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PIRNITZER TESTVEREK
pénzváltó- és bizomány-iizlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

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

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

3. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü 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 kihuzott sorsjegyek leszámito-

lásaval.
í . Kisorsolható mindennemü 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.
idök 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 papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapirok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. 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 egyidejüleg 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-, Pálfry-,Windischgr8tz-,Keglevich-8orsjegy.
• „ „ 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.
ll1/, „ „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
l 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.
SO „ „ 6% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

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

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

Különös figyelmet érdemel a legujabban rendezett K. betű társasjáték 20 sze-
mélyre 10 ftjával — 20 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 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 8 Como-sorsjegy.

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

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

SMF* Más pénzvaMó-haznk által — részletfizetési özleteket Illet Alf ir —
hirdetett kombinatiók, altaltuik is eszközöltetnek, 8 az erre vonatkozó kérdé-
Eésködesre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemü 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 sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmot; ingyért szolgáltatnak ki.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagykereszt-utcza 3-dik szám alatt

PESTEK,
ajánlja magát

a t. cz. közönség és érdemes községeknek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta egész összhangzatu

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

valamint a legujabb szerkezetű

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

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

a harang megrepe-
dése lehetetlen s leg-
nagyobb tartóssága

biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadal-
mazott snrlódásinent persely által, meíy igen könnyen for-
dul, a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony
szilárdságát sem rongálja, mert könnvü forirrfqa által R h
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
gyanitani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 69 bizonyitványt 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 . A z ily módon felszerelt harangot tökéh-tesen kilóditani lehet, mely által a hfn e is egészen
lul, s igy teljes hangját es erejét éri e l ; minden zavart hang és az oly ijesztő kougás pedig, mely tökéletesen ki nem loditható
harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. í 5^6-12?

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

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levö, hatvan

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

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

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

Tizenharmadik évfolyam.36-ik szám.

Pest, szeptember 9-én 1866.

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

Hirdetési diiak a Vasárnapi Ujság és Politikai Ijdoi.ságokat illetőleg, 1866. január l-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 számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad, Hamburg és AHonában : Haasenstein é. 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
mult 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 megalapitásában, 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 aláirása végett megbizott 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 országgyülés tartassék; ezen
nádor választassék; Mátyás főher-
czeg a király távollétében teljha-
talmu 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 hosszu küzdelemteljes
időszak után a magyar nemzet
alkotmánya hamvaiból föléleszte-
tett s megerősittetett, hogy ismét
elég ereje legyen — még a majd-
nem kétszázados török uralom
befolyása ellenében is — lételét,
életét fenntartani, megőrzeni . . .
számunkra.

Nemcsak az ujjászületés 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 megállapitott 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 Begni Hungariae." — Ezen
maga idejében remek münek 10 elsö fejezete
io-en czélszerü beosztással a királyi tábláig
a^ll-ik a megyei, a 12-ik pedig a szentszéki
perrendtartást tárgyalja. Kora legkitünőbb
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 szerzö 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 szigoru 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. Előbbeni müve a követ-
kező évben Lőcsén nyomatott
ujra, 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
késöbbi 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 kivül — ne feledjük — horvát
nemes volt; és mint ilyen is köve-
tendö példány a hazában.

Jelen korunknak méltán tévedéséül ró-
hatjuk fel, hogy a mult idök tudományos
törekvéseivel keveset törődve, feledi a hon
egykori jelesbjeit, kik az ősi alkotmányt
nem kisebb veszélyből mentették meg, mint
minőben az a mult évtizedekben f o r —
Ezért hazafiui kötelességünk megme
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föleleveiiitni Kitonich emlékét. — Mosta
haza dicső újjászületését várjuk. És valóban
dicső lesz újjászületésében, ha ismét oly
életerősen támad fel, mint támadt a bécsi
békekötés után; ha ismét 250 évre biztosit-
tatnak a kor viszonyaihoz alakitott alkot-
mányos jogok. Dicső lesz, ha a horvát nem-
zet most élö jelesbjeit 250 év mulva a
magyar irok szintén ugy hivhatják emlékbe
s emlékét ugy adhatják át a későbbi kornak,
mint a magyar haza, a magyar alkotmány
és jogok mentőit, mint a magyar haza ki-
tünő fiait. K. L.

Egressy (labor hátrahagyott iromá-
nyaiból.

Kazinczy Gábornak, nevenapján.
(Pesten, márczius 2<t. 1851.)

Naponként fogynak vérünk jobbjai,
Miként istenkéz irta drága könyvek,
Miket nagymesterÖK lángoknak ád
Sértett önérzetében. Szörnyü leczke:
Hogy megbecsüljük, mi még fennmaradt.

Tehát hogy' ne kívánnám én neked,
— Mint a kisebbik Gábor a nagyobbnak, —
Hogy megérd a nagy ítéletnapot,
A mely feltámasszon halottaidból,
És meghozza üdvöd s érvényedet,
Ki most élő halott vagy; föld alá zárt
Magyar kincs, mely eltünt a forgalomból! . . .

Egressy Gábor.

Nagy Miklós
tokaji szőlőbirtokos emlékkönyvébe, — ki a pesti íróknak
és müvészeknek valódi tokaji borral kedveskedett saját

szőleje terméséből.
Pest, április 16. 1857.

Ez a föld
Egy barna hölgy,
Melynek vőlegénye

S hő szerelme:
Isten napja,

Égnek szemefénye.

Hogy kettőjök szerelmének
A magyar kedves magzatja:
Már csak az is azt mutatja,
Hogy földanyánk emlőjének

Legjobb, legédesebb teje:
Tt kaj nedve.

Oh magyarok Istenének
Illatos ambróziája!
Melynek nálunk van hazája:.

Honnan jösz te, ha nem Égből,
Ha nem az Ég szerelméből?

Szellem és fény a te lényed,
Boldogitás fő erényed:

Ihletésünk bizonysága,
Ha vérünknek
És lelkűnknek

Van veled találkozása.

Áldott legyen szőlőfája,
S áldott legyen a gazdája:

Ki a szeretet kelyhével,
S ennek égi gyönyörével

Fajrokonát megkínálja!

És Te apánk!
Fordítsd hozzánk

Isteni orczádat!
Oh ne hagyd el
Szerelmeddel •»

Mi édes anyánkat! Egressy Gábor.

Petőfi jellemrajzához.
Gyulai Páltól.

Nincs szándékunk Zilahy életrajzát részletesen
birálni, annyival inkább, mert hibája nem egyes
részletekben rejlik, még kevésbbé az adatok pon-
tatlanságában, mint az egeszén elömlő szellemen,
mely képtelen az adatokat feldolgozni, az indo-

kokat leleplezni s hű képet rajzolni. A munka
egyedüli érdeme az, hogy az eddig elszórt ada-
tokat összegyűjtötte, egy pár ujjal pótolta; van-
nak ugyan benne tetemes hézagok, például Petőfi
házassága körülményei, irodalmi tanulmányai, iró
barátjaihoz való viszonyai alig érintetnek; a mel-
lékesb adatok közt hibákat is találhatni, például,
hogy Petőfi 1840 elején Sopronból Selmeczen át
ment Horvátországba (holott Sopronból egyenesen
Pozsonyba ment, s ott találkozott Szeberényivel,
ki akkor pozsonyi tanuló volt), hogy 1847-ben
kiadott összes költeményeit az Életképekben b.
Eötvös ismertette meg (Eötvös a Pesti Hírlapba
irt egy kis tájékozó és védő czikket Petőfi költé-
szetéről), hogy „Táblabiró" czimü satyrikus ba-
szélytöredékét 1849-ben irta a budai hegyek kö-
zött (e töredék már azelőtt két évvel megjelent
az Életképekben), hogy a „Hóhér kötele" czimü
regényét a kocsi párkányán és a korcsma falán
irta s több ilyes: mindamellett egészben véve az
életrajz e tekintetben méltánylatot érdemel.

Néha lapokon át nem is találunk benne
egyebet adatnál, csoportosítás és minden beha-
tóbb lélektani fejtegetés nélkül, roszul elbeszélve.
S mennyi aprólékosság van itt minden lapon.
Zilahy fontosnak tartja följegyezni, hogy 1841-
ben Kápli Lajos Sopronban a Maurer-vendéglő-
ben 1 forint 6 krajczárig rugó vacsorát fizetett
Petőfinek, hogy egész 1847-ig kitől és mennyit
kért kölcsön, egész addig, hogy Pozsonyban mi-
kép öltöztette ki Lisznyai, ócska ruháját hogy
szerezte meg Willim szabó az Apáczasoron, ki
azt ma is mint szent ereklyét őrzi. Mintha bizony
1842-ben széles körben ismerték volna Petőfi
nevét s épen egy német szabó lelkesült volna
Petőfi ócska ruhájáért. Ez adatot Zilahy Lisz-
nyaitól vette. Látszik rajta a Lisznyaias phantasia,
valamint a Vahot Imrétől vettekea is a dicsekedő
szellem. Az ily aprólékosságokkal teljes életrajz
hasonlit az oly arczképhez, melyen a képíró min-
den pórust, pattanásocskát megjelöl. Vásznán
vagy könyvben semmi sem árt annyira, mint a
lényegtelen dolgok halmozása. S mégis Zilahy
könyvében még ezt is szivesebben eltűrhetni,
mint azt, midőn itt-ott bele kezd Petőfi jelleme
rajzolásába. Jellemzése a legtöbbször vagy phrasis,
vagy esetleges történetnek rendes vonássá eme-
lése vagy lélektani kulcs nélkül felhozott különcz-
^égek. Egy párnak czáfolatát ide jegyezzük, leg-
inkább Petőfi emiéke iránti kegyeletből.

„Na hogy Petőfinek különös modora volt,
tagadhatlan!-', kiált föl Zilahy s elbeszéli, hogy
midőn Vahot Imrének volt segédszerkesztője e
nála lakott, Vahot kis gyermekeinek, kik oly örö-
mest barátkoztak volna vele, soha egy jó szot sem
adott, mindenféle grimaceokkal, vadállati fog-
vicsorgatással és szemhunyoritással ijesztgette
őket. Lehet, hogy a Vahot gyermekei sokat alkal-
matlankodtak neki, lehet, hogy ajtójánál lármáz-
ván, rájok ijesztett, mit az érzékeny szülők rosz
nevén vettek, de hogy Petőfi a gyermekeket ne
szerette volna s goromba lett volna irántok, az
nem való, sőt ellenkezőleg sok volt magában is a
gyermekies, naiv. 1845-bun Pákh Albert atyjánál
mulatva, barátja ifjabb testvéreivel órákig ellap-
dázott, Arany János gyermekeivel örömest ját-
szott, a fiu mulatságára egy költeményt is irt,
mely „Arany Laczinak" czimet visel, s a gyer
mekek számára irt magyar költemények között a
legjobb.

A gyermekekhez ily vadnak rajzolván Zilahy
Petőfit, a nők irányában épen szemtelennek hir-
deti, s öltözködését a leghóbortosabbnak festi.
Halljuk saját szavait: „A nők irányában nem
tudott szeretetre méltó lenni; ha jól találta ma-
gát, mindjárt lelkemnek, galambomnak czimezte,
s minden előljáró beszéd nélkül össze-visszaölel-
gette őket (a miért egyébiránt az asszonyok nem
szoktak megharagudni — csak okkal móddal);
öltözete, magaviselete mind másforma volt mint
más emberfiáé; főleg viseletében szerette a külön-
czöt játszani, ugy hogy a ki meglátta, vele álmo-
dott. Majd olyan kalapokat készíttetett, mint egy
rézbogrács, csodálatos süvegeket; majd ember
nem látta, fül nem hallotta zekéket, dolmányokat
virágos atlaszból. És ő mindezt nem hiuságból
vagy hatás vadászatból tette, mert hozzá férni
nagyon bajos volt, hanem szeszélyből és különcz-
ségből." Ezután leirja Zilahy, hogy Tóth Gáspár-
nál mily prémes dolmányt, sujtásos mellényt, ma-
gyar nadrágot s asztrakán kucsmát csináltatott
magának, a mely ruhát aztán majdnem egy esz-
tendeig viselt. Nem valóságos torzvonások-e ezek?
Lehet e jobban rágalmazni Petőfit, mint a hogy
itt dicsőitője Zilahy teszi? Amott lélektani kép-
telenség, emitt a valóság egészen elferdülve.

Volt-e, van-e a világon oly ember, kiről el lehet
mondani azt, mit Zilahy Petőfiről oly határozottan
állit s egész cynismussal mintegy helyeselni lát-
szik? A legféktelenebb ember sem viselheti magát
igy társaságban; hogy Petőfi nem viselte, azt
mindenki bizonyitja, ki őt ismerte. Petőfi inkább
tartózkodó, elfogult volt a nők irányában, mint
bátor vagy épen vakmerész, s ha a fioomabb tár-
sas körök illemét megsértette is kendőtlen nya-
kával, keztyűtlen kezével, a női becsületről min-
dig lovagiasan gondolkozott. A mi öltözetét illeti,
azt is túlozva, ferditve adja elő Zilahy. Hogy
ebben nem volt mindig jó ízlése, ez igaz, de hogy
valóságos ijesztő lett volna, épen nem áll. A
virágos atlaszból készült szem nem látta, fül nem
hallott* zekékből és dolmányokból csak annyi
igaz, hogy 1847-ben volt egy virágos atlasz atti-
lája, de ilyet akkor nem csak ő viselt, hanem
Egressy, Kuthy, Kazinczy Gábor s mások is.
1845-ben nem annyira különczségből, szeszély-
ből, mint nemzeti buzgóságból öltözött tetőtől
talpig magyar ruhába. A magyar költők so-
kat emlegették, hogy a nemzet eldobta őjei baj-
noki köntösét s rut idegent cserélt; az ő erős
nemzeti érzése nem akart szónál maradni. Peles-
kei nótáriusnak gúnyolták, de azért nem tágitott,
részint daczból, részint kénytelenségből, mert
nem élt oly körülmények között, hogy könnyen
csináltathasson uj ruhát. Később ugy öltözködött
mint más, kivéve, hogy frakkot, kabátot nem vi-
selt, s mellényén, pantalonán mindig volt kis ma-
gyar sujtás.

Petőfi különezségei, gyöngéi vagy épen hi-
bái, egy-egy tiszteletre méltó elvnek vagy nemes
érzésnek voltak tulságai, melyek benső termé-
szete és költészete szellemében lelik leghelyesb
magyarázatukat. E nélkül csak esztelenségeknek
tünnek föl, és Zilahy hibája épen az, hogy e kap-
csolatot nem látja vagy nem emeli ki kellően.
Petőfi, Zilahy szerint, büszke, rátartó, szótlan
vagy nyers ember volt; a kik barátságot tartot-
tak is vele, panaszkodtak uralkodásvágya, erő-
szakossága és zsarnokoskodó természete ellen;
rokonszenveit épen oly sürüen, gyorsan változ-
tatta mint ruháit; az önbecsülésben sem tartott
mértéket, néha tulvitte, máskor nem vette figye-
lembe; a szeszélyt jellemerőnek, a makacsságot
állhatatossígnak vette. Mindez rágalomnak is
beillenék, ha nem volna értetlen ég.

Petőfi jellemének és költészetének egyik ki-
váló jellemvonása az őszinteség. Sok körülmény
hatott oda, hogy ez benne majdnem a betegségig
kifejlődjék. Az őszinteség szép tulajdon az élet"
ben, s éltető forrása a lyrikusnak, de csak egy
bizonyos pontig. Az igen őszinte költő könnyen
megénekel olyat is, miről talán hallgatni kellene,
az igen őszinte ember olyakat is mondhat másnak,
mi már nyerseségnek, gorombaságnak is beillik.
Petőfin mind kettő megesett. De az ily nyerseség
az életben nem a sziv vadsága, hanem bizonyos
szilaj naivitás, az ily gorombaság nem sértés,
mert nincs benne rosz akarat, hanem csak az
illemi formák önkénytelen mellőzése. íly értelem-
ben volt Petőfi nyers, mit m g feltűnőbbé tett
népiessége. Valamint költeményeiben néha oly
népies kifej zésén is megbotránkoztak, mely ellen
nem szólhat az aesthetika: ugy az életben is né-
mely igen elfiaomodott embert könnyen bántha-
tott népies modora. Lehet, hogy később mind-
ebbe vegyült egy kis afíec.atio is, de az kétség-
telen, hogy nyerseségének alapja az őszinteség
volt, mely előbb mint naivitás nyilatkozott, majd
mint elv kapcsolatban demokratiai, sőt köztársa-
sági érzelmével. Büszkesége, melyet Zilahy hely
telenül rátartással told meg, hasonlított nyersesé-
géhez. Eleven önérzete volt; sokat tartott
becsületére, melyet féltékenyen őrzött, független
ségére, melyet szenvedések árán vásárolt, táplálta
költői tehetségébe vetett erős hitét, mely nem
engedte csüggedni, pályát nyitott számára, 8 fen-
tartotta a támadások ellenében. Nem türte a
megaláztatást bármi formában, 8 néha annak
tartotta azt is, mi csak tapintatlanság volt.

Annak nincs alapja, a mit Zilahy állit, hogy
önérzete néha elhagyta, vagy a mint ő oly furcsán
mondja: ,,olykor nem vette elég figyelembe önbe-
csülését." önbecsérzete soha sem hagyta el, sőt
tulságokba sodorta. Utálván a szerénykedő kép-
mutatást, az alázatos kevélységet, örömestebb
akart szerénytelennek látszani. Ha valaki lenézte
költeményeit s némely költőtársaiét, melyek
gyöngébbek voltak, jobbaknak itélte, társaság- és
irodalomban nem restelte kimondani, hogy az
övéi jobbak, de soha senki után sem járt, senki
hiúságának nem hizelgett, hogy cserébe tömjéne-
zést nyerjen. Költöi önérzete vagy épen hiúsága

kitöréseit a legtöbbször humor enyhiti vagy jó-
kedvü malice. Csak ha mélyen sértve érezte ma-
gát, tört ki heves lelke szilaj szenvedélyességével,
melyet nem igyekezett fékezni. Heves véraikatát,
ingerlékenységét még inkább kifejtette szakadat-
lan és termékeny költői munkássága. A sok ira3
idegessé tette, mozgékony képzelődése, a benyo-
másokra oly fogékony kedélye, könnyen ragadta
hol Kitörő jó kedvre, hol búskomorságra; innen
szeszélyei, de hogy a szeszélyt jellemerőnek vette
volna, az mesebeszéd. Inkább a daczot és szenve-
délyességet vette annak, mert erős meggyőződé-
sei voitak, elvein majdnem fanatismussal csüngött
8 egész a végletekig alkalmazta. A mi ezek körén
kivül esett, ahhoz nem volt érzéke. Föllengzőide-
alismusa, költői nemes alanyisága mintegy ra-
gadta magával; az életben is a lelkesülés rohamai
között élt. Innen csekély okból is könnyen Össze-
ütközött barátaival, kikhez egyébiránt hiven
ragaszkodott. Gyerekkori barátjai közül csak az
egy Szeberényivei hstsoalutt meg végkép s nem
minden ok nélkül. Pákhkal kétszer is öszt^ezör-
dült, de folyvást barátja maradt. Vörösmartyval
politikai meggyőződése erős összeütközésbe hozta,
de polémiái után is ugy ragaszkodott hozzá mint
atyjához. Zilahy Petőfit a barátságra méltatlan-
nak rajzolja s mégis egy helyt igy kiált fel:
„Igazi ragaszkodó, ily nagy szellemhez méltó
vele élő-haló barátja nem is volt neki". De ennek
ellenére ugyanazon lapon mégis idézi Petőfinek
egyik levelét, melyben ez Emődyt leghívebb,
legönzésíelenebb és legtisztább lelkü barátai
egyikének nevezi. Ki érti meg ebből, hogy mily
barát volt Petőfi s milyenek voltak barátai?

De halljuk tovább, hogyan jellemzi Zilahy
Petőfit, mint barátot és szerelmest. „Egy futó
percz elég volt reá — ugy mond — hogy a férfit
barátjának, a nőt kedvesének vallja, a másik
percz pedig, hogy örökre meggyülölje. Debre-
czenben 1846-ban történt, hogy szinelőadás al-
kalmával egy szép szinésznő szomszédságába
esvén, az első felvonás alatt megismerkedtek
egymással, a másodiknál örök szerelmet vallottak,
a harmadikat végig sem nézték, hanem futottak
tiszteletea Tóth Mihály uramhoz, kivel Petőfi
különben is igen jó barátságban állott, hogy es-
kes; e őket össze azonnal. A tiszteletes szerencsére
azt válaszolta, hogy gyertyavilágnál esküdni
hazai kánonjaink értelmében tilos, legfeljebb dis-
pensatio mellett történhetik, azért menjenek, hoz-
zanak előbb dispensatiót. Petőfi e szükkeblüségen
rendkivül fölháborodott, tiszteletre méltó barátját
82Ídta mint a bokrot s ugy vált el tőle, mint ha-
lálos ellenségétől. Aztán ismét megbékéltek. A
kedélyes müvésznő pedig ahelyett, hogy a fölmen-
tés után járt-kelt volna, férjhez ment máshoz. Petőfi
is jobbat gondolt és útjaik többé nem találkozá-
nak".— Atényfővonásaiban igaz, s annyival ter-
helőbb Petőfire nézve, mert akkor már ismerte és
szerette leendő nejét. De vajjon nem volt- e ez
eset kivételes, sőt egyetlen egész életében, vala-
mely gonosz óra kísértése, melynek nem tudott
ellentállni ? Vajjon igaz-e, hogy gyakran tett
ilyesmit s ez volt főjellemvonása barátságban,
szerelemben, mint Zilahy állitja? Vajjon nincs-e
ez eseménynek lélektani kulcsa, mely megfejti
nekünk e hallatlan könnyelmü, sőt érthetlen tet-
tet? Elmondjuk röviden a mit tudunk; tartozunk
vele Petőfi emlékének; nem menteni akarjuk e
tettét, csak kimagyarázni s megmutatni, nogy Pe-
tőfi nem volt kötözni való bolond, a mint Zilahy
rajzolja.

Petőfi Szathmármegyében 1846 őszén meg-
ismerkedett egy ifju hölgygyei, kit aztán 1847
őszén nőül is vett. Mindjárt az első napokban
szenvedélyesen megszerette; szerelme viszonoz-
tatott. Visszatérve Pestre, a leányt levélben meg-
kérte atyjától, kit nem ismert, mert az látogatá-
sakor nem volt otthon. Az atya azt válaszolta: ő
még nem ismeri annyira Petőfit, hogy határozott
választ adhasson, leánya is még nagyon ifju, vár-
janak egy évig, s ha akkor is mind kettő megma-
rad szándéka mellett, ő nem vett a házasság elébe
akadályt még akkor sem, ha nem helyeselné. Pe-
tőfi nem volt megelégedve e válaszszal, azt hitte,
hogy a kitüzött határidő csak arra való, hogy el-
fordítsák tőle kedvese szivét. Lángoló szenve-
délye nem ismert gátot 8 égbekiáltó igazságta-
lanságnak tartotta az atya magaviseletét. Végle-
tekre hajló természete, a társadalmi formák meg-
vetése, meggondolatlan lépésekre ragadták.
Erdődre utazott, sürgette a házasságot s össze-
tüzött a szülőkkel, kik megmaradtak határzatuk
mellett. Ekkor a leányhoz fordult s kérte, hogy
szökjék el s esküdjék meg vele a szomszéd vá-
rosban. A leány nem hajlott kérésére, de meg-
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igérte, hogy hű marad hozzá s a kitüzött határidő
mulva neje lesz, szülei ellenére is. Petőfit felin-
gerelte e válasz, keserüsége most a leány ellen
fordult, kétkedni kezdett szerelmében s kétségbe-
esve hagyta oda Erdődöt. Igy érkezett Debre-
czenbe, hol egy szép és elmés szinésznő kaczér-
sága azt a gondolatot ébreszté föl benne, hogy e
leányt „par dépit" nőül vevén, boszut álljon ked-
vesén, ha magát boldogtalanná teszi is. Mindez
egy óra müve volt; tüstént meg akart esküdni a
színésznővel, ugylátszik, félt, hogy egy óra mulva
nem lesz elég ereje végrehajtani boszuját. Nem
találván papot, ki megeskesse, másnap Pestre
utazott, örvendve, hogy nem tette meg azt, a mit
meg akart tenni s a mi miatt most már önvádat
érzett. Ime e kaland indoka és körülményei.
Zilahy mindezt nem tudta, talán nem is tudhatta,
de igy sem volt följogosítva, egy puszta, minden
indok nélküli esztelenséore képesnek hinniPetőfit
s mi több, jellemrajza alapjául venni. .

S ezzel megválhatunk e könyvtől. Ennyi is
elég tájékozni az olvasót s az irodalomtörténettel
foglalkozókat, hogy e könyv csak adat-gyűjte-
mény, de nem életrajz, s legkevésbbé Petőfi hű
képe.

Hogyan mentsük meg a hazát.
IL

Nemcsak fegyverrel lehet elveszítni, elpusz-
titni s igy nemcsak fegyver által lehet megvédai,
megmenteni a hazát, s a megmentés nagy munká-
jában első dolog, mint láttuk, a megtakarítás:
konyhában, kamarában, padláson és istállókban;
sőt értsük ide mindazon megtakarítást, a mi
egészségünk veszélyzése nélkül tehető, kivált a
szeszes italokban, dohányzásban, öltözködésben,
és ne tartsuk polgári kötelességünknek, a rang s
tisztesség mulhatlan kellékének azt, hogy ruhánk
legujabb szabásu, legujabb szinü, szövetü legyen,
ne tartsuk csekélységnek a takarékoskodást a ru
házat mennyiségében s minőségében, mert erre
közel annyit költ a jobbmódu osztály, vagy még
többet, mint a táplálkozásra.

És ha az eleő dolog, a takarékosság, mind-
nyájunk feladata, a második: a vagyon megosz-
tása, csupán a jobbmóduak e« intézetek feladata.

De értsük meg egymást; minő megosztás ez?
Mert becsületes ember nem kivánja, el sem fo-
gadja, legfölebb kölcsön fejében a másét, és nem
oiy megosztás ez, minőről a tudatlanok álmodoz-
nak. . . . Igenis, tudatlanok, mert ha tudnák, hogy
a föld, a háziállatok stb. fejenkinti megosztásánál
fogva nem jutna több föld egy fejre 3—4 holdnál,
nem jutna egészen egy juh, 4—5-re jutna egy
marha, 8—10-re egy fejőstehén, egy ló, egy ser-
tés, egy kecske stb., semmitől sem kellene inkább
irtózniok, mint ilyen megosztástól, mert ekkor
félévig ugyan munka nélkül is megélnének azok,
kik most szorgalmasan dolgoznak (de akkor nem
dolgoznának, mert hát: „ők is csak olyan urak"
volnának, mint bárki más"), hanem fél év után
nem volna ország-világszerte csak az üres kopasz
föld, mert hiszen mit is tennénk egy juhval,
V4 ökörrel, '/8 tehénnel vagy kecskével okosabbat,
mint hogy: „kiki megenné a maga porczióját!"

Igaz! most is csupán a kopasz vetetlen föld
látható a szép sík Alföldön. De még van rajta
marha, juh, ménes, csürhe, csorda, nyáj — van
erő a megműveléséhez — csak vetőmag nincs; és
először is ez az, a minek megosztásáról szólunk;
ez az, a mit a tehetősebbek megoszthatnak a nél
kül, hogy káruk lenne, mert a jó mag, jó helyre
vetve, 4—6 — 8 magot ad (és pedig már csak re-
mélnünk kell, hogy nem lesz az mindig ugy, mint
az idén és harmadéve volt, s hogy: „ki megszo-
moritott,meg is vigasztal még?!"), és ekkor mind-
nyájunknak lesz legalább táplálkozásra elegendő.

De ki az a vagyonos? ki az, a ki adhat? mert
némely ember, kinek sokja van, azt mondja: ba-
rátom! adósságom még több, nekem bár sok ter
mett, az még mind kevés! . . . Nem is lehet íly
nagy dolgot csak ugy össze-vissza elrendezni s
az embereket magukra hagyni, hogy egyik akkor
se adjon, mikor telnék; a másik onnan is kérjen,
a honnan nem telik.

Erre való az országos inségügyi bizottmány,
melv meo-yénkint kezébe veheti az inség ügyét és
meg zabolázhatja legalább először is a vetőmag
hiányait, mint Pestmegye bizottmánya. Pedig
Pestmegyében egy millió forint ára gabona keli
vetőmagnak azon inség sujtotta helységek szá-
mára, melyeknek gazdái már nem képesek még a
vetőmagot sem bevásárolni És honnan telt ki
ezen egy millió forint?

A budai takarékpénztár ajánlott 150,000 fo-
rintot; a pesti takarékpénztár 250,000 forintot;
a kormány részéröl a még m. e. 4 milliora menő
inségi alapból Pestmegye részére jut 390,000 fi.
Ez még nincs ugyan egy millió egészen, de ez
még csak a kezdet, a jó példa, mely buzdit min-
den jó hazafit, hogy oldja meg erszényét, nyissa
fel Wertheimját, szedje elő állampapírjait stb.,
s adja oda 5 — 6 kamatra annak, a kinek vető-
magra van szüksége.

Továbbá: az adóbehajtási közegek utasitást
vettek, hogy a fagy által okozott károk is az
„elemi csapások" veszteségei rovatába soroztát-
ván, az adóelengedés ezekre is kiterjesztessék. A
községek pedig engedélyt kapnak arra, hogy köl-
csönkötések által önmaguk segíthessenek szük-
ségleteiken.

Nemde, ily módon már bőven kikerül az egy
millió ?! nem leend vetőmag-hiány Pestmegyében,
sőt ha igy megy: a fogyasztási szükséglet is fe-
dezve leend.

De nemcsak azok a vagyonosok, kik pénzt-
papirost, stb. adhatnak, hanem azok is, a kik ér-
telmes, munkaképes emberek s igy többet keres-
hetnek, mint mennyi épen nekik kell. Ezek is
hozzájárulhatnak az inség leküzdéséhez, a haza
megmentéséhez, ea pedig igen jelentékenyen,
mert ezek kezében van a nemzet munkaereje,
ezek száma milliókra megy, és ha milliók egyen-
ként naponként csak nehány krajczárnyival, t. i.
valamely tárgynak csak nehány krajczárnyi érté-
kesbitésével járulnak a közvagyon gyarapitásá-
hoz, a termelés és feldolgozás gyarapitásához, az
100 nap alatt már nehány millió, 300 nap alatt
már 15 — 20 millió forint.

De viszont természetes, hogy a munkaképes
embernek is értelemmel, szorgalommal kell hozzá-
látni még oly keresetmódokhoz is ilyen időben,
melyeket megvetett máskor, mint p. o. a gazdá-
szati ipar aprólékos ágazatai: fúrás, faragás, ko-
sárkötés, a gyékény, nád, fűzfa galy ezerféle fel-
használása stb., mert végre is ezen osztály
táplálja ama milliókat, kiket a tudósok „munka-
képteleneknek" neveznek.

Munkaképtelenek a siketek, némák, vakok,
kiknek száma hazánkban fölüimegy 30,000-en.
Munkaképtelenek a 14 éven aluli gyermekek,
kiknek száma m. e. 5 millió — a csupán a koldu-
sok száma jó időben is több mint 90,000 és most
még több.

Milliókra megy tehát azok száma, kiknek
életét megtartani polgári kötelességünk, és ezen
szegények, tehetetlenek, gyermekek legnagyobb
részben a nép gyermekei, a munkaképes osztály
tagjai. Ezekért csak ugy kell tehát harczolriia a
munkaképes embernek, mint önmagáért.

De mi jót dolgozhatik a szegény ember, ha
munkájának diját meg nem kapja a jobbmóduak-
tól? Hogyan keresse meg élelmét és gyermekei
ellátását a szegény ember, ha munkát nem kap a
gazdagoktól és a hazától, melynek gyermeke?
Nem minden embernek jutott annyi föld, a meny-
nyivel egész éven át dolga lenne, habár azt belga
módon 3ásónyomnyira felforgatja is, és gondosan
rakja a felső réteget alólra, az alsót középre, a
középsőt felülre, hogy biztos jó termést nyerjen.

Természetes, hogy az inségben munkát adni
és azt méltányosan díjazni — tehát nem „felhasz-
nálni" a szorult állapotot, sőt óvni, hogy a szo-
rult fél zsákmányul ne essék oly emberek kezébe,
kik testi-lelki rabszolgává tennék: oly szép, oly
hazafias kötelessége annak, kitől ez telik, mint
kezében fegyverrel megmenteni a hazát elleneitől
— a rabszolgaságtól. Ezen keresetnyujtás, a már
meglevő czikkeknek méltányos ároni megvásár-
lása a vagyonmegosztás második neme, melyet
önként és szivesen tehet mindenik jó hazafi és
mely által módot nyujthat a vagyontalanoknak
nemcsak arra, hogy vetőmagot, de arra is, hogy
kenyeret és öltözéket szerezhessenek.

Munkát adni az inségben csatornázás s köz-
lekedési utak s eszközök épitése és készitése által
egész megyék 8 vidékek népségének, annyit tesz,
mint megmenteni őket a leggonoszabb ellenség,
a kétségbeesés foglalásaitól, mely nemcsak a tes-
tet öli meg, de a lelket, a hitet, a gondviselésbeni
bizalmat, az emberi nem iránti tiszteletet még az
ivadékokban is . . . . mert még az utókor gyerme-
kei is vérző szivvel fogják felszámítani' hogy
Magyarország Kánaán földjén ekkor és ekkor
ilyen és olyan inség nyomorgatta elődeiket, inség,
melyet nem egy, hanem 17 év csapásának kei
végeredményeiben tulajdonitnunk, mert évről
évről Sok millió forint ment ki e földről, mely
visszafelé utat nem talált.

Soha nem oly szegény Magyarország atala-
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ban, hogy el ne birna látni a rajta lakó népet;
mert ha egyik vidéknek nincs, van a másiknak, s
itt Ínségről csak azért és csak annyiban van szó,
a mennyiben pénz nincs.

Világos, hogy egy méltányos pénzforgalom
által megszünik az inség, mert az mint jótékony
folyam: megtermékenyíti a földet, melyen keresz-
tül vezettetik, és életvidorságot, tevékenységet,
munkaerőt önt a lankadt népbe, mely ennek
hiánya miatt testben és lélekben tespedésnek
indult. íly pénzforgalmat eszközölhetnek a köz
munkák, a csatornázások, melyek a fölösleg árvi-
zek elvezetésére, a hiányzó esők pótszeréül és
közlekedési eszközül egyaránt szükségesek. Ez a
második legméltányosb megosztása a közva-
gyonnak. K. L.

Trúiivesztett fejedelmek.
Az épen befejezett porosz osztrák hadjárat-

nak egyik főczélja Németország egységesitése
volt. A porosz király és hűséges Bismarkja régen
meg voltak arról győződve, hogy amaz apró német
országocskákat mindinkább kevesbíteni s mielőbb
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könnyebben türik a keserü pohárt s a megválto-
zott viszonyok között a mennyire lehet, vigaszta-
lódni iparkodnak.

Külföldi német lapokban egymást érik az e
tárgyu vigasztaló czikkek. „Kedves hazámfiai!
— igy irja többi között egy ily adnektált uj-po-
rosz — azért nem kell sírásra fakadnunk. A mi
elvesztett honatyáink- s honanyáinkról jól fognak
gondoskodni; s idegen földön is több elkölteni
valójok marad, mint kétszázezer családnak, me-
lyek itthonn ezután is csak ugy fogják fizetni az
adót, mint azelőtt. Nem fognak többé uralkodni
ősi alattvalóik felett — ez az egész, s ez nem a t

legnagyobb szerencsétlenség. — Az igaz, hogy
egy nagy sereg tányérnyaló, a ki eddig az illető
udvarok légkörében éhe napjait, egyszerre na- [
gyön ferde állapotba jutott s egy csoport „ud- j
vari szappanfőző", „udvari gyertyamártogató" j
stb. nem fogja ezentul oly büszkén hordani fejét;
egy pár újdonsült exellencziás ur el fog ko-
morodni s nehány három lófarku basa ezentul, ré-
gi szokása ellenéra, udvarias és előzékeny lesz —
de azért nem fog a világ kifordulni sarkaiból.
Meg fogjuk lassankint a helyzetet szokni, a szük !

az első, kit a sors csapása utolért. A többi feje-
delem mind menekült a poroszok elől, ő azonban,
a ki hajthatlan jelleméről régóta ismeretes, saját
egyik várában bevárta az ellenséget. Itt találták
junius közepe táján Bismark katonái a királyuk
parancsa következtében a szabadkozó fejedelmet
hadi foglyul ejtették. Nehány nap mulva, mindea
óvása daczára, vasutra ültették s tisztességes ki-
séret mellett Magdeburgon keresztül a porosz
Stettin várába vitték, hol az egész hadjárat alatt,
rangjához illő tisztelettel, de különben kiszabott
határok között őrizték a poroszok. (Képünk azon
jelenetet ábrázolja, midőn a hesszeni fejedelem a
magdeburgi pályafőhöz érkezett s itt azon porosz
tisztektől üdvözöltetett, kiknek feladata volt, a
fejedelmet Stettinbe tovább szállitani.)

Álljon itt végül még a most élő, trónve3ztett
európai uralkodók jegyzéke, mely, ugy látszik,
évről évre gyarapodik.

A trónvesztett uralkodók száma napról napra
növekedik. Legidősebb köztök Dom Miguel, a
portugalli, ki 1832-ben veszté trónját. Utána
időre nézve Chambord gróf, Bourbon Károly

A trónvesztett hesszeni választó-fejedelem megérkezése a magdeburgi pályafőnél.

egy kalap alá hozni, a porosz hatalomba beolvasz-
tani szükséges.

A mit a hadjárat elején már sejteni lehetett,
az most a háboru bevégeztével valódi ténynyé
lett. Eddigelé különösen három német fejedelem,
kiknek országaik Poroszországnak legközelebb
keze ügyébe estek, érezte a legteljesebb mértékben
a háboru szomoru következményeit: a hannoverai
király, a hesszeni választó-fejedelem s a nasszaui
herczeg, kiknek fejedelmi jogai már teljesen
meg vannak szüntetve s országaik teljesen és tö-
kéletesen Poroszországba vannak kebelezve. A
többi apróbb fejedelmekkel vagy még folynak a
tárgyalások, vagy m á r a z o t ; B kénytelenek voltak
_ a határszabályozások tekintetéből — orszá-
guk s lakosaik egy részét a poroszoknak áten-
gedni.

Oly siralmas tragédiák játszattak el 1866 ban
nehány hónap alatt nagy Németországban, a mi-
nőkhez hasonlókat a világtörténet felmutatni nem
képes. Természetes, hogy a fájdalmasabb rész e
szomoru eseményekben inkább az érdekelt feje-
delmeknek, mint a népeknek jutott. Mert — a
mint a külföldi lapokban olvassuk — az utóbbiak

haza szük határaiból ki fogunk bontakozni s az
ipar, kereskedés, tudomány és művészet terén
fölmerülő tehetségek számára, melyek eddig egy
tizenkettedrétü kis állam korlátai között görnyed-
tek, az egész nagy német haza tettköre fog meg-
nyilni."stb. — íly s ehhez hasonló módon kezdik
magukat vigasztalni a bekeblezett kis német álla-
mok polgárai.

Ezen állami változások más téren is egészen
uj helyzeteket teremtettek. Nemcsak egyes sze-
mélyiségek és társulatok vesztették el egyszerre
jelentőségüket s lettek feleslegesekké, hanem a
mellett sok eddigi munka, igyekezet és vállalat
is megsemmisült. Vegyük például azt a temérdek
németországi földabroszt, földirati és statistikai
munkákat és kézi könyveket, ez most mind ha-
szon vehetlen lommá vált, a németországi sok
könyvkiadó és könyvárus, mű- és nyomda-intézet
roppant kárára. Csupán az állami tárgyalások
végeredményeit várják, hogy azonnal uj és igaz
németországi mappákkal és kézikönyvekkel árasz-
szák el a világot.

A német uralkodók közt az idei hadjáratban
Frigyes Vilmos, hesszeni választó-fejedelem volt

Henrik következik, kit a franczia legitimisták V.
Henriknek neveznek, ez 1830-ban űzetett ki Fran-
cziaországból nagyatyjával; hasonló sors érte
1848 ban Lajos Fülöp fiait és unokáit, ezek közül
a Párisi gróf, kit az orleanisták II . Lajos Fülöp-
nek neveznek, s kinok javára Lajos Fülöp 1848.
febr. 24-én lemondott, Chambord gróf mellett a
második franczia trónkövetelő. 1859-ben követ-
kezett az ujabb trónvesztések sorsa. Lipót és Fer
dinánd Toskanából, V. Ferencz Modenából, Róbert
Pármából léptek* a trónvesztettek közé. A követ-
kező évben //. Ferencz a nápolyi, két évvel ké-
sőbb Ottó a görög király. Legujabban György
hannoverai király. Adolf nasszaui hg., Frigyeit
Vilmos hesszeni választó a 11-dik trónvesztett
uralkodó. Közülrk Chambord gr., a toskanai nagy-
hg., a modenai hg., a nasszaui hg. és György
hannoverai király Ausztriában laknak. A pármai
Helvetiában, ide készül a hesszeni választó is.
Lajos Fülöp utódai Angliában, IL Ferencz még
Rómában. Ottó Bimbergben tartózkodik.

Képek a pesti állatkertből.
lI. A medvebarlang.

Az állatkert kapuján belépve, legelőször is
a „Kristóf-térre" érünk. A kik a kert topo-
graphiai rajzait ismerik, tán hitetlenül fogjík e
név olvasásánál rázni fejőket, miután valószinüleg
itt látják először leirva. S mégis ugy van, a mi
elnevezésünk hű és igaz, — mit azonban, minden
félreértés kikerülése végett bővebben kell meg-
magyaráznunk.

Van Pesten — mint min-
denki tudja — a váczi-utcza
egyik házszögletén, szemben a
j.vastuskóval1' egy óriási kő-
ezobor, mely a „nagy Kristó-
fot" ábrázolja, a kinek védkarjai
alatt egy finom politikai napila-
pot több irodalmi Kolumbus
Kristóf már csaknem egy félév
xSta valódi ész- és szellempazar-
lással szerkesztget — minél-
fogva e tér teljes joggal Kristóf
térnek neveztetik.

Ez tehát az egyik pesti
Kristóf, s ez volt mind ez ideig
az egyetlen, utolérhetetlen. Ha-
nem hát jelenben a konkurren-
czia korszakát éljük, s igy épen
nem csodálkozhatunk azon, hogy
még a kő Kristófnak és „vilá-
gának" is versenytársa akadt,
még pedig élő és népszerü ver-
senytársa; s ez nem más, mint az
állatkert medvéje, melyet egyik
őre Kristófnak nevezett el; s a
barlangja előtti tért, hol szép
hölgyek szoktak ülni, a lombos
fák árnyai alatt pihenő orszá-
gos öreg urak szundikálni, s hol
,,magyar világ"-ot ugyan nem
csinálnak, de azért a legszebb
„állatvilág" környezi, mondom, e tért egy kedé-
lyes barátom méltán nevezhette el Kristóf térnek.
Ez tehát a legujabb pesti Kristóf-tér.

E tér közepén, dús lombozatu fák árnyában,
áll a medvebarlang, Kristóf ur palotája, melyben
eddig egyedül lakott, fajabeli társaság hiányában
az őt környező látogatókkal mulatva, hol kedé-
lyesen, hol szeszélyesen. Meghatározni igen ne-
héz, minő időben részesülhet az ember szives
fogadtatásban általa. Néha arra sincs szükség,
íiogy csemegével lépjünk szine elé, máskor azzal
Bem birjuk nyájassá tenni. Jó
kedvében kedélyesen nyalja is- .__ f̂fiPÉlIiS
merőseinek kezét, illedelmesen i S H ^ ^ J
elveszi a neki nyujtott czukrot ~i53
vagy zsemlét, máskor meg a " l 2 S B i

feléje nyujtott kézre emléksoro- i;
kat karezol karmaival; egy köz-
tiszteletben álló urnak meg
lesernyőjét adnektálta egy ily
szeszélyes perczében s darabok-
Ta törte. Szerencse, hogy ily
TOSZ perczei ritkán vannak s
rendszerint rövid ideig tarta-
nak, s ha elmúlnak, fátyolt vet-
ve reájok, ugy viseli magát,
mintha semmi sem történt vol-
na ; rendszerint leül rostélyzata
«lé, felkönyökölve a kőkerítésre,
és con amore nyalogatja talpait
vagy elmélázva mormog, alkal-
masint valamely medvenyelven
szerzett dalt dúdol el ilyenkor;
persze e mulatság helyett szí-
vesebben szeretne egy medve
pajtással enyelegni * ) .

A mi Kristóf ur származását
il leti, ő az ugynevezett hangyás
medvékhez tartozik s bölcseje a
mármarosi hegyek között rin-
g o t t . Ezek az által különböznek
a közönséges erdei medvétől,
t o g y orruk hossz ibb, szőrméjük sötétebb, ma-
-gukviseletében amazoknál szelídebbek.

III. Orvmadarak rCpdéje.

Európában — Spanyol- és Görögországot
'kivéve — sehol sincs annyi, s oly sok faju orv-
öaadár, mint hazánkban. Keselyük, sasok, sólymok
gazdagon képviselve vannak nálunk. I t t találjuk
^ saskeselyüt, a dögönezöt, a barna keselyűt; a

. ) Ez óhajtása azóta teljesült is; s épen e napokban
•szállitottak hozzá egy paj'ást, egy szyriai fi ital medvét.
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sasok közül itt van a parlagi sas, fejedelmi sas,
réti sas, kigyászó sas, törpe sas, csonttörő harács,
halász-sas ; a sólymok közül: a szabda (vándor-)
sólyom, ezeken kivül ölyvek, őrvölyök, héják,
kányák, vércsék, s végre sok faja az éji ragado-
zóknak.

Állatkertünk tapintatos igazgatósága átlátva
azt, hogy az intézet egyik főfeladata, a közönséget
hazai állatainkkal megismertetni, gondoskodott
arról, hogy a szép röpde (voliére) érdekesebb
orvmadarainkkal népesittessék be.

Képek a pesti állatkertből: II. A medvebarlang.

Törekvése nem maradt siker nélkül; a röpde
három, egymístól különválasztott részében igen
szép példányok vannak kiállítva.

Az első rekeszben a sólymokat s más kisebb
orvmadarakat találjuk. Ezek között legérdeke-
sebb & szabda-sólyom (falco laniarius, Würgfalke).
E merész, vérengező madár színezete fölül barna;
hasa, melle sárgásfehér, sötétbarna hosszfoltok-
kal tarkázva, csőre és lábai kékes szürkék; farka
barna, sötétebb keresztsávolyokkal csikóivá. Hoaz-
sza 21 hüvelyk. Honos Közép-Ázsiában, Görög-

vékony, finom fehér pehelylyel fedett, s inkább
ludféle, mint orvmadár nyakához hasonlit. A fia-
tal madár nyakát barna tollörv köríti, melyet a
véneknél serteszerü, fehér örv vált fel. Testének
többi részét sárgás barna tollazat födi. Eöpterje
8—9 lábnyi. Kiválóan döggel táplálkozik.

A barna keselyű alkata, magatartása neme-
sebb az élőbbeménél. Tollazata sötét-barna, feje
és nyaka barna pehelylyel födött, emezt a nyak-
szirttől kezdve zilált tollakból ferdén álló örv
köriti, vállain tollpimat látszik. Hossza 4 láb,

röpterje 9 láb. Az előbbinél
ritkább. A barna keselyű mint-
egy átmenetet képez a sasok-
hoz, mit alkatán kivül életmódja
is bizonyít, mivel nemcsak dög-
gel táplálkozik, hanem ennek
hiányában élő állatokat is meg-
támad, különösen emlősöket.

A röpde harmadik osztályá-
ban sasok tanyáznak. Nézve e
*zép, büszke állatokat, eszünkbe
jut, a mit Petőfi irt a fiatal
sasról:

„Szárnyának röpte merész és magas,
A villámokkal egy tanyán lakik,
S tekintetét felküldi a napig.
Nyugodt időben alszik, elvonul,
De ha vihar jön és üvölt vadul,
Fólébred a sas merengésiből
És a viharnak karjába dől "

Merész, büszke természetüket
pár vonásban sokkal találóbban
jellemezte a sasröptü költő,
mint azt bármely hosszas leirás
tehetné.

Még csak a nálunk kevéssé
——=•— ismert ausztráliai élcfarku sas

(aquilaaudax, Keilschwanz-Ad-
ler) rövid leirását adom. Há-
rom láb hosszu. Feje, gégéje

és melle sötét-barna, háta és felső szárny-
födényei rozsdavörösek. Csőre ké
„Mindaz, a mit
alkalmazható — Gould
sasra. A kisebbféle kengurukat folytonosan ül-
dözi, rácsap a túzokokra 8 a juhnyájak valódi
réme." A vén kengurut nem birja ugyan legyőzni,
hanem fiait rabolja el. Egy ausztráliai vadász
érdekesen irja le, miként keríti hatalmába a kis
kengurukat, melyeket anyjok még zsacskójában
szokott magával hordozni: „A mint megpillantja

a fiait hordó nőstény kengu-
rut, üzőbe veszi s mindaddig
nem tágít, mig az végre kifá-
radva, fiainak egyikét nem dobja
el magától."

Ez utóbbi szép orvmadarak
közül is két példányt bir állat-
kertünk. L.

y
szürkés-sárga.

a sasok merészségéről irnak,
szerint — az ékfarku

Képek a pesti állatkertből: III. Orvmadarak röpdéje.

és Törökországban és hazánkban. Meg kell még
említenünk a barna kányát (milvus ater). í n ke-
véssel nao-yobb az élőbbemnél, villasfarku. Szí-
nezete sötétbarna. Kiválólag halakkal él a sza-
badban. ,

A röpde középső osztályában ™nnak: a
fehérfejü dögöncz (gyp* fulvus, GSnee-Geier) és a
barna keselyű (vultur monachus, Monchs-Geier).
A dögöncz gyakran jön elő hazánkban s az Al-
Duna közelében levö szirtfalakon társaságban
szokott fészkelni. Legnagyobb orvmadarunk s
alkata igen sajátságos. Feje kicsi, nyaka hosszu,

Barbay István falusi jegyző
füljegyzései.

(1764—1838. évekből.)
(Folytatás)

1809. Junius 17-ikén szom-
baton reggel hire jött, hogy a
francziák Győr tájékán 14-ikén
a mi seregünkkel megütköztek;
a császári katonaság az inszuö-
gensekkel együtt megretirált,
és a francziák felénk is közeled-
nek már. Délben épen ebédhez
készültünk, mikor nagy csa-
pat franczia lovasok jöttek be
Szendrey mindjárt közölök töb-
ben a notariu8i házra törtek,
káromkodva vagdalták kardjaik-
kal a kaput; végre közölök egy
leszált lováról, bejött a kis ajtón

és kinyitá a kaput. Most az egész csapat lovastul
berohant az udvarra, és ilyenformán kiáltoztak:
Buj elő notér! Jól elsüsd!*) Mindnyájan elrémül-
tünk; a gyermekek elbújtak és remegtek. Minthogy
a konyhaajtó nyitva volt és a francziák be nem jöt-
tek, hanem csak kiáltozák: buj elö notérl tehát
rászántam magamat és Isten nevében kimentem
hozzájok. Én deákul szóltam; de ők nem értettek
engem, hanem csak lármáztak: Szakre dió! No bo-

#) Bizonyo.an ezt mondták: Oü est le notair? Oü esti
le juge? (Hol van a j*gy*ő? hol van a b ro?)
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?ondmé ! no bolondmásé!*) Felségem ezt hallván ( 1813. Búzám lett: tiszta irtott 24 mérő; két-
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szobában, elsikoltotta magát cs összerogyott.
De a francziák csak lármáztak és a szájokra mu-
tattak. Ekkor bementem, feleségemet fölemelten)
és folbíitoritcttam; aztán ki vittem a francziáknak
fél kenyeret. Ezt kicsapták karddal a kezemből
és kiáltozák ; AU porté szép sótl'"*) Vittem nekik
egy tányér törött sót; ezt is kiütötték kezemből
és lármáztak: No no, még sót, szép sót, grószi
sót.'*'") Most vittem nekik egy nagy sódarabot;
de egyik franczia ezt is kiütötte kardjával kezem-
bel, egy másik pedig megkapta nyakravalóm vé-
gét és káromkodva rángatta, mintha fel akarna
akasztani vele. En majd megfuladtam, és ájul-
dozva rogytam térdemre. Ekkor egy franczia le-
szállt lováról bement a konyhába, levette a tűzről
az ételeket, kivitte pajtásaihoz, és ezek együtt
elfogyasztották egész ebédünket; én pedig föl-
keltem és hoztam nekik bort. Ekkor barátságo-
sabbak lettek és mondák: Bravo, bravó! — Mi-
kor javában ettek-ittak, egy lövés hallatszott a
kertek alatt. Erre megijedtek a francziák, lovaik-
ra felpattantak, és rövid idő alatt a faluból az
egész csapat elvágtatott. A gyermekek az ablak-
ból nézték, mikor a templomnál ugy megszorult
a csapat, hogy a lovak nyögteg és a francziák
jajgattak. Bf-szélik,- hogy a lövést egy gyerkőcze
tette, a kertek közt madarakat vadászván, és et-
től ijedtek meg a francziák, azt vélvén, hogy ma-
gyar sereg leselkedik ellenök; pedig a vadászó
nem is tudta, hogy francziák vannak a faluban.
Azt is mondják, hogy az utóisók közöl egynek
lova a sebes futás alatt egyik hátulsó lábával egy
verembe sülyedt, rádült leeső gazdájára és azt
agyonnyomá. Mikor már a francziák elmentek a
faluból, egy gyerkőcze a lovat fölsegitette, a fran-
cziát a verembe ledobta, a lovat pedig hazave-
zette. Másnap reggel a verem nyitva állott; de
sem a lovat, sem a francziát nem találták a falu-
ban. Bizonyosan kivették őtet a veremből és tit-
kon eltemették; a lovat pedig más faluba vitték
el. Csak az emberek ebédjeit fogyasztották el;
más kárt nem csináltak a francziák a faluban4*).

1810. die 20-a Mart'i megvettem özvegy
Tóth Istvánné zsellér-házát 460 forinton.

1810. Mocsai szőllöm munkáltatására junius
25-ikén fizettem karóverésért 1 ft. 10 drt., a kö-
tözőknek 7 ftot, négy kapásnak 4 ft. 80 drt., a
pásztoroknak puskaporra 50 drt., őrizésért 1 fo-
rintot. Ezen napig összesen 26 ft. 20 drt. költöt-
tem ezen fél esztendöben a szőlőre.

1811. die 15-a Mártii kihirdettetett, hogy a
papiros pénzből ezentul öt forint tesz egy forin-
tot; de az arany és ezüst pénz, meg az uj bankók
ezután is a régi értékben maradnak. Sok ember
elrémült ezen hirdetésre! Az uj papiros pénzt
váltó czéduláknak nevezik, a régit pedig fekete
bankóknak.

1811. Szőlőmunkára lett költség: nyírás és
metszésért 12 ft. első kapálásért és kötözésért 25
ft. födésért 18 ft. Summa 55 forint5*).

1811. die 5-a Maii meghalt napamasszony
Juhász Katalin Banán Ny. b. A.

1812. A katholikusok részére egy uj temető
szenteltetett föl áldozt'-csütörtökön r'*).

szeres részen kivül, 93%, nyomtató rész 8y2,
kenyér-rész a nyomtatóknak 3. Summa 124
mérő.

1813. Matis Samuel biró conventiomat kifi-
zette: a notariusi fizetésbe 42 forintot, mesteri
fizetésbe 26 ft. 80 denárt. Az egy pár csizmát is
megvette.

1814. Emlékezésre.' Anno 1790. die 20-a

1812 die 19- a Augusti felvettem ns. Szabó
György nemesek birájától notariusi fizetésembe
uj bankóban 9 forintot, később l l ftot, vagyis a
nemesektől összesen 20 ftot.

1812. Kiss Mihály bíróságában notariusi fize-
tésem 42 ft., mesteri fizetésem 26 ft. 40 drt., ösz-
szesen 68 ft. 40 dr., uj pézben és egy pár csizma.
Conventiomat ekkép vettem föl: 1812. 21-a Ja-
nuarii ó bankóban 8 forint vagyis uj pénzben 1
ft. 60 drt.; a többit már mind uj pénzben kaptam.
Az egy pár csizmát megvette a biró "'*).

1812. Tábori Pálnak kiadtam bérbe a háza-
mat 36 forintérts*).

*) A francziák bizonyosan ezt mondták: „Nous von -
lons diner, nous voulons manger! (Akarunk ebédelni, aka-
runk enni!)

)„Allez poitez de la aoupe chaude!" (Menjen, hoz-

Aprilis Szendre jöttem Kocsról nótáriusnak ; itt
24 esztendőt érvén, l l gyermeket fölneveltem.
Ezen esztendők alatt az egész helységben egy
ház sem találtatott, honnét 5, 6 és több ember el
nem temettetett volna; egyedül a notáriális ha-
zamtól és a birkás majorból nem temettetett el
csak egy is.

1814. öreg Dobroczki Jakab ötven esztendőt
élt hitvesével. Ezek ujra benedicaltattak, és lako-
dalmuk szintugy, mint midőn először összeháza-
sodtak, kitartatott szendi plébános tdő Martzel
József ur által.

1814. die 1-a Novembris Ágoston fiamat
beadtam Tatába oskolára. Költség: familiatióra
2 ft., egy kenyér 1 ft. 25, fél mérő krumpli 50
drt., szállásért készpénz 20 ft., egy kocsi fa 4 ft.,
33/4 font só 60 drt., egy messzely zsir 60 .drt.,
egy messzely vaj 75 drt., két szál kolbász 40 drt.,
4 tojás 10 drt., egy kappany 1 ft. stb. — Mar-
tiusban 1815. özv. Snellnéhez adatott kosztba.
Kész pénzben adtam 50 forintot meg fél mérő
buzát 15 forintban. Lett a költség tiz hónap alatt
130 fr. 80 drt. *)

1815. Deczember elején a báz tetejét zsúppal
ujra bef ödettem. Dolgozott rajta 2 napszámos a
50 dr. 6 napig, egy napszámos á 35 dr. 6'/2
napig; 50 kéve zsúp ára 5 ft. 25 drt.

1815. A szőlő megmunkáltatása 20 fr. 25
drba került összesen.

1815. die 1-a Novembris Ágoston fiam Ko-
máromba adatott át oskolára. Kosztjáért fize-
tek 150 forintot, hozzá 4 mérő tisztabuzát,
mérejét 25 forintjával számitva. Summa 250 fo-
rint 10 hónapra.

1816. Már tavai adattak ki anticipatiós ezé-
dulák. Most ismét uj bankók adattak ki conventiós
nevezettel; de kihirdettetett, hogy ezek a con-
ventiós bankók az ezüst pénzzel egyenlők, hanem
a váltó ezédulák- és az anticipatiósokbói harmad-
fél forint számittatik egy conventiós forintra, és igy
fognak azok beváltatni. Ezen második devalvatió
ismét sok emb<rt tett szegénynyé, mint 1811-ben

1816. Mészáros Mártonnak kiadtam a házat
50 forintért egész esztendőre.

1816. Septemberben hozzám jött ns. Szom-
bathy Ferencz praeceptornak Ácsról. Igértem
neki egész esztendőre 30 forintot váltó ezédulában.

1816. die 1-a Novembris Ágoston ismét Ta-
tába adatott özv. Svannernéhez szállásra. Költ
ség: szállásért 60 ft., egy kenyér 3 ft., familiatio
3 ft. 50 dr., egy iteze vaj 3 ft. egy iteze ludzsir
3 ft. két font disznóhus 75 dr., egy font só 25 dr.,
4 font szalonna 4 ft., egy pár csizma 10ft. stb.**)

1817. Kiadtam a házat Tebery Jánosnak 45
forintért, és a plébánus ur fáját tartozik megvágni.

1817. die 1-a Novembris beadtam Ágostont

1821. die 23-a Augusti jött hozzám praecep-
tornak Paulovits Jánot«. Esztendeig való fizeitíse
30 forint. — Elment 1822. die 11-a Április.

1821. Másodszor idehaza volt Columbanus
fiam mint bak onybéli prior és professzor. Adott
nekem 50 forintot, édesanyjuknak 30 ftot; a gyer-
mekeknek elosztott 20 forintot.

1822. Az öreg plebanus ur mellé Kappel
István káplán ur helyébe jött Szombathy Ferencz,
Ágnes leányom férjének unokabátyja Dadrol. —
Ezen esztendőben találtatott Szend helységben
416 v., katholikus, 678 protestáns és 5 zsidó lakó?.
Summa 1099 lélek.

1822. Ez áldott jó esztendő volt gabonára,
borra és tavaszira nézve is; azért erről bővebb
jegyzést nem is tettem.

1823. Iju Marthon Márton házát megvette:mfizettem böcsü-ára szerint 1009 ft. 82'/2 drt. Bö-
csüsöknek fizettem 5 ftot., levél-válteágért 7 fo-
rintot*). A tdő plébánus urnak jár '/4 mérő pár
szám-buza esztendőnkint.

1823. Martzel József plébános ur meghalá-
lozván, tdő Ujváry Ferencz ur leit szendi plébá-
nossá Gönyüről; helyébe pedig Szombathy Fe-
rencz káplánunk ment Gönyüre plébánosnak.

1823. Ezen esztendő az őszi terméére nézve
türhető volt; de tavaszi, árpa és zab oly bőven ter-
mett, milyenre 30 esztendő óta nem emlékezünk.
A zab keresztje 4—5 merőt is megadott a na-
gyobb kévékből; széna is tűrhetőképen termett,
köles bőségesen. A zab ára leszállott, méreje 18
garas lelt nyomtatáskor, de a buza 4 ft. 25 dron
megmaradt; a rozs 2 ft., árpa 1 ft., 50 dr.

(Folyt. kOvetk.)

ÍOÜ meleg levesül)
"•).,Non, non;

(Nem, nem; meleg
Szegény jegyző, mennyire fél

«•) Az 1800-1812-iki i

, met chaud, soupe chaude, roti chaud!"
(Nem, nem; meleg ételt, meleg terest, meleg sültet!)

,...: -. félreértette az éhes francziákat!
i időről több följegyzés ki van

tépve a könyvből.
»•) A Mocsai szőlő munkáltatása 1807-ben 25 ft. 21

kr., 1808-b.in 26 ft. 46 drt., 1809 ben 38 ft. 65 drt., 1810-
beü csak jún. 25 ikéig 26 ft 2o drt, 1812 ben már 64 fo-
rint volt; 1813 ban leszállott uj pénzben 19 ftra.

6*) Ezen nap május 8-ikára esett oklevéltan! számitás
szerint.

'*) A jegyzői fizetés tehát nem (ievalváltatott. Különös,
bogy az uj pénznél is a dénár számitás maradi me^, bizo-
nyosan csak könnyítés kedveérr.

8*) Ezen bérló 1813-ban 30 forintot fizetett mely
házbér bárom év.-n át igy megmaradt Tábori Pálnál.

Tatára. Fizetek Mitskinének fiam kosztjáért hús-
vétig 150 forintot.

1818. Ágostonért fizetek husvéttől vacatioig
Tatában Gali* Jánosnak készpénzben 40 forintot,
5 mérő buzát 20 ft., egy kocsi fát 6, egy kocsi
fát 6, egy véka zabot 3 forintban. — Egész iskolai
esztendőre 219 forintot fizettem.

1818. Columbanus fiam, mint professor a
szentmártoni seminariumban, első idehaza léte-
lével adott nekem váltó pénzben 70 forintot; a
gyermekeknek elosztott 30 forintot.

1820. Nagy javitásokat tetettem a házon 175
forint költséggel. # - , . , , ,

1821. Egész Januarms alkalmaB jó idővel,
hóval folyt le. A hónap végén egyszerre olvadás
állott be, a hó hamar eltünt és nagy száraz fagy
támadt. Szörnyü kemény fagyokkal minden eső-
zés nélkül ment el egész Februárius. — A buza
ára volt 8 forint, zab 3 ft., árpa 4 ft. — Februá-
rius 20 ik napján éjszak-nyugatról üstökös csil-
lag támadott; de igen alant járt. Szent-Márton
táján látszott állani és l l órára eltünt. — Mar-
tius eleje is csak tartós fagygy*1 J á r t ***)•

•) Egy kenyér 1 ft. 25 drral, egy mérő buza 30 forint-
tal nagy drágaságra látszik mutatni; de ez inkább a pa-
pírpénz értékcsökkenésének tuiajdonitható.

••) Látható, miiven áremelkedést okozott a második
devalváció. 1817. május 25-ikén a tanuló fiura tett 6% hó-
napi költség 218 ft. volt; a többi mncs följegyezve.

*••) Az időjárási följegyzések « könyvből 1800-1820
évekről ki vannak tépve; 1821-től kezdve ismét meg-
vannak.

Miért uincs elég képzett magyar
gazdánk ?

Sokak előtt feltünt már az, hogy hazánkban
az oly képzett gazdák és erdőszök száma — kiket
születésökre honfitársainknak mondhatunk — cse-
kély : és ha meg olyanokat keresünk, kiknek anyai
nyelvök a magyar, akkor e számot még cseké-
lyebbnek kell mondanunk. Ezt bizonyitja a leg-
közelebb Keszthelyen nyitott országos gazdasági
és erdőszeíi magyar tanintézet, hova a mult év-
ben alig lehetett oly erőket szerezni, kik magya-
rul képesek előadni, de azt is csak a gazdászati
szakban; az erdőszeti tanszékek pedig mai napig
is üresen állanak. — És nem ,szomoru látvány-e
hogy kebelünkből nem telnek oly emberek, kik
nemzetünk fiatalságát hazai nyelvükön oktathat-
nák? Hogy gazdálkodhatunk aztán helyesen, ha
oly egyéniségeket sem birunk, kik tanitani ké-
pesek? Kiktől tanuljunk hát? mert hisz a selme-
czi erdőszeti akadémia és az óvári felsőbb gazda-
sági tanintézet német, s a ki németül nem tud,
szakismeretet nem is gyűjthet: azzal az egyne-
hány magyar szakkönyvvel — mit eddig fölmu-
tathatunk — nem leszünk még szakemberek,
következésképen szaktanítók sem. S ebből is
nagyon világosan látható, hogy hazánk szomoru
múltjához és jelenjéhez igen sokkal járult azon
körülmény, hogy nemzetgazdászatunk annyira el
volt és nagyrészben most is el van hanyagolva.
Helyes gazdálkodás mellett Európa államaiban
máskülönben az első termelők közt foglalhattunk
volna helyet, most pedig Európa legszegényebb
nemzetei közé tartozunk!

E két szaktól — lehet mondani, a technikus
pályáktól — valo idegenkedésnek oka ott rejlik,
hogy nálunk e pályák az előtt oly alárendeltség-
ben tüntek fől, hogy ezekre iskolázott vagyis
végzett embert alkalmazni csaknem nevetséges
dolog lett volna. S igy van az csekély különbség-
gel napjainkban is : fiatalságunk legnagyobb része
a politikai pályát választja, mig a mondott pá-
lyára alig szánja magát egy kettő. Nagyobb és
kisebb földbirtokosaink legtöbbje sem szenved e
tekintetben kivételt: ők is a helyett, hogy a he-
lyes gazdálkodást tanulmányoznák, inkább a po-
litikát folytatják, és ép azért van aztán az a sok
terméketlenségi panasz, és elszegényedés! Hiába,
a napjainkban létező terhek és kényelmi vágyak
mellett — bármennyire termékeny is hazánk —
a paraszt-gazdálkodás ki nem elégít többé. A
kincs ugyan a földben hever, de azt csak szakér-
telem hozhatja fel a felszinre, haszonnal és előny-
nyel. Bátran alkalmazhatjuk itt is azon közpélda-
beszédet: ,,ki minek nem mestere, hóhérja az
annak."

VÓŐ

*) Az első híz-vételnél (1810) nem emlittetik ilyen
levélváltság, sem párszám-buza Tehát a zsellérházak
ilyesekkel neaa terheltettek. Az ujonan vett ház jobbágy-
ház volt földekkel együtt, valószinüleg negyedtelekre. ,

Tán sokak előtt fel fog tünni azon állitásom,
hogy mind erre hazánkban legnagyobb befolyást
azon körülmény gyakorol, hogy a legtöbben még
mai napokban is azon együgyü hiedelemben él-
nek, miszerint babérokat csak is és egyedül a
politikai pályán lehet nyerni, vagy legalább hogy
ezen babérok a legnemesebbek. Lehet, hogy so-
kan más gondolatokra ébrednének, ha e dolgot
nem saját személyökre vonatkozólag, de hazánk
iránti kötelességből is vizsgálnák.

És valóban a tekintély és bánásmód is, mely-
ben a nevezett pályák emberei részesültek, nem
bizonyit mást, mint, a fentebbi véleményt. Pedig
egy tisztséget viselő gazda vagy erdősz, mig ki-
képezte magát, ép oly drágán vásárolta meg ál-
lását, mint egy ügyvéd, vagy más müvelt ember.
Még a felsőbb államvizsgálatokon kiállitott ál-
lambizonyitványok — oklevelek — is igazolják
az elmondottakat, igy p. o. az erdőszök oklevelé-
ben a képesség ezen szavakkal fejeztetik ki:
„önálló erdöszeti szolgálatra alkalmatos." Ez
ugyan kissé nehezen érthető valami, mert önálló-
lag szolgálni, bizony érthetetlen,és tán ezeü kife-
jezés: „önálló erdőszeti ügyvitelre vagy kezelésre"
— alkalmatosabb volna egy oiyas dolgot kife-
jezni, hol több ezernyi hold birtok vezetése és
rendezése bizatik egy emberre !

S már most kérdem, miért van ez igy, és
miért tekintetnek ezen pályák választói ily alá-
rendelt személyzetnek? Avvagy nem kivánja-e
meg az állam ezektől is ép ugy, mint a jogi pá-
lyán levőktől, hogy iskolákat, felsőbb tanintéze-
teket és akadémiát végezzenek; vagy pedig nem
kivánja-e az állam ezektől is ép ugy, mint a ne-
vezettektől az oklevelet ? S ha igen, mi szolgáltat
okot arra, hogy egy erdősz vagy gazda azon
körön kivül essék, melybe a köztisztelet egy
tör vény tudót helyez? ! Vagy pedig a természet-
tudományok és ezek segédeszközei nem foglalnak
a valódi tudományok közt helyet, hogy ezek
gyakorlói egész alárendeltségben tünnek föl?
vagy pedig e magasztos tudomány elvesz a száraz
jog paragraphusainak fénye mellett? Ellenkezőleg
hiszem és állítom.

Az eddig elmondottakkal nem czéloztam
egyebet, mint kimutatni azt, mennyire egyoldalu-
lag gondolkoznak még sokan. Iiy egyoldalu ná-
zetek miatt huzza magát vissza fiatalságunk ezen
pályáktól. Ez ártott és árt legjobban hazai gaz-
dálkodásunknak És ép azért van az is, hogy 100
törvénytudóval találkozunk mig 5 képzett ma-
gyar gazdára vagy erdőszre bukkanunk, pedig
többünknek kellene a kenyeret keresni, hegy
többen többet fogyaszthassunk. S igy müködnek
aztán helyettünk idegenek, kik hazai viszonyain-
kat legfeljebb hallomásból ismerik, s azoktól e
Hzerint nem is kivánhatjuk, hogy bajainkat orvo-
solják. Szomoruan kell tapaer. alnunk, hogy ha
egyesek akadnak is, kik e pályákat végezték,
alkalmazást vagy nem, vagy alig képesek kapni,
főbb uraink legnagyobb része annyira megszokta
már e szót: „hogy a magyar ember nem tud
gazdálkodni", hogy csakis idegeneket választa-
nak e szerepre, ezek pedig ismét alárendeltjeik-
nek — honfitársaikat választják.

Lássuk már most ennek is befolyását gazdál-
kodásunkra. Ki helyesen akar gazdálkodni, annak
legelőször is a hazai viszonyokat kell ismernie;
továbbá ismernie kell azon népnek, mely közt
müködik, sajátságait, melyhez számítom annak
szokásait és erkölcsi állását is; továbbá értenie

ben

kell azon népnek nyelvét, hogy részint a társa-
dalmi viszonyok befolyását alkalmazni tudja a
gazdálkodásban, részint pedig azért, hogy a népet
oktathassa. Kivánhatjuk-e ezt egy oly embertől,
ki nem köztünk született, kit nem kot hozzánk
egyéb, mint anyagi jobbléte?! A helyes gazdál-
kodáshoz tehát nem csak szak-, de táj-, nép- és
nyelv-ismeret is szükséges. — Mindezeket nem
az idegenek iránti gyülölet hozta ajkaimra, de
azon erős meggyőződés, hogy gazdálkodásunknak
egyik fő hibája csakugyan ezen bajokban gyöke-
redzik.

Szép haladást tettünk egy pár évtized óta az
irodalmi téren, s ha visszatekintünk a multra,
büszkén vizsgáljuk azt azon magasból, a hova
feljutottunk, miért ne tehetnők ezt anyagi jólé-
tünk kedvéért is, mely döntő befolyással van
lelki állapotunkra is! Annyival inkább, hogy e
tétel igazságát, már olyan nemzetek is elismer-
ték, kiket eddig müveltség tekintetében hátrább
gondoltunk lenni, mint mi vagyunk. Igy p. o.
Oroszországban napról napra több földmivelőket
képző iskola állittatik; tiszteket képző iskoláik
berendezése pedig ugy az erdőszeti, mint a gaz-
gasági szakban semmi kívánnivalót nem hagy

hátra: miután azok a mai müveltség színvonalán
állanak. Az ily akadémiákból kikerült egyének,
részesei lehetnek bármely méltóságnak, és tárgyai
az általános köztiszteletnek. Nálunk pedig még
oly dolgokban is — hol csak szakértelem adhat
kielégitő felvilágositást — sokszor olyanok ren-
delkeznek, a kik bár különben tiszteletreméltó
férfiak — de szerencsétlenségre nem azon sz&k
emberei.

Ez az oka annak is, hogy hazánkban oly hi-
deg az égalj a természettudományokra is; mert
hát kinek van több alkalma a természetben bú-
várkodni és azt tapasztalatokkal gazdagítani és
kisérni, s e tapasztalást a nép közt terjeszteni,
mint egy erdősznek vagy egy gazdának, kivált ha
azok a nép nyelvét beszélik? Mily roppant befo-
lyással lehetne ez népünk felvilágosítására, míg
most a tudomány segitsége nélkül, ha valaminek
helytelenségét akarjuk belátni, 20—30 éves ta-
pasztalatokra van szükségünk, melyre máskülön-
ben a tudomány egy pár év alatt vet világot.

P—y A.

A fekete halál Európában.
Európát nem egyszer ejté már rémületbe a

fekete halál, melynek pusztításai oly irtózatosak
voltak, hogy az ázsiai kolera hozzá képest sze-
lídnek nevezhető. Az egy idejű orvosok és törté-
netírók e rémes betegségről nem hagytak hátra
kellő szakismerettel szerkesztett okmányokat. E
tárgyat illetőleg egy régi orosz krónikában talá-
lunk némi nyomokat. E szerint a rémes betegsé-
get az Oroszországot leigázó mongol- és tatár-
csordák hozták Ázsiából Moszkvába. 1354-ben a
fekete halál egész Oroszországban elterjedt. A
halálozás rendkivüli volt; városok és falvak el-
néptelenedtek. Pleskow városban éjenkint 30
hulla tétetett le a templomajtó elé. A halál jele
vérköpés volt. 1364-ben az akkor igen népes
Smolensk városban csak 15 en maradtak életben.
Gluchow és Baselow város lakói .mindnyájan
meghaltak. Nowgorod, Kasem, Twer, Moszkva
stb. elnéptelenedtek. 1365-ben a betegek a ples-
kowi krónika szerint kelevényeket és mirigy-
daganatokat kaptak, mi a korábbi epidémiánál
nem észleltetett. Az átalános éhszükség e borzal-
mas állapotot a legmagasabb fokra emelte.

Az elhagyott városokban vad állatok ütöttek
tanyát. Több területen az egéaz népesség kive-
szett, A fekete halál azonban nem elégelte meg
Oroszország területét, hanem elterjedt Török-,
Német-, Francziaország, Svédhon, Anglia, Olasz-
országba is s Európában több millió ember esett
áldozatul. Németországban két év alatt egy millió
kétszázezer, Bajorországban egyetlen év alatt
több mint 12,000 ember halt el. Helvécziában a
népesség Vs"'^ kiveszett. Strassburgban egy év
alatt 26,000 embert temettek el, mig Bécsben egy
félévig naponkint 900 ember veszett el. Lübeck-
ben egy estétől a másikig 1700-an, Erfurtban
naponkint 1000-en találták sirjukat. Münster- és
Osnabrückben senki sem maradt hátra a halottak
eltakarítására.

Angolországban az epidemia 1348-ban je-
lentkezett először a tengeri kikötőkben; ugyanez
évi nov. 12-én pedig Londonban ütött ki. Égy év
alatt csupán a czistercziták temetőjébe több mint
50,000 ember temettetett el. A többi temetők is
mind megteltek, ugy, hogy a holtakat nem tudták
hova elásni. Lord Walter Manus egy nagy terje-
delmü földet vásárolt, hová 1349-ben gyertya-
szentelőtől karácsonyig naponkint 100 hal>tt
ásatott el. Angolországból az epidemia 1360-ban
Svédhonba költözött át, hol a történetírók szerint
ez évben 466 papot ragadt el a fekete halál. Hal-
ler szerint a Bern cantonban a népesség '/3-da
kiveszett.

Francziaország sem maradt sértetlenül, s
Guy de Chauliot-ban a népesség V4-de nem látta
meg többé a napot. Párisban több hétig napon-
kint 500 embert temettek el. Marseilleben egyet-
len lélek sem maradt meg. Olaszországban az
epidemia szintén nagy mérvben dühöngött. Igy
Flórenczben márcz.-tól júliusig több mint 100,000
ember esett áldozatul. Sienában 5 hónap alatt
80,000 ember lehelte ki lelkét.

Bartholomeo della Puglioli szerint Szicziliá-
ban több mint 530,000 ember veszett el, a a ten
geren gazdagon megrakott hajókat lehetett né-
pesség nélkül találni. — A lánglelkü Petrarka
Laurája szintén ez áldozatnak lett martaléka.
Ázsia és Afrikában e pestis még irtózatosabb
pusztitásokat vitt véghez, mint Európában. A
chinai történetirók említik, hogy 1334 ben a
Thuan-Temur-i kormány alatt két millió kétszáz-

hetven ezer család, vagyis több mint 13 millió
ember veszett el.

Mily kisszerűek ehhez képest a mai kolerás
idők, melyekkel annyit ijesztgetjük egymást!

(A.J.)

A többférjüség történetéhez.
Az emberinem különböző szokásai közt bizo-

nyára egy sem kelti fel csodálkozásunkat oly
nagy mértékben, mint a többférjüség, és mégis
ezer meg ezer család létezik, melyek jelentékeny
és ősrégi polgárisultságuk állapotában boldogok-
nak érzik magokat a többférjüség szövetségében.
Minél érthetetlenebb ez az erkölcsész és termé-
szetvizsgáló előtt, annál szivesebben kell fogad-
nunk annak felvilágosítására nézve azt, miről a
Novara osztrák fregát földkörüli utazását leíró
mü (I-ső kötete 293-dik lapján) e tekintetben
tudósit minket, hol a paradicsomi Ceylon kókus-
ültetvényeiről szól.

Ki egy kókuspálmát vagy gyümölcsfát ültet,
irja a nevezett mü, némileg ájtatos, Buddha isten-
ségnek-tetsző müvet cselekszik. Gyermekszületés,
vagy más ünnepélyes alkalomkor mindig nehány
csiraképes kókuspálmát ültetnek el, és így a
kókuspálmák igen fontos részét képezik a család
vagyonának. Az atya mint örökös vagyont osztja
el azokat gyermekeik között. Nemcsak hogy min-
den pálmának saját tulajdonosa van, hanem néha
több család szedi és használja egyes fa termését.
Ezen sajátságos jelenség nagyon csudálatos kö-
vetkezményeket szült a benszülött lakosság tár-
sadalmi viszonyaira názve. A növekedő szegény-
ség és a mindinkább égetőbbé vált szüksége
annak, hogy a tulajdon nagyobb mértékbeni el-
darabolása megakadályoztatnék, azon természet-
ellenes gondolatra vezette a benn szülötteket,
hogy egy család fivérei együtt egy nőt vegyenek
feleségül. Azon körülmény, hogy Ceylonon egy
egész tizedrészszel több férfi van, mint nő, még
gyorsabban terjesztette ezen szokást, és a több-
férjüség mint kivánt segédeszköz tünt fel a nők
hiányában. Némelyik nőnek 3, 4, sőt még 7 férje
is van. Mindazon gyermekek, kik ilyen házasság-
ból származnak, egyenlő jogokkal birnak, és tör-
vényesen elismert örököseik a különböző atyáknak.
Még az angol hatóságok is kénytelenek ezen
szokást elismerni, és a szerint ítélni ea szolgál-
tatni igazságot; és pedig annál inkább, minthogy
ezen szokás főleg a sziget belsejében gyengület-
lenül fennáll.

A többférjüségi intézmény az indiai konti-
nens különböző népfajai közt is emlékezet előtti
idők óta fennáll és átalánosan el van terjedve.
Eredetét a lakosoknak főnökeik és királyaik
iránti alattvalói viszonyából származtatják. Köte-
lességükké lévén téve, hogy ezek földeit is művel-
jék és őket utazásaikban kísérjék, saját földeiket
és vetéseiket az által hitték az elpusztulás ellen
legbiztosabban megvédeni, hogy feleségeiket és
vagyonukat megosztották testvéreikkel és köze-
lebbi rokonaikkal. B. L.

E g y v e l e g .
(k. g.) — (A függő hidak eredete és készitése.)

A függő hidak készitése a kötélkészitéssel való-
szinüleg egyidejü. Midőn az európaiak legelőször
Kelet-Indiába mentek, a bennlakóknál függő
hidakat találtak. Amerika vadon tájékain jelenleg
is divatban van a folyamok vagy hegynyilások
fölött kifeszitett kötelek által egy hidnemet léte-
síteni, melyen az utazó kosárban ülve halad át,
mig lova uszva követi őt. Chinában a függő hidak
már régóta használatban vannak. — Rennel egy
ily hidról tesz emlitést, mely Hindostanban a
Samposon át vezet és 600 láb hosszu. De e hidak
közvetlenül köteleken vagy azon lánczokon nyu-
godtak, melyek a két part közt kifeszitve voltak.
Azon eszme, hogy a hid e lánczra fölfüggesztes-
sék s igy iránya vízszintes legyen, ugylátszik, az
Egyesült-Allamokban Finlay földbirtokos agyá-
ban született meg először. Bizonyos Verentinus
Faustus egy latin müvében 1625-bea emlitést
tesz ugyan két függő hidról, melyek egyikénél az
átmenet közvetlenül a lánezokon eszközöltetett,
mig a másodiknál az alap a lánczokra kőtelek se-
gélyével volt felfüggesztve, azonban nincs kimu-
tatva, hogy ez eszme valahol létesittetett volna.
Finlay eszméje szerint Észak-Amerikában sok
hid épittetett. 1807-ben Belu franczia mérnök
tervet készitett a Kajnán át vezetö függő hidat
illetőleg, melynek hossza 771 láb lett volna. E
terv kivitele azonban dugába dőlt. A buda-pes ti
lánczhid ez eszme világhirü megvalósitását képezi.
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Irodalom és művészet.
— (A „Háború-könyv'1), melyet Nagy Mik-

lót és Zilahy Imre munkatársaink szerkesztenek,
a mely az összes hazai sajtó részéről általános elis-
merésben részesült, jövő füzeteiben a többek közt
a következő czikkeket fogja hozni: AnémetBund
története föloszlásaig. — Az osztrák hadsereg
kritikai ismertetése. — Olaszország hangulata a
háboru végén. — Trieszí és Fiume, különösen
hadászati szempontból. — Magyarország had-
ereje. — Osztrák diplomaták. (Élet-és jellemraj-
zok.) — Olasz és porosz harczidalok a jelen há-
boruból. — A franczia hadseregről. — A magyar
és franczia huszárok eredete. — Epizódok a csa-
tákból. — Csehország állapota. — Königgratz
után. — A háboru eredményei. — Béketárgya-
lások, stb.

** (Az Okröss Bálint által szerkesztett „Or-
szágos naptár") második, 1867-diki évfolyamára
az előfizetési fölhívás megjelent. E czélszerün
összeállitott taptár első évi folyama a közönség
részéről nagy részvéttel találkozott, s e vállalat
az lett, mivé azt a szerkesztő tenni akarta: „köz-
hasznu ismeretek közlönye s a közélet és közfor-
galom adattára; kimeritő és rendszeres gyüjtemé-
nye a tudnivalóknak, melyek a nagy közönség
minden osztályát érdeklik; hű krónikája a közér-
dekü eseményeknek." Az „Országos Naptár" ro-
vatai a következők: I. Tiszti névtár. II . Egyhá-
zak és iskolák. III. Közintézetek és egyletek. IV.
A főváros. V. Magyarország a mult évben VI.
Birodalmi ügyek. VII. Külföld. VIII. Statistika.
IX. Közlekedés. X Életrajzok. XI. Különfélék.
A 25 legnagyobb 8-rétü iven megjelenő naptár
szept, hó végén fog megjelenni; előfizetési ár egy
példányra 1 ft. 50 kr. Bolti ára 2 ft. lesz. Az elő-
fizetési pénzek szept. 25-kig küldendők be Hecke-
nast Gusztáv kiadó-hivatalába (Pest, egyetem-
utcza 4 sz.) czimezve.

** (A „Budafesti Szemle") uj folyamából
megjelent a 16-dik és 17-dik füzet egy kötetben.
Érdekes tartalma a következő czikkekböl áll
I. A Hóra-világ Erdélyben, Szilágyi Ferencztől,
ki számos év óta gyüjti az adatokat e történeti
tanulmányára, és eddig nem ismert uj forrásokat
is használt. II. A bölcsészet Magyarországon, Er-
délyi János becses monographiájának 5-ik közle-
ménye. IU- A hollandiai népiskola a 19/lik szá-
zadban, Halász I.- tői. IV. Lincoln Abraham,
Bancroft kitünő emlékbeszéde Gy. A.-tól. V. A
mai költészet, Mártha C. után Szász Károlytól.
VI. Irodalmi szemle, melyben az akadémia két
történelmi kiadványa van ismertetve, továbbá
„Zilahy Károly összegyűjtött munkái" és „Petőfi
életrajza" Gyulai Pál által. VII. Magyar akadé-
mia, a juniusi és juliusi ülésekben tartott érteke-
zések ismertetése Cs. A.-tól. — A „Budapesti
Szemle" előfizetési dija egész évre 10 ft, fél-
évre 6 forint.

** („Vadászok és természetbarátok évkönyve")
czim alatt diszes külsejü és változatosan összeálli-
tott munka jelent meg. Szerkeszti gr. Lázár Kál-
mán, kiadja Emich G. A szerkesztőn kivül dol-
goztak bele Xantus János, Brehm L., Erdődy
Adolf, Bérczy Károly, Vámbéry, Pávay, Kodolá-
nyi, s mások. E tartalmas könyvet mindazok
élvezettel fogják olvasni, kiket a természet ezer
szépsége érdekel, s kik a vadászatban gyönyört
találnak.

*• (Kautz Gyula,) a nrnt Győrből irják, egy
nagyobb politikai munkán dolgozik, mely a ma-
gyar közigazgatás és törvényhozás történetét a
19-ik század elejétől fogva korunkig tárgyalja, s
nemcsak elméleti, hanem tekinttel hazánk közéle-
ténekjelen igényeire, közvetlen gyakorlati irányu
is lesz. E munka némely fontosabb szakaszait
Kautz Gyula legközelebb akadémiai székfogla-
lása alkalmával, mint ujonnan megválasztott ren-
des tag elő fogja adni.

(Dr. Kátai Gábor) egy közhasznu kis
könyvet adott ki, melynek czime: „Mit kell ten-
nünk a kolera csapásainak enyhitésére?" Ara
30 krajczár.

•• (A Baján megjelent „Alvidéki Lapok'1)
részvéthiány miatt megszünt. Helyette uj lap ke-
letkezik ott „Bácskai Hiradó" czim alatt, melyet
Holub Mátyás bajai főgymnasiumi tanár fog szer-
keszteni.

•• (A „Pester Lloyd") főszerkesztőségétől
dr. Weisz János még e hóban visszalép, s helyét
Eothfeld Samu foglalja el, ki a lapnak eddig is
munkatársa volt.

T Á R H Á Z .
Egyház és iskola.

*• (A pesti magyar kir. egyetemen) a hittan-
hallgatók létszáma az 1865/e tanév nyári szakában
78 volt, és pedig: latin szertartásu 70, görög
szert. 8. Anyanyelvük szerint: magyar 38, német
l l , tót 14, ruthén 4, oláh 6, horvát 5. Rendes ta-
nár 7, helyettes 1, más karbeli 1 tartott előadá-
sokat. Az előadási nyelv latin, csak egy tárgynál
magyar.

** (A pesti evang, hitközség) tanodáinál a be-
iratási határidőt szept. 20-ig hosszabbitotta meg.
Ez által a szülők aggodalmainak kivánták elejét
venni, kiket a kolera-hirek tán visszatartottak
volna gyermekeik fölküldéaétől, noha hiteles hi-
rek szerint a járvány fővárosunkban apadni látszik.

** (A debreczeni ref. főiskolában) az 1865/6

iskolai évről kiadott értesitvény szerint a ta-
nulók létszáma a nyári félév folytán az akadé-
miában és tanitó-képezdében 419, a gymnázium-
ban 626, a polgári iskolában 30, az elemi iskolák-
ban 689 volt. A jövö iskolai évre a beiratások
okt. 1-én, az előadások 11-én fognak megkezdődni.

— (A beregszászi ref. algymnazium) uj épü-
lete, mint ottani levelezőnk irja, pár hét alatt tel-
jesen be lesz végezve. Homlokzatán a valóban
csinos és izléses, egy emeletü épületnek ez olvas-
ható: „Elvész a nép tudomány nélkül." A város
és vidék elöbbkelőiből alakult mükedvelő társaság
az iskola számára közelebb 150 ftot adott át,
mint előadásából bejött tiszta jövedelmet.

** (A szegedi elemi tanulók száma) 3045
volt a mult iskolai évben. A 19 tanyai iskolát
2027 tanuló látogatta. E szerint benn a városon
és kinn a tanyákon összesen 5072 fiu és leány
járt iskolába. A városi lakosságnál 100 után 6, a
tanyainál pedig 100 után 10 tanuló esik.

— (A kis-kun-halasi helv. hitv. gymnázium-
ban) a jövő tanév október I-ső napján áll be. —
A vidéki szülők és gyámok figyelmébe méltán
ajánltatik ezen intézet, mert a város lakóinál, a
mostani körülmények között is jutányos árért
igen tisztességes ellátást kaphatni; a növendé-
kek szellemi és erkölcsi életére lelkiismeretes
gond fordittatik; a nyári kedvező napokban,
a testi ügyesség fejlesztésére czélszerüen beren-
dezett, s tanári felügyelet alatt álló tornázat van.
— Az eddig VI osztályú gymnáziumban, az uj
tanévben, a Vi l ik vagyis első bölcsészeti osz-
tály is megnyittatik. — Bács és Bánság vidékén
lakó más ajkuakra is, a magyar nyelv elsajátítása
szempontjából ezen intézet fontos, — miért is az
illető szülők, gyámok, és lelkészek szives figyel-
mébe ajánltatik. Kis-Kun-Halas, szept. 4. — Po-
lányi István e. I. igazgató.

Közlekedés.
•/ (Uj postaállomás) nyilt meg szept, l-jén

Alcsuthon, mely egyfelül a Buda és Bicske, más-
felül a Mártonvásár és Váál közti gyalogpostával
fog összeköttetésben lenni.

f (A pesti közuti vaspálya-társaság) for-
galmi kimutatása szerint, az 1866. aug. hó 16-tól
31-ig szállitott személyek száma 28,722, a bevétel
3484 ft. 55 kr. Hozzá számitva, hogy aug. l-töl
16-ig 28,080 személy szállíttatott, s a bevétel
3343 ft. 70 kr. volt; a mult hónapban tehát össze-
sen szállíttatott 56,802 személy, s a bevétel tett
6828 ft. 25 krt.

Balesetek, elemi csapások.
*" (Kinos halál.) Baróthról, Erdélyből a

víziszony rendkivüli jelenségéről irnak. Langer
Hermann nevü ottani rézművest még máj. 24-én
megharapott ujján egy veszett eb, g a szegény
embtren csak aug. 15-én, tehát 84 nap mulva tört
ki a víziszony. Langer a harapás után azonnal
orvoshoz folyamodott, s mivel a marás jelentékte-
len volt, a seb négy nap alatt teljesen begyógyult.
Langer egészségében, kedélyállapotában semmi
változás sem történt egész aug. 15-ig. Ekkor éjjel
roszul lett, nagy szárazságot érzett szájában s
emlegette, hogy ama szerencsétlen harapás kö-
vetkezményeitől fél. Másnap már irtózva fordult
el a viztől, valamint minden fényes tárgytól;
száraz kenyeret ehetett, de folyadékot, lett le-
gyen az bármi, nem tudott magához venni, sőt
később ha vizet csak látott is, vad hangon ordi-
tött. Harmadnapra nagy kinok közt meghalt.
Gondos családapa volt s nőt és hét neveletlen
gyermeket hagyott maga után.

Mi njság?
** (Számüzött hazánkfiai visszatérése.) Hor-

váth Mihály kitünő történetírónk, mint értesü-
lünk, engedélyt nyert visszatérni a hazába. Rónay
Jáczint már utban van Londonból.

— (Pulszky Ferencz) szintén engedélyt nyert
beteg családja látogatására Magyarországba jönni,
s itt Budán a legkebelrázóbb jelenet várta a 18
évi távollét után hazájába visszatérőt. Szeretett
leánya, Henriette, szept. 5-kén, s neje, Walther
Terézia, ki hűn követte férjét a száműzetés évei-
ben, szept. 6-kán rövid ideig tartó betegség után
elhunytak, s Pulszky mindkettőt már koporsóban
találta. E megrendítő tragikai esemény átalános
mély részvéttel fogadtatott a fővárosban. Adjon
az ég erőt a sors sujtotta férfiunak e legnagyobb
csapás elviselésére is!

** (Szilágyi Virgil ügyvéd) és több ifju, ki-
ket négy héttel ezelőtt politikai gyanuokból
elfogtak, szept. 2-án a katonai törvényszékitélete
folytán szabadon bocsáttattak.

** (Pestmegye inségügyi bizottmánya) szept.
4-én tartott ülésében felsőbb helyről értesült,
hogy vetőmag vásárlásra 390,000, közmunkákra
pedig 280,000 ft. folyóvá tétetett, ez utóbbiból
azonban csak annyi fog kézbesittetni, mennyi ez
év folytán befektethető. A bizottmány véleménye
szerint ez utóbbi czélra legfelebb 100,000 ft. lé-
vén ez évben elhelyezhető, a még fenmaradt
180,000 ftot vetőmag szerzésre kölcsön kérik —
mert a szükségletet még ez összegek is csak2/3-áig
fedezik. Czélszerü és igazságos szétosztásának
ellenőrzése végett a bizottmány a helyszinére kül-
döttségeket fog kiküldeni.

** (Xántus Jánost), kinek az állatkert kivi-
telében annyi érdeme van, az állatkert állandd
igazgatójának választották. A választás sem szak-
avatottat), sem buzgóbb férfira nem eshetett volna.

** (A pesti állatkertet) aug. 9-től vagyis a
megnyitási naptól kezdve ugyanazon hó végéig
összesen 28,257-en látogatták meg. Azon idő-
alatt az állatkert több barátja következő állato-
kat ajándékozott: 1 pelikánt, 8 nyulat, 3 brahma-
tyukot, 2 túzokot, 1 gyöngytyúkot, 1 hollót, l
papagájt, 8 cochinchinai tyúkot, 1 kakast, 3 ka-
csát, 1 neufundlandi kutyát, 1 fekete gólyát, 3.
füles-, 4 fátyolos- és 2 közönséges baglyot, 1
törpe sast, 1 darut, 1 vadmacskát, 1 halász-sast,.
1 borzot, 2 fekete bivalyt, 3 sólymot, 1 nádastyu-
kot, 2 vadludat, 8 pár nemesitett galambot, 1
brabanti ezüsttyukot, 1 csüllöt és 3 pávát. Ezen-
kivül a mult héten ide érkezett 2 lappiandi iram-
szarvas megvételére 314 forintyi adomány gyült
össze. — Az igazgatóság szintén nehány érde-
kes állatot szerzett meg, ugymint: struczokat,
ichneumont, ausztráliai sasokat, juhokat, kecské-
ket, fuvolászokat, bölényt, jakot (hosszuszőrii
szarvasmarha). Kubai galambokhoz állatkertünk
könnyen jutott. Az osztrák konzul Kuba-szigeten
nehány galambpárt szedett össze s azokat a
„fennálló bécsi állatkert" számára elküldé az
amerikai követséghez Bécsbe. Miután azonban a
bécsi állatkert többé nem áll fenn: a követség a
bécsi állatkert „természetes örökösének", a pesti-
nek küldé el.

— (Elveszett jegyzőkönyv.) Rómer Flóris,
derék régiségbuvárunk a következő sorokat intézi
hozzánk Újvidékről, hol a mult héten tartózko •
dott: „Aug. 27-kén, midőn az apatini, bukováczi
erdőben a római sánczokat vizsgáltam, „20.
1866"-ta.1 jelzett jegyzökönyvem elveszett. Apa-
tinban és Sz.-Ivánban mindent elkövettem, hogy
könyvecskémet visszakapjam, de czélt nem értem.
Alkalmasint olyvalaki találta meg, ki ezen erdőn
keresztülutazott. A miért szükségesnek tartottam
a lapirodalmat megkérni, hogy pótolhatatlan ká-
rom enyhítésében segédkezet nyujtani szivesked-
jék. A könyvnek és a benne levő vázlatoknak
senki hasznát nem veheti, csakhogy nem is tud-
hatja, kié legyen a könyv, mert nevem nincs
benne." — Ajánljuk ez ügyet az illető vidékiek
figyelmébe, s kedvező esetben a könyvnek e
lapok szerkesztőségéhez való szives elküldését
kérjük.

** (Orosz cenzúra.) Varsóban lengyel nyelven
megjelent „Magyarország története", s ehhez a
kiadó a 48-ban szerepelt magyar államférfiak
arczképcsarnokát mellékelte, melyet Párisban
készíttetett. Az orosz cenzúra az alájegyzett ne-
vekből Kossuth Lajosnak vezetéknevét kitörölte
a kibocsátott példányokon és igy a közönség csak
Lajos néven ismerheti meg.

Melléklet a Vasárnapi ujság 36-dik számához 1866.
— (Két földmivelő áldozatkészsége.) Temes-

megyébŐl Szkúliából aug. 28-ról irják: A mina-
pában hálás érzelmek között bocsátottam köztu-
domásra becses lapjában azon örvendetes tényt,
hogy móriczfeldi földbirtokos t. Wirkner Lajos ur
egyházunknak imaház s lelkészlak-épitési czélra
400 forintot adományozott. Nem kisebb az örömöm
most, midőn tudathatom, hogy egyházunknak két
földmivelő tagja, Bálint János, jelenben egyház-
gondnok, % telkes, és Sípos Mihály, % telkes
gazda, ma reggel hozzám jöttek, s a Wirkner-
féle nemej adománytól indíttatva, de különösen
mint buzgó s hiv keresztyének, a templomépitési
czél szentségétől áthatva, a gyülekezet tündöklő
példáiként, Bálint János 120 forintot, Sipos Mi-
hály pedig 40 forintot az egyház pénztárába tem-
plomépitési czélra ajándékul letettek. Dicsekedve
közlönrTe nemes gondolkozásu két férfiu nevét s
óhajtom: Isten áldása legyen rajtuk 8 adományai-
kon s vajha legyenek többen egyházunk tagjai
között, kiket mint e szép példák követőit a nagy
közönséggel legalább névleg megismertetni sze-
rencsém lehessen. — Közli Kecskeméti Sámuel,
ref. lelkipásztor.

** (A könyvnyomdászok önképzö-egyletének
tagjai) nyilvános köszönetet mondanak azon
nyomdatulajdonosoknak , köriyárusoknak , szer-
kesztőknek stb., kik ez egyletet már eddig is ál-
dozatkészen támogatták, s egyszersmind a többi
szerkesztőségek és kiadók pártfogását is kérik.

** („Káromkodás elleni egylet" Debreczenben.)
Több buzgó debre zeni polgár abban fáradozik,
hogy városukban olvasó-köröket a ezzel kapcso-
latban káromkodás elleni egyleteket alapítsanak.
E végett aláirási iveket köröztetnek, s elhatároz-
ták, az ottani lelkészeket kérni föl, hogy az ügy
élére állva, a város hat főutczája három járásában
külön- külón egy-egy olvasó-egyletnek és károm-
kodás elleni társulatnak létrehozásában közre-
munkáljanak. Az aláirási ivekben ki van jelentve,
hogy azon polgártársaikat, kik az olvasó-egyletre
aláírnak, egyszersmind a káromkodás elleni tár-
sulat tagjainak is kivánják tekinteni. Alapszabá-
lyokul a nagy-vátyi ilynemü egyletéit akarják
magukévá tenni.

** (Potom áron eladott puszta.) Néhai Sár
közy Imre csődtömegéhez tartozó pusztai nemesi
birtok Ürbön, Bugyi község mellett, mely két
tagban 541 holdat tett ki, és 29,153 ftra volt be-
csülve, mostanában adatott el 6100 ftért birói
árverésen; igy e földnek holdja csak tizenegy
forintba került, és ráadásul a vevő kapott egy
kastélyt angol kerttel, mely maga 4274 ftra van
becsülve. Mint mondják, szabadkézből 20,000
forint is volt érette elébb ígérve.

•* (Uj szerkezetű gyorspuskát) talált föl Ha-
mar Leo pesti tanár, melylyel legközelebb kisér-
leteket fognak tenni. Ez alkalomra a mérnökegy-
let egy bizottmány nevezett ki melynek tagjai:
Herrich K. tiszaszabályozási főmérnök, Reitter
F. épitészeti főmérnök, Sztoczek I. műegyetemi
tanár és Gelics Rikhárd mint előadó.

** (Haranglopás.) Szeged vidékén a tolvaj-
lásnak egy különös neme fordult elő már több iz-
ben. A mult tavaszon a Kálvária előtti harangot
vitték el, a napokban pedig a homoki szőlők kö-
zött az ugynevezett „zöld iskola" elől gonosz ke-
zek a mintegy mázsás sulyu harangot emelték el.
A tetteseknek mindeddig nem sikerült nyo-
mábajutni,

— (Nyilatkozat.) Szives gyűjtőim s aláíróim
megnyugtatására tudatom, hogy „Gyászbucsu-
hangok" czimü versgyűjteményem Kertész Jó-
zsef ur jónevü pesti könyvnyomdájában már sajtó
alatt van. Az eddigi késedelem oka rajtam kivül
eső körülményekben keresendő. Ugyanis a munka

kiállításához szükséges hangjegyek — a háboru i
okozta zavarok miatt, — külföldről nem érkez-
hettek meg, s azok nélkül a szedéshez nem lehe-
tett hozzá fogni; most már az akadály el levén
hárítva: a mü legkésőbb ez évi deczember hó 15-ig
a legdíszesebb kiállítással okvetlen meg fog je-
lenni _ Chilko Sándor, Szeged- belvárosi kántor.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 31. „Egy millió." Vígjáték 4

felv. Irták Labiche és Delacour, forditotta Szer-
dahelyi K.

Szombat, szept. 1. „Az afrikai nö." Nagy
opera 5 felv. Meyerbeer-tői.

Vasárnap, szept. 2. „Téli rege." Szinjáték 5
felv. Irta Shakspeare, iord. Szász Károly.

Hétfő, szept. 3. Először: ,,A roszul őrzött
leányok." Vigjáték 3 felv. Varin és Delaporte
után ford. Feleki.

Kedd, szept. 4. „Fidelio." Nagy opera 2 felv.
Beethoventől.

Szerda, szept. 5. „A fogház." Vigját. 4 felv.
Benedix után ford. Fáncsy L.

Csütörtök, szept. 6. „Ördög Róbert." Opera
5 felv. Meyerbeer tői.

SAKKÜÁTEK.
349-dik sz. f. — Bayer Konrádtól

(Olmützben).
Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
8409 Pozsony. St. J. Megjött a harmadik részlet

is — köszöaet érte. Most már örömünk is van; de aggo-
dalmunk is. Félünk, hogy a nagy mű nem fér be a tér és
idö keretébe. Nagy a tömeg s 3—4 heti időköznél többre
alig vállalkozhatunk. I<t pedig legalább 12 hétre volna
szükségünk. Nagy ba] ez a bőség !

8410. Pozsony. B E. Hasonló tárgyu közlemények
az utóbbi időkben mind lapunkban, mind másutt nagy-
számmal jelentek meg s még most is egy tuczat áll ren-
delkezésünkre.

8411. Állj élőmbe. - Népdal. Meglehet, hogy egy-
szer rájok kerülhet a sor,

8412. Az én hivatalom. Otthoni használatra jó, de
a nyilvánosságot nem állja ki. Efféle alkalmi műről az
utóbbit nem is várjuk.

8418. Éhgyomorra forralt bort igynnk. Ez is csak
olyan, mint minden más orvosi tanács. Az egyik ember-
nek has^nál, a másikat megöli. Azért nem lehet az effélé-
ket egész átalánosságban ajánlani. Az egyéniséghez és
bajához kell alkalmazni minden szert ea adagot — ez a
feladat os mesterség, a melyet századok óta keresnek s a
mit vajmi ritkán találnak el. Nincs veszedelmesebb dolog,
mint az ily orvosi tanács- osztogati'n, a mit mi lapunkban
évek ó'& óvatosan ki is kerülünk. Tanulmányozza minden
értelmes ember a n»í>ga természetét és segítsen magán, a
mint legjobbnak látja. Legtöbb beteg épen a szabad és
nem szabad kuruzsolások nyomoréka — a mint ezt minden
józan orvos bevallja.

8414. S. IU. Berkesz. T. S. Mind jó volna, de a rajz
nagyon gyarló. Nem lehet abból semmit sem csinálni, vagy
oly valami lesz belőle, a mire senki rá nem ismer. Nem
csak romot, hanem vidéket, tájképet is szeretnénk látni.

8415. Kolozsvár. S. A. Halotti képet nem adhatunk
arczkípeink sorában, élő képet pedig az után késziteni
nem lehet. Különben ugy látszik, hogy a tárgy inkább
speciális helyi érdekű, mint országos jelentőségű. El is
késtünk vele.

c d e f g
Világos.

Vi'ágos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 344-dik számu feladvány megfejtése.
(Brósz Károlytól, Eperjesen. — Mint 3 lépéses.)

Világos. Sötét.
1. He5-d3 v. d7 g6-göf
2. Kf4-f5 gö—g4
3. H—f4 v. föfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jo-
zsef. — Harasztiban: &*• Festetics Benno. — Pozsonyban:
Csery Gábor - Átányon: Farkas Bertalan. — Debreczen-
ben: Z. I. és Z. L. — H.-M.-Vdtárhelyen: H. Nagy Lajos.
— Miskolczon: Czenthe J. — Zámolyon: Werner Ferencr.

Yizesréthen: Terray Vál. Jászkiséren: Galambos Ist-
ván (a 343-at is). — Pesten: Lukinich Gyula.

j (Szerző e feladványt mint 4 lépésest közölte, s sze-
I rinte a következő lépések veséitek volna czélhoz:
' 1. H — f8 2. K - f ő 3. F - f 2 4. g3 —g4fmat. Azonban

megfejtőink Veszprémből, Harasztiból stb. a rövidebb
igazi megfejtést könnyen megtalálták.)

Rövid értesítések. Atány : F. B. Az ujonnan küldött
feladvány az érintett első lépéssel többféleképen megfejt-
hető A régiek kőzül egyet használhatónak találtunk s
mielőbb köföljük. - H.-M.-Vásárhely: N. L. A beküldött
feladvány minden sakk-könyvben föltalálható, s különben
is egyszerűségénél fogva közlését fölöslegesnek tartjuk.

Hónapi- és
hetinap

HETI-NAPTAR.
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő

Szeptember
Gitt B. A.sz.n.
Tolet, Miklós
Frotüs, Jáczint

Szerd. Guido, Silvinns
Móricz püsp.
Kereszt felmag.
Hildegárd szűz

Kedd
10
l l
12
13 í Csőt.
HlPént.
15 Szomb.

G 15 Mária
Menodora
Protiis
Tóbiás
Lorán, Mór
JSalome
Nikoméd

Görög-orosz
naptár

Auguszt, (ó)
28 B 15 Mózes
29 János fejv.
30 Sándor
31 Mária öve

1 Szeptember
2 Mamantus
3 Anthim p.

Izraeliták
uaptártt

29 B. év. hef.
l T i s r i 5 6 2 7
2 Ujév 2.ün.
3 Ged. böjt
4 [halál
5 Bjt. 20Izr.
fl 1. Sattb.

N a p

hossza

f. P-
166 30
167
168
169 25
170 23
171 22
172 20

6. p.
5 29
5 31
5 32
5 33
5 35
5 37
5 39

I nyüg.

<S. p .

6 23
6 22

H o l d

170 41
183 22
195 48
208
220
231

0
2

56

vél

<S. p .

5 46
6 52
7 56
8 57
9 58

10 56

nyng.

243 48 l l 53

8 21
8 55
9 32

Hold változását. 3D Első negyed hétfőn, 17-kén, 4 óra 44 perczkor reggel.

Nyilt tér.*)
— (A kolera-ügyben.) Hasonszenvi kolera-

gyógyszertár. A hazai lapok tudósításai szerint a
pusztitó kolerajárvány sok oldalról sujtott hazánk
több részében is már — fájdalom — kitört s ijesztő
dimensiokban terjed mindenfelé. A fővárosban
nagyfontosságu intézkedések tétettek a közönség
megnyugtatására, azon utasítással együtt, hogy
ha valaki kolerát kap: hivasson azonnal orvost.
Falukon és pusztákon azonban ezeren meg ezeren
laknak, kik orvost egyátalában nem, vagy csak
későn kaphatnak s ez által a legnagyobb rettegés
és veszélynek vannak kitéve. Ennélfogva nagy
szolgálatot vélek tenni a vidék lakóinak, midőn a
veszély óráiban gyors segélyt nyujtok az által,
hogy a homoeopathia elvei szerint készitett gyógy-
szertárakat bocsátók rendelkezése alá, melyek a
járvány egyes formái és stádiumai ellen kitünőek-
nek bizonyult szereket foglalják magukban. Mi-
után a homoeopathia épen a kolerajárványok alatt
aratja legszebb babérait: e gyógyszertár bírása
mellett a városoktól távolabb lakók is nyugodtan,
várhatják be az öldökiő ellent, mig a lelkészek
és tanitók egész falvakat menthetnek meg az el-
pusztulástól, a mennyiben azon szerekkel minden
intelligens ember képes lesz a kolera bármely for-
máját majd minden esetben gyorsan és biztosan
meggyógyítani.

Egy ily koleragyógyszertár ára cartonban,
nyolcz szerrel (köztük egy, a kolerátóli félelem
ellen), a betegség népszerü leírásával, az egyea
szerek megválasztására szolgáló pontos javalla-
tokkal s a járványra vonatkozó egészségi és óvó
rendszabályokkal együtt (a megrendelő kivánata
szerint mayyar vagy német nyelven) csomagoltan
s bérmentesen megküldve: 5 ff. o. é.

A bérmentes megrendelések, az összeg hoz-
zácsatolásával, következő czim alatt eszközlen-
dők: Dr. Balogh Tihamér, gyakorló hasonezenvi
orvosnak, Aradon. »

•) E rovatban közlött Czikkekért csupán ft sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

TARTALOM.
Kitonich János (arczkép). — Egressy Gábor hátra-

hagyott irományaiból. — Petőfí jellemrajzához (vege).
Hogyan mentsük meg a hazát — Trónvsztettfejedelme*
(képpel). - Képek a pesti állatkertből (két képpel). -
Barbay István fah.si jegyzé f o l j e ^ ^ - J ^ f e l ^ e halál
nincs e'eg képzett magyar gazdánk. p ,
Európában A tóbb íerjüség t ^ t e ^ t é h ^ g
— Tarhaz: Irodalom és müvészet &i,y<* 1 ] í,1<_9

- Közlekedés- Balesetek, elem. csapá.ok.-M.ujság?
- S a k k j á t é k . - Szerkesztői mondan.való. - Nyilt t é r . -
Heti naptár
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

I -
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HIRDETÉSEK.

Elöfizetési felhívás
ily czimü legterjedelmesebb naptárra:

1867.
Magyarország és kapcsolt részei számára.

MÁSODIK ÉVFOLYAM.
Ismert szakférfiak közremüködésével szerkeszti

köz- és váltóügvvéd, váltójegyző s a ,.Jogtudományi Közlöny" szerkesztője.

Midőn az „Országos Naptár" második évfolyamára nyitunk jalsóházi tagjainak teljes névsora, s a képviselőház sza-
elöfizetést: elégülten hivatkozunk a fényes sikerre, mely az elsö j bályzatn lesz közölve.
évfolyamot minden részröl követte.

A napi sajtó majdnem valamennyi közlönye magasztalólao"
A köziniézeteknél és egyleteknél ez alkalommal azok szer-

vezését s alapszabályait, tőke e* Azlctfor^alniát is, meny-
nyire ez adatok megszerezhetők valának, közlendjük.

A pesti házak és háztulajdonosok kijavítva, a legujabb
birtokállapot, s a budai házak, telekkönyvi és házszám szerint.

A történelmi és statisztikai részt oly irányban és kiterjedés-
ben, mint az .,e«y év története", a . .világkrónika" és a
„statisztikai kalászok" ez évben is folytatjuk, mig a törvény-

tüntette ki, s a nagy közönség részvéttel fogadta azt. Elismertetett
átalánosan, hogy a vállalat az lett, mivé azt a szerkesztő tenni
akarta: „közhasznu ismeretek közlönye s a közélet és közforgalom
adattára; kimeritő és rendszeres gyüjteménye a tudnivalóknak,
melyek a nagy közönség minden osztályát érdeklik; évkönyv, hü
képe az idönek, maradandó becsü krónikája a közérdekü esemé-
nyeknek." hozási rovatban áttekintését fogjuk adni a törvényhozás leg-

Azóta egy év telt el; a szerkesztőnek mind az adatok gyujtó- jujabb mozzanatainak s a hivatalos rendeleteknek.
sére több, mind a berendezésre nyugalmasabb ideje volt. A mit! _ A birodalmi rovat érdekes kimutatást hozand az osztrák
tehát az elsö évfolyam hozott, hiven a vállalat programmjához, sj birodalom idönkinti növekedéséről, veszteségeiről, s egyes
a szerkesztőnek a végszóban tett igéretéhez, ismét más oldalról \ uralkodók alatti területi állapotáról, -- első alakulásától fogva a
mutatjuk be t. olvasóinknak. | j e l e n iddg. ;

Igy a tiszti névtár rovata az előbbi évfolyamban a hatósá- j A külállamok rovatát ezuttal az államjogi s kormányzati
goknak területi és ügyilletöségét, valamint azoknak, melyek szak- j viszonyok ismertetése töltendi be, — minők: az államalakzat,
osztályokban müködnek, szakszerinti felosztását ismertette. Most! uralkodóház, államkormányzat, törvényhozó 8 végrehajtó hatalom,
minden megyénél a terület, a földek mennyisége és minősége hol- j valamint az államok czimere és rendjelei. A terület, lakosság, pénz-
dak és perczentek szerint, továbbá a lakosság száma, ugyszintén a!és hadügy külön statisztikai táblázatokban.
jelen évi költségvetés, végre a rabok létszáma s egyéb statisztikai: A közlekedés, életrajzok és különfélék, hasonló kiter-
adatok fognak közöltetni. jedésben és azoa érdekességgel, mint az elsö évfolyamban

HJSZSS^&^JZWF" at8libaD> m08t 3 Az „Országos Naptár" rovatai e szerint:
Az első évfolyamban közöltük a magyar királyok rendsorát, I. Tiszti névtár. l I . Egyházak és iskolák. III . Köz-

most Magyarország nádorai következnek, név s idő szerint, intézetek és egyletek. IV. A fŐváros. V. Magyarország
"Jf í ' í I l d b e n , ., t . . , , , . a m u l i évben. VI. Birodalmi ügyek. VII Küfföld. VIII.
iLlobb az országgyülés szervezete, évszáma, helye és nyomai Statistika. IX. Közlekedés. X. Életrajzok. XI Külön.

adattak elö, most az 18C5—66. évi országgyülés felső- és felék.

1. Az „Országos IVaptár" körülbelől 25 legnagyobb 8 rétü
iven, s igy mintegy 800 hasábbal, f. évi szeptember hó végével fog
megjelenni és szétküldetni.

2. Előfizetési ár egy példányra 1 ft. 50 kr. o. ért. Bolti ára
2 ft. leend.

3. Az előfizetési pénzeket szeptember 25-ikéig kérjük be-
küldetni.

4. Gyüjtőknek tiz előfizető után egy, — huszonnégy
előfizető után három ingyen peldánynyal szolgálunk.

**• -̂ gyes megrendelt példányok az előfizető költségén, — leg-
alább két vagy több példány megrendelésénél pedig dijmentesen
küldesnek meg

6. Az előfizetési ivek és pénzek e czim alatt kéretnek bekül-
detni: „Az Országos N a p t á r " kiadó-hivatalának Pest,
egyetem utcza 4. sz. a.

Heckenast Gusztav, az „Országos Naptár" kiadója.

Az első magyar

SELYEM- ES NEMEZ-KALAP GYARI-RAKTARABOL
PESTEN. 1765 (2-3)

Főraktár: kigyó-tér. Gyári
Nagy választéku raktár, mindennemű

selyem- és nemezkalapokból, nrak, ur-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadnsz-kala-
pok, házi- és vadásisipkák, kucsmák,
nyakkendők, nti-nemez-topánkák, ugy-
szinte nemez-czipök bórtnlppal, papu-
csok és egészségi nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele meüett, még
a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát meg-
jegyezni kérjük.

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

1. szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 3, 4—5 ftig.

•%. „ széles karimával, egész.'n lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 3, 4 —5 ftig.
kemény, fekete vagy szürke színben
2 ft. 50 kr , 3 - 5 ftig.
egész kemény vagy ezürke szinben
2 ft. 50 kr., 3-5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 2 ft. 50 kr. 3,4—4 ft.
60 kr., selyem- és bársonynyal ke-
ritve4ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 5 > kr.,
8-4 ftig.
félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 8ft. 60 kr.,4 — 5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft. 50 kr.
egész 3—4 ft. 50 krig.
félkemény vagy egész iágy 3—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6 fc.

3.

4.

8.

helyiség: stáczió-nteza 34. szám alatt.
10 szám kocsiskalap csak feketén és kemény

2 ft. 50 kr., 3 — 6 ftig.
Kucsma 2 ft 50kr.,nnom Astrakán
5 ft., Per?ian 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. 50kr,
4 fiig, szürke 2 ft. 50 kr., S—4 ftig,
szüi ke 2 ft 50 kr, 3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr., 8 ft. bi krig.
Vadász-kalap kelméből szürke,zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4-5ftig, zöld nemez-
ből 3, 4—5 ftig.
Selyem-kalap fekete kemény 3,
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 fr.
fekete félken ény, 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 laphatók, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy febér 2 ft. 90 kr., 3 lt 50kr.

j 5. számu fekete vagy szürke, selyem vagy
bársonynyal felékesitve 3 ft.tal, vékony sza
laggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 1. számu fe-
kete vagy szürke 2 ft, 2 ft. 50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke y ft. 50 kr , 3 ft, szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

16.

ÍJ .

18.
19.
20.

Nagybani és darabonkinti eladás.

ROB-LAFFEGTEUH
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
sjiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál ée ügynököknél kapható ily cz irni
röpirat: „Bioehüre über die vegetabilisch*
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laffectenr, melynek hathatóság*
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp,mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Bob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelsd
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérból készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticuí
szörpöt, valamint a hatniblagot is (Jod-
Kalium)

E vértisztiíó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláirással van ellátva: ,,GI-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévül' ragályos nyavalyákat

Kispható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyós-ysüernsz urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V udvari gyógyszer-
tárában TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

|j!8>"* A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i rán de au de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és m? Iven az aláirás: GirandeauSt. Ger-
vais találtatik. 1729 (3—12)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(ill a k ula tür)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik si.

Vásárlóim száma az oszírák tartományokban, ide-
értve SMaísyarorszáj^ot is, m á r is 85OO.

Több kitüntetéseknek tulajdonosa. 1PF" Szállit minden irányban.
A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:
Bécs, Kamtnerstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.

iW* Tessék mindent elolvasni! "•©
A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez" czimiett
FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

R i i i n b u r g i v á s z o n f é r f i - i n g e k : í * ^
Ruinburgi vászon nói-ingek: ^ z t ! ^ ^

hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi caipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig. _

JVöi korsettek finom perkálból l'/«, 2, 2%, 3, 8% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4 — 5 ftig.

Férfi gafyák 1 fc, 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
8 franczia szabásuak).

30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/Í, 8'/t, 4 f ig a legfinomabbak^
1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6

8 ftig (fehér és szinesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; szinesek,

valamint fehér ezérna batiz-zsebkendők 3ft.50kr., 5,7,9 ftig a legfinomabbak.
12 db. törölköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
30 róf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 fi. 50 kr , l l, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40-42 rőf kitűnő vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50 -54 róf legjobbféle rumbnriti vagy hollandi vászon (kézi fonat */* széks)

20, 25, 30, 35, 40, 50, 6ü_fdg. •
Orosz vászon testgyakorlók számira vagy férfi nyári öltönyökre, rőle 25, 30, 35,

4 ), 50, 60 krig.
Ingek , mrlyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál

12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép
czimzendők :

1769 (2-12)

An dieLeinen- und Wasehefahrik Wien, Karntner
strasse i\r. 27, im Ecktcewölhe der Ilimnielpfort-

gasse, „zum ERZ3IERZOG KARL."

! Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetein-utcza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

MAGYAR POLITIKA.
(Röpirat.)

Nagy 8-rét (37 lap) füzve 40 kr.

FÜGGELÉK
az ideiglenes törvénykezési szabáljokhoz.

Negyedik folyam.
i ' (1866). 1760(2~3)

Első füzet, (január—junius. — L —XVIII. sz.) Ára 60 kr.

ROSER MIKLÓS
kereskedelmi főiskolájában

és nevelő-intézetében 1766(3-6)
Pesten, országut 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.
Programmok egész készséggel s ingyért szolgáltatnak ki.

Minden könyvárusnál kapható:

Biztos sajátlagos gyógyszer

KE1TI COOLERA ELLEN.
Ajánlva K I K I \ Y

Borítékba füzve 50 kr.

(3-3)
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A szülök tisztelt közönségéhez.
Magán finöveldémre voratkozólag, a többfelől hozzám ér-

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

Felveszek intézetembe az elemi gytnnasinmi növendé-
keken kivül olyanokat is, kik gnzdaszati akadémiám, vagy
az Ipar valamely oly ágára készülnek, melyre nem mulhatUn
szükség, hogy a gymnasium vagy a reáltanoda rendszerében
elóirt minden egyes tudományt végezzenek; hanem csak a jó'vő-
jökre szorosan tjrtozó szakokban s rövidebb idö alatt kivánnak
kiképeztetni. Ezeket szaktanulókuak nevezem.

Beléphet minden növendék, ki élte 6-ik évtt már betöl-
tötte s 15 évesnél még nem idősebb.

A fanévet októoer elejétől kezdve julius utolsó hetéig
számítom.

íly tanévre kérek :
a 6, 7 és 8 éves növendékéit 460
a 9, 10 és l l évesért 500
a 12, 13 és 14 évéért 5 = 0
az idősbeit, bármely korban 600

forintot, osztrák értékben.
Mely összeg két e$yenl& részletben, október és márczius

elsőbb napjain, elólegesen fizettetik lo Pesten.
Két testvérért 50, háromért 100, s négyért 150 forinttal

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

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

rosunkban csaknem páratlan.
b) Testi táplálékul : reggel kávét vsigy tejet zsemlével, az

egyéniség és évszak szerint; délelőtti l l órakor és ozsonára
kenyeret; ebédre 4, vacsorára pedig 2 tál ételt.

c) Mosást, ífifest, világítást, szolgalatot, a posztó cs
fehérrnhak aprólékos kija\ila-at.

d) Oktatást minden illető iskolai tudományban; to-
vábbá, a növendék előképessége sverint, a rajzban és élé ide-
gen nyelvekben, táncz, uszás, s az elemi növendékeknek a
szépírás és házi tcstfcyakorlaiban is; a német és franczia
nyelvben pedig há'i társ Igás utján i« gyakoroltatást .

e) Gondos és szives szülei ápolást nőm részéröl s tőlem.
Külön lizi-tés csupán a zene, kézikönyvek, Írószer' k,

3 betegség esetére: a? orvos, gyógyszertár és ápolónő;
ve'irrc, a ritkán s csak jutalmul élvezendő szinházi és más ha-
sonló mulatságokért kivántatik.

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

A növendékekre felftgyelést osztják velem, az azokkal
együtt lakó segédnevelök, kiknek száma minden 8 —10 növendék
után egygyel szapoiittatik. — Az iniézetből magokban soha
nem, hanem csak felügyelet alatt, mennek ki a növendékek.
Járkálni mennek pedig, egészség tekintetéből, mindennap,
téli félévben déli 12—1 óra közt; a nyáriban pedig a délutáni
oktatás bevégeztével.

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

Az oktafási nyelv magyar.
A legnépesebb osztályban 15 — 20 növendék van reedesen.
Elfogadok oly növendékeket is, kik nem laknak az intszet-

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

nyokért, elölegesen, egy hónaprp, tehát 80—100 órai tanításért
a) Az I-ső és 2-ik elemi osztályban . . . 8 frtot,
b) A 8-ik és 4-ik elemiben 12 frtot,
c) Minden magasabb osztálybeliek és szak-

tanulók 16 frtot.
A táncz-, uszás-, rajz- és francz !a nyelvben oktatást a

bejárók külön fizetik.
Ha a bejáró növendék körülményei kivánnak, hogy reggel-

től estig az intézetben maradjon: a:? ily félko^zíos növendék
részéröl kérek, a déli étkezés és egész napi felügyeié:é.-t, egy
hóra 8 frtot osztr. ért.

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

A belépendő növendék bejelentését minden nap tisztelettel
fogadoni. A rendszeres beirás pedig történik f. évi szeptember
28-ik napjától kezdve október 7 ik napjáig czukoi-utczában
6-ik szám alatti faját házamban. Mely alkalommal minden nö-
vendék fizet, az intézet közös könyvtára gyarapitására, 2 forint
beirá»i dijt.

Kelt Pisten, 1866. augusztus 12-ik napján.

,1762 ( 3 - 4 ) Szőnyi Fái m. k.

Árverési hirdetmény.
Kunhegyes város közbirtokossága által

ezennel közhirré tétetik, miszerint a birto-
k-sság tulajdonához tartozó Pákapusztai
429 hold és '"/ísoo Q ölet tevő birtokrész-
f. é. szept. 20-án Félegyháza város köz-
házánál tartandó nyilvános árverés utján a
mostani bérlő költségére és veszélyére f. év
októb. r 1-evel kezdődő három egymásután
következö évre vagyis az 1869-ik év szept.
30 ig a városi főbírói hivatalnál s Félegy-
báza város közházánál a hivatalos órákban
bármikor megtekinthetö árverési feltételek
mellett a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe
fog adatni, mely árverésre a haszonbérleni
kivánok magukat S00 ft. bánatpénzzel el-
látva ezennel meghivatnak.

Kelt Kunhegyes, 1866. szept. 3-án tartott
ülésből. Kiadta

Kulifay Károly,
1779 (1-3) föjegyző.

Titkos 1773(2-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bnonyult méd szerit,t, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátolfatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
P t s t , király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emekt, délelőtt 7- 9 ig,

délután 1—4 óráig.
fpP" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

A legnagyobb vászonniba-raktárban
váczi-uícza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon es legnagyobb választékban minden-

nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

SO0OO darabnál több férii-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

10O0O darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 lt.
80 kr, 2 ft, legujabb minták cs legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr , 4 ft.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Köl Ingek rnmburgl vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Köl ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft SO kr, 8 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Szines fiu ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff iOkr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 éx es 1 ft. 75 kr , 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hol landi, ir landi, kreasz-és

börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Váftfconzsebkendók tuczatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13—16 ftig.

Valóságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személjre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vá-

szon es asztalnemüekbeni naey raktárunkat, melyek minden áron már összeállitva
vannak, vagy kivánság szerint összeállitunk.

Mindennemü megrendelések mustra szerint: gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy válasxtás ágyteritök, piqne és trieot-paplanokból,kávés-kendökböl és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott Cíikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
r^legbamarább elkészíttetnek. K

Polenia-gyertyáfe
és föl nem lobbanó petroleum.

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

ujpesti le. sf ahad* gyertya- és olaj-gyár
kizárólagos főraktára

ezentul nálunk fog létezni, melyre nézve az üzleti urakat és a cagy-
érdmü közönséget figyelmeztetjük, hogy a szükséges czikkek bevásár-
lásánál egyenesen hozzánk fordulni sziveskedjenek.

Tisztelettel

176K8-3) LEITNER é s .GRÜNWALD,
gyufa-gyár, király-utcza 3. sz.

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán Nágel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következö

hadtudományi művek:

Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mü-
szótar magyar-németül és német-magyarul 8-rét (128 lap), füzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), füzve 3 ft.

A s b ó t h Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
füzve 5 ft.

E mü megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel és elismeréssel üdvö-
zölte nemcsak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mü-
veive, de főkép azon kitünö szakavatottság és kimeritő alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csillog, s mely e müvet az
e nemü legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Tizenharmadik évfolyam.

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru történtté. Ford.
Torkos István. Füzve 2 ft, diszkötésben 8 ft.

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért is kedvts szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki ót költöi mű-
veiről már ismén, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék.

I. N a p o l e o n c s á s z á r é lete. A leghiteksb kutfök után. Harma-
dik kiadás. 8-rét'(504 lap). Ára fűzve2ft., diszesen kötve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egész világtörténet «gyik legnagyobb férfiá-
nak, Első Napoleon császár életének, leghitelesebb kutfok utáni leirását veszi itt a I.
olvasóközönség. A mü már a harmadik kiadást, érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapcssága, kimeritő bősége, g egyátalá-
ban jelessége mellűt. A mü tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s cs;:k az előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyeken
egyaránt kitünőnek s kifogástalannak lett elismerve. 1698 (10 - 12)

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

Pest, szeptember 16-án 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vanarnapi Ujság és Politikai Újdonságok vgydU : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi IJHaif: Egész évre S ft. Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdonságokiit illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»;
fcifommori vagy tőbbgíöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altosában: Haasenstein és Vogler. M. Frankfurtban:
Jatger b6nyvk«raskedése; Bétsben : Oppflik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

C z u c z o r G e r g e l y .
(1800-1866.) '

A bibliai csapások legsulyosabbja ütötte
fel sötét uralmát közöttünk, a fájdalmasan
csapkod kiméletlen ostorával. Egy csapása
Czuczort érte, de az csak nekünk fáj, ő nem
érzi többé.

S valóban fáj is nekünk. Oly oszlop dőlt
ki benne, a mely rendületlenül állt a leg-
erősebb zivatarok közepett, oly munkás halt
ki benne, a ki egész életén át fáradatlanul
munkálkodott, hiven betöltötte helyét, s
elsö sorban állott azok közt, a kik a magyar
nemzetiség hanyatlani kezdő lobogóját fel-
emelték s mai napig fenntar-
tották.

Közönséges sorsú szüléktől
származott; maga igy szól apja
hamvaihoz: „Nemes czimer szo-
bád falán s fiókodban nem állt
nemeslevél, — téged egy job-
bágytelek táplála családoddal."
— De nem lehetett szelleme is
közönséges azon apának, kitöl
alább ezt mondja: „Istenemre,
irva volt szivedre a nemesség
jelleme; jutalmadul közbizalom
s becsület, tisztelet foga körül."
— Gyermekkorában katonának
szánták, mert messzejáró vágya-
kat és lángoló tüzet fedeztek fel
szivében; de szerencsére még
idejében felismerték, hogy a tu-
domány vágya az, és a költészet
égi tüze.

Szellemének e kora nyilat-
kozása vitte Czuczort az isko-
lába, s onnan, benczés rendű
tanárainak példájára és lelkesi-
tésére a zárdába, hová 17 éves
korában belépett. Még akkor
menedékhelyre volt a magyar
irónak az élet gondjai és há-
nyattatásai ellen szüksége, s hol
találhatott volna azt inkább,
mint az elmélkedésre oly alkal-
mas zárdában, a szellemi mun-
kákra rendelt egyházi rendnél, a felvilágo-
sult benezések között? E refugiumban sza-
bad röptére bocsátá Czuczor költöi szelle-
mét, s nem sokára mint kitünö költőnek lőn
neve ismertté a hazában és a hazán kivül.

A magyar nemzetnél és a bécsi titkos
rendőri hivatalnál!

A magyar nemzet tisztelte benne a ke-
netteljes papot, és szerette a korát tulszár-
nyaló költőt, tanitványai ovatiókban fejez-
ték iránta ki ragaszkodásukat, irótársai
elismeréssel seregeltek körülötte, a tudósok
lelkesedéssel fogadták ülésökben, paptársai
buzditották, főnökei védelmezték, — de más
oldalról eltiltották tanári hivatalától, s bi-
lincset verettek költői szellemére.

Mintha volna e földön oly bilincs, me-
lyet a költői szellem megtűrne magán! —
Czuczor a censurát kikerülendő, azonnal ál-

C Z U C Z O R G E R G E L Y .

nevek alatt irt, s csak tüzlelkéröl s addig
ismeretlen bájos nyelvéről ismertek rá az
Andódi, Szilágy, Ete, Dobokay nevek alatt.
Álnevei megmentették a némaságtól, de nem
az üldöztetéstől, mely hat éven át folyvást
keserité életét. Aligha nem nagy része volt
e sok szenvedésnek azon elhatározásában,

hogy 1844-ben letette a lantot, s egy monu-
mentális mü, a magyar nyelv kimeritő szó-
tárának szerkesztését elvállalta. Roppant
volt e föladat, s nem találhattak volna rá
nála érdemesbet, buzgóbbat, értelmesebbet.

Azontul e munkának élt. Csak 1848-ban
lobbant fel keblében még egyszer a költé-
szet lángja. Megírta „Riadő"-ját, s uj üldöz-
tetéseknek, évekig tartó szenvedéseknek nyi-
tott vele ajtót. A börtönlég megtörte testi
erejét, de lelke ép, erős maradott, s ámbár
nevét ritkán emlegették, mindenki tudta,

hogy Czuczor egyike az akadé-
mia legmunkásabb tagjainak,
hogy szerény elvonultságában
zajtalanul, de kitartó türelem-
mel és buzgó ügyszeretettel
gyüjti a magyar nyelv szókin-
cseit s szerkeszti össze azt a nagy
munkát, mely immár alapvona-
laiban készen, méltó emlékosz-
lopát képezi e küzdelemmel és
diadallal teljes életnek.

A szótár készítésétől nem
keresett Czuczor magának más
pihenést, más foglalkozást, mint
a nemzeti szinház és az Orczy-

? kert mindennapos látogatásá-
ban. E nyáron a szokásos szün-
idő félbeszakította az előadáso-
kat, az Orczy-kertet kórhelylyé
alakították, s a rendes látoga-
tón bizonyos levertség volt ész-
revehető. A szótár végéhez kö-
zeledett, s irója hanyatlott. Kész
zsákmányt talált benne a keleti
vész, s a gyöngéd érzelmü pap,
ki 35 év előtt önfeláldozó buz-
galommal vigasztalta hasonló
járvány alkalmával a betegeket,
a kitünö tudós, ki huszonkét
évig folyvást csak egy, de nagy-
szerü, korszakos munkának élt,
szept. 9-én áldozatául esett.

Keze alatt immár megszünt
a szótár anyag lenni, és szellemi szövétnekké
lett a müvelt magyar nemzet kezében. —
Irója betöltötte hivatását, s vajjon nem a
gondviselés ujjmutatása-e az, hogy teste is
épen akkor vetkezze le anyagát és váljék
szelleme évszázadokra kivilágító szövét-
nekké a Mindenható kezében ? /
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