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A csász. királyi szabad. tiszavidéki vasut.

MENETREND,
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-
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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-sori-
j* í r y e ' i

i * "• 50 krral a. é. mindenkor készen találhatók, s a pénzösszeg beküldése

központi föeladási hivatala által mainai Frankfurtban.

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.

Tizenegyedik évfolyam.21-ik szám.

Pest, május 22

Elöfizetési feltételek 1864-dik évre Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsag ea Politikai IJdoiiMagokat illetőleg, 1863. uovem-
lViurnii,im . . . . . . . . . > . . . „ , , ,„ »» ü-i , , _. kar l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vaey annak hely«, egyszeri igtatásnál 10 krba;
" v a s á r n a p i U J M K tn Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél 'vre f> ft. | háromszor- vagy többszöri igtatá.nál csak 7 krba azámíttatik. - Külföldre nfíve kiafó-hiv.tatank sza-
V»np V I

p U J M K tn Poli t ikai Ú | á gy b g 7 krba azámíttatik. Külföldre nfíve kia
V»npan Vanarnnni H»a« • Egész évre 6 ft Fél évre 8 ft Csupán Politikai I mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : HaaaeitHtein és Voglrr. — M. Frankfurt-

i t ! j „ . , . « . „ t V A A„. r. i. Vál A~r<> * fr ' ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Béesben : Oppflik Alajos, - é s Pesten : a k«r-
L j d o n » a * o k : E g e s i évre 6 ft. F é l évre S ft Kisz .gazdas ía t i OgynBk»ég is. /ózseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllön minden i t a t á s után SO ujkr.

H e ve r ll 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 —18C4.)

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 K E R J A K A B.

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 *^*

mellett bérmentesen eszközöltetnek SELLE RUDOLF
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operával is („Jephta" és „A két kalifa'1), tne- í
lyeknek tiszta stylje a szakértőket ugyan I
eléggé érdekelte, de a zene szárazsága egé-
szen hidegem hagyá a közönséget. Pedig a
hirszomjas zeneszerző épen a közönség tet-
szését vadászta inkább, mint a birálók mél-
tánylását. Igy történt, hogy egy olasz tanára
tanácsát követve, a fülnek tetsző olasz ope-
rai stylre vetette magát, mely azon időben
Rossini bájos zenéje által egész Európa szin-
házaiban diadalmenetet tartott.

Meyerbeer tehát Olaszországba költö-
zött, azonban sok ideig sem alkalmas opera-
szöveget nem kapott, sem szinházat nem ta-
lált, mely hajlandó lett volna, töle egy dal-
müvet elfogadni. Nyolcz év alatt, 1817-től
1825-ig, hit olasz operát irt. Olaszország
különböző városaiban itt-ott tetszést arat-
tak, de nem nagyon tüntek fel; az olasz föld
határait pedig alig lépték át s nyomtalanul
enyésztek el. Meyerbeer eltanulta ugyan az
olasz Rossini styljét, de a bájos dallamok
ama virágzáporát, a mi még Rossini ellensé-
geit is kibékítő, hiában keresték nála.

Ekkor arra határozta el magát Meyer-
beer, hogy Párisba költözik. Itteni tanulmá-
nyainak s munkásságának, a párisi élet és

. színházak hatásának elsö gyümölcse volt az
„Ördög Bobért" czimü nagy opera, mely
1830-ban került ott legelőször szinre, s mely
Meyerbeer nevét egyszerre világhirüvé tette.
Pompás diszitmények, pazar fényű jelme-
zek, a párisi közönség Ízlésének teljesen
megfelelő operaszöveg, gyönyörü dallamok
bősége, a zenekar kezelése körüli ritka
ügyessége, s átalában a legmeglepőbb szini
hatásoknak helyes kiszámítása — mind ezen
tényezők arra szolgáltak, hogy ez uj dalmü
mindenütt, a hol elöadták, a legíényesebb
diadalt aratta. A szinházi közönség tenye-
rén hordozta Meyerbeert, csak a német
kritikusok egyrésze duzzogott (nem egészen
ok nélkül), hogy Meyerbeer mind ezen,
mind késöbb következett nagy operáiban
a szini hatás kedveért oly eszközök alkal-
mazásától nem irtózott, melyek tulajdon-
képen nem tartoztak a művészet körébe.
Szemére vetették, hogy dalmüveiben nem
átallott oly látványosságokra fektetni fő-
sulyt, minő a hold világnál, zárdaromok
között ugráló apáczák táncza, nagyszerü
diszmenetek, fegyvertánczok, korcsolya-bal-
letek. árnyéktánczok stb.

Mindezen ellenvetések Meyerbeert az egy-
szer diadalmasan megkezdett pályán nem
tántoriták meg, s nagy operái, melyeknek di-
csőségét köszönheti, most egymást követték.
1836 ban adatta elö a „Hugenották^-aX, mely
mü még nagyobb fénynyel árasztá el nevét.

1840 táján Meyerbeer Párisból Berlinbe
kapott meghivást a porosz királytól, ki a
zene főigazgatójává nevezte ki. Azonban a
porosz főváros, bár szülővárosa volt, nem
kedvezett zeneköltöi tehetsége termő ere-
jének. Irt ugyan itt is egy operát („A silézini
tábor'), irt nyitányokat, ünnepi indulókat,
stb. azonban mind e müvek hire alig hatott
távolabb körökbe.

Nehány év mulva tehát ismét visszaköl-
tözött Párisba, hol 1849-ben adatta elö a
„Próféta" czimü nagy dalmüvét, mely fényes
sikert aratott ugyan, de sem ez, sem ezutáni
müvei előbbi két nagy operájának magassá-
gát többé el nem érhették. Késöbb a „Siléziai
tábor" zenéjéből, a jeles franczia szimnüiró,
Scribe által készitett uj szövegre állitotta
Össze az „Észak csillaga" czimü operát s
1859-ben került szinre a „Ploermeli bucsu."
Régen mondogatják, hogy egy „Afrikai nö"
czimü nagy dalmü szintén készen hevert szek-
rényében, melynek elöadatásától azonban
e^ész halála órájáig tartózkodott. Most végre
kT fog sülni, van-e alapja e hirnek.
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Utóbbi időkben Meyerbeer rendesen Pá- I
risban tartózkodott, hol mint ember is köz-
iszteletben állott. Rövid betegség után f.
ivi május 2-án érte el a halál 73 éves korá-
ban. Hátrahagyott vagyona, melylyel kü-
önben soha sem fósvénykedett, 3—4 mil-
.ió tallérnyi roppant összegre becsültetik.
Holttestét, végrendelete szerint,. Berlinbe
szállitották. Két rendbeli temetési szertartása
Párisban és Berlinben, a tisztelet és részvét
nagyszerü nyilvánulása között ment végbe.

Felesleges talán említenünk, hogy mind
az öt nagy operája : Ördög Róbert, Huge-
nották, Próféta, Észak csillaga és a Ploer-
meli bucsu, nemzeti színpadunkon is be van
tanulva s idöszakonkint mindig nagy tet-
széssel adatik.

Vajjon igy van-c vele más is?
Harmincz tavaszt hogy átaléltem,
Megijedtem, mily vén vagyok!
Majd, megnyugodtam : negyvenig még]
Az élet ugy a hogy ragyog!

Negyven! — itt ájulni akartam,
Szerencse, hogy nem iyány valék,
Ki fogott volna fel ölébe?!
E szerint el nem ájulék.

Ötven! — meghaltam, — de csak perczre,
Majd, felébredtem ujolag.
Párkák, az ollót! ne fonjátok
Tovább az életfonalat!

Öt kereszt! az is csak szalmája!
Haj te gonosz csép : életem!
Hol az arany mag? a kicsépelt
Szalmára én nem éhezem.

Ejh, hatvanig még! — de ha tűi rajt'ij
Még élni vágyna bús fejem,
Ne hallgassatok rám barátim!
Be a gödörbe, be velem!

Be a gödörbe! — de ne mélyen,
Hogy kimászszam ha kedvem jő;
Szégyellem, — de ugy borzad hátam
E rövid szóra : temető.

Hanyatt feküdni ezred évig!
Sírszomszédunk tán jó barát,
S egymáshoz csak egy tréfaszót sem
Szólhatni oly sok éven át!

Ott lenn feküdni örök éjben,
Mig künn a nyájas nap ragyog,
Nem tudni semmit a szép földről,
Semmit az égről; — borzadok! . . .

De gyáva lélek! szinte látom,
Ha jő a — hatvan, igy beszélsz :
Hagyj hetvenig még élnem oh sors!
S ha — hetven, — a nyolczvanra térsz.

Mint a szopóst, etetni fognak,
Térdedhez vered orrodat;
S bojtorványként a léthez vágyad
Még akkor — akkor is ragad.

Vizmerült korsó lészsz, a v
Lággyöngy bugyog, forr, már ny
Magános vaczkor, bus teledre
Ott lógsz a száraz életfán.

Átégett csupor, rád az élet,
E drótos, fejét rázza már;
Gyávult oroszlán, kit kényére
Oldalba rughat a szamár.

Arczoddal fogja ijesztgetni
Mindenki, siró gyermekét . . .
Szólj, nem rettent-e vissza, melylyel
Jövőd rajzolom, mindé kép?

Fogod-e kérni — bár lesz perczed
Hol hívod — ha jő, a halált?

Mint a mesének vénje egykor : —
Jer, add hátamra itt e fát! . . .
Három araszra a mély sirtól,
E gondolatsor szállá meg;
Egy arasznyira, vajjor- mit sug
Fülembe majd a sírüreg?! „,.,,,

Szemere Miklós.

A Tisssa bölcsője.
I r t a P. SZATHMÁRY KÁROLY.

Második rész.
(Vége.)

Nyolczadik kirándulás.
A miről sokan irni szoktak, de én nem akarok. Szókdé-

cselés. Taraczköz. Királymező. Egy falu halála.

A leírtakon kivül Máramarosnak még
három nagy völgye van : a Taraez-Talabor-
ésNagy-Ág völgye; a két utóbbi Verchovina
név alatt forog a nép száján.

Személyesen ezen völgyeket, kivéve az
utolsót, be nem utazhattam; csak egyes pont-
jait ismerem. Mindamellett tehetném, hogy

I mint annyian tesznek, nem látott dolgokról,
könyvekből, vagy képzeletből meritett le-
írásokat közöljek. Ehhez azonban sem időm
sem kedvem. E helyett a Taracz-völgyének
pár nevezetességét említem fel; a két utób-
binak az általam bejárt dolhai vagy borsó-
vai völgygyei együtt külön czikket szánok.

A Taracz völgye Szaplonczával szemben
nyilik meg s deltáján egy uri lakokkal diszlö
falvat tart : Taraczközt. E falu fekvése csi-
nos és a Tisza völgyén igen termékeny; ára-
dás azonban gyakran látogatja. A félig
rommá vált Bethlen-kastély mutatja, „hogy
itt hajdan szebb élet volt."

A sebes Taracz mentében rendre a kö-
vetkezö falvakat találjuk: Kis és Nagy-Kirva,
Nyágova, Kökényes, Irholcz, Alsó-Nereszni,
cze, hol a völgy kétfelé válik s a mellék
völgyön Felső-Neresznicze és Széles-Z/onfca,
a főirányban pedig, mely keletészakra irá-
nyul, Ganya, Kálinfalva, Dombó, Kr aszni-
csóra, Királymező, Német- és Orosz-Mokra és
Brusztura feküsznek.

E völgy növényélete még nincs kipusz-
titva; azért regényességét is teljes mérték-
ben megtartá. Lakói marhatenyésztésböl és
uradalmi munkák után élnek.

Legnevezetesebb e helyek között Király-
mező (Königsfeld), ugyanaz e völgyre nézve,
a mi Körösmező a tiszai völgyre : a kama-
rai gazdászat és erdöszet középpontja.

E még ki nem aknázott vidéken a termé-
szettudósnak valódi közép-afrikai ismeret-
lenség és felfedezhetési tér nyilik ; nekem
a többek között gyönyörü veres márványt
hoztak, melynek hazája állitólag e völgy
lenne.

Legnevezetesebb természeti adomány
azonban a király mezei konyhasós—vasas —
iblanyos gyógyvíz, melyről Tognio akként
nyilatkozott „hogy hozzá hasonló kevés
van a világon." Török József azt irja róla,
hogy Kreucznach és Is-chl ezen viz gyógy -
ereje által háttérbe szorittatnának, ha e
helylyel a világ közlekedése megnyílnék.
Görvélyesés sömörös bajokban állitják nagy-
hatásúnak; inni nem kellemes.

Ugyanezen völgyben Felső-Nereszniczén
jó konyhasós, vasas forrás van.

A két folyam — a Taracz és Talabor —
között mintegy középen fekszik, vagy inkább
feküdt egy „Kerékhegy" nevü falu, mely

i inkább sorsánál fogva érdekel.
Ez kisded sóbánya-hely volt pár száz

lakossal.
És csak a mult évtizedben pusztult el.
Egy szép napon parancsolat jött, hogy

a tiszti épületek adassanak el; az ingókat
el kell dobolni; az aknák be fognak há-
nyatni !

És ugy történt. A csinos épületek abla-
kai, ajtai eladattak; az apróságokat elkap-
kodták Izrael gyermekei, s végre jött a leg-
ünnepéiyesebb : a bánya-temetés.

Az akna feletti épület szét lőn szedve: a
bányakéményre fahasábok rakattak és meg-

gyujtattak. A felcsapó lángokat halvány,
kisírt arczok vették körül.

Hánynak feküdtek kedvesei a falu egy-
szerü temetőjén? Hánynak kellett bucsut
vennie az édes otthontól, melyben született,
hol édes anyja karjai ringatták ? De legke-
servesebb volt, kit betegség vagy családi
gondok itt marasztának, mert annak a leg-
szükségesebbtől kellett megválnia : a min-
dennapi kenyértol. Ha jól emlékezem, a só-
vágók egyrésze nem is alkalmaztatott többé
sehol.

Ime a nép életének
goediái!

is megvannak tra-

és

Kilenczedik kirándulás.

A Verchovina. Dolha.

A már emlitett nagyobb mellékfolyók
közöl még kettő ömlik Máramaros határán
a Fiszába : egyik hazánk legszebb nevü
íolyama a Talabor, másik a Nagy-Ág. — A
Talabor Urmezö tájékán, a Nagy-Ág Huszt-
nál omlik bele; rohanó, szilaj folyam mind-
kettő, melyek tavaszi vizáradáskor csaknem
járhatlanná teszik vidékeinket.

A Talabor torkában széles lapály terül,
mely öblével a Tisza völgyét egész Mára-
marosban itt teszi legszélesebbé.

E szép téren nehány termékeny hatásu
uri lakokkal diszlő falu terül. Ilyen a már

emlitett Urmezö, a hirneves Pogány család
egyik östanyája.

Az úrmezei dombon a Pogányok szölő-
mivelest is kisértettek volt meg; de ugy
látszik siker nélkül. Helye most pusztán áll.
Pedig ha valahol, ezen egy helyen sikerül-
hetne az.

Darvai, egy nagy havas alján fekvő
helységet, valamint az Urmezö melletti Vaj-
nágot a talán még első foglaláskor itt tele-
pült Darvai család birja. Átalában e völgy-
ben oly ősi nemes családokat lehet találni,
kik nehezen cserélnék el okleveleiket akár-
melyik hazai mágnás-családdal.

Sándorfalvánál hajdan sót vágtak; gyö-
nyörü volt különösen égszínkék sója, mely
szinét v a l ó i ü l kék ól ( V i i i )
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Ismerjük hazánk történelméből, hogy
II. Rákóczi fejedelem első hivei ruthén
és román földmivesek, lelkészek voltak,
kiket Dolha mellett rebbentett volt szét
Károlyi. Később a fejedelem zászlókat kül-
dött nekiek, s betörései után is imádattal
határos ragaszkodással viseltettek iránta a
máramarosi és beregi ruthének. Maga a fe-
jedelem irja, hogy midőn munkácsi első ve-
resége után vissza kellett vonulnia, e sze-
gény nép tömegesen zokogva kisérte a ha-
tárig, ugy Jhogy viszhangzott sírásóktól az
erdő.

Mikor járhatott itt a fejedelem, nem tud-
hatni, talán mindjárt bejötte után, hogy a
szétvert fölkelőkbe bátorságot öntsön.

Várady Gábor szerint a szinevéri espe-
res egész a forradalom végeig tartogatott
egy öblös fegyvert, melybe a Rákóczi név
ki volt verve. Akármikor volt, vagy nem
volt, a tanuság csak az belőle, hogy ez a
nép tud kegyelettel lenni emlékei iránt.

Természeti szépségekben e vidék kifogy-
hatatlan, és nemhogy kimerített lenne, sőt
meg sincs izelintve. Azon részekből itélve,
melyeket én ismerek, hegyei a másod képlet
utolsó, és a harmadik elsö és másod tagjai-
hoz számithatók. Kövületek, különösen
pectenek és terebratulák (terebratula carpa-
tica, biplicata, vulgáris) stb. több helyütt
merülnek fel. A szolyvai savanyuviz, mint
a f.-vissói, hüvösitő természetü.

Legfelségesebbek a Verchovina ugyneve-
zett tengerszemei, nagy és mély tavak, me-
lyeket a bérezek tarka, változatos erdeje
ölel körül. A nép feneketleneknek tartja;
valóban igen mélyek; vizeiknek ize undo-
rító. Legalább a szinevér-polyánaiban még
a halak sem élnek meg.

Ásványvizekben ez a vidék is oly
dag, mint Máramaros többi része. Neveze-
tesebbek a kalocsai, kelecséni, oblákai, vucs-
kómezoi stb., többnyire kén- és vastarta-
lommal.

Legmeglepőbb az Ökörmezőn felül ^levő

még azon hazafi toll is, mely egyaránt sze-
reti és szánja azt*) ekkint kénytelen jelle-
mezni : „tunyák, tisztátlanok, nyájasak, szol-
gailag alázatosak, érzékiségre szerfelett
hajlók s főleg a talaborvölgyiek rablásra
hajlandók."

Tunyaságát felismerhetni ronda háztar-
tásán, melyet faragási ügyessége mellett is
c&ak jól roszul s faböség mellett oly szűken

ji^Ji ki h b él

gaz-

g g p ^
források tekintete, melyek mint kis geizerek
(vizvulkánok) szökellnek föl száz meg száz
h lszinét valószinüleg a kek vastol (Vivianit) j helyen az anyaföld kebeléből.

Kapta, mely a máramarosi agyagban gyak-
ran fordul elö. &?&•*!

Ezek s az
irlandi geizerek között nincs is egyéb kü-
lönbség, mint hogy amazok forró, mig ezeit

yánál kagymeszet vágnak; Köves- jéghideg vizet löknek fel.
A Lonkánál emlitett gyémántok itt több

helyen fordulnak elő, sokkal nagyobb meny-
nyiség- és szebb minőségben.

E vidék egyetlen leendő tőkéje, a fa, fájda-
lom, pazar kezelése miatt már-már fogya-

Liget környékén p'edig még meg nem nyitott
meszbarlangok vannak, melyeket gyors eljö-

raiatt, fájdalom, meg nem néz-vetelem
hettem.

Köves-Ligeten felül az európai összeköt-
tetésnek fonala szakad s kezdődik a földnek
t d ó i ktudósaink által egyik legismeretlenebb, sze-
gény vidéke ; a „Verchovina."

Verchovina oly formát teszen szláv nyel-
ven, műit magyarul e szó : „Hegyvidék."
Ü nevet azon 16 p mérföldnyi terület, mely
az emlitett két folyam felső ágain fekszik,
méltán megérdemli, mert az egész területen
alig lehet egy negyed mérföldnyi térhelyet
találni. A többi részt egymással fokozato-
san versenygö hegyek és völgyek boritják,
mintha egymás hátára akarnának állni a
iisza völgyétől lépcsönkint fel egész a Vég-
Kárpátokig, ő 6

' Ai , 7 á r a m a r o s i Verchovina 28 helységet
számlái, mintegy 20,000 lakossal. A 28
helység kozől Kalocsa, Szinevér-Polyána és, S i n e y é

t e t e m esebb lakossággal birok és
üek

yg

jobb fekvésüek.
Ezek közöl az elsö közelében avidéknek

egy történeti emléke is van : a Rákóczi-for-
rás, melynek jéghideg vizét a nép kővel
körülrakta s nagy tiszteletben
a bujdosó fejedelem emlékét.

(i l

tartja, mint
Ehhez közelj . Ehhez közel

egy Boczár (itt volt a fejedelem) nevü hely-
n e v evan, melynek

vonatkoznék.

y
n e v e "gyanezen esetre

tékán van; s pedig a kipusztitott erdők
helyén, legfölebb mogyorós, vagy hasztalan
galy terem, mely oly szomoru, elaggott ar-
czot ad néhol a vidéknek. A hol erdő van,
csakis ott van élet; ilyen helyen van vad is
elég. Másutt alig látni egyebet, mint zabot,
krumplit és nyomort.

Igen, nyomort! A Verchovina hazánk
gazdag földének Irlandja, melynek nyomo-
rán nagy ideje lenne az államnak segiteni.

E nép anyagilag és szellemileg egyaránt
szegény. Az anyagi szüli a szellemit, a szel-
lemi az anyagit. E circulus vitiosusból még
eddig nincs remény a kigázolásra. És mégis
a szellemin kellene kezdeni, miután az anyagi
szegénység, nyomor első oka épen a nevelés-
hiány, s az ezt nyomon követő erkölcste-
lenség.

Lelkészi kara e vidéknek aránylag elég
müvelt, hazafias érzelmü és jó akaratu. De
mi haszna elől menni a kereszttel, ha a nép
nem követi. Irt alant, a népiskolákon kell
kezdeni. Ezek pedig még megépülve sincse-
nek néhol. Másutt maga az egyház is oly
szegény, hogy harang helyett a toronyban
:gy darab aczél rudat vernek.

Ez aztán oka, hogy a verchovinai népet

g y
ki, hogy barmai vele egy szobában él-

nek; kalyibájában nincs bútor; szekerén
egyetlen vasszeg; nejét a legdurvább mun-
kától s terehhordástól sem kiméli.

Tisztátlanságáról beszél öltözete, mely
veres szinü guba és nadrágból áll, s ezeket,
hogy tisztátlansága meg ne lássék, még uj
korában füstre akasztja.

Inge csak két nagy ingujjból áll; azon
alól derekát elöl hátul atüszö foglalja el; ez
és a kalap, melynek kiékitésében a fényüzési
vágy nyilatkozik.

Szolgai alázatossága az idegent majdnem
undorral tölti el. Kaputos ember, tisztviselő
elött egészen a földig hajlik, ruhát csókol
stb. És pedig ez alázat nem a szivből jő, hol
a gazdagabb, müveltebb iránt galicziai gyü-
lölség uralg.

Hogy állati élvekre mennyire hajlók, azt
leginkább megmondhatnák Máramaros or-
vosai, kiknek egyikétől haliam, hogy egész
vidékeken alig van pár család, melynek vé-
rében a legmérgesebb kórok magva ne fész-
keljen.

A rablás vágyát a megye börtönei s az
56—58 évi gyakori törvényes kivégezteté-
sek tanusítják.

És ha most e bajok okát fürkészszük, a
következö eredményekre jutunk :

Első ok : a neveléshiány. Sok helyütt
megépítve sincsen az iskola; jó tanítóval el-
látva pedig alig pár helyütt. A szigeti prae-
parandiát a román atyafiak ugy látszik nem
hajlandók megosztani ruthén testvéreikkel;
pedig kár, mert a nevelésügy közös érdek.
E bajon maga a nép nem segíthet, száz ok-
ból, melyek közül elég az elsö : hogy nincs
miből. Itt állami segély kell s a lelkészek
igazi lelkészsége, mely a fiatal sarjadékot
iskolába sarkalja s legalább egyházi fenyí-
ték, mely a szülőket reá is kényszerítse. De
természetes, hogy nem kinzó intézetnek kell
lenni az iskolának sem, hogy a gyermek
örömest menjen, sőt vágyjék ide. Egy Pes-
talozzi kellene ide. Kár hogy ilyen még csak
egy volt!

Második ok : a közlekedéshiány. E föld-
terület mintegy el van szakitva a világtól s
igy, ha krumplija, pálinkája van, egyéb szel
lemi és anyagi hiányt nem ismer. Már pedig
megénekelheti a költő az egyszerüséget, de
az államgazda tudja, hogy a szükség érzete
szüli a munkát. Ugyanez ok miatt ha va-
lami feleslege lenne, sem szállithatja a ver-
chovinai a kereskedelem terére. De nemcsak
az egyes falvak, de az egyes házak között
sincsen itt közlekedés, a melyen csak gyárak
segíthetnének, melyek a földnépét jobban kö-
rükbe vonnák.

Harmadik ok : a pálinka-árusok tulságos
üzérkedése. Nincs könnyebb, mint valakit
mindjárt nemzeti gyülölettel gyanusitgatni.
Emlékezem, hogy pár évvel ezelött az „Or-
szágiba egy czikket küldöttem, melyben a
gyáros, és raktáros zsidóknak Szigetről, hol
egy hétig minden nap tüz volt, a szomszéd
(sár da nevü helyre utasítását tanácsoltam.
Még Pesten is zsidófalónak gyanítottak s a
szerkesztő megrohanásnak, az irat visszavo-
násának volt kitéve (levén a lap kiadója zsidó.)
Ezen jó urak felnyithatnák szemeiket. Nem
a személy -- hanem a tény ellen van kifo-

•) Lásd „Magyar Sajtó" 1858:28-ik szám Verchovina
czimü czikket Várady Gábortól.
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gásunk. Es ha a hoiaburgielerkölcstelenitö,
szegényitö játékasztalokat szétoszlatták, sze-
retném tudni, minő philantropiai elvből le-
het menteni 2000 ember lelketlen üzérkedé-
sét, huszezer rovására, mely nem áll egyébből:
mint összedugott kézzel a pálinka-asztal mel-
lett állva, a nép véres, verejtékét tizedrész
árért zsebredugni. Merte minden lépten csá-
bitó pálinka-házak e nyomorult nép Hom-
burgjai.

S hogy a mit beszélek nem álom, bizo-
nyitja Lyakovecs, egy határszéli hely, honnan
a pálinkások számüzve levén, a népgyarapo
dásnak, vagyonosságnak örvend.

Hátha még azon szellemi végelfásultsá-
got veszszük, melyet a szünet nélküli pá-
linka-ital szül. Az anya gyermekét már cse-
csemő korában ezzel hallgattatja el!

Negyedik ok : a gyárak hiánya. Gyárak

kis mezőváros, Dolha, hajdan a hirneves
Dolhay családnak, ma a gróf Telekieknek
birtoka, kik közelebbi időben élénk gazda-
szatot és gyáripart fejtettek ki, a korábbi
papirgyárt vasgyárrá alakítván, mely ne-
hány ezer mázsa igen jó minőségü vasat
szolgáltat a hazának.

Kár, hogy vasanyagot e gyár is a távol-
ból, névszerint a beregmegyei Rákóczról, *)
s a szintén jó távol esö Zádnyáról stb. kap,
mi a jövedelmet nagyon alászállitja.

Dolhán a Telekieknek csinos bástyázott
renaissance modoru kastélyuk van; fölebb
pedig regényes völgyben a dolhai urada-
lomhoz tartozó Bronyka, melynek romvá-
ráról hazánk törvényei emlékeznek, a meny-
nyiben ennek, mint rablófészeknek lerontá-
sát elrendelik.

Fölebb a völgyben még nehány kis falu

Egy kis huszár-kaland.
A véres csatatérnek is megvannak a maga

kalandjai, s ki volna azokban egyik főszereplő, ha
nem a huszár?

Nem rég, Fridericia ostrománál történt, hogy
a közel fekvő Eritsö mellett a Hessen gyalogság
egyik kis szakasza, két huszár társaságában mé-
lyebben nyomult előre az ellenséges tábor felé,
mint tanácsos lett volna. Észrevévén ezt a dánok,
a kisded csapatot lesből megtámadták.

Szokása már a magyarnak, hogy az árnyé-
kától nem egy könnyen ijed meg, s a bátor csapat
a sokkal nagyobb számu ellenséggel vitézül szem-
be szállt.

Heves küzdelem fejlődött, de csakhamar
látható volt, hogy a tulnyomó erőnek engedni
kell.

Már két gyalog elesett, kettő eltünt, midőn
az ellenség sorai közt nem kis pusztitást tevő hu-
szárok egyike alól kilőtték a lovat.

De mi a huszár ló nélkül? Felhő villám nél-

A német-dan csatatérrel : A pajtásat inegincntA magyar huszár.

munkát, munkakedvet, erkölcsi és anyagi
emelkedést szülnének. De minő gyárakat
lehetne itt épiteni ? Kérdhetné valaki. Erre
is felelek. Elöször is fagy árakat, hordó-,
zsindely-, deszka- és karógyárakat, minőt
Füreden akar valaki állitani. A fa itt leg-
olcsóbb, a szállitás könnyü. Aztán vasgyára-
kat, mert vaskövet több helyütt kaptak;
szövőgyárakat, melyek a máramarosi ken-
dert é3 lent, mint Sléziában, feldolgoznák;
üveggyárakat, fournirokat, stb.

Mindezekkel egy német herczegség nagy-
ságu terület jóakaratu népessége lenne
megnyerve a hazának, mely megnyerés
annyival könnyebben eszközölhető, mert e
vidék lelkészi karában, mint már emlitém,
sem jó akarat, sem miveltség, sem hazafiság
nem hiányzik. •

A megye északnyugati végpontján, a
Borsava regényes völgyében fekszik egy

van , ezek között a szintén kohókkal ellátott
Rókamezo. Az erdészet az egész uradalom-
ban nagy szakavatottsággal űzetik, mely
késöbb a völgyet nagy nemzetgazdászat!
tökévé fogja emelni.

Végül bucsuképen még ide igtatjuk ki-
rándulásaink kiinduló pontját, M.-Sziget
város csinos piaczának rajzát.

És most Isten veled, te szép, bérczko-
szoruzott bölcső; te ifju erőben hömpölygő
Tisza! Lásd boldognak a népet, melynek
földjén születtél,s szállítsd az ég áldásainak
savát az annyi nyomortól látogatott al-
földre, az egész hazára!

•) Ásvány-kedvelőknek érdekes a Rákóczi vaskő elő-
jöveteli alakja, mely legtöbbször vassá vált tódar forma,
belül üres. — P. Sz. K.

kül. Akár a kardját törjék ketté, akár lovától fosz-
szák meg; s a dologban az volt a legnagyobb ve-
szedelem, hogy az ilyen pusztitó vitéznek nem
örömest ad pardont a fölharagitott ellenség.

Már rohantak a dánok, a szuronyt neki sze-
gezve, s halála bizonyosnak látszott; de a veszély
pillanatában mellette termett pajtása, s egyik lá-
bát a kengyelből kivéve, társát magához emelte 8 el-
rohant.

A fakó izzadt a kettős teher alatt, de a
szabaditás mégis megtörtént.

A derék mentő nevét a lipcsei képes lap
Schütte-nek irja, de maga is kételkedik benne, ha
nem téved-e?

Nem ártana, ha a hazánkat érdeklő egyéb
közleményeknél is ily kétkedőleg rázná fejét
egynémely német lap. — Ezuttal azonban szi-
vesen megteszszük a helyreigazítást, mert a bátor
életmentő csakugyan nem Schűtte, hanem Sütő,
huszár káplár volt, kit önfeláldozással járó tet-
teért ezüst érdemjellel jutalmaztak.
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félszázad előtt.
A foglyok helyzete OrOSZOrSZáffball [ v a 8 r u ddal ellátva, a melpnelr mindkét végével

- . . - » - - akaratunk ellenére gyakran kellett barátkoz-
nunk.

íly barátságtalan csapat kisért tovább ben-
nünket sept. 8-án, tehát csak hat nappal Napoleon
bevonulása előtt, hogy még többet szenvedjünk.
Moszkva külvárosain keresztül menve, jobbra hagy-

(Víge.)

Egy reggel végre meghallottuk lengyel fo-
golytársainktól, hogy tovább szállításunkra uj
paraszttömeg
•érkezik. — íly
ruszinok vagy
vadnikok min-
dig vállalkoz-
tak, csak hogy
hazájokat ne
kelljen messze
elhagyniok •. de
ennek aztán mi
ittuk meg a
levét. Minden
ujabb osztály
boszu- s zsák-
mány-vágygyal
közeledett fe-
lénk s minél
kevesebbet ra-
bolhattak el tő-
lünk, annál job-
ban dühösköd-
tek. - Midőn
a czár népeit
fegyverre szóli-
totta, a papok
azzal fanatizál-
ták őket, hogy
idegen rablók
tőrtek be, kik
szétszórják ol-
táraikat, a né-
pet kifosztják
s járom alá
hajtják. S va-
lóban nem csu-
dálkozhattunk,
ha ezen félva-
dak nem ne-
veztek máskint,
mint „Franzuski Sabacki"azaz franczia kutyák.
— Ezekparancsnokai nem kiszolgált tisztek
voltak, hanem földesurak, kik jobbágyaikat ve-

zérelték s épen oly durvák s nyersek, mint azok
Hogy az olva-
sónak fogalma
legyen ily csa-
patról , leirom
annak ruháza-
tát s fegyver-
zetét. Az alsó
öltözetet ké-
pezték durva,
szennyes, vá- ,
szón hosszu láb-
ravaló s épen
ily durva vá-
szon vagy tar-
ka gyapot ing; _
«z utolsót sza-
lag vagy zsinór
szoritá derék- ^
hoz. — Láb és
lábszár piszkos
gyapot czafat-
tal volt bete-
kerve, a bocs-
kort szij erő-
sité s a láb szart
térdig szintén a
bocskor-szíjjal
tekerték körül.
E felett durva
komisz szövet-
ből kaftányfor-
«>at hordtak.—
f? ««&* tisz-
tátalan alak bá-
rány bundába
burkolózot t ,
mely merev g
kérges volt a

szennytől s kö-
téllel szoritották össze. _ Ehhez járult még a
bárány konyok-kesztyü 8 hasonló süveg, mely-
nek lappantyúi nyakszirtig csüngtek alá. - Az
«gész arozból alig látszott yalami, mert azt a
«üveg s vallási torvényeik szerint soha borotva
« olló által nem érintett szakáll a baj elfedte
^egyverök faragott fanyél, felül szuronyforma

len beállt sötétség gátolta,, hogy a kitüzött helyre
érjünk, nem kaptunk kenyeret, mig vezetőinkről
a legjobban gondoskodtak. Ezek főztek — mit
kaphattak — tüzeik mellett, mig mi éhezve, dide-
regve a földön fetrengtünk. Gyakran ért hó- és
esőzivatar s könnyü, elviselt egyenruhánk egy
pillanat alatt átázott. A vihar zugása nem tudta

f l ü l l i j

Ruthén parasztház. (Lásd ,. A. Tisza bölcsője" czimü czikket.) — Miskovszky után Greguss János.
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• terült számos aranyzott iveivel s ormai- alatt csak egyszer szállásoltunk üres laktanyában,
vál, fölötte magasan kiemelkedett a Kreml s ne- J Két napig kecsegtettük magunkat azon reménynyel,

hogy czélt ér-
tünk, de fáj-
dalmasan csa-
lódtunk, mert
Ázsia határa
még odább volt.

Végre okt.
21-kén reggel
a Wolga part-
ján Simbirsk
közelében ta-
nyáztunk, mely
már Ázsia felől
határpont. Hi-
deg nap volt s
a mi a viz mel-
lett még job-
ban sértett, órá-
kig kellett vá-
rakoznunk, mig
a folyamon át-
vittek, mely itt
oly széles, hogy
a tulsó partot
alig láttuk. A
metsző hideg s
rémitő éhség
által kimerülve,
eszméletlenül
rogytam össze,
em b e r b a r á t i
kezek vittek a
hajóba s mig
átkeltünk, ön-
tudatlan álla-
potban voltam.
— Sokan lelték
itt sirjokat, én
azonban ismét

Szilárd akarattal párosult

Máramaros-Sziget piacza. (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

künk a vigasztalan pusztaságba kellett menni,
itt hagyva, mi enyhet adhatott volna.

Napokig haladtunk a wladimiri uton; a fal-
vakban, melyeket érinténk, a parasztok mind a
legnagyobb ingerültséggel fogadtak, köpködtek,
hajigáltak, vertek, gyakran nagy kerülőket kellett
tennünk, hogy halál fiai ne legyünk. Ha a hirte-

magamhoz tértem.
szellemi erőre volt szüksége annak, ki nem akart
a fájdalom martalékául esni.

Láttam, mint semmisülnek meg az erőteljes
fiatalok, kik bizonyosan három annyit kiállhattak
volna mint én.

A kormány szék-városa Orenburg 8 a körü-
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lőtte fekvő falvak voltak befogadásunkra szánva, j
s nem tudom mi szükség volt arra, hogy bennün- !

' ket ily messzire hurczoljanak. Bár a határt kozá- |
kok őrizték, mégis nem minden aggály nélkül I
gondoltunk a rabló kirgizek közel szom-zédsá-
gára. Midőn november 14-kén Busuluk kis vá-
rosba értünk, az orosz tél egyszerre egész szigo-
rával beköszöntött. Éjszaka annyi hó esett, hogy
nem mehettünk tovább s a városnak és környéké-"
nek kellett bennünket befogadni.

Itt a nyomorult fogolysereget bódultság lepte
meg, mely gyorsan tifussá fejlődött. Ezen nya-
valyában sokan hulltak el társaink közül s gyakran
gazdáik be sem várták a halált, hanem a haldok-
lót éjjel szabad ég alá hurczolták s reggel a meg-
merevült hullát tovább vitték; vizsgálatra senki
sem gondolt.

Végre meglett a béke s mart. 29-kén 1814-
ben ütött szabadulásunk órája. Hanem a barát-
ságtalan országban orosz ápolás mellett a kemény
télen át számunk nagyon megfogyott. 9 —10000-en
hajtattunk Smolensk alól e vad tájékra s most csak
90-en voltunk s ezek közt egy őrült. Julius 14-én
értünk vissza Simbirskbe s én oktober 13-án Ri-
gában szálltam tengerre 8 november 13-án találtam
fö\ ujra az apai s anyai ölelő karokat. X. X.

Házbér-jövedelem-biztositás
az elsö magyar átalános biztosító-társaságnál.

Az első magyar átalános biztositó-társaság
a tűzkár elleni biztositást, a nagyobb városokban,
a szilárdan épült és ekként fedett lakházak bér-
jövedelmére is kiterjesztő, kártalanítást nyujtván
a biztositott háztulajdonosoknak oly esetekben,
midőn a tűz a háznak lakhelyeit egészen vagy
részben lakatlanokká teszi s azok bérétől a tulaj-
donost egy időre megfosztja.

A házbér-jövedelem programmja e napokban
már szétküldetett.

Midőn az első magyar átalános biztositó tár-
saság a tűzkárelleni biztositást a lakházak bér-
jövedelmére is kiterjeszti, (a gyárak és iparválla-
latok kivételével,) egy átalánosan 03 rég érzett
szükségen segit, s midőn e biztositás által módot
nyujt a háztulajdonosoknak, hogy házuk jövedel-
mét minden megszakítás nélkül folytonosan él-
vezhessék, bizonyosan főleg azok érdekében jár
el, kiknek házuk :

a) adóssággal van terhelve,
b) kiknek egyedüli vagy fő jövedelmi forrá-

suk a házjövfdelem,
c) kiknek értéke még árva-gondnoki keze-

lés alatt áll.
Az elsö magyar átalános biztositó társaság

e biztositás által annál lényegesb szolgálatot tesz
a háztulajdonosoknak, mennyivel inkább növeke-
dik átalában a tűzveszélyesség, a gáz- és kő-
olaj világítás alkalmazása folytán

E meggyőződésben és azon feltevéssel, hogy
a házjövedelem biztositás fontossága el fog ismer-
tetni s a tűzkárelleni biztositás énemének igénybe
vétele szintén átalánossá fog válni, az első ma-
gyar átalános biztositó-társaság e biztositás di-
jait iven csekélyre szabta. Ugyanis a házbér-
biztositás dija fjy negyei részszel olcsóbb mint
magának az épületnek az első magyar biztositó-
társaság diiszabályzata szerinti dij*. Azon felek
pedig, kik házukat az elsö magyar átalános biz-
tositó társaságnál biztosítják, azon előnybea ré-
szeltetnek, hogy az épület biztositási dijánál 50
perczenttel ol-sóbb díjjal biztosittatik házuk jöve-
delme.

Mint a programmból értjük, a háztulajdo-
nosnak szabadságában áll, házának összes, egész
vagy félévi jövedelmit biztosittatni. Az évi összes
jövedelem kisebb részére, vagy csupán a ház egy- j
részének jöved Imére biztositás el nena fogadta- I
tik. A házjövedelmet biztositó kötvény tartama
egy évnél rövidebb nem lehet.

Kár esetében a házbér-kártalanítás azon idő
arányiban történik, mely a szakértő által a ház í
ujra épitésére, az építésre alkalmatlan téli hóna- l
pok tekintetbe vételével, mint elegendő fog meg-
állapittatni.

Midőn az ehő magyar átalános biztositó-tár-
saság a házbirtokosoknak módot nyujt, hogy ezen-
tul n csak házuk fedelét és az épület eléghető
részeit, valamint a faiak megrongálása által a ház
értékében szenvedett csökkenést, hanem a ház-ak
ép jövedelme által feltételezett teljes értékét biz-
tosíthassák, hiszszük, hogy e téren is ép oly nagy
részvéttel fog találkozni, mint a biztosítás egyéb
neménél.

A tűz sokszor nemcsak a tetőt, nemcsak az
eléghető egyéb részeket pusztitja el: gyakran
a ház lakhelyeit is egy időre lakatlanokká teszi.
Igy az egy időre megszűnő jövedelem arányában
egy időre megcsökken a ház becse is, mert ily eset-
ben a fedél, az eléghető többi rész megtérített árá-
ban még vi sza nem kerül a teljes kár.

A házérték e csökkenése, a házjövedelemmel
egy időre megszünése, sok esetben, midőn t. i.
az elégett és egészen vagy részben lakatlanná
vált ház a tulajdonosnak egyedüli vagy fő jöve-
delmi forrása, elviselhetlen csapássá válik reá
nézve, ki, hogy a háza helyreállítása ideje alatti
szükségeit fedezhesse, adóssággal kénytelen há-
zát terhelni. E csapás még sujtóbbá válik, ha
a ház már adóssággal van terhelve, s ha a kölcsön
kamatai magából a ház jövedelméből fedeztetvén,
a jövedelem megszünése miatt a kamatok fizetése
is egy időre lehetlenné vált, ha a kamatfizetés
kénytelensége ujabb kölcsönre kényszeriti a tu-
lajdonost.

E jótétemény azonban leginkább érezhető,
legszembetűnőbbé lesz oly esetben, midőn az elé-
gett s egészen vagy részben lakhatlanná vált ház
kis korú árváké, kiknek egyetlen vagy főbb jö-
vedelmi örökségük a ház.

A tüzkárelleni biztositásnak a házbér-jöve-
delemre való kiterjesztése folytán a ház egy pil-
lanatra sem vészit elébbi értékéből, mely sokszor
jelzálogi biztositékul is szolgál a ház becse ép a
házjövedelem folytonosságától függvén.

Az idei rendkivüli időjárás.
N.-Oroszi (Nógrád), május 10. >,

Ugyan mondja meg, szerkesztő ur! Önök felé
is oly furcsa idök járnak ?

Husvét előtt két héttel igen kellemes tavaszi
napjaink voltak, s mert huzamosaknak lenni lát-
szottak : a fák is megindultak, kérteink is meg-
elevenültek; vetettünk, ültettünk, plántáltunk. S
mikor meglőn minden, hatalmas reményeket táp-
láltunk esőről, szebb jövőről.

Április végeig csak tűrtünk; de itt már el-
fogyott türelmünk is, megbukott reményünk is.
Tessék meghinni, hogy nem vagyunk képesek, a
rendkivüli időjárásba beokulni; mert az idő ve-
rejtékes iparkodásunkat hideg kezeivel egy percz
alatt széttépi. Április végével ugyanis beállott a
fagy, s május hatodikáig egyre fagyott, pedig ugy,
hogy például a luczerna valóságos hólepellel be-
takartnak látszott. Apróbb fagyaink voltak ugyan
már ezelőtt is, de azok a fejlődést késleltetvén,
jelentékeny kárt nem okoztak; a májusi fagy
azonban elsöprőit mindent. A szőlőfakadmányok
lepotyogtak, fáink virágai lehullottak, a mele-
gebb napok által életre csalt veteménycsirák el-
pusztultak ; nem nagyitok semmit; nemcsak élte-
sebb diófáink, de még 4—5 éves akáczfáink is
kifagytak. — Őszi vetéseink silányak; mert a ki-
hajtott fű takarmányul szolgálván, a sok fagy és
szél nagyon megviselte; a tavasziak is gyöngék,
mert a folytonos szárazság és fagylaló szél felét
is kifőzte.

Május 8-a élesztett föl kissé bennünket, 8 bár
jó későn, enyhe esőjével s melegebb napsugarai-
val mégis vérmes reményekre gerjesztett. Az
elfagyott burgonya, bab terem-e még élő csirát,
nem tudom, de mégis szeretem hinni, hogy a má-
sodik ültetés biztosabb jövőt igér.

Marháink most is csak tengőnek; a szénát
hiréből is alig ismerjük, fű nincs, erdeink most
fakadnak; ha az emlitett áldásos eső meg nem
vigasztal bennünket, már-már kétségbeesünk
vala, hogy éhen zaklatott marháink majd most
mondanak le a szolgálatról. A juhok száma na-
gyon leapadt nálunk, mert öszszel takarmányunk
nem levén, potom áron (1 fton) adtunk tul rajtok,
most pedig sem a birkának nincs ára, sem gyapju-
becscsel nem kecsegtetnek. Nálunk a marhákra
nézve mindenfelé szabad a vásár, a hus fontja
15 krajczár, k. l.

Egyveleg.
** (A vadállatok kölykeinek szelídítése)gyak-

ran mily káros és veszélyes következményeket
von maga után, arra a következő példákat hozza
föl gr. Festetits Leo a „Vadászlap"-ban. Nem tar-
tozik — ugymond, — a ritka esetek közé, hogy az
erdőségekhez közel lakók, a vadak kölykeit szo-
pós korukban anvjuktól elsz^dik s házuknál föl-
nevelik.

Legveszélyesebb azonban dúvadat, farkast
vagy rókát nevelni fel a háznál. Tudok eseteket,
hogy a bennük sokáig rejlett vadság aztán annál
nagyobb mérvben tört ki. Nőrokonaim egyikének
rókája volt, melyet még vak kölyökként vett át
valamely vadásztól, ki anyját meglőtte s fiait ki-
ásta. A rókakölyök különös jó ápolásban része-
sült, rokonom maga nevelte fel tollszáron át szá-
jába bocsátott tejjel, később sem adott neki sem
nyers, sem főtt húst; tésztákon élt a kedvencz s
gondosan megfésülve, urnője mellett hevert a
pamlagon.

Igaz, hogy ennél szebb rókát nem igen látott
még valaki. Termete nyulánk, villogó szeme tiszta,
szőre fényes volt s bajos lett volna meghatározni,
bundájának fekete vagy veres részei szebbek-e?
Szeliden nyalogatta a grófné kezét, mintha csak
csókolná, őrizte őt mint a kutya, morgott a kö-
zeledőkre, sétált vele, 50—60 lépésnyinél továbbra
nem távozott, szóval kedves állat volt.

Egyszer azonban a kerten tul a tarlón egy
ürgét rezzent fel; — üzi, elkapja s felfalja a róka. E
percztől kezdve minden szelidsége eltünt, s vissza-
térve már az udvaron a csirkék leharapott fejeit
ropogtatta, s urnője parancsszavára vicsorgatta fo-
gait. Szabadon kellett bocsátani, mert megtartani
nem volt többé tanácsos.

A legborzasztóbb eset azonban egy farkassal
történt. Ezt is még csak kölyök korában hozták
egy ismerősöm házához. A cselédek tejjel nevelték
fel, szabadon járt a kopókölykökkel, velük tökéle-
tesen összepajtásodott; mire megnőtt, az öreg
ebek is fraternizáltak vele s hozzájuk hasonló gya-
nánt annál inkább megszenvedték, mert velük járt
ki vadászni és sokkal finomabb szaglásával a ren-
getegben könnyebben találta fel a vadat. A házi
ur szenvedélyes vadász levén, a háziasított far-
kast nagyon kedvelte s nélküle ki sem ment ko-
pózni. A farkas rendesen hajtott a kopókkal, csa-
holt is a vad után, más hangon ugyan mint az
ebek; — mindenki, de különösen a kopók jól is-
merték e hangokat s mindig a farkas társaságá-
ban keritettek meg a vadat.

A vadászatról hazatéréskor minden kiáltás ea
kürtölés daczára sem jelent meg a farkas. A házi
ur megunván a várakozást, kocsira rakatta az
ebeket s hazatért vadászvendégeivel, mondván :
„Haza talál az, vagy talán már otthon is van."

Ebéd után szörnyű robaj támadt az udvaron;
megjött a farkas s egy szétszaggatott két éves
gyermeket hozott magával, kinek mellét össze-
marczangolta, beleit felfalta s a hullát az udvar
közepére tette le. A házi ur a gyilkos vadat rög-
tön agyonlövette ugyan, da a közijedség, borza-
dály és undor oly hatást gyakorolt a társaságra,
hogy jó ideig kopózni sfm jártak ki a hegyekbe.
Szolgáljon ez eset intő például azoknak, kik a
vadak szeliditését kedves mulatságuknak szokták
tartani.

** (Törvényszéki jelenet Londonban.) Lord-
mayor : „Vádlott! Dikson özvegy önt sertéslo-
pással vádolja." Vádlott : „Igen, uram, ezt nem
tagadhatom." Lordmayor : „És mit tett ön azon
sertéssel?" Vádlott: „Megöltem és megettem."
Lordmayor : „És nem érez ön a miatt lelkiisme-
reti furdalásokat. Ha az utolsó itélet lesz és ön
szemben fog állani Dikson asszonynyal, mit fog ön
felelni?" Vádlott : „Bocsánatot kérek, uram, a
sertés is jelen fog lenni ?" Lordmayor: „No, bizo-
nyosan azt is látni fogja ön" Vádlott: „Akkor azt
fogom Dikson asszonynak mondani : asszonyom,
itt van az ön sertése, visszaadom."

** (Elmés válasz.) Napoleon császár e napok-
ban lord Cowley, a párisi angol követ nejével
kikocsizott. A lovak megriadtak s a kocsis csak
nagy nehezen tudta rohanásukban feltartóztatni.
A császár a kiállott veszély után tréfásan mondta:
Mylady, ön velem közel volt a halálhoz. „Nem a
halálhoz, Sir, — felelt a mylady, — hanem a hal-
hatatlansághoz."

*• (Király és haza.) A porosz király közelebb
egy vadászai alkalmával elcsúszott. Több kisé-
rője sietve ugrott hozzá, hogy fölemelje, kikhez a
király igy szólt: „Nem tesz semmit, király és haza
már rég óta nem nyugodtak ily békésen egymás
mellett."

— (A himlő) legelsőbb is müvelt emberek
közt tört ki. 1713. a" hollandok átültették a hot-
teníoták közé; 1733. a dánok Grönlandba ; a ja-
pánok közt a svédek terjesztették el ; dühöngött
aztán az egész földkerekségen, míg a beoltás mes-
terségét a müvelt világ a tatároktól meg nem ta«
nulta. — 8.
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Egyhiz és iskola.
** (4 pesti növendékpapok) a pápa ő szent-

sége születésnapját, e hó 15-két, nagy ünnepély-
lyel tartották meg.

** (Apesti ref. egyházban) ma tartják Kálvin
háromszázados emlékünnepét. — Ft. Tőrök Pál
superintendens ur ez alkalommal szenteli föl
egyszersmind a dunamelléki helv. hitv. egyházke-
rület fiatal lelkészeit is.

** (Elmozdított tanárok.) Mint egy bécsi lap-
nak irják, Erdélybsn két róm. kath. papot moz-
dított el a politikai hatóság. Veszély Károlyt,
Gyula-Fehérvárnak kétszer megválasztott kö-
vetét, — ki mint ilyen, nem ment el a Szebeni gyü-
lésre, — fehérvári tanáraágából Szász-Régenbe plé-
bánosnak küldötték; Horváth Károlyt pedig, a
brassói gymnazium igazgatóját, Csík-Somlyóra
tették át.

ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (A hamisitott tej kikémlelésére) a tejmérőt

a pesti piaczon is használatba vették, s hogy
szükség volt reá, az eredmény mutatta. A falu-
siak által hozott tejet többnyire hamisítatlannak
találták ugyan, de a pestiek nagy részében a tej
két harmada, sőt némelyik jólelkü árusnál fele is
vizzel volt keverve. E czélszerü vizsgálásokat nem
árt ezentul is minél gyakrabban alkalmazni.

x* (Pesti lóversenyek.) A pesti tavaszi lóver-
senyek, az 1000 darab és 600 darab aranyos pá-
lyadijjakkal, junius 4. 5. és 7-ra vannak hatá-
rozva. Ezen versenyeken birák: Batthyány László
gr., Wenckheim Béla b.; biztosok Zichy Edmund
gr., Szapáry Antal gr., s helyetteseik Károlyi
György gr. és A másy György gr. lesznek. Az
őszi lóverseny, melyet eddig az aradi és székes-
fehérvári fiók-versenytéreken tartottak, ezentul
szintén a pesti gyepen fog rendsztetni, mely ver-
senyre a fennebbi két államdijon kivül, még 200
db arany, valamint azon 100 db arany is, mely ta-
valy — az aradi futtatás létre nem jötte miatt —
ki nem osztathatott, egy handicap és harmad-
füves csikókkal tartandó kiaérleti versenyre, lesz
kitüzve.

y* (A gözhajózási késedelmesség miatt) pa-
nasz emelkedik a dunagőzhajózási társulat ellen.
A „W—r"-nek irják Pécsről, hogy mig Ruston
el nem adta hajóit, Pécsről délután egy órakor
indultak s reggel hatkor Pesten voltak. Miután a
a Luczenbacher féle hajók el vannak adva, már
nem oly sietős a dolog — a társulatra nézve.
Most, a vendéglős örömére Mohácson négy egész
óráig kell pihenniök, esti 8 órakor indulnak, s
másfél órai utazás után meghalnak Baján, reggc i:
6 óra helyett pedig esti 4 és 5 óra között érnek
Pestre. Óhajtva várják egy uj társulat alakulását.

J> (Az unghvári uradalomra vonatkozólag)
értesitik a „P. N."-t, hogy oz óriás terjedelmü
uradalmit „angol-keleti társulat" szándékozik
bérbe venni, 8 szakavatott igazgatója már meg is
szemlélte e végből az uradalmat, s teljesen elége-
detten a viszontlátásra vett bucsut a vidéktől.
Az egész táj örül e változásnak, az uj vállalko-
zóktól az ipar, gazdaság felvirágozását remélvén
a most elhanyagolt szép urodalomban.

Közintézetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság) igazgatója, Arany

János, kibocsátotta fölhívását a pártolói ujabb
három éves folyamra. E fölhívás a társaság czél-
ját és szervezetét következőleg fejtegeti : A Kis-
faludy-társaság czélja, alapszabályai szerint, a
magyar szépirodalomban az izlés nemesbitésére,
egy felsőbb irány megalapitására s a szólómüvé-
szeti formák tökéletesbitésére hatni, melyet ré-
szint a tagok munkálkodása, részint jelentékeny
gzéptudományi müvek kiadása, részint végre ju-
talmak hirdetése által gyakorol. A társaság tulaj-
donképeni, azaz iró tagjainak száma, ugyancsak
alapszabályai értelmében, negyvenre, mint maxi-
mumra van határozva, kik egyszer-mindenkorra
választatnak. A lemondás vagy halálozás által
ürülő helyek évről évre uj választás által töltet-
nek be. Alapitója a társaságnak mindenki lehet,
ha 100 forintot letesz, vagy alapitó-levelet
állitván ki, a tőkét biztositja, s 5-ös kamatját éven-
kint fizeti. Pártolója a társaságnak szintén lehet
akárki, ha kötelező Ígéretben megajánlja, hogy a
társaság fölsegélésére három éven át évenkint 4
forinttal járul. Ez utóbbiért a társaság, — nem
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mintha előfizetést hirdetne, hanem viszont kedves-
kedésül évenkint 60 ivnyi nyomtatványt igér pár-
tolóinak, mely 60 ivnyi könyvilletékből mintegy
y3-adrész becsesebb műfordítás- vagy kitünő ere-
deti munkának van fenntartva, két harmadrészt
pedig könnyebb, de szivképző olvasmány, tehát
regényféle képez. E 60 ives vállalat a pártolók ál-
tal befizetendő 4 ftos díjból áll fenn, azért csak a
pártoló tagokat illetné; az 1861 — 63-ki folyamra
mutatkozott részvét azonban lehetővé tette, hogy
e könyvilletményeket az alapitók is megkapják,
s jövőre is el van határozva, hogy valameddig e
hatvan ives vállalatot a pártolók elegendő száma
folytatni engedi, azokkal az alapitóknak is ked-
veskedik. A legközelebbi nyomtatványok megin-
dítása a mutatkozó részvéttől függ. Az eddig je-
lentkezett pártolók száma után még nem lehetett
a társaságnak a példányok mennyisége iránt tá-
jékozni magát. A mi a közelebb adandó műveket
illeti : beadatott bírálatra Camoens Luziádájának
utolsó része is; Puskin verses regénye, Oayégin,
szintén készül; s egy 4 kötetes eredeti regény ne-
hány pap mul^a kikerül bírálat alól. Remélhető,
hogy ezekből kitelik a folyó év szükséglete. Végül
fölemlíti még, hogy „irodalmi társulat nem arra
való, hogy a munkát szakmányszerüleg felosztva
tagjai közt, gépileg hozzon létre szép müveket, a
mi lehetetlen; hanem, hogy már fennállása által
is, ugy a benső mint külső munkásságnak ébresz-
tője, az eredmény elfogadója, bírálója legyen,r8
a jelest testületi tekintélye által kiemelje." — É<
valóban ez a Kisfaludy-társaság valódi köre, s
mig e kört hiven betölti, a közönség részvétére,
pártfogására érdemes.

** (A pesti lelenczház ügyébm) fölterjesztést
szándékoznak benyujtani a helytartótanácshoz.
Hogy mily szükséges volna már e közhasznu in-
tézet létrehozása, ujabb sürgető példával mutatta
a napokban is egy eset, a midőn Pesten a nádor-
utczában egy szívtelen anya alig 5 napos magza-
tát a csatornába vetette. A kis ártatlan sírását
azonban észrevették, s kimentek a rondaság kö-
zöl. Anyát és gyermeket a hatóság vette felügye-
lése alá.

** (A pesti jótékony nöegylet) ez évi május
15-től julius 9-ig terjedő 8 hétre 254 szegény
számára 1360 ft. 84 krt., utalványozott; és
pedig hetenkinti részesülésben álló szegényeknek
731 ft. 10 krt; negyedévenkínt részesitendőknek
18 ftot; egyszer mindenkorra segélyzett 101 sze-
génynek 611 ft. 74 krt. Ez alkalommal a választ (
mányi nők szegények állapotát tárgyazó 30 vizs- •
gálatról tettek jelentést. — Az egylet kötő inté- '•
zetében jelenleg egyéb munkára nem képes 21 j
egyén talál foglalkozást, és keresetet.

**(A ™'-gynrországi zen'azek segély egy Ide)
megalakult. Most a működéséhez szükséges pénz- j
alap megszerzésen fáradoznak. Az egylet czélja a !

betegség s más csapás által elnyomorodott szegény
zenészeket, vagy azok családját anyagilag segé-
lyezni. Az egylet alapitó- ea rendes tagokból ál-
land. Az előbbiek legalább 100 fttal járulnak a
pénzalaphoz, az utóbbiak havonkinti 50 kr. befi-
zetésére kötelezik magukat. E bevétel mellett a
jövedelem lehető szaporítására, az egylet idönkint
hangversenyeket rendezend.

** (Nagy tüzvész.) Háromszéken, Bodola
nevü székely faluban közelebbről a tüz nagy
pusztitást vitt véghez. Összesen 71 lakházat,
72 istállót és 45 csűrt emésztett meg. A károsult
78 gazda közül vannak olyanok is, a kiknek felöl-
tőjük sem maradt.

Mi ujság?
** (Tiz krajczáros gyűjtés a szükölködök ja-

vára.) A pesti városligetben népünnepet szándé-
koztak rendezni a szükölködŐk javára; hir szerint
azonban ez most elmarad, s a helyett a város alá-
irási ivek kibocsátását tervezi, melyeken a két
testvér főváros minden lakosa tiz krajczárt ál-
dozna. Hiszszük, hogy nem akad ember, ki e ne-
hány fillért szivesen ne adná a jótékonyság oltá-
rára, s az igy begyülő összeg bizonyára nagyobb
leend, mint a népünnep jövedelme lett volna. íly
tiz krajczáros gyüjtést más boldogabb vidékekea
is minden megerőltetés nélkül rendezhetnének.

** (Egy uj napilap) indul meg a jövő hó el-
sején Pesten, „Látcső" czim alatt, Bródy Zsig-
mond szerkesztése és Heckenast Gusztáv kiadása
mellett, mely különösen a fővárosi életet kisérvén
kiváló figyelemmel, egy magyar helyi lap rég
érzett niányát akarja pótolni. Többször emli-
tettük már ily helyi közlöny szükséges voltát,
mely minden közérdekü vállalatra kiterjedő
figyelme, közléseinek élénksége és gyorsasága, s
aprólékos hírei tarkasága álta! mintegy tükre
legyen a fővárosi életnek, s hódításokat tegyen
annak különböző rétegei között. Örülünk, hogy
e tárgyban kifejtett eszméinket ezuttal megtes-
tesülni látjuk. E kis helyi közlöny első oldalán a
testvérvárosok összes szinházainak szinlapjait
hozza, s minden köz- és magánintézet, iparvállalat
s a müvészi és irodalmi élet hű előtüntetője óhajt
lenni, szóval nélkülözhetlenné akarja magát tenni
a fővárosban. Fölhivjuk reá a fővárosi közönség
figyelmét, s ajánljuk a vidéken mindazoknak,
kiket a fővárosi élet apróbb mozzanatai is érde-
kelnek.

** (A nemzeti szinház), némi javitások tétele
miatt a jövő juliusban zárva lesz, s a „F. L." sze-

Balesetek, elemi csapások.
** (Véres májusfa.) Zentáról irják, hogy ott

e hó 1-én borzasztó gyilkosság történt. Két test-
vér összezörrenvén, az idősebb fejszét ragadott,
s öcscsét̂  nehány csapással megölte. A zajra mos-
tohájok is benn termett, de a testvérgyilkos reá
rohant, s annak fejét is ketté hasitá. Ezután
elhagyta a szülői házat, egész éjjel kóborolt, s
reggel felé eszébe jutván, hogy május első napja
van, fát ültetett kedvese ablaka alá; de csak-
hamar elfogták, s egy napi makacs tagadás után

' véres tettét bevallotta.
** (Tüzvész.) Szepesmegyében Toporcz hely-

ség alsó része, május 11-én délután leégett. Ez
alkalommal elpusztult az evang, templom, paplak,
iskola és több mint 60 ház, a hozzá tartozó gaz-
dasági épületekkel együtt. A közelfekvő városok-
és falvakból oda sietett népség oltási erélyének
köszönhető, hogy az egész helység porrá nem
égett.

** (Elégett szénakazal) Békésről irják, hogy
ott e hó 11-ikén a városon kivül eső szánaraktá°r-
ban az egyetlen szénakazal is elégett. Azt hiszik,
a kárt rosz indulatú gyújtás okozta. A nagy ka-
zal azonban biztositva volt.

rint, a tagok ez alkalommal egy zerre kapván ki
szabadságukat, a drámai rész két társulattá ala-
kul, hogy a vidéki nagyobb színpadokon kétfelé
vendégszerepeljen. Az elsőben vannak : Egressy
Gábor, Feleki és Feleki Munkácsy Flóra, Lend-
vai és neje, Szerdahelyi, Szigeti és Tó t i József.
Ezek czélul tüzték ki maguknak, Sz. Fehérvárt,
Veszprémet, Pápát, Győrt, visszajö vet oedig Ko-
máromot és Esztergomot látogatni meg, minden
városban c:>ak három előadást tartva. A misik
társulat Szigligeti vezetése alatt megy Szegedre
és Szabadkára. Tajrjai : Némethiné, PauLuné, a
S íigligeti nővérek, Benedek, Némethi, Paulai,
Réthi, Szilágyi, Sántha stb. szóval nagyobbára
szinháxunk ujabb tagjai. Prielle Kornélia, külön
lép föl valamelyik vidéki szinpadon. Az első tár-
sulat még nincs egészen megalakulva, de a máso-
dik már az előadandó darabokból próbákat is tart.

** (Hollósy Kornélia) az aradi szinházban e
hó 22 ikén hangversenyt ad, több műkedvelő, s
az ottani dalárda és katonai zenekar közreműkö-
dése mellett. A hangveraeny jövedelmét az aradi
zenedd javára ajánlotta föl.

** (Kazinczy Gábor temetése) e hó 2-ikán
ment végbe Berettön, Zemplénmegyében, több
mint másfélezer ember részvéte mellett. A nagy
szónok és nagy hazafi hamvai fölött Kálniczky
János mihá'.yi lilkész szónokolt, tárgyul vevén
bölcs Salamon ezen mondatát : „Nagy kincs az
aranynak és karbunkulusnak halmaza, de nagyobb
kincs az éfeesenszólás." Utána Erdélyi János, &z
elhunytnak akadémiai s Kisfaludy-társasági tag
társa mondott jeles emlékbeszédet. A szüneteket
pedig a sárospataki énekkar megható gyászéneke
töltötte be.

** (Egy tehetséges ifju iró temetése.) Zilahy
Károlynak, a szorgalmas és tehetséges ifju irónak,
s egy időben lapunk munkatársának hült porait
e hó 18-án tették örök nyugalomra a kerepesi-ut
melletti temetőben. Koporsóját a részvevő kö-
zönség szép száma mellett pályatársai állták
körül. A halottas háznál mondott egyházi beszéd
után, a nemzeti szinház előtt megállt a gyásznie-
net, hol egyik pályatársa Tolnay Lajos tartott
hamvai mellett megható beszédet. A rövid, de
küzdelemteljes, munkás élet után adjon porai-
nak a sir csöndes nyugodalmat.
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** (A világtalan világcsaló,) Boronkay Döme
fölött, kinek CBalésai felől emlitést tettünk, már
kimondták a végitéletet. A pestvárosi trvgzék
2 évi sulyos fogságra itélte, mely itéletet a királyi
tábla 5 évire súlyosbította, a hétszemélyes tábla
pedig helybenhagyta a kir. tábla végzését. Boron-
kayt II lávára fogják szállitani.

** (Rajta vesztett gyujtogató.) E hó 11-én a
azegedi tanyák -egyikét egy kóbor ember föl
akarta gyujtani. A tanyabeli férfinépség mind
künn volt a földeken. A mint egy 12 éves leányka
észrevette, hogy az istálló eresze alatt levő fel-
halmozott gaz égni.kezd, s onnan egy ismeretlen
embert látott a búzaföldek közé futni: sietve
hivta anyját, ki a tüzet szerencsére eloltá, s lár-
mát ütvén, a gyujtogatót sikerült elcsípni, ki
most vallatás alatt áll.

** (Kézrekerült csaló.) Petrovics Sándor, volt
pesti rendőrhivatalnok, csalás és lopás következ-
tében elbocsáttatván, Bécsbe költözött, s egy ba-
rátjához szállott. Hála fejében saját maga által
irott levelekkel, melyekben pesti ügyvédei egy
1300 forintra menő örökség átvételére hivják fel,
— bélyeg- és egyéb költségekre kölcsönt csalt ki
barátjától és házi-asezonyától, s aztán az előbbi-
nek holmijével tovább állott, de elfogták, s mind
ezt, mind egyéb ismeretlen csalásait bevallván,
10 havi fogságra itélték el.

** (Katona-törvényszéki itélet.) Nagyvárad-
ról irják, hogy az ottani cs. k. kat. törvényszék
azon itéletét, mely szerint Gyalokay Lajos, mint
a „Bihar" volt szerkesztője, Balogh Imre, mint
czikkiró, egy havi fogságra, Hollósy Lajos pedig
3 napi fogságra és 100 ft. biztositék elvesztésére
itéltettek, a cs. k. főtörvényszék helybenhagyta.
Ezen másodbirósági itéletet e hó 17-én hirdették
ki, B az elitéltek a nagyváradi várban másnap
megkezdték fogságukat.

** (Egy özönvíz előtti óriás állat) csontvá-
zára akadtak Pozsonyban. Husz lábnyi mélyen
volt a földben, honnan kiásatván, az ottani városi
reáliskolának ajándékozták. Legillőbb helye a
nemzeti muzeum lett volna.

** (Eltemetett lovas.) A szabadkai kálváriát
jelenleg más helyre tevén át, az e miatt történt
ásatások alkalmával szétszórva fekvő számos em-
beri csontvázra bukkantak, melyek közt egy pán-
czélba öltöztetett lovag csontváza ia volt, kit
lovával együtt temettek el azon helyre, a hol el-
esett. E vázak, hozzávetőleg, a török háborúk
ideje óta fekhetnek ott, s mellettök több fegyver-
darabot is találtak.

** (Emlék serleg.) A pápai k. algynazium
növendékei Füssy Tamást, jelenleg a Sz.-István
társulat igazgatóját, mint egykori szeretett taná-
rukat, a napokban egy szép ezüst serleggel tisz-
telték meg.

** (A Keszthelyen rendezett gazdasszony kiál-
litás és lóverseny) e hó 10-én ment végbe. — A
közönség szép részvéttel karolta föl az ügyet, s
5858 ft. 76 kr. tiszta jövedelem gyült be a sziiköl-
ködők javára. A kiállitás alkalmával, arra rende-
zett sátrak alatt Zalamegye előkelő hölgyei
árultak különféle frissítőket. A délben tartott
sorsoláson mintegy 600 szép nyereménytárgy
volt kiállítva. A lóverseny-téren végbement fut-
tatásokat nagy közönség nézte. Az első futásban
nyertes volt Tallián Géza. A második futásban
gróf Erdődy L. A mezei gazdák versenyét, mely-
ben ugyszolván gyermekek is minden nyereg
nélkül futtattak, zajos éljennel fogadták. Elsö
nyerő volt Bálint Ignácz, Jnbey László csikósa;
második nyerő Husz Ferkó; harmadik nyerő Pál
János. — Negyedik futás az akadály-verseny
volt, s ebben nyertes : gr. Erdődy László. Ötödik
futásban nyert b. Puteani Ödön. Hatodik futás
magán fogadás volt, Berzsenyi Ernő és Fak Ká-
roly között, melyben csak egy lófejjel nyert az
utóbbi.
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** (A bécsi kiállitás jövedelme.) A bécsi kiál-
litás hölgybizottmánya köztudomásra hozza, hogy
jótékony vállalatuk tiszta jövedelme : 23,660 ft.
2 kr. Ezt részint a kenyérosztó egyletnek, részint
az inségi terület tiz megyéjének osztották ki.

** (Mai számunk mellé) egy terjedelmes
könyvjegyzék van csatolva, a Heckenast Gusztáv
kiadó-hivatalában megjelent müvekről. E jegy-
zékben foglalt többnyire becses munkákra fólhiv-
juk a közönség figyelmét.

— (Adakozások.) A Vas. Ujság szerkesztő-
ségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára : Ignéczről
(Bereg) Markos Mihály rákosi g. kath. lelkész és
esperes ur gyűjtése egyházközsége hivei között
Komka Géza ker. jegyző által 5 ft. 50 kr. *)

Az eddigi közlésekkel együtt beküldetett a
fenntebbi czélra 248? fi. 60 kr., 250 frank és
65 db. cs. arany.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 13. „Romeo és Julia." Szomorú-

játék 5 felv. Shakspearetől.-
Szombat, máj. 14. „Ilka és a huszártoborzó."

Opera 3 felv. Zenéjét szerzé Doppler F.
Vasárnap, máj. 15. A pünkösdi első ünnep

miatt a szinház zárva volt.
Hétfő, máj. 16. „Szentiván-éji álom." Színmü

5 felv. Shakspeare után ford. Arany János.
Kedd,m&j. 17. „Faust." Opera 3 felv. Zenéje

Gounodtól.
Szerda, máj. 18. „Don Caesar de Bazan."

Dráma 5 felv. Francziából forditá Diósi.
Csütörtök, máj. 19. „Linda." Dalmü 3 sza-

kaszban.

Budai népszinház.
Május 13. és 14. „Genovéva." Bohózatoa

operette 4 felv. Offenbachtól.
Május 15. A pünkösdi első ünnep miatt a

szinház zárva maradt.
Május 16 —19. „Genovéva." Bohózatos ope-

rette 4 felv. Zenéjét szerzé Offenbach.

Szerkesztői mondanivaló.
7176. Nagy-Kanizsa. B. J. A „magyar klasszik usok'

legközelebbi folyama egy hét mulva fog szétküldetni az
elöfizetőknek. (Kiadó-hivatal.)

7177. Zemplénbe. Sz. M. A „késő"-t nem lehet ta-
gadni, de csakhogy itt van! A mi azelőtt csak óhajtásunk
teljesülése lett volna, most már valóságos örvendetes meg-
lepetés, annálinkább, mert valóban teljes erőben látjuk
pezsegni azon vénát, melyről ellenkezőket akar állitani a
kiséró levél. Azt a „viszonlátás"-t pedig nem instáljuk oly
későre halasztani. A lap megy

7178. Munkács. K. S. A hivatalos irat számára még
mindig keressük a tért. De csak szükség esetére — mely
még nem állott be — tartjuk fenn. A tudósításokat szi-
vesén veszszük.

7179. Pécs. Sz E. Az életrajzot és képet kérjük, hogy
hozzászólhassunk. Látatlanul nem mondhatunk határozott
választ.

7180. Repcze Pista. Gyakorlottabb kéz müve, de a
sokszor elmondott történet kidolgozása kissé nagyon is
pongyola.

7181. Kis menyecske. Nem hangok még ezek, hanem
csak afféle neki szabadult kis kurjantás. Tüdő-gyakorlat-
nak elég jó.

7182. Csaba királyfi. Minél elébb. A levél egyes
pontjait nem találjuk eléggé indokoltaknak. Ha ön tekin-
tétbe veszi a közlendők halmazát s a tér kimértségét, más
színben lesz kénytelen látni a dolgot. Az ok nem valami
szándékosság, hanem igenis kényszerüség.

7183. Gríifenberg. Sch. J. A csomagok kezünkhöz
érkeztek, s gondoskodtunk, hogy azok az illető kezekbe

•) Az ugyanezen alkalommal s ezen helyről IX. Pius
pápa ő szentsége számára küldött 2 ft. 00 krt átadtuk a
„Religio" szerkesztőségének. Az erre vonatkozó ignéczi

; tudósitást a P. U. jövö számában fogjuk közölni. Szerk.

kerüljenek. Az üdvös czél siettetésére a magunk körébea
is el fogunk követni mindent.

7184. —tft. Nehány nap mulva magánlevél, s remél-
jük, határozott válasz. Az ügy jól áll s az ujabb fordulat
csak tágitá a kedvező kilátásokat.

7185. Alsó-Szuha. M. B. A munka kiadására nézve
most sem ígérhetvén bizonyos határidőt, kérnünk kell önt>
hogy azzal szabadon rendelkezni sziveskedjék.

SAKKJÁTÉK.
229-dik sz. feladv. — Bankos K á r o l y i é i

(Kun-Szent-Miklóson).
Sötét.

m -mm A wm
wM
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Világos.

Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond.

57. sz. játszma. (Elháritott csel.)
ZÁRY ZS. és SPITZER L. között. Pesten, május 15.1864,.
Világos. (Z.) Sötét. (Sp.)

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10.

e2—e4
f2-f4

Hgl—fó
Ffl—e2
Hf3—eő
Vdl—e2:
Hbl-c3

d2-d4
c2 - d8:
d3-d4

e7-eö
d7-d5

Fc8—g4
d5-e4:

Fg4-e2:
Vd8—e7
Hg8-16

e4 - d3:
Hb8-d7
0-0-0

E merész huzás Világos-
nak döntö támadásra nyujt
alkalmat.

Világos. (Z ) Sötét. (Sp.>
ll . 0—0 Hd7-b6

Kc8-b8
Hf6-dö
Hdö—c3::

Hb6-d5
Kb8-a8

12. Fcl-e3
13. a2-a4
14. a4—aö
15. b2—c3:
16. Bal-bi

Világos a nyilt bástya*
vonalt szépen használja föl
tervei kivitelére.
17. Bbl-b7: Ka8-b7:
18. Ve2-b5+ Kb7-a8
19. Vbő-c6t Ka8-b8
20. a5-a6 (föladja.)-

A 225-dik számu feladvány megfejtése.
Sötét.Világos.

1. Bf3-f6 Bf7—f8fA)
2.Hg6—f8: Fd4-c5
3. He4-c3if Kd5—d4
4.Hc3—böfmat.

1
Világos. A) Sötét.

Bf7-d7
2. Bf6-d6f Bd7-d6 í.
3.Hg6-e7f Kd5-e6
4. Fg2-h3fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József-
— Pesten: Márky István. Cselkó György.— Nagy-Ernőként
F. J. — Balmaz-Újvároson : Kovács Lajos (a megelőző-
indiait is). — Nagyváradon : Pál Rezső. — Debreczenben:
Zagyva Imre. — Eperjesen : Roth Kálmán. — Verbó'-
czön : Nagy Idái Ferencz. — Kó'vágó-Örsö'n : Gold Samu.
— Halason : Nagy Ferencz. — Pécsett : Rittka János. —
Miskolczon : Bizony Ákos.

Rövid értesítések. Kis-Kürtós: Cs. K. Nemcsak a
megfejtés, hanem a reá vonatkozó megjegyzés is helyes,
Megszoktuk veteránjainktól alapos észrevételeket kapni,
s különösen örvendünk ennek, mert mig egy részről a
rovatunkra forditott figyelem nyilatkozatát, ugy más rész-
röl a magyar sakkisták elöhaladottságának szép bizonyí-
tékát látjuk benne. A könnyebb megfejtés kikerülhetése
tekintetéből azonban d 2 r e Világos gyalog állitását már
megelőző számunkban emlitettük. — Nagyvárad. P. R.
A 126. sz. f. ön által beküldött megfejtését mi is hibátlan-
nak ismertük el. Az indiai feladványra vonatkozólag azon-
ban meg kell jegyeznünk, hogy az emlitett lépésre B—f7:
teljesen kielégitő védelem. Üdvözletünket a viszonttalál-
kozásig! — Kun-Szent-Miklós : Bankos Károly és Toth
Pál. Az indiai feladványnak önöktől is helyes megfejtését
vettük. A küldött uj feladványok megütik a mértéket. —
B.- Újváros: K. L. örvendünk a viszonttalálkozásnak.

Gő?HETI NAPTÁR.
IIÓ-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

22
28
24
25
26
27
28

Május
Vasár BI Sz. Hároms B. Sz. hár.
Hétfő ' Jézus sz. vére i Dezsö
Kedd Janka (Johann.) Janka
Srerda Orbán püsp.
Csőt.
Fent.
Szomb I Vilmos

Űrnap
Pazzi M. Beda

Őrs
Ágoston
Gyula
Emil, Vilmos

Május (ó)
10 D 3 Simeon
11 Motius vért.
12 Epiphan
13 Vizszenteld
14 Izidor

!l5 Pacomius
16 Tivadar

Izraeliták
naptára

Ijár R.
16 Ódám
17
18 Lag Bóm
19
20
21 Pál
22Sabb5P

0 Nap- S. H o l d -

hosszal kél |nyüg hosszal kél |nyug.

fok vl.
61 33
62 31
63 29
64 26
65 24
66 21
67 19

4 14

ó. p.
7 38
7 39
7 40
7 41
42

7 • _ - -

Hold változásai : © Hold tölte pénteken 22-én, 1 óra 85 perczkor este.

fok vl.
252 52
266 48
280 53
295 l l
309 80

48 323 48
44 338 3,

ó. p.
8 46
9 41

10 28
11 7
l l 43
* •
0 13

10 38
11 47

TARTALOM.
Meyerbeer Jakab (arczkép). — Vajjon ugy van-e vele

más is. Szemere Miklós. — A Tisza bölcsője (képpel).
P. Szathmáry Károly. — Egy kis huszár-kaland (képpel).
— A foglyok helyzete Oroszországban félszázad eiőtt
(vége). X X — Házbérjövedelem-biztositás. — Az idei
rendkivüli időjárás. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Heti naptár.

_ Mai számunkhoz van mellékelve a
„Látcső" elöfizetési fölhívása.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal. sz.).

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

Hirdetések a Vasárnapi Djság 21-dik számához 1864.

Magyar remekírók, költemények,
közérdekü munkák és képe]kkel ellátott ifjusági iratok

diszkötésekben vagy csinosan bekötve,
melyek az aluiirt kiadó-hivatalban ugy mint minden vidéki könyvárusnál

megszerezhetők vagy megrendelhetők.
Midőn e jegyzéket az árakkal együtt közöljük, tisztelettel értesítjük a t. cz. közönséget, hogy a jegyzékben kitett

áraknak ^vitelbérmentes beküldése után a kivánt könyveket, a mennyiben 2 ttot meghaladó megrendelések tétetnek, a postadíj-
nak alólirt könyvkiadó-hivatal részéről viselése mellett, a legpontosabban rendeltetésök helyére juttatandjuk.

Pest, májusban 1864. . fi i - f>\ _ r

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala
- egyetem-uteza 4-dik szám.

I. Disz- és képes-kiadások és diszkötések.
Magyar koszorúsok albuma.

Irói élet- és jellemrajzok.

irta ZILAHY KÁROLY.
Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel.

N. 8-rét (120 1.). Di^kötésben 5 ft.

... ADOK l ü k
Képek Magyarország történetéből.

Késziti!

PÉTER N. JAATOS,
tervezte és magyarázta

Dr. WENZEL GUSZTÁV,
pesti egyetemi tanár s a magyar tudom, akadémia rendes tagja

Diszkötésben ára 18 ft.

ÜTI EMLÉKEZETEK

Irta
R O S T I PÁIi.

Diszldadás legnagyobb negyedrétben.
8 színezett képpel, 13 kömetszvénynyel, 2 aczélra metszett

tájképpel és 25 fametszvénynyel.
Ára diszkötésben 24 forint oszt. ért.

inait
Irodalmi és müvészeti évkönyv.

Szerkeszti V A C H O T T S Á N D O R N É .
4-rétü alakban. 19 iv. 4 színezett képpel, 2 kőnyomata

arczképpel, 4 aczelmetszetü és 2 kónyomatu tájképpel.
Pompás aranyozott kötésben 12 ft.

Magyar képek albuma.
Barabás Miklós rajzai után aczélba metszve.

Szövege

VAJDA JÁNOSTÓL.
Diszkötésben 2 forint 50 krajczár oszt. ért.

Virág Benedek
magyar századai és poetai munkái.

Harmadik kiadás.

TOLDY FERENCZ által.
i szerzö arczképével.

8-rét. 6 kötet. Velinpapiron, diszkötésben 8 forint.

TOMPA MIHÁLY VERSEI.
Hat kötet.

A költő arczképével. - Diszkötésben 10 ft.

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE.
Regényes rajzokban.

Irta

Második jaritott rs bővített kiadás.

XVII Geiger-féle képpel. — Diszkötésben 4 frt

Kölcsey Ferencz minden munkái.
Második bővíteti, ölcsó is teljes kiadás.

TOLDY FERENCZ által.
A szerzö arczképével.

Nyolcz kötet. Kis 8-rtít. Velinpapiron, diszkötésben 12 frt.

KÁLMÁN.
Diszkötésben 2 ft. 80 kr.

Kisfal ud i

l!»

im Tompa Mihály.
8-rét. 165 lap. — Diszkötésben 1 ft. 50 kr.

MAGYAR IRÓK

(40 képpel.)
Nagy nyolezadrét. Diszkötésben 3 ft.

Arany János kisebb költeményei.
Második kiadás.

3 ft. 6 0 k r -

Gyöngysorok.
B. Eötvös József összes szépirodalmi müveihő

füzte

Toldi és Toldi
irta ARANY JÁNOS.

Egy kötetben a k ö l t ó j t r ^ p ^ - Diszkötésben 2 ft.

Czuczor költeményeT
A költő amképévcl és életrajmal. *

Három kötetben. — Diszkötésben 6 forint.

VACHOTT SÁNDORNÉ.
B. Eötvös J. arczképevel.

Ára diszkötésben 3 forint 60 krajczár oezt, ért.

Berzsenyi Dániel versei.
A megrongált szövöget az eredeti kéziratok és kiadásokhoz
egyengetve, kiadatlanokkal <5s életrajzzal bővítve, a költő

örökösei megbizásából.

Kiadta T O L D Y F E R E N C Z .
A költő arczképével. — Digzkötésben 2 ft. 80 kr.

NEMZETI LANT.
Ujabb költőink válogatott versei.

Összeállitotta

VAJDA JÁNOS.
Vörösmarty arczképével. — Diszkötésben 2 ft. 80 kr.

Bajza József
Második bövitett kiadás.

TOLDY FERENCZ által.
A szerzö p

Hat kötet. 8-rét. Velinpapiron, diszkötésben 8 forint.

Kisfaludy Károly minden munkái.
A Kisfaludy-társaság megbizásából szerkeszti

TOLDY FERENCZ.
ötödik kiadás. 8 kötetben. A költő arczképével. Velinpa-

piroson, diszkötésben 10 ft.

Ujabb magyar Lantosok.
Petőfitől máig.

Petőfi Sándor arczképével.
Diszkötésben 3 ft.

KOSZORU
gróf Dessewffy Aurél emlékének.

Füzek tisztelői é» barátai.
Diszkiadás, pompás kötésben. Ara 10 ft. 00 kr.

Ezen munkának jövedelme a m. tudós-társaságnak
van ajánlva.

Regény.
irta B. EÖTVÖS JÓZSEF.

Czimképes kiadás. — Diszkötésben ára S forint.

Jk.
Regény.

Lta B. EÖTVÖS -JOZSEF.
Czimképes kiadás. — Diszkötésben ára ,'! forint.
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KÖLTÖI VÁZLATOK.
irta Stifter Adalbert.

Németből.
Egy czimképpel. — Ara diszkötésben 3 forint.

KÖLTEMÉNYEK.
O l Szász KároIyMl.

Két kötet. — Ára egybe kötve diszkötésben 3 frt. 60 kr.

Irta VAJDA JÁNOS.
Második bővített kiadás. — Ára diszkötésben 2 forint.

KÖLTEMÉNYEK.
irta Dalmady (*yőzó.

(260 lap, 12-rét.) — Diszkötésben 2 ft. 50 kr.

SZERELEM.
Irta DALMADY GYÖZÖ.

Diszkötésben 2 ft.

Egy-egy kötet ára vászonba kötve, arany-
vágással 1 forint oszt. ért.

Magyar remek irók.
1. Kisfaludy Sándor. A kesergő szerelem. A költő arcz-

képével.
2. Kisfaludy Sándor. Gyula szerelme.
3. Kisfaludy Károly költeményei. A költő arczképével.
4. Kazinczy Ferencz költeményei. A költő arczképével.
5. Kisfaludy Sándor. A boldog szerelem.
6. Csokonai Mihály válogatott versei. A költő arcz-

képével.
7. Katona József. Bank Bán. Dráma. A költő arczképével.
8. Kölcsey Ferencz versei. A költő arezképével.
9. 10. Zrinyi Miklós. Szigeti veszedelem. A költő arez-

képével.
Irodalmi kincstár.

I. Népdalok. Petőfí Sándor arczképével.
II. Roinánczok. Vörösmarty Mihály arczképével.

III. IV. Balladák. 2 kötet. Arany János arezképével.
V. VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai kül-

földi remek Írókból.
VII. Emlék-könyv. A legjelesebb magyar költők sze-

menszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.

IX. X. Szerelem dalnokai. Válogatott gyüjtemény.

TÓTH KÁLMÁN
ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Két kötetben.
A költő arczképével. — Diszkötésben 3 ft. 60 kr.

AZ ÁRPÁDOK.
Történeti balladák, legendák és mondákban.

irta GARAY JÁNOS.
Diszkötésben 3 forint osztrák értékben.

Dalok és Románczok.
Irta

Tompa Mihály.
Két kötet. A szerzö arczképével. Diszkötésben 3 ft. 60 kr.

REGEK ES 1YEPREGEK.
Irta

TOMPA MIHÁLY.
Külön kiadás. — Diszkötésben 3 ft. 50 kr.

VÁLOGATOTT

MAGYAR N
Szerkeszti és kiadja

ERDÉLYI JÁNOS.
Képes-kiadás. — Diszkötésben 1 ft. 75 kr.

Magyar Népmesék.
Kiadja

ERDÉLYI JÁiYOS.
Képes-kiadás. — Diszkötésben 1 ft. 75 kr.

BOLDOGHAZA.
BESZÉLY.

Második kiadás. — Diszkötésben 1 forint.

FRANCZIA UTÁN LOVÁSZTÓL.
Ujra szerkesztő

Czuczor Gergely.
60 képpel. — Díszkötésben 1 forint.

Kirándulás Istambolba
az 1863-dik év ápril havában. -,„_...

Jancsovics Istvántól.
Tizenhat ke'ppel és Velencze városának és vidékének

térképével. 8-rét (121 lap.)
Diszkötésben 5 ft. '

ELSŐ

Napoleon császár élete.
A leghitelesebb kútfők után.

Harmadik kiadás. — Diszkötésben 3 forint.

ZÁGONI

MIKES KELEMEN
törökországi levelei.

A szerzö saját kéziratából életrajzi értekezéssel
közli TOLDY FERENCZ.

Két kötet.
Diszkötésben 3 forint osztrák értékben.

MAGYAR

Történelmi Emlékek.
Kiadja

Szalay László.
Négy kötet. — Füzve ára egy-egy kötetnek

4 forint 20 krajczár.
I. kötet. Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása

II. III. „ Gróf Bethlen Miklós önéletírása.
IV. „ Gróf Károlyi Sándor önéletírása. — Szatmári

béke kötése. (Sajtó alatt.)

Sfuöten
-A.<3Let 1 "fc>ert S t i f t e r .

Secfjfte Ütiffafle tu piet 35anben.
Mit acht Stahlstich-Vignetten uacli P. J. J\í. Ceiger

und deni Bildniss des Verfassers.
Gross-Octav-Ausgabe. Preis : in zwei BSnde sehr reich

gebunden 8 ll.

(Sín <fe|lgefd)eníi oon áöafóert Stifter.
.Hit einer Radirung von P. J. \. tieiger.

Zwei Theile in Einem Bánd. — Elegant gebunden mit
Goldschuitt 4 fl. 50 kr.

II. Maradandó becsü és közérdekü munkák,
melyek folyvást csinosan és tartósait vászonba kötve kaphatók.

I.!S*. i - »

Ismerettár. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történe-
lem, természet, s egyéb tudományok és művészet köré-
ből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget
betüsorozatos rendben megismertet. Tiz kötet, öt kötet-
ben vászonba kötve 12 ft.

Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok s politikai
társas élet encyclopaediája Hét kötet. Kemény kö-
tésben 20 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története rövid előa-
dásban. Harmadik javított kiadás. (8- adrét.) Vászonba
kötve 3 ft.

Toldy Ferencz. A masryar nyelv és irodalom kézi-
könyve a mohácsi vésztől a legujabb időig, vagyis az
utóbbi három század kitünöbb irói és költöi életrajzok-
bau és jellemző mutatványokban feltüntetve.

ELsö kötet : a XVI, XVII és XVIII század költöi.
(736 hasábos lap, nagy 8-rét.)

Második kötet : a XIX. század költői. (848 hasábos
lap, nagy íj-rét.) Vörös vászonba kötve 5 ft.

Toldy Ferencz. A magyar költészet története. Két kö-
tet. (8-rét.) Két arczképpel. Vörös vászonba kötve 3 ft.

Hles Edvi; Világtörténet, a legrégibb időktől a legujabb
korig. Két kötet egybe kötve 1 ft. 20 kr.

Jósika Miklós regényei, olcsó kiadás. 24 kötet 12 kö-
tetben keményen bekötve 16 ft.

Tartalom.
1—2. Abafi. 2 kötet.

3. Zólyomi. 1 kötet.
4—6. Az utolsó llátori. 3 kötet.

7—10. A csehek Magyarországon. 4 kötet,
ll--14. Zrinyi a költő. 4 kötet.
15- 16. A könnyelműek. 2 kötet.
17 24. Második Rákóczi. 8 kötet.

Jósika Miklós beszélyei és kisebb regényei. Uj olcsó
kiadás. Nyolcz kötet négy kötetben kötve 5 ft-

Tartalom.
1. Az élet utjai. 1 kötet.

2—4. Elet és tündérhon. 3 kötet.
5—6. Sziv rejtelmei. 2 kötet.
7—8. Viszhangok. 2 kötet.

Jósika Miklós. Abafi. Regény. Diszkiadás három aczélra
metszett képpel. (X, 342 lap, velin, nagy 8-rét.) Keiné-
ményen kötve 2 ft.

Fényes Elek. Az austriai birodalom statistikája és
földrajzi leirása. Két rész egy kötetben. (3U3; 366 lap,
nagy 8-rét.) Kötve 4 lt.

Kisfaludy Sándor. Ilimfy szerelmei. (3581ap, 12-rét.) A
költő arezképével. Diszkötésben 1 ft. 75 kr

Makiári Pap Lajos. Bibliai egyezményes szótár, a
szentirat igéinek föllelésére és magyarázatára vezérlő
segédkönyv. Közrebocsátják Székács József és Törők
Pál, pesti ág. es helv. evang, lelkészek. Füzve 4 ft. 30 kr.

Hegedüs Lajos. Kand. Dr. Irománypéldák a polgári
törvénykönyvhöz s az ideiglenes polgári perrendtar-
tás. Ügyvédek, jegyzők s felek használatára. (234 lap,
8-rét.) Keményen kötve 3 ft̂

Fogarasi János. Magyar és német szótár. Negyedik
javított és bővített kiadás. Két kötet. (Nagy 8-rét.) Vá-
szonba kötve 7 lt. 60 kr.

Farkas Elek. Legujabb Házititoknak. Mindennemü csa-
ládi s kereskedői levelek, valamint a közéletben előfor-
duló bármiféle ir.ttok helyes szerkesztésére vezérlő sza-
bályok, számos példával világosítva. Ezekhez járulnak :
mindennemü magyar, latin, német és franczia czimek
tára, folyamodások, mindennemü szerződések, egyessé-
gek, engedmények, sat. Hatodik kiadás. 1858. (8-adrét.)
Kemény boritékbe kötve 2 ft.

Farkas Elek. Legujabb és iegtömöttebb magyar-német
és német-magyar zsebszókönyv. A magyar nyelv
ujabb és legujabb alakulását tekintve, legujabb kútfők
után. Stereotyp-kiadás. Két kötet. (8-rét.) Keményen
kötve 2 ft. 50 kr. Vörös vászonba kötve egy kötetben 3 ft.

Ballagi Mór, Dr. l'.j teljes német és magyar szótár te-
kintettel az egyes szavak helyes kiejtésére, rokonságára-
valamint azoknak hajlitása, füzete és különböző értei,
meinek körülirás által meghatározott szabatos előadá-
sára, különös figyelemmel levén a természettudományok-
ban, a kereskedelemben stb. szokásos szak-és műszavakra.

I. Német-magyar rész vászonba kötve 5 ft.
II. Magyar-német rész vászonba kötve ő ft.

Ballagi Mór, Dr. Iskolai es utazási magyar és német
zsebszótár. Két resz. ..,,,. t_

I. Német-magyar rész.
II. Magyar-német rész.
Teljesen egy kötetbe kemcnyen'kötve 1 lt. 60 kr.
Teljesen egy kötetbe fél franczia kötésben 2 ft.

Tipray János. Gyakorlati franczia nyelvtan. Útmutatás
a franczia nyelv rövid idö alatti könnyü és alapos meg-
tanulására. Két tanfolyam. 1860. (130, 120 lap, u. 8-rét.)
Kötve i ft.

Stifter, aibalbert. ©tu&ien. (íRooeűeit-Sammlung.) ©terec-
ip-SluSgabe in brei SSnDen. WUt tem Silbnip bet Skr-
fafferíín Bta^iá). (360, 380, 350 S. 8.) ©eb. 6 fi. 25 fr.

Garay János. Magyar és német beszélgetések kézi-
könyve, vagyis gyakorlati útmutatás « két nyelven a
társalkodási, ipar- és közélet legkülönnemübb viszonyai-
ban helyes és ügyes kifejezésre, üövitve a társas életben
leggyakrabban előforduló szavak cs szólásmódok gyüj-
teményével, nem különben a legszokottabb magyar és
német saját szójárásokkal és közmondásokkal. Hatodik
javított és meqbövitelt kiadás. Közrebocsátá Toepler Theo-
phil Eduard.*Bekötve 1 ft. 40 kr.

III.

ImakönyveNs bibliák.
r Mindennapi ős alkalmi

Templomi és családi használatra.

jr^CZELDER MÁRTON,
magyar protestáns hittérítő s a moldva-oláhországi szétszórt ev. ref.

magyarok lelkipásztora.
8-adrét (196 lap) angol vászonba keményen kötve

aranyvágással 1 ft. 40 kr.

AZ ÜDV ELNYERÉSÉRE.
Imakönyv

a katholikus nőnem használatára.
Szerke82té Tarkanyi Béla.

ö t finom aczélmetszetü képpel, hires műremekek után a
külföld legjelesb művészei által metszve.

Bőrbe kötve aranyvágással 4 frt., franczia bőrbe
diszkötés 6 forint.

Hajadanok Őrangyala,
Katholikus imakönyv

írta TARKANYI BÉLA.
Közönséges vászonkötésben egy képpel 1 ft., öt képpel
bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 50 kr., diszkötésben ő ft.

Keresztyén Imák.
A házi ájtatosság növelésére és a protestáns

keresztyén felekezetek használatára,
irta D U B O S JÁlVOS,

czeglédi ref. lelkész.
MAsocUli ToŐTtritott Riadás.

Ára nyomtató papiron vászonba kötve 80 kr., velinen
bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 6 ft.

mindenem, örömem, vigasztalásom.
I m á d s á g o k

és elmélkedések müvelt keresztyének számára.
CLEINMANN KÁKOLY után.

Harmadik S z á s z K a r o l y i é i átnézett és kiegé-
szített kiadás.

Ára nyomtató papiron kötve 80 kr., velinen bőrbe kötve
aranyvágással 2 forint.

Buzgóság könyve.
Elmélkedések és imák

P R O T E S T Á N S NÖK SZÁMÁRA.
SZÁSZ KÁROLY,

ref. paptól.
Ára bőrbe kötve arany vágással 2 ft. 50 kr., diszkötésben

5 forint osztrák értékben.

i fceresztyénség magasabb szempontjaiból.
Kézikönyvül

a műveltebb protestánsok számára.
Kiadja

DOBOS JÁNOS,
czeglédi ref. lelkész.

Ára angol vászonba kötve aranyvágással 1 ft. 60 kr.

Lelki Kalauz
elmélkedésre oktató

imakönyv keresztény katholikus hivek
templomi és házi használatára

szerkeszté

PELTZMANN GERGELY,
Szt. Ferencz rendi áldozár.

Harmadik javított kiadás. Hat aczélmetszettel. Vászonba
kötve arany vágással 1 ft. 80 kr.

{Jetftfúíjer UJefltoeifer
zur Befórderung der

für allé Stande.
Von P. Gregor Peltzmann.

Dritte verbesserte Auflage. Mit 6 Stahlstichen. In Lein-
wand mit Goldschnitt gebunden 1 fl. 80 kr.

íjetfifle
Gebete für katholische Chrfeten*

von J, S. Albach,
Priester aus dem Orden des h. Franz von Assisi.

Secfjjefjnte nadj ber oermeljrten aĉ ten unoeránöerte áttJTage.
Mit sechs Stahlstichen. — Velinpapier. —

40 Bogén ki. Octav.
Preise : In schwarzes Ledér gebunden 5 fl., mit Stahl-

kreuz und Schliesse 6 fl. 50 kr., mit Stahlkreuz, Schliesse
und silbernen Christus 7 fl. 50 kr. In Chagrin gebunden mit
silberner Schliesse 8 fl. 50 kr. In Sammt gebunden mit sil-
berner Schliesse 10 fl. 50 kr. — jplP* Allé gebundene*
Exemplare sind mit Schuber versehen. Die Beschlage der
bei mir vorrSthigen Einba'nde sind aus 131öthigem Silber
angefertigt.

A SZENT BIBLIA
diszes képekben.

Károlyfeldi Schnorr Gyulától.
Héber vagy görög, latin, olasz, franczia, spanyol, portugál,
cseh, lengyel, német, angol, holland, dán, svéd és magyar

felvilágosító szöveggel.
24 füzet, 240 képpel. Ára 33 ft. 60 kr.

azaz :

Istennek ó és uj testamentomában foglalt

EGÉSZ SZENT IRÁS.
Magyar nyelvre forditotta

Nyolczadrét.
Angol bőrbe kötve 1 forint 30 krajczár, finom bőrbe kötve

arany vágással 2 forint 50 krajczár.
Nagy-nyolczadrét. Angol bőrbe kötve 2 fl., finom bőrbe

kötve aranyvágással 3 ft.

il!iiriniiiíd)fr iiliiiiifiikriinj
zur Befórderung

der Verehrung Mariae
gewunden von

P. Gregor Peltzmann.
Mit sechs Stahlstichen. Gebunden in Ledér mit Goldschnitt

1 Gulden 80 Kreuzer.

Uj Testamentom,
W azaz ff

a mi Urunk Jézus Krisztusnak uj szövetsége
és a zsoltárok könyve.

Magyar nyelvre forditotta •

KÁROLI GÁSPÁR.
Nyolczadrét. Angol bőrbe kötve 30 kr., finom bőrbe kötve

aranyvágással 90 kr.
Tizenhatodrét (Zscbkiadas). Angol bőrbe kötve 20 kr.,

finom bőrbe kötve aranyvágással 50 kr.

IV. Az ifjuság és minden korú gyermekek számára.

Jókai Mór
müveiből válogatott elbeszélések

az ifjuság számára.
Képes-diszkiadás^-~ Kötve 4 forint oszt. ért.

Családkönyve.
Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok.

Szerkesztik

Greguss Ágost és Hunfalvi Pál . :

Csinos réz- és számos a S 2 ö v e g k ö z é n y o m a t o t t fametsz.
venynyel.

Kát folyam egy kötetbe kötve 6 forint.

Szünórák.
Mulattató es tanulságos olvasmányok

családi körök számára.

Szerkes*ü VACHOTT SÁNDORNÉ.
Képekkel ellátva.

Keményen kötve 3 forint osztrák értékben.

Erkölcsi és tudományos olvasmány növen-
dékek és nem-növendékek számára.

Irta FÁY A N D R Á S .
Két kötet. — Csinos borítékba kötve 3 ft. 50 kr.

Balassa János.
Történeti elbeszélés az ifjuság számára.

irta GYÖRY VILMOS.
Színezett képekkel. Csinos borítékba keményen

kötve 2 ft. 80 kr.

Regék és Elbeszélések
az ifjuság számára.

WILDIHOll TU OTTILIA
után dolgozta

egy nagykőrösi tanár.
4 színezett képpel. Csinos borítékba keményen kötve 8 ft.

A magyar-német

GYERMEKBARÁT.
A legkedveltebb regék, elbeszélések színjátékok

mesék és költemények gyüjteménye.

Magyar, német és részint franczia olvasókönyr*
az ifjuság számára.

SAMARJAY KÁROLY.

Szikláry Ilona.
Történeti beszély az ifjuság

Második jobbított kiadás. Egy aczélmetszetü kép-
pel. Keményen kötve 1 ft. 50 kr.

MAGYAE

Népmesék és Népdalok
Kiadja Erdélyi . János .

Képes-kiadás. Csinos borítékba keményen kötve 2 frt.

iYEiü 1ÜW<|»

Elbeszélések,

SZIVM1VELÖ

számára.

irta VACHOTT SÁNDORNÉ.
Két színezett képpel.

Csinos borítékba keményen kötve 1 ft. oszt. ért. j r e g é k > m e s e k ' d a l o k tíS* versek, természettani és
történeti képek, utleirások és népismertetések»

gyermekjátékok, rébuszok sat.
8—12 éves gyermekek számára

irta és összegyűjtötte

VACHOTT SÁNDORNÉ.
Hat aczélmetszettel és több fametszvénynyel. Szi-

nes boritékba keményen kötve 3 ft.

mindkét nemü ifjuság számára.
ma M a j e r

Egy szinezett képpel. — Keményen kötve 1 frt.



Közlések a külföldről.
Fiatal olvasók számára.

irtó JÓSIKA JÚLIA.
^Magyar-német kiadás egy színezett képpel. Csinos

borítékba keményen kötve 2 ft.

Pályavezető.
Jó tanácsok világba lépő fiatal leánykák

számára.

Irta JÓSIKA JÚLIA.
Diszkötésben 2 forint 80 krajczár oszt. ért.

Ártatlanok öröme.
Katholikus

iinaköiiyvecske kis gyermekek
számára.

irta TARKANYI BÉLA.
Sok képpel. 16-rét (63 lap). Keményen kötve 20 kr.

képekben

Lukács ifjusági iratai.
Egy-egy kötet

szines boritékba kötve 50 kr.

Kis hegedűje.
Kis furulya.
Kis czitcra. A vidám gyermek-világnak.
Béni kis naplója.
Kis mesélhető.

A mulatni szerető ifjuság használatára, j Vjrágcsercp. Kis hölgyeknek karácsonyi
Irta

Sárvári Eöry Andor.
122 fametszvénynyel. Szines boritékba fűzve

2 forint oszt. ért. ^

A madárvilág
vagyis

mulatva oktató olvasmányok a madarakról.
Fiatalok számára.

* ' EgybeálMotta

Sárváry Eöry Andor.
80 ábrával.

Szines boritékba fűzve 1 forint 50 krajczár.

ajándékul.

A regélő tulipán.
Sok szép képpel.

Magyar gyermekek számára irta
BODROGI LAJOS.

Színezett borítékba füzve 80 krajczár oszt. ért.

Képes verseskönyv.
Ajándékul jó gyermekeknek.

Irta ea forditotta

Erdélyi Indali Péter,
* tanár.

Színezett képekkel. Csinos borítékba keményen
kötve 1 ft. 60 kr.

120 benyomott képpel.
irta BEZERÉDY AMÁLIA.

Diszkiadás 6 színezett képpel 1 forint 40 krajczár.
Uj nép-kiadás 40 krajczár.

MESÉK.
FRANCZIA UTÁN LOVÁSZTÓL.

Ujra szerkeszti

. Czuczor Gergely.
60 képpel. — Diszkötésben 1 forint.

Ifjabbik Robinson,
Hulatságos olvasó-könyv gyermekek és ifjak

számára.

CAMPE J. H. után.
Harmadik jobbitott kiadás. Egy szinezett képpel.

Szines borítékba keményen kötve 80 kr.

de la Manche.
Nagyobb gyermekek számára kidolgozott munka

után mulatságos olvasmányul
forditotta

Karád} Ignácz.
Egy színezett képpel. Szinezett borítékba kemé-

nyen kötve 80 krajczár.

VASÁRFIA.

Egészen uj szerkezetű

vagyis

Yczérkönyv az olvasás-tanításra
és tanulásra.

Irta s a versolvasmányokat
szerkesztette

Erdélyi Indali Péter.
Második nagy részben ujonnan átdolgozott

Szines borítékba füzve 50 kr.
Diszkiadás egy szinezett képpel keményen kötve

1 forint 50 krajczár.

Olvasásjáték
négy —hat éves gyermekecskék

számára, mely által
ök tanító és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő rövid idő
alatt nemcsak olvasni megtanulnak s az eléjük mondott
gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak, hanem
egyszersmind szellemüket a kifejlődés oly fokára viszik,

mely eddig ily korban a ritkaságokhoz tartozott.

Winternitz Károly
vezérlete alatt a német eredetinek tizedik javitott kiadása

után magyar nyelvre alkalmazá

J\/Léi.tlcf3 Imre .
103 betüvel kártya-papiroson. 19 olvasó- és 1 kirakó-
táblával, » 2 iv szöveggel vagyis utasitással : mint kell

az olvasasjátékot alkalmazni.

Harmadik javitott kiadás. — Ára 1 forint.

Kis hegedü
vagy

Irta

Horkai Bácsi.
Borítékba füzve 20 krajczár osztrák értékben.

kis gyermekek számára.
Készük H O R K A I B Á C S I .

Boritékba fűzve 20 krajczár osztrák értékben.

A GYERMEK IMÁI
és első vallásos érzelmei.

Protestáns iskolák és gyermekek számára,
Irta

DOBOS .JA VOS.
\i

Ára kemény papiros kötésben 80 kr. — Kemény
vászon kötésben 1 forint.

fai
Irta

HORKAI BÁCSI.
Boritékba fűzve 20 krajczár oszt. ért.

Tavaszi képek
a kedves gyermekeknek rajzzal os szöveggel.

Hét szinezett képpel.

Szinezett boritékba kötve 2 ft. 10 kr.

Uj magyar-német

KÉPES-OLVASÓKÖNYV
6—10 éves gyermekek számára.

Keményen kötve ára 40 krajczár osztr, értékben.

A magyar nemzet története
röviden előadva.

Olvasmányul s tanodái használatra fiatal
leánykák számára.

irta VACIIOTT SÁNDORNÉ.

8-rét. Boritékba füzve 1 forint osztrák értékben.

RÖVID

7 — 10 éves kis leánykák számára.

Olvasmányul s tanodái használatra
irta Vaeliott Sándorné.

8-rét. Boritékba füzve 50 krajczár oszt. ért.

für át* J a
Von E d u a r d D u l l e r .

3roette, Öurctjgefefjene uno occmelj
Mit 6 Bildern.

Octav. — Gcbunden 1 fl. ö . W.

Kleine

aus Ungarns dcnkwürdiger Vorzcit,
Für die Jusreml

Von .1. II. llüiiílcr.
Mit vielen Abbildungen. — Geheftet 2 Gulden.

Juoend-Novellen.
C Von ' " '

Franz Stefzliamnier.

(Ein fdjönes MDcrfiudj mü 4 eofortrien flüGtföungen.

Octav. — Cárt. 1 Gulden.

lenes fefekiitiinet
für die reifere Jugend.

Octav. 3 Biinde geheftet 1 fl. 20 kr.

I. Bd. Onkel ToniS Hüíte (aus dem Englischen).
IL „ Pcregríne Pickle (aus dem Englischen).

III. „ Fielding Geschichte Tóni Jone8 einea
Findlinge.

Nyomatott Landerer és Hockenastnal (egyetom-uteza, 4-dik szám).

Elöfizetési feltételek 18A4-dik évre
* Vasárnapi Uj»«s ét Politikai Újdonságok együtt : Kgés* évre 16 ft. Fél évre 6 ft.
CsupaD Vasárnapi Ujság : Égési évre 6 ft Fél évre 8 ft - Csupán Politikai

Újdonságok : Egéss évre 6 (t. Fél évre S ft

_ . Hirdetési dijuk, a Vasárnapi Ujság és l*olltikal Újdonságokat illetőleg, 1868. uuvea-
•«r l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helyr, egyszeri igtatásoál 10 ki ba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalnok szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frank fan -
ban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a k»r-

i trsz-gazdaszati Oiynfiknég is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kilön minden ifrtatás után 30 ujkr.

Báro Forgách László azon ős nemzet-
ségből eredt, mely még Gejza fejedelem ko-
rában nyerte honfiusitását. Hunt és Pázmán
lovagtestvérek Svécziából — mint Kézai irja
— csapataikkal Magyarországon átsiettek a
tenger felé, midőn őket Gejza fejedelem az
országban marasztotta, és utóbb sz. István
királyt a Garan folyamban német szokás
szerint vitézzé ütötték. A két testvér elsőb-
bikétöl vette Hont vára és azon nevü vár-
megye nevét. Elsö birtokaik is bizonyosan
e vár környékén jutottak, mig
végre utódokban elszaporodva,
több, részint kihalt, részint
máig virágzó ágazatoknak és
családoknak törzseivé lettek,
megtartva harmadfél száza-
don, söt tovább is, a közös
eredetet igazoló elnevezést, az
okmányokban használt „de ge-
nere Hunt Pazman" kifejezést,
mind addig, — mig a régi
nemzetségi rendszer szétbom-
lásával az állandó családnevek
léptek életbe.

A XIII. század elsö felében
a Hunt Pázmán nemzetségnek
egyik tagja Iváncs, (vagy Iván-
ka), 122ö-ban I I András ki-
rálytól hü szolgálatiért ado-
mányban kapta Nyitramegyé-
ben Gún földjét, melyen épült
utóbb a család egyik ágának
ősi fészke : Gimes vára. Ez
Ivánka volt atyja a sajói üt-
közet után IV. Béla királynak
nagy szolgálatot tett testvé-
reknek, és ő lön a több jeles
családra oszlott nemzetségből
különleges törzsatyja az egy
század mulva már Forgách né-
ven virágzott családnak, mely
folytonosan történelmi szere-
pet viselvén, a XVII. század
elején, — midőn két egy test-
vér : Zsigmond és Ferencz, amaz
a nádori, emez országprimási
székben ültek, a virágzás delelő pontját el-
érte. — Azonban a család már egyszázaddal
előbb V. Jánosnak két fia ///. Péter barsi,
és /. Gergely nyitrai főispánok által két fő-

*) Lesd Vasárnapi Ujság 1863. dec*. 20. sz.

Régi magyarok régi arczképei.
XIV. Báró Forgách László. *)

vonalra oszlott, ez a gácsi, amaz a gimesi
tulajdonképeni vonalnak lettek megkezdői.

Báró Forgách László, kit képünk ábrá-
zol, a nagy nemzetség gimesi ágából szár-
mazott. Szülői Forgách V. András, és Ze-
leméry Anna voltak. Noha atyja, mint tá-
bornok, a hadi pályán növelte családja
érdemeit, Forgách László mégis inkább a
csendes családi élethez ragaszkodva, jelsza-
vához hiven : „csendben és reményben,"
futotta meg élete pályáját. Pártállására

, B Á l t (') F Ü R G Á C I I L A S Z L Ó.

nézve, mint átalában családja mindig, — az
udvar hivei közé tartozott. Életének legde-
rekabb szaka azon események k«retébe nyu-
lik be, melyek a XVII. század első fele vé-
gén Rákóczy Györgynek III. Feridnánd ki-
rály elleni véres küzdelmeit tüntetik föl.

1644-ben, midőn Rákóczy ismét fegyvert
fogott — mint Kallóban kelt felhívásában
maga irá : az ország alkotmányának és val-
lás-szabadságának védelmére, — a győzel-
mesen előre haladó sereg diadalai erős pró-
bára tevék az udvari párt hűségét és Ferdi-
nánd királynak febr. 23-án kelt körlevele a
megyékhez, melyben inti az ország rendéit,
hogy legyenek állhatatosak hüségökben, és
kik megtántorodtak, térjenek vissza a köteles-
ség ösvényére, mutatja : hogy nem kevesen

szegődtek az erdélyi fejede-
lem zászlójához és ezek között
kevés kivétellel az egész fel-
vidéki nemesség is. Forgách
László azonban ezen kevés ki-
vételek közé tartozott, és bárha
márczius végén a fejedelem
egy hadosztálya Kapronczay
György, alatt a felső Vágvöl-
gyön Galgócz felé nyomult
előre, és egyes portyázói For-
gách László birtokaira is el-
juthattak, ezek elöl Forgách
László annak idejében biztos
helyre vonta magát.

Közbejött körülmények egy
időre hátráltatták Rákóczy se-
regeit. Terv szerint Morva szé-
lein a svéd hadak vezérével
Torstensonnal kellett volna
egyesülnie; de a dánok táma-
dása a svéd vezért visszavonu-
lásra kényszerité, minélfogva
Ferdinánd tábornokai, Göcz és
Pucheim, az erdélyi had ellen
fordulhattak, és ennek vissza-
vonulását eszközlék is. Idő-
közben a bék-ealkudozás is
megkisértetett. Mind ezek da-
czára, miután a királyi vezé-
rek Sárosvár megvételéhez re-
ményöket elvesztették, a felső
Vágvölgyön visszavonultak.
De Rákóczy tevékeny vezére
Kemény János nyomban kö-
vette s fárasztotta a roszul

fegyelmezett és roszul élelmezett hadat
mindaddig, mig a Nyitra vizén tul Bajmócz
mellett megerősitett tábori állást fogl»ltak>
söt egy ideig ott is szerencsésen esatározott
ellenök, de hallva háta mögött Muránynak
Szécsi Maria által feladását, nehogy korul-

22-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, május 29-én 1864.


