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** f.Az udvari gyász) Hildegarde főherczegnő
*• (Lovagjátékok Kolozsvártt.) Az erdélyi fő
Ápr. 15. „Szapáry Péter" vagy „Budavár
halála miatt, legfelsőbb rendeletből ápr. 5-től ranguak a magyarországi szükölködők javára lo ostroma." Nemzeti hősjáték Birchpfeifertől4 szakezdve egy hónapig tart; még pedig az első két vagjátékokat szándékoznak rendezni Kolozsvártt kaszban. Ezt követte : „Tiz leány egy férj sem."
héten mély, azután pedig félgyászt fognak viselni. melyben a résztvevők korszerű jelmezekben fog Operette 1 felvonásban.
** (A suly az inséges vidékeken,) mint a rosz nának megjelenni.
Ápr. 6 — 7. „Ördög pilulái." Nagy bohóság
táplálkozás következménye, több helyen kitört;
^(Megölt rabló.) Kara Miskát, a hires rabló- 3 szakaszban.
igy Csanádmegyeben márt. 15-ig (>43 egyént vezért, mult hó 27-én reggel 5 óra tájban a csendtámadott meg. Aradmegyében is több helyen őrök agyonlőtték a Kadarkút melletti erdőségben
Szerkesztői mondanivaló.
kiütött.
• hosszas cselvetés, üldözés után. A haramiavezér
** (Vörösmarty szobrát Székesfehérvárott) ' majd fél mérföldnyi futás után egy fa mellé huzta
7122. Győr. R. Szent a békesség. Nem más volt az
valószinüleg a diszes megyetéren fogják felállí- magát, s még itt is elszántan osztogatta a lövé- ok, mint az eredeti tulságos rövidségnek kényszerü kitani. Sokan a belvárost és Széchenyi-utczát össze- ' seket, mig 10 általa tett lövés után a csendőrök nyujtása. A mint látja on, azt a bizonyos előtért okvetlen
egészen be kell töltenünk, már pedig a küldött anyag a
kötő térre óhajtanák, de ezt előbb parkká kellene j végre találták, s 28-án dél tájban halva vitték be terület felére sem lett volna elég. Az ujabb derék küldeátalakítani, mihez most költség nem igen van.
i Kaposvárra.
ménynyel ismét ily zavarban vagyunk. Ha azonnal nem
** (Megszünt lap.) A „Magyar Izraelita" j
** (Az aradi vár egykori parancsnoka), b kapunk pótlékot, ismét ily erőszakos szaporításra kell gonMiért mérnek nekünk oly szüken némely szivesen
szerkesztősége kijelenti, hogy lapját ideiglenesen Berger, e hó 2-án Sopronban, élte 97-dik évében dolnunk.
látott munkatársaink?
megszünteti azon okból, mert más programmot meghalt.
7123. Bethien (Erdély). FI. F. A „Törv. Csarnok"
kellé fölterjesztenie, mely eddigelé nem nyert jó** {Jótékonyczélu hangverseny.) Sopronban szerkesztősége azt állitja, hogy a kérdéses 2 ft. hozzá nem
váhagyást. Ha az uj programm szentesítést nyer, az ottani dalárda a magyarországi szükölködők érkezett.
lapját folytatja.
7124. H.-Nánás. B. P. L. A küldeményt köszönettel
javára hangversenyt rendezett, mely az emlitett
** (Egy szomoru kép az életből.) A főváros czélra 212 ft. 29 krt. jövedelmezett. Gr. Széchenyi vettük. A megbizatás tárgyára nézve szivesen ajánljuk
ugyan közbejárásunkat, annyit azonban előre mondhaegyik becsültebb nagykereskedőjét oly csapás Dénes, és Schwabenau udv. tanácsos Linzből te- tunk, hogy az efféle vállalatokra még mindig rosz idők
érte, minőnél nagyobbat apa és üzletember alig temes fólülfizetésekkel járultak ez összeghez.
járnak.
szenvedhet. Huszonkét éves fia, ki igen kitünő
** (Halálozás.) Travnyik János zeneszerző e
7125. Debreczen. K. K. Sajnálattal jelentjük, hogy
tehetséggel s a legutóbbi időkig ritka buzgalom- hó 3-án Pesten, élete 48-ik évében agyvelőgyu- a rajzok eredetijeivel többé nem szolgálhatunk. 4—8 év
óta nem őrizhettük volna meg ugy sem, de különben is oly
mal segédkezett üzleténél, nehány nap eiőtt, vak ladásban elhunyt. Béke hamvaira!
állapotban kerülnek azok rendesen vissza rajzolóinktól,
szenvedélytől ragadva,egy fiatal zsidó lánynyal, s
** (Halálozás.) Hubói Hubay József, udvari hogy hasznokat többé senki sem vehetné. Az igért két
atyjának nagy mennyiségü készpénzével, eltünt. tanácsos, a hétszemélyes tábla közbirája, e hó képet régen óhajtjuk.
A pénztárban három íves naplószerü iratot ha- 6-án hosszas betegség után, jobblétre szenderült,
7126 Megyer (Nógrád). Sz. K. Hogy Gyorok Aradgyott hátra, melyben leirja, hogy kénytelen volt élte 74-ik évében. Hült tetemeit Pesten e hó 8-án megyében van, s hogy az oda czimzett levelet elviszi a
ezt tenni; belátta a történhető balkövetkezéseket, tették a helv. egyház sirboltjában örök nyuga- posta, azt felesleges volna, bővebben bizonyitgatni akarni.
7127. Andrásfala. M. B. Reméljük, hogy teljesen
de nem birt ellenállni; engedjenek neki időt, és lomra. Pihenjenek békével hamvai!
meg fog felelni czéljainknak. Legközelebb elolvassuk.
mindent jóvá teend. Nem remélte, hogy atyja be** (Adakozás Haliéból.) A németországi hal7128. N.-Zerind. K. P. Uram, kár azért a gondos
leegyeznék terveibe, s ekként a legszomoritóbb lei ref. egyetemen levő „Hungaria theologiai szép irásért, s még inkább azért a szép, de drága levélbélépésre, szánta el magát. A szegény apa nem csak kör" 15 ftot és egy darab két forintos tallért lyegért.
7129. Arad. B. Zs. Becses ajánlatát köszönettel vetfiát veszté el, hanem vagyona legnagyobb részét küldött a szükölködők javára.
tük, de lapunk viszonyainál fogva igénybe nem vehetjük.
és üzleti jelentékeny állását is.

** (Szerencse a szerencsétlenségben.)

Nehány

hóval ezelőtt emlitettük, hogy egy fiatal grófnö,
W—n Jolán kisasszony, Pesthez közel Bényén
keresztül lőtte magát. Nyájas ápolás, hű gond és
buzgó orvosi segély azonban máig is fenntartották életét. Sőt már állapota javul, s a szenvedőnek gyakran jó kedve van. A golyót kivevék testéből, e van remény, hogy megmaradhat.
** (Uj lap.) ,,Iskolai kistükör" czim alatt
magyar katholikus gyermeklap indul meg Pesten,
május első hetében, 8 —12 éves gyermekek számára, oktató és mulattató tartalommal, Bárány
Ignácz, kath. tanitóképezdei tanár szerkesztése
mellett. Előfizetés : három hóra 80 kr., mely a
szerkesztőhöz (Pest, kétnyul-utcza 31-ik szám)
küldendő. A lap megjelenik hetenkint féliven.
** (A békési dalárda) husvét másod napján
hangversenyt rendezett az ottani inségesek javára,
kiknek száma meghaladja az 1700-at. A hangversenyt Hajnal Abel lelkész és inségbizottmányi
elnök megható alkalmi beszéddel nyitá meg. Aztán többen szavaltak, mások énekeltek és zongoráztak. A szép számu közönség koszorukkal és
zajos tapsokkal jutalmazta a közreműködőket. A
tiszta jövedelem a szükölködők részére több 200
forintnál.
** (Névváltoztatás.) Felsőbb engedélyjmellett
Krenn Győző orvosszigorló, „Faludy"-ra változtatta vezetéknevét.
** {A bécsi főrangu hölgyek mütárlata) a
magyarországi szükölködők javára e hó 15-én
nyilik meg, s május l-ig tart. Szép siker remélhető.
** (Segélyezés Zürichből.) Schindler és Escher
gyártulajdonosok Zürichben a magyarországi szükölködők részére pénzt, élelmi szereket és vetőmagot gyüjtöttek. A kereskedelmi miniszterium
felszólítása folytán pedig a Ferdinand északi vaspálya- és a déli vaspálya-társulat ama küldemények ingyen való szállítására készeknek nyilatkoztak.
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— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerSAKKJÁTÉK.
kesztőségéhez mult héten beküldetett:
Az alföldi szükölködők számára : Baltavárról 224. sz. f. — E. A. M. M.-től (Indiában).
többen, Magyar Imre által 5 ft.
Herczegszőllősről Vágó László, ref. lelkész
Sötét.
4 forint.
(Mult számunkban az adakozási összes summa
hibásan van irva 2149 ftnak; az összeadási hiba
kiigazitása után helyesen 2154 ft. 20 Urnak stb.
kell állania.)
Eddig begyült összesen 2163 ft. 20 kr., 150
frank és (51 darab cs. arany.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 1. Először : „A nagyanya."
Irták D'Emmeri és Edmond; Francziából ford.
M. Sz. L.
Szombat, ápr. 2. Couqui Claudina a bécsi
operaszinház első tánezosnéjának első vendégjátékául : „Farsangi kalandok." Vig ballet 3 szakaszban. Irta Borri Pasquale. Zenéjét szerzette
Strebinger.
Vasárnap, ápr. 3. „Dobó Katicza." Népszinmü 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, ápr. 4. Az ünnep miatt a szinház zárva.
Kedd, ápr. 5. .,Linda." Opera 3 felv. Donizettitől. Murska búcsufellépte.
Szerda, ápr. 0. „Farsangi kalandok." Ballet
3 szakaszban. Couqui Claudina második vendégjátéka.
Csütörtök, ápr. 7. „Szerelmes ördög." Ballet 5

felvonásban. Mazilier szerzeménye után szinre
alkalmazta Campilli. Zenéjét szerzette Doppler
Ferencz.

Budai népszinház.
Ápr. 1 — 3. „ördög pilulát." Nagy bohóság
3 szakaszban.
Ápr. 4. Az ünnep miatt a szinház zárva volt. j
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Világos.
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Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 219-dik számu feladvány

megfejtése.

(Báro Mejzéna Istvántól Nagyváradon.)

Világos.
Sötét.
1. Va5-d5:
Vd7-d6:
2. Vd5-d6:
Hbl-c3
3. Fg4—e6:
tetsz. sz.
4. F—vagyH—tmat

1

Világos.

Sötét.
e6—dö:

2. Fg4-d7:
Hg2-eS
3. Be4—e3:
tetsz. sz.
4. Hf2-g4fmat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
'écsett: Rittkay János. — ATooron • Radványi Vilmos. —
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Debreczenben : Zagyva Imre. — Nagy- Váradon : Pál Rezső.
— Eperjesen : Róth Kálmán. — Pesten : Cselkó György
— Verböczön : Nagyidai Ferencz. — Nagy-Emőkén : F.P. J '

TARTALOM.
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20 50 5 23 6 41 70
21 49 5 21 6 42 82
Kedd Gyula pápa
Gyula
31 Hvpatius
22 48 5 19 6 44 95
6 Mátéz
Szerda Justin, llermen. Justin
1 Április
7
23 46 5 17 6 46 107
Csőt. Tiboroz, Valér. Tiborcz
2 Titus
24 45 5 16 6 47 11Í)
8 Matuzal.
Pént. Anasztasia
Neszte
3 Nicetas r.
9
(gadol í>5 U 5 14 6 48 131
Szomb Turibius, Gerold Turibius
4 József r.
lOSab.Hab- 26 42 5 l l 6 50 143
Hold változásai. "§ Elsö negyed csütörtökön 15-én, 1 óra 15 perczkor reggel.

q 7
11 18
56 8 30 * *
5!3 í) 25 0 S
34 10 23 0 51
35 11 53 1 26
n 1 57
21 1 24 2 24

Sebestyén Gábor (arczkép). — A korona visszaváltása.
Tóth Pápai Soma. — A Tisza bölcsője (folyt.). P. Szathmáry Károly. — öngyilkosság (folyt.). _ Rohlfs Gerhard
afrikai utazó (képpel). — Látogatás Liszt Ferencznél
(képpel).-A budai császármalom ésLukácsfördő(képpel).
— Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.— Közintézetek,egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.— Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczsl.sz.v

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

Tizenegyedik évfolyam.

szám.

Pest, aprilis 17-én 1864.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'J»Af és Politikni Újdonságokat illetőleg, 1863. novemElöfizetési föltételek 1864-dik évre
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasibzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri ígtatásnál 10 krba;
a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonitagek együtt: Egész évre W ft. Fél évre 5 ft. háromszor- vagy többszín igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk ssáhirdetményeket elfogad, Hamburg és Altenábnn : Haasenstein és Vogler. — M. FrankfurtPolitikai
Csapás Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft - í^
P l i t i k i mára
ban : Otto IHollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kerÚjdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft
tész-gazdászati flgynSkgég is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllőn minden igtatás után 30 ujkr.

Simon Vincze, csornai prépost.
Mielött a magyar kath. papság ezen köztiszteletben álló tagjának életirási adataira
térnénk át, alkalmat veszünk magunknak,
a hires csornai prépostság történetének főmozzanatait röviden elmondani.
A Sz. Mihály föangyalról czimzett csornai prépostság Sopronmegyében — Rábaközben — a györi püspökségben fekszik;
Oschl István és Lőrincz grófok 1180-ban
alapitották a premontrei rend számára.
1230-ban ujabb adománynyal gyarapitá e
prépostságot a jótevő kegyes gr. Oschal Mihály, kinek példáját követve egész 1399-ig
több birtokkal növelték azt az
Oschal grófi család ivadékai, jelesen Kanisai János esztergomi
érsek, Kanisai Miklós főtárnokmester, Kanisai István zágrábi
püspök és ismét Kanisai István
kir. főajtónálló. Királyaink pedig
utóbb különös kiváltságokkal ruházták föl; Zsigmond király 1393ban a prépostokat és conventet
közhitelű pecsét őrzésével is megbizta.
E prépostság apátjoga 1294ben a morvaországi zabrdoviczi
apátra szállt; 1570-ben azonban
a protestánsok hatalmába jutott.
— A csornai prépostsághoz tartozott a budai Nyúl- vagy Margitsziget^ a 16-ik század folytán
a Podmaniczkyaktól vissza is foglalták, ujabb korban lett aztán
előbb a budai clarissák, 1787-ben
pedig a kamara tulajdona.
Egyideig a Nádasdyak is birták Csornát. A belzavarok lecsilapodása után sem akadván senki
a rendből, ki e prépostság ügyét
jolkarolja, Maximilian 1574 táján
yalamboki Máté magyar nemes
e s
esztergomi
rgomi kanonoknak adományozta, s a világi papságnál
maradt egész 1702-ig,
id
I
Leopold e rendeletével :
bonis
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ezen prépostságot akkori birtokosa Jány
Ferencz Szerémi püspök a premontrei rendnek visszaadta, és Schöllingen Ferencznek,
a premontrei rend főpapjának s perneczi
apátnak adományoztatott. — A perneczi
R

apátságról a gradiczi apátra szállt, s ez időtől fogva a csornai prépostság a gradiczi convent kebeléből nyerte prépostjait 1786-ig,
midőn Il-ik József császár a premontrei rendet is eltörölvén, a prépostság birtokai a
vallási alapitványhoz csatoltattak. Az utóbbi
prépost Kameniczky Ágoston épitette az uj
monostort.
Végre 1802-ben márt. 12-én I. Ferencz
császár oklevele a premontrei rendet ismét
visszaállitotta, szabadságot engedvén a conventnek, prépostja halála után, saját kebeléből három jelöltet ö felségéhez fölterjesz-

SIMON

VINCZE.

teni. A prépostnevezési jogot azonban ő felsége magának fönntartotta. Két gymnazium
ifjusága nevelését a prépostságra bizták.
Ugyanez évi országgyülés 16-ik törvényczikke, a conventnek, ősi jogánál fogva közhitelüségét is visszaállitotta.
Ezen sok viszontagságon keresztülment,
régi, hires és^gazdag prépostság mostani

prépostja azon férfiu, kinek arczvonásait
mutatja mai képünk.
Simon Vincze született Zalamegyében
Keszthelyen, júl. 14-én az 1813-ik esztendőben. Ugyanitt kezdé iskoláit, Veszprémben
folytatta és Szombathelyen, Vasmegyében
végezte. 1832-ben sept. 25-én lépett a premontrei szerzetbe; négy évig hallgatta Győrött a theologiai, s 1836. aug. 15-én történt
beavattatása után, mint tanár, szerzetének
keszthelyi és szombathelyi gymnasiumaiban
17 évig tanárkodott. Tetőtől talpig magyar
ember levén, nemcsak a tanodákban, hol tanitványai kitünően szerették s a
lakosság előtt is nagy tiszteletben állott, hanem az irodalmi
téren, különösen a gazdászat körül tünt fel. Az egykor Pozsonyban megjelent „Hirnök" és „Századunk" czimü lapokban számos
levelet és értekezést irt „a köznevelés hiányairól" és „Az uzsoráskodás káros hatásáról," a „Magyar Gazdá"-ban a „földmivelésről" „a növénykosz természete, tenyészése és kiirtásáról." Különös
figyelmet gerjesztettek „Szombathely városa és a Muraköz leirása"
czimü hosszabb dolgozatai. Sok
volna azon czikkek czimeit előszámlálni, melyek tőle a Jelenkor és Világ,, a Magyar Sajtó,
Pesti Napló és a Gazdasági Lapokban megjelentek. A „Falusi
Gazdá"-ban egy megjelent czikke
„Szerény szózat a szb'lb'szet érdekében11 10 darab arany tiszteletdíjjal koszoruztatott.
1856-ban a csornai prépostsági javak igazgatásával bizatott
meg, 1860 október 13-án pedig
préposttá neveztetett ki, mely diszes állásába az 1861-dik év jan.
l-jén iktattatott be. Ez időtől
fogva még nagyobb tevékenységet fejtett ki. Csorna mellett egy
dombon gyönyörü példányszerü szőlőkertet
ültettetett, (mi Rábaközben nagy ritkaság)
s azt a legjelesebb hazai és külföldi tőkékkel látta el. Jánosházán két moldvai magyar
ifját (csángót) neveltet, Keszthelyen, hol 7,
és Szombathelyen, hol 12 tanár müködik, szegény tanulókat részint pénzzel segélyez,
részint élelemmel láttat el, — azonkivül
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barát és aestheticus felkeresse, ha egész Má- vincziáit annyira szerette kizsákmányolni, s
ramaros ezenkivül semmit sem tudna felmu- mely Erdélyben annyi bányahelyet mivelt,
ezen sókincset sem hagyta figyelmén kivül:
tatni.
Rónaszék Szigettől délkeletre fekszik egy ennek daczára a biztos történelem nem tud
elrejtett völgy kebelén, melyhez pár órafölebb hatolni az 1239-dik évnél, mint a mihosszat tartó utazással, egy pár csekély je- korról Dlugoss. Boleszlav királynak, IV-dik
Béla vejének éleitirója följegyzi, hogy ,,a
lentőségü falun át ér az ember.
A mint a végső kanyarulattal a rónaszéki midőn a menyasszony (Boldog Kunegunda)
völgybe ér, meglepő és egyszersmind vonzó a máramarosi sóbányákhoz ért és atyjától
Bélától egy sóbányát nyert ajándékul, abba
látmány terül el az utas elött.
Jó karban tartott egyenes kocsiut vezet arany gyürüt vetett be." *)
Miután Máramaros jelenlegi többi aknái
a szép völgy felé, mely csak ezen az oldalon
látszik megnyílónak, és igy erszény vagy mind az ujabb korban nyíltak meg, igen vaneve után helyesebben diszes karszék alaku. lószinü, hogy az aknának ezen érdekes elElőször is egy a domboldalba épült csi- jegyzése Béla király leánya által épen RónaDal a gólyáról.
nos
kálvária fogadja az utast, mely elvonja széken történt.
(Énekli egy székely kaszás a vármegyén.)
A rónaszéki sótisztségnek máig is birtotekintetét a völgy ölébe szorult helységről,
Szalmafödte háztetőre
kában
levö legrégibb eredeti adat Il-dik
s e felett ujra a hit keresztje s az Isten háza
Alászállt a gólya madár,
Ulászló
király 14.98-iki szabadalmi oklevele,
virraszt.
Vándorútja véget ére
mely
Budáról
Sz. Márk evangelista napja
A szívnek akaratlanul is éreznie kell,
Megnyugodni ideje már.
hogy itt, hol az ember a természettel folyto- után való szombatról keltezve, •Ptoll és TarA mint leszállt, szertenézett —
nos küzdelemben áll; hol a föld gyomrába czay tanácsosok közbenjárása nyomán a máMinden ott van körülötte;
ereszkedő bányász sohasem biztos, ha nem ramarosi tisztség és sóvágók közötti ügyeFüstös kémény fészke mellett,
akkor látta-e utoljára az Isten mosolygó egét: ket rendezi, a rónaszéki és vidéki sóvágókat
Tiszta, enyhe lég felette.
a vallásos eszméknek mélyebb, melegebb minden néven nevezendő adó alól —- sóváLenn az udvar gémes kutján
jelentősége van, s az emberi szívnek köze- gásokért — örök időkre felmentvén.
Vizet mer a szolgalegény,
lebbi és folytonos szüksége reájok.
Itt száz és pár évet ugrik Rónaszék króKis kertjében a barna lány
A bányahelyet, melyből itt-ott a csinos nikája ; de már
Violát vet jó idején.
kamarai épületek s a fénylő bástyáknak tet1607-ben Homonnai Drugeth Bálint, a
Épen ugy mint most egy éve,
sző bányadombok (Halde) emelkednek ki, Bocskai által utódul választott fejedelem, egy
Emlékezik hiven róla —
vidám, eleven zöld gyümölcsös öleli körül, rendeletet bocsát a rónaszéki praefectus
S üdvözletét kerepelve
mely észrevehetetlenül olvad a világos lombú Déésy Agoston-hoz, mely a bányászat ügyeit
Mondja el a vándor gólya.
bükkökbe át.
ujból rendezi. Ebből érdekesnek látjuk a
Jő a gazda, „Isten hozott
A
rónaszéki
sómivelés
kétségtelenül
a
következő pontokat kiemelni :
Háztetőmre, régi szolgám!
legrégibb
Máramarosban.
A 4-dik igy szól : „Az teömény sóra (az
Ez az év is legyen áldott —
Ezt
bizonyitja
a
sok
beomlott
aknaszájon
Ulászló
diplomájában is érintett thumenus)
Telepedj meg, édes gólyám!
és a fennmaradt történelmi adatokon kivül, való fizetést is, azaz minden tízezer sótól tiS mintha csak ezt várta volna,
hogy épen a jelen évben nehány darab bronz zennégy sót adni megengedtük, — de pénzFészkéhez fog magányosan —
korszakbeli, *) zel váltasson be."
Itt is ott is ujit rajta
ugynevezett kelta
Az 5-ik: „Az sóeladásban pediglen ilyen
S a magasba néz hosszasan.
(czelta)
régiséget
módja
legyen, hogy az kamarán minden száz
Olykor felszáll, de hiába,
is
találtak,
melyeksót
hat
forinton adjon el; felsót (szerzést)
Kereplésén szól a panasz —
nek hü rajzát va- ötöt adjon reá : de ebben ugy cselekedjék,
Hátramaradt párját várja —
lódi nagyságuk- hogy sem atyafiságot, sem barátságot ne
Gólyák jőnek, egyik sem az.
ban
mellékelem. nézzen, hanem mindennek egy áron adja.
S mikor már nem győzi várni
Ezek
egyike a
9-ik pont: Minden dologban pedighuszti
S nem is pillant fel az égre —
már
Budfalva
leí- kapitányunkat találja meg.
Látja hozzá a magasból
rásánál is emlitett
Alászállni párját végre
10-ik: Az huszti várunkba levö 50 lovas
körpénzekhez tar-és 100 gyalog vitézeinknek hóról hóra foGólyamadár, gólyamadár!
Régi bronz körpenz.
-f.
.
, ,,
Reád párod epedve vár,
tozik; rajta a het gyatkozás nélkül megfizessen, az ungvári háHa jösz, meleg fészek fogad,
czifrázat a pénzmérték egység hétszeresét zunkban is környülöttünk az mely 100 gyaS kinyughatod benne magad.
log vitézt tartunk,fizetéséregondja legyen."
jelentheti. **)
Ez többszörösen érdekes, a mennyiben
A
másik
bronz
tárgy
egy
véső,
mely
e
Mért mondják, hogy árva volnál?
Árvább vagyok én náladnál,
félre esö vadonban egyébre, mint só-terme- mind a huszti vár közép számu helyörségét,
Neked párod, fészked vagyon —
lésre nehezen használtathatott. Ennek talá- mind ennek fizetési helyét megtudjuk; fenNekem senkim a világon.
nebbi pontból pedig a kamara-ispánnak a
huszti kapitánytól függését.
Téged ha jösz, üdvözölnek,
S ha borong az őszi felleg,
11-dik pont : Mivelhogy az kamarának
Midőn utra készülsz te fel,
régi szokása, hogy az sót ki szokták eleitől
Szemeikkel kisérnek el.
fogva hitelben adni : annak beszedésére is
egy bizonyos restantia exactora legyen,
Megjöttemnek, távoztamnak
Nem örülnek, nem búsulnak —
melynek esztendei fizetése leszen 24 forint.
Járhatok én arra, erre,
12-ik pont. A kamara Ispánnak fizetése
Nem kérdik meg : hova, merre ?
200 ft. Számtartó deákot is tartson magánok, kinek esztendei fizetése 37 ft., máglyásElhagyatott árva lettem,
Idegen ég van felettem, *)
nak 24 ft.
Rám epedve senki sem vár —
Ettől kezdve folyton az erdélyi nemzeti
Be boldog vagy, gólyamadár!
fejedelmek birtoka Máramaros és igy a róSáska Róbert.
naszéki sóbányák is, mindaddig, mig 1702ben Kleinburg bécsi udvari tanácsos Il-dik
Régi bronz só-véső.
A Tisza bölcsője.
Apaffy Miháiy-tól át nem veszi Máramaros
lása tehát e helyen nagy jelentőségü, máig sóbányáit egy millió forint értékben; de már
I r t a P. SZATHMÁRY KÁROLY.
is ez levén a sótest széttördelésére a fő fő 1703-ban, II. Rákóczy Ferencz elfoglalja MáMásodik rész.
kézi
szer.
ramarosi s még ugyanez évben megnyitta(Folytatás.)
Nem Valószinütlen tehát, hogy a mára- tik az ö nevére a máig is fennlévö RákóczyHarmadik kirándulás.
marosi sóaknák már a rómaiak uralmának aknn; ez időben Darvay Ferencz volt RóRónaszék. K máramarosi sómivelés régisége. A. sótest fek- idáig terjeszkedése elött is miveltettek; még
naszék praefectusa, mi kitetszik egy ma is
vése és gazdagsága. Természeti ritkaság. Aknák. Társahihetőbb, hogy a római uralom, mely pro- meglévő tölgy gerenda feliratából, melyen
sadalmi élet.
ez áll :
Rónaszék az a hely Máramarosban, mely
•) Tudva van, hogy a régészek (archaeologok) régiséakkor is megérdemelné, hogy a természet- geiket 3 korszakra osztják u. m. : kő korszakra, midőn még

mind an szerzetház a helybeli mesterlegényeket segíti s a szegény utasokat étellel ellátja.
Szerzetesi kötelességeinek igy eleget téve,
a gazdaság körül oly czélszerü javitásokat
eszközölt, hogy a premontrei rend jószágai
a legpéldányszerüebbek közé tartoznak hazánkban. Ö a győrvidéki gazdasági egylet
alelnöke, s mondhatni valóságos lelke, kinek
jóllétünk kifejlése, a tudományosság és gazdászat emelése igazán szivén fekszik. Adja
Isten, hogy közhasznu müködésének még
igen sokáig örvedhessük.

1

*) A székely legény, ha kijön a vármegyére, azaz a
magyarok földjére, azt hiszi, hogy más hazában van, » itt
is bántja a honvágy. — S. R.

*) „Dum in salis fodinas ad Marmaros pervenisset ac
a fémek használata nem volt ismeretes, bronz korszakra,
midőn még a vasat nem ismerték, s végre van korszakra. A a patre suo Béla unam salis fodinam obtinuisset, in eam
aureura annulum projícit" etc. (Cap. V. §• 20.) Wenzel
bronz kor a biztos históriát megelőzi.
idézése szerint.
*•) Lásd Ki»$ Ferencz értekezését.
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Rónaszéknek 1625 lakosa van; ezek köíly alaku aknája több van Rónaszéknek;
„Hoc opus perfectum sub Dominó Serenissimi Principis Francisci praefecto Specta- ilyen a régi Antal-akna, a mellété kezdett zül 360-an foglalkoznak sómíveléssel; puszbili et generoso Dominó Francisco Darvay." uj míveléssel; de ilyen különösen az Apaff'y- tán sóvágással 128-an.
1726-ban báró Zuanna, mint császári akna, melynek a valósághoz mérve gyarló
A kormányzat patriarchalis s lehet monbiztos, 390 pontból álló rendeletet ad ki a képét adni szintén megkisérlettük. (Lásd a dani, hogy az egész bányahely egy nagy
sómivelés és mivelők szervezésére; ugyan- tulsó lapon.)
csaladot képez. Erre legerősebb bizonyság
ekkor épül a máig fennálló emeletes kamaEz megnyittatott 1674-ben s mivelés egy ujabban hozott eredeti statútum, mely
rai épület.
alatt állott 92 évig; ekkor (1766-ban) a viz abban áll, hogy házassági engedélyt addig
1749-ben GrassalkovicsTernyei consiliá- az akna délkeleti talp oldalán beütvén, az egy fiatal ember sem kap,mig a község ujánrius azon panaszára, hogy nincs elég sóvágó, akna felhagyatott. 1842-ben egy lejáró nyit- alakult gyümölcsösében tiz, általa beoltott cserendeletet ad ki : ,,hogy a környékbeliek tatott hozzá, kényelmes lépcsözettel, csupán metét nem tud felmutatni.
mutatványul, látogatók számára.
sóvágásra erövel is kényszerittessenek."
Van községi pénztár, mely elnyomoroEs ez már az a látmány, mely egymaga dott munkásokat és özvegyeket segélyez,
1773-ban a „Rákóczy-akna" elmerül.
Ugyenez évjulius 15-én járt Rónaszéken megérdemli, hogy az utazó Máramarosi fel- temetkezési, mely a halottas háznak 10 ft.
II-ik József császár, aranyat szóratván a fu- keresse.
segélyt nyujt stb. Kár, hogy a munkás nép
Képzeljen az olvasó egy kis földalatti megölő betüje és átka, a pálinka-ital, itt is
varosoknak s ajándékozván a sóvágóknak;
de nemsokára rendelet kelt, hogy a sóvágást tengert, mely fölé mintegy mennyboltozatul el van harapózva.
lengyelek vegyék át; e rendelet csakis 1786- 73 öl kupola borul sima márványozott fallal,
A nép itt is igen kedélyes. A Betlehem
ban Grosschmidt Kristóf inspector kérésére oly magasságban, hogy az egykori lejáró hordozás, a fatuskó huzatás agglegényekkel
kémény alig kivehető.
lőn az éhség miatt megszüntetve.
farsang végén, a májusi kakasütés bekötött
Benn a természet alvilágának örök szemmel stb. még folyvást divatoznak.
1777-ben kezdődik a sugatagi sómivelés,
tiz ölnyi mélységben már a legszebb só ta- csendje uralkodik és áthatolhatlan sötétség,
Az iskolák, mint minden bányahelyen,
melyen a leérkező lámpája át nem törhet.
láltatván.
itt
is
jó karban állnak; innen van, hogy egész
Egyszerre azonban fellobognak a kis haUgyanez évben a lejött kamarai viceRónaszéken
kevés az írástudatlan.
praeses gróf Festetics Pál uj rendszabályo- jókon meggyujtott máglyák; felgyűl a szemHivatalnokok és elökelő polgárok, mint
beni oldalon rendezett világítás s e roppant
kat ad ki Rónaszéken.
egyetlen
család vidáman élnek együtt, valaegyházban,
melynek
vallásos
hatása
bizony1778-ban ugyancsak az ő rendeletére
mint
a
magyar
vendégszeretetnek, ugy a
nyal
nagyobb
a
római
Sz.
Péterénél,
kellenyittatik meg Szlatinán a Krisztina akna.
közügyeknek
örömmel
áldoznak; műkedvelőmes
öszhangzatos
ének
zendül
meg,
mely
1780-ban Rónaszéken plébánia alapittatársulat,
dalárda,
zenede
és olvasó kör kitetik ; azelött kegyes rendiek s még előbb mi- itt valódi szeráf zeneként hangzik.
lik
a
20—30
tagból
álló
müveltebb
körből,
noriták lelkészkedvén e helyen.
E pillanatban megmozdul lábunk alatt
melynek
mindent
felölelő
vidámsága
a koEzek a rónaszéki krónika érdekesebb a csak most észrevett komp s az akna körülmolyabb
utazóra
is
elragad.
lapjai.
hajókázása kezdetét veszi.
A hajósok reá csapnak lapátjukkal a viz
A mi már Róna3zék geológiai viszonyait
Itt a természet szépségeihez e kedves
illeti, — e bányahely, mint a többi mára- tükrére s a roppant boltozat ágyudörejként müvelt világ megbecsülhetetlen ráadás.*)
marosi is, a harmadképlet (Tertia're Forma- adja vissza a hangot, mely repedező morgása
(Folytatása köv.)
tion) közép tagjához (miocén) számittatik. közben a boltozat reánk omlásával fenyeget.
Kedvesen legel a,szem a gyönyörü márA só homokkő medenezébe zárva, menetirányában 700°, fekirányban 250 ölre számit, ványosságon, melyet a sótest ilyen helyütt,
Öngyilkosság.
tátik; vastagsága 70 — 80 öl; egész tömege felmutat. Ezt a márványosságot igen nehéz
(Vége.)
1,750,000 köb-ölre tétetik s felette 8—20°- megfejteni. Olyanszerü, mintha a sótömeg
Az öngyilkosság legsajátságosabb módja
nyi kavics és pallagréteg van. A csekély hullámzásában dermedett volna meg; de oka
az
önkeresztrefeszités.
Velenczében egy Lotávolban felette emelkedő bérczkaraj trachy t- leghihetőbben mechanikai nyomáson alapvat
Máté
nevü
parasztim
elöbb pappá akart
szik ; a hol tisztább a só, ott a réteg lejebb
tuffból áll.
lenni,
mivel
azon
helység
papját, a hol laA só tiszta fehér vagy barna; gipszszel, nyomulván. Bizonyitja ezen véleményt az is,
kott,
a
világ
legboldogabb
emberének taranchydrittel, s keskeny barnaszén, vagy szu- hogy a darált sóban, mely Rónaszéken martotta,
mint
a
kinek
semmit
sem kell dolrokszén erecskékkel fordul elő. Van egyik hasónak öröltetik, ha huzamosabb ideig egy
gozni,
tekintélylyel
bir,
sétálni
jár és jól él.
aknában (a József nevűben) oly kristály- rakáson van, ugyanezen tünemény észlelhető.
De
nem
vették
be;
minélfogva
czipészmesA már emlitett három mivelés alatti akszinü sótömeg is, mely a legtisztább üvegnél és viznél is tisztább átlátszóságu s ezért nán kivül bármikor mivelés alá vehetö ak- terséget választott.
dísztárgyakká faragtatik. Ezen faragványok nák : a Terézia, mely 1748-ban, a Károly,
1803-diki september 21-én nyilvános utegyik ügyes kezelője, Flórián István az 1855. mely 1774-ben, a Pál-akna, mely 1759 ben, czán saját nyoszolyájából készitett keresztre
párisi kiállitáson elismerő oklevelet nyert. idősb Antal, mely 1765-ben és a József-akna,akarta magát fesziteni; de e szándékában
Minta után bármely alakot kifarag.
i mely 1778-ban nyittatott ki, s azon kristály az arra menők épen azon pillanatban gátolA máramarosi sóbányákból igényelt egy só által tünik ki, melyből a már érintett ták meg, midőn lábát már fel akarta szemilliónyi sómennyiségböl Rónaszék mintegy diszmüvek (tükrök, sótartók, szobrocskák, gezni. Ennek okául azt állitá, hogy épen
Máté napja, az ö védszentének ünnepe van.
harmadot állit ki. De e sómennyiség kiállí- kis ágyuk, keresztek stb.) készittetnek.
Víz által elborított aknák : a már emli- 1805. juliusban Velenczében egy ház 3-dik
tására koránsem veszi igénybe még használható aknáit sem, ugy hogy mivelés alatt tett Apaffy-akna, melyben a viz mélysége emeletén szobát bérelt, hol naponkint uj
jelenben csak három van : a Keleti Antal-, 40 öl, az aknatojásdad körének nagy tenge- kereszten dolgozott. Azután nagy szegeket
lye 37° 3 láb, kis tengelye 26 öl, térnagy- és más szerszámot szerzett, töviskoronát
Ferencz- és Ferdinánd-akna.
Ezek között legérdekesebb látványt nyujt sága 750 • öl. A Rákóczy-akna, mely 1773- font, s kötelekből nagy hálót készitett, mely
a már roppant terjedelmet nyert Ferencz- ban vizzel elborittatván, befedetett. A V.iz-nek meg kellett őt tartania, ha arra a szeakna. Nem nyujthatna fogalmat semminemü akna, mely 1712-ben nyilt meg s 1758-ban gek elegendőek nem lennének.
rajz azon hatásról, melyet ez óriási kata- hagyatott fel az előbbiéhez hasonló okból.
E háló egy zacskóhoz hasonlított, melykombák a szemlélőre tesznek. Valóban e És végre a János-akna, mely 1733—70-ig be aztán keresztjével együtt bebújt. Mind
roppant 100 ölnyi hosszu és 50 — 60 ölnyi míveltetett. — Ezeken kivül még ismeretes a keresztet, mind a hálót szobája egy gerenmagas sötét üregek az indus vagy egyip- vagy 7 aknanév és száj, melyek közöl a dájára erösité, és pedig ugy, hogy, miután
tomi földalatti templomok leírására emlé- Kurucz-akna legnevezetesebb.
majd fölfeszitette magát, az ablakon kilókeztetnek.
A vízelvezető alagutak hossza 2470 öl, dithassa magát.
Elkészítvén ekkép mindent, 1805, julius
Csodásán szép pedig, ha az ember va- melyek az aknákat az édes vizek elöntésétől
18-kán fejére tette a töviskoronát, melynek
lamelyik folyosón ugy áll meg, hogy két védik.
A só mívelése Rónaszéken harangalaku négy tövise behatott bőrébe, zsebkendőjét
egymás felett mivelt s munkások lámpáitól csillagos éjként ragyogó üreget tekint volt hajdan; de 1779 óta 100 — 100 ölnyi csípője körül övezte és meztelen a vízszinmeg; mint ezt a Ferencz-'dknánál teheti. hosszu, hat ölnyi széles és 60 öl mély siká- tesen fekvő keresztre ülvén, hegyes szeget
Itt épen katakombaszerü mivelés űze- torokban történik, melyek párhuzamosan vi- vert be jobb kezébe, jobb lábát a balra tette,
tik ; a mennyiben a száz öles vágtérek kö- tetnek s aztán összevágatnak. A munka meg- s az átszűrt jobb kezével mindkét lábát egy
zött csak hat ölnyi vastagságú só-oszlopok kezdése csákány és feszítővel, egy ölnyi ma- 15" hosszu szeggel a kereszt tövéhez verte. —
gasságban történik s ez a nehezebb munka; Megerősítvén ekkép lábait, bal kezét is felJiagyatnak.
Az íly mai mívelésü bányáknál még ezután aláfelé dolgoznak, mi sokkal könyK
*) Kötelességemnek tartom megemliteni, hogy
°"
gyönyörűbb és meglepőbb képet nyujtanak nyebb ; a lefelé mélyesités az oldalfalaknál
naszékre vonatkozó adatok legtöbbjét, jelenlegi
a XVII-, XVIII-ik századból fennmaradt 37 foku szöglet alatt történik.
de Adda, Sándor urtól vettem, kinél biztosabb s
harangalakií mivelések.
kútfőre alig találhattam volna. P. Sz. K.
b á n
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szegezte. Ekkor jobb öklére támaszkodva, kedte. — Párisban a Hotel I)ieu-be egy nőt az akasztásra, a közép kor az agyonlövésre.
miután testét még a kereszthez kötéllel is hoztak, ki saját kezével ötszáz késszurást — 2) Férfiak többnyire az agyonlövést,
erősítette,fölemelkedvén,az ablakon kilökte tett magán, s a legborzasztóbban megcsonkí- agyonszurást, nyakmetszést, a nök rendesen
vér nélküli halálnemeket, tehát fólakasztást,
magát, honnan a gerendáról hálójával együtt totta magát.
Hodann beszéli, hogy egy lány szeren- vizbe fulást, mérgezést, széngőzt választanak.
lefüggött. Midőn reggeli 8 órakor fölfeszitetten észrevették, jobb karja, kezében a ke- csétlen szerelem következtében 30 és nehány — 3) Nem ritkán sajátságos lelki állapot
resztülvert szeggel lefüggött, mig a bal és vágást tett baltával saját homlokán, mig határozza meg a halálnemet, péld. az ön keresztrefeszités vallásos rajongóknál, az éhenlábai föl voltak szegezve. Siettek a kereszt- végre öntudat nélkül összeroskadt.
Bármi sokfélék azon eszközök, melyeket halás az elszegényedés és nyomor által megről levenni és ágyba fektetni. Vért nem sokat vesztett. Ruggieri a Sant Giovanni és az öngyilkosok életök kioltására választa- tébolyodottaknál j'3 elö.
Dietz szerint a rendetlen testi állapotPaolo kórházba vitette, hol nemsokára ma- nak, rendesen mégis azokat szemelik ki, meban
gyökerező bizonyos ösztön az, mely a
lyeket
nekik
foglalkozásuk,
üzletök,
legkögához jött. A beteg senkivel sem beszélt, s
halálnemet
meghatározza. Péld. ha a vérkezelebbi
környezetök
nyujt.
A
katonák
lőport
keresztfára feszittetése okáról kérdeztetve,
ringés
van
akadályozva, elvérzés általi haés
golyót,
a
halászok
és
hajósok
vizet,
gyógymindig azt válaszolta, hogy az embernek felált
óhajtanak;
gyuladásokban és lázban viz
szítenie kell kevélységét és életét kereszt- szerészek, orvosok és vegyészek mérget, a
általi hülést keresnek; emésztési bajokban
vésnökök vésüt választanak.
fán végeznie.
Az ok, miért fosztják meg magukat ezen éhenhalást választanak.
Felgyógyulása után a Sant Servolo
Szeberényi Lajos.
őrültek házába küldetett, hol 1806-ban tü- és nem más módon életöktöl, többnyire a
szilárd,
túluralkodó,
néha
vallásosság,
radővészben meghalt.
Sok, különösen elitélt gonosztevőknek, jongás, boszu által meghatározott eszmétől
Londoni tolvajok (garotterek).
raboknak, örjöngöknek, kétségbeesetteknek, és szándéktól függ, mely akadályozza öket
(Vége. — Lásd a V. U. 14. sz.)
más,
talán
könnyebb
vagy
rövidebb
eljárásmély bánatba sülyedetteknek, mindegy a
ról
gondolkozni.
Olykor
az
utánzás
okozza,
alálnem; a legelső alkalommal vágó vagy
A tolvajok nagyobb része mély vallásosságot
szuró eszközök, kötél, magasságról való le- hogy majd egyik, majd ismét másik halál- szinlel, 8 a bibliát nagy tiszteletben látszik tarnem jő napirendre, ugy hogy itt sem lehet tani. Nem mindnyájan részegesek, a akad közötugrás stb. által végzik ki magukat.
tük
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mennyiséget
— A. börtönmegtakarítva,
ablakról észistenhozzádot
revétetlenül
mondanak a loegy darab vapásnak , valasat feszitett
mely vidéki vále, ezt szintén
rosba költöznek
s ott, sokszor
az ablakból
jól nevelt gyerkihuzott szömekek és hü
gekkel két dafeleség körében
rabka fa közé
végzik be naperősítvén, s
jaikat. — Egyigy belőlök
máshozi viszonyukban még
nyelet alakítl o y a l i t á s t is
ván, némi késmutatnak;
azonnemü eszközt
ban megesik,
rögtönzött. —
hogy árulkodEzt a kályha
nak egymásra,
sarkán megbár m i n d i g
élénk
méltatlehetősen kiA Sziráki kastély — (A gróf Tc'e'ti-család birtoka.)
lankodással beélesitette. Miután mint máskor, ebédjét elköltötte volna, a divat hatalmát félreismerni. Lehet azon- szélnek az árulásról és ha szerét ejthetik, irtóza maga által készitett vágó szerszámmal ban, hogy néha testi fájdalomban keresendő tatóan büntetik meg azt.
Erőszakosság és kegyetlenség tekintetében
gyomra tájékán hosszu és mély sebet vá- az ok, mely e szerencsétleneket többé vagy jellemük az utóbbi kusz évben nagyon megváltogott, melyen belei azonnal kiomlottak; mint- kevésbbé ösztönzi e vagy ama halálnem vá- zott. Nem igen folyamodnak már az erőszakoshogy azonban rögtön nem halt meg, ezeket lasztására. Igy a búskomorak és hysteriku- sághoz, ha kikerülhetik azt. Ha lopott jószágot
sok a vizbe fulasztást, vérmesek a nyak meg- lelnek náluk, a helyett hogy megküzdenének, inkezeivel kihuzogatta.
metszését,
fölakasztást vagy agyonlövést, kább futásnak erednek; napjainkban nem látjuk
Egy más gonosztevő egy csészét tört el
némely
egyének
világosság és tüz felé von- már, hogy agg férfiakat és nőket égő szén fölött
börtönében, s ezt fqgaival megélesitvén,
zatva,
a
lángokat
választják. Elmebetegek sütögessenek, s mindaddig kínozzák, mig ki nem
ereit metszette meg vele, hogy elvérezzék.
vallják, pénzüket vagy kincsüket hová rejtek. A
Egy víziszonyban szenvedő szerencsétlen, éhhalálnak adják át magukat.
modern tolvaj a pénzes láda fölfedezését illetőleg
Egy harmincz éves férfi a bécsi téboly- inkább bízik saját ügyességében és sokszor, még
más gyilkolási eszköz nem létében, az ablakot törvén el, üveggel metszette el torkát. dában azt állitotta, hogy Isten maga jelent mielőtt a házba hatolna, ismeri már az érdekes
Schuler egy öreg embert emlit, ki a bör- meg neki és hallhatólag mondá : „Egyedül helyet. Ritkán jár pisztolyokkal; azon fegyver,
melylyel szükség esetén védelmezni szokta magát,
tönben bádog kanállal ügyekezett összevag- böjtölés által jutsz üdvösséghez, miután üd- az ugynevezett „fejtörő." A, ha szabad ugy mondolni gégéjét, és igy mintegy tiz különböző vözítőd is negyven napig böjtölt a pusztá- danom, czéhbeli tolvajok, bevallják, hogy roszmetszést tett. Minthogy azonban, szerszáma ban !" Makacsul koplalt tehát. A lelkész el- szul cselekeíznek, de másrészt azt állitják, hogy
nagyon életlen levén, csak felületesen sért- lenvetéseire ezt viszonozta : „Inkább kell hibájok nem nagyobb sok más emberénél, mint p.
hette meg magát: fejét oly erősen verte a engedni Istennek, hogysem az embereknek." a csalárd vagyonbukotténál. A lapokat, különövaskemencze felső párkányához, hogy azon Utolsó nap, halála elött egy két órával, vi- sen a törvényszéki tárgyalásokat nagy figyelemmel olvassák s általok meggyőződnek, hogy a
tizennégy, egész a csontig ható zúzás tá- zet kért, de csak azért vette szájába, hogy társaság minden rétegében vannak gazemberek, a
madt. Ezután neki szaladt vele a börtönajtó égetö szomját némileg enyhítse, azonban hogy, a mi őket illeti, nem bűnösebbek szomszé.
kiálló sarokvasának, hogy rajta fülét egé- nem nyelte le, hanem ismét kiköpte.
daiknál.
Guery által 9000 öngyilkosságról tett
szen szétzúzta. Vérben fetrengve eszméletleMiután logikai gondolkozásra képtelenek,
nül találták, és miután magához tért, elbe- összeállításokból kitünik :
elméjök szabályt és kivételt összezavar. Szenvedészélte, hogy mindezt teljes öntudattal csele1) Hogy az ifju és agg kor hajlandóbb lyeik vakságában nem tudják megkülönböztetni a
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becsületes életet azonkivételes esetektől, mik a tör- | goznak," ha csak a társaság valamely tagja nem ' legveszélyesb vállalalatokra, melyikben van a legnagyobb ;;«-i7Psa<5nr
ügyesség, melyik
bir 1—>xkk
legtöbb pénzt
vényszék szine előtt tárgyaltatnak. Hogy erkölcsi j mutatja be s nem ajánlja öket. Ha csak kerülhe- ™atr™kk
n.plvii- v,:«
„x„_t
természetűk titkaiba behatolhassak,jobbadán mind tik, szövetségükbe nem fogadnak be uj tagokat, összehalmozni, stb. stb.
„Egy napon igy szólt hozzám egy tolvaj"
megszereztem azon dalokat, miket énekelni szók- kik rendesen ujonczok s a munka nagyobb részét
tak. E dalok átalános jellemét nehéz meghatá- j az ő vállaikra háritják. — Az ily társulatok föl- beszéli egy rendőr, — „uram, ha ezek a bandák
rozni. Dicsőitik a bünt, álfénynyel vonják azt kö- j oszlása sokfélekép történik. Sokszor a tolvajok mernék, hirdetések által hivnak ki egymást a larül, csalóka boldogságot vesztegetnek rá s szünet ! egymást árulják el a rendőrségnél; vagy pedig pokban. Ép oly elkeseredett versenyben vannak
nélkül magasztalják vállalataik bietos eredmé- összevesznek a prédán. Vannak egyes bandák, egymás ellen, mint a kalmárok, mert az élet
drága, nagyon drága uram, mint nagy
nyét. Szinte vigasztaló jelenség, hogy
előképünk Bob Lautern mondá!"
az ily dalok leginkább csak vén bűnösök
Mint a társaság minden osztályászájában hangzanak, s hogy lassankint
ban, ugy a tolvajok között is van —
egészen kimennek divatból. A fiatal tolvaaristokratia. A „betörőt" például megjok inkább az érzékeny nótákat választveti az illatos zsebmetsző, izlése jobb,
ják, mint p. 0., a következőt : „A kedétvágyát finomabb eledelek elégítik ki,
ves Anikó,"
vagy : „Azért hagytad
•
s szomját inkább oltja pezsgővel, mint
cserbe őtet, mert hogy szegény fiu volt?"
aleval.
— „A kis Nelli," sok ideig volt népszerü közöttük. Ki tudja, vajjon e sentiAnélkül, hogy e faj kaszt-különbsémentalis eszmeirányban haladás nem
gét vizsgálgassuk, vagy családfáját tafolyt-e be azon tényre, hogy az 1860 nulmányozzuk, f o g l a l k o z z u n k egy
ban elitélt 836 betörési s lakat-lecsaperczre a sokat emlegetett „garotterekvaritási tolvajlások közül, csak nyolcz
kel," kik váratlanul uj kiadásban jej á r t erőszakossággal!
lentek meg, mert azt hivek már, hogy a
jóságos
György király alatt az utolsó
A tolvajnők többnyire vonószerpéldányt is nem be-, de felkötötték, s
számot használnak lopásaiknál és féhogy egyedül csak hirben élnek még.
nyes nappal boltokban vagy irodákban
Garotter magyarul, ha ugy akarják
„működni" nem szokásuk. Mindig hűönök : letorkoló, a leggyávább s egyutBéges társa a tolvaj nő azon férfiunak,
tal a legkegyetlenebb faja Proudhon
kivel él s kivel egy mesterséget űz. A
ezen socialistikus elve vallóinak, mely
tolvajnő büszke arra, ha kedvese drágaszerint „La propriete c'est le vol," (a
kövekkel ékesítheti m a g á t , s ha sok
vagyon, lopás) .Két évvel ezelőtt támadpénzt csörögtethet zsebében s őt bőségtak föl ezek halottaikból, hogy annál
ben hagyja élni, mig maga rongyokban
szaporábban lássanak a munkához. Az
jár. A tolvajnő sokat iszik, különösen
óriás London eleinte megdöbbent; alig
ha nincs gyermeke, de csak is társáesteledett be, a megtámadtatások egyval iszik — mi az efféle asszonyok előtt
mást érték; még az öreg Pamot (Palbecsületbeli dolog. H a börtönben ül, a
merstont) sem kímélték meg, kit, midőn
nő maga gondoskodik saját szükségeiről
az alsóház üléséről, mint már sokszor,
a ha a kiállott büntetés után ismét kigyalog ment haza, torkon ragadtak, fojkerül, örömére szolgál, választottjának
togattak, leteritettek, fosztogattak s eszazon pénzösszeget átadhatni, mit annak
mélet nélkül a kövezeten ott hagyák,
fogsága alatt megtakaritott. Sokszor
mig két policemen föl nem karolá a vén
összevesznek egymással, de csakhamar
sast, hogy palotájába vigye. — A renkibékülnek ismét; ha azonban a felek
Az Apatfy-akna Rónaszéken. (Lásd „ATisza bölcsője" czimü czikket.)
dőrség minden erőfeszítése mellett sem
egyikét hosszas börtönre való elitéltevolt képes gátot vetni a bajnak, s evtés éri, a másik azonnal uj szövetségre
lép. Az asszonyok nagy hasznára vannak a fér- melyeket „kormos arczuaknak" neveznek. Ez elne- vel sokat, igen sokat mondtunk, ha a londoni
fiaknak, kiknek zsákmányait ügyesen juttatják az vezés onnan ered, mivel a másodrangu tolvajok, policziáról szólunk. — A garotterek harmad
orgazda kezeibe. Betöréseknél a nő jobbkeze a s e társaság olyanokból áll, kik arczukat kirán- magukkal járnak, mig a negyedik a legközetolvajnak s ő náluk vannak az ily munkára szük- dulásaiknál bekormozzák. Az első rendű tolvajok lebbi sarkon leselkedik, hogy idejekorán jelt
séges eszközök, a házakba azonban sohasem lép- csak ritka esetben nyulnak e szerhez, ha t. i. adjon, ha veszély közelit. — Az egyik az áldozat
nek be; kivül maradnak és őrt állanak; ez okból nagy pénzösszeg vagy drága asztali edény forog előtt megy, a két másik mögötte. Ki legközelebb
nevezik őket „ hollókvan a kiszemelt „vadnak." Éjjeli fölfedezések
hoz," annak neve a „rut
körül megfizethetlenek,
j^f*férfiu;" ez a sajátképeni
letorkoló, mig a harmamiután a rendőrség
figyel_iS:fJ "
dik a fosztogató. A gamét kevésbbé vonják marotter egy merész szögukra, mint a férfiak, kik
^
késsel áldozatának nyaáltal ez idő szerint sok• kába ugrik, magához öleli
kal sűrűbben alkalmazvas karjaival, kihegyesitatnak a lopásra s orgaztett könyökét gégéjére
daságra, mint ezelőtt.
szorítja, s ezen műtétellel
A „czéhbeli" tolvacsak akkor hagy fel, mijok nagy utazók, különödőn a megtámadott eszsen a zsebmetszők, kik
méletét veszti. Óra s óraszünet nélkül, éjjel-napláncz, pénz, ékszer stb.
pal talpon vannak. Minezalatt már a másik zsedenütt lehet látni őket :
bében van, s mielőtt a
egésa éven át járnak kelkifosztogatott magához
nek a Dover és Newyork
tért volna még, a három
közötti posta-gőzösökön;
legénynek természetesen
mint touristák a Killarhült a helye. Az ily openey-tavakat
látogatják
ratiók minden este 4—
meg, és mutatkoznak a
5-ör fordultak elő, még
nagy kereskedelmi váropedig L o n d o n legnasok börzéin is; nyomról
gyobb téréin és utczáin.
nyomra ismerik a liverDe a közrémüléa csak röpooli rakhelyeket s Páris
vid ideig tartott. John
utczáin, született párisiak
Bull kezdett beleunni a
gyanánt viselik magukat.
dologba, haragra lobbant,
Tavaszszal a szárazföldre mennek 8 mindaddig
— és az ő haragja nagy!
zsákmányolják ki azt,
— maga vette kezébe a
mig a lóversenyek és vávédelem ügyét, és az fésárok ideje visszahívja
nyesen sikerült. — Rövid
öket Angolországba; ez
idő alatt tömegesen árulaz ő legdusabb, legjöveták a czélszerünél czélA gr. Teleki-t salad sírboltja Szilákon.!
delmezőbb idényök; legszerübb fegyvereket, buinkább azonban a királyi kirándulások birják tet- szóban. Arczukra Jilyenkor fekete cropet (lágy zogányokat, ólmos botokat, revolvereket, tőrös
Biósoket; a királynőt m i n d e n u t a z á s á b a n £ ü s é
pamut-szövetet) vonnak, fegyverrel látják el ma- késeket, stb. stb.
sen követik. Ha a lóversenyek s vásárok elmultak, gukat , alkalmilag erőszakoskodnak is; s csak
öreg, fiatal, férfi, nő e védeszközök nélkül
a királyság legkiválóbb városaiba szélednek el, s azon esetre gyilkolnak, ha máskép czélt nem ér- ki sem ment az utczára, s az első garotter, ki
a közelgő télre bandákká szervezik magukat. Ha hetnek. Minden tolvaj-testületnek van „esprit- szétzúzott koponyával fetrengett vérében, riasztó
futtatásokra vagy sokadalmakra mennek, a szere- de-corps"-ja, összetartási szelleme. Heves félté- példa gyanánt szolgált társainak; alábbhagytak,
peket egymás kozott kiosztják s a találkozás he- kenység s versengés sokszor támad közöttük, s e perczben csak elvétve hallani valamit rólok.
E körülmény sok, hol tréfás, hol szomoru
lyét előre meghatározzák. Idegenekkel nem „dol- melyikök képes a legmerészebb támadásokra, a
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félreértésekre adott alkalmat. Piccadilli egyik
utczájában két sötét alak jelent meg. Az egyik
fölhúzza pisztolyát, a másik perczegteti revolverének sárkányát, óvatosan közelednek egymáshoz
azon erős hiedelemben, hogy garotterrel lesz dolguk. A lámpa alatt találkoznak. — „Hah gazember!" hangzott egyszerre mindkettőjük ajkairól.
„Mintha ismerném e hangot" folytaták magukban. „Mr. Brammy!" „Mr. Plombelly!"— Békés
Cívisek, régi ismerősök valának. — Egy gazdag
téglaégető azonban elég szerencsétlen volt, tulságos elővigyázatból egy jámbor kocsist, ki becsipett fővel szédelgett feléje, keresztül lőni.
_
Dr. Tőkés.

Szirák és az ottani sírbolt.
Szirák régi magyar és tót falu Nógrádmegyében, mintegy 1100—1200 lakossal, kiknek nagyobb
része ágostai hitvallásu. Régenten Serach, később
Zirak-n&í is neveztetett.
Hajdani lakosai tiszta magyarok voltak, de
a török és tatár pusztitások alkalmával e helység
is földulatott, s lakosai részint leölettek, részint
elszéledtek, s az egész helyrég pusztán maradt.
Utánok ide tótok telepedtek le e megye felsőbb
részeiből és Zólyomvármegyéből.
Nevezetes volt régenten a Jeruzsálemi Keresztelő szent János jövevények és zarándokok
jeles rendjéről, (Ordo Hospitaliorum seu Cruciferorum Sancti Joannia Hyerosolimitani) kiknek
itt nagy zárdájuk volt, de hogy mikor és mi módon enyészett az el a szerzettel együtt, azt bizonyosan tudni nem lehet, sőt a multak fátyola anynyira eltakarja, hogy régibb tudós Íróink még a
helyét sem tudták meghatározni.
Hihetőleg még a mohácsi vész előtt oszlott
fel e rend, mert történetíróink állitása szerint
azon ütközetben e rendből egy sem volt jelen.
A reformatio terjedtével Szirákon is csakhamar kezdetét vette a protestantismus, s 1647-ben
már az ágostai vallásuaknak itt egyházuk és papjuk is volt. Az észak felé egy órányira eső Bér
helység, és nyugatra Vanyartz helység ev. hivei
ie Szirákhoz voltak affiliálva.
1788-ik évben a régi templom elhányatott és
ugyanazon emelt helyen uj épittetett, ekkor az
ásatásoknál egy másfél lábnyi régi kőfaragványra
találtak, melyen egy ember feje és vállai láthatók;
ez emlékezetül az uj templom falába rakatott.
Jelenleg pedig Szirák kiválóan a gróf Teleki
család lakhelyéről ea családi sírboltjáról ismeretes országszerte. Ide kisérte el 1861 ben a haza,
gróf Teleki Lászlónak hült tetemeit.
A templomtól mintegy 200 lépésnyi távolságra észak felé van a képünkön látható csinos
családi sírbolt, hol már a Teleki csaiád több feledhetlen jeles tagjának tetemei porlanak.
A sírbolt belsejében levő márvány emléktábláról megértjük, hogy e sírboltot néhai gróf Teleki József kir. kamarás neje állitotta 1784-ben,
és legelőször édes anyját temették ide. — Ez emlékkő verseit érdekesnek véljük ideje gyezni :
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Az itteni urasági kastély az uradalommal
együtt hajdan a királyfalvi Roth család birtoka
volt, melynek utolsó férfi tagja Roth Tamás épitette e diszes uri hajlékot 1728-dik évben; s miután (mint fennebb is láttuk a sirversben) ennek
Wattay Borbálától származott egyetlen leányát
gróf Teleki József vette nőül. Igy jutott e birtok
a mai tulajdonosokra. Ennek emlékéül még máig
is állanak a kastély homlokzatán az épitő által
oda illesztett s az évszámot magukban rejtő chronostichon sorok, melyek igy hangzanak :
„Chrlsto aVXILIante !

ThoMas Róth a KIráLyfaLVa, Barbaráé
Wattay a Wattá, propter rVInas Igne fadtas,
BeLLo, BrVCho, Pesté obstantlbus, HaeC
Slbl, sVaeqVe PosterltatI
EXstrVVnt Hospltla!"

E kastély már a Teleki család több jeles tagjának volt kedves mulató helye, midőn az illetőknek terhes kötelességeik engedték, e csendes és
regényes helyre vonultak többnyire, hogy a haza
szolgálatában tett fáradalmaikat kipihenve, azt
ujabb erővel folytathassák. Adja az ég, hogy e
régi, igaz magyar és nagy érdemekben tündöklő
család ezentul is sok Telekit mutathasson be a
magyar Jiazának !
Z. Q.

A Drágffyak igazi czimere.

alaku; a vért udvara, melyet arany szegély kerit be, kék szinü, ennek közepén függőlegesen
(perpendiculariter) mintegy felhajitva ércznyil
áll, hegyével a vért felső részének szegélyét
érintve; az udvar alján pedig arany félhold van,
hegyes szarvaival fölfelé fordítva és közepén egy
keskeny vonal által mintegy meghasitva, a hold
fölött álló nyil pedig mintegy horgonyt képez, (a
diploma szavai szerint : sagitta eupra lunam
emissa recte exstans anchorae figurám efficit.)
Az udvar közepén a nyilnak mindkét oldalán innen onnan két arany csillag ragyog. És ezek a
vért belsejében. A vértet pedig szárnyas, négylábú, gyík alaku és szinü két sárkány öleli körül,
nyakaik a vért fölött egymással összeceavarva;
mindenik saját háta fölé fordítva fejét, szájából
mintegy lángot okádik, első lábaikkal a vért felső
szegélyébe, ugy hátulsó lábaik egyikével a vért
oldalába kapaszkodva. (Tehát nem kifelé forditott
lábakkal!) Farkaik pedig a vért alatt egymással
egybefonva, mindenike visszafordul a sárkány saját háta felé. A vért fölött a sárkányok fejei közöl sisak emelkedik, és ennek tetején kiterjesztett
fekete sasszárny lebeg.
Ime, ez az igazi és kétségtelenül hiteles czimere a Drágffyaknak.
Nagy Iván.

Egyveleg.

— (Némely állat gyorsasága.) A sas egy
A Vas. Ujság legutóbbi (15) számában P. percz alatt 5(526 lábnyit repül, mi egy óra alatt
Szathmáry Károly a Drágffy család czimerét 14 mérföld és 360 lábat tesz ki, és minden más
rajzban közölni azért látta helyén; „mert — ugy- nagyobb madár képes 2 nap alatt 250 mérföldnyi
mond — a Nagy^ Ivánféle gyüjtemény — hthe- távolságot megtenni. — A fecskék közöl nagyon
töleg valami pecsét után — hibásan közli.'1 Ő pe- sok hihetetlen távolságra repül, igy például nédig a közlöttet az erdődi várpalota faláról szemé- melyek tőlünk Borneo, Sumatra, Java stb. szigelyesen rajzolta. E vár egykor a Drágffyak sajátja tekre, honnét tavaszszal ismét visszarepülnek hozzánk. — I I . Henrik franczia király Fontainebleau
levén, a czimer hitelessége kétségtelen!
Igen örülök az efféle figyelemnek, mert csak mellett sólyomvadászatot tartott, mely alkaigy hozhatók helyre, az akár általam, akár a má- lommal egy sólyom elrepült és másnap (24 óra
sok által elkövetett tévedések. Azonban épen mulva) Málta szigetén fogták el. A kiszámitás
ezért P. Szathmáry figyelmeztetésére és közlé- szerint tehát ezen rövid idő alatt 270 mérföldet
sére nézve szükségesnek tartom megjegyezni a repült, és így egy óra alatt 12'/2 német mérföldet
tett meg.
következőket :
A leggyorsabb hal nem képes egy nap alatt
1. Hogy, nem azért lenne a P. Szathmáry
által közlött czimer hitelessége kétségtelen, mivel félmérföldnél tovább uszni, és épen ezen tapasza Drágffyak egykori várfaláról vétetett, mivel e talat igazolja, miért vonjuk kétségbe a heringekvár még régebben vagy későbben más uré ia le- nek évenkinti csapatos leuszását az északi jegeshetvén, a felirás nélküli czimer más családot (a tengertől az Üceán legdélibb részeibe.
A csiga — melynek haladása példabeszéddé
vár előbbi, vagy későbbi birtokosát) is illethette volna; de kétségtelen (abban, t. i. hogy a vált — 5 percz alatt egy és féllábnyi távolságot
Drágffyaké) e czimer azért, mert az általam, ille- tesz, egy német mérföldet tehát 53 nap alatt. —
tőleg előttem már Wagner által 1802-ben köz- A hangya 1% lábnyi távolságot majdnem ugyanlötthöz lényegesen hasonlit. Ezen Wagner-féle annyi másodpercz alatt tesz meg. — A teve egy
Drágffy czimer pedig — mint könyvemben is nap alatt 12 —15 mérföldet tesz a déli homokmeg van irva — Drágffy Bertalannak 1497. évi pusztákon.
pecsété után készült, de valószinüleg vagy roszul
A jó fajta lovakról csakugyan elmondhatjuk,
vésett, vagy régisége miatt már igen megkopott hogy oly gyorsak, mint a szél; mert nem ritkaság,
pecsétnyomat után; a miért is a félhold és fölé hogy angol lovak lefuttatás alkalmával egy máhelyezett nyil együttesen horgonynak nézetett, és sodpercz alatt 88 angol lábnyi tért futnak, mig
nézethetett annálinkább, mivel az eredeti diploma ellenben a szélnek nagy ereje legyen, hogy ugyanszavai szerint is némileg ezen két tárgy együvé azon időben ugyanazon távolságot megtegye.
helyezve, horgonyalakot mutat, mint alább látni Egy angol lefuttatás alkalmával, melyben Ham„Állj meg itt utazó, s szökj még jó előre
fogjuk. r
bletonian nevű angol ló 16-szor lett pályanyertes,
Léted ÍÖ czéljához, tekintvén e kőre,
8
percz alatt 5 angol mérföldet, azaz 25,635 láb2.
Én
munkámban
a
Drágffy
családnál
főforItt nyugszik, mig felkel, AVattay Borbára,
rás gyanánt idézem Wagner munkáját, és a czi- nyi távolságra futott, vagyis 2000 lábbal^ meszAz élet urának serkentő szavára.
Á. B.
mert is onnan vettem. Nem én közlöm tehát hibá- szebb egy német mérföldnél.
A kit kegyes, jámbor s csendes természete,
san, hanem elődöm. (Lásd Wagner. Collect. ge— {Férgek ellen.) Az amerikai ős lakók, hogy
A jót mérni tudó jókkal becsültete.
neal. histor. dec. III. fig. 3.) a honnan én csak a férgektől meneküljenek, testöket némi nehéz
Jó magyar asszony volt, s más népektől nem kért
Kölcsön czifra vétket, ős jó erkölcsinkért.
átvettem.
szagú kenőcsökkel mázolják be; innét ama kelleEzer hétszáz nyolczvan négynek folyásában
3. Meg kell jegyeznem, hogy ámbár a P. metlen illat, melyet jártokban keltökben maTizenhetedik nap volt Mindszent havában
Szathmáry K. által közlött czimer annyiban jobb guk körül terjesztenek, s melyet sok utas a test
Midőn holta után Róth Tamás férjének
az eddig ismerteknél, a mennyiben nem horgonyt kiüárolgásának hisz. Ki csodálja tehát, ha üldöHuszonnyolcz hónappal, lőn vége éltének.
mutat, hanem félholdat és fölötte nyilat, mégis zéskor a menekvő vagy lappangó szerencsétleneEzen kő-sir által fennhagyni kivánja
valódilag az sem Jd, és nem is teljes. Nem jó pedig ket a spanyol vérebek oly hamar és könnyen föltaJó emlékezetetét Johanna leánya,
a sárkányok hátra kiferditett lábainál fogva, és lálták ? — A rómaiak is ismertek bizonyos oly
Ki mint gróf Teleki József élte párja
nem egész, a czimertani szinek és a vért fölötti szagot, mely előtt a legvérengzőbb vadak is megIde legelsőbben édes anyját zárja.
alakzat hiánya miatt.
hunyászkodtak. Igy Vitellius uralma alatt bizoZárja, de koránt sem zárja azt egészen,
Nekem négy év előtt volt szerencsém a báró nyos Marius magát megtestesült i^tenDek hirdetNem vevén a halál erőt a főbb részen.
Mednyánszby-ak — kik a Drágffyaknak leányági vén, midőn oroszlánok közé vettetett, mindany.
Ezt tartsd meg utazó, s hogy örökké jól élj !
utódai — levéltárából bélteki Drágffy György és nyian hátráltak előtte, mert teste hasonló kenőcs- "
Nem a halálodtól, hanem a bűntől félj!"
János részére II. Ulászló kir. által Budán 1507. csel vala bemázolva. Miként Tacitus emliti, már
Ugyan-e márványtábla aljában még e latin virágvasárnapján kiadott bárósági oklevelet ere- 8000 hivő társa volt; s ha egy lictor véletlen feBorok állanak :
detben láthatni, és az abban festett (egyedül leg- jét le nem csapja, ki tudja mennyire terjedt volna
hitelesebb) czimernek teljes hűségű másolatát egy rajongása ?!
„Matronae Generis Nobilitate
értekezésemhez Rohn rajzoló és kőmetsző által
Morumque Mansvetudine Spectatissimae
— (A tenger apadása.) Svédország tudósai
Barbaráé Wattay de Felső Wattá,
eszközöltetni, mely azonban más nehány rajz el- meg vannak győződve, hogy az északi tenger
Thomae Róth de Királyfalva Viduae,
késése miatt még csak ezentul fog az akadémia évröl-évre apad; mert eddig is mintegy 44 — 46
Matris suae Pientissimae ossa,
egyik közlönyében megjelenni, és ennek alapján hüvelykkel szállt alább a tenger. Ha ez apály
üniea eius illia Johanna,
családtörténeti munkám pótlékában is majd a té- ezelőtt ie ily fokozatosan haladt, 2000 év előtt
Josephi S. ü, J . Comitis Teleki' de Szék
vedés e szerint kiigazittatni. Ezen leghitelesebb vagy az egész ország viz alatt volt, vagy legmaUxor,
adat
szerint pedig a Drágffyak czimere az okle- gasabb hegyei is apró szigetekként tüntek föl.
Hoc Sepulchro
vélnek
magyarra forditott szavaival következő : Mint Calm fölszámitá : ha ez apály rendszeresen,
L. M. C. Condidit,
t. i. háromszögű vért, melynek feleő részén két halad, 4 ezer év mulva a Balti tenger kiszárad.
A. R. S. MDCCLXXXIV
csonka szeglete van, alsó része pedig domború
Vixit An. LXIV."

Egyház és iskola.
** (Gyászmise Széchenyiért.) A puszta-monostori lelkes közbirtokosság, gr. Széchenyi István halála napján annak emlékére ünnepélyes,
énekes gyászmisét tartatott. A ravatalt a közbirtokosság több tagja gyászruhában fáklyákkal állotta körül.
** (A nagybányai helv. hitv. egyházmegye)
mart. 30. és 31-én tartotta Remetemezön Újfalusi
Miklós segédgondnoknál gyülését, melyben a papi
árvák és özvegyek gyámsegélyezésére, egyházmegyei könyvtárra, a szatmári prot. nőnövelde gyámolitására, s a magyar irodalom pártolására nézve
is üdvös határozatok hozattak, nevezetesen: mindenik lelkész tartozik évenkint az egyházmegye
gyámintézeti pénztárába befizetni 6—6 ftot, minden első rendű egyház 5 ftot, másod osztályu
egyház 2 ft. 50 krt, harmad osztályu 1 ft. 50 krt;
mindenik lelkész tartozik az egyházmegyei könyvtár részére adni évenkint egy-egy ftot és jeles
magyar könyveket; az egyházmegye az irodalmi
egylet számára 100 ftot; mindenik ujonan megválasztandó lelkész félévi jövedelmét tartozik átadni a papi árváknak és özvegyeknek. A szatmári
prot. nőnövelde gyámolitására segélyt gyűjteni
az egyházakban, küldöttségek vannak kinevezve.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
«* (Az uj váltófokozat) legujabb rendelet
ezerint április 15-kétól fogva lép érvénybe, mely
naptól fogva német és olasz váltók lesznek kaphatók. A régi váltók, valamint a magán váltók, ha
bélyegezve vannak s a törvény igényeinek meg
fognak felelni, az illető hivatalokban julius 15-ig
uj váltókkal cserélendők föl.
J< (A magyar borok) a külföld előtt naponkint mennyivel nagyobb-nagyobb elismerést vívnak ki, mutatják azon gyakori megrendések és
szállitások, melyek hazánkból a föld különböző részeibe most napirenden vannak. Ujabb örvendetes
hir e tekintetben, hogy. a legközelebbi napokban
Scheiner itteni bizományos házhoz ismét nagyobbezerü megrendelés érkezett Uruguay fővárosából,
Montevideo-bó\, melyben az emlitett házat a következő szállitmány küldésére szólítják föl: 400
négy akós hordó veresbor; 100 két akós hordó
veres ó bor; 20 két akós hordó fehér bor; külön
külön 12 palaczkot tartalmazó 500 láda különböző
bor, közötte tokaji és ménesi. Semmi kétség sincs
már a fölött, hogy a magyar borok az ut nehézségeivel megküzd ének, s kivitelre érdemesek; továbbá, hogy a hol megizlelik, meg is fogják azokat kedvelni. Ü3 erre nézve szükséges, hogy a
szállítók, eredeti romlatlan minőségben küldjók
ki, hogy a még most csak mutatóul szolgáló borok jó tulajdonságaik által figyelmet ébreszthessenek , s nehogy hamisitott árúk az egésznek hitelét elrontsák. Ez egyébiránt a szalutoknak
nemcsak becsületbeli kötelessége, hanem közvetlen anyagi érdekökben is áll, ha szállítmányaikkal
biztos és tartós nyereségre óhajtanak szert tenni.
x* (A soproni kereskeskedelmi kamara) szinr
ten beküldötte véleményét a vámegylethez való
csatlakozás ügyében. A kamara a kormány-előterjesztést „magában véve" egészen alkalmasnak
tartja arra nézve, hogy az ausztriai termények
más országokba való behozatalát könnyítse, és
hogy ezen termények részére uj piaczokat szerezzen ; csupán a czukor- és szeszgyártás lenne nagy
fokban veszélyeztetve a vámegylethez való csatlakozás által, miért is a magyar kereskedelmi kamara álláspontjáról a vámegylethez való csatlakozást jóváhagyja ugyan, mindazonáltal azt
hiszi, hogy a czukor- és szeszgyártás számára
mérsékelt, de megvédésre alkalmas vámtétel
lenne kikötendő.

Közintézetek, egyletek.
,* (^ maffyar tudományos akadémiának)e hó
11-én kettős ülése volt : először összes, azután a
bölcseleti, törvénytudományi s történemi osztály
ülése.- Az összes ülés főtárgyát azon pályamunkák bemutatása tette, melyefenek beküldési határideje a mult hó utolsó napján telt le, a melyekről
bővebben emlitést teszünk. — Továbbá fölolvastatott a statistikai bizottság jelentése a m.k. helytartótanács által használat végett az akadémiának
megküldött kimutatásról, melyben Magyarország
évi termése van összeállitva. A statistikai bizottság e munkálatot oly tökéletlennek találta* mely-
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nek se tudományos, se hivatalos hasznát venni nagyon rendén is van. íly árjegyzéklap a mi kenem lehet. A kimutatás hiányai a helytartótanács zünk közé is került, de benne egy pár igen külöelé fognak terjesztetni. — A titoknok fölolvasta nös tételre találtunk. Az idő szerint fizetett horVámbéry Armin lev. tagnnk Teheránból irt leve- dárnak munkabére egy órára 25 krban van meglét, melyben veszélyes utja kalandjairól s kuta- állapitva ; annál felötlőbb a mi később követketásai eddigi eredményéről szól. s egyuttal irja, zik, hogy t. i. a megbízással elküldött hordár, ha
hogy a tavaszra hazánkba visszatér. — Balog Sá- az illető helyen feleletért várakozik, negyedóránmuel 1. tag az akadémia tőkéjét két aranynyal kint 10 krt, s igy egy órára 40 krt követelhet.
gyarapitotta. — Az osztályülésben Purgstaller Sajátszerű észjárás kell annak kitalálásához, hogy
József r. tag értekezett Hegel felekezetének meg- a ki dolgozva 25 krt érdemel meg, miért kapjon
hasonlásáról. Ezután fölolvasá a titoknok Horváth majdnem kétszer annyit, ha vár és igy pihen f A
Czirill r. tag véleményét, Emericzy Géza tanár hordárintézetnek saját hitelét emelné, ha e kü„Hegel dialektikai módszere" czimü értekezésé- lönös számadással nem kívánna tovább terhelni
ről, mely az ,.Értesítő"-ben m?g fog jelenni. — a közönséget.
Hunfalvy János lev. tag beadja Rochlicz Béla
„* {Az államvasut-társulat igazgatósága) —
hazánkfia ajándékait, ki l l évet töltött Ausztrá- mint a bécsi hivatalos lap közli — e vasut minliában. Az ajándékok 31 fényképből s egy sinai den kezelési hivatalnokához kibocsátványt intényelven nyomtatott uj testamentomból állanak. zett, mely szerint a Magyarországba czimzett
A fényképek jobbadán ausztráliai, különösen mel- teherszállítmányok, valamint a fel-, ugy a lerabournei helyeket ábrázolnak.
kodásnál is gondos vizsgálat alá veendők, hogy
''* (A magyar tudományos akadémia pályá- Magyarországba ne csempésztethessenek be fegyzatai.) A m<>lt hónap utolsó napja az akadémia- j verek, mint ez a kereskedelmi és népgazdászati
nál tizenegy rendbeli pályázatnak volt határnapja. miniszterium egy átirata szerint már ismételve
Közülök háromra, u. m. a földtan alapvonalait megtörtént volna. Ha valamely szállitmány gyatartalmazó kézikönyvre, a növényzeti földrajz nusnak tünik fel, a legközelebbi hatósághoz azonkézikönyvérf, s a közönséges életre alkalmazott nal jelentés teendő.
vegytan kézikönyvére nem érkezett be pálya•f (A pest-losonczi vaspálya) földmunkálatai
munka; a többi nyolcz jutalomtételre, ellenben kedvező sikerrel haladnak. A pesti pályafő szákövetkező pályamunkák lőnek bemutatva az ápr. mára szükséges 26,000 köb-ölnyi földtömegből
11-én tartott akadémiai összes ülésnek : I. „M. már csak 5000 köb-öl van hátra. A Gödöllő és
Annaeus Lucanus Pharsaliájának tartalom- és és Hatvan közötti 4 és fél mérföldnyi hosszu
alakhű fordítása." Kilencz pályázó. — II. „A vonalat is egész hosszában építik, s több helyt
füvészet alapvonalai, a művelt osztályok szüksé- egészen be van végezve, valamint a hatvani állogeihez alkalmazva." Öt pályázó. — I I I . „A fes- máshely is. A hidak is már részint épülnek, rétészet egyetemes története." Egy pályázó. — IV. szint most hordják a hozzájok szükséges fakész„A bölcsészeti erkölcstan kézikönyve." Egy pá- letet, melyre nézve a szerződések már meg vanlyázó. — V. „Az állati élettan (physiologia) nak kötve. Szóval, a 16 és egyharmad mérföldnyi
alapvonalait tartalmazó kézikönyv, különös te- pest-salgó tarjáni vonal földmunkálatai nem egékintettel az emberre." Egy pályázó. — VI. „A szen négy mérföld kivételével, befejeztetésökhöz
római irodalom története." Egy pályázó. — VII. közelednek.
„Görög állam régiségek kézikönyve." Egy pá•/ (Az alföldi vasut kiépítésére) angol tőkelyamű; a szerző nevével. — VIII. „Fejtessenek pénzesek vállalkoztak. A központi bizottságból
ki azon elvek, melyek uj szólásmódok alkotásánál gr. Károlyi Sándor és Hollán Ernő voltak kiszem előtt tartandók, s mutattassék ki számos küldve velök értekezni, a kik e czélból Bécsbe
példákban, mily káros befolyással volt és van, az utazva, az egyezséget csakugyan létrehozták, s
elvek mellőzése miatt, nyelvbeli előadásunkra az igy e vasut most már biztosítottnak tekinthető.
idegen nyelvek han ag vagy szolgai utánzása a Az egész, nagyvárad-fiumei vonal költsége 90
nyelvújítás diadala óta." Egy pályázó. — A beér- millió forintra van vetve.
kezett művek pályázásra bocsáttattak, a VII. szám
alattinak kivételével, melyet szerzője, megnevezM ujság?
vén magát, önmaga rekesztett ki a pályázásból;
!
a jeligés levelek az akadémia és a m. elnök gróf
* (Földtehermentesitési kötvények kisorsoDessewffy Emil pecsétéivel borítékba zárva a le- lási.) A budai, kassai, nagyváradi,pozsonyi,sopvéltárba adattak; s maguk a pályaművek megbí- roni és temesvári földtehermentesitési kötelezvérál tatás végett az illető osztályokhoz tétettek nyek 14-dik nyilvános kisorsolása e hó 29. és
át. A jutalom a legközelebbi nagy-gyülés alkal- 30-dikán reggeli 8 órától fogva Budán, a magyarmával adatik ki.
országi földtehermentesitési pénzalap kir. igazga* s (Szent-József-egyletet) akarnak alakitani tóságának helyiségében fog történni.
** (Magyar szinészek 0-Budán.) E hó 17-én
Pesten, a hg.-primás ő eminentiája jóváhagyása
mellett. Az ügy élén Sujánszky Antal, józsef- Ó-Budán, hol már 30 év óta nem volt magyar
szintársulat, Keszi szinigazgató társulata szándévárosi plébános áll.
^ '^ (Az egyetemi könyvtár rendezése) az egye- kozik előadásokat rendezni. Hir szerint a társulat
temi ifjuság folyamodványára a m. k. helytartó- tagjai közt egy pár a népszínházból ismeretes szitanács rendelete folytán nemsokára be fog követ- nész is lenne. A társulat biztosárára bérletet nyikezni. A személyzetet szaporitani fogják, s a tottak, s a mint mondják, elég kedvező sikerrel.
** (Ungvártt egy uj vidéki lap) van keletkehelyiség és idő is czélszerübben, s a kor igényeizőben, melyet nem tudni mi czélból, Nehrebeczky
nek megfelelőbben lesz beosztva.
** (A békésmegyei gazdasági Egyesület) fo- György szándékozik kiadni, s dolgozótársai, hir
lyó ápr. 18-án délelőtt 9 órakor igazgató-választ- szerint az irodalom terén teljesen ismeretlen egyémányi gyülést tartand B.-Csabán a kaszinói te- niségek lennének. Ungvárnak már hosszabb idő
remben. E gyűléssel a jelen választmány és óta van egy életrevaló közlönye, a „Felvidék,"
tisztviselők három éves működésüket fejezik be, mely a környék érdekeit is hiven képviseli, s mint
s meghatározzák a tisztújitó közgyülés idejét. A ilyen, a vidék pártolására teljesen érdemes. —
tanácskozás tárgyai fontosak és sokoldalulak le- Igy mellette a keletkező uj közlönynek előre is
endnek, — miért is az igazgató-választmányi ta- nem nagy jövőt jósolhatunk. Azért mig egy részről a támadó uj lapot a vidék érdekeire nézve telgok teljes számu megjelenése bizton várható.
•• (A kolozsvári lovaregylet) márt. 31-én tar- jesen fölöslegesnek tartjuk : másrészt sajnálnók,
totta évi közgyülését, mely az egyleti választ- ha meggondolatlan versengés miatt a közönség
mányt ujból alakitá. Az ivadékverseny föltételein megosztása által Ungvár és környéke helyi közkivül még két más ivadékverseny van inditvá- löny nélkül maradna.
— (Nyilvános hála.) Spissich-Csontos Terényozva, melyekre azonban csak Erdélyben ellett
lovak pályáznatnak. Az egyik 1867-re, gr. Beth- zia asszonyság ő ngának. A Vasárnapi Ujság
len Sándor, — a második 1868-ra, Tisza László szerkesztőségének szives közbejöttével a mai napon kezünkhez vettük azon 4 ft. o. é. kegyes
inditványa.
adomány-összeget, melyet nagyságod egyenesen
Közlekedés.
a mi ínségeseink segélésére kivánt fordittatni, —
/ (A buda-pesti hordárok) tagadhatatlanul a szegény éhezőkről, kiválólag pedig az épen a
nagy kényelmére szolgálnak a fővárosi közleke- mi szegény helybeli ínségeseinkről lett megemlédésnek, s az intézet igazgatósága, azon kivül, kezéséért midőn forró köszönetünket nyilvánita6
hogy embereiért felelősséget vállal, hogy a kö- nók, a magunk s a megvigasztalt segélyezet* *
zönséget egyes hordárok tulkövetelései ellen biz- nevében nagyságodra az egek áldását kérjük! —
tosítsa, a megállapitott árjegyzéklapot koronkint Abony, ápr. 8-án. — Abony város inségi segélyezi
széles körökben terjeszteni iparkodik, s ez igy választmánya, s annak elnöke : Török Dénes.
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** (Halálozás.) Steiger, szül. Jászay Apol*• (Garay költeményeit németre) fordítja
Aigner Lajos külföldön tartózkodó hazánkfia. lónia, a történetiró Jászay Pál egyik rokona, e hó
Több vers már megjelent elszórva a németországi 8-án élte 48-ik évében elhunyt. Hamvait 10-én
lapokban. Az első, száz költeményt tartalmazó tették örök nyugalomra. Béke poraira!
— (Czáfolat gyanánt) az aknasugatagi báfüzet sajtó alatt van Kölnben.
** (Jótékonyság.) Abrudbányáról, — mely nyanagytól a következő sorokat veszszük : „A V.
lelkes város már a mult hóban a szükölködők javára U. 12-ik számában P. Szathmáry ur a „Tisza böl59 ftot s 9 db. aranyat jövedelmező előadást ren- csője" czimü útirajzban Aknasugatagról sok szép
dezett ottani mükedvelő gyermekek által, — a és érdekes jellemvonást közöl, melyért a hálás
jótékonyság ujabb jelét tapasztaljuk, a mennyi- elismerést méltán kiérdemelte; azonban, — talán
ben ott az emlitett első előadást e hó 3-ikán egy hamis adatok nyomán, — becses művébe pár oly
második, már nem gyermekek, hanem nagyobb kifejezést csúsztatott, mely a becsületes e erkölcsi
korúak által rendezett szini előadás követte, mely hirére büszke nép önérzetét mélyen sértette, —
alkalommal Kisfaludy Károly „Szeget szeggel" különösen $,a nőknek tulságos kedv-csapongása s
és „Három egyszerre" czimü egy felvonásos vig- könyelmüsége, mig férjeik az átláthatlan föld
játékai kerültek szinre, közben szavalásokkal fü- gyomrában dolgoznak." A ki Sugatagot nem fuszerezve. Hogy a közönség az ügyet mily meleg tólag utazta át, de 18 év óta tanulmányozta, mint
pártfogásban részelteté, kitünik abból, miszerint én, — szent meggyőződéssel állithatja, hogy
sokan két-háromszoros — sőt némelyek ötszörös tisztább erkölcsű nép nem található Máramaros
bementidijt is fizettek. Ezen előadás összes jöve- bérczei közt, s ha van, csak hozzá hasonló lehet.
delme : 104 forint volt bankjegyekben, továbbá 4 A mi a „bigót vallásosságot" illeti : igaz buzgó,
darab arany és 12 darab ezüst ft., az ezüst pénz jámbor, áhitatos nép, de nem rajongó, nem türel12 kr. agioval beváltatván és a kiadások : 28 ft. metlen s a többi hitfelekezetüekkel békés egyet.
és 8 kr. levonatván, maradt tiszta jövedelem 89 ft. értésben él."
és 4 darab arany, melyek közül az előbbit egy
— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szermagát megnevezni nemakaró 90 forintra egészíkesztőségéhez
mult héten beküldetett:
tette ki. Ez összeget szerkesztőségünkhöz beküldTáncsics Mihály családja számára: Egy névték kézhezjuttatás végett, mint az „Adakozások"
rovatában látható. Szép részvétükért az illetőknek telen 5 ft.
Az alföldi szükölködők számára :
adjon az öntudat bő jutalmat.
Abrudbányáról egy ápr. 3-án rendezett mű** (Egy zongoramüvész végperczei.) A közekedvelői
előadás tiszta jövedelme Szentmártoni
lebb elhunyt Travnyik, ki mint zongoramüvész és
Kálmán
által
90 ft. és 4 db. cs. arany (A m. gazzeneszerző, jó navet hagyott maga után s a madasszonyok
egyletének
adatott át).
gyar zene terjesztésében nagy érdemmel birt,
Az
eddigi
közlésekkel
együtt begyült e czélra
müvészi hivatásának följegyzésre méltó jelenséa
V.
U.
szerkesztőségénél
összesen 2253 (t. 20
gét adta. Végperczei felé arcza egészen átszellekr.
150
frank
és
65
db.
cs.
arany.
mült, s miután egy darabig figyelt s hallgat ózott
volna, érzése e szavakban tört ki : „Oh, de szép
hangokat hallok, ez mennyei zene, adjatok kótapaNemzeti szinház.
pirt, hadd irom le e dalt." S midőn már meghalt,
Péntek, ápr. 8. „A csacska nök." Franczia
a halott arczán ez utolsó érzés kifejezése suvigjáték 3 felv. Ford. Feleki.
gárzott.
Szombat, ápr. 9. „Faust." Opera 5 felv. Zené** (Rablást kisérlet.) Győrött, mint az ottani
jét
szerzé
Gounod.
lap irja, a mult héten a hatóság egy rablócsoportVasárnap,
ápr. 10. „Eszmeralda." Ballet 4
nak jött nyomába, mely már huzamos idő óta egy
helybeli szabómesternek házába akart törni s ott, felv. Zenéjét irta Puqua Caesar. Couqui k. a. mint
a gazdának távollétében,rablási szándékát végre- vendég.
Hétfő, ápr. l l . „Az élet színfalai." Vigj. 4
hajtani. Mindig gördült valaki akadályul merényletük elé, s midőn az mar sikerült volna, egyik felv. Közönség nagyon csekély számmal.
Kedd, ápr. 12. „Szerelmes ördög." Ballet 5
czimborájuk, egy 16 éves ifju, magába szállva,
a dolgot a városi rendőrségnél följelenté s a jó felv. Zenéjét szerzette Doppler Ferencz.
Szerda, ápr. 13. „Eszmeralda." Ballet 4 felv.
madarak hurokra kerültek.
Zenéjét szerzé Puqua' Caesar.
** (A pesti takarékpénztár) mult évi üzletCsütörtök, ápr. 14. „Lalla Roukh." Regényes
forgalmának kimutatása megjelent. E szerint a opera 2 felvonásban.
szép virágzásnak örvendő egylet mult évi összes
forgalma volt 24,393,801 ft. 83 kr. A készpénzBudai népszinház.
maradvány volt 1863. dec. 31. 154,501 ft. 50 kr.
A mérleg és vagyonkimutatás szerint a vagyon,
Ápril 8. A városi hatóság meghagyása folyvalamint a teher, 12,176,429 ft. 55 kr. Az 1863-ki
összes jövedelem 714,609 ft. 95 kr. a tiszta jöve- tán a szinhás zárva volt.
Ápril 9. „Moliére élete és halála." Dráma 4
vedelem 81,043 ft. 92 kr. Jótékony és közczélokra adományozott e mindig bőkezüen adakozó felvonásban.
Ápril 10—12. „Az ördög pilulái." Nagy bointézet a mult év folytán 19,477 ft. 44 krt. s 1847hózat
3 szakaszban.
től mostanáig mindössze 93552 ft. l l krt.
Ápril 13. „Vid és a pogányhitü magyarok."
** (Kárpátaljai görög kath. irodalmi társulat)
van keletkezőben Ungvárott, mely legfelsőbb he- Dráma 3 felv. Irta Szigligeti.
Ápril 14. „Az ördög pillulái." Nagy bohózat
lyen is jóvágyást nyert. Ezen a munkácsi és eperjesi gör.-kath. püspökök védnödsége alatt alakult 3 felvonásban.
egyletnek — állitólag — feladata leend iskolai s
egyéb közhasznu épületes könyvek és képek kiSzerkesztői mondanivaló.
adása s terjesztése, valamint ruthén és magyar
nyelven szerkesztendő folyóiratok kiadása által a
7180. Hermánknt. Bármi jó indulattal viseltessünk is
nevezett két püspökség gör.-kath. vallásu lakos- a mü tárgya iránt, a kiválóan prózai felfogás és előadás
ságának szellemi és erkölcsi művelődését elő- teljesen megköti kezünket s lehetlenné teszi a kiadást.
Csak egy szikrája volna benne a költői melegségnek I Mást
mozditni.
várunk e gyárból.
** (Halálozás.) Garay János édesanyja, szü7131. Szülőföldemen. Folyékony előadás, de az utánletett Walter Zsuzsanna, e hó 9-kén élete 76-dik zás nagyon kézzel fogható jeleivel. Az ily sokszor megévében elhunyt. Béke hamvaira!
énekelt tárgyak némi uj alakításra tártnak igényt.
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

12
(védünnepe, Eduárd
6 Eutich
13
Tódor
Emma
7 Georg M.
14
Győző vért.
Viktor
8 Prochorus
15
Anzelm vért.
Oda szűz
9 Ephich
16
Kájus és Söt. p. Gusztáv
10 Herodes
17
Béla püsp. vért. Adalbert
11 Antipus
Hold változásai : f? Holdtölte pénteken

28 40 5 7 6 53 167 17
Mihály
6 55 179 28
(estve 29 38
4J6 56 191 49
Husv. elő- 30 37
116 57 204 25
Hus. 1.11. 31 35
Hus. a. Ü. 32 8314 59 6 59 217 13
Sabbath 83 32i4 58 7 0 230 15
22.én, 2 óra 35 perczkor este.

3 28
4 31
5 36
6 42
7 48
8 54

12
36
59
26
55
80
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Tizenegyedik évfolyam.

szám.

Pest, aprilis 24-én 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Palitlkal Újdonságok e g y ö t t : Egész évre 10 ft. Fél évre 6 ft.
t»uj»aD Vasaraapl Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft - Csupán Politikát
Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 8 ft

Lángh

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor éra, vagy annak helye, egy»zeri igtatésnál 16 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg ea Alteiiábxn : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten : a ker.
trsz-gazdnszAti ügynökség is, Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, ktllon minden igtatás után 30 üjkr.

Ignácz.

(1812-1864.)

SAKKJÁTÉK.
225. sz. feladvány. — Szalay Sándortól
(Körös-Ladányban).
Sötét.

a

t>

c

d

e

f

g

Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 220-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson).
Világos.
Sötét.
1. f3—f4
f5—e4:A)
2.VbS—fö
g6-fö:
3. Pe2—h5
tetsz. sz.
4. Fh5-f7+mat.

Világos.
Sötét.
1
d3—e2:
2. d2-d3t
Kc4—d5
3. He4—f6f
Kd5—e6
4.Vh8-e3fmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben -. Fülöp József.
Pécsett: Rittkay János. — Afooron • Radványi Vilmos. —
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Debreczenben : Zagyva Imre. — Nagy- Váradon : Pál Rezső.
— Eperjesen : Róth Kálmán. — testen : Cselkó György.
— Verböczön : Nagyidai Ferencz. — Nagy-Emb'kén: F. P. J .

TARTALOM.

G^HETI NAPTÁR.
lloés hetinap

7182. Sokféleség tárháza. A kuszáit kézirat kibetűzése herkulesi föladat. Miért az a nagy takarékoskodás
a papirossal, melyen egy körömfeketényi tér sincs hagyva
sem a szerző keresztbe irt, utólagos jegyzeteinek, sem
későbbi, netalán szükségessé vált módosításoknak? Nagyobb papirost ajánlunk.
7188. Sárospatak. Olvasó-társaság. A levélben
kifejezett kivánatot nem értjük. Világosan kérjük kiirni,
hogy mit küldjön a kiadóhivatal?
7134. Bécs. E. A. A czikk elejét vettük, kérjük folytatását és befejezését. Régibb óhajtásának teljesülte iránt
rendelkeztünk.
7135. Makó. B —y. A küldött r.'.jznak hasznát reméljük vehetni. A tárgy közérdekü. Köszönjük.
7186. Királyi. Sz. B. A baráti szózatnak nagyon
megörültünk és teljes erővel és szivességgel viszonozzuk.
Hanem, fájdalom, a barátságnak is vannak határai egy
szerkesztő irányában Azt az óriási névsort a mi hetilapunk
meg nem birja, hacsak még egyszer annyival meg nem
toldjuk. Azután a közlés dicsősége azon lapot illeti, a
melyhez a pénz beküldetett Mindenesetre pedig nagyon
örvendünk azon ténynek, hogy a gömörmegyei lelkes nők
felhirására oly sokan adakoztak az alföldi inségesek számára, hogy az adakozók névsorát ki se birjuk nyomatni.
2137. Ny
a. Miután ön azt kivánja, hogv
„ily feltett dolog melet, a hogy magam ide irom, igy akarom az egész Osztráki birodalomban az ujságban magamat
bélyeg beigtatás alatt kihirdettetni" — ime itt közöljük
változatlanul az eredeti fogalmazványt:
„Hirdetmény. Tiszteletel alól irót Gazdálkodó Tiszt
Ispány ez előtt N. Méltóságú Grófoknál Konditzióban
volt s van szerentsém magamat bé mutatni az T. tz. Urak
elibe és ezel értesitem magamat hogy sziveskedek az legjob meg elégedve befejezni s meg mutatni hogy kel gazdálkodni s akar mely időben anbár ki'eb a vagy nagyobb
gazdálkodást el válálom és akárhova levél által meghivápra
ellömutató N Méltóságú Grofomtoli valo bizonyitványimal pontosan szemilyesen megjelenek s maradok alázatos
Tiszteletel N. B. Gazdatiszt Ispany."

Simon Vincze (arczkép). R. K. — Dal a gólyáról.
Sáska Róbert. — A Tisza bölcsője (folytatás, képpel).
P. Szathmáry Károly. — öngyilkosság (vége). Szeberényi
Lajos.— Londoni tolvajok (vége). Dr. Tőkés. — Szirák és
az ottani sirbolt (két képpel). Zombory <?. — A Drágffyak
igazi czimere. Nagy Iván. — Egyveleg. — Tárház :
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz.
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-ntczal.sz.j

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

A fövárosi körökben s az ország egy leg csinos külső mellett modorának kelnagy részében, hol a nevet, melyet ime le- lemét és szerénységét. A patvariát vagyis
írtunk, ismerték, régen nem okozott egyes alsó birósági-joggyakorlatot a győri püs.esemény oly megdöbbentö hatást, mint a pöki uradalom ügyészi hivatalánál töltötte,
mult hónap utolsó napjai egyikén azon hir, majd Pesten, mint kir. táblai jegyző, Végh
hogy Lángh Ignácz, kedélyének egyik el- Ignácz országbirói itélömester oldala mellé
borult, sötét perczében önként vetett véget felesküdvén, 1836-ban az ügyvédi vizsgát és
életének, azon életnek, mely a milyen szép esküt is letette, a midőn az akkori jóhirü,
és sikerdus volt eddigi folyamában, épen értelmes táblai ügyvéd May mellett nyert
oly nagyszerü reményekre jogositotta ba- segédi alkalmazást, s ha jól vagyunk érterátait, tiszteletöit a jövőre nézve. A fáj-sülve, itt Szalay Lászlóval együtt müködött.
dalmas részvét, melyet e hir mindenütt kölMay ügyvéd 1841 táján meghalálozván,
tött, annál inkább fokozódott
azoknál, a kik tudták, hogy az
élte deléig alig ért férfiuval egy
szeplőtelen hazafiui jellem, egy
országos ügyvédi tekintély, s a
legnemesebb emberi tulajdonok
szállottak sirba.
Amaz elismert szép állás, melyet Lángh Ignácz a magyar ügyvédi kar élén s a társadalomban
elfoglalt, szintén csak hosszu
munka és küzdés árán volt elérhető; de a legsikamlósabb pályák egyikén is el lett érve anélkül hogy a férfiui j e l l e m t i s z .
taságát csak legkisebb szennytolt is erintette volna. Szomoru
kötelességet teljesítünk (bár minél későbben került volna erre
a sor!), midőn e tevékeny, közhasznu élet egyes mozzanatait,
e példás jellem egyes vonásait
az emlékezet számára megőrizni
iparkodunk.
Lángh Ignácz 1812. év julius
á
l-én született Győrött polgári
rendű szüléktől. — Az elemi és
gymnazialis iskolákat elvégezvén,a cziszterczita rend tagiai
köze lépett s a novitiatust Zirczen töltötte. A bölcsészeti tanulmányokat is még mint e rend
tagja végezte 1829-ben Egerben.
De ekkor a rend sorából kilépvén, az elsö évi jogi tanfolyamot még Egerben, a második évet Győrött végezte A
kik ezen időből emlékeznek rábeszélik,
hogy tanulótársai között tehetség és szórgalom dolgában mindig a legelsők egyike
volt; különösen kiemelik kiváló hajlamát
a
mathematikai tudományokra s feltünö-
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Lángh Ignácz önállólag kezdett müködni s
bár a kezdet minden nehézségeivel kellett
évekig küzdenie, nem egy kitüntetés érte
már ügyvédsége első éveiben. Mindenekelőtt
a báró Orczy-család választotta táblai ügyvédének, ezt követte nemsokára a Wenkheimcsalád. E két család, mely legelőször volt

iránta figyelemmel és érdekkel, Lángh Ignáczban a leghűbb barátot, érdekeinek
legerélyesebb, legértelmesebb képviselőjét
és hálás tisztelőjét birta élete végperczeig.
A nevezett két család példáját utóbb, idő
folytán több főrangu család követte s Lángh
Ignácz mindinkább országos hirüvé váló
ügyvédi irodájában keresték és találták jogügyeik képviselését a gr. Hunyadyak, gr.
Draskovichok, gr. Zichyek, gr. Batthyányak,
gr. Károlyiak, gr. Keglevichek, hg. Pálfy
stb. — Valóban egész sora a legtekintélyesebb földbirtokos családoknak
hazánkban.
Körülbelől Lángh Ignácz önálló ügyvédi pályájának kezdetével esik össze a váltótörvény
behozatala hazánkban. Egy nálunk eddig ismeretlen, uj pálya
nyilt az ügyvédeknek a foglalkozásra és keresetre, de egyuttal
egy sikamlós, veszélyes ut is,
mely a pénzhajhászat nyilt és rejtett ösvényeivel átszőve, gyakran
tévé próbára a jellem szilárdságát és lőn az ingatag járásuaknak, egyeseknek és családoknak megrontója. Lángh Ignácz
ügyvédi müködéséről szólván,
meg kell említenünk, hogy ő
mindig ellenszenvvel viseltetett
minden váltó-üzlet iránt, s váltóügyekkel nem foglalkozott soha,
sem akkor, midőn még a szegénység kenyerét ette, sem akkor, midőn anyagi körülményei jobbra
fordulván, a jóllét és vagyon kellemeit már megizlelte. „Oly magas szellemü, oly ritka anyagból
készült ügyvéd volt ö — mondá
Tóth Lőrincz a felette tartott
emlékbeszédben — a milyenből
miniszterek s legfőbb törvényszéki birák lesznek."
Ügyvédi foglalkozásán kivül
és a mellett egyes időközökben
még más tereken is láttuk müködni, hol
szintén értelmiségének és jellemének bizonyságaival találkoztunk.
Egy ideig mint hirlapiró is
Névszerint az 1841-ben keletkezett
Hirlap"-nak több éven át egyik
katársa volt.

