
224

1

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Figyelmeztetés. Tapasztalván, fcogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sőt a közönség ámítása

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
„az általam készitett Se'dlitz-por minden katulyája meirkülönbfiztetésfil hasonló készítményektől saját iparjegyem és
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-barkolatán ismerjelűl vlznyomasban „Moll's Seidlitz-
Pnlver" 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 fogfájda-
lomnál, 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 elismeró-
iraíok szerzői között a társadalomnak esakrem minden osztályai, u m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei-
gazdák, 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 Seidütr-
poroknak rendes hastnálata által álli! tátott helyre. '

A főraktár létezik

PESTEN J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEIt fBACH J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alffj sr'ntén megrendelhető:

a norvégiai „ B e r g e n " városból való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft 80 kr, egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő htsználati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltéí
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
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. m _ ̂ « _• . . „ ,

TktAl ¥ A gyógyszerész B é c s b e n ,295 (41—50) „zum Storch", Tuchlauben.

Hirdetmény.
A magas cs.kir. hadügyminiszterium 1864.

évi május 14-én 1477. 8. oszt. sz. a. kelt ki-
bocsátványa folytán, Kisbéren, Komárom-
megyében, közvetlen a szőny-fehérvári vasut
mellett, ugyan 1864. C'TÍ julius hó 4-én,
9 órakor, a gazdasági irodában bepecsételt
Ígéretekre (Oft'ert) következendő birtok-
részletek 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, bá-
natpénz 272 ft. 20 kr.

8. Az uradalmi öriö- és furészmalom
Hantán, fél óra Kisbértől, a hozzátartozó
4676/i6oo-at holdnyi telekkel együtt Kikiáltási
ár 8110 ft. 54 kr.,— bánatpénzSll ft. lOkr.

A föltételek a helybeli gazdászat igazga-
tósági irodában minden időben megtekint-
hetők.

Mire a venni szándékozók azon megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy elegendő bélyeg-
gel és kellő bánatpénzzel ellátott s bepe-
csételt 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

(2-8) niénes-iutrzet.

Ház Tisza-Rofon,
melynek utcz* felé való része portékás bolt-
nak alakitható, 6 kényelmes szobával, tágas
magtárral, több baromnak való istállóval,
pinczékkel, kuttal, 3 hold beltelekkel, kony-
hakerttel, az udvaron árnyékos fákkal, kut-
talbekfritve,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)

Csak 1 forint.
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*
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) »> » ,, „ ,, IU „

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.

SCHR11IPF JEAi\,
bankár mainai Frankfurtban.

im
©

(2-5)

Csak 1 forint.

Nincs többé szeplő!
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-
külni, és arczának Batalságát, élénk rugalmasságát vissza akarja szerezni, az kisértse
meg a párisi orvosi akadémia által czélszerünek ismert, és egész Angol- és Franczia-
országban közhasználatúvá lett

LILIACÉE PARISIENNE
szépítő szert. — Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisz-
tább arezbőr előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begöngyölés 20 kr.,

Rakhleyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Lueff M. illatkereskedése,
Pórfl F. váczi-utcza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 544 (12—24)

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

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.
A z ö s s z e s

pótrendeletekkel kiegészítve s felvilá-
gositó jegyzetekkel kisérve.

Nagy 8-r. (Il l 1.) Borítékba füzve 1 ft.

Árverés.
Sár-Bogárd Tinód mezőváros vendég-

fogadója és öt kistbb korcsmája junius hó
16-ik napján árverés utján f. évi sz. Mihály
napjától egymásutáni három évre haszon-
bérbe 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
szent Mihály napjától három évre árverés
utján fog bérbe adatni. — Bérleni kivánok
illő bánompénzzel ellátva, junius 19 én,
délutáni 3 órára, a helyszinére meghivatnak.
— Feltételtk iránt addig is Szolnok o
Domokos László gondnoknál, puszta
Póhalmon Gajzágó Kristófnál, és hely-
ben Sárosy István ispánnál értekezhetni.

637 (2—3)

Biztositott uj

állani - sorsjáték!

JEGYEK.
Már folyó évi junius 9-én történik

a félévenkint 6-szor huzás alá kerü-
lendő 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.
lTĵ BOO, 105.000, 70,000, 35,000,
17v4«p, 14,000 stb. frt. nyerhető meg.

tírel számok nem huzatnak ki, s hat
éo<y ) rg f ' s a alatt az összes sorsjegyek

Telerésze a fentebb elősorolt nye-
fTényekben 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-előnyö-
ket s a betett összegek csekélységét,
emlitett sorsjegyek után a kérdezös-
ködés is nagy lehet, minélfogva a meg-
rendelések mie'őbbi megtétele is ké-
retik.

A hivatalos sorshuzás! lajstromok ős
játéktervek ingyért küldetnek meg s a
kivántakra bármikor kellő felvilágo-
sitás adatik.

Mindamellett,hogy a betételek ausz-
triai bankjegyek vagy szelvényekben
eszközölhetők, a nyeremények mégis
ezüstpénzben vagy aranyban fizettet-
nek ki.

C l " Ebbeli levelezések német nyel-
ven történendők. 633 (3—4)

624 Bérbeadás. (3-6)

Pest városának tőszomszédságában, a
r.-keresztúri határban, a rákosi folyón,
ujabb modoru, őrléshez is alkalmazott négy-
kerekű, felül csapó, pitlcs-inalom, mellette
levö, 16 hold szántó-földdel, réttel, luczer-
nással, kerttel és tiszteséges lakással együtt
azonnal több évre bérbe adandó. Kiknek a
bérléshez szándékuk volna, jelentsék ma-
gukat R.-Kereszturon az urasági tisztnél.

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

24-ik szám.

Pest, junius 12-én 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre :
Csn v* ' U j S * R é s P o l '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.

£ ^ Hirdetési dnak, a Vasárnapi l ' jság és Politikai Újdonságokat iUetőleg, 1863 novem-
ber 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 szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. _ M Frankfurt-
ban : Otto Molli.ii és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten • a ker-

I fi-sn.jcazdas7.ati iigynöksrg is. Józsefte'r, 14. sz. a. Be'lyrg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

A magyar irodalom közelebb elhunyt
egyik buzgó munkásának, a m. kir. tud.
egyetem volt köztiszteletü tanárának, a jog-
es államtudományi kar prodekánjának, Récsi
Emilnek arczképével és rövid életrajzával
akarjuk olvasóinkat mai számunkban me?-
ismertetni.

Feladatunk teljesitése nem nehéz, mert
a korán elvesztett derék férfiunak életpá-
lyáját^ fáradhatlan munkálkodásának gyü-
mölcsei jelölik mindvégig; ugy, hogy e
szembetűnő nyomokon könnyen kisérhet-
jük öt a rövid életuton egész
a sirig.

Récsi Emilt a testvérhon adá
nekünk. 1822-ben november 16-án
született Kolozsvártt, hol atyja
az országos épitészeti hivatalnál •
számtiszt volt. A gyermek tehet-
ségei oly korán fejlődtek, s már
a szülői háznál oly gondos ápo-
lásban részesültek, hogy négy
éves korában irt és olvasott; az
iskolai tudományokat pedig oly
hévvel szivta magába, s az alsóbb
és philosophiai osztályokat a ko-
lozsvári kir. lyceumban oly gyor-
san futotta végig, hogy 14 éves
korában, 1837-ben már Pestre
jött, hogy a bölcsészeti és szép-
művészeti tudományok dokto-
rává avattassa föl magát, mi
megtörténvén, a jogi tudományo-
kat végezte el, s 17 éves korában
a királyi táblához esküdött fel,
hol másfél évi gyakorlat után az
ügyvédi oklevelet megszerezve,
az alig 19 éves ifjut Marosszék és
•Uoboka-megye assessorainak so-
rában találjuk, ki már akkor a
világhirü Bentham Jeremiás pol-
gári es büntető törvényhozási
értekezéseinek magyarra forditá-
fr • ^ k o z o t t , közben Er-J 8 ? k

R « c s i E in i 1.
(1822-U 64.)

tudományok rendes tanárává neveztetett ki
a kolozsvári lyceumhoz.

Ez állomásán azonban alig maradt egy
pár hónapig, már ujabb kitüntetés várt reá,
1848 tavaszán a megalakult magyar minisz-
teriumhoz hivatván meg, hol a vallás- és
közoktatási ügyérségnél titkári állással volt
megkínálva, melyet el is fogadott, s mint
ilyen, nevezetes résztvett a közoktatás ujra
szervezésében.

A viszonyok változtával kevés ideig el-
vonultan élt, de 1850 ben a „Pesti Napló"

^ J K ? , k ö n y y " é s levéltá-raiban búvárkodván.
Miután most emlitett munkáját 1844-ben

két kötetben kiadta, P e s t r e jött s irodalmi
munkásságát rtt M folyta^ » jogtudor-
ságra készült melyből 1846-ban a vizsgála-
tot kitünően ki is állotta. S még ezen évben
a statistika és egyházi jog helyettes taná-
rává, a következő év végén pedig a politikai

R É C S I E M I L .

szerkesztését vette át, s még ugyanazon
évben helyettes tanárrá neveztetett ki a
pesti egyetemen, hol ily minőségben a köz-
igazgatási tudományokat adta elö magyar
és német nyelven, mig 1852-ben ugyan-
ott a politikai törvénytan rendes taná-
rává lett, — 1862-ben pedig a római jog

rendes, és a közjog helyettes tanárául ne-
veztetett ki.

S mig a hivatalos és közpályán ernye-
detlen szorgalmat és tevékenységet fejtett
ki, nem kevesebb buzgdsággal forgolódott
az irodalom terén, mivelvén és gyarapítván
azt szépirodalmi és tudományos dolgozatai-
val egyaránt.

A jelesebb külföldi regények áttétele s
meghonosítása körül Récsi Emilnek nem ke-
vés érdeme van.

Még Erdélyben léte alatt inditott meg
egy „Franczia regény-csarnokot,lí

melyben maga forditotta Sand
Györgytől Leliát és Indianát,
Sue Jenőtől pedig Matildot. Pes-
ten ismét egy ,.Külföldi regény-
csarnok"-ot kezdett meg, melynek
1853—54-ben megjelent tizenkét
kötete, tőle hozta Thackeray
Hiuság vására czimü regényét,
továbbá Mont-Revechet és ifj.
Dumastól Printemps Zsófiát. —
Késöbb pedig, a Heckenast Gusz-^
táv által meginditott „ Téli könyv-
tárban" jelentek meg általa for-
ditva : Dickens Nehéz idök és
Pusztaház czimü regényei, vala-
mint Freytagnak a német iro-
dalomban hires „Soll und Ha-
ben"-je, Kalmár és báró czim

, alatt.
Tudományos irodalmi műkö-

désében a forditások szintén ne-
vezetes szerepet játszanak. Lát-
tuk, hogy már mint gyermek
13enthammel foglalkozott, s ennek
Polgári és büntető törvényhozási
értekezései magyar nyelven 1842
— 44-ben két kötetben jelentek
meg tőle. A politikai gazdászat
tankönyvét Kudler József után
németből fordítva 1851-ben adta
ki Budán, két kötetben. A római
jog elvei, tekintettel a történelmi
fejlődésre, Scheuerl Adolf erlan-

geni tanár nyomán átdolgozva, 1857-ben
jelent meg. A római jog rendszerét pedig
Puchta Fr. Gy. után 1862-ben adta ki hall-
gatói számára. — Legutóbbi forditmánya
Müller K. O. és Donaldson J. V. Régi görö9
irodalom története, melyből két erős kötet
jelent meg eddig, és pedig az utóbbi, ke
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véssél a fordító halála előtt. — Eredeti
müveinek száma és terjedelme szinte meg-
közelíti a fordításokét.

A bélyegtörvény behozatalakor e téren
előállott sok zavar és járatlanság útbaigazí-
tására irta Tökéletes utmutató az ideigl. bé-
lyeqtörvényhez czimü kommentárját, 1850-
ben hasonló czélból irt egy tájékozó mun-
kát A telekadó rendszerről Magyarországon.
1853-ban pedig Az urbéri kárpótlásról ké-
szitett és adott ki egy alapos fejtegetést,
melyet egy közjogi munkája előzött meg
Az ausztriai birodalom alkotmányjoga czim
alatt. Legnagyobb eredeti és gyakorlati
becscsel biró munkája, a Közigazgatási tör-
vénytudomány kézikönyve, melyet 1854 —
55-ben irt, s négy vastag kötetben jelent
meg, és a melylyel egy sorban kell említe-
nünk 18ol-ben kiadott jeles müvét: Magyar-
ország közjoga 1848 elött és 1848-ban.

Ezeken kivül több kisebb értekezése
és czikke jelent meg a boldogultnak, me-
lyekre itt kiterjeszkednünk a tér nem en-
gedi, s melyek az elösoroltakkal együtt
mind a leghangosabban tanusítják ama bá-
mulandó munkásságot, melyet ö, gyenge
testalkata és betegeskedése daczára is ki-
fejteni képes volt, és a melyen végig te-
kintve , azon meggyőződés kél bennünk,
hogy bármily fájdalmas legyen azon vesz-
teség, mely Récsi Emilnek még igen kora
halálával, családját, barátit és az egyete-
met oly érzékenyen sujtotta : épen olyan
érezhető azon csapás is, mely ily fáradhat-
lan szorgalmú munkás kéz elvesztésével
irodalmunkat érte.

Meg kell még itt említenünk azt is, hogy
Récsi Emil nemcsak a fővárosi körökben,
hanem a külföld elött is méltányolt legel-
mésebb, legügyesebb magyar sakkjátszók
egyike volt. A „V. U." is több izben közölt
töle nehány jeles játszmát.

Hosszas szenvedés után meghalt f. évi
junius l-jén. A tudom, egyetem ifjusága, s
Budapest minden osztályának tagjai igen
nagy számmal kisérték végső nyughelyére a
köz szeretetben s tiszteletben állott férfiut.
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Egy házasság története.
Van egy falu — messze innen, .
Lakik ott sok jámbor ember.
És közöttök Gazdag János. —
Közel hozzá a' komája,
Kinek neve : Szegény János.

Körülnéze Szegény János
Egy délben a kamrájában;
De biz ottan semmi sem volt!
Előtte meg a nagy kérdés:
Hogy ebédre mit egyék ma?
Koldulni csak még sem illik,
Keresetje lesz, de nincsen.
Veszi ő ezt fontolóra . . .
S szégyenkedve utnak indul,
Megy, s befordul Gazdag János
Keritéses udvarába;
Keritéses udvaráról
Pipázgató gazd' uramhoz.
Ilyen szókkal köazöntvén be:

Jó napot adjon az Isten
Kegyelmednek Gazdag János,
Komám uram! szerencséset.
Azért fordultam én im be
— Kérem egész tisztességgel —
Hogy ha egy forintocskával
Szegény fejem megsegitné,
Megáldaná az ég érte.
A legelső pénzecskémből
Rendi szerint kifizetném,
Megszolgálnám böcsülettel.

És felelé Gazdag János:
Tudom én, hogy böcs'tes ember,
De kérdem — ha meg nem bántom —:
Mire most az kegyelmednek?

Mit volt tenni? Szegény János
Bevallotta, hogy ő — koplal.
Piának csak van mit enni,
Munkán van az uraságnál.

Gazdag koma nem engedte
Szegényt haza ebédelni,
Hanem együtt lakomáztak,
S itatta nagy szivességgel.

Nem tudta, hogy mire vélje
Szegény e naiy tisztességet,
Komájának mosolygását,
Különös jó indulatját.
De nem állja már a gazda,
S tempózgatván imigy kezdi:
Ezt a pohár ó neszmélyit
Legény fia jóvoltáért!
Emezt pedig — mondja Szegény —
A kegyelmed szép lányáért!
S most ezekről beszélének . . .

Szóla pedig Gazdag János:
Derék fiu az a Jancsi,
Igyekező és erkölcsös,
Jámborszivü, istenfélő.
Tudja-e mit, komám János?
En valamit vettem -észre
Minapában, hogy estenden
Künn voltam a kertem alján.
Hiszi vagy sem, de biz ugy van:
A gyerekek csókolóztak!

Szedte-vette rosz kópéja!
Orditottam haragomban.
— Szegény bácsi fészkelődik —
Gazdag pedig csak beszéli:

Megleczkéztem a leányt is,
Hogy a sirást alig győzte.
De kimondta a szemembe:
Hogy ő bizon máshoz nem megy
Soha, akármit csináljak.
S gondolja csak : azt is mondta,
Adhatok én nekik annyit,
Miből ketten elélhetnek,
Hogyha nem lesz az urának.

Fejet csóvált Szegény János,
Imigy szólván : no nézzék csak!
Azután meg Gazdag János
Előadta bő beszéddel:
Hogy végtére a leányon
Megesett ám az ő szíve.
És hogy biz ő nem rosz ember,
És a többi, — az a vége:
Legyenek hát házastársak!
S levének ők házastársak.

Bolgár Emil.

Az aranyos vitéz.
(Történeti elbeszélés.)

Épen ebédre teritettek Nyári Ferencz
uramnál, midőn gróf Salm Miklós, Ferdi-
nand király fökamarásmestere, bekopogta-
tott a magyar főúrnál.

— Isten hozta, isten hozta gróf uram!
Minő szerencse érte házamat, ily ritka és
becses vendéget elfogadhatni; minő öröm és
hizelgő reám nézve! — kiált Nyári Ferencz
magas vendége elé sietve, s annak nyujtott
jobbját megragadva, helyet nézett, hogy
hova ültesse kitünően kedves vendégét.

— Midőn katona látogatást tesz katona
barátjánál, könnyen gondolható, hogy ez a
legtöbb esetben nem a béke hírnöke; — vá-
laszolt a gróf, mosolyogva a szives házigazda
szemei közé.

— Bármily czélból történt is e találko-
zásunk, szerencse és öröm érte házamat!

— Annak lelkemből örvendek, mert nem
hiába fáradtam, s kérelmem, mely királyom
óhaja is egyszersmind, hajótörést nem szen-
vedend.

— Királyom óhajtása parancs nekem, —
válaszolt Nyári lelkesülten, mialatt a széles
karszékbe leültette a grófot.

— Nagy dolgot akarok mondani, Nyári
Ferencz uram; karját s eszét érdekli ez fő-
leg, s a tett, melyre a legmagasabb parancs

hivja föl, hüségének koronájába egy ujabb
gyémántot füzend.

— Egészen fül vagyok méltóságod
parancsára, hizelgett Nyári a gróf előtt
meghajolva.

— Régen foly a viszály tollal a papiron;
ideje, hogy a fegyver éle határozzon. Német-
országban kiütött az alattomban már régen
készülő vallásfelekezeti villongás a szász
választó-fejedelem s V-ik Károly császár
között. Ferdinánd király rokonát segitni
akarván, kegyelmedet általam felszólítja a
had szervezésére, egyszersmind felajánlja a
vezéri pálczát is; előre meg levén győzödve,
hogy óhajtása rokonkebelre talál.

— Uram! Életem királyom kezébe van
letéve; ősz ugyan már a hajam, de van te-
kintélyem és ismeretségem nagy Magyar-
országban, s ha kell, annyi katonát állitha-
tok a felség parancsára, a mennyi ősz hajszál
van e vén koponyán! . . .

Az öreg Nyárinak pedig aggkora daczára
elég dús hajzata volt, s itt az agg vitéz lel-
kesedésében kissé túlzásba esett.

— Zsoldról és fegyverről gondoskodni
fogok, s e tárgyban tudósításait mielőbb
elvárom, -- mondá a gróf.

— Bizza rám méltóságod a dolgot; nem
első próbám a katonagyüjtés. Igyekezni
fogok, hogy a kivánt időre készen lehessek.

— Elvárjuk kegyelmedet, Nyári uram,
mint a smalkaldi had egyik vezérét; hüsé-
geért fejedelmi jutalom várja! . . .

A gróf kezet szoritott a magyar főurral,
s elégedetten távozott.

Az 1546-ik évben kiütött a veszélyes és
kellemetlen háboru Németországban. Régen
hamu alatt rejlett a parázs, csakhogy kis
élesztés kellett arra, hogy föllobbanjon . . .

A hadviselő felek kiállottak a harczi
sikra. — Ifju erővel, hévvel és lelkesedéssel
gyujtó a hadat Nyári a kellemetlen, érdek-
nélküli harczra, s oly eredménynyel, hogy
pár rövid hónap alatt ezerötszáz főre ment
a toborzott zsoldos sereg száma, melyet
azonnal utra inditott, és zsoldjukat előre
kifizetvén, Morvaországon át Csehországba
siettek. Hatezer cseh várta a magyar vezért,
Schlik Albert parancsnoksága alatt, s igy
számban és erőben gyarapodva, megindult
Nyári uram Szászország felé.

Stankovánál meggyült a baja, mert a
szászok az utat levágott fák gályáival erő-
sen berakták, s azt fegyveres csapatokkal
őriztették.

A huszárság s a cseh gyalogok utat tör-
tek az akadályokon, a szászokat heves csata
után megfutamodtatták, és szép hadirendben
vonultak előre.

Ujabb akadály állott elő. A csehek meg-
tagadták a szolgálatot, s visszakészültek.

Ej volt. Sürü felhő fedte az eget, a tábor
sátrakat vert. Nyári magyar csapataival
külön, a csehek külön tábori helyet válasz-
tottak.

Nyári Ferencz tábori ágyán nyugodott,
midőn elsö hadnagya, az éber é3 bátor vitéz
Luka József fölveré álmából a pihenő
vezért

— Mi baj van? riadt Nyári elö-álmából.
— Schlik uram van itt; a csehek fellá-

zadtak !
— Balgák! Azt tán nem tették ?!

De igen, imhol maga a vezér. :
A tábornok ijedt képpel lépett be. . .
— Mit tegyünk? a nép megtagadta a

szolgálatot, okul adván : hogy ök a határon
tul nem tartoznak harczolni.

— Törvény ez náluk? véleményezé a
Nyári haraggal.

— Régi rendszabály felelé Schlik.
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— Kis gond, ám menjenek vissza az ön-
kéntesek, a zsoldosok dijáról holnap gondos-
kodva lesz.

A cseh vezér Nyári oltalma alatt pihent
azon éjszaka, s másnap reggel az ősz vezér
szabott rendet a rakonczátlankodó csehek
közt, illendő zsoldot osztott ki közöttök, s
ezzel nagyobb részét az ügynek megnyerve
tovább folytatta utját. A leleményesség s
az áldozat a legkedvesebben fogadtatott a
királyi személyek elött, kik Éger, vagy
Egra városa alatt fogadták a, megérkezett
magyar-cseh tábort.

A tövezéri kardot maga az öreg király
Ferdinánd nyujtotta át a derék magyarnak.

Még azon nap szemlét tartott Károly
császárral a csapatok felett, s rendre meg-
mutogatta a huszár lovasságot, kik csinosan
felöltözve az akkori szokás szerint különféle
szinekkel megfestett dárdákkal, paizsokkal
fegyverzetten, jóféle sáfrányszirmel kitar-
kázott lovaikon ültek.

A fejedelmi személyek előtt hadi moz-
dulatokat mutatott az ősz vezér csapataival,
melyet egész megelégedéssel s helybenha-
gyással nézett Károly császár, különösen
kiemelvén a könnyü huszárság ügyes fordu-
latait, s daliás tartását.

Mühlberg városa alatt állott szemben a
két ellentábor.

Az Elbe folyó választotta el őket, A túl-
parton a szász választó-fejedelem Fridrik
János serege, a másikon Károly császár ha-
dai állottak, ezek közt voltak a magyar hu-
szárok is, égve a csatától, türelmetlenül néz
tek az ellentáborra.

Fridrik megdöbbenve a harczias sereg
láttára, Vittemberga felé mozdította táborát.

Jel adatott a támadásra. A spanyolok a
vizre vetették magukat, puskájokat szájukba
fogva, az ellen tüzelésétől vissza nem ret-
tenve, uszni kezdettek.

Ezt látva a huszárok, neki hajták lovai-
kat, a sebesen rohanó folyamnak, s az egész
sereg neki rontott a folyó árjainak. A huszá-
rok nyakig usztak a vizben, s mig a hidá-
szok a gyalogság számára hidat készitettek,
m a r a huszárság túlpartra vergődve harsány
kiáltással üzte az ellent.
.. .. -^yári Ferencz nem osztozhatott a diadal
örömeiben, szokott nyavalyája annyira eröt
vön rajta, hogy a vezéri pálczát oda kellett
adni a n d ő b b é k k l bgy p á t oda kellett

a nyerendő babérokkal egyben Bakics
Péternek.

Bakicsé lett a harczi dicsőség, azon ma-
gyar huszáré, ki ott a túlparton átázva, a
harag, és düh érzésével száguldott arnaz
aranyos sisaku vitéz után, ki a csata ferge-

vákí? t r
n e k f n i V á ^ o t t M i n d e n hu«^r

választott magának egy ellenharczost, Luka
hadnagy a z aranyos sisakot választá

- Vagy halok, vagy g y o z ö k ; d e h a 1(J_
net az az aranyos kard az enyém lesz ! kiáltá
a bátor lovag a menekülő után repülvén.

A szász herczeg Fridrik, mert ö volt az
áldozott, látva hogy a huszár már már be-
e n» m e gál l . . . s vele csatára kél.

A herczeg kétségbeesetten küzd, látva
a hus z ár előnyét felette, megvillan a kard a
S a r k e , z e b e n ' s ™ aranyos aczél a leve-
goue repül, csak az aranyos hüvely fénylik
a herczeg oldalán. y y

haraggal Luka, s a ritka müvet birtokába
vévé. A spanyolok dicsekedve vivék a her-
czegi foglyot Károly császár elé. Luka kö-
vette a lelkesült tömeget.

— Ki fogta elFridriket? kiáltá az öröm
hangján a császár.

A spanyolok hallgattak.
— En fogtam el, szólt egy hang a tö-

megből, s Luka alakja az előtérbe nyomult.
— Ugy van, ez a vitéz foszta meg sza-

badságomtól, de egyszersmind éltemet is
megmenté, szólt a herczegi fogoly.

A spanyolok szégyenkedve vonultak
vissza.

— Nagy érdemed van előttem, vitéz, te
nagy kincset adál nekem, mert a tökéletes
győzelem árán a béke olajágát nyujtád;
emlékül fogadd el tőlem ez arany lánczot,
mátólfogva aranyos vitéz legyen neved, s e
rendet alapítsd- hősi tetted által, szólt Ká-
roly császár, s leövezvén nyakáról a drága
éket, azt Luka mellére akasztá . . . Luka
aranyos vitézzé lett, s az ajándokot, a nyert
karddal és lánczczal emlékezetnek okáért
maradékainak hagyományozá.

Mi kimenetele lett a harcznak, a törté-
nelem följegyezte. Ez alkalomból ezen kis
történeti képben örökitjük a jeles bajnok
nevét, mert ez is egy volt azon daliás ma-
gyar fajból, melynek hősi tette az ellen előtt
is bámulat tárgya vala.

Bocskai Papp Lajos.

F„;riT.;v „c" 7 F T " íll^z e l l e ne arcza élére s
Fr drik eszméletlenül bukik alá. A huszár
Villam sebességgel ugrik le lováról, felöleli
a herczeget s visszaigyekszik nagybecsü
zsákmányával. bJf

A spanyolok látva e hős tettet a her-
czegi foglyot magukénak mondják '

— Nem oda Buda! a foglyot ám vigyé-
tek, de az aranyos kard az enyém, mondá

A nevelés köréből.
A Vasárnapi Ujság f. évi 17 — 19 száma-

iban Csatári Otto ur jeles közleményt adott
a porosz oktatás-ügy s nevelő-intézetekről,
melynek olvasása csak egy fájdalmas sóhajt
kelthet a nemzete művelődését s elöhaladá-
sát szivén hordozó hazafi kebléből, ha arra
gondol, hogy hol állunk rni, s mikor dicse-
kedhetünk az ott előadottakhoz hasonló
egyénekkel és intézetekkel!

„A népnevelésnél, s minden tanintézet-
nél — irja derék hazánkfia, — legfőbb kel-
lék, hogy alkalmas, jó tanárok vezessék és
kezeljék. A német nemzet fiainak épen a ta-
nárkodásra van kiváló, szerencsés hajlamuk,
s ezért van aztán, hogy egy országban sincs
annyi kitünö tanár, annyi sikeres köziskola,
mint Németországban. Itt feles számmal ta-
lálkoznak alkalmas egyének, kik a tanításra
képzettséggel, hivatással, hajlammal s béke-
tűréssel birnak, s arra jó módjuk s módsze-
rök van." Kétségkivül a tisztelt hazánkfia
által itt elősorolt tulajdonok azok, melyek-
kel egy tanitónak, — vagy ha ugy tetszik :
tanárnak okvetlenül birnia kell, hogy a ta-
nitás czélszerü s eredménydús legyen.

Ez alkalommal egy oly derék német ne-
velőnek — Hermán urnak — nevelési né-
zeteivel -s módszerével akarjuk az olvasó-kö-
zönséget megismertetni, ki a fenn elösorolt
tulajdonokkal birni látszik, s Csatári Otto
urnak fennebbi állitásait igazolja.

Vajha érdeme szerint méltányolnák e
derék fejtegetéseket a szülök, valamint a
magán s nyilvános tanitók.

I.
A gyermekek koracrése.

,,A gyermeknek iskolába kell menni,
! hadd tanuljon. Olvasni már meglehetősen

tud, az irásban is gyakorlá magát, most ko-
molyan hozzá kell látnia a tanuláshoz."

„Mennyi idős a gj ennek?" kérdem.
„A nyárra lesz öt éves."
Vajjon ritkák-e az ily esetek? Épen nem;

a kinek alkalma van a szülőkkel azon néze-

tek és tervek felöl beszélgetni, melyeket
azok gyermekeik nevelése körül követnek,
az majd mindennap hallhat ily nyilatkoza-
tokat.

Amint a gyermek negyedik évét betöl-
tötte, elkezdik az abc-t bemagoltatni vele, s
kimondhatlanul örvendenek a gyermek so-
kat igérö eszének, ha azt hat éves korában
már képessé tették az I. gymna,siumi osz-
tályba léphetni.

Ha az volna czélunk, hogy a gyermek-
nek minden szabadabb szellemi fejlődését
megakadályozzuk : nem választhatnánk en-
nél czélhozvezttöbb utat.

Vegyük elöször is a dolgot tisztán phy-
siologiai szempontból. Minden értelmes or-
vos azt fogja mondani, hogy az emberi agy-
velő a 8-ik év elött rendesen kevéssé van
ann/ira kifejlődve, hogy megfeszitettebb szel-
lemi munkásságot saját kifejlődése s meg-
erősödése kára nélkül megbirhatna. Korábbi
megerőltetés tehát okvetlen az agyvelő ki-
képződésének megakadályoztatását s elsat-
nyulását vonja maga után, mely káros kö-
vetkezmény rendszerint nem is szokott el-
maradni.

Az ilyen idő előtti agymüködtetés a nemi
részek siettetett megerőtetéséhez volna ha-
sonlitható, söt tán még károsabb hatásu en-
nél ; s minthogy a nemi szervek az agygyal
a legszorosabb összeköttetésben vannak, az
eredmény is mindkét esetben hasonló. El-
gyengülése, elsatnyulása, elbetegesedése a
testnek és léleknek, szokott ugyanis követ-
kezménye lenni a természet ellen elkövetett
ezen bünnek.

Ha pedig a tapasztalásból származtatott
következtetések alapján ítéljük meg a dol-
got : ezek is tökéletesen a mondottakat erő-
sitik. — Nevelők, kiknek alkalmuk volt
gyermekek szellemi kiképzödését kiskoruk-
tól fogva azoknak érettebb évéig figyelem-
mel kisérhetni, egyet fognak velem érteni
abban, hogy átalában nem azon gyermekek
a legtehetségesebbek és legeszesebbek, kik
korán tanulni kezdtek, hanem azok, kik
mint jól felnőtt s erőteljes ifjonezok léptek
az iskolába.

Sok panaszt hallhatni a mai nemzedék
gyengesége, satnyasága felöl; s testi mun-
kásság hiányából származtatják azt, s a rosz-
nak testgyakorlatok, vivás stb. által igye-
keznek elejét venni.

Kétségkivül ezzel sokat segithetünk a
bajon, de ennek gyökere még mind nincs ki-
irtva, mert mi a természeti, testi erő s tevé-
kenység hiányának oka? A szellemi munká-
val való túlterhelés! — Hat óra az iskolá-
ban , három-négy az otthoni készületre; ehhez
még itt-ott több magán tanóra; egy óra
evésre, öltözködésre stb. számitva : mennyi
ideje marad a gyermeknek a szabadban
mozgásra? Semmi! —

Látom, mint vonogatja Boszankodva né-
mely olvasóm a vállát, s felkiált: „Könnyü
neked prédikálni! A papiron mindez igen
jónak látszik, de hát mi lesz igy a gyermek
szellemi neveléséből? A hetedik év betöl-
tése elött semmit se tanuljon a gyermek?
s még a hét év után is csak futkosson?
Hátra felé menne igy az emberiség, nem
előre, s utoljára megint oda jutnánk, hogy
semmi egyebet ne tudjunk, mint irni és ol-
vasni !'•'

Nem ugy kedves olvasó! Hogy kimon-
dott elvem valósittassék, épen nem szüksé-
séges a gyermekkel kevesebbet tanuitatni.

Megkísértem ezt bebizonyítani.
Az én kívánságom tehát ez : a hetedik

év elött — bezárólag — ne szorítsuk a gyer-
meket tanulásra; s még azután is, különö-
sen az első pár évben, ne halmozzuk tul
szellemi munkákkal, hanem hagyjunk nek
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időt a szabadban mozgásra, s egyéb test-
gyakorlásokra.

Vegyük fel ellenemben elöször azt : a
gyermek ötödik és hatodik évében megtanul
irni, olvasni, számot vetni, s képessé teszszük
őt az I. gymn. osztályba léphetni. (Itt főkép
a házi neveltetést kell értenünk, miután ily
korban nem léphetnek a gyermekek gymna-
siumba.) Ez nem fog minden megerőltetés
nélkül történni, mert — mint már mondot-
tuk — mind. a szellemi mind a testi fejlődés
szenvedni fog; de tegyük fel az esetet, hogy
a gyermek megbirja azt látszólag minden
hátrány nélkül. Mindenesetre a gyermekre
nézve a munka teherré fog válni, melyet
csak a büntetéstől való félelem miatt telje-
sit, s oly sokszor lerázza magáról, a mint
csak lehet; gyülölni kezdi a szellemi foglal-
kozást, s vele együtt tanitóját, a kiben csak
kínzóját látja. Ettől eltekintve azonban, a
gyermek tehát 7 éves korában gymnasiumi
tantárgyakra adatik. Tegyük fel, hogy szel-
lemi ereje ezen időelötti megerőltetés miatt
nem szenvedett, s az osztályokat szerencsésen
átfutotta, te-
hát 15 éves _^s__-^==^-
korában be-
végezte a
tanfolyamot,
s az életbe
kilép. t

Lássuk
most már az
én elvemet.

A gyer- ^
mek hét éves
kora előtt
semmit sem
tanul. — Az
agy e korban
már annyi-
ra kifejlett,
hogy magá-
nak jő kedve
a tanulásra.
— Minthogy
a léleknek
s zükséges
ére t t s é g e
megvan, a 8
éves gyer-
mekre nézve
csak játék
fog lenni az,
a mi az 5
évesnek el-
viselhetlen
teher vala, s
igy naponkinti 3—4 munkaóra mellett a 9-ik
év betöltése után elég érett fog lenni arra,
hogy gymnasiumi tanulmányokat lehessen
vele elövétetni.

A test e mellett a folytonos mozgás által
eléggé megedződött; a lélek is e könnyü
gyakorlatok mellett hasonlókép élénkült,
élesedett; a gyermek nem fél tanitójától,
mint kínzójától, hanem ugy szereti azt,
mint barátját. — Az alsóbb osztályokban
nem siettetjük, 4 év helyett 5-ig végzi be
azokat, és mint 15 éves ifju lép a felső osz-
tályokba.

Itt azt vetik szememre, hogy az első ily
korban már végzett. Igenis; de lássuk meg,
melyik részen van az előny?

Az első 15 éves korában végzett. Tehát
oly korban tanult, melyben — mint még tö-
kélete«en gyermek — a tanulás becsét nem
képes belátni, tehát csak gépszerüen, kény-
szerítve tanult, a mint kiskorától fogva
szokva volt. — A másik 15-ik éve betölté-
sével oly korba jutott, melyben az ember
rendesen kezd önmagáról gondolkodni; ter-
veket csinál jövőjére nézve. Az ifju belátja,

hogy nem tanítóinak, hanem magának ta
nul; tanul nem azért, mert kell,hanem mert
akar, és épen ezért kedvvel és észszel, azaz
gondolkodva.

Melyik tanult jobban, alaposabban, nem
nehéz elhatározni.

De menjünk tovább.
Bevégezvén az iskolákat, a két ifju az

életbe lép Folytatják tanulmányaikat fel-
sőbb tanintézetekben; ügyvéd, pap, müvész,
vagy akármi lesz, egyremegy. A ki 15 éves
korában végzett, örül, hogy megszabadult
az iskolától; tulajdonképen még gyermek,
ki mindent inkább ismer, mint a világot, de
a ki most a szabadságnak öntudatával bir.
Tanítóinak semmi köze hozzá; távozik a
szülői háztól, maga ura lesz. — Hogy fogja
szabadságát felhasználni? Mint rendesen a
hol hosszu elnyomatásra hirtelen felszaba-
dulás következik. A korlátlan ifju mellőz
mindent, a mi eddig szabad, s elkövet min-
dent, a mi eddig tiltva volt; annyival in-
kább, mert e korban már az ébredő férfiúi
ösztön is mintegy a kicsapongásokra ingerii.

Kölesd. (Tolnamegyében.) _ (Miskovszky Gy. rajza után.)

Az az egészség, a mi még az iskolából meg-
maradt, most a zabolátlan életmód által
végkép elvesztegettetik; a kevés tudomány
oly hamar, a mint csak lehet, feledékeny-
ségbe megy. Könyvet persze szándékosan
nem vesz kezébe, de a sör- és borkancsót
annál szorgalmasabban forgatja.

Lássuk most másik ifjonczunkat, ki 19
éves korában lép ki az iskolából. Ránézve
az iskola soha sem volt kényszer; az évek,
melyekben a gyermekből ifju lett, a szülök
és tanitók éber felügyelete alatt folytak le.
Kilépésekor az iskolából nem gyermeksze-
mekkel tekinti már az életet, ö is örül
szabadságának, mivel belátja, hogy közelg
az idő, melyben magának kell sorsát alakí-
tania, azért vigyáz magára.

De ezzel nem akarjuk az ifjui életkedv
minden nyilvánulásait elkárhoztatni. Ellen-
kezőleg azt mondjuk, hogy ne legyen az ifju
kezében az élet pohara bágyadt, színtelen,
hanem gyöngyözzék, habozzék az, ha mind-
járt tulhabzik is néha. De igen nagy ám a
különbség a vidám, gondtalan ifju élet és a
zabolátlan nyers érzéki élvek között; igen J

nagy a különbség, midőn a pohár vidám
baráti körben kering, hol a barát a barátsá-
gért iszik, vagy midőn dicsőségnek tartják,
ha minél több kábító italt tudunk felhajtani,
mignem végre az asztal alá bukunk.

Egy másik fontos körülmény az iskolá-
ból való kilépés után : a pályaválasztás. —
Tizenöt évvel az élet-ismeret sokkal cseké-
lyebb, semhogy a gyermek önállólag tudna
magának czélt tüzni ki, mely után teljes
biztossággal s erős akarattal törekedjék; a
hajlam egyik vagy másik pályához még
igen bizonytalan és ingadozó, és igy a fiu
— legtöbbször belső hajlam nélkül — a
szülők akarata szerint határozza el magát
e vagy ama pályára, a melyről csak évek
után győződik meg, hogy nem neki való. —
De a körülmények rendesen kényszeritik őt
azon megmaradni, a minek természetes kö-
vetkezése lesz aztán az elégedetlenség, az
elhibázott élet, minthogy nincs kedve, elő-
szeretete pályája iránt. — Ez is elkerültet-
hetik, ha a tanuló csak 19 éves korában
hagyja el az iskolát; ekkor már ö bizonyo-

san gondol-
kozott magá-
ról, s meg-
csinálta ter-
veit jövőjére
nézve; hajla-
mai kifejlőd-
tek, s bizo-
nyosan meg
tudja válasz-
tani a helyes
•életpályát.

Mi idáig
főképen csak
figyerme-
fcekröl szól-
tunk. Valaki
azt a kérdést
tehetné: „hát
& leányok ?
Vajjon ezek
is 19 éves ko-
rukban lép-
jenek-e ki az
iskolából?"

Nem, nyá-
jas olvasó, az
épen nem
szükséges.—
A leányok-
nak lénye-
gesen keve-
sebbet kell
tanulniok,

latin, felsőbbmint a férfiaknak. Görög,
mathematika itt elesnek, s ez által a tanfo-
lyam lényegesen megrövidül. Ha a leányka
a 7-ik évtől a 9-ig megkapja az elsö okta-
tást, és azután megy egy 6 éves tanfo-
lyamra : ez tökéletesen elég, és ez esetben
15 éves korában lép ki a nevelő-intézetből,
s még ezután elég ideje marad a sovárgva
várt bálokat s társaságokat látogatni; vala-
mint otthon a háztartásba beletanulni, hogy
20 éves korában — ha ugy hozza a sors —
önálló háztartást tudjon vezetni.

Fel nem nőtt s éretlen ifjonczokban, kik
máris a bálokban szerepelnek, s a felnőtteket
akaczérkodásban s kotnyeleskedésben felül-
múlni igyekeznek, kik az obligát thea-társa-
ságokban Garibaldiról s Napóleonról fecseg-
nek : saját szüleik által fojtatnak el erősza-
kosan a kedély nemesebb csirái; oly leá-
nyok pedig, kik 16 éves korukban férjhez
mennek, nem csuda, ha szerencsétleneknek
érzik magukat, midőn a házas életben nem
az álmodott paradicsomot, hanem a komoly
valót látják maguk előtt, melynek ily kor-
ban megfelelni teljesen képtelenek.
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Tehát a leányok nevelésében is bebizo
nyodik kimondott elvünk, hogy t. i. a gyer-
mekeket ne mint melegházi növényeket
siettessük kifejlődni, hanem engedjük meg a
természetnek is a maga részét a nevelés
munkájában.

Szomoritó egyébiránt azon nyilatkozat,
melyet — fájdalom — igen sokszor lehet hal-
lani : „Nem is annyira tanulás végett kül-
döm én be a gyermeket, mint inkább azért,
hogy távol legyen a háztól; nem tudom, mit
csináljak vele, sok galibát okoz."

Nem érzitek-e, hogy ez által saját sziv-
telenségteket, s nevelési képtelenségteket
áruljátok el ? Ha a szülök nem tudnak gyer-
mekeikkel mit csinálni, hát más ki tudjon ?

Azért ismételjük még egyszer :
Bét év elött semmi oktatás; kilencz év

elött semmi komoly tanulmány.
(Folytatá!* kSvetkesik.)

Az itteni lakosok legtöbbnyire szántóvető
gazdák és szőlőmüvelők. Hegyeik jó veres bort
teremnek, mely a szekszárdival bátran kiállja a
versenyt, s gyakran szekszárdi bor helyett jön ke-
reskedésbe.

Megemlitendők itt az ugynevezett basa-dom-
bok, melyek e vidéken szétszórva láthatók.

Ezek pyramis alaku, 30—40 lábnyi magas
dombok, melyek — miután az egész vidék be-
látására jól kiválasztott, emelkedettebb helye-
ket foglalnak el — a hajdani háboruj időkben,
különösen a törökök alatt, hihetőleg őrhelyekül
szolgáltak.

A kölesdi népviselet tökéletesen magyaros
szabásu és igen szép, kivált az asszonyoké; a le-
ányok piros ruhát, piros harisnyát és hajba font
piros pántlikát, — fekete selyetnkötővel és fe-
kete nyakkendővel viselnek, és pártájukat kivált
ünnepnapokon virágokkal ékesitik.

A férfiak öltözete sötétkék szinü és zsinóro-
zott magyar szabásu.

Munkás, rendszerető, és istenfélő nép, a mi-
ért is átalában jó módú emberek. M. V.

czikkeiken ; az utczagyermekek a kevésbbé elŐvi-
gyázó nagy számu vidékiek zsebkendőin akarták
vetélkedve bebizonyitani ügyességöket; mig szé-
paink nemes versenyre kelve, minél magyarabb
öltözetben óhajtottak megjelenni a lövöldéi és
császárfürdői bálokon; volt kocsiverseny, ló-
verseny is; de a mi a fővárosban legnagyobb
élénkséget keltett, kétségkivül a dunai csónakver-
seny volt.

Junius 6-ikán délután a feldunasorra özönlött
a két főváros minden mozogható lakója,sa kiván-
csi néptömeg hosszu széles sorban állta végig a
pesti és budai partokat. Könnyü vérü ifjak s ifju
természetü öregek, megmászva a budai meredek
hegyoldalt, egész a bástyák tövébe telepedtek;
még a tud. akadémia is, félretéve a tudományok
nehéz talárját, könnyü ünnepi köntöst vett ma-
gára, s ülését másnapra halasztva, tagjait az uj
palota egyik kisebb termébe hivta meg a verseny
szemlélésére.

Ezalatt a lánczhid mellett a nemzeti szinü
zászlókkal diszitett két gőzhajónak ülőhelyekké
alakitott födélzetén helyet foglalt a diszes közön-
ség, s a fölváltva játszó két katonabanda egy-egy

Kölesd.
(Tolnamegyében.)

Kölesd mezőváros Tolnamegyében, Bony-
hádtól északra, ettől 3 mérföldnyi távolságra
fekszik. Mintegy 2000 lakossal bir, kik II. József
császár alatt Würtembergből telepedtek ide; de
azóta mind nyelvre, mind viseletre nézve tökéle-
tesen megmagyarosodtak. A lakosság nagyobb
része református vallásu, de vannak katholikusok
és evangelikusok is. A katholikueoknak van itt
«gy ujdonan épült templomuk, melyet a helybeli
földesur, Apponyi gróf épittetett.

A ref. egyház igen egyszerü stylben van
épitve, és a mint egy ajtó feletti felírásból kive-
hető, Józeef császár idejében készült. A felírás,
mely kőbe van vésve, igy hangzik :

D • O . M . s .
IMPERATORE : IOSEPHO II

PRINCIPE TOLERANTE
PIO : PELICE : AVGVSTO

EXSTRVXIT
COMMVNIT : HELV : CONF : ADDICTA

IN Oppido KÖLESD
ANN : MDCCLXXXVIII.

A pesti csónakverseny,

A pesti csónakverseny.
„Tengerre magyar, el a tengerhez!" kezdé

czikkét egy hires hirlapiró egykor.-„El a Duná-
hoz!" volt junius 6-ikán Pesten a jelszó. S a vén
Duna talán rég idők óta ekkor czipelte legma-
gyarabb hajóit agg vállain; ekkor rendezte a
buda-pesti hajósegylet, — a magyar tengerészet-
nek ez egyetlen ki* jelképezője, — versenyét a
Dunán.

Alig pár éve, hogy e kis egylet, inkább fér-
fias időtöltés kedveért alakult; de hogy nem ma-
radt meg pusztán a mulatság mellett, s hogy ma-
gasabb czélok felé tör:mutatja e hó elején történt
intézkedése, mely szerint a várossal karöltve a
Dunán mentőcsónakok állítását határozta el, s ez
által a vizbeeső szerencsétlenek érdekében már
régóta mélyen érzett hiányon segitett.

De térjünk át az egylet által rendezett ver-
senyre, melyet ez alkalommal képben is bemu-
tatni óhajtottunk.

PeBt legélénkebb napjait a versenyek idő-
szakában éli, és az elmult hét valódi versenyek
hete volt. A vásáron a kereskedők egymással ver-
senyezve siettek minél drágábban tuladni áru-

! magyar dallal iparkodott elűzni a hosszan vára-
kozók unalmát. Végre háromnegyed hétkor a,
Margitsziget fokán megdördült az ágyu, a verseny
kezdetét hirdetve, s a pesti parton történt máso-
dik lövésre minden szem, minden távcső a sziget
felé irányult, honnan két csónakot látott majd
mindig egyirányban közelíteni, mig egy harmadik,
a tolnai hajós-egylet csónaka, kettétört evezővel
hátramaradt. A két csónak a budapesti hajósegy-
let „Szent Margit"-ja, s a pozsonyi hajósegylet
„Blanká"-ja volt, melyek közöl a budapesti hajóg
egylet által dijul kitüzött 200 ft. értékü serleget
ez utóbbi nyerte el. A győztes sajka kormányzója
Wenkheim-Csindery Béla báró, evezői pedig gr. *
Teleki Ede, gr. Dessewffy Aurél, gr. Wenkheim
Frigyes és gr. Zichy Sándor Toltak.

Ezután történt talán az egész verseny leg-
szebb jelenete. Egy bátor uszó tünt föl •
Duna közepén, egyik kezében a nap fényétől
villogó kardot, a másikban egy nemzeti szinü zász-
lót magasan tartva, s a közönség zajos üdvözlése
mellett nagy távolságon át taposta a vizet, anél-
kül, hogy a zászló abba ért volna, mig végre jóval
a lánczhidon alól ezállott be az őt kisérő sajkába.

, A Waldstein Széchenyi-díjért, mely egy tiv-
I csőből állott, három sajka, u. m. » budapesti ha-.



jósegylet ,/Waterlily '-je, egy pesti társasági
„Fantasy" nevü sajkája, és gr. Széchenyi Ödön
„Sytnpathy" nevü csónaka pályázott. Győztes a
„Waterlily" volt, kormányozva gr. Sztáray Já-
nos, evezve gr. Festetich Pál és gr. Károlyi Gyula
által. E versenyben a „Sympathy" a„Waterlily"-
nek négy, a ,,Fantasy"-nak, mely legutolsó érke-
zett be, két hajóhosszíit adott előre.

Az asszonyságok diját, egy 100 ft. értékü
ezüst szelenczét, négy sajka közöl Birly István
„Willis"-e nyerte; kormányosa Kéve József, eve-
zői Rosti Pál és Birly István voltak.

Érdekes volt a Sandolin- verseny is, midőn
öt lélekvesztőn, ugyanannyi ember, kezökben egy
szál kettős lapátu evezővel, mint megannyi vizi pók
repült a viz tükörén. A három aranyból álló első
dijat egy molnár nyerte, ki a Margitszigettől az
egy angol mérföldnyi vizi utat lélekvesztőjén
állva tette meg.

Végül jött a molnár., halász- és révész-
verseny, melynél az első dij 15 arany volt. Nyer
tes a dunagőzhajózási társulat legénysége volt,
egy dalmata, Francesco Antonelli kormánya alatt.

Esti 8 órakor a vár fokán még egyszer meg-
dordültek az ágyuk, a verseny véget ért s a szép
csöndes alkonyon a lánczhidon át tolongva tért
haza a roppant számu közönség, sokáig kedvesen
emlékezve vissza e napra. **

A légy.
Közli Dr. Bardócz Lajos.

(Folytatás.)

II.
Minthogy a legyek, főleg nyáron át, mind az

embert, mind házi állatainkat nagy mértékben há-
borgatják és kínozzák, joggal várhatja olvasóm,
hogy e helyen egyet mást e baj enyhitésére vonat-
kozólag is előadjak.

E tekintetben részint hárító szerek, hogy a
legyek tulságosan el ne szaporodjanak, részint
pusztitó szerek rendkivüli nagy számmal vannak.
A háritó szerekközött az előkelőbbek következők.
Nappal az ablakok a lakás azon részén, hová
nap hosszasabb ideig gut, vagy zárva tartassanak,
vagy, mi még czélszerübb, szúnyog-hálóval vo-
nassanak be, és a hol csak megtörténhetik, minden
ételnemü gondosan eltávolittassék, vagy legalább
elzárassék. Ezáltal legalább annyi lesz elérve,
hogy nem telik minden szobánk tele ezen alkal-
matlan rovarokkal, és kipusztitásuk nem válik le-
hetlenné. —A légvonat szintén alkalmas szer arra
hogy a legyeket, legalább nagy részben szobáink-
ból kitakarítsuk. Reggel, vagy azon időben, mi-
dőn ezen állatok terhünkre kezdenek lenni, ajtót
ablakot ki kell nyitnunk. A légvonat azokat, me-
lyek mozgásban vannak, magával együtt kiviszi,
a többit pedig legalább nagy részben egy kendő-
vel vagy máa czélszerü eszközzel magunk is ki-
hajthatjuk. — Azon háritó szer, melyet magam
alkalmazok, következő. Az ablakokra nagyon
ritka flórral bevont ráma van alkalmazva, ugy
hogy az ablakszárnyakat tetszés szerint nyitva
tarthatom, anélkül hogy a legyek a szobába bejö-
hetnének. A legyeket, ha azok az ajtón, ki és be-
járás alkalmával begyülnek, vagy kihajtom, vagy
egy légyütövel agyonverem. A kihajtást ugy gya-
korlom, hogy minden ablakot elsötétítek, kivéve
egynek felét vagy egy negyed részét, mely nyitva
van. Ekkor a legyeket felverem és a világos ab-
laknyilás felé hajtom, melyek a sötétből örömest
a világosság felé vonulnak és az ablaknyiláson
kitakarodnak. Rendszerint azonban, minthogy sok
légy a szobámba nem jöhet, a benne alkalmatlan-
kodókat légyütővel szoktam agyonverni. Ez egy
pálczára alkalmazott bőrdarabból áll, mely hogy
ez ütés vele annál biztosabb legyen, rosta mód-
jára van kilyuggatva. Ezen alakjában tudniillik
használat alkalmával nem eszközöl olyan légsü
rüdést, mely a legyet elriaszsza. Hogy pedig az em-
ber a legyeket egyenkint ne vadászsza, az is czél-
szerü, ha a szoba különböző részeiben, főleg a nap
által sütött helyeken egy egy édességgel bevon
táblát tesz, és a legyeket azokon összegyűltei
veri agyon. Ezen eljárás annálfogva is ajánlatos
hogy nála a falak és butorok nem piazkoltatnak
be, mint az előbbeni esetben; és az eljárás is rö-
videbb.

A légypusztitó szerek oly nagy számmá
vannak, hogy alig volna az ember képe
azokat mind elősorolni. Vannak légyfogó é
légyölő eszközök. A fogásra szolgáló igen egy
ezerü eszköz a légypohár. Ez egy közönséges po
hárból áll, melyre egy papirosból vagy fatáblács
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kából készült fedő van alkalmazva. A fedő köze-
pén egy akkora lyuk van, melyen a légy be tud
menni. A pohár félig tejjel, sörrel, vagy czukros
vizzel töltetik meg és oly helyre tétetik, hol a le
gyek nagyon járnak. Ezek finom szagló tehetsé-
rök által csakhamar felfedezik az étket és csapa-
!onkint sietnek feléje, a lyukon egyenkint bel uj-
ak és a foly-ulékba belehuilanaW. Amily könnyü
, bemenetel, oly nehéz a kiszabadulás. Száz közöl
,lig sikerül egynek az elillaná*.

Egy másik szintén nagyon egyszerü készüle-
tet Villáin szerkesztett és következő. Egy deszka,
mely egy láb hosszúsággal és 6 hüvelyk szélesség-
gel bir, függélyes irán> ban valamely tárgyra, pél-
íául egy asztalra erősittetik. Ennek alsó végére
bőr- vagy vászonsarokkal egy másik, hasonló
nagyságu deszka illeeztetik, oly módon, hogy a
két "deszka egymásra jól reá fekügyjék, könnyen
nyíljék és záródjék. A két deszka, egymással
szemközt ál.ó oldalán, valamely sürü édes folya-
dékkal vagy mézzel bekenetik és magára hagya-
tik. Ha a legyek a deszkalapokat megszállottak,
a kerület mozgatható ré?ze a másikra hirtelen
rácsapatik, mi legczélszerübben egy a mozgatható
deszkára alkalmazott zsineg megrántása által tör-
ténh :tik. Az emlitett két készületet az iderajzolt
kép mutatja.

A legyeket lépves-zővel is czélszerűen lehet
összefogdosni. A legegyszerűbb készület az, ha egy
nagy burgonyát két felé vádunk és az egyes dara-
boknak domború oldalaiba lépvesszőket szúrunk.
E<*y fél burgonyába 5 - 6 vesszőt lehet szurni, és
ily készületet tetszés szerinti számmal lehet a
szoba különböző részeiben felállítani. A lép leg-
egyszerűbb készitése következő. Egy font gyanta
(ooluphonium), hat lat szörp és hat lat lenolaj
(lehet fa- vagy lámpaolaj is) kásává főzetik és
azzal a lépvesszők bemázoltatnak. Vesszők he-
lyett pálezácskákat is lehet használni.

Köztudomás szerint légyvizek is számosan
léteznek, de minthogy ezek többnyíre mirenyfar-
talmuak, háztartásoknál veszély nélkül nem igen
alkalmazhatók. Ugyanez áll a már több államban
eltiltott légypapirosra nézve is. Ellenben a kö-
vetkező légyviz mindenki által, minden háztar-
tásnál veszély nélkül használható.

4 lat finomra ráspolyozott keeerfa (quassiafa)
és 2 lat darabosan tort hosszubora fél meszely
vizzel leöntetik, és addig főzetik, mig a viz felé-
nyíre leapad. Ezen lefőzet lenrongyon átszüretik
és egy lat közönséges szörppel megéde?ittetik.—
Ebböl használat alkalmával nagyon kis mennyi-
ség egy lapos tányérra öntetik, melybe elébb ezu-
korral nagyon finomul behintett goromba itatós
papírdarabot tettünk. Ezután csak arra kell
ügyelnünk, hogy apapiros folytonosan nedvesen
tartassék.

A nyilvános lapokban „légyszén" név alatt
gyakran egy légypusztitó szer hirdettetik, mely
mint a hirdetmény megjegyzi, ,,az emberre nézve
egészen ártalmatlan." Feltalálója bizonyos Du-
boc Francziaországban. Reissner dessaui egész-
ségügyi ülnök ezen szert megvizsgálta (Archív
der Pharmacie. 2-te^ Reihe. LXIV, 116.) és ugy
találta, hogy az fehér mirenyből áll, mely kevés
czukorral és szénnel van elegyítve. Ezen szer te-
hát minden „ártalmatlansága" daczára is veszé-
lyes méreg, mi mind az emberre mint a házi allé-
tokra nézve nagyon ártalmas.

Helyette Villáin Rheimsban (Journal de
chim. méd. 1853) következő ártalmatlan szert
ajánl. Egy rész czukor két rész alkoholban felol-
vasztandó. Az alkohol meggyujtatik, és addig
hagyatik égni, míg felényire leapad. E folyadék-
bóf 4 kanállal egy lapos tányérra öntetik. A le-
gyek ezen édességet felkeresik, belőle isznak, töle
megrészegednek és elhullnak. _

Nemcsak magunkat, hanem szegény házi al-
latainkat is védenünk kell a legyek megtámadásai
ellen, és ezt annálinkább : mert azokat a csípő
legyek bántják, melyektől a szegény lovak és
szarvasmarhák me'eg nyári napokon épen nem
nyughatnak, holott a szobalegyek csipé'sel sem
minket sem házi állatainkat nem háborgatják. A
legzsirosabb legelők, melyen marháinknak húsban
és°kövérségben kellene gyarapodniuk, nem tehe-
tik meg kellő hatásukat, mert a tolakodó legyék
által annyira kinoztatnak, hogy majdnem több
gondot kell arra forditanak, hogy ezen alkalmat-
lan férgeket magukról elhárítsák, mint az evésre.
De még az igába fogott állatok sem mentek a kiáll-
hatlan vendégektől, sőt azok által annyira kinoz-
tatnak, hogy talán inkább kifáradna* a legyék
utáni kapkodásban mint az igahuzásban.

Egy katonatiszt, — irják a nyilvános
lapok, — több év óta egy csalhatlan szert

használt a végre, hogy lova füleiről a legye-
ket, szúnyogokat stb. elhárítsa. — Ez abból áll,
hogy a ló fülei hegyét kevés májzsirral (La-
berthran) megkeni. Ezen zsir szaga a legyekre
nézve oly kiállhatlan, hogy a légy, ha a lóra száll
is azonnal visszatér. E szert egyszerűségénél fogva
is meg lehetne próbálni.

Sokan a szarvasmarhákra nézve következő
szert találtak czélszerünek. Májszin aloe (Leber-
aloe,) keserugorka (Coloquinte), ökörepe, és töm-
jén öaszefőzetik, és az ekként nyert kenőcscs-?l a
marha azon részei, melyeket a legyek leginkább
bántanak, bekenetnek. — Mások meg a következő
szert ajánlják : u. m. beléndek, nyirvesszö-hegy,
fokhagyma, töklevél, kenderlevél, bodzagaly, bo-
rostyán, kőolaj, dohány, diófalevél, üröm, keserfa
(quassia), keserugorka, ökörepö és tömjén kevéa
olajjal és eczettel elegyítve összefőzetik és a
lefőzettel a legyék által bántott helyek beke-
netnek.

Még egyszer a legyek elháritására. Egy fa-
zékba májusi vagy hí ez nincs, má9 vaj tétetik, a
fazék jól beköttotik és a napra tétetik ki. A vaj
szénaka-zálásig vagy aratásig meglehetősen meg-
savanyodik és megszagosodik. Ha ezen szerrel a
lovak hámját vagy magukat a lovakat itt-ott be-
kenik, főleg azon helyeken, hová a bögölyök és
legyek megtelepedni szeretnek, ezek, ha az állatra
szállnak i.», mihelyt a szagot megérzik, azonnal
visszafordulnak; minthogy a vaj éles bűzét ki nem
állhatják. — Mások meg az ürmöt használják,
melyet vizben áztatnak és annak levével a lovakat
vagy azoi£ szerszámát bekenik. Mondják, hogy a
legyek ezen szagot sem állhatják ki.

A borostyánolajt szintén igen hathatós szer-
nek tartják a legyek ellen, melynek szagát ki nem
állhatják. Genfben a mészárosok, ezen szerrel vé-
dik boltjaikat a legyek ellen, oly módon, hogy az
ajtó és ablaktokokat ezen olajjal kenik be.

(Vége következik.)

Föld-értékesités.
A hegyes, de még inkább a lapályos vidé-

keknek, melyek csekély és keskeny medrü, vagy
kígyózó folyótól haeittatcak :a február és mártiuei
hónapok a legveszedelmesebbek; mert akkor az
ily folyó a nagy esőzések, vagy a mindinkább ol-
vadó hó és jégtől annyira megdagad, hogy a
gyenge töltést átszakitva, a közelében Jevő mé-
lyebb fekvésű helységet vagy várost a legjobb
vetésű földekkel több lábnyira elborítja és a gazda
reményét megsemmísiti.

Nehány hét után a víz lassan-lassan a bekö-
vetkező meleg napok alatt, részint a földbe beszi-
várogván, továbbá a folyam medrébe visszafoly-
ván, némely földeknek ugyan nem igen ártott, de
a völgyes helyekről a viz a mederbe vissza nem
folyhatván, egész tavat képez, a vetést eltakarva,
csak sást és nádas növényzetet termeszt.

íly esetben a lecsapolás (irrigato) által te-
hető az ismét haszonvehetővé; — ekkor tekintettel
legyünk arra, hogy az igy lefolyandó, a lecsapoló
árkok által a folyóba vezetendő vízmennyiség ott
megszorulva, uj veszedelmet ne hozzon; — miért
távolitsuk el a viz folyását akadályozó tárgyakat,
u. m. fagyökereket, vizi növényeket; szabályozzuk
a folyót, ássuk le a partot, tisztítsuk a folyó
medrét.

Folyóinkban legyen minél kevesebb, vagy
épen semmi malom, mert ezek nemcsak a viz folyá-
sát akadályozzák és igy idővel homokzátonyok
képezését segitik elő, hanem némileg a gazdára
nézve is tarosak.

A malom hiányában szenvedő falvak gazdái
elveszik termésöket a közel vizi malomra, hogy
gabonájukat megőröltessék; oda érve, kénytele-
nek hallani, hogy más búzája van a garaton. Mi
te ők legyenek? Bevárják, mig a sor rájok kerül;
addig is neki adják magukat az áldott heverés-
nek; van bor, akad kártya is, és kész az eszem-
iszom; olykor véres fej. Nagy sokára (gyakran
egy-két hét után) meg van őrölve gabnájuk; föl-
rakodnak és a pih'nt lovakon talán még mámoros
fővel haza hajtanak.

íly „heverd el" napok akadnak egy évbeiv
többször is, és ha nehányszor a könnyü s édes na-
pokat megideltük, gyakrabban óhajtjuk az ilye-
neket és lehet, hogy igy hozzájuk szokván, e
szokás második természetünkké fajulhat, mely ép
ugy anyagi, mint szellemi jóllétünknek kárára
van. Ezért czélszerü és üávöa volna elegendő gőz-
malmok alapítása, de olyanoké, hol a gazda egész-
séges búzája helyett nem dohos, hanem jó egész-
séges lisztet kapna.

Ha tehát a vizerők alkalmazását — némely

I I I

miiipari ágakat a hely viszonyokhoz képest kivéve
mellőzzük, az előbb mondott hátrányokon

némileg már segiténk. — Voltak országok, hol a
vizáradások megszüntetése végett a vizi malmo-
kat megvették, leromboltatták és helyökbe gőz-
malmokat állító társaságok alakulását előnyös
föltételek által elősegítették.

Igy Anglia volt ez ea ;m3 valósításának szín-
helye, mely csakhamar bsbizonyitá sikerét; mert
a vizáradások mindinkább kevessdtek és a gazda
jóllétérc sok kárnak is eleje vétetett.

Nagy esőzések, vagy pedig kisebb áradások
által sok kárt szenvedett egyes gazdák, különösen
folyam partján levő rétjeiben a fü nyáron kékes
és télen sárga szinü (savanyu) és a mirha egész-
ségére káros hatásu.

Hogy a rétet e bajtól megmintsük és róla ne-
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szitése hazánkban nem divatozik, de c?ak legyen,
ki azokat felhasználja, azok előállitására is akad-
nak ez országban elég ügyes kézmivesek, kik a
némethoni árak szerint azok ezerét a gazda-
közönségnek kézbesitik.

Vannak más vizvezető árkok is, melyek gya-
kori javitásnak vannak alávetve, miért a gaz-
d b h á á k

j
daemberre hátrányosak,
vezetik le oly gyorsan és

továbbá a vizet nem
kiadások az alagcsö-

vezetéhez aránylag többre rugnak.
Készitésök következő: 4 — 6 láb mély, 18 — 24

hüvelyk széles árok, melybe kődarabok és rőzse
jő, és ezekre föld hányatik.

Gyakran az eset fordulhat elő, hogy minden
alagcsövezés-rakás daczára is, némely helyekről a
viz nem vezethető le; enoek oka abban rejlik,
hogy a felső talaj alatt tőzeg (Torf) van, mely

csak jó szénát, hanem talán még jó buzát is nyer- j hely feladandó és a tőzeg eltávolitandó, a gödör
v,o<.aKni, «, „ir,„„<,n..,.„„'„, /n„„: T^::„:„„„\ I a ] j a kövekkel betöltendő, mely fölé azután jó föld

rakassék.
Lehetnek helyek, honnan a viz sem lecsa-

poló árkok, som padig alagcsövezéssel tökélete-
sen le nem vezethelő. mivel ott például forrás van
van; ily esetben az észszerü gazdának földje
pénzértékét nem lehet hevertetni hanam azt ka-
matozóvá illetőleg jövedelmezővé habár nem is
közvetlenül, de közvetve még is tennie kell, mi
végből a halastavak létesitését következő helyvi-
szonyokn-ll alkalmazni eine mulaszsza :

1) Hí tavak léteznek, melyeknek jókarban-
tartása csak mellék-foglalatosság és kevés költ
seggel jár.

2) Ha a tótelek sem termő rétté, annál ke
vésbbé szántófölddé nem változtatható.

3) Végre ha közelben nagy városok vannak
és ezekbe í a halnak nagy a kelendősége.

Uj halastavak létesítése csak kedvező hely-
viszonyok közt lehető és pedig: ahalak nagy ara,
és a halastavak kezelésére forditandó csekély költ-
ség mellett.

Különbsn a jelenlegi gazdálkodási rendszer-
nek mindan gazdaságban ugy kellene beosztva
lenni: hogy ha egyis ágában szenvedne a gazda,
az a másik ágából kárpótolva lenne, ha t. i. ezt
is kedvezőtlen időjárás meg nem semmisité.

Ezek folytán a halastavakat csak msllék-jó-
vedelmeknek keil tekintenünk, jóllehet közvetve
azok haszna nagyobb, mint közvetlenül.

Gazdasági szempontból a rétmivelés egyik
főczélja az, hogy a rétről a lehető legtöbb és leg-
jobb szénatermést nyerjük, mely által a marhate-
nyéaztésre szükaágas takarmány megszerzése és
ezáltal a szántóföldek trágyázása és a gabnater-
més is tetemesen elősegittetik; mivégbSl mester-
séges öntözési midor elkerülhetlenül szükséges,
mert enélkül a halastavak a czélnak fikéletesen

hessünk, az alagcsövezést (Drainage, Draairen)
alkalmazzuk, oly módon, hogy többen összcállva
társalatot képezzenek, s az ily vizenyős földeket
alagcső hálózattal ellássák.

Már a rómiiak idejében divatozott a föld-
alatti vízelvezetés cserép-esővekkel; Sveiczban

. pedig a 19-dik száiad elején; de különösen
Skótzia az alagcsövezés valódi hazája, hol a mo-
csáros földek a legjobb gaboaatermőkké változ-
tattak csupáa ez egyszarü agyagcsövek alkalma-
zása által.

Okai igen egyszerüek : a talaj fölösleges vi-
zét mint szivacs veszi m igába és 3 óra alatt any-
nyit vezst el, mint más állapotban 3 hét alatt,
miáltal az melegebbé tétetve, trágyát kímélünk
meg; mart a növények mindenfelé kiágazván, a
földből táplálékot szivhatnak. — Továbbá köny-
nyiti a marhának a munkát. A vizárkok fölösle-
gesek lesznek, miáltal földet gazdálkodtunk meg.

Sőt nemcsak a vizes talajú földek tétetnek
vizmentessá, hanam a száraz fold ik is szárazság-
ban, a mir leszivárgott vizet a felső száradt ta-
lajba könnyen vezetik és msgiedvesitik, miért
is, az alagcsövazetek huzamosb ideig birnak
nedvességgel, mint a máskülönben nedvesek és
nem alagcsövezettek.

Mennyi valóság rejlik ezekben, és mégis ké-
telkedünk, hogy azon agyagból készitett ea ki-
égetett csövek ennyire javítsák a talajt. Ha hitet-
len Tamis nevet nem akarunk magunknak kivivni
és van annyi forgótőkénk, hogy vizenyős talajú föl-
deinken , alagcsövezést alkalmizhatunk, annak
sikerességéről mir az első évbsn msggyőződünk;
mivel a; ráköltött összeg kétszerezve lesz megte-
ritve. És ha egyszer alagcsövezve van valamely
föld, ott 20—30 évb-:;ii fordul elő csekély javitás,
mit arról ismerni m°g : hogy a javítandó helyen
huzamosb ideig vizst látuak, mely hely azonnal
felásandó, és ha talán a C3Övek likacsai bedugul-
tak, ujakkal kicserélendők.

Agyagos talajnál az alagcsövek hatása még
csak a második évben vahető észre.

Magából következik, hogy az alagcsövezés
csak tagositott birtokoknál alkalmazható, hol egyes
birtokosok mintegy társulattá alakulva, a csöveket,
melyek 1 láb hosszúak, megszereznék és a talaj
minőségéhei mérve 3—6 láb mélységü 12 —15
hüvelyk széles árkokba nyilasokkal szorosan egy-
másmellé rakatnák és pedig oly módon : hogy
ezen árkok eséssel bírjanak és 5—10 öl távolban
legyenek egymástól, melyek a beszivottvizet egy
fő levezető árokba és innen közel folyóba vezetik.

E kivitel oly egyszerü, hogy azt minden
gazda, szolgáival, dologtalan időben elkészíttet-
heti, ha nem is egyszerre, de részenkint. Szilárd
akarat majd kivivja azt, hogy az egy tagban levő
földeink alagcsövezve lesznek és az ezelőtt vize-
nyős igen keveset vagy csak savanyu füvet termő
föld értéke emelve lesz.

Az angol kormány 1846-ban, Anglia, Skótzia
és Irland azon gazdái számára, kik földjeiket
alagcsövezésssel látták el, 30 millió ftot előlege-
zett. Egyéb államok kormányai is tevék ezt:
hogy ily előlegezés által ösztönözze a földmive-
seket, földeiket aranybányává változtatni; — és
nem csalódtak, mert mint már előbb is emlitém,
az alagcsövezés költségeit kétszerezve, három-
szorozva fizette vissza.

Mi az alagcsövezéshez szükséges csövek árát
illeti, az a vastagsághoz képest különböző; —
igy Némsthonban 1 láb hosszu 1000 darab 10 fr...

hozzá végre a jelen körülményekhez megkiván-
tató, s5t életszükséggé vált gazdálkodási módhoz :
a földnemesitéshez; mivel mindaddig, mig gyár-
ipar hazánkban létre nem jő, egyedüli kereset-for-
rása : termi földe. D. . . Mihály.

meg nem felelnek.

igy 1000 darab 10 ft.,
tehát egy hold körülbelől 10-20 ftba jő. Ezen
kiadás soknak tetszik; de tekintetbe véve azt •
hogy íly kiadás 30-40 évben csak egyszer tör-
ténik, és az alagcsövezési költségek már az első
évbm kétszerezve lesznek, bátran hozzáfogha-
tunk, a haszon bizonyos.

Az alagcsövezéshez megkivántató csövek ké-

Ily öntözés e szabályon alapul: Vezessünk jó
termő vizet (szerves tartalmút) a rét legmagasabb
pontjára, onnan czélszerűen mindenfelé; a be nem
snvárgott vizet pedig a legmélyebb m fekvő helyre.

Ha e szabályt követjük, nemcsak száraz ré-
tek öntözhetők vagy is trágyázhatok, hanem ned-
ves (savanyu) rétek a növényéletre káros hatásu
posvány-viztől a fris viz beszivárgása által meg-
menthetők.

E czél akkor éretik el, ha a tógátak és zsi-
lipik ugy rendeztetnek bs, hogy a tóba folyó viz
a haltenyésztéshez szükséges vizen felül megtor-
lódván, onnan a szabályos vízmagasságban emel-
tyű kapus zsilipek segélyével a fővizvezető ár-
kokba jut; inaen pedig másodrendű szétágazó ár-
kokon a rét lejtős részén czélszerűen szétvezette
tik. A be nem szivárgott viz ezután a völgyben
a tó lecsapoló árkában ismét lefolyik; mely egy-
ezersmiad a rétek főlefolyó árka. E szerint a fön-
nebbi szabálynak megfeleltünk volna; de az óva-
tos földmivest n?m elégité ki, mivel tudja, hogy-
ha a rétöntözés ideje beköszöit, unly április hó
közepétől egész május hó közepéig, továbbá a
szénagyüjtés után (julius hóban,) végre oktober
közepétől november hó közepéig őt cserbenhagy-
hatná, holott a szénatermés a vizet épen ekkor,
leginkább igényli; mi végből a halastavak beren-
dezésénél erre tekintettel kell lennünk.

A fónnebbieket figyelemmel kisérvén, egy té-
tel hiányát veszszük é<zre,mely afőkérdés szokott
lenni, t. i. a kiadás. E főkérdésre egyenesen és rö-
viden felelni csak annyit lehet, hogy az a hely-
viszonyoktól függ ; de mi a czélszerü rétöntözés
által eléretett, az a szénaterméskor bebizonyul,
iogyaz az előbbinél '/,-del szaporodott.

Hogy az elősorolt intézkedések életbslápte-
tésén^k ideje már hazinkban is bekövetkezett,
arról a még mindig divatos régi gazdálkodási
rendszer eredménye elég bizonyiték; fogjunk

Uj jeles malomkövek.
Sáros-Patakról ugy értesülünk, hogy vidékén

legujabban egy hasonlíthatatlan szépségü kova-
faj fedeztetett fel, melynél malomkőnek tökélete-
sebbet mai napig a világ még nem mutathat fel.

Ez fehér-kékes, tiszta, száraz, lépes, ritkás,
kevésbbé kemény, mint az eddig malomköveknek
használt vadkemény kovák, de élesebb s köny-
nyebben faragható, kevesebb szerszámot ront,
élét átalános porozitásánál és lépességénéi fogva
mégis tovább megtartja, a kevésbbé kitanult
molnár is könnyen bánhat vele. Főtulajdona, mely
által az eddigi kovamalomköveket felülmulja az,
hogy nem csupán száraz őrlésre alkalmas, mint
amazok, hanem nedvesített őrlésnél is az élét 8 —
10 nap megtartja; ugyanazon gabonából sima őr-
lésnél is szebb lisztéi őröl, mint bármely más kő,
győzősebb, többet őröl, a zsákot tele adja; rozs-
őrlésre is, melyhez még e mai napig alkalmas
malomkő nincsen felfedezve, ez már több kíván-
nivalót nem hagy fenn. Nem csupán gőz- vagy
műmalmokra, hanem mindenféle vizi-, szél- és
száraz-malmokra alkalmas; különösen szélmal-
mokra, — mert kemény és mégis engedelmes,
mindenféle gabonát egyiránt összeőröl s minden
nagyságban készíthető, ritkán kell élesíteni, —
megbecsülhetetlen.

E felfedezés a sáro pataki határban, mint a
lebecsesebb malomkőbányák ős hazájában történt
Líczay Szabó Károly, a sárospataki kovamalom-
kőgyár tjjlajdonosa által, ki az 1862-iki londoni
világkiállitáson k >va-malomköveiért első rendű
éremmel lőn kitüntetve. Ö minden, a határban
lévő kova-anyagot, mely egy pár száz hold terü-
leten kifogyhatatlan mennyiségben és különböző
változatosságban létezik, örök szerződésileg jól
rendbeszedett gyárához megszerzett. Ezentul
tehát jóféle malomkövek dolgában többé fogyat
kozás nem lesz. A malomkövek készitése ezen
ujonnan felfedezett kovafajból folyó év mártius
29 én vette kezdetét.

Ezen felfedezés épen jó időben érkezett, mi-
dőn t. i. a kovamalomkő-gyárak elszaporodván,
a kovám ilomkövek annyira megolcsódtak, hogy
akármely csekély malmokba megszerezhetők.
Megveszik anéluül, hogy meggondolnák, hogy a
kovamalomkövekkel csupán száraz gabonát lehet
őrölni; az apróbb malmoknak pedig száritójok
nem levén, mindenféle nyirkos gabonát felöntenek
reá, sőt szokásban levén a közönséges malom-
kövekre a száraz gabonát megnedvesiteni és
ugy őrölni, a kovaköveken is ilyen nedvesítettet
akarnak őrölni; holott az eddig ismert, legjobb
kovakövek is, melyek száraz őrléssel élőket 15 —
20 napig magtartják, nedvesített őrléssel 24 óra
alatt eltompulnak, és őrlésök is sikeretlen : tehát
az ilyenekkel a czél veaztve van, s a vevők káro-
sadnak. Azonban mo :t már az is megtörténik,
hogy az olyan molnár, ki kö'önséges malomkövek
mellett tanulván ki, ha helyét változtatja és olyan
malomba kerül, a hol kovakövek őrölnek, azokat
nem tudvin kezelni, raszaknak tartja, ellenben
a mely molnár kovakövek mellett tanult ki, ha
közönséges milomkövekhez jön, azokat találja
roszaknak, holott mindakettő a maga nemében
a legjobb lehet. Legczélszerübb tehát, ha lehet-
séges, olyan követ adni a molnár kezébe, melyben

maga mesteriégét mindenik feltalálhassa. A
szükség hozta magával oly kovafaj felkeresését, a
melyből készült malomkövek mind száraz, mind
nedves gabona őrlésére egyaránt alkalma>ak legye-
nek, és egyik őrlésből a másikba a molnár minden
kár nélkül átfordíthassa. De az ilyen kovafaj a leg-
lagyobb ritkaságok közé tartozik és a most 8á-
•oipaiakon felfedezetten kivül még nem is létmik.

Azon gőz s műmalom-tulajdonosok tehát,
kik azt hirdetik, hogy malmaikban csupán fran-
cia kövek őrölnek, teljességgel nem mondanak
oka', mer; ezen ujonnan felfedezett kovából ké-

szült sáro pataki kovamalomkövek a franczia kÖ-
eknek eléje léptek, mert ámbár el ksll ismerni,

iogy a száraz őrlésre al;almatos kovamnlomkö-
t-ek feltalálásáért a francziáké a dicsőség; de *
kovamalomköveknek oda tökéletesítése, hogyaz°k
mind ezáraz, mind nedveeitett gabona őrlésére
alkaloiatosok legyenek, ez magyar, különösen pe-
dig a sárospataki malomkövek dicsősége. #•
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Irodalom és művészet.

** (A magyar nemzet klasszikusai.) E czim
alatt egy becses vállalat foly Heckenast Gusztáv
kiadásában Toldy Ferencz szerkesztése mellett,
melynek negyedik évfolyamából a 3 elsö kötetet
most küldik szét, a többi 7 kötet pedig még ez
év folytán meg fog jelenni. Az olvasóközönségnek
valamint nemzeti irodalmunknak egyaránt hasz-
nára van, ha ennek műremekeit ily nagy gonddal
szerkesztett gyűjteményben együtt birhatjuk,
azért szükségesnek látjuk a már megjelent évfo-
lyamok tartalmát is elősorolni, fölhiva reá az iro-
dalomkedvelő közönség figyelmét. Az elsö évfo-
lyam Kisfaludy Károly munkáit 8 kötetben, s
Kölcsey Ferencz munkáinak 1—2 kötetét tartal-
mazza. — A második évfolyamban Kölcsey mun-
káinak 3—8 kötete, Mikes Kelemen törökországi
levelei 2 kötetben s Bajza József összegyűjtött mun-
káinak 1 — 2 kötete van. — A harmadik évfolyam
Bajza munkáinak 3—6 kötetét, s Virág Benedek
munkáit 6 kötetben foglalja magában. — A jelen
negyedik évfolyamból Berzsenyi Dániel összes
munkái 2 kötetben s Gyöngyösi István munkái-
nak I-ső kötete jelent meg. A hátralevő 7 kötet,
mely még ez évben napvilágot lát, Gyöngyösi vá-
logatott munkáinak 2-ik kötetét, Csokonai összes
műveit, Bacsányi, Szentjóbi Szabó László, Dajka
Gábor és Verseghi poétái munkáit fogja tartal-
mazni, a igy kiváló érdekü leend. A tiz-tiz kötet-
ből álló egyes évfolyam ára 5 ft.; s a megren-
delőknek Heckenast kiadó-hivatala a régibb
évfolyamokat is postai utánvét mellett azonnal
megküldi, a jelen évfolyamra pedig előfizetést 5
ftjával folyvást elfogad. Óhajtjuk, hogy e nagy-
becsü vállalat kellő méltánylásra találjon.

** (Garay „Szent László" czimü hösköltemé-
nyét) a Szent-István-társulat megvenni, s tagjai
közt kiosztás végett külön kiadni határozta.

** (Pompéry János beszélyei) második ki-
adásban jelentek meg közelebbről Kuglernél. A
2 forinton kapható csinos kiállitásu két kötet a
„Tardi ház," „Virágos sir/' „Clarissa," „Az élet,"
„Két hölgy szerelme," és „Yole" czimü beszélye-
ket tartalmazza.

*• (Müvészi érdem méltatása.) Erkel Ferencz,
ki mint karnagy észeneszerző 25 éves müködése
alatt oly sok érdemet szerzett a nemzeti szinház
körül, s különösen a magyar dalmünek is megala-
pítója lőn, érdemei méltánylásául, a nemz. szinház
fözeneigazgatójává lőn kinevezve. Az erről szóló
oklevelet gr. Károlyi György s Radnátfáy Sámuel
irták alá. Egyuttal megemlitjük, hogy Erkelt az
ének- és zenekar tagjai 25 éves karnagyi müködése
ünnepére ezüst babérkoszoruval tisztelték meg.

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál
két uj érdekes zenemü jelent meg. Az egyik „A
fecsegb'k" franczia . négyes ; zongorára szerzé
Ellenbogen Adolf. Ara 60 kr. A másik „Az árva-
lány haj"-nak második füzete, mely négy kedvelt
népdalt foglal magában : „Bucsuzó" (Balaton-
Füredi emlék), „Befordultam a konyhára," „Hej
be fényes csillag ragyog az égen." „Csicseri
borsó." Mindegyik zongora kísérettel Mértytől.

** {Régi falfestmények.) A győri megyeház
igazítása alkalmával a folyosó falain régi festé-
sek nyomára találtak. E megyeház hajdan kolos-
tor volt, s midőn II . József parancsára a szerze-
teseknek onnan távozniok kellett, az épületet a
kincstártól a megye nemessége vette meg, az ak-
kori kicsiny és szűk megyeháza helyett. E régi
festmények hihetőleg szent képeket ábrázoltak.

Egyház és iskola.
** (A györi jogakademia visszaállítását) a

helytartótanács, alaphiány miatt, lehetetlennek
nyilvánítván, Győr város közgyülése azt végezte,
hogy miután a győri kir. jogakadémiának vissza-
állítása nemcsak e város közönségének, hanem az
egész Győrmegye, sőt a legnépesebb dunántuli
kerület lakosságának is egyik legforróbb óhaja, e
végett a még nyitva álló legfelsőbb utat is meg-
kísérti, s a m. kanczelláriához folyamodik.

** (A pesti uj izraelita templom) két hónapig
zárva lesz. A falain támadt veszélyes repedést k
teszik szükségessé ez előintézkedést. A kijavítá-
sok mintegy 6000 ftba fognak kerülni.

** (A szarvasi fögymnaziumban) a közvizs-
gákat junius 24 én fogják tartani; az érettségi
szóbeli vizsgálatok pedig ft. Székács József su-
perintendens elnöklete JUD. 27-én kezdődnek.

** (A sárospataki ref. főiskolában) az élérett-

T Á R H Á Z .
ségi vizegálatok júl. 3 —10-ig fognak tartatni.
Júl. 10-ikén a főiskola imatermében lesz a köz-
vizsgák ünnepélyes megnyitása, melyek bezáró-
lag júl. 16-ig tartanak. A magánvizsgák ideje
júl. 18-ra van határozva.

[par, gazdaság, kereskedés.
j< (A pesti lóvtrseny harmadik napja) e hó

7-ke volt. Az idő kedvezett, s a futás nagy közön-
ség előtt, a következő eredménynyel történt meg:
L A 200 aranyból álló Batthyány Huny ady-dijért
gr. Renard „Grimston"-ja és gr. Batthyány Istv.
„Cheer ful"-ja pályázott, s az utóbbi lett győztes.
— 2. Az ezer darab arany császárdijat hat futó
között nyerte gr. Henckel Hugó „Euclid"-je;
második volt gr. Kinsky Oktáv „Zelindá"-ja; har-
madik gr. Henckel Hugó „Kitty"-je. — A ván-
dorló urlovas-tét-versenyben futott idősb gróf
Batthyány István „Cheerful"-ja és ifj. gr. Bat-
thyány István „Lord Albert" nevü lova; az elsőt
lovagolta a tulajdonos, az utóbbit ifj. hg. Eszter-
házy ; de mindkét ló egyszerre érkezvén a czélhoz,
holt verseny lett. — 4. A 100 aranyos Széchenyi-
díjért öt versenyző közöl id. gr. Batthyány István
„Princess Louiza" nevü kanczája volt első; a
második hg. Arenberg Lajos „BÍ8billi"-je. — 5.
A 100 aranyos Nákó-dijat hat ló közöl nyerte gr.
Pálffy Pál „Transilvanian^-ja; másodiknak érke-
zett gr. Wenkheim Rudolf „Bustard"-ja; harma-
dik volt gr. Károlyi Gyula „Costwold"-ja. — Az
egész idei verseny eredménye nem volt a magyar
sportra oly fényes, mint a mult évi. A legnagyobb
dijakat idegenek nyerték; egyéb baleset egyik
futás alkalmával sem történt.

— (Uj szerkezetű szélmalom.) Kis Ferencz
szentesi lakos a szélmalmok egy uj szerkezetét
találta fel, s egy ily szélmalmot Szentesen már
fel is épitett. A rendes külső vitorlák helyett itt
függőleges vékony deszka-lemezek vannak alkal-
mazva, még pedig a tető alatt, lenn az épületben.
E malom tökéletes szélcsendben is használható,
mert a szerkezet ugy van alkalmazva, hogy ilyen-
kor ló alkalmaztassak. E szélmalmot nem régiben
egy szakértő küldöttség vizsgálta meg, 8 ez ki-
adott bizonyítványában kijelenti, hogy az uj ta-
lálmány még be nincs ugyan fejezve, de „az
eszme, mely egy minden erőmütani előisnv reteket
nélkülöző, egyszerü földmivelő által fedeztetett
fel, uj s eddig Szentes vidékén alkalmazva nem
volt." Minélfogva dicséretre s pártolásra méltó-
nak nyilvánittatik. — Kiss Ferencz szentesi föld-
mivelő e napokban Budapest illetékes köreiben is
megfordult, hogy uj eszméje teljes valósithatása
végett pártolókat, eszközt és módot keressen. Ki-
vánjuk, hogy azokat meg is találja.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) meny-

nyiségtani és természettudományi osztályának
jún. 7-én tartott ülésében dr. Rózsay József, az
utolsó nagygyülés által a természettudományi
osztályba választott lev. tag tartotta székfoglaló
értekezését „Az aggkor kórtanáról." E tárgyban
szerzett tapasztalásait a pesti agg-gyámoldában
merité, hol 1850 óta mint orvos működik; közié
egyszersmind ez intézet statietikai kimutatását
1830-tól 1863-ig, melyből kitünik, hogy ott 5 férfi
és 18 nő élte tul a 90 évet, száz éven tul pedig
5 nő halt meg. Szólt még azon különböző eszkö-
zökről, melyekkel némelyek különböző időkben az
életet rendes határain tul is terjeszteni iparkod-
tak, de mind ez csak hiu kisérlet volt, mert a
magas életkor csak rendes életmód s józan élet-
szabályok által érhető el. Végül ezen életszabá-
lyokat sorolta elő. Érdekkel hallgatott értekezése
meg fog jelenni az „Akad. Értesitő"-ben. — Utána
Dorner József lev. tag egy honi növényt ismer-
teit. — Végül azcn karloviczi gépész levele és
géptervezete nyujtatott be, ki nemrég jelenté,
hogy oly gépet talált föl, mely semmi használatos
hajtóerőre nem szorul.

** (A magyarországi müegylet) jún. 8-án tar-
totta közgyülését gr. Andrássy Manó elnöklete
alatt. A lefolyt inséges év, mint mindenre, ugy a
műegyletre is zsibbasztólag hatott, de tekintve,
hogy a résztvevők száma csak 52-vel csökkent, e
csekély különbség kedvezőbb körülmények közt
az egylet gyarapodására enged következtetést
vonni. A műegyletnek a mult évben 2595 részvé-
nyese volt, a fennállása óta mily figyelemben ré-
ezesité a hazai művészétet, mutatja azon körül-

mény, hogy 280 művet vásárolt meg honi művé-
szektől 57,823 ft. 90 kr. értékben. — A közgyü-
lés jövő évi műlapul egy szép tájképet választott
Markó Károly műve után kőre rajzolva Engerth
Vilmos műegyetemi tanár által. Az egylet a le-
folyt évben 5688 ftot forditott művészeti czélokra,
mely összegből 3173 ft., tehát felénél több, ma-
gyar műveknek jutott. A közgyülés által választ-
mányi tagokul e következők választattak meg :
Barabás Miklós, Canzi Ágoston, Dittmann Antal,
Dunaiszki László, Engerth Vilmos, Festetics
Béla gróf, Greguss Ágoston, Hanover Móricz,
Harsányi Pál, Heckenast Gusztáv, Hunfalvy Já-
nos, Hupf Ágoston, Kár Mátyás, Karlovsky
Zsigmond, Keleti Károly, Kéve József, Kubinyi
Ágoston, Králik Samu, Ligeti Antal, Pecz Hen-
rik, Pichler F. S., Pentech János, Prónay Gábor
báró, Ráth József plébános Pesten, Rock Szilárd,
Ruster György, Rosti Pál, Szabó Béla, Szekré-
nyessy József, Szeniczey Gusztáv, Simonyi Antal,
Stekl József, Tóth Lőrincz, Than Mór, Ürményi
József, Veber János, Walthier Gusztáv, Weber
Henrik, Wrchovsky Mihály.

Ili ujság?
•• (Egy tatár Pesten.) Vámbéry Armin

hazánkfia, a 21 nyelvet beszélő keleti utazó, egy
tatárt hozott magával, elő bizonyságul, hogy a
magyar nyelv több keleti nyelvvel mennyire rokon.
Nyelvtudósaink e tatárt többször kérdezgetik; igy
Ballagi a többek között egy kést mutatott neki,,
kérdezte, hogy az ő nyel vökön miként hivják;
a tatár azt felelte, hogy „bicsak;" a guitarera pe-
dig azt, hogy „koboz." — Különben néha óra
hosszan merengve ül, s tatár fölfogáaa szerint,
különösen azt nem érti, mikép lehet oly szűk öl-
tönyt viselni, minő a magyar; folyvást várja, mi-
kor lát legalább egyet elrepedni.

** (A császárfürdői zártkörű bálokat,) melyek
tavaly oly közkedvességben részesültek, s a nyári
idényt annyira élénkítek, az idén is minden szer-
dán meg fogják tartani. A bálrendező bizott-
mány elnöke Bulyovszky Gyula, pénztárnoka Al-
ványi Károly, jegyzője Milassin Vilmos, tagjai
gr. Bethlen János, Balázs Frigyes, Csukássy
József, Kéve József, Kvassay Ede, Szerdahelyi
Kálmán, gr. Somssich Pongrácz ea Toldy István
urak. Az idei első bál kivételből hétfőne hó 6 ikán
volt, 8 ékes hölgykoszoru,és fesztelen jó kedv éjfél
után 2 óráig mulatott a platánfák lombjai alatt.

— (Májusi ünnep.)Rimaszombatról veszszük
e sorokat : „Az itteni polgári olvasókör által
rendezett majálison, egyszerü felszólítására a lel-
kes 8 könyörületes szivü gazdasszonyoknak, a
jókedvü adakozók (a Bibliából is tudván, hogy
a jókedvü adakozókat szereti s áldja meg az Is-
ten is) az alföldi inségesek fölsegélésére 25 ft.
70 krt. raktak össze. Megbízatásom szerint ez
összeget azon kéréssel küldöm önhöz, hogy az
mielébb a kitüzött czélra fordittathassék, a ma-
gyar gazdasszonyok egyletének átadni szivesked-
jék." (Az összeget vettük s átadtuk. Lásd alább
az „Adakozások" rovatát).

— (Még egy májusi ünnep). Bátfáról (Ung-
megyéből) veszszük e tudósitást: Szürthe helység
Bátfától délre egy órai járó földre esik. Ezen
helységről nevezett hires szürthei rengeteg erdő,
sok nemü fát adott nemcsak a környéknek és a
Tiszán szállitva az alföldieknek; hanem kivált a
Zemplénmegyében keblezett, egész Európa előtt
ismeretes hegyaljai borok elszürésére sok ezer
meg ezer hordót készíttetett, ezen erdőből került
fákból sok századon át. Most már annyira elpusz-
tult, hogy a még fennálló girbe-görbe fák egy-
mást kiabálják. Egyedül ngos p. Horváth Maria
erdeje áll a maga eredeti épségében, ugy tünik
ez ki a beláthatlan ritka erdőség felett, mint szé-
pen rendezett gyümölcsfákkal teljes kert a tövi-
ees cserjék felett. Ezen gyönyörü erdő százados
tölgyeinek sürü lombjai alatt egy helyiséget ren-
dezett Budaházy József ur, a tisztelt úrhölgy bát-
fai gazdatisztje, majális-tartás végett. Meghívta
ide a szomszéd helységekből tiszttársait ea bará-
tait május 26-ikára. Mindjárt a megérkezés után
a fürge nők a magukkal hozott kacsákat, csirké-
ket, malaczokat a magasan lobogó tűz mellé nyár-
sakra huzva rendezték. Mig a nők a sültek készité-
sével foglalkoztak, addig a férfiak vig társalgásba
elegyedtek. Csakhamar ütött az Öröm órája, fel-
adatott a pásztori ebéd, melynek elköltése után
kiki a maga jó zamatú szerednyei borával kíván-
ván a társaságnak kedveskedni, annyira felvilla-.
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nyozódott a kedv, hogy az öröm dalban tört ki,
m e ly a madarak concertjeivel egyesült szép har-
móniával harsogtatta át a levegőt. Ezt felválta
a különféle jó kivánatokkal fűszerezett poharak
koczintgatása. Legszebb kívánat az alföldi szü-
kölködő testvéreinkről való megemlékezés volt.
Ezek számára : Komjáthy István ur 1 ft., Horváth
Menyhért ur 1 ft., László Albert ur ft., Budaházy
Jozsef ur 1 ft., Bán György ur 1 ft., Pauliczky
László ur 1 ft., Kovács István ur 1 ft., Homoky
Károly ur 1 ft., Cs. Gy. 1 ft., t. Minajy István ur
1 ft., összesen 10 ftot adtak. — (A pénzt vettük s
rendeltetése helyére küldöttük. Lásd alább az
„Adakozások" rovatát.)

— (Kérelem a postakezelö urakhoz.) Több
izben volt alkalmunk a magyar postakezelőknek
az irodalmi müvek, különösen a hirlapok terjesz-
tése s pontos kiszolgáltatása körüli készségéről
elismerőleg szólani : de fájdalom, egyes előfize-
tőink részéről még mindig érkeznek hozzánk pa-
naszok, melyek egynémely postahivatal lelkiisme-
retlen hanyagságát türhetetlen szinben tüntetik
fel s mind az előfizetők jogainak csorbításával,
mind vállalatunk megkárosításával s az illetők
részéről vétkes kötelességmulasztással vannak
összekötve. Az egészben pedig végre is csak az
irodalom ügye veszt legtöbbet. — Igy legköze-
lebb is egy vidéki helyről, melynek utolsó pos-
tája Mélykut, kaptunk ismét egy ily panaszos fel-
szólalást, melynek tartalmát lehetetlen végre
közzé nem tennünk, miután más esetekben ma-
gán utoni fellépésünk oly ritkán vezetett sikerre.
Az e lapok kiadójához czimzett levélben olvas-
suk : „Vas. Ujság és Pólit. Újdonságok becses
hetilapjaira már több év óta rendes előfizető va-
gyok, de ez évben alighanem kénytelen leszek av-
val felhagyni, minthogy minden szám a rendes
megjelenési időnél sokkal később jön kezembe.
Három szám már egészen is elmaradt. Hogy egy
kis tájékozása legyen a t. kiadó urnak e dolog le-
hetősége felől, bátor vagyok a mélykúti közönség
több tagjának (Mélykut a mi utolsó postánk) sa-
ját füleimmel hallott vallomását ide iktatni.
„Ugyan minek költenénk mi újságra — igy be-
szélnek ők — hisz van a postán elég, s abból mi
mindig elöbb tudunk meg mindent, mint az, a ki
járatja.'" Még ez sem ingerelt volna fel, ha lap-
jaim számait azután annak rendje szerint kaptam
volna meg, de a szemtelenség annyira ment, hogy
elkésett lapjaim többször égészen bepiszkolva,
Összegyűrve, söt nehányszor a középen ollóval ki-
metstve érkeztek kezemhez." — Kérjük alássan, ez
már csakugyan türhetlen állapot. S azért kérjük
is egész tisztelettel a postahivatalok befolyásos
tagjait, hogy ily visszaélések megszüntetésére
mindent elkövetni sziveskedjenek. Részünkről a
mily hálásan elismerjük a magyar postakezelők
irodalmunk iránti buzgalmát, de előfizetőink s
vállalatunk érdekében kötelességünknek fogjuk
ismerni az ily s hasonló eseteknek név- és hely-
szerinti fölleplezését.

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

Az alföldi szükölködök számára :
Adándról az ottani ref. egyház Kallós Ká-

roly lelkész ur által 4 ft.
Rimaszombatról az ottani polgári olvasókör

által rendezett majálison összegyűlt 25 ft. 70 kr.
Bátfáról (Ung) az ottan rendezett majálison

összegyűlt 10 ft.
Az eddigi közlésekkel együtt beküldetett e

lapokhoz a fentebbi czélra 2691 ft. 98 kr., 250
frank, 65 c*. arany és egy db. 100 pftos erd.
urbéri kötelezvény.

; T Nemzeti szinház.
Péntek, jún, 3. „Egyik sir, másik nevet."

Színmü 4 felv. Francziából ford. Radnótfáy S.
Szombat, jún. 4. „Hunyady László." Opera 4

szakaszban. Erkeltől.
Vasárnap, jún. 5. „Szent-Ivánéji álom."

Színmü 5 felv. Shakspeare után ford. Arany J .
Hétfő, jún. 6. „A nagyanya." dráma 5 felv.
Kedd, jún. 7. „Az álarezos bál." Opera 5 felv.

Zenéje Verditől. — Verdi e csinos művét a kö-
zönség folyvást kedvezőleg fogadja. Ez alkalom
mal Ceresa hangja, s Carina jeles éneke csinált
hatást. Rabatinszky Mari is az apród szerepében
ismételt tapsokat aratott.

Szerda, jún. 8. „Sheridan." Színmü 4 felv.
Francziából ford. Csepregi. — E jeles szerkezetű
darab, mely eleitől végig megtartotta érdekét,
még több élvezetes estét fog szerezni a közönség-
nek. Fordítása is eléggé szabatos. A szereplők
közöl Egressy, Szigeti és Szerdahelyi emelendők
ki. Lendvaynak a czimszerep jobb szerepei közé
tartozik.

Csütörtök, jún. 9. „Faust." Opera 5 felv
Gounodtól.

Budai népszinház.
Junius 3—9. „Genovéva." Bohózatos ope-

rette 4 felv. Zenéje Offenbachtól.

Szerkesztői mondanivaló.
7203. T.-Lucz. Sz. J. A levél egyszerü, szívhez szóló

hangjai nagy örömünkre szolgáltak. Az ajánlott tudósítá-
sokat szivesen veszszük S a ki azt irja nekünk : .,hogy
mig a gondviselés kiterjeszti életemet, és mig a V. U.
és P. IL szerkesztését a t. ur vezeti, e két lapra nézve
méltóztassék engemet állandó előfizetőül tekinteni'' —
a ki ily nemes szándékról biztosit bennünket, annak irá-
nyában legcsekélyebb óhajtásunk is az, hogy az ég mathu-
zsálemi életkorral áldja meg — s mellette mi is megma
radjunk.

7204 Laczháza. N. I. A felvilágosító sorokat öröm-
mel olvastuk, bár azok most már, mint jégesö után a biz-
tositás, keveset fognak használni nekünk. De legalább ör-
vendünk, hogy on helyreállította tudósítói hitelét s a P . Ü ,
„megczáfolta adatai iránt is tisztában vagyunk.

7205. Zay-Ugrócr. B. L. A kis küldemény igen be-
cses, bár tudósaink között rágtíta ismeretes. Egy ide vágó
ujabb esemény most uj érdeket kölcsönöz e tárgynak, s
megtörténhetik, hogy a közleményt fel fogjuk használni.

7206. Pest. K.K. A beküldött versekre most már nem
emlékezünk.

7207. K.-K.-IIalas. J . L. A raj sokat köszönettel vet-
tük. Az elkészülés egy kis időbe fog u-ryan kerülni, de a
tárgy a késedelem által nem veszti el érdekét.

7208 Torda. Sz. L. Nem kérünk többet ezen fajta
verselésből. A küldött darabokkal beérjük vagy tiz évig.

7209. Pest. G. J . Az arczkép kiadása nézeteinkkel
teljesen megegyez s ÖR óhajtását e részbsn mielébb telje-
síthetni reméljük.

7210. B.-Gyarmat. Legtermészetesebb az volna, hogy
a felelet azon lapban jelenjék meg, a hol a támadás történt.
Lapunk íly közlésre keréobbé alkalmas. Egyelőre roegki-
náljuk vele, ön óhajtása szerint, a M. S. szerkesztőségét.

Nyilt tér. *)
— (Nyilatkozat.) T. Krascsenics Ferencz

urnak Duna-Szerdahelyen. — Midőn e lapok
„Nyilt terét" használom föl arra, hogy önnek f.
hó 9-én a szántásverseny alkalmával rajtam mél-
tatlanul elkövetett sértegetését fölemlítsem, —
csak azért teszem, miszerint ne gondolja, hogy
basáskodó szerepének minden ember rabja; mert
jusson eszébe azon felebaráti kifejezés : „a mit
nem kívánsz magadnak, te sem tedd embertársad-
nak."

Reménylem, nem jogosította föl önt arra

senki, hogy elég vakmerő legyen, engem százak
jelenlétében sértegetni? mert higyje el, uram, hogy
bármennyire legyen képes magáról irányomban
megfeledkezni, én mindenkor csak szánakodó
megvetéssel fogom ön tüntető humanitását vissza-
fizetni ; és bármit teend, ügyeimben fölhatalmazott
soha nem leend, miután bizalmat erővel kicsikarni
nem lehet. — Duna-Szerdahely, máj. 12. 1864,^
Abeles Adolf. ~

•) E rovatban köllött eiikkekért csupán a sajtóhato-
ág irányában Tállal felelőigéget a szerk.

SAKKJÁTÉK.
233. sz. f. — Ifj. Minckwitz Jánostól

(Lipcsében).
(Ez eredetileg lapunkba ssáat feladványt Lipcséből

kaptuk, i közöljük mint jelét azon érdekeltségnek, mely-
lyel a magyar sakkügy iránt külföldi szerzők is viseltetnek.)

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

58. számu játszma. (Evans-csel.)
RÉCSI EMIL és SZÉN között. — Átvéve a „Berlini

sakkujság'- 1855. évi folyamából.
Világos. (R.) Setét. (Sz.)Világos. (R.) Sötét. (Sz.)

1 e2—e4 e7—e5
2. Hgl —f3
3. Ffl-cl

b2—b4
c2-c3
0-0

d2-d4
c3—dl:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Fel—b2
11. Fc4 -d3
12. Hf3-h2
13. f2-f4
14. Hh2-f3
15.Kgl-hl

Hb8—c6
F«—c5
Fcö—b4:
Fb4-c5

d7—d6
eö-d4:

Fc5—b6
h7-hS

Hc6-a5
Hg8—e7

0-0
He7—c6
Vd8-fS
VfB -f4:

16. d4-dö
17. Hbl—c3
18. Vdl-dS:
19. Bal-el
20. Hc3-dl
21. e4—eö
22 Hf3-e5:
23. Fb2—a3
24. Vd3 -g6
25. Heö-g4
26. Bfl—el:
27. Vg6-d3:
28. Vd8-g6
29. Fa3-b2
30. Hg4—f6.

Hc6—b4
Hb4—d8:
Vf4-f6
Fc8-d7
Vf6-d8

d6-eö:
f7—f6

B(8-e8
Fd7—b5
Be8-el:
Fb5 -d3

c7 cő
Kg8-hS
Haö—c4
föladja.

A 228-dik számu feladvány megfejtése.
(Meyer Henriktől Hannoverben.)

Világos. Sötét.
1. Va4-al Fd4-al:A)
2. d3—d4:f tetsz. szer.
3. F —vagyH—fmat.

Világos. A) SOtét.
1 tetsz. szer.
2. Val—d4:t tetsz. sz.
3. V—vagyF—tmat.g y f

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.-Ujvároaon : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Pécsett:Rittkay János.— Jász-Kis-Éren : Galam-
bos László. — Halason : Nagy Ferencz. — Pesten : Cselkó
György. — Vekerle László.

Melléklet: Elöfizetési fölhívás a Vasárnapi
Ujság és Politikai Újdonságok 1864-ik második félévi
folyamára.

P | T Melléklet : Elöfizetési fölhívás a Növilác
1864-ik masodikfélévi folyamára. *

Hó-
éi betlnnp

NAPTÁRA
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Sterda
Ciöt.
Pént.
Siomb

Junius
B 4 Alfred
Páduai Antal
Vazul N. püsp.
Vitus, Modest.
Juitina, Benno
Adolf, Reiner
Marczellián

B 3 Tóbiás
Antal
Sierényke
Krescz.Vid.
Justi
Rajner
Marczellián

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Május (ó)
i l D 6 Hermin

1 Junins
2 Nicephor
3 Luczilliaa
4 Metrophus
6 Dorotheus
6 Viaarion

Siv.Rosch
8
9

10 Soma
l l
12 S»l»mon
IS
14 Sabbath

_ © N a p . C H o l d -
hosszajkél jnyng hőguta | kél [nyag

fok v|.
81 40
82 87
83 35
84 32
85 29
86 26

d.p
4

2

87 24 4

6. p ijfok TI.
7 57 171 3
7 57 183 ll

217 581195 25
2Í7 58 207 54
2 7 59 220 44
2 7 69 233 57
2 8 0 247 35m-w KFU ív •»•••»> v * « • i Jé O \J m

Holdnegyed : C E1.6 negyed vasárnapon 12-én 1 óra 4 perczkor délután.

ó.
•
1
2
3
4
6
6

P-
2
5
8

14
20
26
SI

6. p.
* •
0 4
0 27
0 64
1 24
1 59
2 42

TARTALOM.

Récsi Emil (arczkép). — Egy házasság története. B»l-
gdr Emil. — Az aranyos vitéz. Bocskay Pap Lajos. — A
nevelés köréből. — Kölesd (képpel). M. Oy. A perti
csónak-Terseny (képpel). — A légy (folyt). Bardócz L. -
Földértékesités. D. Mihály. — Uj jeles malomkövek : Tár-
ház : Egyház él iskol*. — Irodalom éi müvéwet. - Ip«r.
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi
ujiágí — Nemzeti izinkáz. — Budai népixinM* — Szerk-
mondanivaló. — Nyilt tér. — Sakkjéték. — Heti naptár.

Fel«lói icerkeizto Pákh Albert. (Lak.»a«rar-»tc«al.M.)
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HIRDETÉSEK,

Al

Heckenast G u s z t á v n é Pesten megjelent, s minden hiteles könyvárusnál, P e s t e n
Hartleben és társa, Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók:

HÜPPMANN ANTAL,
nagyméltóságu gróf K á r o l y i G y ö r g y ur volt belszakácsa saját

SZAKÁCSKÖNYVE
.X3TÁb>C vagyis

a valódi szakáesmüvészet.

!
Í

i :
1 !

•5
• a

S

te
tt

<
-o

e

A csász, királyi szabad, tlszavidéki vasat.

IL'I,

MENETREND,
1864. év májas l-töl kezdve,érvényes az 1864. évi nyárl-bavakra

I. Kassa és Nayvárad felé:
Bécs indulás 8 óra — percz
Pe«t 6 „ 25 „
Czegléd „ 9 „ 27 „
Szolnok „ 10 „ 27 „
Püspök-Ladány • „ 1 ., 26 „
Debreczen . . . . „ 3 ., — „
Tokaj „ 5 „ 25 „
Miskolcz „ 7 „ 24 „
F o r r ó - E n c s . . . . „ 8 „ 33 „
Kassa érkezés 9 „ 56 ,.
Püspök-Ladány . indulás 1 „ 63 „
B.-Ujfalu „ 2 „ 45 „
Nagyvárad . . . . érkezés 3 ., 45 „

este 7 óra 46 perct reggel

eete

éjj'el

reggel
délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

reggel 5
8
9

délután 1
3
8

l l
12
2
1
3
4

este

délután

35
24
42
20
47

5
3

62
49
40

6
40

ll. Arad felé:
Bécs . indulás 8 óra — perc* este 7 óra 45 perei reggel
Pest „ 6
Czegléd „ 9
Szolnok „ 10
Mező-Túr . . . . „ 11
Csaba .. 1

25
42
40
45
21

3

reggel 5
8

„ 10
., 12

délután 3
6

36
39
l l
l l

9

este

reggel

8-rét (316 lap). Borítékba füzve ára 1 ft. 50 kr. osztr, értékben.

MAGYAR

gazdasszony teendői
a közéletben, házban és konyhában.

Kézi- és segédkönyv nök és hajadonok számára.
ívta (1-3)

MEDVE IMIIK.
^ J T E könyvet a Magyar gazdasszonyok egyesülete a mult

1863 évi augustus 5-én tartott választmányi ülésből Hollán Ernőné
alelnök ö nagysága elnökletté alatt kiküldött választmányi tagok,
u. m. Simigh Istvánné, Szathmáry Károlyné, Grün Jánosné Liszy
Istvánné és Erdélyi Sarolta nagyságaik megvizsgálták és jóvá-
hagyták.

Nagy 8-rét (332 lap). Borítékba fttasve ára 2 ft. o. é.

LILIOM-VIZ.
I Franczia-és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü

szépítő- és mosdó viz,
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint párat lan,* a melyről főHalálója kezes-
kedik, hogy a napégetést, szeplót, kiütéseket, pattanásokat, sárga bort,m*jfoltokat,

L o v a i mfnden bórti,ztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat vállakat karokat,
Kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fns ifju kinézést koloonoz.

Ara 1 najcy p a l a c z k o k 8 tt. Ara 1 kis palacssknak 1 »• *>" K r

Postán küldve 20 krajczárral több -—- >

llOHSE szakáll- és szemöTdök-növesztö-szere.
(Cydouia Cremé.) • ^—^—

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg '«zer férfiu
tömött szakállát s számtalan hölgy szép tömött, sötét, szemöldökét nyert tole^

A siakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinenagyott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.

Egy eredeti nagyobb tégely ara 3 ft. Egy kisebb tégely ara 1 "• o u *r.
Postán küldve 20 rajczárral 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 , Jagerstrasse 46.
A porosz kormányzó herczeg, a saehsen-meiningi herczeg, benwarzen-
burg-Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállítója, ;; e s ..

PESTEN a magyarországi főraktárban TOROK J.
gyógytárban, király-utcza 7-lk szám alatt. 581 ( 8 ~ 1 2 )

Arad érkezés 3

111. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelött
Forró-Enes . . . . „ 6 „ 34 „ „ 1 „ 3 „ délután
Miskolcz „ 7 „ 52
Tokaj , 9 „ 36
Debreczen . . . . „ 12 „ 12
Püspök-Ladány . „ 1 „ 46
Szolnok . . . * . . „ 4 „ 44
Czegléd érkezés 5 „41
Pest 8 „ 87
Bécs „ 6 „ —
Nagyvárad . . . . indulás l l „ 12
B.-Ujfalu „ 12 „ 5
Püspök-Ladány . érkezés 12 „ 54
Czegléd „ 5 „ 41

„
délben

délután

este

reggel
délelőtt
délben

„
este

1
3
5

10
12
4 ,
5
8
6
9

l l

, 3 „
, 2 „
, 36 „
„ 29 „
, 66 „
, 43 „
, 54 „
„ 45
, 88

.. 30 »

12 „ 16 „
5 ,, 64 „

il

reggel
i»

t»

eete

éjjel

reggel
IV. Aradról Pe<*t és Bécs felé:

Arad indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 perez
Csaba
Mező-Túr.
Szolnok . .
Czegléd .
Pest . . . .
Bécs. . . .

2
- ,; 3
• „ 5
. érkezés 5
• „ 8

• „ «

14
50

9
56
37

l l
2
4
5
8

reggel 6

este

13
S

12
39
45
33

este
éjjel

reggel

eite

4 közálloinaftokróli Indnlas ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-
letes menetrendben van kimutatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva
Nyiregyházáról Szathniarra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 3 sre-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyvaradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy És

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhely be : naponkint este 7 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról liftesére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przeinyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 3 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Mnnkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

vannak. . . . ,látozva
570 (6-12) 2635 Az igazgatóság.

A vldekbeli kereskedője iparos urakhoz!
Ho«y a hazai főváros s a gyors közlekedéti vonaloktól távolesö vidékek lako-

*ainak, kik elött a márványmüvek megszerzése részint akadályosnak, részint lehetet-
lennek mutatkozott, e tekintetben könnyü eszközlesi mód szolgáltassék, legközelebb egy
díszesen kiállitott ..Mtóalbmnot" fogok közrebocsátani, mely emlékszobrok. síremlé-
kek, templomszerelvenyek s épitkezési minek bö tartalmu s változatos mintarajzait
foglalván magában, az ország minden népesebb városában és helységében megbízandó
ügynöknél, egy-egy példányban a t. cz. közönség szabad használatára fog nyitott könyv
gyanánt szolgálni, melyből a kivánt 8 a választott mintarajz szerinti mű, az albumhoz
mellékelt árszabályzat után, mindenütt helyben megrendelhető.

Ennek folytán van szerencsém mindazon vidékbeli t. cz. kereskedő s iparos urakat,
kik HZ ügynökségre vállalkozni hajlandók, — ezennel bizalmasan felszólítani, miszqrint
ebbeli szándékukat levél által velem mielőbb közölni sziveskedjenek, hogy a kölcsönös
viszony,föltételei megh.atáreztathassanak. — Kelt Pesten, 1864. junius 12-én. ,j

• "• ; . . . G e r e n d a y Antal . '
653(1-3) * «0f«mfcM» Ott elsö orsz. szab. márvány-mügyár tulajdonos.
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Csak 1 forint.
1864. évi julius l-jén

történik a Mailand városa által biztositott

im
©

18 millió frank kölcsön-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 70,000, 5-ször
60,000, 10-szer 50,000, 5-ször 45,000, 10-szer 40,000, 10-szer 10,000,
10-szer 5,000, lü-szer 4,000, 10-szer 3,000, 1655-ször 1,000, 10-szer 600,
180-szor 500, 290-szer 400. 315 szőr 300, — továbbá kisebb nyeremények :

250, 300, 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-én, április 1-én, juliu

ober 1-én. — Eredeti sorsjegyek, fennérintett huzások mindegyi
, j , p

sorsjegyek, fennérintett huzások
j l i u s 1-én,

mindegyikére aoktober 1-én. — Eredeti
legolcsóbb árért kaphatók.

1 sorsjegy ára az elsö juliusi húzásra 1 ft.

• !/> J á t é k t e r v e k é s s o rshuzási lajstromok mindenkinek ingyért s bérmentesítve
küldetnek meg.

A legcsekélyebb mérvű megrendelések is a pénzösszeg beküldése mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.

A megrendelések közvetlen alulirotthoz intézendók.

* n i Fontos kézikönyv
Jogtanulók és ügyvédségre készülök siámára.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt>
megjelent, s minden hiteles könyvárasnál kapható:

"•"IU MAGYAR TJf

P0L6ÁBI MAGÁNJOG
és

3D

elis SCHR1MPF JEAN,

Csak 1 forint.
bankár mainai Frankfurtban.

Tudósitás líiliila jilonosok számára.
A lótulajdonos urak érdekében bátrak vagyunk a K w i z d a F. J. cs kir. szab

üditö-nedvére (Kestitutions - Fluid) ezennel tisztelettel figyelmeztetni. Mióta ezen
folyadék cs. kir. szabadalommal láttatott el, azóta a császári államokon kivül is élénk j
kelendőségnek örvend, mely egyedül az avval tett kísérletek meglepő eredményének j
köszönhető. Erre vonatkozólag következő iratok érkeztek be hozzánk.

Kwizda f. J. gyógyszerész urnak Kerneuburgban!
? ' ; Tisztelettel felkérem önt, küldjön nekem e czim alatt: „An fürstlich Ysenburg'sche
Hof-Oekonomie-Inspektion zu Büdingen im Grossherzogthum Hessen"' — ugyanazon ;

flditö-nedvböl, melyből már egyszer megrendelni szerencsém volt, mint hogy az, az ]

itteni udvari istálók lovain a legmeglepőbb eredménynyel használtatott — ismét 12üveggel.;
Büdingen, junius 24-én 1863. Tisztelettel í

j " 1 ' " B r a t l r i r ü k , kamara-tanácsos. |
* Tisztelt gyógyszerész ur! |
*'.: Minthogy az ón korneuburgi marhapora lovaim- és marháimon oly kitünő ered-
ményeket nyujtott, flditö-nedve pedig lovaimnál ivhur-lob ellen s a merev-lábak gyógyí-
tásánál hathatósnak bizonyult be, s a terhes lovaglás előtt a lovak lábait avval bedör-
zsölve, legsikeresbnek találtatott, felkérem Önt, küldjön nekem postai utánvét mellett'
ujból 10 nagy csomag korneuburgi marhaport és 6 üveg üditő-nedvet első postai alka-
lommal. ,

Kallatey várlak, Budweis mellett, u. p. Moldautheim, december 5-én 1863.
Tiszteletem kijelentése mellett:

S c h e l l , báro.
C ^ " Raktárak ezen cs. kir. szab. üditő-nedv és korneuburgi marhaporból léteznek:

PESTEN : Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
Aradón Probst F. J., - B.-Gyarmaton : Omazta T, Debreczenben:

Bignio J., _ Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer J. C, — Isper:
Flamm L.,-Kassán : Novelli A.. - Kolozsvártt: Wolf J., - Miskolczon : Spuller A.,
^.-Kanizsán -. Feszelhof-r J. és Rosenfeld ,T., - Papán : Bermüller J., — Pozsonyban:
Scherz F., — Rimaszombatban : Hamaliár A., — Szegszárdon : Gutter A , — Sop-
ronban : Pachhofer L. uraknál.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
-•'Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 krajczár számittatik.

C i 3 " A főraktár : Kwizda F. J.-nál Kornenbnrgban — Raktár átvétele végett
a t. cz gyógyszerész és kereskedő urak közvetlen a készitő K w i z d a F. J á n o s h o
fordulhatnak. 535 (3—3)

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
•: 1 [a i politikai napilapra.

— ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
** <**«> « . < . , . . . .

Postán küldve:
3unius hóra . . •'% i !

j
l /

i . | ft. 20 kr.
J hónapra (junius-augusztus) '. i g^Zw^ i'- » » »O „'
6 hónapra (junius-november) . ' f ' ^ W ? . ' ' . 7 „ - „

Buda-Pesten házhoz hordva: .j T Í O ,
J u n i u s h ó r a . . . . u f f t
3 hónapra (junius-augusztus) . . ' . ' 3
6 hónapra (junius—november) . ' •*}">••} •. . . . . Q
Tiz elófizetett példányra gyfljtöinknek egy tisztelet-példanynyal szolgálónk"

A pénzeslevelek bénnentes küldése kéretik.

— — " — ~ ™ 7 A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(3—3) * (Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

* törvénykezési eljárás.
A legujabb törvények és a legfelsőbb rendeletek nyomán

J0GT1XULÓK HASZNALATÁRA.
Irta

Ö R R Ö S S B Á L I N T .
Nagy 8-rét. (IV. 372 lap.) Borítékba fűzve 2 forint ausztr. érték.

Jelen mű kiadását két körülménynél fogva tartottam szükségesnek. Törvényeink
t. i. az országbírói szabályelvek hatálybalépte óta nagyszámu felsőbb rendeletekkel
bóvittettek és módosíttattak, melyeket a jogjudumánynyal foglalkozók nem nélkülöz-
hetnek, s m lyeket a t. olvasó e munka illető helyein feltaláland De leginkább azon
t. olvasóim kívánalmait tartam szem elött, kik e tudománynyal még mint joghallgatók
foglalkoznak, vagy abból állam- és ügyvédi vizsgát teendők, s kikre nézve kevésbbé
terjedelmes kézikönyv, mind a tisztább felfogás, mind a könnyebb tanulás szempontjából
ezélszerübb és előnyösebb.

A t. olvasókat, kik a magyar polgári magánjogot nagyobb mérvben tanulmányozni
óhajtják, azon müvekhez utasítom, melyek kivonatát a jelen munka képezi, s melyek
hazai törvényeinknek legrendszeresebb és legkimeritöbb gyűjteményei, — és ezek:

Átalaiios magyar polgári magánjog az 1848-lk évi törvényhozás és az
országbírói tanácskozmany módosításai nyomán. Második átdolgozott és bővitett
kiadás. Irta Ökröss Bálint. Pest, kiadja Heckenast Gusztáv. 1863. XIII. és 876 lap.
Ára 5 ft.

Ál al a nos magyar törvénykezési eljárás peres és perenkttli Ügyekben,
a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimeritő iromány-
példákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára. Irta Ökröss Bálint. Pest, kiadja
Heckenast Gusztáv. 1863. 726 lap. Ára 5 ft. a

(1-8) A

P O P P J. G., gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol kiz. szabad.n vnoivsz u\ izn

Bccsbrn. ezelött Türhlanben 557. «z.

most : 8tadt. Bognorgasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

JPF*' Egy üvegese ára I ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. " U I

Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illat8zer-kere8kef]ésben.

Cs. kir. legfelsőbb szab.

s i i» - & ** • -• -
Ára 1 ft. 2» kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára % ft. 10 kr.

Növényi fogpor.
Papirtokban. — Ára 63 krajczár uusztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájré.«zekre nézve is mint leg-
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-
magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részéröl számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szájviíém az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lón, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
tetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések áltaJ megismertetett, — annáifogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.

C ^ " Kaphatók'PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. -
Unschnld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság",
hoz, — Leykanf testvér uraknál, — Thalmeyer es társa. — Lneff M. és Oszvald
uraknál. — "H!"D.Í1V : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszeres*
uraknál 486 ( 5 - 1 4 )

Nincs többé szeplő!
Mi a nők legfőbb disze? — kétségenkivül a szép, tiszta arcz. — Kitöl a természet

| ezt megtagadta, és az arczot annyira elrutitó szeplötól máj foltoktól, meg akar mene-
i külni, ég arczának fiatalságát, élénk rugalmasságát vissza akarja szerezni, az kisértse
meg a párisi orvosi akadémia által czélszerünek ismert, és egész Angol- és Franczi*-
országban közhasználatúvá lett

" " LILIACÉE PARISIENNE
szépítő szert. — Egy tégely, mely 8 —10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisz-
tább arezbőr előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begüngyölés 20 kr.

Rakhleyek PESTEN,: Tiialmayer A. es társa, — Lneff M. ilWkereskedése,
Pórfl F. váezi-utcía 19-ik szám, — Molnár J., vácui-uteza SO-ik szám. 644 (13—24)

«*
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ÁRJEGYZÉKE
azon

LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK,
melyek

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

Sk.

Goethe. Az ifju Werther keservei. Forditotta Bajza jené.
12-rét. (191 lap.) Fűzve 1 ft. Diszkötésben egy fényképpel 2 ft. 40 kr.

Henszlmann Imre. A székes-fehérvári ásatások
eredménye. Kilencz kőre rajzolt táblával. 4-rét. Boritokba füzve ára 5ft.

g G. C. Koránk igényei szerinti gyakorlati meZÖ* g a z d a t i s z t .
Egyuttal czélszerü és tanulságos kézi-kftnyv a földbirtokosok, bérnökök, mező-
gazdaság-intézók, kezdő-gazdák s tanonczok, szóval mindazok számára, kiket
érdekel a gyakorlati mezei-gazdaság, az ötödik kiadás nyomán hazánk viszo-
nyaihoz alkalmazva, átdolgozta Reischer Endre, volt keszthelyi gazdasági tan-
intézetben vegytan, gazdászat-, műtan- és számvitelnek tanára. Nagy 8-r. (437 1.)
Borítékba füzve ára 2 ft. 60 kr.

Magyar gazdasszony teendói LÍ!:éTéZ
I Md I (N ) F

g ;
hajadonok számára. Irta Medve Imre. (N. 8-rét. 500 lap.) Füzve 2 ft.

Farkas Mih., dr. Takarmány-növények ismertetése
és tenyésetése, rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametszvény-

l f l i l á í 8 é B í t é k b f á 50 k
y , y

nyel fölvilágosítva 8-rét. Borítékba füzve ára 50 kr.

I inát Ril l l ini t n r t í í n p t Izraelita iskolák számára. Magyarra
j j i po i . D i m i a i l o n e n e u á t t e t t e L 6 » Tóbiás. 8.rét. (236 iap.)

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

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, töi a* *
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélaetszettel. Nazv-8-rét (120 lani
Diszkötésben 5 ft.

Bajza összegyűjtött munkái.
1 I o (cic\n 001 níií ooc 011

kiadás Toldy
^j szerzö arczké-

pével. Hat kötet. 8-r. (207,221, 206,236,215, 256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
yelin-papiron, diszkötésben g ft_

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét
(252, 218, 193, 191, 224, 289 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben g ft.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
á l l i K k N 8 é ( 8 8 l ) Á fy p

összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (884, 456 lap). Ára füzve 6 ft.

Borítékba füzve 60 kr.

I T í i l n n f i i t r í r p í í S t a z ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. Az 1862-ik1

IVUIUII l U ^ g O i e f t . deczember hó 12. és 20, ugy 1864-iki február hó 29-én kibo-
csátott bélyeg- é8 illetékszabályok. Az összes pótrendeletekkel kiegészítve és
felvilágosító jegyzetekkel kisérve. 8-rét. ( I l l lap.) Borítékba füzve 1 ft.

Három fontos vélemény Renan „Jézus élete" felett.
Különféfe theologiai szempontokból fejtegetve. Eltester H. potsdami lelkész,
Van Osterzee S. J. utrechti hittudor és tanár, és ifj. Coqnerel Athanas párisi
lelkész által. Magyarra forditotta Tarkos István. 8-rét. (168 lap.) Boritékba
fűzve ára 80 kr.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba fűzve 2 ft. 80 kr.

7aohnhha HAnrilr tA i hitílt rírái K i v á l o S» t v a «« foHitva SzászASCnOKKe r ienr iK után iVllIldl Vrdl. Károly magyar tud .akadémiai
tag által. Két kötet. 8-rét. (348,441 lap.) Boritékba füzve 2 ft 50 kr.

Jancsovics István. Kirándulás Istambolba az i863ik év
április havában. Tizenhét aczélmetszetü képpel, és Velencze városának és vidé-
kének térképével. Nagy 8-rét (121 lap.) Diszkötésben 5 ft

Dr. Ballagi Móricz, tanár. Uj teljes magyar és német
szótár, tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak
bajlitása, füzete a különböző értelmeinek körülírás által meghatározott szabatos
előadására, különös figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvény-
kozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra. Magyar-német
rész. Második bővített kiadás. 8-rét. (723 lap.) Boritékba füzve 4 ft.
Angol váazonba keményen kötve 5 ft.

Julia.
ritékba füzve 2 ft. Diszkötésben

l Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
'• számára. Kis nyolczadrét. (482 lap.) Bo-

2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala. ^
tató papiron két képpel vászonba kötve 1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 60 kr. Diszkötésben 5 ft.

A magyar ember
2 ft. Postán bérmentesen küldve

szer-
kötet

2 ft. 50 kr.

LidJ as 1848-ki és 1849-ki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba füzve ára 3 ft

Horváth Mihály. A magyarok története 3SS2ÍJSf*ÍÍT?o?;
kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára fűzre 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve J a V ISft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog e tarvényke-
zési eljárás a legujabb törvények és legfelsőbb rendeletek nyomán, jogtanulók
használatára. 8-rét. (372 lap.) Boritékba füzve ára 2 ft.

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

I r o d a l m i k inCStár. IX-X. kötet. Szerelem dalnokai. XI-XII. Élet-
iskola. Gyöngymondatok, arany igazságok a bel- is külföldi remekírók munkaiból-
Füzve egy-egy kötet 70 kr. Diszkötésben egy-egy kötet 1 ft.

I T i a h h mf l f fVí i r l f l n t n c o l r P e t o f i t o 1 ""Ur- (Petófi S.arczképével.) K. 8-r.UJaJJD i n a g y a r i d l l l U S U l i . (320 lap.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 8 ft.

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Forditotta Kazinczy Ferencé. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Boritékba füzve 2 ft. 60 kr.

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

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

N é ' k u l o z D e t l e n segédkönyv, mely a történelem, természet i egyéb
. tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd«ke» tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft Ut kötetben vászonba kötve 12 ft.

OllendorífH.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Fűzre 1 ft. 60 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan,
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Füzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan, (se* uP,
Füzve 1 ft. 60 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. Tidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hivatalhoi intéihetök, a mely a szétküldést

pont»»an poata-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bér mentese*. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala. '
Beekraarf üuatáv. — Laa4er«r 4. al»tt

(<•

Pest, junius 19-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre : 2JBF*" Hirdetési dijak, a Vasárnapi (Jjság és Politikni L'jdonságokat illetőleg, 1863. novem-

Ujdonsá^ok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

, . m agyarországi, névszerint a Pest-
varosi polgárság és kereskedői osztály egyik
legérdemesebb tagjának arczképe áll elöt-
tünk. A rövid életrajz, melyet itt közlünk,
tanusitani fogja, hogy a polgári élet gyakor-
lati pályáján mennyi érdemet szerezhetni, s
mily tisztelt névre tehetni szert, ha keblünk-
ben a jó és nemes iránti érzelmet ápoljuk, s
a közügy iránti szeretet hevétől vagyunk
átmelegülve.

Nádosy István, a köztiszteletbenálló pesti
polgár, 1794. decz. 24-én született Enesén,
(jyörmegyében, hol atyja közbirtokos volt.
Algymnaziális iskoláit Győrött
végezvén, ugyanitt lépett a ke-
reskedői pályára. A tanulási időn
kivül, még két évet mint segéd
is ott töltvén, további kiképezte-
tése végett az ország fővárosába,
Pestre jött. — Itt mint segéd
i L U z l e t v e z e t ö h a t évet töltvén,
1825-ben saját kereskedést nyi-
tott, melyet félévig egy barátjá-
val társaságban, azután egyedül
folytatott. Ki ne ismerné a fe-
hér oroszlánhoz- czimzett po S z .
W k e r e s k e d é s t P t l e g é l é n P e b b
helyén, a vácziutezában, m e l v
tulajdonosának,NádosyIstváMakszorgalma s becsületessége Tot
tán nemcsak hamar jött j ó h i r ü
dejó brnevét közel 4 0 J é v e n á t
mindvég lg meg is őrizte. Három
évvel ezelött a rendezett üzlet
Nádosy István két fiára szál-
lott át.

De nézzük Nádosyt a közélet
terén, 8 ugy találjuk, hogy pol-
gártársa! között már évek hosszu
folf í \ \ m e S k ü I ö n b ö z t e t e t t állást
^ l - M u n k a b i r d férfikora évei-

tol kezdve önzéstelenül, a ió ücr
iránt lelkesedve fárado
czélok előmozditásáb/n

AWt^™ ma^hTtotí
Az 1843-ban megalakult ,^.

reskedelmi betegápoló és nyuqdin-
egyletnek" ö volt egyik elíu alapitója és
létrehozója; s ezen mtézet jelenleg P

m á r oly I
rendezett állapotban van, hogy párját ke-
resi a birodalomban. r J

A pesti „gyermekkórház" alapitásánál
szintén ő volt egyik fötényező; ő volt egyik
legmunkásabb választmányi tag a kórház •

N á d o s y I s t v á n .
épülete fölépitésénél; sok éven át ő kezelte
az intézet pénztárát, s az ennek javára en-
gedélyezett sorsjátékot Frankenburg Adolf-
fal együtt ö rendezte. — Résztvett az or-
szágos „kisded-óvóképezde" felállításában,
ugy szintén a „miiegylet" alakulásában s
virágzásának előmozdításában. A pesti első
„takarékpénztár1 létrehozásánál is fáradhat-
lan volt; késöbb a kölcsönösen „biztositó-
társaság" igazgatója is lett. Röviden mondva,
a közelebb lefolyt három évtizedben főváro-
sunkban alig keletkezett jótékony és köz-
czélu intézet, melynek alapításában Nádosy

N A D O S Y I S T V Á N .

István, mig testi ereje engedte, nem fárado-
zott volna.

A pesti kereskedői osztály érdekeire
nézve nagy fontosságu ügy volt a „boltb'r-
ség" czélszerü rendezése. E körül is Nádo-
synak, mint a boltör-egylet sok éven át volt
elnökének nagy érdemei vannak. Ezen el-

nökségről közelebb történt leköszönése al-
kalmával az egylet Nádosy István iránti
elismerését és háláját jegyzőkönyvileg és
küldöttségileg kifejezni határozta, s egyuttal
megkérték a tisztes ősz hazafit, hogy arczké-
pét örök emlékül az egyletnek engedje át. A
Barabás által művészileg festett kép most a
kereskedelmi testület üléstermét disziti.Hogy
mint ez utóbbi testület tagja is régóta birja
a közbizalmat, az is tanúsítja, hogy 1844-
ben váltótörvényszéki kereskedői ülnöknek
választatott meg, mely diszes hivatalt hét
éven át hiven viselte. 1842-ben a kereske-

delmi vasárnapi iskolai választ-
mány elnökéül is megválasz-
tatott.

Áttérünk a N á d o s y iránt
nyilatkozott közbizalomnak más
nemü bizonyítványaira. Midőn
1844-ben a magyarországi kirá-
lyi városokat átvillanyozta azon
eszme, hogy az addigi frakkos
polgár katonák helyett magyar
öltözetü polgár•-'órhadak állíttas-
sanak , és ezen ügy Rottenbiller
Lipót akkori alpolgármester in-
ditványára el is határoztatott:
akkor is Nádosy István felé for-
dult ismét a bizalom és az ujon-
nan alakult polgári zászlóalj pa-
rancsnokául, főkapitányi rang-
gal őt választották polgártársai.
Még sokan vagyunk, a kik öröm-
mel emlékszünk e csinos polgár-
hadra s annak deli, férfias főka-
pitányára.

Az 1848. évi pestvárosi tiszt-
ujitásnál ő volt azon tizek egyike,
kik a tisztujitást vezették, s ezen
kitüntető bizalmi functióban az
1861-ki tisztujitásnál is ujra ré-
szesült.

Nem emiitvén itt azon tulaj-
donságait, melyekről bővebben
szólani nem kell, (miután azokat
ugy is minden jóravaló ember

• kedves kötelességének ismeri),
hogy t. i. rendithetlen jó hazafi és a magyar

irodalom buzgó pártolója : szólanunk kell
még az egyház körüli érdemeiről.

Midőn a pesti ág. hitv. ev. magyarok
1836 ban önálló egyházat kívánván alapi-
tani, a közgyülés azt határozá, hogy e ki-
vánságuk csak ugy teljesülhet, ha a közpénz-

25-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok ígvütt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
8 a p a n V a s«rnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai

ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszőri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és AKonában : HaaHenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moílien és Jaepjer könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
fésai-KazdHMjiati ügyiifikség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.


