl hat hétig,
S mikorra elére szülötte földére :
Epén harangoztak, egy koporsót hoztak —
— Anyja neve volt kiverve a födélre . . . .

Szász Béla.

A kalifa papucsa.
Elbeszélés. — JÓKAI MÓRTÓL.

Egyszer Abderam kalifának, ki Szaffi
uralkodója volt, az a különös ötlete támadt:
hogy kedven ez leányának, a szép Zehirának
egyik nap hideg a keze, másik nap meleg,
midőn estenden atyjának kezet csókol.

Feljegyzé magának a meleg kezű napo-
kat és a hideg kezű napokat; azután más
körülményekkel összeveté s azokból valami
fölfedezésre jutott; hanem azt nem mondta
senkinek.

A kalifa öreg ember volt már, hanem
azért három dolgot szeretett még : a má-
konyt, az ezeregyéjszakai meséket és a
leányát.

A szép Zehira Abdallának, a cordovai
mór fejedelemnek volt eljegyezve s erre Ab-
deram nagyon büszke volt.

Estenden, midőn a kalifa a mákony édes
álmait szivogatta feltekervényes nargyle szá-
rából, felváltva egy egy nemes ifjú apród
mesélt neki Sheherezáde tündér regéiből,
mind addig, mig a kalifa elaludt, s azután
mellette maradt reggelig, és őrizte az alvót,
ki a mákony-álomból csak reggel szokott
folébredni; akkor elmondá az apródnak,
hogy mit álmodott ? az apród azt tartozott
felírni egy nagy könyvbe.

Az a nagy könyv tele volt azzal, a mit
Abderam kalifa éjről éjre álmodozni szokott.

Abderam rájött arra, hogy valahányszor
az ifjú Aliben kerül a virrasztás sorába,
olyankor forró Zehirának esti kézszoritása.

Egy este egy pár aranynyal hímzett pa-
pucsot ajándékozott a kalifa Alibennek. A
papucs sarkára arany fejű szegekkel volt
kiverve szép arab betűkben e mondás : „Ke-
rüld a nőket".

A kalifa hálószobájából egy hosszú fo-
lyosó vezetett azon zárt termekig, mikben
a rabnök és rajtok tul Zehira herczegasz-
szony laktak. ,

A folyosót és a hálótermeket magas lá-
bakon álló mécsek világiták meg, miknek
gyapotkanóczába ámbra volt keverve, hogy
az olajfüstöt kellemes illatával enyhítse és
lángja kékes legyen, ne háborgassa a lehunyt
szemeket.

Mikor a kalifa a. második ezeregyéjsza-
kai mesénél elaludt, Aliben végig lopózott e
hosszú folyosón, keresztül az alvó odalisz-
kok szobáján Zehira hálótereméig, és nem
vette észre, hogy a folyosó és a terem fehér
tafotával van bevonva, s a Kalifa hálószo-
bájának küszöbére finom minium-por van
elhintve.

A szeretök sz'-mei mindig roszul látnak.
A csillagokat nézik, a kik pedig ö rajok

emberi szemek csilla-nem leskelödnek s az
gaitól nem tartanak.

— Kedves Aliben, ha atyám megtudná,
hogy a te fejed most igy az én ölemben
nyugszik, mi lenne ebből a te szép fejedből.

— Fej : — nálam nélkül.
— Nem félsz a fejedért?
— Akkor is a tied fog az lenni.
— Aliben, tudod-e, hogy mi a halál ár-

nyékában csókolózunk.
— Akkor meglopjuk a paradicsomot. Az

is a haláltól betakart csók.
— De minket nem véd a halál, hanem

fenyeget. Lásd, én sokszor gondoltam arra,
hogy ha atyám megtudná szerelmünk tit-

fog

kát, téged megöletne. Titokban öletne meg,
bad megtudni senki-mert azt nem volna sz

nek, hogy Abdallah szultán jegyesének sze-
retője volt, a kit kivégeztek. Ezt még a néma
hóhéroknak sem volna szabad tudni. Tége-
det saját kezével fog csak megölni atyám;
és azt én meg fogom tudni, mert akkor enge-
met saját kezével fog bezárni az ezüst ajtajú
palotába, hogy neked hirt ne adhassak. De
én még is tudósítani foglak téged arról, ha
veszélyben forogsz, ha nem szólhatok is ve-
led. Nézd ezt akis üvegcsét itt az övemben,
ebben egy illatszer van, a mit nálunk még
nem használt senki. A fürész orrú hal belei-
ben találják azt apró gyanta alakban, nagy
ritkán, miüden ezrediknél Szagold meg. Sa-
játszerü illat; a ki egyszer érzi, el nem fe-
lejti többé. Egy csepp belőle kézre vagy ru-
hára egész napra áthat. Tehát erre figyelj.
Ha atyám felfedezi titkunkat, engemet el-
hurczol, elzár; én esdekelni fogok előtte s
mig kezeit csókolnám, egy cseppet az illat-
szerből rájuk dörzsölök. Ö azután tégedet
fog hivatni, és nyájasan beszélget veled. De
midőn kezet csókolsz neki, és megérzed ke-
zén ezt az illatot : tudd meg, hogy halálan-
gyalod kezét csókoltad akkor és menekülj.

Bohóság, szólt az ifjú; a többit elmond-
ták a csókok.

Reggel, kora hajnalban felébredt a ka-
lifa s vallásos mosódásaihoz kezdett. Aliben
már akkor ismét mellette volt s ő töltötte
fejére a kristály vizet, ö nyújtotta neki a
törülközőkendőt és segített turbánja teker-
csét ismét sipkája körüí fonni.

A Kalifa ezután szokása szerint elküldé,
hogy Ö is végezze a thüharet szerinti mosa-
kodást és azután jőjön vissza.

A mint Aliben eltávozott, Abderam fél-
revonta a szőnyeget, mely a keskeny folyo-

sót elzáró ajtót fedezte, s vigyázva tekinte
a selyem szőnyegre a padozaton.

És íme ott valtak a fehér tafotán piros
betűkkel az Aliben papucssarkára kivert
betűk, visszafelé fordítva : Kerüld az asz-
szonyt.

Egyik nyom ugy mint a másik, tisztán
kivehető betűkkel mondta utána : Kerüld
az asszonyt! és ő mégsem kerülte az asz-
szonyt.

Abderam felgöngyölité az egész tafotát,
melynek túlsó vége leánya hálóteremében
ért czélt s belépett vele hozzá.

— Szeretett leányom : szólt ott szelid
hangon Zehirához. Tegnap reggel egy fehér
selyem szövetet huzattam végig termeiden
és folyosódon. Tegnap délben miniuinporral
hintettem be ajtód küszöbét, mely hozzád
vezet. Tegnap este legkedvesebb apródom-
nak, Alibennek egy pár papucsot ajándé-
koztam, melynek sarkára gyönyfejü szögek-
kel volt kiverve e mondás : Kerüld az asz-
szonyt. És ma reggel, nézd, tele van nyom-
tatva ez a tafota veres betűkkel, a mik mind
azt mondják, hogy „kerüld az asszonyt."

Zehira felsikoltott.
— Kedves leányom. Palotám előtt har-

mincz teve áll készen megrakva nászaján-
dékkal : ötszáz jó lovas ül nyeregben, a ki
azokat kiséri. Holnapig a tengeren leendesz,
ottt vár vőlegényed Abdallah; - szivesen
üdvözlöm öt. Erről a történetről nem
beszélni senki, senkinek semmit.

Zehira kétségbeesetten veté magát atyja
lábaihoz.

— Atyám! bocsánat, irgalom.
Abderam mosolygott.
— Hát haragszom-e én? Nem küldöm-e

veled áldásomat. Bántottalak-e? Fenyegette-
lek-e?

— De Aliben ?
— Alibent nem fogja az én parancsomra

bántani senki.
— Fogadod azt nekem.
— Allahra esküszöm.
Zehira jól tudta már, mit tesz ez eskü-

vés ? Abderam parancsára nem fogja bán-
tani Alibent senki, — csak Abderam maga,
ki magának parancsolni nem tud.

— Nyújtsd kezedet nekem e fogadásra.
— Kezemet adhatom rá.
És mialatt Zehira össze meg össze csó-

kolta hálatelten Abderam kezét, az alatt uj-
jai hegyével belédörzsölé azt az illatszert,
mely ugy áthat a többieken.

Abderam visszament szobájába.
Aliben ott várt reá már, szolgálatára ké-

szen.
— Jó szolgám jöjj közelebb.
Aliben odalépett hozzá.
— Régi fogadásom, hogy azon a napon,

melyen leányom vőlegényéhez elindul, azt a
kardomat melylyel Tanger alatt harczoltam,
azon szolgámnak ajándékozom, ki az nap
este mellettem virrasztóit. Jöjj és cseréld fel
a magadéval.

Aliben tudott uralkodni magán. El sem
sápadt, midőn azt hallá, hogy Zehira ma in-
dul Gibraltár felé, hol Abdallah vár reá.

Odament és megcsókolá Abderam kezét.
Akkor aztán végig futott egész testén a

borzadás.
Megérezte rajta az áruló illatot, mely

tudtul adá, hogy a halál angyalának kezét
csókolta most.

Abderam pedig jóságos szelidséggel ve-
regeté meg Aliben ifjú orczáját, mint a kit
nagyon kényeztetnek.

— És most vedd fel a Koránt, és hozd
utánam : imádkozni megyünk, Amadin sir
jához.

Alibennek megrendült minden idege,
ő már tudta azt, hogy mit tesz „Amadin
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sirjánál imádkozni." Zehira egy félelmes
éjjel, reszkető sussogással elmesélte azt
neki :

Amadin nagybátyja volt Abderámnak s
ő előtte uralkodó Szaffiban. Abderam nagy-
bátyját megölte orozva s ugy foglalta el trón-
ját ; a megoltnek valahol síremléke volt a
palotában, de azt senki sem tudta, hol?

Mikor Abderámnak egy-egy ifjú apród-
jára gyanúja volt, hogy rabnöinek valame-
lyikével édes pillantásokat váltott; azt külö-
nösen ki szokta tüntetni. Volt olyan balga
közöttük, a ki ezzel társainak eldicsekedett.
Legnagyobb tisztelet volt a Kalifával együtt
imádkozhatni egy láthatlanul eltűnt, prófé-
tának hirlelt szent sirjánál, melyről senki
sem tudta, hol van?

Hanem Amadin sírjától nem jött vissza
egy is.

Aliben követte a kalifát, ki előtte ment,
a kardját próbálta kihúzni, melyet tőle ka-
pott. Annak a kardnak pedig az a szokása
volt, hogy nem járt ki a hüvelyéből. Bele
volt szegezve.

Az itju látta, hogy ö fegyvertelenül ma-
radt, a kalifa kardot visz magával.

Az ifjú gyönge alak volt még : a kalifa
egy óriás. Fegyvertelenül is szétzúzhatná
emezt.

Kilencz tömör oszlop tartotta a hálóte-
rem boltozatát; a legszélső jaspisból volt,
a többi mind különböző színű.

Abderam parancsolá Alibennek, hogy a
jaspis oszlopot taszítsa félre.

Az oszlop engedett, s arra az oszlop
alatti széles márványtábla rejtett rugókon
felemelkedék. Alatta, tiz márványlépcsö lát-
szott.

A Kalifa Aliben vállára tette kezét s vé-
gig haladt vele a lépcsőkön.

Midőn leértek egy sötét boltozatba, me-
lyet egyetlen örök lámpa világított meg
naphtha lángjával, parancsolá neki, hogy
keresse föl a halálra menendök szúráját.

így szokta mindig azokkal, a kiket el-
emésztett : elébb imádkoztatá őket.

A sötét rejtek közepén volt egy nagy vas
pinczeajtó, mely egy mély nyilast rejtett,
e mély fülkében feküdt Amadin, és még
mások.

Abderam felnyittatá Alabinnal a vas-
ajtót. Folyvást kedves gyermekének nevezte
őt, és szülőiről kérdezősködött. Azután inte
neki, hogy menne utána a sírboltba.

A koporsó Aliben számára is készen állt
már. Abderam pallosa ki volt fenve hozzá.
Az ima végeztével, midőn áldozata lehajol
az alkoránra, hogy azt megcsókolja, ak-
kor szokta annak egy ütéssel a fejét le-
csapni.

De abban a perczben, a mint Kalifa elől
belépett az üregbe, Aliben rácsapta a vasaj-
tót, s keresztül tolta előtte a nehéz re-
teszt. Azután fölsietett az üregből, s a félre-
tolt jáspis oszlopot ismét helyére tolta.

** *
A szép Zehira menyegzöjéhez készült

rabnöi gyöngyöket fűztek hajába; kezében
két kis üvegcsét tartogatott; az egyik sze-
relmi bájital volt, melytől — a vér sebeseb-
ben lobog, a másik halálital, a melytől a vér
megáll. Amaz piros volt, emez zöld.

Künn a palota udvarán nagy zaj támadt;
reszkető eunuch rohant be, arcza fekete, ajka
fehér az ijedelemtől s rémülten rebegé :

„A kalifát elragadták az angyalok az
égbe; Alibent élteti a nép uj kalifa gya-
nánt.

Zehira felugrott, elhajitá a zöld üveget s
kiürité a pirosat.

„Éljen az uj kalifa!"

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY.
(Vége.)

A tanintézeteken s az elemi tanodákon
kivül két nevezetes nevelési emeltyűje van
még Szigetnek : a román praeparandia s a
kisdedóvó.

A román praepa.randia, vagy román nép-
tanitókat képző intézet, Máramaros 1848 9-ki
követe s 1861-ben kinevezett alkotmányos
fö spánja, Mán József indítványára keletke-
zett, ki ritka tapintattal és igaz nemzeti ér-
zelemmel belátta, mi legyen tulajdonképen a
máramarosi románok első és legfőbb szük-
sége. A megpendített eszmét ö maga is ne-
vezetes összeggel gyámolítottá s nyomában
Máramaros minden tehetősebb földbirtokosa,
vallás és nemzetiségi különbség nélkül. A
kincstár telket ajánlott a létesítendő intézet
számára; a megye több ezernyi segélyt nyuj
tott s igy az ajándékozott telken levő ideig
lenes épületben még azon éven megnyílt
az intézet, egy Laposról hozott ügyes ve-
zető Buzitie János alatt, mintegy 20—30 nö-
vendék személyében. Óhajtandó lett volna,
hogy a máramarosi ruthének egyesüljenek
a románokkal ezen közös szükség — ügyes
népnevelők hiánya — elhárítására.

Ugyanezen időben a főispán ur lelkes
neje, b. Sztojka Klára ö msga indítványára
nöegylet és nönövelde is jött volt létre; de
ez utóbbi, mint fájdalommal értesültünk, a
derék vezető Lb'vey Klára távoztával össze-
ment.

A kisdedóvó-intézet 1845-ben Nánásy
Lajos ur elnöklete alatti egyesület által lé-
tesittetett; de a 49-diki események folytán
megakadván, uj életre 1855-ben ébredett s
jelenleg a derék Várady Gábor elnöklete
alatt oly csinosan van kiállítva, vezetve, és
oly látogatott, hogy én, ki a pestieket is
láttam, bátorkodom azt minden tekintetben
a hazai legelsők sorába állítani.

És miként jött ez létre ? Miből teremte-
tett? Felelet : Semmib'ól, mint a világ, az
Ur parancsszava s az emberi jóakarat által.
Valóban nem tehetem, hogy e példát, hazánk
sokkal tehetősebb városai figyelmébe ne
ajánljam, melyek mérhetlenül nagyobb
anyagi erejök és lakossági arányuk daczára
tetemesebb alap nélkül ilyesmihez fogni
nem mernek.

Ez egyesület 1855-ben alig 1000 forint-
nyi alappal indult meg, de hangversenyek-
ből, sorsjátékkal összekötött tánczvigalmak-
ból s ajándékokból annyit vesz be, hogy
óvóját és dajkáját tisztességesen fizetvén,
bérházban, 155 minden vallásu és rendű
óvonczot vehet védszárnyai alá s az év vé-
gét mégis 1319 forint, 7 kr. vagyonnal re-
keszti be.

Ma pedig már ügyes kezelés és lelkes
felkarolás mellett tökéje a 6000 ftot meg-
közeliti, ha még eddig felül nem multa.

Es itt lehetetlen tisztelettel nem emli-
teni azon nevet, mely annyi máson kivül e
nemes ügynek is élén áll, azt ritka kitartás-
és ügyességgel vezetvén. Ez, mint már em-
litém, Várady Gábor, Máramarosnak is-
mert nevű fia, s egy itteni választó-kerület-
nek az 1861-diki országgyűlésen volt kép-
viselője.

Különben Máramarosban, hol nagynak
neveztető anyagi erő egyesek kezén egyá-
talában nincs, a szükség maga követelte az
egyesületi intézkedéseket, s nem ez az
egyetlen közügy, mely folytonos buzgalom
és küzdelem között áll fenn; akképen, hogy
létele, ugyszólva, minden év elején kérdé

tárgya, melyre az év vége felel meg : egy
évi tevékeny és mozgalmas élettel.

Ennek egyszerű titka a társadalmi és
egyesilleti szülém, mely itt Széchenyi va-
rázs szavára oly korán felébredt és tetté
vált, mint talán sehol hamarább a széles
hazában.

Innen van, hogy ma már a mi máshol ün-
nepi, itt hétköznapi dolog : t. i. a közügyek
iránti tevékeny buzgóság, mely a szigeti
közönségnek társadalmi, sőt családi életét
is annyira áthatotta, hogy ha valamiről,
erről elmondhatni, hogy teljesen vérévé vált.

E szellemnek az első tetemesebb lökést
Várady Ádám, Gábor atyja s Máramaros
akkori főjegyzője adta, kinek elnöklete alatt
1836-ban egy „Jótékony Egylet" alakult,
eleinte csak a házaló koldulás megszünteté-
sének szerény czéljából, a műkedvelői előa-
dások és tánczvigalmak csekélynek látszó,
de végetlen horderejű eszközeivel, mely a
városban és megyében a közügyek iránti
érdekeltséget annnyira felkölté, hogy növe-
kedő ereje érzetében előbb vagyontalan
családok gyámolitását, elhaltaknak eltemet-
tetését eszközlé; sőt a mint pénzereje en-
gedte, egy kórházzal egybekapcsolt dolgozó-
ház létesítését tűzte ki czélul.

Hogy ezt elérhesse, állandó jövedelem-
forrásról kellett gondoskodnia s ilyenné
vált még a kezdeményezés évében, 1836-ban
egy állandó műkedvelő-társaság, mely előbb
Szentleányi József, kincstári tollnok, majd
Takács Albert és Grosschmid Imre, végül
Várady Gábor vezetésök alatt egész 1849-ig
nagyobb szünetek nélkül működött.

Az egylet elég szabálynak tartá a jóté-
kony czélra minden lehetőt elkövetni; 7 évig
semmi más programmja nem lévén : ennek
daczára oly tágas körben mozgott, hogy a
megye alispánjától kezdve az utolsó Írnokig
mindenki dicsőségének tartá ez egyletben
tehetségéhez mérten résztvenni. Ott látjuk
Bogdán Mózest, a máramarosi athlétát, Ná-
násy Lajos és Kesztner József urakat, mint
vezetőket és gazdákat, llerchenrötter Pál
urat, mint pénztárnokot, Vozári Imrét, mint
ellenőrt s a városi összes fiatalság szinét,
mint műkedvelőket, ezek között a később
oly szép nevű Asztalos Pált.

Az első nö-mükedvelök Várady Karitász
(V. Ádám leánya), Szaplonczay Teréz, Láner
Róza, Lb'vey Klára, Medveczky Auróra vol-
tak s a szerepek oly kapósak, hogy az egy-
lethez valóságos kérelmek és folyamodások
adattak be, még nőket illetőleg is, a felvé-
tetés iránt.

1837-ben már megkezdetett a szegé-
nyeknek hetenkénti 30 krajczárral díjazása,
1841-től kezdve már sorsjátékkal összekö-
tött bálok adattak; 1840-ben ugyanez egy-
letből a jelenleg is virágzó kaszinó növi ki
magát; 1845-ben pedig a már emiitett de-
rék kisdedóvó-intézet.

A máig is fennálló, de sem a Bach-rend-
szer, sem a provisorium által meg nem
erősített alapszabályok 1844-ben dec. 29-én
keletkeztek, a midőn az egylet magát újból
szervezte.

A 49-iki katasztrófa után csak több év-
vel, 1854-ben érhette el a fáradhatlan elnök,
hogy az egylet legalább gyűléseket tarthas-
son; egyik gyűlését például 400 forintnyi
államkölcsön megajánlásával kellett meg-
vásárolnia.

Ezután is folyvást zsibbasztatott az
egylet tevékenysége, ugy hogy annak kez-
deményezője és 23 év óta elnöke, id. Várady
Ádám azt csak tengeni, de valóban felvirá-
gozni nem láthatta, 1858-ban meghalván.

Ekkor a kimúlt helyére Grosschmid Imre,
választmányi elnökül pedig Nánásy Lajos
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választatván, ez utóbbinak ernyedetlen buz-
galma eszközlé, hogy a tervezett dolgozó-
ház helyiségének megszerzése iránt erélyes
lépések tétettek s a magán adományokból
épült nyári szinkör, hajói emlékezem, 2000
forintért megvásároltatott. Tizenegy év után
1859-ben végre a műkedvelői előadások is
megkezdődtek, melyek különböző jótékony
és hazai közcz élokra már eddig is több ezer
forintot jövedelmeztek.

A „jótékony eg>/letbí>lík kinőtt kaszinó-
egylet Szikonya Mátyás nyugalmazott lovas
őrnagy elnöklete alatt 1841-ki január else-
jén tartá első alakító gyűlését.

1842-ben már kétszáztizennyolcz forin-
tot fordíthat könyvekre s a haza minden
tekintélyes lapját megrendeltet!.

1845-ben az elhunyt egyleti elnök he-
lyébe Tar Gáspár választatik; Szikonya
felett Pásztor Dániel ref. tanár tartván em-
lékbeszédet. — 1851.ben a már több év óta
virágzó olvasó egylet egyesült a kaszinóval,
mely ez utóbbit a nyert segéderőn kivül
gazdag könyvtárral gyarapitá.

belátás és ügyszereteten kivül mondhatni
semmi más íbrással nem rendelkezhető fér-
fiú. Egyetlen eszme által egy megye köz-
szelleme lön felvillanyozva, egy ország-
nagyságú megye emelve a közműveltség
nevezetes fokára, élvezvén ez egy eszme gyü-
mölcséül a íelekezetesség és nemzeti viszály
nélküli társadalmi életnek minden igaz örö-
mét s azon nemes öntudatot, hogy minden
szépért és jóért megtettünk annyit, mennyi
tehetségünktől várható vala.

Méltó dolog, hogy e férfiú emlékénél
megálljunk; érdemes, hogy a sirra, mely
ennyi szépnek rugóját takarja, az emlékezet
egy nefelejtsét dobjuk.

Idó'sb Várady Borbély Ádám hazánk
egyik legérdekesebb ujjászületési korszaká-
ban, 1791-ben született, ugyancsak Várady
Ádám és Bagossi Sárától, kik mint tehetős
szülék, fiuk nevelése körül semmit el nem
mulasztottak. Szerencsés korszakban, a Hari
Péter humánus befolyása alatt járta első
iskoláit s már mint serdülő, a megyénél ir-
noki, eskiidti és kiadói hivatalt viselvén,

A főtér szabályos alakú, de sem rende-
sen kövezve nincs, sem csatornája szabá-
lyozva.

SzőllŐsy Balázsnak azon eszméje, hogy
valamelyikét a közeli patakoknak beve-
zessék, mind egészségi, mind aesthetikai
szempontból sokat emelné a várost. A fő-
téren egy pár fasor is elkelne. Ujabb idők-
ben a kincstár és Szőllősy Balázs építkezései
tettek legtöbbet a város csinosbitására. Az
utóbbi a város legrondább helyét változtatta
igen csinos fürdő-intézetté. Szép lenne, ha
a vásártér homlokára tervezett állandó
színház, csinos görög mintára fölépülne.
Sokat fog emelni az uj ref. egyház is, mely
körül sétatér van tervezve.

Ha mindezekhez még czélszerübb és sza-
bályosabb épitkezés járul : Sziget épen ugy
állhat külcsinra nézve hazánk első rangú
városai sorában, mint a mily méltó he-
lyet foglal el azok között társadalmi tekin-
tetben.

Mit mielőbb adjon a jó Isten!
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Az így egyesült két egyletnek elnöke
Polgár Ferencz, választmányi elnöke a min-
den jóban előljáró Nánásy Lajos lett.

1854-ben a szolgabirói hivatal a kölcsön
könyvtárt betiltá; majd 3 évi vajúdás után
1856-ban a szabályok némi módositásokkal
— (milyen, hogy a német fordításban „Res-
taurations- Versammlungunak fordított tiszt-
ujitási gyűlés, e rettentő szó, kihagyassék,
Schlusz-Versammlunggá kereszteltessék) —
végre megerösittettek.

Jelenleg Szaplonczay József egyleti, s
Várady Gábor választmányi elnök — a
volt két alkotmányos alispán — vezetése
alatt áll e virágzó intézet, az akadémia pa-
lotája, Kazinczy-alap, irói segély-egylet stb
javára nevezetes áldozatokat nyújtván s
járatván a hazai irodalom minden jelesebb
hírlapi termékét, meghozatván minden ki-
tünőbb irodalmi müvet

íme édes nemzetem, ennyi eredményt
tudott előidézni egy egyszerű s a tettvágy

Nadár léífliajóJHiialí leszállása.

1813-ban első rangú ügyvédi oklevéllel tért
meg az ország fővárosából.

Jeles tulajdonai és kiváló buzgalma ko-
rán találkoztak a közméltánylattal s igy
lön, hogy hazajöttével tiszteletbeli jegyzővé,
1817-ben levéltárnokká, 1818-ban rendes
aljegyzővé, 182 l-ben törvenyszéki táblabiróvá
s végre 1826-ban közakarattal megyei/o
jegyzővé választatott, elérvén ezáltal vágyai
netovábbját, létele kitűzött czélját. Egy
század-negyedig tartá öt meg ebben a köz-
bizalom, ugy hogy előbb szűnt meg & fő-
jegyzői hivatal (1849-ben) mint az ö jegy-
zösége, mely czimet még azontúl sem vont
meg tőle senki.

Eleven elme, szakadatlan
sohasem szünetelő hazafi és einbertársi gond
kisérték a derék férfiút sirjáig, melyre az
egész város és megye hullatá a részvét és
hála könyiiit! —

munkásság,

Sziget nem tartozik a rendesen épült
városok közé; mindamellett sokat lehetne
tenni csinosabbá alakítására.

Xadár léghajójának leszállása.
A párisi léghajós Nadár légutazásait lapunk

46-ik számában részletesen közölvén, nem tartjuk
érdektelennek az utazás legborzasztóbb jelenetét
hü képben mutatni be.

E kép az utazás végső perczeit ábrázolja, mi-
dőn a léggömb, — megfogyván benne a gázmeny-
nyiség, — a hozzá csatolt kis házat nem képes
többé a levegőbe emelni, de még elég hatalmas,
hogy a dühöngő szél segélyével, azt árkon bokron
keresztül magával ragadja.

Háztetőket tépve, fákat szaggatva, igy ro-
hant a gömb a gondolával fél óra alatt harmadfél
mérföldön át. Az utasok a födélzeten kétségbe-
esve kapaszkodtak a kötelekbe, s menthetlen halál-
nak lettek volna áldozataivá, ha az ifjabb Godard,
kétségbeeséssel határos bátorsággal, a köteleken
fólkuszva, a szelepeket ki nem nyitja, mi által a
gömb a még benn levő gáztól is megszabadult, s
a gondola Hannoverában a frankenfeldi cserény
bokrai közt megakadt.

A képünkön ábrázolt rémjelenet eléggé mu-
tatja, hogy a léghajózás leginkább a leszállás kö-
rül még mindig mily nagy életveszedelemmel jár,
8 a jelen készületek mellett, épen e miatt, gya-
korlati haszonnal mindeddig nem alkalmazható.

A Halastó a szepesi Kárpátokon.
A Vasárnapi Újság ez idei 35. számában

közöltünk egy hosszabb czikket e czim alatt: „Ki-
rándulás a Halastóhoz és a tengerszemhez a sze-
pesi Kárpátokon." Egy jókedvű társaság élmé-
nyei vannak ott
előadva, mint-
egy utóhatása-
ként a nagy ter-
mészet ölén él-
vezett szép ki-
rándulásnak. A
mi a Halastó
regényes viszo-
nyairól van ott
mondva, azt itt
közlött képünk
bővebb magya-
rázatául legyen
szabad röviden
ismételnünk.

A hegyi ki-
rándulás egyik
tagja többi kö-
zött ezeket irja:

„Alattunk
hosszas, sötét-
zöld, sima sik-
ság terült el.
Ha a fellegek
nem tükrözik
vissza magukat
benne, nem is
veszed észre,
hogy viz; pedig
a Halastó fek-
szik előtted. A
néma csendet
csupán örömki-
fakadásod, s
egy sajátságos,
folyóvizek tői
származni szo-
kott zugás sza-

A kriváni s bahjagurai emlékoszlopok.
Liptó-mcgye északnyugati részén büszkén

emeli fejét a Kárpátok egyik legmagasb csúcsa, a
7914 lábnyi magas Kriván, s méltósággal tekint
le az alatta levő, szintén nem csekély magasságú

bérczekre. A
T á t r a emez
óriása 1840. év-
ben nagy urat
hordozott szik-
lás hátán, Szász-
ország akkori
királyát, s a ter-
mészettudomá-
nyok b u z g ó
pártolóját, Fri-
gyes Ágostont,
ki az emiitett
évben Hainz
Frigyes őrnagy,
s egédtisztje,
Zipszer Ker.,
beszterczebá-
nyai t a n á r s
ismeretes t e r-
méézetbuvá-
r u n k, Thu-
r á n s z k y P.
főszolgabiró,
és M ü n s z t er
György, kir. er-
dőmester s táb-
labiró kísére-
tében többek
közt a Kriván
magas csúcsát
is megmászta.
A természet
szüle mén yei
iránt fogékony
keblű k i r á l y
örök emlékeze-
tére, ki sem
időt, sem fá-

radságot s költséget nem kiméit, hogy hazánk
természeti szépségeit megszemlélhesse, — még az
évben emlékoszlop emeltetett, melynek ábráját
itt a szerint közöljük, a mint az ép állapotában

Emlék a Babjagurán 4528' magasban.
(József főhg. nádor tiszteletére.)

Emlék a Kriván tetején 7914' magasban.
(A szász király tiszteletére )

kasztja félbe. Ha a tavat környező sziklafalakat
figyelmesebben nézed, egyes vizfonalakat, pa-
takcsákat láthatsz, melyek örök hótömegből ered-
vén, a kőbe vájt medreikben zuhannak a tó felé,
tartalmukkal gazdagít-
ván annak vizét. íme,
épen most hagyja el a
ladik a partot, hogy egy
más társaságot szállit-
eon át, hosszú barázdá-
ban hasitván a tó kris-
tálytiszta vizét, mely
magasztos nyugalmá-
ból föl verve,csak kény-
szeritve látszik játszani
a lapátok által okozott
hófehér habbal. A nők
tarka ruházata kirívó
ellentétet képez a tó
ezinéhez, s némi életet
hoz a esendes tájba.
Pisztolylövés csattan
el mellettünk. Egymá-
sodpercznyi csend, —
de aztán, mintha va-
lamennyi szelleme a
hegynek kelne ki egy-
más ellen, r o p p a n t
szikladarabokkal haji-
gálván maguk körül, s
vad kiáltásaikkal tölt-
vén meg a levegőt, oly
zúgás s egyes csatta-
násokkal f ö l v á l t o t t
b ö m b ö l é s hangzik
majdnem egyszerre
minden oldalról, —
hogy a m e g r e t t e n t
hallgató nem tudja,
merre menekül jön;
majd csillapul a vihar,
csak egy-egy békétlen
hegyóriás morog még

itt-ott, míg végre az előbbi csend ismét be-
áll. Gyönyörrel léptünk közelebb a tóhoz, ré-
szint azért, hogy mellette letelepedjünk, — s a
körül heverő száraz törpe-fenyő ágaiból tüzet
rakjunk, másrészt, hogy a tavat magát is köze-
lebbről megszemlélhessük. A mi első pillanatra
feltűnik, az a tó vizének sajátságos szinezete. —
Közvetlenül a part mellett a viz oly tiszta, s át-

A Halastó a szepesi Kárpátokban. — {Tibély K. olajfestménye után.)

lábnyi magasságban a viz légtartalma csak cse-
kély lehet, a halak tehát az életökre mulhatlan
szükséges légeny-mennyiség nagyobb részét a
környéki légből kénytelenek szívni magukba. A
parton fából épült kunyhó áll, melynek födelét
azonban a szélvész majdnem egészen lesodorta, s
igy netaláni vihar ellen csak elégtelen menedéket
nyújt." .

Fridrik Auguszt
A Szászoknak

Névvel és tettel dicső királya
Aug. IV. MDCCCXL.

Kiséretében lévén
Hainz Fridrik

Fő-őrnagy és segédtiszt
Zipszer Keresztély

vala. — A hat lábnyi
emlékoszlop egy 6'
széles és 5 láb ma-
gas, kőből épült erős
alapzaton á l l o t t ;
4 oldalát vaslemezek
képezték, melyeken a
szász nemzet czimere
s királyára vonatkozó
feliratok valának lát-
hatók.

Homlokzatán az
emiitett czimer felett
gót betűkkel irt kör-
irat vala : „Gott segne
Sachsen!" — jobb ol-
dalán pedig eme latin
felírás diszlett:

Mons Kriván! Gestas Re-
gum primum Fridericum

Augustum regem, Saxoni-
aeque patrem.

Heros intrepidus spernens
Tua celmina scandit

Et veteros Saxos spectat
abinde suos ,

Unde Tibi splendor venit,
quoque fáma perennis

Impavidis praeatant liaec
monumenta fidem.

Az oszlop háta
m a gyar felírásban tün-
tette elő a királyt ki-
sérőivel, s az illető év-
számmal, a mint követ-
kezik :

Tanár és tanító
Thuránszky Péter

Főszolgabíró
és Münszter György

kir. erdő mester s táblabiró
Ki ez emléket

Mély tisztelete jeléül
emelte;

látszó, hogy a fenekén levő legapróbb kavics-
darab is látható. — Távolabbra a viz zöldes szint
vesz föl, mi annál sötétebbé lesz, mentül mesz-
szebbre néz a szemlélő szeme, — ugy, hogy
tovább bámulatos árnyalatokban hajlik át a
sötét indigó-kékbe, inig a tó közepe tiszta

fekete szinü. — A tó eléggé számos halat tar-
talmaz, melyek azonban felette soványak, s mind-
untalan a viz fölé vetik magukat, levegő után
kapkodva. Meg kell gondolnunk, hogy itt, 4000
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Baloldalát ismét eme magyar felírás d i s z i t é :

Itt állt egy távol népnek szabadelvű királya
S e föld szépségén lelke gyönyörbe merült.

Vajha ne csak földét tudják bámulni hazánkn ak
Nemzete legyen erős. s tettei hire dicső !

A Kárpátok ezen dísze nem örvendhetett
azonban sokáig fennálltának, mintán azt, fájda-
lom, vandál kezek mocskolák be. Az emlékoszlop
elpuezttitatott, egyes maradványai szétszórvák, s
az utazó már csak az alapzatot találja, s ez utolsó
maradványát is eme becses emléknek az oly ma-
gasságban, gyakori zivatarok maholnap semmivé
tehetik. Szétromboltatáfáról ama hír is keringett
egyideig, mintha azt a havasi pásztorok, a tetején
levő, aranynak vélt királyi korona elidegenitése
vágyából dúlták \olna szét. De ez alig hihető. —
Később az aranyozott korona Karczer nevű hra-
deki kamarai tisztviselőnél találtatott, ki azt, mi-
diin Albrecht főherczeg kivánatára az emlék
helyreállítása indítványba hozatott, s a főhatósá-
gok rendeletei alapján Koch Venczel, mostani
rózsahegyi pénzügyi tanácsosra bízatott, kiadni
meg is ígéré. A felterjesztett helyreálli'ási terv-
nek munkálatai azonban mindeddig a felső ható-
ságnál maradtak.

Más, hasonló emlékoszlop a Beszkéd hegy-
lánczolat, 5448' magas Babjngura csúcsán Árva-
megyében diszlett, 1848. évben József főherczeg,
Magyarország nádora emlékezetére emeltetett, a
ki is, mint a természettudományok nagy kedvelője
8 buzgó pártolója, e hegyet 1806. évben, fényes
kíséretével megmászta.

Az oszlop, az úgynevezett.,nádor-konyha"*)
közelében állíttatott fel faragatlan J ődarabokból,
s falazata még most is látható. Magassága alapza-
tával együtt 12', szélessége 4'. Magyarországra
néző három oldalán kőlemezek valának beillesztve,
melyeknek egyike József nádor ottlétének emlé-
két élesztő fel eme szavakkal :

Ezer nyolezszáz hatban
Országos járatban ,
József nádor személyesen
Itt volt örömteljesen

., 1806. fölélesztve 1848.

A másik oldalon levő felírás az 1848-ki za-
vargós időkben a béke utáni vágyat fejezé ki :

Ezer nyo!czszáz negyvennyoleznak
S ebben elért reform-polcznak
Nagy a hire és emléke
Örökitse azt a béke.

1848.

A harmadik felirás végre Babjagurát, mint
Magyarország egyik természetes határőrét, tün-
tette fel :

Hirdesd bátran Iiabjagura
Annsk. ki most honunk Ura,
Mikép rendithetlen őre
Voltál s leer.dsz még jövőre
Kedves magyar szólekne'í.

1818.

Mily nagy fáradsággal jár ily magasságban
az épitéa, tanúsítja az, hogy ezen oszlón felállítá-
sán 3 napig, u. m. jun. 4., 5., s 6-kán 40 munkás
dolgozott, minek oka abban rejlik, hogy az épí-
tésre, különösen a mész-vegyitésre megkivántató
víz a hegy csúcsán hiányzik, s 3—4 órányi távol-
ságban jő elő a szükséges mennyiségben. — Egy
korsó viz felvitele félnapi fáradságba kerül. Ezen
emlékoszlop is, mint a kriváni, romboló kezeknek
esett áldozatul, s most már csak romját szem-
lélhetni.

A fentebb leirt emlékoszlopok, melyek a ma-
guk nemében hazánkban tán egyetlenek voltak, !
miután alig van rá több eset, hogy egy majd 8000 '
láb magas hegyen kőfal építtetett volna. Pedig ezek
a természettudományok emlékei valának. Mind a
kettő ugyanis nem atörténetilegnagy egyéniségek-
nek emeltetett, hanem a természedutományok ked-
velőinek s buzgó pártolóinak. S épen ezen kö-
rülmény bírt arra, hogy azokat saját szemléletem
után leírjam. így legalább az emlékek emléke
marad meg. **) S fájdalom! hogy épen oly emlé-
kek semmisittettek meg barbár kezek által, me-
lyek jelentősége távol vala a politikai izgalomtól.

*) József niiilor |ottlc'te idejében ugyanis ködarabok |
halmoztatván föl több mint egy ölnyi magasságban, ennek '
belsó része konyha gyanánt használtatott. — Sz. M. \

••) Hogy a mi rajzolóink az emlékek alá utczai sétára j
öltözött urakat és asszonyságot rajzoltak, azért bocsánatot |
kérünk. Ila fogalmuk lett volna ama hegyek szédítő ma- !
másságáról s az ily kiránduld fáradalmairól, bizonyosan
máskép öltöztették volna f 1 őket. Fődolog: az emlékoszlo-
pok s ezek hiven vannak adva. — Szerk.

— Kívánatos volna ha akadna, aki ezeD emlékeket
helyreállittatná, hogy a Kárpátok s Beszkédek
eme diszei ismét megújuljanak, különben pedig
szükséges volna, hogy átalaban minden dülőfélben
levő történelmi emléktöredékeknek legalább i-
irodalmi emléke fentaitassék. Azért :

„Colligite fragmenta, ne pereant."
Szontngh Miklós.

Arckaeologiai levél Zalamegyéhől.
R 6 m e r F l ó r i t t ó l .

XI.
(Harag ide, harag oda. Honi „Nebántsvirá-

gok." Czifra feszületek Pörgők. Kalótzf a. Csestregi
torony. Dobronaki régi harang. Bellatincz. Lenti
vár. Novai remek festmény e.k. Oöcz"ji csalódások.
Tárnok, és a vörös barátok. A tagadólagos ered-
mény is eredmény.)

Alig merem levelemet jegyzőkönyvem Se-
quense szerint kezdeni ; mert alkalmasint panaszos
és szemrehányó depéche lesz a vége. Pedig ott, hol
hibát látok, a személyt nem akarnám sérteni.

De ha mindenki neheztelne, midőn háza,
kertje, faluja s városa körül valamit találunk, mit
nem dicsérhetünk — akkor soha sem volna sza-
bad lelkiismeretünk szerint nyilatkoznunk. Ne
legyünk iVe iánisvirágok; csupa mézes kalács-
csal csak nem élhetünk! miért teremtette volna a
jó Isten az ipecacuanhát és rheum barbarumot ?
Kikaptam már eleget magam is, mások is; ne gon-
dolják barátim, hogy a pesti rédoute, akadémiai
palota építészei, a szent háromság szobra művésze
stb. minden bántás nélkül maradnak.

Sajnálnám, ha azok haragudnának, kiket ba-
rátságukért tisztelnem elég okom van. (Soraim
mindig az ügyről szólnak, a személyeket soha
nem akarom sérteni, azokhoz nyilván semmi közöm.

Az álta'am a múlt szünnapok alatt látogatott
részben, valamint az egész Muraközben többnyire
csak egy templom van a falukban — mig a Bala-
ton körül többnyire kettesével hármasával talál-
juk ; — de annál több a kereszt az utak mellett.
A megye székéhez közel eső községben leginkább
oly kereszteket találtam,'melyek má^ vidéken le-
vőktől egészen elütnek. Mig Pöloske felé többnyire
igen csekély müvészetü Üdvözítők tűnnek elő, a
bold. szűz pedig minden távlati szabály ellen sok-
kal kisebb alakban a feszület alján áll, addig a
fennemlitettek sajátságos tarka kiállításuk által
tűnnek fel. A kereszt jelét a történelem és vallás-
gyakorlathoz hűn egyszerűen, de lehetőleg méltó-
ságosan, müvésziesen szeretném előállittatni;
minden felesleget és ízléstelent eltávolitanék. Nem
rég olvaátam egy lapban, hogy falvainkban üdvözi-
tőnk gyakran silány, izlés nélküli, torzképek —
és másolatokban ábrázoltatik! Ezt sem velem, sem
az íróval nem mondatja a gúny, hanem a jobb-
nak, szebbnek óhaja! Az egerszegi vidéken ta-
lálkozunk többnyire hullámidomu tetőzettel a
kereszteken, melynek alja csipkézetek, a ezen
csipkékről csengetyük lógnak. A tető aster és li-
liom koszorúval van beszegve. Előjő a régi ke-
reszteken divatos hold és nap, a szenvedés kelyhe
és Isten báránya; a feszületképejobb mint másutt;
és hogy az ambitiónak is elúg tétessék, ol-
vashatjuk a I. N. R. I. fölött, mint a templomok
diadivein, a harangokon : „T . . . János biró." —
,,N . . István esküdt által." A karesztgyártó neve
sehol sem találtatik; ő valószínűleg a sok megren-
delésben, és müvei czifra voltábantalálja jutalmát.

A régiek legkitűnőbb, világhirü munkáink
alapitóit nem ismerjük, ma már a legkisebb ajándé-
kon ott ragyog a jótevő neve. Nem nekünk Uram
— nem nekünk, hanem nevednek adj dicsőséget!

De azért ne haragudjunk ám; azon pénzzel
egyszerűbb, de annál remekebb, áhítatra inkább
ösztönző keresztfákat lehetne emelni.

A kalótzfai templom eredeti helyén, a falun
kívüli dombon áll magányosan; az épitmény régi,
hasas tárnokkal, egyszerű ablakokkal, a szegények
házában fülkés ülésekkel.

Benne a kalótzfai Szenté család sírboltja.
A csesztreghi torony románkoru, ikre9 ablak-

kal, és lő-résalaku leső lyukakkal. Téglái régiek,
válusak. E vidéken már ernyős keresztek váltják
fel a [ léh mennyezeteseket, aranyozástól ragyo-
gókat. Ezek természetesebbek és szintén vallásos
érzelemre buzditók.

Sz. Móricz képe a templomban meglehetős
festmény. Csesztregh anyakönyve 1665-ből való.

Ezen vidéken a reformatio virágzása alatt
katholikusnak nyoma sem volt — és a régi tem-
plomok többnyire elpusztultak.

Sz.-György-völgyén egészen uj templom van,
mely, mint hegytetején álló nagyszerű épület,
messzeföldre ellátszik.

Ugyanez nap értem este táján Velemérre.
Melyről a helyszínén irt levélben elmondtam, mit
az első benyomás tollamba dictált.

Másnap reggel Dobronakra értünk. Tem-
ploma kettős alakú tornyával megcsalt, az ilyen
messziről régieknek látszó tornyok Muraközben
ia igen gyakoriak, többnyire igen magasak, tekin-
télyesek, — és a régiek utánzásai.

Azonban bir régi maiusculás *) feliratú ha»
ranggal :

+ O REX GLORIE, VENI CV.VI PACE *
AVE MÁRIA.

Turnicfét már bővebben leírtam. Bellatin-
ezon régi alakjából kivetköztetett várkastély van.
Itt sok érdekest hallottam a közel vasmegyei régi
templomokról Wartganczon és Tóth-Lakon; — de
ezeket jövő évre hagyván, hazafelé kellet sietnem.

Lentiben három széles vizárokkal kerített
vár indul végpusztulásnak. A homlokzat második
emeletében, mint más Eszterházy-féle birtokokon
a bold. szűz képe van, oldalt két lámpával.

Az udvari épületek hátsó részei jelenleg
magtárokul használtatnak.

Félszázad múlva alkalmasint csak a tourista
fog murváján mászkálni!

Lenti határában római épitmények nyomai
találhatók; nem csoda; e vidéken kellett a főút-
nak átmenni.

A novai ujabbkori templom csinos festmé-
nyekkel bir, tán Maulpertschtől vagy Trogertől ?
kiknek oly sok ízletes diszitményü műveset kö-
szönhetünk. E rajzok ezen vidéken a legszebbek
közé számithatók; kár, hogy a torony alja vala-
mint a templom talapzata belül romladozni kezd,

A b. szűz mennybemenetele, a keresztfa és
fájdalmas anya, sz. Péter bókokban, olaj-, és ke-
resztelő sz. János alfrescó festmények akármely
székesegyháznak diszére válnának.

Nem tudom, Szily püspök építette-e ezen
feltűnő templomot, kinek a szombathelyi megye
valamint székesegyháza oly sokat köszönhet; —
de akárki volt díszítője, mindenesetre volt pénze,
vallásos, érzelme és kitűnő Ízlése is.

Óhajtjuk, hogy e jeles vidéki templom az
utókor szamára épen menjen át, annak jeléül,
hogy a múlt század vége felé is esak találkoztak,
honunkban művészetpártolók.

Göcsej volt zalai utazásom kitűzött végső
pontja. Javát legvégére hagytam, hogy utózamat-
jával térhessek vissza a Pest városa közepén álló
nagyszerű romokba. (A leégett német ezinház fa-
lai közé, hol most egy gymnasium nyert ideigle-
nes szállást.) Nem is lehet archaeolognak illőbb
laka, mint oly Colosseum-féle nagyszerű omladék,
mely mindennap saját tanulmányira és a világ
álhatatlanságára emlékeztesse.

A tárnoki templom legkevesebbé sem elégité
ki várakozásunkat, talán azért, mivel napok óta
hallók emlittetni és régiségéről feldicsértetni.
Felmerültek itt is a vörös barátok mondái, kik ha
mindenhol léteztek volna, hova a néphiszem ál-
litja, Magyarországnak már az Anjou — királyok
idejében ki kellett volna halnia. A roskadozó
épület hanyatló góth ízléssel emeltetett tehát a
XV. század végén vagy a XVI. elején. Ablakai
művezete halhólyagos, belül puszta, minden fa-
ragvány nélkül. Mennyezete rothadó gerendák-
ból áll, és beomlással fenyegetőzik.

Az isteni szolgálat kis udvari házikóban tar-
tatik a lelkészi lakon.

A különféle téglákat felmérvén, elkezdtem a
köcsög-alaku hires göcseji harangok után, — de
minden eredmény nélkül kérdezősködni, — ismét
hiábavaló törekvés ! Fáradságomat alig jutalmazá
meg négy-öt említésre méltó harang; pedig mi az
egy oly nagy, oly ősrégi kerületre, mint melyet
megjártam.

Esteiig megjártuk Göcsej fővidékét; hegyen
völgyön, távcsövezve vagy közelről betekintve
legszivesb fogadtatás és tartóztatások között
Archaeologiai eredmény majd semmi. De ez is,
mint afféle tagadólagos eredmény csak ér valamit;
— legalább máskor nem fáradozunk ide, hacsak
véletlenül sirhalmokat nem ásunk.

Már sötét volt, mikor Kozmadombján Der-
varice úrhoz behajtattunk; — de a szives házi ur-
nák csak hűlt helyét találtuk. — Vártak bennün-
ket s igen szívesen fogadtattunk I
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Egyház és iskola,
** (A nagykörösi h. h. egyházban) e hó 6-án

történt a három évre újonnan választott presbyte-
rium tagjainak eskületétele. Főgondnokká Ta-
nárky Gedeont, e kerületnek már kél országgyű-
lésről ismert képviselőjét választották.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia)nyelv- és szép-

tudományi osztályainak e hó 7-én tartott ülésében
Hunfalvy Pál értekezett a régi germán és olasz,
kelt, perzsa, sanserit, turan stb. nyelvek körül
tett vizsgálódások legújabb eredményeiről. —
Ezután Ballagi Mór „A Biblia fordításairól phi-
lologiai tekintetben1' értekezett. Felemlité, hogy
a Biblia — a nép között leginkább elterjedve le-
vén — annak nyelvére nagy befolyással van. Fel-
sorolja mindazokat, kik a Bibliát magyar nyelvre
forditották, és közülök Heltai, Károlyi, Káldy,
Csipkés-Komáromy, Tarkanyi fordításait röviden
jellemzi. A különböző és egymásután következő
fordításokat vizsgálván, értekező azt tapasztalja,
hogy a későbbi fordítások nemhogy tökéleteseb-
bek volnának, mint a korábbiak, sőt ellenkezőleg

Végre

T Á R H Á Z .
íiangversenyt rendezvén, azokat 2215 ft. segély-
ben részesité; továbbá az egylet, fölügyelete alatt
nondhatni állandó műkedvelő-társaságot szervez-
vén, ezáltal a jótékony czélokra háramló hasznon
kivül, a társasélet fejlesztésére kétszeresen nagy
befolyást gyakorol.

** (A barsmegyei gazdasági egylet) nov.
15—17 napjain gyűlést tartott Léván s egyéb üd-
vös határozatai közt, a megye érdekeltjeiből egy
nagy választmány alakult, melynek teendője lesz,
különösen a népség alsóbb osztályaiból, minél
többeket megnyerni az egylet tagjaiul. Hogy ez
egylet eddig is mily szép sikerrel működött, mu-
tatja azon körülmény, miszerint az elmúlt években
három kiállítást tartott, egy lóversenyt rendezett,
s az esztergom-nána-oderbergi vasút eszméjét is ez
egylet penditette meg először. Az emiitett gyűlés
utolsó napján a tisztviselők választása vétetvén
elő, közakarattal újból a régiek választattak meg,
elismerés és köszönet szavaztatván eddigi buzgó
eljárásaikért. Elnök : gr. Hunyady László, első
alelnök : Konkolyi Thege Pál, másod alelnök Vá-
rady János, titkár Mácsai Lukács,pénztárnok Le-
porisz Lajos.

Közlekedés..

*) A maiuscula kerekded irás megfelel nálunk a ro-
mán — árpádkiralyi, a minuscula szegletes, fiactur, he-
lyesen bardlirds a góth — vegyes házbóli kornak.

ezekhez képest hanyatlást tüntetnek fel
a nagy gyűlés jött szóba, melynek rendezésével a
múlt évben e czélból alakított bizottmány lŐn
ujra megbízva.

** (A pesti jogász Sígélyzö-egylet) kimutatása
szerint a lefolyt november hóban az egylet összes
bevétele 5809 ft. 75 kr., — kiadása pedig 270 ft.
80 kr., volt. Az egyletnek van jelenleg 5340 ft.
86 krja takarékpénztári könyvecskékben, 198 ft,
9 krja kész pénzben. — Az egylet a lefolyt hóban
44 joghallgató segélyzésére 226 forintot fordított.

** (A Pannónia magyar viszontbiztositó-in-
tézet) közelebbről tartott válás itmányi gyűlésében
elhatározta, hogy az intézet tökéiből 50,000 ftot
magyar földhitelintézeti papírokba fog fektetni.
A pesti, budai, pozsonyi és eperjesi takarékpénz-
tárak szintén már nagyobb mennyiségű értékpa-
pírokat vettek a m. földhitelintézettől.

** (Az ,,Izraelita magyar egylet") e tél folya-
mán ismét fog népszerű előadásokat rendezni a
zsidó történet, irodalom, és egyéb közérdekű is-
meretek köréből. Az első ilynemü előadást e hó
5-én délután fél 6 órakor, az egylet helyiségében,
dr. Pollák Henrik tartotta „az emberi életkor fe-
lett." A következő előadások — összesen 8, —
hasonló órákban, minden második szombaton
lesznek.

** (Az első magyar átalánoss biztositó-társa-
mg) életbiztosítási ti. főosztályának kimutatása
1863. nov. haváról. Kiállíttatott : 110 db. A) köt-
vény után halálesetre 175,90ft.; 70 db. B) köt-
vény után életben fizetendő 78,539 ft.; 1 db. C)
kötvény után nyugdíj 300 ft.; o szesen 181 db.
kötvény után 254,739 ft. és 400 du,rab arany.

** (Az egri polgári lövésztársulat), — mint
az Eger írja — nov. 29-ikén tartott közgyülésé-

. ben a következő három évre ismét megalakult, s
egyúttal uj tisztviselők választattak, és pedig tit-
kos szavazat utján az eddigiek, u.m, fölövészmes-
ter Csiky Sándor, allövészmester Szlammer Fe-
rencz, jegyző Énekes Gusztáv, átalános szavazat-
többséggel. A leköszönt főjegyző helyett — kinek
buzgó fáradozásaiért jegyzőkönyvileg elismerést
szavaztak, — Derszid Ferenczetválasztották meg
egyhangú felkiáltás utján. — A lefolyt három év
alatt a társulat jótékony s közhasznú czélokra
980 frt. 45 krt. adott ki."

"* (A szabolcsmegyei takarékpénztár) Nagy-
Kállóban már teljesen szervezve van. Elnöke So-
mo8sy Ignácz, alelnöke Kállay Ákos, igazgatója
Ferenczy Lajos, gondnoka Bleuer Miklós, s tit-
kára Kállay Adolf.

** (A lévai kaszinó) nov. 17-én tartotta tiszt-
újító közgyűlését, melyen az egylet élén eddig is
oly nagy buzgalommal s szép sikerrel működött
eddigi tisztviselők ujra megválasztattak. Elnök
Kürthy József; igazgató Pólya József; jegyző
Katona Gyula; pénz- és könyvtárnok Leporisz
Lajos. A tagjainak számára nézve kicsiny, de
tetterőre nézve annál lelkesebb testület mily hi-
ren igyekszik nemes feladatát betölteni, mutatja
azon szép eredmény, mely eddigi működését ko-
ronázta. Nem is említve, hogy az egylet már ed-
dig is több mint másfél ezer kötetből álló könyv-
tárt szerzett, s hogy különféle közczélokra 1046
ftot adott: itt csak azon közelebbi szép eljárását
említjük föl, hogy az alföldi szükölködők számára

x* (A pesti postaigazgatóság) hirdetése sze-
rint deczember 16-tól kezdve a jövő évi január
31-kéií a bécsi vonalon küldendő pénz vagy te-
herszállítóknak esteli 6 óráig, — a postakocsikon
Eszékre és Miskolczra küldendőknek pedig esteli
4 óráig kell f'eladatniok, hogy az nap még elme-
hessenek. Egyéb vonalokon való elküldést illető-
leg a feladhatás ideje nem változik.

x* (Az aldunapart kiépítését) e hó 5 én meg-
kezdették.

•# (A Tisza- Körös- és Er-csatorna), a mely
Péterfalva, F. Almás, Homok-Mikola, Németi,
Zsadány, Majtény, Mező-Tetem, Dengeleg, Szé-
kelyhid, B. Diószeg, Pocsaj, B. Újfalu, Bakony-
szeg, Füzes-Gyarmat, Körös-Ladány, Gyoma,
községek határain vonulna keresztül, 8 továbbá
Szatmár, Debreczen és Nagyváraddal lenne köz-
vetlen összekötetésben, — örvendetes megvaló-
sulásnak néz elé, ha ügyét az érdekeltek közöl
mindegyik oly hévvel karolja föl, mint azt köze-
lebbről gr. Zichy Ferencz ő nmga tévé, ki ia a vál-
lalathoz 100,000 ft. részvénytőkével járult; to-
vábbá minden pusztai vagy tagositott birtokán,
hol a csatorna elvonuland, az építésére szükséges
területet minden kártérítés nélkül, ingyen aján-
lotta föl.

x* (Társas-utazás Konstantinápolyba.) A jövő
tavaszszal két bécsi szerkesztő,dr. Schweitzer Li-
pót és Tuvora Ferencz, táraas utazást rendez
Konstantináoolyba. Terv szerint az uti társaság
1864. martius 26-án indul ki a triesti kikötőből s
31-kén érkezik Konstantinápolyba, hol hat napig
fog időzni, és april 9-én éri el Athénét. Ezenkivül
rövid ittmulatással még Corfu, Zante, Syra,
Smyrna, Ancona és Velencze érintetnek. Egy uti
jegy ára 230 forint, melyért az utazóknak 20
napi időzésük alatt mindennemű szükségleteik fe-
deztetnek. A tengeri utazásra egy külön gőzöst
fognak bérelni, mely a részvevőkön kivül senkit
sem vesz föl.

Balesetek, elemi csapások.
** (Véletlen esés.) V. Ferdinánd király és

császár Ö Felsége Prágában, dec. 5-ikén a mint
termein átment elsiklott, s azóta ágyban fekvő
beteg. Ez esés atinál veszélyesebb következményű
lehet, mert az agg fejedelem már 71 évet megha-
ladó korban van.

** (Szétrobbant gőzmalom.) Túrán, Pestme-
gyében, a terjedelmes bujáki uradalom főbérnök-
sége, a cséplés bevégeztével a gőzcséplőgép moz-
donyát gőzmalomba akarta alkalmazni. Erre két
szakavatatlan falusi molnár vállalkozott, a kik a
Gagya patakon hamarjában gőzmalmot rögtönöz-
tek. Nov. 18-án volt a malom megindulandó, de
alig tették mozgásba, a felső kő, a kötésgerendák-
kal együtt szétroppant, s több embert leteritett,
a kik közöl egy, — az orvosi segély daczára, —
mindjárt másnap meghalt, a többi pedig súlyosan
megsérült.

M\ újság?
** (Lapirodalmi mozgalmak.) Hogy az idők

mostohaságának az irodalmi vállalkozásra is van
befolyása, tanusitja azon körülmény is, hogy mig
máskor az év végén alig győztük feljegyezni az

aj vállalkozásokat a hirlapirodalom terén, most
legfölebb egyes lapok megszűnéséről szólhatunk,
uj lap pedig épen ritka madár. Ily ritka madár-
ként köszöntött be a múlt héten Tóth Kálmán
programmja, melyben kijelenti, hogy újévtől
kezdve egy uj szépirodalmi napilapot fog kiadni.
Emichnél „Fővárosi Lapok" czim alatt. Az idő
fogja megmutatni, mennyire fog e lap is egy-egy
érezhető szükségnek megfelelni, vagy uj pályát 8
uj szükségeket teremteni. Mi csak kívánhatjuk,
hogy a programmban igért komoly irány, tanulsá-
gos és érdekes tartalom, smindenekfelettaz, amit
mindenféle szinü szépi rodalmi lapjaink igyré-
szénél hiában keresünk : bizonyos józanság és
tapintat, a „Fővárosi I^apokban" is valósággá
váljék. Okunk van hinni,hogy ezt nem hiában re-
méljük. A lap ára félévre postán, 8 ft. — Egy
másik .keletkező lap a „Magyar Képzőművész"
melynek czélja a hazai festészet és szobrászat
emelésére hatni, s e czél körül öszpontositani a
szétágazó erőket E tér eddig jóformán parlagon
hevert irodalmunkban, s örvendenénk, ha sikeres
mivelésre találna. Ez uj lapot, mely két hétben egy-
szer két ivén fog megjelenni, Maszák Hugó szer-
keszti.— Nem hallgatjuk el azon örvendetes válto-
zást sem, melyen a régibb időkben különösen nagy
népszerüségü szépirodalmi lap, a „Növilág" ke-
resztülmegy; nevezetesen mostani szerkesztőjé-
nek vezetése alatt minden áremelés né kül heti-
lappá fog változni. Egész évre előfizetési dija
most is csak 6 ft. marad. — De az idők viszon-
tagságai megszűnni kényszeritik a „Függetlent,'*
mely programmjában kitűzött czélját egy évi
pályafutása alatt nem érte el. Szerkesztője köze-
lebbről már kijelentette, hogy e lapot a jövő évre
nem fogja kiadni. — Rövid félévi élet után a
„Magyar Kertész" is megszűnik, illetőleg a Gi-
•ókuti által szerkesztett „Falusi Gazdá"-ba ol-
vad be.

** (Elmaradt sorsjáték.) A lipótvárosi tem-
plom építésének előmozdítására tervezett sorsjá-
téktól az engedélyt megtagadták.

— (Hollósy Kornélia és jótékonyczélu hang-
versenyek Rimaszombaton.) Rimaszombatról, nov.
30-ról irják : E hó 22-én érkezett körünkbe ha-
zánk ünnepelt művésznője, Hollósy Kornélia asz-
szony, számos tisztelője kíséretében,kik a szabad-
kai pusztánál őt szívélyesen üdvözölték. Este
fáklyászene mellett a tisztelgők serege özönlé el
a tért, hol szállva volt. A kedves vendég örömtől
sugárzó arczczal jelent meg az erkélyen s végig
hallgatá a dalárda által elzengett dalokat, vala-
mint az üdvözlő beszédet, melyet zajos éljenzés
fejezett be. — 24. és 25-én a „három rózsa" tere-
mében adta hangversenyeit, többek közreműkö-
désével. Hallottuk még mindig erő- s bnjdús
hangját, gyönyörködtünk népdalaiban, melyekkel
annyira el tu;l bűvölni. Koszorúk, zajos taps,
éljenzés, kihívások sűryn követték előadásait.
Kehle Frigyesné úrhölgy, ki dalait zongorán
kisérte, művészi játékával főleg Wilmers „szél-
arájá"-ban s Litloff „fonódal"-ában a közönséget
szintén elragadta. Nemkevésbbé tüntette ki magát
az ifjú b. Vay Lénárt jeles hegedüjátékával, mű-
vészi ügyességgel adván elő Beriot7-ik konczert-
jét s Vieuxtemps változatait. Emelé az olőadások
becsét Tirényi István gordonkajátéka is. Mind-
két este a műsorozatot a helybeli dalárda kar-
éneke nyitá meg. Talán felesleges említeni, hogy
mindkét alkalommal a terem tömve volt. A má-
sodik előadás tiszta jövedelme (142 ft.) az egye-
sült prot. gymnasium, az óvoda és a dalárda
javára fordittatott. Az ünnepelt művésznő innen
26-án Miskolcz felé folytatta útját. — Ez ősz
folytán még két zene-estélyben vettünk részt,
sept. 20-án és okt. 25 én; mindkettőt a városi
segélyző-bizottmány rendezte a tiszavidékí szű-
kölködő honfitársaink javára. Közreműködtek:
Lám L., Lengyel E. kisasszonyok, a dalárda, b
Vay L. s mások. A két előadás s az ezzel egybe-
kötött sorsjáték, melyhez városi hölgyeink kézi-
munkáikkal járultak, 381 ftot és 57 krt. jövedel-
mezett. Mit a város eddigelé gyűjtött s a szüköl-
ködők javára átadott, 757 ft. 61 krt. tesz ösz-
szesen. — B.

** (Megjutalmazott bátorság.) A múlt év no-
vemberében egy rabló banda Arad határában egy
pusztai bérlő tanyáján borzasztó rablógyilkossá-
got követvén el, e 14 tagból álló haramia bandát
kézrekeritő csendbiztost, — ki a rablófőnököt,
saját élete koczkáztatásával, személyesen fogta
el, — a közbátorság érdekében tett szolgálatáért
a helytartótanács 1000 fttal jutalmazta.

|p



\{ -•<"'-( f

452

** (A jótékonyságnak egy szép példája) for-
dult elő nov. 26-án Békésben, a hol — egy Kovács
András nevű timár mesterember, a helv. hitval-
lású szegény árva iskolás gyermekek számára 50
pár csizmát varratott, és azt az egyház gondnoká-
nak átadván, n. t. esperes Hajnal Ábel ur, az
árvák között kiosztotta. Megható volt a szegény
árvák köszönete, amint a kiosztás után a derék
iparosnak, egyik néptanító vezérlete alatt, hálát
rebegtek. Adjon az ég több ily jószivü embert a
szegény árvák számára.

** (Előfizetési idő meghosszabbítása.) Wu-
sching Konrád, „Hazai hangok" czim alatt meg-
jelenendő eredeti négyeseire az előfizetés határ-
idejét e hó 15-ig meghoszabbitja. A mü előfize-
tési ára 1 ft., mely az emiitett napig szerzőhöz,
Lúgosra küldendő. Bolti ára 1 forint 50 krajczár
leend.

•* (Véres összekocczanás.) A ,,T—ó" sze-
rint, a napokban egy adóexequáló katona, Szat-
máron egy polgárral összeszólalkozván, ezt több
szúrással és vágással veszélyesen megsebezte.
Az ügy vizsgálat alatt van.

** (Megtérített jótétemény.) Mint emiitettük,
Szegeden egy adóexequáló katona, Mácsay János,
saját megtakaritott filléreiből fizette ki egy sze-
gény asszony hátralevő 7 ftnyi adóját, melyet a
szegény esszony megfizetni nem tudott. E nemes
szivű tettet egy M. S. nevű hazánkfia Londonban
olvasván, közelebbről a „Sz. II . " szerkesztőségé
hez 10 ftot küldött a derék káplár számára, me-
lyet az valóban meg is érdemelt.

** (Névmagyarosítások.) Felsőbb engedély
folytán, Steklhuber Ferencz, soproni lakos „Sar-
kadi"-ra,, — Raithoff'er Lajos biharmegyei al-
számvevő „Vadai"-ra., — Weiszmandl Lajos és
Henrik győrvárosi lakosok „ VázsonyV'-ra, —
Rakics Sándor Illés pesti lakos „Rákosi"-i&, —
Pleichel József miskolczi lakos „Bánfi"-r&, —
Krausz Károly pesti lakos „Kondor"-r&, — nyír-
egyházi illetőségű Belyus István, János, Endre és
Mihály „BeJfy"-re, — Drexler Antal hódmező-
vásárhelyi lakos „Faragó"-ra, változtatták veze
tékneveiket.

** (Halálozás.) Tormássi Mária, az ismert
népdalirónak Szakái Lajosnak neje, e hó 7-én éj-
jel jobb életre költözött. Hűlt tetemeit Gyulán,
decz. 8-án tették örök nyugalomra. Béke legyen
porai fölött!

— (Adakozások.) A Vas. Ujs. szerkesztő-
ségéhez múlt héten beküldetett :

Az alföldi szükb'lk'ódök számára : Jolsváról
egy barátságos összejövetel alkalmával Stver-
teczky által 4 ft. 10 kr. — Lontóról (Hont) egy
tánczmulatság eredménye Bócz József által 25 ft.

Egyveleg.
** (Egy párisi arszlán) ellátogatott Milá-

nóba. Csizmára lévén szüksége, egy odavaló czi-
pészhez fordult. Ajánlották neki e czélból a leg-
ügyesebb szakembert. A mester bekopogtat s a
párisi fiatal hetykén elmondja neki, mily kelle-
metlen reá nézve, hogy itt Milánóban kénytelen
csizmát készittetni, hisz párisit ugy sem kap . . .
különben csinálja meg, a milyen jól csak tudja.
A hivatásában sértett mester hallgat, s másnap,
állitólag próbául, hoz neki félcsizmát. Az arszlán
felpróbálja s felségesnek találja, „felséges, becsü-
letemre mondom!'' igy kiált fel, „mintha csak
Parisban készült volna, valósággal ennyit föl sem
tettem volna önről!" A lábtyüművész kéri, vetné
le ismét; de ime, oh bámulatos dolog, a fitymáló
gavallér lábán rajtmaradt a legelegánsabb táncz-
czipők egyike, mely a csizma belsejében művé-
szileg el vala rejtve. „De hiszen ön valóságos
bűvész," kiált fel lelkesülve a dandy, „s vájjon
mikor kaphatom a párját?" — „A párját?!' —
„Természetesen, félcsizmában csak nem járha-
tok." — ,)!'árját," mond udvariasan meghajtva

magát a mester, ,,azt legyen szives Parisban ké-
szittetni !" s méltósága teljes érzetében elhagyá
a termet.

** (Pusztító orkán) és felhőszakadás volt a
napokban Olaszországban, Messina vidékén, mely
több falusi házat, kolostort csszedöntött, s a szán-
tóföldeket pusztává tette. Ha nem nappal törté-
nik a szerencsétlenség, hanem éjjel éri a lakossá-
got— megszámlálhatlanok lennének az áldozatok,
így is sok a halott, de számuk még nem tudható,
mert vagy a romok alatt feküsznek, vagy a meg-
indult hegyi folyamok áradata a tengerbe hur-
czolta a holttesteket. Sok család, a házak össze-
dülése, és a földek elpusztulása folytán teljesen
tönkrejutott; igen sokan, a fennmaradt kolosto-
rokban találtak fölvételt, menedéket.

— Hiba-ignzitás. A Vas. Újság múlt heti 49. számá-
ban a 436. lapon, a „Betújátekok" 8-dik sorában „szüle-
tése1'' hibásan áll, „neve1 helyett: és 15-dik sorában, „het-
vennyolezadik" hibásan téteí ett „hetve7inyoltzadikíl helyett.
(így kívánja a betűk föleserélési pontossága.)

Nemzeti színház.
Péntek, dec. 4. „Richelieu" Történ, dráma 5

felv.
Szombat, dec. 5. „Faust." Opera 5 felv. Irta

Gounod.
Vasárnap, dec. 6. „A Lelencz." Eredeti nép-

színmű 4 felv. Irta Szigligeti Ede.
Hétfő, dec. 7. ,,A Lelencz."Eredeti népszínmű

4 felv. Irta Szigligeti.
Kedd, dec. 8. „A vig czimborák." Eredeti

dalmű 1 felv. Irta Némethy György. Ezt követte
„Gizella." ballet 2 felv. Zen. szerzé Huber K.

Szerda, dec. 9. ,,A kártyavetönö." Dráma
öt felvonásban. Francziából fordította Feleki
Miklós.

Csütörtök, dec. 10. „Don Jüan " vagy „A
köszobor vendég." Opera 2 felv. Irta Du Ponté, ford.
Szerdahelyi K., zenéjét szerzé Mozart.

Budai népszínház.
Dec. 10. Először kerültek szinre az „Ördög

pilulái," melynek előkészületeivel a népszínház
hetekig foglalkozott. E darabot egymásután húsz-
szor szándékoznak adni, s igy mind a darabról,
mind annak fényes kiállításáról közelebbről bő-
vebben szólani lesz alkalmunk.

Szerkesztői mondanivaló.
6953. Felcsuth. L. L. Az ajánlatot köszönettel vesz-

szük, s ha a vállalat ujabb folyama jövőre netalán létre-
jönne (a miről e perczbcn nem mondhatunk bizonyost),
kérjük ön becses közreműködését. A föltételekbe szívesen
beleegyezünk.

6954. Miskolcz. U K. Az ujabb küldeményt vettük.
Az előbbi rajzok nagy része készen van, s az uj év utáni
számokba vannak szánva. Akkor azután tustént útnak
indul óhajtott magánlevelünk.

6955. Hativa. A kérdéses ügy még végleg befejezve
nincs. Oka azon csodálatos körülmény, hogy bár egy ház-
ban dicsérjük a napot, a személyes találkozás az illetővel
— munkaköiünk különböző voltánál fogva — mégiscsak
ritkán .történhetik meg. Uj évig csak tisztába jövünk. Azt
az Ígéretet a levél végén pedig szerfelett tiszteljük. Ugy
legyen!

6956. ltoldogtalan (A vak őrült). Nem nekünk való
az ilyen verselés :

„Csapd le szekeredről azt a felhőt!
Nem látod kezében a sújtó köt (!j?
Engem kutat s téged is »gyon üt —
Kérlek ! legyünk jó barátok együtt."

6957. Siklós. N. Vettük a szép arczképeket és gyö-
nyörködünk bennök. A többi kívánság a mienkkel talál-
kozik, s hiszszük, hogy teljesedésbe is fog már egyszer
menni.

6958. Bécs. K. A. A lap iránti kivánat csak uj év
után mehetne teljesedésbe. Kérjük annak idejében kijelen
teni, lesz-e még reá szükség?

6959. Hatvan. B. V. A kérdezett festményről nincs
tudomásunk. Nem emlékszünk, hogy láttuk volna. Tudako-
zódni fogunk az illetőnél. A küldött rnjzok igen használ-
hatók: egy része már régebben megjelent lapunkban. Bár
a leirás is bővebb volna.

6960. Debreczen. K.K. A rajzot már más kézből vet-
tük, s azt kiadásra készen birjuk is. Köszönet a szíves-
ségért; reméljük, hogy nemsokára mással fog ön minket
megörvendeztetni.

SAKKJÁTÉK.
207. sz. f. — P. L i n á t ó l (Hannoverben).

(A Düsseldorfban tartott „Rajnai sakk-kongresz-
szuson" dicséretre méltatott feladvány.)

Sötét.
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Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 202-dik számú feladvány megfejtése.
(Szerző szándéka szerint.)

Világos.
l.Vd8-a5f
2. Va5-el:

Sötét.
Fa7-c5A)
Fc5-d6:

3. Vei—d2 tetsz. szer. (?)
4. Vd2—+mat.

Világos.
A)

3. Vel-e4+
4. Ve4-e6fmat.

Sötét.

Fc5—b4
Kd5—c5

E megfejtést azonban, — mint annak idejében már
jelentettük, — a 3-ik lépésnél Sötét F d 6 — c 7 lépéssel
meggátolhatja. Igy a feladvány megoldhatatlan lévén, ter-
mészetes, hogy megfejtői nem akadhattak.

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
„Vasárnapi Ujsá«" és,,Politikai Újdonságok"
1864. évi folyamára.

Sff M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
„Mngyar Sajtó' 180 l ik évi folyamára, —
azok számára, kik csupán a „Vasárnapi
Újság"-™ vnnnnk előfizetve.

&*" M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
,\övilás' szépirodalmi és hölgydivatlap 1804
évi folyamára.

1804-dik évi naptárak.
Megjelentek Hetkenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az 1864-ik évre
szóló következő naptárak, melyek Magyarországban és
Erdélyben minden könyvárus- és könyvkötőnél is kaphatók,

úgymint:
Bolond Miska naptára 1864-ik évre. Számos eredeti

fametszetül. Hetedik évfolyam Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.

Kakas Marton humorisztikns naptára. Hatodik évfo-
lyam. Számos elezes képpel. Csinos borítékba fűzve.

Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté

M a j e r I s t v á n . Képekkel, színes boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartal-
mát képezik: rémtörténetek, lélekjelenések,bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti-
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ára 60 kr.

A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r P é t e r . Csir.os borítékba fúzv« (a legolcsóbb
naptár).
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TARTALOM.
Fridrik sehleswig-holsteini herczeg (arczkép). —

Karácsonyi László. Szász Béla. — A kalifa papucsa. Jókai
Mór. — A Tisza bölcsője (vége). P- Szathmáry Károly. —
Nadar léghajójának leszállása (képpel). — A Halastó a
szepesi Kárpátokon (képpel). — A kriváni s babjagura
emlékoszlopok (képekkel). Szontagh M. Archaeologiai
levél Zalamegyéböl. Rómer F. — Tárház : Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Nemzeti szinház. — Budai nép-
színház.— Szerkesztői mondanivaló.— Sakkjáték. — Heti
naptár. — Melléklet : A gabona tápanyagáról. — A buda-
pesti harangok. — Vidéki közlemények.

Fél iv melléklettel.

A Vasárnapi Újság 50-ik számához 1863.
A gabona tápanyagáról.

Tekintve, hogy a jelen mostoha időben, min-
den tápszert a lehető legczélszerübben fölhasz-
nálni tanácsos : közhasznú dolognak tartjuk, a ga-
bona alkatrészeiről s annak legsikeresebb fölhasz-
nálásáról némi tájékozást nyújtani olvasóinknak.

Ha egy buzaszemet közepén keresztül metszve,
annak egyes rétegeit górcső segedelmével, és ve-
gyészi utón vizsgáljuk, kivülről első helyen ta-
láljuk a külső burkot, vagy is tulajdonkópeni
héjat; ez a legfelsőbb réteg, mely különféle, köny-
nyebben vagy nehezebben feloldható sejt-szöve-
tekből, és szervetlen savakból áll. Ez alatt van
a belső magburok, formájára nézve hosszudad,
vastag falu sejt-szövet. Erre következik egy réteg
nagyobb, sötét, erős sejt-szövet, mely a gabonának
legfőbb és legtáplálóbb részét t. i. a sikert (kle-
ber) tartalmazza; és csak ezután találjuk azon
nagy, tojásdad, vagy hatszögü sejt-ezövetet, mely
a gabonaszem tömegét képezi, és keményítő ré-
szecskéket, s fehérnyét tartalmaz. Az őrlésnél a
külső burok, és a légeny főtartalmazója t. i. a si-
kér-szövetek, a puhább, keményítő-szövetektől
elválasztatnak, mert a malom-kő általi finomabb
elaprózásnak tovább ellenállni képesek, és alkot-
ják a korpát. — A mi finom fehér szitára őrlött
lisztünkben tehát csak légenytelen alkatrészeket
kapunk, vagyis a keményítőt, és a légenydús al-
katrészekből csupán azon kis mennyiségű fehér-
nyét, mely a keményítő sejt szövetekben foglalta-
tik; — a sikert vagyis azon 7 —10 százalék
vérképző részeket, melyek a gabonában találhatók,
mint korpát, mindenkép eltávolítani iparkodunk,
s a helyett, hogy tulajdon szervezetünkre hasz-
nálnók fel, házi állataink eledelére fordítjuk. A
gabona tápanyagának másik kitűnő alkatrészét, a
csontképző ásványos savakat, még jobban törek-
szünk egészen kiküszöbölni s ha mindamellett e ré-
szecskékből még némi csekélységet az örlő-kő le-
tör a keményebb héjakról, — s a szitálás után a
lisztben fennmarad, — ez csak azon kedvező ese-
tek közé sorozható, mely bizonyára szándékunkban
nem volt. — Jó ideje már, hogy a leghirnevesebb
vegyészek vizsgálat utján kiderítették, miszerint
100 font lisztet véve mértékül, tömb-lisztben van
vérképző anyag 11 font, finom lisztben 4 font,
korpában 19 font; — lélekzö és melegítő anyag
van tömb-lisztben 68 font, finom lisztben 73 font,
korpában 40 font; — csontképző anyag van tömb-
lisztben 2 font, finom lisztben 1/i font, korpában
1% font, a miből világos, hogy mily balgatag el-
járás, midőn csupán azért, hogy fehérebb kenye-
retnyerjünk, a legtáplálóbb, s főfontosságu alkat-
részt, a sikert, a korpával eltávolítjuk.

Hogy azonban az előítéletnek e részben is
némi engedmény nyujtassék; de különösen, hogy
a tömb-kenyér (Ganzbrod) azon állítólagos hi-
ányát, mintha a szabálytalan kelesztés által, az
ásvány-savak tul bősége miatt némely szervezetre
talán hátrányos lenne, — tökéletesen eltávolit-
hassuk : Kleemann József drezdai gépész azon
figyelembe veendő javaslattal lép fel, hogy a ke-
nyér-tésztához a korpa ne eredeti minőségben,
hanem bizonyos készülék által vizben felolvadva
vegyittessék, a melynél kitűnt, hogy az ily módon
készített pár-kenyér ( = Hefen-brod; másként
élesztő is, de magyar gazdasszonyaink inkább pár-
nak nevezik) nemcsak nagyobb tápláló erővel bir,
hanem jó izére, és könnyen emészthetőségére
nézve is kitűnő. De a mi a fődolog, a kenyér ára
ez eljárás által nevezetesen csökken, minthogy
ugyanoly nagy mennyiség, táplálékonyságánál
fogva többet adván ki, a szabályos kelosztés ki
séretében több, mint 20 százalékkal növekszik. -
Ezt illetőleg nagyban tett kisérletek fényes ered-
ményt szolgáltattak; de különösen az orvosok is
az őrlemény ekkint való felhasználását egészség
tekintetéből is igen ajánlandónak tartják.

A m. tud. Akadémia július 27-diki ülésében
sziatén szóba jött a liszt elemezése, de ennyire
a figyelem nem terjedt ki; — érdekes és jellemző
azonban Szabó József érdemteljes tanárunk ak-
kori értekezésében azon állítás, hogy az angolok
csa'.• négy-féle lisztet készítenek. — Vájjon azok
nem a gyakorlati ész azon útmutatása szerint jár-
nak-e el, hogy minél finomabb a liszt, annál becse-
sebb táp-anyagok mennek veszendőbe? avagy
csakugyan fel kellene tenni az angolokról, hogy
nem volnának képesek nyolez-féle lisztet készitem,
mint mi nálunk?

A budapesti harangok.
A Pesti Napló november hó 25-ki számában

a „Különfélék" közt másodszor is hibásan van
előadva a budavári, Mátyás király féle főtemplom-
beli nagy harang súlya 27 mázsával, mert az leg-
feljebb 20—22 mázsát nyom, mint azt hangjából is
bárki megítélheti. S ez valóban hiány ily neveze-
tes, és első rangú templomra nézve. —Egyébiránt
érdekesnek gondoltuk, valamennyi budapesti na-
gyobb harang leírását adni ezen alkalommal.

Budapesten legnagyobb s legszebb hangú,
de talán legrégibb harang is a buda-vizivárosi,
sz. Annáról nevezett parochia-templombeli, mely
körülbelől 38—40 mázsát nyomhat; nagyságának
tökéletesen megfelelő magasztos alsó C. hanggal,

mellette oly szerkezetű toronyórával bir, hogy
harangok verésekor a templomban is kiüti a

chorus boltozatára alkalmazott csengetyűkön a
negyedeket ugy, mint az órát. Minthogy a templo-
mot a jezsuiták építették, e jeles harang is, a
többi vele öszhangzatu kisebb társával együtt tőlök
eredhetett. — Ez után következik az ott mindjárt
szomszédságban levő Erzsébet-ápáczák 28—30
mázsányi, és szintén kellemes, mély komoly hangú
harangja, mely ugyancsak régi, és szintén az elébb
volt ottani tulajdonos szerzetesektől származhatik.
— Utána sorozandó a krisztinavárosi 22 — 24 má-

s mind czifraságánál, mind ünnepélyes hang-
zsas,jánál fogva remeknek mondható harang, melyet
ezelőtt 18 évvel öntött újra a régi megrepedtből
Herkli József egykori budai harangöntő. — Most
jön a tabáni (ráczvárosi) katholikus templombeli,
szintén 22 — 24 mázsát nyomó, ugyancsak szép
hangú harang, ir.it alkalmasint a budai nagy tűz-
vész után öntettek, minthogy akkor a torony is
elégvén, vele a harangok is elolvadtak. — Ennek
utána lehet tenni a várbeli katonatcmplombelit,
melynek súlya 20—22 mázsa, és régi szép hang-
ján kivül azért is nevezetes, hogy a törököktől
elvett ágyukból öntöttnek mondatik, hanem — ami
sajnos — elrepedt állapotban van. — Csak ezen ha-
rangok után sorozható a Mátyás király temploin-
beli harang, melyről feljebb tétetett említés; —
ezután következik a szerbek 18—20 mázsás, kel-
lemes hangú harangja; — végre a többi harangok
Budán, mint a francziskánusoké s kapuczinusoké
(ez utóbbiak nagy harangot nem is szoktak tar
tani), aztán a sz. Zsigmondbeli és buda-ujlaki már
kisebbek. A kisebb templombeliek pedig, minők :
a sz. Flóriáné, a szegények-házáé és a császár-
fürdői kápolnáé, az irgalmasok zárdáéval együtt
még csekélyebbek; — hanem az ó-budai nyomhat
22—24 mázsát, s körülbelől 25 év előtt öntetett
újra a meghasadt élőbbemből. — Az ó-budai re-
formátusoké azonban megint csak a kisebbek közé
sorozható.

Pestvárosa méginkább szűkölködik nagy ha-
rangok dolgában, mert a belvárosi fő parochiabeli
30—32 mázsás, s ezen súlynak megfelelő ko-
moly hangú (mely a templommal igen egykorú),
aztán a terézvárosi 24—26 mázsás, szintén
méla hangzatu (mit, gondolom, 20 év előtt néhai
Schaudt András pesti harangműves a többi otta-
niakkal együtt öszhangzatu modorban készített),
és a józsefvárosi szintén nem régi öntetü 22 — 24
mázsáson kivül nincs Pesten nevezetesebb harang.
Ezek után teendők : az angol kisasszonyoké, az-
tán a reformátusoké, az egyetem templombeli és
a görögöké 18—20 mázsányi sulylyal; — majd
a franciskánusoké, és szerbeké, melyek már ki-
sebbek, — a ferenezvárosi, a rókusi, a lipótvárosi
eddigi, továbbá a szervitáké, az evangélikusoké
és a piarista atyáké még kisebbek. A lipótvárosi
épülőfélben levő basilika számára előre készülőben
levő 57 mázsás haranggal Pestvárosán e tekintet-
ben is segítve leend, s azért köszönet a létreho-
zójának, de emellett is nagyon emelné a város di-
szét az is, ha a csaknem az egész város közepén
álló egyetemi templom üresen álló másik gyö-
nyörű tornyába is lehetne egy nagyobbszerü ha-
rangot teremteni. Ezt értjük a budavárosi Má-
tyás király templomáról is.

Ez alkalommal sajnosán említem azt is, hogy
midőn a budapesti orgonák leirását minap szintén
hirlapilag közöltem s akkor érintett azon ohajtá-

hogy bár divatba jőne a művelt nemzeteknélsom
szokásban levő igen élvezetes orgona-konczert
hazánk fővárosában is, (mely czélra valamely na-
gyobb teremben egy jeles orgona lenne felálli-
tandó) mindeddig viszhangra nem talált. E végre

a nemsokára készen leendő redout-termek egyike
alkalmas helyül szolgálna; — és ime legközelebb
a Pester Lloyd deczember 1-ső napi számában ol-
vasom, miszerint ily czélból épen most készült
Bostonban is a Musik-Halléban egy nagyszerű or-
gona, melyben 5474 sip van, köztük a legna-
gyobb 32 iáb hosszaságu (s igy alkalmasint 80 —
90 változattal), — magassága pedig az egésznek
60, és szélessége 48 láb lévén; — mit fennebbi
óhajtásom támogatásául hozok fel itten.

S.J.

Vidéki közlemények.
Pécs, dec. l-jén. (Fiatal rablók. Megalakult

egylet. Színészet.) Alig néhány hete, hogy a sz.
lőrinczi járásban egy lelkész kiraboltatása miatt
6 embert halállal büntettek: már ismét a vagyon-
és életbiztosság ellen elkövetett merényletről kell
tudósitást adnunk; mely annál szomoritóbb, mert
a tettesek csak gyerkőezök, a kik még a gyermek-
saruból alig vetkőztek ki. Három nagybudméri
fiu, az egyik 14, a másik 16, és a legidősebb 18
éves, mindnyájan telkes gazdák gyermekei, az
ottani molnárt egy alig 2 puskalövésnyi széles
erdőben megtámadták s 2 ttjától és puskájától
megfosztották. A pécsi járás erélyes főbirájának
Forster urnák sikerült mind a hármat kézreke-
riteni, kik most a megyei börtönben várják meg-
érdemlett büntet.ésöket. Az ilyen szomorú tények
csak azon óhajt ébresztik bennünk, vajha a nép-
nevelés ügye hazánkban minélelőbb gyökeres
reformon menne át, mert csak a rendes és czél-
szerü iskoláztatás szelídíthetné az alsóbb néposz-
tályban még oly gyakran mutatkozó féktelen in-
dulatokat és hajlamokat.

Pécsett is megalakult az „Iparos segédek
egylete, ' melynek létrehozásában főtiszt. Szauter
Antal tanodái igazgató ur fáradozott leginkább.
Erdemeinek elismeréséül az alakuló közgyűlésben
Nagy Gyula iparossal együtt elnöknek választot-
ták, s születésnapján ablakai alatt énekes szere-
náddal tisztelték meg. Hogy fölvette-e ezen egy -
let a katholikus czimet, még eddig nem tudom;
de annyi bizonyos, hogy tagjaiul minden feleke-
zetü iparos-segédek fölvétetnek. Pártolói között
a püspök ő mlga 300 ft. adománynyal első sorban
áll. Az ily egyletek czélja sokkal ismeretesebb,
semhogy erről bővebben szólni szükséges volna.
Hogy az itteni sikerrel f• g működni, arról főtiszt.
Szauter Antal ur kifáradhatlan szorgalma és eré-
lye elég biztosítékot nyújt.

Szigeti Imre szintársulata jelenleg a második
bérletfolyamban, s mint mondhatjuk, a közönség
teljes megelégedésére játszik. A játékrend válto-
zatos, s a lehető legjobb művek kerülnek szín-
padra. Vörösmarty halála napján díszelőadásul
„Marót bánt" adták a szinház teljes kivilágítása
mellett és Pécs város összes értelmiségének színe
előtt. Az előadás oly kerekdeden és összevágóan
folyt, hogy koszorús költőnk jeles művét valósá-
gos élvezettel hallgatók végig. Szigeti ez estén a
czimszerepb ;n jeles művészi tehetségét egész ter-
jedelmében kifejtette, Beödi ,,Bód' szerepében
magát szép reményekre jogositó drámai színész-
nek mutatá be, s az itteni közönség kedvét már
is szép mértékben megnyerte. Szabó Károlynak,
ki az apai szerepeket oly jelesen játszsza s a szín-
padom otthoniassága mia't caak elismerést érde-
mel , meg nem bocsáthatjuk, hogy az emiitett
díszelőadásban mint „Hasszán bég," — egyúttal
a darab rendezője — szerepét nem tudta s csak
nagy színpadi avatottsága mentette meg a fel-
süléstől.

A női személyzet közöl folytonos tetszésben
részesül Németi Irma k. a. mint a közönség nyil-
vánított kedvencze. Szilágyi Terka k. a. csendes
fájdalmakat, az öröm vagy bú érzelmeit megha-
tólag tudja kifejezni. Az operettekben igen tet-
szenek Czakóné, a szép reményekre jogositó Pifkó
Riza k. a. és a népszintnűi dallamok előadásában
is jeles Aradiné. Azonban feltűnő jelenség mégis
az, hogy hazánk más vidékeihez képest bő termé-
sünk és jobb körülményeink daczára, a közönség
részvéte a színészet iránt épen nem javul s hinni
akarjuk, hogy Szigeti talán e kellemetlen benyo-
más alatt, többször jelenik meg a páholyban mint
a színpadon, s gyakran az oly szerepeket, melyek
épen az ő tehetségét igényiének, gyengébb erőkre
bízza. — Sz—n.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.sz.)
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Hirdetések a Vasárnapi Újság 50-ik számához 1863.
Pályázat.

4997. sz. Szabad kir. Kassa város kül-
tanácsának f. évi június hó 9 én 185. szám
alatt kelt határozata következtében a város
hegyaljai szölöi feletti felügyelói állomás
1864-ik évi január 1-től betöltendő leven,
az ezen állomást elnyerni óhajtók ezennel
felhivatnak, hogy személyiségűket a meg-
kivántató elméleti és tapasztalati képzett-
ségöket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló
bizonyítványokkal ellátott kérvényeiket leg-
feljebb f. évi december hó 15-ig e város
polgármesteréhez benyújtsák. Ezen állo-
mással egybe van kötve 100 ft. a. é. évi
fizetés, szabad lakás a város szántai udvar-
házában stb.

Kelt Kassán 1863-ik évi november 27-én
tartott tanácsülésből. 433(1)

Politikai napilap. Félévre postán küldve 7 ft.

Titkos betegségek
és idült, súlyos ntóbajai ellen, több évi
tapasztalás s a világhírű R i c o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után,siker biztosítása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. — Lakása fürdö-
ntcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad 11 órától l-ig. Nőket
3-tól 4-ig. 428 (2-24)

Megkereshető levél által is.

Az 1851. év óta szabadalmazott, s a biro-
dalom minden részeiben ja legtekintélyesb
birtokosok s háztulajdonosok által mint
csalhatlan hatású irtó-szernek elismert s
ajánlott, — s folyó évi május hó óta Ó
császári s királyi apostoli Felsége által
legmagasb jobbítási szabadalommal
njolag kitüntetett

titkos szer (arcamim)
a patkányok * egerek kiirtására

(s mely számtalan,
hozzám beérkezett
magán tudósítások
folytán) minden más
egyéb férgek kiirtá-
sára is, u. m. ágyak-

szobák-, konyhák- s bátorokban biz-
tosan s azon pillanatban a legnagyobb
sikerrel alkalmazható. 386 (4—5)

I W " Magyarországra nézve a fórak-
tár létezik Pesten : S c h n c i d e r G. fü-
szerkereskedésében, a Lipót-ntczában.
Egy nagy bádog-szelencze ára 1 ft. 10 kr.

„ kisebb „ „ „ — „ 85 „
Figyelmeztetés i Minthogy cs. kir.

szabadalmazott gyártmányom számtalanszor
meghamisittatik, s több helyen valódi gya-
nánt bocsáttatik áruba,— ennélfogva figyel-
meztettem a t. ez. közönséget, hogy a fenn-
érintett ezéget, hol gyártmányom egyedül
s kizárólag csak valódi minőségben sze-
rezhető meg, — figyelemre méltatni szives-

k d j k Bortolottí Ilatliílda,
szabadalom-tulajdonos Bécsben.

r

Erczkoporsók,
szilárdabbak s díszesebbek, mint a fakopor-
sók, s nem drágábbak a fából készülteknél,
ajánlja az alulirt gyár mindazoknak, kiknek
azon szomorú kötelesség teljesítése jutott,
hogy szeretett öveik holttetemeit illő mó-
don eltakaríthassák.

Beschorner A. M. és társa
első cs. kir. legf. szab.

érczkoporsók fögyári raktára,
hol ezen érczkoporsók nagy választékán
kirül még mindennemű szemfödelek, ván-
kosok, matráczok, virágok atb. lehetőleg

legolcsóbb áron kaphatók, — létezik:
Pesten, a kis-hidntezában, a „vadász*

kürt" szálloda mellett.

C 3 Vidéki megrendelések pontosan és
gyorsan teljesittetnek. 348 (5—12)

Előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1 8 6 4 - d i k é v i f o l y a m á r a .
(Pákh Albert szerkesztése alatt.)

A Magyar Sajtó azon kedvező helyzetben érzi magát, hogy előfizetőinek száma a
lefolyt félévben, a sanyarú anyagi viszonyok daczára, nemcsak nem csökkent, hanem
fokonkint emelkedett s folyvást nevekedik.

Viszonyok és egyének minden túlbecsülése nélkül, e kedvező eredményt azon
körülménynek vagyunk hajlandók tulajdonítani, hogy a mostani szerkesztőség, mely a
lapot a f. évi július hóban vette át, hiven igyekezett megtartani első programmjának
azon pontjait, melyben kijelenté, hogy

ez élj a : egy józan irányú, szabadelvű s könnyed modorú napilapot szer-
keszteni, mely közleményeinek szabatossága s gyorsasága által bőven kár-
pótolja azt, a mit, uj olcsó áránál fogva, netalán terjedelemben veszítene.

örömmel látjuk, hogy az utunkban álló nem csekély nehézségek ellenére, czéljaink
egy részét valósítani, vagy legalább becsületes, komoly törekvéseinknek bizonyságait
adnunk sikerült, s hogy e téren is közönségünk helyeslő rokonszenvével s bizalmával
találkozhatunk.

A Magyar Sajtó örömest vallja magát mindazon hazai törekvések közlönyének,
melyek az idők tanulságainak tekintetbevételével, a történelem intő szavának hódolva,
jogosult reményekkel eltelve, munkálják azon eszmék tisztázását, melyek egy szebb jövő
alapjául szolgáljanak.

A Magyar Sajtó a jövő évben is a jelen szerkesztőség vezetése mellett fogja
folytatni pályáját. Szükségtelennek látjuk, külön rámutatni hazánk jelen fejlődési vál-
ságnak induló viszonyaira, vagy Európa forrongó állapotára s azon bizton várható nagy-
eseményekre, melyek jelenleg egy politikai napilap jelentőségét oly nagy mértékben
emelik, s az olvasó-közönség feszült figyelmét ellenállhatlanul lekötve tartják. A kettős
érdek kettős kötelességeket ró a szerkesztőkre. Részünkről, mint eddig, ugy ezután is
gondoskodni fogunk oly régi és ujabb szellemi erőkről, közel és távolabbi összekötte-
tésekről, melyek lehetővé tegyék, hogy a Magyar Sajtó közleményei alaposság, gyor-
saság, sőt külforma tekintetében is, minden méltányos igénynek megfelelők legyenek.

A Magyar Sajtó az eddigi olcsó ár mellett meg fogja tartani közelismeréssel foga-
dott, mostani kisebb, kényelmes alakját, mi azonban nem fogja akadályozni, hogy vala-
hányszor a szükség kívánja, nem ugyan nagyobbitott, hanem tstemesen bővített alakban
jelenjék meg. Pest, december elején 1863.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

Előfizetési föltételek 1864-ik évre:
Postán küldve:

Évnegyedre (január—márczius) 3 ít. 50 kr.
Félévre (január—június) 7 „ — „
Egész évre (január—december) 14 „ — ,,

Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (január—márczius) 3 ft.
Félévre (január—június) 6 „
Egész évre (január—december) 12 „

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

436 (1-3)

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

Franczia 367(6-6)

EAJFESTÖ-SZER.
(Chromatiqiie Párisién.)

Ezen, Parisban és Francziaország
egyéb városaiban több év óta a legjobb
sikerrel alkalmazott hajfestő-szer,
mely minden eddig e czélra használt
porokat, kenőcsöket és folyadékokat
kényelmes és biztos alkalmazása által,
valamint gyors és meglepő eredmé-
nyével — mely 10 — 15 perez alatt be-
következik — messze fölülmúlja; min-
denki által könnyüséggel és az egész-
ségre káros hatás nélkül használtatott,
melylyel a haj fekete, barna vagy
szőke szinre tetszés szerint megfestet-
hetik.—Ara 1 dobosznak, használati
útmutatással együtt, Z forint. Postán
szállítva 20 ujkrral több. — Kapható
Pesten a magyarországi főraktárban

TÖRÖK JÓZSEF
gyógytárában, király-uteza 7. sz. a.

Egy magyar lelkész
urasági káplányi állomásra kerestetik, a ki
egyúttal két gyermeknek a hittan és ma-
gyar nyelvből oktatást adjon. Föltételek
következők : szabad ellátás, lakás és szol-

gálaton kivül 40 forint ausztriai érték
havi fizetés.

Szives ajánlatukat ezen ezim alatt C H.,
poste restante Zágráb, Horváthországba
kérjük intézni. 415 (3—3)

a csász. kir. szabadalmazott tiszavidéki vasút üzlet-bevételeinek.

1 8 6 3 . az üz le tben levő vonalak hossza
1 8 % mérföld

November havában
Január 1-től október végéig . . . .

Ö B.tzesen

1 8 6 2 . az üzlet i vonalak hossza 38'/«
mérföld

November havában
Január 1-től október végéig . . . .

U t a z ó k

száma

36932
334803

371735

32089
388345

420434

Uti-podgyász,

gyors-

és teheráru

mázsa | font

493708
4366291

4860000

438247
4895034

5333282

56
99

B e v é t e l

Személy-

szállításért

Á r u k é r t

Podgyász
I és gyorsáru

ft. ' kr. j, ft. kr.

Teheráru

ft. fkr."

Összesen

ft. kr.

74126
810485

55 I 884611

46
63

09

81464
967434

1048898

51
89

4139
39231

90 43370

01
65

66

158736
1301401

14601 37

13
44

57

5506
54565

60072

49
82

130410
i1432221

31 1562632

48
18

66

32
87

19

237002
2151118

2388120

217380
12454222

12671603

00
22

22

94
13

07
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Dr. Pattison

köszvénygyapotja
(Gicht-WaUe)

gyógy- és óvszer a csúszok minden nemei
ellen; u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájás-
— továbbá : derék- és vékony-fájdalmak,
fej-, kéz- és térd-köszvény és' tagszagga-

tások ellen.
Egy csomag ára 1 ft.
Fél csomag ára 50 kr.

Postai feladással 15 krral több.

Valódi minőségben kapható:
P e s t e n : Tőrök József gyógyszerésznél,

a király-utezában 7. sz. a.

B u d á n : Crimpeltz T., tabán, szarvas-
tér 113-ik sz. a. 375 (4—6)

Hirdetés.
Hevesmegye hasonnevű Heves mezővá-

rosában és Pélyen, és ezeknek határában
fekvő Szepessy Zsigmond-féle részbirtok,
jövő 1864. év január l-ő napjától hat évre
haszonbérbe kiadó, sót kedvező föltételek
mellett örök áron is eladó. Értekezhetni
Kerekes János ügyvéd úrral Ó-Liszkán
(Zemplénmegyében). 437 (1—8)

455

Most jelent meg Heckenast Guszláv könyvkiadó-hivatalában, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Eggenberger Nándor, Budán : Nagel és Wischán könyv

kereskedésében kapható :\\m GAZMSVG
Rendszeres tan- és kézikönyvül irta

K A U T Z G Y U L A ,
ogtudor, a budai kir. műegyetemben a nemzetgazdaságtan s jog- és törvényisme rend.
nyilv. tanára; a pesti kir. egyetemnél a politikai tudományok magántanára és az államtud.

vizsgáló-bizottmánynak tagja; a magyar tud. Akad. lev. és a kir. m. természettud.
társulatnak rendes tagja stb.

Ára 4 forint ausztriai értékben.
Közismeretü tény, hogy egy lehetőleg kimeritö s a nemzeti és állami háztartás

valamennyi fontosb kérdéseit és feladványait magában foglaló rendszeres munka,
hazai tudományos irodalmunkban mindekkoráig hiányzott. Alulirt azért készséggel_ vál-
lalkozott közrebocsátására a jelen műnek, mely folytonos figyelemmel a gyakorlati ipar-
és üzletél«tre, a fötanodák szükségeire, meg a törvényhozás és igazgatás feladásaira, oly

tetn'ek, vag; hivatásuknál fogva ez iránybani működésre utalvák, valóban nélkülözhet-
lennek nevelhető; — eltekintve attól, hogy rendkívüli tartalom-gazdagságánál fogva
egész sorozatát a legdrágább angol, franczia és német szakmunkáknak is pótolja.

Kezesség efelől a hazánkban és külföldön elismert tekintélyű szerzőnek neve s
eddigi tudomínyos munkálatai

Ara a '.3 tömött ivre terjedő műnek a lehető legnagyobb kelet érdeke es remé-
nyében a kiadcáltal csak 4 o. é forintra szabatott (3—3)

Beküldeíet
Kwizd* Ferencz J. urnák Korneubiirgban.

Tsztelt ur!
Istállóimban egyébkint csupán saját orvosszereimet használom, mert az úgyne-

vezett csodaszereken egyátalában nem bizok, de a lelkiismeret s kötelesség ugy hozza
magával, hogy elismiröleg nyilatkozzam, s bizonyítsam, miszerint üditő-nedve hatha-
tósága várakozásakat nagyban felülmúlták. Forró szappanvizzel vékonyitva, a fa
száraz ivhúrt vagy iiakat bőrrugányossá teszi, s hogy ha a szer okszerüleg alkohollal
higitva alkalmaztatik az elhanyagolt s mi több, a gyanús mirigyet is gyökeresen eltá-
volítja. Az utolsó stádiumban levő s a bélgyuladáshoz közelitő bélgörcsöt egyszerű
végoldal-bedörzsölésíel s minden más segélylyel, a lovat csendesen pakrócz alá állitva,
rövid negyedóra alatt üditő-szerével kigyógyitottam ugyannyira, hogy a ló ezen rövid
idő után tökéletes zaiílási vágyat s vidámságot mutatott, miután a ló hajtás közben
makacs ellenállással fiUhöz akarván magát vágni, s csak a legnagyobb erőmegfeszitéssel
sikerült az istálló ajtfjáig hozhatni. Én önt további felsorolásokkal nem akarom untatni,
s ezt is csak azért tettín, hogy köszönöleg elismerjem, miszerint ön szere oly esetekben,
melyektől a lótulajdonjs legjobban tart, gyors, kinnélküli s csaknem biztos segélyt nyujt,
« a"mellett annak tartó, illata az istálló-leget is jobban s tartósabban tisztítja, mint a
kámfor-kombustiók. Fogadja őszinte tiszteletemet

Wien-Neustadt, no. io. 1863. herczeg A n e r s b e r g R o m á n .
megrendelsi forrást illetőleg lásd az alábbi „Restitutions-Fluid" hir-

4 2 4 í 1 )detményt.

l iliiő-niih lovak számára,
Kwizda Ferncz Jánostól Korneubiirgban.

Első Ferencz József császár éapostoli király Ö Felsége által az ausztriai államok
sszes területeire nézve — megelőzöl* a n r,ak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság áltatörtént megvizsgáltatása után — egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, s a londoi 1862. évi világkiállításon éremmel kitűntetve —
f> felségeik az angol királynő s porosz irály udvari istállóiban, az alább felhozott bizo-
nyítványok szerint az illető fölovászr»steri hivatalok részéről történt hivatalos meg-
állapítás folytán a legnagyobb eredménnyel használtatik; annak rendkivüli hathatósága
különösen szélhüdés, csúzos bántalmak^egrándulások s kiíiczamodásoknál stb. bizonyult
be- ezen üditó-nedv a lovat a legnafobb erőltetéssel járó munkában a késő korig
folytonosan vidám és jó erőben fenntart^

Egy palaczlára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhej meg, a pakolásért 30 krajezár számittatik.

Valódi minőégben kapható:
PESTEN : Török József gyógysze?8z urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.

- - • - T " '"- • ™ D e b r e c z e n b e n :

N.-Kanizsán : ieszeineter j . es noseuusiu .J _ Fapan : jtsermuuer o.,— • uzsunyDan;
Schercz F., — Rimaszombatban: Hamaliái^., _ Szegszárdon : Gutter A., — Sop-
ronban : Pachhofer L. uraknál. 361 (4—4)

f ^ A főraktár : Kwizda F. J.-nál Hrnenbnrgban. — Raktár átvétele végett
a t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak köztien a készítő Kwizda F. Jánoshoz
fordulhatnak.

Igen fontos és közérdekű könyv megjelenésére hívjuk
fel a t. közönség figyelmét.

Kngler és Essmann-nál Pesten megjelent, s minden más könyvárusnál kapható :

JEGYZÉK-NAPTÁR.
Segédkönyv ügyvédek, peres-felek, gazdák, iparosok és kereskedők

számára.
Rövid tartalom átnőzetét nyújtjuk a Naptárnak, hogy annak hasznosságáról és bel-

becséről bárki is, még a megszerzés előtt meggyőződhessék. — A „Jegyzék-Naptár"-ban
a rendes naptárrész, ünnepek, norma- és törvényszünet-napokon kivül bennfoglaltatnak:

1. A legújabb illetéktörvény.
2. Bélyeg-illetékezési betüsoros tárgy-

mutató.
3. Százalékolási rend.
4. Csődtörvénykezési bélyegszabás.
5. Váltó- és csődügyekbeni döntvények.
6. Az országbirói értekezlet nyomán a

a polgári váltó- és csődtörvényeket érdeklő
meghatározott változások.

7. A legfőbb törvényszékek.
8. A helytartóságok.
9. A megye-törvényszékek.

10. Városi hatóságok.

11. Az 1863-ban megjelent legújabb nyilt-
rendcletek.

12. Postaállomások.
13. Telegraph-állomások.
14. Pénzügyi-, hitel- és kereskedelmi in-

tézetek.
15. A földhitelintézet vidéki bizottmányá-

nak területi felosztása.
16. Fővárosi és vidéki ügyvédek névsora

és lakásaik.
17. Biztositó-társulatok.
18. Nevezetesb vásárok.

406 (2—3)

Vászonba kötve ara legfeljebb 1 forint lesz.

csása. királyi ti^ssavidéki vasút.

MENETREND, 9188

érvényes 1863. év dec.l-töl kezdve az 1863—64. évi téli-havakra.

I. Kassa és Nagyvárad felé:
Bécs indulás 8 óra — perez este Miskolcz
Pest
Czegléd . . .
Szolnok . . .
Püsp.-Ladány
Debreczen .
Tokaj . . . .

6
9

10
1

25
27
27
26

reggel

délután

Forró-Encs
Kassa . . .
Püsp.-Ladány indulás
B.-üjfalu .
Nagyvárad

indulás 7 óra 29 perez este
8 KA

érkezés 10
1
3
4érkezés

34
58
13
38

délután

II. Arad felé:
Bécs . . . . . indulás 8 óra — perez este
Pest
Czegléd
Szolnok

6
9

11

1?

11

25
47
19

reggel
Mező-Túr . . indulás 12 óra 54 perez délu
Csaba . . . . „ 3 „ 21 „
Arad érkezés 5

21
27

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa . . .
Forró-Encs
Miskolcz .
Tokaj . . .
Debreczen
Püsp.-Ladány
Szolnok . . .

indulás 5 óra — perez reggel
6
7
9

12
1
4

23
52
35
12
45
44

délután

Czegléd .
Pest . . .
Bécs . . . .
Nagyvárad
B.-üjfalu

érkezés 5 óra 41 perez este
8

„ 6
indulás 10

„ HPüsp.-Ladány érkéz. 12
Czegléd

IV. Aradról Pest és Bécs felé:

37

6
34
48
41

reggel
délelőtt

ii

délután

5 óra 33 perez délut.
8 „ 37 „ este
6 „ — „ reggel.

Arad indulás 9 óra 30 perez délei. Czegléd . . . érkezés
Csaba . . . . „ 12 „ 6 „ „ Pest „
Mező-Túr „ 2 „ 32 „ délután Bécs „
Szolnok . . . „ 4 „ 22 „ „ |

A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett részletes
menetrendben van kimutatva.

C5f" A debreczení vásárok alatt Czegléd és Debreczen között a csász. kir.
szab- osztrák állam-vasuttórsaság-vonataihoz csatlakozólag, a személyvonatok mind-
két irányban naponkint kétszer fognak közlekedni: — miről részletes tudósítás
annak idejében közzé fog tétetni.

A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad—Szeben : Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra napon

kint reggel 3Vi órakor. (Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.)
Nagyvárad—Kolozsvárra : Indulás Nagyváradról naponkint este 6'/i órakor. Érkezés

Nagyváradra naponkint, reggel 6*/« órakor.
Nyíregyháza—Szathmár : Indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este

6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton reggel 2 órakor.
Nyíregyháza—Beregszász : Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel 7 órakor. Érkezés

Nyíregyházára naponkint este 5 órakor.
Nyíregyháza—Nagybánya : Indulás Nyíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és

szombaton este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken reggel 2 órakor.

Tokaj—S.-A.-Ujhely : Indulás Tokajból "naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4!/i órakor.

Kassa—Lőcse : Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12% órakor.

Kassa—Przemysl : Indulás Kassáról szombaton délután 2 órakor. Érkezés Kassára hét-
főn és pénteken délelőtt 10 órakor.

Kassa—Szigeth : Indulás Kassáról naponkint éjjeli I2l/s órakor. Érkezés Kassára napon-
kint éjjeli 12 óra 50 perez.

Kassa—Mnnkács : Indulás Kassáról naponkint éjjel 12'/! órakor. Érkezés Kassám

413 (3-p
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legkiválóbb czikkek

Doborzmiivek bőr-, bronz-, fa-,
porczelhín-, kristályból stb.

Neccssaireok kézi - munkákra,
uti- és kézi-táskák.

Péni-, levél- s szivartHrczák.

ALBUMOK
legnagyobb választékban és bá-

mulandó olcsó áron.
Ekszer-áruk, a valódiakhoz tö-

kéletesen hasonlók.
Színházi látcsövek és legyőzök.

Fényüzési

butor-darabok,
virág-asztalok, ámpolnák, órák,

állványok, szobrok stb.
Kandalló-körzetek, kályha-

készletek, fa- s szénkosarak.
Legjobbnemü

thea és jamaika-rumok.
Mindenféle

Vadász-, lovagló- és utazási-
szereletck.

Utitakarók, sc'tabotok, esernyők,
gummi s vízmentes posztdczipök.

Dohányzó-készletek
legkülönneműbb 3 legizletesb vá-

lasztékban.

KERTÉSZ TÓDOR legkiválóbb czikkek

a banképület sarkán, a Doroltya-utczáhan,

a „Magyar király" czimü szállodai
átt'llenében,

a nagyérdemű közönségnek háláját nyilvánítván még eddig
zsenge üzlete_ iránt tanúsított szíves pártolásáért, bátorkodik

a téli, kiválólag pedig a

karácsoni idény
alkalmával,

üzletének folyvást sryarapodó sokoldalúságára
utalni, mi által képesittetik

a legkülönneműbb igényeket kielégíteni,
minthogy szükségleteit

Angol- és Francziaországból
és átalában külföldről még kedvezőbb körülmények közt

fedezte, s igy azon előnyt vívta ki magának, már

egy forinttól
fölfelé díszes uj tárgyakat legnagyobb választékban nyújt-

hatni.

Minden egyes czikken a lehető legolcsóbbra
szabott ár látható, mi által a t. közönséar minden túl-
követelés elől óva van. 427 (2—2)

Gyermek-játékszerek rendkí-
vüli mennyiségű, uj és aján-
latos tárgyakban.

Társasjátékok.
Föld- és éggömbök, metronó-

mok, rajz-szerek.
Borotvák, zsebkések, ollók.

Fej-, ruha-, fog- és köröm-

Fésűk, teknős-békahéj, elefánt-
csont-, kautschuk- és bivaly-
szarvból.

Madár-kalitkák.
Angol és franczia,

ILLATSZEREK,
valamint más kedvelt minemüsó-

gekben.
Legfinomabb

Gazdasági czikkek
és butorzati kiegészítésül szol-

gáló tárgyak, u. m.:
mérsék- s petrolcum-lámpák,
asztali- ? csemegészeti készle-
tek, kanalak, tálezák, ezukorsze-
lenczék , girandolok, gyertyatar-
tók, vajalók, mozsarak, kávéőrlők,
esernyő állványok és számtalan

más tárgyak.

FREUDENTHAL A. 435 (1-3)

viz- és gázalkatok telepzete Bécsben.
Iroda és raktár : ,

Praterstrasse 12-ik szám. Gyár : liörnergasse 2-ik szám.
VÍZVEZETÉKEK, "

ólom-, kovácsolt s öntött vasból, nyilvános, magán- és gyárépületekhez stb

I\Tyomó-9 emelő- és szivfiítyu-inüvek,
ember- és gözerő-hajtómüvel.

Csapfordiíók, kiöntö-medenezék, vízzárók, árnyekszékek és pisilők, bidetek, mosdóasztalok
fíirdö-készletek, ömlenyek stb.

gáz- és gőz-, meleg- és forróviz-füíők.

Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
alkalmazható szögletes és gömbölyű

kémény- fedélzetek,
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolít-
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft., pakolással együtt 11 ft. 50 kr.

Vizzel zárolt

légmentes szoba-iirszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden arnyékszékre alkalmazható, vizzel
zárolt légmentes készületek, légzárlattal
együtt darabja ÍZ ft., egyszerű árnyéít-
székzárak darabja 4 ft. Készít továbbá:
angol és« horyony-árnyékszék-csöket,
» azokat a lehető legolcsóbb árért számítja :

JIIKSITS KÁROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren

408 2-ik szám alatt. (5-6)

B O H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

divatáruikai 4.896

Már folyó évi december 23-án
történik az uj nagy

államnyeremény- sorshúzás
mely összesen 14,811 nyereményt tartalmaz,

100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,000,12,000, 10,000 stb. forint
f ö n y e r e m é n y n y e l .

Habár a befizetések ausztriai bankjegyekben eszközölhetők is, a nyeremények
alulírott által mégis egyleti kész ezüstpénzben fizettetnek ki.

C^" Egy egész eredeti sorsjegy ára 10 ft., — fél sorsjegy ára 5 ft., —
negyed sorsjegy ára 3 ft. a. é.

A megrendelések pontosan, gyorsan s titoktartás mellett teljesittetnek, s a hiva-
talos sorfhuzási lajstromok ingyen és bérmentesítve küldetnek meg:

418 (4-5) HcnsI^r Károly által m. Frankfurtban.
A csász. kir. ausztriai államokra nézve a középponti fő-eladási helyiség ugyanott

ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Hartleben C. A.-nál,
Budán : IVagel és Wischán-nál kaphatók:

és

KÖLTÖTT.
Novellák és vasiatok gyűjteménye.

Irta

JÓSIKA JOiIA.
Három kötet.

Fűzve 3 forint ausztriai értékben.

ugyanazon szerzőnétől megjelentek:

Regény.
Két kötet Fűzve 2 forint aus;tr. érték.

4497(1—3)

GEALÁD&LIT.
Regény két kötetoen.

Borítékba fűzve 2 ft. 10 kr. a. é.

A 270 (6-6)

Előfizetési IVHIiivas

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ
czimü.

újévre megjelenő közhasznú folyóiratra,
mely az ember és házi-állatainak ép fenntartását és szükségben házi-szerekkel való

gyógyítását ismerteti.
Megjelenik e lap nagy-nyolezadrét-iven, havonkint kétszer, minden hó 1-én

és 15-én.
Előfizetési ára egész évre 4 ft., — félévre 2 ft., — évnegyedre 1 ft.
Előfizetni lehet vidéken minden cs. k. postahivatal utján, Pesten a szerkeszti

szálláson (váczi-uteza 18. „.). Szerkesztő-tulajdonos

426f2 <n P e t e Z 8 i s m o n d ,
<Í̂ Ö (/—á) orvostudor.

ROB-LAFFIGTSÜH
(Franczía- s Oroszországján és Ausztriábat;
egyedül elismert) tulajdonságairól kellő fel-
világosítást nyújt a mincen könyvárusnál é-
ügynököknél kapható ily czimü röpirat:
„Brochüre über die vejetabilische Heilme-
thode des Dr. Boyveav^Laííecteur.''

E röpirat szerint a-ninden országok leg-
első orvosai által ajánott ROB, töményitett
növényi szörp, az izásre nézve igen kellé-
mes s könnyen beveiető szer.. Számos kór-
házban és jótékonjsígi egyletben hasz-
nálatban van az. A síírczagyökérből készült
hashajtó szörpöt (S;rup Sarsaparilla) stb.
messze fölülmúlja, s Jgyszersmind helyette-
síti a halmájolajat ,'Leberthran), az anti-
scorbuticus szörpöt, /alamint a hamiblagot
is (Jod-Kalium).

E vértisztitó nö'ényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen alifással van ellátva : „Gi-
randeau de St Gcrvais." Alaposan és
rövid idő alatt ninden egyéb merkuriális
anyagok használta nélkül, gyógyít ujabb
és elévült rag')'03 nyavalyákat. A Ro'o-
Laffeeteur a ajdani királyi gyógyászati
társulat s ef királyi rendelvény által
1850-ben Bel?umban elismertetett. Ujabb
időben a Ro eladhatási és hirdetési jopa
még az égés orosz birodalomban is enge-
délyeztetett.

főügynölcök nevei:
AngsbuKban Kiesling J. Baden-Baden-

ben Stehl* Bécsben Fritz testvérek, Wil-
helm Ferecz és társa, Moll, Steinhauser,
Ó Felségegyógyszerésze. Berlinben Grun-
zi» és Ldwig illatszerészek. Brémában
Stoffrege, Hoffschlager utóda. Brodiban
Franzos. ukurestbcnSteege,König.Drez-
dabanSomon gyógytára.Majnái Frank-
furtban Frieschen J. M. Hamburgban
Gotthelv''. Hannovernban Schneider. Jas-
sybaní>chmann. Krakkóban Moledzinski.
Lipcséén Taschner M. Lublón Wareski.
Mainyan Galetto I)., Schleppe. Moszk-
vábar Grosswaldt füszerész. Odessában
KoehV. Pesten Török József főügynök,
Wágtr. Prágában Proskowetz József.
Sz.-létervárott nagybani eladás a gyógy-
szernek raktárában. Varsóban Sokolowski,
Mr»owski, Gallé fűszerészek.

,<F~ A központi raktár létezik Parisban,
drerirandeau de St. Gervais-nél,_rue
Rher, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
ttStik. Minden előforduló esetekben a sza-
\( elkérendő, melylyel a dugasz borítva
•vn, és melyen az aláírás: Girandeau St. Ger
..is találtatik.

Szalmakalap-varrás
által leányoknak jutányos kereset nyuj-

tatik.
Jelentkezhetni Pesten, a váczi-uteza
8-ik sz. alatti gyár-raktárban. (Tanulási

idő 6-8 hét.) 430(2—4)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szá alatt Pesten, 1868.

Tizedik évi folyam.

. Előfizetési foltételek 1863-dik évre
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. faunán Politika.

Újdonságok : Egész évre 6 tt. Fél évre 3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.
XIII. Spaczay Marton, komáromi alkapitány 1646.

Pozsonyvármegye szélén fekszik Spdcza
helység, melyet már a XIII. század végén
Comes Geth de Spacza birt, ki törzse lön a
tizenkét, vagy több nemzedékre terjedt régi
Spáczay nemzetségnek. Gethnek dédunokái:
Spáczay János, Miklös, Gáspár és Boldizsár
két századdal utóbb, Hunyadi Mátyás király
alatt az ösi Spáczai, ugy szintén pozsonyme-
gyei alsó- és íelsö-korompai birtokra, melye-
ket egykor sárosíalvi, máskép ledniczi Ne-
héz Péter és György bírtak, 1489-ben uj
királyi adománylevelet szerez- gj^,.
tek, és a mellett magukat ün-
nepélyesen be is iktattatták.
Innen lett a Spáczayak Ko-
rorapai elöneve.

A XVII. században már
elég terebélyesen virágzott a
Spáczayak családfája, midőn
egyik ágról Spáczay Péter
1620-ban Léva vára kapitánya
volt. Ugyanekkor a másik ol-
dal-ágból Ferencznek fia Spá-
czay Márton kötött kardot,
hogy azzal családja régi fájára
uj fényt áraszszon. Fiatal ko-
ráról, harczi tetteiről kevés
adatunk van. Az akkori har-
ezos idők kardesöreje között
alig ért reá a magyar Clio
minden egyes szereplő vitézsé-
gét, vagy hősi halálát följe-
gyezni ; — csak a mi anya-
giasb érdekű volt, a mi birtok-
viszonyt illetett, azt iparkod-
tak megtartani a családi szek-
rények, meg az erre szánt
hiteles helyű konventek. Es
csak is nagyobbára ezekre vo-
natkozó adatokat mutathatnak
fel családaink leveles tárai.
Innen tudjuk, hogy Spáczay
Márton 1634-ben oldalroko-
nával, Spáczay Pállal A. és F.
Korompa és Spácza helység-
beli birtokaira nézve atyafisá-
gos szerződést kötött; a kö-
vetkező 1635. évben pedig — a miben kü-
lönben csak hasonlóan gondtalanul költekező
atyja nyomait követé, — F.-Korompán az
alsórészben fekvő birtokrészét 300 forintért
zálogosította el Horváth Mátyásnak.

Spáczay Márton mint katona, a császári

hadsereg részéről harczolt a Bethlen és még
inkább a Rákóczy Györgyfele hadi mozgal-
makban. Hosszas szolgálata, személyes hadi
érdemei és kitartó hűsége által fokonkinti
előléptetéssel végre törzstiszti rangot ví-
vott ki magának; de ekkor már egyszers-
mind elérte azon kort is, mely az ide s tova
táborozás folytonos kényelmetlenségei után
egy nyugalmasb, helyhez kötöttebb állomá-
son óhajtja kiérdemelt babérait élvezni. Ily
menedéknek lehete tartani a várkapitány-

S P Á C Z A Y M Á R T O N .

sági hivatalt, mely a külső, akkor úgyneve-
zett „mezei" szolgálatnál kényelmesbnek
tartaték.

És egyéb szempontokon kivül valószí-
nűleg ez is egyik indokul szolgált arra
nézve, mely szerint Spáczay Mártont 1646-

ban már a komáromi várban alkapitányi
állomáson találjuk.

A hires komáromi vár, — mely Béla
király Névtelen jegyzője szerint, a honfog-
lalás korában Alap-Tolma, Ketel fia által
építtetett, — hadműtani szempontból a Duna
mentében mindig nevezetes pont volt. Még
inkább azzá vált az a török időkben, midőn
az ország fővára, Buda is, az ozmán ig J
alatt nyögött. Parancsnokaiul jeles, kipró-
bált hazafiak választattak. És közölök nem

egy történelmi hirü nevezetes
név tűnt fel, milyen volt többi
közt 1594-ben a győri hős,
Pálffy Miklós is, ős családá-
riak m á s o d i k megalapítója.
Azonban a XVI. század óta, a
belharczok és bizalmatlanság
ama gyászos korában sajnosán
tapasztalak az ország rendéi,
hogy a fő-haditanács ez állo-
másra is a haza érdekétől ide-
gen kegyenczeit méltatá. E
visszaélések ellen kelt az 1608.
évi országgyűlés 11-dik tör-
vényezikke, mely ait rendelé,
hogy a komáromi várkapitány-
ságra magyar ember neveztes-
sék. De a törvény is csak pa-
piroson maradt. Ezen év után
is ott találjuk a komáromi vár
főkapitányságban az idegen
Reiffenberg János Theodori-
kot, kivel a hozott törvény el-
lenére még azon kedvezés is
történt, hogy 1615-ben a vár
uradalmaihoz tartozó összes
birtok neki 17,000 ft. 60 krban
zálogos adomány czimen ke-
zére adatott. Utána Kollonics
Ernő lépett főkapitányságra,
kinek elegendő pénze az érdek-
lett birtok átváltásához nem
lévén, az összes birtokot Esz-
terházy Miklós nádor váltotta
ugyan magához, de egy részét
ingyen Kollonicsnak engedé ;

egy másik hét faluból álló rész pedig 17,000
ftért Zichy Pálnak jutott.

Kollonics után gróf Pucheim János
Kristóf lett Komárom várparancsnoka, ki
az Eszterházy által átengedett birtokrészt
szintén birtokába vette, söt azon követelés

Pest, december 20-án 1863.

51-ik szám.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdontiágokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri "igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hninltui'g és Altoiiában : Ilaaseiistpin és Vogler. — M. Frankfurt-
l>an : Ottó Moílieii és Jíicjtri- könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
lt'-s7.-gaK<li'i»zati ÜKyniil.-.t1" is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.


