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8-ik szám.

P1RNITZER TESTVÉREK

Tizenkettedik évfolyam.

pénzváltó- és bizománj-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,
foglalkozik:

1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával s eladásával.
2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
3. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,
vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaezára, tetszés
szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámítolásával.
azok elintézésével,
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s
a pesti, bécsi s kül börzék számára,

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt Vi évenkinti részletben egyenlő öszíettt fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy fbijegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. tízen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. Ajelenre nézve ajánljuk következő társasági biztositdleveleinket:
A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25 „ 20 havi
„
65
20 havi
.,
V. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
75
20 havi
„
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
75
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
E.
10
hitelintézeti
sorsjegyre
9
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
20 egy negyedévi
25
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
20 egy negyedévi
65
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
20 egy negyedévi
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ20 havonkinti
60
I. 50 Rudolf-sorsjegyre
3
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az elsö
25 egy negyedévi
K. Minden ausztriai sorsjegy 4
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birtokába esik.
Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto- annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel 5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- egy bádeni sorsjegy, 6 " 4 éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassek, eseljély havi részlet-fizetéssel saját szerint eladatnak, s az abbíd bejött öszlet egyaránt felosztatik.
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részjuthatni, alább következö összeállításokat rendeztünk:
vevő a másikkal törődnék.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
4'/a 0 . havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-, Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
a napi árfolyam szerint számittatnak 6° o hozzáadással évenkint és */t% provisio.
1
Salm-,
Genois-,
Windischgratz-,
Keglevich-,
Rudolf-sorsjegy.
6
Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kivánatra
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-, Keglevich-sorsj. különnemü
lemü sorsjegyeket
határidőre történendő
1
KUionnemu
sorsjegyénél, állitunk
mnuuis. össze,
uf»íc, s
s azokat
o™»a> tetsze's
»«"•••" szerinti
•—-„»..~..~..~.«
1
4°/o
trieszti
50
ftos,
Como-,
Pálffy-,Waldstein-,
Rudolf-sorsjegy.
részletfizetésekre
áruba
bocsátjuk,
melyet
különösen
alakuló
magány
sorsjegy-társula8
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,WindÍ3chgratz-,Keglevich-sorsjegy. toknak ajánlunk.
. . . ......
8%
1
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
f W Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
0
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgriitz-, Rudolf-sorsj. hirdetett kombináltok, éltalnnk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde9
1 1864-ki 100 ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj. zésködésre gyors kivitel biztosittatik.
10
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
117.
1 hiíel, 18G4riki 50 ftos, Salm-.Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legiutányosb áron kaphatók.
12
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj. Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
14
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy. sorozat huzatott ki 1 — 50 számmal, ? Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000r
400 stb. nyereménynyel.
16
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-Í50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s.
£^J— Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
18
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
utánvét mellett is eszközöltetnek.
22
1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy
(£L3~~ Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehetö
24
f
G i Clary-,
Cl
R d l f s j legnagyobb
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-ikii 500 ftos,
Gonois-,
Rudolf-sj.,
-„_-«,.,
kedvezmény biztosittatik.
967 (1—52)

Pest, február 19-én 1865.

a legiiiélíányosl) föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

ItiERVÉNYEK
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"Részletes sorshuzás! tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.
A már 12 év óta megpróbált s jónak tapasztalt

Dr. Pattison-féle köszvény-gyapot

rögtön enyhíti és gyorsan gyógyítja a köszvényt s a csúzok minden nemeit, ugymint:
arcz-, mell-, torok- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térdköszvényt. gyomor- és altest-fájdalmakat, gerincz- és ágyékfájdalmakat stb. Egy egész csomag ára 1 ft., fél csomagé 50 kr.,
postán küldve 20 kr. több. A hamisitások s utánzások elkerülése tekintetéből a csomagok
aláírással és pecséttel vannak ellátva. Használati utasítások és bizonyítványok ingyért
szolgáltatnak ki. — Egyedül valódi minőségben kapható: P E S T E N Török József
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, — és BUDÁN : Taub Vilmos urnál,
Tabán, szarvastér 613-ik szám alatt.
970 (1—7)

Bizonyítványok.

A küldött köszvény-gyapotot szives köszönettel vettem, s minthogy a beteg annak
használata által enyhülést érez, van szerencsém önt tisztelettel felkérni, számomra ujolag
S csomag dr. P a t t i s o n - f é l e köszvény-gyapotot posta fordultával küldeni.
1862., április 14-én.
Ueino Gyula,
RimaBrezón (Gömörmegve).
Nagyon tisztelt ur!
(1 — 3)
Minthogy a dr. P a t t i s o n - f é l e köazvény-gyapot csakugyan hathatósnak bizonyult
be, inditatva érzem magamat, önnél ujolag 2 csomagot megrendelni. A multkori megrendelésem egyelőre csak egy csomagból állván, s ez is jelentékeny javulást idézett elő, —
de 'egészségem tökéletesen még sem állíttatott helyre. Kérem önt, megrendelésemet ne
késleltesse stb.
Tisztelője
Maros-Ujvár, január 2-án 1863.
Rosenbaum Adolf, tanító.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,

G i r o l a m o P a g l i a n o flórenczi profeszortól egyenesen ideszállitva,
különböző mennyiségben kapható:

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

Egy eredeti üvegcse ára 2 ft. — Postán küldve 20 krral több.
BW Az ismételadók igen kedvezö engedményben részesülnek.
E szörp tisztitja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket,megritkitja és megjavítja
azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt.
" 5 (1-0)

FOG-GYAPOT.

Sokoldalú fáradozás és számos kisérlet után sikerült aluhrtnak egy oly tinkturáfc
feltalálni, mely által minden, bármi néven nevezendő fogfájás, kor- és nem-különbség
nélkül megszünik.
Ezen gyapot akkép vétetik használatba, hogy annak az egyik vege meggyujtatik,
és ismét eloltatik, ugy, hogy a gyapot folytonos szikrázása által kifejlődő füst beszivathassék E végre a száj csukva tartatik, s a füst az orrba mindaddig felhuzatik, mig a szem
könyeket nem hullat.
B e r g m a n n , gyógyszerész.

magyar- és Ertlélyországra nézve TÖRÖK JOZSEF

gyógyszerész ur főraktárában, király-utcza 7. sz. a. P e s t e n , kapható.
Isméti eladók igen kedvezö engedményben részesülnek.
966 (2—0)

SONNENFELD JOZSEF

Nagyváradon, Sas-utcza 4-ik sz. alatti házában,
ajánlja nagy és dúsan fölszerelt

porczellán- és üvegáru-tárát

a legjutányosabb ár és pontos kiszolgáltatás mellett.
A bel- és külföldi legjelesebb gyárakkal levén összeköttetésben, oly helyzetben
vagyok, miként tisztelt vevőimnek a fentebbi áruknak minőségére ugy, mint árára
a legjutányosabb feltételeket szabhatom, s a házi fölszerelvények, eteK-, kávé-,
thea-, ivó- (üveg-) és mosdó-készletek, valamint ezek egyes részei, nemkülönben vendéglők- és kávéházakban szükségelt üzletembe vágó czikkek kitünő
választékbani Beszerzésére kiváló gondot fordítottam; miről bárki meggyőződést
szerezhet magának, ha üzletemet az ezennel kikért látogatással tiszteli meg.
EÍF* Minden alaku és minőségü porczellán árukrai megrendelések elfogadtatnak és azonnal legjobban foganatba vétetnek.
,
<E^" Egyszersmind ajánlom ugyanazon házban levő, evek óta fennálló tartalomdús s mindenkor jól berendezett

diszmü- és nürnbergi árutáramat.

Nagyvárad, február havában 1865.
963 ( 1 - 5 )

SONNENFELD JOZSEF.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Elöfizetési foltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
3 ^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krba ;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseiisteiu és Vogler.— M.- Frankfurtban :
Otto Mollien és Jaoger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, H. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Egy székely medve-vadász.
A honi vadászatkedvelők mult évben egy
ép oly érdekes tartalmu, mint diszesen kiállitott müben az erdélyi vadászatok egy
hősével ismerkedtek meg. Ugyane mü Erdély egy részét is ismerteti, de erre nézve
csupán egy nagyobb mü töredékeit közölvén, a bérezés ország sok szép vidéke mellőzve maradt, holott ezek nem csak érdekes
vadakkal bővelkednek, hanem oly vadászokkal is birnak, kik a megismertetésre eléggé érdemesek. Egy m
ily vadászt óhajtunk itt mi
a nyájas olvasónak bemutatni. *)
Nándra Ábrahám nemes
család ivadéka, mintegy hatvan éves s oly jó izü magyar
ember, minőt az Uristen csak
*
jó kedvében teremtett. Már
fiatalkorában hódolt a vadászati szenvedélynek s foglalkozása, mely leginkább fakészletekkel való kereskedésből állott, megizleltette vele
az erdő gyönyörét s a vadászat élveit. Nem ritkán, egy
heti elemózsiával izmos vállain, hagyta el hajlékát s a
klopotivai vizen tova haladva, sokszor megállapodás nélkül nyomult fel a bánsági havasokig. A mily fárasztók
lehettek ily utak, oly jutalmazók is voltak reá nézve
vadászat tekintetében, legalább ö beérte az eredménynyel. Anyagilag nem épen
a dúsgazdagok sorában áll
ugyan, de a hasznot pótolja
nála a szenvedély s ez most
is minden alkalommal kitör,
ha vadászat forog szóban.
Gyermeksége óta vadonban
él, de azért ez nem birta kedélyét elhomályositani vagy
j ó s z í v ű s é g é t csökkenteni;
nyilt jellem ö a szó teljes értelmében, jó szivének pedig
világos tanúbizonysága az,
*) E férfiu ismertetését mult évben a „Vadász és Versenylap" közölte
legelébb. Mi azóta a bátor vadász hű
rajzának is birtokába jutottunk.
Szerk.

hogy öcscse gyermekei a vén „Abi bácsi"
térdein legjobban érzik magukat. Neki magának családja nincs ; ő is, mint sok más,
ki az erdőt választja örömei színhelyéül,
nőtelen maradt.
Messze vinne e helyt vadászkalandjainak
csak kisebb részét is felsorolni, — irja róla
egy ismertetője — azért csupán annak előadására szorítkozom, mit egy alkalommal

NÁNDRA

ÁBRAHÁM.

— midőn egy pár vadásztársammal meglátogattam, róla feljegyeztem. Másfelé voltunk
akkor vadászandók, de tervünk meghiúsulván, Nándra meglátogatására határoztuk
magunkat. Udvarára már sötétben érkeztünk, — az elénk siető házigazda magyar
szivességgel fogadott. Másnapra mindjárt
medvevadászatot tervezett s az erre vonatkozó rendelkezéseket megtéve, poharak közt
(mint talán mindenütt szokás
e kerek világon, a hol vadászok gyűlnek össze) beszedne keredtünk.
Már utközben feltettük
magunkban, hogy iparkodni
fogunk az öreget vadászkalandjai minél terjedelmesebb
:.-; elmondására birni; törekvésünk azonban a minden dicsekedést kerülő szerénységen megtörött s csak alkalmilag hallhatánk töle egyegy nevezetesebb eseményt,
melyet ő a mindennapiság
hideg közönyével emlitett.
H
— Épen komputáltam
jjj öcsémmel, szólt, midőn leül||
tünk s dugába dőlt vadászik tervünkről értesült, — épen
^
komputáltam öcsémmel, hogy
|s maguk holnap B—én, én pe"l dig holnapután P— én vadászunk, de azt se bánom, ha
magukkal holnap a maíomvizi határon szerencsét pró% bálunk az én kedves vadam||
ra. Majd meg is mutatom az
H állásokat, hol a régi jobb
ff időkben Kendeffy, Naláczy s
v mások medvéket ejtettek. —
# S itt több jó sikerrel tett
;; vadászatot mesélt el, s közöttük olyat is, melyen egy
megsebesült medve a hajtók
közt visszatörve, egy utjába
esö hajtót ugy sujtott a fához, hogy egy-két oldalbordája betört s azután folytatá :
— Vadásztunk egyszer
őzekre; az egyik kopó már
este felé felvert valami* és
élénken nyomja; egy bajtár-

i
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sam neki indul a helynek, hol szerinte a
vadnak ki kell törni — én utána. A hely
egy felmászandó árok levén, ennek aljában mozdultam felfelé s midőn bajtársamat mintegy száz lépésre közelítem meg,
fegyverdurranást hallok s nyomban utána
a „tartsd magad!" (czintje!) kiáltást. —
Megállani, a puska kakasát felhúzni s hamarjában az egyik lábamat egy dőlt bükkfán átvetni (hogy a lerontó vadnak helyt
adjak,) pillanat müve volt; de a másik lábamat
utána húzni már nem maradt időm,
mert a dühvel lerohanó fekete vad e pillanatban már mellettem termett. Még annyi
időm se volt, hogy a puska agyát arczomhoz
emeljem — s csak félig emelve és a cső szájával a vadat érintve, elsütöttem fegyveremet
még egy pár ugrás s vadam lenyugodott.
Nándra most már tudta, mire-"tött, de
azt is érezte, hogy nagyon megrjedett; mert
ha már az is váratlanul jött, hogy 'medve
hajtassa magát kopó által, még kevésbbé
gyaníthatta, hogy az oly gyorsan hömpöbJ
'
l á reá.
Ezenkivül ugy rémlett neki a szürkületben, mintha roppant nagy állat lett volna s
az elhulthoz érve bámulva látta a csak két
éves bocsot.
Valódi vadász létére a retyezáti hegylánczot ugyismeri, mint saját háztáját; mert
nem csak medvére a hol lehetett (és a jó
időkben ugyancsak könnyen ment ez) hajtott, hanem télen át e vadat barlangjában i
sok fáradsággal s nem ritkán veszély közt
felkereste.
íly módon huszonöt bocsot szedegetett
ki a barlangokból. Ép oly ismerös e hegyláncz csúcsaival és magaslataival, mint az
aljjal s egyenlő szenvedélylyel üzi a medvét
és a zergét.
A zergét emlegetve, nem is hallgathatta
el sokáig igy nyilatkozó fájdalmát:
— A legszebb zergevadásztért, mely azelött mindenki számára szabad volt, pár év
óta egy társaság foglalta el, mely azt tilalom
alatt tartva, csak is saját tagjai által vadásztat.
E társaság Nándrát szolgálatába fogadta s a szolgálat a többek közt abból áll,
hogy a vadászokat ö állitja fel az állásokra,
neki azonban a lövés tiltva van. Ezért, ha a
vadásztanyára kötelességét teljesiteni kiindul, nem is viszi magával hü öreg társát a
puskát, hanem csak bottal kezében állitja fel
a vadászokat, aztán félrevonul s bizonyosan
nyomasztó érzelmektől nehéz szivvel tekint
a vadászat lefolyására.
— Hej! mondá, a poharában levő utolsó
quaterkát felhajtva, bizony fáj az a vén vadász szivének! de hja! a fizetésre szükség
van s azért szenvedni kell.
PusKájat nem ugy tölti mint mi; ő e tekintetben a régi divat hive. A lőporra szöszdugót tesz s erre a szöszbe takart golyót
csak könnyen ereszti a csőbe, hogy szükség
esetén onnan ki is huzhassa. íly töltésekkel
lőtt Nándra Ábrahám számtalan zergét, özet
és tizenhat medvét, a fennemlitett bocsokat
ide nem számitva.

ftfj

A másnapi medvevadászaton, mikor a
kolczvári hegyoldalt megmásztuk, a nagyon
meredek oldalon félóránál tovább tartott
mászás alatt vadászvezetőnk egyszer sem
állott meg pihenésre, pipája pedig folyvást
füstölgött.
Visszaérve a sikra, azt a kérdést intéztük
hozzá, vajjon szárnyas vadra szokott-e vadászni? mire a csaknem megvető hangon
ejtett választ nyertük: — „Én nem!"

M. J.
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„Három napja víja már
A várat az ozmán —
Jancsárait Szolimán
Mind ellene hozván.
Menj sietve lovagom
Budára a várba
S mondd : a ki küld, a király
Segitséget várja . . . ! "
Meg is indul a lovag
Vissza is jön aztán,
„Rosz hirt hozol jó vitéz ?"
,Igen uram, azt ám!
Pártos urak felelék
Követed szavára :
Jőj ki, ha bekevered
Magad a hínárba.'
Móré Mihály mérge kél,
Haragja föllázad . . .
Dörgö szava dübörög:
,,E bizony gyalázat!
Ide azt a sisakot,
Ide azt a vértet!"
— Móré Mihály csillapítsd
Nagy haragod, mérged!
Sötét éjjel kimegyen
A nagy kapun kémül;
G o n o s z s z á n d é k , a mi a
Szive fenekén ül.
Vára népit kebelén
Ringatja az álom —
Aludjatok! éltetek
Függ csak egy hajszálon!
A vár alatt ott vagyon
A nagy ozmán tábor.
Odamene a Mihály
Maga jószántából.
Jó Szolimán sátorán
Megcsillan a félhold . . .
Holnap ujra győzelem!
E sugár azér" volt.
Sátorában Szolimán
Fel s alá jár némán,
Kelet lánya enyeleg
Körülötte néhány.
Nem ad neki nyugalmat
Puha bársony szőnyeg . . .
Nem enyhíti fuvalma*
Piczi legyezőnek.
Enyelegnek körülte
Vidám bajadérek.
Mosolygó szem . . . bűvös ajk
Bűvölök, ledérek . . .
Ott hevernek asztalán
Füge, pálma, szörbet.
Lelke fáj, egy égető
Gondolattól szörnyed . . .
Sátor előtt lárma kél:
— Ereszsz be! ereszsz be!
És im belép a várur
Czifra török mezbe'.
Szeme villog . . . szivében
Gyilkos merény tán czél? • • •
Szétválik a ruha s im
Kivillan a pánczél.
— Büszke vezér, jer fogadd,
Itt van a vár kulcsa!
Amul-bámul Szolimán:
E biz' igen furcsa.
A segélyre a király
Nagyidéig várat . . •
Védelmezni? nem, soha!
Feladom a várat.
Menj, vezesd a sereget,
Vedd be azt a fészket
Melybe sirját ástam én
Annyi jó vitéznek.
Menj, borítsd el e hazát
Rettenetes haddal —
Vidd az áruló nevét
Mindenütt magaddal. —
Mire a nap mosolyog
Ujolag a várra:
Szolimannak ki vagyon
Kapuja már tárva.

Ágyuszóra nem felel
A bástya a büszke;
Lángba borul . . . fellobog . . .
És kihamvad üszke.
A vár falán magasan
Ott csillog a félhold . . .
Öröme a kivívott
Uj győzelemér' volt.
Nézi, nézi Szolimán
S szóra nyitja száját:
— L á n c z r a vele, eladá
N e m z e t é t , h a z áj át!
Komáromi Kálmán.

A jurátus-világból.
Novella.

Irta PÁLFFY ALBERT.
(Folytatás.)

IV.
Minden jól ment. Sándor urfi bemutatta
gyámjának barátját, mint jeles zongoramestert és német nyelvtanitót. Korefka ur, azok
után, miket a betett ajtón keresztül hallott,
tapasztalt, végtelenül örvendeni látszott szerencséjének, hogy megismerkedhetett oly
képzett ifjúval, a ki, daezára serdülő életkorának, ily fényes előmeuetelt tett a müvészetben, tudományban és hasznos ismeretekben.
— Bizony sokra vitte öcséin uram —
szólt kezet nyujtva — egykor még második
Liszt válhatik belőle; a német szó is, oly
folyékonyan Ömlik ajkáról, mintha csak
cö'nyvböl olvasná. Sajnálom, hogy a két
tárgyban nem lehetek illetékes biró, mert
fiatal koromban nem éltem oly' kedvező
lielyzetben, hogy a cis-fis-gisre meg a derdie-daszra is rászoritottak volna.
Aztán gyámfia felé fordult, még egyszer
szivére köté, hogy tanulással töltse idejét,
kerülje a korhely társaságokat, ne lakjék
félnapokon át a kávéházakban, este tiz órakor haza kerüljön, s készüljön jövendőbeli
diszes pályájára, mert mihelyt letette a
czenzurát, azonnal kész számára, otthon, a
megyében a tiszteletbeli aljegyzőség.
Ezzel bucsut vett, s rövid időn ujra
visszatérés Ígérete (illetőleg fenyegetése)
mellett, kezébe vette útitáskáját, s a felső
gőzhajóval utra kelt.
Volt ugyan a Halberhuber-ház valamelyik emeletén egy csinos hónapos szoba is,
a hova Sándor urfi, legkedvesebb pajtását beszállásoltatni akarta volna. Bövebb megfontolás után azonban ezen tervével felhagyott.
Nem akarta tudniillik barátját a Halberhuber-házzal személyes érintkezésbe hozni, nehogy járatlansága a német nyelvben idő
elött kiderüljön.
Alig telt el azonban egy hét, s egy szép
reggelen a szobalány bekopogtat az ifjakhoz, s Halberhuberné asszonyság nevében,
mindkettőt más napra meghívta estélyre. A
szobalány, hihetőleg nem is utasitása ellen,
kikottyantotta, hogy több szép és gazdag
pesti kisasszony is lesz jelen, és ugy történhetik, hogy zongoraszó mellett tánczra is
kerülhet a dolog.
Szikra Pál ugy érzé magát, mint az iskolakerülő diák, a ki a fekete táblán olvassa,
hogy a jövő héten már megkezdődnek a próbatételek. Elsö neki busulásában egy ki 8
német beszédért, meg egy pár polka és keringő lecsörömpölhetéseért odaadta volna
minden jogi és metafizikai tudományát. A
debreczeni szegény fiu, a ki nehány nap előtt
boldog lett volna, ha nyolcz-tiz forint fizetés
mellett feljárhat a diktatúrára, most kényelmes uri helyzetében egyszerre legyözhetlen
vágyat érzett megjelenni oly körben, a hol
„több szép és gazdag" pesti kisasszony lesz

Hátrább állott tehát az ajtótól, s mint
— Hisz ha csak ez a baj, kedves lelkem,
együtt. Tudvalevő okokból azonban e szeragyogó rubintom, akkor akad még Pesren mondani szokták „egér utat engedett a lányrencséről legtávolabbról sem álmodhatott.
egy lakatos, a kit ha szépen megkérek, ko- nak, a ki most, ha ügyes volt, s nem akarta
Annál nagyobb volt rémülete, a midőn
vácsol számomra egy második példányt magát futás közben szándékosan elfogatni,
hallá, hogy barátja és tanítványa, veleszüleebből a szerencsétlen kulcsból, és csakis bátran minden „inczidens kasus" nélkül, kitett vitézi bátorsággal jót csíp a szobaleány
arra kérem szép kegyedet, hogy e dolgot ne rohanhatott.
arczán, s a legválogatottabb udvarias kifejeUgyis lön. Sándor urfi, a kit mindenekvenné, mint mondani szoktuk hivatalos tudozések között, megköszöné Halberhuberné
előtt
csak ama bizonyos kulcs-kérdés megolmásul: aztán meg, ha hallja, hogy valaki
„ö nagysága" kegyes megemlékezését, s
dása
érdeklett,
megengedte a lánynak azon
belölről megnyitja a zárt, aztán szép csenegész határozottsággal kijelentvén, hogy ö
győzelmét,
hogy
egy másik férfi jelenlétében,
desen ismét bezárja és lelibeg a lépcsőkön,
és barátja alig várják a pillanatot, melyben
diadal
koszoruzva
hagyhatta el a jurátusaludjék mélyen, és ne vegyen észre semmit.
ezen szives meghívás folytán, legmélyebb
szobát.
Kiugrott,
és
vissza se mosolyogva
Ugy-e Lizikém; kegyed tiszta ártatlanságátiszteletüket, a Halberhuber család elött,
'az
ebédlőn
keresztül
„ő
nagysága" szalonjába
ban oly édesdeden szokott szenderegni, hogy
személyesen is kifejezhessék.
juthatott.
ily csekély zörejre fel sem ébred?
Ezzel a meghivás el lön fogadva, in opIfjaink magukra maradtak. Az egyiknek
— Ellenkezőleg uram. Engem felriaszt
tima forma. A szobaleány rátartós mosolyigen
kedve szerint folyt le a jelenet. Már
álmomból,ha csak egy légy röppen is fel fölyal meghajtá magát s az ajtó felé indult.
kérdeni
akarta: Ugye? ez is megteszi, a
löttem. Az urfi is jobban tenné, ha békét
Sándor urfi azonban ügyes ugrással hagyna az éjszakázásoknak: nem szoktak miért a másikat elkergették a háztól; vagy
állotta el utját, és mondá:
ilyesmiket tenni a jó házból való ifju urak. legalább nem veszi észre, hogy az ebédlő
— Itt az én birodalmam határszéle van.
— De már hogy ne szoktak volna? Söt leg- ajtajához ál kulcsot csináltattam, de csak ekInnen vám nélkül nem szoktam az utazókat inkább csak a magamféle jómadaraknak kél kor vette észre, hogy szivelelke hü barátja,
átmenni engedni.
fél a napjok este tiz órakor. Remélhetem nemzetes Szikra Pál uram, igen tragikus
A leány vállat vonitott, s daczos képpel Lizikém kegyességétől, hogy ebben a kér- arczczal a szoba egyik szögletébe vonult,
félreállott, mintha felelte volna: majd meg- désben nem mostani válasza volt utolsó mindegyre rázza fejét, kétkedik, busul, s a
dolognak legroszabb kimenetelét jósolgatja.
látom én, ki mer velem impertinenskedni!
szava?
— Mondhatom, czimborám, ezt ugyan
A felek igy igen is ellenséges állásba
— Majd gondolkodom róla, ha eszembe
elhamarkodtad.
Engem mindenesetre kihagytaláltak jutni. Sándor urfin volt tehát a sor, találna jutni. Most csak arról van szó, hogy
hattál
volna
a
játékból.
Már most találj ki
megkezdeni a diploinatiai alkudozásokat. bocsásson ki, mert a nagyságos asszony
valami elfogadható mentséget, különben
Elmosolyodék és fiatal emberhez illő pathosz- megint lepirongat, ha sokáig késem.
holnap estére kisül turpisságunk.
szal mondá:
— Vám nélkül?
— Talán csak nem a miatt aggódol, hogy
— Lizikém! Szivemnek virágzó pünkösdi
— Protestálok az ily unszolás ellen!
Halberhuberék
a német nyelvben és a zonrózsája! hát oly pogány szép kegyed, hogy
— Ah kegyed protestál? No de hogy
a szent biblia kere'sztyéni tanácsait sem megmutassam, hogy nem csak átúsztam gorában valahogy leggyengébb oldaladra
követi?
Győrben az akadémiát, hanem ragadt rám találnának tapintani?
— De épen is csak e miatt nagy az én
— Álljon félre utamból az urfi... mert... valami a jusból, igen jól tudóin azt, mi az
búsulásom.
Olyan szerencsésen kezdődött
mert . . .
„actus majoris potentiae." Az egy erőszakomeg
ez
a
játék,
hogy halálos vétek volt a
— Hogyan?'— felelé amaz — az én san oda ezuppantott csók a szobalány hófeturbékoló fehér galambom szólhatott hozzám hér nyakára, a mi ellen, szép kegyed oly sikert ok nélkül koczkára tenni.
— Erröl szó sem lehet. Bizz csak minily szívtelen hangon? Pedig csak azt akar- fulminans protestatiot nyujt be ellenünk.
tam mondani, a mit sz.-Pál irt a Timotheusok- Az ellenállás hősies volt; van szerencsém dent rám. Ha jól szekundálsz nekem, ugy
hoz, vagy a Makkabéusokhoz, hogy : a ki magamat legyőzöttnek deklarálni. Nyitva hagyod el e házat holnap este, mint német
megcsípi az arczátokat egy felöl, tartsátok van az ut a szabad elmenetelre; a mi pedig filológ és klavir-virtuóz!
oda jámbor keresztyéni türelemmel a másik az ebédlő ajtajának második kulcsát illeti, e
— Beszélhetsz nekem, ha ördögi mesterfelét is. Nem erős oldalam a szószerinti idé- fölött az akták még koránt sincsenek be- séggel nem birsz ; én azonban, mielőtt _nezés, de Palkó barátom a bizonyság, hogy zárva; sőt az alkudozások folytatása csak vetség tárgya lennék, inkább illa berek, nád
körülbelől ide megy ki az értelme.
a kert s ott hagylak báloddal együtt a faezután következik.
A lány nem felelt,
A lány készületeket tön a kiszökkenésre. képnél.
— Hogyan? Egy árva szó sem hangzik Hogy minden eshetőség ellen biztosítsa ma— Mondtam, hogy erröl csak holnap, a
helyszinén
diskuráljunk. Nagyobb kérdés
fel Lizikém eperajkairól vigasztalásomra ? gát, nyakkendőjéből kihuzott egy gombosJövendőbeli ügyvédi diplomámra esküszöm, tüt,
mozdulata által eléggé elárulá, hogy az, hogy: persze nincs fekete frakkod?
— Nincs nekem sem fehér, sem fekete;
hogy én csak szép kegyedet szeretem és ha szüksége lenne rá, használni is fogja.
nem
is volt még a nagyapámnak se.
szeretni fogom még a siron túl is! Am te— Talán csak nem akarja kiszúrni a
—
Ez baj lehetne, ha szerencsémre nem
gyen próbára, ha nem hiszi.
szememet. ?
volna
Lezsimirszkinél
ruhára nézve határtaEzzel az ifju egy lépést tevén előre, a
— Miért ne? minden szabad annak, a ki lan hitelem. Lóduljunk tüstént oda, s holnap
leányka rögtön erélyes védelmi állásba
védi magát!
estére kész lesz számodra a legdivatosabb
helyezé magát. Vele volt éles-hegyes fegy— Lám, lám! ez is hallott már valamit báli öltöny.
vere, melyet mindig magával hordott, tudni„inculpáta tutelail-ró\. Denique igaz az, amit
— De már abból semmi sem lesz. Előillik még soha senkinek adós nem maradt
mondanak: a tudomány ma már közva- ször, mert tul megy alkunkon, hogy engem
nyelvecskéje.Esa végsőségekre kész hangon
gyonná vált. A szobalányok ünnepélyesen még felruházz is; másodszor, mert a Szikra
felelé:
protestálnak, s tudják, hogy a ki védi magát familia egyik öröklött dicsősége, hogy fecs— Ne közelítsen az urfi, mert olyat
u
„cum moderamine minden szabad. Elisme- kefarku libéria ősi idők óta nem lógott le
sikoltok, hogy behallik a nagyságos asszony
rem, hogy meg vagyok verve, ugy az anyagi, vállairól.
szobájába!
mint a szellemi téren, ha még tovább is el— Neked is vannak őseid ? Lásd nekem
Ez már a nyilt hadizenetet megelőző
lenkezném, hirbehozhatnám szobámat, hogy nincsenek. Az én apám jurium-direktor volt,
ultimátum hangján volt odalövelve.
ennek küszöbén át a fehérnép nincs bizton- magam sem tudom melyik hatalmas magyar
— Micsoda? Szóba sem akar állani
ságban, sem személyileg, sem vagyonilag. grófi családnál.
velem ?
A megtámadó fél elérte azon határt, melyen
— Nekem pedig apám, nagyapám, szép— Mondtam, hogy nincs időm tréfál- tul, ha lovagiasságát megsérteni nem akarja, apám pap volt; ugy, hogy a legelső Szikráimmár nem hatolhat.
kozásra.
nak okvetlenül kálvinista regimentspaternek
Még egy pár ily jurátus stilusban foly- kellett lenni, hóditó Árpád vezérünk had— Nekem pedig csak ezeriben egyszer
van alkalmam megmondani, hogy Lizikém tatott replika és duplika történt, mig egy- seregében.
kökény szemei örök rabszolgaságra ejtették szerre csak csengetyü hangja sivitott ki a
— Ha ily hangon mondod el észrevételeiS
xV^met- Legalább csak annyit ígérjen, hogy nagyságos asszony termeiből, és észre lehe- det, fogadom, nem sok disputálás kell hozzá,
néha-néha esténkint, ha kedvem találna jöni tett venni, hogy a ki rázza azt a kis jószá- s jösz velem a szabóhoz.
e
gy kicsit sétálni a hüs levegőn, könyörül got, igen türelmetlen lehet. A vitázó felek
— Egy föltétel alatt.
' J j*m, s az ebédlő szobaajtajának kulcsát a közöl mindenki, a maga szempontjából, fi— S az volna?
fe ec
* ^> m e r t fiatal vérem immár nem gyelmeztetve lett, a helyzet válságos fordu— Lehúzod az árát havi gázsimból.
t! t b
gályarabságot, latára. A lányka másod perczig sem időzhe— Ugyan már mirevaló az ily sületlen
tett többé, s a fiatal ember kompromittálás
zsémbeskedés? Jer, rendeljük meg öltözékeés krompromittáltatás nélkül nem üzheté todet, mert egy percznyi időnk sincs veszvább tréfáját, s nem tartóztathatá vissza a
veimére
a
nagyságos
asszony
tegetésre.
(Folytatása következik).
gy
em h
V
' °gy fekvés elött az ház legbelsőbb kabinetjéből küldött, és immuő szoba ajtajának kulcsát mindig be- nitással felruházott rendkivüli követet.
vigyem.
°
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A kalkuttai vihar.
Kalkutta, Kelet-Indiának, más néven Hindosztannak fővárosa, a Bengáli öböl mellett
fekszik, a Ganges folyó egyik ágának torkolatánál s még a mult évben Ázsiának egyik legnevezetesebb első rendű kereskedelmi városa volt.
Környéke, már fekvésénél 8 a tenger közelségénél fogva, ki van téve az elemek harczainak,
melyek koronkint jelentkeztek is. Igy 1842-ben
hosszantartó szélvész tett vidékén és magában a
városban iszonyu pusztitást, mely 1852-ben ismét
megujult, a nélkül, hogy a kár, melyet okozott,
kiheverhetetlen nyomokat hagyott volna maga
után. De a lefolyt év okt. 5-ike sokáig feledhetetlen siralmas emlékü lesz nemcsak a város évkönyveiben, hanem az egész tartomány nagy részében, mert azonkivül, hogy a nagy várost majdnem egészen elpusztitotta, a rettentő vihar 100
mfdnyi területen kiszámithatlan károkat okozott.
Már okt. 4-én sebes eső és szél zugott folytonosan a pálmafák hazájában, mintegy előjátéka
azon szomoru esetnek, mely bekövetkezendő vala.

pálmák állottak, azok is koronátlan, mert csak
sudaraik daczolhattak a zivatarral.
De még nagyobb pusztitás volt a folyón, a
kikötőkben. Okt. 5 én 220 hajó horgonyozott a
folyóban, s ezek kozől a vihar után egy sem állt
horgonyán. Sok elsülyedt, mig a többi összetépett
horgonylánczával kétségbeesett hullám-tánczot
járt, s összetört vitorlákkal himbálózott a habokon. Némelyiket a kiáradt hullám több száz lépésnyire kidobta a partra. A hajók egymást zuzták
össze, 8 mindenestül elsülyedtek a fenékig fölkavart habokban.
A népség jajveszékelve a legirtóztatóbb képét mutatta a kétségbeesésnek, 8 menekülésre nem
is gondolhatott. Sok hajóról egyetlen ember sem
szabadult meg.
Este hat órakor sötétedni kezdett, s a vihar
is szünt. A gázgyár el levén pusztulva, koromsötétség volt az utczákon. Éjjel már szél sem fujt;
de másnap borzadalmas volt a pusztulás képe; a
meddig a szem látott, mindenütt csupa rom. A
palotákban gazdag város összeomolva; az omladékok közt megrémült lézengő alakok. A pompás

ismerte s tisztelte e nevet a haza régibb s ujabb
nemzedéke. *) 1832 óta 1848-ig minden országgyülésen, ő volt egyik követe Borsod vármegyének,
ő volt ezen időszak alatt folytonosan az országgyülések szabadon választott jegyzője s legméltóbb dicsekvése az vala, hogy „ő volt az első, ki
a magyarnak magyar nyelven szerkesztett törvényeket." Midőn a h >sszu fájdalmas szünet után
Pesten az országgyülés termei ismét megnyíltak,
szülővárosa Miskolcz is a széles ismeretü, tiszta
jellemű, s érdemekben megőszült férfiut választá
meg képviselőjéül. Megérte azon örömet, hogy az
igéret földét megláthatá 8 a 78 éves aggastyán,
gyakorlati tapintatu s szeretetre méltó korelnöksége alatt szerveződött az 1861-i országgyülés,
melyen azután a legszebb reményekkel telve foglalta el képviselői székét.
Azonban reményeinek sem teljesültét, sem
bukását nem engedé megérni az ég. A hű bajnok,
ki a törvény és jog küzdterére még egyszer kiállott, hogy az ifjabb nemzedéknek dicső például
szolgáljon, a hosszu küzdelem véghatárához ért.
A természet törvényei állottak elő igényeikkel -

A kalkuttai kikötő, a mult évi okt. 5-ki vihar után.
Másnap 10 órakor a szélvész oly erős lett, hogy a
kisebb fák recsegve hullottak földre; de a tulajdonképi orkán csak déltájban következett be. —
Távolról mennydörgésszerű zaj hirdette, hogy
még borzasztóbb dolgok fognak történni, s csakhamar kitört a legpusztítóbb vihar, milyenre sem
százados öregek, sem a krónikák nem emlékeznek.
Egy pillanat mulva minden fa ki volt tépve.
A legvastagabb ágak ugy pattantak szét, mint a
nád; kocsik dűltek föl s az utczákon szerteszét
hevertek házfödelekkel, tornyokkal, ajtókkal,
ablakokkal együtt. Egy 80 lábnyi fatornyot papirként szaggatott szét az orkán s forgácsait csak
ugy sodorta a házak fölött. Vaspléhből készült
háztetők össze voltak göngyölgetve, s a szél ugy
vitte a levegőban. A hazai lakosok kunyhói mind
elsodródtak, s a pompás palotákból álló városban
alig maradt egyetlen ház is épen.

kikötő hajók romjaival s holttestekkel boritva; a
széttört deszkaszálakon uszott egy-egy európai
matróz, kinek épen a szerencse kedvezett. Képünk
a pusztulás után e kikötő romjait mutatja.
A kár, mit az orkán ofcozott, kiszámithatatlan. Szakértők csak ez egy városban 20 milló forintra becsülik, s mint már kiderült, két ezer embernél több veszett el. Semmivel sem volt kisebb
a pusztitás a Csandernagore nevű franczia gyarmatban, mely egészen tönkre jutott; s maga a
kalkuttai kikötő, mely eddig a világkereskedelemben egyik első rangu helyet foglalta el, e vihar
által annyit vesztett fontosságából, hogy ha helyreállitására erélyes intézkedések nem történnek,
alig lesz egyhamar oly népes, mint ezelőtt. ]

Pálóczy László emléktáblája Miskolczon.

Fegyvere, melyet régibb időben semmi ellencsapás nem birt kiforgatni izmos markából, most a
csata közepében önkénytelen hullott ki az elgyengült aggastyán kezei kőzül. Nehány napi betegség véget vetett az érdemekben gazdag, hosszu
életnek. Halála mély és őszinte fájdalommal tölté
el a nemzetet s a gyásztisztességet, melylyel tőle
elváltunk, ama fájdalomnak megfelelő fenséges
nagyszerűséggel ülték meg a nemzet képviselői s
az ország fővárosa.
Pálóczy holttetemei kedves Miskolcz városába
vitettek s az ottani sírkertben nyugosznak. Az ország akkori képviselői még külön jellel is kívánták e tiszta lelkü hazafi emlékét fentartani, s ily
czélból készült Pesten Gerenday Antal szoborműteremében azon, az elhunyt hazafi nemes egyszerűségének megfelelő, de azért diszes márvány
emléktábla, melynek rajzát lapunk mai számában
közöljük, s mely mult év óta a miskolczi avasi ref.
templom falába illesztve, Pálóczy László érdemeire emlékezteti az utókort.

Két óra tájban a déli és keleti külvárosok s
a nyugatiak kisebb nagyobb részben romban heAz 1861. évi rövid országgyülés egyik legvertek. A távirdák sodronyai minden irányban meghatóbb eseménye volt az agg Pálóczy László•) Pálóczy arczképét s életrajzát lásd. a Vas. Ujság
össze voltak szaggatva. A fák közöl már csak a nak, az országgyülés korelnökének halála/Régóta 1860. évi 44. számában.

érkezvén kiszállott kocsijából, s egy zöld gyepre ', az ő állása sem lett volna oly veszélyes, ha hadS az utódok hálás megemlékezése lesz min- tpleoedvén
midőn maga körül tapogatózott \ serege elfogadására, s a nép biztositása végett itt
dig legszebb jutalma azoknak, kik a közjó elő- volna,
l
bk
é
l á l ' czélszerübben
-n««."KK— aelrendezett
l~™iWtt varnsoVut.
WW^W
városokat s helységeket
véletlenül egy bokor
érett
eperre ttalála,
mozditása körül becsülettel fáradoztak.
mely 'e város neveztetésére alkalmatosságot szol- birna: a helyreállott béke idején e hiányokat kipótolni igyekezvén, uj helységeket alapita, a már
gáltatott."
,
fennálló városokat pedig, melyek közé Eperjes is
váro3 eredete a X I I ík szazadba esik, a
tartozott, falakkal körülkerittetni rendelte. E
lI. Lajos király s a cselepataki malom midőnE II.
Géza király 1150 táján e vidékre a kikorszakban emelkedett leginkább jelentékeny vávándorlott szászokat telepité, kiknek nagyobb
Mohács mellett.
rossá Eperjes. 1316-ban, a városi levéltárban őrrésze Eperjesen foglalt állandó lakást. — E teleA Vasárnapi Ujság 1861 évi 27-ik számában
zött oklevél értelmében Károly király visszaadja
pitvényeket
királyaink
mindjárt
kezdetben
több:
közlöttük Sz .k'dy Bertalan derék hazai festőműnekik „Bachta" fölvészünk azon jeles
dét. I. Lajos király
festményének egy sipedig 1374-ben szakerült m á s o l a t á t ,
bad királyi várossá
emelte, s mindazon
mely IL Lajos király
szabadalmakkal ruholttestének feltaláházta fel, melyekkel
lását a mohácsi csata
akkor Buda főváros
után, megható comélt. A szent Miklós
positióban ábrázolja.
templom már ekkor
E kép és nagy tehetfennállott,mertl382ségü szerzője azóta
ben már szabadságmegérdemlett méllevéllel ajándékoztatánylásban részesült
tott meg. — Zsig— s nem is feladamond király pedig
tunk, e tárgyra most
1404-ben 12 évre
ujabban visszatérni.
minden
adótól fölCsupán ehhez akarmenti
a
polgárokat,
juk kötni egy, lapunk
hogy városuk falait
mai számában látfelépithessék, s hogy
ható tájkép magyanépessége minél jobrázatát.
ban szaporodjék, szaSzékely Bertabad átköltözést enlan emlitett nagy hisged mindenkinek a
tóriai festményében
polgári jogok s szaazon jelenet van
badalmak élvezetéábrázolva, midőn a
vel.
csatában elveszett kiSőt
1433-ban
rály holttestét keJ u l i a n u s bibornok
resni indult hivek, a
egy okmányban egydrága
tetemekre
[Palóczy László emléktáblája a miskolczi ref. templomban.
házilag is megenvégre ráakadtak, s
gedi nekik, hogy védelmi tekintetből épitendő faaz élettelen testet a
féle szabadalmakkal és kiváltságokkal ajándékozcsata után rögtönzött |ideiglenes sirból kiássák. ták meg, s ugy tekintvén őket mint vendégeket, laikon vasár- és ünnepnapokon is dolgozhassanak.
A művész azon traditio után indult, mely sze- valódi magyar vendégszeretettel gondoskodtak 1435-ben Zsigmond király engedélyt ad hetivásárint a Csele patakába fult királyt a csatában sorsuk felől, s mint az akkoriból fenmaradt kirá- rok tathatására, s minden vám és adó nélküli szavele volt hivei a patak hinárjából kihúzták, s a lyi okiratokból látható, csakugyan mindig e szó- bad kereskedési és árulhatási joggal ruházza fel.
Ugyanekkor a város már annyira épült, hogy két
mint a c^ata zivatarai közben ráértek, hamarjá- vál „hospitcs" (vendégek) emlittetnek.
nagy terjedelmü malmot kellé lerontani, hogy
ban a vidék egy szárazabb helyén a föld alá
Igy volt lehetséges, hogy Eperjes már 1247- helyébe uj utcza építtethessék, mely máig is drokrejtették.
ben népes és virágzó helység volt, mint ezt a IV. utczának neveztetik. 1440-ben Erzsébet királyné
Az átalános vélemény még mindig az, hogy
Béla király által kiadott s Bártfa város levéltáramegengedi, hogy a háa csata hevétől elragadottifjukirályahajdani
-—
"•"--=-—-,
mocsáros C s e l e paz a ik épitéséhez szükséa,..
ges köveket, a szomtakban találta halálát.
széd Sáros helységben
Ezt tartja mai naszabadon fejthetik.
pig a néphagyomány
Igy megerősödve,
is Mohács tájékán, sőt
1442-ben már nevezeez tovább megy, 8 hates ostromot képes volt
tározottan m e g j e l ö l i
kiállani, a midőn t. i.
azon helyet, melyben
Erzsébet királynénak
a szerencsétlen király
férje,Albert
halála után
sorsának áldozata lett.
".i
született
fiát,
Lászlót
Ezen helyen épült volaz ellenpárt királynak
na az egykor bő vizű
választá, a királyi joCsele partján azon magok s javak védelmelom, melynek rajzát egy
zése Giskrára bizatott,
művészbarátunk szíveskinek mindent el kellé
ségéből e lapon közölkövetni, hogy e várost
jük. Vajjon nem masbirtokában megtartsa.
iemü .emléknek kelleMidőn tehát Ulászló e
ne-e állani azon a .üevárost 1442-ben ostrom
lyen is?
alá vette, Giskra az

eperjesiek hatalmas elszánt véderejével viszEperjes város
szaveretett.
V-ik László 1453jelene s multja.
ban Eperjesnek uj czimert ad.
(Vége.)
II-dik U l á s z l ó
alatt,
midőn János AlII.
bert e vidéket 1491Eperjes
nevének
ben elfoglalni iparkoeredetét Timon régi
dott, Zápolya oly kemétörténetírónk, - 8 utányen megverte, hogy
Cselepataki malom Mohács mellett (lI. Lajos király sirja). - Marasztoni A. rajza.
na mások is igen vaélte
koczkáztatásával
lószinüen - az eperből
futni
kényszerült
s
Eperjesen
keresett
menedéket,
származtatják. Szerinte
„.-^w ban található okmány bizonyitja, melyben Eperjes azonban itt is utoléretvén, kénytelen volt a várost
hajdan bizonyos Fignitz nevü ur birta e r d e k e ^ azon lakói, kik lakhelyeiket a Karmelita-kolostor Zápolyának átadni. 1494-ben a város falai sok hekinek neje az itt dúsan tenyésző epret különösen birtokának csonkításával tágiták, törvényes halyen kiigazittattak, a még be nem végzett részek
•**ette, s ezért eleinte nyári lakot is épittetett, táraik közé szorittatnak
felépíttettek, mint ezt a kassai kapu feletti évszám
fe késöbb mindig jobban megkedvelte e kies heMidőn Trencsényi Csák Máté ellen, ki idUi^
• ; gazdiságot alapitott itt mmekkovet- ben a szomszéd Sár»s várát mint nádor igazgata, (1494) bizonyitja. 1508-ban I I . Ulászló egy ren•• • " " is épült, melyek idővel ugy Robert Károly harczra kelt, Eperjes lakói vitézül delete által megengedtetett a városnak mindennemü pecséteknél vörös viaszszaL élhetni; 1514egész helységet képeztek,
küzdötték a király mellett, minek jutalma el nem
- a j '-no-oen kiadott történeti munkában maradt, mert a király tapasztalván az eperjesiek ben pedig ugyanezen király különös szabadalmápedig Eperjes néveredetéről ez áll: „ILBéla király hű ragaszkodását, városukat nagyobb partfogasra nál fogva, a város Andrdí-rásárt vett gyakorlatba.
a ki vak Bélának is neveztetett, hadseregével
méltatá.8 miután átlátta, hogy ily háborus időben
Borichchal valo ügyes-bajoskodásakor e vidékre
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1537-ben Ferdinánd Eperjesre jővén, a Zápolya birtokában levő Sóvárt megtámadta s elfoglalá; az Eperjes közelében véghezment csata
képe egy, a városházán levő régi festményen látható. 1547-ben Ferdinánd Sóvárt 5521 forintért
Eperjes városának elzálogositotta. 1548-ban pedig
a városnak uj czimert adott, egy körme között
eperbokrot tartó sassal érdekesitve. 1558-ban
harminczad állíttatott fel a városban, az 1563 évi
pozsonyi országgyülés pedig a nyolcz személyes
itélőszék tartását Eperjesre rendeli, miáltal a
város sokat nyert nevezetességében.
A folytonos harcz és háboru közepett is, ily
engedélyek mellett a város iparűzése, kereskedése
és jólléte nagy virágzásnak indult. Posztókereskedése Krakó és Silézia felé már a XlV-ik században virágzott, Danzig városával, főleg a XVII-ik
században volt élénk közlekedése. A vászonkereskedés is régóta virágzott, ezt a XVIII-ik század
közepe táján Eperjesen megtelepedett ráczok
ragadták magukhoz.
A reformátió időszakában a magyarországi
helyek közöl Eperjes volt az elsők egyike, hol a
vallás-ujitás leghamarabb meggyökerezett, mert
itt már Husz követői hintették el a magvát először, s 1530 óta hirdették azokat. Nemsokára
iskolát is alapitották itt az evangelikusok, melynek 1540-ben Wernher György volt az igazgatója, utóbb pedig a hires Bocatius János lett
azzá, ki később Kassa város jegyzője lön. 1656banEperjesen könyvnyomda is keletkezek; ekkor
már az egész város az uj vallást követte. 1(565. a
régi iskola helyett, mely a magyar templomig lett
volna kiterjesztendő, egy uj és sokkal nagyobb
iskola (kollegium) épittetett, melyhez nem csak
Magyarországban, hanem külföldön is történtek
adakozások. Egyik legnagyobb adakozó a svéd
király volt, ki 20,000 ftot adott e czélra, továbbá
Sopron, Danzig, Eperjes és egyéb városok is szép
összegekkel járultak hozzá; ugy hogy két év
mulva 1667. augusztus 18-án ünnepélyesen nyittathatott meg az uj pompás kollegium, melynek
homlokzatára e következő emlékvers (chronostichon) tétetett:
„FragopoLi. eXstrVCto. LVX LVCe sít fest a LyCeo
LVX eVangeLII translt In HVngarlaM.
De nemsokára nagy változások történtek,
Rudolf és utódjai az ország alkotmányos és vallási szabadságát veszélyeztetek ; a miért az egész
ország lángra gyült, s majdnem egy századig
tartó polgárháború emészté kebelét. Eperjes különösen 1. Lipót idejében sokat szenvedett.
Igen szépen és kimeritően ecseteli e szomoru
eseményeket a m. nemzeti muzeum könyvtárában
— kéziratban meglevő eperjesi német krónika
ismeretlen irója, a honnan 'ez adatokat is kölcsönöztük. Ebből látható, hogy 1667-ben a katholikusok elfoglalták a protestánsok templomait, iskolájukat, ugy hogy azok magán házban voltak
kénytelenek isteni tiszteletüket gyakorolni. A városi tanács és szolgaszemélyzetet is csupán katholikusokból választották, habár nem voltak is reá
alkalmasok. Ezek aztán minden kitelhető módon
hintették a gyülölség magvait. E siralmas helyzetben az elkeseredés okozta, hogy az evangelikusok Petróczyt vezérül választva a városok és
falvakra rontottak, s kastélyokat, házakat, templomokat stb. kifosztották, felgyujtották. Igy jöttek
Eperjesre is s ezt elfoglalva nemcsak visszaadták
az evangélikusoknak az elfoglalt iskolájukat s
templomukat, de a kath. főtemplomot is elfoglalák, a többi templomokkal együtt.
De uralkodásuk nem soká tartott, mert
1673-ban a császáriak elfoglalván a várost, erősitvényeit nagyobbára lerombolák, fegyvereit
Kassára szálliták, s a pártütő várostól elvevék
a só árulhatási jogot s 11,000 frtnyi sarezot
vetettek ki a polgárokra. Ugyanekkor az evangélikusoktól mind a három templomot (t. i. a mostani anya-templomot, mely akkor a németeké volt,
a mostani orosztemplomot, melyet akkor a tótok
használtak, s a mostani evang, templomot, mely
akkor a magyaroké volt) s az 1667-ben felépült
kollégiumot is katonai erővel elvevék; az evang,
városi tanácsot elmozditák s ismét katholikusokkal töltötték be; az evang, mesterembereknek
pedig, kik mégnem nyertek polgári jogot, megtiltották müveik nyilvános árulását stb.
1682-ben Tököly Imre szállotta meg a várost,
8 a templomokat és kollégiumot ismét visszaadá a
protestánsoknak; de már 1687-ben megint elvevék tőlük, midőn Tökölyt Schulcz császári hadvezér Eperjes mellett megveré, azután a város
ellen fordult s 10,000 emberével a csak 1000 emberből és a polgárokból álló városi őrség ellen 7

hétig tartott az ostrom; mig végre a város alku zsef, kiadta Köszler özvegye szül. Schickmayer.
mellett megadá magát, miután megígérek, hogy Ezen 2 lap az 1845. aprilban keletkezett „Pesther
szabadságait meghagyják s a multakért teljes bün- Zeitung'-gal egygyé olvadt, miután ennek kiadója
bocsánatot adnak. De alig szállottak meg a várost, a „Vereinigte" kiadási jogát megvásárolta. —
azonnal feledve az alkut, 200,000 ft, sarezot Megjelent e két lap hetenkint kétszer, vasárnap
vetettek a városra, mit a császár kegyelemből és csütörtökön, a főlap egész rétben velinen, a
14,000 frtra szállita le. 1686. évben a város erő- melléklap 4 rétben; nyomatott Budán a m. kir.
sitvényeit akarták lerombolni, azonban a városnak egyetem betűivel, félévi ára postán 4 forint 24
sikerült ezt 52,000 ft. lefizetésével elhárítani.
krajczár p. p.
A következő 1687-ik évben borzasztó ke(Ifj. Palugyay Imre: Magyarország leirása. Pest
gyetlenkedés színhelye lőn Eperjes, melynek szo- 1852. I. 190. - Tud. Tár 1842. VI. 483 — 1843 VII
moru emléke feledhetetlen marad örökre és még ma 482. — Honi írod. Hirdető 1844. 8. 1. — 1845. 8. 1.)
.Stadtische Pressburger Zeitunq." 1764. iul.
is iszonyattal tölti el a keblet. Ugyanis azon évi
február elején jött ide a nápolyi születésü Caraffa 14-én alapitva. Politikai hirlap. Melléklapja
mint teljhatalmu királyi biztos, és rögtön bezá- 1837-től „Pannonia." Kiadó 1843 végeig Schaiba
ratá a kapukat, egy 12 tagu vértörvényszéket Ignácz Adolf. Tulajdonos Pozsony városa; szeralakított, melybe, hogy a törvényszerűségnek keszté Richter A. F. 1842-től Neustadt Adolf. -1mégis némi szine legyen, nehány városi tanácsost Ezen lap kiadhatásának jogát árverés utján Bais felvett a többi birák közé. Nem akarjuk itt az rich Mihály udv. kanczelláriai fogalmazó szerezte
iszonyatos tetteket elősorolni, mert elborzad az meg 1844-től hat évre 6310 pengő forintért.
ember amaz irtóztató kínzásokon, melyeket ez alkaMegjelent a főlap hetenkint kétszer, 1842-től
lommal a vérszomjas birák kegyetlensége véghez- háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken egy-egy
vitt, csak azt említjük meg, hogy 18 vagy néme- iven kis ivrét alakban; a melléklap ekkor szintén
lyek szerint 21 embert borzasztó kinzatás után a háromszor kedden, csütörtökön és szombaton 4kollegium északi oldala előtt, a mai szenthárom- rétben fél ives számokban, havonkint 2 divatképság szobra helyén, felállított vérpadon kivégez- pel; nyomatott Schmid Antal nyomdájában; ára
tetett, néhányat halálig kinoztatott, másokat nyo- félévre postán 1841. 4 ft. 48. 1842 — 43. 5 ft. 12
morékká és koldussá tétetett, kiknek fő büne az kr. 1844-től helyben 5 ft. postán 6 ft. p. p.
volt, hogy az evang, egyház tagjai s többnyire
(Hirnök 1843. II. 60 sz. 1845. I. 196. 1. — Tud. Tár.
vagyonosak is voltak.
1842. VI. 483. - 1843. VII. 482. - Honi Írod. Hirdető
Pedig már az 1682-i soproni országgyülésen 1844—47.)
„Der Siebenbürger Bothe." Politikai lap,
törvénynyé emeltetett, hogy a protestánsok a szab.
1786-ban
alapitva; „Transilvania." Periodische
kir. városokban vallásuknt szabadon gyakorolZeitschriftfür Liinderkunde" melléklappal. Kiadta
hatják.
Miután az „eperjesi mészárszék" hírére az 1833-tól Kochmeister Márton könyvkereskedő
egész ország feljajdult, I. Lipót végre az ország- Nagy-Szebenben; 1842-től annak örökösei saját
gyülés kérelmére megszűnteié a kivégzéseket s nyomdájukban. Szerkeszté Mildenbergi Benigni
József. — Megjelent hetenkint két szám, a polielhivatá Caraffát.
De evvel az evangelikusok üldöztetése még tikai lap egész rétben, a melléklap 4 rétben; félévi
sem szünt meg, még sem engedtetett meg nekik a dija postán 2 ft. 24 kr.
(Tud. Tár. 1842. VI. 483. — 1843. VIL 483. — Honi
nyilvános isteni tisztelet tartása. 1693-ban egy
felsőbb rendelet megengedé ugyan, hogy a felső irod. Hirdető 1844-47.)
„K. K. priv. Agramer politische Zeitung."
külvárosban egy kertben tarthassanak isteni tiszteletet, de az idegenekből álló városi tanács sür- 1826-ban keletkezett. Kiadó-szerkesztők: Staugetésére csakhamar visszavéteték az engedély. duar Ferencz és Rosenau Ferdinánd, egy mellékMidőn Rákóczy Ferencz 1704. decz. 4-én a várost lappal „Luna" czimmel. — Megjelent Zágrábban
megszállotta, ismét visszanyerték egyházaikat, de hetenkint kétszer a főlap nagy 4 rét iven, a mel1711-ben ujra elveszték; a magyar templomot a léklap 8 rétben velinen; nyomatott dr. Gaj Lajos
kollégiummal együtt mint azelőtt, ugy most is, a nyomdájában ; félévi ára postán 4 ft. p. p.
(Tud. Tár. 1842. VI. 483. - 1813. VIL 483. - Honi
jezsuitáknak adták át, kik azt ezentul eltörolteirod. Hirdető 1844—47.)
tésükig folyton birták.
„Pesther Zeitung." Politikai hirlap. Kiadók:
Az evangelikusok ekkor a városon kivüli
szántóföldeken álliták föl templomukat és iskolá- Landerer és Heckenast; szerkesztő: Glatz Ede.
jukat. Végre a jezsuitáknak 1773-ban történt el- Megjelent 1845. apriltól kezdve, hetenkint négytöröltetése után 1783-ban a kollégiumot s a vele szer, egész rétben egy iven nyomatott a kiadók
összekötött templomot nyilvános árverés utján nyomdájában; félévi ára helyben 5 ft. postán 6 ft.
eladták, s az evangelikusok 6000 fton megvették p. p. — 1847 első felében szétküldetett postán
sajátjukat. E vétel felsőbb helyen is megerősitte- 2995 példányban. A P. Z. mint az Életképekben
tett, s a következő éven az evangelikusok külvá- Csatáry mondá: „a 4-ik rend trombitásául akarta
rosi fa-épületeiket oda hagyván, ismét ősi épüle- magát feltolni, és mégis mindig annak érdeke
teikben nyiták meg iskolájukat, s tárták isteni ellen szónokol, nézetünk szerint a P. Z. nem a
4-ik rend, hanem a városi bürokráczia s zárt
tiszteletüket.
Nem csoda, ha az oly szép virágzásnak indult rendszer képviselője, e mellett itt-ott bár igen jól
Eperjes annyi viszontagság között hanyatlott; titkolja, nem igen nagy sympathia tetszik ki bemihez még az 1679-ki halálvész is hozzájárult, lőle nemzetiségünk iránt."
mely 3000 embert törült ki az élők sorából, s
(Életképek 1845. II. 4. sz. — Honi irod. Hirdető
1710-ben Virmont császári hadvezér foglalásakor 1845—1847.)
„Der Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode."
ismétlődött; 1696-ban pedig a város fele a lángok
martaléka lőn; 1788-ban ismét majdnem az egész Szépirodalmi divatlap 1828-ban keletkezett; 1841től a kiadótulajdonos Wieser özvegye, szerkesztő
város leégett.
De az ezután következett békés időkben Rosenthal Sámuel. Ezzel járt „Der Schmetterling"
Eperjes ismét fölépült sebeiből, s lassankint szinházi és literatúrai kiegészitő lap; és „Pesther
előbbi fényére emelkedék s még szebben fölépült, Handlungs-Zeitung" kereskedés és iparmutató. A
mint az előtt. Ekkor kivált a borkereskedés virág- Spiegel szerkesztője ügyes tapintat és igéret szezott, s midőn Napoleon a varsói nagyherczegséget rinti pontosság által szép előfizetői és olvasói
teremte, s a szárazföldi zárt behozta, Eperjes a kört szerze magának.
kereskedésnek egyik főhelye lőn. A lengyel, orosz
Megjelentek Budán 8-rétben velinen; a főés magyar urak, kik akkor a szomszéd bártfai lapból hetenkint két szám, a P. H.-ból havonkint
fürdőt nagyban látogatták, a telet gyakran Eper- 6 vagy 8 szám, a Schmetterlingből 2 vagy 3 szám;
jesen töltötték, s teli marokkal szórták a pénzt. párisi és londoni divatképekkel, bútor- kocsidivat
Igy meggazdagodtak az eperjesiek, de a fény- s arczképekkel, zenemellékletek- s legujabb páüzési, játékot és ledérséget is megkedvelek.
risi himzés-mintákkal; nyomattak az egyetemi
Zombory Gusztáv.
nyomdában; félévi ára a három lapnak helyben
4 ft. postán 5 ft. p. p.
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Harmadik közlés 1841—1847.
(Folytatá!.)

Német nyelven megjelent hirlapok és folyóiratok ez időszakban:
„ Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung." 1800-ban
alapitva. Politikai hirlap, egy melléklappal ezen
czim alatt: „Gemeinnüuige Blatter" zur Belehrung und Unterhaltung. Szerkeszté Janisch Jó-
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(Pesti Hirlap 1841. II. 836. 1. — 1848. II. 885. —
1844. I. 416. IL 850. - Közlemények 1841. 88 lap. Bibi.
Értesítő 1841 -42. — Honi irod. Hirdető 1844—1847.)

„Siebenbtírger Wochenblatt," 1837-ben kelet-

kezett politikai hirlap, a következő melléklapokkal : „Satellit" ez és a főlap hetenkint kétszer
jelentek meg, hétfőn és csütörtökön, összesen 1 ív
negyedrétben. — ..Blatter für Geist, Gemüth und
Vaterlandskunde," minden héten egy iv 4 rétben,
és „Síundenblumen der Gegemvart," havonkint
egy 32-rét 4 ivnyi füzetben adattak ki. — Kiadószerkesztők Gött János nyomdász és Németh

f.Archiv für die Kenntniss von Siebenbiirgens kott a költő sétálgatni, s itteni sétái alkalmával
Vilmos könyvárus Brassóban; félévi ára a három
Vorzeit und Gegenwart." Ezen történelmi folyó- születtek legszebb dalai.
melléklettel együtt postán 4 ft. p. p.
A régi fák közül ma már egy sincs meg, eliratot N.-Szebenben inditották meg 1841-ben
(Bibi. Ért. 1841. 3. 1. 1812. 3. 1. — Honi irod. Hirdető Kochmeister Márton könyvkereskedésének örö- korliadtak azok a hosszu évek zivatarán, hiszen
1844-1847. — Kurz. Magazin 1845. I. 205. II. 1846.
kösei; Schuller Károly tudós Szebeni tanár szer- már félszázada mult el, h o T a költő sirban alu347. 377 lapok.)

„Pesther Tageblatt. Organ für Wissen, Kunst,
Leben und Unterhaltung." Belletristikai encyclopaediai napi lap, 1839-ben alapitva. Kiadó-tulajdonos: Heckenast Gusztáv; szerkeszté dr. Saphir
Zsigmond. Ezen lap folyvást élénkült és dicséretes mozgásban volt; szerkesztője honi érdekeinket szivére látszott venni, s ez által a nagyobb
közönség elismerését mind magának mind lapjának kivivá. S e tekintetben igen sokat köszönhetni
ujabb szerkesztőtársának Hirsch Zsigmondnak,
ki azonfelül hogy tisztelője volt törekvésinknek
és literaturánknak, még igen szerencsés tapintattal is birt, azokat idegen honfeleinknél megkedveltetni. — Megjelent, hétfőt kivéve, mindennap egy
egész iv műszerpapirosos, kis folio alakban, nyomatott Landerer és Heckcnastnál; ára félévre
helyben 4 ft. 30 kr. postán 5 ft. p. p. 1844-től 5
ft., illetőleg 6 ft. 24 krra emeltetett.
(Pesti Hiríap. 1841. I. 8. II. 502. -1842. II. 698. 740
- Honi irod Hirdető 1844 -47. - Tud. Tár 1842. VI.
483. - 1843. VII. 481.

kesztése és többek közreműködése mellett; különösen gazdagitá jeles czikkeivel ezen vállalatot
báró Kemény József. — Megjelent negyedévenkint egy 6—8 ives füzet, és pedig 1841-ben az
első kötet két füzetben: nyomatott a kiadók
nyomdájában; egyes füzet ára 1 ft. 30 kr. p. p.

szik.

Legujabban a költő iránti kegyelet egy márványlapot tétetett a ház utczára néző oldalára,
mintegy megjelelni a házat, és figyelmessé tenni
az arra elmenőket, s másfelöl gondoskodni, hogy
e ház, mint egyik legjelesb költőnk lakhelye, a feledés
homályától megkiméltessék. A márványlap
(Athenaeum 1841. IL 111 h. Kurz: Magazin I. k. IV.
egyszerü, de csinos, rajta im ez áll:
lap. — Bibi. Értesitő. 1841. 18 1.)
„Archiv des Vereins für Siebenbilrgische
Csokonai Vitéz Mihály
Landas-Kunde." Az erdélyi gazdasági-egyesület
Lak- és halálozás helye.
közlönye, mely által 1845-ben indíttatott meg
E követ Kulini Nagy Benő ur készittette.
N.-Szebenben. — Megjelent időhöz nem kötött
A ház jelenleg ép, s félig meddig jó állapotfüzetekben n. 8-rétben több képpel és táblázattal.
1845-ben I-ső kötet (4 füzetben) 587 lap. — ban van.
A háznak jelenlegi gazdasszonya még azon
1846-ban a 2-dik kötet (4 füzetben 505 lap. —
1847. I I I . kötet 1 - 2 füzete 168 lap. egyes kötet helyet is tudj;), a hol a költő halálos ágyán feküdött, s később aztán örök álomra elszenderiilt.
ára 3 ft. p. p.
Sz. A.
(Honi irod. Hirdető. 1845. 47 1. — 1846. 35 1. — 1847
52 1. Kurz: Magazin I. k. IV. lap.)

„Magazin für Geschichte, Literatur und allé Látogatások az észak-amerikai EgyeDenh- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens"
sült-államok elnökénél.
Temeswarer Wochenblatt. Zeitschrift für czimü folyóiratnak báró Kemény József volt létrehozója
és
előmozditója.
Kiadta
Kurz
Antal
BrasWissen, Kunst und Industrie." 1840-ben alapitá
Nehány hét előtt azok figyelmét, kiket a
Beichel József nyomdász: szerkeszté Klapka Jó- sóban, több tudós közremunkálásával. Tartalmát világ politikai hullámzása érdekel, az Eszakamezsef. Ezen tudományos, szépművészeti — s ipar- tévé Erdély történelmére vonatkozó kitünő ér- rikában végbement elnökválasztás vette igénybe.
lapból megjelent minden szombaton egy szám, tekezések és okmányok gyüjteménye. Megjelent A politizáló világ kiváncsian várta a választás
értesítővel együtt; nyomatott Temesvárott Bei- időhöz nem kötött 7 — l l íves füzetekben n. 8 rét- eredményét, hogy vajjon a nagy köztársaság heben, kőnyomatu mellékletekkel. Nyomatott Braschelnél; félévi dija postán 3 ft. p. p.
lyeselni fogja-e elnökének harczias politikáját; s
(Pannonia 1842. I. 52. 1. Tud. Tár. 1842. VI. 483. — sóban, Gött Jánosníl. I. kötet 1—2 füzete 1844- megválasztja-e őt ujolag, vagy valamely békésebb
ben. 3—4 füzet. 446 lap 1845; IL k. 1 — 3 1846;
1843. VIL 483. — Honi irod. Hirdető 1844—47.)
szellemü pártfőnököt ültet az elnöki székbe? Az
„Pesther k. k. privileg. Kundschafts- und II köt. 4 (utolsó) fűz. 512 1.1847-ben jelent meg. eredmény tudva van. A korábbi elnök, Lincoln
Auctions Blatt." (Tudakozódó és árverési lap.)
(Danielik : Magyar irók. Kletrajz-gyüjtemény IL Ábrahám, ujra meg lőn választva.
Kiadta 1827-től fogva és szerkeszté Weber Jo- kötet 141. lap.)
Az ember szereti a nemzetek sorsát intéző
zsef; megjelent hetenkint kétszer kedden és pén„Jahrbuch des deutschen Elementes in Unnagyok
életét, s a kört, melyben mozognak, isteken 4-rétben; félévi dija helyben 1 ft. 12 kr. garn" czimü vegyes tárgyu folyóirat első füzete,
merni;
s
igy lehetnek sokan, kik szeretnének a
postán 2 ft; nyomatott Landerer és Heckenastnál. Benkert (most Kertbeny) Károly szerkesztése s
távol
világrész
leghatalmasabb államának főnöke
(Tud. Tár 1842. VI. 483. — 1843. — Honi irod. Hir- több neves német iró közremunkálása mellett hivatalos életéről — mely a mi fejedelmeinkémegjelent 1846. márcziusban Pesten. — A szerdető 1844-1847.)
től oly sokban különbözik, némi tudomással, is„Der Ungár." 1842. elejével alapitá és szer- kesztő hazánk és nemzetiségünk irányában szép merettel birni. S ez óhajtásnak vélünk eleget
keszté Klein Hermann Pesten; segédszerkesztője és méltányos szavakat mond, s ez első füzetben tenni, midőn ez alkalommal a nagy köztársaság
volt Beck Károly. Ezen napi lap főiránya: érde- meglehetős hűséggel ragaszkodott kitüzött czél- elnökének nyilvános életéből mutatunk be nehány
keinket a külföld előtt képviselni s németajku jához; és a magyar érdekekkel leginkább egyező vonást egy külföldi tourista jegyzetei után.
honfitársaink közt a magyar nemzetiséget terjesz- dolgozatokat foglal mngában Hugó Károlytól,
Az észak-amerikai köztársaság keletkezése
teni. Falk Miksa, jeles publicistánk itt lépett fel Schedius Lajos, gr. Majláth János, Haufler József,
óta
szokásban
vala, hogy a köztársaság /eje, az
Löw
Leopold
és
Káról
Lázártól;
az
utóbbi
a
előszőr az irói pályán, ugyanis 1843 és 44-ben,
16 és 17 éves korában, a magyar lapokból fordi- magyar festészeket birálja; özeken kivül igen szép elnök, igen kevés, vagy semmi társaságban se vetásokat s a nemzeti szinházi előadásokról alapos költeményekkel gazdagiták e füzetet Pyrker gyen részt házán kivül. O sohasem fogad el megbírálatokat közlött. Azután ezen lap segédszer- László és Bakody Tivadar. Benkert megkezdett hivá^okat magánosoktól vagy minisztereitől, a
kesztője volt 1847-ig. — Megjelent naponkint beszélye is érdekes. Ez egy füzetnél több nem je- mint azt némelykor a mi fejedelmeink teszik,
Azon tánczvigalmakon, ebédeken s estély ekén
('hétfőt kivéve) n. 8 rétben velinen hetenkint egy lent meg.
sem jelenik meg, melyeket néha a külföldi kövedivatképpel; nyomatott Budán a m. kir. egyetem(Pesti Divatlap. 1846.1. 335 1.)
tek adnak, ámbár azt még az orosz czár is megnél- félévi dija helyben 6 ft. postán 7 ft. 24 kr.
„Vierteljahrsschrift aus und für Ungarn."
teszi néha. A köztársaság elnöke, elnökségének
p. p. naponkinti szétküldéssel.
Ezen negyedéves folyóirat 1844-ben külföldön
négy éve alatt saját házára van szoritva, és nem
(Jelenkor. 1841. IL 365. - Pesti Hirlap. 1841. IL jelent meg Lipcsében Wigand György bizomá842
L
4
0
Pann
838 l — l * ' ~~
o n i a 1842. I. 12. — Da- nyában, és dr. Henszlmann Imre szerkesztése egyéb, mint egy — a társas körökből kizárt renielik :' Magyar irók. Életrajz gyüjtemény. Pest 1858. IL alatt; különösen belviszonyainkat rajzolá a kül- mete. Ha mulatni akar, magának kell a háziur
szerepét adni. Egy ünnepelt vendéq szerepét játDas Vaterland." Szépirodalmi s kereske- föld előtt, igen jeles irók közreműködésével; szani — ez elégtételben soha sem részesülhet. Az
nevezetes czikkeket irtak bele Pulszky Ferencz,
dedeími lap. Megindult 1844. jan. 1-vel Győrött, Lukács Móricz, Csengery Antal. — Megjelent unio polgárainak demokratiai érzülete e szabályt
Noisser Richard kiadó-szerkesztő által . alapit- egy negyedévi 8 rétü füzet 165 lappal és 1 ft. pp. szokássá változtatta. Mindnyájan egyenlő jóknak,
s egyenjoguaknak tartván magukat, ha valameva. Megjelent hetenkint 3 szám féliven 4 rét- volt az ára.
lyik szenátor meghivását az elnök elfogadná,
ben; nyomatott ugyanott özvegy Streibig Klára
(Magyar t. társ. Névkönyv 1835 69 1. — uj Ismere- ugyanezen tiszteletet kellene tanusitania akármebetűivel: előfizetési ára félévre helyben 3 ft. 30kr. tektára. lI. 253.)
Szinnyey
József. lyik szatócs vagy kézmives irányában is, s ilyen(V(!ge k ö v e t k ,
postán 4 ft. 48 kr. p. p- — 1847. kezdetével „Haformán a meghívásoknak, s konnexióknak soha
zánk" lett belőle.
sem lenne vége.
(Pesti Hirlap 1843. II. 852. — Honi irod. Hirdető.
Az elnök nem teheti azt, a mit a mi fejedelCsokonai Vitéz Mihály lak- és halá- meink,
1844—47.)
hogy t. i. némelyektől megtagadja azt a
„Der Pilger." Zeitschriftliches ürgan für
kegyet, melyben egyebeket részeltetett. Neki nem
lozás-helye Debreczenben.
vaterlíindischelnteressen, Kunst, und Industrieis szabad kegyesnek vagy nemkegyesnek lenni
A debreczeni ref. főiskola mellett, az ugyne- valaki iránt, neki pusztán csak kötelességét kell
1841-ben keletkezett; szerkeszté Schall F. E. kiadta Prettner J. N. megjelent hetenkint kétszer vezett darabos-utezán, 993-ik szám alatt, áll egy teljesiteni.
kisded 4 rétben egy iven Károlyvárosban. 1842. kisszerű ház; az utczára csupán egy ablaka van,
A külhatalmak követei irányában ugyanez
teteje náddal fedett, udvara keskeny és szük. E az ok nem állhat. Itt az idegenekkeli szövetségtől
végén megszünt.
ház volt a költő lak- és halálozás-helye.
(Tud. Tár. 1843. VII. 483.)
való tartózkodás (entangling alliances,) mely az
Mennyi emléket kelt fel bennünk ez egyszerü amerikaival vele születik, lehetett indoka e hallKaschau-Eperjeser-Kundschaftsblatt." Werfer Károly kiadásában jelent meg ezen értesitő lakocska; itt lakott, itt élt a „Csikó bőrös kulacs" gatólagos tilalomnak. Ha az elnök valamelyik hatalom követét meglátogatná, mindjárt conspiralap 1847-ben hetenkint kétszer 4 rétben, előfize- szerzője.
,
tiót
sejtenének alatta. Az elnök ugyanazért senki
A
multból
mennyi
kep
jut
eszünkbe!
Ott
az
tési ára félévre 1 ft. p- pudvar baloldalán állott egy öreg bodzafa, a mely- látogatását sem viszonozza, semmiféle statusvizi(Honi irod. Hirdető. 1847. 5. 1.)
„Der österreichische Actioná'r." Zeitschrift nek lombjai a déli nap heve ellen hűs árnyékot tet nem csinál, a mit még a török császárok s
ur
f
Kapitalisten, Techniker und Gutsbesitzer. vetettek, a bodzafa alatt egy gyeppamlag volt, e orosz czárok is tesznek néha alattvalóik nagyjainál. Legfölebb az esti homályban megy ki „inkog1841. kezdetével indult meg ezen tőzsdei lap pamlagon szokta a költő déli álmát aludni.
nitóban",
gyalog, ha valamelyik barátjával beAzóta az öreg fa kikorhadt már; a szomszéd
Pesten Veber József kiadó-szerkesztő által alapítva. — Megjelent hetenkint egyszer szombaton udvarán több ifju fanövések vannak, hihetőleg szélni valója van, vagy annak hogyléte felől tuegy ivnyi számban n. 8 rétben; nyomatott Budán ezek a régi fa magvából, vagy gyökeréből fakad- domást akar szerezni.
Házánál ellenben annyi vendéget fogadhat,
az egyetem nyomdájában; félévi ára helyben 3 ft. hattak ki, mert épen azon a helyen állanak, a hol
a mennyi neki tetszik, és a mennyire körülményei
40 kr., postán 4 ft. p . p . 1842. végével megszünt. egykor az öreg fa terjeszté ki lombos ágait.
t e L a P k 1
T d Tá 1842 VL
Az udvar hátulsó részét egy kis kert foglalta megengedik. Sőt gyakran többet is kénytelen
4 8 3 . - )
el,
hol
több akácz- és jegenyefa volt ültetve, magánál látni, mint szeretné. Az ugynevezett
Deutsches VolksblaW szerkeszté Benigni
a
jobb
oldali
részen hosszu ut vonult el; itt szo- „White House" (fehér ház) egy meglehetősen
József N.-Szebenben 1844-ben 4 rétben.
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egyszerű a kevés csínnal biró épület Washingtonban, van ugyan neki lakhelyül átadva, de a szegény elnök ezen ő palotájára amaz angol jogelvet:
„My house is my castle" (Házam az én váram)
épen nem alkalmazhatja.
Ez épület udvarának kapui mindenkor nyitva
állanak, ugy a háznak ajtai is. Semmiféle őrnek
sem szabad a bemenetelt bárkitől is megtagadni.
Az unio polgárai, kik szokva vannak minden közitézetet s államépületet, mint egyéni tulajdonukat
tekinteni s azokba bejelentés nélkül, mintegy Souverain a maga dominiumába belépni, kisebb nagyobb mértékben a „fehér házat" is e szempontból tekintik. Ha valaki családjával s lady-ivel
meg akarja azt tekinteni, csak bemegy, anélkül
hogy a házi szolgától kérné, ki ugy is bajosan
fogna tagadó feleletet adni. Egy ilyen látogatás
alkalmával minden termen keresztül-kasul járnak, s minden butort, ágyakat, fesívényeket s
drágaságokat megbámulnak, mintha mindez nyilvános szemlére volna kiállítva. Ha az elnök állami
ügyekkel nincs elfoglalva, s véletlenül kitekint
szobájából, nem is veszik tőle valami nagyra, ha
vendégeihez csatlakozva, maga szolgál nekik eicerone-ül, s megmutogatja Washington György s
egyéb nevezetes férfiak arczképeit, s mindazon
ritkaságokat, melyeknek haszonélvezetébe öt négy
évre a nagy nemzet helyeztette. Mr. X. és lady-je
Mistress X. oly arczczal nézik e dolgokat, mintha
mindez saját fölöslegükből állíttatott volna oda az
elnök ur számára.
Azon nyilvános látogatásokon kivül, melyeket az elnök az évnek valamely nagyobb ünnepén
magánál fogad, p. o. ujév napján a diplomatiai testülettől, és júl. 4-n, az unio alapításának nagy napján a különféle küldöttségektől; valamint a naponkinti tanácskozásokon kivül a miniszterekkel, s
párthiveivel, akülhatalmak követeivel, Hk hitelesítő vagy visszahívó irataikat nyujták át, vagy
bármi egyéb okból kihallgattatást kérnek, még minden héten nehányszor nyilvános audientiát ad mindenkiszámára. — Ezen nyilvános, politikai,állami
és jogi ügyeknek szánt kihallgatásokkor boldog,
boldogtalan a szegény államfőre rohan s igyekszik
annak fülét, mint a gyóntató atyáét, habár csak
pilanatra is, maga számára megnyerni. A beszéd
fothemája ezen audiencziákon a fizetéssel járó hivatalok betöltése. A jelöltek, vagy jobban mondva:
a hivatalvadászok oly hévvel és arczátlansággal
tolakodnak az elnökhöz, mely csaknem szánalmat
gerjeszthet a szegény, meggyötrött ember iránt.
Az okok, melyekkel igényeiket támogatják,
azon érdemekből merittetnek, melyeket maguknak
az utolsó elnökválasztás körül szereztek. Ez érdemeket ők részletesen, ugyszólván összeszoritott
öklökkel taglalják az elnök előtt. Bebizonyítják
neki, hogy megválasztatását ebben és ebben a kerületben vagy városban, egyedül az ő erőfeszítéseiknek, az ő érdekében irt hirlapi czikkeiknek,
izgatásaiknak köszönheti,s hogy már ezt az elnök
kevesebbel nem is hálálhatja meg nekik, mint
legalább is a követi állomással Brüsselben.

jövők utóbb a White Houseban, ugyszólván ki- i
erőszakolnak tőle. Már ekkor valóságos szerződéseket kötnek a „koncz felosztása felett" mint az
amerikaiak mondják, értvén alatta a jövedelmesebb állomásokat. — „En rendelkezésed alá bocsátom hegyes tollamat, hangos torkomat; engedelmes drabantjaimat, s támogatni foglak egész
személyzetemmel. De jutalmul ezt és ezt a hivatalt
kivánom magam és társaim számára."
Ilyformán hangzanak ezen szerződések, melyeket igaz, hogy nem törvényszék előtt kötnek,
de azért nem kevésbbé határozottak s kötelezők.
Igy már előre mintegy lekötve lép az elnök hivatalába, és a maga gondja aztán, hogy később a
tolakodó kandidátusokat miként tudja lerázni nyakáról.
A mondott 8 bizonyos napokon mindig megujuló kihallgatásokon kivül, melyeket az elnök
oszt, vannak egyéb alkalmatosságok, melyekben
az unio szabad polgárai rendkivüli időkben vesznek maguknak audienczián — Idönkint eszökbe
jut a katonai testületeknek, vagy egyéb társaságok és egyesületeknek, hogy a maguk egyenruhájában s diszitményeivel körmenetet kellene
tartani a város utczáin keresztül. íly alkalommal
a White Houseban is szoktak mindig egy látogatást tenni. Gyakran bemennek a házba, s in corpore kivánják az elnök urnál tiszteletöket tenni,
8 őt személyesen láthatni. Néha megelégesznek
azzal, ha az államfő a balkonon vagy az ajtóban
megjelenik, s ekkor rendesen egy beszédet kell
hozzájok intéznie. Megtörténik az is, hogy sipok,
trombiták és dobok zenéje mellet egyik kapun be,
a ház előtt el — a másik kapun kimasiroznak. Ezt
teszik többi közt a tanintézetek, szépen felcziczomázott fiu- s leánynövendékeiickel és tanitóikkal, kik az esztendőnek bizonyos napjain kirnondhatlan zászlólobogtatás és trombita harsogás közt
teszik meg proczessziójukat. — Néha távoli vidékekről is érkeznek ily proczessziók és küldöttségek.
A legkülönfélébb czimezetü politikai pártok is
a kongresszusi választásokkor kivivott győzelmeiket ily körjáratokkal ünneplik, s ilyenkor bevonulnak az elnöki palotába, s az elnököt nem
ritkán viharosan kihívják, még akkor is, ha az ünnepelt győzelem az elnök pártjának és zászlóinak
bukását okozta. íly alkalommal aztán a szegény
elnök kénytelen egy diadali beszédet végig hallgatni, mely rá nézve minden inkább, mint kellemes; és rá egy feleletet kell rögtönöznie, mely
bárhonnan származik inkább, mint szivéből.

Az elnök figyelemmel hallgatja a beszédet,
előveszi jegyzőkönyvét, felolvassa azon sokaknak
neveit, kik már ez állomásra jelentkeztek. Az elnök persze bejegyzi az uj kandidátus nevét is,
elismeri kellőképen az ő nagy érdemeit, de
igen kevés reményt adhat óhajtása teljesülésére
nézve. Ez persze a kérelmező urat kevéssé vigasztalja meg. Elégedetlen arczot csinál, mind hevesebben beszél az elnökkel, sőt ugy látszik, mintha
fenyegetné is. Azonban már mások is szegeztek
ily módon pisztolyt az elnök mellének, elpártolással, s a kongresszusban való ellenállással stb
fenyegetvén őt.
Egy igen előkelő, gazdag, befolyásos, 8 az
elnökkel benső viszonyban álló hölgy egy izben
egyszerüen ezt ira azelnöknek: „Én a brüsszeli
követi állomást kivánom öntől férjem számára."
Az elnök a maga bölcseségében legjobban
tudja megitélni, kiknek fenyegetéseit, a kiknek
érdemeit kell leginkább figyelembe venni, és ennek aztán óhajtását teljesiti, mig a többieket elmellőzi; miután halálozás, vagy egyéb körülményeknél fogva évenkint több állomás jön üresedésbe, ez a hivatalvadászat az elnök audiencziáin
tulajdonképen örökös, uralkodásának néo-y éve
alatt. Legrohamosabb természetesen uralma első
napjaiban. Tulajdonkópen már a trónralépés, azaz
az elnök megválasztatása előtt kezdődik az; mert
ha egy befolyásos államférfiunak némi kilátása
van arra, hogy elnökké választathatok, akkor barátainak tolakodása végét nem éri. Ük már ekkor
kérnek 8 kapnak annak falusi birtokán, vagy a
hol lakik, ily privát audienczián melyet a későn

A ki visszaemlékezik azon jelenetekre, meyek az 1848—49-iki évek viharai közt fejedelmeink udvaraiban eljátszattak, annak lehet fogalma a White House-bani és körüli élet és
forrongás felől. Az elnök jóformán egész uralkodása alatt zaklatott és szorongatott helyzetben
van.
Ennyit az üzleti társaságok és politikai irányu kénytelen látogatásokról, melyeket az elnök
magánál fogad.

<FOiyt«ái. k»T«k.i

A veszettség ismertetőjelei a
kutyáknál.
BouUy, az alforti állatgyógyintézet tanára
egy munkát adott ki, mely az állatok betegségéi
és azok gyógyítását tárgyazza. E könyv egy sereg hamis véleményt, mely eddig a veszett kutyák
kórjelei felől elterjedve volt, megigazított, és a
közfigyelmet több oly kórjelre vezette, melyek
eddig figyelembe nem vétettek. Átalában, —
mondja Bouley. — azon vélemény uralkodik, hogy
a betegséget szükségképen dührohamok, harapásvágy s más effélék jellemzik. Ez azonban nem
egyéb, mint veszedelmes előítélet, mely már
több panaszra méltó szerencsétlenségre szolgáltatott alkalmat. Szerinte legjobban cselekszünk,
ha minden kutyától óvakodunk, mely az egészségesség ismertető jeleit már nem hordozza magán.
A veszettség legelső jelei már azáltal mutatkoznak, hogy a kutya komor kedélylyel bir, folytonos
izgatott állapotban van és állását folyvást változtatja. Ekkor az állát már kerüli urát, elbuvik,
vagy társai és az emberek társaságát kerüli, de a
harapásra még egyátalában semmi hajlamot vagy
ösztönt nem mutat. A legcsodálatosabb sajátságok
egyike, mi különös figyelmet érdemel, s melyet
tudni nagyon fontos, az, ho^y a kutya, még a betegség meglehetősen előrehaladott korszakában is
nem veszti el ragaszkodását azon személyekhez,
kikhez tartozik. Ez annyira megy, hogy gyakran teljes dühében sem meri urát megtámadni.
Innen történik aztán, hogy sokan gyakran azon

salódásnai engedik át magukat, hogy a kutya
nem veszett, mindőn ragaszkodónak mutatja magát, .miből már sok szerencsétlenség származott.
— A kutya a veszettség első korszakában sajátságos tébolyodottságot mutat. Ezen állapotot különösen elidegenítő mozgások jellemzik, melyek
arról tanuskodnak, hogy az állat tárgyakat lát, és
zörejeket hall, melyek csak az ő képzeletében léteznek. A betegség előbbre haladott idejében e
nyugtalanság növekedik. Nagyon csudálatos s
egyszersmind nagyon veszélyes is, hogy e változásban sok kutyánál a ragaszkodás ura iránt, még
növekszik. Egy másik előítélet, mely ellen Bouley
v z
különösen kikel, az, hogy a viztőlirtózás ( | "
iszony) a veszettség csalhatlan jelének tartatik.
Ezt egyátalában tagadja, és állitja, hogy a veszett
kutya, ha nyelcsőjének összeszorulása még megengedi, nem irtózik a viztől, sőt azt gyakran nagy
vágygyal iszsza. Egy nagyon jellemző ismertetőjel e
változásban abból áll, kogy a kutya nagy ösztönt
mutat, mindent,mi utjában áll, szétszaggatni, vagy
szétrágni. Ennélfogva nagyon kell az olyan kutyától őrizkednünk, melyre rögtön azon roham Jö,
hogy a szobákban a lábszőnyeget vagy más tárgyakat összeszaggasson és összerontson. A hab a
szájon nem oly ismertetőjel, mely mindig bekövetkezik. A veszett kutya, melynek nyelcsője meg van
száradva, oly mozgást tesz, mintha valami torkán akadt volna. A veszett kutya ugatása mindenek között nagyon jellemző, és arra nézve, ki a
betegséget ismeri, a legbiztosabb ismerjél. Ezt
ugyan nagyon nehéz szavakkal lerajzolni, de annyit mégis megemlítünk, hogy az állat hangja
mindig nagyon észrevehetőleg meg van változva.
Egy nagyon sajátságos kórjel az, hogy a kutya, ha
megveszett, a fájdalomnál néma marad. Ha ütjük,
szúrjuk, vagy égetjük, semmi fájdalomhangot nem
ad. Ennélfogva nagyon kell őrizkednünk az olyan
kutyáktól, melyek a fájdalom iránt kevésbbé érzékenyeknek mutatják magukat, mint rendszerint.
Csudálatos az is, hogy a kutya veszett állapotában
más kutyák látására leginkább dühösködésre ingerül. Az oly kutya tehát, mely szokása ellenére
más kutyákra rohan, nagy mértékben gyanússá
teszi magát aziránt, hogy meg van veszve. Gyakran megtörténik az is, hogy a kutya betegsége
kezdetén ura házát rögtön elhagyja, idegen helyeken kering, mig éhség és nyomor megint ura házához vezeti, hova aztán rendszerint nagyon szomoru állapotban érkezik meg, hol résztvevő ura
gyakran barátságosan fogadja és résztvevő czirogatással halmozza el. Az ily eltünt és megint
előkerült kutyáktól fontos okunk van különösen
őrizkedni. Midőn a kutya azon kórjeleket mutatja,
melyek rendszerint a bevégzett veszettség jeleinek
neveztetnek, akkor gyakran kevésbbé félelmes,
mint midőn még nincs ennyire elgyengülve.
Dr. B. L.

Egyyeleg.
** (A korcsolyázás Oroszországban,) e fagyos
birodalomban, annyira divat, hogy télen át egész
társaságok egyesülnek e czélra. Igy közelebbről a
sz.-pétervári korcsolyázók klubja a Néwán nagy
korcsolyázási ünnepélyt adott, melyben a császár
s a császári család több tagja szintén résztvettek.
Az ünnepély 9 órakor vette kezdetét s éjfélkor
lett vége. A korcsolyázási tér gyönyörűn ki volt
világítva, a korcsolyázó nők s férfiak kezükben
fáklyát s fövegükön kis lámpásokat tartottak. A
korcsolyázókat s a roppant néző közönséget zenekarok is mulattaták.
°
*• (Az öngyilkosság legujabb neme.J'Egj szerencsétlen bécsi fodrász közelebb megunván életét, az öngyilkosságnak egészen uj nemét találta
fel. Kinyitott egy gázcsövet, száját a nyilasra helyezé, s az ily módon beszivott gáz csakhamar
kioltá életét.
** (A krinolin mint gyujtogató.) Hartlepoolban egy iparos megtiltá nejének a krinolin viselését. Miután czélt nem ért, fogta a krinolint, és a
kandallóba dobta, természetesen olyankor, mikor
a felesége nem volt benne, mire a kandalló kigyuladt, s a zsarnok férjet a rendőrség az elővigyázati intézkedések elmulasztásáért 10 shilling büntetésre itélte.
** (Nök a távirdák mellett.) Bécsben a távirdai hivataloknál közelebbről 48 nő kapott alkalmazást, kik e czélra képeztetvén, a vizsgát kitünő
sikerrel tették le. Mivel e távirda számára összesen 75 nőhivatalnok szükségeltetik, ujabb tanfolyam van nők számára hirdetve.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 8-ik számához 1865.
TARHAZ.

Irodalom és művészet.
** (Jókaitól egy kötet elbeszélés) jelent meg
ismét Heckenast kiadásában. Czime : „Milyenek
a férfiak." A füzet b" elbeszélést foglal magában s
ára 1 forint.
*• (Ifjusági iratok.) Heckenast kiadásában a
napokban két füzetke jelent meg: a „Kis postás."
A kis magyarokhoz küldi Lukács bácsi. A derék
szerző nevét a gyermekvilágban számtalan ilyes
müve sokkal ismertebbé és kedvesebbé tette, semhogy ez ujabb művét hosszasabban kellene ajánlanunk. E^y-egy fűzet ára 20 kr. Egy másik ifjusági
munka °is jelent meg a napokban Demjén
kiadásában: „Elbeszélések az ifjuság számára.
Irta Beöthy
Beöthy Zsolt.
Zsolt." Az
Az ifju
Irta
j szerzöt, kit nehány sikel beszélyéről
b é l é r ő l ismer
ismer aa közönség,
közönség, üdvözöljük
a
rült
ü d v j
é b b é művelt
ű e l t mezején.
mezejé
mao-yar irodalomnak e kevésbbé
•• {Tudományos könyvek.) Most vettük a dr.
Kőnek Sándor egyetemi tanár által sok szakismerettel készitett statistikai mű I I I . füzetét, melynek czime: „Az ausztriai birodalomjelesen a makézikönyve."
r korona országainak statistikai
Ezzel egyidőben jelent meg Weber György hires
és már tiz kiadást ért „Világtörténeti tankönyvének" IV. és V. füzete, mely vállalat 20, ötives füzetben fog megjelenni 8 toldalékul a magyar és
német irodalom történetének vázlatát ishozandja.
Ecry-egy havonkint megjelenő füzet előfizetési
ára 40 kr. Mindjét munkát Heckenast Gusztáv
adja ki.
** (Két jeles gazdasági munka) jelent meg
legközelebb Heckenast Gusztáv kiadásában. Az
elsőnek czime: „Mezei gazda népszerü vezérköny" a mostani viszonyokhoz alkalmazva. Földbirve
tokosok, gazdatisztek és földmivesek használatára, de kiváltképen a magyar földmivelőnép számára irta Galgóczi Károly, a harmadik kiadás
szerint javitotta és bővitette Reischer Endre, volt
keszthelyi gazdasági tanár. E közhasznu munka
e szerint jelenleg negyedik kiadástért, s mind népszerű irálya, mind jutányossága miatt bátran
ajánlható a gazdaközönség figyelmébe. Ára 80 kr.
A. másik munka czime : „Kertészet kézikönyve."
Tüzetes utasitás a konyhakertészet, virágmivelés
és gyümölcs tenyésztés körében., A legujabb kutfők°után irta Galgóczi Károly. Átnézte és jegyzetekkel bővitette dr. Farkas Mihály. Második
kiadás. A 284 lapra terjedő mű ára 80 kr
** (Napoleon könyve magyar kiadásban.)
Napoleon hires munkáját, „Julius Caesart" Ráth
Mór fo^ja magyarul kiadni, s e jogáért 6000 frankot fize°t. A magyar kiadás, az eredetivel egy
időben fog megjelenni.
** (Uj váltóügyi munka.) Kugler Adolf kiadásában megjelent: „Váltó és csődügyekben a
tek. kir. váltófeltörvényszék és a főméit, hétszemélves tábla által az 1864-ik évben megállapitott
elvek s ezen elveket tárgyazó határozatok, ugy
az 1861-dik évben a váltó és csődtörvénykezésre
vonatkozó legfelsőbb rendeletek gyüjteménye."
Összeszedte Szeniczey Gusztáv kir. váltófeltörvényszéki biró. Pest, Kugler Adolf tulajdona.
1865. Ára 2 ft. 40 kr.
** (Az „Erdészeti lapok"-) negyedik évfolyamának első füzete megjelent. Tartalma: „Természettudományok és az erdészet," Divald Adol
akad. lev. tag székfoglaló értekezése; „Véleménj
a magyarországi községi erdők fölötti államfel
ügyefet iránt," a helytartótanács fölhívása foly
tán fölterjesztette a magyar erdészegylet; „Az
1864-dik évi erdészeti államvizsga," Illés Nándortól. A jeles folyóirat előfizetési ára egész évre
5 ft. Az előfizetések Pozsonyba, az erdészegylei
titkárához, a lap szellemi részét illető közlemények pedi"- Wagner Károly szerkesztőhöz Nagy
bányára küldendők.
(Ölcsó vasutak.) Miután a Hollán Ernő u
által az ölcsó vasutak épitése tekintetében felhő
zott kérdés, a magyarországi gazdasági egylet
álta
l . mint a hazai jóllét előmozdítását illetőleg
nagyon i 8 fontos kérdés, tárgyalás alá vétetett, s
m a r
Í8 nemcsak több magas állásu személyiség
érdekét nyeré meg, de fontossága más körökben
is átalánosan elismertetett : figyelmeztetjük a
közönséget a nem rég Lauffer testvéreknél Pesten
következő czim alatt megjelent könyvre: „Magyarország forgalmi szükségletei savasutügynek ujabb
kifejlődése." Irta Hollán Ernő, ni. a. r. t. Ára 1 ft.

ü,zen röpiratban szerző körülményesen tárgyalja,
mi módon lehetne az ország minden részét a fő
vasuti vonalakkal összeköttetésbe hozni. Ámbár
ezen ügy minden művelt embert, kinek hazánk
közlekedési eszközeinek gyors emelkedése szivén
fekszik, érdekelni fog, nagy fontossággal bir minden földbirtokosra nézve, azért is fentebb emlitett könyvet különösen azok figyelmébe ajánljuk.
— (Egy gyakorlati hasznú könyv) jelent meg
S.-A.-Ujhelyen. Fekete János, Zemplénmegye
rvapénztári ellenőre, egy „Pénznem- és kamattáblák" czimü müvet bocsátott közre, melynek az
üzlet emberei, sőt a napi élet szükségei között
ugyszolván minden állásu ember nagy hasznát
veheti. A könyv első részében a váltó-, pengő- és
ujpénz átváltozásának módjai s példái vannak
előadva; a másik resz az 5 és 6°/0-tel számitott
kamattáblákat közli egy évre, hónapokra, napokra
stb. E korrekt kiállitásu, hasznos kézi-könyvet
annálinkább ajánlhatjuk a gyakorlati élet embereinek, mert a tiszta jövedelem fele a tolcsvai ref.
léíéé
á
Á
templom fölépítésére
van szánva.
Ára 1
1 ft
ft.
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi rnükereskedésében e napokban három becses zeneszerzemény
jelent meg: 1) „Dinorah" Schulhof tól. 2) „A hársak alatt" Volkmann Róberttől, és 3) „Magyar
ábránd" népdalok felett, Székely Imrétől.

Egyház és iskola.
** (Primási kölcsön.) Az esztergami papnövelde épületének felépítése, illetőleg fölszerelése
tekintetéből, felsőbb helyről megengedték, hogy
a pesti központi papnövelde alapjának feleslegéből a bibornok-primás, az esztergami káptalan
beleegyezésével, 5-ös kamat mellett 30 évi részletben visszafizetendő 30,000 forintot kölcsön
vehessen.
** (A szombathelyi izraelita község) Rokonstein Lipót tudort választotta rabbijává, ki egyike
azon ritka, de már most napról napra örvendetesen szaporodó zsidó hazánkfiainak, a kik nem csak
magyar születésűek, hanem magyar ajkuak is.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelvés széptudományi osztályának febr. 13-ikán tartott ülésében, Fogarassi János r. tag folytatá s
fejezé be elmélkedéseit Kriza János székely népköltészeti gyűjteményéről nyelvészeti tekintetben.
Ezuttal különösen a „Vadrózsák" hoz mellékelt
szótárból emelt ki s magyarázott némely ritkább
szókat, fölemiitvén egyszersmind, hogy a nagy
szótár szerkesztésébe i már e székely szókincseket
is fölhasználják. — A másik bejelentett értekezés ezuttal elmaradt.
*• (A debreczeni polgári kaszinó) c hó 5-én
tartotta évi tisztújitó közgyülését, mely alkalommal elnökké választatott átalános szótöbbséggel
Simonffy Sámuel, alelnökké Rácz György, ügyvédül Tóth Ferencz, pénztárnokká Szepessy Antal,
könyvtárnok-felügyelőül Fejér Rezső, jegyzőül
Vincze Viktor. Választmányi tagok lettek: Ármós Bálint, Dobozy István, Kerekes József, Komlóssy Imre, Komlóssy Lajos, Laky Lajos, Molnár
György, Patay István, Popper Alajos, Reviczky
Emil, Simonffy Imre, Szabó Bálint, Veszprémy
Sámuel.
. t
«* (A siket-némák intezetében Váczon) a mult
évben összesen 83 siket-néma volt; 53 fiu és 30
leány. Ezek közöl az országos alapítványból neveltetett 26 fiu, 16 leány; magán-alapitványokból
13 fiu, 9 leány; a többi a tanitásért maga fizetett.
A tanév végén az országos alapitványbeliek közöl
6 fiu mesterségre ment, s 4 leány lépett ki, a kik
kézi munkákra tanittattak.
** (Az aradi takarék-pénztár) idei közgyülése e hó 26 dikára van kitüzve.
** (A szegszárdi takarék-pénztár) márczius
2-dikán tartja idei közgyülését.
** (Az izraelita magyar-egylet) e hó 12-ikén
tartott közgyülésében elnökké dr. Pollák Henriket választották; tiszteletbeli tagokká b. Montefiore Mózest és az egyletnek 1860 óta volt buzgó
elnökét Rózsay Józsefet. Végre a közgyülés az
egyleti érdekek legtevékenyebb s legkitünőbb
képviselőjének, dr. Mezei Mórnak köszönetet szavazott.

Közlekedés.
f (Az ujpesti lóvonatu vaspályát,) a hely tartótanács által előterjesztett föltételek alatt, engedélyezték.
•/ (Zala-Egerszeg vasuti állomása.) A sopronkanizsai vaspálya vonalában esik Sz.-Iván s ennek
a tervezetben van is egy ily nevet viselő állomás
szánva. Azonban a kereskedelmi miniszterium
megkereste a déli vasut-társaságot, hogy mivel
Egerszeg Zalamegyének székváro a, s borral, gabonával, gyapjúval stb. élénk kereskedést üz, de
a területi viszonyok nem engedték meg, hogy
hozzá közel vitessék a vaspálya, legalább annyi
figyelemben részesüljön, hogy a sz.-iváni állomást
ne sz.-iváni, hanem „sz.-iván-zalaegerazegi" állomásnak nevezzék. Ez a déli vasut-társaság e 12
festett betűbe kerülő áldozatot meghozta ZalaEgerszngnek, — Zala-Egerszeg tehát nyugodt
'ehet, mert van neki stácziója — Szent-Ivánon.
•f (A szathmár-szigeti vaspálya, ügyében)
közelebb 15 tagból álló küldöttség ment Bécsbe,
mely e hó 13-kán volt O Felsége eiőtt legmagasb
fogadtatáson. A küldöttség mindenütt a legbiztatóbb remény kifejezését nyerte válaszul.

Mi njság?
** (Az akadémiai album számára,) mint értesülünk, hg. Batthány)' Fülöp, az akadémia egyik
elsö alapitó és igazgató tagja is elküldé fényképét
Schrecker fényképészhez. Á herczeg egész mostanig még soha sem volt lefényképezve.
** (A debreczeni uj szinházat,) melynek gépezeteit a hires Mühldorfcr késziti, ez évi okt.
l é n akarják megnyitni. Ugy beszélik, hogy ez az
ország legszebb szinháza lesz, s a város előjárósága mindent elkövetett, hogy a nagy magyar
városban a múzsáknak oly állandó csarnokot
emeljenek, mely mindig hirdetni fogja a debreczeniek müszeretetét. S hogy ne csak ház legyen,
hanem a házban szellem is: a jövendőbeli igazgató
Debreczentől oly segélyezést kap, mely lehetővé
teszi a magyar drámai szinészet jelentékeny emelését. A szinház igazgatóságát, hir szerint, Sze>-~
dahelyi Kálmán nyerte meg.
** (Az árvamegyei inség) nagyobb kiterjedést
vett, mint egyelőre látszott. A bizottmány 26
községet jelölt ki, melyek segélyre szorulnak; ugymint a námesztói járásban: Benediko, Erdödka,
Mutne, Novoty, Polhora, Kapcsa, Kabcsicze, Szihelne, Veszele és Zákamene; — a trsztenai járásban: Bukovina, Alsó- és Felső-Lipnicza, Alsó- és
Felső-Zubricza. Hankabuz, Szárnya és Podvilk,
— a váni járásban: Bielipotok, Chlebnicz, Habonka, Zábido és Zuberecz; — végre az alsókulnni járásban ; Malatina, Oláh-Dubova és Zázriva helységek, összesen 27,756 lélekkel. A szükölködők segélyezésére, Pestről migán uton leendő kiosztásra küldött 4000 fton kivül, járultak
m4g: a pesti magyar gazdasszonyok egylete 1000
fttal, Kunszt József kalocsai érsek 500 fttal, az
eperjesi takarékpénztártól 200 fttal, a rozsnyói
takarékpénztár 50 fttal, Furdek Nándor kegyesrendi tatai tanár 10 fttal, össszesen tehát eddig
1760 ft. gyült be, melyen az inségsegélyző bizottmány árpát vásárol s a napokban fogja a községi
előljárók és illető lelkészek által kiosztatni a legszükölködőbb helyeken, félmérőt egy havi élelmezésül. — Az emberiség érdeke kivánja, hogy a
kik tehetik, szerencsétlen honfitársaik segélyére
áldozataikat meghozni siessenek.
•* (Jégtorlaszok a Tiszán.) A mint Tokajról,
e hó 11-ről irják, a Tisza árja mindenütt áthágta
a partokat, s elboritá a gátak eiőtt fekvő előtöltéseket. A kiöntés most megfagyott, de nem elég
erős arra, hogy rajta járni lehessen; igy a közlekedés a két parton megakadt. A viz különben
Tokajnál már apadóban van, de az alsóbb részeken T.-Dob körül hat jégtorlasz zárja el a viz
szabad folyását, ennélfogva az ár oly nagy, hogy
az lS30-ki rendkivüli árvizet már 4 hüvelykkel
fölülmulja, s ha csak a jégtorlaszt az ár el nem
sodorja, komoly következményektől lehet félni.
Különben a szükséges védintézkedések mindenütt
meg vannak téve.
*• (A Duna Pozsonynál) e hó 15-kén befagyott.
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** (Az árvái szükölködök számára,) Ö FelSzerda, febr. 15. „Jó barátok" Szinmű 4 felv. I
7563. I. Varga Miska. Üdvözöljük a jó utra térést.
Mihelyt annyi helyet nyerünk, a mennyi e „törökverő',
sége, magán pénztárából, 2000 ftot adományozott. Sardou Viktortól.
** (Allatszeliditök Pesten.) Nehány nappal
Csütörtök, febr. 16. ,.Ernáni.'- Opera 4 felv. hosszu férfiunak dukál, azonnal talpra állítjuk.
7564. Pest. Zultán. Vettük a „két ifjúkori kisérletet."
ezelőtt egy állatszeliditő érkezett fővárosunkba, Verditől. Angyalfi Sándor föllépteül.
Nincs ellene kifogásunk. Egy pár év mulva majd lássuk a
s állatseregletóvel a régi füvészkertben telepedett
többit.
meg, hol hatalmas him és nőstény oroszlánjával,
7565. Pest. B. M. L. Az ujabb levél, ha egyebet nem,
annyit mindenesetre tanusit, hogy irója a journalistikai
tigris, hiéna, jeges medve és egyéb vadállataival
SAKKJÁTÉK.
disciplina terén járatlan. Hogy kivánhatja ön egy laptól,
érdekes előadásokat tart. Az állatseregletben egy
hogy két ellenkező véleményt hirdessen? Mi nem bánjuk,
nagy krokodilus is van, s a szárnyasok különböző 268-ik sz. feladv. — Lehner Zsigmondtól ha ön czikke napvilágot lát, de miután mi e tárgyban már
faja, minden éghajlat alól. Az állatszeliditő neve
(Bécsben).
határozott álláspontot foglaltunk el, nem óhajthatjuk,hogy
az épen lapunkban jelenjék meg. Sajnáljuk, hogy kedveCocchi L., de a vadak kalitja belsejébe egy nő,
Sötét.
zőbb válaszszal nem szolgálhatunk.
Cocchi-Advinent Karolina asszony is rendesen
belép, s tekintetével uralkodik a vadállatok fölött. Mesterségöket delejezésnek nevezik, s innen
delejező nevet kaptak.
** (Erdemeit megtiszteltetés.) Váczról febr.
— (Beküldetetf.) Saját tapasztalásából ész14.-ről irják lapunknak: A helybeli takarék-pénzlelhette mindenki azon kellemetlen hatást, melyet
tár részvényesei, közkedvességü elnöküket váczi
a folyó tél rendkivüli időjárása az emberi test
ügyvéd Drágffy Sándor urat, miután ezen haszszervezetére zsibbasztólag gyakorol, mely kellenos intézetnek megalapítása érdekében tett fárametlen behatás igen sok helyen már pusztitó bedozásai, de még folytonos közremüködéseért —
tegségkint tünik föl. Valamint tehát másoknál,
mint elnök — semmi jutalmat sem fogadott el —
ugy nálam is mutatkozott e nem óhajtott vendég,
e hó 13-ikán kebeléből kinevezett küldöttség által,
s már huzamosabb idő óta lázrohamok, étvágy
Niczky Pál vezetése mellett egy értékes ezüst serhiány, levertség, álmatlanság s a testi szervek telleggel tisztelte meg. Ez beszédében kiemelé
jes
zsibadtságát érzem én is; minek eltávolítását
Drágffy érdemeit, az emlitett intézet körül, s künem levék képes eszközleni, tartani kezdek azon
lönösen azt, hogy közreműködése által a zsenge,
eshetőség bekövetkeztétől, hogy egészségtelenséde már is oly szilárd alapra fektetett takarékgem
veszélyes betegséggé fajuland.
pénztár mily életrevalóságot fejtett ki. ValóEzen aggodalom közepette jött kezeimhez a
ban még kell vallani, hogy ezen közhasznu inté„V. U." f. évi 3-dik száma, melynek „Nyilttér"
zet, a jelen nyomasztó körülmények között —
a
b
c
d
e
f
g
h
rovatában a ,, Werthcr-féle élet ital" különösen a
8 tekintve azt, hogy Pesten, Budán és EsztergomVilágos.
jelen változó időjárás alkalmával sokaknál felmeban legjobb hirben fennálló hasonló intézetektől
Világos
indul,
s
3-ik lépésre matot mond.
rült lázas betegségek, gyomor bajok, étvágy hiány,
környeztetik — oly szép virágzásnak indult, hogy
stb. elháritására hatásos házi gyógyszerül ajánla nem csekély forgalom mellett már is oly állapotban van, hogy a betett pénzét más czélra haszA 263-dik számu feladvány megfejtése. tatik, s miután a fent részletezett kellemetlenségek naponkinti fokozódását érzem, — nem késnálni kivánó részvényes, azt minden felmondási
(Berger Jánostól Gráczban.)
tem az ajánlott házi gyógyszer használatát igényhatáridő nélkül azonnal felveheti, s mellette még
Világos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
be venni, s a „ Werther-féle élet italból" Szenes
hetenkint kibocsátandó nagyobb összeggel rendel- 1. Va4—c2
Fe4-hl:A)
Va7—b7
Ke5-f5
Ede ur kereskedésében: egy pintes üveggel, még
g5—fi:
kezhetik ; még pedig az adósokra nézve legkö- 2. Ve2—g6
2. Bg4—e4:f
Kf5-g4
Ke5-d4:
az nap vásároltam; — de nem is lőn okom megzelebb hozott azon kedvező határozattal: misze- 3. e3-e4
3. Be4—e6f
Kg4-f5:
K. tetsz. sz.
g
bánni ezen ajánlat követését, mert az életitalból
rint tartozásukat tiz részletben fizethetik vissza; 54. Vg6-d6
4. Ve4—f5f
Vd6d5
5. Hg8-h6tmat.
mindjárt másnap éhgyomorra két pohárkával,
és igy már annyira elharapózott uzsoráskodásnak 5. Vd6—d5fmat.
Helyesen fejteitek meg. Veszprémben: Fülöp József.
a takarék-pénztár egyszerre véget vetett; de Nagyváradon: Pál Rezső. — Hevesen : Tilkovszky F. — estve lefekvés előtt pedig egygyel használatba
mellette a jó lelkü hitelezőnek nem tett kárt, mi- Miskolczon: Czenthe József. — Sárospatakon: II. Nagy vevén, — már a következő napon örömmel tapaszvel ide bizton fektetheti nélkülözhető tőkepénzét Lajos. — Homolya Kálmán. — Pesten: Rózsaági Márton. taltam, — hogy a lázrohamok csillapultak,
étvágyam s a munkáhozi kedvem visszatért, sőt
-— midőn a mostani világban nem ritka eset: hogy — A pesti sakk-kör. — Budán: Schmidt János.
az éjjeli nyugtalanságot is kellemes álom válta
a kölcsönadó legjobb hiszemben kiadott pénzét
Szerkesztői mondanivaló.
fel, mely javulás oly nagy mértékben volt észlelper nélkül alig kapja vissza, sőt a napi renden
hető, hogy ma az élet-ital alig nehány napi haszlevő bukások mellett még tőkéje is veszélyben fo7553. S. Sz. György. V.T. Igen becsüljük a jő igye- nálat után magamat azon bajoktól teljesen i~egrog, — mig itt tökéletesen biztositva van. — Ezen
és sok szerencsét kivánunk a további munkához, de
kétségtelen okoknál fogva méltán lehet óhajtani, akezetet
közlött népdalok csak akkor bírnának valódi érdekkel, szabadultnak érzem; s a még folytonosan tartó válhogy hazánk minden népesebb helyén az eddig ha ön azokat valóban a nép ajkáról leste volna el. E nemü tozó időjárás daczára is ép egészségnek örvendek.
nélkülözzött, „takarék-pénztárak" mielőbb életbe- magán kísérletek nagy számmal hevernek használatlanul
Midőn tehát a V. U. f. é. 3-dik számában
kézirattárunkban.
lépnének! — A. J.
igtatott
ajánlat beküldője s egyuttal a jelen szer
7554. Mit érne . . . Tél stb. A koronkinti vidéki tu** (Ritka béres.) A „Pelvidék"-ben olvas- dósitásokat szivesen veszszük. Ott bizonyosan nagyobb feltalálójának, Werther Frigyes urnak, köszönetesuk, hogy : „Deregnyön (Zemplénben), Lónyay szerencsével fog on müködni, mint a közlött versekben, me- met nyilvánitani el nem mulaszthatom, ajánlom
lyekben egészen költőietlen stylus curialis uralkodik. ezen házi gyógyszerrel élést mindazoknak, kiknek
Gábor urnak egy bérese, a ki már több verseny Mintha
egy keresetlevelet vagy törvényszéki itéletet egészségök kedves, s kik a jelen időjárás okozta
alkalmával nyert jutalmat, a „Vas. Ujságot" já- versbe szedne az f mber.
lázas betegségek, étvágyhiány, 8 álmatlanságban
ratja magának. Ezt annál is inkább érdemes7555. Nagy Sz. János. B. S. A lap a félévesek jegynek tartottuk a megemlítésre, mert ismerünk zékébe van beiktatva s junius végeig fog iárni. A ezim- szenvednek. — Balogh János,köz és váltó-ügyvéd.
béresttartó honpolgárokat, a kiket anyagi helyze- szelvény betüi nyomdai tévedésből vannak elvétve.
7556. Dömsöd. M. G. A kézirat visszaindul. A mutök nem gátol ugyan, de azért egyetlen egy
— (Nyilt levél Tiszaháti urhoz.) Tiszaháti
tatvány csak késöbb jöhet.
magyar lapot sem tartanak."
_ 7557. N. Militics. K. K. A további közleményeket urnak több jeles czikkét valódi élvezettel olvas** (Azon jótékony czélu tánezvigalom,) melyet kérjük, különösen a prózából. A versféléknek még további tam, melyek valóban vasszorgalmat, és szép olvasottságot tanusitanak; de miután azokkal oly laa bécsi magyar tanulók az erdélyi vizkárosultak gyakorlatra van szükségök.
7558. Tórnallya. ~K. I. Mindkét mű közölhető. A ki- pot gazdagit, melynek előfizetőit a vallásos közöjavára rendeztek, 300 ftot jövedelmezett.
vánt könyvből annak Idejében elküldtük az illető teljes
nyösség, és hideg részvétlenség a négy százra
példányt; most egy miísik elküldését fogjuk kieszközölni.
7559. Másik előfizető. Monumentális félreértés! Mi leapasztotta, s mely kiválólag papi egyének által
Nemzeti szinház.
csak azt kívántuk, hogy a kinyomatandó felhívás ne hoz- pártoltatik, kik arról meg vannak győződve, mit
zánk, kik a kérdéses ügyben már számos sikertelen lépést Tiszaháti ur ir; azért bizalmasan kérem, legyen
Péntek, febr. 10.„Villemer marquis." Szinmű intéztünk, hanem egyenesen az illető ludas firmákhoz
4 felv. Irta Sand György, forditotta Szerdahelyi intéztessék. Ezt kértük és vártuk öntől. És ime minő en- szives becses és tartalomdus czikkeit más lapokba
czyklikai válasz! Azért csak jobb lenne a sisak-rostélyt is megküldeni, olyanokba, melyek számosb előfiKálmán.
fölemelni
s ugy szólni a dologhoz. Hamarább megértenők zetőknek örvendenek, mint pl. a Vasárnapi Ujság,
Szombat, febr. l l . „Az álarezos bál." Opera egymást, elébb
jutnánk óhajtott eredményhez. Tisztelettel mely szintén szivesen elfogadandja azokat, s mely5 felv. Verditől.
maradván stb.
nek olvasói talán nagyobb hasznát veendik, mint
Vasárnap, febr. 12. „Az idegesek." Vigj. 4
7560. Bererzki. M. Gy. Az ajánlott czikket kérjük. A azok, kik azt a nélkül is hiszik; egyébiránt kivámostani már be van sorozva.
felv. Sardou Viktortól.
7561. Hálaérzet-nyilvánitás. Név aláirás nélkül az nom, hogy zászlótartó ur! még soká fennen loHétfő, febr. 13. „A fösvény." Vigjáték 5 felv.
efféléket nem adhatjuk, de jóformán értéke sincs anélkül. bogtassa kigöngyölt zászlóját. — Krasznaparti.
Moliéretől.
7562. Tetctlen. P. Zs. Inkább uj dolgokat kérnénk.
Kedd, febr. 14. „Norma." Opera 2 felv. Bel- A régiebbek talán még megvannak, de kár azt a tollat uj
*) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóhatőlinitől.
munkára nem ösztönözni.
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

Nyilt tér.*)
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emléktáblája Miskolczon (képpel). — n . Lajos király s a
cselepataki malom Mohácsnál (képpel). — Eperjes város
jelene s multja (vége). Zombory Q. — Hírlapirodalmunk a
19-dik százmlban. Szinnyey József. — Csokonai Vitéz
Mihály lak- és halálozáshelye Debreczenben. Sz. A. —
Látogatások az észak-amerikai Egyesült-államok elnökénél.
— A veszettség ismertetőjelei a kutyáknál. Dr. B. L. —
Egyveleg.— Tarház: írod.és müvészet. Egyház és iskola.
Közintézetek, egyletek. Közlekedés. Mi ujság? Nemzeti
szinház. Sakkjáték. Szerk, mondanivaló. Nyilt tér. H. naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert.(Lakikmagyar-utczal. sz.)

HIRDETÉSEK.
Megjelentek, s minden hiteles könyvárusnál, P e s t e n : Stolp K. Oskar, B u d á n :
Nágel és Wischán-nál kaphatók:

IRÁLYTAN.

A pozsonyi Urbanek-féle faiskolának Haj- és szakálfestö-szer.
A valódi „Mahmud" haj- és szakálfestővégképeni eladása.
szer, mely eddig esak|Törökországban volt

kapható, most már itten is kereskedésbe
Főtisztelendő Urbanek Ferencz kanonok urnak faiskolája Pozsonyban, mely 30 év hozatott, s egyedüli raktára csak RÉDL
óta miveltetik, s közel 18,000 mind egészséges és erős nemesitett fát nagyobbrészt lobor- J. M. török cs. udvari szállitónál létezik
alakban, névszerint vagy 5000 darab almafát, 8000 darab körtefát, 600 darab cseresnye- Bécsben, Stadt, Schönlaterngasse 13.sz.a.
é3 meggyfát, 1200 darab szilvafát, 1400 darab kajszinbaraczk-, 1000darab ószi-baraczkfát, Egy adag ára, mely három hóra elégséges,
Különös tekintettel
8000 darab szőlőtókét, nagyobbrészt asztali-fajt, 200 db. birsfát, 100 darab naszpolyaf'át 2 ft., postai küldéssel 20 kr. több; ezen szer
a müegyetemi, kereskedelmi és reál- foglal magában, szabad kézből végképen eladatik. — A megrendelések Scherz Fülöp valódiságaért és ártalmatlanságaért jótállás
nagykereskedő ur által (1. P o r z s o n y b a n ) , és Wrchowsky Sándor ügyvéd ur által biztosittatik.
tanodái ifjuság szükségleteire,
(1. P e s t e n , Dorottya-utcza, Wurmudvarban) elfogadtatnak és teljesittetnek, kik bérUgyanitt kapható a szeplőt biztosan eltáa legtekintélyesebb
mentes levelek folytán teljes fasorjegyzékekkel is szolgálhatnak.
volitó török tJrSme is ; egy tégely árt
bel- és külföldi munkák nyomán.
60 kr.
2 ft. 50 kr.
973 (1)
Szálas fák 6' vagy még magasabb . . jj A i -2, 50 kr.,
X
50 „
Közép magasságú fák 5' és azonfelül . o o *g « 40 „
o
MACINK JÓZSEF,
'10 „
Törpfák 4'
„
+> S £ |
30 „
40 „
2
Öszi-baraczk
,,
,,
* 'g ^ - — ,,
a budai k. József-műegyetem, a magyar
B
12 „
Szóló-tőkék (2 esztendősek)
| *•- 10 „
nyelv s irodalom tanára.
A megrendelések csak akkor vétetnek figyelembe, ha a levélczim pontosan meg»agyon erélyes gerjél- vagy villanyI-ső füzet: Átalános 8 különös rész. határoztatik; a mód, hogy miképen történjék az elküldés, megjelöltetik, s a megrendelési adelejzés
s a hozzá igényelt szerek
árösszegnek egy negyed része előre beküldetik. — Ua az elküldés vasuton vagy hajón
által, többféle, igen makacs belső és
2-ik füzet: Kereskedelmi irály.
eszközlendő, ugy csak a hátralevő összeg utánvételével történhetik.
976 (1 — 3)
külső nyavalyákban gyors javulást és
Borítékba füzve 1 ft. 60 kr. ausztr. érték.
gyógyulást eszközöl.
Ugyan ő nála (Pest, stáczió-utcza
25-ik szám alatt) az ép egészség- és
Gyakorlati
életirtó igen ártalmas bujavész, s a
titkos fertőzés, sok éven át érvényesnek
Sokoldalú fáradozás és számos kisérlet után sikerült alnlirtnak egy oly fog- lelt biztos óvó- és gyógyszerét, az ugynevezett ovonyát is megszerezhetni.
gyapotot feltalálni, mely által minden, bármi néven nevezendő fogfájás, kor- és nemCsomagja, a hozzá csatolt értesítővel
különbség nélkül megszünik.
együtt lft. a. é., de postán 2 csomagnál
Útmutatás
Ezen gyapot akkép vétetik használatba, hogy annak az egyik vége meggyujtatik,
kevesebb nem lesz elküldve.
és ismét eloltatik, ugy, hogy a gyapot folytonos szikrázása által kifejlődő füst beszivata franczia nyelv rövid idő alatti könnyü hassék. E végre a száj csukva tartatik, s a füst az orrba mindaddig felhuzatik, mig a szem
Ugyanott az aranyérről irt munkát
és alapos megtanulására.
könyeket nem hallat.
B e r g m a n n , gyógyszerész.
is megszerezhetni. — Ara 1 ft. a. é.
C5F" Ugyanott 5 éves asztractaani
Irta
Magyar- és Erdélyországra nézve TÖRÖK JÓZSEF
árbnz, vagy a legizletesb görög- és
sárga-dinnye-magot is megszerezgyógyszerész ur főraktárában, király-utcza 7. sz. a. P e s t e n , kapható.
TIPRAY JÁNOS.
hetni. Egy nehezék 2 0 kr. a. é.
Ara 30 krajczár.
Két folyam. 8-rét. (248 lap.) Keményen
939 (4—6)
Isméti eladók igen kedvező engedményben részesülnek.
966 (4—12)
kötve 1 forint a. é.

Dr. Malatides

franczia nyelvtan.

FOG-GYAPOT.

PIRNITZER TESTVEREK

pénzváltó- és bizomány-iizlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,
- - -- foglalkozik:
Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kotvények> záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásává s ® * " é s ;p a r p a pi r ok bevásárlásával s eladásával.
«M Í?n dg e/n n Zmn
értékpapírokra! kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,
zkt U enkint fizethető vissza.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt % évenkinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy följegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szoli ok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon •' előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idö alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámítoegy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következö társasági biztosítóleveleinket:
lásává .
6m indennemü értékpapírok megvizsgálásával.
A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
r k"dé«i körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25 „
20 havi
„
a porti, bécsi s kül börzék számára,
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 „ 65
20 havi
„
20 havi
„
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
K. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 ,, 75
A'ánliuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
20 egy negyedévi
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7 „ 25
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
20 egy negyedévi
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
20 egy negyedévi
V Wkönnyebb beszerezhetési módját. - Az összegek, valamint a fizetési határI. 50 Rudolf-sorsjegyre
3 „ 60
20 havonkinti
• MV " í z e n a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál a , « sö
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 „ —
25 egy negyedévi
ÍSetTefizetésével a netaláni nyeremény mar a vevőnek azonnal . egyedül, birtoAz I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
kába esik.
szelvények a vevő birtoKamatozó papírok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a
annak 10-ed részére, a az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
w b * mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon osszeg5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
u é r S a p i r o k a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy
bádeni
sorsjegy, 6% éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
.
közönségnek
bárminemű
sorsjegyek
beszerezhesse
n
saját
HOSY a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyen. u r a i c . » u v . » k » M A s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi r c s z . l e * . birtokába szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részválasztása sfe'rint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek b.rtokába
vevő a másikkal törődnék.
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetesekrei eladásoknál, a sorsjegyek
4'/i ft. havonkint: 1
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és y«% provisio.
1 Salm- Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Ru
Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kivánatra
« „
ftos Pálffy-,Genois-,Windischgrüte-,Keglevich-sorsj. különnemü sorsjegyeket állitunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
1 1864-ki 50
50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy. részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula4*/o trieszti
8 ,.
í ÍSSVÖOIOS, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy. toknak ajánlunk.

a legméltányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

9
10

"7,

12
14
16
19
22
24
30

Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy1 40/ .özhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj1 1864-ki 100 ftos, Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevicn-sj.
Rudolf-sorsjegy.
4 o / o t r ie S zti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-,
1 hi.'el 1864-iki 50 ftos, Salm,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy. _
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
1 hitel 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglev.ch-s.
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
1 1839-iki e^ész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj-

„.-^ Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdeaésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK

mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, 1 ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.
£Jf- Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.
..
izományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a te™
- -967 (2—bi)
legnagyobb kedvezmény biztosittatik.

Részletes sorshuzás! t<-rvek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

96

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az f
nvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.
A* átalánosan kedvelt • orvosilag jóváhagyott . megvizsgált

stájer növénynedv

"

Mi a nök legfőbb disze?
"8"P' ^ e = ^ f S - -

^

kölcsönöz.- Angol- és Fr anc.iZ™£°&*7*^11
korei

BUDÁN

t *£*

nevezetesen az arcznak az a bámulatos f £ ^ ? . f
..
. b e n k°?idegent meglepi, igen sok esetben
tanák köszönhető.
8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arczbőr

Engelhofer izom- és idegesseníiája.
Egy üveg ára 1 forint ausatr. érték.
Dr. Rrombholz gyomor-lipeurie.
Dr. EgyBrünn
szájvize (Síomalicoii).
ttveg ára §8 krajczár
PESTEN

^ -tagadta, S e a m i r e l , e

ftg^ ^ r S ifftatfiia*-rr* ^ r . ^ -

Egy üveg ára 88 krajczár aasitriai érték.

Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.
Forakhely PESTEN: Pórfi Ferencznél,

a t. cz. gazdaközönséggel, malomtulajdonosokkal s
ezennel tisztelettel tudatni, hogy szállitható

HERSCH SÁNDOR F.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csapén Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Polilikni Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer haaábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtaUanál 10 krb» •
kíromszor- vagy többszöri igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számár* hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Haasenatein és Vogler — M -Frankfurtban •
Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bérsben : Üppelik Alajos. - és Pesten : a kertész-gazdiiszati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Breval L.

C35" A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
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Chastillon X. arrondissement, Páris.
Gréoiben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet
alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá
Al8Ó-l.«»niUí»
u-:~ A.
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••-••
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aZ abbahagyott ^
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, SONNENFELD JÓZSEF

porczellán- és üvegáru - tárát

S5; '

" "

SONNENFELD JÓZSEF.

Már csak rövid ideig tart

^

_

végképeni eladása, .

-lat Lt

^ uvegeüen; „Apotheke

Pest, február 26-án 1865.

ügynökségét Magyarországra s a melléktartományokra nézve

/ Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenfűhrer A., Gyndele C , Gindrich J.. Haasner F. L.,
Höfler unokái. Kindl és Frühwirth, Köhler E., Kőnig N.,
Oszeczky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduard'
Tobisch C, Tunner J., Vaghy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Brunner 0. ¥.,
Steden J , Prohászka és Schwarzmayer uraknál.

zum Hirschen i n Gratz" *5s T P A n ^ n m *

j

^gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
•-kereskedések, — Thallmayet A975 (1—Xij\

J

Bary öveár ára SS Lmi^»»
-.„„.*_ tirifK.
•, .
'
,,
«u3ituFolyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:

Tizenkettedik évfolyam.

LILIACEE PARISIENNE

mell- és tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára ft* krajczár ausztr. értek.

m

9-ik szám.

„An den Leinenwaaren-Ausverkaiif.
Bazár, neben dem gráflich Il
i
in
Wien.'

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gn»««v
Zr TT! 7"
Vutztiv. - Nyomatott « , « n y o m d á j á b a n

Pe8tell)
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A Máriássyak ősi fészke Markusfalván.
A „markusfalusi és batizfalvi Máriássy"család os birtoka, Markusfalva (Marksdorf,
villa Marci, Markusovecz) Szepesmegye délkeleti részében, a Hernád balpartján, az élénk
forgalmu Igló város tőszomszédságában fekszik. Lakosai tótok, foglalkozásukra nézve
szántóvetök s bányászok; ez utóbbiak a
Markusfalva közelében elterülő kotterbachi
terjedelmes, s magánosok birtokában levő
bányákban foglalkoznak, hol a bányászat
tárgya ezüst, réz és higany.
A helység egyike a megye szebb falvainak, számos
urilakkalsezek
_ „&
~-i
között legkivál ó b b a Máriás-

alkalmával, e család keresztfalvi kastélya
ban magyar vendégszeretettel fogadták s
menekülésére segédkezet nyujtottak.
Ezen kastélynál azonban sokkal nevezetesebb, a család tulajdonképi váralaku ősfészke, mely a helység közepén emelkedő
sziklán épült.
A család levéltárában őrzött okmány szerint, e vár épitésére, 1094-ben Szent László
adta az engedélyt, az okmányban nincsen
ugyan megnevezve a hely, s csak a késöbbi,
1198-ban Imre király által adott megerősitö

_-_í^T"~~
-^^-z=_—

Ezen utóbbi o k m á n y b a n nevezett M a r k u s
késöbbi okmányokban mint „Magnus Comes
de S c e p u s " van megnevezve, s ennek fia ismét Markus, m i n t „Comes de B o t y z " j ő elő,
kinek IV-dik Béla király, azért mert ö volt
megvivöje a hirnek, hogy fia István, a késöbbi király, a cseh k i r á l y elleni h a d j á r a t
alkalmával életben m a r a d t , a K á r p á t o k t ö vében elterülő r e n g e t e g erdőséget, — a m a i
Batizfalvát — adományozta. E k é t M a r k u s
u t á n i időkben, j ő elő az o k m á n y o k b a n Markusfalva nevezete, de mindig hozzátéve
előbbi nevezeBj3#^SL#^HNiP^5pfe^
t e is, t. i. „Villa
Marci seu Sz. Miháljur seu
villa Michaelis."
-^5=^=.
A. Máriássy^iHlKr
család azon Ni-

sy-család kas-i^JEf-j
télya, melynek -w^~-_~--=
jelen birtokosa ^-^-Z1LT^Z=^Z. _- ~
Máriássy Fe^fc.-j-."^V^t~=-J
rencz.—E kas- ^T^: ~"""^7^.-__
~=[
kolaust tartja
=
tély az épüle.'-•= ~^~
= ^
ősének, kit Imten levö felirat
re király fenés fenmaradt —-tebbi okmányáokmányok szeban „ex Trub
rint, a 16-dik
Leoheol,' jelel
század végén
meg. A köznép
épült; mult szászáján a Mázad végével
riássy- család
több változás
ugy szénégetőtörtént rajta,
től veszi eremig mai diszes
detét, ki egy,
alakját nyerte.
az ellenségtől
Az 1831. felsőüldözött, s a
magyarországi
kárpáti erdőpórzendülés
ségben bujdosó
ide is elhatván,
magyar királyt
ez alkalommal
ugy m e n t e t t
a
kastélyban
meg, hogy őt a
többféle puszszén közé rejtítás történt.—
té. Wagner, az
A kastély jelen
„Analecta Scebirtokosa kepusi-i" irója,
gyelettel őrzi
szintén igy adja
A Mariássyak ősi fészke Markusfalván. (Myskovszky rajza után).
a
mult időkből
elő e család ere1 emléke ket
i] en
01 István
Tö
köiPí
*
,
>
y
T
ö
k
/
(
- okmányból tünik ki, a hely azonossága. *) dé tét, s a szénégetőt Botyznak nevezi, már pe1
mre atyjának) életnagyságu arczképe,
*) Szent László okmánya igy hangzik: „Nos Ladislaus
Jób Archieppus Strig. Marcum filium Gola de Zypsio,
melyet Tököli István, a Mariássyak egyik Dei gratia Rex Hungariae memoriae commendantes signi- D.
qui fűit filius Nicolai et iste alterius Nicolai de Trub Leocsenek ajándékozott, ilyen továbbá XII. ficamus, quibus expedit universis, quod nos Nicolao filio heol (ex tribu Lehel) ad nos ubi Roma reditum maturasset,
Károly svéd király rmgy• mellképe, melyet Nicolai, ad petitionéin et instantiam ejusdem, in suis pos- venientem praesentavit cum oratione, ut privilegia quae a
et maximé pro utilitate et commodo regni nostri S. Regibus recolendae Memoriae et Praedecessoribus nostmaga Karoly küldött '" " " ""
' ' sessionibus
castrum coneessimus construendum. Ita tamen ut de i p s o ris, super castro Szent-Miháljur (Markusfalva hajdani neköszönete --•"••őt 1714-ben Török- Castro mala committere non praesumat. De Isula Cheque vezete) intra Platanum concessa, Progenitores ejus habuországból Stralsundba történt menekülése in festő Sancti Johannis Baptistáé Anno Domini Incarna- issent, sed casu sunt amissa, innovaremus et de Kegia PletionisMXCIV. —Imrekirály okmányában ez á l l : —
q u o d

nitudine nostra confirmaremus" etc.

A Vasárnapi ujság 1805. évi folyamából teljes számi, példányok folyvást kaphatót
•." ;'

