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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten megjelent,
s általa minden hiteles könyvárusnál, Pesten : Kalil Jlór-nál,

Budán : Nágel és Wischáii-nál kapható :

Marom fontos vélemény

JÉZUS ELETE
felett.

Különféle theologiai szempontból fejtegetve.
ELTESTER II. potsdami lelkész, VAN OSTERZEE S. J. utrechti hit'.udor és tanár

és ifjabb CUQUEKEL ATIIANÁÍÍ párisi lelkész által;
magyarra forditotta

Nyolczadrét. 168 lap. Ára 80 kr.

Postán bérnientescu küldve 1 forint a. é.

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

Bárkányi gyógyfürdő megnyitása.
Baranyavármegye e kies fekvésü fürdője, mely Pécstől 2 órányira, a villány-

indóállomástól 2'/j órányira fekszik, folyó év május 1-én megnyittatik, s a fürdő idény
tart september lü-ig.

Természeti hőfoka 36—89° R., s alkatrészeire nézve tartozik az égvényes
konyhasós-kénes vizek osztályába, földi olaj- és jódtartalommal.

Alkatrészei e szerencsés vegyülete s e természeti hőfok következtében az életmü-
vezetességbe legnagyobb roncsolást s dulásokat okozó betegségeknek azok, mikbe a szó
szoros értelmében csodahatást gyakorol e fürdő, s melyek következtében hazánk első
rangu gyógyvizei sirába méltán számittatik.

E betegségek pedig e következendők : mindennemü 8 foku csuzós és köszvé-
nyes bfültalniak, alhasi pangások, máj-, lép- fodormirigy-keményedések, aranyéri
bajok, makacs idült bőrbetegségek, görvélykór minden alakja, húgy-hólyag bántalmai,
havi tisztulás rendetlenségei, jelentkezzék akár bő, akár kevés mennyiségben, akár
görcsökkel; fehérfolyás s ettől föltételezett magtalanság, erőmüvi sérelmek után
támadt sebek, fekélyek, makacs lábfekélyek, higanykór stb.

Továbbá, a mi a gyógyulás másik lényeges föltételét — a szórakozást — illeti,
minden el van követve, hogy a fürdővendc'g a lehető kényelmet föltalálja.

A fürdőépület mellett egy 82 holdból álló sétány van, hol naponkint négy óra
hosszat az egész fiirdőidény alatt a kedvelt bajai 10 tagból álló népzene-társaság villa-
nyozza fel a beteg levert kedélyét.

A posta naponkint mind fölfelé, mind iefelé közlekedik Siklóssal, honnét naponkint
jön s megy gyalogposta Harkányba.

A diszes társalgó terem mindig nyitva van a vendégek társalgása összejövetelére,
hol Vasárnaponkint ez egész fürdő-idény alatt délutáni 4—8 óráig rögtönzött táncmu-
latság tartatik; ezenfelül 4 zártkörű tánczvigalom tartatik, ugymint: pünkösd-hétfőn,
Péter és Pál napján, Anna-napkor és augusztus Ifi-én.

Az éttermet az idén a kornyékben pontosságáról ismeretes Brenner Márton vette
kiValporól, ki iparkodni fog a vendégek minden méltányos igényeit kielégiteni.

Ar élelem igen olcsó. A 44 jól bútorozott szobával ellátott fürdő-épületben egy
»zoba egy ágygyal naponkint földszint 85 kr., az emeletben 42 kr., két ágygyal 5-'! kr.,
az emeletben 6:i kr., ágyi-ruha nélkül. Ágyi-ruhával együtt egy szoba földszint 58 kr.,
az emeletben 63 kr. egy ágygyal, két ágygyal földszint 88 kr., az emeletben 1 ft. ő ujkr.

Délben az étteremben table d'hote szerint történik az étkezés, s az öt tálból álló
l»ble d'hote ára K4 ujkr.

Aluürt fúrdóorvos az egész nyáron át Harkányban tartózkodván, és a csekély
tehetségét igénybe vevőknek egész készséggel ad orvosi tanácsokat, mind a fürdést, mind
az élelmet illetőleg.

C3"* A fúrdiü-pénztárnál kapható a „Harkányi fürdő" czimü könyvecske alul-
írottól, mely il fürdő haását s mikénti használatát leirja.

Siklós (Baranyában), április 13-án 1864.

Dr. Boros Antal,
488 (3—3) harkányi fürdő-orvos.

Folyó évi május 25. és 26-án

nagy állani - nyeremény- sorshuzás,
200.00U, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000,

6010, 5000 stb. forint főnyereménynyel ezüetpénzben.
Egy egész sorsjegy ára 6 ft — Fél sorsjegyé 3 ft. — Negyed sorsjegyé 1 ft. 50 kr.

ausztr. ért., mely összegek alulírotthoz intézendök. — Játéktervek és sorshuzási lajstro-
mok ingyért szolgáltatnak ki. „* , . .

Schöffer Karoly
607 (2 — 6) álladalmi értékpapírok kereskedése mainai Frankfurtban.

14,811 sorsjegy, egy millió 385,430 ft. nyereraéiiynyel.
fPF~ Csak 1 forint 30 krajczár "5pH

az ára ausztriai bankjegyekben vagy levélmarkokban az állam által biztositott

uj nyeremény - sorshuzás
egy eredeti negyedrészlet-sorsjegyének.

Legközelebbi huzás folyó évi május 25. és 26-án.
Főnyeremények ezüstpénzben:

200,000, 150,000, 130,000,120.000, 115,000, 110,000, 104,000,
100,000, 50,000 stb. forint.

Az eddig fennálló állam-sorsjátékok közt, melyek a legnagyobb nyeremény-
tőkék kisorsolá.-ával vannak felruházva, a résztvevőknek — miután m nden sorsjegy
nyereményén kivül, még egy ingyen-sorsjegyben részesittetik, — minden tekintet-
ben a legbiztosabb előnyt nyujtja. A nyeremények és szabad sorsjegyek biztos
kiszolgáltatása végett, az illetők közvetlen az alulirt fóeladási hivatalhoz, mely által
csaknem az összes főösszegek nyérettek meg — fordulhatnak.

Egész eredeti részlet-sorsjegyek 5 fíjával. Fél eredeti részlet-sors-
jegyek 2 ft. 50 krral a. é. mindenkor készen taülhatók, s a pénzösszeg beküldése
mellett bérmentesen eszközöltetnek nn* •* w-i »-»»--r»-v ^ » •»-.

SELLE RUDOLF
592 (3-6) központi föoladási hivatala által mainai Frankfurtban.

Üzlet-átvétel.
Alulirottnak van szerencséje ezennel alázatos tisztelettel jelenteni, miszerint

ó a Lipót-városban, József-téren 12-ik szám alatt, több év óta fennálló,

„A SZERECSENHEZ"
czimzett fűszerkereskedést megvette, és azt folyó évi április 1 én ténylegesen át
is vette.

Szilárd jellemű kereskedőnek kötelességeit ugy, mint kötelezettségeit szorosan
ismervén, melyek különösen az igazságos, gyors és előzékeny szolgálatkészségben
állanak; ennélfogva bátorkodom a nagyérdemű közönségnek jól rendezett

czukor-, kávé-, rizs- srhiuii-raktáramat,
nemkülönben mindennemü

ásványvizek főraktárát
^'"'' Édeskuty L.

•• •*:••: Í V i f j r ; •

Az alulirt

mérleg- és súlyinérték-gyárosok
bátorkodnak a t. cz. közönség a üzlet-barátaikkal ezennel tisztelettel tudatni, hogy

Heksch Sándor F. urnál Pesten,
3 koiona-utcza 7-ik "szám,

ttyör&y-naptól fogva 2 Sas-utcza íií-ik szám)

FIÓKRAKTÁRT
nyitottak, s remélik, hogy az eddig irántuk tanusitott bizalmat a' nagyérdemű közönség
ez uj vállalatra is átruházandja. Különösen ajánljuk a 1-gujabb javítások szerint készült
tizedmérlegeket (Decimalwagen) 5 évi jótállás mellett; franczia balanee-mérleg
gyóg) szerész, fűszer, mészáros, mérleg, állványos mérleg, aranymüves és levélmérlegeket
és mindezekhez tartozó súlyokat.

Pesti raktárunk ezeket a legjutányosabb áron adja és a t. rendelményeknek a leg-
gyorsabban felel meg, a t. cz. közönség és ügyfeleik kegyébe ajánlják magukat.

Bécs, 1864. télutó 2-án,

(6-6) Wágner W . és társa,
mérleg- és súlymérték-gyárosok. , r

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer ét fleckeoa»t, egyetem-utcza 4. siám alatt Pesten, 1851.

I

Pest, május 15-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. Fél >vre ft ft.
Csnpán Vasaraapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft Csupnu Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft

^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1868. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit «or ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Hansenstein ea Vogler. — M. Frankfurt -
ban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppetik Alajos, — és Pesten : a ker-
téttz-gtízdnttzMi ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatái után 30 ujkr.

-Ittig ̂ hazánk Királyhágón innen esö
nagyobb felében közéletünk utóbbi rövid
intermezzója alatt elismerést érdemlő ifjabb
tehetségek tüntek föl, addig tul, Erdélyben
folyvást azok visznek irányadó szerepet,
kiknek bölcseségét és jellemét már az 1848
előtti időkben megtanulta tisztelni és kö-
vetni a nemzedék, és a kik a tapasztalás
által gyarapodva és közbecsülésben emel-
kedve, a mellett pedig az idővel is folyvást
lépést tartva, a közbizalomra ma is ép oly
joggal tarthatnak igényt, mint ezelött évti-
zedekkel. S ha sajnálni lehet talán, hogy az
idök mostohasága miatt kevés ,
ujabb nevezetes hajtásnak ör-
vendhetünk, de ezt ugyanez itt
emlitett körülményből nagyon is
meg lehet magyarázni; s ma is a
legszebb reményekkel lehetünk
1 1 , a J ö v ö i r á n t > m i g otyan
férfiakat látunk a nemzet élén,
mmtMikő Imre, Teleki Domokos,
Remény Ferencz, Haynald Lajos,
Jósika Lajos, Vér Farkas és töb-
bek közt — a kiről épen most
akarunk'.szólani — Zeyk Károly.

Zeyk nem utolsó helyet fog-
lal el Erdély közéletének nem
rég múltjában, a zöld asztalnál,
a társadalmi élet terén, az egy-
házban és a közgazdaság meze-
jen. Itt ö első föllépésétől fogva
mindenütt szószóló, zászlótartó,
vezető és mester. Jeles mint szó-
nok és politikus, becsült és kitün-
tetett mint polgár, hasznos az
egyházban, és mint gazda, első-
rendü példa.

A ^eykek egy régi hunyad-
megyei nemes családból származ-
nak, melynek egyik tagja már

A8? TB n á P ° l v i hadjáratában
résztvett 8 magát vitézül viselte,
ez az oüevelekben
Í , 9 6 A 7Ul e l ö - E g y más ős
1526-ban Zapolvánaí csapatve-
zére volt; ennek fia Mihály változtatta a
Zayek nevet Zeykre és vette fel a reforma-
tus vallást. A többiek, ki Báthory István,
ki Bocskai 3 mások alatt mind vezérek, vár-
kapitányok és főtisztek voltak és a legujabb
időkig az ország első hivatalaiban forogtak,
de azért az igaz magyar typust állandóan
megtartották.

Z e y k K á r o l y .
Született Zeyk Károly 1810 november

19-én; három jeles testvér között a köz-
bülső. Apja a tudományáról és ritka huma-
nitásáról ismeretes kormányszéki tanácsos,
fiait kitünö nevelésben részesitette. Zeyk
Károly otthon kezdve tanulását, később a
maros-vásárhelyi főiskola igen jeles növen-
déke lett, hol különösen a mathematikai
tudományokban nem közönséges előmene-
telt tanusitott. Tanulmányai bevégzése után
az akkori szokás szerint összes tantárgyai-
ból átalános vizsgát tett fényes eredmény-
nyel, s joggyakorlat végett két évet töltött

Z E Y K K Á R O L Y .

Maros-Vásárhelyit a királyi táblán, innen
pedig Bécsbe ment az udvari kanczelláriához
fogalmazónak.

1835-ben már visszatért a hazába, s az
e tájt mozgalmasabbá vált politikai élet
folyama csakhamar a cselekvés mezejére so-
dorta. 1836-ban nőül vette b. Kemény Ju-
ditot, az alsófehérmegyei főispáni helyettes

leányát, és nyilvános pályáját e megye gyű-
lésein kezdte meg, előbb Wesselényi Miklós
vezetése, majd Kemény Dénes, Szász Károly
és Zeyk József kalauzolása mellett. íly aus-
piciumok alatt nem lesz meglepő, ha a ki-
váló képességű ifju gyors léptekkel hala-
dott elő a hatás és népszerüség ösvényén, s
már 1837-ben, mint a központi Kolozsmegye
követe jelenik meg az országgyülésen, mely-
ben atyja Zeyk Dániel és vele államférfiul és
szónoki tekintetben versenyző testvére, a
derék Zeyk József hasonló minőséggel vet-
tek részt. Atyja főhivatalát már előbb, az

1834-ki országgyülés feloszlatása
s Esztei Ferdinánd főherczeg kül-
detése alkalmával letette volt.

Tehetségeinek azonban ké-
söbb nyilott valódi pálya, midőn
Magyarország példájára a meddő
sérelmi politika itt is háttérbe
szorulván, az 184%-ki ország-
gyülésen először, reformeszmék
kerültek szőnyegre. Az urbér sza-
bályozását jelesen az idő gyors
kifejlésre ösztönző jelszava s a
meglevő viszonyok mindinkább
érezhető tarthatlansága, az égető
kérdések közé emelték. S e miatt
sokan azok sorából, kik még
1834-ben oly élesen szólaltak föl
közjogi és igazgatási kérdések-
ben, kiváltságaikról és előjogaik-
ról lemondani vonakodva, most
a maradók táborához szegődtek,
s nehezebbé tették a küzdelmet
azon emelkedett lelkületü kis
csoportnak, mely a haza jóllétét
önzetlen megtagadással egyesek
érdekeinek elébe téve, állhatato-
san megmaradt a haladás, reform
zászlója alatt. E hivek között két
hosszu országgyülésen keresztül
egyik legbátrabb és határozottan
szabadelvü harezos volt Zeyk
Károly s nem kisebb erélylyel és
hatással müködött ez időszakban

a megyegyüléseken is, melyeknek sorjá-
bani látogatása a vezérszerepet vivő te-
kintélyek részéröl még folyvást divatban
volt. Nem egy kivivott üdvös eredmény tu-
lajdonitható az ő hathatós befolyásának.

A mily erős volt több elvtársával együtt
a kigondolásban, biztos, sőt — ha kell —
merész az alkalmazásban, ép oly kevese /

20-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.
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versenyezhettek vele előadásra és szónoki
talentum erejére nézve. Szónoklatait velős
rövidség mellett találékonyság, egyszerüség
mellett világosság, mely a tárgy fenekéig
hagy pillantani, s szoros logika jellemzi;
nincs bennök áradozás, szószaporitás, feles-
leges képek halmaza. A szőnyegen levö tár-
gyak lényegét, horderejét mindig kellő tisz-
taságban mutatja föl, s érvei a végzések,
határozatok összeállításában döntö sulyt
gyakorolnak

A hozzá hün ragaszkodó Kolozsmegyét
képviselte ugy az 1841-ki, i846-ki, mint az
1848 ki országgyüléseken. Mint a testvér-
honban Tolna és Bezerédj , ugy Kolozs és
Z ;yk elválhatlan kapcsolatban tünnek föl
Erdély évkönyveiben. 1848 júliusában,miu-
tán a kolozsvári országgyülés bezáratott,
mint képviselő ment fel Pestre, hol a belügy-
minisztériumnál osztályfőnök lett, s kivéve
azon időt, mi alatt külön megbízással Er-
délyben járt, ez éveket Pesten, Debreczen
ben és Szegeden töltötté.

A nyilvánosság sorompói bezárulván,
Zeyk azok közé tartozott, kik nem adták fel
minden reménységöket egy nemzeti jobb
jövő iránt, hanem a társas élet, egyesületi tér,
közoktatás és gazdaság mezején igyekeztek
előmozdítani a jóllétet és művelődést. Igy
lett az erdélyi gazdasági egylet igazgató-vá-
lasztmányának tevékeny tagja,a nagy-enyedi
és kolozsvári főiskolák buzgó gondnoka, s
hogy egyebeket elhallgassunk, — az alsó-
fehérmegyei kaszinó közszeretetben álló el-
nöke. .Midőn pedig az Erdélyi Muzeum, gr.
Mikó Imre hazafiui lelkesedése és tettereje
által életre kelve, 1860 októberében elsöala-
kitó közgyülését, tartotta, ismét ott találjuk
Zeyk Károlyt, a közhangulatot az egész ha-
zából Összesereglett értelmiség általános
tetszése mellett tolmácsolva, a nemzeti
nyelv érdekében nyomós szót emelve, s az
intézet szervezésében jelentékeny részt véve.

1861 ben pedig, midőn az alkotmányos
élet korlátai rövid időre ujra megnyíltak,
ö volt elnöke mindjárt az elsö kolozsvári
konfereneziának, melyre minden erdélyi
magyar megyéből és székely székből jelen-
tek meg küldöttek, meghatározni azon poli-
tikai sinórmértéket, mely a nemzet maga-
tartásának irányt adjon. Résztvett, a gyula-
fehérvári konferencziában, a magyar elem
osztatlan véleményét tolmácsolván ugy itt,
mint a kolozs-, torda- és alsó-fehérmegyei
gyüléseken.

A Szebenbe 1863-ban hirdetett ország-
gyűlésre, mint Bánfi-Hun vad város képvise-
lője ment el, s egy azok közül, kik az akkor
Ő Felségéhez fölterjesztett memorandumot
készitettek. ' X** M.

F a l u s i I a k a <1 a I o ui.
Az ebédnek vége. — A legénység járja,
S mint a pödört orsó forog vele párja;
Itt bokáznak, amott megaprózzák szépen,
Bár szorongnak, mint a fiastyuk az égen . . .

S mig „a zene zendül, s a sarkantyu pendül
S mig a fiatalság deli tánczra lendül" :
Asztalnál maradnak az élemedettek,
Melyre hufelejtő guggonülőt *) tettek.

Tiszteletes uram ül az asztalfőnél,
Háta megett lesi vágyait egy vőfél . . .
Pap körül a falu legtisztesebb népe.
Haja mindnek ősz már, de piros a képe.

Odább, középkoru férfi szivek forrnak,
Ott nagyobb kelete van, mint itt, a bornak . . .
Egy némely nem átall tánczba keveredni . . .
„Ugy ugy öcsém uram. neki kell eredni!"

A gyermeksereg ott kuskol a sarokba,
Az álom be-beul szemeikbe lopva,
Kitörülik onnan, — s maguk módja szerint
Ugornak ögyet, és szundikálnak megint.

•) Kulacs.
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Az ifjuság zaja női azonban egyre,
i Egy kicsiny pataknak nagyobbodik medre . . .

Egy kicsiny pataknak, az ébredő kedvnek,
Melybe - már gondjuk sincs — házi gondot vetnek.

Növekszik a jó kedv, már kitörő félén,
Mégis, tán ki nem tör innen az éjfélen!
Egy-egy félrep'llant; — s mert ott még a papja,
Az „uezuezut" gyorsan félbe, abba hagyja . . .

Mert hát természete az a magyar népiek,
Hogy másat tisztelvén, magára vet féket . . .
S bár kedvét a keble most is alig birja
Megvárja mig papját az éj haza hivja. —

Készülődik az már; — marasztják erősen,
Legkivált a násznagy, - nem ereszti ö sem.
„No hát még egy perczre!" - kedvök.t nem szegi,
Aztán az ifju párt egy szóra kéreti . . .

S nagy módosán jön a menyasszony s vőlegény,
Tiszteletes uram tanácsban nem szegény,
Kr. intés sem drága, kapnak is eleget,
S mielőtt távozik, köszönt, rájuk egyet.

Félig sir a leány, félig p^dig nevet,
Tstönem! érzése milyen édes lehet . . .
Nagyobb a komolyság már a vőlegényen,
S az adott tanácsot megköszöni szépen.

Egy-kettőt köhintve beleszól a kántor,
,,Kö 'zönjük, köszönjük' — s megköszöni százszor.
Csak tisztét követi midőn megköszöni,
Mert kiadó násznagy, s a- s?ót borba öli.

A három czigány is dolgozik erősen,
Huzzák, mint egykoron Nagyidánál, — hősen;
Tussá tekeritik a bokázó magyart,
Csinálva ezáltal a tánezban nagy zavart. —

Most távozik a pap, — kevés a kiséret . . .
S kelendőbb lesz ottb<ínn a szilajabb élet-. . .
Nosza hajhá! bajhaj! — vígabban szól a dal,
Kivándorol szépen a házból az asztal.

„Ne kedvem ne! — kiált egy— sohsem halok meg!"
„Csicsó azt a busát!" — azután megfog egy
Gömbölyü menyecskét, „ijujuj" — illegve
Jár, dolgozik benoe kissé a hegy nedve.

„Halljunk egy okos szót, meny asszony táncz lészen"
S tágasra csinálja a szükkört egészen
A nagyobbik vőfel, s menyasszony felé megy,
Mint a gunár-páva, oly kényesen lépked . . .

Övé az első táncz, büszke reá szörnyen,
S a mint körülkerül vele a szú körben
Egyet perdit rajta, — aztán másnak adja
Mig emettől ismét más, meg más ragadja.

Hogyha már elég volt : sapkatdnezra kezdet,
Nagy titkos örömtói minden leány reszket.
Hej, ha őt találja hivni szeretője!
„O meg nem csókolja" — félre buj elől**.

Van nevetés, lárma, sikoltás is támad
Lekapásakor a fejre tett sapkának . . .
Vijjong a hegedü, nyöszörög a bőgő,
Épen ugy tesz a lány, ha a csók előjő.

Majd a temetésre tesznek készületet,
A hajadon kor az, kit most a nép temet . • ,
„Meghalt a menyasszony szép hajadon kora"
Sir-rí a kis vőfél, — legyen meg a tora . . .

S fehér lepedővel lefülel egy legényt,
A fehér házajtón kiteríti szegényt,
Maga pedig vesz egy ütött kopott könyvet,
Ugy látszik, hogy olvas, — mond sokféle zöldet.

Majd felolvassa a holt testamentumát,
Meg is magyarázza mit ennek s annak ád.
Némelyiknek csak ugy lassan oda súgja,
A bőgősnek is jut egy duda, — csak fujja.

A hajnal azonban nagy kiváncsisággal
Benéz az ablakon, be is lép egy lábbal;
Nem várták ugyan még, de szivesen látják,
Pálinkát szeret ez, — a bort arra váltják.

S mig odabenn kity-koty, — fogy a bütykös nedve,
Egy pár, furfangosabb tréfának eredve
Atbujtatja inagát asszonyi ruhába,
Bár kilátszik bajsza, meg sarkantyus lába.

Piszkafát hoz egyik, másik lánczot csörget,
Hozzájok csatol a kiváncsiság többet,
'És az egész falut szél-hosszába veszik.
Kik korán megszöktek, egyig fölkeresik . . •

Sonka, tyuk, szalonna itt váltság a bére
E tyukverőbb'l lesz majd ebéd ma délre . . .
Majd az egész násznép : öreg virradóra
Felsiet a nászba tánczra, kárlátóra.

Marikovszky Gábor.
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A Tisza bölcsője.
Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY.

, Második rész.
(Folytatás.)

Hatodik kirándulás.
Kabola-I\ijána. A fürdő és parkja. Vasgyárak. Ásványtani

ritkaság.

Kellemesebb, rövidebb és mégis élveze-
tesebb kirándulást alig tehet az ember, mint
ha Szigeten egy szép tavaszi, vagy nyári
nap reggelén szekérre ül s Kabala-Pojánára
rándul

Tudják ezt a Sziget környékiek is, és ritka
nyári vasárnap, hogy ily kirándulásra kisebb
nagyobb társaság ne vállalkoznék.

Gácsországi vonalból ez ut csak Bocs-
kánál válik el s egy szeszélyes pataknak, a
Szapurkának völgyén vezet, mely sokszor
megtréfálja az útépítőket és a fürész-malmok
molnárait, egy-egy sebes zápor után nagyon
is vastagon szállitva az áldást a hegyek-
ről alá.

Változatos vidéken, madárdalos festői
tájrészletek között halad az utas a keskeny
völgyen elő, melyet, kaszálók és vegyes —
nagyrészben bükk-erdők boritnak. A hegyek
a legrégibb csillámpala képletekhez tartoz-
nak, melyek rétegeiben gypsz és ösmész ta-
lálható. "

E vadonból egyszerre sürü lombozat
közé kanyarodik az ut, mig egy kis tisz-
tásra ér.

Az itt elöször utazó, lehetetlen, hogy a
hirtelenében elébe táruló látványtól meg ne
legyen lepetve.

Gyönyörü lombozatu fasor, pompás szö-
kőkut s a háttérben hivogatóan barátságos
épület tárul itt eléje; s e fasorok a párisi
boulevardokéit diszre nézve bizonyosan tul-
haladják ; e fedél barátságosabb, bár egysze-
rübb kényelemmel kínálkozik, mint a világ-
hirü Karlsbad vagy Wiesbaden.

Mindjárt a lak háta megett gyönyörü
teknőalaku völgy tárul fel, kisded hegy-
szárnyakkal s legpompásabb műkerttel, mi-
nőhöz hasonló részlettel Schonbrunn, Baa-
den, Laxenburg, söt Versailles sem igen
dicsekhetnek. A tűlevelűek majd minden
nemei nagy szorgalommal vannak itt cso-
portokra halmozva, közeikben csinos virág-
ágyaknak, sétáknak s a sétákon ferdén
átszökő kutaknak, felséges savanyuviz for-
rásoknak s egy mindig bő, édesvizi pataknak
adva helyet. Ennél üdébb, kedvesebb helyet
alig lehet találni valahol. Tátra-Kiesdnek
is csupán Tátrája nyujthat többet.

A buja növényzet, hegyi lég és felséges
— magában is legkellemesebb italul szol-
gáló — savanyuviz oly elevenné teszi a vért
és kedélyt, hogy az ember gyermeknek érzi
magát s a természet e szépsége még a meg-
tört kedélyü nagyvárosiból is természet-
es emberbarátot teremt.

Ezenkivül a játszó szenvedélyeknek is
elég van téve a mesterséges czélozó játékok,
tekepályák által; a minthogy a vasárnap itt
rendesen a legvidámabb zajtól s egy-egy
taraczklövés többszörösen viszhangzó dör-
gésétől hangzik fel, mely utóbbi a czélozó
ügyességét jelentve, meg szokott éljenez-
tetni.

E gyönyörü park létrehozásának érdeme
egykori kamarai adminisztrátor Gerson An-
tal uré. kinek Kabola-Pojána kedvencz helye
volt; az erre forditott költségekért ellensé-
gei áskáíódására feleletre is volt vonva. Az
ö idejében Pojánának fényes napjai voltak :
eltávoztával hanyatlott a fürdő népszerü-
sége is.

A Bach rendszer alatt alkalmazott ad-
minisztrátor Köhler, kinek késöbb innen

távoznia kellett, még a parkban levő, á ha
jól emlékszem, gr. Majláth emlékére öntetett
szobrot is feldolgoztatta a pojánai vasöntö-
dében.

Csak a legujabb időben, mióta a kamara
vezetését a köztiszteletben álló Szepessy
Mhály ur, vette át, indult e fürdő is
ujabb életnek; s ha még azon czél elérése,
melyre e fürdő hivatva van : egy hideg viz-
gyógyintézet beállítása — sikerül, akkor tel-
jes hitünk van nagyszerü emelkedéséről.

A fürdőből, mely jó és jutányos kosztjá-
ról megyeszerte nevezetes, kellemes sétát
tehetünk, az alig óranegyednyi távolra eső
öntődéhez. Fényes az itt való öntödék szá-
mát nyolezra teszi, de azt hiszem, a vas kü-
lönböző kezelési helyeit számította, mert
tulajdonképi kohó (Hochofen) midőn én
láttam, csak egy dolgozott. A forradalom
idejeben fegyver- és ágyúöntöde volt itt.

KabolaPojána közelében csak két vas-
bánya van : a Bánszky és Holi; a vasércz
egy részét ez is Budfaluból kapja.

E bányák egyikének közelében találták
volt azt a fehéres port, mely a tüz felett vil-
lós tüneményeket mutatván, az apatit —
egy hazánkban ritka ásvány — egyik válfajá-
nak, phosphoritnak vétetett; kezeim között
is volt ezen találmányból, de ha ilyen volt
a többi is, biztosítom az ásványtudósokat,
hogy könyveikből bátran kihúzhatják, le-
vén az nem egyéb, mint foly savas mész.
(Fluszerde). Villanni a tüz felett ez is szokott
s ez vihette tévedésbe az illetőket. Ellenben
Forchhammer próbáját a kősóoldatban nem
állja ki.

A íermészetbarát Pojanáról a szomszéd
hegyekre is tehet kirándulást; sőt néha ta-
lán a bátor medve-vadász sem fáradna hiá-
ban. A természet itt változatos és gazdag.
Vannak helyek még a fürdő közelében is,
hol kicsiny területen 5—6 ritkább faju gom-
bát fedezhetni fel; s ha valaki málna vagy
szamócza idején jő, bizonyosan elégülteri
fog eltávozni.

Atalaban a kinek a természet szép, az
élet édes, lehetetlen, hogy e kis paradicso-
mot kellemes visszaemlékezés nélkül tudja
elhagyni

Hetedik kirándulás.
Szlatina. Sógazdaság. Regényes lak. Máramaros ritkasága.

Az Apsák.

E kirándulás oly rövid, hogy inkább sé-
tának lenne nevezhető. Mindamellett, ha
már Szigetre jött, ne hagyja el ezt sem a
nyájas utazó.

Azóta ugyis készen lesz az a derék fa-
híd, mely Szlalinára, a só ezen kifogyhatat-
lan tanyájára egy óranyegyed alatt átve-
zet. Mint a többi ugynevezett handalhe-
lyek, Szlatina is két részből áll : a faluból

többnyire nyomorúságosán összetákolt
kunyhókból, melyek közül csak ab. Sztojka
család ős laka fehérlik ki, s a „handalból"
J a gy bányahelyböl, mely csinos városka
formát képez, felette a vakitó sószemét-hal-
mokkal, melyek, mint valami czukorból ké-
szült váracskák (citadellák) emelkednek ki.

ozlatina sóbányáit még a sugatagi és
rónaszéki után is megnézheti az utas; amott
a változatosság és természeti szépség; itt a
szertelen mennyiség fogja meglepni.

Ugy tudom, hogy Szíatinán jelenleg csak
két egymásba vágott akna miveltetik; de ez
oly mennyiségü 8 o t képes kiadni, hogy mi-
dőn a üach rendszer a sótermelést is cen-
trálisaim akarván, kérdést tett a szlatinai —
mint legcentrahsabb bányászathoz - mennyi
sótermelésre lenne Szlatina képes : a felelet
az volt, hogy több száz éven keresztül, kőny-
nyü szerrel kiadhat évenkint egy millió
mázsát!

A sóbányákba lemenetel, többszöri is-

métlésre is sajátságos hatással van a lélekre
s nagy élvezettel jár. Elöbb egy szük, ké-
ményalaku nyilason, azonban elég kényel-
mes lépcsözeten halad az ember; melynél

| egyszer csak azt veszi észre, hogy a fal
tiszta só, mely itt ott márványos, vagy hó-
fehér sóvirággal van megülve. Máshol ujra

i deszkafalat találunk, melynek repedékein
I olyan szomoru szélsivitást hallunk, mely a
régiek alvilági ábrándjait juttatja eszünkbe.
Egyszerre szük folyosóra lépünk „hol alat-
tunk és felettünk és mellettünk csak só van,"
s e szűkhatásu látkörböl rögtön egy roppant
sötét imaház oratóriumának karzatán va-
gyunk, melyről némi borzalommal hajiunk
előre, szemeinkkel nyugvó pontot keresve
e rémületes éjszakában. Es csakugyan alul-
ról nehány mécs világa tör fel s körülötte
egy csomó azon féregből, mely száz ölnyire
is leszáll, hogy édes anyját — a földet —
megrabolja.

Legnagyszerűbb e látvány akkor, a mi-
dőn, két egymás felett nyitott száz-száz öles
bányaüregben dolgoznak, melyekkel szembe,
egy ily terassra juthatni. íly élvezetben ré-
szesültem Szíatinán, ha jólemlékezem, 1857-
ben. A felsőt aztán addig szokták mivelni,
mig az alsó boltozatát éri s akkor ha tetszik,
beszakitják, vagy függőben hagyják. Terv-
ben van, hogy Szíatinán is oszlopos mive-
lést kezdjenek; a midőn aztán e helyek vá
lódi párisi katakombák fognak lenni. (Ezt,
hajói emlékezem, már meg is kezdették.)

Néhol a roppant sófalú egyházak hátte-
rét magából a sóból faragott oltárok foglal-
ják el, melyeken évenkint egyszer (a bánya
neve napján) mise is szokott tartatni. Az ily
látvány megható és nagyszerü. Itt méltán el
lehet énekelni a,,De profundis"-! Ilyen oltár
Szíatinán is van.

A só négyszögü oszlopokban vágatván
ki, alant lépcsözetek származnak, melyek
az egyházban szokásos padokhoz hasonlit-
nak. Csakugyan pogány legyen, a kinek szive
egy itt tartott isteni tiszteletet — melyet
rendszerint zene és harmónia ékit — vé-
gig hallgatva, Istenhez nem emelkedik.

Kétszeres hatással van az e babonásán
vallásos népre, mely e bányák koboldjait is
látni véli, mely a magános munkásnak fehér
ember alakjában meg-megjelent.

Különben ez nem csoda; miután bár rit-
kábban komoly veszélyek is jőnek elő. Má-
ramarosban létem alatt történt, hogy egy a
málhalyuk alatt álló munkás egyszerre csak
hátrahanyatlott s meghalt. Gutaütést gya-
nítottak; de késöbb kisült, hogy egy felül-
ről aláesett diónyi sódarab zúzta be fejét. A
sóbányák krónikájában az is fel van je-
gyezve, hogy volt reá eset, miszerint a bá-
nyaviz egyetlen kalapácsütésre oly roham-
mal szökkent fel, hogy a munkás nem
volt képes menekülni az áradatból, mely
egyszerre több ölnyire szökkent. *)

Az ugyevezett „aknabődülés" épen áta-
lános hit.

E szerint minden sóbánya, mielőtt elsü-
lyedne, három izben megb'ódül, s jaj a vak-
merőnek, ki még tovább is Istent kisértve
bennmaradna!

Nem ritkaság a bányalég kigyuladása
is. Szíatinán nehány év elött az egyik akna
több hónapon keresztül égett.

A só mivelése vésők és nehéz kalapá-
csokkal, feszítő rudakkal történik. A munká-
sok a melegség miatt derékig meztelenül
dolgoznak. A munka kétféle : előre haladó,
midőn oszlopokban vágják ki a banya fa-
lait tovább vivő rétegeket; és talaj-hajtó,
hol a munkás lefelé dolgozik. Az elsö a bá-
nyaoldal terjedelmét, az utóbbi mélységét

*) Lásd Fichtelnél.

gyarapitja. Ezek közöl az elöl emlitett igen
; fáradságos. Csekély lámpáját oldalt téve
! munkásunk, a sófalon két párhuzamos mé-
, lyedést vág, s ezekbe vésőket ver, mig az
| oszlop lábaihoz omlik. Az izzadó férfiu min-
i den ütésre sziszszen, — mi a nézőre kelle-

metlenül hat. — Ök azt tartják, könnyebb a
mellnek ugy. Legyen az ö hitök szerint.

A másik is kolumnákat feszit, de alulról
és tsak két irányban; mig amannak három
oldalról kell a só-oszlopot a többitől elvá-
lasztani. De ennek munkabére is nagyobb.

A kivágott sónak formásnak kell lennie.
70—100 font között; az apró sóból csak az
igen tisztát használják fel.

A só napvilágra szállitása mükerék által
történik, melyet lovak vagy szarvasmarhák
vonnak. Ez egy roppant hengerkerók, oly
formán alkalmazva, mint a száraz malmok-
nál. A só is néhol — mint Szíatinán is a
bányavíz — börtömlökben vonatik fel kar-
vastag köteleken.

Ugyanezen málhák emberek szállítására
is alkalmaztatnak. Szíatinán egy csinos ülé-
ses málha van készitve épen az uralkodó
számára, de az ünnepélyes alkalomnál nem
használtatott.

Szíatinán épen a bányalejáratnál csinos
tánczterem is van, melyben vidám időkben
dalidók is tartatnak. Zenészekben nincs szo-
rultság, miután két zenedéjök is van, a sóvá-
góké s a szlatinai uraké, b. Sztojka Gyula
ur vezetése alatt.

A népnevelésröl itt is kielégitőleg van
gondoskodva.

Itt talán nem lesz felesleges megemli-
teni a máramarosi összes sótermelés men-
nyiségét. Volt ez 1861-ben.

kősóban 745,790 mázsa
porsóban 237,260 „

nyalsóban (Lecksalz) 80,0(<0 „
összesen 1,062,050 mázsa

tehát több mint egy millió mázsa.
A kevésbbé tiszta, vagy kisebb dara-

bokra törött sót szemétre öntik, melynek
elvétele tiltva van s szorgosan őriztetik; el-
lenben a bányadomb oldalából fakadó sós-
források a földnépe elött nyitva állanak.

Ezért a máramarosi nép csak épen só-
tartójába vészen sót. — Hajdan, a fejedel-
mek korában Máramaros sóbányái népne-
velési czélokra is nagyban adóztak. Ezeket
ugyan a leopoldi kötlevél is biztositá; de a
későbbi szomoru időkben csak 5 (mondd öt)
krajczárral lett a só mázsája megváltva.

Ha az utas Szíatinán jártában, b. Sztojka
Gyula ur vadásziakat, mely a szlatinai
fennlapály egyik zugában gyönyörü, vad-
regényes helyen van elrejtve, fel nem keresi,
vétket követ el maga iránt. Itt a leggyönyö-
rűbb fekvésü tusculanumot ; a felette levő
fennlapályról a legszebb tájképek egyikét
élvezheti. Ezenkivül e házi gazdával, Már-
maros egyetlen mágnásával, is megismerke-
dik, kinél minden szépet együtt talál, mit
férfi szivben keresni szoktunk : bátorságot,
honszerelmet, szivességet és egyszerüséget, s
mindezek mellett költöi hajlamokat minden
szép és müvészi iránt. Az ö vadászsipja s
ügyesen kezelt kürttrombitája (Flügel,
horn) gyakran fölveri e szép vadont. Kár-
hogy e derék család mindig csak egy-egy
fiban száll alább; itt nem ártana több
a jóból.

Jó vadásztársaságban a természet-ked-
velő a Szlatina felett levö, szép fekvésü
Apsákra is felnézhet.

Majdnem feledem megemliteni a szla-
tinai konyhasós fürdőt, melynek vize sok
esetben hatásosnak nyilvánult. Vizében a
konyhasón kivül, kénsavas sókat is fedezett
fel ToguiO. (Vége következik.)
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London, Shakspeare korában.
A tizenhatodik század végén, Shakspeare

idejében, a már akkor is roppant területű, de még
CBekély népességű Londonban három hely volt,
hol minden jóravaló ember megfordult: Szent-Pál
temploma, a fogadó és a szinház.

A mi jelenleg a Rotten-Kow a Hydepark-
ban, az volt akkor Szent-Pál temploma, t. i. a
legelőkelőbb sétány Londonban ; de nem a temp-
lom előtti tér, hanem maga a templom. Atalában
a templomok akkor Angliában igen különös, s a
hely méltóságához kevésbbé illő dolgoknak szol-
gáltak szinheiyül. Szinház, törvénykezési terem,
továbbá politikai viták, választások és gyülések s
nem egyszer
sértö jelene-
teknek szin
helye volt a
t e m p l o m .
— 1592-ben
történt, hogy
midőnÉrzsé-
bet királyné
O x f o r d o t
meglátogat -
ta, az ottani
e g y e t e m i
templomban
isteni tiszte-
let végezté-
vel a kápol-
nát rögtön
8 z inház zá
alakitották ,
délutáni szó-
rakozások
eszközlésére.
Ezen idötáj-
ban tiltotta
meg ez egye-
tem hatósá-
ga a nagy
füst miatt a
templomban
való dohány-
zást is, mely
addig divat-
ban volt. A
különben fé-
nyes Sz.-Pál
templom ha-
jója pedig
nyilvános át-
járásul, ut-
cza gyanánt
szolgált, me-
lyet csak ké-
sőbbi rende-
letek zártak
el a közle-
kedéstől.

E he-
lyen, mint a
nyüzsgő élet
sz in helyén,
sokszor meg-
jelent az éle-
tet tanulmá-
nyozni sze-
rető Shak-
speare ; de
t ö b b s z ö r
meglátogat -
ta a fogadó-
kat is, hol jó
barátok, vig
czimborák
társaságá-
ban, habzó
kehely mellett teltek a napok, s az asztalok mel-
lett nem egy eredeti alak találkozott, mely a
nagy költő müveiben személyeinek mintaképül
szolgált.

Londonban akkor a „Meermaid" „Mitra"
„Kürt" és „Dísznófő" voltak az előkelőbb ven-
dégfogadók. Ez utóbbiban ismerkedett meg Shak-
speare Sir John Oldcastle-al, kit később Falstaff
név alatt örökített meg.

Legtöbbször megfordult a „Meermaid" fo-
gadóban, mely a Bradstreet egyik mellék utczá-
ján, a mai Southwark-Bridge és London-Bridge
kozott feküdt. Képünk e korcsmának barátságos
belsejét mutatja. A ház, valamint majdnem az
egész akkori London, a nagy tűzvész alkalmával
elpusztult ugyan; de még most is büszkén mutat-

ják a helyet, hol állott, s róla a regék és emlékek
egész serege maradt fönn. A vendégek, mint ven-
déglőkben rendesen, itt is többnyire délben gyül-
tek össze, vagy este 6 órakor barátságos pohara-
zásra, midőn a szinházban az előadás bevégzödött.

Itt jött össze Shakspeare is czimboráival, kik
közöl elöször is Oldcastle tünik szembe, kiről ké-
söbb Washington Irving mondá : ,,Én ezt a kö-
vér embert a krónikák nagy embereinek feléért
nem adnám! Mit tettek azok értem s az emberi-
ségért? Országokat foglaltak el, melyekből nekem
egy talpalatnyi tér sem jutott; vagy borostyáno
kat szereztek, melyekből egyetlen levélkét sem
örököltem.

De az öreg Falstaff, a barátságos j Fal-

Fletcher.
Shakspeare.

Shakspeare és társai a „Meermaid'' csapszékben.j|
Taylor. Burbage. Ben Jonson.

staff, a kedves Falstaff, az emberi örömök hatá-
rait kiterjesztette; a kedély és élez nagy tarto-
mányát nyitotta meg az emberiségnek, hol a
legszegényebb is örömöt lel, s a vidám kaczaj
tartós örökségét hagyta hátra, hogy vidámabbá,
jobbá tegye az emberiséget a legkésőbb nemze-
dékig."

Evés ivás közben hatalmasan füstöltek, mert
mióta Raleigh Walter Nyugat-Indiából az első
dohánycsomót áthozta, e szenvedély az akkori kö-
rökben nagy divatban volt. Shakspeare czimborái
a Globe és Blackfriar színháztól, Fleischer Lő-
rincz, Taylor János, és Burbage Richard, — Ham-
let, Lear, és Othello eredeti személyesitői, — ked-
velői voltak a dohányzásnak. A nagy költő maga,
ugy látszik, nem hódolt a divatnak, legalább róla

egyetlen darabjában sem tesz emlitést, mig kor-
társa, Ben Jonson darabjaiban többször van em-
litve.

Burbage Richard, korának első, legjelesebb
színművésze volt. „Nem is tartották művelt em-
bernek, ki Burbaget nem ismerte, s nem volt
falusi leány sem, ki róla beszélni ne tudott
volna" — igy szól róla egy régi irat. — Nagy
művészetén kivül még szépségét is följegyezték,
s számos kalandja teszi emlékezetessé.

Ben Jonson pedig Shakspeare után korának
legnagyobb drámairója volt, s szintén kalandteljes
életéről nevezetes. Tanulóból katona, s később
szinész lett. — Később egyik pajtását megöl-
vén, élethosszig tartó börtönre itélték; majd

kegyelmet
kapva, éle-
tét a szin-
irodalomnak
szentelte. —
Shakspear-
rel baráti vi-
szonyban élt,
melyet a két
versenytárs
közt csak
néha zavart
meg a félté-
kenység. -
Mindkettő
élczes, Bzel-
lemdús volt,
s tapaszta-
lásban gaz-
dag m u l t
után az éle-
tet s embe-
reket mind-
kettő ismer-
te. —

Két óra-
kor szokták
elhagyni a
fogadót, s in-
dultak szín-
házba, mert
az előadás
mindig pont-
ban 3 órakor
kezdődött;
de a Meer-
maidban e
pár órai el-
més társal-
gásból szár-
mazott él-
ezek és köz-
mondások
r e n d e s e n
egész Lon-
dont beszár-
nyaltók.j

,Érdekes
adatok ezek
a nagy költő
életéből és
korszakából.
Fel fogjuk
használni az
alkalmat,
hogy egy
közelebbi
s z á m b a n
még a Shak-
speare-kora-
beli angol
szinházat is
megismer-
tessük.Oldcastle.

A kaposvári nj gymnáziam.
Lapunk mai számában közöljük a kaposvári

gymnázium uj épületének rajzát. A mai kor igé-
nyeinek teljesen megfelelő, kényelmes és diszes
épület Somogymegye fiai önkéntes adakozásának
eredménye, s a tudomány és nevelésügy iránti
buzgalom és lelkesedés maradandó emléke, mely
minden magasztaló szózatnál élénkebben szól. —
Ezuttal csupán csak az épület rajzának bemuta-
tására szoritkozunk. Az uj gymnázium már a jövö
iskolai év kezdetén, oktober elején fog ünnepé-
lyesen megnyittatni, s akkorra tartjuk fenn ma-
gunknak, az iskola alapítása körül bebizonyult
nemes áldozatkészség részleteivel bővebben meg-
ismertetni az olvasó közönséget.
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A foglyok helyzete Oroszországban
félszázad előtt.

Egy munka jelent meg Hannoverában „Szi-
bériáig" czimmel, melyben a szerző előadja az
oroszországi hadjáratot s fogságát 1812 —1814-ig
A fogoly története, ha egyéb érdekkel nem hat
ie reánk, legalább szánalomra indit s olvasása
közben azon meggyőződésre jutunk, hogy az orosz
fogság már akkor is a sors
legrémitőbb csapása volt.
A többek közt a szerző
a kozákokról, — kiknek
hatalmába egy éjjeli ro-
ham alkalmával esett, —
igy ir :

„Győzőink körülbelől
százan lehettek; voltak
köztük szennyes öltönyü
Kozákok, s ívvel és nyil-
lal ellátott báskirok, fe-
jükön hegyes, széles le-
csüngő ernyőjü sipkákkal.
Rut arczuk, erős pofa-
csontjukkal s vörös sze-
meikkel, kevés bizalmat
öntött belénk. A legvisz-
ezataszitóbb valami volt
rajuk nézni, kik szőrrel
fedett arczukkal, kicsiny,
mélyen ülő szemeikkel in-
kább majmokhoz, mint
emberekhez hasonlítanak.
íly csapatok környezték
az orosz sereget, s mivel
zsoldot nem kaptak, ha-
nem csak a zsákmányra
voltak utasitva, gyakran
magukat az oroszokat sem
kimélték. — Egymás közt
rend nélkül lovagolva fog-
tak közre bennünket s mély csendben haladtunk
előre. Aggály teljes éberség s félelem, nehogy az
ellennel találkozzanak, volt arczukon olvasható.
— Ha a távolban franczia őrcsapat mutatkozik,
szánalom nélkül meggyilkolnak.

Körülbelől három óra lefolyása után egy
paraszt-udvarba értünk, hol hasonló csorda gyült
már össze, s
ujra kezdődött _ _ _
a kutatás és —H
kirablás. — Ki- _- -" - s |
gombolt egyen- =F
ruhám mentett J"
meg, hogy egé- t ^ z : ~ = - - 3 ^ ^ ^ - - ^
ezen meg nem 5 =: —~-̂ > - - = -=T
motoztak; csak - 1 ^ 1 - -
nyak-gallérom £ r £ ^ " ~V^~- ~^:-_^
jutott e sorsra, 5"="̂ ~_ i^Tf^i^~~Tf~=- ~
vajjon nincs-e
pénz belevarr-
va? - Egyik
letépte nyak-
kendőmet , a
másik megmen-
tett csizmám-
tól, a nélkül
azonban, hogy
lábravalómba
rejtett órámat
m e g t a l á l t á k
volna; alsó uj-
jasomba is volt
nehány arany
varrva, ezt sem
tudtákfelfedez-
m - % állapot-
ban i 8 m é t l ó r a

kellett ülnünk,
8 több óráig
gyorsan hajtot-
t a 7 Végre
megszántak 8
«gy kis adag
kenyeret kap-

tartalmán egész gyermekies örömn fakadtak. —
Azt hittük, hogy legalább köpenyünket vissza-
adják, de csalódtunk, miután értésünkre esett,
hogy a zsákmány egyedüli jutalmuk. Köpenyzse-
bsmben fuvolát találtak, s magasra emelve azt,
jellel tudatták, hogy a tulajdonos jelentse magát.
Sajátom volt, de mégis csak társaim erős bizta-
tásai után jelentkeztem. Azonnal átadták zajos
felhivások közt, hogy fuvolázzak rajta. A meny-
nyire lehetett, jelek által értésökre adtam, hogy

A kaposvári uj gymnázinni,

én arra az éhség és fáradtság miatt képtelen
vagyok. Erre jó darab kenyeret adtak, s elfujtam
egy walzert. A zene, ily körülmények közt, mint
gondolni lehet, gyengén sikerült, de azért nem
kevesebb elégedettséget nyert, s kitörő örömben
tolongtak körömbe, ugy hogy szenvedő társaimtól
egészen külön választanak s mindig ujra kellett

A*Tiabola-pojána\ fürdő. — (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

•n il i. ii i ®Pen nem csillapitá le éhségünket.
Ezután tovább mentünk egész estig, s ekkor ujra
egy nagy udvarba hajtottak. Napfelköltekor ut-
rakeltunk s déltájban elég nagy falut értünk,
mely alatt megai i i t o t t a k \ X°{OBo]si alighogy
megpillantanak zavart állapotukban összeszedve
értékesebb holmijoket, a lehető leggyorsabban
elfutottak. B&J

Embereink most teljes biztosságban érezvén
magukat, batyuinkat kezdték bontogatni, a minek

kezdenem. Akár kíméletből gyenge művészetem
iránt, mely vad kedélyökre nem mulasztá el hatá-
sát, akár azon okból, hogy mulatságukra jobban
szolgálhassak : elég az hozzá, lovat kaptam, mig
a többieknek gyalog kellett menniök. Az első és
második nyugati orosz hadosztály volt, mely hát-
ráltakor Smolensknél egyesült.

A hadsereghez érve, azt hittük, hogy rendes
katonaságra bizatik tovább szállitásunk; de e
helyett dsidás paraszt kíséretet nyertünk, melyet

egy báró vezérelt. Még embertelenebbül bántak
velünk mint elöbb, kancsukával késztettek a to-
vább indulásra. 0 ránkint uj fogoly-csapatok csat-
lakoztak hozzánk, s csakhamar nagy tömeggé
szaporodva, erős menetben hajtottak tovább.

Ellátásról szó sem volt. Két egész nap
nem kaptunk kenyeret, s azt hittük, éhen veszünk
el. Egyszerre az uton nagy porfelleget pillantunk
meg előttünk; az utról oldalvást letéritettek,
s megállapodtunk. Lengyel fogolytársaink, kik

vezetőink eljárását job-
ban tudták, már régebben
mondták, hogy ezek Kon-

^ stantin nagyherczeget vár-
ják nehány kozák-osztály-
lyal. Midőn megérkezett,
több törzstiszt kiséretében,
felénk lovagolt, s a köz-
tünk levő tisztektől a ki-
séret bánásmódjáról tuda-
kozódott. Az illetők le-
festve szomoru helyzetün-
ket, a vezénylő báróhoz
fordulva, nehány kemény
szót váltott vele, s azután
jól fölszerelt, rendezett
doni kozákjaival tovább
vonult Smolensk felé. —
Két óra mulva mindnyá-
jan három font kétszer-
sültet kaptunk, s hozzá
még főzőfazekakat; gyor-
san tüzet gerjesztőnk, s
az ízletes kenyérleves fel-
üdité az éhségtől elkinzot-
takat. — Jó hosszu idő
óta ez volt az első meleg
étel.

Drágán fizettük ezen
kis jótéteményt. Hogy a
nagyherczegtől szenvedett
feddésért boszut álljon ör-

dögi vezetőnk, még durvábban bánt velünk.
Alig hagytuk el nehány napi járóföldre a had-
sereget, s az ágyudörgés, melyet még mindig
hallottunk, alig szünt meg : a báro ur egész dü-
hét kiönté ránk, mert tudta, hogy panaszainkat
senki sem hallja meg. Enszemeimmel láttam, mi-
dőn egyik társamnak fegyvere csővét mutatta,

midőn könyez-
ve kérte, hadd
mossa meg se-
beit a mellet-
tünk elfolyó pa-
takban.— Egy
másik, ki égető
szomját enyhí-
tendő , lováról
leugrott, agyon-
veretett. A toll
nem képes le-
irni a nyomort,
melylyel e fene-
vad bennünket
elárasztott. E
mellett ujra ki-
fosztogattak s
a mi vezetőink-
nek megtet-
szett, azt mind
át kellett ad-
nunk.

íly bánás-
mód mellett
virradattól nap-
nyugtáig haj-
tottak. Drogo-
buson, Wies-
mán, Borodi-
non s Mosais-
kon át — mind
oly helyek, me-
lyek később
gyászos törté-
netekkel hire-
sedtek el — kö-

zeledtünk Moszkva felé. Szeptember harmadikán
értümk a külváros alá.

Előttünk terült el a czárok csuda városa, két
mérföld területet elfoglaló háztenger számos tor-
nyával s palotáival, melyek aranyozott kúpjain a
nap sugarai törtek meg, melyről akkor még senki
sem sejté, hogy oly hamar romban fog heverni.
Számtalan épületei nékünk nyomorultaknak véd-
födélt nyujthattak volna, mely soknak életét ment-
heté meg, de hiába vártuk, nem vezettek be a vá-
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Tosba. Pii3íta földön, mint eddig, kellett tanyáz-
nunk szab:d ég alatt. September itt már dé;rel s
metsző zéllel jár s ezek ellen nem volt egyebünk
elviselt köunyű franczia egyenruhánknál,fedél, kö-
peny s tűz nélkül. Kezeinkkel vájtunk gödröt a
földbe s abban húztuk össze magunkat, hogy egy
mást kölcsönösen melengessük. Az őrizet hosszú
körben táborozott körültünk, de ha őrtüzeikhez
közeiedénk, kancsukával kergettek vissza. Igy
tanyáztunk öt na;>ig ugyanazon helyen, hol a le-
vegő a ganaj s temetetlen hul ák miatt egészen
megbü-zhödt. A halál rémitően pusztitott köz-
tünk s csak a naponkint érkezett fogoly-csapatok
tölték be a hézagot. Moszkva lakosai,kik még efe-
kor biztooságban érezték magukat, számosan tó-
dultak ki a városból, hogy bennünket láthassa-
nak. Jó szivek szánakozni akartak rajtunk, de a
kört senkinek sem volt szabad átlépni a csak ugy
kellett felkapkodnunk a pénzt s élelmiszert, mit
a távolból észrevétlenül hajigáltak közénk.

Egy napon hallom, midőn valaki közelemben
fennhangon kérdezősködik földijei után. Felpil-
lantva uriasan öltözött férfit látok, kinsk sikerült
a kf'irt átlépni. „Iloya-ból való vagyok," kiálták
föl. Hirtelen zsebébe nyul s teli marok ezüst pénzt
ad áte szavakkal : „nőm a d . . . . i lelkész leánya
önnek küldi ezt." E pillanatban az őr észrevette s
eltávolíttatott. E pénzen czipőt a durva felöltőt
csináltattam, mert eddig, csizmám elraboltatván,
papucsban kellett utaznom.

Táborozásunk Moszkva alatt aept. 3-diká-
tól 8-ig tartott. Megható látvány volt, midőn a
számos fgoly, nagyobb részt megsebesítve, ron-
gyosan, főveg s lábbeli nélkül, hideg s éhségtől
görnyedten a kis körben bolyongott. Ima és szi-
tok, jaj és óhaj hangzott mindenféle, nyelven s
düh és elkeseredtség rajzolódott gyakran — mint
az őrültségig fokozott fájdalom kinyomata — a
ezenyes vad szakáll lepte merev arczokon.

Óhajtottuk sorsunk változását, s még ezen
rémitő állapotban sem hagyott el a remény. Azt
hittük, hogy a nagy császárnak döntő győzelme
békét s szabadságunkat hozhatja magával; mások
naponkint várták a felszólítást orosz szolgálatba
lépésre, mit azonban a francziák, nagy levén köz-
tünk a vak bizalom Napoleon szerencsecsillagá-
ban, alig fogadtak volna el. S mondják, volt szó
Pétervárott, hogy a német foglyokból német le-
giot alkossanak, de erre vonatkozó felszólítást
nem kaptunk.

Sándor czár gyöngéd érzelmei mellett meg
nem magyarázható, hogy maradhattunk íly ré-
mitő helyezetben, ha Oroszországban nem lettünk
volna is, hol a fejedelem akaratát gyakran ki-
gzokta vinni. Midőn késöbb komolyan akartak
orosz-német légiót szervezni, már messzebb vol-
ntnk mintsem alkalmazhattak volna. Moszkva
Hannoverától 3 — 400 mérföldre lehet a mégis
csak utunk fele részét tettük meg; még körülbe-
lül ennyit kellett vándorolnunk, hogy belebbez-
tetésünk helyére érjünk. (Vége v̂etkezik.)

A koliimbacsi legyek.
Többször volt már említés téve e lapokban

a kolumbácsi legyek pusztításairól, melyeket
némely évben, leginkább a Bánságban és néha
Erdélyben is okoznak; olyankor a hazai lapok
többnyire sorra közlik a szomoru hirt, hogy az
emlitett legyek ennyi meg ennyi kárt okoztak
lovakban és szarvasmarhákban : de kevesen
lesznek, kik e vidék ostorának, ezen parányi kis
legyeknek természettani minémüségét és szárma-
zását igazán ismerjék. Hányszor tapasztaljuk,
hogy egy csekély kis szikrából nagy tűz támadt,
egy elhanyagolt üszőkből már gyakran a ház ki-
gyúlt, melyről a lángok a szomszéd és a harmadik
házat is, sőt egy egész városrészt képesek elham-
vasztani, s a lakosokat, egy pár óra alatt, koldus-
botra hozni. A kolumbácsi legyek is, mint ezt
alább látandjuk, jelentékeny károkat szoktak
okozni, pedig oly parányiak, hogy az egyeseket
alig veszszük észre. Kis okok tehát sokszor nagy
okozatnak szülői, az emberi vizsgaság pedig sze-
ret minden tüneménynek nyomába jutni, azaz, oda
iparkodik, hogy minden okozatnak, a lehetőségig,
utolsó vagy i8 elsö okozóját kifürkészsze. Ennél-
fogva ugy vélekedem, hogy a fennnevezett rovar-
kak bővebb ismertetését e lapok olvasói szivesen
veendik, annál i8 inkább, mivel eredetükről egy
babonás balhiedelem van elterjedve, ez által ter-
jnéazettani ismerete háttérbe szorittatván.

Mindenekelőtt ezen kis legyeknek rövid lei-
r isát éé rajzát akarom adni, hogy a szives olvasó
idejekorán megismerkedjék velök és a tovább

mondandókat könnyebben értelmezhesse. A ko
lumbácsi legyek a kétrövü rovarok közé tartoz
nak. Ezen egy pár szóból a szakavatottak
valamint azok is, kik a rovarok életéről e lapok
ban közlött egy pár igénytelen czikkemet figye
lemmel olvasták, könnyen felismerhetik ezen ál
latkáknak egész természettörténetét, t. i. h o j
anyjuk azázankint rakott petéiből származnak
melyekből nem a kolumbácsi legyek, hanem apró
lábatlan pondrók képződnek, ezen állapotban él-
vén egy ideig, és pedig a leghosszabb ideig, vég
téré átváltoznak bábokká, melyekből utoljár
fejlődnek ki a legyek. Minthogy ez állatkák ;
kétröpü rovarok hosszu és változatos sorábar
inkább a szúnyogokhoz hasonlítanak és ezek csa
ládjához tartoznak, bátor vagyok a nyájas olva
sót, ';it ez átváltozás (metamorphosis) közelebbrő
érdekelne, a Vas. Ujság 1863-ik évi 44. és 45-ik
számaira utalni, hol a szúnyognak átalakulásá
képekben és szavakban bövebben fejtegettem. A
mi magát a kolumbácsi légy formáját illeti, annak
tiszta megismerhetésére szükségesnek tartottam
azt, parányisága végett, nagyitó üvegen át leraj
zolva, bemutatni. A mint az ide mellékelt rajzó

megtekintjük, fölületes vizsgá-
lat mellett is ráismerünk, hogy
itt a legyeknek egy fajtája
van előttünk, azért hát a légy
nek átalános ismertető jelei
elő sem sorolom, de annál na
gyobb figyelmet kérek fordit
tatni azon különböztető je-

lekre, melyeknél fogva más, köz*-l rokona tól kiis
merhetjük. Ezek leginkább mellrésze vagyis hátán
tünnek ki, mely szürke alapon három fekete csik-
kal van ellátva, ezen csikók, melyek középsőj
vékonyabb, mellrészük egész hosszában elnyúl-
nak, és főleg ezen ismertető jelnél fogva külön
böznek más két rokon fajtától, melyek hazánk-
ban, sőt egész Európában honosak, és melyek
szintén csípéseik által alkalmatlanok, de nem oly
veszélyesek, mint a kolumbácsiak. A kolumbács
légynek rendszeres neve simulia maculata M
vagy regiebb nevével culex columbacsensis, i
legközelebbi rokonok pedig simulia ornata M. és
simulia reptans L. melyeknek egyszínü mellré-
szük vagy sötét-barna, vagy kékes-fekete. Ezen
utóbbiak, mint emliteni, nálunk minden évbe
mutatkoznak, és néha sokaságuk által szintén kel-
lemetlenek. A kolumbácsi legyek további ismer-
tető jeleihez tartozik, hogy szürke aitestük gyü-
rüi a középen fekete foltokkal vannak ellátva.
Szájrészük hasonló a szúnyogokéhoz, vérszomjuk
által azonban ezeket jóval fölülmúlják. A vérveszte-
ség mindazonáltal nem volna oly sulyos, ha csi-
pésük, ugy mint a szúnyogoké, nem lenne mér-
ges, mi által csípésük fájdalmat, gyuladási, gör
csökét és végre a halált képesek előidézni. —
Ezen szomoru jelenségek összege egyes, vagy
10 — 20 kolumbácsi légy által nem idéztetik elő,
lanem csak tömeges megtámadás által. Mert tud-
nunk kell, hogy a k. legyek százával, ezrivel tá-
madják meg a marhát, és annak legérzékenyebb
testrészeit, fülét, orrát, száját oly töméntelen so-
kaságban lepik el, hogy a marha, csendes legelő
helyéről fölzaklattatván, bőgve és száguldva iram-
lik el; de a k, legyek üldözőbe veszik, és mint
egy sürü felleg körülboritják, mi által a marha,
sebesebb, s szinte nyitott szájjal történő lélegzet
vételével marokszámra szija be őket légző szer-
veibe is. Elképzelhetjük, hogy ily nagyszámu
mérges csípések által, a fájdalom, gyuladás és
izgatottság, rövid idő alatt, a legfőbb pontra jut,
és a legtöbb marha futtában rogyik össze a ott
vész. Legiszonyatosabb azon eset, ha tiszta lég-
körnél rögtön és váratlanul ereszkedik egy csor-
dára vagy ménesre egy íly k. legyekből álló felhő,
és idő nincs a menekvésre, ilyenkor százával hull a
szegény állat. Azonban szerencsére többnyire,
lőörsök gyanánt, csak egynéhányan jelentkeznek,

hanem a marha ezt mindjárt megérzi és félelmes
bőgéssel és a legnagyobb nyugtalansággal árulja
1 a közelgő ellenség közeledtét.

Ezt a pásztorok is tapasztalásból már jól is-
merik, és ha közelebb állanak a faluhoz, azonnal
sietve haza eresztik a marhát, hol minden gazda
az istálló ajtaja előtt, mindenféle szemetet meg-
gy uj t vá, folytonos füstölés által igyekszik a le

yeket távol tartani, ha pedig távol esik a legelő
helységtől, szaporán hozzá látnak a pásztorok,

hogy egy gomolyba összehajtsák a gulyát s vagy
köröskörül, vagy a merről a szél leng, erős füstöt

észitenek, és a szegény pára ösztönszerüleg in-
kább a legbüdösebb füsttel elegyített levegőt ezijja
magába nyugalmasan, mint hogy helyét elhagyva,

k. legyek csípéseinek tegye ki magát. Az is

czélszerü, ha dohányfőzetből, kátrány és kőolaj-
ból vegyitett kenőcscsel az érzékenyebb testrészek,
melyek ritkább vpgy finomabb szőrrel vannak el-
látva, és a melyeket különösen szoktak a legyek
ellepni, megkenetnek, mi épen elkerülhetetlen
akkor, ha azon időben, midőn e legyek dühöng-
nek, utazni vagyunk kénytelenek, mert a lovak
szintén nagy mértékben vannak e: en legyek csí-
péseinek kitéve, ugy szintén a sertések, a juhokat
azonban nem bántják.

Megjegyzésre méltó, mit biztos kutforrásból,
egy tisztes veterán, volt megyei főorvostól, dr. K.
urtól tanultam, hogy oly marhának, mely a le-
gyek csípéseitől elhullott, még a husa is megfer-
tőztetik, éi> a vele étkezés betegséget, söt ha-
lált is képes előidézni. Ugyanis több év előtt
K. községében történt, hogy az ily marha húsá-
ból majd az egész falu étkezett és sokan rögtön
megbeteg. dtek. A fennemlitett főorvos urat a
legnagyobb sietséggel a hely színére hozat\án,
tapasztala, hogy vagy hatvanan többé-kevésbbé
sulyosan fekszenek, négyen pedig, kik a szügyé-
ből kaptak hust, (hová a legtöbb légy szokott te-
lepedni, s mérges fulánkját a kínozott állat tes-
tébe fúrni) ennek áldozatai lettek, a többiek,
gondos ápolás mellett, lassankint felüdülvén.

A kolumbácsi legyek megjelenése ápril
vagy május havában szokott megtörténni. Hazá-
juk, mint ezt elnevezésük is mutatja, Kolumbáes
vidéke, Szerbiában, a Duna jobb partján, Passa-
rovitz kerületében. Itt évenkint láthatók, de né-
mely években kifejlődésüket különösen előmoz-
dító körülmények között tömérdek sokaságban
fejlődnek ki, ilyenkor aztán, esetleges déli szelek
által irányoztatva, átcsapnak a Dunán, s Krassó és
Temesmegyében ijesztő mennyiségben jelentkez-
nek, sőt néha Erdélyig is eljutnak. A népmonda
szerint Kolumbács közelében van egy nagy bar-
lang, melyben Sz. György a sárkányt ölte meg,
és ennek torkából, mintegy pokolból, özönlenek
elő e vérszomjas legyek, s pusztítanak rémitőb-
ben mint ezelőtt a sárkány tehette volna. Minda-
mellett, hogy e barlangot tökéletesen befalazták,
a nevezett legyek mégis ép oly nagy mennyiség-
ben, és oly rosz indulattal mutatkoznak, jeléül an-
nak, hogy eredetük máshol keresendő. Már fel-
jebb emlitettem, hogy a kolumbácsi legyek a szú-
nyogok fajához tartozván, életük elsö • dőszaká-
ban, pondrói állapotjukban vizi lakók ea a Duna
partjain és az ottani mocsárokoan bőségesen te-
nyésznek ; a legyék t. i. petéiket a mondott vi-
zekbe ejtvén, itt nehány nap alatt a pondrók ki-
bújnak s egész nyáron át, mint pondrók, vizi lakók
maradnak, őszkor bábokká átváltozván, télen át
ezen alakban maradnak, mig a tavasz melege
végső kifejlődésüket eszközli. Kedvező körülmé-
nyek között egy nyár lefolyása alatt egy máso-
dik nemzedék is jöhetvén létre. Megsemmisité-
sükön vagy legalább sokaságuk korlátozásán
többféle ellenség munkálódik. Ugyanis pondró
állapotjukban a halak roppant mennyiséget föl-
emésztenek, mint legyeket pedig mindenféle ma-
darak kapdossák, különösen pedig a fecskék, nem
különben a szitakötők, vagyis acsák, milliókat
pusztítanak, egy váratlan zivataros nagy eső vagy
zivataros szélvész pedig egyszerre tönkre teszi
az egész rajt. Dr. Sz.

Értesítés a berlini magyar könyv-
tárról.

B e r l i n , 1861 ápril 30.
Hogy e czim alatt ugyanazon intézetről lesz

szó, melyről a huszonöt alapitó egyike Gáspár
János, jelenleg n. enyedi tanár ur, talán az 1857-
diki „Délibáb" naptárban, Szász Gerő, jelenleg
kolozsvári ref. lelkipásztor ur pedig a „Szépiro-
dalmi Közlöny" 1858-diki évfolyamában kimeri- •
tőlegértesitették a hazai közönséget: könnyen ki-
alálandja az olvasó.

E sorok czélja az 1858-ban megszakadott
értesítés fonalát felvenni, legkülönösebben pedig
még az intézet alapszabályaiban kimondott félévi
'rtesitést megtenni.

Szász Gerőnek 1859-ben történt elmenete-
lével az Emlékkönyv jegyzőkönyvi része — mely
az intézet életének némileg tüköré — habár nem
talált is folytató kezekre, de nehány lelkes ember
csak megemlékezett e kisded könytárról. Külö-
nösen a nem keveset fáradozott Szász Gerőt kö-
vették Geibel, kiadó-könyvárus Pestről, Bodola
Dénes, Miklovicz Bálint, Fazakas József, mind a
három itten tanult egyén, és Laukó Károly itten
rolt tanuló közbenjárására Somogyi Rudolf, pesti
anár.

A mi p^d'g a közelebbről végit ért 1863/4-
diki téli semester történeteit illeti, szóljanak a
tények.

1. Az emlitett téli félév alatt bejegyezte ma-
gát az Emlékkönyvbe 13 tanuló, névszerint Pün-
kösti Ferencz, Rosenauer Károly, Szakács Mo-
zes, Weisz Lajos, Jiskó Károly, Weisz Vilmos,
Ivánkovits István, Disoher Lajos, ifj. gróf Teleki
Sámuel, gróf Teleki Béla,ifj. Bertha Sándor, Páz-
mándi Béla, Pázmándi Dénes, s ezek legelső ta-
lálkozási összejövetelüket folyó év martius 13-
dikán tartották, ugyanekkor Szakács Mo est őr-
nek választván.

2. A megszakadozott Emlékkönyvet ujra
köttették.

3. Az Emlékkönyv pótléka gyanánt egy
arczkép-albumot nyitottak, hogy t. i. a jegy-
zőkönyv szayai szerint — ezen arczkép album
mal is jeleseink életrajzához egygyel több forrás
legyen. Ezen album befogadhat 200 fény- és 60
nemfényképet.

4. Meglevén a könyvtárban a ,.Budapesti
Szemle" 1. j>. 3. évfolyamaiból több fü :et, ez in
évfolyamokat szerencséseit kiegészítették, s foly-
tatásul a 4-dik évfolyamot is megszerezték, csak
is a legeslegelső füzet hiányzik mindeddig.

E pontnál lehetetlen szives köszönetünket nem
nyilvánítani valamint Csengery Antal kiidó-szer
kesítő urnak többrendbeli sziveskedéseért, ugy
felméri Lajos pesti theológus barátunknak is az
Üg)" érdekében tett, nem csekély fáradozásaiért.

5. A fennebbi folyóiratéhoz hasonló hiányos
állapotban levén könyvtárunkban a k. magy. term.
tud. társulat Évkönyvei és Közlönye is, ezt is any-
nyira egészitgették, hogy immár legalább az év-
könyv 1. 3. és a közlöny 1. 3. kötetei teljesek.

6. Meginditották a könyvtár számára a Prot.
egyházi és iskolai lapot is, megszerezvén az 1863-
diki évfolyam szinte teljes példányát, mert már
csak is az 51. szám nem került még mindezideig
kereső kezünkre.

7. Tiizt. Révész Imre ur szives volt megkül-
deni könyvtárunk számára hirom munkáját, u m.
1. Vélemény a magyar prot. egyház-alkotmány
főpontjai felett. 2. Erdősi János, stb. 3. A ma-
gyar protest. egyház szabadságának védelme stb.
Ugyszintén Csányi Dániel tanár ur is sziveskedett
megküldeni a Kerekes féle Felsőbb mértani mű-
vet. Az elszállításban fáradozott t. Miklovicz Ba
lint ur. A jegyzőkönyv szavai szerint: köszönetet
szavazunk valamint a szerző- illetőleg- kiadó- í
nak, ugy a küldő- és elhozónak is.

8. A fennebb elősorolt 13 egyén közül azok,
kik a már beállott nyári semesterre is itt marad-
tak, mult félévre választva volt őr Szakács Mó-
s m ~ 8 z a b % 8 7 - e ' ü lemondása után — a nyári
félévre ismét őrnek választották, s a hirlapi érte-
sítés elkészítésével megbízták.

Körülbelől ennyi az, a mit intézetünk leg-
közelebbi élete felmutat, legyen szabad azonban '
a fentebbi tárgysorozattal kapcsolatban még né-
hányat szólam.

a) A 3. pont alatti arczkép albumra rézve
kötelességünknek ismerjük tudatni, hogy mind-
•jfok, kik becses neveiket, mielőttünk az emlék-
könyvbe Mjegyezték, ha arczképüket megküldeni
sziveskednek : örömmel fogadjuk; sőt, ha'egy-egy
középpontból többen küldenének, szükség eseté-
ben még válasz-levélírásra is kötelezzük magunkat.
Az őr szállása: Annenstrasse Nr. 16, 2. Treppe.

\\ 8 Z < % a l a t a t csak is julius l-ig ajánlhatja.
b) A 4. pontra vonatkozólag pedig kijelent-

J , ,! , O g v h a valaki a „Budapesti Szemle" leg-
első füzetével szerencséltet, mi is szolgálhatunk
cserében a nevezett folyóiratból akár a Il-ik
kötet 9 első ivét magában foglaló, akár pedig a
ll} ik kötet 16 első ivet tevő, jó vastag füzettel,
mivelhogy ezek a könyvtárból, mint duplumok,
ki v a n n a k véve.
' k h *•*' P o n t t a I kapcsolatban tudatni kiván-
ju , hogy a k. magyar term. tud. társaság Köz
10"iye 1862.re szoló I l l i k kötetének első része
szaoad rendelkezésére áll annak, a ki nekünk
v ^ 4 -C S z ó b a n f o r S° társulat Évkönyvei 2-ik
vagy -ik kötetét, s ha mindakettőt megküldi,
annál szebben ma„ c • i i

Ver h ú ^ '°gJuk köszönni.
TT < i TÜ., között nagyon égetö szükség volna,

a H o r Vfoh
1?

l hf ly-''éle„Magyarország történetei"
czimü, 1848. eiőtt bevégzett munka ugynevezett
neg>edik szakaszára, m e r t a három első szakaszt
- k«>tet4t - , m % régen megszerezték volt az!
illetők. Ha tehát fentebbi cserepéldányaink vala-
kinek javara lennének, a Horváth-féle munka 4-ik
kötetéért is felajánljuk akármelyiket.

Most márkellene következni valami felhívás-
félének, de mi se az előttünk bejegyzett 416 tag-

ból álló gyönyörü kont ngenst, se pedig a hazai
iróközönséget nem merjük háborgatni, s pedig
azért, mert a kinek lelkében az a szellem él, mely
az alapitókat lelkesítette: az olyan ugyis alkal-
milag mindig örömmel hozza meg lelkének drága
gyümölcsét, a más szelleműek pedig . . .

Annyit azonban mógii bátorkodunk kimon-
dani : ez a könyvtár azért született volt, hogy a
Berlinben tanuló magyar ifjuságot szakadatlan
kapcsolatban tartsa hazája irodalmával, sőt itteni
tanulmányozásaiban is némileg kalauzolja, s al-
kalmilag szolgáljon még azoknak is,a kikjó lélek-
kel akarnának mifelőlünk valamicskét tudni. Itt
tehát mindenből csak a legjava kell.

Záradékul álljon itt nehány sor az itteni
egyetemen levő stipendiumról is.

Van itt két stipendium, s áll mindkettő kü-
lön-külön 80 porosz tallérból = 120 a. é. forint
ezürtpénzben. Megkaphitja az olyan erdélyi
theológus ifju, ki a nagy-enyedi főtanoda előljá
róságától erre vonatkozó ajánló-levelet hoz, s
legalább egy theologiai magánleczkét hallgat
Ha az ajánló levél kéznél van, a többi teendőket
megtalálhatni az egyetemi könyvtárba elhelyezett
„Berlini Magyar Könyvtár" legelső könyvében,
az ugynevezett. „Emlékkönyvben." Életkérdés az
oktober 15. előtt ide megérkezendett ifjura nézve
e tekintetben c-ak az, hogy folyamodásával egy
na~>ot se késaék, mert különben legalább is egy-
negyedét elveszti. Tehá?, itt az idő igazán pé;,z
lesz, azaz : pénzbe kerül. Nem lesz talán fölö*
leges azon megjegyzés is, hogy a mit a stipen-
diumról irtunk,*épen nem oklevelekből merítettük,
hanem csakis magunkon tapasztaltuk. Valamint
azt is jó tudni, hogy a stipendium ismét folya-
matba indítása nem csokély utánjárásába, sőt
küzdelmébe került némdyik hazánkfiának, a mi,
kik élvezzük, nagy köszönettel tartozunk ebbeli
fáradozásaikért, Jancsó Lajosnak é* Ssász Gerő-
nek. Ülésileg történt jóváhagyás után közli

Szakács Mozes.

A gazdaság köréből.
(A gomborka vetése még most sem késő.)

„Lehet-e még gomborkát vetni jó sikerrel?
— elfagyott vagy kiveszett az őszi repezérn, — a
téli száraz fagyok által kiritkult és jelenleg már
semmivé lett az őszi búzám. — csirába indult ta-
vaszi vetéseinket a hirtelen jött kései fagyok
annyira megritsitották, hogy a sovány aratáshoz
is kevés a remény, pedig kölcsön vett. magból ve-
ténk ezt is;" — s több ily szomoru tartalmú leve-
lek érkeztek hozzám a mult hetekbeli fagyok ál-
tal károsult vidékekről. Ezek mindagyikére nem
a részvé-lenség miatt nem feleltem idáig, — ha-
nem részint a levelek túlzott száma miatt, részint
pedig azon okaál fogva, hogy a „Vasárnapi Uj-
ság" jelen számában e válaszomat kiadva, talán
más, még velum nem levelezett egyén is használ
hatandja.

Hogy gomborkát még lehet vetni, — még pe-
dig junius elején is jó sikerrel, — azt entapa^z-
talá?om után bátran és b zton mondhatom és ek-
kor az aratása geptrmber hóiap elején leend,még
pedig jó haszonnal. Ugyanis : a kinek az őszi
repezéje a téli szárat fagyok által Hveszett vagy
jelenleg már kevés a remény hozzá; — hanem ga-
zos a földje — nem kell szántani semmit, hanem
va-<foga*8al hosszába és keresztbe kell fogasolni, s
ezutáa azonnal bevetni gomborkával, 10—12 iteze
magot egy 12,000 Q öllel számitott holdba. A
gomborka minden munkálatait kinritató és utba
vezető czikk a ,,Vasárnapi Ujíág'- folyó évi 10-ik
és 12-ik szám libán jelent mig, azért az olvasót
ezen czikkek figyelembe vételére utaljuk. A vetés
után azonnal boronálni kell, vagy igán czélszerü
egy kideszkázott szekéroldalt keresztbe fordítva,
mint a boronával, henger helyett a földet megjá-
ratni a boronálás után, mi a földet összefüggővé
és a hantokat semmivé teendi. Ugyszintén a ki-
veszett ószi buza vagy a kiveszett tavaszi vstések
után is, hasonlólag kell mnnkálni.

Ha pedig ga>o* a föld, vagy na^yoi csomós
a fris trágya : a kiveszett őszi repcze földét c-e -
kélyen meg kell szántani, hogy a fris csomói
trágya szerteomoljon, mert a gomborka a csom-s
trágya fölött igen hirtelen migasri és lazára nő-
vén fel, a mellette való soványabb de több mag-
tartalmu alacsony bokorra ráborul, egyenetlen
lesz a termés. A gomborka-tarlóba pedig, —
mint szintén saját tapasztalásom után állíthatom
— legczélszerübb az őszi buza, mely gazdag ara-
tást nyujt. — A férgek, bogarak, mind eltávoznak

a gomborkaföldbo'l, sem penész, sem tava3?i fagy
nem árt; mert ezen növénynek még idáig semmi
ellen-ége nincs fölfödözve. Tavaly egy hajszál
forma férgekkel, az az nyüvekkel telt földbe vet-
tettem a gomborkát, az idén már e férgeknek ae
hire se hamva, és a föld felett, a legszebb buzave-
tés terül.

Azért vessen gomborkát, a kinek kiveszett az
őszije, mert sem tavaly nem termett, sem pedig az
idén nincs nagy remény az őszi repcékhez.

A gomborka vetőmagért hozzám fordulókat
intézkedésem után igazítom Fleischman ea Weber
urak a „Zöld koszoruhoz" czimzett kereskedésé-
be Pesten, kik majd a vetőmagot tőlök vásár-
lókra figyelmüket is fordítják a nyomtatás ideje
alatt. — A ki pedig a gomborkát, mint takarmányt
akarja termeszteni, arra nézve a ,,Polikai Újdon-
ságok" legközelebbi számában nyújtottam uta-
sitást.

Egyuttal helyén látom itt a leendő aratáa
előkészitése teKintetéből, a következő városokban,
u. m, Pécs, Kanizsa, Szekszárd, Fehérvár, Szom-
bathely, Sopron, Veszprém, Győr, Pozsony,
Rozsnyó, Eperjes, Kassa, Szatmár, Mi kolez,
Debreczen, Kecskemét, N gyvárad, Nagy-Sza-
lonta , Tem3avár városában működő rosta-ké-
szitő-mestereket tisztelettel fölkérni, hogy hozzám
P.-Aradra (Esztergommegye, u. p. Köbölkut)
czimzendő s a postabér könnyítése tekintetéből,
nyilt levelekben, velem családi neveiket s laká-
saikat tudatni sziveskedjenek Czérna István.

Egyveleg.
** (Óriási ősállatok az északi Jeqestmger

vidékén.) Szibériának északi részén a Jegestenger
közelében ősi állatoknak nemcsak csontvázai,
hanem még egész ép műszerekkel biró, s az özön-
viz előtt élt, kevésbbé megroncsolt s meglehetős
karban levő emlős, valamint a gyikok osztályába
tartozott óriási állatok testei is találtatnak, s ha-
sonlók a nálunk is a földrétegben itt ott gyakran
előforduló csontvázakhoz. Minden nyáron, midőn
a nap hevétől a hó elolvad, ezen ősi állatoknak
nagy számát lehet látni, melyeket a viz magával
sodor az emelkedettebb helyekről le a Jegesten-
gerbe, anélkül, hogy az azon vidékek lakói tudo-
mányos szempontból físzleleteket tennének ezen
állattetemek felett, kivéve az elefántokat, melyek-
nek fogait a vizből kifogják, s olcsón áruba
bocsátják.

Jelenleg azonban az egyesült északamerikai
államokban bizottmány alakult, mely ezen óriási
ősállatoknak, szakértők általi megvizsgáltatását
tüzte ki feladatául, továbbá minél több s ezer évek
óta épségben maradt állatfajok műszerveit alapo-
san és tudományosan kikutatni; melynek folytán
ezen özönvíz előtti óriási állatok organikus alkotás
módját minden kétség eloszlatása után tudomá-
nyos rendszer felállítása mellett tanulmányozni
-íikerülend. — B. E.

** (Madár-ón.) Csshországban, Püsenbea
egy erdőkedvelő madár-órát készitett, a mennyi-
ben bizonyos madarak ébredésének és énekének
óráját megfigyelte és följegyezte. A csalogány
után, mely csaknem egész éjen át csattog, a pin-
tyőke, mint minden madár közt legkorábban kelő,
adja az olső jelt. Éneke pitymaliat előtt 1 % — 2
órával hallatszik. Utána a fekete barazdabilleg-
tető kezdi énekét, mely 2%—3 óráig tart, és a
csalogányéval versenyezhetne, ha oly igen rövid,
nem volna; 2% — 3 órától a fürj szól 3 — 3%
órától kezdve a veresbegy hallatja trilláit. 3y2—4
óra után a feketerigó kezdi rá. mely minden dal-
lamot oly könnyen megtanul, hogy egy franczia
annyira vitte, hogy vidékén minden feketerigó a
mar8ellai?set fütyölte. O ugyan is egy a fogság-
ban a mars^llaisere megtanított feketerigót sza-
badon bocsátott, az aztá 5 vad rokonainak tanítója
lett. 3%—5 órától fogva a czinege dalol; 5%
órakor a veréb kezd csipogni, a mikor már az
álmos tejárusnők és tehénpásztorok ia elkezdik
reggeli én ^kükft.

** (Gibraltárt szigetté akarják tenni.) Spa-
nyolországban azzal foglalkoznak, hogy egy ha-
józható csatornát építsenek, mely a hajóknak a
gibraltári ut elkerülését lehetővé tegye. A tervet
Láva Sándor készitette, s benne arra is volt
gondja, hogy a csatornával határos síkokat vizzel
lássa el, s ismét oly terményekké tegye, mint az
arabok idejében voltak. A gibraltári sziklák e
csatorna által egészen szigetté lennének. A terv
nagyszerűnek látszik, de épen azért nagy kérdés;
vajjon foganatosítható lesz-e.
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Egyház és iskola.
** (A pesti föreáltanodánál) a szegény tanu-

lókat tegélyző Sdtovszky-alapitvány a pesti taka-
rékpénztár adománya folytán ismét 200 fttal
gyarapodott, s igy a nevezett alapitvány tőkéje,
mely a pestvárosi letét-hivatalnál kamatoz, jelen-
leg már 2161 ft. 50 krra szaporodott. — A mult
évi dec. óta a könyvtár a következő adomány
könyvekkel gyarapodott: A nm. magyar királyi
helytartótanács intézvényei értelmében 27 kötet.
A főméit, magyar udv. kanczellária rendeletéből
3 kötet érkezett. — Továbbá Vész Ármin János
műegyetemi tanár 30, — Szabóky Adolf tanár
4, Lampel Kobert könyvárus 1, — Felsmann
József tr. 1, — az állami földtani társulat 1, —
Fuchs Nándor reáltanuló 4, — Puskásy László
reáltanuló pedig 5 kötetet ajándékoztak. Az ujabb
adományösszeg 75 kötet könyvből áll.

** (A kalocsai székes-föegyház) megujitását
és földiszitését a napokban fejezték be két nagy-
szerü szobor fölállítása által, melyek közöl az
egyik sz. István, a másik sz. László apostoli ki-
rályainkat tünteti elő carrarai hófehér márvány-
ból. A templom diszes megújítására már gróf Ná-
dasdy Ferencz volt érsek 10000 ftot hagyott vég-
rendeletileg. Ez összeget a mostani érsefe ő ninga.
100,000 ftra egészítvén ki, a templomnak ritka
diszszel megujitatása megtörtént. A két uj szo-
bor, mint a „P. H."-nek irják, Milánóban készült
s mindegyik 8 láb magas. A templomba lépve,
baloldalon sz. István áll, fején korona, jobb ke-
zében kereszt, baljában az arany alma. Kuháza-
tát dusan zsinórozott magyar öltöny képezi, vál-
lain királyi palást. A szobor sárgás márványkőböl
készült talapzatának előoldalán, mintegy keret-
ben, remek dombormü látható, mely azon jelene-
tet tünteti elő, midőn az első kalocsai püspök,
Astricus, a Kómában sz. Sylvester pápától kapott
koronát sz. Istvánnak átnyújtja. — Az ellenkező
oldalon van felállítva sz. László szobra. Fején
sisak; ruházata régi lovag sodrony alsó öltöny,
fölül rajta dúsan zsinórozott fölvető és királyi
palást. Bal oldalán övéből rövid buzogány függ,
balkeze egyenesen kardjának markolatán nyug-
szik. Jobb lábánál a kősziklából bugyogó viz,
melyet kardjával csodásán fakasztott. A talapzat
előlapján, sárgás márványkeretben, szintén fehér
dombormü, mely azon jelenetet tünteti elő, mi-
dőn sz. László a bácsi érsekséget alapítván, ezen
alapítványi levelet Fábián első bácsi érseknek
nyujtja, ki azt átveszi. A szobrok egy darabból
vannak, s külön külön mindegyik 36 mázsát nyom.
Mindkettőre az áhítat kifejezése megkapólag van
mintegy oda lehelve a müvész által.

** (A mármaros-ugocsai h. h. egyházmegyé-
ben) legujabb kimutatás szerint a lelkek száma
15,346. Házaspár van 2980; 510 vegyes házasságu.
Van 31 rendes, 1 nyugalmazott lelkipásztor, 37
tanitó, kik közöl 5 lelkipásztor is. Külön fiisfcola
6, leányiskola 3, közös 28.A tanulók száma 1879.
Többnyire mindenütt van vasárnapi iskola. Az
iskolába járni kötelesek, de nem járók száma 109.
Különben az egész egyházmegyében csak 8 férfi
és 14 nő van, kik nem iskoláztak.

** (Nevelönöi vizsgálat.) A Párisból nemrég
hazánkba visszatért Ló'vei Kláca kisasszonyt, a
képezdei tudományokból a nagykőrösi dunamel-
léki reform, egyházi kerület állandó bizottsága,
ez évi május 7-ik napján kihallgatván, őt részint
a nyert osztályozatok, részint a vizsgálat alkal-
mával kitüntetett sokoldalú szakképzetsége alap-
ján, a" nőnevelői pályára teljesen képesnek és
egy nőnövelde önálló vezetésére kitünően alkal-
masnak itélte és nyilvánitotta. — Áz egyes tantár-
gyak, melyekből a kisasszony oly szép sikerü
vizsgát tett, a következők : Hittan, — aesthetika
testi és értelmi nevelés, — beszéd és értelem-gya-
korlatok, szám és olvasás tanitáa methodikája, —
egyetemes oktatástan, — magyar nyelv, — irás-
beli müvek különféle nemei, — magyar irodalom-
történet, — történelem, — mennyiségtan', — ter-
mészettan, — irás, — rajz, — német nyelv, —
franczia nyelv. Ez egyes tantárgyak, mint a nyert
bizonyítványból láttuk, majdnem kivétel nélkül
kitünö osztályzattal vannak betöltve.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J* (A létesitendő magyar iparbank) alapsza-

bályai részére, melyek már egy év előtt felter-
jesztettek szentesittetés végett, a napokban leér-
kezett a helybenhagyás. E vállalatra mostanáig

T A R H A Z .
2455 darab4200 ftos részvényt, vagyis 485,000 ftot
irtak alá.

f (Télies időjárás.) Május 5-ről irják Nagy-
Szebenből, hogy egész télies idő állt be. A med-
dig a szem lát, minden hóval van boritva. Reg-
gelenkint fagy. A gyümölcsfák virágzását a hó el-
borította, s az ágak a hó terhétől szomoruan
hajlanak le.

/> (A hazai gyáripar fejlődésének) ujabb
szép bizonysága, hogy a külföld előtt is kedve-
zőleg ismert herendi porczellán-gyárban köze-
lebbről több rendbeli megrendelést tettek a
mexikói császár részére.

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

leti, történelmi és törvénytudományi osztályának
e hó 10 ikén tartott ülését ezuttal rendkivülileg
összes ülés előzte meg, a mennyiben Duka Tiva-
dar, a természettudom, osztály lev. tagja — Ke-
let-Indiából rövid időre hazájába érkezvén — ez
alkalommal foglalta el székét, a Ganges folyó
Deltájának természeti s éghajlati viszonyairól ér-
tekezvén. Tiz évi tapasztaláson alapult köz-
leménye igen érdekes képét adja azon vidék ter-
mészeti sajátságainak és népének. Ott a posványok
miatt az éghajlat nagyon egészségtelen, s a foly-
ton uralgó sárgaláz annyira pusztitja a lako-
sokat, hogy azt a vidéket csaknem több tigris,
párduez, alligátor lakja, mint ember. A lakosság
csekély számát a gyakori kiöntések is okozzák,
melyek alkalmával a tenger árja egy-egy szigetet
6—7 lábnyira ellep. Fővárosa Kalkutta a legegész-
ségtelenebb, 100 angol mértföldnyire a tengertől.
Az évszakokról megjegyzi, hogy nyáron árnyék-
ban 80—90, a napon 100—120 foknyi a meleg-
ség, Fahrenheit szerint. Az esős időszak, mely
junius közepe táján kezdődik, elején élvezetes,
később kiállhatatlan áthatón nedves gőzfürdővé
teszi a levegőt; maga a nyughely, melyen meg
akar pihenni az ember, át van hatva nedvesség-
gel. Későbben a száraz évszak beálltával minden
bútor megrepedezik s a falakról a vakolat alig
csekély kivétellel lehull. Volt idö, melyben a ked-
vezőtlen időjárás az európai haderő 60%-át elso-
dorta; kellő helyismerettel és elő vigyázat mellett
azonban rendesen nem haladja meg a 7%-ot a
halálozás. Fehér ember a lapályokon a harmadik
nemzedékig soha sem tarthatja fönn magát. A
benszülött lakosok az emberi középkort is ritkán
élik tul. A bengáli fiu különben 14—15 éves ko-
rában már teljesen kifejlett, s a lány, midőn
10—12 éves, már férjhez adható. A bengáli lako-
sokat legjobban jellemzi következő közmondásuk:
„Jobb menni mint futni; jobb állni mint menni;
jobb -ülni mint állni; de mindenekfölött legjobb
feküdni." Az érdekes előadást a hallgatók átalá-
nos éljenzéssel fogadták. — Ezután Szalay László
titoknok fölolvasta a muzeum igazgatójának kö-
szönő sorait Duka Tivadar legujabb küldemé-
nyeért, mely érmekből, madár s egyéb állatbőrök-
ből, a többi közt egy gazdagon aranyozott Visnu
szoborból áll. — Az osztályülésben Fabó András
levelező tag székfoglóul Beythe István 16-dik
századbeli hires dunántuli superintendens élet-
rajzát olvasá föl, kit mind az ág. mind a helv.
hitvallásuak kizárólag magukénak tulajdonitanak.
A vitát oda dönti el, hogy Beythe István 1591
után is az ágostai hitvallásuak superintendense
volt, a mi pedig a helvét hitvallásuakat illeti,
ezeknek ugyan, mint keletkező uj pártnak, hall-
gatagul elismert feje lehetett, de nem volt sza-
bályszerüen választott superintendense. A helvét
hitvallásuak csak Beythe Istvánnak 1611-ben be-
következett halála után 1612-ben választották
első superintendensöket. — Végül Greguss Ágost
r. tag mutatá be Szeberényi Lajos 1. tagnak ér-
tekezését „Az ujabb kor gyakorlati irányá"-ról,
mely az „Akadémiai Értesitő"-be fölvétel végett
bírálat alá bocsáttatott.

** (Felsőmagyarországi vadász egylet) czim
alatt Zemplénben egylet alakult, melynek elnöke
gr. Sztáray Antal, s czélja, hogy oktober közepé-
től november végeig haj tó vadászatokat rendez-
zen.

Közlekedés.
f (A buda-tétényi vasut.) Részvények ut-

ján Buda és Tétény közt lóvonatu vasutat szán-
dékoznak létrehozni, s e végre a részvénytársulat
már bizottmányt is alakitott, melynek elnöke
Wodianer Albert, alalnökei dr. Heinrich János

és Karczag [Ferencz,!titkára Szénássy Miksa;
tagjai ház-, föld- és szőlőbirtokosok és egyéb ér-
dekeltek Budáról s környékéről. Az előmunkála-
tokra engedélyért már folyamodtak mind Buda
városa, mind Pestmegye hatóságához. A »agy- és
kis-tétényi közbirtokosság minden lehető kedvez-
ményt megigért a vállalat mielőbbi létesítésére.
Egy-egy részvény ára 100 ft., mely 10 ftjával
havi részletekben fizetendő. A vasutnak öt rendes
állomása lesz Budától; az elsö a keserü-források-
nál, továbbá Albertfalva, Budafok, Kis- és Nagy-
Tétény; s mihelyt a vasut az első állomásig
elkészül, azonnal megnyilik, a többi állomást
pedig társaskocsik által kötik vele össze.

x* (Vasut Baziástól Kalkuttáig.) Baziástól a
vasutat Kalkuttáig folytatni szándékoznak, mely-
nek távolsága mintegy 600 földirati mérföld. —
Baziástól Drinápolyon keresztül vezetnék Kon-
stantinápolyig, az átellenes Skutaritól pedig Kis-
Ázsián, Persián, Afganistánon keresztül Kelet
Indiának. Angolok vállalkoznának rá, s az egész
vasut költségét 30 millió font sterlingre vetik.

Mi ujság?
iijij ** (Régi sírbolt). Pestmegyében, a peregi
pusztán egy földmives ekéje valami téglákban
akadt meg. A födmíves azon a helyen ásni kez-
dett, s nagy boltozatos üregekre bukkant, me-
lyekben csontok találtattak. Henszlmann és Ró-
mer régiségbuváraink azonnal a helyszinére
utaztak, s az ásatásokat megyei felügyelet alatt
folytatják.

** (Kazinczy Gábor hült tetemeit) Zemplén-
megyében a ctalád ősi temetkezési helyére vitték.
A bánfalvaiak szeretett emberük porait vonakodtak
kiadni birtokukból, ugy hogy a kellemetlenségek
elhárítása tekintetéből, karhatalommal kellett ki-
kisérni a határból.Különös jele a ragaszkodásnak-

** (Egy uszkár tolvajt fogott.) E hó elején
egyik este a soroksári vámvonalon tul egy czi-
gány megtámadott egy nőt, s minden ruhájától
megfosztotta. A támadt zajra Steiner György
nevü pesti lakos uszkárjával ott teremvén, a czi-
go.ii>1 ruuii í'-Oí.-acli, de az eb megragadta, s az
uszkár segélyével sikerült a czigányt a város felé
kényszeríteni. Utközben a szél a mentő fejéről
lefújta a kalapot; mig ez utána nyult, a czigány '
felhasználta az alkalmat, s ismét megfutott, de az
uszkár ismét megfogta, s igy végre a város-
házához kisérték, s átadták a fenyitő-törvény-
széknek.

** (Megjelent egyházi munka.) Huszár Ká-
roly „Történetekkel fölvilágosított egyházi be-
szédek minden vasár- és ünnepnap és több-
alkalmakra" czimü vállalata második évfolyamá-
nak második kötete is megjelent, s 2 fton kapható.
A munka nagyobb része Mandl Gáspár mult
századbeli jezsuita beszédeiből van véve, s hogy
gyöngébb szeműek is használhassák, nagyobb
betükkel van nyomva. A munka mindkét kötete
80 szent beszédet tartalmaz, s az egyházmegyei
hivatalok utján 3 fton megrendelhető.

** (Halált hozó szégyen.) Erdélyben egy ko-
csis, — mint a „K. K." irja, — a napokban kötél
által véget vetett életének a fölötti szégyenében,
hogy Kolozsvárra bejövet, a vezérlete alatt levő
lovak a kocsit, melyben a tulajdonos grófnő ült,
elragadták. A nemes grófnét szerencsére veszély
nem érte; a kocsis azonban, ki a grófi házat rég-
idő óta hűségesen szolgálta, e kudarcz miatt szé-
gyenében öngyilkos lett.

— (Ajánlkozás.) Egy hazánkfia, ki huza-
mos időt töltött Franczia- és Angolhonban, a
franczia és angol nyelv elméleti és gyakorlati ta-
nítására méltányos föltételek mellett vállalkozik.
Kik ezen ajánlatát igénybe venni akarják, szives-
kedjenek nevöket és lakásukat Medetz váczi-
utczai nagykereskedésében, vagy Rózsavölgyi
műkereskedésében vele tudatni.

** (A szegedi jótékony nöegylet), mely négy
hónap óta naponkint ezerhatszáznál többre men&
szegénynek nyujt táplálékot, hogy apadó jövedel-
meinek uj forrást szerezzen, tápintézeteit külön-
böző alaku fényképekben kiadta. A nagy példány
ára 2 ft., az ugynevezett stereoskop 1 ft-> a láto-
gatójegy-alaku 1 ft. A legmelegebben ajánlhat-
juk olvasóinknak e kép megszerzését, mely emlé-
kül szolgálhat az inség szomoru napjaiból, hűn
mutatva fól egy jelenetet arról, mikép igyekeztek
hazánk derék leányai elviselhetőbbé tenni a nyo-
mort szenvedő embertársaiknak. Előfizetéseket e
czélra lapunk szerkesztősége is elfogad.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 20-ik számához 1864.
** (Meghiusult mérgezési kisérlet.) Hozzánk

•érkezett tudósitás szerint, hallatlan bűntényt kí-
sérlett meg Rákos- Keresztut on az ottani fogadós-
nak minstegy 16 éves leánya. Ugyanis azon gonosz
szándokra vetemedett, hogy édes atyját, anyját s
három kisebb testvérét megmérgezze. Bünös
ezándokát, ugy akara végrehajtani, hogy légy-
papirost, vitriolt, választóvizet vett, azokat
összefőzte, s szülőinek reggel kávéjába ve-
gyitvén, velök megetette. Mind roszul lettek, de
komolyabb baj nem történt. Midőn azonban má-
sodszor nagyobb mennyiségben akarta volna ezen
veszélyes szereket meghozatni gonosz tettén
rajts kapták, a bebörtönözték, rosz lelkű bün-
társnőjével együtt, — 8 m o s t a m e g y e i fogház-
ban várják büntetésüket.

** (Kétszeresen emlékezetes előadás) volt a
mult hó 24-ikén Lőcsén. Dráguss Károly magyar
színtársulata ugyanis ott időzvén, midőn az emli-
tett napon bhakspeare három szá7ados emlékét
ünnepelte, egy S z e r 8 m i n { i az előadás jövedelmé-
nek egy részét, 12 ftot, az alföldi szükölködők
javára ajánlotta fel, mely összeg szerkesztőségünk-
hoz be is küldetett. Óhajtjuk, hogy a derék tár-
sulat buzgalmát, - m e l y m 0 8 t is a közönség áta-
lános megelégedése mellett működik, - továbbra
is siker koronázza.

i \. (Különös mérgezési eset) fordult elő a na-
pokban Aradon. E hó 5-én reggel ugyanis egy
selyembe öltözött fiatal szép nő ment az ottani
egy!K mészárszékbe, s a husárusnőtől bizonyos
mennyiségü sertéshúst vásárolt. Mi alatt a nő a
hust mérte, az idegen kis kézitáskájából egy da-
rab süteményt vett elő s evett belőle; azután elő-
véve egy másik darabot, a legszivélyesebben ki-
nálta meg a husvágó asszonyt. Miután a hust
átvette, kivett egy forintot; de a husárusnőnél
nem levén apró pénz, az a szomszédba ment váltani.
Midőn nehány percz mulva visszajött, már orrán
száján habozott, képe földagadt, — s az idegen
nő már eltünt volt. A szegény nő előtt rögtön
feltűnvén a süteményben lévő baraczk-lekvár ke-
sernyés ize, csak nehány falatot evett abból, a
fenmaradott darabkát egy mellette levő kutyának
dobta, s azon nehány percz mulva a veszettség
jelei kezdtek mutatkozni a még ugyanazon órá-
ban felfordult. Az egészben legkülönösebb, hogy
a mérgező nő teljesen ismeretlen, s eddig semmi
nyoma.

** (Segély a szükölködők számára.) A „P. IL
egyik közelebbi számában a gömöri nők segély-
gyüjtéséről levén szó, az ott fölemiitett lelkes
a f i ° m í n y ?. k összegéhez azóta a vályvölgyi taka-
rek-kölcsön-magtár is járult. Ez egylet ugyanis,
-~ mely, bár kisszerű alapra fektetve, 1843 óta él
es százakat éltet, — Vad Andrásné és Hevesy
^enedekné asszonyságok által fölkeresve, a mult
n« 24-én tartott évi rendes közgyülésében 40 ftot
ajánlott az ínséggel küzdő alföldiek számára. Ez
összeget, mint adakozási rovatunkban látható,
szerkesztőségünkhöz be is küldötték czélhoz jut-
tatás végett.

** (M

évig becsülettel és nagy buzgalommal viselt ma-
gánhivatalt, de betegeskedése miatt el kellett

i bocsátni, és jelenleg nyugdijt élvez. A pestvárosi
kapitányságnál, nem akarván az illető állapotával
visszaélni, avval biztatták, hogy mihelyt a neve-
zett három egyén Pestre jön, azonnal elfogják, s
a panaszló erre nagy megnyugvással eltávozott.

** (Földrengés.) E hó 3-án délután Brassó-
ban gyenge földrengést éreztek.

**(Megnyugtatott képzelődő.) A napokban
^gy Sléziából való, körülbelől 40 éves uri ember

meg a pesti városkapitányságnál, s elő-
l ogy három egyén, köztük egy rendőrhiva-

,. > kiket meg is nevezett, a mikor csak
6i"L e J'u t ' bármily távolból delejezik, a neki
e«kor borzasztó kínokat kell kiállania. — Elő is

x í a t t a a z iratot, melylyel a tescheni törvény-
i t 1 m 'n <lhármat bepanaszolta, de a törvény-

a n °n° s folyamodására az hátiratozta, hogy
alar)"rfa8|Z D 6 m s z °lg^' i a l ; törvényszéki nyomozás
béli h ' i I ° S t t e h á t ) m i n t P e s t e n l a k o > a hely-
üldö " ° s a S n o z folyamodik, hogy mentsék meg

z°itől. Előmutatott irataiból kitünt, hogy 15

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

Az alföldi szükölködők számára : Mihályfal-
váról (Gömör) a vályvölgyi kölcsön-takarék mag-
tár részéről Bodon Ábrahám főfelügyelő által
40 ft.

Lőcséről Dráguss Károly színtársulata részé-
ről Shakspeare háromszázados születése napján
tartott ünnepélyes előadás jövedelmének egy
része, Poprády Ágoston által, 12 ft.

Az eddigi közlésekkel együtt begyült e la-
poknál a fenrebbi czélra összesen 248*1 ft. 10 kr.,
250 frank és 65 db. cs. arany.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 6. „Az utolsó levél." Vigj. 3

felvonásban.
Szombat, máj. 7. „Faust." Opera 3 felv. Ze-

néjét szerzé Gounod.
Vasárnap, máj. 8. „A szentiváni-éji álom."

Színmü 5 felv. Shakspeare után ford. Arany J .
Hétfő, máj. 9. „Egyik sir, másik nevet." Vigj.

3 felv.
Kedd, máj. 10. „Bánk bán." Opera 3 felv.

Erkeltől. Francziából forditotta Radnótfáy Sá-
muel.

Szerda, máj. l l . „Eyy nagyra termett férfiu."
Pályanyertes vigj. 3 felv. Irta Szigligeti.

Csütörtök, máj. 12. „Egy nagyra termett fér-
fiu."1 Pályanyertes vigj. 3. felv. Irta Szigligeti.

Budai népszinház.
Máj. 6—10. Genovéva előkészületei miatta

szinház zárva volt.
Máj. l l . és 12. „Genovéva." Operette 4 fel-

vonásban 8 képlettel. A közönségnek a nagyszerü
előkészületek és hirdetések által felcsigázott kí-
váncsisága, ha teljesen nem is csalódott, de min-
den tekintetben aligha volt kielégitve. A látvá-
nyosságnak elég volt téve; a szemnek elég alkalma
nyilt a valóban fényes kiállitásu diszleteken, ra-
gyogó szines világítással kisért képleteken és
ballettel vegyes csoportozatokon gyönyörködni;
— a fül is megkapta osztályrészét a dallamos
kedves zenerészekből : de az értelemnek itt mi
sem jutott, — a népszínháznál ez a legmelléke-
sebb. Az operettének ugyanis még türhető,
jobban mondva semmiféle szövege sincs. Egy ra-
kás táncz-egyveleg és csoportozat a darab főjel-
lemzője; fényes kövek, durva keretbe foglalva. —
Az előadás, egykét véletlen hibát leszámítva,
eléggé összevágott. A szereplők tőlök kitelhető
módon igyekeztek, de számukra nem termett ba-
bér; a dicsőség a gépezet, diszletek és világítás
számára volt fenntartva. A mű, különben hosszu
életü lehet a budai szinpadon. A ház ez alkalom-
mal szorongásig megtelt. Az igazgatót többször
hivták.

Szerkesztői mondanivaló.
1767. A tavasz reménye. Méltó elkeseredettség, de

gyönge költészet; mindenekfelett pedig most elmondha-
tatlan érzemények.

7168 Csiga Dávid. Nagyon tréfás ur. Igazi neve az
ly tréfáknak : kapa-kasza kerülés.

7169. Az elkárhozott. Nem szeretjük az ily kaczér-
kodásokat a pokollal cs ördöggel. Mire való az az indoko-
latlan kétségbeesés ? Kár azokért a könnyen folyó versekért.

7170. Néprománcz stb. Az „egy pár darab zsenge"
csak hadd maradjon még otthonn. Meg kell várni, lesz-e
belőle fejes saláta.

7171. Tapió-Sz.-Márton. L. A. Sajnálva jelentjük,
hogy a küldött kép oly tökéletlen mü, hogy azt csak kari-
katúrául lehetne használni. A bold9gultat mi is ismertük
személyesen s igy annál jogosabban mondhatjuk, hogy a
rajz hasznavehetetlen.

7172. Patak partján. Az eszme nem uj, de elég
könnyedén van elöadva. Közöltetni fog.

7173. Főbb vonások a népek jogaiból. Hagyjuk e
tárgyat máskorra és másoknak.

7174. Debreczen. B. D. A küldött müvekre most már
nem emlékszünk. Ha akkor csakugyan megérkeztek, való-
szinü, hogy figyelmünket föl nem ébresztették. Ajánlunk
egy ujabb kisérletet s ígérünk több figyelmet.

7175. Nem közölhető müvek . A körös-udvarhelyi
országgyülés. — Lenyugváskor. Csillagjaim. — A nagy-
apó. — Pünkösd ünnepére. — Költői levél. Csukát Péter.
(Tehetség jelei, de inkább a szónoklatra, mint költészetre.)
— Néró.

SAKKJÁTÉK.
228-dik sz. feladvány. — Speyer C.-töl

(Nicolajewben).
Sötét.

ga b c d e f
Világos.

Világos indul, s 8-ik lépésre inatot mond.

A 224-dik számu feladvány megfejtése.
(E. A. M. M.től Indiában.)

Világos. §ötét.
1. F f 7 — h 6 . . . . . . . B h 4 — h 5 : A)
2. F e 3 — lép f . . . . . . K c 4 — d 4 :
3. F — e S f . . . . . . K tetszés szerint.
4. F c S — e 5 t mat.

A)
1 F h 8 - f 5 B)
2. F h 5 - f 8 : F f 5 - c 2 :
3. F f 3 - d 5 f • . . . . . K c 4 - d 3
4. H a 2 — e lfmat.

B)
1 F h S — g 2
2. b 2 - b 3 f a 4 - b 3 :
3. V e 2 — e 2 f f 3 — e 2 :
4. F h 5 — e 2 : f mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
Debreczenben : Zagyva Imre. — Pesten : Márki István. —
(E nehéz feladványiiyal többen siker nélkül tettek kisér-
letet. A közlött valódi megfejtés, hiszszük, annál meg-
lepőbb leend.)

Rövid értesítés. Nagyvárad : P R. A 227-ik sz. f.,
mint emiitetttik, feö-ön Világos Futárral, megfejthető;
a 226-ik feladványban pedig e2-re Világos gyalog állítá-
sával az on által emlitett megfejtést is ki lehetne kerülni.
Az öt lépcses matra tüzetes választ még eddig nem adha-
tunk; az még az idö kérdése. A játszma is következni fog.

Melléklet : Elöfizetési felszólítás a
„Községi tanácsadó'" czimü munkára-

Ho-
és hetinap

Katholikus és Protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

© N a p 6. H old -

15
16
17
18
19
20
21

Május
sd v.
hétfő

hossza ] kél j nyüg hossza j kél | nyüg

Vasár
Hétfő
Kedd t Ubald t ... ^
Szerda i Venancz Kant +
Csőt. Ivó, Pudent.
Pént. Bernardin p ̂ .
Szomb Szilárd, VMlent.f

B. Punk. v.
Május (ó) | Ijár R.

3 D ST. Laurái 9 Náthán|
t hétfő, 4 Pelagia

Szépike
Libór, Ivó
Mennyei
Bernát
Válent

5 Irene
6 Hiob

10 Böjtnap
11 Böjtn. 111.
12 (hal

7 Kereszt felt. j 13 Oziás
8 János Theol. 114 Kis húsv.
9 Izaiás próféta; 15 Sab.4. P.

fok vl.
54 49
55 47
66 45

ó. p.
4 24
4 22
4 21

ó p. !fok
7 29!163

!7 31|;175

Hold változásai : ® Holdtölte szombaton 21-én, 2 óra

7 32ÍH87
57 43 4 2017 S3ÍI199
58 41 4 18|7 85J212
59 38 4 17>7 36 225
60 36 4 17 7 37Í239

40 perczkor délután.

ó.
1
2
3
4
5
6
7

P-
14
16
20
25
32
38
45

». p
1 15
1 37
2 0
2 27
2 54
3 27
4 6

TARTALOM.
I Zeyk Károly (arczkép). N. M. — Falusi lakadalom.

Marikovszky Gábor. — A Tisza bölcsője (képpel). P. Szath-
máry Károly. — London, Shakspeare korában (képpel). —
A kaposvári uj gymnázium (képpel). — A foglyok helyzete
Oroszországban félszázad előtt. — A kolombácsi legyek,
(rajzzal), ür. Sz. — Értesités a berlini magyar könyv-
tárról.—A gazdaság köréből. Czérna István. — Egyveleg.
— Tárház : Egyház és iskola — Ipar, gazdaság, keres-
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi
ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-u teza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK. * r. f #

Tisztelt szerkesztő ur!
Ösztönöztetve egy a „Presse" folyó hó

13-iki számában a Popp-féle Anatherin-
szájviz kitünő hathatóssága felett irt czikke
által, mely egyszersmind számos hirneves
orvos által bizonyittatik, s minthogy Ana-
therin-szájvize előnyeiről saját magamon
szereztem meggyőződést, kötelességemnek
ismerem, Popp J. G. urhoz a következö
nyilt levelet intézni: 578 (2 - 6)

Bánk, Magyarországban,
mártius 16. 1864.

Tiszteli kollega ur!
28 év óta a szájüregben, aphte-bántal-

makban, melyek gyakran igen fájdalmasak
voltak, szenvedtem, s engem az evésben és
szólásban gáoltak; számos orvos közt,
különösen a pesti és bécsi orvosi egyetem
tanáraival is tanakodván efelett, s az orvosi
szerek özönét használtam fel, anélkül, hogy
biztos eredményhez juthattam volna; mióta
azonban joggal magasztalt Anatherin-száj-
vizét használom, azóta fájdalmaimtól is
tökéletesen megszabadultam, s csak sajná-
latomat fejezhetem ki a?iránt, hogy én az-
zal már rég nem tettem kísérleteket, minél-
fogva nem mulaszthatom el, önnek ezennel
hálakö9Zönetemet nyilvánítani, s felkérem
önt, az igazság s különösen azok érdekében,
kik emlitett bajokban szenvednek, ezen ira-
tot a nyilvánosság terére juttatni, — tiszte-
l e t t e l dr. Löwinger.

Egy hármas menetű

gőzmalom,
mely franczia kövekkel s tisztitókkal jól fel
van szerelve, olcsó árért eladandó. Bővebb
értesitést ad a tulajdonos nagy-diófa-utcza

2-ik sz. a. Pesten. 563(6 -6)

Agerjély vagy villamos delcjzés
és a hozzá igényelt szerek által a legmaka-
csabb kül- és belső nyavalyák gyors cs eré-
lyes gyógyítása eszközöltetik Pesten,

stáczió-ntcza 25-ik Kzám.
Ugyanott a titkos szervek és makacs-

kütegek legbiztosabb véd- és gyógyszerét
— az ismert ovonyát — is megrendelhetni.
Csomagja 1 ft. a. é. — Ugy az aranyér és
önszeplózés példányok darabját 1 ft. 20 kr.

595 (3—4) Dr. JSislatides.

(Főnyeremény
200,000 ft.)

(Havonkint
egy huzás)

Csak 1 ft. 30 kr.
az ára egy negyed sorsjegynek, — fél
sorsjegyé 2ft 50 kr., — egy egész sors-
jegyé 5 ft (nem Ígérvények, Pro-
niessen)a f. évi május25-én és 26-án
történendő, s az itteni kormány fel-

ügyelete alatt álló s biztositott

nagy

állam-nyeremény-
SORSHUZÁSRA,

mely 14,800 nyereményt tartalmaz :
200,000, 100,000 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000, 12,000,
10,000, 6000, 5000, 4000, 3000,
2000; 117-szer 1000, — 111-szer
300, — 6333-szor 100 stb. ft nye-
reménynyel, melyek alólirott által itt
helyben ezüsttallérokban fizettetnek
ki, s a vidékre is szinte ezen pénznem-
ben küldetnek meg. Minthogy a bete-
vőkre nézve ily kedvező feltételek kí-
nálkoznak, s igy az emlitett sorsjegyek
utáni kérdezősködések is rendkivüli
nagyok lehetnek, — ennélfogva a meg-
rendelések mielőbbi eszközlését is kér-
jük, — melyek közvetlen alólirotthoz,
m int az e sorsjegyek egyedüli eladásá-
val megbizott főbeszedőhöz intézendők

8*"* Griinebaum A. *W&
M.-Frankfurtban, Schafergasse Nr. 1,

nachst der Zeil.
Az összegek, ausztriai pénzjegyek

vagy szelvényekben is beküldhetők.
Hivatalos tervek valamint sorshuzási
lajstromok ingyért, jpp- A levelezés
német nyelven történendő. 555(8 — 9)

A PARÁDI FÜRDŐK
folyó évi .junius 1-én nyittatnak meg,

A parádi három külön vegyalkatu, s gyakran a legfeltűnőbb gyógy«rejü ásvány*
viz közöl ajánltatnak.

1. A parádi timsós-vasgaliczos fürdők köszvény- s csuzban, görvélykór
különféle nemében, mébgyengesegböl eredő női bajokban, sápkór- és bénulásoknál.

2. A parádi kénes savanyuviz-csevicze javaltatik : lassu lefolyásu tüdö-gümö-
södésnél, a görvélykór némely neménél, idült tüdő- és göghurutban, emésztési zavaroknál,
különösen ha ezek szeszes italokkal való visszaélés következményei, altesti dugulásoknál,
aranyérnél, epebajokban, sárgaságnál.

3. A parádi vasas-savanynviz gazdag vastartalmánál fogva kitünő gyógyeröt
fejt ki görvély- és sápkórban, nagy vérveszteségek után beállt erőtlenségben és ideg-
bajokban.

A t. cz. vendégek rendelkezésére, ugy a timsós, mint a cseviczei fürdő-épületekben
számos, kényelmesen bútorozott szoba áll készen. — Magánházaknál is kaphatók lakások

A parádi ásványvizek használatára szó- vagy irásbeli tanácsot dr. Losteiner
k. rendes fürdöorvos ur készséggel adand.

Koczianovich J ur helybeli gyógyszertárából a szükséges gyógyszerek azonnal
megkaphatok.

A cseviczei sétány mellett junius 10-tól naponkint friss juhsavó kapható.
A fürdő-igazgatóságnak gondja leend a nagy kiterjedésü sétányokra, rendeztetnek

kirándulások a hegyek közé, rögtönzött mulatságok.
A látogatók szórakozására ez évtől kezdve az urad. tisztség könyvtára felajánl-

tatik. — Jó zenészekről gondoskodva lesz.
A két fürdő közti közlekedést nyitott, kényelmes társaskocsi élénkitendi.
Az ételek és italok jóságáról, á kiszolgálat pontosságáról, Egerland László régen

ismert bérlő ur kezeskedik.
Pestről Párádra — kivéve a szombatot — naponkint eljuthatni Svarzkopf A. ur

által rendezett gyorskocsikon. — Indulási hely Pesten a „Griff'1 czimzett vendéglő Iroda
ugyanott 17-ik szám alatt.

Előleges megrendelések a timsós fürdőket illetőleg „a parádi fürdők igazgató-
ságához", utolsó posta Gyöngyös, a cseviczei fürdőkre nézve pedig Egerland László
urhoz Gyöngyösre kéretnek czimeztetni. - Párádon, április 28-án 1864.

610 (3-3) A parádi fürdők igazgatósága.

Beküldetett.
A „Sport" verseny- s vadászlap f. évi április 28-iki számában a Kwizda F. J.-féle

(idité nedv hathatóságáról következőleg nyilatkozik:
Azok, kik lovaiknál tulterhelt munkaközben az irhurt tisztán akarják tartani,

azoknak a Kwizda-féle cs. kir. szab iiditö-nedv használatbavétele ajánltatik. Miután az
ivhurok szalmával már jól megdörzsöltettek, a lovak csontjai a térdtől egész a csülökig
ezen űditó-nedvvel dörzsöltetnek b% s azután kötelékekkel könnyűden beburkolhatnak.
Az ivhurok jó karbani tartását illetőleg — ezen eljárás nagyon egyszerü, s mégis elvi-
tázhatlan eiedményny.l jár, s az epe képződését meggátolja, — minélfogva a Kwizda
F. J -féle Hditő-nedvnek egy jól rendezett istállóban sem volna szabad hiányozni.

rCW A raktárak léteznek PESTEK : Török József gyógyszerész urnál király-
utcza 7-ik szám alatt, — Aradon : Probst F. J. — B.-Gyarmaton : Omazta T., —
Debreczenben : Bignio J , — Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer
J. C, — Isper : Flaram L., - Kassán : Novelli A., — Kolozsvártt .- Wolf J., —
Miskolczon : Spuller A., — N.-Kanizsán : Feszelhofer J. és Rosenfeld J.. — Pápán:
Bermüller J., — Pozsonyban : Scherz F., — Rimaszombatban : Hamaliár A., —
Szegszárdon : Gutter A., — Sopronban : Paohhofer L uraknál.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető mag, a pakolásért 30 krajczár számittatik.

A főraktár Kwizda F. J.-nál Korneuburgban. — Tlaktár átvétele végett a
t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak közvetlen a készitő Kwizda F. Jánoshoz
fordulhatnak. 6 1 5 í 1)

Tudósitás lolulii, jiloimsiik számára.
A lőtulajdonos urak érdekében bátrak vagyunk a Kwizda F. J. cs. kir. szab.

íidité-nedvére (Ilestitutions-Fluid) ezennel tisztelettel figyelmeztetni. Mióta ezen
folyadék cs. kir. szabadalommal láttatott el, azóta a császári államokon kivül is élénk
kelendőségnek örvend, mely egyedül az avval tett kisérletek meglepő eredményének
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
uditö-nedvbol, 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
d Ü k kamara-tanácsos.

Tisztelt gyógyszerész ur!
Minthogy az ön korneuburgi marhapora lovaim- és marháimon oly kitünő ered-

ményeket nyujtott, üditö-nedve pedig lovaimnál ivhur-lob ellen s a merev-lábak gyógyí-
tásánál hathatósnak bizonyult be, s a terhes lovaglás eiőtt a lovak lábait avval bedör-
zsölve, legsikeresbnek találtatott, felkérem Önt, küldjön neke,m postai utánvét mellett
ujból 10 nagy csomag korneuburgi marhaport és 6 üveg üdítő-nedvet első postai alka-
lommal.

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

Schell, báro.
f£~f" Raktárak ezen cs. kir. szab.üditő-neiv és korneuburgi marhaporból léteznek:] "•.:

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

Bignio J., — Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer J. C, — Isper:
Flamm L., —Kassán : Novelli A.,- Kolozsvártt: Wolf J , - Miskolczon : Spuller A.,
N.-Kanizsán : Feszelhofer J. és Rosenfeld J., -Pápán ; Bermüller J., — Pozsonyban:
Scherz F., — Rimaszombatban : Hamaliár A., — Szegszárdon : Gutter A , — Sop-
ronban : Paehhofer L. uraknál.

KSJ' palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért̂ SO krajczár számittatik^

C~$~ A főraktár : Kwizda F. J.-nál Korneuburgban. — Raktár átvétele végett
a t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak közvetlen a készítő Kwizda F. J á n o s h o z
fordulhatnak. 535 (2-3)

A 57* (Ő-6)

budai vizgyógyintézet.
Alulirt tulajdonos a szerencse kedvez-

ménye által oly helyzetbe jővén, hogy jutá-
nyosabb árszabály mellett is fenntarthatja
intézetét jelenti : hogy ezután a szoba mi-
nőségéhez képest a betegek szállásért, für-
dőkért és orvosi ápolásért naponkint 2 ft»t,
1 ftot, vagy SO krt fizetendnek.

Továbbá figyelmeztetem t. ügyfeléimet
és a betegeket, hogy május elején kezdve
előre való bejslentés után intézetemben
folytonosan kapható lesz savó és keesfee-
**J- ör. Siklósy.

Folyó évi junius l é n elsö huzása
a cs* kir. ausztriai

1864-dik évi

állam-kőlcsfliinek.
Ezen sorsjegyek eladása minden állam-

ban törvényesen meg van engedve. A köl-
csön főnyereményei : 20-szor 350,000,
10-szer 220,000,60-szor200,000, 81-szer
150,000, 20-szor 50,000, 20-szor 2* 000,
121-szer 20,O0O, 90-szer 15,000, 171-szer
10,000, 352-sra- 5,000, 432-szer 2,000,
783-szor 1000, 1350-szer 500, 5540-szer
400 forint, — továbbá kisebb nyeremé-
nyekben : 200, 1»5, 190, 185, 180y175,
170, 165,160,155,150,145,140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltétle-
nül legalább is 135 forintot kell nyern 5'

Évenkint 5 huzás történik, s pedig junius
1-én, september 1-én, decembsr 1-én, már-
czius 1-én és április 15-én.

Ezen húzásokra az eredeti sorsjegyek a
legolcsóbbórt adatnak el.

Egy sorsjegy ára egy húzásra 3 ft.
Hat sorsjegyé összesen csak 15 ft.

Játéktervek, valamint sorshuzási lajstro-
mok az illető résztvevőknek bérmentesítve
küldetnek meg

A legcsekélyebb mérvb«ni megrendelések
pénzküldés-, vagy pedig utánvétellel a leg-
pontosabban teljesittetnek

E tárgybani bermect.es levelek közvetlea
alulírotthoz intézendők. 579 (6 —7)

Schrimpf Jean,
nagykereskedő-ház m. Frankfurtban.

POPP fogorvos urnak.
Önnek

Analheriii-szájgyógyvizét
megvizsgáltam, s ajánlatra méltónak
találtam. — Bécs 1857.

Oppolzer tanár,
a bécsi cs. k. orvosi kar tanára,

490 4—12 k. szász udv. tan. stb.

618 Hirdetmény. (2-3)

A nyir-bogdányi királyi kisebb haszon-
vételek folyó év jnnins 1-sö napján Bog-
dány városban a városháznál fog árverel-
tetni : bőr-, pálinkamérés, két vendéglő, egy
állás, egy mészárszék s egyéb épületekkel,
három évre bérbe kiadatik. Irásbeli ajánlat
— offert — is elfogadtatván 200 ft. bánat-
pénzzel, mely is czimezendő a bogdányi
birtokossaghoz Nyir-Bogdány. Az árve-
relni szándékozók a feltételeket a város há-
zánál megtekinthetik.

Kelt Nyir-Bogdány, május 1-én 1864.

A közbirtokosság nltal.

GROSZMANN,
tudor,

szem- és föl-orvos,
tizenhét évi orvosi gyakorlatának, ta-
pasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a Jó2sef-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 591(4—6)

19:

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
i >« politikai napilapra.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Postán küldve:

2 hónapra (május-junius) 2 ít. 40 kr.
3 hónapra (május—julius) . . 3 „ 50 „
6 hónapra (május—oktober) 7 „ — „

Buda Pesten házhoz hordva:
2 hónapra (május-junius) 2 ft.
3 hónapra (május-julius) 3 „
6 hónapra (május—oktober) ö „
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.

r A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(1-3) (Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

Az élet-ital tárgyában. Kivonat
a „Wiener Zeitung" 102-ik s az„0esterreichÍ8che Zeitung" 94-ik számából,

Bécs, április hóban 1864.
A Xwnvári Werther Frigyes vegytani technikus által Budán feltalált cs. kir.

kizár. szab. készületén eléállitott

„Élet-ital" (Lebenstrank)
kapható Bécsben az ügynökségnél,WShringergasse 7-ik szám alatt, s a raktárban
Viadukt 32-ik szám alatt.

Azon eszme, mely a feltalálót ezen egészségi ital összeállításában vezérelte, a talál-
mányok legszerencsésb és legsikerültebbikének tekinthető.

Ezen, a legnagyobb gonddal extrahált, s a czélnak tökéletesen megfelelő növé-
nyekből készitett kellemesizü növény égettbor, az egészségeseknél a test felfrisitésére,
felviditására s erősbitésére szolgál.

Az élet-ital különösen azokra nézve, kik ülve viselik az élet terheit, épen oly
hasznos, mint azokra nézve, kik naponkint nehéz testi munkálatokat végeznek, s annál
nyomatékosbban is ajánlható, mert a közönséges pálinka-italokat, tisztasága s a gyomorra,
valamint a testi szervekre nézve, rendkivülileg előnyös hatása végett, jóval felülmulja,
s megóvja az egészséget az oly káros befolyású kozmás égett boroktól.

Ezen okoknál fogva annak használata még a harezfiaknak is a legmelegebben ajánl-
ható különösen zord időben, mikorou indulóra kelnek, a gyomorban kellemes melegséget
idéz elő, s a meghűléstől óvja, edzi a testet és élénkíti a bátorságot; ellentétben áll ez
az oly káros hatásu s igen gyakran kénsavval vegyitett közönséges pálinkával, melynek
élvezete a testben bizonyos feszültséget s izgatottságot hagy hátra.
. . , fenntebb elősorolt sokoldalú s előnyös hathatósága miatt, az emésztési szervekre
is jótékonyan hat, s előharczosa a tengeri betegségek meggátlásának, melyek legkiváltkép
a m^grojnlott gyomorból származnak, szintén a legmeglepőbb eredménynyel használható.

Kitünőnek s jelesnek ismertetett el továbbá annak hathatósága az emésztési szer-
vezetek elgyengülése eseteiben is, mert az nemcsak az étvágyat mozdit;a elő, hanem
emberek, kik az emésztés dolgában magukkal soha tisztába nem jöhettek, s minden
lalatot, melyet éldeltek, — nehogy ismét a gyomorban nehézségeket idézzenek elő,
csak meggondolva és félve nyeltek le, s mint maguk is örömmel nyilvániták, az élet-ital
rövid használata után ezen bántalmaktól tökéletesen megszabadultak, — eddig nem ismert
étvágyat éreznek, megmentve a főfájás- és egyéb betegséges állapotoktól, minden káros
következések nélkül megemésztenek étkeket, melynek éldeletéről azelőtt gondolni sem
merészeltek.

A legkülönösebb s mi több még specifikus s bámulatraméltó sikerrel használható
ezen óvszer — mely még hasonnemü szerektől soha tul nem szárnyaltatott — váltóláz
ellen, kiváltkép oly helyeken, hol az járványosan lép fel, ugyanez több hazai hírlapban
csak dicsérőleg emlittetett fel; minélfogva ezen élet-ital egy kitünő s a mellett igen olcsó
nazi-szernek mondható, s az bárkinek joggal ajánlható T\ T> 1 •*

6HJI-3) ür. Kaudnitz.
Megrendelések elfogadtatnak : WERTHEB FRIGYES fiánál Budán,
• gyár-udvarban, a császárfürdő közelében.

zlet-átvétel.
.Alulirottnak van szerencséje ezennel alázatos tisztelettel jelenteni, miszerint

a "Pót-városban, József-téren 12-ik szám alatt, több év óta fennálló,

„A SZERECSENHEZ"
i^vett'* f ú s z e r t e r e s k e d é s t megvette, és azt folyó évi április 1 én ténylegesen át

ismervén i J e " e m U kereskedőnek kötelességeit ugy, mint kötelezettségeit szorosan
állanak- ' m o ; / e ' c különösen az igazságos, gyors és előzékeny szolgálatkészségben

' nne'fogva bátorkodom a nagyérdemű közönségnek jól rendezett

czukor-, kávé-, rizs- s rlmiii-raktáramat,
nemkülönben mindennemü

ásványvizek főraktárát
Édesknty L.

is kegyes figyelmébe ajánlani.
602 (4-5)

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

ezt megtagadta, és az arczot annyira elrutitó szeplötől májfoltoktól, meg akar mene-
külni, és arczának fiatalságát, 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
szépitő szert. — Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisz-
lább arezbőr előhozására.— Egy tégely ára használati utasítással 3ft.,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 (8—24)

Folyó évi in aj us 35. és 26-án

nagy állani-nyeremény-sorshuzás,
200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000,

6000, 5000 stb. forint főnyereménynyel ezüetpénzben.
Egy egész sorsjegy ára 6 ft — Fél sorsjegyé 3 ft. — Negyed sorsjegyé 1 ft.50 kr.

ausztr. ért., mely összegek alulírotthoz intézendők. — Játéktervek és sorshuzási lajstro-
mok ingyért szolgáltatnak ki. _, . „„

Schafter Karoly
607 (4 — 6) álladalmi értékpapírok kereskedése mainai Frankfurtban.

Valódi Pagliano-Syrup,
Girolamo Pagl iano flórenczi professortól egyenesen ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt

Egy eredeti üvegcse ára 2 ft. — Postán küldve 20 krral több
Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek.

E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja
azokat, következésképen mindazok, kik e szö-pöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt. 604 (4 — 12)

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

szépítő- és mosdó viz,
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, s a melyről Kitalálója kezes-
kedik, hogy a napégetést, szeplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóval minden bőrtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, vállakat, karokat,
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifju kinézést kölcsönöz.

Ara 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 60 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több

LOHSE szakáll- és szemőldök-növesztö-szere.
(Cydonia Cremé.)

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
tömött szakállát s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert töle

A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinehagyott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek á'tala.

Egy eredeti nagyobb tégely ara 3 ft. Egy kisebb tégely ara 1 ft. 60 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több.

K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSÉ-nál Berlinben, Jagerstrasse 46.
A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningi herczeg, Schwarzen-
burg-Sondershausen és Láppe herczegek udvari szállítója, — és

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytárban, király-utcza 7-ik szám alatt. 581(4—12)

NUfflVARI WERTHER FRIGYES
ujonan felállított 605 (2-8)

malátafürdöje megnyttatott
május l-én?

a gyári-udvarban Budán, a császárfürdő közelében.

Fenntebb érintett maláta-fürdők ez idén tetemesen megbővitettek, a fürdő-kabi-
netek minden kényelemmel el vannak látva, s mindkét nembeli szolgálattevő személy-
zetről eléggé gondoskodva.

Mint a legelső orvosi tekintélyek által elismerve van, a malátafürdő használata női
betegségeknél egyátalában, továbbá köszvény és csúzos bántalmaknál, de legkiváltkép
átalános test s ideggyengülések ellen a legnyomatékosbban ajánlhatók. A maláta-fürdők
használata által már is a legmeglepőbb eredmények érettek el.

A t.cz. fürdővendégeknek egy tágas váróterem, melyben a legolvasottabb hirlapok
találhatók, valamint az ujonan telepitett árnydús és pihenő padokkal ellátott fürdőkert —
kilátással a Duna folyamára - rendelkezésére áll.

A fürdőkhözi juthatás a főutezán vagy a Dunaparton történhet, s mindkét oldalon,
alig pár száz lépésnyi távolságra esik a császárfürdőtől.

1 első osztályu maláta-fürdő ára ruhával és szolgálattal együtt 1 ft. — kr.
Elöfizetés utján 6 fürdő 5 „ — „
) másod osztályu maláta -fürdő ára _ ^ 80 „
Előfizetés utján 6 fürdő 4 ", — n
1 Dunaviz kád-fürdő ára egyenkint — " 40 ,,

« *
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csást. királyi siabad. tlsiavldéki vasut.

MENETIEM,
1864. év május i-töl kezdve, érvényes az 1864 évi nyári-havakra

I. Kassa és ÍVayvárad felé:
Bécs indulás
Pest ,
Czegléd „
Szolnok „
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs . . .
Kassa
Püspök-Ladány
B.-Ujfalu . . .
Nagyvárad . .

érkezés
indulás

. érkezés

8
6
9

10
1
3
5
7
8
9
1
2
3

óra — percz
„ 25 „
., 27 „
„ 27

" ü
l 25
« 24
„ 33
„ 56
.. 53

este
reggel 5

8
9
1
3
8

l l
12

„ 2
délután 1

8
4

7 óra 45 perei

délután

este

Bécs indulás
Pest „
Czegléd
Szolnok „
Mező-Túr . . . . „
Csaba.

45 .,
ll. Arad felé:

8 óra — pen* este

85
24
42
20
47

5
3

52
49
40

6
40

reggel
ette

éjjel

reggel

délelött
délben

délután
éjjel

reggel

6
9

10
ll

1
Arad érkezés 3

25
42
40
45
21

3

reggel

délután

7 óra *5 perei
5 „ 85 „
8 „ 39 „

10 „ l l „
12 „ l l „

3 „ a „
6 „ - »

reggel
este

éjjel

reggel

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra —
Forró-Encs . . . . „ 6
Miskolcz „ 7
Tokaj , 9
Debreczen . . . . „ 12
Püspök-Ladány . ,, 1
Szolnok „ 4
Czegléd érkezés 6
Pest „ 8
Bécs „ 6
Nagyvárad . . . . indulás l l
B.-Ujfalu „ 12
Püspök-Ladány . érkezés 12
Czegléd 5

34
52
85
12
45
44
41
87

12
5

54
41

1
» 3

délben 10
délután 12

4
este 5

8
2

35
29
56
48
54
45
33
30

percz délelőtt
„ délután

A budai császárfürdöi
évi nyári-itiéíiy május hó 1-én kezdetett meg.
A lakások megrendelése, ugy minden a fürdói vendég os használat ügyébe vágó

ések iránt ugyanottan a fürdői Ügyvivőség szolgálati. 606 (3—6)

16
54

reggel 6
délelőtt 9
délben l l

,. 12
este 5

IV. Aradról Pest és Bécs felé:
4j. a d . indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 percz
Csaba '.".•.'. . . . „ 2 „ 14 „ „ l l „ IS
Mező-Túr 3 „ 50 „ „ 2 „ 3
Szolnok „ 5 •> l " " t " 90
Czegléd érkezés 5 „ 56 „ este 5 „ 39
Pest • • „ 8 „ 37 „ „ 8 ,> *5
Bécs 6 „ - „ reggel 6 ,. 83

reggel
i,

i»

este

éjjel

reggel

este
éjjel

reggel

este
Bécs „ » „ — „ .vgc^. - „ _-

A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-
letes menetrendben van kimutatva.

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

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

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

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybe : naponkint este 7 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Iiócsére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 3 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 8 személyre kor-

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

r A i t ó s á g

p

Az igazgatóság.

14,811 sorsjegy, egy millió 385,430 ft. nyereménynyel.
mr~ (nak 1 forint 30 krajczár ^ y

az ára susztriai bankjegyekben vagy levélmarkokban az állam által biztositott

háuj nyeremény - sorshuzás
egy eredeti negyedré^zlet-sorsjegyénvU.

Legközelebbi huzás folyó évi május 25. és 26-án.
Főnyeremények ezüstpénzben:

200,000, 150,000, 130.000,120,000,115,000, 110,000,104,000,
100,000, 50,000 stb. forint.

Az eddig fennálló állam-sorsjátékok közt, melyek a legnagyobb nyeremény-
tőkék kisorsolásával vannak felruházva, a résztvevőknek — miután minden sorsjegy
nyereményén kivül, még egy ingyen-sorsjegyben részesittetik, — minden tekintet-
ben a legbiztoskbb előnyt nyujtja. A nyeremények és szabad sorsjegyek biztos
kiszolgáltatása végett, az illetők közvetlen az aluíirt föeladási hivatalhoz, mely által
csaknem az összes főösszegek nyerettek meg — fordulhatnak.

ERCSE eredeti részlet-sorsjegyek 5 ftjával. Fél eredeti részlet-sors-
jegyek 2 ft 50 krral a. é. mindenkor készen találhatók, s a pénzösszeg beküldése

mellett bérmentesen eszközöltetnek

Bécsben áruilalik
valódi vászon és igazi röfmérték

jótállása mellett.
| Az

ióriáshegységi takácsegylet bizottmánya
la leisnasyobb vászontakács hagyatékából 600 vég valódi rumburgi és
|siléziai hegyi vásznat, rumburgi asztalnemüéket, törülköző- és zsebkendőket

a b e c s á r n a k fele á r á n bocsátván áruba.
_ • A megrendelések ekkép czimezendők: * *•' • •'•'

S. METU, Uotheiithurmstrasse $ro. 29, Wien.
Kivánatra minta is küldetik.

Á R J B G Y Z É K.
• Egy vég kitünő vászon lepedőknek, 30 rőf, a bizottmány által 14 ft. "9

22 krra beesülve, 8 ft.
' % y v^g 30 röfös nehéz fonalvászon, becaár 16 ft., csak 10 ft. 50 kr. •
rÉe7sÖ^őfos szines rumburgi kanavász, a bizottmány által 15,18,20 ftra

S ' becsülve, csak 9, 10, 12 ft.
" 30 rőfös jó rumburgi vászon, becsár 18 ft ,12 ft._

* i és Vt ^éles 30 röfös siléziai és hollandi vászon ingeknek, becsár
20 fttól 30 ftig, csak 14-18 ft.

37 röfös sléziai creasvászon becsára 24 ft., kerül 13 ft. 50
^ " 1 vée 38 röfös V« éi "A szóles rumburgi creasvászon, használható minden- ^

féle háznemiihez, a bizottmány által 26 - 42 ftra becsülve, most csak 16-20 ft.
1 véff 40 rőfös hollandi vászon 12 nő-ingre, a bizottmány által 40 ftra

becsülve, kerül csak 16-20 ftba.
s~rümbü7gi én" hollandi vásznak 50 és 54 rőfösek, becsáruk 80,

35, 50-150 ftig, kerülnek most csak 20, 25. SO. 70 ft.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, becsár 4 - 6 ft., kerül most csak

2 ft 50 kr. — 3 Itba.
1 vég finomabb és nagyobb minőségü rumburgi zsebkendő, becsára 6 —12

ftig, most csak 3 ft 50 kr. 6 ftig.
Egy különös jó minőségü damaszt-törülköző és damaszt-asztalkendőnek

tuczatja kerül csak 5, 6, 8—10 ftba.
1 damaszt teríték 6 személyre lerül 4, 6, 8 ftba.

1 damasztteriték 12 Memclyre kerül csak 10, 12, 14, 16 — 18 ftba.

Különösen a janiim tó csodaszép nörahának való 25,30,40, 50 kr. röfe.

_ Azon t. cz. vevők, kik 50 ftig bevásárolnak, jutalmul egy féltuczat finom fran
gjezia batiszt-kendöt nyernek.

I
d ? " Vidékekről levélbeli megrendelések, a pénznek bérmentes beküldése

vagy postai utánvét mellett, lelkiismeretesen teljesittetnek 596 (2—3)

P O P P J- <*., gyakorlati fogorvos,
c s k osztr. szab. és első amerikai s angol kiz. szabad.

\uiii;Mvszt.mzi;
most

Bécsben, ezelött Tnchlauben 557. sz.

Stadt, Bognergasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

„,__̂  Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyólés 20 kr. " H i

Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.

Cs. kir. legfelsőbb szab.

_ •
Ára 1 ft, 28 kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ara % ft.lOkr.

Növényi fogpor.
. , . . Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre 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-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
tetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.

C5T" Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. -
Unschuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság".
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — lineff M. és Oszvald
uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
uraknál. 486 ( 4 - U )

Kiadó-tulajdonos Heckenaat Gn«t.v. - Nyomtatja Landerer és Hecken.st, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, május 22-én 1864.

Elöfizetési feltételek 1864-dik évre

M e y e r b e e r.

A közelebb lefolyt hetekben nagy mér-
tékben foglalkoztatá az európai hírlapokat
azon Párisból érkezett hir, hogy Meyerbeer
Jakab, a nagyhirü zeneköltö, május 2-kán
meghalt. Életének, fejlődésének, müvei ha-
tásának rajzaival teltek meg a lapok, s
köteleségünknek ismerjük, hogy e nevezetes
férfiu emlékének, kinek neve idök folytán
nemzeti sainpadunkon is
népszerűvé lőn, lapunk
arczképcsarnokában is
illö helyet szenteljünk.

Meyerbeert az ugy-
nevezett szerencsés em-
berek közé sorozza a vi-
lág. — Nemcsak fényes
anyagi helyzeténél fogva
illeti meg e czim, hanem
leginkább azért, mert
szellemi törekvéseinek,
megtörhetlen szorgal-
mának ragyogó sikerét
megérhette s müvei ha-
tásának átalános elisme-
rését önmaga teljes mér-
tékben élvezhette. Zene-
müveiről azon vélemény
van elterjedve, hogy azok
nem egy ellenállhatlan
belsö genius sugallatai,
s inkább józan számitás,
mint a képzelem és mü-
vészi lelkesültség gyer-
mekei. Biztositott anyagi
viszonyok között neve-
kedvén, nem lett volna
szüksége rá, hogy élet-
íenntartási szükségből a,
közönséget szolgálja s a
zene l r á n t i hajlamainak
valódi herczegi függet-
lenségben áldozhatott
volna; azonban a z O n em-
berek közé tartozott, kik
a földi javak között leg-
főbbnek tartják a dicső-
séget, még pedig a z o n
dicsőséget, melyet nem
holta után, hanem még
életében ér meg az em-
ber. S e czélját teljesen
el is érte. — Husz évi fá-
radhatatlan küzdés és

(1791 —1864.)

munka csaknem eredménytelenül tünt el
életében, s a zenemüvek, miket e korszak-
ban teremtett, nyom nélkül enyésztek el;
már csaknem negyven éves volt, midőn
zenéje végre megtalálta azon utat, me-
lyen a nagy közönség keresett rokonszen-
vét teljes mértékben megnyeré. Hogy ez ut
nem volt egy mély ihlettségü müvész utja,

M E Y E R B E E R JAKAB.

az iránt most már tisztában van a világ; de
az „Ördög Róbert," a „Hugenották," a „Pró-
féta" stb. zeneköltöjének akaraterejét és ki-
tartását tisztelettel emliti mindenki.

Meyerbeer Jakab 1791 sept. 5-én szüle-
tett Berlinben. Atyja, Beer Jakab, gazdag
izraelita bankár volt, anyja Liepmann-Mey er
Amália, erélyes és szellemdiis asszony hi-

rében állott, s e tulaj-
donokat Jakab fiára is
hagyá, ki három test-
vér között a középső
volt. Ez utóbbi, ifjuko-

L rában anyjának egy ro-
^fc kona, Meyer után nagy
•Illik. örökséget nyervén, csa-

ládi tíeer nevet Meyer-
beerre változtatta át, sőt
fiatalkori olaszos Zené-
szeti irányával megegye-
zőleg, Jakab nevét is
olaszul, Giacomonak irta.
Rendesen használt neve
tehát Giacomo Meyerbeer
volt.

A szellemi tehetségek
között az emberben ren-
desen legkorábban je-
lentkezik s fejlődik a ze-
nei tehetség s további fej-
lesztéséhez is legelébb le-
het hozzányulni. Meyer-
beer is gyermek volt
még, midőn már mint
zongora-virtuózt csodál-
ták, s mint ilyennek Ber-
linben és Bécsben tör-
tént fellépései után nagy
jövőt jósoltak neki. ö
azonban az előadási vir-
tuozitás dicsőségével be
nem érte, hanem a kom-
positióra, a zenekölté-
szetre adta magát. E czél-
ból Berlinben és Darm-
ntadtban hirneves zene-
tanárok vezetése mellett
szorgalmasan folytatta
elméleti zenetanulmá-
nyait. Nehány nagyobb
zeneszerzeménynyel is
föllépett már ezen idö;
ben, többi között *^*

21-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

•Vasárnapi UJMK *« Politikai Újdonságok együtt: Égés* évre 10 ft. Fél 'vre f> ft.
t*opan Vasárnapi Ui»a« : Égési évre 6 ft Fél évre 8 ft C'supan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre $ ft

Hirdetéai dijak, a Vasárnapi l'Jsag és Politikai IJdoiiMagokat illetőleg, 1863. novem
bar l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak hely«, egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalnnk tzá
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg ét Altonábnn : Haasenntrin és Voglrr. — M. Frankfurt
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Brenben : Opprlik Alajos. — és Prsten : a ker.
trsz-gazdiiíizati figynfiksrg is. Józseftér. 14. sz. a. Bélyeg-dij, kaiön minden igtatás után 30 ujkr.

SELLE RUDOLF
6 9 2 (5—6) központi főeladási hivatala által mainai Frankfurtban.


