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14 nap alatt pénz!

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

hoz ezimzett 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 kivan, az gvorsan használja fel a jelen
a'kalmat, és küldje, be okmányait niialebb (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 leghíresebb s legelterjedtebb külföld
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi — E víznek
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melyne
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szerekne
közöniéges használatát minélinkabb elősegítsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elé:
hetni.hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, 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 sot 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
Peutsch Móricz, — Bonjiia-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 Ferenoz 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.. — Csiuon: Jezo-jzsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká
vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebel roly, - Pécsen: Kisági.és Simon, — Papán
Nándor,— Debréozen: Geréby és Hantiig,jTsoheppen Eduárd, — PESTEN: Jezovic;
— Efter: Veszelyi János gyógysz., — Esz-: Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeistei
terK»»m: Brui.uer J.,— Eiueainger János, Frigyes, Vághy Lajos, EdeskuthyL , Tűnne
Eszékrn: Eissner ésSchwarz, — B.-Fiircd:, János, Prückler Ignácz, Moriín János, Lu
Eliér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory' kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — tíyör : Kiiutz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., —
gyógysz., Le.nner Ferencz, Micheller Antal,| Pétervárad: Láng Mátyás, — ItzeszoW
Piettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert, (Galiczia) : Sehaitter 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., — iHziksaón: Aichman József gyógysz., —
Kis-Varda: 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 Frrenoz
gyógysz., — Mooron : Ketter Ignáez, Ganzig gysz.,— Szolnok: Horánszkylstv. gyógysz.
Fülöp, A. Háán, — 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, — JMo^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 úgynevezett

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 József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, llalhauer 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. — IV.-Becs-
kerek: Kedelkovics. — Debrcezenben: 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:
Feszelhoíer és Ilosenberg. — Nyiregyliáza : Heich és Pawlavits. — Pantsován:
Rauschan és fiai és Gráf. — Pnks: Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hacken-
berger testv ,Waritsek,Kovács J — Rozsnyón: PóschJ. - Sopronban: Pachofer
I.-., - Miiller P, Mezey A. — SzékesfeheVvartt: Legmann A. L., Kovács P. —
Szegeden: Aigner. — Selnieczeu; üimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest
J. B. — 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. — Varasdon : llalter F. és Koterba. — Veszprémben: Láng J.
Tuszkau M. — Verócze : Bé^- J. K - 7M\i.-. Steyrcr A. 16i2 (6 - 6

ésl
- 6)

Még soha nem történt végeladás | | |
oly szokatlan olcsó áron, mely a t. ez. közönségnek oly rendkívüli előnyt nyúj-
taná, mint most a jelen Pesti vásár tartama alalt, a régi német színháztéren

1-sd sz. a , báró Sina-féle házban,

hol c s ő d t ö m e g b ő l átvett

rnmbergi és hollandi vásznak
rumburgi asztalteritékek, torülközó-kendrtk, 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 rőfinérték jótállása mellett eladatni fognak.

igV A vásznak ára: ~Vf
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 ff., 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 lepedó varrás nélkül 8 rőf hosszú, 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 á r a :
1 tuczat középnagyságú 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 ftigl
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 színes férfiingek darabszámra, 2 ft—2 ft. 50 kr. a legfinomabbak.
Színes franczia batiz-ingek, a legszebbek s legfinomabbak ára most csak 3 ft.

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

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 szinvegyület nyomattal, ára most
csík 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

Valódi franciia 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 czímzendók: 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 urnái, király-uteza 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: Franké A. Va-
rasdnn: Halter D. F., — Verocxen : 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.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre C ft, Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vnsnruapi lijság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál l O k r U ;
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 ujkr.

Mult hó hetedikén Miskolcz város refor-
mátus közönségének örvendetes ünnepnapja
volt. A tiszáninneni egyházkerület superin-
tendensi állomását, mely a boldog emléke-
zetű Zsarnay Lajos halála által megürült, e
napon töltötték be. A szívből 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 jellemü tagja, ki-
nek arczképét im itt nyújtjuk ol-
vasóinknak.

Nemcsak azon széleskörű 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 kitűnő 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
tanúsított 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 miskolezi 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 Palóczy
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
előkelő birtokos család leányát, Szúnyoghy
Máriát. Azóta a családi életnek is folyvást

oly példás dísze, mint egyházi
pályájának.

Az abauji egyházmegye 1845-
ben aljegyzővé, a miskolezi 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 kitűnő, eré-
lyes tolla mindenütt közelisme-
résben részesült. Már az emlé-
kezetes pátens tárgyában tar-
tott egyházkerületi gyűlésben is
(1859.) ő reá bizták a jegyző-
könyv szerkesztését, s ő e biza-
lomnak jelesül megfelelt.

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

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

A szószéken és tollával egy-
iránt kitűnő sikerrel szolgálván

egyházát, egyszersmind a protestáns egy-
házi irodalomban is jó hangzású 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<§
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József által szerkesztett ,,Prot. Egyházi és
Iskolai Lap"-nak is egyik legszorgalmasb
dolgozótársa lett, egyházjogi s liturgiát il-
lető fontos czikkeket irván. 1855-ben Mis-
kolczon „Egyházi szónoklattan" jelent meg
tőle. Alkalmi hit9zónoklatai közöl is több
látott napvilágot nyomtatásban, többi közt:
1842-diki beköszöntő beszéde: „A papi jel-
lem rajza"; az 1859-diki csati gyűlésen
papavatási szónoklata „Egyetemes papság"
czimmel; ugyanazon évben eralékbeszéd Ja-
kabfalvay András fölött, kihez öt mély hála
köté, miután fiatal pap korában e kitűnő
műveltségű magyar ur gazdag könyvtárá-
nak és elmés társalgásának igen sokat kö-
szönhetett; 1860-ban jelent meg a Széchenyi
fölötti gyászbeszéd: ,,Mi Örökíti s teszi ál-
dotta köztünk a nagy ember emlékezetét."
Mindezek igen kitűnő egyházi szónoklati
példányok, melyek az ő erélyes kifejező elő-
adása nélkül is valódi értékkel birnak.

A tiszáninneni ref. egyházkerületnek
mindenesetre oka van örvendeni azon, hogy
ily érdemes, buzgó, jeles tehetségű és még
•az életkor munkabíró delén álló férfit ru-
házhatott föl a fénytelenségében magasztos
főpásztori tisztséggel. (V.)
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Szüleim levele.
Az volt ám a sürgés-forgás,
Ilyen nálok ritkán támad;
Mintha látnám örömében,
Mintha látnám jó anyámat.

E levelet hogy megírják,
Ünnep volt a kicsi házba';
Melegétől jó szivének
Anyám arcza ugy sugárza!

Penész vette meg a tintát,
A tollat meg régi rozsda, —
Nem csuda, mert rég vetett már
Egy-két betűt papirosra.

Meg is látszott jó atyámon,
Hogy neki nem rendes dolga:
Azt a rezes okulárét
Majd jobbra, majd balra tolta.

Levelet ir „a fiúnak,"
Hogy szeretik, im, itt lássa,
És ha roszul folyna sorsa,
Ez legyen vigasztalása.

Hogy ne legyen semmi lárma,
öcsém kiült az ajtóba,
Ha bement is, lábujjhegyen
Tekintett be hébehóba.

Ott benn pedig nagy lassacskán
Elkészült az ákombákom, —
Anyám könyje hullott raja,
Egy-két betűn most is látom.

„Mit csinál most? mért nem ir már?
Mikor jön meg? kérdd meg tőle!
Mikor várjuk? azt a perczet,
Azt tudassa jó előre!"

— Áldott asszony! bár nem irja,
Hogy mért kérdi, mégis értem:
Ha megjövök: tyúkot, csirkét,
Mindent kész leölni értem. —

Anyám győzte biztatással,
Atyám irni meg nem unta,
Bár ez néki — mért tagadnám? —
Nem valami könnyű munka.

Kézről-kézre jár az irás :
Mi maradt H, hiba hol van?
Nézegetik órahosszat,
Ha megírva bármi jól van.

Rosz benne a grammatika,
A betűje egymásra dől,
Mégis mennyi vigasztalást
Meríthetek levelükből!

Dobó László.
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Petőfi jellemrajzához.
Gyulai Páltól.

Néhány évvel ezelőtt jelent meg „Petőfi
életrajza" Zilahy Károlytól, s azon kegye-
letnél fogva, melylyel a nemzet kedvencz
költője s rövid, de eseménydús pályája iránt
viseltetik, nem volt csoda, ha e munka, vi-
szonyainkhoz mérve, nagyobb elterjedést
nyert. Zilahy munkájának egyes hiányai,
különösen iránya és szelleme ellenében már
akkor emelkedtek egyes hangok, de az érde-
kes tárgyat tüzetesebben bonczkés alá még
eddig senki nem vette.

Nem régiben megjelentek Zilahy Károly
hátrahagyott összes müvei s ez alkalmul
szolgált a kritikának, Zilahy ama legelter-
jedtebb müvéről is megemlékezni. Gyulai
Pál, a Vörösmarty jeles életrajzának irója s
átalában leghivatottabb, itészi szigorral s
lelkiismeretességgel eljáró Íróink egyike,
vette magának azt a fáradságot, hogy Zilahy
müveiről átalában, de különösen az azok
között legterjedelmesebb s tán leginkább
ismert Petőfi-féle életrajzról őszintén el-
mondja véleményét s a hol kell és szüksé-
ges, részint a hibás adatokat kiigazítsa, ré-
szint s leginkább pedig, hogy nagy költőnk
jellemrajzának ferde vonásait hivebb és iga-
zabb ecsettel helyreállítsa.

Gyulai ezen terjedelmesebb dolgozata a
Csengery által szerkesztett jeles folyóira-
tunk, a ,,Budapesti Szemle" e napokban
megjelent legújabb füzetében foglaltatik, a
honnan mi, a szerző beleegyezésével, a
Petőfire vonatkozó részt egész kiterjedésé-
ben közöljük. Azon reményben teszszük ezt,
hogy olvasóink e dolgozat közérdekűségé-
ről szintén meg lesznek győződve s velünk
együtt elismeréssel fogják fogadni Gyulai
Pál gondos utánjárását s igazságos vád-
iratát.

Zilahy, Petőfi jellemrajza helyett — irja Gyulai
— bizonyos tekintetben torzképét festi. Csodálko-
zunk, hogy ha más nem, legalább Petőfi barátai,
kik részint szerkesztők, részint hirlapok dolgozó-
társai, nem szólaltak föl ez életrajz ellen. Igaz,
Zilahynak nem rosz indulat vezette tollat, sőt el-
lenkezőleg, Petőfi leglelkesültebb tisztelői közé
tartozik. Majdnem imádja s elragadtatása némi
szolgaias érzelemmé fajul, midőn könyve mottó-
jául Ariosto e sorát teszi: „E könyv urunknak
lesz szentelve." De mit ér a lelkesülés, ha a di-
csőitett költő hóbortos alakkint tűnik föl, kit se
mint embert, se mint költőt nem érthetünk? E tiz
ívre terjedő könyv csak adatgyűjtemény s egyéb
í-emmi. Zilahy jól-roszul, kritikával és kritika
nélkül összeszedett mindent, mit Petőfiről olvasott
és hallott, de nem vizsgálta a tények lélektani in-
dokait és benső kapcsolatát. Nem lévén vezéresz-
méi, nem tudja csoportosítani az eseményeket. Pe
tőfinek csak külső élete tárul fel előttünk s a mel-
lékdolgok, apróságok, esetlegességek, mint gyom
a virágot, betemetik mindazt, a mi fő és lényeges.
Innen van aztán, hogy a könyv egészen más be-
nyomást tesz az olvasóra, mint a minőt a szerző
czéloz. Egyaránt hiányzik belőle a philosoph szel-
leme s a művész alakító ereje, sőt a nyelv gondos-
sága, a styl szépsége is, melyre Zilahy másutt
észrevehető törekvést tanusit. Itt csak ujdonság-
irói, tudósítói előadással találkozunk, mely a tör-
ténetirás alantibb színvonalára sem emelkedik.

Zilahy Petőfit csak mint embert igyekszik
rajzolni s egészen mellőzi a költőt; élete minden
apróságaira kiterjeszkedik, de szelleme legna-
gyobb vonásait nem tárja élőnkbe. Ez a könyv egyik
legnagyobb hibája. Az életrajz is történetírás, nem
krónika, s épen ugy megkívánja a történelmi kri-
tika a phisophiai vizsgálódás és művészi alakitás
vegyületét, mint akármely más történelmi mű. E
nélkül csak adatgyűjtemény, mely se ianulságot,
se gyönyört nem nyújt az olvasónak. Ugyan mit
tanulhatni oly életrajzból, mely mindarról hall-
gat, a mi az irót irodalomtörténeti személylyé
emeli s érdemessé teszi arra, hogy megírják ter-
jedelmes életrajzát? Hogyan gyönyörködhetnénk
oly életrajzban, mely sokat emlegeti a költő nagy-
ságát, de a nagyság plasztikai arányai sehol sem

emelkednek fel előttünk, és szobor helyett csak
kődarabokat találunk a költő sirján?

Zilahy sok mindent elmond Petőfiről, még
azt is, hányszor volt ittas, azt is, hogy 1849 ben
kinek a lovain ment Székely-Keresztúrról Bem
főhadiszállására, de költői alakját egy pillanatra
sem tünteti föl. Hűaégesen feljegyzi, hogy ez meg
amaz munkáját mikor irta vagy adta ki, magáról
a munkáról csak egy pár sort ir, ezt is csak néha,
a legtöbbször hibásan. Például, hogy a „Borozó"
czimü költeményen, mely Petőfi első nyomtatott
műve, más szin és hang ömlik el, mint a mi ed-
dig lantos-költészetünkben divatozott, hogy „Le-
vél szinész barátomhoz" czimü költeménye oly
pont költészetében, mely nézlet- módját, de főleg
páratlan eredetieégü kedélyét leginkább hordja
magán, hogy „Hóhér kötele" czimű regényének
nyelve példányszerü, s „Tigris és Hiéna" drámáját
gyors cselekvény, érdekes menet, eleven festés
és nyelv jellemzik, s mégis drámai becse alig van.
Ily töredékes és félszeg megjegyzésekkel jellemzi
Zilahy Petőfit mint költőt, kinek költészete oly
szoros kapcsolatban van életével. Ide járul még,
hogy a kor társadalmi és politikai viszonyait
még csak nem is érinti, holott Petőfi költészete
épen oly hű kifejezése korának, mint saját éle-
tének.

Zilahy könyvének e tekintetben egészen el-
hibázott tervét azzal akarta jóvá tenni, hogy be-
vezetéskép „Petőfi álláspontja" czim alatt Petőfi
költészetéről összeirt néhány lapot, melyek cice-
róval szedve sem tesznek egy félívecskét, s me-
lyekben, a mint maga megvallja, meg sem kísérli
Petőfi költői nagyságának jellemzését. Egy pár
töredékes eszmét mond el Petőfi álláspontjáról,
melyeket előtte mások sokkal jobban elmondot-
tak. Feltűnő, hogy Petőfit nem mint dalköltőt s
a specifikus magyar dal megalkotóját emeli ki, a
mi költészetének legerősb oldala, hanem csak
átalában mint lyrikust. Az egész vázlatban kevés
szabatosan jellemző vonás van, de annál több a
tulság. Zilahy csak Petőfit ismeri el a magyar
költészet voltaképi képviselőjének s azt hiszi,
hogy ha valamit mutatni akarunk a külföldnek,
egyedül csak vele állhatunk elő. Shakspeare bi-
zonyára sokkal nagyobb költő Petőfinél, de lef-
rajongóbb imádójának sem jut eszébe az, hogy az
angol költészet egyedüli képviselőjének nevezze.
Azonban ha e vázlatban Petőfi sikerült jellemraj-
zát irja vüla is meg Zilahy, m»g sem teszi jóvá
könyvének hibás kompoaitióját. Életrajzban a jel-
lemrajznak szerves résznek kell lenni, egyiknek a
másikba olvadni, s egymást táplálva együtt fej-
leni egy egészszé.

A könyv másik hibája még ennél is nagyobb.
Petőfinek mint embernek rajza teljességgel nem
sikerült. Nemcsak művészietlen, hanem nagy
részt érthetlen is. Épen ugy nincs benne művészi
alakitás, elevenség, mint bensőbe ható törekvés,
lélektani következetesség. Zilahy csak külsőleg
fűzi össze az adatokat, nem beneőleg is, s ez ada-
tok közt sok az aprólékos, mellékes, s a lényeges
aránylag csekély. Kedveli, halmozza a felötlő, bi-
zarr, adomaszerü vonásokat, de nem tudja kap-
csolatba hozni a jellem belső mivoltával, s el-el-
torzitja a költő nemes alakját. Nem értjük, hogy
e csavargó, hóbortos, goromba ifjú kebeléből ho-
gyan fakadhatott annyi költészet? Megdöbbenve
kérdezzük : ez-e Petőfi? hisz gyöngeségei az esz-
telenségig emelkednek, veszélyei a kiállhatatlan-
ságig, és sehol vagy csak sejtetve oly tulajdona,
mely részvétünket lebilincselhetné. Zilahy épen
oly kevéssé tud iránta érdeket gerjeszteni, mint
beszélyeiben fószemélyei iránt. Ez életrajz épen
oly viszatetszést szül, mint beszélyei; amint azok-
ból, ugy ebből is hiányzik az idealismus, s a di-
csőítő phrasisok nem takarhatják el kedélye ri-
degségét. De legfeltűnőbb az, hogy nem lévén
kulcsa Petőfi jelleméhez, csak a felületen marad,
vagy lélektani absurdumokba téved, mi nem en-
gedi feltűnni Petőfi valódi fény és árnyoldalait.

Mindezt már Petőfi gyermeksége rajzán
észreyehetni. Zilahy híven leirja, hogy Petőfi
szülői honnan származtak, hány földjök volt, de
hogy mily jellemüek voltak s mily befolyást gya-
koroltak fiókra, arról hallgat; pedig az atya szi-
gora, ugy látszik, befolyt a fiu daczos természete
kifejtésére, s leginkább az anya gyöngéd érzése
nem engedte elvadulni érzéseit. Több mint való-
színű, hogy a dacz és gyöngédség vegyülete, a
sziv nemessége bizonyos nyerseségbe olvadva, mi
Petőfi jellemének egyik alkatrésze s mit zivataros
ifjúsága még inkább kifejtett, már a szülői háznál
veszi kezdetét. Hogy a hely, hol született, a csa-
ládi körülmények, melyek közt felnőtt, a hányt-
vetett élet, melybe korán belé sodródott, mennyi-

ben hafottak költészetére, szintén mellőzi Zilahy.
Ö Petőfi népies irányát Csokonai- és Gvadányi-
nak tulajdonúja, kik már selmeczi tanuló korában
kedvencz költői vo.tak. Szeberényi, kitől Zilahy
a selmeczi adatokat veszi, se Csokonait, se Gva
dányit nem emliti, csak Vörösmartyt, de valószinü,
hogy Petőfi amazokat is már korán ismerte,
azonban nagy tévedés hatásukból magyarázni ki
Petőfi népies irányát. A magyar irodalomban
már Petőfi föllépte előtt megindult a népies irány
fejlődése. Mihelyt költészetünk kibontakozott a
klassicismus békóiból, a nemzeti irány már haj-
lott a népieshez, hogy erősödést és eredetiséget
merítsen belóle. Kimutathatni ezt már az Auro-
rakör törekvéseiben, kivált a Vöröemartyéban;
később a népköltészet mind élénkebb figyelem
tárgya Ion, s megindult a magyar népkölté»zi
gyűjtemény. A nemzetiség fejlődése, a politikai
életben felküzdő demokratiai irány mind elősegí-
tették költészetünknek nemzetiesbbé válását.
Petőfi pályáját mintegy egyengették az irodalmi
és politikai viszonyok. Nem Csokonai, ki csak
kivételkép ereszkedett le a néphez, nem Gva-
dányi, kinek nem volt ízlése, keltették föl Petőfi
népies irányát, hanem az irodalmi és politikai
viszonyok összes hatása és saját egyéni körülmé-
nyei. Az alföldön született; Kis-Kunságon töl-
tötte gyermekségét, a nép közt nőtt fel, sokat
hányódott, megfordult Magyarország majd min-
den vidékén, sokat érintkezett a néppel. Gyer-
meksége és ifjúsága benyomásai, emlékei, kaland-
jai, hajlamai, szenvedései mintegy a magyar nép-
szellem képviselőjévé avatták föl. Ha grófnak
születik, ha a fensőbb körökben nő fel, bizonyára
inkább válik belőle magyar Byron, mint magyar
Burns.

Zilahy, Petőfi iskolai életét is hibásan ítéli
meg. „A mit Petőfi iskolai hanyagsága felől
költői szeszélyében összedalolt vagy csevegett —
ugy mond Zilahy — az nem egyéb kedélyes
mesénél." Az igaz, hogy Petőfi a maga iskolai
életét költeményeiben a humor kedveért néha a
valónál élesben rajzolja, — nem való például,
hogy az iskolából kiutasitották, ellenkezőleg
maga szokott meg, — de hogy szorgalmas, rendes
tanuló-ldtt volna, azt épen nem mondhatni.
Egyébiránt Zilahynak különböztetni kellett volna.
Petőfi iskolai pályájáról 1838-ig kevés adatunk
van. Ugy látszik, sgész tizenötéves koráig, mikor
a selmeczi iskolába került, gondos f€lügyelet
alatt volt, szorgalmasan 1 anult s ekkor vetette
meg miveitségi alapját, bár tanítói szigora néha
daczra ingerelte. Ezt nem emeli ki Zilahy, hanem
jónak látja a mellett kardoskodni, hogy Petőfi
mily szorgalmas tanuló volt, tanárai mily szűk-
fejű, lelkiismeretlen és igazságtalan emberek vol-
tak. Hogy Selmeczen Petőfi épen nem volt szor-
galmas tanuló s az iskolai törvényeket többször
megsértette, kitetszik Szeberényiből, ki Petőfi
ez évét körülményesen leirja. De Szeberényi
menti is Petőfit; azt mondja, hogy a tanároknak
ugyan nem tanult, de buzgó tagja volt a képző
társaságnak éa szorgalmasan olvasta a magyar
költői és történelmi munkákat. Mindezt nincs
okunk kétségbe vonni, bizonyos tekintetben a
tanárokat is hibáztathatni, de mindent csak az ő
nyakukba róni, s Petőfit minden alól fölmenteni,
a mint Zilahy teszi, épen ugy ellenkezik az ada-
tokkal, mint Petőfi fejlődése lélektani folya-
mával.

Petőfi, távol szülőitől, minden gondosb fel-
ügyelet nélkül, szülői megrongált pénzviszonyai
miatt régibb állapotjához képest szükséget is
szenvedve, már megkezdi küzdelmét az élettel.
Szilaj természete, függetlenségre vágyó lelke
nem fér meg az iskola korlátai közt. A szinészet
iránti hajlam korán fölébred benne; homályos
érzelmek, vágyak zsibongják körül. A lángész
öntudatlan sejtelmet kínozzák, daczos ingerlé-
kenysége, könnyelmű szeszélyei összeütközésbe
hozzák az iskolai és családi viszonyokkal. Ha-
nyagsága tanárai boszuságát kelti föl, gazdájának
túlzott panasza atyja szigorát, ki leveszi róla
kezét. Az elkeseredett, de hajlani nem akaró if-
joncz a világba indul, egyik csínyből a másikba
sodródik, az iskolai életbe többé nem tud bele
zökkenni, most katona, majd tanuló, aztán szi-
nész, megint tanuló s ismét színész. A nyomorban
sem veszti el életkedvét, sikertelen küzdelmei
közt is fentartja önbizalma, erkölcsi tévedéseiben
is megőrzi hitét az erkölcsben, hányódásai köze-
pett is olvas, ir, de legtöbbet tanul az életből.
íme Zilahy jó igyekezetü tanulója, kinek hanyag-
sága nem egyéb mesénél. Zilahy mindamellett
con amore beszéli el az ifjonca Petőfi vásott csí-
nyeit, hogy szerzett pénzt az útra a katholikus
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papoktól, hogy szedte reá atyját, mily kóbor
életet élt Pesten. Mindezt Zilahy helyesnek, de-
rék dolognak látszik találni, kiszínezve adja elő,
de azt csak érinti, hogy mily lelki és erkölcsi
erővel emelkedik ki Petőfi ifjúsága és csavargó
élete tévedéseiből, megtalálja pályáját, mily szor-
galmat és munkásságot fejt ki, mint kiséri foly-
vást anyja képe s mily szeretettel fordul szülői-
hez, hogy végnapjaikban gyámoluk legyen. Nem-
csak itt, hanem másutt is hibája az életrajznak,
hogy az ilyesmiket csak mint száraz adatokat
adja elő, de mindazt, a mi felötlő, bizarr, kiszí-
nezve irja le. Amazokon átsiklik az olvasó, eme-
zek megmaradnak emlékében s a jellem körvona-
lai akaratlan is elferdülnek.

(Vége k6v«tk.)

A budai vinczellér- és kertészképezde.
Mire taníttassuk gyermekeinket kisebb föld-

birtok mellett?
Ez ama fontos kérdés, mely minden jóravaló

szülőnek majdnem mindennapi gondjai közt he-
lyet foglal.

Nem értem egyébiránt itt azon szerencse
fiait a szülők közt, kiket jó sorsuk a földi javak
bőségével megáldott, hanem azon számtalanokat,
kik szintúgy szivükön hordván gyermekeik jövő-
jét, mégis sorauk szerénységével küzdve, gondok
közt kénytelenek keresni mindennapi kenyerüket.
— Ámde lássuk, vájjon ezen keserű szülői gon-
dok kutforrása sorsunk kérlelhetlen mostohasá-
gában fekszik-e, vagy talán csak minmagunk
elfogultságában keresendő?

Ha valamely angol családot féltuczat mag-
zattal megtalálta áldani az Isten, kevésbbé
szállja meg aggodalom a bő házassági áldás jö-
vendőjének biztositásárc-1 a boldog házaspárt,
ellenben mily nagy már az aggodalom, ha magyar
embernek 2—3 fia születik. S vájjon miért?

Azért, mert az angol apa rátanitja gyerme-
keit a takarékosságra, és rátanittatja azokat, kerül-
jön az bármi nehéz áldozatjába is, jövendőbeli
életpályájukon mindazon képességekre s kellé-
kekre, melyek azoknak szükségesek és nélkiilöz-
hetlenek. Rendesen pedig azt éri el szülői leg-
szentebb kötelességének eme lelkiismeretes bevál-
tásával, hogy gyermekei választott pályájukon job-
bára boldogulnak, sőt rendesen még fel is gazda-
godnak.

A magyar ember előtt nincs ugyan elzárva
semmiféle pálya, és ha használni fogja a bol-
dogulás fentebbi titkait, a takarékosságot és az
illő képességek megszerzését, 6 neki sem fog hátat
fordítani a szerencse bármi pályán.

Ámde nemzetünk aránylag leginkább föld-
miveléssel foglalkozik és az emberi foglalkozások
e legnemesbikéhez is vonzódik leginkább.

Valamint pedig a kereskedő csak a takaré
koseág és a megkívánt szakértelmiség segítségé-
vel boldogulhat és viheti nagyra ügyét, ugy ér-
heti el leginkább a kisebb gazda is czélj át akkor,
ha ezen fentebbi két kellékkel birni fog.

Magyar szülők, tanítsátok rá tehát mindenek
előtt gyermekeiteket takarékosságra, és tanittas-
sátok "rá mindazon gyakorlati tudományokra,
melyekre szükségük van a kisebb gazdának, ha
szerényebb földbirtokon is becsületesen és gond-
nélkül el akar valamikor élni!

Ugyané nézetek szempontjából indult ki az
Orsz. Magyar Gazd. Egyesület, midőn most 7 éve
budai birtokán a vinczellér és kertészképezdét
életbe léptette, hozzája csatolván pár év előtt a
rendes pinczekezelés mesterségét is.

Aprócska magvakból keletkeztek az erdők
hatalmas tölgyei.

1850-ben keletkezett Rákos futó homokján
egy kis zöldelŐ s virító telep.

Annak is az ismert angol talizmán kellő al-
kalmazása biztositá létét és fennállhatását.

E telepen lőn elvetve az apró mag, melynek
csirájából a fentebbi képezde magát kinőtte.

A csira életrevalónak mutatta magát: faja
mindinkább növekedett.

Eleinte csak alig 6 — 8 tanitvány népesité az
intézetet, mely akkorában gyakorlati tantárgyul
csak a haszunkertészetet fogadta be, — pár év
múlván 24 —30-ra növekedett a tanitványok
száma: mi az intézet életrevalóságáról tanús-
kodott.

De a serdülő intézet ép ezen életrevalósága

gerjesztette az aggodalmakat alulirt alapítójában,
mint a ki emberi természetes múlandóságánál
fogva életrevaló művének a kívánt állandóságot
koránsem birta biztosítani.

Ennélfogva átment 1860-ban az intézet a
Magy. Gazd. Egyesület kezébe, hogy annak tar-
tós keblén nem csak állandóságát biztosítsa, ha-
nem folytonos és korszerű kifejlődését is elérhesse.

Ezen idő óta bevétetett a gyakorlati tantár-
gyak közé a terjedtebb szőlőmivelés, bor-chemia
és minta pinczekezelés, a nélkül, hogy az ifjak
befogadási feltételei, vagy azoknak tartási költ-
ségei felemeltettek volna.

A növendék most sem fizet többet, koszt,
lakás, fűtés, világítás éi mosatás fejében, mint
évenkínt átlagosan 84 ftot, de tartozik egyszers-
mind a kert, szőlő és pinczében a rendes mun-
kákban részt venni.

Teszi pedig ez áldozatot az Orsz. Magy.
Gazd. Egyesület azért, hogy a magyar birtoko-
soknak ügyes kertészeket, vinczelléreket és pin-
czemestereket képezzen, a kis birtokosok számára
pedig oly gazdákat neveltessen, kik a miveltebb '
külföld példájára takarékosság és a kívánt szak-
értelmiség segítségével kisebb birtokuk mellett is
tisztességesen megélhessenek, vagy mint a köz-
ségi kertek vezetői jövendőjöket biztosithassák.

Nagy birtokosok, vagy községek, kik ma-
guknak a kertészet, szőlőmivelés és pinczekezelés
terén 3 év alatt alkalmas embereket képeztetni
óhajtanak, — vagy kis birtokosok, kik fiaiknak e
téren jobb jövendőt készíteni szándékoznak s in-
tézetünk részletes programmját birni kívánnák,
szíveskedjenek bérmentes levelekben ily czim
alatt alulirthoz fordulni: „Dr. Entz Ferencznek,
az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, vinczellér- éa ker-
tészképezde igazgatójának Budán."

Dr. Entz Ferencz.

K^pek a pesti állatkertből. *) .
I. A bagolyvár.

Az állatkertben levő mesterséges várrom
önkénytelenül is a multa?: emlékeit költi fel a
szemlélőben.

Hány várrom koronázza hegyeink ormait.
Egykoron zászlók leugtek tornyaikon, dísz-

termeikben deli hölgyek és leventék mulatoztak;
ma már csak hirökből ismerjük őket, eltűntek,
mintha az összedülő falak maguk alá temették
volna s a vad borággal benőtt kormos romokat
varjuk, vércsék és baglyok vették birtokukba:

„Hogy rá ne szője háláját
Egy óriás pók — a feledés! — "

Büszke várurak helyett a madárvilág ily
csőcselékei!

Minő keserű gúny az emberi dicsőség- és ha-
talomvágyra!

Az elbizakodott várurak vakmerő kézzel az
idő kerekének küllőibe kapva, forgásában fenn-
tartani akarták és áldozatul estek, s régi fényük
romjait örökségképen az éj madarainak adta a
természet.

De mi nem a történész, sem a költő szemei-
vel tekintünk az állatkerti várromra, hanem a ter-
mészetbarát álláspontjából kiindulva ismertet-
jük azt.

Szerencsés gondolat volt e várrom épitése,
és szerencsés gondolat azon pontra helyezni, hol
az áll.

E helyről igen szép kilátás nyilik a kert
legdíszesebb részére. Közvetlen közelében yonul
el a vasút s az újkor szülötte, a tova robogó gőzt
mozdony, mintha gúnyosan fütyölne a multa-
képviselő romra. Ez oldalról a háttért a budai
hegyek festői csoportozata képezi.

Az, a ki először látogatja meg az állatkertet,
jól teszi, ha a majomháztól a Tárromhoz vezető
lombos fák által képezett sétányon megy oda, ez
oldalról nyújtván a rom a legszebb képet.

Maga az épület hat öl hosszú, két öl s öt láb
széles, öt öl magas toronynyal. Ablakmélyedésbe
vannak elhelyezve a baglyok, az ablakok alatti

*) A V. U. már a múlt évben közölte az aug. elején
megnyílt pesti állatkert tervrajzát s néhány héttel a meg-
nyitás előtt adtuk az egész kert berendezésének részletes
ismertetését. Hátra van, hogy most, « f T - ° y

nagy népszerűségre talált szép mnlatdhely egyes részeit
képekben is bemuttassuk olvasóinknak, h csélra szolgál
jelen első közleményünk. ozerh.

műi'
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üregekben házinyulak és borzok; alant a rom ta-
laját képező szirtfal barlangjai rókák- és farka-
soknak szolgálnak lakhelyül. Ez utóbbiak tartóz-
kodási helyét vas rácsizattal körülvett udvarok
futják körül.

E szerint itt egyesítve vannak négylábú és
szárnyas éji állataink.

Ott van a mindenki által ismert gonosz far-
kas, ott a ravaszság képviselője, a róka.s végre az
előítélet miatt elkárhoztatott baglyok, melyekről
oly sokat tud regélni a babonás nép s a melyeknek
életmódjukról oly keveset tudnak.

Az elfogulatlan természetbarátnak örülnie
kell, mikor az állatkerti szép bagoly-gyűjteményt
látja, mivel reményt nyújt, hogy ha az emberek
megismerkednek ez állatokkal, nem fogják oly
elkeseredetten üldözni. Ott van a nagy suholy
(füles bagoly), a kis fiilhö, a lángbagoly, a csuvik,
erdei és nádibagoly. Ez állatok — az egy nagy
suholyt kivéve, — mind megbecsülhetetlen szol-
gálatokat tesznek a mezei gazdának, mivel majd-
nem kizárólag kártékony mezei és erdei egerek-
kel táplálkoznak, mégis mindenütt a legelkesere-
dettebb üldöztetésnek vannak kitéve, annyira,
hogy falun alig találni caürkaput, melyen kifeszi-
tett bagoly ne adna tanúságot a felől, hogy föld-
miveseink legnagyobb része nem ismerve hazai
állataink életmódját, nem tudja, melyeket tart-
hat barátjainak, melyeket kell — mint el-
lenségeit — ül-
döznie.

Az állat-
kert gazdag ba-
goly-gyűjtemé-
nyével a tanul-

mányozásra
elég alkalmat
szolgáltat s a
ki állításunkat
kétségbe von-
ja, tegyen ma-
ga kísérletet:
dobjon, a nagy
euholy kivéte-
lével , bárme-
lyik bagoly elé
húst, holt ma-

darat vagy
egeret: s ta-
pasztalni fogja,
hogy tiz kísér-
let körül ki-
lencznél a bag-
lyok az egerek

után fognak
előbb kapni.

Mint emii-
tettük, e maga-
sabban fekvő
pontról nyílik a
legszebb kilá-
tás az állatkert
összes terüle-
tére.

L.

Persa rabszolga a turkomáuok _̂
között.

A vaUásbeli fanatizmusnak és barbár szoká-
soknak egyik kiáltó példája azon bánásmód, mely -
lyel Ázsia egyik vad népe, a turkomanok, persa
foglyaikkal bánnak. Vámbéry élénken rajzolja e
részbeni tapasztalatait ázsiai utazásában.

Mind a turkomanok, mind a persák Mohamed
vallásának hivei ugyan, de valamint a keresztyén-
ségben is külön felekezetek vannak, melyek egy-
más iránt türelmetlenséggel viseltetnek: szintúgy
m e g vannak az Izlamban is az egyes felekezetek,
melyek valódi ellenséges indulattal üldözik egy-
más. A persák a síiták felekezetéhez tartozván, a
szomszéd turkoman kardecsiktól (rablóktól) foly-
vást háborgattatnak. Sokszor megtörténik, hogy
a turkomanok éjnek idején rá törnek egy-egy
persa tanyára, s a családok férfi tagjait, gyakran
nagy küzdés után és megsebesítve, lánczra fűzve
hurczolják el a Kaspi-tenger közelében fekvő
városukba, GSmüstepébe. Itt az elfogott persától
legelőször is elszedik jobb ruházatát, s turkoman
rongyokat adnak testére; ezután nehéz békókba
verik, melyek feltörik bokacsontját s minden lé-
pésnél éles fájdalmat okoznak. Az első napokon
s heteken ily bánásmódban s a legnyomorubb
élelmezésben részesül, s hogy eszébe se jusson,

éjnek idején megszökni, nyakára illesztik a kara-
bográt, azaz egy vasgyürüt, mely hosszú lánczon
egy czölöphöz van erősítve, ugy hogy a szegény
embernek legkisebb lánczcsörgését is azonnal
észre lehet venni. — Az ily rabszolgák tartását
a turkomanok valami jó s Istennek tetsző kegyes
cselekedetnek tartják; más részről aljas nyervágy
s barbár számítás is szerepel itt, miután a persa
rabszolga emiitett kínainak rendesen csak akkor
szakad vége, ha távol rokonai jó váltságdijt fizet-
nek érte, vagy ha jó pénzért ők maguk mint rab-
szolgát tovább adhatják el Khivába vagy Bok-
harába.

Egy ily persa rabszolga rajzát mutatja mel-
lékelt képünk, Vámbéry ázsiai utazása nyomán.

Csicsóvára romjai.
(Erdélyben.)

Belső-Szolnokmegye nevezetesebb történeti
emlékei közé tartozik Csicsóvár, mely Dééstől 3
órányi távolságra hegyek között fekszik, de a
melyek felett ugy áll, mint egy szirtkorona, s a
messze távolba ellátszik. j

A vár körül fekvő falvak határainak ,
mintegy középpontját képezi, a melyek neve
Csicsó-Újfalu, C sic só György falva, Csicsó-Mi-
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hályfalva, Csicsó-Keresztur; ezek képezték az
egykor hatalmas csiesói uradalmat, melyről tör-
ténetíróink annyiszor emlékeznek, s mely a bál-
ványos-várallyai uradalommal és várral együtt
egykor a Zonuki-grófsághoz tartozott.

A szikla, melyen a vár nyugszik, olyféle kő-
anyagot tartalmaz, mely malomkövek készítésére
alkalmas, azért onnan faragott kövekkel nagy ke-
reskedést űznek a szomszéd falvak lakosai az
egész országba, mi nevezetes élelmi forrásukat
képezi, s meglehetősen neveli a pénzforgalmat a
vidéken.

Az itteni malomkővágás oka, hogy a hegy-
oldal, melyen a vár egy része nyugszik, ugy ösz-
szevis8za van furva-faragva, hogy csak nagy baj-
jal és fáradsággal megmászható; a haladó léptei
alat t a kőtorlaszok s apró kőforgácsok roskadoz-
ván, nehéz egy biztos megállapodási pontra ta-
lálni. A malomkővágást már közvetlen a várszikla
alatt is megkezdették volt, de néhány évvel ez-
elŐtt Torma Károly, ismeretes régiségbuvár, e
megye fia, s csicsó-keresztúri birtokos, felszólitá
az akkori főispáni helytartót a pusztítás s a vár
alá vágás megtiltására, mi megtörténvén, azóta
az emberi kéz ártalmas rombolása megszűnt s már
csak az idő viharaival nem tud daczolni az egy-
kor hatalmas büszke sasfészek, mert észrevehetŐ-
leg omladoznak falai s a bástyaszeglet őrtorony-
szerű fala már alig áll; a mi még jelenleg meg-

van, két kis, bokorral benőtt bástyatető, s az őrto-
rony szegletfala. Képünk e részletet tünteti elő.

A magas várfal tetejéről a kilátás felséges.
A messie távolban fekvő nevezetesebb helységek,
egyfelől Beszterczéig, Cserhalomig, Cziblesig,
másfelől Kolozsvárig ellátszanak szép időben,
látcső segítségével.

A vár alatt látható terebélyes diófák s né-
hány nevezetesebb vén fa azt gyanittatják, hogy
nagy kiterjedésű kert lehetett a vár körül. A vár
kútját a hegy oldalán mi fedeztük fel; mint veze-
tőnk megjegyzé, erről ők se tudtak eddig semmit.

Mikor épült ez egykor hatalmas vár? törté-
netíróink nem említik. Épületköveiből a hegy-
gyei összeforrt mész- és tégladarabokból régisé-
gére lehet következtetni.

E várra vonatkozó adatokat csak a X I I I - i k
századtól kezdve találhatni. 1321 ben Csicsót
Vass Miklós várnagy védelmezé a László fiai szá-
mára s a vidéknek dulásával ostora volt, minden
támadás ellen keményen tartotta magát, s végre
Tamás vajdának, mint a király biztosának tete-
mes uradalmakért engedte át, egy a vár alatt
kötött szerződés erejénél fogva. (Fejér. Cod. dipl.
V I I I . 2. 296. 316.)

1359-ben Csicsó más három várral — vajdai
birtok — András erdélyi vajda uradalmát tet te .
(Cod. dipl. I X . 3. 131. 1.)

A XV-ik századtól kezdve gyakrabban talál-
kozunk e vár

•'.SÉ-_ nevével. U g y
- ^ látszik, ekkor

adományozták
királyaink

Moldva feje-
delmének (Nic.
Istvánfi: Histó-
ria, lib. XIII.)
Az adományo-
zást különbö-
zőképen beszé-
lik . . . köztu-
dat szerint ak-
kor Moldova

Magyarhon vé-
delme alatt ál-
lott. Moldova
érdekében Má-
tyás király Ma-
homed török

szultánnal
egyességre lé-
pett, s kikötöt-
tek néhány vá-
rat, hogy abban
egyik se tart-
son őrséget, de
két vár kima-
radt. A szultán
ezért megha-
ragszik, s mind-
két várat el-
foglalja, amiért
Moldova feje-
delme Mátyásra
megneheztelt, s
hogy az innen

eredt veszteség kárpótoltassék, Mátyás Küküllő-
ée Csicsó-várt a moldovai fejedelemnek adomá-
nyozta.

1467-ben Mátyás Tordáról Moldovába készül
István ottani vajda megfékezésére, ki nemcsak a
zendülő erdélyiekkel czimborált, hanem Erdély-
ben hatalmas foglalásokat is tett. Mátyás Moldva-
bánya városkába nyomult. István véletlen meg-
támadásával zavarba hozta deczember 15 én Má-
tyás seregét, de túlnyomó ereje daczára meg nem
verheté. Mátyás sebet kapott, de István jónak
látta a következő évben meghódolni, s Bethlen
Miklóstól Balta- és Csicsó-vár iránt adomány-
levelet nyert.

Egy más történetíró szerint II . Ulászló
1495-ben adta volt István moldvai vajdának,
ki magát védelmébe ajánlotta azon esetre, ha a
törÖK trónjából kivetné.

1505-ben ezen vajdát és fiát Bogdánt a vár
birtokában megerősité. (Kővári L. Erdély régiségei

1529-ben Porkoláb Mihály volt a csicsói vár-
nagy, ki Péter moldvai vajda ellen keményen
csatázott. (Szilágyi Sándor: Erdély története
248. lap.)

Minden adat arra mutat, hogy Zápolya Já-
nosig a moldva fejedelmek birták Csicsóvárát.

1535 ben I. Ferdinánd meghagyja benne
Péter vajdát.
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Péter vajda Zápolya János kívánságára Szo-
limán ellen fordította fegyverét; meg nem állott
Szolimán előtt, egyenesen Szucsára, a vajda szék-
helye felé vette útját, mi miatt annyira magára
vonta honosai haragját, hogy csak Csicsóvárba
zárkózva menthette meg életét, mert mint mene-
kült ide futott családjához.

A zsarnok nejét és gyermekeit már előbb
Csicsóvárába záratá, s mert értesült, hogy boérjai
ki akarják adni és sa-
ját környezetében se
bizván, megindult egye-
dül, hogy családjahoz
meneküljön.

Az üldözött ember
eltévedt a havasok közt.
Majláth, ki az ojtozi
szorost őrzé, kémei által
értesülvén, székelyeket
külde felkeresésére, kik
megtalálták szörnyen
elcsigázva, mert mene-
külése lóháton történt;
egyedül ment a határ-
széli helyeken, vezetve
lovát, süvegét egy ág
leveri, lova megijed, le-
veti, ott marad gyalog,
bolyongva az erdőkön,
míg a székelyek meg-
találták, kik a helyett,
hogy haza vinnék, Csi-
csóvárába vezették, hol
nem sokáig pihenhetett,
mert János király Csi-
csóvára elfoglalására

Fráter Györgyöt kül-
dötte.

A csicsóvári remete,
mint nevezték (s e nevén egy beszélyirónk novella-
hőse lett), alkudozásba bocsátkozott vele.

A vár, a meredek szirtfokra épitett sasfészek,
keményen állta a tüzet, de négy havi ostrom után
a vajda magát János királynak feltétlenül meg-
adta 1538-ban.

A szultán Péter utódjául István vajdát
tette 1542 ben október 24 dikén, Péter vajda
Beszterczén át visszajött, s Cíicsóvárat ostrom
alá vette. 1544-
ben Martinuzi

vagy Fráter _-
György, Kr- ^- ~
dély akkori kor-
mányzója, Iza-
bella fejede- i

lemnő nevében
a moldvai vaj-
dák által foly-
tonosan vissza-
követelt magas
fekvésű s a
szamosujvári

várat legköze-
lebbről fenye-
gető C8ÍC8Ó-
várat leron-
tatta.

A mit a
szultán nem

tudván, rendé-
letet adott ki,
hogy a csicsói
vár és urada-
lom adaasék
vissza Péter

moldvai vajda-
nak.

Az urada-
lom visszaada-
tott, de a vár
nélkül, mely

már le volt
rontva.

P.F.

Barbay István falusi jegyző föl-
jegyzései.

(1764—1838. ívekből)

(FolyUtís.)

1796. Áldott jó esztendő yolt a gabonater-
mésre nézve. CMZÍ és tavaszi jószág szépen ter-
mett, a búza kezdett megócsulni sz. Péter és Pál-
nap táján. Kisasszony-nap tájban volt a tiszta-

búzának méreje 1 ft. 55 dr., kétszeresé 1 f.. 30 dr.,
rozs 1 ft., zab 50 dr. — Hanem ezen esztendőben
a, jégeső a Duna mentében levő helységek határait
ugy elverte, hogy néhott épen semmit, sem őszit,
eem tavaszit nem takaríthattak. Oly nagy jég
esett, milyent éltes emberek soha sem láttak.
Kiilönb-különbféle szögletes formájuak valának,
és találtak olyant is, mely leesett jégdarab 3 ver-
dungot, sőt egy fontot is nyomott. Kiváltképen

Persa rabszolga a turkomanok között.

Komáromban és Tatában az épületek ablakait
mind összetörte, és nagy épületek tetejét, sok ké-
ményeket lerontott és összetörött a szélvész és
jégeső; de itt Szendén, hol ezt irom, Isten-
nek dicsőség, semmi sem látszott és kár nem
történt.

1797. Elvetettem a gyöpre dűlő földbe 21
mérő tiszta búzát, a kis földbe 2 mérőt. — Lett
termés: a gyöpre dűlőben 78 mérő búza, nyom-

kis főidbentatórészen kívül, zab 123 mérő; a
tiszta irtott búza 11 pozsonyi mérő.

1797. Ismét nagy szárazság volt sok helyen.
Az alföldön épen semmi sem termett, sem szénát
nem kaszálhattak; de itt környékünkön, Istennek
legyen dicsőség, mégis reménységünkön fölül
lett, mindenből termett; hanem a borok ezen esz-
tendőben majd mindenfelé megeczetesedtek. —
Az insurgens katonák is ezen esztendőben keltek
föl, és megindultak a francziára június hónapban;

de október és november hónapban minden várme-
gyebeli a maga vármegyéjébe visszatért téli kvár-
télyra. — Ezen esztendőben igen jó hosszú ősz
vala; szinte sz. András napig kijártak a marhák,
é3 még októberben is hallatszott égdörgés. —
November utoljáig majd egyformán tartottak a jó
idők. Tavaszinak ára ezen esztendőben méreje 1 ft.
10 dr., tisztabuzáé 2 ft. 20 dr., árpáé 1 ft. 35 dr.
volt.

1797. die 13-a Maii
— — - adtam Dubnitska Mi-

hály szabónak varrásért
egy öl fát 3 forintban *).

1798. Istennek di-
csőség! áldott jó tavasz
volt. Nagy hétben **)
már a marhák minde-
nütt kijártak; hanem
húsvét után egy héttel
nagy hó esett és oly
nagy szélvészes förge-
teg jött, hogy több he-
lyen sok marha és ló
eltévedvén a mezőről,
megfagytak. — Ekkor
majd egész hét mind
kemény téli módon ment
eí; hanem ezután szép
meleggel, és május hó-
napja kívánatos két napi
és két éjszakai esőzéssel
múlt el. Győrött Mária-
Magdolna napi vásár-
kor a jószágnak ára
volt: tisztabuza 2 ft.,
zab 1 ft. 20 dr., árpa
75 dr. — Ezen eszten-
dőben a jószág tavasz-
szal ugy megindult,

hogy nagy reményeéget nyújtott a bő termésre;
de a jószág vastagsága és kövérsége miatt min-
denütt megdüívén, igen hiányos lett a szeme;
szalmája igen sok lett; de szeme is, Istennek
hála, türhetőképen fizetett, a zabnak pedig jó
termése volt. — A búza ára Győrben aratás
után 1 ft. 40 — 50 dénár volt***), mely folyvást
fölebb ment; zab 60 dr. Eleinte nyomtatás előtt
helyben lehetett venni zabot 50 dénáron; de

azután hamar-
jában fölment
60, 70, 75 drra,
egész novem-
berigf). — Igen
kívánatos jó

idők voltak no-
vember utol-
jáig; de azután
deczemberben

leesett a nagy
hó, és oly tar-
tós nagy ke-
mény tél lett,
hogy sok em-
bernek elfa-

gyott egész áb-
rázatja, és oly
kemény fagyok
jártak egész

februarius utol-
jáig (1799) ,-
hogy majd min-
denféle elfa-

gyott akármely
meleg pinczé-
ben is.

1798. Lett
termésem: tisz-
tabuza 11 mé-
rő , kétszeres,
nyomtatórészen
kivül, 119, zab
170 mérő.

__^ 1799. Elad-
tam a szőlőt ne-
mes Szabó Fe-
rencznek 32 fo-

*) Megjegyzendő, hogy Szend határában és környé-
kén nem volt erdő, és nincs is.

••) A húsvét april 8-kára esett ezen évben — Mária
Magdolna július 22 kén van, 1798-ban ras<írn*pra esett.

*••) Ezen ár természetesen a gy6ú jnl. 22-diki vásár
előtt állott ily alacsonyan.

t) Mily különbség a szendi * g r ? " *• k ö z 8 t t I A «
áremelkedés különben annak U .ulajdomtható, hogy a kö-
zel klátásban volt máso.lik francia háborúra a kormány
másM milliő mérő zabot vámoltatott ö.sze 1798. novem-
berben.

Csicsó vára (Erdélyben).
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rintért. Négy esztendei használás után vesztett
AZ eladásnál 3 ft. 50 drt. *)

1799. A Duna a kemény fagyás miatt még
karácson előtt (1798) két héttel beállott; azután
bátorságosan járták egé--z Martius elejéig. Ezután
megindulván a jég oly nagy vizáradás lett, hogy
a csalóközieket mind elborította, ki padláson, ki
kazalok és fák tetején lakott, a vizáradás pedig
majd két hétig tartott. Sok falut egészen elteme-
tett a viz, és sok ember elveszett. Csalóközben

• Medve nevű helységben csak egy ház sem maradt
meg. A csalóközi embereknek itt környékünkben
levő helységbeliek küldtek élelmökre alamizsnául
kenyereket, hogy éhen meg ne haljanak, neveze-
tesen a szendi jobbágyok adtak száz kenyeret. —
Azután Martius szép vidám és kellemes idővel
folyt egész Április elejéig, égdörgés is hallatszott
már és nagy villámlások láttattak éjszaka; hanem
Április 5-ik napján egy nap és egy éjszaka nagy
kemény hideggel ismét nagy hó esett, mely közel
egy hétig tartott fagylalással. Ekkor igen sok fe-
kete és tarka rigót fogdostak a kertekben az em-
berek mindenfelé, melyek az időnek keménysége
miatt elsanyarodtak ugyanannyira, hogy kézzel
is eleget lehetett fogdosni. Ekkor már a kertbeli
veteményi és plánta magvak mind el voltak vetve
és a magnak való káposzták ki voltak rakva; de
semminek sem ártott a fagy, sőt a hó elolvadván
mind a földbe ment és igen sokat használt a vete-
ményeknek.**)

179S). Termett irtott búza 28'/2, kétszeres
110, zab 187 mérő, részen kivül.

1800. Kováts János praeceptorom bére 16
forint. Megmarad 180l-re is előbbi bére.***)

1800. Még 1798. die 8-a Septembris vettem
egy sötíi pej kancza lovat hetedfüvet Szákon
Takáta Pétertől 40 forinton. Egy fekete kancza
lovat vettem Birkás komámtól 32 forinton. •
Most eladtam a pej kanczát 63, a fekete kanczát
46 forintért4*)

1800. Termett a makki határra dűlőben 94
mérő búza, zab a !• áposztás kertek fölött 76
mérő. — Győrben a köles méreje 2 ft. 30 dr, a
búzáé 3 ft. 20 dr.

1801. Nemes Marthon Györgytől vettem egy
szölöt 7 forintért, melynek szélessége 4'/8 öl. Jár
tőle 1 ft. 71

 2 dr., kapáspénz és 8'/a dr., a szőlő-
pásztornak. Költség: metszésre 2 ember á 25 dr,
kapálásra 3 ember á 32% dr, döntésre 1 ember
32% dr. Summa 1 ft. 80 dr.5*)

1801. Gyöpre dűlőben levő földön termett:
búza 8L kereszt; elnyomtatás után lett 113 po-
zsonyi mérő. Makki határra dűlőben termett zab
43 kereszt; elnyomtatva lett 170 mérő.

1802. die 15a Februarii jött hozzám Smiga-
lai Elek praeceptornak. Egéiz esztendei bére
16 forint.

1802. A kis földön termi tt buza 3 kereszt,
melyből lett 4% mérő. A fél eessión 47 kereszt-
ből lett 70 mérő buza. Gyöpre dűlőben termett
24 kereszt zab, lett belőle 85 mérő. Az udvaron
levő verembe töltöttem az ajtó előtt 65 mérő bú-
zát; a mellette valóba 68 mérő zabot; a szemház-
háznál levő verembe 35 mérő vetni való zabot.6*)

1803. Elvettetett: a gyöpre dűlőben buza
22 mérő, a kis földbe 1% mérő. Zab elvettetett
43 mérő. — Termeit: a kis földön és gyöpre dű-
lőben irtott buza 17%, kétszeres 41'/.,, összesen
59 mérő buza. Zab a makki határra dűlőben 65
kereszt, melyből lett nyomtató-részén kivül 158
mérő.

1803. die 3-a Novembris Józsi fiamat Tatára.
oskolába adván,7*) fizettem : familiatioért 1 ft. 50
drt. keztvüért 45 drt, köpönyegért 7 ftot, mente-
ért 2ftot, pruszlékért varrással 1 ft. 50 drt., nad-
rágért 2 ft. 50 dre, kalapért 2 ftot.

1803. die 20 a Novembris megfogadtam Pap
Józsefet praeceptornak, kinek bére 18 forint. —
Elment tőlem die 5 a Maii 1804.

1804. die 29-a Julii Tatában megbérmáltat-
tak gyermekeim: Klára, Ágnes, Józsi és Ignácz.

*) Két évvel később (1801) egy, másik kisebb szőlő
Tétételt. v ' 6 J '

•) Lermeszete^en; mert. nem volt száraz fagy, hanem
» nagy hó inkább betakarta a veteményeket a fagy ellen.

•*•) Hogy K segédtanító furetése a szolgálóéval egyenlő
Tolt, az az oka: mert a fiatal tanító az orgonálást én szer-
tartásokat, a me-tertöl tanulta, és nem a képeidében, mely-
nek tanfolyama ekkor 3, kégfibb 5 hónapig tartott, s csak
1844-ben emel'eteft 2 érre föl.

«•) A vétel béke, az eladás háború idején történt,
ezért az áremelkedés.

*•) Öt évvel kófóbb (1806) Moesdn még egy nagyobb
ízőlő vetített.

6») S-enden a termény, ket vermekben tartják, nem-
csak az udvarokban, hanem az utczán is a házak előtt
gorba ásatnak a.vermek.

7 #) Ekkor még szeptember és október volt a szünidő.

1805. November elsején bevittem Józsi és
Ignácz fiaimat Tatába oskolára. Kö'tség: fami-
liatioért és fűtőért 4 ft.*) fél öl fa bevitellel
Szendről 6 ft. egy pár uj csizma 2 ft. 75 dr; Ig-
nácznak köpönyeg 3 forint; szállásért 1 mérő zab
2 ft. 50 dr., és 30 forint készpénzt.

: 1805. Termett: buza 88 mérő, kétszeres 17
1 m., nyomtató-részre ment ki 11 mérő buza; zab
termett mester és notariusi részen 60' 2 kereszt;
a kis földön 7% kereszt, melyekből lett összesen
200 mérő; nyomtató-rész kenyér-mérővel együtt
volt 25 mérő zab.

1805. die 14-a Septembris megfogadtam
Czápai Mátyást praeceptornak, kinek bére lesz
egész esztendőre 25 forint. **)

1808. die 8 a Decembris halt meg Kováts
Ferencz ipám uram Banán. Nyugodjék békesség-

! ben. Ámen.
1808. die 7-a Septembris Mária Ludovica

királyné Ő Felsége Pozsonyban megkoronáztatott;
a diétától pedig a nemesemberek insurrectiója el-
rendeltetett; miért is a fegyverfogható nemesek
Szendén is a télen conscribáltattak. (Folyt, k 6 T 0

Honnan származik a keleti pestis és
mi annak óvszere?

Ugy hiszszük, mindenki helybenhagyja azon
állítást, hogy sokkal nagyobb érdem azon viszo-
nyokat nyomozni, melyek a szegénységet feltéte-
lezik és ennek elhárítására az utat kimutatni,
mint a szegénynek alamizsnát nyújtani, mi ta-
lán ugy sem segit rajta. Hasonlóképen áll a
dolog Stamm Tivadar jeles német orvos törekvé-
seivel, ki azon magas feladatot tűzte ki magának:
kinyomozni a feltételeket, melyek alatt maga a
a betegség megsemmisíthető. Az orvosok igyeke-
zete csak az egyesek javának előmozdítására van
irányozva, dr. Stamm ellenben az egész emberi-
ség javát akarja eszközölni, ki, támaszkodva a
számos tapasztalatokra és saját nézeteire, a be-
tegségek okait kutatja és megmutatja, mikép le-
het ezen okokat s ennélfogva magát a betegséget
örökre elhárítani. Tudományos vizsgálatai ered-
ményét egy nag) becsü könyvben bocsátotta nyil-
vánosságra, melynek czime ez: „Nosophthorie.
Die Lehre vom Vernichten der Krankheiten. Leip-
zig 1862." E kt'nyvben a szerző a pestisről, a
sárgalázról, a kelet-indiai koleráról, a hagymá-
zos lázról, és számos más betegségről, szokott
alapossággal értekezik, melyek közül mi a szerző
nyomán a pestisről akarunk ezúttal szólani.

A pestis, mely már tóbb mint 20 év óta el-
tűnt, oly betegség volt, mely főleg Syriában,Kis-
Ázsiában, európai Törökországban a Berberföldön,
és Egyiptomban szokott előjöni, mely egyéb-
iránt gyakran a Földközi-tenger majd minden
parttartományaira, sőt egész Európára is kiter-
jesztette uralmát. A justiniáni pestis óta, mely
542-től fogva 594-ig a római nagy birodalom
majd minden részeiben dúlt, ismételt izben szá-
mos országokat járt be ezen rettegett betegség
és az ó világnak majdnem minden ismert téréit
meglátogatta. Síha orvosi kezelés szembetűnőbb
aléltságot nem mutatott, mint a pestis gyógyki-
sérleteinél. Valóságos esztelenséggel kontárkod-
tak és próbálgattak idestova, semmi gyógymód
nem maradt kisérletlenül; de mégis bármihez
nyúltak, mintegy kétharmada a megbetegedet-
teknek a pusztító vész áldozata lett.

Most a pestis, mint említve volt, mintegy 20
év óta eltűnt, de valamint pusztítása idejében
nem gondoltak arra, miképen lehetne ezen bor-
zasztó betegséget megsemmisíteni: ugy most, ki-
maradását illetőleg, megelégszenek azon elégte-
len magyarázatta!, hogy az a török birodalomban
behozott egészségrendőri intézkedésekkel áll ösz-
szefüggésben.

Eleinte azt hitték, hogy a pestis fellépése a
mostoha időjárási viszonyokkal, az éhséggel és a
sáskapu-ztitágolkaláll összeköttetésben ; de a ta-
pasztalás bebizonyitotta, hogy a pusztitó beteg-
ség jó időben, sáskák kisérc-te nélkül és jól táplál-
kozó népesség között is felüti uralmát. Végre
Európa műveltebb népei véleménye abban állapo-

•) Valószínűleg 3 forint volt a két tanuló familia-
tiója, a negyedig forint a deákszoba fűtőjét illette. Az
egész srámadás arra mutat, hogy a fiuk hétről hétre Szend-
ről láttattak el élelmi szerekkel és költséggel.

••) Innét II,'16-ig hiányzik a segédtanítók bejegy-
zése; de 1833-ban ismételve emlittetnek a segédtaní-
tók nevei. Ezen időben (1794-1816) roltak Füzér János,
Szeder István, Snekta Péter, Barbay József, Barbay Ig-
nácz, Tanos István, valószinüleg Hederv/ry Lajos és Ráoz
István is.

dott meg, hogy a pestis főtanyáját a Kelet képezi,
mert ott e betegség akkor is otthonos, midőn a
polgárisultabb és tisztább Európa meg van ki-
mélve tőle.

Minthogy továbbá ezen betegség rendkívül
ragadósnak bizonyosodott be, és a pestis-ragályok
leggyakrabban a kikötővárosokban, a határoknál
és átalában a külfölddeli kereskedelmi forgalom
kíséretében mutatkoztak, a kormányok a pestis
elleni zárt hozták be, hogy ezáltal a pusztitó ra-
gály beharapozását vsgy elterjedését akadályoz-
zák. Es a biztonsági zárrendszer behozása óta
csakugyan a leghatározottabban ki is tűnt, hogy
a pestis a zárhatár felé mindig kelet felől nyomul,
holott azelőtt e betegség Európát minden irány-
ban járta.

Miután már most bebizonyosodott, hogy a
pestis tulajdonképi működési kerülete keléire,
vagyis a török birodalomra ezoritkozik, azon to-
vábbi vitás kérdés merült fel: hol létezik ezen bi-
rodalomban a járvány fŐszármazási pontja?

A Duna-Iapályok, Konstantinápoly, Smyrna,
Trapezunt, Aleppo, a Berberföld fővárosai és
Kairó oly foltokként tűntek ki, hol a pestis legott-
honosabban találta magát, és egyik hely a másik-
ra panaszkodott, hogy a ragály onnan származik.
Midőn sokan a pestis tulajdonképi székhelyének
Konstántinápolyt tartották, hol ezen betegség
annyira otthonos volt, hogy némelyek határozot-
tan állították, hogy Konstantinápolyban a pestis
teljesen soha meg nem szűnik, figyelem nélkül
hagyták azon körülményt, hogy a már magában
véve oly piszkos Konstantinápoly piszkos keleti
hajók által, Egyiptommal a legkiterjedtebb keres-
kedelmi érintkezésben áll. Végre, mind az orvo-
sok mied a nemorvosok nagy többszáma abban
állapodott meg, hogy Egyiptomot kell tekinte-
nünk azon országnak, honnan a pestis leggyak-
rabban elterjedett.

Evvel azonban nem elégedett meg dr. Stamm
vizsgálatainál, miket Egyiptomban 1844—45 ben
e tekintetben tett, hanem azt vizsgálta tovább,
vájjon a pestis oka a kiáradás visszatérése után,
és egyszerre támad-e az egész országban, vagy
talán a pestis főleg csak bizonyos pontokon támad
és ugy terjed el az országban? A tett vizsgálatok-
ból és a pestis elterjedéséről és szünéséről gyűjtött
hagyományokból azt találta, hogy Kairó és a Del-
tának Kairóhoz legközelebb fekvő falui igen gyak-
ran legelőször támadtattak meg a pestis által és
legtöbbet szenvedtek benne, éa igy közel volt
a gondolat, hogy itt kell a pestis tulajdonképeni
származási helyét keresnie. De ha ez igy van: hon-
nan van az, hogy ezen helyiség a borzasztó be-
tegséget többé nem nemzi? Az okát mindjárt
meglátjuk.

A város néhány százezer lakost számlál. Az
utczák, mielőtt az öntözés és seprés behozatott,
tele voltak szeméttel és rondasággal. A hullák
eltemetése, mielőtt Kairóban a jobb egészség-
ügyi rendőrség behozatott, rendkívül felületesen
ment végbe, sőt még azon szokás is meglehetősen
el volt terjedve, hogy a holtakat magokban a la-
kásokban, csak ugy felületesen ásták el. A váro-
son egy csatorna vonul keresztül, mely töménte-
len piszkot és rondaságot vesz magába, és mely-
nek környéke régóta a legegészségtelenebbnek
és a pestistől leglátogatottabbnak tekintetett. A
tapasztalás bőségesen megmutatta azt is, hogy
pestises időkben a ragály a Nilus kiáradasának
visszatértével, tehát az év elején szokott kezdődni
és június közepén és végén a beálló kiszárító hő-
séggel szokott megszűnni. Tudniillik az áradás visz>
szatérte után sok romlandó állati és növényi anyag
maradt a földön, mi a nap melege által rothadásba
menvénát, miasmákatvagy ragályokat szül. Ehhez,
járultak a viz kiömlése által megáztatott, csak fe-
lületesen elásott holttestekből kiömlő gőzök. —
Nagyon természetes volt tehát a gondolat, hogy
nevezetesen a fővárosban behozott jobb temetke-
zés által az egészségi állapotnak javulnia kellett,
Ezen körülmény azonban sem a pestis támadására
sem annak fokozatos eltűnésére vonatkozóleg nem
szolgáltatott valamely biztos támaszpontot, mert
azután is fordultak elő pestisvészek, hogy az
egészségügyi intézkedések a fővárosban már évek
ót;i foganatosítva voltok. Hogy egyedül a felüle-
tes temetkezés nem szülhette Egyiptomban a pes-
tist, világoí-an kitűnik továbbá onnan, hogy a
hullák ezen r^sz eltemetése még 1844-ben és
45-ben a legtöbb kis városban és faluban fenállott,
és mégis a pestis olyannyira megszűnt, hogy 1844.
végével elenyészettnek tekintetett.

A puszta, mely az iszapos Nilvölgyet beke-
ríti, bámulatos tiszta gőzt és nedvességet gyor-
san felszívó száraz levegővel bir, és ott, hol a
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Nilvölgy keskeny, oly kUünő egészségi állapot
létezik, melynél különb hasonló forró, mélyfek-
Vésü és vizáradásos tartományban sehol a földön
nem tapasztalható. E körülményt dr. Stamm a
pusztai lég tisztító erejének tulajdonítja. Ezen
tiszta leyegő az is, mely a kiáradások által szár-
mazó és a rothadó haliakból kiömlő gázokat
gyorsan ártalmatlanná teszi. Mindenesetre áll,
hogy ezen gá;ok magokban véve nem okozták a
pestist mert az küiönb^n mostanig nem enyész-
hetett volna el. De Kairótól sincs messze a puszta,
és ha i t régebben gyakrabban támadott é* ural
kodott a pestis, mint Egyiptom más részeiben,
honnan van az, hogy itt a pusztai lég nem hatott
oly jótékonyan, mint egyebütt?

Az oka ennek is megmagyarázható. — Kaíro
ugyanis néhány évtized előtt a Mokattam-hegység
sziklaereszén és az ehhez sorakozó földdombokon
kivül, egy majdnem teljes övvel volt bekeritve,
mely föld- és omladékdombokból állott és 150—200
méter magasságig emelkedett fel. Ezen magas
kerítés a várostól a légettisztitó szeleket egészen
elzárta, és ehhez még azan mostoha körülmény
járult, hogy ezen keritésen belül a város közvet-
len közelében, terjedelmes posványságok voltak.
Ezükből tehát könnyen következtetjük, hogy a
dombkerités elhordása és a szélnek és a száritó
pusztai légnek a városba juttatása semmisítette
meg a pestist.

A dombok elhordatását Ibrahim basa, Mehe-
tned Ali fia kezdette meg, éi az innen nyert
anyaggal a mocsárokat töltette ki. A roppant
munka 5 évig tartott, és csak kényszer alkalma-
zása által lehetett végrehajtani. A ragályos légü
posványságok valóságos paradicsomi kinézésü
olajfa- és gyümölcskertekké változtak át. A
dombok elhordatása a posványok kitöltése és a
halottaknak a fővárosban behozott jobb eltemetése
által pestis nemcsak Kairóban, hanem egész Egyip
tómban, sőt egész Keleten mindinkább megritkult.
1843-ban már csak itt ott fordultak elő egyes
pestis-esetek, Konstantinápolyban és minden
Egyiptomon kivüli helyeken elenyészett a járvány;
a legközelebbi év kezdetétől fogva, de bizonyosan
1845 év elejétől fogva mostanig egyetlenegy bi-
zonyosan megállapított valódi csumás pestis-eset
sem fordult elő.

JE szerint tehát bizonyosan ki van mutatva,
hogy a valóságos pestistanya azon helyiség volt,
hol most Kairó fekszik.

Azon idő óta, hogy a rómaiak azon helyisé-
get, hol most Kaíro fekszik, főkatonaiállomAas
tették, és ott számos kőfallal bekerített kolostor
építtetett, a csumás pestis rendesen kezdett pusz-
títani. De hol is lett volna a földön a kórméreg
támadása jobban előmozdítva, mint itt ieirt viszo-
nyok között, hol a csatorna piszka, a Niliszap és
a már nem ó egyiptomi módon bebalzsamozott,
hauem legtöbbnyire csak felületesen elásott holt-
tetemek méreggőzzel töltötték el a levegőt,
mig a szellők által nem tisztogatott légkör ra-
gálya a nap forrósága által annyira érlelődött,
hogy betegségeknek, sőt magának a pestisnek
vált szülőanyjává, mely |aztán mint varászcsa
pás ezreket ragadott el magával, és az áldozatul
esettek mint pestises hullák a lég megrontását
méginkább elősegitették s a pestisméregnek még
több tápanyagot adtak.

E szerint tehát a minden járványok legbor-
zaaztóbbika némileg mesterségesen idéztetett elő,
magának az embernek figyelmetlensége és ha-
nyagsága által, oly helyen, mely már magában-
véve egészségtelen volt. Magok az emberek te-
ramték magoknak a betegségek legiszonyatosbi-
kát. Lehet-e a légkör tisztántartásának fontossá-
gára nézve nyomatékosabb példát felhozni, mint
Kairóé? Mily nagyszerű kép, mily nagyszerű taní-
tás ez mindnyájunkra nézve!

A pestisnek, mind keletkezésére, mind tovább-
terjedésére bizonyos meleg kívántatik, mely 22 —
27 Celsius fok között áll, de a 40 fokú hőség mind
a pestismérget, mind annak továbbterjedési ké-
pssségét megsemmisíti. A forró Nubiába soha
sem tudott áthatni a ragály és a pestisesek, kik
Ázsiába mentek, itt nem terjesztették tovább a
betegséget. De ugy látszik, a betegség keletkezé-
sére és továbbterjedésére bizonyos fokú nedves-
ség is szükséges, mert a pestis a nucta (erős har-
mat) leesése után mindig ugy eltűnt, mint a víz-
gőzöket és minden rothadó anyagot kiszárító
hőség beállása után. Hogy a pestises beteg kzad-
mányával, kelevénymérgével vagy nyálhártyájá-
vali érintkezés által a betegség rendkívül köny-
nyen elragad, az bizonyos, de hogy a száraz és
tiszta bőrhelylyel való érintkezés által ragadós-e,
a legnagyobb mértékben kétségesnek látszik.

Egyébiránt a posványragály és a pestisragály
között nagy különbség létezik. A posványragály
csak a posványoj helyeken uralkodik, és sem
azokra, kik ezen helyekkel érintkezésbe nem jö-
nek, sem azokkal, kik magával a ragálylyal köz-
vetlenül nem érintkeznek, nem ragad el. Egészen
ellenkezőleg áll ez a pestisragálylyal. Ez képes
magát a helyre való tekiutet nélkül tovább terjesz-
teni, és sorn pestisragály emberi lakásoktól és
emberi hulláktól elválasztva elő nem fordult, soha
nem létezett és sehol nem létezik. Bothadási gőz, a
népes !ég összeszorulása és többé kevésbbé megrom
lőtt légkör szükséges arra, hogy más okokkal egye-
temben a ragályos pestis keletkezése lehetővé tétes-
sék. A természet az ember hozzájárulása nélkül
sehol csumáá vagy kelevényes pestist nem nemz,
magának az embernek kell a pestis keletkezését
elősegíteni. Most tehát világos, hogy ha Kairónál
a régi viszonyok visszaállíttatnának, a Nilus első
nagyobb kiáradása után, kedvező időjárás és al-
kalmas népnyomorviszonyok között, megint lábra
kapna a pestis. — De másrészről ha Kairó ké-
pezte iá a pestis keletkezésének főfészkét, evvel
még nem állíthatjuk, hogy a pestis sehol egyebütt
önallólag nem keletkezett. Hol a pestis kifejlődé-
sére kedvező időjárási és helyiségi viszonyok
között romlott légkör idéztetik elő, például ma-
gas falakkal bekerített szél által nem járható
helyeken, hol sok szennyes és tudatlan nép szorul
össze, mely nyomor és rósz táplálkozás mellett,
hetekig tartó, némikép nyirkos, 22—27 C. fokú
árnyékos melegben épen az élők lakásai körül
csak ugy felületesen ássa el sok halottját; ott a
kelevényes pestis származása mindenesetre lehet-
séges. Ha a kelevényes pestis megint valaha
Egyiptom vagy Kelet, vagy a fold valamely pontján
feltámad, ugy az bizonyosan oly viszonyok között
fog támadni, mily ;k a leírtakhoz hasonlók, tehát
némilegmesterségesen az ember tudatlansága, gon-
datlaságan és bűne által fog előidéztetni. Ily esetben
a most annyira kifejlett forgalom és a betegség
bebizonyosodott ragályossága mellett annál na-
gyobb lenne a veszély a távolabbi népekre.

A pestis tovább ezredévnél dúlta az emberi-
séget, hallatlan dühhel pusztította az ember sze-
rencséjét és életét, a gyógykezelés minden kisér-
letei siker nélkül maradtak, sőt gyakran több
bajt mint hasznot okoztak, nem ritkán annyira
fejlődött a nyomor, hogy nem volt, ki a holttes-
teket eltemesse és a dögevő madaraknak nem
kellettek a pestises hullák, a papok processiókat
tartottak a csapás elhárításáért, de mindez sem-
mit sem használt; rémülés jajveszékelés járta be
a léget, és az emberiség különböző istenségeit
vádolta a csapásért, és lám, soha oly sok száza-
don át nem vádolta az ember azt, a mit egyedül
kellett volna vádolni: saját vigyázatlanságát, ha-
nyagságát és óriási tudatlanságát.

Minél sz sbadabbak lesznek a népek minden
tekintetben, minél magasabban fognak állani az
anyagi éa erkölcsi előmenetelben, annál inkább
fognak a betegségek elenyészni. Bardocz Lajos.

Még egyszer „a köszöntésről."
A „Vasárnapi Újság" 32-dik számában Mel-

czer Kálmán ur „valamit a köszöntésről" irt
czikkére alkalmat veszek némi pótló felvilágosí-
tással hozzájárulni.

Igen helycsen mondja közlő ur, hogy a kö-
szöntés (majd) mindig hű kinyomata a nép mű-
veltségének, erkölcsi jellemének, s nem nehéz a
köszöntésből a nép jellemére, foglalkozására visz-
szakö vetkeztetni.

Mellőzve ezúttal egyebeket, a fentebbi állitáe
kiválólag találó a rómaiak „vede" köszöntésére.

A „vale" magyar fordítása: ,lágy boldog",
, élj boldogul" fölötte gyenge kinyomata azon
mélységes erőfogalomnak, mit az alatt a rómaiak
értettek.

„Vale!" Azaz: oly erős, edzett testalkattal
légy megáldva, mely az élet minden bajait diadal-
masan kiállja; légy oly erős, hogy a legszilajabb
vadat, a legerősebb ellenséget le tudd győzni s
örökre tshetfctlenné tenni egy pillanat alatt.

A vale ' az erőfogalomnak hatványozott
kifejezése. Nők soha, csupán férfiak köszöntötték
így egymást; mert a „vale" kifejezés értékét csak
a férfiúban személyesítek, kit képesnek tartottak
oly dolgokat vinni véghez, melyek emberi erőt
tulhaladóknak látszottak. A minden bajon diadal-
maskodó férfiút (vir valens)aeva ritkán a féliste-
nek közé számiták Mindnyájunk előtt ismeretes
a bölcsejében sárkányt ölő gyermek története.

Az erőnek egy más (visj kifejezése szintén

szokott volt a rómaiaknál; s mig amaz testi és
lelki — ez csupán szellemi erőt fejezett ki. Vis,
azaz oly erő, mely áítal magunkat meggyőzzük,
magunkon uralkodni tudjunk. Szóval: erény.

„Virtus" is = erény, de hibás és téves for-
dítása a „virtus" fogalomnak. Rómának — te-
kintve alapitását—szükségkép vagy hóditottnak,
vagy hóditónak kellé lennie. Azonban vitézség
által világhódító uralomra vergődött; a római
vitézség pedig népének férfiasságában (virtus)
rejlett. Caesar- s több auctorokban a „virtus"
katonára vive = férfiúi bátorsággal biró vitézség.

Hogy pedig valaki a férfiúi fogalom neto-
'ábbját megérdemelje: annak személyében kellé,
hogy vitézség (virtus), erény (vis) és emberi erőt
tálhaladó dolgot véghezvivő ereje (valetudo)
pontosuljon össze. Székely Sándor.

E g y v e l e g .
•* (Erdőégés Korszikán.) Korszika szigetén

közelebb egyik legnagyobb és legszebb erdőben
a vizzavonaiban tűz ütött ki, s a nagy erdő, mely
csupa fenyőkből áll, 8 napig égett. A tüztenger
az egész környéket el litszott nyelni. A tűz mil-
liókra menő kárt okozott.

—h— (Háború áldozatai.) -Egy türelmes an-
gol fáradságot vett magának kiszámítani, hogy
az úgynevezett történeti korszak háborúi hány
ember életébe kerültek. Ezt aránylag mérsékel-
ten 14,000 millióra teszi, s ez összegből még né-
hány igen érdekes számitást állít egybe. Ha pél-
dául e 14,000 millió halott egymás kezét fogva
tánezra kerekednék, oly hosszú lánczot képezné-
nek, mely a földgömböt 608 szór fogná keresztül
Ha mindez áldozatoknak mutató-ujját levágnék s
azokat egymás fölé helyeznők, az igy támadandó
halom földünktől, a holdon felül még 120,000
mérföldre magasodnék. Ki végre ez elesetteket,
vagy a háború következtében elhaltakat megszám-
lálni akarná, s e számitásra naponkint 19 órát
áldozni kész: 336 év alatt czélját érheti.

—h— (Az emberi-nem nemesbité ne.) Castel-
lane gróf, a franczia női akadémia ismeretes
alapitója egy sajátságos tervet adott elő. Ugyanis
az emberi nem látható physikai hanyatlását meg-
akadályozandó, erre „szépség-kiállítást" rende-
zendőnek vél. Az ország minden megyéje, e
Parisban tartandó emberkiállításba, néhány évi
időközben, a megyebeli 3 legszebb leányt és ifjút
lenne beküldendő, kiknek választása a megyei
hatóság szépészeti érzékének hagyatnék fenn. Ily
módon Parisban közel 500 fiatal leány és legény
találkoznék. — E tömegből egy e végre kineve-
zendő szépészeti bizottmány a legszebb 12 leányt
és ifjút kiválasztaná. E 24 extra szépség közöl
azután ismét egy másik bizottmány a legislegszebb
leányt és ifjút jelölné ki, kik a szépség királyá-
nak és királynőjének kikiáltatván, mint ilyenek
az ez alkalommal rendezendő ünnepélyen a leg-
kiválóbb tiszteltetésben részesülnének. Az ünne-
pély elmultával pedig egy alapitandó „szépség- és
emberi-nem-nemesítő egylet" költségén a szépség
fejedelempárjai összeházasittatnak, a több 11 pár
is hasonló sorsban részesülendvén. Az e házassá-
gokból származandó gyermekek, kik mindenesetre
szépsk tartoznak lenni, az egylet költségén ne-
veltetnek föl; s azon házasfeleknek, kik a nevezet-
tek közt az emberi létszámot különösen szaporít-
ják, jutalom leend osztandó. — E szerint a nemes
gróf tervéhez mindent összegondolt, csak azt az
egyet nem: vájjon az összekötendő párok magok
is ugy akarják-e? s ez irányban a kormánynak, a
kisaj xtitási törvényekkel analóg, közhasznú ezé-
lokra elsajátítási törvényt kellene kiboceátania,
mely a legszebb ifjaknak nemcsak hogy a leg-
szebb leányok bírásához teljrs jogot ád, de utób-
biakat azokhoz nőül menetelre kényszerítse is.
(NB. Tájékozásul annyit, hogy ily terv, minő a
fentebbi, ezelőtt épen 2 évtizeddel fordult me°- a
nemes gróf agyában,) °

(k- g-) — (Különös szokás) Kuhbötel (egy
siléziai falu) lakói halottaikat a szomszédes Kas-
serben tartoznak eltemetni. E körülmény ná!pk
következő sajátszerü szokást hozta divatba. Ők
ugyanis minden hullát kizárólag e hulla számára
ké8^itett rudakon visznek ki nyughelyére. Visz-
szatéréskor e rudakat a kisírok"egy erdőcske
közepében fekvő, szentnek tartott halomra dobjík
s többé sohasem alkalmazzák. E szokás már igen
régi lehet, mit a rudak nagy mennyiségéből követ-
keztethetünk, melyek némelyike már zöld mohá-
val van befedve. Mivel a domb szentnek tartatik,
e rudakat senki sem meri ellopni.E szokás eredetét
illetőleg senki sem tud fölvilágositást nyújtani.
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Irodalom és művészet.
** (A „Háborukönyv") második és harma-

dik füzete megjelent. A gazdag és változatos
tartalom felhivja a közérdekeltséget s igazolja e
vállalat lételét. Megannyi dolgozata részint ta-
nulságos, részint mulattató modorban van irva s a
lefolyt nagy események minden oldalát megvilá-
gítja. A 10 kettős ivnyi, sürün nyomott füzetek
érdekes tartalmából a főbb ozikkek jegyzékét
már egyik múlt számunkban közlöttük.

*• (Shakespeare színmüveiből) a 7-dik kötet
most jelent meg magyar fordításban. Két vígjá-
tékot tartalmaz: a „Makranczos hölgyet" és a
„Tévedéseit vígjátékát" Lévai József és Arany
László fordításában, örülni lehet, hogy a Kisfa-
ludy-társaság oly szépen halad azon kitűzött fel-
adatában, miszerint irodalmunk Shakespearet tel-
jesen bírhassa jó magyar fordításban. Az elisme-
rés kivált Tomori Anasztáz urat is illeti, ki e
terjedelmes vállalatot saját költségén mozdítja
elő. Egy kötet ára 1 ft.

— (Petőfi és Kerényi) életére vonatkozólag,
kik Eperjesen barátaik körében sok szép napot
együtt töltöttek, barátaik egyike, Nagy László
ur, ez időkre vonatkozó adatokat gyűjt.

** (Benedek Aladár) fölkéri gyűjtőit, hogy
iveiket ezept. 6-ikáig Kertész József nyomdájába
beküldeni szíveskedjenek, miután két kötetnyi
költeménye jövő hó közepén okvetlenül megjele-
nik, s azontúl csak könyvárusoknál lesz kapható.

** (Kubin'yi Lajos) „Viszonyaink és teen-'
dőink" czimü közművelődési és közgazdászati
munkára hirdet előfizetést. A munka 25 ivre ter-
jed és szept. hó végéig meg fog jelenni. Előfize-
tési ára 2 ft., mely összeg szept. végéig Emich
Gusztáv kiadó-hivatalába küldendő. Az előfize-
tési felhívás a munkának bő tartalomjegyzékét
közli, melyben a czimek után itélve életbe vágó
kérdések lesznek tárgyalva.

•* (Spüzig Tczig), a „Bolond Miska" ismert
munkatársa, humoristikai naptárra hirdet előfize-
tést, mely szept. végén fog megjelenni. Előfize-
tési ára 80 kr., s az előfizetési pénzek szept.
15-ig a szerzőhöz („Széchenyi-sétatér, 3 sz. 2
em.«) küldendők be.

— (Virgil költeménye a gazdászatról) magyar j
fordításban fog megjelenni Bodon Ábrahámtól. |
Előfizetési ára postabéren kivül 1 ft. E mű a s.-
pataki főiskola nyomdájában fog napvilágot látni,
ha t. i. vagy 120 előfizető találkozik. Az előfize-
tések vagy a szerzőhöz (Mihályfalvára a rima-
szombati posta utján), vagy S.- Patakra Forster
Rezső nyomdászhoz utasítandók. Figyelmeztetjük
e fordításra a latin klasszikusok minden barátját.

*• (Csáthy Géza Debreczenböl) szept. 15-ig
terjedő előfizetést hirdet 1 ftjával két külföldi
színmű általa eszközölt fordítására. A tiszta jöve-
delmet a tervbe vett Egressy-szobor részére
ajánlja föl.

Egyház és iskola.
** (Ingyen kiosztandó tankönyvek.) A ma-

gyar udv. kanczellária elrendelte, hogy a m. kir.
egyetemi nyomdának 8000 ftra rugó tiszta jöve-
delméből az 1866—67-ki iskolai évre 2000 ft ér-
tékű tankönyv oeztassék ki a legszegényebb is-
kolás-gyermekek között, és ily mennyiségű könyv
kiosztása az egyetemi alap körülményeinek ked-
vezőbbre fordultáig, vagy az illető könyvüzlet
emelkedéséig, a jövő években is hasonló mérték-
ben történjék.

** (A losonczi heh. hitv. gymnáziumban) a
beiratások az 1866/7-iki tanévre szept. 10-kétől
14-éig tartanak; a rendes tanítás pedig szept.
15-éu kezdődik meg.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A felső magyarországi vasiparosok)

gróf Andrássy Manó elnöklete alatt közelebb
Rozsnyón gyűlést tartottak, melyben el lőn ha-
tározva a kormány-hivataloknak és különösen
a kassai kereskedelmi és iparkamarán, k még
egyszer szivére kötni és emlékezetébe hozni, hogy
jövőben ez iparágat illető rendszabályoknál az
egylettel érintkezésbe helyezze magát. A gyűlés-
ben továbbá azon meggyőződés is kifejezést nyert,
hogy a belföldi vasipar, ha ki akarja állani a ver-
senyt a külföldivel, nem maradhat meg a nyers
vas termelésénél, minélfogva azon tervet karolták
föl, miszerint a gömöri vasbányák közelében gyá-
rat állítsanak földolgozott vas előállítására.

T A R H A Z .
— (Makó vidékéről) a termést illetőleg ezt

írják nekünk: A Maros és erdői mentén, valamint
a szőlőföldek közti tereken, a hol a korán fejlő-
dött gabonában a fagy kárt nem tett, 5 — 6 magot
is kaptak; a tanyák közt, ugarokon, leginkább
2—3 magot kaptunk; a pusztai legelő-ille-
tékek, a határnak északi részén fekvő, vala-
mint a fagy által megcsigázott vetések azon-
ban az elvetett magot alig adták meg. Van rá
eset, hogy 14 köböl buza-vetésről 2% véka szem
termett. Az egész határt illetőleg átalánosságban
adott a búza l'/3, árpa 2, zab 3/4 magot. — Ku-
koriozavetéseink apró száruak, apró csövüek 8
igen csekély terméssel biztatnak. Ha hosszú
őszünk lesz, hogy a későn fejlett kukoricza meg-
érhetik, egyre-másra holdjától 5—6 véka szemet
számolhatunk. — A rósz búzatermés s a vetőmag
magas ára folytán ez évben igen sok repezét ve-
tünk el, hogy majd lesz- e rajta áldás, Isten tudja.

f (A répaczukortermelés Ausztriában) a
múlt év folytán eddigelé nem tapasztalt kiterje-
dést nyert. Az előállított ezukor 1,550,000 bécsi
mázsára tehető 28% millió forint értékkel. Ez
iparág mellett 34,000 munkás talált folytonos
vagy ideiglenes foglalkozást, kiknek munkadija
több mint 26 millió forintra rug.

Eozintézetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság) módosított alap-

szabályai felsőbb helyen megerősítést nyertek. E
szerint a tagok számát alkalmasint még ez évben
szaporítani fogják.

** (Az eperjesi takarékpénztár) aug. 7 én
tartotta közgyűlését, s az ekkor fölolvasott igaz-
gatói jelentésből kitűnt, hogy üzleti forgalma ez
évben összesen 4,693,741 ft. 44 kr., a múlt évben
4,596,397 ft. 89 kr., volt, tehát ez évben 97,343
forint 55 krajczárral több. Az ez évi tiszta ha-
szon 24,656 ft. 83 krra ment, a mi a körülménye-
ket számbavéve, szintén bizonyságot tesz arról,
mily ügyesen kezeltetik, s mily méltó a bizalomra
e takarékpénztár. Mint minden évben, az idén is
a közgyűlés tetemes összegeket szavazott meg jó-
tékony és közhasznú czélokra, többek közt az
eperjesi evang. főiskola 200 éves jubileuma alkal-
mával leendő kiépítésére 1867. évre 500 ftot. Ez
adakozások a tiszta haszon egy részét igénybe
vevén, az osztalékot 70 forintban állapították
meg.

— (A pápai takarékpénztár igazgatósága)
értesiti a közönséget, hogy az intézet részvénye-
sei által folyó évi február hó 15-én tartott köz-
gyűlésben elhatároztatott, miszerint ezentúl az
árva, alapítványi, nyugdij s letéti betételektől
jövőre 6°'0-os kamat számittassék s fizettessék.
A közgyűlést e határozat hozatalánál egyedül a
közönség anyagi érdekei méltánylása vezetvén,
azért az igazgatóság, midőn e határozatokat köz-
zéteszi, azon erős meggyőződésben él, hogy a
közönség megtakarított filléreit ezek után sokkal
nagyobb mérvben fogja ez intézetnél jövedelmet
hozólag berakni, általa az intézetet még inkább
képessé teendő a jelen szomorú időkben s ehhez
hasonlókban, midőn egyesek ereje a segélyezés-
ben elenyész — a köznyomor enyhítésére hatha-
tósan közreműködhetni.

Italesetek, elemi csapások.
Ji (Baleset.) A Bécsből Pozsonyba utazó

„Eszék" nevű gőzhajó aug. 25-én oly erővel ütő-
dőtt a Franzensbrücke mellett hergonyozó nagy
hajóba, hogy a rázkodás következtében számos
utas a hajó falához bukott, s többen könnyű zú-
zásokat kaptak. A gőzös a kapott sérülések miatt
nem folytathatta tovább útját, s az utasokat más
hajó szállította Pozsonyba.

— (Öngyilkosság.) Őri-Szent-Péterről (Vas-
megye) irják nekünk: Helybeli ref. tanitónk, az
alig 19 éves ifjú, Sipos István m. hó 30-án a
szomszéd Zalafőn édes atyja birtokán — egy
meggondolatlan perezében — öngyilkos lőn, sa-
játlőfegyverével vetvén életének véget. Az ön-
gyilkosság oka nem tudatik. Ez esemény annyival
inkább megdöbbentőleg hatotta meg mezővárosun-
kat, miután a boldogult elődje, Szabó Mihály ref.
tanitó is 1864-dik évi novem. 17-én az utczáról,
szobája ablakán keresztül, kettős lövéssel orozva
meggyilkoltatott, s daczára a vidéki szolgabiró
ur s a csendőrség itt lakásának, fájdalom, a tet-
test felfedezni mindez ideig sem sikerült.

Melléklet a Vasárnapi ijság 35-dik számához
Mi újság?

** (Gróf Andrássy Gyula,) a a képviselőház
alelnöke, Bécsből, hol hosszasb ideig tartózkodott
— a múlt héten visszaérkezett Pestre.

** (B. Wenkheim Béla, békésmegyei főispán,)
Békés, Csanád, Csongrád és Arad vármegyék
inségügyi kir. biztosává neveztetett ki, s a kor-
mány egyszersmind őszi vetőmagra 200,000 ftot
utalványozott rendelkezése alá. Wenkheim báró
szept. l-jén Csanád, Csongrád és Aradmegye fő-
ispánjaival értekezletet tartott, melyben az utal-
ványozott összegnek a négy megye közt az inség
és szükség arányához képest leendő felosztása
felől tanácskoztak.

** (A bécsújhelyi hadi-törvényszék) előtt je-
lenleg vizsgálaton állanak: Benedek táborszer-
nagy, Clam-Gallas lovassági tábornok; továbbá
Henikstein, Pokorny, Grondrecourt, és Melczer
altábornagyok; végre Krismanica és Sendler tá-
bornokok. A haditörvényszék tagjai a következők:
elnöke Nobili gróf táborszernagy; ülnökei: Haus-
lab és Nagy táborszernagyok két altábornagy
közreműködésével; vizsgáló bírája: PfifFer főhad-
biró. Gr. Clam Gallas tábornokról azt irják, hogy
már külföldre utazott, s közelebb Haliba ér-
kezvén, onnan odább kellett állania, mert a he-
lyi polgármester kijelenté neki, miszerint a gróf
élete az ellene felbőszült polgárság ellenséges
szándéka következtében pereznyire sincs bizton-

an.
** (Lajos bajor herczeg) is sebet kapott a po-

roszok ellen viselt háborúban, s valószinüleg láb-
szárát le kell vágni, miután az odafuródott golyót
nem lehet kivenni.

•* (A helytartótanács) utasította a városi ha-
tóságot, hogy hivja fel a fővárosi orvosokat, mi-
szerint szükség esetében vállalkozzanak távolabb
vidékekre utazni és megfelelő napidíj mellett
mindaddig ott működni, a míg a kolera-járvány
azt szükségessé teszi.

** (Éz állatkert) ujabban ismét több érdekes
tárgygyal gazdagodott. A vidra-medencze, mely
igen ízletes, sodrony-hálózattal ellátott építmény,
már elkészült, valamint a murmutérok csinos
rekesze. Továbbá két szép iramszarvas érkezett,
12 majom és két alligátor Hamburgból pedig már
útban van; ezeket magyarországi túzokokért
kapják cserébe. Az alligátorok nyáron át a tóban
lesznek — a madarak közt, melyekkel annyira
összeszoknak, hogy a kacsák a hátukon csolna-
káznak, a mint ők úszkálnak; télire pedig fenyőfa-
szekrénybe szegezik be az alligátorokat s tavaszig
ugy tartják a pinezében.

** (Reményi Ede) jelenleg a felső vidéken
tesz körutat. Aug. 19-én Rimaszombaton tartott
hangversenyt; másnap Sz. István-ünnepén föl-
kérés folytán az egyházi nagy mise alatt hegedült.
Rima-Szombatból Reményi Rozsnyóra ment, hol
22 én tartott hangversenyt; onnan Lőcsére utazott.
Később Erdélyen át Bukarestbe megy. — Dobsi-
náról ezt irják róla: Bár a nyomasztó viszonyok
között az embernek egész szívből örülnie nem is
lehet, Reményi Ede e város művelt közönségének
mégis két igen élvezetdús és kedélyes estét szer-
zett. Zeneművészünk aug. 23-diki előadásával az
egész közönséget elbűvölte, de nem maradt el
visszahatása magára a művészre sem. Mert miután
24-én egy kedélyes társaság kíséretében a Búvó-
patak szépségeit (a sztraczenai völgyben) megte-
kintette volna, este a közönséget egy dijnélküli
előadásra meghiván, két óráig látszó örömmel —
csak kitörő éljenzések által megszakítva — reme-
kelt hegedűjén, mely alka'ommal megemlékezvén
Reményi Ede Petőfi Sándor nagy költőnkről (ki
egy időben városunkban is megfordult s itt töb-
ben személyesen ismerték), egyszerű indítványára
a föllelkesült közönség 30 fttal járult a Petőfi
Sándornak fölállítandó szobor alaptőkéjébe*.
Reményi nemcsak művészetével, de ezúttal ked-
ves magaviseletével is meghódította városunk
közönségét. E gyönyörű két estét nemcsak egy-
könnyen el nem felejtjük, de várva várjuk Re-
ményi azon szives ígéretének teljesítését, hogy
városunkat ismételve meglátogatandja. — D. V.

** (A pesti ferencziek templomába) aug. 28-án
d. u. 3—4 óra között egy őrült napszámos rohant
be, s ott egy kapuczinus szerzetest fojtogatni
kezdett. A templomban levők zajára két városi
drabant sietett oda, kiknek sikerült az őrültet
heves küzdelem után kivinni a templomból. Ápo-
lás végett mindjárt a közkórházba szállították.

** (A most befejezett pesti vásár) a kereske-
dők átalános nézete szerint a körülményekhez
képest elég kedvező volt. Legjobban ment a
kézmü-iparosoknak, kik a pénz szűke daczára
meglehetős bevételeknek örvendtek.

** (A vasúti híd a Morván) már teljesen
helyre van állítva, s a rendes teherszállítás Bécs
felé ismét, megnyílt.

** (Óvszer a kolera ellen.) Dr. Siklósy, a bu-
dai vizgyógyintézet tulajdonosa, az 1855-ki kole-
rajárvány alatt tett tapasztalatai folytán, a kolera
ellen biztos óvszerül haskötő viselését ajánlja. E
haskötő, melyet Neptunővnek is neveznek, 3 rőf
hosszú, '/4 rőf széles durva vászonból áll. Ezt fé-
lig hideg vízbe kell mártani, aztán jól kifacsarni,
a nedves részt a testre tenni, ugy hogy a gyom-
rot és altestet elfödje, a fennmaradt vásznat pe-
dig körül vinni a testen, ugy hogy a száraz rész
a nedvesen felül essék. Czélszerü e haskötőn felül
még könnyű flaneldarabot is kötni. A haskötőt
napjában háromszor kell feltenni: reggel mindjárt
a felkelés után, délben ebéd után, és este lefek-
véskor.

** (A kolera-betegek száma) Pesten koránt-
sem oly nagy, a milyennek a rémhírek terjesztői
mondják. Tormay pesti főorvos hivatalos kimu-
tatása szerint július 17-től aug. 29-kéig csakis
120 egyén betegedett meg kolerában, és pedig
56 férfi, 45 nő és 19 gyermek. A kórházakban
69 beteg fordultelő: a városiRókus-kórházban
berendezett kolera-kórházban 65, az izraelita
kórh. 3, a keresk. kórházban 1. Meghalt a város-
ban és külvárosokban ossz. 38, a kolera kórh szban
26, az izr. kórházban 2, a kereskedelmi-kórház-
ban 1, tehát összesen a városban és kórházban
69 egyén.

** (Kolera-esetek a vidéken) leginkább Vá-
ezon fordultak elő a czis;ányok közt, kik a váro-
son kivül igen összezsúfolva laknak, tisztátalanok
és roszul élnek. Pozsonyban a múlt hét elején
még nem volt kolera, csak a szomszédos falvak-
ban pusztított. Bécsben mérsékelten tart, s eddig
közönségesen olyanok haltak el, kik Morva- éa
Csehországból érkeztek oda betegen. Erdélynek
délkeleti szögletébe fészkelte be magát, hova
Ploestből jövő kaszás hozta; legtöbbet pusztított
Bodolán, továbbá van még Zajzonban, Tatrangon
és Pürkereczben.

** (A pesti lö'portornyok eltávolítását) vagyis
a gubacsi határban a pesti versenygyep közelében
építendő töltényraktárak s tüzér-laboratoriumok
építését illetőleg a csász. kincstár képviselői a
tanácsi bizottmányi tagokkal, a kincstár részére
átengedendő terület iránt már megegyeztek s a köl-
csönösen történt egyesség felsőbb helyre terjesz-
tetik megerősítés végett.

** (Újvidéken) a napokban szokatlan élénkség
uralkodott. A mindenfelől egybesereglett szerb
tanuló ifjúság tartá ott összejövetelét, a fölött ta-
nácskozandó, mikép alakithatnának egy „egyete-
mes szerb ifjúsági társulatot", mely minden évben
az ország valamelyik részében egybegyülve, szá-
mot adna egymásnak egy évi, ugy szaktudományi
mint irodalmi működése felől. Ez eszmét a bécsi
szerb önképző-társulat „Sloga" (egyetértés) pen-
ditette meg, mely aztán élénk visszhangra talált
más társulatok s dalárda-egyleteknéi. Ez első ösz-
szejövetel alkalmával aug. 29-én szerb nemzeti
színház javára beszedá-t rendeztek.

** f.A pesti inraelita templomban) múlt vasár-
nap történt a legelső magyar esküvő. Ez alka-
lomra nagyszámú közönség gyűlt egybe, s a ma-
gyar hitszónok dr. Kohn tartott egyházi beszédet.
A vőlegény Frank Antal, a földhitelintézet egyik
hivatalnoka, a menyasszony Ullmann Adél, a
Pannónia gőzmalom igazgatójának leánya volt. i

** (Rabló-megtámadás). A Szegeddel szom-
szédos Szőreg faluban Fischer ottani gabonake-
reskedőt, lakásán a múlt hétegyik éjjelén 14 rabló
támadta meg és saját vasszekrénye kinyitására
kényszeritette. A benne levő 2600 ft. készpénz,
aranyóra és láncz kiadása után a rablók eltávoz-
tak, de nem sokáig örvendhettek zsákmányuknak,
mert kocsijok nyoma után a családi csőszháznál
rajok jöttek és elfogattak.

— (Halálozás.) Ürményi László aranykul-
csos vitéz, Ürményi József testvéröcscse, aug.
24-én 56 éves korában Ciliiben Alsó-Ausztriában
elhunyt. Hűlt tetemeit Fehérmegyébe, Vaal me-
zővárosba szállitották át, s ott a családi sírboltba
temették el.

— (Halálozás.) Abrudbányáról jelentik Ele-
kes Lászlónak aug. 10-én a váczai fürdőn történt
váratlan halálát. A megboldogult köztiszséletben
állott hazafi, kitűnő ügyvéd, gyöngéden szerető
atya és rokon volt. Sokaknak részvéte ki-
sérte az abrudbányai temetőbe, hol örök álmát
aluszsza.

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 24. „A szövetségesek." Franczia

vígjáték 3 felv.
Szombat, aug. 25. „Az afrikai nő." Nagy

opera 3 felv. Meyerbeerlöl.
Vasárnap, aug. 26. „A bűvös vadász.'' Regé-

nyes opera 4 felv. Irta Weber Károly Mária.
Hétfő, aug. 27. „Szécsi Mária." Történeti

vígjáték 3 felv. Irta Szigeti. Miután a vasár-
napot ez egyszer elvette az opera, e vasárnapi
darab hétfőre szorult. Vasárnap a,,Bűvös vadászt"
akarták bemutatni a vásári közönségnek, mely
azonban igen gyér számmal jelent meg. Másnap,
hétfőn is több ember volt a színházban.

Kedd, aug. 28.
felv. Meyerbeer tői.

Szerda, aug. 29. „A navarrai királyné regéi."
Franczia vígjáték 5 felv. Seribe és Legouvé
után ford. Komlóssy Ida. Ez este Nádaynak jutott
egy nagyobb szerep, melyet e tehetséges fiatal
színész sok sikerrel oldotf meg s ujabb jelét adta,
hogy a rendezőség nagyobb figyelmére méltó.

Csütörtök, aug. 30. „Az álarezos bál." Nagy
opera 5 felv. Verdi-tői.

A próféta." Nagy opera 5

8402. MezóozentgyArgy. E L Á müvet el fogjuk
olvasni s n«m kétkedünk rajta, hogy annak minél elébb
vagy itt vagy másutt tért biztosítunk A levél panaszos
sorait részvéttel olvastuk a rajtunk nem fog múlni, hogy
ön szép ozéljait hatáskörünk szerint előmozdítsuk Fő do-
log: nem csüggedui. Az élet iskolája önre nézve is meg-
kezdődött s azon keresstül kell menni— élve vagy halva!

8408 Mihkolcz A nagy neveletlenséget s türelmet-
lenséget tanusitó botrány nem érdemes a közlésre Máskor
azonban legalíbb a közlő, valamint a megrovottak nevét
szeretnők tudni.

840*. Szentkntotna. B L Köszönettel vettük az
ujabb küldeményt. A régiebbek a sort vágják, s a mint le-
het, következnek. A stemélyen viszonyok javulását öröm-
mel olvastuk s a teljes jöra fordulást kívánjuk és reméljük.

8405. Szent-János. P J Ottani lakos Khún Lórincz
küldeményét, a két darab régi ezüst pénzt kaptuk s át-
adjuk a nemz. múzeumnak. A pénzdarabok nem tartoznalr
a nagyon ritka pénzek közé, mindazáltal szívesen fogják
ott venni s a küldó ur köszönetet érdemel az országos in-
tézet iránt tanúsított figyelemért.

8406 Pozsony. Sz. J . Megjött Köszönet érte.
8407 1849. A csomag tartalma nem csak érdekéé, de

valódi szükséget pótló. Bővebben levélben. Az egyik kép
jó lesz itt is. Az első bíróság ítélete helyben van hagyva.

8408. A vén czigany. Népdal Igen sajnáljuk, hogy
nem akadhat számukra hely.

— A Vasárnapi Ujsá;? régibb évfolyamai: El-
adó: a ,, Vasárnapi Újság ' 12 egész évi folyama, megin-
dulásától fogva 1854-tól egész 18S5-ik évig, keményen
bekötve, m nd a \i évi foham ,60 ftért. — Értekezhetni
bérmentes levélben S. A. czim alatt, posta: Elek. (Bé-
késmegyébe .).

SAKKJÁTÉK.
348-dik sz. f. — S a h 1 b e r g R.-töl

(Stockholmban).
Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
8397. Gyór. Dr.S. A kivel a kérdéses tárgyban mul-

hatlanul értekeznünk kell, vidéken tölti a nyarat. E na-
pokban várják haza, s ha találkoztunk vele, az eredményt
azonnal megírjuk.

8398. Sz. Márton-Káta. B. Gr. A körülmények kellő
megvizsgálása után ugy találtuk, hogy a költemény a
jelen sajtóviszonyok között — sem itt, sem külön lenyo-
matban meg nem jelenhet. A kedvezőbb időpont azonban
már nem soká kés hetik.

8399. Rimaszombat. S. M. Nem lehetne a szándék-
lott cyolus egyes darabjait önállóan, külön ezimek alatt
közölni ? A lényeg nem változik s a forma egyhangúsága
megszűnnék.

8400. Kétejryháza. Gy. L. A tudakoíás következte-
ben azon szomorú hírt vagyunk kénytelenek jelinteni,
hogy a keresett G-yürky Mihály azakaszvezetö nevét e
napokban, a hivatalos bécsi hirlapkimutatásaiban, akönig-
gratzicsatában jul. 8-án elesettek sorában olvastuk. Ezóta
talán a hivatalos jelentést is megkapták már önök. — Cs.
Sz. I. tüzér nevét még eddig semmiféle kimutatásban
nem találtuk.

8401. New-York. L. Az aug. 10-i levelet Cs. aug
24-én megkapta; a csatolvány rendeltetése helyére ada-
tott A fényképek s kéziratok a szerkesztőség birtokában
vannak, mely nem soká fog késni azok közlésével. Eddig
leginkább a háborús közlemények szorították háttérbe. -
Az „életrajz" iránti minapi óhajtásunkat újra ismételjük
s biztosítjuk, hogy az nem csupán a mi kivánságunk de
összes olvasóközönségünk meleg érdekeltségével fog ta-
lálkozni. — Cs. hivatalos foglalkozásánál fogva van aka-
dályozva a gyakori levelezésben, s helyette á szerkesztő-
ség bármelyik tagja szívesen átveszi a tollat. A lapok
rendesen küldetnek.

b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 343-dik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, Miskolczon. — Szerző megfejtése

szerint.)
Világos. Sdtét.

1. Fe6-d7 Fa6-b7
2. Fd7-e8 Fb7—a8
3. Fe8 g6 Fa8-b7
4. Hel -d3 tetsz. sz.
5 Bfö-fniat.

Helyesen fejtették me»c. Veézprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Harasztiban: (ir. Festetics Benno. — Pozsonyban:
Csery Gábor. Atányon: Farkas Bertalan. — Debreczen-
ben: Z. I. és Z. L. — II.-M.-Vásdrhelyen: H. Nagy Lajos.

(E feladvány, sajnálatunkra, 4 lépésre is megfejthető
a következő «lsó lépésekkel: 1. Bfö—fS. 2. F<-6—d7 stb.,
meiy lépések föl is cserélhetők. Megfejtőink közöl többen
e rövidebb utón jutottak czélhoz.)

Melléklet: Előfizetési felhivas az
Országos Naptár 1867. évi folyamára.

Hónapi- és
hetinap

Z
S
4
6
6
V
8

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikns és
H

Protestáns
naptar

Szeptember
G 15 Órán. ün.
Mansvét
Rozália szűz
Victorin püsp.
Zachariás prof.
Regina szűz
Kis asszony

G 14 Albert
Mansvét
Rozália
Erős
Eleuther
Regina
Mária szül.

E T I - N A P T Á I
Görög-orosz

naptár
Auguszt. (ó)
21 B 14 Tádé
22 Agathon
23 Lupus
24 Eutichius
25 Titus
26 Adorján
27 Poemen

Izraeliták
naptára

Élül ftos.
22
23
24 Susanna
25
26
27
28 51. Sab.

Hold változásai. # Ujhold vasárnapon, 9-kén, 3 óra

R.

hos

t.

159
160
Ifii
162
163
164
165

N
sza

P-

49,
40
38
36
35
33
31

1
6

5
5
5
5
5
5
5

i p

tói

p-

20
22
23
25
25
26
28

31 perozkor i

nyűg.

6

6
6
6
6
6
6
6

p.

38
36
33
32
30'
28 í
26 |

•éggel

hos

t.

75
89

103
117
131
144
157

sza

P-

31
38
37
28

7
34
40

H o

1 "
\6.

11

l d
<fl

P-

19
regg.
0
1
2
3
4

17
19
26
33
40

nyűg.

6.

1
2
3
4
4
5
6

p.

38
39i
3H
16
65
29

1

TARTALOM.
| _ Kun Bertalan (arczkép). — Szüleim lei-ele.

jellemrajzához. — A budai vinczellér- és kertészképezde.
! — Képek a pesti állatkertből (képpel). — Persa rabszolga
• a turkumánok között (képpel). .- Csicsóvára romjai (kép-
• pel). — Barbay István falusi jegyző feljegyzései (folyt.)
' — Honnan származik a keleti pestis és mi annak óvszere?

— Még egyszer „aköszöntésről." — Egyveleg. — T a r h á z :
lrodilom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balese-
tek, elemi csapások - Mi újság? — Nemzeti színház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték - Heti naptár.

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

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL

Főraktár: kigyő-tér. Gyári
Nagy választékú raktár, mindennemű

selyem- és neniezkalapokból. urak. úr-
hölgyek és gyermekek j-zámára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadasz-kala-
pok. házi- és vadászHipkák, kncsinak,
nyakkendők, ati-neinez-topankák. ugy-
szinte neniez-czipök bArtalppal, papu-
csok és egészségi nemeztaipak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatok. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, szinétés a fejnagyságát meg-
jegyezni kérjük.

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.

1. szám legújabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 3,4—5 ftig.
széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinű 3, 4—5 ftig.
kemény, fekete vagy s?ürke szinben
2 ft. 50 kr , 3—5 ftíg.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr.. 3-5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 2 ft. 50 kr. 3,4—4 ft.
50 kr., selyem- és bársonynyal ke-
rítve 4 ft. 50kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 5i) kr.,
8-4 ftig.
félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 8 ft. 60kr.,4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2ft. 50 kr.
egész 8—4 ft. 50 krig.
félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5, 6 ft.

PE8TEIV.
helyiséi;: stáczió-ntcza 34. szám alatt.

1765 (1-3)

l t .

2.

3.

4.

6.

8.
9.

10. szám kocsiskalap csak feketén és kemény
2 ft. 50 kr., 3 — 6 ftig.
Kucsma 2 ft. 50kr.,nnom Astrakán
5 ft., Persian 5, 6—8 ftig.
Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5 — 6 ft.
Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50 kr ,
4 ftig. szürke 2ft. 50 kr., 3—4 ftig,
szürke 2 ft 50 kr.,3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr.,3ft.50krig.
Vadász-kalap kelmébőlszürke,zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felczifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4 —5 ftig, zöld nemez-
ből 3, 4—5 ftig.
Selyem-kalap fekete kemény 8,
4-5 ft. 50 krig.
Selyem-kalap fekete kemény 3,
4-5 ft. 50 krig.
fekete és szürke félkemény, egész
lágy 3. 4-5 ft.
egész kemény, fekete csak 3,4—5 ft.
fekete félkemény, egész lágy 4—5 ft.
Utazó forma, széles, lágy vagy fél-
kemény, világ-szürke, sötét-zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3-5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számú
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr.
5. számú fekete vagy szürke, selyem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza-
laggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 7. számú fe-
kete vagy szürke 2ft, 2 ft. 50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2ft. 50 kr., 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5 — 6 ftig.

Nőnöveldéknek 8 leánytanitóknak
nélkülözhetlen tankönyv!

Megjelent Miskolczban Fraenkel B.
kiadásáb an s minden köny v árusnál kap -

ható :

„HOTAH cc

vagy
az asszonyi hivatás tudománya

iskolai tanulmányul irta
KÁLNICZKY ENDRE.

Harmadik kiadáe, ára 24 kr.
Hogy ezen könyvecske szerzője

mennyire felelt meg kitűzött nemes
czéljának, elég bizonyságot tesz a már
eddig a közönség kezén forgó 6000
példány 8 most ismét szükséggé vált
harmadik ujabb kiadása. 1772 (1)

Nagybani és darabonkinti eladás.

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

áron. 1732 (4—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
zin tén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogárak, madarbörök, tojások.
s szemfivegek is találhatók.

Egy nevelőnő
kerestetik. — Bővebb tudósítást
ad: az újság kiadó-hivatal, egye-
tem-utcza 4. sz. a.

Pest, július 23. 1866. (3-3)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(itiakulntur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik s*.

ROSER MIKLÓS
kereskedelmi főiskolájában

é s nevelő-intézetében 1766(2-6>
Pesten, országút 4-dik sz. a., saját házában,

az uj tanfolyam f. évi október 1-én veszi kezdetét.
A fölvétel naponkint a délelőtti órákban történik. Szives

tudakozásokra azonnal válasz adatik.
jT* Programmok egész készséggel s ingyért szolgáltatnak ki.

Titkos 1773 (1—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 gatoltatnék. gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9.ig,

délután 1—4 óráig.
iPgT* Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik. 8 kívánatra a gyógy-
szerek is meickfildetnek.

Minden könyvárusnál kapható:

Biztos sajátlagos gyógyszer

KELETI CHOLERA ELLEN.
KIRINY KÖRIVEL

Borítékba fűzve 50 kr.
°-8)

HEGKENAST GUSZTÁV
göz-gy or ssa jtó-

KÖNYVNYOMDA-INTÉZETE
Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a..

elvállal
mindennemű könyvnyomda! munkálatokat a távol vidékről, s

azokat a leggyorsabban s legjutányosb árakért teljesiti.

Heekenast Gusztávnál Pesten (egyetem-utcz:i 4. sz) megjelent és minden könyv-
árusnál kapható:

irodalmi szemelvények.
Kézikönyvül

a felgyninasinmi V—VIII. osztályi ifjúságnak
a magyar nyelv- és irodalomban oktatásra.

A szónoklat és költészet elméletének,
s a magyar irodalom történetének vázlatával.

SZVORÉiVYI JÓZSEF.
főgymnasiumi igazgató, és magyar akadémiai tagtól. *

Nagy 8-rét (negyven iv). Ára 3 fc. 60 kr.

KÖLTEMÉNYEK.
i« RAJKA TEREZ. 1759(1-3)

12-rét (X. és 200 lap), fűzve 1 ft. 20 kr.
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Cs. kir. kizár, szabad.

ÉLET-ITAL,
gyógyerövel bíró hatásos növényanyagokból készített, s jeles orvos urak
által elemeztetve, valamint egyéb hiteles előkelő egyének elismerése sze-
rint, főkép a mostani egészségfelen korszakban ajánlatos: hideglelés,

emésztéshiány, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányás, sőt

m^° a CHOLERA ellen
is eredménynyel használtatik.

Röszöuó-
irat.

Van szerencsénk a magas urasrfgoknak s a nagyérdemű
közönségnek az irántunk évek hosszú során tanúsított
szíves bizalmáért ezennel hálás köszönetünket nyil-

vánítani.
Ezúttal felhasználva az alkalmat, bátrak vagyunk köztudomásra juttatni, hogy

j a feloszlott janoviczi és starkenbachi hírneves vászon-gyárakból az utolsó készlet
| megérkezett és való

o engedméiynyel végleg

Ara egy nagyobb üvegnek
„ „ kisebb „ .

80 kr.
55 kr.

Használati utasítás minden üveghez mellékelve van, bizományosaink

jnJMVlRI WERTHER FRIGYES,
Életital- és sósborszesz-gyárának irodája és főraktára Pesten, országút

1771 (2—2) 25-ik sz., a múzeum átellenében.

KOMORNER S . pesti pirkfi-kereskedőnek a maga nemében jog-
talan h i r d e t m é n y e valamim meghamisított e z é g e z é s e a ravasz
nyegleség legújabb példáját hépezi. Most nevezettnek ugyanis sikerült
egy általam összeállított már több mint 20 év óta rövid időre alkal-
mazni szokott mázra szabadalmat kieszközölni. Ezen mázra szóló sza-
badalmat azonban Komorner ur sajátkép azon kérkedő czélból látszik
használni, hogy a távolabb lakók bizalmát csalárdul mint szakférfiú és
gyárnok ámitóíag kizsákmányolja. Bebizonyitott dolog, hogy Komorner
ur a jogilag fenálló és ipartörvények alapján sem az azokban fejtétele-
zett ismereteket, sem pedig valami gyárnoki üzletet kimutatni képes
nem volt, s miután sem reűhelylyel, kőbányákkal vagy valami műtani
helyiséggel nem bir, hanem csak szerény airkőkereskedést üz, ée a tör-
vény értelmében nincs joga, mint egyszerű kalmárnak, magát.szerény-
telenül gyámoknak nevezni. Miután a szabadalom hetyke és merész
ürügyét jeleztem, még az ily kérkedő hirdetményekkeli hitelt nem ér-
demlő üzelmekre és a ezég azon czifra szavaira utalok, hol Komorner
ur hazudva „első magy. kir. kizárólag szab. m á r v á n y - g y á r r ó l " (?)
beszél. Egyszerű mázom nem egyéb mint tisztán kenőcs, csupán arra,
hogy elavult sírkeresztek Minden-szentek és halottak napján, mint az
szokásban van , rövid időre az evveli bemazolás által felfrieittessenek.
Még középszerüleg munkált kőfaragványokat sem szabad a?zal, vagy
bármivel semmi esetben becsirizelni, hol azonban a szegénység szintén
akar valamit a kegyelet miatt tenni, elegendő egypár krajezárért ily
gyors, de mulékony pótszert használni; azonban ezen szer — mit min-
den szakértő bizonyitaoi fog — jobb s értékesebb tárgyakra kenve,
azokat inkább károsan b e m á z o l j a , hogysem é p e n t a r t a n á . Ily
szemtelenség meghalad minden izetlen nyegleséget, s igy mind a keres-
kedelmi világ és gyárosok, mind a t. közönség érdekében méltányos
"ly óvást tenni. SCIIREIBER MÓR,

1770 (2 — 3) márvány- és gránit-vésnök.
m B m m

A SEMI ÉLET TITKAI S VESZÉLYEI.
RODET lyoni orvosnak bujakóri ragály elleni legbiztosb óvszerével.

„Die Fortpflanzung des Menschen" czimú saját, eredeti müvének Ill-ik kiadása után
magyarul kiadá a szerző :

M2JLlt3frC*ar orvosiudor, 1 7 5 4 ( 2~8 )

a pestvárosi kórházi kiérdeml másodorvosa, gróf Wenckheimféle v. uradalmi orvos,
a kir. magyar természettudományi társulat rendes tagja.

ISoncztani ábrákkal.
Szülék , nevelök- s mindkét nemű felnőtteknek nélkülözhetlen házi-könyv.

Bérmentesen megrendelheti 1 forinton következő czim alatt: Dr. Eiber V. P. Pesten,
József-utczában 66 számú saját házában.
Levelező betegek is

Polonia-gyertyák
és föl nem lobbanó petróleum.

Van szerencsénk a t. ez. közönségnek tudtára adni, hogy az

újpesti k. szabad, gyertya- és olaj-gyár
kizárólagos főraktára

ezentúl nálunk fog létezni, melyre nézve az üzleti urakat és a nagy-
érdemű közönséget figyelmeztetjük, hogy a szükséges czikkek bevásár-
lásánál egyenesen hozzánk fordulni szíveskedjenek.

Tisztelettel

ivei (2-3) LEITJ\TER é s &RÜHÍWALD,
gyufa-gyár, király-uteza 3. sz.

el fog adatni.
(A végeladás csak rövid ideig tartand).

Tisztelt vidéki vásárlóinknak, kik megrendeléseiket levél által akarják esz-
közölni, ajánljuk alábbirt árszabályunkat, s még csak azt említjük meg, hogy a
pénzösszeg beküldése, valamint vasúti, gőzhajói vagy postai utánvét mellett, az
áruezikkek bárhová megküldetnek.

A vászonáruk valódisága s minőségéért jótállás bizto-
sittatik; ingek, melyek a testhez nem épen illenek,
visszavétetnek.

Kész férfi-ingek, legjobb kézi munka:
Fehér fonal vászon-ingek simák, 3 ft. helyett csak 1 ft. 50 kr.

Finomabb minőségű, redózött mellel 4 ft. S0 kr. helyett csak 2 ft. 25 kr.
Finom irlandi vagy rumburgi vászon-ingek 6 ft helyett csak 3 ft.

Legfinomabb rumburgi vászon-ingek, legszebb kézi munka, 8—10 ft. helyett
csak 4—5 ft.

Kész nöi-ingek, legszebb kézimunka, kézi h i m e z e t t e l :
Sima vászon női-ingek, húzóra 4 ft. helyett csak 1 ft. 90 kr.

Finom sveiezi ingek, redőzött mellel 5 ft. 50 kr. helyett csak 2 ft. 80 kr.
Legújabb szabású ingek sziv- s hajtókában hímezve 6 ft. 50 kr. helyett csak

8 ft. 50 kr.
Eugenie-ingek, legújabb szabásuak, hímzéssel 7 ft. helyett csak 3 ft. 50 kr.

Viktoria-ingek, himezve és valódi valenczia csipkével 10 ft. helyett c°ak 5 ft.
Női lábravalók, hímzettek, vászon- vagy perkálból 6 ft. helyett csak 2 ft. 50 kr.

Női korsettek, simák, 5 ft. helyett csak 2 ft.
Díszes női korsettek, gazdag hímzéssel. 12 ft. helyett csak 5 ft.

Női háló-ingek, hosszú ujakkal 3 fc, 3 ft. 50 kr.—4 ft.
Legfinomabb vászon férfl-gatyák:

1 ft., 1 ft. 50 kr., legfinomabbak rumburgi vászonból 2 ft. 50 kr.
80 rőf színes ágynemű 7, 8, 9. 10—12 ftig a legjobb.

Férfi nyak-gallérok 1 tuczat 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
finomabbak.

3 ft., 3 ft. 50 kr.—4 ftig a leg-

1 tuczat férfi-harisnya czérnából, a legfinomabb s legjobb minőségű 4,5,6—8 ftig
(fehér és színesek).

12 db. vászon-zseb kendő 1 ft. 50 kr. —2 ftig, nagyobbszerúek 2 ft. 60 kr. és szí-
nesek; valamint ezérna batisz-kendők 3 ft 50 kr, ő, 7—9 ftig a legfinomabbak.

12 db. tOríllközö- vagy asztalkendő 5, 6, 7 ft. 50 kr. —9 ftig a legszebbek
vászon-damaszban.

80 rőf fehérített kézi fonal-vászon és fehéritetlen kettősczérnából 7 ft. 50 kr.,
9 ft. 50 kr., 11, 13, 15—18 ftig a legszebbek.

40—42 rőf kitftnö vászon, ágyneműnek vagy 12 db. női ingre, 14, 15, 18, 22—24
ftig a legszebbek.

50—54 rőf hasonlithatlan jóféle mmbnrgi vagy hollandi vászon, kézifonat,
V* rőfös. 20. 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon tornászok számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe: 25, 30, 35, 40,
50, 60 krig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellet
gyorsan ős pontosan teljesittetnek. , -

A megrendelő levelek ekép czimzendők:
„Leinenwaaren-Ausverkauf, Stadt Freiung, im
Durcligange des Bank-Bazar, neben dein

1769 (1-12) griiílich Ilarrach'sehen Palais in Wien."

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

Legújabb ifjúsági iratok.
Lukács Pál. Erdélyi kis utazó 9—12 éves gyermekek számára. Sok

fametszettel. (96 lap, 12-rét), képes borítékba kötve 50 kr.
Hoft'niann Ferencz. üOkis mese. Jó kis fiuk és jó leányok számára. Közli

Mesélő Bácsi. 5 színezett képpel. (90 lap, 12-rét) kemény kötésben 80 kr.
Fáy András. A Ilalmay-család. Erkölcsi olvasmány növendékek és nem-

* növendékek számára. (í>73 lap, 8-rét) színes boritokba kötve 2 ft. 40 kr.
Magyarok tiirténelme versekben. Sok képpel. Fűzve 50 kr., képes borí-

tékba kötve 1 {t-
fÖÖTmese képekkel franczia után. Második teljes kiadás. (173 Íap78-rét)

fűzve 1 ft. 50 kr., díszkötésben 2 ft. 40 kr.
Legújabb és legteljesebb magyar köszöntő. Újévi, születésnapi, név-

napi, iskolavizsgálati, és má> alkalmi üdvözletek versekben és levelekben szülékhez.
nagyszülékhez, k<ireszts?.ülékhez, gvámokbor,pártfogókhoz, iótevőkhöz,tanit<5khoz.
rokonokhoz stb. A magyar ifjúság .«?áraára. Függel k: válogatott franczia és német
köszöntések. (222 lap, 8 rét). Kötve ^ _£°_ k r_

Iloffmann Ferenez. Szás kis <örténet, jó kis gyermekek számára- 8 kép-
pel. (194 lap, 8-rét) borítékba kötve 1 ft., kinézett "képekké! J ft- 4 0 k r-

Iloffmann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese jó kis fiuk é* j° leányok
számára. Közli Mesélő Bácsi. 5 szinezett, képpel. (i'l5 lap, 32-rét) képes bon-
tékba kötve 8ükr.

Minden a kiadóhivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1743(3-6)

r1
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PIRNITZER TESTVEREK
pénzváltó- és bizomány-iizlete Pesten, Ilonillya-nlcza 10-ik szám alatt,

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

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

3. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

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

szerinti látra.
r 6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámito-

lásaval.
í . Kisorsolható mindennemű értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,

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-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részletfizetéssel
B. 10 „ „ 9 ft- 75 „ % évi
C. 10 186 4. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti
D. 10 1864. 60 „ ., 2 ft. 50 kr. hav. „
E. 10 1864. 100 „ „ 7 ft. 25 kr. 'A évi „
F. 10 1864. 50 „ „ 8 ft 65 kr. „ „

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

G. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.
_ Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrészre,

mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. - Az összegek, valamin! a fizetési határ- S * z ut$*6*"lot befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
idők egészen a vevők 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 nyújtják, 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 magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetésseí saját

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

8 ft. 50 „ 20 havi részletfizetéssel,
személy játszik s mindegyik személy

I.
Itten 20

tartalma alatt
a huszadrészre, a befizetések

40 hozásban évenkint
választása szerint egyidejűleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:

4'/t ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
• „ „ 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-,Windischgrütz-,Keglevich-sorsjegy.
• „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj-

10 „ „ 1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,WindischgrStz-,Keglevich-sj.
11% „ „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
t t „ „ 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 250 ftos, 1864-iőOftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
M „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 00 ftos sorsj.
24 „ „ 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
SÓ „ „ 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

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
kivánatra természetben szolgáltatnak ki.

Különös figyelmet érdemel a legújabban rendezett K. betű társasjáték 20 sze-
mélyre 10 ftjával — 20 évnegvedenkinti 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. 250 ftos t>gész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, 1 triesti egész,
1 triesti fél,-l gőzhajózási, 1 Esterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevieh, 3 Rudolf, 8 Como-sorsjegy.

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

E helyt felemiitjük még, hogy mi kivánatra mindennemű sorsjegyösszeállitásokat
tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak,
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk.

SMF* Más pénzvaMó-haznk által — részletfizetési özleteket Illetöleír —
hirdelett kombinatiók, altaltuik is eszközöltetnek, 8 az erre vonatkozó kérde-
Eésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutánjosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1 —60 számmal, 3 ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 Stb. nyereménynyel.

CJ1*" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

£^=" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (46—52)

Részletes sorshúzási tervek, valamint részletfizetési programmok inüvert szolgáltatnak ki.

WALSERFERENCZ
harangönt ó, ^

nagykereszt-uteza 3-dik szám alatt —M ^

PESTEK,
ajánlja magát

a t. ez. közönség és érdemes községeknek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaskalap, mint legjobb hang-
vezető — legújabb szerkezetű.

valamint a legújabb szerkezetű

tüzi-fecskendök készítésére.
Ü "Az én találmányom módja szerint megújított és a magas
kormány által szabadalmazott tiiitfltt-vaskalnppal ellátott
harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz

kalapjuk fordítható,
és igy a harang nyel-
vének felütési helyét
megváltoztathatván,

a harang megrepe-
dése lehetetlen s leg-
nagyobb tartóssága

biztosittatik, azonkívül az njonnan szerkesztett és szabadal-
mazott snrlódásinent persely által, meíy igen könnyen for-
dul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony
szilárdságát sem rongálja, mert könnvü forirrfqa által R t
kéletesen kilóditani lehet melv által hf i é

Szülőknek igen fontos!

A gyermekeket a görvélytől megmen-
tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 8 hónapban rendesen beadatni, akár
gyanítani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 69 bizonyítványt foglal — lát-
hatni — Ára egy darabnak 2(J kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
n k alulirt által

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál. 1730 (4—12)

Kröczer Ágoston s. k.
gyógyszerész Tokajban.

lábat legkevésbé sem ingatja m e g . Az ily módon felszerelt harangot tökéh-tesen kilóditani lehet, mely által a hfn e is egészen
lul, s így tfjes hangját " £ £ « íri ei; minden zavart hang és az oly ijesztő kougás pedig, mely tökéletesen ki nem loditható
harangoknál előfordulni SZÓK OH,teljesen elmarad. iggg « _ , «

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő, hatvan

éves,r>form-hitvallásu és hatvanezer forin-
tot érő, szabad rendelkezése alatt álló va-
gyonnal bíró, gyermektelen özvegy ember
óhajt magának házastársul egy szelíd, szor-
kalmatos és egészséges 45 év körüli nőt,
kinek megközelítőleg mintegy felényit érő,
szabad rendelkezése alatt álló és pénzzé
tehető vagyona volna.— Melyről körülmé-
nyes tudósítást f. évi október hó 6-ik nap-
áig D. 6 ezim alatt Debreczenben (poste
estante) méltányos tisztelettel el fog várni

a csendes és nyugalmas házasságot aiánló
1768 (2-3) D ^

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

Tizenharmadik évfolyam.36-ik szám.

Pest, szeptember 9-én 1866

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fel évre 3 ft.

Hirdetési diiak a Vasárnapi Újság és Politikai Ijdoi.ságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatfamU 10 krb.;
£ Íbb tö r i i J a , I n t i ' Z 7 krba szLittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad, Hamburg és AHonában : Haasenstein és Vog.,r. _ M.-FrankfuHban:

hiromszor- vagy többszöri igtatásnál
Jaeger kínyvkereskedése; Bégben: Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden .gtatas után 30 ujkr.

Egy nagy érdemü magyar jogtudós a
múlt századokból.

Kitonich János, horvát nemes, Kosztai-
nicza várában (a mai 2 dik báni ezred terü-
letén, Kosztainicza mezővárosa s az Unna
folyó mellett) született s a szépmüvészetek
és bölcsészet mestere, a hazai törvények s
közjogok megalapításában, az irodalom és
közélet terén egyaránt jelentékeny tényező,
a magy. kir. ügyek vezetője, a m. korona ügy;
véde s a horvát nemzetnek a bécsi 1607-iki
békekötés aláírása végett megbízott követe.

A XVI-ik század végén II-dik
Rudolf kormánya alatt, mint tud-
juk, évtizedekig nem élvezhette a
magyar nemzet az ő testvéreivel
s hozzákapcsolt részeivel sem az
alkotmány, sem a vallás vagy
lelkiismeret szabadságát. Mind-
ezeket a bécsi békekötés adta
vissza, melyben elhatároztatott:
hogy országgyűlés tartassék; ezen
nádor választassák; Mátyás főher-
czeg a király távollétében teljha-
talmú kormányzója legyen az or-
szágnak; a helvét és ágostai val-
lást követők szabad vallásgyakor-
lattal birjanak; a nemzet törvé-
nyei, kiváltságai és szokásai sér-
tetlenül fenntartassanak stb. stb.
Szóval, egy hosszú küzdelemteljes
időszak után a magyar nemzet
alkotmánya hamvaiból föléleszte-
tett s megerősíthetett, hogy ismét
elég ereje legyen — még a majd-
nem kétszázados török uralom
befolyása ellenében is — lételét,
életét fenntartani, megőrzeni . . .
számunkra.

Nemcsak az újjászületés moz-
galmaiban, de a bekövetkezett
béke alatt is szorgalmasan fára-
dozott Kitonich, az alkotmány,
törvény és igazság érvényre eme-
lésében. Szorgalmasan tanulmá-
nyozta a királyi táblák, megyék és szent-
székek törvénykezési rendszabályait s mű-
ködéseit , kivált Thurzó György nádor és
kir. helytartó eljárását Pozsonyban 1610—
1612-ben, és az eperjesi kir. táblai eljárást
1611-ben. Látta, hogy a perrendtartás iránt
törvényesen megállapított gyakorlat nincs;

K i t o n i c h J á n o s
(meghalt 1619-ben).

hogy a gyakorló jogászok az u. n. patvariá-
kon számos évet töltenek, veszitnek el siker
nélkül. Behatólag tanulmányozta: mi a tör-
vény? mi az igazság? erkölcs, szokás, példa
Szent István országában? stb.

Ekkor irta ama nevezetes könyvet, mely
a perrendtartásra, gyakorlatra nézve egy
törvénykönyv helyét pótolta és a megyéken
kétes esetekben „norma" gyanánt szolgált,
sőt később a „Corpus Juris"-ba is beiktat-
tatott. Ezen könyv czime: ,,Directio metho-
dica, processus jtidiciarii, juris consvetudi-

K I T 0 N 1 C H J Á N O S .

narii inclyti Regni Hungariae." — Ezen
maga idejében remek műnek 10 első fejezete
io-en czélszerü beosztással a királyi tábláig
a^ll-ik a megyei, a 12-ik pedig a szentszéki
perrendtartást tárgyalja. Kora legkitűnőbb
férfiainak: Pázmány Péter bibornok és For-
gách Zsigmond nádornak ajánlotta, kiknek

családi történelmét szépen s érdekesen is-
merteti előszavában. „De consvetudine, mo-
ribus et justitia" czimü fejezete tanúsítja,
hogy szerző egy volt azon törvénytudók
közül, kik a törvényt és igazságot az emberi
természet és viszonyok tanulmányozása
alapján lehetőén egyesitni igyekeztek, benne
a szép észhez és szigorú törvényességhez jó
sziv is csatlakozott.

Kitonich másik nevezetes munkája:
„Centuria certarum contrarietatum et dubie-
tatum ex decreto Tripartito desumptarum et

resolutarum." A törvények viszo-
nyaiban, tételeiben s azok meg-
vagy elmagyarázásában ugyanis
annyira jártas volt, mint kortársai
közül senki más; a törvények lát-
szólagos összeütközését oly ügye-
sen megfejtette, a látszólagosan
világosakat ugy kiforgatta, de
tisztán saját érveivel helyrefor-
ditva, még világosabbá tette, hogy
munkája mainap is tanulságos —
s meglátszik, hogy a ^juris peri-
tissimus" czimet nem ok nélkül
nyerte.

Mindkét munkája 1619-ben
nyomatott ki először Nagy-Szom-
batban. Elöbbeni müve a követ-
kező évben Lőcsén nyomatott
újra, magyar melléklettel Kászo-
nyitól. — Ismét kijött Bécsben
1630-ban. Ezután ismét Nagy-
szombatban 1700-ban és 1724-ben.

Arczképe, melyet közlünk,
már az első kiadásnál ott van; a
későbbi kiadásokban számos di-
csöitő versekkel kisértetik. Arczán
látható az igazságot, törvényt, a
szigort és szánalmat, az értelmet
és jó szivet párosító jellem. E nagy
ember, nagy magyar hazafi eze-
ken kívül — ne feledjük — horvát
nemes volt; és mint ilyen is köve-
tendő példány a hazában.

Jelen korunknak méltán tévedéséül ró-
hatjuk fel, hogy a múlt idők tudományos
törekvéseivel keveset törődve, feledi a hon
egykori jelesbjeit, kik az ősi alkotmányt
nem kisebb veszélyből mentették meg, mint
minőben az a múlt évtizedekben f o r —
Ezért hazafiui kötelességünk megme


