Figyelmeztetés.

Pápay Ignácz, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, irodámat Pesten, a váltótörvényszéki épüle-tben, bálvány-utcza 5-ik szám
alatt megnyitottam, miről midőn a tisztelt
közönsége'! értesitném, ajánlom különösen
váltó-ügyekben vidéki kartársak és feleknek
gyors és pontos szolgálatomat.
631 (1)
Épen most jelent meg, és Grill Károly
(ezelőtt Geibel A.) könyvkereskedésében
Pesten, Kristóf-tér 4-ik szám alatt kapható,
valamint általa Magyarhonban minden
hiteles könyvárusnál :

Sokat, ujat! Gyorsan s jól! 30 szám ingyen! GRÓSZ JÓZSEF ur,
BUDAPEST

összes szinházainak teljes szinlapjaival!

Elöfizetési fölhívás

ki nehány év elött Egregyen főméit, herceg Eszterházynál uradalmi tiszt volt, egy
itet közel érdeklő ügy végett legyen szives
magát nálam személyesen vagy levél által
elenteni. — Gyömrö (utolsó posta Üllő);|

Hauer György,

629 (2-2)

mélt. gr. Telekiek kasznárja.

I
j

A nagyváradi 1.
sr. káptalan N.Várad melletti
iklódi pusztáján
178 darab számKözhasznu hasonszenvi
fölötti 3,4, 5 éves
tenycsz-kos van
meghatározott
mérsékelt áron elvagy:
adásra fölállitva.
czimü
népszerü oktatás,
P. év junius hó 14-én, vagyis a nyiretés
napjáig gyapjúban láthatók; kéz alatt el
mely szerint a nem orvos is a házi-állatok
nem adhatók, f. évi aug. 22-ik napján ugyanlegtöbb nyavalyáit soktelekép tapasztalt
ott árverésre fownsik bocsáttatni. — Nagyhaaonszenvi gyógyszerekkel egyszerü,biztos
( majdnem költségtelen módon maga
630 (2-3)
mely megjelen mindennap reggel, tehát hétfőn is, midőn egy magyar lap várad, 1864. május 16-án.
orvosolhatja.
sem adatik ki, a budapssti összes színházak s színkörök teljes szinlapjaival.
A jószág-felügyelőség.
Irta B O EII M KÁROLY,
állatorvos.
Ménjeién jnnius elsején.
„ m
Ara füzve 80 kr., keményen kötve 1 ft.
Az
előfizetés
azonban
csak
júliustól
kezdve
számitEgyszersmind bátorkodom a nagyérdemű
"O
—
m
00
közönségnek raktáramat ajánlani, hol bár<V
tatik
be.
V 0 o só
mely munkák bárki által, akárhol hirdetvék
:
P-l
S
a 3
is, nálam mindenkor az eredeti áron kap:O
A.
közönség
tehát
júniustól—jnlinsig
30
számot
a
á >-. M
hatók.
•33
Vidéki megrendelések ezen, valamint ingyen kap!
—
a
minden más munkákra elfogadtatnak, gyorg •fa
E lapnak főfeladata : megfelelni e kérdésre : mi ujság?
san és pontosan eszközöltetnek, és a megea
E kérdés a mindennapi életben annyiszor s annyi változatban hallható, hogy oly w -»-*
CS "*^
rendelő kivánata szerint utánvétel, vagy az
.S
M cS
Jap,
mely
nagyobb
igények
nélkül
naponkint
kimeritő
választ
ad
rá,
már
csak
ezáltal
is
o!
összeg megküldése mellett teljesittetnek.
H
kimutatta
létezésének
szükségességét.
>>
617 (2 — 3)
StO OS
S ezt fogja tenni a „Látcső."
o
Si M
>
^* aSt
Klénken és röviden, gyorsan és bőven !
Nem egyes osztálynak közlönye lesz a,,Látcső", mindenkihez fordul, és — hiszszük
'S..-T
mindenkinek szivesen látott vendége lesz. Kiki tudni akarja : mi ujság otthon, és mi ujság _ "Ö
Hi/.losilott u j
Ml
c
a —« -3
a,
C
künn?
<D
55
Vi g
•s
'S
8
S hirt hozva mindenről, a mi csak történik s főijegyzésre méltó, minden háznak
• r^^
a?
im
^ ^ ^ ^
-«-s
m
nélkülözhetlen társalkodójává akar válni.
0>
« *t
S azzá is lesz, ha, a mint föladatául kitűzte, éber szemmel kiséri a főváros folyto- » a *^ 3
IM
CD
>-.
nos emelkedését, a müvészeti és társadalmi élet minden mozzanatát, a kereskedelmi •4) :O
>
M
a
intézetek s ipartelepitvények tevékenységét.
* »
ci
sp
Már folyó évi junius 9-én történik
*
S kiterjesztvén minderre figyelmet, kell, liogy a vidéki közönség is érdekkel
a félévenkint 6-szor huzás alá kerülegyen oly lap irányában, mely a Tóvárosi életnek hü tökre, annál is inkább, mivel
á ,a %$
lendő és biztositott
3
a vidék szintén azonfigyelembenfog részesülni, mely azt fontos szerepénél fogva méltán S i
>3
tu
államsorsjcgyekelsö huzása megilleti.
&
O
Évek óta irják hazai lapjaink, hogy Magyarhon fővárosában magyar hely
^ ujftjával egy egész sorsjegy után; —
_ű
közlöny
valóságos,
mélyen
érzett
szükség.
Tehát
nemcsak
mi
hiszszük
azt,
hog)
3 ft. 50 kr. fél sorsjegy után; s 1 ft.
tí
m
>
"'a
lapunk hiányt pótol, hézagot tölt be.
80krral egy negyed sorsjegy után.
<v
03
?
Szóljanak egyébiránt a lap rovatai. A „Látcső" hozni fog :
M
OQ
u
175,000. 105.000, 70,000, 35,000,
1. Számos eredeti fővárosi s vidéki ujdonságot. — 8. Irodalmi s müvészet
ill
13,500,14.000 stb. frt. nyerhető meg.
hireket. — 3. Vegyes újdonságokat a külföldről. — 4. Fövárosi leveleket és
a
Üres számok nem huzatnak ki, s hat
sétákat.— 5. Fövárosi képeket. — 6. Szini bírálatokat.— 7. Kisebb beszély eke
hó leforgása alatt .az összes sorsjegyek
s
s életképeket. — 8. Érdekes törvényszéki tárgyalásokat.
/~^
c
több felerésze a fentebb elősorolt nye•41
Szóval mindent, mi választ ad e kérdésre : mi ujság ?
o
o
> o.
reményekben részesittetik.
S)
A „Látcső", bár bővében lesz a hiteles forrásból meritett szinházi hireknek
s m <M
a
O5
Alulírott ezen sorsjegyek eladásával
a nemzeti szinház igazgatóságától független állást foglal el.
S
M .5
a kormány által bizatván meg, kéri,
N
Az elmondott tartalmon kivül a „Látcső" első oldala hozni fogja:
hogy a megrendelések is közvetlen ő
Budapest összes szinházainak s színköreinek teljes szinlapjait,
hozzá intéztessenek.
s azonfelül egy
(•rünebaum A.
„Hol mulassunk ma?"
Irodája : Schiifergasse ll. sz. a.,
czimü rovatot, mely a fővárosi s a Budapesten időző vidéki közönséget a testvér fővá
nachst der Zeil,m. Frankfurtban.
rosok mulató helyeire figyelmeztetni fogja.
Bár a „Látcső" már jnnius elsején indul meg, az elöfizetés mégis csak julius
Tekintve a nagy nyeremény-előnyöBeregmegyei Ugornya — Gergelyi —
ket s a betett összegek csekélységét,
kezdetétől
szól,
s igy
aközepén
félévre előfizető
közönség 30 számot ingyen kap!
Tákos közös határral biró községek folyaPesten,
május
hó
1864.
emlitett sorsjegyek után a kérdezösmatban levő urb. rendezési és arányositási
ködés is nagy lehet, minélfogva a mega „ L á t c s ő " felelős szerkesztőji ügyénél érdekelt minden közbirtokosok értesittetnek: miszerint a közbirtokosság által
rendelések mielőbbi megtétele is késaját kebeléből kinevezett választmány azzal
retik.
A mondottakhoz még csak nehány szót akarok csatolni. A hazai lapok hirdetés van megbízva, hogy a közbirtokosok közötti
A hivatalos sorshuzási lajstromok és
játéktervek ingyért küldetnek meg s a
rovata sem élvezi eddig azon tömeges részvétet, mely e rovatot a fővárosi kereskedelem kölcsönös szavatossági kérdéseket és kövebarátságos uton intézze el; azokat
kívántakra bármikor kellő felvilágoés forgalom egyik fontos tényezőjévé tehetné. E bajon is akar lendíteni a „Látcső" teléseket
pedig, melyek ez uton ki nem egyenlittetsitás adatik.
Hirdetései a lehető legolcsóbbak lesznek, s minthogy a lap ára is csekélyre vai hetnek, az eljáró alispáni biróság birói elMindamellett, hogy a betételek auszszabva : e két előny, nemkülönben a kiállitás csinja s a megjelenés pontossága által döntése alá terjeszsze. Felhivatnak tehát
triai bankjegyek vagy szelvényekben
minden érdekelt birtokosok, hogy efféle igérészemről is minden meg lesz téve, mi a lapnak kelendőséget és részvétet szerezhet.
eszközölhetek, a nyeremények mégis
nyeiket s követeléseiket folyó évi május I-ső
ezüstpénzben vagy aranyban fizettetnapjától julius I-ső napjáig az érintett birnek ki.
tokosi választmány egyik tagjánál VásárosC 5 f Ebbeli levelezések német nyelNaményban lakó cz. Demjén Istvánnál a
ven történe ml Ak.
638 (1—4)
kitett záros határidő alatt beadják; julius
Félévre (julius—december) a juniusi 30 ingyensaániot beszámítva, I-ső napján tul semminemü beadvány el
nem fogadtatván. — Ugornya, ápr. 27.1864.
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Fölhívás.

Bródy Zsigmond,

Elöfizetési föltételek:

Régi pénzeket

helyben : 5 ft, — házhoz hordással : 6 ft., — postán 1 ft.
632(2-3)
Kántor Sámuel,
Egy hónapra helyben : 85 kr., — házhoz hordással : 1 ft., — postán:
királyi tanácsos s I-ső alispán
1 ft. 20 kr. a. é.
és mindennemü régiségeket, drágakövet

Az előfizetési összegek bérmentve intéiendók a „Látcső" kiadó-hivatalához
gyöngyöt, síineskövet. aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).
áron.
621 (2-4)
egy földbirtok, mely egészséges s kellemes fekvésü legyen, legalkalmasabban felső
Régiségek és természetiek
Magyarországon, semmi esetre a nagy lapáirodája,
lyon ne legyen, és mely legfölebb 8 mérDorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten Egy négyezer hasábzott petit-eorért egyszeri igtatásnál csak 4 kr., három- fóldnyire essék a vasúttól.
a Lloydnak átellenében,
A vétel ára, melynek legnagyobb része
szori vagy többszöri igtatásnál csak 3 kr. azámittatik. Bélyegdij minden
tüstént kifizethető volna, 200,000 ftot sokhol egy nagy választéku raktár mindennemü
igtatás után 30 kr.
kal ne haladja felül.
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
Szives ajánlatok mielőbb intézendókSigés mentekötőkböl a Ugolaóhb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok. lep
mund Jnnior urhoz Neuwaldegg-be, Bécs
kék, bogarak, madárbórök. tojások
mellett, 63-ik szám alatt.
628 (2-2)
laptulajdonos.
Megj elén hétfőn
üvegszeinek is találhatók.

Kerestetik

Hirdetési föltételek:

Heckenast Gusztáv,

Kiadó-tulajdonos

Tizenegyedik évfolyam.

23-ik szám.

212

Heckenaat Guwtáv. - Nyomtatja Landerer és Heckw.st, egyetem-utera 4. «*m alatt Pesten, 1864.

Pest, junius 5-én 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Pel évre 5 ft.
^snpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

3 ^
Hirdetési dijak, a Vasármipi Ujság és l'olitikni l j<l<m«*iigoknt illetőleg, 1863. november 1-tól kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszorvagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altounbaii : Haasensteiii és Vogler. — M. Frankfurtban : Iliin Molliíii és Jaeger könyvkereskedése; Becsben : O p p d i k Alajos. — és l'esten : » kerrcsz-Kazdíis/.ali ii e;\ il ök ség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Geduly íüijos superintendens.
lieduly Lajos, a dunamelléki ev. egyházkerület köztiszteletben álló superintendense,
Nyitra-Zerdahelyen 1815. évi mártius 17 én
született. Atyja János, akkoriban ottani
evang, lelkész, anyja Petényi Krisztina, a volt
nemzeti muzeum őre s hirneves ornitholognak, néhai Petényi Salamonnak testvérnénje.
Mind apai mind anyai ágon családja
több kitünö férfiut adott az evang, egyháznak. Igy, például, egyik nagyatyja idösb
Geduly János tamási lelkész, a nógrádi egyházmegyének 30 évig fóesperese, ünnepelt
egyházi szónok, másik nagyatyja Petényi
Gábor, abelovai lelkész, hires
orientalista volt.
Iskolai tanulmányait Losonczon, Osgyánban , a gymnáziumiakat Selmeczen, a bölcselmitheologiai tanfolyamot Pozsonyban végezte 1834. évben. Tanárai
voltak az utóbbi helyen : Zsigmondy, Grósz, Kovács-Martinyi,
őeverlay, Bilnicza. Greguss MiháJy tanár, mint a lyceumi magyar nyelvművelő-társulat elnöke
alatt a titoknok! hivatalt viselé.
A hitjelölti vizsgát 1835-ben
Szeberényi János superintendens
elött tevéié Selmeczen.
" O z s °nyi tanulmányai végeztével egy évet mint magánnevelő
oltott a szendrői Török róm.
jath. családnál Podrecsányban
JNógrádmegyében, nevendékei levén azon családnak két derék
na : Sándor, 1861. évben volt '
nógrádi alkotmányos alispán, és
en
nek testvéröcscse Béla.
Innen Losonczra hivatván
6
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g

ram

éves levén s a nem régen hivataloskodni
kezdett superintendens Szeberényi János
szoros, meg nem másítható utasításul kapván, hogy senkit 24 éves kora előtt rendes
papnak fel ne avasson, a nevezett egyház,
noha egy egész évig állhatatosan megmaradt szándékánál, hogy Gedulyi lelkészéül
óhajtja, czélját nem érheté el. Szeberényi
superintendens maga szívélyes levelekben
igyekezett megnyugtatni az ifjut ezen esemény felett s utóbbi években folyton atyai
barátságára méltatá, miglen Gedulynak
1857. évben, mint ekkor már zólyomi főes-

m a t i k a i osztály

Tn«i^" 1 n é m e t o r s z á g i

egyetemekre,

ShíT í* "^látogathatni legg y a Volt
akk
árL a a z
'
° r el levén
zár
T f « ' 183%. é v ben a bécsi
prot.facultáson folytatta s végezte be theologiai tanulmányait Wenrich, Simko, Kanka,
Patay tanárok alatt.
Még Bécsben időzvén, a nógrádi esperességben kebelezett kálnói egyház, melyben
egyszer podrecsányi nevelősködése idejében
mint szónok fellépett volt, rendes lelkészévé választá meg. De akkor még csak 22

G E D U L Y

LAJOS.

peresnek azon szomoru megtiszteltetés IS
jutott, az érdemekben megőszült főpásztori
eltemetni.
A tiszai superintendentiában nem létezvén a kiskorúságra vonatkozó fentebbi statútum, s Geduly pár héttel utóbb a kishonti
esperességben kebelezett szkálnoki egyháztól papi meghivást kapván, 1838. évi április

30-án Jozéffy Pál superintendens által Tiszolczon ordinálva lőn.
Ezen kis egyházban csak nyolcz hónapig
maradván, 1839. év elején Ochtinára ment
át a gömöri esperességbe. Itt l l évig lelkészkedett, boldogitva látván magát ugy
egyháza mint mások részéröl a szeretet és
bizalom számos bizonyítékával. Lelkészi
hivatala mellett több esperességi hivatallal
s gömörmegyei táblabirós ággal is feldiszittetett, 1847-ben pedig a tiszai egyházkerület
egyházi jegyzőjévé választatott meg s mint
ilyen, néhai Pákh Mihály superintendensnek
Eperjesen történt ünnepélyes beigtatásánál a beigtató agg esperesnek, Schwarz Mihálynak assistált. Ochtináról több előkelő egyházba, például: Dobsinára, Eperjesre, kapott papi meghivásokat,
anélkül, hogy azokat elfogadná.
Végre 1850-ben elbucsuzott ochtinai szeretett nyájától. Itt kétségkivül még élni fog sokak em""__
lékezetében azon megható jele:Znet, midőn a távozónak kocsiját
csaknem összes hivei majd félórányi távolságra, könyezve és
zokogva kisérék.
Ochtináról Beszterczebányára
hivatott meg, az onnan Bécsbe
eltávozott Kuzmányi Károly helyébe. Meghivását oda már akkor
azon párt, mely késöbb oly ellenséges indulattal lépett fel ellene,
minden módon megakadályoztatni törekedett. Czélját azonban
nemcsak hogy el nem érte, söt
Geduly itt is hiveinek osztatlan
bizalmával s szeretetével találkozott. 1855-ben a zólyomi egyházak főesperesöknek választ ák
meg.
1858 óta Pozsonyban lelkészkedik. 1861-ben a dunáninem ág.
hitv. ev. egyházkerület superintendenseül választatott. Beigtatója Székács superintendens volt. (A beigtatási ünnepély leirását lásd az 1861. évi
„Protestáns Lap" augustusi számainak egyikében.)
A pesti közönség előtt kétszer lépett fel
mint egyházi szónok, egy gyámintézeti istenitisztelet s báró Prónay Gábor egyetemes
felügyelő beigtatása alkalmával. Mindkét
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beszéd ', azonkivül számos más egyházi be- j
nak ajtaja fölé vésetett, s melyek ott mai
Tarkő és a Tárczayak.
széde nyomtatásban is megjelent.
nap is láthatók : 0 mater Dei, mementó mei,
Legujabb küzdelmei az evang, egyház
Nicolai Tarczay!
terén ismeretesek, s azok előadása nem e
1475. körül Tarczay Tamás a Rikolffiak j
Érdemei elismeréseül az özvegy királynő
sorok feladata.
részét a szepességi és sárosi javakban zá- ;sajátkezüleg aláirt parancscsal hagyta meg
D J jutottak ezek közben öröinek is osz- logba veszi, s azokban közbejött bajok és Sárosmegye rendéinek, hogy hátrahagyott
tályréjzeül. 1862-ben apribóczi, utóbb a mi- villongások elhárítása után be is igtattatik. | fiát szintugy főispáni tisztelettel illessék
javai egyházkerületi gyülések s mult évben 1477-ben, s igy ezen század vége felé az ! mint atyját. .
a trencsini és mosonyi kánonszerü egyházlá- akkor számban már igen megfogyott Tar- j
Ezen fiu, György volt az utolsó Tarczay.
togatások alkalmával nemcsak hitfelei,de más kőiek javainak legnagyobb részét hatalmába
Mielőtt azonban ennek életére mennénk
hitfelekezetbelíek is a rokonszenves kitünte- kerité.
át, még egy más Tárczayról kell emlékeztés legfényesb jeleivel fogadák s halmozák el.
Jól inegérdemlett szerencsefordulat vala J nünk, ki Miklóssal egykorulag élvén, szin1861-ben Poz3ony szab. kir. városa vá- ez, mert Tarczay Tamás egyike volt azon tén nevezetes szerepet vivott ki hazánk törlasztói 1000 szavazó közül 855 szóval a vá- hősöknek, kiknek közreműködése egy hal- ténetében.
rosi képviselő-testület tagjává választák
hatatlan hirü nagy király alatt, országunkat
Ertem Tarczay Jánost, ki a 15 ik század
1862. évi febr. 4-kén azon öröme lett, hatalmának és fényének iegmagasb polczára j végén, mint zempléni főispán müködött;
hogy midőn első szülött leányát egy derék emelte.
résztvett Mátyás király ausztriai táborozáfiatal lelkészhez nőül adá, ugyanazon óráTarczay Tamás, mint számos mások kor sában, s a brukki várnak parancsnoka volt
ban még mindig életben levö agg szülői j társai közöl, emelkedését Mátyás királynak .Ezt Mátyás halála után vigyázatlanság által
aranymenyegzöjöket ülék meg.
j köszönte, kinek udvaránál mint aulne fami- az ellenség kezérejuttatá; ugyanisavárosba
liáris kezdette pályáját, s mint ilyen, a ki- menvén isteni tiszteletre, az összecsődült
rályi táborban tartózkodván, 1468. Kassa, polgárok által elfogatott, s a vár átadására
Eperjes, Bártfa és Lőcse városok ellen kényszerittetett. 1505-ben a székelyek grófja
a
a.
királyi pártfogó levelet, s mint feljebb lát volt, s 12,000 ftnyi követelése fejében ÁlLe a kalappal a jó gazda előtt!
tuk, ugyanazon évben uj adományt nyert a diód városát kapta Ulászló királytól, mely
Bármi kis körbe áll'tá végzete.
Sárga kalászszal, nézzétek a mezőt,
Tarkői javaknak egy harmadára. — Hiven késöbb az ónodi uradalommal lett kicseVeritékivel ezt mind ő vetette.
kö ^ette a királyt hadjárataiban, s általa rélve. — Bethlen Sárától nemzett fiai,
Az erős munka csak edzi erejét.
1474-ik évben 6000 főnyi sereg élén Len- Ferencz, Lökös és György, ugylátszik, ifju
Keménylve, bizva, munkált, mig más henyélt, gyelország pusztítására küldetvén, Zmigród korban halván el, terjedelmes javai leáKésőn fekszik le, a fölkel már hajnalba
városát éjjeli rajtaütés által, a várat pedig nyaira, Podmaniczky Mihálynéra és HagyA jó gazda.
ágyuztatás után megvette; onnan közel 200 mássynéra jutottak, kiknek örökösei később
A föld le vonzza, leköti magához.
falut felprédáit, s több ezer rabot hozott a makoviczai várhoz való jogaikat 13 ezer
Hü kebelébe hinti el reményét.
Magyarországra. — Ezután négy évvel forintért Rákóczi Zsigmondnak és Pálnak
S a hálás göröngy kizöldel, kalászt hoz,
ismét
Lengyelország ellen állitotta ki öt Má- adták el 1611-ben. — Birta a többi között
S ezzel, kik sokra nem vágynak, beérÍK.
tyás
király,
de a közbejött fegyvernyugvás Vámos-Ujfalut Zemplénmegyében, melyet
Nagy mezeje van a találó észnek :
küldetését
meghiusitotta.
Ugyszintén neve- később Tarczay Miklós, Perényi Imre náDe e mezőn legfőbb ur a természet . . .
Szivét és lelkét esak ehhez ragasztja
zetes részt vett az ausztriai hadjáratokban, dorral cserélt el a sárosmegyei újvári várért
A jó gazda.
1479-ben őt küldötte Mátyás király Karin- ! és Újfalu helységért, melyek Tarkő várával
thiáha a salzburgi érsek és seckaui püspök határosak, 1512-ben.
Az égtől, a r.ap sugarait kéri.
várainak átvételére. 1480-ban pedig bevette
A fellegektől csöndes esőt kiván.
Térjünk át már most Tarczay Miklós
Szerény kívánság : mégis e két égi
Radkersburgot s Grátzot is ostromlotta. — boldogtalan fiára, Tarczay Györgyre. Ezen
Legszebb ajándék, meglátszik a csirán.
Három évvel élte tul királyi kegyurát. kalandos életü hős már atyja halála után
A kis migból kalásztenger támad.
Vörös márvány sírköve a héthársi templom- sanyaru helyzetbe jutott. Anyja, Bánffy
Sugár az óröm, szép eső a bánat . . .
ban látható, következő fölirással : ,,Hic se- Dorottya, eg} Lobotzky Mátyás nevü lenEzt a jóságos égtől tanulhatja
pultus
est gentrosus ac strenuus miles Domi- gyel urhoz, ki Ferdinánd császár tanácsosa
A jó gazda.
nus Thomas Tarczay. Anno 1493." Nem s kézsmárki kapitány volt, menvén másodÖrömét búval szépen igy vegyíti
hagyhatom emlités nélkül, hogy az ezen sir- szor nőül, ez Tarkő várát, melyet Zápolya
Nagyra nem vágyva : kétségbe nem esik.
kövön látható két gyermekalakot, melyek hive, Lasky Jeromos 1532-ben hatalmába
Tudja, ki örül : annak kell is sirni!
elfordult
arczczal tartják a hős halotti lep- ejtett s csalárd módon Lobotzkyra ruháHol bánatot lát : kész-örömest segit.
lét,
a
népmonda
Tarczay Tamás ikerfiainak zott, Tarczay Györgynek átengedni vonaKouy van szivünkben, leikünkön ég az ész,
állitja,
kiket
ez
szerelemféltő
gyanúból ölt kodott, mig végre a Bánffyak közbenjárása
Mig n sziv csügged : a lélek égre néz . . .
Örömben, búban, magát el nem hagyja
volna meg; mely mondának azonban hite- folytán Ferdinánd császár parancsára KaA jó gazda.
lességet alig tulajdonithatni, már csak azért tzianer császári hadvezér által fogságra vetsem, mert fel nem tehető, hogy az elhunyt- tetvén, arra kényszerittetett 1535-ben
Megesik sokszor, hogy nem sok a termés.
nak egy ily sötét tettét akarták volna megMiért van ez igy? . . . tudja a jó Isten!
Ekként visszanyervén javait, Tarczay
örökiteni sírkövén, melyen rendesen csak György csakhamar Zápolya Izabella részére
De ha másnak nincs : nem tudja mi kevés.
Megosztja felét, hogy rajta segítsen . . .
érdemeket szokás föltüntetni, ámbár más- állott, kinek mindvégig egyik legbuzgóbb
Elöl mindent a nagy szárazság, a fagy.
részt az ikrek iránti bal vélemény ama kor- j hive volt, sógoraival Homonnai Drugeth
Elhagyja az ég, ki mást szenvedni hagy!
ban elég közönséges volt, s ama zord tett ! Györgygyel és Gáborral, a Bebekekkel és PeFele falatját éhezőknek adja
Tarczay
Tamásnak a lengyel hadjárat alatt I rényiekkel, az özvegy királyné tiszthatósága
A jó gazda.
tanusitott vad jellemével nem áll épen ellen- ' alá hajtván a felső vidéket. Utóbb Izabella
„Nemcsak kenyérrel él az ember.'-' igy szól
kezésben. Egyetlen fiat hagyott maga után, ügyének hanyatlásával, vele LengyelorA szentirás : a jó gazda ezt érti.
a hős Miklóst, ki hazája és fejedelme iránti szágba ment uj hadak gyűjtése végett; hösMunka után gyült drága áldásiból
Hogy pénzt vegyen be : nemcsak ezért mér ki. hüséget a mohácsi gyászmezön vérével pe- lelkü nővérére Tarczay Annára, Drugeth
csételé.
Lelkét, se hagyja parlagon : de áldoz.
György özvegyére bizván várai védelmét.
Üres kezekkel nem megy az oltárhoz.
Erre
csakhamar szükség volt, mert FerdiEzt már 1510. évben mint királyi kaFilléreit a szent oltárra rakja
nánd
császár hadvezére Forgách Simon semarást, 1519-ben pedig mint királyi főkaA jó gazda.
regével
a felső vidéken vonulván át, alvezétnarást és Sárosinegye főispánját találjuk
Mit ér a szántóföld, ha míveletlen ?
reit
Puchaim
Farkast és Dietrich Marcellt
Perényi" Imre nádor halála után, IL Lajos
Vagy a jó mag, nem termi meg a munkát.
küldötte
Tarkő
és Újvár ellen számos gyakirálynak erre vonatkozó kinevező paranNem érnek semmit, kik az ismeretben
logsággal
s
ötszáz
nehéz lovassal, kik is az
Mily drága kincs van : nem érzik, nem tudják. csában. Sokat perlekedett nővérével, Var- 1556-ik év nyarán a két szomszédvárat
kots Kristófnéval, s hajadoni jogainak kieléAz ész gyümölcse, a sziv virága ad
gítéséül
1000 arany forintot s több szepességi megszállottak. Hogy miként fogadta öket a
Jóllétet a gyönyört szegénynek gazdagnak.
Mindkettőt hiven öntözi s szaggatja
javakat adott át neki. — Mohácsnál a máso- bátorlelkü asszony, kitünik az ellene késöbb
•A- jó gazda.
dik hadrendet, melyet a király kamarásai s az egri káptalan előtt tett tanúvallomásokbárók
képeztek a magyar lovasság legna- ból. Ezek szerint Tarczay Anna, az ostromEz « drága fold az édes hazáé . . .
gyobb
részével, s mely közvetlenül a király lást megelőzőleg, 14 puskást küldött ki
Ki szántja veti — ezt el ne feledje!
előtt
volt
felállitva három sorban, ő vezér- lesbe a most történeti nevezetességü BraCsak ugy terem, ha a barázdák közé
Hull a legszebb mag : a haza szerelme . . .
iette. Ezeknek élén esett el, hősiesen küzd- nyiszko hegyre, kik az arra vezetö országLehet termés : nincs Isten áldása rajt,
vén a szent szüz lobogói alatt, kihez azon uton a királyi postát megtámadván, attól
Ha a barázdán ez gyümölcsöt nem hajt!
gyászos sejtelmü szavakat intézte, melyeket fontos császári sürgönyöket vettek el, WernFölde javát — a hazának aratja
ösei temetkező helyének, a héthársi temp- ! herr eperjesi parancsnokhoz szólókat, s állCsepeli Sándor.
A "jó gazda.
lomnak 1513-ban történt kijavitásakor an- ' tála Gyulára, Nagy-Váradra s más helyekre
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gyorsan tovább küldendőket. — Ezek közül I bár a népmonda szerint Makovicza várába sugár törzseit nem ölelik a folyondárok
a latinul írottakat Kékedy Gáspár által, a i futván, ott megfogatott sfeje vétetett volna. indái, sötét komor árnyékukban nem nyilik
németeket pedig tanuskodó Mukk Bálint új- Bátyja, György pedig tovább követvén hő- virág, a földet zöld fü helyett száraz barna
vári várnagy által megmagyaráztatván, sies, de sanyaru sorsát, váltig buzgón fára- tülevelek födik, s ezek oly simák, hogy alig
viaszos vászonba borította, s Mislevicz János dozott királyi urnője ügyében. — 1557-ben lehet rajtok járni. E komor magasztos csend
tarkői szabados által Lengyelországba, Iza- Bebek Ferenczczel követségben járt Kons- tollas lakóira is hat Itt nem hallani oly vig
bella királynénál Velyhova városában tar- tantinápolyban, onnan visszatérvén, még az csattogó hangokat, csak a havasi pinty és a
tózkodó fivérének Tarczay Györgynek kül- évben Balassa Menyhárttal ostrom alá vette keresztcsőrű halk méla dalait, a harkályok
dötte, erélyesen szivére kötvén a hírnöknek a nagy Szőllősi várat, s ott puskagolyótól kopogását, s tavaszkor a fojdtyuk-hím éles
gyors és gondos átszolgáltatásukat, s hat találva, hányatott éltét és fényes nevét kora rikácsoló kiáltozásait. A keresztcsőrű legforintot adván neki útiköltségül. — Továbbá, sirba vitte. A Tárczayak roppant javai, me- szebb madaraink egyike, tetőtől lábaszáráig
hogy Tarczay Anna teljhatalommal volt el- lyekhez csupán Sárosmegyében a tarkői, élénk piros, hanem e pompás ruhát csak
látva a tarkői és újvári várakban, s minden- újvári és hertneki várak az azokhoz tartozó éltének harmadik évében és csak szabad>ákinek ő parancsolt; s a császári hadsereg javadalmakkal s azokon kivül 25 falu és gában kapja; ha kalitkába zárják, mindig
közeledtéröl értesülvén, tüstént hirnököket puszta, a Szepességen nyolcz, részint egész, szürke marad, s legfeljebb barna lesz
v
inditott Perényi Gáborhoz, Bebok Ferencz- részint részjószág, s ezen felül mint feljebb
E komoly, örökzöld fenyveseket lakják
hez és Báthory Györgyhöz, segé icsapatokat láttuk, a két testvérhaza különböző részein a fajdtyukok. A siketfajd (Tetrao urogallus,
kérvén tölök, s az utóbbitól 20 puskást szerzett javadalmak tartoztak, elkoboztat- Auerhuhn), hímé pulyka nagyságu; finom
csakugyan kapott is, kik a vár ele.tével, ott tak, a tarkői és újvári várak tartozmányaik- tollszakáll disziti; fekete tüzes szemeit ketaláltattak. Továbbá, hogy mindent elinté- kal az akkor nagy tekintélyre emelkedett mény, vörös, meztelen bor környezi, mint a
zett a vár védelméhez, s tanuskodó Mukk Dessewffy Jánosnak, továbbá a Péchy és közönséges kakasét is; háta fekete, parányi
Bálintnak 10 forintot adott lőpor vásárlá- Tahy családoknak, a hertneki uradalom a szürke pettyekkel, s ép olyan, mint finom
sára. — Hogy nagy fekete lobogót tüzött Forgácsoknak adományoztattak, mely utóbbi hamuval behintett fekete selyem szövet;
ki a vár ormaira, pártütésének s elszántsá- ezeknek kezéről nehány év előtt az Anhalt- nyaka fekete hamuszin habos, melle aczélgának nyilvános jeléül. — Hogy az ostrom Dessaui állam birtokába jutott, közel egy zöld, hasa fekete-fehér tarka. A jércze ki-.
elsö napján Tarczay Anna puskásokat kül- millió ftnyi áron. — Kékedy János, Tarczay sebb, egészen rozsdaszinü fekete habos. P'észdött a császári sereg ellen, kik Tarkő alatt György Zsófia nevü nővérének fia, ugyan kének készitésével nem sokat törödik; a
négy németet levágván, az egyiknek fejét mindeztn javakhoz való jogait a Berzevi- legközelebbi henye- vagy gyalogfenyő-bokor
elébe hozták, melyért nekik egy tallért czyekre, mint az ősiekre nézve osztályos tövénél kapar egy lyukat, bele tesz nehány
adott. — Továbbá, hogy bizonyos cserneczi atyafiakra ruházta át 1587-ben, azonban vékony galyai, s oda rakja 8 —16 sárga,
Kozy Pétert 50 latorral az újvári várba kül- ezen jogátruházás ugylátszik, csak alaki ma- barna pettyes tojását, melyekből 30 nap
dött, hogy onnan a császárhoz szitó vidéket radt, s érvényre nem emelkedhetett.
mulva, a cochinchina-csíbékhez hasonló,
fosztogassa, kiket tanuskodó Mukk Bálint
A tarkői régi kastélyt, mely a várdomb sárga-feketés-barna csíkos fiai kikelnek, s
várnagy elfogadni vonakodván, Tarczay
alatt hasonnevü faluban fekszik, Dessewffy alig hogy megszáradtak, fürgén futkosnak
Anna ezért reá engesztelhetlenül megharaÁdám javittatta ki 1630. körül, jelenleg is- anyjuk .után.
gudott, s ismét három tizedest küldvén nyamét romladozó félben van.
A nyirfajd (tetrao tetrix, Haselhuhn).
kára 30 zsoldossal, őt tisztétől megfosztatta
Tárczán is volt egy Tárczay-féle régi Ritka szépségü madár; a him szint oly nagy,
s egész családjával fogságra vettette, minek
várlak, nagyobbszerü modorban, s erőmü- mint a siketfajd, egészen fekete, hol kék, hol
bizonyságául tanu Tarczay Annának mavekkel; de 1813-ban a Tárcza folyó rendki lillaszinbe játszó aczélfénynyel, csak szárgyarul irt levelét mutatta fel, ez ügyre vovül megáradván, a várdombot alámosta, s nyain van nehány fehér toll, melyek kerek
natkozót—Továbbá hogy azon időben Taraz egész épületet alapostól elseperte, ugy, foltot képeznek. Szemeit, szintén vörös kaczay Anna, bátyja György meghagyásából
hogy nyoma sem maradt.
rimák veszik körül; villaalaku farkának
a körülfekvő vidéket Izabella kormánya alá
két vége kifelé kanyarodik. A jércze kisebb,
hajtatni s minden telektől egy forintot venni
s
nem jár oly fényes díszruhában ; fészkét
Vegyünk
bucsut
e
hős
árnyaktól,
melyekparancsolt.
szintén
a földön bokrok alatt késziti.
nek emléke oly megragadó képét varázsolja
Nemes Therek Bálintnak, Tarczay elénk hazánk viszontagságos történetének, s
A
havasi
fajd (tetrao lagopus) bérczeink
y^pJ J° v a s zmesterének vallomása szerint, melyeknek szomoru letűnte még századok legmagasabb csúcsait lakja, még a fák reőt Tarczay Anna az ostrom elött bátyja lo- után is részvétet költ bennünk. Nagy dol- gióján tul is: nyárban mindenféle er.Jei
vaival Lengyelországba küldötte. — Negye- gokat vittek véghez, és semmivé lettek. — bogyókból él, télben a fenyvesek s különödik tanu nemes Péchi Gergely, Tarczay Sokat küzdöttek s vesztüket nyerték. Egy sen a vörös fenyü tüleveleivel is beéri; ekkyorgy apródja s később Tarczay Anna
pár düledező falon kivül semmi sem jelzi kor lejebbszáll az erdőkbe, mély lyukakat
udvarnoka, azt vallotta, hogy Izabella kimár hajdani nagyságukat, s lehetetlen tet kapar magának a hóba, s ott tartózkodik
rálynő egy bizonyos, Tarczay Györgytől
teik színhelyére lépnünk, a nélkül, hogy többnyire. Nyáron sárga-vörös fekete vonaErdélyben kölcsön vett összegnek törleszannak
sivár jellemében megragadó képét ne lakkal bir, télen tiszta fehér, csak farka és
téséül, biharmegyei Széplak helység felét,
lássuk
az emberi fáradalmak semmiségének, szárnya első hat tollának szárai feketék; ;
mas hat jószággal együtt átengedte Tarczay
melyeken,
mint a tájon a szélvész, a mulan- J lába egész körméig tollas. Nagyságára haAnnának, az adósság lerovása után visszasonló a közönséges házi tyuk hoz. Husa fötérítendőket; hogy azonban Tarczay Anna dóság hatalma diadalmaskodik.
í
lőtte
ízletes.
Berzeviczy Edmund.
tanut ismét Erdélybe küldötte, hogy IzaA
fajdtyukok neméhez tartozik az ismeDeiiatól <öbb javakat kérjen, mely kivána' rétes császár-madár is.
tara azonban , minthogy Izabella véletlenül
Hosszu, fárasztó utat kell tennünk a sötét:
A bérezi erdő és lakói.
» e t eg volt, határozott feleletet nem nyert, s
i
fenyvesen
keresztül, mig elhagyva a fák bironogy Tarczay Anna ezen javak kezelőjéül
(Vége.)
| dalmat, ismét zöld földre léphetünk, s már
Tarczay György hajdani szolgáját Horváth
A nap már magasan áll az égen s ha a j csak órányi távolságban vagyunk a bérez
Jakabot nevezte ki. — Porkoláb Imre hétork
Imre hét béreznek csúcsára akarunk érni, el kell j csúcsától; honnan a messzire terjedő kilátást;
hárs bi P
hársi biró, Porkoláb Györgynek hajdan tar- búcsúznunk a szép bikkerdőtől s ábrándos ' élvezendjük. Itt, már csak törpe jegenyék,
01
várnagynak fia azt vallotta, hogy Tarczay pompás növényeitől. Fölfelé haladva a min- j gyalog- és henyefenyök tengődnek, a földet
t e b t ' k F e r e n c z e t a z é r t > h °gy a császár dig meredekebben emelkedő lejtőn, melyet j sürü fekete és piros áfonya-bokrok födik. A
k ö t é l I e l
fogdosta, megcsonkittatta, s famenteit helyeken piros zamatos szamó- '.fekete áfonya (Heidelbeerej borsó nagyságu,
n
k i n o s halá
avíl
» a l ki végeztette, na- czából álló szőnyeg föd, elhagyjuk a lomb- ; fekete, kékzománezos bogyóit nyersen és
™n,t ^ d i c s é r t e , mondván : „Bebek a mit erdőt, s mintegy órányi járás után elértük ezukorban
főtten eszik. A piros áfonya
t l X « v , j á m b o r emberhez illőleg csele- a fenyvesek birodalmát. Eleinte még bikk-, (Preisselbeere) gyümölcse kellemetlen, ösz1 Vnr m x fre' h °gy Tarczay Anna száz tölgy- s rekettye-fákkal vegyest tünnek elő szehuzó, fanyar izü, csak ezukorba főtten
lator ^ é r k e z é s é r e várakozott.
sugár jegenyék s terebély tisza-fák és czir- ehető.
Azonban a n ö p a r a n c s n o k h ö s i e s e i g z á n t . bolyafeny'ók; a virágok, s harasztok gyérülA henyefenyő tüleveleiből csinálják a
sága daczára az őrség a tulnyomó ellensé- nek; sürü rövid fü födi a földet, itt-ott már fenyő-olajat; mely azelőtt fontos szerepet
ges erőnek ellen nem álllhatott, 1556. julius áfonya-bokrok, s gyalogfenyök is mutat- vitt a gyógyászatban s most is, mint hatásos
12-én szent Margit napján mindkét vár ost- koznak, s minél magasabbra érünk, annál j hidegláz elleni háziszer, használtatik; fiarommal bevétetett, s császári parancs követ- komolyabb arczot ölt a bérezi táj; a virá- \ tal sarjaiból tavaszkor terpentinszerügyanta
keztében földig lerontatott. Tarczay Anna gok s a lombfák végre eltünnek egészen.
folyik, melyet a nép „kárpáti balzsam" név
valószinüleg kimenekült, legalább a későbbi
A milyen változatos, zajos, élénk élettel ' alatt ismer s gyógyszerül használ,
tanuvallatás, s egy pár utóbbi jogügylet teli a lomberdő, oly egyhangu, komoly a '
A henyefenyő (pinus pumilius) 2 ^ 3
arra látszik mutatni, hogy akkor még élt, fenyves; a fák mind oly egyformák; sima ölnyi hosszu á<;ai nem nöpek egyenesen föl-
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felé, de egészen a földön fekszenek, csak vaszkor gyöngéd fehér pehely környeai a
fejlődő levélcsomókat; magtobozai alig egy
hegyei kanyarodnak föl.
A gyalogfenyö (juniperus communis) fe- hüvelyk hosszuk.
Gyakran ültetik diszül a kertekbe, de
kete kék-zománczos bogyói három évig éra
bérezek
szabad levegőjéhez szokott fa itt
nek ; ezeket a gyógyászatban is használják;
csak
szomoruan
ter.gödik s alig ismernénk
a gazdasszonyok boróka, vagy fenyÖmag név
e
vézna
10—15
láb
magas fácskában béralatt ismerik. Ezen bogyókból égetik az erős
fenyö-szeszt (borovicska). Ha e bozontos, czeink fenyveseinek királyára, mely ama
szürke-zöld,legkevésbbé sem szép, alig
8 —10 lábnyi magas bokorra nézünk,
alig hinnök, hogy a sugár nemes cziprusfák fajrokona, melyeket a régiek
=.;
isteneiknek szenteltek.
Bérczi erdőinkben az európai tülevelesek minden fajával találkozunk.
Legnevezetesebbek :
A tiszafa (taxus baccata). E szép,
25—40 láb magas fát már nagyon
meggyéritették hazánk erdeiben; azelött fölötte divatozott a franczia és
hollandiai izlés szerint elferditett kertekben; most is látjuk a parkokban,
de természetes alakjában, diszleni.
Nagyon lassan nö s ezer évig élhet.
Vörös-barna, habos, tömött fáját finom asztalos s esztergályos munkákra
használják.
Az erdei fenyő (pinus sylvestris.)
80—100 láb magas, terebély, meszszire szétágazó fa. 100 —120 évig nö,
az ily körü fák épitésre és szénégetésre fölötte jók; törzséből fürészelnek deszkát sléczet, 3 hüvelyknyi
hosszu tobozait tüzelőnek használják.
Kékes-zöld, másfél hüvelyknyi hosszu
tülevelei nem állnak két sorban a
Rózsa Sándor a börtönben.
galy oldalán, de sürün össze-vissza
ugy, hogy a galyai egészen elfödik. Az hires büszke libanoni ezédrusok legközeerdei fenyő különösen szép májusban, mi- lebbi faj rokon a.
kor virít. — A fiatal sarjak hegyein fejVégre fölértünk a hegy csúcsára, melődnek másfél hüvelyk hosszu hengerszerü, lyet a piros áfonya örökzöld bokrai fednek;
alól élénk-piros, felül aranysárga himporral és ezen eleven zöld, piros bogyóval terhelt
födött virágtobozai, melyek idővel megbar- bokrok közt fehérlik egy-egy darab hó — s
nulnaks áfának magvát tartalmazzák.
ime! a bérezek felhőt érő csúcsán diszlik haEzen fából nyerik
ama, technikai és gyógyászati tekintetben
annyira fontos gyantát, melyből közönséges terpentint, terpentinolajat, hegedü-gyantát- (colophonium), fekete és fehér szurkot,
kátrányt, fenyökormot
stb. készitenek.
A czirbulyafeny'ö,
(pinus cembra) 100
láb magas fa, mely
csak azáltal különbözik az előbbitől, hogy
tülevelei ötönkint egy
csomóban állnak, tojásalaku tobozai hüvelyeiben fölötte jó
izü, a mogyoróhoz hasonló magot találni.
A jegenye-fenyb',
(pinus abies), 120 —
130 láb magas sugárfa ágai vizirányossan
állnak el törzsétől s
gulaalaku csúcsot képeznek. Haszonra nézve hasonló az erdei
Kufstein vára Tyrolban.
fenyöhez, csak hogy a
gyantájából készitett terpentin még fino- zánk zászlajának szép hármas szine! — Legmagasabb ormára érve, két megyében álmabb; héját a timárok használják.
A v'örösfenyő, (pinus laxis). Ezen gyö- lunk egyszerre, itt van Zólyom- és Liptónyörü, 60—100 láb magas, gulaalaku fát megyének határa. Nagyszerü látvány terül
méltán mondhatni az európai tülevelesek el szemeink előtt; az egész táj, melyet látlegszebbikének. Keskeny világos-zöld tüleve- hatunk, roppant hegytengerhez hasonlit, és
lei, 40—50-en együtt állnak egy csomóban, mind azon, részint nagy hegyek is oly messze
bizonyos távolságban; öszszellehullatja; ta- messze vannak alattunk, s ekkor veszszük
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csak észre, mily szédítő magasságban álltunk.
De az öreg Prasiva szeszélye nem engedi
a kilátás gyönyörét tovább is élveznünk.
Talán rosz néven vette, hogy ős fején taposunk; éles fagyos szél támadt, s egyszerre
sürü ködbe vagyunk burkolva. Hasztalan
várjuk, hogy ismét kiderül, s bucsut kell
mondanunk a béreznek, mely mélyen
behúzza homlokába szürke fellegsüvegét. Midőn leérünk a szép bükkerdőbe, melynek lakóit reggel meglestük, csodálkozva látjuk, hogy itt nem
változott az idő; a bucsuzó nap sugarai aranynyal hintik be a fák lombjait, a madarak halkabb esteli dala
zeng a csendes erdői magányban.
Beniczky Irma.

Kufstein vára és Rózsa Sándor.
Április l-jén egy Insbruckba érkezett kufsteini utazó azt a tréfát gondolta
ki, hogy az insbruckiakat áprilisba küldi,
mi végből azon hirt terjesztette, hogy
Rózsa Sándor, a rettegett csikós, fogságából megszökött. Bár a közönség április
l-jén rendesen nehezebben hisz mint máskor, ezen hir mégis mindenfelé hitelre taJált, miután a közönség már régen nem
élvezett valami pikáns hircsemegét. A ki
azonban Rózsa Sándornak „tartózkodási
helyét" ismeri, szökése hírének még ápril
2-án sem adott volna hitelt, mert valóban
egészen megfoghatatlan volna, hogy a kit
•
oly „jól eltettek," miképen menekülhetett
volna ki a kufsteini császártoronyból, porhüvelyének hátrahagyása nélkül. A vármüvekkel koronázott sziklának legmagasabb csúcsán áll a magas, hengeralaku császártorony, melynek alsó emeleteit az őrizet legénysége
lakja, legfelső része pedig sulyos állam- vagy
közönséges foglyok befogadására van rendelve.
A kit abba egyszer fölvesznek, arról igazán elmondhatni, hogy „ugyan jól el van téve."
Nehány lépcső megmászása után egy köralaku s a toronynak egész átmérőjét elfoglaló terembe jutni, mely ölnyi
vastag lőréseken kere3z^-~-?ss^.
tul nyer világosságot. A
''".%
tágas teremben, melynek
1
födelét egy középen álló
.|
oszlop tartja, egy század
-S
katonaság kényelmesen
|
tanyázhat. — Ezen ter>
inén mindenkinek keresztül kell menni, ki Rózsa
:
Sándor börtönébe akar
jutni, mivel innen vezet
egy, a falakba alkalmai
zott lépcső a legfelső
- _""
emeletbe.
Ezen, a falba egészen befoglalt lépcsőt alul
i
a teremben egy vasajtó,
a felső kimenetnél pedig nehéz vasrács zárja
el. A legfelső emeleten
félkörben 13 börtönczella
van, egy nyolcz emberre
valo őrszoba és egy előcsarnok, hol éjjel-nappal
őr áll, ki a foglyokat
a börtönajtók nyilasain
keresztül szemmel tarthatja. A börtön-őrség 24
óránkint váltakozik, s ez
idő alatt a börtönemeletbe van bezárva, mert
a fennemlitett lépcső rácsa
és ajtaja mindig zárva
van. — Azonban a börtönőrség szükség esetére
egy harang meghúzása által mindig hivhat a
várból segitséget. — Fogoly megszökéséről tehát szó sem lehet, miután ezt még a börtönőrség sem tehetné, mert ha a foglyokkal
együtt ki akarna törni, s képes volna is a rácsot
és ajtót kifesziteni, még azonkivül az alsó emeletek egész őrségét kellene legyőznie. A torony
külső része felé pedig annál kevesebbé gondolhat
valamely fogoly, részint mivel a hely széditő ma-
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gasságu, s az ablakok kellőleg bistositvák, aztán
a foglyok lábukon vasat viselnek s a börtön előtt
álló őrnek minden zörgést észre kell venni.
A bortönczellák világosak, térések és tiszták.
Messze ellátni belőlük a szép alsó Inn-völgybe,
melyen keresztül a széles Inn-folyó kígyózik, és
gőzkocsivonatok vidám, szabad utasaikkal roa
bognak. Észak felé, a vasrácsozaton keresztül, az élénk Kufstein városka, s a vasuti indóház mozgalma látható; távolabb halmok,
hegyek és síkság meglepő tarka vegyületben.
A kilátás oly szép, hogy a szabadság elvesztésének terhét mindenesetre inkább súlyosítja,
mint könnyíti. Ezen börtönökben ezelőtt lengyel államfoglyok és a prágai tanulók voltak, kik közöl egyik buskomorság és kétségbeesés következtében véget vetett életének,
a többi pedig kegyelem utján visszanyerte
szabadságát.
Mig Rózsa Sándort szabad volt megláíotob b
uta
z ó t odacsalt a kiváncsiság,
L
a börtönőr zörgő kulcscsomagával a
börtönt felnyitá, Rózsa Sándor szokás szerint egy kissé fölemelkedett a nyoszolyáról,
melyen kinyujtózva feküdt, felső testét fölegyenesité s megvasalt meztelen lábát összeÖ8zsz
) A u
e l , a hideg daczára, nyitva
tartá ablakait, 8 öltözete elárulta a puszták
edzett fiát. H a a látogató szivarral kinálta
meg, azt rendesen elvette, és subája alá
rejtette, melyet még pusztai kalandos életében viselt. Köszönete igen egyszerü fejbiczczentésből állott Rózsa Sándor iránt nem
tanúsíthatni nagyobb szivességet, mint ha az
ember szivarral és doháaynyal ellátja, hiszen
még c?ak a szivar és egy pipa dohány az
egyetlen élvezet, melyet neki a világ adhat.
Minden egyébtől elkeseredett szivvel fordul
el. Arcza kevéssé szenvedőnek látszik, s szép
haja egészen hátra van simitva arányos fején, melyre 10,000 forint dij volt kitűzve. —
Kissé görbe orra fölött az éles, hideg és bizalmatlan szem néz elő a setét szemöldök
alól. Német nyelven tett kérdésre soha sem
felel : azt mondja, hogy nem tud németül,
ámbár a német nyelv, mint a törvényszéki tárgyalásokból kitünt, nem egészen ismeretlen
előtte. — Gyakran mélyen sóhajt s átalában észrevehető rajta a levertség. Az élethosszig tartó
fogság gondolatát nem tudja eltürni, s e tekintetben igen sürgetősen kérte azon folyamodványának
benyujtását, melyben azért
_
könyörög ,
hogy
fogságát bizonyos
**
számu esztendőkre
szabják, habár számuk annyi lesz is,
hogy valószinüleg
elete hosszával fölét. Nem régiben
azért folyamodott,
hogy magyarországi börtönben tölthesse fogságát. —
Rózsa Sándor ritkán használja föl
azon egy órát, mely
u e k
i naponkint a

lanságukat oly érzékenyen, mint akkor. Mihelyt
a nap melegebb sugarait lebocsátja, életre ea
szárnyra kel ezen dongó rovarsereg, otthagyja
piszkos rejtekét és számtalan csapatokban rohan
az emberekre és állatokra, mintha ezek kinzására
volna teremtve. Sokan közölök szúrásaik által kinoznak, telhetlen szivóormányukat vampyrmódra

juhoknak, melyek különben is valódi kereszt-hor:
dozók, m nthogy egy sereg betegség és féreg vég
nélküli kínzásainak vannak kitéve, még sokkal
mostohább sorsuk van, mint a vastagbőrüeknek.
Nálok a bőgöly nem elégszik meg a bőrrel, hanem az orrlyukakba mászik és pondrói az agyüregbe mennek fel! Mikép történik azonban,
hogy a lóbögölynél a kukaczok a ló gyomrába jussanak, a felett sokat vitatkoztak
jobbra és balra a természettudósok. Sokáig
azt hitték, hogy a légy az állat alfelébe rakja
tojásait és az azokból képződött kukaczok
másznak azután a ló belébe és gyomrába.
Az ujabb vizsgálók azonban azon véleményben vannak, hogy a légy tojásait odarakja,
hol azt a ló szájával elérheti (mint előlábaira
és vállaira), onnan azután lenyalja, lenyeli
B
& igy fejlődnek ki gyomrában a kukaczok,
melyek aztán a beleken keresztül jutnak, a
ganajjal együtt az állatból kitakarodnak és
abban átalakulásukat tovább folytatják.

Igaz, a szobalégy nem ily vérszopó, nem
ily csipdeső mint a bögöly, sőt még nem is tud
csipni. Azon légy, mely a szobában gyakran
oly hevesen megcsip, nem a szobalégy, hanem a csipölégy (conops ealcitrans). — Ez
majdnem azon alkotással bir, mint a szobalégy és ettől leginkább csipő ormánya által
különbözik; mindazáltal nem annyira a szobában, mint inkább azonkivül az alsóbb légrétegekben tartózkodik. Ez főleg a lovakra
nézve nagy ostor, melyek épen nem tudnak
tőle nyugodni. A szobába leginkább csak akkor tódulnak, midőn esőre készül az idő, s innen mondják: hogy „eső lesz, mert a legyek
nagyon csipnek."
Ha ki kell is mentenünk a szobalegyeket azon gyanu alól, mintha minket csipésök
által háborgatnának; milliókra és milliárdokra rugó légióikat mégis az emberiség valódi ostorának kell tekintenünk. E tolakodó
vendégeket nem képes az ember elhárítani
magától. Napról napra uj seregekben tünnek
Tarczay Tamás síremléke (a hétharsi templomban).
elénk és kiállhatlan nyálfolyadékuk és ragadós nedvök által, melyet lábaik között
fúrják a bőr alá és valódi vérszopókká lesznek. kiizzadnak, ablakokat, tükröket, függönyöket,
Lovainkat elvaditják, a csordákat kinozzák és a szőnyegeket, falakat, könyveket, papirost s több
különben oly türelmes tehenet csiklandós részein effélét a legszemtelenebbül beszennyeznek. — És
annyira csipdesik, hogy a fejő nő, ha különösen miként mókáznak velünk — a teremtés hatodik
talpán nem áll, üresen hozza be a sajtárt. Sőt né- napjának remekművével! Minden zsenirozás nélmelyek (mint az ökör-, juh- és lóbögölyök) elég kül surrognak és babrálnak körülünk és rajtunk,
és finom szőrrel be=.__--_ -_
nőtt körmeikkel az
- "—"^
ide s tova mász_--"-:
7~—~==Lkálás által kiállhat' _
lanul csiklandozzák
testünket. És e mellett oly nyakasok,
hogy párjokat kell
keresnünk. Még az
ember ábrázata és
annak kitünő disze
az orr előtt (bármily hősi alkattal
bírjon is az) sem
mutatnak legkevesebb illemet is! Az
ember ijeszti, kergeti őket, felugrik,
b a b á d b a n valo
hogy a szemtelen
mozgásra van encsapodárokat meggedve, mert fogoly
regulázza és mind
[étére nem volna
hiába, boszuját nem
*epes a szabad letöltheti rajtok, hosz"^gőt eltűrni. A
szu orral kell viszzért ritkán hagya
szatérnie. . . . íly
J el börtönét, s
vakmerő,
szemtelen
JjJ
"takar
? d e « » subájába
állat
nincs
több a
_
Ozva
szo
világon. A többiek
ül
mindnyájan félik és
8
!!li
ha
tisztelik az ember
abrázatát, — és tatatlan gondolataihoz szivarját vagy
lán a légy-söpredék
pipáját szivja, melyvolna arra rendellyel valamely köve, hogy az isteni
nyörületes látogamintakép büszketó megajándékozta
ségét megalázza ?...
(M. S.)
B. Z.
Mennyi kellemetA tarkői régi kastély. (Sárosmegyében.)
lenséget okoznak
vakmerők, fészköket a szegény állat bőrébe rakni ezen tolakodó vendégek csak gazdasszonyainknak,
A légy.
és mi több, a homloknyilasokba és a gyomorba kik oly gondosan kénytelenek [készleteiket elrejKözli Dr. Bardocz Lajos.
juttatni. Az ökörbögöly a vastagbőrü állatok bő- teni előlök, mint tolvaj macskák elől. Hát még a
I.
rét szemeli ki a végre, hogy sarjadékát abban te- szegény betegek mennyi nyugtalanságot szenvedSohasem tapasztaltam oly szemteleneknek a lepitse meg. A csípése által támadt seb genye- nek tőlök, kikre e kapzsi sereg oly könyörületlelegyeket, mint a mult nyáron. Talán onnan van, désbe megy és épen a genyedség képezi ezen nül sóvárog? De még a frisnek és egészségesnek
hogy máskor nem vettem szemtelenkedő arciát- rovar lárváinak elemét, életfeltételét. A szegény is meggyül a baja, midőn a beretváskezű borbély
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keze alatt ül és e falánk állatok majd jobbról majd légy egy évi összes nemzedéke 210,051,280 darabot
balról szemtelenkednek arczán, mintha a szappan- fogna száviitani. Hát még, ha kedvező időjárásnál
egy hatodik nemzedék is előáll, akkor az összes
hab czukros falat volna számukra.
Lehet, hogy undor és utálat tölt el 6okat ol- szaporodás 102,400,000-szer 80=8,192,000,000
vasóim között, ha ezen állat bölcsőjéhez vezetem. darabra fogna rugni és igy az egy szülőpár egy
A légy, mely tökéletes állapotában királyokkal és éven át 8,0ü0 millió főnél többet volna képes szaherczegekkel eszik egy tálból és a gazdagok se- poritani. Ha pedig a tojások közép számát 100-ra
lyem és bársony párnáin pihen, lételét és első kerekítjük ki, akkor az egy pár légytől származó
táplálékát a lovak, tehenek és disznók ganajából nemzedék 30,000 millió darabra rúgna. Hátha
nyeri. Innen magyarázható meg, hogy a számnél- már most maguk a szülék is milliónként és milküli sergek oly kiállhatlan tolakodással rohanják liárdonként vannak!
meg azon szobákat, melyek az emlitett állatok
Szerencsénkre azonban a természet másként
istállói közelében fekszenek.
számit, mint mi a papiroson. A természet megadta
A légy a tojásból kibúvása után nem szár- a rendkivüli szaporodási erőt, de annak egy sereg
nyas állat, hanem lábnélküli kukacz, mely fehé- háborító és pusztitó akadályt tett utjába, miknek
ressárga színnel és kúpalakkal bir, hosszúsága rövid életén át minden nemzedék alá van vetve
4—5 vonalnyi. A mozgatható fej két részből áll. és bölcsen van gondoskodva arról, hogy az egyenMindenik részen egy rövid két tagu tapogató csap suly a legyek és a többi állatok között is fenntarvan. A szemek egyszerüek. A felső állkapcsok tassék, mert különben a legyek falnák fel azokat.
A legyeket nemcsak az ember üldözi, hanem
nem egyenlő hosszúságúak, és egymáshoz oly közel fekszenek, hogy könnyen egynek lehetne a azoknak az állatok között is számtalan ellenségei
kettőt tartani. A kukaczok kevés nap mulva vannak és pedig a rovarok között ugy, mint a
azután, hogy megnőttek, sötét-vörös szinü nym- szárnyasállatok között, sőt még a többi állatok
phákká vagy bábokká változnak át, melyek tojás- között is. Mily mesterségesen fonja csak a pók
dad alakkal birnak és egy hordócskához hasonlí- ellenük a hálót, és hány madárfaj nincs, melynek
tanak. Az állat nemsokára ezen koporsóból is ezen alkalmatlan állatok képezik legjobb és legmegszabadul, mert már 8 —14 nap mulva kifesziti bőségesebb eledelét? mint erre a „Vas. Ujság
annak fedelét, 8 mint a lepke, ugy a légy is a szár- mult évi folyamának 2-ik számában is olvastunk
nyaknak csak helyeivel vagy kiindulásaival lép példát „A madarak és a mezei gazdaság" czimü
élete utolsó stádiumába. Ezek azonban rövid időn czikkben. Sőt mi több, mint a többi állatoknál,
annyira megnőnek és megerősödnek, hogy az ál- ugy a legyeknél is találkoznak élődi állatok,
lat fiatalsága piszkos tartózkodási helyét elhagy- (mint a spalangia nigra lárvái,) melyek ezen alhatja, hogy életműkörét jobb körülmények között kalmatlan vendégek életén rágódnak. A légynek
egyetlenegy állat sem kedvez, melylyel érintkefelkeresse.
A legyek családja, mely mintegy 200 fajt zésbe jő, hanem majd mindenik pusztulásán műszámlál, rendkivül számos, és az egyes fajok ne- ködik.
Az emlitett rendkivüli szaporodási erőből
hezen különböztethetők meg egymástól. Légy
alatt közönségesen a szoba-legyet (calyptera vagy tehát könnyen megmagyarázhatók azon töménytecreophila) szokták érteni, és minthogy különben len légy-seregek, melyek minket nyáron át házi
is ez azon faj, melylyel leggyakoribbb érintke- állatainkkal együtt annyira nyugtalanítanak, hogy
zésben állunk, melytől legtöbb alkalmatlanságot különféle eszközökről vagyunk kénytelenek gonszenvedünl', főleg csak erre terjesztjük ki figyel- doskodni, hogy az ő alkalmatlan tolakodásuktól
megszabaduljunk. Ősz felé megritkul ugyan számünket.
A légy fél golyó alaku, elől egy kissé össze- muk önmagától, mert mihelyt a hidegebb napok
nyomott fejjel bir, melyen két barnavörös összetett beállanak, azonnal igyekeznek magukat egy-egy
szem látható. A fej tetején még három pont vagy szögletben meghúzni; de mégis minden kellememellékfzem van. A három tagu barna tapogató sebb napsugár mindjárt az előtérbe csalogatja
esápok az ábrázat alsó részén vannak. A száj őket. Végre ha zordonabbá és hidegebbé válik az
szivó szerkezettel bir, és a szivó ormányban fog- időjárás, ugy elgyengülnek, hogy kehünkkel is
laltatik. Az állat hátpaizsa hamvasszürkén és könnyen megfoghatjuk őket. Mint legyek, a hidegfeketén csíkozott, hátulsó teste barnásszürkén, nek nem állhatnak ellen, noha lárva korukban a nafeketén pettyezve, hasa táj adtsárga, lábai feke- gyobb foku hideget is könnyen kibírják; és azok,
ték. A középső melldarab felső részén a sápadt- melyek meleg szállást keresni annak idejében
szürke szárnyak vannak, melyek igen finom hár- elmulasztják, gondatlanságukat éleíökkel kénytyából állanak, és nagyon finom szőrrel vannak telenek megfizetni. Öszszel a legtöbb légy elhull;
benőve. A legyeknél a lábak, nevezetesen a tal- de nagyon számosan mégis a szobákban, istálókpak, a legcsudálatosabb szerkezettel birnak. Az ban és a melegebb gazdasági épületekben keresállat ezeknélfogva ép ugy jár az asztalon, mint az nek menedéket, hol nagy tömegekben gyakran az
ah'akon vagy a gerendán. Sima tárgyakon, mint egész telet kihúzzák. Ez főleg a lakházakban törpéldául üvegen, a szivacsos, mozgatható meghán- ténik meg, hol élelmi szereket is könnyebben
tott talpat egymástól szétválasztja, mint lapos találván, legalább kicsiben télen is folytatják totáblát a tárgyra boritja s alatta ily módon a leve- vábbszaporodásukat mindaddig, mig a tavasz
gőt mintegy megritkitja, és ekképen a külső le- megengedi, hogy ezen ösztönüket nagy kiterje(Folytatá* kSvetk.)
vegő nyomása által tapad a tárgyhoz. Ha tovább désben folytathassák.
akar lépni, talpát összehúzza és ha megint odatapadni akar, ujra kiterjeszti és igy tovább.
A legyek élelme azon nedvekből áll, melyeA magyar alföldi halmokról.
ket azok majd a gyümölcsökből majd a husbói,
majd a virágokból és más ételekből, majd az
Biharmegye síkságán, kivált Darocske, Debemberi és állati testek kihányt hulladékaiból, reczen környékén, és az egész magyar alföldön
majd a mocsárokból gyüjtenek össze. Ennél- láthatni halmokat, mikről némelyek azt állitják,
fogva tojásaikat mindig oly helyekre rakják le, hogy kun temetők, mások régi őr-, i«mét mások
hol a kibúvó kukaczok a szükséges élelmet meg- határhalmokul tekintik azokat.
találhatják. A legyek a meleget szeretik és főleg
E véleményeket én nem osztom.
azon helyeket keresik, hol a melegen kivül kelleNem lehetnek ugyanis temetők, mert bennök
mes édes nedvességet találnak. Ormányukat ré- régi síroknak — embercsontoknak, s egyéb ezt
szint az édes nedvek felszívására, részint az állati igazolható jeleknek semmi nyoma nincs.
vér kiszívására használják.
Azon dombok pedig, melyek össze rakott
A legyeké—6-szór szaporítanak évenkint,ea csontokat tartalmaznak, feltünően különböznek
innen magyarázható meg azok iszonyu száma, az alföldi síkságon szerteszét heverő kisebb nafőleg öszszel. Nem lesz érdektelen számpéldával gyobb balmoktól.
Ilyen Sáránd mellett 7 szemlélhető, melyekkimutatni, mily tömérdeket szaporítana egy nyáron át csak egypár légy,ha a szaporodásnak aka- nek közepe be van horpadva, s a nép által testdályok nem állanának utjában. Egy nőstény légy halmoknak neveztetnek; a herpályi pusztában 3,
tojásai számát 50 —120-ra becsülik. Vegyük csak melyek közül midőn közelebb egyik domb alá
a kisebb közép számot a 80-at, és tegyük, hogy pincze ásatott, abból embercsontok, ezek közt
egy nyáron át csak 5 szaporodás történik. Az régi kard- s lándsadarabok, és egy ép ezüst leáprilbon lerakott 80 tojásból májusban 80 légy mezű aranyozott sisak, mely a nemzeti muzefejlődik ki. Ezen 80 légy hasonló feltétel mellett umnak felküldetett — kerültek ki.
juniusban 40-szer (mert csak a nőstények tojnak)
Nem lehetnek ezek eredetileg őr-, vagy ha
8 0 = 3 2 0 0 nemzedéket fog ezámlálm. A 3200 tárhalmok sem, mert közöttök semmi összefüggés
légy juliusban
1600szor 8 0 = 1 2 8 , 0 0 0 fiut, — nincs; néhol süriien állanak egymás mellett, majd
ezek augustushan
64,000-szer 80 = 5,120,000 rend nélkül összevissza, mig nehol magánosan áll
fiut, — ezek végre septemberben 2,560,000-szer egykettő.
80 =,2 4,800,000 fiut fognának előállítani. Ha
Az ugyan bizonyos, hogy némely^halmok —
már most ezen tételeket összeadjuk, az egy pár mint a rájok ragadt név igazolja. ,,Or-Les-Te-

mető-Akasztó-Tábor- és Sátor"-helyekül használtattak ; igy p. o. Szoboszlón a Köeű folyam
bal partján lévő halom, — Debreczen alatt a már
kú-záradt nagy Tóczó szélén álló „basahalom"
1661 évben Szejdi basának szolgáltak táborhelyül,
s a basa sátora e halmokon vonatott fel. — Az is
bizonyos, hogy némely helységek közt több halom
határvonalba esvén, határjelül szolgál, de ezen
körülmények csak esetlegesek; s nem bizonyitják
azt, hogy eredetileg emberi kezek által határjelül
vagy őrhelyekül készíttettek volna.
Nem is emberi kezek művei e halmok; nincs
ezek körül ároknak vagy gödörnek semmi nyoma;
holott akár a Csörsz árkát, akár Biharmegyében
az Ördög árkát nézzük, melyek pedig sok s á z a d
előtt készülhettek, a felhányt partok árkai kisebb
nagyobb mérvben jelenben is láthatók.
Ezenkivül e halmokban a föld minősége,
nedvessége egyezvén az alattok terülő lapálylyal;
világos, hogy a hányt föld sajátságaival nem
birnak.
Végre e halmok fekvése legtisztábban mutatja, ha kivált távolabbról veszszük szemügyre,
hogy nem csinált halmok, mert menedékesen
emelkednek fel, s ismét lejtősea lapulnak el.
Melyek után bízvást jöhetünk oly meggyőződésre, hogy e halmok a természet müvei, s midőn e síkságot tenger boritá, a viz hullámzása
által jöttek létre.
Miskolczy Károly.

Török-magyar útlevél 1675-ből.
Az alább következő régi török-magyar paszszus Szentmiklóssy Györgynek, Gömörmegye azon
időbeli másod alispánjának adatott Aly basa által,
midőn az tudniillik egri fogságából jószágaiba
szabadon bocsáttatott. — Az érdekes régi irat szóról szóra, betűről betűre következőleg hangzik :
Myaz Hatalmas és győzhetetlen Cszászárunk
vág Gir (Győr) várának Tyeza és Duna között
való Helieinek és Hadainak gond viselő ura és
parancsoloja Tekintetes és Ngos Vitézlő vezir Aly
pasa ( P . H. éí rapr.) Adyuk tuttokra és ertésökre mindazoknak az kiknea illik ez levelünknek rendiben ugy mint az Hatalmas és győzhetetlen Tündöklő és virágzó Császárunknak birodalma s botja és keze alatt levő Tekintetes és
Nsgos Pasáknak Bégöknek és olajbégöknek
Agáknak és minden tisztben és méltóságban ievő
zászlós ur jó akaróinknak, mint a pusztát járó
erdőn és útfélen serényön vigiázo lovas és gialog
csatát próbáló erns vitézöknek és azoknak elóttök járó Feő Hadnagíoknak. Hogi ez meg nevezött Ifiabik Szentmiklósi Györgi az felesége Mária
az szolgája Toth Györgi az szolgálója Suska akarván is akarnak hódolatlan helien sajó Gyömörben
lakni és Hatalmas Császárunknak hódolni ea
adózni. Melynek nagiobb bizonyságára my is fogadyuk böcsületös vitézi uri Török hitünkre embörségünkre, tisztösfégünkre, illős és bizanyoa
magunk pőtsétivel és országunk czimerével megbizanyitatott és meg erősitetett úri hit levelünket
adyuk kezökben, hogi er. böcsületes úri hit levélünk ereje által hódolhassanak és adózhassanak
és bátran csendeaségben lakhassanak, sőt minden
félelöm nélkül járhassanak és lakhassanak akár
után, akár útfélen akár erdőben akár micsoda helieken csak hogi nálok fegiver ne találtassák,
hogi ha pedig igaz járatbeli dolgokban tudatlanul hódolt vagy hódolat lán heliekön valami bántások és fogságok esnék Hatalmas Császárunk
erős vitézitől : Tehát illik ez levelünkben tollunk
megnevezőit Nsgos Feő uraknak és erős vitézöknek nekik segítségei és oltalommal lenni és mellettök fogni, mivel Hatalmas Császárunknak
szárnja alá óhajtottak — — — — békességnek
és meg maradásnak okáért. Iratott vág Gir várában, die 5. mai. 1675. Idem qui et supra. —
Közli Milesz

Béla.

Egyveleg.
-* (Spanyol müveltség.) Mozart világhirü
„Don Juan"-ját közelebbről adták először a madridi királyi szinházban, 8 a remek mü — megbukott. A bikaviadalok azonban ugyanott, 8 a többi
nagyobb spanyol városokban, teljes díszben és
erővel folynak, sőt uj meg uj részletekben merülnek fel. Igy pl. Valladolidban nem rég egy bikát
és egy elefántot viaskodtattak roppant nézőtömeg
előtt. A viadal sokáig tartott, de elvégre az elefánt lőn győztes.

TÁRHÁZ.

Az első magyar átalános biztositó- I ban már ismertetett programmját s kinevezi a j nál ne.n
szavazatszedő bizottságot.
í muzeum
társaság közgyülése.
Ezen évben választás alá estek az elnök, az
1

fogja mellőzni ami tanácsot, mely a
terme rekedt levegője iránt az 1861-ki
országgyülés idején a hírlapokban közre volt bocsátva, nehogy nyári hőségben izzadtassa a bennlevőket stb.
Volna itt több emliteni való, de talán még
akad rá idő és alkalom.
B.

Az elsö magyar átaláaos biztositó társaság alelnök, a számvizsgáló bizottság tagjai, a sorshuzás utján kilépett 1 igazgató, 4 választmányi és
május 3l-ikén tartotta az évi közgyülését.
Z
nÖk>
ón
2 vál. póttag. Ujra választattak : elnökül Lónyay
™A
f
^ yai M e n y h é r t
számmal Menyhért 118 szavazattal, alelnökül : Hajós J ó megjelent részvényeseket üdvözölve, örömmel je- zsef 121 szavazattal. Választmányi tagokul: F l u c k
lenté, hogy a mult 1863. év eredménye, ez év Ede, gr. Károlyi György, Török István, K a r á nagy eanyarusaga és rendkivüli tűzvészei mellett csonyi László; vál. póttagokul: b. Eötvös József,
i kielégitövolt, mert mig több társaság m. évi Ebner Nep. J á n o s ; iga?gatóul : Fuchs Kudolf;
Irodalom és művészet.
zárszamlajat veszteséggel z á r h a t t a b
£ a v e r . vizsgáló bizottsági tagokul : Kern Jakab, Giczey
** (Tompa Mihály egyházi beszédei.) Az
senytársaságok egyike ujabb befizetőire szólitá Samu, Strasser Alajos; póttagokul: Jellinek Mór,
ujabban megjelent könyvek jegyzékét alig nyitfel részvényeseit
addig t á r a s á g u n k megnö- Zsigmondy Pál, Sacelláry György.
hatjuk meg méltóbb művel, mint ünnepelt költőnk
vesztve ez évbenékOÍ
„ a tartalék-tőkéket,
a részvéÍS a d h a t
mi
Megemlitendő még, hogy a választmány s az ez egyházi munkájával, mely Miskolczon, FraenZtTL
7,y tfE n v á l t l e h e >
a bevételek igazgatóság Lónyay Menyhértnek hat évi siker- k-1 kiadásában jelent meg. A második füzet 24
-°
^ v é . Ez emelkedés dus működése elismeréseül egy szép emléket nyujegyházi beszédet foglal magában, melyeknek
tott át a megelőző választmányi ülésben. Ez em- mindegyikét oly kölíői mély ihletség leDgi át,
az üzlet lék 117 lat sulyu ezüst tintatartó, mely Wrubel
minőt koszorúsunktól várni lthet. Egyházi irodal_.
, mint örvendetes jelen- műhelyéből került ki s remek mivü. Négy részén
munkat már a régibb időkben sem lehetett sze•- elnök. Jelenti továbbá, hogy az a biztositási 4 üzletág van jelképezve, Pluto, Ce- génynek mondani : de örömmel kell üdvözölnünk
fejezte
~* ° 8 z t a l y üzletének első időkörét be- rss, Neptun és a párkák domboraiivüképei által; mirden oly müvet, mely bármi téren az irodalmat
a tintatartó födelét Pannoniának az ország czi- csak egy lépéssel is előbbre viszi. Ezek közé son 1 P o . l A Z - k ? e t K i z t o s i t á á i ü z l e t eredménye annál merét tartó szobra képezi; az emlék alsó párká- rozzuk ezen kenetteljes beszédeket is, melyek
meglepőbb annál kielégítőbb, minél több nehéz- nyán a Lónyay-család czimere mellett szép rajzu egyszerü tiszta, értelmes nyelven szívhez és lélekséggel kellett a táraaságnak e téren és főleg ha- paizsokon a felajánlás és a választmányi és igaz- hez egyaránt szólnak s mint ilyenek, mindem mazankoan küzdenie, hol még nem rágen az életbiz- gatósági tagok nevei olvashatók. A választmány gyar egyházi szónok és a vallásos közönség figyeltosítás tere majdnem egészen parlagon hevert. A és igazgatóság e méltányló szép tettét, a közgyü- mébe méltán ajánlhatók. A második füzet 1 ft. 64
mositas ez üdvös neme iránti részvét fejlődéséf, lés is magáénak vallotta.
kron minden hiteles könyvárusnál kapható.
társaság igyekezetét e téren nem kis mértékben
%
fel
** (Uj lapok.) A minden más vállalat mellett
£l\
\
hazánknak a lefolyt évek alatti
azda8á
és
az
irodalomra
is sok tekintetben kedvezőtlen idő
ez t í i
g
g'
pénzviszonyai. És minddaczára közelebbről több uj lap köszöntött be.
A pesti Iíuria-épületről.
eK ellenére is igyekezetünket szép eredmény
Hogy mily sikerrel fognak evezni ez irodalmi
o, S? a Z t a > mert 1 8 6 °- máJ" 1 5 t ő 1 - midl * n t. i- az
Valamennyi hírlapban a Kuria épülete na- szélcsend idején, a jövő kérdése; mi ezuttal csak
w
z u i y müködését megkezdte, a mult év végéio- gyobbitása jelentetik. J ó lenne az épittetőknek az irányt akarjuk megmutatni olvasóinknak, mely
m
i n d o S 8 2 e 89iö bevallás nyujtatott bs 15,677?792 és építőknek figyelembe venni a mostani Kuria«• felajánlott összeggel, s 7668 bavallás fogadtat- épület czélszerütlen helyiségét, s hibás voltát,, felé vitorlázni szándékoznak. Elsö helyen kell
említenünk a „Látcső" czimü élénk napilapot,
jan el, ez idő alatt már 12,698,169 ft. 47 kr. bizmely az egész városnak annyi boszuságot és j mely e hó l-jén indult ki a révből; kormányosa
tosíttatott.
alkalmatlanságot okoz. - Egyszerü észrevétel ' Bródy Z-igmond. Eleven tárczaczikkek, éléak
A biztosításra ajánlott 15,677,792 ft. s a köt ugyan : azonban, hogy az épitők s építtetők, az újdonságok képezik tartalmát, melyeket a főváVény kiállítása által érvényesített 12 698,169 ft. egyszerü, de lényeges hibákra mily semmi tekin- rosban szertehord, s mint kedves vendég, hisz47 kr. összeg közötti viszony tanulságul szolgál tettel sem szoktak Tenni, megtetszik onnan, hogy szük, mindenütt óhajtott kikötőre talál. — A
arra nézve, hogy a biztositások megkötésénél midőn 1841-ben a „börtönjavításról" kiadott másik „Századunk" nagy czimet visel, Kiss János,
mind a biztositottak, mind a társaság érdeké, munka megjelent, s benne előszámittatott, hogy Viola Károly és Rákosy László vezetése mellett.
gaíósá g n a g y o b b óvatossággal járt el az igaz- a börtönök czélszerütlensége miatt, mind a tör- Első két szállítmánya közhasznu iparczikkékből
vényszolgáltatás mily hátrányokkal küzd, mind áll ugyan, de hogy nem fog-e a részvétlenség kő6 1
CZ é v b e n a t ű z k á r
a rabok gyógyíttatása által a házipénztár még szikláján hajótörést szenvedni, bizonytalan. —
eUenfS^'t ^'^
indítja minden
le zté t á l t a a t•a r*s ah sá az b é r - J ö v e d e l e m r e is kiter- egyszer annyi kiadással terheltetik; az utána való Lukácsy Sándor a ,,Népkertész"-t
birtok'n, t k ,h
a ház- években Pestváros épen a kimutatott hibák sze- hó 5. és 20. napján utnak, májustól deczeinberíg
n e gC 8módot
a k h a z u knyujtván
fedelét
e l é l t S r ' !-t 8°a^f a I r n
> többi rint alakíttatta börtöneit oly vermekké, hogy a 1 ft 50 krért árulva a kertigazdaság hasznos nöértékoM^t !
° g á l á S által szenvedett mélységben megfeneklő ártalmas lég belőle ki ne vényeit. — Egy negyedik „Macskazene" névvel,
értékcsökkenést, hanem a tűz folytán
jöhessen, é? a többi czélszerütlenségekhez még .. Dobsa Lajos és Vas Gereben által vezetve, mielött
az is járult, a mire szükség nem vala, hogy ott is i humoristikus tartalmával elindult volna, még a
őrök álljanak, hol azok kikerülhetők lettek volna. ' kikötőben bevonta vitorláit.
Nem
fog tehát ártani egy pár észrevételt emlé»társaságnak viszontbiz
** (Magyar gazdasszonyok számára) érdekes
b e n
é s
J e ^ n l e g is fennáll kezetbe hozni.
munka jelent meg közelebbről Heckenat-t Gusz
Hogy a városházak mindenütt a piaczok
>/ ^agdeburgi, a kölni, a berlini
táv kiadásában. Czime „Magyar gazdasszony
I
nkfUrtÍ
térem vannak épitve, arra száz ok van; de hogy
"
í
t
^ovldentiávál,
a
bajor
teendői
a közéletben, házban és konyhában." Kézi
b
\ b l z t 0 8 Í t ó « osztályával, a párisi a főtörvényszék épületei valamely nagy város és segédkönyv nők és hajadonok számára, irta
a
gallicziai
«• cseh országos legjártabb utczáin legyenek, mint például Pesten, Medve Imre. E müvet a magyar gazdasszonyok
hol a Kuria épületénél négy fő és két mellék- egyletének választmánya megvizsgálta és jóváf ö l e m l i t v
utcza
vág össze, mily czélszerütlen, megtetszik hagyta, a mi nem kis ajánlatára szolgál. A 332
e , hogy azon hat év, melyre ő
n 3 éV) m 8 l
re Ha
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onnan,hogy emiatt Post városa,mióta a Kuria ott lapra terjedő nagy kötet ára 2 ft.
° a t t a k e l t e^I
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^ n , elnök-társa nevében van, folytonosan azon kellemes kényszerűségben
k
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(Hasznos gazdasági munka.) Reischer
S t
,°
'
fektetett bizodalom- érzi migát, hogy ülésekkor e főutezát ellánczolért "jaob választásra hivja fel a közgyülést.
tassa, nehogy a kocsik rázkódtató dörgése a ta- E n d r e , a keszthelyi gazdasági intézet volt tanára,
nácskozást akadályozza. Ez pedig oly nagy hát- Paczig munkája nyomán, egy hazánk viszonyaifi
tUak
g?elem é* méltányló éljenzéssel rány a városra nézve, hogy azt egy uj Kuria hoz alkalmazott becses müvet bocsátott közre.
T f e l ° l v a 8 t a t 0 t t a z igatóság épületénél nem lehet tekintetbe nem venni, s a Czime : „Korunk igényei szerinti gyakorlati
czélszerü és tanulságos kézivárosnak joga van követelni, hogy e botrány mezőgazda-tiszt"
könyv földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaságtött c 6 " l k ^ v i ^ s z á m l a olvasása után olvasta- jövőre megszüntessék.
tott a 8zamv I Z 8 g á i ó bizottság jelentése.
intézők, kezdő gazdák, szóval mindazok számára,
Táborozás és gyakorlatok idején nemcaak
j
zek után a következő határozatok hozattakkiket a gyakorlati mezőgazdaság érdekel. Mega budai, de a nagy Károly-laktanyából is rentátik nieg.
* é v i 0 8 Z t a l é k 25 forintban állapit- desen erre vette az utját a legtöbb csapat. jelent Heckenast Gusztáv kiadóhivatalában, Pest,
1864. A becses munka ára 2 ft. 50 kr.
Hát a számtalan magán- és bérkocsi megakadáaz
e t b l t o ^ vét*}?é*> h °gy az igazgatóság sáról, összetorlódásáról vagy kerüléseiről mit
** (Az ,;Államférfiak és szónokok könyve"),
Sl as
o s z t
Szalay
László e jeles műve második kiadást ér,
mondjunk?
Magam
is
sokszor
haliam,
hogy
a
lajelzáloil a *° ! í
% tartaléktőkéit részint
melyből már a második füzet is megjelent. Az
é8zint
kosság
eme
vexáltatás
ellen
nemcsak
zúgolódott,
j
lyezé l l °: T
biztos értékpapirosokba heda még többet is mondott, a mit nem örömest egész munka hat füzetben jön ki, s ára Összesen
kedvező' a l l „ i g a z g a t Ó 8 á S fölhatalmaztatik, hogy hallottunk s a mit szintén ki kellene kerülni.
6 ft. leend.
az ez osztály tökéiből ^ ^ ^
^ 8zerezhe"^
** (Az ifju Werther keservei) magyarra forEnnélfogva megvárhatja a város, sőt joggal
8 a pestf k e S 1 8 z ü k ö l k 8 d ^ részére adott 5000, követelheti, hogy a tanácskozási teremek ne a dítva megjelentek. Goethe e szép munkáját Bajza
adomány j 6 v á h a a y a f f l r O t t s í í g i a k a d o t t 2 0 0 ft- Ferencziek terére építtessenek, hanem vagy benn Jenö ültette át irodalmunkba, e Heckenast Guszaz udvaron, vagy az iskola-utczai oldalon, mely- tav adta ki. A meghasonlott kedély fájdalmait oly
hiven rajzoló mű ára 1 ft.
g & p6StÍ Li
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omríi 5 ben különben is ritkaság kocsit látni. *)
éven át óvYnktotfíS) f
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** (Bibliai történet) czimmel egy uj könyv
A czifra homlokzat azért meglehet, de egy _
középületben a czélszerüség a fődolog. Ugy hi- jelant_ meg Heckenastnál. Izraelita iskolák szászem, hogy az illető épitész e termsk alkotása- mára irta Löw Lipót főrabbi, magyarra forditotta
be„ u '
Löw Tóbiás. Ara 60 kr.
(Vas Gereben ismert korrajzát)
a ,,Nem. *) Ugy vagyunk értpsitvo, hogy az itt kifejezett közóhajtásnak elég lesz tévő, miután a tanácstermek az zet napszámosait" Emich Gusztáv ujabb, népies
eddigi terv szerint nem az utczára, hanem az udvarra lesz- kiadásban bocsátotta közre 5 füzetben. A mű ára
nek épitve. Szerk.
füzetenkint 40 krajczár.
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' ** (Tóth Lőrincz, tzépirodalmi miiveit), me- dóra sem határoztatik meg, ugyanazért lehet az végardói régi templom is fenntartandó becses műlyek három évtized [alatt szétszórva megjelentek, kőrajz, kő- vagy fametszet, kő- vagy rézkarcz, s emlék, ez azonban a helv. hitvallásuak tulajdona.
a „M. S." szerint összegyűjtve kiadni szándéko- ha a müvész maga kinyomtatás alá el nem készít- Az akadémia ez emlék fenntartása ügyében a helv.
zik. Alig van műfaj, melyben Tóth Lőrincz ne hetné müvét, arra jeles szakértőt ajánlhat, kivel is hitv. tiszai egyházkerülethez fog fordulni, s a eitett volna szép sikerű kísérleteket, s igy e gyüj- ez iránt ő egyezkedik. — 3) A kép nagysága kö- ker annál biztosabbnak látszik, minthogy a szattemény már változatosságánál fogva is érdekes rülbelől 12 — 17 mértékben tartandó. — 4) A ver- mári püspök a szőllősvégárdóiaknak megígérte,
senyzésre beküldendő mű mellett a kivitel neme és hogy cserében a kérdéses templom romjaiért isleend.
** (Veterán irónk Jósika Miklóstól) ki a hazá- az arra ajánlkozó müvész neve is bejelentendő. A kolát építtet számukra. — Végül Greguss Ágost
tól távol is már oly rég szakadatlan szorgalommal műszerző neve jeligés levélben lepecsételve nyuj- bemutatta Hordrik végrendeletét, melyet ez az
munkál irodalmunk gyarapításán, Emich Gusz- tassék be, az ajánlatok pedig nyitott levélben té- akadémia levéltárába óhajtott elhelyeztetni. A
távnál egy két kötetes regény jelent meg, „A mi tessenek, megtartatván egyébkint a versenyzés többség azonban nem fogadta el.
** (A nemzeti muzeum) pár nap előtt hat kikésik nem mulik" czim alatt. A két Kötet ára 2 ft. szokott szabályai. — 5) A 250 ft. tiszteletdíj, egéUgyanő közelebbről egy három kötetes regényt is szen csak a nyomtatásra elkészített műért adatik tünő festvény birtokába jutott, melyeket a közefejezett be, mely a Hartleben által meginditott ki. — 6) A pályamű beküldésének zárhatáridejéül lebb elhunyt Eltz-Somogyi Mária grófnő, csillag„Eredeti magyar regénytár"-ban lát napvilágot. f. é. augusztus 15-ke tüzetik ki, mely ideig azok keresztes hölgy hagyott a nevezett intézetnek. E
** (Érdekes történeti korrajz) jelent meg a titkári hivatalban (Kórház-utcza 3.) elfogadtat- képek mind újabbkori jeles művészektől valók.
Kath Mórnál. Czime „Napoleon Lajos 1808-tól nak. — Kelt Pesten az igazgató-választmány f. Az egyik Querennatól, a szent János- és szent
1848-ig." Irta Herbert Lucian, fordították Szabó 1864. május 17-én tartott választmányi üléséből. Pál-templomot ábrázolja a körülfekvő palotákkal
Velencze egyik kisebb csatornáján, hol a dogé
Richard és Dienes Lajos. A már megjelent I fü- — Telepy Károly, titkár.
egyházi és világi méltóságok kiséretében a pomzet ára 60 kr.
pás gondolában érkező pápát fogadja. — A másik
** (A szép czigány leány) — Milly Moyne
Egyház és iskola.
egy életkép Bekkertől, melyen egy delnő apródja
— Smith J. J. regénye, ugyancsak Ráth Mórnál
** (A kaposvári gymnazium) szépen épül és ennek a függönyt huzza szét s a titkaiba félig
szintén megjelent, 24 képpel diszitett ékes kiadásban. Fordították Fribeisz Ferencz és Mártonffy emelkedik, s ha a munka tovább is ily erővel foly, beavatott apródot az ott látott tárgyak iránt halla tanulók még az évben benne fogják hallgatni a gatásra inti. — A többi kép Gauermann, CeniaFrigyes.
** (A gyógytan története rövid kivonatban) tudományokat. A gymnazium épülete a város son, Ichaggeni és Buergel művészektől való.
** (A pesti lelenczház) a valÓ3ulás küszöbén
czimü munkát irt Fekete Lajos, Kisújszállás vá- piacza legszebb pontján áll, s földszinten több
áll. Alapszabályai már megerősítve leérkeztek.
ros r. orvosa. A 248 lapra terjedő csinos kiálli- nagyobbszerü boltot fog bérbeadni.
** (A kecskeméti ref. főiskola) jogi tanszakára
** (A magyar földhitelintézet) ügyeit annak
tásu mü ára 1 ft. 40 Kiadta Demjén és Sebes.
tanárul
Madarassy László képzett pesti fiatal megalakulta előtt vezető bizottságnak még 1862Pest 1864.
ben történt kérelmezésére, közelebbről egy kir.
**fj4 herczeg Eszterházy-képtár mütörténelmi ügyvédet választották meg.
udv. rendelvény által megengedtetik, hogy a közleirása) Ormós Zsigmondtól megjelent, melyre
Ipar, gazdaság, kereskedés.
alapítványok pénzkészletei, s azon tiszti, szálliannál inkább fölhívjuk a műszerető közönség
tási és épitkezési biztosítékok, melyek kizárólag
figyelmét, mert az emlitett képtárat Bécsből nemf (Magyar borok Délamerikában.) A ,,L-ő"
sokára Pestre fogják áthelyezni. A mű Baziásra, szerint Montevideoból, Délamerikában, egy már közigazgatási közegek által kezeltetnek, illetőleg
Temeemegyébe, szerzőhöz czimzendő levél által husz éve ott lakó hazánkfia érkezett nehány nap az ezek által eszközölt szállitási, épitkezési s egyéb
megrendelhető 1 ft. 20 krért. Nyolcz példányra előtt a fővárosba azon szándékkal, hogy délame- árlejtések alkalmával letétetnek, amennyiben czélegy ráadásul jár. 25 egyszerre megrendeltpéldány rikai üzlete számára itt nagyobb mennyiségü bo- szerünek és előnyösnek találtatik, addig is, mig a
hitelintézeteknek adandó kedvezmények megálla20 száztóli elengedésben részesittetik.
rokat vásároljon.
pitása iránt meginditott tárgyalások folytán más
** (A kecskeméti ref. főiskola önképző társu/ (A hortobágyi csatorna) ügyében, — mely
lata,) hogy munkásságának jelét adja, 1864-re a Tiszát a Körössel kötné össze, s mely száraz- intézkedések nem tétetnek, a magyar földhitelin„Emlékkönyv" czim alatt szépirodalmi gyüjte- ság idején az alvidék öntözésére szolgálna, — öt tézetnek szabályszerűen kiállitott sálogleveleibe
ményt ad ki. Ez emlékkönyv 15 kis nyolczadrét tagból álló küldöttség ment Bécsbe, s május 30- és fizetési utalványaiba is fektettethessenek.
** (Az izraelita magy ar-egylet) által rendeivet teend, s julius végén jelen meg. Előfizetési kán volt Ö Felségénél kihallgatáson. A két kanzett és Tencer Pál tanár által tartott ingyenelőadij egy forint, s az összegek jún. 5-ig Tóth Ig- czellár az ügy támogatását megígérte.
dások a magyar nyelvből jún. 8 an veszik ismét
náczhoz, a kecskeméti ref. főiskolához czimzenf (Olcsó divat.) Az erdélyi székely zekék,
kezdetüket. Ezen előadásokra, melyek kezdők és
dők. A tiszta haszon az önképző társulat pénztáminőket ott az úri rend széliében visel, darabonhaladottabbak számára tartatnak, mindenki eljárráé leend.
kint csak 5 ftba kerülnek. Egy példány már Peshat, akár tagja az egyletnek, akár nem. Megki** (Magyar eredeti regénytárt) inditott meg
ten is volt látható, s mind alakja, mind czélszerüvántatik azonban, hogy a résztvenni óhajtók beHartleben, melyből az első és második kötet már
sége miatt tetszésben részesült. Bár akadna
iratási és belépti jegygyel való ellátás végett
meg is jelent s Vas Gereben „Tekintetes urak"
vállalkozó, ki nagyobb mennyiségü szállítmányoelőbb az egylet irodájában a tanitás kezdetét
czimü regényét tartalmazza. A következő három
kat eszközölne. A fényüzés mellőzése által az
megelőző bármely napon (ujtér 2. sz. alatt) jelentkötet Vadnai „Eladó leányok" czimü regényét
öltözéken megtakarított pénz sok más szép czél
kezzenek.
foglaJja magában. A megjelent két kötet ára 2 ft.
előhaladását is mozdíthatná elő.
Sikert kivánunk e szép szándékú vállalatnak.
** (A „Sárospataki Füzetek")leguja,hb kötetéBalesetek, elemi csapások.
Eözintézetek, egyletek.
nek tartalma a következő : „Orbán József ak. ta** (Szerencse a szerencsétlenségben.) A na** (A magyar tudományos akadémia) bölcsenár székfoglaló beszéde;" „Hit és kijelentés," dr.
Heiszler Józseftől; „A sárospataki főiskola taná- leti, törvénytudományi és történelmi osztályainak pokban gr. Széchenyi Ödön, Kendeffy Árpád és
rainak életrajza," dr. Soltész Jánostól; „Vallási május 30-ikán Dessewffy Emil elnöklete alatt tar- Tasner Géza a Dunán csónakázva, sajkajokacsótürelmetlenség Oroszországban," Gonda László- tott ülése különösen népes volt. A többek közt nakda mellett elmerült, s mindhárman a Dunába
tól; „Egy agg vitéz hamva fölött," Lévay Jó- meglátogatta Vámbéri Armin hazánkfia is, ki a estek. A hajók legénysége észrevévén ez esetet,
zseftől; az újlaki zsinat 1632-ben, közli Hegedüs j a napokban érkezett vissza Persiából. — Először mentésökre indult, s a különben ügyes úszókat
László; a felsőszeli ág. vall. elfoglalt templom is Toldy Ferencz emelt szót, indítványozva, hogy csónakba szedte; igy minden baj nélkül megmeügyében 1721. április 2-ikán tett vizsgálat, közli az akadémia küldöttség által üdvözölje egyik leg- nekültek.
** (Vasuti baleset.) Esztergom mellett május
Garády; b. Mesko Jakab „jóslatai" (— külön érdemesb tagját, Fáy Andrást, ki 78-ik évi szüszavazata) a vallástanitói kar czélosabb elrende- letésnapját épen e napon ünnepelte. Inditványa 26-án a személyvonatból három vaggon, továbbá
lése, a nevelés lelkesebb előmozditása és a nem- örömmel fogadtatván, azonnal megválasztattak a több podgyászszal terhelt kocsi a sínekből kizökzeti nyelv kimivelése tárgyaira nézve 1831. esz- i küldöttség tagjai, kik az ünnepelt agg viszontüd- kent, azonban egy pár órai késedelmen kivül
vözletét nemsokára meghozták az akadémiának. — szerencsére egyéb baj nem történt. Okát még edtendőben; továbbá apróbb közlemények.
** (Hollósy Kornélia hangversenye.) Hollósy Az osztályülésben Thaly Kálmán, az utóbbi nagy dig nem fedezhették föl.
Kornélia, a ki még mindig kizárólag tarthat gyülés által a történelmi osztályba választott 1.
** (Tűzvész.) Ludbregen az urnapi körmenet
igényt a „magyar csalogány" névre, május 22-én j tag tartotta székfoglalóját, ismertetvén „Bottyán alkalmával történt vigyázatlan taraczklövés követAradon hangversenyt adott az ottani zenede Jánost, I I . Rákóczy Ferencz vezénylő táborno- keztében a paplak meggyuladt, s hg. Batthyány
javára. Hangja még mindig elbájoló; s hogy az kát;" a ki szegény nemes szülőktől származva csinos kastélyával együtt 18 ház lett a lángok
aradi művelt közönség mennyire iparkodott részt- | később jezsuita növendék, azután pedig az osztrák martaléka.
venni a kinálkozó műélvezetben, mutatja a 338 hadseregben katona lett, hol ezredességig emelMi ujság?
ftot meghaladó tisztajövedelem, melyből a zenede kedett, de a német sohasem hitt neki, s többször
elfogták,
legfőbbképen
azért,
mert
magyar
volt.
** (Pest város fölveendő kölcsöne). Pest városa
választmánya 300 ftot örökalapitványul tett le,
hogy az a müvésznő emlékére „L.-Hollósy Kor- Azután Rákóczy zászlója alatt harczolt az „isten- egy millió ftnyi kölcsönt szándékozik fölvenni,
nélia alapitvány" nevet viseljen, azonkivül a mű- ért, hazáért és szabadságért." Rákóczy vezérei mely összeg a dunapart-gát épitésére, az összes
vésznőhöz, közreműködéseért, köszönő iratot inté- u. m. gr. Berzsenyi MÍKIÓS, gr. Eszterházy Antal, városi elemi iskolákra s a Iipót- és terézvárosi
Forgách Simon, b. Károlyi Sándor és gr. Pekri lelkészlakok épitésére, végre a redutépület bezett.
Lőrincz mellett ő volt a hatodik, a legbátrabb, végzésére lenne forditandó. Egyelőre a köl** (Kecskeméti zenekara) hir szerint Mexilegvitézebb, és legszerencsésebb. A fölolvasott ér- csön módozatairól s a törlesztés miként eszközlékóba készül. A barna fiukkal hat évre szóló szertekezés azonban csak csekély része egy már kész séről, valamint a legolcsóbb s legelőnyösb forrás
ződést szándékoznak kötni.
történeti munkának, mely történeti multunk kipuhatolásáról folynak a tanácskozások.
— (Körlevél a magyar művészekhez.) A maegy fényes korszakából sok szándékosan el** (Nagyszerű üvegház.) Mint a „L-ő" irja,
gyar képzőmüvészeti társulat f. 1864-ik évre taghomályosított részletre derit uj világot. —_Az a pesti uj fiivészkertben a 30,000 ftba kerülő üvegjai közt kiosztandó 3 albumlapra pályázatot nyit,
összes ülés tárgyai közöl kiemelendő egy ritka házon nagy szorgalommal dolgoznak. A kert jeminden lapra egyenkint 250 frt tűzetvén ki tiszeset, ugyanis Krajner Imre, az akadémiának lenlegi igazgatója, Linczbauer tanár dicsételetdíjul a következő feltételük mellett : 1) sem
még 1832-ben választott levelező tagja, az aka- rendő buzgósággal elkövet mindent, hogy a kert
a szakma, sem a tárgy ki nem nem jelöltetvén,
démiai tagságról lemondott. — A szatmári püs- virágzó állapotba jusson. Ö Felsége gazdag nöhanem a müvész szabad választására hagyatván,
pök ő mga beküldé a fekete-ardói régi templom vényadományán kivül, még más oldalról is jöttek
lehet e mü történeti, vagy a népéletből meritve,
falfestményeinek másolatait, értekezéssel; tudó- adományok, melyek a szóban levő kert növénylehet tájkép, állatcsoportozat stb. — 2) Szabadon
sítja egyszersmind az akadémiát, hogy a szőlős- gazdagságát nagyban gyarapítják.
választván a müvész tárgyát, annak kiviteli mo-
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 23-ik számához 1864.
** (A pesti vizvezetés), a főváros egyik legégetőbb szüksége, még mindig a lét és nem lét
között látszik ingadozni. Ügya a várostanács
egyik közelebbi ülésében ujra szóba jött ugyan,
de nem sokat haladt előre. A város kijelentette,
hogy az illető társulatnak kamatbiztositást nem
ígérhet, de kötelezi magát, hogy évenkint 30,000
ft. értékü vizet vesz, mely összeg fél millió tőkének felel meg. Ez ajánlat is elég kedvező, főkép
ha hozzá számítjuk, hogy a város idővel mé<* nagyobb mennyiségü vizet emészt föl.
°

Napló", melynek egykor szerkesztője volt. A
férfikor delén elhunyt jelesünk hamvait e hó 3-án
tették örök nyugalomra. Béke legyen sirhalma
fölött!
— (Hibaigazítás ) Lapunk 22-ik számában az első
czikk 32-ik sorában Gun helyett Qim, — a 202-ik lapon
pedig e kitétel helyett : Gömörben e's Turóczban,— Gömör
ben, Tnróczban és Nyitrában, hol stb. olvasandó.

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten beküldetett :
•• (Szép végrendelet.) Egy elhunyt pesti pol(Az alföldi szükölködök számára :)
gár, Altér Jakab, végrendeletében majdnem egész
Nagy-Váradról özv. Cserepes Józsefné 5 ft.
vagyonát jótékony czélokra hagyományozta. Jó- (Azonfelül a Vas. Ujság és Pol. Ujd. 1861. és
tékony hagyományai a következők : a szegény 1862. évi példányait, teljes számmal és bekötve
gyermekkórháznak, a vakok-intézetének, a váczi azon utasítással, hogy azokat, ha vevőjök akad,
suketnéma-mtézetnek egyenkint 300 ft; a Pesten a szükölködök segélyalapja száméra eladjuk.
épitendő lelenczház™ 500 ft. a Pintér féle pesti Minélfogva e tárgyra felhívjuk olvasóink figyelelszegényedett polgárok alapítványához 4000 ft; mét.)
tófeepénz kamatjait; a pest lipótvárosi templom
Sz.-Somlyóról Kovács László egy 100 pftos
kiépítésére 3000 ft; 8000 ft. mig él gazdasszonyá- erdélyi urbéri kötelezvényt, 1864 júl. 1-ről BZÓIÓ
nak, ha azonban ez meghal, ez összegből 4000 ft. szelvényekkel együtt.
a polg. kórháznak, 4000 ft. pedig a szegényápolAz eddigi közlésekkel együtt a fennebbi czélra
üanak lesz adandó; 3100 pftnyi kötelezvényt a e lapokhoz begyült összesen 2652 ft. 28 kr.,
ferenczvárosi templom épitési alapjához. A mi 250 frank, 65 db. cs. arany és egy 100 pftos erd.
ímnn ' é s m é g a r °konainak hagyományozott
urbéri kötelezvény.
dUUO forinton felül a háza árából marad : a Jo8ephinum és pesti nőegylet között lesz megoszNemzeti szinház.
tandó. Neve megőrzésére márvány-oszlopnál szebb
és tartósabb emlékek ezek. Áldás poraira!
Péntek, máj. 27. „IV. László." Szomorujáték
** (A pesti reáltanoda zászlóját) teljes ünne- 5 felvonásban. Dobsa Lajosnak e hatásos alapélylyel május 25-én szentelték föl.
kokkal biró darabja rég nem fordult már meg a
** (A suly a Jászságban.) A Jász-kerület két nemzeti szinház deszkáin. Ezuttal Nagy Luiza
községét, Fényszarut és Felső-Szent-Györgyöt, vendégszereplése alkalmából vették elő, ki Aida
— hol a termés valamivel jobb volt, — megkí- szerepében drámai képességét akarta bemutatni a
mélte ugyan a suly: de a többi 9 községben, u.m. közönségnek, s ha a drámaibb jeleneteknél teljes
Jászberényben, Arokszálláson, Apáthin, Jászla- sikert aratni nem volt is képes, egyes jeleneteknél
szép jelét adta, hogy az ugynevezett naiv szerepdányon^Alsó-Szent-Györgyön, Kis-Éren, Mihálykört sok hivatással fogja betölteni.
telkén, Dósán és Jákóhalmán annál nagyobb mérSzombat, máj. 28. „Faust." Opera 5 felv.
tékben dühöngött, ugyanis a 61,408 lélekszámból
Zenéje Gounodtól.
yy^-ot támadott meg. A halálozás azonban arányVasárnap, máj. 29. „Dobó Katicza." Néplag igen csekély volt, mert május 22-ig csak 13 színmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
lett a suly áldozata, 774 teljesen fölgyógyult, 205
Hétfő, máj. 30. „A fehérek." Dráma 5 felvopedig további orvosi felügyelés alatt maradt.
násban. A hatásos jelenetekben gazdag darab
h<
álra im
ráKK** (?& , ?[
* vigasztalódását Zág- majdnem üres padok előtt került szinre; de Jósiralomházban a következő szavakkal vigasztalta kainé megható előadása, s Feleki müvészi alkotása
U g y va
a csekély közönség előtt is méltó elismerésben rédn»V "
g y ° k ' m i n t a h a l a vizben;
P
ma
d
levegő be ^!f
J »gy ^szek, mint a madár a szesült.
Kedd, máj. 31. „Macbeth." Opera 4 felvonásban.
régiségek.) Eger közelében. FűzesSzerda, jún. 1. .,A király házasodik." Vigi.
séffet'taMlt T ™g m i n t e g y 5(> darab kelta régi- 3 felv. Irta Toth Kálmán.
Na
b
kések crTi •", g y ° b részt lándsák, pallosok,
Csütörtök, jún. 2. „Bánk bán." Opera 3 felv.
Arnold S ' U k S t b ' b r o n z b ó 1 készültek s Ipolyi Erkeltől.

fcmoll
? ^tokában vannak. A szomszéd
eonló f a t ö r z í f f ^ ^ 8 t a r n ó c z i k ö v ü l e t h e z ha** ÍK"1
5-ikén a

ll

K , 7 2 0 . 1 ; ? t a U a 8 i 6 e k - P- L. Az alakulófélben levő pesti
bortemelő-társaság programmját s alapszabályait egész
terjedelmokben közlötték 10-12 nappal ezelőtt a politi!
kai napilapok. Ott elő van sorolva részletesen, a mit annak
tudnia szükséges, a ki e társulat tagja kiván lenni. Sziveskedjék tehát on ez előzményekkel megismerkedni és a
szerint intézkedni. Egy aláirási iv e lapok szerkesztőségé6
nél is le van téve.
7202. Herminhez. Miután ennél több nem volt a
levélben, s a levélért 10 krt fizettünk, az a kérdés, megér-e
a küldemény 10 krt? ítélje meg a világ és maga Hermin :
„Termeted és fiirtid mily szépek, szebbek ezeknél
Angyali ajkaid és kék nevető szemeid."
Utóirat. Azt a „kék nevetést" mégis szeretnők látni
Hermin szemeiből.

SAKKJÁTÉK.
232. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán).
Sötét.

Budai népszinház.

Máj. 27. „Tiz leány és egy férj sem." Operette 1 felv. Ezt megelőzte „A braziliai." Vigj. 1
me
g fogják tana ^ ^ ^ m n á z i u m b a n e z é v b e n i s felvonásban.
Máj. 28. „Cancan a törvényszék elött." Opetött ^Ha¥l^zá«-)
Ismét egy munkás életet ol- rette 3 felv. Zenéje Jakobitól.
a
ha
»á.l. Récsi Emil jogtudor, a pesti
egyetem
Máj. 29.—jún. 2. „Genovéva." Bohózatos
akadémia w * ' t&?fra' 8 a m a g y a r tudományos operette 4 felv. 8 képlettel. Zenéjét szerzé Offen1
sáo- nae-v XTIA e
'J^n> a " a z ai tudományos- bach.
me ha1
Már kora T
§
* ' é l e t é n e k 42-ik évében.
Szerkesztői mondanivaló.
tí»f»- o u
,JU8agában mily előszeretettel viseltetu
ritka k°-m0)
dományok iránt, mutatja azon
oru m
7195. Ass öreg „néni." Oh félreismerés és nem ismesze
' e n y , hogy az alig 15 éves ifju megrés! A JapoJc1' nem hallgattak, sőt annak idejében igenis
C8
8zettu(
fejtett *
^
i o r i koszorut. Később ki- megtették, a mi kötelességük volt. Csak „ez a lap" késett
8z
ílUn
á 88á gának n e m e g y
idáig, mert itt ujév óta az a szokás van, hogy ama bizoönhet
^ ' '
Jeles m ü v e t kodalmi t é a m a ? y a r jogi irodalom, mig a szépiro- nyos rovat havonkint csak egyszer (minden hónap első
vál
számában kerül elő, s igy késedelem van ugyan, de elmatése a l t i
° jelesebb angol regények átülte- radás
nincs. A sorozaton már régen ott állott, de a sor
ette
n e v é t
sikerpfl
Í,
emlékezetessé. Hírlapírói épen esak mostkerültreá Ezután ez is máskép lesz. Különmüködésének szóló bizonysága a „Pesti ben van nekünk még sok más mondani és teljesiteni va-

Hó
és hetinap

lónk, mit legörömestebb személyesen végeznénk el. Csak
lesz már végre erre is alkalmunk — most, a jobb idő beálltával? Ha ez egyátalában lehetetlen volna, akkor kérjük ezt mielőbb tudtul adnunk.
7196. Lippa. Dr. Sz. Az uj küldeményt köszönettel
vettük. A többire nézve e hó végeig teljesítem fogjuk ön
kivánságát.
7197. N.-Enyed. Sz. K. Az uj ajánlatra nézve csak a
csekélyebb terjedelmet kérnők ki. Még némi észrevételünk lesz egy pár fontos körülményre s a „dupla krétára",
s azután rögtón rendbe hozzuk a dolgot.
7198. Zsolt. Széna-e vagy szalma? Voitaképen meghatározni nem lehet. A földből alig kibujt csira, melyből,
ha jó idő jár rá, később még lehet valami.
7199. A tavasz. Bucsu. stb. Iskolai stylgyakorlatnak
beillő, gyermeteg próza, rosz versekben. Halljuk csak:
„A bájdajlu zenér gyönyörűen csattog az ágon
S a kis énekesek vig hada elsietett.
A fák lombjai közt kakukolgat a csalfa kukucska
Mintha dicsőitné azt, a kitől eredett.
Csörgedezel a patak s benne a számtalan állat
Kajzik; s szökdécsel a sok ezernyi csibor.
fartjai bénőlvén gyönyörü szép kék ibolyával —
7o7,n ™i,/ l . U a t a v a s z s l a s s a n a n y á r közeleg."
7200. Töltsétek meg barátim a pohárt. Nem közöl-

e

V emlékünnepét) Szatmáron e hó

HETI NAPTÁR.^)
Katholikus és Protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

© NapHold| nyüg ! hossza | kél |nyug.

Május (ó) Siv.Rosch fok vi.
fok
6. p. 6. p.
24 D ő^Sim.
1 Siv. Ros. 74 58
5 1 8 38
7 52 86
Falka
25 János feje
75 56
2
5 56 9 21
7 53 98
K K e r ^ Pulcheria
26 Carpus
76 53
3 Simeon
7 54 111
6 57 9 56
Szerda Medárd p ü s p .
Medárd
27 Therap.
77 51
4 Sámson
7 55 123
7 08 10 27
Csőt | Feliciá
é
Felicián vért.
28 Áld. csőt. 5
78 48
7 56i 135
8 59 10 53
Pént. 'Marpit királyné Elsőd
Margit
29 Theodos
6 Punk. ü. 79 45
3 7 56 147
10 0 11 18
Szomb Barnabás
130 Izsák
Gerő
7 Pönk.S.Ü. 80 43
8Í7 Ő6Í159 1 4 | l l 1 l l 41
Hold váltoíásai: ( » üjhold szombaton 4-én déli 12 óra után 56 perczczel.

f
g
h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 227-dik számu feladvány megfejtése.

(Vész ,T. A. tanártól; e5-ön Világos Futárral.)
1. B c 2 - d 2
c3—d2- +
2. K e l — d l
Ke3_f23. P e 5 — d 4 f mat.
Helyesen fejtették m e S . Veszprémben: Fülöp József.
— Kövágó-Orsön : Gold Samu. — Pesten : Vekerle László.
— Pécsett: Rittkay János. — Nagyváradon : Pál Rezső. —
Halason : Nagy Ferencz. — Debreczenben : Zagyva Imre. —
•B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Miskolczon : Bizony Ákos
— Jász-Kis-Eren : Galambos László.
Kövidértesítés. PeH:M. A 231. számu feladvány két
lépéses.

TARTALOM.

Geduly Lajos superintendens (arczkép).— A jó gazda.
Csepeli Sándor. — Tarkő és a Tárczayak (két képpel).*
Berzeviczy Edmund. — A bérezi erdő és lakói. Beniczky
Irma. — Kufstein vára és Rózsa Sándor (két képpel). —
A légy. Bardócz Lajos. — A magyar alföldi halmokról.
Miskolczi Károly. — Török-magyar útlevél. Közli Milesz
Béla. — Egyveleg. — Tárház : Az elsö magyar átalános
biztositó-társaság közgyülése. — A pesti Kuria-épületről.
— Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
— Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal. sz.)
*
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HIRDETÉSEK.
Már iiust is elfogadtatik az előfizetés

VASÁRNAPI ÜJSAfi
és

Politikai Újdonságok

1864.

évi julius — deczemberi folyamára.
Elöfizetési föltételek:

A Vasárnapi Ujs. és Pólit. Újdonságok együtt véve (julius—
deczemberre)
5 ft.
A Vasárnapi Ujságot magában véve (julius—deczemberre) . 3 ft.
A Politikai Újdonságokat magában véve (julius—deczemberre) . .
3 ft.
ífŰf* A budapesti előfizetési dijak, ugyanazok.
H3?" Tiz előfizetett példányra, egy tisztelet-példány adatik.
QfágT -A- pénzes levelek bérmentesítve küldendők.

A kiadóhivatal Pesten,
egyetem utcza 4. sz a.

Sl^gT Emlitett újságokba, — közlés \é%ett bárminemű
hirdetmények elfogadtatnak, s azok igtatási dijai jutányos
áron számittatnak.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten megjelent,
s általa minden hiteles könyvárusnál, Pesten : Ráth Mór-nál,
Budán : Nágel PS Wischán-nál kapható :

Három fontos vélemény

JÉZUS ÉLETE
felett.
Különféle theologiai szempontból fejtegetve.

ELTESTER II. potsdami lelkész, VAK OSTERZEE S. J. utrechti hittudor és tanár
és ifjabb COQUEREL ATHANÁZ párisi lelkész által;
magvarra forditotta

Nyolczadrét. 168 lap. Ára 80 kr.

Postán bérnieiiteseii küldve 1 forint a. é.
I

t

Renan „Jézus élete" illetékes és illetéktelen birák részéröl
oly különbözöleg itéltetett meg, hogy egyátalában nem lehet csudálni, ha az olvasó-közönségnek, a mely a könyvet oly kitünö
részvéttel fogadta, a müfelöli véleménye igen nagy részben határozatlan és ingatag. Jelen füzet, távol attól, hogy a gondolkodó
olvasó itéletének irányt akarna adni, csupán a bövebb megvilágo
sitás érdekében közli három nevezetes hittudósnak alaposan és
tudományosan kifejtett nézeteit. Meggyőződésünk szerint e munka
érdekét különösen az emeli, hogy az elsö két értekezésben két
különböző theologiai irány képviselője, mindenik saját iránya
szempontjából szól Renan müvéről, s egyik a rationalismus, a
másik pedig a supranaturalismus fegyvereivel harczol. A harmadik, ifj. Coqiierel Athanáz, párisi lelkész által irt bírálatnak
közrebocsátása által pedig különösen azért véltünk a közönségnek
kedves szolgálatot tenni, mivel az ifju lelkész épen ezen irása által
keveredett harczba a franczia protestantismus egy részével, s
ezen irat volt különösen oka annak, hogy Guizot inditványára
párisi lelkészi állomását el kellé hagynia. Különböző illetékes
vélemények meghallgatása mindenesetre csak elősegítheti valamely
mü feletti Ítéletünk tisztaságát, s leginkább felmenthet azon
vádtól, hogy egyoldalulag s elfogultan Ítéltünk.

Tudósitás

A csász, királyi szabad. tisiavldéki vaaat.

IOIIIIÍI jdiiiiiisoli

kémény-fedélzetek

számára.

Legbiztosabb kezességet egy áruezikk szilárdságaért tagadhatlanul annak szakértő férfiak általi megbirálása nyujthat; bátrak vagyunk e tekintetben alábbirt két
ilynemü,s aKwizda-féle cs.kir. szab.üditö-nedvre vonatkozó bírálatot közhirré tenni
8 egyátalában ezen üditö-nedvet a lótulajdonos urak szives figyelmébe ajánlani.
A Kwizda F. J . kerületi gyógyszertár tulajdonosa által feltalált, általa készitett és
„Restitutions-FInid" név alatt ismeretes folyadék, alulirt által megvizsgáltatván, —
az; a kereskedésben előforduló hasonnevezetü szerektől, — annak készitése s vegyviszonya által különbözik. Ezen folyadék mind hivatalos, mind magángyakorlatban alkalmazásba vétetvén, az üvegek mindegyik fügvényén feljegyzett esetekbea kitünőnek
bizonyult be, s különösen esúzos bántalmaknál, valamint bénulások és ivhúrdagadásoknál
a legnyomatékosabban ajánlható.
Ezt az illető készítő kivánatára saját írásommal s nevem aláirásával s pecsétemmel
megerősítve, szivesen bizonyítom.
K n a u e r t m k
Berlin, dec. 28. 1861.
az összes kir. főlovászat főlóorvosa, első rangu gyógy(L. S.)
szerész s az állatbiztositóbank műtani igazgatója.
Tisztelt ur!
Örömömre szolgál tisztelt kegyedet arról értesíthetni, hogy az ón által készitett
üditö-nedvével, ő felsége egyik kedvencz-lován, mely csuklójában lobban szenvedett,
kisérletet tettem, s ezen kisérlet a legkielégitőbb eredményhez vezetett.
London Royal-Mevs, dec. 20. 1862.
Tisztelettel
Lantrwirthv M
királynő 6 felsége állat-orvosa.

MENETREND.

1864, év májas l-töl kezdve, érvényes az 1864 évi nyári-havakra
I. Kassa és Naj várad felé:
Bécs
Pe«t
Czegléd
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs . .
Kassa . . . .
Püspök-Ladány
B.-Ujfalu . . .
Nagyvárad . .

*

Valódi vászon és igazi röímértékért l Ü H
m e l l e t t

az óriáshegységi iakácsegylei bizottmánya
a legnagyobb vászontakács hagyatékából 600 vég valódi rumburgi és
süéziai hegyi vásznat, rumburgi asztalnemüéket, törülköző- és zsebkendőket
a b e c s á r n a k fele á r á n bocsát áruba.

ÁRJEGYZÉK.
Egy vég kitünő vászon lepedőknek, 80 rőf, a bizottmány által 14 ft.
22 krra becsülve, csak 8 ft.
Egy vég 30 rőfös nehéz fonalvászon, becsár 16 ft.. csak 10 ft. 50 kr.
Egy 80 rőfós szines rumburgi kanavász, a bizottmány által 10,18,20 ftra
becsülve, csak 9, 10, 12 ft.
30 röfös jó rumburgi vászon, becsár 20 ft, csak 14 ft.
*/« és */< széles 30 rőfös siléziai és hollandi vászon ingeknek, becsár
20 fttól 30 ftig, csak 14 — 18 ft.
37 rőfös sléziai creasvászon becsára 24 ft., kerül 13 ft. 50 krba.
_ 1 vég 38 röfös4/'' és i/i széles rumburgi creasvászon, használható mindenféle háznemubez, a bizottmány által 26 -42 ftra becsülve, most csak 16 -20 ft.
1 vég 40 rőfös hollandi vászon 12 nő-ingre, a bizottmány által 40 ftra
becsülve, kerül csak 16 — 20 ftba.

~~ 1 damasztteriték 6 személyre kerül 4, 6, 8 ftba.
1 damasztteriték 12 semélyre kerül csak 12, 14, 16 — 18 ftba.
Orosz vászon férfi-nyári-ruhának, most csak 35, 40, 45 kr. rőfe.

Különösen ajánlható csodaszép nöriihanak való 25.30,40,50 kr.röfe
Azon t. cz. vevők, kik 50 ftig bevásárolnak, jutalmul egy féltuczat finom franczia batiszt-kendót nyernek.
^„
Vidékekről levélbeli megrendelések, a pénznek bérmentes beküldése
vagy postai utánvét mellett, lelkiismeretesen teljesittetnek
640 (2—2)
A megrendelések ekkép czimezendők:

l l e t h S. Pesten, nagy-hidateza 11-dik szám alatt,
a Miatyánk-ntcza szögletén.
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reggel 6 „ 33
„
este
" o n i « 8 o k r ó l i Indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rése
lí'íes menetrendben van kimatatva.
Csaba
Mező-Tur

A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
NyireKvh Z e ^ e n ^ ? : n a ponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva
ftil ? z . a r °l Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok
Nvireévh
személyre korlátozva van.
™-i
i
Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 8 szey r e korlá
Nvir
i
t o z v a van.
a z a r ó 1
??
N é h á n y á r a : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra3 személyre korlátozva vannak.
p
ra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8
van.
Kassáróí L ö c s i í ö " ' n a P ° n k i n t este 7 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
l n t é
Kassáról Przemvslr
- Ü e l 1 2 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
S Z e r d á n é s
korlátozva vann V
szombaton délután 2 órakor; az utasok 3 személyre
Kassáról Sziiretrp • n
i
é
látozva vannak P ° n
^ e l U Ó r a 4 5 P e r c z k o r ; a z utasok 3 személyre korKassáról Munkácsra
látozva vannak.
vannak : n a P o n k m t é JJ e l n ó r a 4& perczkor; az utasok 3 személyre kor570 (6-12) 2635

A székesfehérvári

melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul
eltünik
Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-ürszékek, darabja 5 forinttól
15 forintig.
Készfiietek, melyek minden árnyékszékre
alkalmazhatók, s a légvonalat és bűzt
eredménye.
tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.
Teljes szerkezetű angol árnyékszékekIrta
megrendelésre, bárminő mintában a legjutányosbárért eszközöltetnek; készít to- Nagy negyedrét. (226 lap.) — Borítékba
fűzve 5 ft.
635(1—3)
vábbá épületekhez horgany-árnyékszék-csöket, s azok a legjutányosb árért
számittatnak.
Pelnőtt személyek számára fürdő kádak
darabja 13 fttól 15 ftig.
Teljes Zuhany-készületek szétszedhető és mindennemü régiségeket, drágakövet,
tálczákkal, darabja 16 ft.
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüsAz összes tárgyak szilárd s a legjobb töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
horgany-anyagokból vannak készitve.
áron.
621 (8-4)
A pakoláshoz megkivántató ládákért daRégiscgek és természetiek
rabonkint 1 ft. számittatik.

ÁSATÁSOK
Henszlmann Imre.

Régi pénzeket

Miksits üároly,

irodája.
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

bádogos mester.
R a k t á r a : rózsa-téren 2-ik szám alatt
Pesten.
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
601 ( 6 - 6 )
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepA külső felmérésekben, urbéri elkülönö- kék, bogarak, niadárbörök, tojások
üvegszemek is találhatók.
zési osztások, számitások- és rajzolatokban
jártas mérnöki segéd keresfetik, ügyességeMindennemű
és szorgalmához képest, 40 fttól 60 ftig
terjedhető havi fizetés mellett. Ajánlatok
bérmentes levelekben alulírotthoz czimezendők Esztergomba.

Mérnöki segéd kerestetik.

44(2—3)

Burián Pál m. k.,
hites mérnök.

takaró-papirosok

k;ij)hatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.

LILÍOM-VIZ.

Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü

szépítő- és niosdóvlz,

mely a hölgyek öszhang?ó véleménye szerint páratlan, s a melyről föltalálója kezeskedik, hogy a napégetést, szeplöt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóvas minden bortisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, vállakat, karokat,
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifju kinézést kölcsönöz.
Ára 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis pnlacaknak 1 í't. 60 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több.

[L0HS1 szakáll- és szemoldök-eo^esztő-szere.
(Cydouia Cremé.)

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
I tömött szakállát s szánraían hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert töle
I
A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinehagyott
| selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek áítala.
Egy eredeti nagyobb tégely ara 3 ft. Egy kisebb tégely «r» 1 ft. 60 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több.
K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSE-nál B e r l i n b e n , Jügerstrasse 46.
A porosz kormányaó herczeg, a sachsea-meiningi herczeg, Sohwarzenburg-Sondershausen és .Lippe herczegek udvari szállítója. — és

PESTEN a masryarorszáí?! főraktárban TÖRÖK J.
Kyógytárában, király-utcza 1-Ik szám alatt.

581 (7—12)

WtT Elöfizetési fölhívás

Az igazgatóság.

VALÓDI PAGLIANO.SYRUP,

1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, becsár 4 - 5 ft., kerül most csak
2 ft. 50 kr. — 3 ftba.
1 tuczatfinomabbés nagyobb minőségü rumburgi zsebkendő, becsára 6 — 12
ftig, most csak 8 ft. 60 kr. 6 ftig.

Kávé-abrosz és kávékendök különféle színben, most csak 1 ft. 50 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 - 4 ftig.

óra
„
„
„
„
„
,.

IV. Aradról Pest és Bées felé:

Vi széles rumburgi és hollandi vásznak 50 és 54 rőfösek, becsáruk 80,
35, 50 — 150 ftig, kerülnek most csak 20, 25, 30, 70 ft.

Egy különös jó minőségü damaszt-törülköző és damaszt-asztalkendőnek
tuczatja kerül csak 5, 6, 8 ftba.

8 óra — perc*
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21
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6

Debreczen . . .
Püspök-Ladány
Szolnok
Czegléd
Pest
Bécs
Nagyvárad . . .
B.-Ujfalu
Püspök-Ladány
Czegléd

A főraktár : Kwizda F. J.-nál Korneubnrgban. — Raktár átvétele végett
a t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak közvetlen a készítő Kwizda F. J á n o s h o z
fordulhatnak.

a Miatyánk-utczára szolgáló szögletházban 14. szám alatt,

II. Arad felé:

indulás

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:

Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 kr. számittatik.

nagy-hifi utczában,
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Miskolcz
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Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.

csak a jelen pesti vásár alatt

indulás

Bécs. .
Pest. . .
Czegléd. .
Szolnok.
Mező-Túr
Csaba. . .
Arad . .

531 (3—3)
M e y e r W . , főlovászmester.
Í 5 * A raktárak léteznek PESTEN : Török József gyógyszerész urnál, királyutcza 7-ik szám alatt. — Aradon : Probst F. J., — B.-Gyarmaton : Omazta T., —
Debreczenben : Bignio J., — Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer
J. C, — Isper : Flamm L., — Kassán : Novelli A., — Kolozsvártt : Wolff J., —
Miskolczon : Spuller A., — IV.-Kanizsán : Feszelhofer J. és Rosenfeld J., — Pápán:
Bermüller J., — Pozsonyban : Scherz F., — Rimaszombatban : Hamalíár A., —
Szegszárdon : Gutter A., — Sopronban : Pachhofer L. uraknál,

jótállás

Ezerszeresen megpróbált s Cüélszerüség te- Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalákintetéből a lugjobbnak elismert
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál,Pesten: KggenbergerFerdinánd, Budán : Nágel és W<schán-nár
kapható:

a m

ni

a

o

P a g l i a n o flórenczi professortól egyenesen ideszállitva,
különböző mennyiségben kapható:

»Syarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:

Postán
üvegcse ára 2 ft. — Postán küldve 20 krral több Junius hóra
f
20 kr.
>iételadók igen kedvező engedményben részesülnek.
3 hónapra (junius-augusztus)
ll
azokat,
.j
megromlott nedveket, megritkitjaés megjavítja (j h ó n a p r a ( j u n i u s
t következeké
kövtkeé'3'' ^ '
november)
7
egészségnek örvendnek"
'
szörpöt havonkint két napon át használják, jó
bete se
et
^sten
házhoz
hordva
:
csekély javulást eszközölt
° °'
# ' £ meggyógyít, melynél az orvosi szer
604 (7—12)
Junius hóra
1 ft.
3 hónapra (junius-augusztus)
3
6 hónapra (junius—november)
Q
Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek ej;y tisztclnt-példánynya! szolgálunk.
A pénzenlcveiek bérmentcs küldése kéretik.
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A budai császárfürdöi

ea evi nj ari-idény május hó I-én kezdetett meg.
iránt ugyanottan a fürdő! Ügyvivőség" siőlg^tad.'

és használat ügyébe \igó
606 (6-6)
'? ~8)

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

A katnlyak ar itt látható
én hivatalosan letett v é d jegyekkel vannak ellátva.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

24-ik szám.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában megjelent, s minden hiteles könyvárusnál, P e s t e n : Esítenberger Nándor,
Budán : Nágel és Wischán-nál kapható:

Tizenegyedik évfolyam.

Külön függelék
az ideiglenes

törvénykezési

szabályokhoz.

Az 1862-iki december hó 12. és 20., ugy

1864 i február hó 29-én kibocsátott

bélyeg:- és Illeték-szabályok.

Figyelmeztetés. Tapasztalván, fcogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sőt a közönség ámítása
Az ö s s z e s
végett hamisitott névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, s e végett a külső alak hasonlatosságánál fo{,va
•aját gyártmányommal köccyen felcseréltetbettu-k; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint pótrendeletekkel kiegészítve s felvilágositó jegyzetekkel kisérve.
„az általam készitett Se'dlitz-por minden katulyája meirkülönbfiztetésfil hasonló készítményektől saját iparjegyem és
Nagy 8-r. (Ill 1.) Borítékba füzve 1 ft.
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-barkolatán ismerjelűl vlznyomasban „Moll's SeidlitzPnlver" látható."

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr.

Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonjult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek kozott
tagadhatatlanul az elsó helyet foglalják el; — mint ait íok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s keze'nknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rfigzfttt szoroláKoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vér-todulásnál, csúzos fogfájdalomnál, végül hysterlára, bokorra és hazamos hányasra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógybatóst eredményezték. — Az ez érte'embeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betfgek részéröl.
kik, miután nálok minden, gyakran aüopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egéersá.röknek helyreállitására oly soká eredménytelenül kéréseit gvógyszert meglelek — Ez elismeróiraíok szerzői között a társadalomnak esakrem minden osztályai, u m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezeigazdák, tanárok és hivatalnokok, sót g; ógyszerés.-ek és orvosok, valarninj mindkét nembeli oly egyének is képtiselvék, kikrek
erelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebb ülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidütrporoknak rendes hastnálata által álli! tátott helyre.
'

Árverés.

Sár-Bogárd Tinód mezőváros vendégfogadója és öt kistbb korcsmája junius hó
16-ik napján árverés utján f. évi sz. Mihály
napjától egymásutáni három évre haszonbérbe adatik.
618 (3 -3)

A közbirtokosság által.

Haszonbéri hirdetés.

A fegyverneki vasutállomáshoz közelfekvő
kiskocsordosi pusztán a kiskoru (üaizagó
örökösök 314 holdnyi — 1200 Q ölével —
birtokuk egy tagban, uri lakkal (és minden
gazdasági épületekkel ellátva, — 1861. év
J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt. szent Mihály napjától három évre árverés
utján fog bérbe adatni. — Bérleni kivánok
S T E I t f B A C H J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
illő bánompénzzel ellátva, junius 19 én,
Ezen czégek alffj sr'ntén megrendelhető:
délutáni 3 órára, a helyszinére meghivatnak.
— Feltételtk iránt addig is Szolnok o
Domokos László gondnoknál, puszta
Póhalmon Gajzágó Kristófnál, és helyÁra egy nagyobb üvegnek 1 ft 80 kr, egy kisebbnek 1 ft. a. é.
ben Sárosy István ispánnál értekezhetni.
Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő htsználati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltéí 637 (2—3)
előtt vegytanilag megvizr.gáltatik és winkupakkal el?ijp**r%ekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés a!á nem
vonatott, hárem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
Biztositott uj
természet által nyujtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsir-olaj Európának mmden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tfldó-bajokban, Beropbulus és rachitU, köszvény és c»nz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
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295 (41—50)
„zum Storch", Tuchlauben.

PESTEN

A főraktár létezik

a norvégiai „ B e r g e n " városból való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is.

állani - sorsjáték!

Csak 1 forint.

Hirdetmény.

A magas cs.kir. hadügyminiszterium 1864.
évi május 14-én 1477. 8. oszt. sz. a. kelt kibocsátványa folytán, Kisbéren, Komárommegyében, közvetlen a szőny-fehérvári vasut
mellett, ugyan 1864. C'TÍ julius hó 4-én,
9 órakor, a gazdasági irodában bepecsételt
Ígéretekre (Oft'ert) következendő birtokrészletek leendnek örök áron eladva; ugyanis:
l.Az uradalmi ugynevezett „Kömalom"
két szitára Kisbéren, a hozzátartozó tágas
lakás, istálló, a vele hafeíros tó és telekkel
együtt, melynek összes térmértéke 28 ""/leoo
kat. holdat tesz. Kikiáltási ár : a 15,747 ftnyi
becsérték; bánatpénz a kikiáltási ár lö%-ka
vagyis 1574 ft. 70 kr.
2. Az uradalmi ugynevezett.(Kismalom*
szintén Kisbéren a 780 Q ölet tevő belső
telekkel együtt. Kikiáltási ár 2722 ft, bánatpénz 272 ft. 20 kr.
8. Az uradalmi öriö- és furészmalom
Hantán,
fél óra Kisbértől, a hozzátartozó
676
4 /i6oo-at holdnyi telekkel együtt Kikiáltási
ár 8110 ft. 54 kr.,— bánatpénzSll ft. lOkr.
A föltételek a helybeli gazdászat igazgatósági irodában minden időben megtekinthetők.
Mire a venni szándékozók azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy elegendő bélyeggel és kellő bánatpénzzel ellátott s bepecsételt igérvényöket (Offert) a fennkitett
jiap és órára benyujtsák.
vi Jtelt Kisbéren, 1864. évi május hó 28-an.
642 221. A k?sbi!ri cs. k. katonai
niénes-iutrzet.
(2-8)

Ház Tisza-Rofon,

melynek utcz* felé való része portékás boltnak alakitható, 6 kényelmes szobával, tágas
magtárral, több baromnak való istállóval,
pinczékkel, kuttal, 3 hold beltelekkel, konyhakerttel, az udvaron
árnyékos fákkal, kuttalbekfritve,m!ndi>n órán eladó. A helység
a Tisza partján fekszik, és ott fakereskedés
haszonnal űzhető.
Bérmentett levelekre értesülhetni Márfon
Demeter-rel, Puszta-Kakaton, kis-ujszállási
posta utján.
643 (2-3)

1864. évi julius l-jén

történik a Mailand városa által biztositott

18 millió frank kölcsőn-sorshuzása.

Ezen kölcsön-sorsjegyek eladása minden államban törvényesen meg van engedve.

A kölcsön főnyereményei:

25 nyeremény 100,000 frankjával, 10 szer 80,000, 5 szőr 30,000, 5-ször
60,000, 10-szer 50,000, 5-ször 45,000, 10-szer 40,000, 10-szer 10,000
10-szer 5,000, 10 szer 4,000, 10-szer 3,000, 1655-ször 1,000, 10-szer 600* im
180-szor 500, 290-szer 400, 315-ször 300, — továbbá kisebb nyeremények •
©
250, 200,150, 100, 60, 50, 49, 48, 47, 46 stb. frankkal.
A kötelezvények mindegyikének legalább is 46 frankot kell nyernie.
Évenkint 4 huzás történik, u. m. január 1-ón, április 1-én, julius 1-én,
oktober l^én. — Eredeti sorsjegyek, fennérintett huzások mindegyikére a
legolcs(bb írért kaphatók.

1 sorsjegy ára az első juliusi húzásra 1 ft.
1*
i)
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Játéktervek és sorshuzási lajstromok mindenkinek ingyért s bérmentesítve
küldetnek meg.
A legcsekélyebb mérvű megrendelések is a pénzösszeg beküldése mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.
A megrendelések közvetlen alulírotthoz intézendők.
(2-5)

SCHR11IPF JEAi\,
bankár mainai Frankfurtban.

Csak 1 forint.

Nincs többé szeplő!

JEGYEK.

Már folyó évi junius 9-én történik
a félévenkint 6-szor huzás alá kerülendő és biztositott

államsorsjegyek elsö huzása

7 ujftjával egy egész sorsjegy után; —
3 ft. 50 kr. fél sorsjegy után; s 1 ft.
"Pkrral egy negyed sorsjegy után.
lTj^BOO, 105.000, 70,000, 35,000,
17v4«p, 14,000 stb. frt. nyerhető meg.
tírel számok nem huzatnak ki, s hat
éo<y ) r g f ' s a alatt az összes sorsjegyek
Telerésze a fentebb elősorolt nyefTényekben részesittetik.
Alulírott ezen sorsjegyek eladásával
a kormány által bízatván meg, kéri,
hogy a megrendelések is közvetlen ő
hozzá intéztessenek.

(•rttnebniim A.

Irodája : Schafergasse l l . sz. a.,
nitchst der Zeil,m. Frankfurtban.
Tek-'ntve a nagy nyeremény-előnyöket s a betett összegek csekélységét,
emlitett sorsjegyek után a kérdezösködés is nagy lehet, minélfogva a megrendelések mie'őbbi megtétele is kéretik.
A hivatalos sorshuzás! lajstromok ős
játéktervek ingyért küldetnek meg s a
kivántakra bármikor kellő felvilágositás adatik.
Mindamellett,hogy a betételek ausztriai bankjegyek vagy szelvényekben
eszközölhetők, a nyeremények mégis
ezüstpénzben vagy aranyban fizettetnek ki.
C l " Ebbeli levelezések német nyelven történendők.
633 (3—4)

Mi a nők legfőbb disze? — kétségenkivül a szép, tiszta arcz. — Kitöl a természet
ezt megtagadta, és az arczot annyira elrutitó szeplótől májfoltoktól, meg akar mene- 624
(3-6)
külni, és arczának Batalságát, élénk rugalmasságát vissza akarja szerezni, az kisértse
meg a párisi orvosi akadémia által czélszerünek ismert, és egész Angol- és Franczia- Pest városának tőszomszédságában, a
országban közhasználatúvá lett
r.-keresztúri határban, a rákosi folyón,
ujabb modoru, őrléshez is alkalmazott négykerekű, felül csapó, pitlcs-inalom, mellette
levö, 16 hold szántó-földdel, réttel, luczerszépítő szert. — Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisz- nással, kerttel és tiszteséges lakással együtt
tább arezbőr előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begöngyölés 20 kr., azonnal több évre bérbe adandó. Kiknek a
Rakhleyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Lueff M. illatkereskedése, bérléshez szándékuk volna, jelentsék maPórfl F. váczi-utcza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 544 (12—24) gukat R.-Kereszturon az urasági tisztnél.

Bérbeadás.

LILIACÉE PARISIENNE

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. siám alatt Pesten, 1864.

Pest, junius 12-én 1864.
Előfizetési föltételek 1864-dik évre :
Csn
v* ' *
'tikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft,
supan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít Fél évre 3 ft.
I
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Hirdetési dnak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat iUetőleg, 1863 november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtattsnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. _ M Frankfurtban : Otto Molli.ii és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten • a kerfi-sn.jcazdas7.ati iigynöksrg is. Józsefte'r, 14. sz. a. Be'lyrg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

E in i 1.

(1822-U 64.)

A magyar irodalom közelebb elhunyt tudományok rendes tanárává neveztetett ki rendes, és a közjog helyettes tanárául neegyik buzgó munkásának, a m. kir. tud.a kolozsvári lyceumhoz.
veztetett ki.
egyetem volt köztiszteletü tanárának, a jogEz állomásán azonban alig maradt egy
S mig a hivatalos és közpályán ernyees államtudományi kar prodekánjának, Récsi pár hónapig, már ujabb kitüntetés várt reá,
detlen
szorgalmat és tevékenységet fejtett
Emilnek arczképével és rövid életrajzával 1848 tavaszán a megalakult magyar miniszki,
nem
kevesebb buzgdsággal forgolódott
akarjuk olvasóinkat mai számunkban me?- teriumhoz hivatván meg, hol a vallás- és
az
irodalom
terén, mivelvén és gyarapítván
ismertetni.
közoktatási ügyérségnél titkári állással volt azt szépirodalmi és tudományos dolgozataiFeladatunk teljesitése nem nehéz, mert megkínálva, melyet el is fogadott, s mint val egyaránt.
a korán elvesztett derék férfiunak életpá- ilyen, nevezetes résztvett a közoktatás ujra
A jelesebb külföldi regények áttétele s
lyáját^ fáradhatlan munkálkodásának gyü- szervezésében.
meghonosítása körül Récsi Emilnek nem kemölcsei jelölik mindvégig; ugy, hogy e
A viszonyok változtával kevés ideig el- vés érdeme van.
szembetűnő nyomokon könnyen kisérhet- vonultan élt, de 1850 ben a „Pesti Napló"
Még Erdélyben léte alatt inditott meg
jük öt a rövid életuton egész
egy „Franczia regény-csarnokot,lí
a sirig.
melyben maga forditotta Sand
Récsi Emilt a testvérhon adá
Györgytől Leliát és Indianát,
nekünk. 1822-ben november 16-án
Sue Jenőtől pedig Matildot. Pesszületett Kolozsvártt, hol atyja
ten ismét egy ,.Külföldi regényaz országos épitészeti hivatalnál •
csarnok"-ot kezdett meg, melynek
számtiszt volt. A gyermek tehet1853—54-ben megjelent tizenkét
ségei oly korán fejlődtek, s már
kötete, tőle hozta Thackeray
a szülői háznál oly gondos ápoHiuság vására czimü regényét,
lásban részesültek, hogy négy
továbbá Mont-Revechet és ifj.
éves korában irt és olvasott; az
Dumastól Printemps Zsófiát. —
iskolai tudományokat pedig oly
Késöbb pedig, a Heckenast Gusz-^
hévvel szivta magába, s az alsóbb
táv által meginditott „ Téli könyvés philosophiai osztályokat a kotárban" jelentek meg általa forlozsvári kir. lyceumban oly gyorditva : Dickens Nehéz idök és
san futotta végig, hogy 14 éves
Pusztaház czimü regényei, valakorában, 1837-ben már Pestre
mint Freytagnak a német irojött, hogy a bölcsészeti és szépdalomban hires „Soll und Haművészeti tudományok doktoben"-je, Kalmár és báró czim
rává avattassa föl magát, mi
, alatt.
megtörténvén, a jogi tudományoTudományos irodalmi műkökat végezte el, s 17 éves korában
désében a forditások szintén nea királyi táblához esküdött fel,
vezetes szerepet játszanak. Láthol másfél évi gyakorlat után az
tuk, hogy már mint gyermek
ügyvédi oklevelet megszerezve,
13enthammel foglalkozott, s ennek
az alig 19 éves ifjut Marosszék és
Polgári és büntető törvényhozási
•Uoboka-megye assessorainak soértekezései magyar nyelven 1842
rában találjuk, ki már akkor a
— 44-ben két kötetben jelentek
világhirü Bentham Jeremiás polmeg tőle. A politikai gazdászat
gári es büntető törvényhozási
tankönyvét Kudler József után
értekezéseinek magyarra forditánémetből fordítva 1851-ben adta
fr J• 8^ k okz o t t , közben Erki Budán, két kötetben. A római
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levéltáraiban búvárkodván.
fejlődésre, Scheuerl Adolf erlanMiután most emlitett munkáját 1844-ben szerkesztését vette át, s még ugyanazon geni tanár nyomán átdolgozva, 1857-ben
két kötetben kiadta, P e s t r e jött s irodalmi évben helyettes tanárrá neveztetett ki a jelent meg. A római jog rendszerét pedig
munkásságát rtt M folyta^ » jogtudor- pesti egyetemen, hol ily minőségben a köz- Puchta Fr. Gy. után 1862-ben adta ki hallságra készült melyből 1846-ban a vizsgála- igazgatási tudományokat adta elö magyar gatói számára. — Legutóbbi forditmánya
örö
tot kitünően ki is állotta. S még ezen évben és német nyelven, mig 1852-ben ugyan- Müller K. O. és Donaldson J. V. Régi g 9
a statistika és egyházi jog helyettes taná- ott a politikai törvénytan rendes taná- irodalom története, melyből két erős kötet
rává, a következő év végén pedig a politikai rává lett, — 1862-ben pedig a római jog jelent meg eddig, és pedig az utóbbi, ke
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