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PffiNITZER TESTVEREK
pénzváltó- és bizomány-Qzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-kötvények, záloglevelek, arany- a ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár- ....„, OJ _,_„_,

• lásával s eladásával. gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon elónynyel kinálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
3. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával. ! 1 0 kíüönremü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
8. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással 3 az előlegezett összeg ragy egyszerre, I egj* eredeti sorsjegy birtokába jut. Ajeler.re nézve ajánljuk következö társasági biztositó

vaev részletenkint fizethető vissza. | leveleinket:
10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részletfizetéssel
10 „ „ 9 ft. 75 „ % évi
10 1861. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti
10 1864. 50 „ ., 2 ft. 50 kr. hav.
10 1864.100 „ „ 7 ft. 25 kr. '/« évi
10 1864. 50 „ „ 3ft. 65 kr. „

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, 8 mindegyik személy a tizedrészre, s mind-
egyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy fog
kiszolgáltti

vagy
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
8. Lejárt szelve'nyek és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működéi körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, t éoíi s kül börzék számára,

a legméltányosb (öltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idók egészen a vevók tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magaebban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminetnü sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathasso-k, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 d ".rab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

A'/t ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
8 „ „ 1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 „ „ 1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
8 „ „ 1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
8% „ ., 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,K.eglevieh-sorsjegy.
9 „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 4% gózhajózási, budai,Waldstein-, WindischgrStz-, Rudolf-sorsj.

10 „ „ 1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,WindischgrStz-,Keglevich-sj.
H'/i „ „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-. Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
lt „ „ 1 hitel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
10 „ „ 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18 „ „ 1 4% 1854-i 260 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstem-,Keglevieh-s.
*í „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
t 4 „ „ 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
SO „ „ 6% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők

A.
B.
C.
D.
E.
F.

kiszolgáltatni.
G. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.

Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrészre,
' 8 az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.

Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok:
H. 4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.

I. 3 ft. 50 „ 20 havi részletfizetéssel
Itten 20 személy játszik s mindegyik személy a, huszadrészre, a befizetések

tartalma alatt

40 házasban évenkint
minden Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni s egy svéd sorsjegy hozzáadásával
s az értékpapírok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már élvezendik. A sors-
jegyek végül vagy el fognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy
kívánatra természetben szolgáltatnak ki.

Különös figyelmet érdemel a legujabban rendezett K. betű társasjáték 20 sze-
mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik sze-
mély a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy, 2
1864-iki egész, 1 1854. 260 ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, l triesti egész,
1 triesti fél, 1 gőzhajózási, 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 8 Como-sorsjegy.

Egyenkint mindenki s bármely tetszésszerinti társulatba beléphet, anélkül, hogy
az egyik részvevő a másikkai valamit törődnék.

E helyt felemlitjük még, hogy mi kivánati-a mindennemü sorsjegyösszeállitásokat
tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk. '

P6F" Mas penzvalté-házak által — részletfizetést flzleteket illetőleg -
hirdetett kombinaliok, általunk is eszközöltetnek, 8 az erre vonatkozó kérd«>
zéskédésre 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, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000 1000
400 stb. nyereménynyel.

C J 3 " Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C3°" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (45—52)

Részletes sorshnzási tervek, valamint részletfizetési program mok ingyért szolgáltatnak ki.

Haszonbérlet.
Méltóságos Sándor Móricz grófbajnai

uradalmának sári-sápi gazdászatában, Esz-
tergom közelében, két malom hét őrlő esz-
közzel ellátva — mely malmok a vizet egy
tóból nyerik, a melyben a vizek legnagyobb
hidegben sem fagynak el — augusztushó
21-kén délelőtti 10 órakor kezdve nyilvános
árverés utján fog a felsőbbség helyben-
hagyásának fentartása mellett két évre
bérbe adatni. Vállalkozók felhivatnak a fent
idézett napon 200 forint bánatpénzzel és
bizonyítványokkal, melyekből a vállalatra
való képességük kiderülend, ellátva meg-
jelenni. 1742 (3-3)

Jószágigazgatóság

Régi pénzeket
éi mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, Bzineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1732(3-4)
Régiségek és természetiek

irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

letben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókból a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, i e p .
kék, bogarak, madarborök, tojások.
8 szemüvegek is találhatók.

MOSSMER JOZSEF
mmbnrgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"
uri- és zsibárus-utcza, szegletén, báro Orczy-féle ház-

ban 10. sz. a.,
ajánlja

igen jól rendezett árutárát, ugymint : rnmburgi, hollandi, creas, sziléziai
és fonalvásznak, %, '/t, ' % széles ágylepedöknek valo vásznak; 30 rófös
asztalnemfiek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törfilközóken-
dők. asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendók, fehér
és szines vászonzsebkendók, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemfiek, butorcsinvatok, nankingok , szines perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair, moul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjnbársonyok, láma vatmoll,
orlean- és lflster-szövetek ruháknak való jutányos gyapjuszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem neve-

zett árucikkeket

JK3T" legjutányosabb™ szabott áron. *15ÖJ
A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól telje-
sittetnek. 1748 (1—3)

Titkos 1686(11-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kfil, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
W Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

Haszonbéri hirdetés.
A Nagy- Kunságkarczagi határában a vas-

uti állomáshoz egy óra járásnyi távolságra
két táblában levő jó minőségű 200 kata-
sztráris hold szántóföld folyó év szeptem-
berig 29-dik napjától kezdve három egymás
után következő évre gazdasági épületekkel
mindakét tábla földnél s a városban levő
elegendő kényelmes lakás , udvar és házi-
kertteljutányos árért szabadkézből haszon-
bérbe adandó. A feltételek a birtoktulaj-
donos, Csörey Benedek urnál Karczagon
megtudható, a szántóföldek után még legelő
is külön van. 1752 (1—2)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, augusztus 26-án 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

, *
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;

háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altimában : Haasrnstcin és Voglrr. IM.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Z á d o r G y ö r g y .
(1799—1866.)

Mult vasárnap, aug. 19-én temettük el
Pesten Zádor Györgyöt, a hétszemélyes
tábla biráját, kitünö magyar jogtudóst, a
tudom. Akadémia s a Kisfaludy-társaság
tagját.

Zádor (előbbi nevén: Stettner) György
született 1799. julius 3-kán Dukán, Vas-
megye kemenesalji járásában. Nyolcz éves
korában Kőszegre vitték németül tanulni;
1809. novembere óta pedig a pápai reform
kollégiumban, s 1817-ben a győri kir. jog-
akadémián végzé tanulását.

Az ügyvédi vizsgát Pesten
1821-ben tette le, s ezután ne-
hány évet az irodalom s a fran-
czia és olasz nyelv tanulmányo-
zására forditott. Egy ideig
ügyész volt Bohus János vilá-
gosi uradalmában, mig Ib26 ban
a fővárosba tette át lakását. Itt
leginkább pörös ügyekkel fog- v

lalkozott, de ideje nagy részét
már ekkor a hazai irodalomnak
szentelte, a miből több elökelő
háznál oktatásokat is adott.

Egyik bajnoka lett ö a Vö-
rösmarty, Bajza és Toldy által
1830 táján fel tünt élénk irodalmi
mozgalomnak. Fenyéry Gyula
álnév alatt igen sok szépiro-
dalmi dolgozata, értekezése és
birálata jelent meg a „Tudomá-
nyos Gyüjtemény "-ben, ,,Tudo-
mánytár"-ban, „Kritikai Lapok"-
ban, a kassai „Minervá"-ban,
„Aurorá"-ban, „Athenaeum"-ban
és társlapjában, a „Figyelmezö"-
ben. Egyik legszorgalmasabb
munkatársa volt a „Közhasznu
Esmeretek Tárá"-nak. Vörös-
martyval együtt forditotta az
„Ezer egy éjszaka" czimü arab
rege-gyüjteményt. Kresznerics
terjedelmes magyar szótárát
több irótársával egyesülve, ő
adta ki; résztvett Toldy „Handbuch der
ungarischen Poesie" czimü jeles gyüjtemé-
nyének szerkesztésében, valamint 1831-ben
elhunyt barátjok, Kisfaludy Károly minden
munkáinak kiadásában és emléke létrehozá-
sában. A Kisfaludy-társaságnak egyik ala-
pitó tagja volt, a magy. akadémiának pedig

fennállása óta levelező, pár év mulva egyik
legbuzgóbb rendes tagja. Mint ilyen,
1835-ben köszöntött be székfoglaló érteke-
zéssel a törvénytudományi osztályban.

Irodalmi munkásságának nevezetes ré-
szét jogi dolgozatok képezték, s a többek
közt még 1832-ben adott ki egy váltójogtant
magyarul.

1832 ben a pápai ref. főiskolában ujon-
nan fölállított JQg- és államtudományi tan-
székre hivták meg, s a következő években
több megye és a dunántuli superintendentia

ZÁDOR GYÖRGY.

közbirája lett. Az irodalomnak ott sem
szünt meg hü é3 szorgalmas munkása lenni.

1848 oan a pesti váltó-feltörvényszék
előadó ülnöke lett. 1852 ben a soproni ke-
rületi főtörvényszék, s 1855 ben a bécsi
legfőbb és semmitő törvényszék tanácso-
sává neveztetett. Az ausztriai polgári és

büntető törvénykönyv magyarra fordításá-
ban nagy része volt, s az uj műszavak leg-
többnyire tőle származtak.

1861-ben az ujra visszaállított hétsze-
mélyes táblához tétetett át, melynek egyik
legjelesebb birája volt. Az igazságos és
képzett biró kiváló tulajdonságai egyesül-
tek benne. Zádor egyszersmind a legkitü-
nőbb magyar jogtudósok közé tartozott.

Az utóbbi években fontos tisztviselői
teendői és éveinek növekedő száma elvonták
az irodalom teréről; de gyakorlati foglalko-

zásai közepett is folyvást nagy
érdekeltséget tanusitott a hazai
irodalom és tudomány iránt s
nagybecsü gyűjteményeket ha-
gyott hátra.

Álljon itt még nehány sor
Zádor irodalmi müködésének
közelebb jellemzésére. Zádor iro-
dalmi müködésének súlypontja
az „Aurórakör" korára esik.
Az ifju1, alig huszonnegyéves
Vörösmartynak ő volt legjobb
barátja s első lelkesültebb bá-
mulója. Semmi sem vet több
világot Vörösmarty ifju korára,
mint Zádorhoz irt levelei. Zádor

\ \ maga is eleinte verseket irt, de
- , hamar felhagyott velök s a

nyelvtudománynyal és széptan-
nal foglalkozott legszivesebben
egész addig, mig a jogi pálya
nyelte el egész munkásságát.

A „Tudományos Gyüjte-
mény "-be irt bírálatai leginkább
Vörösmartynak az Aurórában
megjelent müveivel foglalkoz-
nak. A nyelvtudományban a
Révai nyelvtana melletti küz-
delem, a szépirodalomban az
Auróra-kör irányának, különö-
sen Vörösmarty költészetének
védelme, magyarázata, mélta-
tása jellemzik Zádor munkássá-

gát. Vörösmartyhoz ragaszkodása egész éle-
tén átvonul. Vörösmarty a még be nem
végzett „Zalán Futásáéból nehány töredé-
ket olvasván föl neki, Örökre magához
bilincselte. Zádor volt a feltűnendő költő!
nagyságnak első hirdetője. O vezette el
hozzá a fiatal Deák Ferenczet, ő tudósitotta f

34-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.
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1

a fejlődő ifju költőröl koronkint Kazinczyt,
kivel már korán levelezett.

Vörösmarty, ifjusága legelhagyottabb
napjaiban Zádornál talált vigaszt és szál-
lást s „Eger" czimü eposzának egy részét
nála irta. Zádor eltette emlékül Vörösmarty
téntatartóját, s késöbb az egri érseknek
ajándékozta, ki e becses emléket máig is
őrzi. Vörösmarty munkáinak kéziratait
1833-ig Zádornál teljesen meg lehetett ta-
lálni. A hü barát mindent eltett és megőr-
zött, a mi legkedvesb barátjára és költőjére
emlékeztetett. Midőn Vörösmarty a Tudo-
mányos Gyüjteményt szerkesztette , Zádor
volt segéde barátságból, hogy könnyítsen a
szerkesztési ügyekkel elhalmozott költő sa-
nyaru állapotán. Egy pár kötetet ö szer-
kesztett helyette s a „Conversationslexiconi"
hires pert Döbrentei ellen az ő czikke kez-
dette, mely e folyóiratban látott világot.

A „Kritikai Lapok"nak is dolgozótársa
volt, valamint az „Athenaeumnak" is. Az
Aurora-kör és athenaeisták egyik leghívebb
szövetségese volt, irodalomban, akadémiá-
ban, Kisfaludytársaságban egyaránt. Mind
az akadémiában, mind a Kisfaludytársaság-
ban számtalanszor neveztetett ki bírálónak
a pályázatokhoz s olykor terjedelmes birá-
latokat irt.

A közügyekben annyi érdemet szerzett
férfi f. évi aug. 17-én, egy heti rövid bete-
geskedés után hunyt el.

Hullnak, hullnak —
Hullnak, hullnak, egyre hullnak . . .
A szép, ép fát vihar érte;
Hija van a koszorúnak,
S egy nemzet sír könyet érte.

Hullnak, hullnak, egyre hullnak . . .
Csillagit a haza veszti —
Oli helye van itt a búnak,
Honfi keblét gyász epeszti . . .

Hullnak, hullnak, egyre hullnak . . .
Oh esküdjük, esdve, térden:
Kik ragyogtak, kik virultak,
Gyászos éjben, néma télben;

Hirdetői kik valának,
Szebb tavasznak, jobb hazának: ,
El az eszme sírjaikban,
El az eazme fiaikban! Sántha Károly.

Juliska.
Nézz ki lányom, kit ugat ugy Bodri?
Fuss, nehogy még megtalálja fogni.
Röppen a lány . . . Sötét szeme fényt vet,
Mint a gyémánt, ha rá napfény tévedt.
Érti ezt az anyja. — „Hátha 6 tán ! ' —
S ezívjósága átmodolyg az arczán.
„Csak az Isten hozna is már végre!"
Igy sóhajt fel, - s egy vén koldus lép be.
Keze reszket, roskadoz a térde,
Ösz szakála derekáig ér le,
Halvány arcza verejtéktől fénylik,
Kendő lepi a szemeit félig.
— Jő utána szomorun a lányka,
Ujra elhalt szép özemének lángja.
Könybe veszve halt el olyanképen,
Mint a csillag, mely lefut az égen.
— Lepihenvén, kérdi a vén koldus;
Szép hugocskám, hát te mért vagy oly bús?
Tán szívedet a szerelem bántja? . . .
Elpirulva földre néz a lányka.
Am helyette, mond az anyja: Várja,
Mikor tér meg régi kedves párja,
Kikerülvén a katonasorbul —
Kedve addig jobbra nem is fordul.
_ Bézi Jancsit? Ugy-e ifiasszony?
Szól a vándor rezgő lassu hangon.
Olyat villan a lány szeme erre,
Mintha ezer villám laknék benne.
A beszélőt végig-végig nézi,
Viszhangozva halkan e szot: Bézi . . .
Véli, mintha Bézit látta volna . . .
Véli, mintha itt előtte szólna . . .
Én bohó lány! hogy gondolok ilyet!

Szegény anyja rajta be megijedt!
— Szép Juliskám, szól az öreg ujra,
Ifju aggá tőn a rabság buja,
És az érted élt remények fogyta.
Rab valék, rab, — idegen nép foglya.
Im a szörnyü kintól összetörtén,
Elbocsátva, halni visszajöttem.
— Szép Juliska szíve minden hangra
Összerezdül. Szörnyü kétség marja.
— Én szerelmem, ismerj hát e kézre . . .
Szép Juliska odapillant félve . . .
Sólyomgyorsan megragadja, nézi . . .
S halvány ajkán reszket e szó : Bézi!
Mégis ő az, —• nem lehet más, nem, nem!
Jancsim, gyöngyöm, édes Jaocsi lelkem!
Könye omlik, — és mosolyg az ajka,
Mint a repkény ifju gyönge sarja
Omladékin a Királyi várnak —
Ugy függ rajta. — Mily régóta várlak!
Oh, szeretlek most is, egyre, hiven.
Elfáradtál? Dőlj le, Jancsim, szivem!
— Hű Juliskám, angy^lszived áldom;
E szakált im a sarokba vágom!
Nem valék én senkinek se rabja,
Szól a vándor, s rongymezét lecsapja.
És az aggból délczeg huszár válik,
összeforrnak ragyogó arczáik . . .
— Próba, volt ez, kedvesem, c?ak tréfa, —
Csókra csókot! Paphoz megyünk még ma!

Bolgár Emil

Isten ujja, és a flageliáuusok.
(Történelmi visszapillantás.)

(Vége.)

A középkor legboldogtalanabb emberei
közé tartoztak azon irgalomra méltó teremt-
mények, kik a legundokabb keleti betegség-
gel, ugynevezett kiütéssel látogattattak meg.
Ezeknek élö testükön egész testrészek el-
száradtak, mig lassankint fájdalmaik czéljá-
hoz jutottak. Az emberi társadalom ezeket
kizárta kebeléből; njnlt kutnál vagy folyam-
nál mosakodni, áruezikkeket kezeikkel érin-
teni, keskeny ösvényeken járni, kut-kötelet
megfogni vagy idegen edényeket használni,
kinteljes halálbüntetés terhe alatt el volt
tőlük tiltva. Azon napok fogalma szerint
ilyes betegség a sze .vedön halálos vétkek
büntetése volt. Továbbá az ily beteg szá-
mára a község magános helyen külön guny-
hót emeltetett, hova papok által kisértetvén,
ezek egyike az ágyra temetöbül hozott
földet vetve, e szavakat mondá: „A világra
nézve meg vagy halva, élj istennek!" —
Ezután pár vigasztaló szót intézett á sze-
rencsétlenhez; a kunykó eleibe fa keresztet
tüzött, melyre perselyt akasztott, az arra
járó-kelők alamizsnájának befogadására. —
Sajátos öltöny különbözteté meg az ily
számüzöttet; kezeit egészen elfödve kellé
hordania; szólania nem vala szabad, hanem
a helyett kelepelövel adott jelekkel értette
meg magát. — A nagy dögvész alkalmával
ezen háromszorosan szerencsétlenekre for-
dult az elkínzott nép gyanuja, az iszonyatos
vakság minden furiája; ezekre, kiknek bol-
dogtalan sorsát a keresztyén könyörület
egyébkor jótékony alapítványok és kórhá-
zak által igyekezett enyhíteni.

A népek jellemében fekszik — legyenek
azok otrombák vagy müveitek — hogy a
szenvedést, melynek hatásait folyvást sze-
meik előtt látják, a homlokegyenest legel-
lenkezőbb okoknak tulajdonitják. Igy most
azon gondolatra jöttek, hogy a leprosusokat
(kiütésesek) közös szenvedésük egyetértésre
ösztönözte volna a végett, hogy a nyomor
sulya alatt többi embertársaikat is hasonló
nyomoruságba dönteni igyekeznének. Azon
hir terjedt el, hogy Granadában a mór király
a zsidókkal a keresztyénség kiirtására szö
vetkezett; ez utóbbiak pedig, miután tudták,
hogy gyanuba vétettek, a leprosusokkal
léptek frigyre, s az ezen tárgyban tartott
négy külön gyülekezetben az ördög a zsidók
által felbiztatta ezeket, hogy a velük érezte-

tett megvetést s az emberi társaságból való
kizáratásukat az által boszulnák meg, hogy
az összes keresztyénség megsemmisültét
vagy legalább az övékhez hasonló állapotra
leendő juttatását eszközölnék; és miután ily
körülmények között minél képtelenebb a
vád, annál több hívőre talál: most is
akadtak emberek, kik nem átallák hiresz-
telni, hogy embervérrel, szentelt ostyával és
urinával töltött erszényeket találtak, minők-
kel a leprosusok a kutakat megmérgezték.
Ity agyrémek, minők keletkezését el sem
hinné az ember, ha a legujabb időkig nem
tapasztalta volna, — az anélkül is sulyosan
szenvedőket borzasztó üldöztetésnek tették
ki; vadállatokként vadász'attak, sokan kö-
zülök agyonverettek, s kinek bőre bárminő
közönséges okból nem vala egészen tiszta,
annak élete már nem volt biztosságban.

Másfelöl a fellázadt népdüh az ártatlan
leprosusok vélt szövetségesei, a zsidók ellen
fordult, kik a keresztes hadjáratok óta a
nélkül is csaknem folytonos életveszélyben
lebegtek. A fanatizmus ugy vélekedett, hogy
az Uristen azért mérte a keresztyénekre a
rettentő csapásokat, mert a zsidókat maguk
között megtűrik. A legképtelenebb állitások
legörömestebb fogadott ürügyek valának a
kegyetlen zsidóüldözésre. Azt vetették sze-
mükre, hogy utálatos uzsora által keresz-
tyén vagyonra tettek szert, jogositlan gaz-
dagultak meg; továbbá, hogy szentelt
ostyát vásároltak s azt meggyalázták; végre,
hogy a leprosusokkal czimboraságban az
összes keresztyénség kiirtása végett a kuta-
kat és forrásokat megrnérgezték. Minden
ország elkeseredett lakossága bőszülten ro-
hant a védtelen zsidókra. Francziaországban
százarik int égettettek meg, sokan tömlöcz-
ben haltakel,mig számosan kétségbeesetten
élve temetek magukat azon vermekbe, me-
lyekbe a halottak takarittattak el; Párisban
negyven fogoly zsidó legkorosabb társa ál
tal önkéntesen végeztette ki magát; Mainz-
ban 12 ezeren verettek agyon; sok városban
házaik rohantattak rneg, melyekben tömén-
telen kiucs találtatott volna. Ulmban csopor-
tonkint égették meg öket; az üldözéstől
elfutottak Litvániában az igazságos Káz-
mérnál kerestek és találtak védelmet. —
Ausztriában a zsidó hajsz Pulkauban kez-
dődött; legkegyetlenebbül dühöngött azon-
ban Krems, Stein és Mautern környékén.
Szeptember 28-kán 1349 ben, ezen városok-
nak és környékeinek köznépe összecsopor-
tosulván, Kremsbe mentek, s minden kézre-
kerithetett zsidót megöltek, a házakat fel-
törték és kirabolták. A fanatizmus és
rablásvágy szerencsétlen áldozatai közül
csak azok szabadulhattak meg, kiknek sike-
rült a várba menekülniök, hol a meiszaui
nemes ellátta és megvédelmezte őket. — Sok
zsidó, nem látván többé menekülést, két-
ségbeesetten saját házát gyujtá meg, s va-
gyonával együtt inkább megégeté magát,
mintsem üldözői által kinzattassék agyon.
Bécsben is számos zsidó szenvedett máglya-
halált.

Dicséretre méltó nehány pápának maga-
tartása az üldözött zsidók irányában, kik
öket a vad pór-kegyetlenségtől védeni igye-
keztek; de fájdalom! a rajongás féktelen
tombolásában gyakran eredménytelenül
hangzott el intő és fenyegető szavuk. A
„fekete halál" borzalmas dühöngése alkal-
mával is Avignonban Vl-ik Kelemen pártfo-

ása alá vette a zsidókat s két bullát bocsá-
tott ki, melyek megtiltották azokat a ke-
resztség fölvételére kényszeríteni, megölni,
kínozni, vagy önkényüleg megadóztatni;
legjobban ellenszegültek pedig ezen bullák
azon állitásnak, mintha méregkeverök let-
tek volna. — A történet részrehajlatlan
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igazságának tartozunk ezen megjegyzéssel,
miután a pápaság ellenei maguk is — mint
például Basnage — bevallják, hogy vala
hányszor a zsidók a pórnép kapzsi politi-
kája által üldöztettek, mindannyiszor a
papoknál, főképen pedig a pápánál találtak
ótalmat.

Az emberbaráti szeretet ezen elhagyatott
állapotában, a vad gyűlölethez s rajongó
üldözés kórhoz az ábrándozók azon sötét
osztálya leginkább járult, melyek régebben
Olasz- és Németországban üzték képtelen-
ségeiket, s most a halál félelme ismét elő-
idézte öket. — Már az 1260-ik év táján ész-
revehetők valának Olaszországban az ugy-
nevezett vezeklök (flageliáuusok) társulatai,
melyek tagjai csopoitos körmenetekben jár-
tak szélylyel, s félmeztelen testüket mar-
ezangolák. Se világi, sem egyházi elöljárók
nem segiték elö ezen önkínzó körjáratokat,
söt" Magyar-, Bajor-, Cseh-, Lengyelországok-
ból és Ausztriából ki istiltattak. Most azon-
ban rendkivül elszaporodtak. Seregenkint
vonultak át a vidékeken, állitólagos égjelen-
ségekre hivatkozva, egetverö orditozással
öntestüket vérig kinozva. Szerintük ugyanis
a jeruzsálemi sz. Péter templomban egy án-
gyai levelet tett le, mely szerint Krisztus
felindult a világ bünei ellen, azonban sz.
Mária kérelmére könyörülend az emberisé-
gen, de csak ugy, ha vezeklés végett har-
mincznégy napra mindenki elhagyandja la-
kát. Övig csupaszon, karjaikat keresztként
kiterjesztve, egymást kinozva, imádkozva,
énekelve vonultak át a flagellanusok falukon
és városokon. Mindenütt jól fogadták őket,
s keresztek és fáklyák vásárlása végett
gazdagon megajándékoztattak. Reggel és
este nyilvánosan, éjjel titokban vezeklének;
tartózkodának nőkkel szót váltani, tollas
ágyban hálni; bucsujárásaikon — kivéve a
vasárnapokat — nem állapodtak rneg oly
helyen, hol lelkész is volt. Fekete öltönyt
viseltek, melyen elől és hátul, valamint
fövegeiken is vörös keresztek valának;
öveikre önkínzó eszközeiket aggaták. Azok-
nak, kik utközbencsatlakozának hozzájuk, —
és az ilyenek száma nem vala kevés, mert a
vak ábránd által elragadtatva, s az ájtatos
dologtalanságon kapva minden gazdátlan és
munkakerülő egyén oda tódult, —meg kellé
esküdniök, hogy a vezéreknek harmincznégy
napig vakon fognak engedelmeskedni, leg-
alább négy fillért naponkint elköltenek, hogy
meggyóntak és áldoztak legyen, elleneikkel
kibékültek, s nejeik engedélyét birják. —
Német-, Franczia- és Olaszországban ily
módon nagyon megszaporodtak ezen rajon-
gók ; a jobbak távoltarták magukat tőlük,
jóllehet a kor sujtolásainak befolyása alatt
szemet kellé húnyniok túlzásaik előtt.

Az 1340-ik évben Straszburgban tarta-
tott nagy vezeklési bucsujárat, melyről kró-
nikásunk. Königshofen Jakab, megemlékezik,
azon értelein nélküli ájtatos szertartások
egyikét rajzolja elénk, melyek kommunisz-
tikus tendentiái a köznépnél csakhamar
utat találtak, s a pórnépvezérek későbbi el-
lenzékies fellépését felfoghatóbbakká teszik,
2000 vezeklő vonult Straszburgba, elöl
8 —10 értékes,selyem anyagból, vagy vörös
szövetből készült zászlóval. Hol faluhoz
vagy városhoz értek, ott tiszteletükre min-
den harang megkondult. Maguk a vezeklök
kettesével mentek; mindnyájának vörös ke-
resztes köpenye és fövege volt. Kettő mon-
datolta a bucsujáró éneket, mit a többiek
karban ismétlének. A templomba érkezvén,
kiterjesztett karokkal a földre vetek magu-
kat oly erövel, hogy az krónikairónk sze-
rint „kongott és csattogott"; és miután egy
ideig ezen helyzetben maradának, ily tar-
talmu verset éneklének:

„Emeljük fel kezeinket, hogy Isten for-
dítsa el rólunk e nagy halálozást; emeljük
fel karjainkat, hogy Isten könyörüljön raj-
tunk."

Ezen szertartást háromszor ismételték.
Ezután a lakosok magukhoz hivák őket,
mindenik tehetségéhez képest, — egyik ti-
zet, másik húszat, senki nem akart hátra
maradni, — s a vezeklök vendégszerető fo-
gadtatásra és kitünő megvendégeltetósre
találának.

De mennyivel inkább szaporodott a tö-
meg, annyival jobban nőtt rajongásuk, an-
nál inkább fejlődött a cselekvényeiknek ala-
pul szolgáló demagóg elem, és növeked-
tek az általuk előidézett rendetlenségek s
kihágások, különösen midőn nők is csatla-
kozának. Mindennemü kicsapongások követ-
tettek el; ördögüzések, éjjeli gyülekezetek
rendeztettek; az illem és erkölcs lábbal
tapodtatott; sőt végre a tehetősbeken rablás,
gyilkolás és prédálás is követtetett el. —
Midőn mindezek ellenére sem akart szünni
a pestis, a vakbuzgó tömeg a zsidóknak
esett, s legfőbb oka volt azon embertelensé-
geknek, melyekről fentebb megemlékeztünk.

Ezen vad és féktelen cselekvényeknek
gátot vetendő, már 1349-ben indíttatva
érezte magát VI. Kelemen pápa egy brevét
bocsátani ki, mely a flagellánusokat gonosz
szellem által tévutra vezetett ábrándozók-
nak s az egyházi és világi rend elleneinek
nevezi. A pápa szigoru itélete oppositióra
ingerié e pártot az egyház ellenében, s nem
sokára külön vallásfelekezetet képezének,
mely a külsö istenitiszteletet mint keresz-
tyéntelent elveti, — minek ellenében a ve-
zeklést s a test sanyargatását tekinti egye-
dül hathatós istenitiszteletnek és könyörgési
módnak. Az egyházi és világi hatóságok
egyesült igyekezetének sikerült végre a
flagellanusok körjáratait lassankint meg-
szüntetni, de Németországban csak a XVI.
század táján mulnak el végkép, s itt-ott
ismét elökerülnek.

A Dózsa-féle pórlázadást is ilyesminek
tartjuk, sőt ennek az utómaradványaként
tekinthető azon nyilvános önkinzás is, mely
hazánkban Temesvárott 1727-ben ápr. 11-én
végbement, melynek okául a hidegláz rend-
kivüli dühöngése mondatott s mely rendki-
vül vallásos rajongással tartatott meg.
Azonban nehány év mulva „bizonyos okok-
ból" a vezeklő körjáratok itt is megtiltattak.

Ha végig tekintünk azon borzasztó csa-
pásokon, melyekkel Európa a XlV-ik század
közepén meglátogattatott: ki tagadhatná,
hogy azok ezen világrész szellemi és anyagi
fejlődését mily sajnálatosan hátráltatták!
Azon akadályokat ismerni, melyeket a ci-
vilisátiónak le kellé győznie, ép oly hasz-
nos, mint az emeltyűket tudni, melyek az
erkölcsöket és mivelődést a jelen fokra
emelték. Tar Gábor.

Az osztrák északi hadsereg volt tá-
horkara.

Az osztrák északi hadsereg Benedek tábor-
szernagy főparancsnoksága alatt hét hadtestből
állott. Ezek a következők voltak: az 1-eő hadtest
Clam-Gallas gróf lovassági tábornok ; a 2-ik had-
fest Thum gr. altábornagy; a 3-ik hadtest Ernő
főherczeg altábornagy; a 4-ik hadtest Festetics
Tasziló gróf altábornagy; a 6-ik hadtest Ram-
ming báró altbnagy; a 8-ik hadtest Lipót főhg
allb'nagy és a 10-ik hadtest Gablenz báro altbnagy
parancsnoksága alatt; továbbá öt lovassági had-
osztály Edehheim báró, Taxis Imre hg, Holstein hg,
Coudenhove gr., es Zaitschek vezérőrnagyok pa-
rancsnoksága alatt. Az 5-ik, 7-ik és 8 ik hadtest
Lichtenstein Frigyes hg. tábornok, Maroicsics
báró altbnagy, és Hartung báró altbnagy vezény-
lete alatt &z Albrecht főherczeg főparancsnoksága
alatt álló olaszországi hadsereget képezte.

Benedek táborkara oly egyénekből állott,
kik már Olaszországban is környezetéhez tar-
toztak.

B. Hennikstein altábornagy volt a táborkar
főnöke, ki azelőtt Veronában az 5-ik hadtest pa-
rancsnokságát vitte. B. Hennikstein Alfred izrae-
lita eredetű családból való, s 1810-ben Bécs mel-
lett Döblingben született (Nagyapja Hönig Al-
bert 1784-ben nyerte a „Hennikstein" nevet.) A
bécsi katonai akadémiában nyervén kiképzését,
1820-ban mint kadét lépett a hadseregbe, a mér-
nöki-karhoz, 1829 ben hadnagy, s 19 békés év
után 1848-ban őrnagy lett. A vezérkarhoz osz-
tatván be, gyorsan haladt előre, egy év mulva
ezredesnek nevezték ki, 1854-ben a 4-ik hadtest
parancsnokának; 1859-ben pedig altábornagynak.
Ez utóbbi évben báróságot is nyert. Hennikstein
a hadseregben a czélszerü ujitások és haladás
eszközlésén munkált, s nem csekély elméleti tu-
dománynyal bir- Hadjárat vezénylésében azonban
eddig nem vett részt. Ellene és Krizmanics ellen
a königgratzi csata után vizsgálatot rendeltek el.

A táborkar többi tisztje az ifjabb nemzedék-
hez tartozott, kik 1848. és 1849-ben tüntek föl
először. Igy a működő had irodájának főnöke
Krizmanics Gedeon lovag; továbbá a két főhad-
segéd: Krizs vezérőrnagy, ki már 1848-ban vas-
koronarendet nyert, s Benedeknek Olaszország-
ban is hadsegéde volt — és lovag Gutta alezre-
des. Hadsereg-felügyelő volt Fürstenschildi Po-
korny altábornagy, cs. kir. polgári biztos Kriegsau
lovag, ki addig az államminiszterium oktatásügyi
osztály;)nak főnökségét vitte. Végre odatartoztak
még Müller, Tegethoff Károly és Poppenheimi
Popp alezredesek.

A tüzérség Vilmos főherczeg altábornagy
alatt állott, ki az 1848 — 9-ki olasz háboruban
mint önkéntes az 1859-kiben mint a tüzérség fel-
ügyelője vett részt. Az ő hadsegédei voltak:
Neuber és Christl ezredesek Klein és Taufar
őrnagyok; mérnökkari főnök b. Pidoll ezredes.
Vilmos főtig. vezényelte a königgratzi csatában
a tüzérséget.

Benedek táborszernagyról álljanak itt a kö-
vetkező adatok :

Benedek Lajos 1804-ben Sopronban született.
Atyja orvos volt, e fiát hajlamaihoz frépest a bécs-
újhelyi katonai akadémiában növeltette. 1822-ben,
18 éves korában mint zászlótartó lépett Benedek
a hadseregbe. (Teljes életrajzát a Vaa. Ujság
1859. évi folyamában közöltük.)

Az ez évi háboruban az északi hadsereg
fővezérávé nevezték ki. Már a königgratzi csata
eiőtt s még inkább utána hadvezéri képességeiről
sokfélekép itéltek. A „Times" tudósítójának ér-
dekes véleményét itt közöljük:

,,Benedek tábora? ernagy Bécsbe érkezett —
igy ir az angol világlap harcztéri levelezője, — s
azt hiszik: azért kapott oda meghivást, hogy *
vizsgáló biróság által kihallgattassék. A szeren-
csétleneknek ép ugy soha sincs igazságuk, mint
a távollevőknek. Lehet, hogy sikerülend neki
föltárni, a miért Chlum megszállás nélkül ma-
radt, de a königgratzi napot semmi magyarázat-
tal sem lehet a történet lapjairól letörülni. A
történetbuvár hasztalanul fog ily irtózatos tet-
tekkel teljes egyes ütközetre példát keresni, —
talán ceak az egy jénai kivételével. A történelem
sok elhatározó ütközetet örökitett meg, de azok
hosszu hadviselés következményei, tartós hadjá-
ratok végeseményei voltak. Soha sem történt
azelőtt, hogy két nagy nemzet évekig tartó béke
után egymással élethalálharczba menvén, a vita
egyetlen nap alatt eldőljön köztük

„A csehországi hadjáratból sok fontos pont
fölvílágoeitásra vár még, s lassankint jönnek
napfényre a königgratzi csata előzményei. Leg-
jobb az igazat őszintén kimondani: az osztrák
sereg már júl. 3-án előtt meg volt verve. Elvesz-
tette erkölcsi erejét, tábornokai engedetlenekké
lettek s nem hallgattak a fővezér parancsára. Jól
megverték öket, a legénység elveszte bizalmát
bennök és magában, s kétségbeesett. Benedek
már a küzdelem előtt észrevette, hogy serege nem
olyan, a milyennek lennie kellene. Bizonyod, hogy
vereségét előre érezte. Két nappal a königgratzi
ütközet előtt azt az üzenetet küldte Bécsbe:
„békét kell kötnünk.''

Benedek a königgratzi csata után a főyezér-
ségtől fölmentetett, s Ö Felsége Albrecht főher-
czeget nevezte ki az összes működő hadseregek
főparancsnokává, John báró altbnagyot pedig
táborkari főnökké. Albrecht főherczeg júl. 13-án
vette át a seregek vezérletét.



408

Benedek táborszernagy táborkara.
1. Benedek tbsznasy. 2. R. Hennikstein altbnagy. 3. Vilmos főhg. altbnagy. 4 Klein örnagy. 5. Neuber ezredes. 6. Taufar főhadnagy. 7. Christl őrnagy.

8. Krizs ezredes főhadsegéd. 9. Müller alezredes. 10. Tegethoff alezredes, l l . Krizmanics tábornok. 12. Poppenheim alezredes.

A jicsini csata.
(Jún. 29. 1866.)

A Jiasin vagy Gitschin város melletti csata
Csehországban, jún. 29 én, a porosz sereg további
győzelmes előnyomulására nézve a legdlhatáro-
zóbb befolyással volt. E csata leglényegesebb kö-
vetkezménye az volt, hogy a két hadoszlopban,
Frigyes Károly kir. herczeg é3 a koronaherczeg
vezéríete alatt előtörő két hadsereg egyesülhetett.

A poroszok megállapitott haditerve szerint
ugyanis Frigyes Károly serege kezdte meg a
hadjáratot s már jún. 23-án kiküzdte Tttrnau
mellett az Izar folyón át a bemenetet Csehor-
szágba. Misnap Herwarth porosz tábornok had-
teste nyomult bs Hilhnerwasser falu mallett, s a
kir. herczeg seregével egyesülvén, Milnchtngrá'tz
mellett júl. 28-á^ viszanyomták Clam-Gallas
császári tábornok hadtestét.

A koronaherczeg serege ezalatt szintén két
hadtestben közeledett a csah batárok felé. Az
egyik vhadtest, a koronaherczeg személyes vezér-
lete] al itt jun.28-áa ért Trautenau vidékére, hol
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„Megfogtak! captus sum! — Jún. 29-kén
délben Jicsin határában egy gabonaföldön álla-
podott meg ezredünk. A legénység, azonnal hoz-
zálátott az ebéd megfőzéséhez. En e napon a
gyalogok közé jutottam, mert a mult napokban a
folytonos lovaglás alatt a n/ereg ugy feltörte io-
vam hátát, hogy kénytelen voltam ezt a trainhez
(társzekerekhez) visszaküldeni. Épen javában
füstölögtek a bográcsok, midőn egyszerre rémitő
,.hurrah"-orditások zavarták meg nyugalmunkat.
Észrevétlenül ránk törtek a poroszok. Ott hagy-
tunk minden ebédet, fegyvert ragadt a legény-
ség, lóra pattant a huszár s nehány percz alatt a
legkomolyabb csata fejlődött ki.

„Én orvosi minőségemben társaimmal együtt
elfoglaltam egy emelkedettebb ponton a sebesül-
tek átvételére kirendelt helyet s egy darabig ké-
nyelmesen nézegettük a kifejlett makacs küzdel-
met. Azt láttam, hogy huszárjaink mindannyiszor
visszanyomták az ellenség lovas csapatjait, de
mit használt ez, ha a visszanyomott lovasok mö-
gött mindannyiszor készen álló gyalog burku-
sokra bukkantak, kik gyútűspuskáikkal ugy lö-

szenvedünk a éhezünk. Már két izben adtak be
panaszunkat a porosz hadi parancsnoksághoz 8
felkértük, hogy vagy tartson el tisztességesen,
vagy küldjön haza ezredeinkhez. Még válasz nem
érkezett. Most Jicsin városától kapunk naponként
egyszer hust és kenyeret — ebből áll egész ellá-
tásunk s legalább egyszer napjában jól lakunk.
Pénzünk sincs, hogy magunk láthatnék el ma-
gunkat. Ugy fogtak el, a hogy voltunk; minde-
nünk a társzekereknél maradt. Ha fehér ruhánkat
mosatjuk, akkor csak ugy bújunk be 48 órára kék
kabátunkba és „rajthuzlink"-ba, mint Ádám
apánk tette volna a paradicsomban. No de majd
ennek is vége lesz egyezer!" stb. stb.

Barbay István falusi jegyző föl-
jegyzései.

(1764—1888. évekből.)

A közlő előszava. Egy mult századbeli falusi
jegyző ötven évről szóló följegyzéseit mutatjuk

« napon véres csata fejlőd'stt ki. E sereg más
hadtestei e napokban külön helyeken keresték fel
azr ellenséget. Igy jún. 27-én Ramming cs. altá-
bornagy hadtestét győzték le Nachod mellett,
28-án Lipót főherczeg hadtestét Skalitz mellett.
r¥

: Jún. 29-kén a koronaherczeg serege Jicsin
felé nyomult előre. Itt a délutáni órákban osztrák
^s szász egyesült csapatokra bukkantak, kik jó
ideig vitézül védelmezek magukat. A csata dühös
volt, a veszteségek igen nagyok, de végre itt is a
porosz tűspuska tulnyomósága győzedelmeskedett.

A legszenvedélyesebb csata a Jicsin városba
vezető hid fölött fejlődött ki. (Lásd mellékelt ké-
pünket.) Az osztrák csapatok az éj beálltával a
város falai közé vonultak, de éjfél tájban a poro-
szok a városnak is urai lettek, hol nagy számu
hadifoglyot ejtettek.

Olvastuk egy ezen alkalommal elfogott oszt-
rák katonai orvos hazánkfiának levelét, melyet ez
egy héttel a csata után itthoni rokonaihoz inté-
zett. Az orvos egy huszárezredben szolgál s
többi között ezt irja:

A jicsini hid ostroma (junius 29-kén).

völdözték le nyergeikből embereinket, mint a
verebeket! — A sebesülteket egyre hozták, mun-
kánk nagyon megszaporodott s alkonyat felé
parancsot vettem a törzsorvostól, hogy nehány
társammal a városba, Jicsinbe siessek, a hol —
mint jelentették —az orvosok már nem győzték
a sebesültek bekötözését. Bementem s itt dolgoz-
tam társaimmal szakadatlanul közel éjfélig. A
csata szerencsétlen fejlődését sebesülteink nagy
számából gyanitám. Egyszerre, ugy éjféltájban,
mindig közelebb hallatszanak a puskaropogások,
belerezdülnek a házak ablaktáblái, a kiabálás,
zaj, lárma, jajgatás, orditás pokoli zűrzavarrá
vegyül — s benn voltak a poroszok! — Mi, 22
orvos, 800 sebesülttel kezeik közé kerültünk.
Másnap reggel, mint hadi foglyoktól elszedték
kardjainkat, de különben megengedték, hogy a
városban szabadon mozoghassunk. — — Azóta itt
vagyunk s fennakadás nílkül teljesítjük szomoru
tisztünket, ápolgatjuk sebesülteinket.

„A poroszok bánásmódja ellen nem panasz-
kodhatunk, az eléggé szives és barátságos; csu-
pán az ellátás igen szük marku. Csaknem ínséget

be a közönségnek. Apró események előadásai
azok, de sok tekintetben érdekesek és maradandó
becsüek. A följegyzések csupán a család tudomá-
sára írattak minden rend és összefüggés nélkül;
néhány levél ki is tépetett az irókönyvből. Azon-
ban az itt következő szerkezetben az egész fön-
levő anyag chronologiai rendbe van összegyűjtve;
a kitépett lapok leginkább időjárási viszonyokra
vonatkozhattak, melyek hiánya a fönmaradt la-
pokon található piaczi árak jegyzékével némileg
pótoltatik, és igy a följegyzések 1787-től 1838-ig
félszázadon át az apró események szakadatlan so-
rozatát képezik. — Az olvasó a következő föl-
jegyzésekben sok kedves emlékeztető pontot ta-
lálhat, és az egész anyag chronologiai előadása
hasznos és kellemes olvasmányul szolgálhat. A
falusi ember érdekes adatokat talál bennök az
időjárások, piaczi árak és pénzviszonyok változa-
taiban ; a történeikedoelö néhány biztos adatot lel
Komárommegye és különösen Szend helység törté-
netéhez; a szórakozást kereső olvasó pedig va-
lódi életképet nyer egy faJusi jegyző egész életére
(1764 — 1838) terjedő rövid előadásában, mely a
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költészeti életképnél teljes valódiságánál fogva
sokkal becsesebb és tanulságosabb.

A följegyzések kezdete csupán családi ügyekre
vonatkozik és 1764-től 1787-ig latin nyelven
adatik elő. Ezeket röviden összefoglalva a szerző
ifjuságának életrajzául ezennel közöljük.

Barbay István született Mocsán 1764. május
30-ikán; atyja idősb Barbay István, anyja Rutay
Juliánná volt. Édes anyját 1772. január 17 ikén
elvesztvén, az alig nyolczéves fiu Anna, Rozália
és Borbála testvér nénjeivel és József nevü öcs-
csével maradt édes atyja gondviselése alatt, ki őt
a komáromi és tatai gymnasiumban tanittatá. A
gymnasium bevégzése után Istvánunk a tanítói
és népjegyzői pá!yát választá magának. Tizenki-
lenezéves korában nőül vette Szendén nemes
Móró Erzsébetet 1782. szept. 29-ikén. Mindjárt a
következett évben Banára költözött iskolames-
ternek. Itt házasságának negyedik évében elveszte
nejét 1785. május 15 ikén. Második nejével Kocsra
költözött jegyző- és iskolamesternek.

Hogy a családi viszonyokat a szövegből ki-
hagyhassuk, itt emiitjük meg azokat röviden.
Barbay Istvánnak első házasságából nevezetessé
lett Gáspár fia, ki 1783. jan. 5 ikén Szendén szü-
letett, 1806. május 22 ikén Pannonhalmán sz.
Benedek rendébe lépett, 1807. aug. 30-kán szer-
zeti fogadalmat tett, és a theologiai tanulmányo-
kat bevégezvén, 1815. ápr. 24-ikén pappá szen-
teltetett. Szerzetesi neve ColumbanusLtt. Fiata-
labb éveiben tanárképen müködött; 1821-ben
bakonybéli házfőnök, 1823 ban dömölk kis-czeli
hitszónok, 1824-ben a bakonybéli társoda apát-
helyettese volt. A következett években ismét
Pannonhalmán tanárkodott Guzmics Izidor és
Rimély Mihály társaságában. 1832 ben Deáki,
1834-ben pedig Fuss helység lelkészévé lett, hol
1842 iki január 13 ikán meghalt. — A második
házasságból tíz gyermek született, kik egyen ki-
vül szintén tulélték szüleiket: Klára (szül. 1787),
később (1808) Tanos Istvánné, Ágn>s (sz. 1789.),
később (1817) Szombathy Ferenczné, József
(1791), Ignácz (1793), Károly (1796), htván
(1797), Gertrud (1800), később (1825 Jankovics
Józsefné, Ágoston (1802), ki a gymnasium bevég-
zése után 1820-ban meghalt, Borbála (1806) ké-
sőbb 1827) Lakos Mihályné, és Veronika (1810)
később (1830) Vinkóczy Józsefné.

adtam egy öl zabszalmát 1 ft. 75 drért. El itt Hogyan? Hiszen épen most olvassuk a poli-
Győrre 12 mérő buzát érte. — Ismét adtam neki
4 mérő zabot 50 drjával = 2 ft. Ezért elvitt a
k

zab 33%

1790. die 20 a Április jöttem Szendre mes-
ter- és nótáriusnak Kocs helységből nemes Ko-
váts Erzsébet hitvesemmel és Gáspár, Klára és
Ágnes nevü gyermekeimmel.

1790. die 26 a Április megfogadtam Zsim
Ferenczet praeceptornak, kinek szolgalatjáért esz-
tendőig igértem 12 forintot, két pár fehérruhát
(2 for. 75 dénárban) és egy pár borjubőr fejelés
csizmát (1 ft. 55 d.) Summa 16 ft, 30 dr. — El-
ment tőlem 1791. die 26. Április.*)

1790. Tebery János tartozik 3 gyermeke ta-
nitásaért 1 ft. 30 krral, felesége temetéseért 15,
requiemért 15 krral.**) — Leszolgálta.

1791. die 13-a Mártii O Felsége bezárta a
pozsonyi diétát.

1791. die 13-a Junii cessált a papok és pá-
pista mesterek fizetése az evangelicusok- és refor-
mátusoktól.

1791. Termett Szendén oskolamesteri és no-
tariusi hivatalomra: rozs 106%, kétszeres 60%
pozsonyi mérő. Zab termett 133, árpa 14 mérő.

1791. die 28-a Ápr. megfogadtam Kováts Já-
nost praeceptornak, kinek szolgalatjáért igértem
esztendeig 18 forintot. — Elment tőlem Keszt-
helyre mester- és nótáriusnak die 28-a Octo-
bris 1791.

1792. die 18-a Januarii megfogadtam prae
ceptornak Ková's Ferenczet, kinek igértem esz-
tendeig valo szolgalatjáért készpénzben 12 ftot.

1792. die 24 a Mártii Méhes Julit megfo-
gadtam szolgálómnak, kinek igértem esztendeig
készpénzben 7 forintot, egy pár csizmát és egy
pár üngöt. — Béréből vettem neki: 1% rőfpikét
laiblinak 80 dr., karton 4% rőf á 75 dr., laibli-
varras 20 dr. szoknya-varrás 25 dr. csizma pat-
kolással l ft. 55 dr

1792. Termett oskolamesteri és notariusi hi-
vatalomra: kétszeres 120, irtott buza 8, zab
133% mérő.

1793. die 3-a Mártii Adorján Ferencznek

•) Az ily érdektelennek látszó részletek a félszázadra
terjedő feljegyzésekben a pénzérték iránt érdekes adatokat
szolgáltatnak, valamint az akkori életviszonyokat is illus-
trálják.

••) Ebböl látható, hogy az iskolapénz egy tanulótól
egész évre 30 kr. volt. Itt vilígo«an krajczár áll; különben
többnyire dénárok emittetnek

komáromi révbe 25 mérő zabot s Igmándra 6 zsák
buzát.

1793. die 17-a Novembris a tdőszendi plebá-
nos urtól vettem egy kerek asztalt barkocza fából
4 ft. 50 drérf. Az árát lefizettem egy aranyban.*)

1793. Termett irtott buza 52%, kétszeres
77%, zab 154 mérő.

1794-ik esztendőben megolvasván és szám-
bavevén Szendén a házakat, találtatott az egész
helységben 143 ház.

1794. Oly nagy szárazság volt, hogy sok
marhák éhen és szomján elvesztek. A tavaszi
vetés oly szüken termett, hogy az elvetett mag
sem került meg; hanem köles termett azoknak,
kik vetettek, és muhar is türhetőképen. A buzá-
ban a férgek (kukaczok) sok kárt tettének; de
leginkább a szárazság miatt lett szűk termés.

1794. Makki határra dülŐ notáriuei és mes-
teri földemen termett 43 kereszt buza; notariusi
16, mesteri 27 kereszt. — Termett irtott buza 43,

mérő. **)
1795. die 4-a Mártii Czulák Jánostól vettem

egy srölöt 35 ft. 50 dron. — Megmunkáltatása
4 ft. 60 drba került. ***)

1795. Szentséges VI. Pius pápa jubileumot
rendelt, mely kezdődött 20-ik aprilísben és tar-
tott 15 napig. Ezen ájtatosságban kellett minden
keresztyén katholikus embernek négy statiót
átogatni mindennap, és mindenik statiónál öt

miatyánkot és üdvözletet elmondani, egy pénte-
ken és egy szombaton bőjtölni.

1795. Oly nagy tél volt, a hónak oly soka-
sága, milyenre e korbeli éltes emberek, 70 — 80
esztendősek nem emlékeznek. A takarmánynak e
télben oly nagy ára volt, hogy a 4—5 esztendő-
beli szalmának öle 15 —16 forinton kelt, a sarjunak
öle, ámbár kicsiny rakás volt, 35 forint.

1795. Elvetettem a gyöpre dűlő földbe 23
mérő tiszta buzát, a makki határra dűlőbe 32
mérő zabot. — Buzából lett termés 96'/_ mérő.
Eb! ől nyomtatóknak, kenyér-mérővel együtt,
kiment 10% mérő. Maradt tehát 86 mérő. Makki
határra dülőben termett zab összesen 218 mérő.
Ebböl nyomtatóknak kiment kenyér-mérővel
együtt 23. Maradt tehát 195 mérő.

1795. Oly nagy szükség lett, hogy csaknem
éhenhaló volt az ember. Kezdődött karácson után
mindjirt, és tartott uj termésig. Ezen időben a
tisztabuza sz. Péter és Pál nap eiőtt és utána
aratásig méreje 4 ft., rozs 3 ft. 75 dr., kétszeres
3 ft. 90 dr. Egy kenyér közönségesen 50 dr So-
kan fél mérő liszt közé egy mérő korpát is ele-
gyítettek, és azt sütötték kenyérnek. Zab méreje
volt 1 ft. 25 dr.

1796. Szolgának egész ruha-bérében foglal-
tatik: öreg szűr 3 ft. 50 dr., dolmány-szűr 1 ft.
75 dr., nadrág 1 ft. 70 dr., egy pár csizma és ba-
kancs 3 ft. 25 dr., két pár fehérruha 2 ft., egy
kalap 75 dr., nyakravaló 20 dr. — Sommá 13 ft.
15 dr. *)

1796. Sz. György napkor megfogadtam Ha-
jas Katit szolgálómnak. Igértem neki bért kész-
pénzben 12 ftot és egy hosszu üngöt. — Foglalóul
adtam neki 25 drt. **)

1796. Elvetettem a káposztás-kertek fölött
való földembe 24 pozs. mérő rozsos buzát, a kert
alatt levő % földbe 2 mérő irtott buzát, a gyöpre
dűlőbe 36 mérő zabot. — Lett termés: tiszta
irtott buza l l , kétszeres buza nyomtató részen
kivül 140, zab 190 mérő. (Foiyt tSr.,

Hogyan mentsük meg a hazát,
i.

Igenis — a haza veszélyben van, nagy ve-
szélyben, melyet részletesen ki kell puhatolnunk,
hogy kiki hozzá járulhasson annak megmentésé-
hez, hogy minden jóravaló magyar ember kiviv-
hassa a honfiúi és minden derék magyar nő kiér-
demelhesse a honleányi tisztes nevet, azaz : mind-
nyájunknak gondolkodnunk s értekeznünk, sőt
egyet kell értenünk abban: hogyan mentsük meg

hazát ?

*) Faluhelyen aranynyal fizetni, agio nélkül! Boldog
dók, hova lettetek?!

••) Ezen szük termés a következett télen és tavaszon
ínségbe ment át.

•*•) Ezen szoló eladatott 1799-ben.
•) Ezen szolgáló három évig szolgált e háznál egy-

folytában. 1799 ben őerkes Panni márlöftot és 2 forintot
érö ruhákat kapott. A többi szolgálókat ezertu' mellőzzük.

••) Készpénzről nincs em ités téve.

tikai lapokban, az „Északi csatatér"-ről, hogy:
Prágában a békealkudozások erélyesen folytat-
tatnak; a „Déli csatatér"-ről hogy:,,Flórenczben
Ausztria késznek nyilatkozik egyenesen Olasz-
országgal alkudozni"; a „Nyugoti csatatér1'-ről,
hogy: „A porosz király és Baden nagyherczeg-
ség közt fegyvernyugvási szerződés jött létre."
hogy „Klapka csapatai Pohlbul két vasut vonat-
tal átszállíttattak Poroszországba" — és telvék lap-
jaink konferentziákkal, békeelőzményekkel, szövet-
ségekkel stb. stb. Sőt midőn a csaták javában foly-
tak, még akkor sem vettük észre, hogy épen hazánk
volna valami nagy veszélylyel fenyegetve!

Pedig ugy van! Háborúnál és dögvésznél
nagyobb veszélyben forgunk, mely által hamarabb
elj usztulunkés disztelenebbül enyészünk el, mint
háboru és dögvész által, mert még erkölcsileg ia
megromolhatunk annyira, hogy képesek leendünk
egy tál lencseért nem csak ön testi szabadságun-
kat, lelki s nemzeti szabadságunkat, nemzetisé-
günket, ős jogainkat, alkotmányunkat áruba bo-
csátni.

Ezen nagy veszély ugyanis nem más, mint a
végső elszegényedés veszélye, holott köztudomásu
dolog, hogy az elszegényedés tehetienné teszi az
embert, elveszi erejét, kedvét minden munkától,
megöli bizodalmát Isten és emberek irányában,
sőt ha erősen bekopogtat: vadállattá, kommu-
nistává, socialistává teszi az embert, kisértetbe
hozza lelkét mindenféle bűnökre, bankócsinálásra,
váltóhamisításra, felebarátja vagyonának vagy a
közvagyonoknak, közjogoknak eltulajdonítására
és áruba bocsátására.

Oly időszakot kezdünk élni, melyben a csa-
ládatya elve 8 tehetsége ellen is alkalmazást ke-
res, hogy családját megmentse a nyomortól; a
birtokos gazda nem panaszkodik, sőt jó képet csi-
nál a szomoru munkához midőn pénzt keres,
hogy ne vegyék észre, mennyire bele dolgozta
magát a negativ helyzetbe, a deficitekbe; hogy
mennyire kisoványitotta termőföldjét, mennyire
elköltötte gyermekei jövedelmét és mennyire
szüksége van a pénzre, melyet az, a kinek van,
nem tud becsülni és hova tenni, a kinek vi-
szont nincs, az nem képes beszerezni.

Oly időszakot kezdünk élni, melyben a gaz-
daember azt mondja: belefáradtam a gazdálko-
dásba, mert nincs sikere fáradozásomnak; az ipa-
ros azt mondja: elbocsátom legényeimer, mert
nem birom fizetni; a kereskedő két, három részre
elosztja boltját, mert nem birja a gyáros iránti
kötelezettségeit beváltani, a birtokosoknak hite-
lezett czikkek árát behajtani; és bérbe adatik a
gazda-ág, a bolt, az iparüzlet olyan egyéneknek,
kik erre ugyan szivesen vállalkoznak, de nem
azért, mert a bukástól nem félnek, hanem azért
mert a világos bukást mint mentőszert választják
a dísztelen elenyészés aprólékos nyomoruságai
helyett.

Oly időszakot kezdünk élni, melyben a nem-
zet azt mondja iro.lalmán;ik: éljetek, a hogy tud-
tok, nincs kedvünk többé olvasgatni, okoskodni
etb. mi magunk is csak félig élünk ; melyben az
anyagi érdekek túlsúlyt gyakorolnak a szelle-
miek felett a nemzet minden rétegeiben, osztá-
lyaiban, annyira, hogy az „inkább ma egy veréb,
mint holnap egy tuzok"-féle vezéreimével, me-
lyet a szorultság diktált, elhanyagolja még ér-
telme kiképzését, növeltetését is sok nemes ifju,
hogy otthon az ekeszarvát tartsa; hajadon marad
sok derék de szegény magyar leány; a házasság-
kötés anyagi érdekekből indul ki és mindenhol
hiányzanak a közművelődéshez kellő eszközök,
hiányoznak a kellő könyvek még olyanoknál
is, kik örömest és jó sikerrel élnének a tudomá-
nyoknak.

Nem rögtön jött, 17 év óta közeledett és
négy év óta óriási lépéseket tesz előre az elszegé-
nyedés — a szárazság, fagy a marhevész, elemi csa-
pások, gyakori gyuladások. háboru stb. szárnyain.
Bármily országos inségnek neveztük a harmad
és jelen évi szárazságot, az csak egy részlete az
egésznek, mert egy nemzet nem szegényedik el
egy év alatt, a szárazság nem hatol be a gazdá-
szat, ipar, kereskedelem s mindennemü termelés
értékesités vagy jövedelem forrásaihoz annyira,
hogy azokat végkép kiszárazthatná. Ehhez sokkal
több s részletesebb „calamitas-' kellett; és a ca-
lamitások sem jöttek egyszerre — de győze-
delmük irtózatos gyorsasággal kezd végéhez kö-
zeledni . . . kivált az alföldön.

Mind ennek daczára még nincs minden el*
veszve, még sokat megmenthetünk — ha alkot-
mányunk biztositni fogja a kellő szabad gon-
dolkodást és tevékenységet, sőt a tevékenység
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gyümölcseinek élvezetét vagy beruházását
nehány év alatt visszaszerezhetjük nemzeti, anyagi
és szellemi erőnket és visszapótolhatjuk ama szel-
lemi s anyagi kincseket, melyeket a nyomunkba
lépő ivadék rovására igénybe vettünk. Vagyis
megmenthetjük hazánkat, nemzetünket a vég-
elpusztulástól, elszegényedéstől s ennek leiekbe
vágó következményeitől — és mert e nagy mun-
kában mindenki részt vehet, mindenki előtt
nyitva a pálya, hogy polgártársai által mint jó
honpo'gár tiszteitessék — sőt nyitva e pálya
minden derék magyar nő előtt, mert hiszen ők ke-
zelik ama roppant nemzeti vagyont, melyet a
gazdák termeltek; az ő kezükön megy át a fo-
gyasztás óriási tömege nem csak a nyers termé-
kekre nézve, hanem az iparczikkekre nézve is,
melyeket ők szeretnek, ők fogyasztanak leginkább.

Pedig, mindenek előtt, a megtakarításon
kezdődik a gyarapodás, a nemzeti lét megmentése.
Mindenek előtt a nők feladata elkezdeni életbe
léptetni országszerte a közgazdászat egyszerü
elveit, melyek csekélynek látszanak egy családra
nézve, de óriási \k átalánosságban, összevéve.

Csekély dolognak tartja egy_családanya, ha
„egy gütés Kenyér" elromlik , ha inkább a „szek-
b5l" hozat húst, mintsem apró marhát növelne,
inkább a piaczról vesz egy s más főzeléket, mit a
kertben termelhetne, inkább liszt- s húsnemüeket
főz, m;nts3m zöldségeket; pedig gondoljuk fel
csak: mily óriási számok jönnek ki, ha ezeket
5 millió gazda9szonyunk mind igy teszi? mily
óriási különség egy nemzetre nézve, ha ügyes
gazdasszonyai a nyári időszakot aprómarha te-
nyésztésre, zillségtermelésre stb. felhasználván,
ezek segélyével p. o. 4—6—8 hétig kitartják a
családot?!

Magyarország lakosai közt még a legszegé-
nyebb ember is elfogyaszt, — finert ennek még
jobb s nagyobb gyomra van, mint a gazdagnak)
hetenkint 2 — 3 fü áru tápozikket. Es országszerte
40—45 millió frtot tesz. És ha a nemzet gazda-
asszonyai 4—6—8 heti élelmet tudnak egy éven át
ügyesség 8 takarékosság által a fogyasztástól
megmenteni, megmentették a nemzetet az Ínség-
től; száz meg száz millió ft. áru tápanyagot men-
tettek meg, melyeket más országtól beszerezni,
sem pénzünk sem erőnk nem volna.

Nem sokkal kevesbre megy az, mit magyar
gazdáink /negkimélthetnek a gazdasági állatok
rendes, takarékos, czélszerü etetése, takarmányo-
zása, t. i. a takarmányok előkészitése ríltal — és a
munkaerő folytonos, de kíméletes felhasználásá-
nál fogva.

Köztudomásu dolog, hogy 4 boglya széna
vagy szalma közül, 3 mindig megteszi azt a szol
gálatot, ha fel van aprózva, mit különben a 4
caak tökéletlenül tett. Igy van ez minden más ta-
karmányra, még az abrakra néseve is. Ezenkivül
mindenféle jó dudvát, moslékot, zöldséget, fa- és
szőlő levelet fel lehet használni — ha az ember

az ő fáradságát nem röstelli és gondolkozik: ho-
gyan vegyítse ezeket egybe? hogvan készítsen jó
ebédet vagy vacsorát az ő házi állatainak?

Mert nem helyes dolog, azt mondani: ma
adok nekiek egy kis szecskát egy hétig; azután
szénát vagy füvet egy hétig; azután korpát vagy
fűzgalyat stb. egy hétig. Ugyanis 14—16 fő al-
katréaze vagy anyaga van a testnek, melyekből
mesterséges módon egybe van szerkesztve és me-
lyekből egyik hamarább elporlik, elkopik, elgő-
zölög stb. mint a másik. És ezen 14 —16 féle
anyagnak mindig készen kell lennie a vérben,
hogy a test különféle részei veszteségüket vissza-
pótolják. Igy tehát ezen 14 — 16 féle anyagnak
mindnek fel kell találtatnia a táplálékban, kórul
belül oly arányban mint a vérben, bár sokkal több
vizzel, zsirral stb. feleresztve . . . Minthogy pe-
dig a test alkatrészei, anyagai, emberben és ál-
latban naponként fogyatkoznak — íg e n roszul
teszünk, ha azt mondjuk: ma te nem kapsz vizet,
holnap te nem kapsz olajat, holnapután te nem
kapsz fehérnyét, keményítőt, czukrot, stb., mely
vagy a test kiépitéséhez, vagy a melegség fenn-
tartásához szükséges — holott már csupán a me-
legség fenntartására egy munkás embernél 2—3
fontnyi tápanyag is fölmegy, mert ebből több a
fogyasztás, mint az emlitett elkopások, elavu-
lások, stb.

Mint a jó gazdasszony ö'szevegyitgeti azon
tápezikkeket, melyeket jónak lát — mert a szem
meglátja, a nyelv megérzi, az értelem kitalálja a
szerkezet belsi kivánságaim — és egyiket gyurja,
másikat süti, harmadikat főzi, sózza, paprikázza,
borsolja stb., olyformán kell a jó gazdának is
összevegyitni és feldolgozni háziállatai számára a
nekik szánt táplálékot, nehogy hol túltömje, hol
éhen hagyja a szerkezet egy vagy más részeit és
ez által betegséget készítsen elő, melyen emberi
elme, mikor ráir a betegség kiérezhetővé nőtt,
többé nem segíthet. Nehéz feladat volna, ezen
vegyitgetést, szaka iskodást vegytan és élet; an
által kiczirkalmazni. De a jó gazda szeme tudja,
látja, érzi, hogy mit kivánnak, mit nem szeretnek
és mit hogyan vegyítve szeretnek az ő állatai,
kivált ha egy két kisérletet tesz olykép is, mikép
azt ,,még a nagyapjától sem látta!"

Nem is volt annak erre szüksége, de nekünk
igenis szükségünk van. Nekünk feladatunk, meg-
menteni az elszegényedéstől és irtózatos követ-
kezményeitől a hazát; és ehhez első teendő a
fogyasztás és munkálkodás okszerű vezénylése.

K. L.

Az „istenek kegyencze."
Nem ma történt; háromezer éve annak, hogy

Sethi király, ,.az istenek kedveltje," Egyiptom-
ban uralkodott. Nagy pompával volt körülvéve
életében, pompás sírboltot épittetett magának
halál utánra. Azt pedig meghagyta, hogy sirját

jól elrejtsék szem elől, hogy senki arra rá ne
találhasson, és hitvány ember ne háborgathassa
Sethit, az „istenek kegyeltjet."

Aztán nem sokára meghalt. Siratni nem
siratta senki, hanem elővették, jól besáfrányozták
és bepáczolták holttestét, és múmiának kikészítve,
eltették jó helyre. Azt a helyet pedig befedték
földdel, és füveket és fákat ültettek rá, hogy
senki azt észre ne vegye.

Nem is vették észre háromezer esztendeig.
Nyoma nélkül haladtak el mellette pogány rablók,
buzgó tudósok és nyughatatlan utazók. A lybiai
puszta határdombjai közül egy sem maradt kiku-
tatlanul, de Sethi király sírboltját senki sem ta-
lálta meg.

Hanem megtalálta a 19 dik század. — Fel-
hőszakadás volt Egyiptomban, a mi pedig igen
nagy ritkaság ott. Véletlenül egy Belroni nevü
olasz jelen volt, és szélyel nézvén, látta, hogy
egy domb oldalán épületköveket mosott ki az
eső. Azonnal ásatáshoz fogott, behatolt az üregbe,
és hosszu keresés után, drága faragványok, fur-
csánál is furcsább festmények és roppant értékü
ékességek közt rátalált Sethi király múmiájára.

El is adta jó pénzért londoni régiségkedve-
lőknek, azok beállították kitömött állatok, régi
fegyverek és ritkaságok közé, s most boldognak
boldogtalannak mutogatják az „istenek kedven-
czei. "

Gyermekek tanulnak róla, tudósok gyönyör-
ködnek benne, ő pedig nagy feketén néz kifelé a
jóféle fűszer-ruhából. Legalább ha Krisztus szü-
letése előtt 1300 esztendővel nem volt, Krisztus
születése utánl800esztendővel lett valami haszna.

E g j T e 1 e g.
(k. g.) — (Az állatik gyorsasága) A sas egy

percz alatt 5626 párisi lábat halad, s ez egy órára
kiszámítva 20 franczia, vagvis körülbelől 15 né-
met mérföldet tesz. II-ik Henrik franczia király
egysser Fontaíneblauban gémvadászatet tartván,
az egyik sólyom elrepült a 24 óra mulva Málta
szigetén megfogatott. Ez időköz alatt a sólyom
270 német mérföldet hagyott hátra. — A halak
gyorsasága aránylag elenyésző csekély, ugy hogy
a leggyorsabb hal sem képes naponkint egy fél
mérföldnél tovább haladni. A csiga minden Öt
perczben V/2 láb utat tesz meg, s igy egy német
mérföldre körülbelől 53 napot igényelne. A han-
gya ugyancsak 1 % láb uthosszan 5 másodperczen
halad át. A teve naponkint 15 mérföldnyi távo'ba
szállitja urát. A lóról pedig méltán állithatjuk,
hogy az oly gyors, mint a szél, mert lóverseny
alkalmával nem egy angol ló futott meg egy percz
alatt 88 angol lábat, mig a nevezett uthosszat
egy percz alatt csak erősebb szél repülheti át.

Irodalom és művészet.
— (,.Rajka Teréz költeményei.") — E napok-

ban Heckenast Gr. kiadásában jelent meg Pesten
igen diszes kiállításban, egy csinos veragyüjte-
mény: „Költemények." Irta Rajka Teréz. A fiatal
költőnő neve s műveinek egy része e lapok olva-
sói előtt is ismeretes s ugy hiszszük, e kötet ked-
ves meglepetésül fog szolgálni különösen a fogé-
kony lelkü, a vágyak és remények édes-keserü
világát élő ifjúságnál. A költemények — mint
méltán megvárhattuk — már is kellemes benyo-
mást idéztek elő a költőnő szülő- s lakóvárosában
Kolozsvárt; s az ottani egyik lap ezt irja rólok:"
„Sietünk a legelsők között a legmelegebben aján-
lani e kiváló tehetségü ifju költőnőnek e müvét,
melyben a szerelem, nőiesség, természet, a gyer-
meki szeretet, olyan szép, annyira találó szinek-
kel vannak festve, hogy e tekintetbsn pályatárs-
néi között már is hatalmasan kezd előtérbe lépni."

— (Uj könyvek.) Heckenast Gusztáv kiadá-
sában megjelentek: „Magyar irodalomi szemelvé-
nyek." Kézi könyvül a felgymnasiumi V—VIII.
osztályi ifjuságnak a magyar nyelv és irodalom-
ban oktatására. A szónoklat s költészet elméleté-
nek^ a magyar irodalom történetének vázlatával.
Szvorényi József főgymnasiumi igazgató-, s ma-
gyar akadémiai tagtól. (Első, mutatvány-részlet.)
Egészen, augusztus hó folytán jelen meg. Az
*gésí munka ára 3 ft 60 kr.

„Függelék az ideiglenes törvénykezési szabá-
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lyokhoz." Negyedik folyam (1866.) Első füzet.
Ara 60 kr.

,.Magyar politika." (Röpirat.) Ára 40 kr.
— (Volkmann Robert,) kedvelt zeneköltőnk-

től Heckenast Gusztávnál épen most jelent meg e
mesternek két darabja „Ballada és Scherzetto"
czim alatt zongorára, szabatos kiállításban.

— (A magyar hajózás ügyében). Kenessey
Albert hajóskapitány, kinek nevével lapunk ol
vasói is gyakrabban találkoztak, és kitől nem ré-
giben egy „hajózási műszótár" jelent meg, terje-
delmes munkán dolgozik, melynek czélja leend:
a hajózási viszonyokat specifious magyar szem-
pontból kifejteni és azon módokat előadni: mi-
ként kellene hazánkban ugy a tengeri, mint a
folyami hajózásnak nagyobb lendületet adni. E
tér az, mely eddig a mi irodalmunkban egészen
parlagon hevert, minek káros utóhatásait, anyagi
gyarapodásunk terén vajmi gyakran sajnosan ta-
pasztaltuk. Kenessey ur e művével igen nagy
szolgálatot teend a nemzetnek, és azon elvek fel-
állításával, melyeknek hajózásunk kifejlesztésé-
ben irányadóknak kell lenni, igen becses adato-
kat szolgáltathat egy nemzeti kormánynak, mely
anyagi kifejlődésünket jobban szivén viselendi.
Kenessey urnak e téren szerzett dus tapasztala-
tai, sokoldalú elméleti ismeretei, biztos kezessé-
get nyujtanak arra nézve, hogy kitüzött föladatát
sikerrel fogja megoldani.

— (Dr. Halmossy Endre,) soproni megyetör-

vényszéki ülnök, ily czimü munkára hirdet előfi-
zetést: „A nyilvános s szóbeli polgári peres eljá-
rás elvei." A 13 — 14 ivnyi munka, jövő szeptem-
hó első felében fog szétküldetni, és l frt 40 krért
megszerezhető szerzőnél Sopronban.

Egyház és iskola,
— (A pesti kfgyesrendi gymnasium) eddigi

igazgatója ft. Somhegyi Ferencz a kegyesrend
kormányzói helyettesének választatván, a pesti
gymnasium igazgatójának ft. Baranyai Zsigmond
eddigi szegedi igazgatótanár neveztetett ki, en-
nek helyére pedig ft. Ernyöri László tanár.

— (A pesti ágost. hitv. gymnasiumban) az
lSö^-diki tanévre a beiratások és fölvételi vizs-
gák szeptember hava 1, 2 és 3-dik napján fognak
megtartatni. Pest, aug. 21-én Greguss Gyula, ez
időszerint igazgató-tanár.

— (A pozsonyi ág. hitv. ev. luyceumban) az
1866/7 tanév szept. 10. kezdődik. A beírások az e
határidőt megelőző két napon történnek. Pozsony
1866. aug. 10. Lichner Pál igazgató.

= (A soproni ág. hitv. ev. kerületi iütanoda)
igazgatósága részéről jelentetik, miszerint az
1866

 T-diki tanév az idén is, mint rendesen, szep-
temberhó elején veendi kezdetét.

— (A szigeti helo. hüv. lyceumban) eltérőleg
az eddigi határidőtől a 18677

 i s k o l a l é v 8 z e P t e m -
ber 15-ik napján f >g megkezdetni. Sziget, aug.
15. az igazgatóság.
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Közintézetek, egyletek.
— (A pesti tornaegylet) f. h. 15-én délelőtt

tartotta alakuló közgyülését a lövölde helyiségei-
ben Szontág Ábris orrostudor elnöklete alatt. A
viszály, mely eddig a végleges alakulást gátolta,
békés megoldást nyert, s az egylet most már
megalakultnak nyilváníttatott. Az alapszabályok
felolvasása, s a tornacsarnok átvétele után végbe-
ment a szavazás a tisztviselői állomások betölté-
8ére. — Elnök Szentkirályi Móricz. Másodelnök
Dr.Batizfalvi Samu. Tollvezető Mátyus Arisztid;
pénztárnok Novelly Antal; eszköz-őr Stok An-
drás; orvos Torday Ferencz; műtani vezénylő
Bockelberg Ernő.

— (Homonnai takarékpénztár'). Homonnán
('Zemplén) júl. 1 én nyilt meg az ottani takarék-
pénztár. (Zemplénmegyében ezen kivül még S -
A.-Ujhelyen és Tokajon vannak takarékpénztá-
rak). A homonnairól ezt irják: Takarékpénztá
runk, mely lelkes hazánkfia Sztáray Viktor gróf
(jelenleg főispánunk^) elnöklete alatt alakult,
igazgatóul megválasztá Boronkay László, helyet-
tesül Ungár Samu, könyvelőül Halyama Sándor,
pénztárnokul Andrásy Antal, jegyző s ügyészül
Matolay Viktor urakat. Alaptőkéje 40,000 ft., elsö
havi forgalma nem mondható csekélynek, bár az
első hó nem szolgálhat a jövőbeni forgalom mér-
tékeül, az mégis szép reményre jogosit ezen igen
kis városban és szegény vidékén; az első hóban
3000 fton felül volt a betétei.

— (A pesti izraelita kórházban) f. évi julius
9-től aug. 15-ig 40 sebesült ápoltatott. Ezek közül
mint meggyógyult elbocsáttatott 22, orvosi keze-
lés alatt maradtak 18-an. A sebesültek gyógyulása
nagyon gyorsan és czélszerüen halad előre, az
ellátás pedig igen gondos, mi nem rég Császárné
ö Felsége által, legmagasabb látogatása alkal-
mával kegyesen lőn elismerve. Több hitsoraos
nemeskeblüsége folytán a kórház igazgatósága
azon helyzetbe tétetett, hogy a sebesülteket nem
csak czélszerüen ápoltathatja, hai.em a felüdül-
teket is a kórházboli elbocsáttatásuk alkalmával
utravalóval és fehérneművel elláthatja.

Közlekedés.
— (A pesti közüli vaspálya) végleges átadása

f. hó 17-kén d. e. történt meg. Ezen átadásra a
választmány meghívta a részvényesek egy részét
ie, s a vasutat és a kis sörcsarnoknál és Uj-Pesten
levő épületeket szemügyre vevő kirándulás a szé-
natérről, valamivel 9 óra előtt történt meg Hol'án
Ernő alelnök vezetése mellett. E vállalatnak biz-
tos és közhasznu jövője van, s ha a pesti vasuti
indóházat a budai vaspálya indóházával is össze-
kötik, legott megszünik csupán budapesti és fő-
városi érdekűvé lenni, s méltán országos vállala-
taink sorába lépend— Tanuskodik ezen érv mel-
lett a vasut mult félhavi mozgalma,miszerint aug,
1. —15. Közt 28,080 személyt szállitott s bevétele
3343 ft. 70 krt tett.

Mi ujság?
— (Sz. István király ünnepe.) A Buda várá-

ban ősi szokás szerint megtartott Szent-István
ünnepnek a leggyönyörűbb idő kedvezett. A kö-
zönség már igen kora reggel nagy tömegekben
vonult a lánczhidon keresztül a várba. A testvér
fővárosok katonai és polgári tekintélyei, mágná-
sok, egyházi méltóságok, az országos, megyei, és
a testvérfővárosok hatóságai, nemkülönben czé-
hek, intézetek és egyéb tisztelgők mind siettek
egybegyülni. Herczeg-primás bibornok-érsek ur
ő eminentiája pontifikált. Reggeli 7 órakor vitetett
át azon szekrény, melyben Sz. István keze van le-
téve, a papságtól a szokásos zsoltárok eléneklése
mellett az udvari kápolnába, hogy a főplébániába
vitessék. Az egész ut hosszában cs. kir. katonaság
képezte a sorfalat. A nagyszerü menet 8 óra felé
a főtemplomba érkezett. Legelői mentek Buda-
Pest^ czéhei 30 zászlóval, ezután következtek: a
rendi papeág, Buda vár és városa minden plébá-
nosa, Pest belvárosa plébánosa, számtalan zász-
lóval és kereszttel. Erre következett egy fél szá-
zad cs. kir. vadász, a szent jobb, a koronaőrök
kiséretében, fiatalok által vállaikon vitetve. A szek-
rény után közvetlenül mentek: ö eminentiája,
Ranolder veszprémi püspök, Lévay cz. püspök és
hét8zemélynök, a főtárnokmester ur, főnemesek,
az országos hatóságok főbbjei, a magyar királyi
egyetem dékánjai jelvényeikkel és számos más.
A menetet a 14. vadászzászlóalj zenekara fejezte
be és ismét egy félszázad vadász. A főtemplomba
érkezve, Troli pécsi kanonok a nap ünnepélyes-
eégére vonatkozó szónoklatot mondott, mire a

herczeg-primás ő eminentiája által nagyszámu
fényes egyházi segédlettel végzett ünnepélyes
nagy mise következett. A kir. udvari palota er-
kélye biborbársonynyal volt behúzva, melyen
ugyanazon szövetből négy arany himzetü párna
volt elhelyezve. Mielőtt a diszmenet a vár főtem-
plomból az udvari kápolnához ismét visszatért,
Császárné O Felsége, a fenséges gyermekek és a
szász koronaherczegnő ő kir. fensége kiséretében
az erkélyen megjelent és ott várta be a menet
megérkezését, mely l l óra felé vonult oda, és a
palota udvarát körüljárva, Császárné Ö Felsége
és legmagasabb kisérete előtt elhaladt. A Csá-
szárné legmagasabb kiséretével ájtatos imába
mélyedve térdelt az erkélyen. Az isteni tisztelet
befejezése után Császárné ö Felsége termeibe
vonult vissza. A diaztéren egy zászlóalj gyalog
ság volt fölállitva, mely a nagy mise alatt a szo-
kásos diszlövéseket tette; a sz. gellérthegyi erőd-
ből szintén megdördültek a lövegek. Fél egyre
lett, mire a roppant tömegek szétoszolhattak. A
lánczhidon a reggeli órákban 6 —9-ig körülbelül
36,000-en mentek keresztül Pestről Budára. Az
ünnepélyen 70—75 ezer ember lehetett jelen.

— (A koronaherczeg születésnapja Budán.)
Rudolf koronaherczeg ő császári Fensége születés-
napjának előestéjén a Kochmeister-féle villában
folyó hó 20-dikán esti fél hatkor Buda-Pest
polgári bizottmánya inditványára egy szép meg-
lepetésben részesittetett. A két főpolgármester,
Sujánszky prépost s mások vezetése alatt 12 fi-
és leány gyermek Pestről, ugyanannyi Budáról,
mindannyian a koronaherczeg korában, nem kü-
lönben 12 pórlegény és 12 pórleány Buda kör-
nyékéről, Patikárus népzenéje mellett a villa alsó
részében a mezőn állást foglalt. Kevés percz mulva
megjelent Császárné Ö Felsége — a császári gyer-
mekekkel és a szász korona-herczegnövel. A pesti
angol zárda-kisasszonyok egy növendéke erre el-
mondá a Sujánszky prépost ur által szerkesztett
üdvözlő beszédet, melyre a korona herczeg né-
hány köszönő szóval válaszolt. Miután a gyer-
mek-párok egy csárdást lejtettek, a készen álló
teritett táblához hivattak és ünnepélyesen meg-
vendégeltettek, miközben a legmagasb uraságok
kívánatéra a fiatal pórnépség több csárdást tán-
czolt, ő Felsége a két polgármester urnak kegy-
teljes szavakban fejezé ki köszönetét az ekkép
szerzett gyönyörködtető meglepetésért és ozsonna
közben a kicsinyekkel is a legszivélyesebben
beszélt. Az asztal végével még a népzene czim-
balmosa mutatta be virtuozitását eredeti hang-
szerén, és ő Felsége az elismerés kegyes szavai-
val méltánylá a czimbalmos müvészetét. Egy
óra mulva a köszöntők Ö Felsége kegyteljes bú-
csúszavai után a legvidámabb hangulatban hagy-
ták el a reájuk nézve örök emlékezetű nyárilakot.

— (Gróf Waldstein János balesete.) Komá-
rpmból irják, hogy gróf Waldstein ő mlgát, ki
Ö Felsége által a Dunán inneni kerület és Komá-
rommegye számára kir. biztosnak neveztetett ki
az idén fagy és jég által okozott inség ügyében,
a mint a különféle inségi bizottmányokkal az elő-
tanácskozásokat befejezte, s az illető rendszabá-
lyok foganatositásához akart fogni, azon baleset
érte, hogy kocsizás alkalmával csonttörést szen-
vedett, miért is közsajnálatra akadályozva van
emberbaráti küldetésének teljesitésében.

— (A pesti állatkert) a lefolyt héten is nagy
részvétnek örvendett a közönség részéről. Mult
vasárnap s az utána következett Sz. István nap-
ján mintegy 8000 ember fordult meg benne. Mult
ezerdán d. u. 6 órakor Császárné O Felsége és
Klotild szász koronaörökösnő ő fensége szeren-
cséltették ez uj intézetet legmagasb látogatásuk-
kal, s miután a kert minden részletét a legélén-
kebb érdekeltséggel megvizsgálták, az egyesületi
elnököknek az eddigi szép eredmények iránt leg-
magasb megelégedésüket jelentették ki.

Kétségtelen, hogy a főváros közönsége az
állatkertben egy vizzel s vizvezetékkel dusan el-
látott s épen azért virágzó, üde levegőjű parkot
nyert, hova a kocsiknak sem zaja, sem pora be
nem fér. Ezt bizonyosan napról napra inkább
fogja méltányolni a közönség. De kivánatos, hogy
a látogatok a fennálló rendszabályokhoz mind-
inkább alkalmazkodjanak s hogy e részben maga
a közönség gyakorolja az ellenőrzést, a nélkül,
hogy a szükréges fegyelmet itt hivatalos őröknek
kelljen fenntartaniuk. Igy sokszor látunk még
egyeseket, kik a kiszabott utak kikerülésével,
egyenesen a szép pázsiton keresztül sétálgatnak;
látunk olyanokat, kik a ketreczek állatait ok nél
kül ingerlik, botokkal nógatják, szurkálják, szi-
vardarabokkal etetik stb; tudunk oly esetet, hogy
egy uri embert ki kellett vezettetni, mert egy

harapós papagájt ugy fejbe ütött botjával, hogy
az csaknem bele halt; de azt is láttuk, midőn
ejiy ily ingerkedő urnak egy vén majom a rostély
közé elbizakodottan oda nyujtott kezét megra-
gadván, tenyerét legott keresztülharapta stb. stb.
Mind ez megannyi felhívás arra, hogy a látogató
közönség minél inkább siessen, magát a kert
minden sarkán olvasható rendszabályokhoz al-
kalmazni.

A kert állatai azalatt majdnem naponként
eSJeS7 UJ fajjal ea példánynyal szaporodtak, ré-
szint az ország egyes részeiből Lüldött ajándékok-
kal, részint külföldről szer At példányokkal. —
Ugy halljuk, hogy az igazgatóság igen szeretne a
kert egyes részeiben - leginkább az éjjeli bizton-
ság érdekében — j ra való magyar komondor
kutyákat lánczra kötött örökül alkalmazni. A
pusztai komondor különben is szép s ma már
csaknem ritka ál)ar. Jó volna, ha. valamelyik vi-
déki olvasónk nem sajnálná a fáradságot s egypár
ily állattal megörvendeztetné a i ívárosi publi-
kumot.

— (Zádor Gyi -gy temetése.) F. hó 19 én d.u.
5 órakor ment végié Zádor Györpy hétszemély-
nök, udv. tanácsos s m. tudós tárg. sági tag teme-
tése. Az érdemkoszoi- s elhunyt nült tetemeinek
beszentelése szállásán u.flnt vé^be. Török super-
intendens ur tartalomdus s emelkedett halottas-
beszédben emelte ki az elhunytnak mint tudós-
nak, hazafinak és a jog védőjének érdemeit. Szá-
mos rokonokon kivül a hatlovas gyászkocsit, mely
mellett városi hajdúk és megyei huszárok halad-
tak, — tárnokmester ő excja, Melczer ezemély-
nök, Ürményi József, Toldy Ferencz, Lónyay
Menyhért, több püspök, a hétszemélyes és kir.
tábla, a m. akadémia tagjai s nagyszámu közönség
kisérte.

— Szeged, aug. 14. (Klauzál Gábor requieme.)
Ma korán reggel a városházán, a templomtorony-
nak ablakaiból, számos házon gyászlobogók leng-
tek, s falragaszok hirdetek, hogy Klauzál Gábor-
ért a belvárosi egyházban d. e. 10 órakor gyász-
mise lesz. — Ez ünnepélyre a boldogultnak
követtársai közül a következők érkeztek meg:
Szentiványi Károly képviselőházi elnök, b. Eöt-
vös József, Szitányi Izidor, Lator Gábor, Jekel-
falusy Lajos, Hollán Ernő, Damokos László, a a
temetésnél jelen volt helybeli s közel vidéki kö-
vettársai. 8 órakor már hullámzott a nép a főut-
czán. A hetivásárra bejött vidékiek még inkább
nagyobbiták a kegyeletes tömeget, s a templom
9 órakor teljesen tömve volt. A templomon kivül
is sok ezer ember szorult. A kaszinóból 10 óra
után indult meg a menet. Elől Szentiványi Ká-
roly, Kárász Benő s Osztrovszky József, utánok
az elhunytnak követtársai, barátai és tisztelői, a
városi tanácsi képviselők s a kaszinó tagjai teljes
díszben. A templomban elhelyezett ravatal körül
24 képviselő állt fáklyákkal. Ott volt a megszo-
morodott özvegy is gyermekével és számos vá-
lasztó polgár kardosán. A gyászravatalon szám-
talan gyertya égett. Isten tisztelet alatt az ének-
es zenekar Drobisch nagy gyászmieéjét adta elő.
Teljes diszben és fénynyel végeztetett be a gyász-
mise, mely után a zsúfolásig megtolt templomból
kifelé kezdtek vonulni. Künn a dalegylet a „Szó-
zat" két első versét szabatos összhangz itossággal
éneklé. Ezután Dani Ferencz, helybeli követ, a
boldogult elvbarátja, lépett egy állványra, hon-
nét a sok ezer néphez szép alkalmi beszédet tar-
tott. Ennek végeztével a dalegylet a Szózat ének-
lését folytatá. Végül Dani F. Szeged népe nevé-
ben az országos küldöttségnek forró köszönetét
fejezé ki a megjelenésért, s a nagy tömeg csönde-
sen eloszlott. A képviselők, a kaszinó tagjai, egy
rövid, toasztokkal fűszerezett társas ebédre gyül-
tek össze, és közsajnálatra gyorsan vissza-
utaztak, nem várván be az izraelita imaházban
délután 6 órakor tartott gyásztiszteletet, hol a
jeles főrabbi, Löw Lipót, igen szép s velőa ma-
gyar szónoklatot tartott.

— (A zágrábi Zrinyi-ünnepélyt rendező bi-
zottmány) f. hó l l diki ülésében szintén elhatá-
rozta, hogy tekintettel a mostani kedvezőtlen
viszonyokra, az ünnepélyt bizonytalan időre el-
napolja. E határozat azonban a más városokban
megülendő Zrinyi-ünnepélyre nincs befolyással s
igy a többi kozott Eszéken okt. 6 kán ünneplik
meg a Zrinyi-emléknapot; ez alkalommal horvát
s Cyrill betükkel a hős életrajzát kinyomatják s
kiosztják. A zengi székes-templomban pedig szept,
l-jén tartatik ünnepélyes gyász-istenitisztelet
glagolita nyelven.

— (Az önkéntes magyar lovascsapat) két szá-
zada már teljesen szervezve van, s mint halljuk, az
egyik közelebb idul el állomási helyére, Pettaura.

Melléklet a Vasárnapi ujság 34-dik számához 1866.
— (Hadi költség szállitása.) Bécsből aug,

20 an esteli 8-órakor az északi vaspálya külön
tehervonatán szállíttatott el a Poroszország ré
szere megszabott ezüst készlet 20 millió tallérny
összegben, tiz hivatalnok, tizenkét szolga és har
minczkilencz vadász kiséretében Prágán át Ber
linbe. Ez két akós hordókban volt becsomagolva
8 annak husz hivatalnok által eszközölt megszám
lálása hat napot vett igénybe. Az egész általában
birodalmi tallérokból áll.

— (A cholera) szórványosan Pesten is elő-
fordul. Pozsony s Nyitramegyéből padig — irja Í
P. H. — arról tudósitnak, hogy ott egész járva
nyos jelleggel lép fel. A pozsonymegyei sz. Já
noson, melynek összesen 3200-ra menő lakossága
van, e hó 9-ike óta ismét 40 személy betegedet
meg cholerában s 24 meghalt, mely szám valóban
nem csekély. Szakolczán aug. 6-dika óta pusztit.
A szakolczai Jézus-társaság klastromában már 66
porosz feküdt ezen betegségben, kiknek ápolását
a városnak maga költségére kellett elvállalni, a
lakosságtól pedig számukra vánkosokat, lepedő
ket s takarókat erőszakosan requiráltak. A cho-
lerát Pozsony s Nyitramegyébe a poroszok hoz-
ták be, s tekintve ezek életmódját, mint egy leve-
lező megjegyzi, épen nem csodálhatni, hogy
soraikban a cholera kiütött. A levelező azt mond
ja, hogy maga látta, mint isznak a poroszok egy-
másután bort, tejet, sört,"kávét és pálinkát; az-
tán nyera marhahúst s leginkább vajas kenyeret
vaj hiányában pedig ksnyéfazeletekre disznózsírt
1 ujjnyi vastagságban kenve esznek s ha ily élet-
mód mellett hideg esős éjjeleken át a szabadban
táborozni kénytelenek, igen természetes követ-
kezménye ennek a cholera.

— (A cholera Oláhországban.)Vloestr6l irják
nekünk aug. 6-ról: Nem kis rémülést okoz váro-
sunkban a cholera is, mely már három hét óta
folytonosan tart; a románok részéről sokan estek
áldozatul, mig a bevándorlottak között csak alig
észrevehető. Sokan az utczán menetközben rogy-
nak össze, a beteg elkókül 8 szólni képtelen a
görcs miatt, a hányás is előáll, mely kellemetlen
fekete szinü. A gyors orvosi segély és az érvágás
sokaknál segit, többen a betegek közül huzamosb
gyomorfájásról panaszkodtak. A városi hatóaág
minden utczába őrt állitott, ki minden reggel min-
den házat megtekint s je^ntést tesz. Azon kevés
katonaság, mely városunkban volt, városunknak
Buzevfelől való részén ütött sátort a cholera miatt.

— (A kolozsvári színházról) irja a „Köl.
Közlöny": Színházunk belső díszítéséhez az ara-
nyozásokat a mult hét folytán inditották le Béos-
ből, s igy talán az ősz folytán a szinház nagyjá-
ban készen lesz. Hogy mikor lesz véglegesen be-
fejezve az építkezés s javítgatások, azt bajos lenne
mostanság még remélleni is, miután Kagerbauer
ur azt a régi példabeszédet választotta mottójául:
lassan járj, tovább haladsz!

— (Nagy szárazság.) Mig nálunk az utóbbi
hetekben igen szép esők jártak, addig szomszéd-
jaink még mindig nagy szárazságról panaszkod-
nak. A többi közt Ploestró'l (Oláhország) aug.
6 ról ezt irják nekünk: Hasztalan minden remény,
hasztalan minden várakozás, az ég csatornái nem
nyilnak meg, veszendő félben van minden a rek-
kenő hőségtől; mindenki, de külöaö«en a mezei
gazdálkodást űzők szomoruan néznek a jövő elé;
semmiféle takarmány, semmiféle élelem az eső
hiánya miatt, ha olykor-olykor kevés felleg mu-
tatkozik is, azt azonnal kimondhatatlan zivatar
követi, s vidékünkről elhajtja. A mult héten oly
szépen be volt borulva az ég, hogy tartós esőt
mertünk reményleni s csak eső nélküli jég hullott
alá. A jég a szomszéd vidékeken mindent tönkre
vert 8 igy az is, a mi még ki nem aszott, a jég

által semmivé tétetett. Mindenkitől és minden-
ünnen csak panaszt hallunk, semmiféle munka
nem megy, elannyira, hogy hazánkfiai közül töb-
ben, kik kézi munkával keresik élelmöket, kény-
telenek már hetek óta zárva tartani műhelyeiket
a munkahiány miatt, a piaczon minden megdrá-
gult, sőt már három napja keiyeret is alig lehet
kapni, a kenyér, melynek sulya egy okkányi, teg-
nap és ma már 20 — 30 pára; eddig pedig 14 — 22
párán lehetett kapn\

— (Nyilvános köszönet.) Schlieben Mária
úrhölgytől, Drezdából, nehány szives sort kaptam
nemrég, melyekben tőlem komoly és víg tartalmu
magyar könyvek kérettek, az ott fekvő magyar
sebesültek számára. A szives fölkeresnek azonnal
engedve, magam is kéréssel fordultam több ne-
meslelkü emberbaráthoz, s ma már azon nyilvá-
nos tudósitást közölhetem, hogy szenvedő honfi-
társaink földerítésére 236 kötet könyvet küldheték
Drezdába. Sdves adományokat a következő t. cz.
urak nyujtottak: Axmann Pesten 2 kötet, Csorba
Ákos Aradon 5 k., Horovitz Pesten 7 k., dr Ró-
mer Flóris 1 k., Eggenberger Ferdinánd 26 k ,
Emich Gusztáv 19 k., Heckenast Gusztáv 68 k.,
Kilián György 12 k., Kugler Adolf 14 k., Lam
pel Robert 16 k., Ráth Mór 30 k., Osterlarnm
Károly 36 k., összesen 23ö kötet. Kötelességem-
nek ismerem továbbá, forró köszönettel megemli-
teni azt is, hogy a cs. kir. államvasuttársaság, t.
Biberauer Tivadar mérnök ur szives közbenjárása
folytán, e tetemes csomagot minden dij nélkül
száliitá Drezdába. A midőn e soraimmal mintegy
nyilvánosan számot adnék, el nem mulaszthatom
a fenntisztelt uraknak szenvedő honfitársaiük ne
vében a legforróbb köszönetet mondani. — Pest,
aug. 15-én 1866. Dr. Székács József.

—• (Halálozás) Hrabovszky Dávid, h. h. ügy-
véd, a soproni evang, fogymnásium egykori tanára,
Lippe Schaumburg uralkodó herczegének volt ta-
nítója, s egykor a magyar irodalomnak is egyik hű
munkása, f. aug, 18-kán reggeli 9 órakor Giei-
chenbergben, hová egészsége helyreállítása vé
gett ment, munkás és viszontagságos életének
62-ik évében meghalt. Hült tetemei aug. 20-kán
d. e. 9 órakor tétettek a fürdővendégség élénk
részvéte mellett az ottani sírkertben örök nyu-
galomra.

— (Halálozás.) Könyves Máté, a legidősebb
magyar szinész, közelebbről N.-Váradon meghalt.
A boldogult hosszu éveken keresztül Kolozsvártt
lakott, s mint szinpadőr kereste kenyerét. Da-
czára késő öregségének, folytonosan vidám kedé-
lyü voít. A mult tavaszszal egy vidéki kis társu-
lathoz csatlakozott, onnét azonban visszament
gyalog Kolozsvárra, s innét valószinüleg ismét gya-
log Váradra, hol azonban tartós egészsége fel-
mondta az engedelmességet g meghalt. Teme-
tését a Follinusz társulata eszközölte. Egy fél-
századnál tovább szolgálta a nemzeti szinészetet,

legelső uttőrök egyike volt, 8 megérdemli, hogy
pályatársai bárminő szerény emlékkel jelöljék
meg sirját. (K. K.)

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 17. IH-ik rendkivüli előadásul:

cs. kir. Apóst. Felsége születésnapjának elő-
estéjén a szinház teljes kivilágitása mellett:
,Észak csillaga." Opera 3 felv. Meyerbeer-tői.

Szombat, aug. 18. „Faust." Opera 5 felvo-
íásban. Zenéjét szerzette Gounod.

Vassárnap, aug. 19. „Az égben." Eredeti
vígját. 2 felv. Balázs Sándortól. A vigjáték egyik
kedvencz darabja lett a közönségnek. Prielle Kor-
nélia jeles játéka bir itt legnagyobb vonzerővel.

Hétfő, aug. 20. Szent István ünnepe miatt a
szinház zárva.

I Kedd, aug. 21. „Lalla Roukh." Vig opera 3
> felvon. Irta Davtd Feliczián.

Szerda, aug. 22. „A fogház." Német vigjáték
3 felv. Benedix után magyarositotta Fáncsy Lajos.

Csütörtök aug. 23. „Faust.1- Opera 5 felvo-
násban. Zenéjét szerzette Gounod.

Szerkesztői momlaniTalo.
8388. Kolozsvár. J. E. Magánlevelünk már meg

volt irva s elküldve, midőn ar. ujabb sorokat vettük Örö-
münkre szolgál, hogy a kivánatot azonnal teljesíthettük.
Készletünk megengedvén, a 10 példányt azonnal utnak
indítottuk. Legyen ez kiegészitő része levelünknek.

8.389. Orosháza. Gv. V. A jelentkezés elsö perczétől
kezdve az illető he yen ki volt adva a rendelet; s miután
a személyes átndái reménye meghiusult, váriuk a legátust.
Valóban sajnáljuk, hogy köszönetünket szóval is nem fe-
jezhettük ki.

8390 Pozsony Sz. I. Gyönyörködve lapoztuk az első
részletet, s bizton hiszszük, hogy e folytatás is épen oly
átalános elismerésre fog találni, mint. a többi. Az előbbi
czikkei tilán ugy boldogulunk legjobban, ha két cyclasra
osztjuk, s az egyiket most, a másikat, késöbb adjuk. A
„béke" majd talán több tért enged ezután.

8391. Éji kaland a hegyek közt. Mint valóságos
történet eléggé érdekes as illető kirándulókra né'.ve; de
mint irodalmi mű távolabb állókat nem igen érdekelhet.
Kevés benne a kaland, a bonyolódás, a csattanósság. — A
másikat tán használni fogjuk.

139i Pest. K. Gy Dr, Zimmermann értekezése nem
annyira folyóiratba, mint könyvbe való. Az egész jeles
munka lefordítása igen kivánatos volna

8.J93. R. Kereszíur. O A. A küld-mányt nem hasz-
nálhatjuk; az ajánlott fajtákKal egyelőre bőven el va-
gyunk látva.

8394. Pécs. Dr. M. Körönjük a folytatást; most
sem li'sz későn. A képeket küldjük.

8395. 1850. Adj hangot! Még sincs vége a nyári sai-
sonnak?

8396. Makó. Cs. Hiában várjuk a jó hireket. Pedig
napok mennek, napok jönnek . . . .

347-dik sz. f. — Zagyva I m r é t ő l
(Debreczenben).

e d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

JL 342-dik számu feladvány megfejtése.
(Brosz Károlytól, Eperjesen. — h«-őn Sötét Huszárral.)

Világos. A) Sötét.
1 Hd6-e4
2. Vc2-b8f Kdö—c6
8. Vb3—b5fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon:
Czenthe József. — Pozsonyban: Osery Gábor. — Alanyon:
Farka-) Bertalan. — Vizesréthen: Terray Pál. — Zámolyon:
Verner Ferencz. — H.-M.-Vásdrhelyen: II. Nagy Lajos. —
Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Pesten: Rakovszky-Vagyon
Judit.

Világos. Sötét.
1. Ví2-c2 Va8 -a6:A)
2. Bí-l —e5+ Kd5-e5:
3.

—

Hónapi- és
hetinap

26
27
28
29
30
31

l

V«sár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csbt.
Pént.
Szomb.

— —

Katholikus és

H
Protestáns

naptár

Augusztus
6 14 Sámuel
Kalaz. Jozsef
Ágoston püsp
Ker. János fejv.
Limai Rrtza
Rajmund hitv.
Egytd, Verena

6 IS Samu
Gebhardt
Ágoston
János fejvét.
Benő
Paulin
Egyed

E T 1 - N A P T Á R.
Göi-fig-orosz

naptár
Auguszt, (ó)
14
15
16
17
18
19
20

Hold változásai. (X Utolsó

B13B.A.b.
N. B. Assz.

Dioméd
Miron
Klorus
Endre
Samu I

Izraeliták
naptara

E T U T R Ö S T
15 Rebekka
16 Rózel
17 Görög. el.
18
19
20

21 50. Sab.

N i

hossza | J

f.

152
163
154
155
156
157
158

p-
56
54

6

5
b

51 5
49 ! 5
44
45! 5
44 5

i p

léi

P-

10
12
14
l b
IV
19
20

nyüg.

6

b
6
6
b
6
b
b

negyed vasárnap, 2-kan, 1 óra 25 perczkor

p-
52
60
47
4b'!
441
4 2 Í

41i

hoss

f.

336
350

4
18
32
47
bi

reggel.

1
za

P-

43
30
.".0
-á(

ao
ó

20

5 o

_JL
6.

6

vö
9
•J

10

I d

a
p.

66
2b
Öt)
29

4
43
28

nyüg.

<S.

6
b
V
8

10
10

p.

22
33
4o
í>9
X 1 j
21

este

TARTALOM.
Zádor György (arczkép). - Hullnak, hullnak. — J»-

liska. - Isten ujja, és a flagellanusok (vége). —Az osztrák
északi hadsereg volt táborkara (képpel). — A jicsini csata
(képpel). - Barbay István falusi jegyző följegyzései. -
Hogyan mentsük meg a házat. — Az „istenek kegyencze."
- Egyveleg. — Tarház: Irodalom és müvészet. - Egy-
ház és iskola. - Kcmutézetek, egyletek. - Közlekedés-
- Mi ujság?- Nemzeti szinház. - Szerkesztő, mondan.-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

liHli
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HIRDETÉSEK.
elöfizetés

Politikai oniságob
szeptember—deczemberi 4 havi folyamára.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok (szept.—dccz.) . . .
Csupán Vasárnapi Ujság (szept,—(lécz.)
Csupán Politikai Újdonságok (%zept.—(lécz.)

A pénzes levelek bérmentes ktildése kéretik.

3 fr. 40 kr.
2 ít.
2 ft. — ,

Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt előfizetők, kiknek elöfizetésök aug.
végével lejár, hogy előfizetéseiket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb meg-
ujitani sziveskedjenek.

%0F~ A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok czimü testvérlapok jelenleg ÍO,OOO pél-
dányban küldetvén szét, — kétséget nem szenved, hogy azok legalább is 1 0 0 , 0 0 0 kézen forog-
ván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkalmasabb eszközül szolgálnak. Mely
körülményre szabad legyen az illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

Az igtatási dijak jutányosak, s terjedelmesb hirdetmények közlésénél különös kedvezmények

A Vas. Ujság és Pólit Újdonságok kiadóhivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

SPSíF* A Vasárnapi Ujság Julius —deczemberi folyamából tcljesszáiim példányokkal még
folyvást szolgálhatunk, — félévi elöfizetési dija 3 lt.

HOSSMER JOZSEF
runiburgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"
uri- és zsibáras-uteza szegletén, báro Orczy-féle ház-

ban 10. sz. a.,
ajánlja

'gen jol rendezett árutárát, ugymint : rnmbiirin, hoilnndi, ereas, sziléziai
és fonalvásznak, '/«, */«, ' % széles ágylrpedóknek valo vásznak; 30 röfös
asitalneinflck, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközőkén-
dők, asztalnbroszok különfél« nagyságban, asztalkendők, kavéskendók, fehér
és szines vaHzonzsebkendök, angol és franczia batizkendők, fehér és tarka
vászon csiuvat-ágyneinüek, butoroinvatok, nankingok , szim-s perkálok,
gazdasági ruhaszöveíek, szines ingkelinék, asztal- és agyteritök, ugyszinte
mindenfele fehér szövetek, Teher perkai, batiz, clair, moul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóron parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubarsonyok, láma vatmoll,
orlean- és lflster-s2ftvtfe|i rucáknak való jutányos gyapjuszövetek, szines
alsó-szokilyak, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem neve-

zett áruezikkeket

legjutányosabb™ szabott áron. * ^ r g
A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól telje-
sittetnek. 1748 (3—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA.
Budapest leirása, képekkel.

-CASSIUS.
•Negyedrét (60 lap). Számos fametszetű képpel 60 kr.

A nest
M

t a r t a l m a : T á J k é P Budapestről. Pest áttekintése. A városliget. Buda
apest története. Statistikai adatok. Tudnivalók Végszó

^ t f e : L l n c z h i d - F e l s ó 'l»«»*P*rti uj házsor. A pesti alsó dunapart.
í ^ * ^ e t e m i «««>"«• ̂ formatus templom. A nemzeti muzeum.

áZ- R e d o u t e - t í r l e t - Kereskedelmi testület épülete. Gázvilá-
A k é P v l s e l ó b á * - A lovarda. Vendéglő a városligetben.

í g > ó g y " t é z e t e Állatkert. Budai alagut* A király várpalota,
ma Budán. Ráczfürdó Budán. Báró Eötvös nvárilaka" A kápolna

f Znnl V *l ll h e g y e " LÁnczhiá^r. Kapuczinusok zárdája. A szent Anna
temp oma. ÉTííébet-forrá. és fürdó Budán. Budai oászármalom és Lukácsfürdö Az
ó-budai hajógyár. A városház Budán. Gancz vasöntödéje Budán. 1704 (5-6)

Pe ,Tí
éoület Tn ^

kánnln

Kereskedelmi tanintézetemben
az uj tanfolyam október 1-én veszi kezdetét,
mi ezennel köztudomásra juttatik.

HAMPEL ANTAL,
! 1753 (3-4) az intézet főnöke.
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A szülök tisztelt közönségéhez.
Magán finöveldémre voratkozólag, a többfelől hozzám ér-

kezett szülei tudakozódásokra, szerencsém van nyilvánosan és
egyetemesen felelni következőleg.

Felveszek intézetembe az elemi gymnasinmi növendé-
keken kiTiil olyanokat is, kik gazdaszatt akadémiára, vagy
az ipar valamely oly ágára készülnek, melyre nem mulhatUn
szükség, hogy a gymnasium vagy a reáltanoda rendszerében
előirt minden egyes tudományt végezzenek; hanem csak ajövő-
jökre szorosan t irtózó szakokban s rövidebb idö alatt kivánnak
kiképeztetni Eleket szak tanulóknak nevezem.

Beléphet minden növendék, ki élte 6-ik évét már betol-j Járkálni mennek pedig, egészség tekintetéből mindennan í
tötte s 15 évesnél még nem idősebb. téli félévben déli 12-1 óra közt; a nyáriban pedig- a délutáni '

A tanevet október elejétől kezdve julius utolsó hetéig [oktatás bevégeztével.
ít j H l ó k b l i

Államérvényes bizonyitványt nyernek katholikus nö-
vendékeim is a nálam tanult tanulmányokból. Mert saját hit-
feleik nyilvános iskolájában tesznek le vizsgát, felelőségem mel-
lett, akár az egyes tanévek végén, akár midőn az intézetből
kilépnek. A vizsgának felsőbb helyen meghatárosott költségeit
a tisztelt szülék viselik.

A növendékekre feliigyelést osztják velem, az azokkal
együtt lakó segédnevelők, kiknek száma minden 8 —10 növendék
után egygyel szaporittatik. - Az imézetból magokban soha
nem, hanem csak felügyelet alatt, mentiek ki a növendékek. I

Egy nevelőnő
kerestetik. — Bővebb tudósitást
ad: az újságkiadó-hivatal, egye-
tem-utcza 4. sz. a.

Pest, julius 23. 1866. (l—S)

Szülök,

460
500
550
600

számitom.
Egy ily tanévre kérek :

a 6, 7 és 8 éves növendékért
a 9, 10 és l l évesért . .
a 12, 13 és 14 évesért
az idősbeit, bármely korban

forintot osztrák értékben.
Mely összeg két egyenlő részletben, október és márczius

elsőbb napjain, előlegesen fizettetik le Pesten.
Két testvérért 50, háromért 100, s négyért 150 forinttal j

kérek kevesebbet, mint összesen fizetnének, ha testvérek nem
volnának.

Adok pedig az igy kivánt tanévi dijért:
a) Egészséges szállást, melynek fekvése és levegője fővá-

rosunkban csaknem páratlan.

Hasonló okból s illetőleg természetrajzi kirándulás vé- j
gett, a budai hegyek közt töltünk junius és julius hónapokban í
minden szombat napot, a mennyiben ezt az idők és körülmények I
engedik. '

Az oktatási nyelv magyar.
A legnépesebb osztályban 15—20 növendék van reedesen.
Kifogadok oly növendékeket is, kik nem laknak az intézet-

ben, hanem csak tanulás végett járnak be.
A bejáró növendékek fizetnek a rendes islralai tanulmá-

nyokért, elólegesen, egy hónapra, tehát 80—100 órai tanításért
a) Az Uső és 2-ik elemi osztályban . . . 8 frtot,
b) A 3-ik és 4-ik elemiben 12 frtot'
c) Minden magasabb osztálybeliek és szak- '

tanulók 1 6 f r t o t _
A táncz-, uszás-, rajz- és franczia nyelvben oktatást a

bejárók külön fizetik.
b) Testi táplálékul: reggel kávét vagy tejet zsemlevei, KZ\~'J " H ~ a" bejárTnövendék körülményei kivánnak hogy reggel-

péniség és évszak szerint; délelőtti l l órakor és ozsonárajtoi e s t i g a z i n t é z e t b e n m a r a djon: az ily félkosztos növendékg
kenyeret; ebédre 4, vacsorára pedig 2 tál ételt.

c) Mosást, fűtést, világítást, szolgalatot, a posztó és
fehérruhak aprólékos kijavitá«at.

d) Oktatást minden illető iskolai tudományban; to-
vábbá, a növendék előképessége szerint, a rajzban és élö ide-
gen nyelvekben, táncz, nszás, s az elemi növendékeknek a

részéről kérek, a déli étkezés és egész napi feiügyeiésértV'egy
hóra 8 frtot osztr. ért.

Részletesb értesítésemmel, kivánatra , bárkinek kész sziv-
vel szolgálok.

A belépendő növendék bejelentését minden nap tisztelettel
fogadon). A rendszeres beírás pedig történik f. évi szeptember

szépírás és házi testgyakorlatban is; a német és franczia 28-ik napjától kezdve október 7-ik napjáig ezukor-utezában
nyelvben pedig bá?i társalgás utján is gyakoroltatást. ; 6-ik szám alatti saját házamban. Mely alkalommal minden nö-

•) Gondos és szives szülei ápolást nöm részéről s tőlem. v e n dék fizet, az intézet közöi könyvtára gyarapitására, 2 forint
Külön fizetés csupán a zene, kézikönyvek, irószerrk, beirási dijt.

s betegség esetére: az orvos, gyógyszertár és ápolónő; " ' "
végre, a ritkán s csak jutalmul élvezendő szinházi és más ha-
sonló mulatságokért kivántatik.

Kelt Pesten, 1866. augusztus 12-ik napján.

Szőnyi Pál m. k.

!
| kik egy, vagy mint testvéreket, két tanulót,
| e87 egészséges, kényelmes és kerttel egybe-
; kötött lakásba (hol egy zongora ingyen
í használatra áll), óhajtanak kosztba adni:
[sziveskedjenek, ha levéllel is, S tock En-
, dr éhez aranymüves, Uri-utcza 8-ik sz.
Festen, fordulni. Ugyanott értesülhetni egy
^ — 6 éves kisded ellátásra való átvételé-
ről ÍS. 1 7 6 4 Q)

Titkos 1686(12-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
$gf~ Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

A mindennapi szükség czikkei,
ruha- és hajkefék, mindennemü fésűk, fogkefék, szappanok, házi és felezipők,
és gombostűk, kapcsok, szivacsok, fcsebbeli és tollkések, iró- és rajzoló-

sétabotok stb.
Illatszerek. Oohányzószerek. IVföi ékszerek.

varró-
szerek,

fiíyeriiiek-játékek.
J£ » o os
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Kertész és Eisert
(ezelött Kertész Tódor

ajánlják

a t. cz. közönség figyelmébe

norimbergi és diszmü-áru-
kereskedésöket

Dorottya-utcza 2-dik szám,
bank-épület, a „Magyar király"-hoz

czimzett azállodával szemközt.
1747 ( 3 - 3)
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

IWACTAR POLITIKA.
(Röpirat).

Nagy 8-rét (37 lap) füzve 40 kr.

FÜGGELÉK
az Ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

JVegyedik folyam.
(1866). 1760(1-3)

Elsö füzei, (január-június. — L - X V I I I . sz.) Ára 60 kr.

Viz által légzárolt házi és szoörszékéí^
melyek általa bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű la ft.

mely minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
f búz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott.

W ' - » ~-f- •-•••X u v / ! n • V I I ' "<

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13-15 lt., háztetozések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legese
kélyebb tárgyak is kijavitás végett elfogadtatnak. 1763 (1—6)

M1KSITS KÁROLY,
, bádogos-mester

RAKTÁRA: rfosatér, 2 ik szám a városháza

Cs. k. osztrák szabad, első amerikai és|
angolországi szabadalmazott

ANATHERIN-SZAJVIZ
P O P P J. G.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse S. szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készitraény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata, különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fo^ak mozgása
könnyen vérző beteges iny, odvasság cs soorbut ellen. Feloldja a nyálat mi által a
fogakoni kőképzé.. el lesz -ávoiitva, üditöleg és az izletre javitólag hat a sza ban
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak étel
vagy dohányzás álra! származik. Miután ezen szájviz a fogakra és szálrészekre
semmi tekintetben elgyöngitőleg vagy maróiig nem hat, » szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban cagytekin-
tetü orvoti egyéniségek részéröl ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas logak olmozásara, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-foKpasta, ára 1 ft, 22 kr.

N ö v é n y i f o g p o r , ára 63 krajczár.
Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vér-

tessy Sándor íllatszerárus urnál, Ulisclmld Ede urnál váczi-utezsban, Molnár
János urnál, Lneff M. illatszerárus urnál, ThahnayerA. és társa, HofTmanii K.,
Baiitzky Sándor uraknál. Budán : Grűnberg udv. gyógyszerész urnál, és llálh
gyógyszerész urnál, Tábsn, külvárosban. 1725 (6—12)
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14 nap alatt pénz!

Az országos, enged ügynökség
(Pesten, DcákFerencz-nícza 6. sz. a. „a fehér hajó"

hoz czimzett házban)
jelenleg ugy egyes foldbirtokosnk, valamint községek részére ia — leirrftvidebb
id& alatt és igen csekély dijszámitás mellett pdnzkölesouöket eszkö/.ől

A ki tehát ily kölcsönt felvenni kiván, az gvorsan használja fel a jelen
a'kalmat, és küldje, be okmányait mialebb (I. talekköny»i kivonat, II. Catastra-
liá kivonat. III. adókönyve másolatát, az utóbbiakat is hiteles alakban) a fent
nevezett ügynökséghez. 1749 (4—4)

Nagjigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült «

PEZSGŐ-POROK
(magyar Scidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó 8 kiüritó sós
részeinek dusságát, azok hatását, mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföld
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi — E víznek
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melyne
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szerekne
közöniéges használatát minélinkabb elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elé:
hetni.hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készitek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokka!
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes Üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalatta'
ellátva B ft. 2 5 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi söt ncIkiilAzhetové teszi, %, Vá és 1 fontos
faszelenrzcben 2 ft. fcO kr készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadókcak jutányosabb ár szabatik.
CjT" Megrendelhetni Hév-Komáromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján:, kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Itfinand
Deutsch Móricz, — Bonylia-don: Kramo-. Pachl Sándor, -N.-Lakon: Lenhard Jakal
lini József gysz. — B.-Diószejten: Kovács gysz..— N.-Szombat: Stanzl Henrik gysz
József gyógysz., — Bécsben: lióck Gusz-, JVítKJ'-Tfipolcsnu: DeGraeh Ferencz gysz
táv ásványvizek főraktárában „zum srauen! Njiresr.vliiizan : Btircsay Károly gyógysz.
Igei", WÍlilpretmarkt Nr. 6, — Csakvár:1 — N.-Váradon : Bakács József, - Po
Lukács Gyula gyógysz.. — €*nzon: Jezo-jzsouy : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka
vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebel roly, - Pécsen: Kisági.és Simon, — Papán
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hantiig,jTsoheppen Eduárd, — PESTEN: Jezovic;
— Efter: Veszelyi János gyógysz., — Esz-: Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeistei
terK»»m: Breuner J.,— Eiueainger János, Frigyes, Vághy Lajos, EdeskuthyL , Tűnne
Eszékrn: Eissner ésSchwarz, — H.-Fttred:; János, Prückler Ignácz, Morlin János, Lu
Eliér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory' kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — tíyör : Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., —
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,| Pétervárad: Lang Mátyás, — ItzeszoW
Piettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert, (Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So
(ryógysz., — Kassán: Novelly Sándor, — j mórja: Adler József gyógysz., — Szabad
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, - j kan: Hoffbauer Ign. és fia gyógysz.,—
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz., — I Szikszón: Aichman József gyógysz., —
Kis-Várda: Balkányi Farkas, — Kolozs- j Sarköz-UjIak: Balázsy György gyógysz.
vartt (Erdély): Wolf János gysz., Engel -S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede; Fehérvár : Say Kezsó gyógysz., Vimmer
gyógysz., - Mezft-Berény: Nárczisz János• Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gyógysz., — Mooron : Ketter Ignácz, Ganzig gysz.,— Szolnok: Horánszky Istv. gyógysz.
Fülöp, A. Haan, —Miskolczon: Dr. Szabói — Szerdahely : Ehrenreiter, — Tabon
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz.jKrebs Vilmos gvó<?ysz.. - Tatában: Szett
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorfer Antalgyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
József, — JWo^ony : Tróján József gysz., — I Temesvár: Babusnik Ágost, — Vacz: Bo-
M.-Ovár: Sziklay Antal gyógysz., — IV.- dendorfer József, Versetz : Blum József,—
BányaH: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs- j Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

SchiiiidtKianer Antal,
1661 (8 12) gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

Marhabetegségek s marhavész ellen,
mely a f<rró nyári időben a szarvasmarha, sertés s a lovak közt a legnagyobb mér-
tékben dühöng, mint kitünö s biztos óvszer az ugynevezett

koriicuburgi inarhapor
használtatik ? engedményezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, 8 kir. szász
országok kormányai által, kitüntetve a londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel
s ó felsége az ango! királyné s ó felsége a porosz király udvari istállóiban sikerdús
használata által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTKN Torok Jozsef gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Ülatz J., Rakodczay A. — Budán: az udvari
g.YÓKVKzertárban. — Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger. — Abony :
Lukács A. - Brassóbnn: Heszheimer és társa, GyertyáníTy és fiai. — IM.-Becs-
kerek: Kedelkovics. — Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán: Brau-
müller. — Déva: Lengye. — D.-Főld\ár: Nadhara P — Eperjesen: Zeembery J.
— E-zéken: Deszáthy J. — Esztergomban: Bierbrauer C. J- — Egerben:
Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozs-
várii : Wolf. — Komaromban : Belioni A., Z;egler és fia. — Kőszeg . Bründl J.
— Mohácson: Kögl, Altmann. — Nagyváradon: Janky A. - Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyiregyliáza : Heich és Pawlavits. — Pancsován:
Rauschan és fiai és Gráf. — Pnks: Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hacken-
berger testv ,Waritsek,Kovács J -- Rozsnyón: Posch J. - Sopronban: Pachofer
I.-., - Müller P, Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P. —
Szegeden: Aigner. — Selnieczeu; üimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest
J. 13. — Szolnokon : Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temcsvártt:
Maxer és Sailer A., Bibusmk. — Trencxénben : Kulka és Weisz, — Váczon :

d l l l t F b J
Maxer és Sailer A, n c n b e n : Kuka é ,
Bodendorfer. — Várnádon : llalter F. és Koterba. — Veszprémben: Lang J.
Tuszkau M. — Verőcze : B^s J. K - 7M\i.-. Steyrcr A. 16i2 (6 - 6

és!

Még soha nem történt végeladás | | |
oly szokatlan ölcsó áron, mely a t. cz. közönségnek oly rendkivüli előnyt nyúj-
taná, mint most a jelen Pesti vásár tartama alalt, a ré(<i német színháztéren

1-sd sz. a , báró Sina-féle házban,

hol C 8 Ő (1 t Ö III C g b Ő 1 átvett

rnmbergi és hollandi vásznak
rumburgi asztalteritékek, torülközó-kendok, kanavásznak, 2000 tuczat vászon-és
batiz ísebkendó, 22,000 db. a legszebb rumburgi vászon nöi- és férfiingek, melyek
kitünö minőségük és olcsóságuk végett híresek.

E ^ Az érték fele árán " ^ 8
a vásznak valódisága és teljes rőfmérték jótállása mellett eladatni fognak.

igV A vásznak ára: "VI
1 vég 35 röfös csínozatlan kreaszvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.

1 vég 80 röfös kézi fonatvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 vég 30 rófós kitünö kreaszvászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft. 50 kr.

1 vég 30 rőfös legjobbféle rumburgi vászon, becsár 25 fr.., most csak 13 ft.
1 vég 80 röfös kitünö rumburgi vászon férfiingekre, becsár 30—40 ft., most csak

15 - 20 ft.
1 vég 30 ríifös kanavászon ára most csak 8 ft. 50 kr.

1 leped<5 varrás nélkül 8 rőf hosszu, 2 röf széles, valódi rumburgi vászonból, ára
most cs ik 3 ft.

1 vég 38 rőfös hollandi crérna-vászon, becsár 28 ft, most csak 14 ft.
1 tég 88 röfös rumburgi czérnavás2On, becsár 30-36 ft., most csak 15 — 18 ft.

1 vég 48 rófös valódi hollandi vászon, becsár 36 ft, most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi vászon, becsár 44—50 ft., most csak 22—25 ft

1 vég 50 rőfös különös jó és finom vászon, leg»lkaltnasb férfi-ingekre, beusár 60—
80 ft., most csak 30-40 ft.

1 vég 50-54 rőfös rumburgi vászon, legnehe?ebb kézifonat, ára most csak 20,
24, 28, 32, 36, 40, 50 ftig a legfinomabbak.

A zsebkendők ára:
1 tuczat középnagyságu fehér vászon zsebkendő 2 ft. 50 kr.—3 ft. 50 krig.
1 tuczat nagy rumburgi vászon zsebkendő 4, 5, 6 - 7 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat igen finom franczia batiz zsebkendő 4, 5,6, 7 —8 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat fehér damasz kávéskendő, ára most csak 2 ff- 5̂0 kr.—3 ftig.
1 rumburgi damasz asztalteriték 6 személyre ára most csak 4, 5, 6, 7—8 ftig a

legfinomabbak
1 rumburgi damass asztalteriték 12 személyre, ára most c-ak 9, 10, 12, 14 — 16 ftig-1

a legfinomabbak.
1 tuczat damasz törülköző- vagy asztalkendő ára most csak 5, 6, 7 — 8 ftig a leg-

finomabbak.
1 tuczat jóféle konyhakeodó ára 2 ft. 50 kr.

Férfi- és női-ingek ára:
A legszebb szines férfiingek darabszámra, 2 ft—2 ft. 50 kr. a legfinomabbak.
Szines franczia batiz-ingek, a legszebbek s legfinomabbak ára most csak 3 ft.

Férfiingek, legjobb szabásuak, a legkitünőbb rumburgi vagy hollandi vászonból,
darabja 2, 3, 4-5 forintig a legfinomabbak.darabja z, a, 4-0 torintig a leganomabt

Férfigatyák igen tartós vászonból, félmagyar 1 ft. 60 kr., magyaros 1 ft. 80 kr.
1 db. férfigatya ára a legnehezebbféle rumburgi vászonból, most esak 2 ft.

Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, simák 1 ft. 60 kr., hurok varrattal
2 ft., hímzettek 3 ft. 5) kr, 4 - 5 ftig a legfinomabbak.

Legszebb női corsettek, 2 ft. 50 kr., 3, 4, 5 ftig a legfinomabbak.
A. legszebb gyapjú ágyteritők darabja most csak 5 ft.

Valódi franczia cachemir asztalterítők legszebb szinvegyül et nyomattal, ára most
csík 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

Valódi franczia cachemir ágy teritők, a legszebb szinvegyület nyomattal 1 db. ára
most csak 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.

Vidéki megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett,
leglelkiismeretesben teljesittetnek.

A levelek ekép caímzendók: 1701 (5-6)
METII 8., a régi német színháztéren 1. sz. a. Pesten.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy <*. kir. kizár. szab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é-
Valódi minőségben kapható:

PESTEK: Török Jóisef gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.
továbbá:

~Becskerek:Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J
JiiKsenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolostvartt: Wolf J.

lyben: Scherz Fúlöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-
rasdnn: Haller D. F., — Veroczen : Bész J. K. uraknál. 1644 (17 -17)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

35-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, szeptember 2-án 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együt t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre C ft, Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vnsnruapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál lOkrU;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonáhaii: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatas után 30 njkr.

Mult hó hetedikén Miskolcz város refor-
mátus közönségének örvendetes ünnepnapja
volt. A tiszáninneni egyházkerület superin-
tendens! állomását, mely a boldog emléke-
zetű Zsarnay Lajos halála által megürült, e
napon töltötték be. A szivből eredt gyász,
mely átalában az egyházkerületet, de külö-
nösen Miskolcz ref. lakosságát előbbi egy-
házfejének halála által érte, az által nyert
leginkább könnyebbülést és vigaszt, hogy
az elhunyt helyére oly férfit emeltek, ki
egészen hivatva van, hogy nagy érdemü
elődjét kipótolja.

E férfi Kun Bertalan, az
egyházi pálya egyik kitünö el-
metehetségü és jellemű tagja, ki-
nek arczképét im itt nyújtjuk ol-
vasóinknak.

Nemcsak azon széleskörü te-
hetségek érdemlik meg a nyil-
vános elismerés tiszteletadóját,
kik egy országot töltenek be ne-
vök és hirök varázsával, hanem
azok is, kik a polgári pályák
különböző ágaiban teljesen be
töltik rendeltetésöket s hasznos
működésük által valamely fon-
tos ügynek kitünő támaszaivá ,
lesznek. ^

Kun Bertalan, ki érdemei ' o ; "
folytán elérte a legmagasb ál-
lást, melyet protestáns pap ná-
lunk elérhet, a legjelesebb ma-
gyar lelkészek egyike. Tudomá-
nyosan képzett elme, jeles egy-
házi szónok, kinek hangjából a
meggyőződés és igazság ereje
beszél, felvilágosodott fő, lelkiis-
meretes, éber tisztviselő, nemesen
érző emberbarát, buzgó a köz-
ügyekben és igazságszerető min-
den dolgában. Oly vonások, me-
lyek a férfi-jellem legszebb ékes-
ségei.

A tudományok iránti vonza-
lom és a nevelés körül korán
tanusitott buzgósága már ifjúkorában remé-
nyeket költöttek jövője iránt. S e remények
valósultak.

Borsodmegye Felső-Ny arád falujában
született ő, 1817. január 21-kén, birtokos
nemes szüléktől, kik közöi az édesanya most
1 8 él. Legelső tanulmányait szülőhelyének

Kun Bertalan, superintendens.
elemi iskolájában kezdte. Majd egy évig
Beregszászon, 1824 óta pedig a már akkor
is jó hirben álló miskolczi iskolában folytatá.
Ez utóbbi helyen mint bölcsészettanulót
köztanitóvá választották, mely állásának
annyira megfelelt, hogy közkivánságra még
egy évig kellett folytatnia a köztanitóságot,
mely rendesen csak egy évre szokott volt
terjedni. A már akkor is hires Pálóczy
László, mint segédgondnok, ez alkalommal
ünnepélyes megdicsérés által tüntette ki,
melyet tovább is megérdemelni volt fő-
törekvése.

KUN BERTALAN.

1836-ban a sárospataki anyaiskolába
ment s ott három évig tanulá a hittudomá-
nyokat; majd Iglón (az akkori lelkész, ké-
sőbb superintendens Pákh Mihály házánál)
töltött félévet a német nyelv megtanulása
végett. Később nevelő lett Krasznik-Vajda
helységében, Szentimrey Gábor kir. tanácsos

házánál. Ez állásában egy szomszéd helység
lelkes elöljárói megismervén és megszeret-
vén öt: meghívták papjoknak. A papi vizsgát
szép sikerrel letéve, ez állomást 1842-ben,
24 éves korában foglalta el. Azonban foly-
tonosan tanulni, haladni vágyván, már a
második évben sorba látogatta a bécsi hit-
tani intézetet, a lipcsei, hálái és berlini
egyetemeket, honnan 1844-ben gazdag ta-
pasztalásokkal tért haza. Még abban az
évben meg is házasodott, nőül vevén egy
elökelő birtokos család leányát, Szúnyoghy
Máriát. Azóta a családi életnek is folyvást

oly példás disze, mint egyházi
pályájának.

Az abauji egyházmegye 1845-
ben aljegyzővé, a miskolczi egy-
házközség pedig 1849-ben lelké-
szévé választotta. Ez utóbbi ál-
lomását — melyet, valamint a
reá bizott kerületi dékáni hiva-
talt is, mind e mai napig viseli
— csak 1850 tavaszán foglal-
hatta el.

1857-ben egyházker. aljegy-
zővé, 1860-ban pedig a sárospa-
taki főiskola háromszázados ün-
nepe alkalmával főjegyzővé vá-
lasztották Átalában kitünő, eré-
lyes tolla mindenütt közelisme-
résben részesült. Már az emlé-
kezetes pátens tárgyában tar-
tott egyházkerületi gyülésben is
(1859.) ő reá bizták a jegyző-
könyv szerkesztését, s ő e biza-
lomnak jelesül megfelelt.

Igy fokról fokra haladva, a
mult hóban érte el a legmagasb
kitüntetést, melyet soraink kez-
detén emlitettünk.

E díszes hivatalába a három
nappal ezelőtt, aug. 30-án tartott
egyházkerületi gyülésben volt
ünnepélyesen beavatandó.

A szószéken és tollával egy-
iránt kitünő sikerrel szolgálván

egyházát, egyszersmind a protestáns egy-
házi irodalomban is jó hangzásu nevet
szerzett magának. — Már külföldön jár-
tában adott ki egy röpiratot, mely Lipcsé-
ben került ki a sajtd alól ily czimmel:
„Viszhangok a vegyes házasságok ügyében-
1844." Az akkoriban Török Pál és Széká<§


