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Nagylgmánűi szénsavas keserviz-forrássé
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását me'rsékló és emészthetőségét elömoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E víznek j
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgö-porokat is készitek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák,és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokka!
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalatta!
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy íkatula (12 pár) pezsgöpor használati utasítással 1 ft. 20 kr
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi söt nélkúlözhetövé teszi, '/4, % és 1 fontos
faszelenezében 2 ft. £0 kr készpénzfizetés vapy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.

£~f~ Megrendelhetni Rév-Komáromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján:, kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Igm and
Deutsch Móricz, - Bonyha-don: Kramo-1 Pachl Sándor, - N.-Lakon: Lenhard Jakab
lini Jozsef gysz. — B.-Diószegen: Kovács! gysz.,— Jí.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
Józs> f gyógysz., —Bécsben: Hock Gusz-| Nagy-Tapolcsán: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek fóraktárában „zum erauen Nyíregyházán: Barcsay Károly gyógysz..
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár:
Lukács Gvula

— N.- Váradon: Bakács József, — Po-
gyógys*.. — Csuzon: Jezo- zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-

vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebelj roly,- Pécsen: Kisági,és Simon, — Pápán:
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig,| Tsöheppen Eduárd, — PESTEN: Jezovics

Eger: Veszélyi János gyógysz., — Esz-(Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
tergom: Brenner J., — Éinczinger János,
Eszéken: Eissner ésSchwarz,— B.-Füred:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz

Frigyes, Vághy Lajos, Édeskuthy L , Tunner
János, Prückler Ignácz, Mórán János, Lu-
kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., -

gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,!Pétervárad: Lang Mátyás, — Hzezsow
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert j (Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So-
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —'mórja: Adler József gyógyfz., — Szabad-
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, - ! kán: Hoffbauer Ign. és fia gyógysz.,-
Kis-C'zell : Miszory Ferenc gyógysz., — Szikszón: Aichman József gyógysz., —
Kis-Várda: Balkányi Farkas,"— Kolozs- Sárköz-U.jlak: Balázsy György gyógysz.,
vartt (Erdély): Wolf János gysz., Engel S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede Fehérvár : Say Rezső gyógysz., VimmeT
gyógysz.,- Mező-Berény: Nárczisz János1 Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
ctyógyz — Mooron: Netter Ignácz, Gan?l! gysz.,—Szolnok: Horánszky Istv. gyógysz.
Fülöp, A. Haan, —Miskolczon: Dr. Szabó | — Szerdahely: Ehrenreiter, - Tabon
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz., - Tatában: Szett
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorferi Antalgyógyfz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
Jozsef,— Mosony: Tróján József gysz., — i Temesvár: Babusnik Ágost, — Vacz: Bo-
M.-Övar: Sziklay Antal gyógysz., — N.-'dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Bányán : P«pp Simon gyógysz., — X.-Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (11—12)
SchmidthAiier Antal,

gyógyszerész a „Megvá l tóhoz" Komáromban.

Fel Dem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban ea kisebb mennyiség-
ben! eladásra folyvást készen

található

RORTSÁR J.
bádogos-mesternél

P E S T E N ,
Fereneziek-tere I-ső sz. alatt,

készít egyszersmint azagatlan házi- és szoba-ürszékekft, darabját 15 fttól
50 ftig a legujabb fo1 ma és czélszerü szerkezet szerint — még pedig azon kikötés-
sel, ha czéljoknak meg nem felelnének, — azokat visszaveszi; készít továbbá

mindennemü

épület-munkálatokat,
a. m.: ház-ffdélzefeket, csatornákat, könyököket, padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vörésrézböl, — arnyékszékcsöket ólomhói, itthetyt s a vidékre.
N»gy raktárt tart végre petroleum, sálon- és moderateur-lámpákból, házi,
udvari- és lépcső-lámpákból, niimhnremű kávé- és theaföző-Képekböl,lakko-
zott fácsákböl, és minden az ő mesterségébe vágó áruezikkekböl; elvállal minden
kijavításokat, és igéri a legméltányosabb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szives látogatását kikéri. 1817 (2 — 6)

Bizonyitvány.
Hónapok óta egy makacs kelésben szenvedtem, s minthogy a felhasznált szerek

nemcsak bebóleg, hanem kül-óleg is mindenben ellenállottsk és semmi javuláshoz sem
vezettek, egy ismerősíim ajánlatára a párisi egyetemes flastromot (Pariser Universal-
pflaster) vettem használatba; (kapható Török József gyógyszertáriban Pesten,
király-utcza 7-<lik sz. alatt, és Sárkány J. S. váczi-utcza, 1 köcsög ára 70 kr.), s ez oly
éairevehetö javulást idézett elö, hogy a sebhely már csaknem egészen begyógyult, s
minthogy saját tapasztalásom szerint (miitett ílastromot jónak s mi gpróbáltnak talál-
tam, ennélfogva azt a szenvedő (inberiségntk tiszta lelkiifmeretttl >jánlhatom. —
Buds, október 1-én 1866. ijííeb

1815 (2 • 4)

Heckenast Cuszfáv; könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent,
és kapható :

Uj kiadású szótár, könnyen olvasható nagy betűkkel.

FOGARASI JÁNOS * É

magyar-német és német-magyar

S Z Ó T Á R A
a legujabb és legjobb kutfök után.

Ötödik javított és bővített kiadás.

1705 ( 3 - 6>

Elsö vagy német-magyar rész. (674 lap, nagy 8-rét), füzve 2 ft.
Második vagy magyar-német rész. (550 lap, nagy 8 rét), füzve 2 ft.

A két rész fél bőrbe egybe kötve 5 ft.
J« les nyelvtudósunknak e szótára, azon nagy kelendőség fől\ tán , melyben elis-

mert kitünő volta miatt részesült, ezuttal ötödik kiadásban kerül a közönség elé. E
körülményre magában is elég támaszkodnunk, midón azt a t. közönségnek ajánljuk.

Bartl A. és Veress I. Teljes magyar-latin szótár. Földrajzi nevekkel
fzaporitva. Második változatlan kiadás. (620 lap, 8-rét), fűzve 4 ft.

Farkas Elek. Latin-magyar szútár, a legujabb és legjobb források nyo-
mán szerkesztve. Dictionarium latino-hungaricnm. (511 tömötten nyomott lán
12-rét), füzve 2 ft/

Ballagi Mór, dr. Uj teljes német és magyar szótár, tekintettel az
egyes ssavak helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és
különböző értelmeinek körülírás által meghatározott s abatos előadására, különös
figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvényhozásban, kereskede-
lemben stb. szokásos szak- és műszavakra.

I. Német-magyar rész, második egészen ujból átdolgozott kiadás. (864 1., 8-r.)
füzve 4 ft., vászonba kötve 5 ft

II Magyar-német rész, második bővített kiadás. (723 1., 8-rét) füzve 4 ft., vá-
szonba kötve 5 f̂_

Farkas Elek. Legujabb és legtömöttebb magyar német és német-ma-
gyar zsebszókönyv. A magyar nyelv ujabb és legujabb alakulását tekintve, leg-
ujabb kútfők után. Stereotyp kiadás. Negyedik lenyomat. Két kötet, (8881
420 lap), kis 8-rét. Egy-egy kötet fűzve 1 ft.
Keményen kötve egy kötetben 2 ft. 50 kr'
Vörös vászonba kötve egy kötetben 3 ft

ruhatárnek a német színháznál.

Lótulajdonosoknak fontos.
Szakavatottak részrehajlatlan itélete egy korszerű készítmény felett legbizto-

sabb kezesség arra nézve, hogy annak szilárd belbecse ős csalhatlan hathatóssága
elismertessék. — Egy ily kedvezö bírálatnak tagadhatlanul, — az ó Felsége I-ső
Ferencz Józtef császár által egy kiiáróhgos szabadalommal kitüntetett Kwizda-féle
uditő-nedv örvend — lovak számára. A „Sport" szaklap a futtatás, vadászat és
és lovászat terén f. évi május 26-ki számában az üditö-nedv felett következőleg
nyilatkozik:

Emlitett folyadék használata minden alkalommal, nem csak mint fentartó,
hanem mint gyógyir, hol arról van szó, hogy hűtóleg 8 crísitóleg hasson — ajánl-
ható. A lovak szerfeletti megerőltetésénél higitott üditő-nedvveli mosás rendeltetik,
mely főkép a lovak előrészen, a vállaktól a térdig s a veserészeken terjedjen el. —
Ivhur- sat. daganatoknál, burogatások, melyek folytonos nedvességben s mindig fri-
sen tartandók — használandók. — Csúzos fájdalmaknál, bedörzsölésre a higitlan
üditő-nedv sokkal alkalmssabb. Az üditő-nedvnek consequens és figyelmes alkal-
mazása legtöbb esetben megbecsülhetlen eredménynyel jár, — minélfogva annak
épen ugy mint az ugynevezett Arnieá-nak és körömkenőcsnek soha egy istállóból
sem volna szabad hiányoznia.
A cs. kir. szab. üditó-nedvVől a következő bizományos uraknál léteznek raktárak:

PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz.a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton: Omaszta F. — Breznóbányán: Göllner F. — Debreczen-
ben: Bignio J. — Csáktornyán: Krrusz A. — Dettán: Braunmiiller J. — Déva:
Lengye J. — D. FöldAáron: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken:
Deezáti. — Esztergomban: Bierbrauer J. C. — Gyöngyöíőn: Koczianovieh J.
— Győrött: Lebner F. — Isperesen: Flamm J . — Kassán: Novelly A. — Kapos-
várt: Kohn J. —Késmárkon: Genersich. — Kolozsvárt: Wolf J., Kara*asy J.
— Komáromban: Cziegler A. és fia. — Lugoson: Kronetter F. — Marezaliban:
Istl özv. - Miskolczon : Spuller J. A. — Nagy-Becfekereken: Haidegger, Deutsch
testvérek. — Nagy-Kanizsán: FesselhofFer és Rosenfeld.— Nagyszombatban:
Smekal és fia. — N -Váradon: Jánky A. — Pakson: Flórián J. — Pápán: Beer-
müller W. — Pozsonyban: Sehertz F. és Hackenberger testv. — Pécs: Kisági és
fia. — R.-Szombatban: Hamaliar A. — Iiosnyón : Poós J. J . — Szabadkán:
Sztojl-ovits D — Szpg*zárdon: Butter A. — Sziszeken: Dietrich A. — Szol-
nokon: Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvártt: Kovács P. és Légmann

"A. -Sopronban: Müller és Mezey.— Trencsénben: WVisz L . — Tepliczen:
Weisz L. — Varasdon: Halter F - Veröczén: Bész J. K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: Mihics Gr. — Zala-Egerszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára I ft. 40 kr. E) 1809 (1-3)
| Ktt pí>.lac?knál kevesebb nem küldhetfl, a pakolásért 30 kr. sz^mittstik.

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

Tizenharmadik évfolyam.

f!Í

Molé. Uj magyar-franczia és franczia-ma§yar szótár. A legjobb kút-
fők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. Két kötet
1865. Ára fűzve 3 ft. 20 kr.

I. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et spécielment d'apres le dictionaire francais de Mólé (420 lap, 8-rét)
füzve 1 ft. 60 kr.

II. kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (520 lap, 8-re't) füzve-

A két rész egybekötve fél bőrbe ' 4. ft"
Minden a kiadó-hivatalnál legalább % ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg.

42-ik szám.

Pest, oktober 21-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 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai UJ donságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye egysieri igtatasn&l 10 krba;
Mronuzori vagy többszöri igtatásnU egak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Hnasenstein ég Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 ujkr.

Nagy figyelmet ébresztett a diplomatiai
világban azon esemény, midőn Napoleon
császár szeptember elején Drouyn de Lhuys
régi külügyminiszterét elbocsátván, helyébe
De Moustier marquist nevezte ki.

Maga a kinevezés más időkben nem birt
volna nagy fontossággal — mert hiszen a
miniszterek gyakori változásához már ré-
gen ho/zá kellett szoknunk, midőn De Mous-
tier 18-x3. óta már tizenkettedik külügymi-
nisztere Francziaországnak. A kinevezés
azért volt nagyobb jelentőségü, mert a ki-
nevezett miniszter személyével nagyobb
politikai viszonyok vannak szoros összeköt-
tetésben. Épen azon perczben, midőn az
u. n. „keleti kérdés"
egész kiterjedésében fe-
nyegetőleg kezdé föl-
emelni fejét, akkor sző-
litá elő Napoleon a ke-
leti ügyekben legjárta-
sabb diplomatáját, Fran-
cziaországnak sok év
óta konstantinápolyi kö-
vetét, a külügyek ve-
zetésére. De Moustier
marquis azon hirben áll,
hogy alaposan képzett,
büszke és kemény nyakú
diplomata, s e tulajdo-
noknál fogva már előre
is gyanitják Franczia-
ország magatartását a
muszkák által ujra fel-
zavart keleti kérdés le-
folyása körül.

De Moustier marquis
egy régi és előkelő fran-
czia család tagja; több
előde a mult században
szintén a diplomatiai pá-
lyán szerepelt. Született
1817. aug. 23-kán s e
szerint a még nem 50
éves férfiu a diploma-
ták ujabb nemzedékéhez
tartozik. 1843-ban egy
Merode-családbeli gróf-
holgyet vevén nőül ez
által mind a pápa ko-
rábbi hadügyminiszte-
rével, Merode gróffal,

i a hires és buzgó

D e M o u s t i e r m a r q u i s .
katholikus Montalembert gróffal rokonsági
viszonyba jutott. — Családi összeköttetései-
nél fogva már fiatal korában, a nélkül hogy
még valami nagy tehetséget s hivatást tanu-
sitott volna, a diplomatiai pályára lépett. Fo-
konként annyira vitte, hogy elébb mint kö-
vet, késöbb mint nagykövet Berlinben, s
közelebb ugyanily minőségben Konstanti-
nápolyban képviselte Francziaország érde-
keit. Napoleon császár szemében egyik leg-
ajánlóbb tulajdonsága volt De Moustier mar-
quisnak hü ragaszkodása a császárhoz, oly
tulajdonság, melyet a Tuilleriák palotájában
minden más tehetségnél többre becsülnek.

Különben Moustier legujabb kinevezte-

DE M O U S T I E R M A R Q U I S .

tésének okairól és horderejéről sokat okos-
kodtak a külföldi lapok. Némelyek szerint
Drouyn visszalépéséhez azon ok is járult,
hogy ezen miniszter nem igen osztja Napo-
leon császár nézeteit a római kérdés meg-
oldását illetőleg, miután Drouyn azon diplo-
maták közé tartozik, kik a szent szék füg-
getlenségét s a pápa világi hatalmának
fentartását buzgón pártolják. Azt hiszik,
hogy e tekintetben az uj külügyminiszter
nézetei inkább megegyeznekNapoleon szán-
dékaival.

Legnagyobb megelégedéssel Berlinben
fogadták Moustier kineveztetését. A marquis
ugyanis, mint emlitettük, 1853-tól 1860-ig

Francziaország képvise-
lője volt a berlini ud-
varnál s itt igen jó
emlékben álló, ismert
egyéniség. A miniszter-
változást ugy magya-
rázták itt, mint a Fran-
cziaországban létező po-
rosz-ellenes hangulat-
nak Y "los czáfolatát;
ugy . ;k azt, mint a
Drouyn által képviselt
osztrák rokonszenv s az
Ausztriával való szö-
vetkezés meghiúsultát;
végre erélyes tilta-
kozást láttak benne
azon dicsőség-szomjas
franczia vágyak ellen,

% „ melyek nem szünnek
meg a régi rajnai ha-
tárok visszahóditására
serkenteni a közvéle-
ményt. Szóval, az uj
miniszter kineveztetését
Poroszországra és a né-
met viszonyok megala-
kulására nézve örven-
detes eseményként üd-
vözölték , s egyszerre
megszünt az északi né-
metek minden aggodal-
ma, melyet az iránt táp-
láltak, hogy Napoleon
császár a legujabb had-
járat által mintegy rög-
tönözve teremtett uj vi-
szonyokat elismerni vo-
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nakodnék. Az előbbeni minisztert, Drouynt,
nem ok nélkül gyanusithatták volna ily
szándékkal; Moustier föllépése azonban
egyelőre eloszlatá az aggodalmakat.

Vannak, kik azt állitják, hogy a Porosz
ország iránti jó viszonyt Napoleon, egyéb
tekinteteken kivül, saját dynasztiai érdeké-
ből is idézte elö. Ázt mondják, hogy Napo-
leon császár a porosz királyban látja fiának,
a trónörökösödésre nézve legtermészetesebb
védőjét; sőt a hir azt is mondja, hogy Vil-
mos porosz király, mult évi compiegnei lá-
togatása alkalmával s azóta is e tekintetben
határozott biztosításokat adott volna Napo-
leon császárnak.

Moustier kineveztetése óta egy hónap
telt el, mig konstantinápolyi nagyköveti
állomását elhagyhatta s Párisban a külügyi
tárczát átvehette volna. Ezalatt Lavalette
vezette ideiglenes minőségben, ki e helyze-
tét egy hosszu körsürgöny fogalmazására
használta föl, melyben Napoleon császár
szellemében magyarázza a megváltozott
európai viszonyok uj helyzetét. — Október
elején Moustier végre belépett uj hivatalába
s innen várja most a világ az európai állam-
ügyek további fejlesztését.

Ő s z v é g é n .
(1855.)

Őszi mezőn
Elmerengve járok,
Kalapomra
Hullnak a virágok.
Elmélázok
Hosszan, önfeledten;
Az idő bús,
Komor és kietlen.

" Lengedeznek
A réti fűszálak,
Ha közöttük
Csendes szellő támad.
Olyan ez a
Szellő susogésa,
Mint a haldoklónak
Utolsó fohásza.

Lassan repül
A madár a légben,
Hallgatva megy . . .
Bánat ül szivében.
Hova, hova
Hallgató madárka?
„Egy virítóbb,
Boldogabb hazába!"

Szebb hazába. . .
Mondom elmerengve,
S búsan csügg le
Fejem kebelemre,
S miként a köd
Ellepi a tájat,
Ugy f o g j a e l

Szivemet a bánat.

Kohan a szél. . .
Menekül előle
Milliónyi
Hervatag levélke.
Hova hova ?
Nem kérdem hiába,
Azt felelnék:
Boldogabb hazába I

Haldokló ősz!
Távoznak tetőled,
Csak én járom
Végig temetődet,
A hol annyi
Szép virág — halott van,
S a természet
Nyugoszik halottan.

En maradtam
Bús vigasztalónak,
Siratója
A nagy haldoklónak.
Majd ha eljő
Eletemnek ősze,
Nyughelyemnek
Lesz-e könyezője ? . . .
Őszi mezőn
Elmerengve járok,
Kalapomra
Hullnak a virágok.
Elmélázok
Hosszan, önfeledten,
Az idő bús
Komor és kietlen.

Könczöl János.

Kirándulás a Niagara-znhataghoz.
(Eredeti közlemény a „Vasárnapi Ujság" számára.)

Irta László Károly, New-Yorkban.

II.
(Megérkezés. A zuhatag földirati fekvése. A niagarai re-
mete. Table rock. Függd hid. Robinson J. R. bátorsága.

Indián regény és hit.)

Junius 8-dikán, mielőtt Syracuseból a
Niagara-zuhataghoz indultam vasuton, ma-
gamat szerencsétlen eset s halál ellen bizto-
sítottam 12 napra, örököseim javára. Ezen
biztositás most É.-Amerikában nagyon di-
vatos. Számtalan biztosító-társulati ügynök,
hivatalnok van mindenfelé, hol az ember egy
naptól egy évig biztosíthatja magát. Ha az
ember egy napra biztositásért % dollárt
vagy egy évre 30 dollárt fizet, s azon idö

alatt baleset miatt meghal, örökösei 5000
dollárt kapnak, s ha a baleset miatt csak
megsérült vagy megbénult, mindaddig, mig
annyira meg nem gyógyul, hogy üzletét
folytathatja, hetenkint kap a társulattól 25
dollárt, de ezen idő hat hónapnál továbbra
nem terjed. Fölösleges mondanom, hogy
ezen biztosítással örököseim semmit se
nyertek.

Syracuseból d. u. 1 óra 20 perczkor in-
dultam s este 93/4-kor Niagara Falls-han
voltam. Táv 158 a. mfld, s vitelbér 3% dol-
lár. A 600 vendéget kényelmes és pompás
szállással ellátó „International Hotel"-be
szálltam, hol szobáért, tartásért s szolgá-
latért egy napra 5 dollárt vesznek. —Ágyba
mentem, de valami tompa dörömbölés és az
ablakok reszketése s zörgése miatt sokáig
nem alhattam. Eleinte azt hittem, hogy a
nagy teremben tanczolnak, mint azt rende-
sen szokták tenni nyáron a látogatók va-
csora után. A zuhatagra nem is gondoltam,
mert azt tudtam, hogy 500—600 lépésnyire
van a háztól; de zenét nem hallottam, s
minthogy a dörömbölés és zörej soha meg
nem szünt s mindig egyforma volt, már is
meggyőződtem azon állitás hamisságáról,
hogy a „Niagara-zuhatag megszünt neveze-
tesség lenni."

Másnap reggeli után tüstént a zuhatag-
hoz mentem, itt ujra és teljesen meggyőződ-
hettem nemcsak arról, hogy a Niagara-zuha-
tag nem tünt el, hanem hogy a tiz év alatt,
mióta nem láttam, rajta észrevehető vál-
tozás nem történt.

Mielőtt a zuhatag leírásához fognék, ré-
szint mert fölteszem, hogy sokan, kik e
czikket olvassák, nem látták azon közle-
ményt, melyre ez czáfolat; részint hogy má-
sokat a „Vas. Ujság" f. é. 13. száma fölkeresé-
sétől megkiméljek, az akkor minden európai
lapban megjelent czikket ide másolom:

„A Niagara-zuhatag, mely a természet
egyik legnagyobb szerű jelenségét képezte,
megszünt nevezetesség lenni; legalább ez
következtethető Byng H., a philadelphiai
tudományos akadémia tagjának egyik közzé-
tett leveléből, melyben a hires zuhatag nagy
mérvű megkisebbülését jelenti. Febr. 8-kán
éjjel 2 óra körül roppant mennydörgésszerű
moraj verte föl a közelében levőket. Föld-
rengést gyanított mindenki. Azt a bizonyos
csattogó morajt, mely a zuhatagtól sok
mérföldre hallatszott, sokkal gyöngébb zu-
hogás váltotta fel. Később tudták meg, mi-
dőn az elsö ijedelem elmult, hogy a viz
szétrombolta a sziklapárkányt, mely évezre-
dek óta utjában állt. Ez óriás szirt mint egy
zsilip emelkedett a két tó szűk nyilasa kö-
zött, s föltartva a felső tó vizét, az csak
nagy magasságból ömölhetett a másikba. A
hatalmas elem örökös csapkodása széttörte
a gátat s a világhirü vízesés most egészen
megtörpülve, sokkal szelídebben önti a vi-
zet egyik tóból a másikba. A felső tó vize e
nagy katasztrófa által majd 90 lábnyíval
apadt le s az alsó tóé hatalmasan növeke-
dett, ugy hogy egy nagy, ezelőtt száraz tért
most viz borit." —

Lemásoltam ide énem tudom mi czélból
koholt ámító czikket, hogy annak ferdesége
s nevetséges volta az én leirásom után annál
feltűnőbben legyen látható. S most lássuk a
Niagara-zuhatagot, a mint most van.

Ezen szó Niagara az Iriquois indián
tribus (vagy törzs) Oniakarra szavából —
mely vizdörgést jelent — van elferdítve. A
Niagara folyó közvetlenül az Erié tó kiöm-
lése s közvetve az Észak-Amerika északi
határán eső négy nagy tónak (Superior,
Michigan, Húron és Erié, melyeknek területe
150,000 négyszög angol mérföld, és igy több
mint Magyarország területe) lefolyása az
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ötödik nagy tóba, az Ontarióba. Ezen folyó
egy része a határnak az amerikai Egyesült-
Allamok és Kanada angol tartomány között.
Az Erié tónak — melynél az öt nagy tó kö-
zül csak az Ontario kisebb — hossza 240 a.
mfld (körülbelől Ax/2 a. műd tesz egy német
mérföldet); legnagyobb szélessége 57 mfld,
közép vagy átalános szélessége 38 mfld;
körmérete 658 mfl-1. Legnagyobb mélysége
270 láb, középmílysége 120 láb. Magassága
az Ontario tó fölött 339 láb s atenger szine
fölött 565 láb. (Lásd alább a térképet.)

Az Ontario-tó az öt nagy édes vizű tó
között a legkisebb; hossza 190 mfld, legna-
gyobb szélessége 55 mfld, térmérete 5400 •
mfld. Legnagyobb mélysége 600 láb.

Az Erié és Ontario tavakat a 36 a. mfld
hosszu Niagara folyó köti össze, melynek
összes esése 339 láb. A hires viz-zuhatag az
Erie-tótól 22, s az Ontariotól 14 a. mfldre
esik. Az Erie-tó kiornlésénél az egyesült-
állami részen van Buffalo, nagy kereskedő-
s iparváros. Ezzel átellenben a kanadai
parton van az elhagyott Erié erőd, hol az
amerikai irlandiak ez évben először törtek
be Kanadába. Innen 3 mfldre alá a viz két
nagy ágra oszlik s a 14 a. mfld hosszu
„Grand Island"-ot (nagy sziget) képezi.
Ezen alól 5 a. mfldre van a hires zuhatag,
melyet a közepén levő „Irts" vagy ,,Goat
Island1' két részre oszt. Az amerikai ág 900
láb széles s a zuhatag magassága itt 164
láb; a kanadai, vagy mint alakjáról nevezik,
„Patkó-zuhatag" szélessége 2000 láb, a zu-
hatag magassága 158 láb, s a viz mélysége
a zuhatag szirt-élén legalább 20 láb, az
amerikai részen a vízesés mélysége cseké-
lyebb. Számitás szerint a Niagara-zuhatagon
óránkint 100 millió tonna viz esik le. A
Grand Island és zuhatag között számos
kisebb s nagyobb sziget van, melyek között
legnevezetesebb a Goat Island, a Potter
család tulajdona, mely mintegy 70 hold
nagyságu; a Both Island, melyet a parttól
egy pompás vasboltu hid köt össze a száraz-
zal. Ezen hid hossza 360 láb, szélessége 27
láb, négy boltozattal, mindegyik 90 láb
feszülettel; Luna Lland, mely az amerikai
zuhatagot ketté osztja, melyek közül a
kisebbik a két sziget között 100 láb széles.
A két sziget egy fahiddal van összekötve;
a Goat Island déli oldalán van három kis
sziget közel egymáshoz, melyek neve Three
Sisters (három nővér); Gull Island, egy kis
sziget, kevéssel a zuhatagon fölül, a legdü-
hösebb vizroham között, melyet még emberi
láb nem tapodott; Long Island, melyre a
kanadai partról a látogatók be szoktak
menni, hogy onnan a vizroham bámulatos
nagyszerűségét élvezzék.

A Niagarazuhatagra több pontról van
pompás kilátás, s hogy ezek közül melyik a
legpompásabb, nem tudja az ember, de
mindegyik helyen a nagyszerü látványnak
ugyanazon hatása van. Midőn a vidám,
enyelgö látogatók ezen pontokra érve, a
bámulatos roppant zuhatagot elöttök egy
lépésnyire, vagyalattok negyvenöt lábnyira,
vagy fölöttök 164 lábnyira megpillantják,
egyszerre elnémulnak, arczukon a vidámsá-
got komolyság, ámulat s ájtatosság váltja
fel, keblök szorul s némán imádják a Min-
denható hatalmát, mel\ et a látvány nagy-
szerűsége élö képben tár eléjök. — Ezen
pontok közöl a kitünőbbek egyike az ugyne-
vezett y,Prospect Point", honnan a Long
Island felé nézve, a zuhatag a legnagysze-
rűbb képben tünik elő. Másik nevezetes
nézőpont egy 45 láb magas kőtorony, mely
a Goat Island Kanada felöli széléről 15 lé-
pésnyire s a vizzuhatag élétől csak 6 lépés-
nyire a vizből kilátszó sziklára van épitve.
Ezen toronyhoz egy kis egyszerü fahíd

vezet. A kilátás ezen torony tetejéről meg- „Table Rock" tövén az előtte magasra hal-
döbbentöleg nagyszerü. A viz ellen dél felé j mozott szikla-omladékról, és a magas szikla
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nézve látjuk az "ugráló, habbá s esőporrá
tördelődző roppant hullámokat, féktelen
dühvel rohanni a zuhatag szélén álló torony
felé, mintha le akarnák a mélységbe sodorni;
délnyugat felé a torony tövénél látja az
ember az irtózatos, beláthatlan fenekű, mély
vizgödröt, melybe a nagy folyó szép zöld
szinü vize esik. Láthatlannak mondom a
gödröt, mert a zuhatag által teremtett jS
abból szüntelen fölemelkedő ködtől abba az
ember le nem láthat; északra az irtózatos
mélységben látja az ember a habbá törött
elemet mint egy nagy üstben forrni; alább
a komp-csolnakokat a hánykolódó hullámo-
kon ugrándozni; még alább az emberi ész és
kéz remekét, a függő hidat s a sok hányko-
lódás, sebes futás és halálos ugrás által
mintegy kifáradt nagy folyót csendesen to-
vább haladni.

Ezen utóbb emlitett nézőponttal össze-
köttetésben szólok röviden Abbot Ferencz-
ről, a niagarai remetéről, kiről a nép itt
még élénken emlékezik. 1829. juniusában
egy úri rendű, hanem pongyola külsejü ifju

É k érkezett a Niagara-zuhataghoz, ki magával
~ egy nagy irótáskát, könyveket s zenemüsze-

reket hozott. Nehány hétig rendesen láto-
gatta a zuhatag nevezetesebb pontjait nap-
pal és éjjel, jó és rosz időben; végre annyira
el lett bájolva annak varázs szépsége által,
hogy elhatározta magát, ott tölteni le életét.
Senki se tudta, hogy ki volt ö s honnan jött,
mert az embereket kerülte, a kíváncsiak
kérdéseire nem válaszolt kielégitőleg; csak
annyit láttak, hogy tanult, nevelt, s mivelt
modoru ifju volt. Nehány hét mulva folya-
modott, hogy engedjék meg neki a „Három
nővér" sziget egyikén egy kunyhót épiteni
lakhelyül, de a körülmények ezt nem en-
gedvén, a Goat Islandon létezett egyik kuny-
hóban vonta meg magát. Itt töltötte az ifju
remete napjait és éjeit a nagy vizzuhatag
szépsége szemlélésében, s midőn a tél beál-
lott, a partokon lakók látták a remete pis-
logó tüzet a szigeten s csodálkozva hallgat-
ták zenéje édes hangját, mely a hánykódó
vizen át, a zuhatag dörgésébe vegyülve, hoz-
zájok jutott. Ezen csodálatos remete, ugy
látszott, soha sem nyugodott Éjjel és nap-
pal lehetett őt látni, imádása tárgya körül
kóborolni. Nem elégedett meg a vizroham
szemlélésével, ö abban fürdeni szokott. A
torony mellett egy fölülről oda sodrott
nagy gerenda a zuhatag szélén kiálló szikla-
darabokban megakadt s annak egyik vége a
zuhatagon ki a mélység fölé tiz lábnyira
kinyúlt. Ez volt Abbotnak legkellemesb sé-
tahelye, bátor biztos lépésekkel ment ki an-
nak a végére, s ott sarkán megfordulva, visz-
szajött rajta. 1831. juniusban egy napon a
folyóba ment fürödni a zuhatagon alól. Ke-
vés idő mulva csak a ruháját találták a par-
ton, ő eltünt, s testét tiz nap mulva a folyó
torkánál találták meg, honnan a zuhataghoz
visszavitték s ott temették el.

Pompás kilátás van a két zuhatagra a
függő hidról és a kanadai oldalról, különö-
sen a Goat Island-del szemközt az ugyneve-
zett „Table Bock"-ró\, mely a magas, mere-.
dek sziklapart éléről, az alatta tátongó mély-
ségben forrongó szilaj viz fölé 50 — 80 láb-
öyira kinyúlt lapos sziklaréteg volt, melynek
most már alig van nyoma, mert időről időre
nagy darabok szakadtak le belőle. Az utolsó
darab 1857-ben nyáron szakadt le kevés
idővel ar eiőtt, hogy én elöször odamentem.
Rendesen sokan szoktak azon lenni, mert a
kilátás és látvány onnan felséges volt; de
szerencsére a leszakadás épen ebéd alatt
történt s 'rajta senki sem volt. — De leg-
meghatóbb, borzasztóan szép a zuhatag a

éléről a mélységbe rohanó víztömeg és
sziklafal által alakított óriási iv alól. — A
viz medrébe az ember vagy a 290 lépcsőjt
s 300 láb hosszu lépcsőn megy le saját lá-
bán, vagy a vizerővel hajtott géppel fel i
alá huzott s eresztett kocsikban.

Elmondtam, mely nevezetes pontokró
van a zuhatagra szép kilátás, deazuhatago
leirni meg sem kisértem. Hires regényírók
s költők tették azt, s jeles festők ecsetelték
a természet ezen remekművét, de mind a
csak kísérletül tekinthető, mert azt hiven
leirni, lefesteni nem lehet; annak irtózatos
nagyságát s borzasztó szépségét csak látva
lehet felfogni és méltányolni.

A zuhatagon alul másfél angol mfldnyire
van a hires függő hid. Ezen hid hossza 800
láb, szélessége 24 láb, a viz fölötti magas
sága 250 láb. Az egyesült állami részen levö
oszlopai vagy tornyai 88, s a kanadai olda-
lon levők 78 láb magasak. Ezen hid négy
tíz-tíz hüvelyk átmérőjű vas-sodrony-kötél-
ről függ. Ezen négy kötélben négy ezer
angol mfld sodrony van, s azoknak összes
legnagyobb birereje 12400 tonna. A hid
nehézsége 800 tonna. A hid kétemeletü.
Fölül mennek a vasutkocsik s alul a gyalo-
gok, lovas kocsik stb. Ezen hidról is pompás
kilátás van a zuhatagokra, az alatta dühöd-
ten rohanó, hánykolódó folyamra, s alább e
vizörvényre. — A zuhatagtól csaknem a
függő hídig a viz 950 láb széles és 250 láb
mély; de azon alul nagyon összeszorul
ezért mélysége nagyobb és sebessége bor
zasztó (25 a. mfld egy óra alatt), mig s
nagy örvénybe nem bukik.

Ezen örvény oly nagyszerü, hogy ha a
még nagyobbszerü zuhatag nem volna itt,
csak ezen örvény látása is megérdemelné,
hogy az ember ezer mérföldet ide utazzon.
A fölülről a szük torkon át nagy eséssel ro-
hanó roppant víztömeg feneketlen mély
ségbe zuhan; majd ismét felbukik, roppan-
tul hánykolódik, s azután csendesen, méltó
ságosan kanyarog, mig végre a rohanó
tömeg által kinyomatva az összeszorult me-
derben az örvényhez közel még egyszeregy
irtózatos látványt idéz elö. Többször meg-
kísértették az örvény mélységét megmérni,
de nem sikerült, és azt tartották, hogy nincs
ember, ki azon élve keresztülmenessen, mig
kevés évvel ezelött egy Robinson J. R. nevű
amerikai ember harmad magával a 170
tonnás, 100 ló erejü „Maid of the Mist"
(köd leánya) nevü kisgőzöst azon keresztül
s Lewistonba levinni vállalkozott. Ezen gő-
zöst a hidon fölül épitették s csak arra
használták, hogy a kiváncsi látogatókat a
hidról a zuhatag tövéhez vitte oly közel,
hogy a viztörödés okozta vastag ködben a
partról nézők szemei elöl eltünt, s a hajón
levők csak vizellenes öltönyben maradhattak
a fedezeten. De ezen vállalat nem fizette ki
magát s a tulajdonos a gőzöst eladta
Lewistonba azon föltétellel, hogy azt ott
adja át. Mint mondám, a bátor Robinson
vállalkozott harmad magával e gőzös levi
vesére. Oly nagynak tekintetett az azzal
járó veszély, hogy nem találkozott életbiz-
tositó társulat, mely a vállalkozók életét
csak egy fillérbe is biztositotta volna. Mind-
amellett a vállalat ügyesen és szerencsésen
vitetett ki; egyéb baj nem történt, mint az,
hogy a függő hid és örvény közötti vizroha-
mon a hajó roppant hányattatása miatt a
kürtő leesett a fedélzetre.

Ha a látogató a nagy zuhatag látása
előtt elöbb a Bath Island-va. vezetö vas-hid
közepére megy, a Goat Island fejétől a zu-
hatagig (fél a. mfld) terjedő vizrohamot meg-
nézni, már ez maga annyira elragadó, hogy

odautazásáért magát megjutalmazottnak
érzi. A viz esése ezen fél angol mérföldre,
azaz mintegy 440 ölre, 53 láb, s ezen bor-
zasztó eséssel a nagy folyó, az itt csekély
mélységü sziklafenekü mederben — melyben
itt ott nagy szikladarabok és apró szigetek
állnak utjában — vad szilajsággal, ugrálás-
sal, zörejjel és morajjal rohan az előtte
tátongó mély sírba. A pompás látvány szem-
lélésébe elmerült utast néha-néha a hidhoz
közel felcsapódó roppant hullám riasztja fel,
s ez nyugtalanságot kezd érezni, mert azt
hiszi, hogy a roppant erejü dühödt elem a
gyengének látszó emberi müvet mint egy
nádszálat magával sodorhatja az irtózatos
nagy sírba.

Föntebb már emlitettem futólag, hogy a
36 angol mérföld hosszu Niagara folyó egész
esése 339 láb. Ezen esés ekkép van felosztva.
Az Eríe-tótól a Goatlslandig (22 a, mfld) 25
láb; innen a zuhatagig (% a. mfld) 53 láb;
a zuhatag magassága az amerikai oldalon
164 láb; a zuhatag tövétől az örvényig
(2y 2a. mfld) 64 láb; s innen az Ontario-tóig
(11% a. mfld) 15 láb.

Ahajdankorban, mielőtt a nyugati nagy
rengeteg magányát fehér ember háborította,
szokásuk volt az indián harezosoknakanagy
zuhatagnál évenkint összegyűlni s a zuhatag
nagy szellemének áldozni. Az áldozat állott
egy érett gyümölcsökkel s válogatott szép
virágokkal töltött fehér csolnakból, melyet
a tribusban legszebb, fölserdült leány kor-
mányzott le a zuhatagon a nagy sírba. Mind
az indiánok átalában, mind különösen a
leányok nagy megtiszteltetésnek tekintették
az ily áldozatul választatást. Hanem még a
vörös ember stoikus szivében is vannak oly
gyöngéd érzelmek, melyeket nem bir meg-
hóditni, oly húr, mely a tulságos feszítés
miatt elpattan. — Egyszer a Seneca-tribus
főnökének egyetlen leányára esett a sors.
Nejét egy ellenséges tribus gyilkolta meg, s
most a sors forrón szeretett, majdnem imá-
dott egyetlen leányát kivánta áldozatul.
Midőn a rendelet tudtára adatott, semmi
bús érzés nem komoritotta arczát, s a mint
az áldozáshoz a készületek előrehaladtak, a
bús érzelmeket, melyek keblét dúlták, indián
férfias önmegtagadással türte, elfojtotta.
Végre a nagy nap eljött, s az indián ünnepi
vad mulatságok között a nap lement, s a
kelő hold varázsolólag ezüstözte a felhőt,
mely a zuhatag mélyéből emelkedő ködből
egyre alakul. S most a szép fehér csolnak,
drága terhével, a parttól az irtózatos viz-
ohamba uszott ki, melyből nincs menekülés.

A szép leány nyugodtan kormányozta csol-
nakát a dühös folyam közepe felé, mialatt a
parton állók vad örömrivalgását a sziget
erdeje kétszerezve adta vissza. Egyszerre
azt vették észre, hogy egy másik csolnak is
futott a parttól a rohamba, mely a benne
levőnek erős karja által mint nyílvessző
röpittetett a másik csolnak után. Az apa és
leány szemei egy utolsó szerető pillantásban
alálkoztak, s a dörgö zuhatagon együtt
suhantak le a boldog túlvilágba.

A Niagara-zuhatag körül lakó indiánok
na is azt hiszik, hogy az abban lakó Nagy
Szellem minden évben két emberi áldozatot
kiván és vesz, s ha a látogató az itteni veze-
tők regéit végighallgatja, azt találja, 'hogy
ÍZ indiánok hiedelme a valótól nem messze
ár; mert ámbár sok, a Niagarába esett sze-
rencsétlent mentenek is meg az iszonyu
halál torkából, mégis nagy a z o k 8Záma,
kik abban lelik sirjokat.

(Vége köretk.}
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A jövő háboruja.
Azon valóban „kimondhatlan" érzelmek közt,

melyek a legutóbbi hadjárat alatt dúlták keblein-
ket, volt egy kevésbbé viharos, egy csendes, bús-
komoly érzés, mely hozzávaló költőnek méltó
elégia - tárgyal szolgálhatna. A legsanyarubb
helyzetben, a legmélyebb elnyomatásban volt
valami tapasza bántott önérzetünknek: egy kis
viszfénye a harczias
századokon át hi- r~
ven megőrzött hősi '
dicsőségnek. Akár-
merre ment a ma-
gyar a világ öt
részében, érdekkel
nézte meg mindenki
„a világ első kato-
náját", a született
huszárt, a ki lábán
sarkantyúval jő a
világra. Mennyi
való volt e hírnév-
ben, arra nézve na-
gyon mérvadó le-
het meggondolni,
hogy a magyar nem
maga csinálta erre
nézve a reklámot,
hanem az idegen,
mondhatni, saját el-
lensége. Hajdan a
török, majd ujabb
időkben a franczia,
a porosz, az olasz,
dán, orosz, mexikói,
spanyol tisztelni ta-
nulta a bár nem
Baját czége alatt
harczoló magyar
katona ezuronyát,
görbe kardját. Mi
irtunk legkeveseb-
bet magunkról,vagy
ugy szólván, nem
is igen irhattunk.

siesség, lovagiasság — mesében él csak, „többé
nincs jelen."

Valóban, ugy tetszik, mintha ez utóbbi had-
járat óta, különösen mi magyarok, egy dicsőség-
gel, egy előnynyel szegényebbek lettünk volna.
Bakáink rohama, huszáraink támadása ellensú-
lyozva, mondhatni lehetlenitve lőn. A gyútűs
fegyver aratógép módjára teritette rendre a vitéz
támadókat, mintha nem ők, de ama gép volna az

A Niagara-zuhatag vidékének térképe — {László Károly rajza után.)

De a magyar kar csodái ellenállhatlanul hatottak
a vitéz keblekre; mondhatni, hogy a vitézség az,
mslynek elismerésében az embsri vetélkedő hiu-
ság legőszintébb szokott lenni. A doktor soha
Bem dicsér mis doktort; a me3terember soha má-
sik mssteretnbírt. Da a vitéz, legyőzetve más
vitézebb által, kénytelen bevallani annak felsőbb-
ségét, különben ma-
gát gyalázná meg.

A porosz-osztrák
hadjárat ha nem is
teljes fordulót, de
annak kezdetét ké-
pezi a hadtörténe-
lemben, és egy fáj-
dalmas érzést hagy
hátra a valódi vitézi
kebelben. A mé-
lyebbre és egy kissé
a jövőbe tekinteni
képes elme azt gon-
dolhatja magában:
még nehány évti-
zed, és a háboru
költészete végkép,
menthetlen odavan.
Nem emberek fog-
nak ezentul szem-
ben állani egymás-
Bal, hanem tulajdon-
képen öldöklő gé-
pek, melyek mellett
az ember olyszerü
ezerepet játszik,
mint a fűrészelő,
cséplő, szecskavá-
gó, kukoricza mor-
zsoló , répaapritó,
hurkatöltő hentes-
gépek szolgmze-
mélyzete. — Lel-
kesedés, személyes bátorság, ügyesség, testi erő
— másodrendü dolgok. A gépek előnyössége, a
vegytani szerek jósága döntö tényezőkké váltak.
A katona nimbusza elvész, babérja a vegyészt,
gépészt illeti.

Az epikai költő falhoz vághatja lantját;
az arithmetika, mechanika uralma kineveti a
képzelem csapongásait. — Az anyagiság prózai
világába léptünk; maholnap elmondhatjuk: hő-

élő, és ők csak a holt buzakalász. Nem vitéz vitéz
ellen, de mintha fegyveres vadász a fegyvertelen
seregélyek ellenében álltak volna szemben. A
háromszoros gyors tüzelés iszonyu, kegyetlen
gúnykaczajként fogadta az önmagában bizó bá-
toraágot, s a poroszok hódítása némileg Pizarro
Cortez diadalaira emlékeztet.

mint a gyútűs puskát bámulja. Közvetlen a sado-
wai csata után pénzért lehete mutogatni ez
őrdöngős fegyvert, mely egy vitézebb sereggel
oly ádáz tréfát űzött.

A világért sem akarom megtagadni a poro-
szok katonai nagy erényeit. Tudom, hogy hatal-
mas erkölcsi tényezők is működtek közre. A
magyar katona bizonyos körülmények közt még
jóval nagyobb lelkesedettségre volna képes. A

poroszok több iz-
ben rohammal vet-
tek be nehéz állá-
sokat, ugy itt, mint
a bajorok ellené-
ben. De senki sem
tagadhatja, s maguk
a poroszok elisme-
rik, hogy a gyors-
puska mi nagy té-
nyező volt háboru-
jokban. Már az első
kisebb csatákban
észrevette az osz-
trák sereg e rop-
pant előnyt, s le-
hangolta, elcsüg-
gesztette. Az osz-
trák sereg nem ma-
gyar része kitü-
nŐbb a védelemben,
a magyar azonban
kitünőbb a táma-
dásban. De a táma-
dás ugyszolván le-
hetlenitve, és igy a
magyar vitézség el-
lensúlyozva volt.
— Figyelemremél-
tó ujabb tanulság,
hogy a mikor a
magyar csapatok
akár erkölcsi, akár
physikai, vagy épen
kettős ok miatt nem
fejthetik ki teljes
értéköket, az osz-

A Niagara-zuhatag. (László Károly czikkéhez.)

Az eredmény, melyet a poroszok kivivtak,
hallatlan a háborúk történetében. I. Napolaon
nem mutathat föl hasonló gyors, elhatározó,
nagy győzelmet. És mégis, — mily messze van a
poroszok mai katonai dicsősége ama nagy hóditói
tüneményétől, a jelen porosz hadsereg glóriája az
egykori grand armée-jétól! A tömegeknek csal-
hatlan érzékük van, ez ujabban ez esetnél is be-
bizonyult. A tömeg nem annyira a porosz katonát,

trák sereg nem arathat diadalt.
A kinek a gyútűs fegyver döntő előnye fölött

kétségei volnának, annak csak egy kis összeha-
sonlitó tekintetet vetni ajánljuk az 1859-diki
olaszországi hadjáratra.

Senki sem merészelheti állitani, hogy a fran-
czia sereg vitézsége csekélyebb, vezénylete ro-

szabb lett volna a
poroszokénál. El-
lenkezőleg mind a
két tényezőt bát-
ran nagyobbnak ál-
lithatjuk a francziák
részéről. — Vont-
csövü ágyujok is,
ha nem oly fokon,
mint a gyorspuska,
de szintén mérlegbe
vethető. Még szám
ezerint is fölényben
álltak. És mégis,
mily nagy nehezen,
mondhatni kínosan
jutottak a aolferinoi
diadalig, mely a
mellett korántsem
volt oly elhatározó,
mint a sadowai. A
holtak, sebesültek
száma körülbelől
egyenlő volt mind
a két oldalon. Be-
nedek még meg is
nyomta az egyik
szárnyat. Es a vil-
lafrankai béke nem
csupán az addig
kivirott siker, mint
inkább egy azu-
tánra vonatkozó fe-
nyegető manőver

kifolyásának tekinthető. Hogy a gyútűs fegyver
és a vele járó harczmód a poroszok magasb
értelmességének bizonysága, azt már mondók más
helyütt; itt ezuttal csupán a vitézségről van szó.

Már most ha a jövőbe tekintünk, mily képek
tárulnak elénk ? Egy franczia képes lap nemrég
egy torzképcsoportot hozott, melynek valóbb s
mélyebb értelme van, mint a mennyire azt a torz-
képi műnem alatt sejtené az, a ki fölötte csupán
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fóizüt nevetett. Már az amerikai háboru mi
Bzörnyü vetélkedést mutat föl a gépészeti talál-
mányokban. Láttunk ott lövegeket, melyek papír-
hártyává lapitnak — nem csupán egész embertö-
ttiegeket, de óriási hajóbordákat, vaslemezeket;
láttunk vetgolyókat, aknákat, melyek — hogy e
katonai kifejezést használjuk — gulyáshussá
apritnak egész embercsomókat. Ez mindenesetre
látványos, de épen nem romantikus, és kevésbbé
katonai, kevésbbé vitézi tény, mint például a
tégebbi személyes harczok, mert egy hajó gyom-
rába, valamint egy bástya falai közé, de nyilt
BÍkon egy-egy tömeg zárt sorai közé is, halálos
fegyelem alatt beszorithatnak egy jó csomó resz-
keteg félénk embert, a kiket aztán egy pár ágyu-
Bortűz megkezatlenit, meglábatlanit, részint meg-
fejetlenit, a nélkül, hogy valami különös vitézség
jeleit adnák; s a mi leginkább elveszi a hősi di-
csőség nimbuszát, és épen nem emeli a katonai
ösztönt, becsvágyat, — ugy összetépi, ugy szét-
szórja tagjaikat, hogy rá sem
ismerhetni, ez meg az a kéz-láb
vajjon kié volt s mint vette
hasznát a veszedelemben? Az
ember puszta anyagnak látja
magát, az ágyuk hurkatölte-
lékének, az öldöklő g^pek czél-
táblájának, az embercséplő-gép
vontató, igavonó barmának . . .
a tábornok pedig körülbelől
mint egy ember-szecskavágó
gyár igazgatójának. Erre aztán
főlkiálthatunk: „istene a há-
boru-költészetnek, Mars, född
be arczodat!"

Azonban pedig még itt ko-
rántsem állapodik meg a physi-
kai tudományokban előhaladt
emberiség. A gyútűs puska,
mely egy percz alatt hétszer
eül el, már is túl van szárnyal-
va. Olvastuk, miként Franczia-
országban kisérletet tettek oly
fegyverrel, mely egy percz alatt
ötven golyót, sőt kedvező eset-
ben 90-et röpit ki.Ezt az eddigi
physikai tanok szerint lehetlen-
nek kiáltja ki az elmaradt elme.
A cső, ugymond, föltüzesedik.
De hát ki tudja, nem találtak-e
ez ellen is óvszert, és egyátalán,
tudjuk-e, mily alkotásu lehet
ama fegyver ? Hiszen a talál-
mánynak épen az a természete,
hogy olyasmit állit elő, a mit
előbb lehetlennek hittünk. Hát
ha ezelőtt kétszáz évvel valaki
állitotta volna, hogy kocsit, ha-
jót mozgat sokkal sebesebben
ló nélkül, mint előbb lóval?
Vagy ha a rómaiaknak mondta
volna valaki, hogy egy milliárd
betűs könyvet egy óra alatt
ezer példányban másoltat le?
Hát a távirda, mennykőháritó
stb. Denique gépek kitalálásán
fogja fejét törni a mai tüzér tá
bornok, s már hallottuk azt is,
hogy épen egy osztrák biro-
dalmi föltaláló oly ágyút, ille-
tőleg lőszert készit, mely ki-
állhatlan fojtó bűzt okád szerte,
és elaléltatja, megfojtja a kato-
nákat, mint a görény az ő isme-
retes légszellentyüjével az ól-
beli tyukokat? Ez aztán lesz a
ezép verseny, a szép küzdelem: ki tud minél
kiterjedtebb és minél nagyobb büdösséget elő-
állítani?!

Lesznek majd egy perczben ötvenszer, száz-
szor sülő ágyuk, gőzerővel rohanó pokolgépek,
léghajón röpített egész aknák, melyek lerobbanva
egész városokat döntenek romba, utóbb mester-
séges földindulások, és a jó ég, azaz hogy a po-
kol tudja jobban, mi még nem; a háboru a physi-
kai erők s elemek zűrszerü harcza lesz, melyben
az ember elvész, mint a madár a zivatarban; a
füst, gőz, tűz, viz, kén, vas, röpülő, izzó, csat-
togó vegyülékében C3ak ugy sülünk-főiünk majd
elevenen, mint a rákok az üst forró vizében ? A
mi aztán ugyancsak költői mulatság lesz.

De talán a tréfa még sem megy ennyire.
Talán a hatalmak és nemzetek a háboru eszkö-
zeire nézve nemzetközi megállapodásra fognak
jutni, már t. i. nem mai napság, mert hisz a mos-
tani harczmód még csak megjárja; de majd midőn

a hadakozás egészen az absurdum határaihoz ér.
Különben azon „veszedelemnek" nézünk eléje,
hogy utóbb a háboru teijes lehetlen lesz, holott
Cowden már nem él majd, hogy e diadalának ör-
vendhessen!

Meglehet, hogy a természettudomány leg-
magasb fokra fejlődése lehetlenitendi a háborut,
s csakugyan be fog állani az álmodott örök béke
korszaka.

Részemről nem hiszem, hogy háboru nélkül
a világrend fönmaradjon, az oly szükséges tisz-
titó tüze a politikai légkörnek, mint a vihar a
tikkadt légnek.

És ha már háborunak lenni kell, legyen az
továbbra is az emberi hármas erő, a testi, szel-
lemi és erkölcsi erőnek legszebb arányu együttes
mérkőzése, lehetőleg nemes vetélkedése.

V. J.

A vadász-sólyom.

A vadász-sólyom.
Ujabb időkben ismét szokásba kezd jönni a

középkorban divatozott sólyom-vadászat. _
A sólymászat Francziországban is — irja a

Vadász- és Versenylap" — sok századon át vi-
rágzott de a forradalom idején végkép elenyé-
szett Az elsö császárság alatt néhányan megki-

ér e t t é k a életbeléptetését, de Napoleon a
portnak áítalában ne£ nagy barátja levén, nem

i«Z Pártolta s a kezdemény csakhamar véget
é? :. lP8á3 Í báro d'OffémoZt részéről uj kisér-
let történt s ennek sem volt s.kere. Midőn.a köve-
tek házában 1844-ben a mostani vadaeztorvények
hozattak e<ry követ arra figyelmeztető a házat,
hogy a sólymászat egészen kimaradt a tervből
Kinevették őt, mint a ki hajdani hűbéri idök egy
IZTnoUkt akarja felUglteni Igy aztán
midőn e soort nehány buzgó barátja kétév előtt
a sólymászatot régi ős honába visszahozni akarta,

törvény hijában sok nehézséggel kellett megküz-
denie, s nem is boldogultak volna, ha a császár
pártolásával nem találkoznak.

Első nagy baj volt Páris közelében alkalmas
sólymásztért találni. Mult év ápril havában a
sólymok már meg is érkeztek Párisba s tér nem
lévén számukra, egyelőre vicomte de Granmaison
vette magához Sologneba, hol azonban a vi-
déknek e czélra kedvezőtlen volta miatt nem ma-
radhattak. Ekkor M. Alfred Werlé, herczeg
Montebello veje, állt az ügy élére, ennek állását
a császár elé terjeszté, ki az uj sólymászatot kü-
lönös pártfogásába vette s engedelmet adott, hogy
e sportot a chalonsi tábortéren, hol nincsenek
mivelés alatti földek, szabadon lehessen gyako-
rolni. Igy keletkezett 1864. év Őszén a champa-
gnei sólymász klub, melynek elnöke Werlé ur,
tagjai pedig a franczia aristokratiához tartozó
előkelö vadászok. Az elegáns sólymászöltözék
zöld kabát, veres mellény, zöld nadrág, térdig

érő veres harisnya, sárga kötő-
vel és saruval. A szürke kalap
XIII. Lajos korabeli szögletes,
mellé a klub gombjai fölé gém-
toll van tűzve, s körüle, mint
az öltönyhajtókán is, látható a
paszománt, két aranyszalag kö-
zötti ezüstvonal az urak — s
az ellenkező a szolgák szá-
mára. A klub gombján arany-
mezőröl domborodik ki egy ök-
lön ülő, ezüstből kivert sólyom.
Madara sok van a társulatnak,
egy része idomitás alatt van s
kitünő. Van nyolcz fiatal, hat
tavali sólyma, három galambász,
több szabda, ölyüded, vörhe-
nyes, és nemes vándorsólyma,
melyeket Tunisból kapott s van
a sólymok idomitásására való
tömérdek egyéb madara.

A chalonsi táborhely — mint
már e lapokban nem régen bő-
vebben volt ismertetve — a ha-
sonló nevü várostól négy mér-
földnyire a Champagne termé-
ketlen kopár részében fekszik, s
12,000 négyszög hectarnyi terü-
letű. Mész-rétegfii kiaszott tala-
ján csenevész növényélet teng;
a nagy költséggel és szorgalom-
mal mivelt császári-majorság-
földeken zab s néhány kertben
zöldség tenyészik a katonaság
számára. A sátrak és laktxnyák
mögött f atakparton Mourmelon
városka ormótlan házai terülnek
el. Legszebb épülete a sólymá-
szok háza. Gyepes kert van
mellette a sólymok számára,
melyek éjszakára a mindenféle
sólymászati készülékkel feldiszi-
tett terembe jönnek. E terem
felett a solymárok szobái van-
nak, — a ház többi részei a
klub tagjainak szállásai.

A chalonsi táborhelyen 1860
óta évenként érdekes lóverse-
nyek tartatnak, melyekben ele-
inte csak katonák vettek részt,
de most minden sportmannak
nyitva vannak. A császár rende-
sen a versenyek idején szokta a
tábort meglátogatni, s ezért az
uj sólymász-klub ünnepélyes
megnyitására is ezen időszak vá-

lasztatott. A császár nem jött el ez idén, de a
megnyitás fényesen ütött ki. Mintegy három-
száz tiszt lóháton, mindenféle pompás fogatú
hintó B nagy nézőközönség a környékről és Pá-
risból volt jelen az első s az ezt követő eóly-
mászatokon. A sólymok többnyire pólingokat és
reznekeket fogtak. Különösen a reznekfogások
igen érdekesek; e ritka és nemes szárnyasokat lőni
alig lehet, oly ovatosok és távolról kelők; a sóly-
mok azonban, hacsak megláthatták, beérték s le-
csaptak reájuk.

Augusztus vége felé a chalonsi tábor felosz-
lott, a klub azonban tovább folytatta sólymá-
szatait.

Reméljük, ho*y gondosan szerkesztett „Va-
dász- és VersenyW'-unk utján ez érdekes
vadászat egyéb részleteivel is meg fogunk is-
merkedni.
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(Régészet. Magyar régészet. Magyar régészek. A város

falain tul. Sajátságos falu.)

Az emberi é'et, ezer változatosságánál fogva
ezer képet nyujt, de mivel csak egy kis részét va-
gyunk képesek véges eszünk és éltünkkel fel-
ölelni, egy — az egészhez mérten oly parányi —
szakhoz szegődünk, ezt müveljük, mert talán
természeti hajlamunk leginkább éhez vonz. És
minden szaknak megvan köre, meg hivatása, egy
a másikba vág, egyik a másikat kiegészíti s mind
csak eszközök, melyek segélyével közremunkál-
hatunk művelődésünk, polgárisodásunkra. Én a
mult, és igy a régészet iránt viseltetem nagy elő-
szeretettel. Lelkem a múlton csüng, tán mert
mindenem már a multban fekszik. Mult, jelen és
jövő oly szorosan függ össze, hogy szétválasztani
azokat erőszak nélkül nem lehet. Mint a társada-
lomban ennek alkotó részei, ugy hatnak azok is
egymásra. A társadalom számtalan hibái bizo
nyos okok szüleményei, melyeket fölismern
könnyü és a sebeket gyógyitani, enyhíteni csakii
ezek alapján lehet; a helytelenül alkalmazót
gyógyszer azokat csak veszélyessé tenné. Hogy a
jövőt biztosítsuk számunkra, a jelenben öntuda^
tosan kell munkálkodnunk, a jelent pedig helye
sen, igazán föl nem foghatjuk a mult ismerete
nélkül. A mult emlékei szokszor fájdalmasak, de
tanulságot nyujtanak. A mult sok nagy tévedést
tárhat föl, de ez a jelen és jövőre nézve egyaránt
nem lehet haszontalan. A jelen nyomoru lehet,
a jövő reménysugár néll<üli, szomoru, és akkor
mi vigasztalást, enyhet, uj erőt, el nem csüggedést
ad . . . az ismét a mult.

A mult kertében járni sokaknak nem élve-
zetes, költőiséget, virágot ott nem fogunk sokat
találni, merre csak nézünk, szemünK egy iszo-
nyuszón akad meg szüntelen; e szó: mulandóság,
Omnibus moriendum est!

Ezt látni folyton, valóban nem kellemes, nem
élvezetes. De a, mesés mult egy madara föl-
ezakitá saját kebelét, csakhogy kicsinyeit táplál-
hassa. A régészt, hajlama, hogy ugy mondjuk,
szenvedélye tovább ragadja be a mult tengerébe,
kutatni, fürkészni, buvárolni, és ha fölébred benne
minden láttára a mulandóság eszméje, elfojtja
azt, —• utángondolja hirtelen : ez közös sorsunk !
— tovább munkál és élvet csak akkor érez, ha
fáradsága jutalmazva van. Ez nem rajongás, nem
szenvedély — mindezt ő legnagyobb körben a
tudomány és igy az emberiség, s szükebb körben
hazája, nemzete érdekében teszi.

És nincs nemzet, melynek multja becsesebb
volna, mint nekünk. Sok évig ez volt egyedül a
mienk. A mult emlékét senki — még a legzsarno-
kibb kéz is — ki nem szakithatja, hacsak maga
a nemzet nem teszi ezt. A megpróbáltatásokban
volt részünk, és mi ezek közt erőt, reményt adott
— az a mult volt. Multját a magyar érezte is.
Ennek tulajdonithatni, hogy a hazai történet a
többi szakhoz képest a legmüveltebb. A régész-
nek azért még hazánkban nagy szerepe van. O
nem elégli meg csak az élő nemzeteket; kiholtak-
ról, rég letüntekről beszél, olyakról, melyekről a
hagyomány és mondákon alapuló őstörténet sem
emlékszik. A régészeta történelmet sokszor kiegé-
szíti, sokszor támogatja, sokszor támogattatik ál-
tala, igen sokszor megdönti. Az ész és tapasztalás
— logika és praxis— egyesült hatalmával müködik.

Magyarország már számtalan népnek volt
küzdelmi tere. Vetélyalma volt a népek közt elei
töl fogva. Az itt egykor élt ée letünt népek nem-
csak a tudomány tekintetéből érdekelhetnek min-
ket. Hisz ugyanazon föld volt az ő hazájok is,
melyet mi mondhatunk édes miénknek. Ök voltak,
letüntek.

Sajátságos játéka a sorsnak!
Ugyanazon ázsiai anyaföldről, ugyanazon

egy népcsalád számos tagja időnként megjelenik
e hazában, hatalmas birodalmat alkot itt, betölti
dicsősége, vitézsége hirével a félvilágot és nagy-
sága közepett szétmállik. S kijő aztán — elő-
deihez képest sokkal csekélyebb számmal a ma-
gyar; szintén hazát alkot itt . . . de azt el nem
veszti, bár számtalanszor méretett reá halálcsapás
. . . nemsokára ezer éve, hogy itt- él; — élt nem
dicstelenül — és él öntudatosan.

Mit az előttünk itt birodalmat alapitott né-
pekről, illetőleg őseinkről, rokonainkról a törté-
nelem mond — vajmi csekély, vajmi silány. Jor-
nandes, Ammián, Marcellin tudósításai nekünk,
előttünk e hazát vérrel áztatott rokonainknak, de

az irólsnak még kevésbbé válnak díszére. E
téren tehát csakis a magyar régészet müködhetik,
és azon nehány évtől fogva is, mióta ez szüle-
tett, hogy szép eredményeket hozott létre — el
kell ismernünk.

A magyar régészet még igen uj tudomány,
pedig oly szép, oly nevezetes tere van e hazában.
Mások figyelmeztettek bennünket a kincsre, me-
lyet mimagunk eldobtunk. A külföld potom áron
kivitte legértékesebb találmányainkat, leleteinket,
és viszi máig is; ezt meggátolni, azokat a hazá-
nak megtartani nem lehet, mert kedv és tehetség
ritkán van együtt, vagy az egyik, vagy a másik
hiányzik. Pedig Magyarország annyi rejtett kin-
cset bir! Benne még azon korból is, midőn az
egészet tenger boritá és csak a hegytetők valának
lakhatók, a legszebb és legsajátságosabb régi-
ségek találhatók. De az egészre csak nehány mű-
barát figyelmez. Legnagyobb részét a nép össze-
töri, eldobja, vagy babonát üz vele, és német
külföldi intézetek biztosai viszik ki.

Hálával tartozik tehát a nemzet azoknak, kik
a magyar archaeclogiát megalapiták, és ma leg-
szorgalmasabban üznek. Gr. Széchenyi Ferencz
és József nádor vésték be e tekintetben is halha-
tatlanul emiéköket Magyarország szivébe, mint
a magyar nemzeti muzeum alapitói. — A mai
régészek közül Magyarországban széltében hosz-
szában ismerik dr. Rómer Flórist, ki semmi fárad-
ságot, munkát és költséget nem kiméi, csakhogy
magyar régészetet teremtsen, hogy ennek a^ha-
zában is barátokat, művelőket szerezzen. Érdy
János muzeumi őrt a külföld is mint tudományos
régészt ismeri. Itt tiszteljük Ipolyi Arnoldot a
„Magyar mythologia" iróját és Henszlmann Im-
rét, az alapos tudományu műitészt, Paur és Ba-
kits buvárlataik eredményeit szintén gyakran jut-
tatják az olvasó világ elé. — Az e téren szintén
gazdag és még töretlenebb erdélyi régészet mű-
velői közül kegyelettel emiitjük meg Acknert és
Benkö!; — elismeréssel az e téreni érdemeiért
is gr. Mikó Imrét. Alapos ismerettel működnek e
téren Finály Henrik és Torma Károly, a szászok
közül Müller Frigyes, Köváry László is sokat
működött e téren, bár kevesebb szakértelemmel.
Ezeken kivül még egyes műkedvelőket lehetne
felemlítenem.

Körülbelől ezen okoskodások fordultak meg
fejemben, mig .,omnibuszunk lassan haladott" a
Szent-Gellérthegy alatt. Társaságunkat, mely
nagyrészt ifjakbol állt, dr. Kómer és még egy
más szintén szenvedélyes régész vezették. Bár
reggel volt, a mikor tiszta levegő szokott lenni,
sokszor üté meg szagérzékeinket az itt nagyszámu
,lebujokból" kitörő büzhödt lég.

Régiségkedvelőkhöz illő, régi omnibuszunk
ílőtt czifra fogatok oly büszkén, oly lené-
zőleg hajtattak el, mintha azt kiálltának: félre
öreg bárka, nem látod, ki jő! A fiatalabb fogatok
a minden ember számára készült utról, majd hogy
'e nem döntöttek.

Pest és Buda lassankint tünedezni kezdett;
íz egyhangu háztömeget változó képeket föl-
-áró vidék válta fől. Nemsokára az utolsó torony
s elveszett szemeink elől s csak a Szt. Gellért
iszteletére emelt citadella mosolygott le kisérte-
iesen a vidékre. Szemeimet a gyönyörü vidéken
ártattam.

A nagyváros első látásra tesz hatást, de
rökös egyhangúsága unttá lesz. örömöm nagy
olt, midőn egészen zöldben láttam magam,
ekintetem szétjártatám a tetőkön, a réteken, a
néltóságos Dunán, ismerős pontokat keresek,
ogy visszavarázsoljam magam azon gyönyörü

/idékre, melyhez legszebb és legfájdalmasabb
emlékeim kötnek. Mentői belebb haladtunk a
vidékbe, és elveszett a városias színezet, kedvem
annál inkább fokozódott, gyermek lettem ismét
— ki bármennyit szenvedett is, a megszokott
házhoz mindig vissza-visszatér.

Ktmondhatlan volt örömöm akkor is, mikor
az első falusias vidék tünt föl. Promontor elő-
része, az ugynevezett Sachsetfeld volt ez. Itt
egyes homoksziklák emelkednek ki, melyeknek
tövébe, aljába, oldalába sajátságos módra vannak
házak ép'tve. íly épitésre, vagy a res'ség. vagy
az épitészeti anyagok hiánya viszi a lakosokat.
Czél-zerüség, gazdálkodás nincs az egészben, csak
örökös halálfélelem, hogy egy szép hajnalon, mi-
kor fölébred, agyonnyomva találja magát. A nép
hagyomány .«zerint a török és tatár dulások miatt
kezdtek ily építkezéshez, és valóban vannak egyes
helyek, hol lakhelyt fölfedezni nem lehet, mig
egészen föJöttök nem vagyunk, akkor is csak a
kémények érulják el. A legsajátságosabb látványt

egy barlang adta, melybe utczaformára, jó szé-
lességben és hosszban, több ház van épitve. Ne-
hány év előtt a Vasárnapi Ujság hozott innen egy
rajzot. Most már nem lakják. Mintegy két éve,
hogy nagy eső következtén a szikla megnedvese-
detts egy része beszakadt. ,,S esett-e valaki áldo-
zatul?" — kírdők a sváb paraszttól ki ezeket ne-
künk elmondá. „Nem, hál az égnek!" — volt a
válasz — „csak egy konyhát tort össze."

E lakások megtekintése után folytattuk utun-
kat. Nemsokára előttünk terült el az egész, gyö-
nyörü Tárnok völgye. És itt olvasóink megenge-
dik, ha egy keveset a poros régi könyveket szed-
jük elő. Havasi Béla.

A magyar köznép babonái.
összegyüjté: Molnár István.

A népélet, — mint mindannyian tudjuk,
nem épen kis mező, de nem is oly nagy, hogy
virágot s gyomot egyaránt föl ne lehetne benne
ismerni. Csakhogy az efféle ismeret elsajátítása
hosszas és alapos tanulmányozást igényel, a mi-
hez legcsalhatlanabb segédeszköz egyedül a nép-
pel folytonos ériü'kezes. Ilyetén szakadatlan ösz-
szeköttetéssel aztán igen-igen sokan dicsekedhet-
nek, de vajmi kevesen azzal: hogy szerencsés
helyzetüket egyszersmind a népélet tanulmányo-
zására is fölhasználnák, s ebből kimagyarázható
aztán: hogy legtöbben még azok közül is, kiket
polgári állásuk a nép szivéhez s eszéhez közel
tart, igen gyakran, még pedig legjobb akaratu
szándékból egyre másra rontanak ott, a hol épen
épiteni kellene, és viszont. Ezt tartva hát szem
előtt, ugy hiszem, épen nem viendek véghez ha-
szontalan dolgot, hahogy ezuttal, tájékozásul egy-
részről nép- és isk. tanitóink számára, — más ol-
dalról meg egyebeknek mulatságára fölmutatandok
egyet azon gyomok közül, mik a népélet mezején
mégmindig éspedig — fájdalom! nem valami csekély
mérvben tenyésznek. — Ezen egy alatt a sok kö-
zül, miként közleményem czime is mutatja, a
babonát értem, mely még folyvást annyira, s oly
mértékben föntartja magát magyar népünk alsóbb
rétegének életében, hogy — bizony, aligha sok
tavasz rózsájáról el nem kell még addig kergetni
a darazsakat, mig vele csakis mint boldog emléke-
zetű ostobasággal foghatjuk egymást mulattatni.
Az általam ezuttal közlöttek, tudtommal csupán,
két megyében otthonosok, de közülök egyikben
vagy másikban sajátjára ismerhet a másik ötven
is, sőt tartok töle: hogy egynémely magamféle
ember, hazánk más vidékéről még egyszer ennyi-
nek közlésével fog túltenni rajtam.

1. „A tolvaj kiléte kitudódik: ha a károsult
a házereszéhez támasztott létra alá cserép-pohár-
ban fél-marok borsót helyez, mert miként a borsó,
aképen fog dagadozni a lopó teste is.'' — Ha
aztán a faluban senki testinek sem tetszik daga-
dozni, ráfogják: hogy a tolvaj mesaze, ismeretlen
vidéken lakik.

2. ,,A mely nőn kelés van, ha meg akar tőle
szabadulni: szedjen hét mesgyéről faágat, a faá-
gairól három kilencz forgácsot, s ezeket szok-
nyája hátuljába kötve, de elölről tartva vigye a
konyhába, főzze meg, s levével a kelést mossa
meg, és aztán a mosadékot öntse keresztutra." A
forgács megszámlálásánál valami eredeti, hogy
az igy történik: a hogy a legelső szálat fölveszik,
ezt mondják, ez nem egy; a második fölvevése
után : ez nem JcePö; ez nem három, ez nem négy stb.

3. ,,A hideglelős, ha nálánál magasabb csa-
lányba áll, s a fején fölül érő szálakat elcsipkedi,
srongyba kötve füstre akasztja, az időre, mikorra
a csalány megszárad, megszabadul betegségétől."
Ha lustaság láza szállta meg az öreg anyjukat,
szinte csalánynyal ugyan, hanem valamivel keve-
sebb czeremóniával is meg lehetne gyógyitani!

4. „A mely kérő a maga választottjának ke-
zét bizonyosan el akarja nyerni, sertés-hajtás'előtt
kopogtasson, mert ha fris disznó-trágyát lép át,
vége a szerencsének." Legokosabb az olyan leányt
még csak meg se kéretni, kinek az udvarában
szélyel levő sertvés-trágyán kell akár későn akár
korán áthatolni!

5. „Ha a menyasszonyt a szülői háztól vég-
kép eltávozása eiőtt kevéssel az éde3 anyja jól
hátba veregeti, bekövetkezendő áldott állapotá-
ban könnyen fog hordozni méhében, s még köny-
nyebben szülni." Jó, hogy a mostoha anyákról
nincs szó, kik közül sokan aligha amugy Isten-
igazában jól el nem veregetnék még egyszer és
utoljára a boldogság küszöbe felé induló leányom -
asszony hátát!
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_ 6. „A ki valamely uj házba a mécseit először
beviszi, az fog elsőbbeo kihalni abból." — Gye
rekkoromban uri-mag*mat is belöktek egy ilyen
nagy horderejü mécsessel apám uj házába, — ha-
nem azért az én és jóakaratu testvéreim nagy
fájdalmára kedves anyánkat kisértük biz onnan
ki először oda, hova engemet szántak.

7. „Patkányok a hajlékból máshová költöz-
nek, ha a házi asszony éjfélben paradicsomi álla-
potban háromszor egymásután megkerüli a há-
zat." — Igen természetesnek találom: hogy e kó-
mikus műtétnek saját maga által történt végre-
hajtása, s méginkább eredményével legalább még
nekem egyetlen háziasszony sem dicsekedett.

8. „Kinek az ágyába békát vagy apró vas-
darabokat rejtenek, nehéz betegségbe fog az
esni," Ennek az egynek megvan a jó oldala,
hogy a házi asszony legalább mind maga, mind
mások alá jól f ölborzogatja a szalma-párnát.

9. „Csütörtökön és szombaton este |nem jó
fonni, mert e miatt a rosz lelkekjfölboszankodván,
üres orsókat hánynak be az ablakon." — Ezt
aligha nem valami lusta vén banya költötte föl . . .

10 A mely nő összetapadt kettős gyümöl-
csöt eszik, ikreket fog s>.ülni." — Sok szegénynek
egyesével sem jut ki, t. i. a gyümölcs, mégis van
reá eset, hogy hármasával, sőt négyesével is szül.

11. „A prücskök eltávoznak a hajlékból, ha
közülök egyet, és egy krajczárt rongyba kötve a
tavaszszal először szántani menő ember kocsijára
észrevétlenül fölvetnek." — Az a kérdés merül
föl itt, hogy miután ezen babona még a váltó-
kraj czáros időben kapott lábra, az uj krajezárnak
megvan-e ugyanazon bűvös ereje? . . .

12. „Nemkülöben eltávolítható a prücsök
még igy is: ha a gazdaasszony egymásután há-
romszor mindig uj-hold péntekjén süt, s ilyenkor
a kezére tapadt kovászt addig dörzsölgeti, mig
arra a helyre nem ér, hova prücskeit akarja kül
deni." — Annyi bizonyos, hogy az idén inkább
megszenvedi az ember a prücsköt, mintsem útfé-
len hányja el a tésztát!

13. „Az ifju pároknak kézfogatás alatt ve-
szedelmes dolog a mester-gerenda alatt állani."
— Tanulság ebből: hogy mind a tiszteletes, mind
a rektram szobája padlását nádolásra (stukatur)
kell épiteni.

14. „A rágós tehenet meg lehet szelídíteni,
ha a gazda a szomszéd kerítéséből egy szál vesz-
szőt kihúz, s miután azzal a fejős inait jól meg-
csapkodta, ismét előbbeni helyére dugja vissza "

15. „Mig a gyermek-ágyas nő künnazudva
ron végzi teendőjét, seprűt helyez az ajtó mellé,
vagy bölcső alá, nehogy valaki az idő alatt a
gyermeket kicserélje."

16. „Karácsony estéjén kaszakövet kell az
asztalra helyezni, s a következő évben ilyennel
végig húzogatott marha, ha beteg, meggyógyul."
— Kaszakövei jól megfent kaszával lesarabolt
finom előszénától alkalmasint elébb!

17. „A mely kis gyermeketédes anyja nagy-
pénteken a templomba elvisz, abból okos ember
lesz.'! Ha t. i. iskolába fogja járatni! (Fuiyt wsv.j

A főzelékek eltartása.
Közli dr. Bardócz Lajos.

(Vége )

Különös eltartási morfok az egyes főzelék-
fajokra vonatkozólag.

1. A zöld bab és borsó eltartása.

Oohen Montignyben (Francziaországban) a
fcöld bab eltartására következő eljárást ajánl: A
bab száraz időben azon korában szedendő le, mi-
dőn szemei még nem igen nagyok, a háncsszalak-
tól megtisztítandó, egy pillanatra fövő vizbe már-
tandó, onnan gyorsan kiveendő és meghűlni ha-
gyandó. Ez meglevén, egy kisebbszerü hordóba
e»y réteg egészséges és tiszta szőlőlevelet teszünk,
erre eo-y rend babot rakunk, mintegy 5 hüvelyk
vastagságban, és igy, rétegenkint a berakást to-
vibb folytatjuk, mig a hordó megtelik. A legfelső
réteget szőlőlevélnek kell képeznie. Ekkor a hordó
fenekét, melynek szabadon kell mozognia, betesz-
szük és reá köveket rakunk, hogy a hordó tar-
talma sajtolt állapotban álljon. Végre annyi sós
vizet töltünk a hordóba, mennyi a babot teljesen
ellepi és ily állapotban a hordót tiszta, hűs pin
ezében tartjuk. Az elgőzölt sósviz időről időre
ujjai kipóto'andó.

A zöld borsó és bab eltartására Percy tudor
Vegytani-, mütani és gazdasági lexikona követ-

kezö eljárást ajánl: A zöld bab vagy borsó tiszta
ea száraz (de nem száritott, hanem nyers) álla
pótban léghatlanul záródó üvegekbe száraz só
közé rakatik, oly módon, hogy minden réteg fő-
zelékre egy réteg só jőjön. Ha az edény tele van,
hol a legfelső réteget megint a sónak kell képez-
nie, léghatlanul bezáratik és tiszta hűs helyre
tétetik. Használat alkalmával a főzelék először
lágy vizben (melyben minél kevesebb mésztarta-
lom van, milyen a folyóviz és még inkább a lepá-
rolt viz) áztattatik, és azután a szokott módon
megfőzetik. Minél tisztább a só a mésztartalmú
vegyülékektől, annál puhább lesz a főzelék.

2. A kalaráh eltartása.
Arra vonatkozólag, mikép lehet a kalarábot

húsvétig frisen eltartani, a „Naturhistorische
und chemisch technische Notizen" czimü gyüjte-
mény 5-ik kötetében következő módszer van le-
irva. A kalarábot ju'ius elején kell elvetnünk,
miből késő őszre egészea kis fejecskék nőnek,
melyek az élvezésre még nem érettek. E fiatal
növényeket a pinczében vagy akár a tehén- vagy
juhistállóban az e végre készitett ágyakban elül-
tetjük, ugy hogy a növény egész fejéig a földben
álljon, és megöntözzük, önként értetik, hogy
elültetéskor a növény levelei, egész a kis sziv-
levelekig, lemetszendŐk. Az öntözést néha ismé-
telnünk kell, kevésbbé ugyan a pinczében, de
gyakrabban az istállóban, minthogy itt a levegő
szárazabb lévén, a föld és növény kiszáradása is
nagyobb. — A növénykék fejei nőni fognak,
miről kisérlet által mindenki meggyőződhetik.
Márcziusban és áprilben a fejek meg lesznek nőve
és oly szépek, mintha melegágyban termesztettek
volna. — A fejeket oly mélyen kell a földbe
tennünk, hogy azok jó fél hüvelyknyire földdel
legyenek betakarva, és csak a szivlevelek hegyei
legyenek láthatók.

3. A spárga eltartása.
Az angolok oly eljárást követnek, mely sze-

rint a tavaszszal leszedett spárgát a következő
tavaszig teljesen jó és egészséges állapotban el-
tartják. Az eljárás következő. Az éj második
felében a legszebb spárgasarjadékok választatnak
ki, langyos vizzel gondosan megmosatnak és
lentörlővel tisztán megszárittatnak. Egyszersmind
nyilt edényben lisztet vagy ehelyett korpát kell
pörkölnünk, és ahhoz kevés, hasonlóképen pör-
költ sót kell elegyítenünk. E vegyülékböl három
hüvelyknyi réteg egy hordó fenekére hintetik,
mely a spárga eltartásra van szánva, és oly czél-
ból kivükől szurokkal be van öntve, hogy benne
a spárga a külső lég behatása ellen védve legyen.
E rétegre egy réteg spárga rakatik és pedig
egyenként s egyik a másik mell 5. A spárgarétegre
má-fél hüvelyk vastagságú réteg tétetik az emli
tett lisztvogyületből, erre megint egy réteg
spárga és igy tovább, mig a hordó megtelik. A
legfeiső réteget a lisztvegyiték képezi, mely fö-
lött még két hüvelyknyi üres térnek kell marad-
nia, mely olvadt faggyúval vagy más zsiradékkal
megtöltetik. Most a hordó a kivett fenékkel vagy
más fedővel bezáratik és száraz helyre tétetik.
Az ily módon eltutt spárga tovább eláll egy év-
nél. Midőn azonban a hordó felnyittatik, a benne
levő spárga inkább ki van téve a megromlásnak.
Ennélfogva igen czélszerü, hogy háztartásoknál
inkább apró hordók használtassanak, miat nagyok.
Az alkalmazott liszt vagy korpa marhatakar-
mánynak felhasználható.

4. Az ugorka, kelkáposzta és kartiüol
eltartása.

Az ugorka Stru-:pf szerint egész karácsonyig
fris állapotban eltartható az által, ha a frisen
leszedett zöld ugorka tojásfehérrel bemázoltatik,
megszárittatik és száraz helyen tartatik.

A káposstanövények következő módon na-
gyon sok-üg eltarthatok. A növények ugy vágat-
nak le, hogy rajtok 2 hüvelyk hosszúságú szár
vagy tor.ísa maradjon. Ez fúróval egy hüvelyk
mélységig kífuratik, de oly ügyesen, hogy ei
által a kéreg meg ne sértessók. Az ily módon
elkéjzitett növények hűs helyen madzagok által
felaggattatnak oly módon, hogy a fúrt lyuk fölül
legyen. A lyukakba minden reggel fris viz tölte-
tik." E módon mind a közönséges káposzta, mind
a kartifiol frisen eltartható.

5. A burgonya és répa eltartása.
A burgonya eltartására Schattenmann, Buchs

wr-ilerben hires mezei gazda egy eljárást, ajánlott
(Comptes rendus XXXVII. 408.), mely igen
czélszerünek bizonyul be és a külföldi technikai

és gazdasági lapok által hathatósan ajánltatik.
Az eltartási mód a burgonyára, a különféle répára
és más gyökérnövényekre egyaránt használható.
A burgonya helyére legalul egy rend kőszénhamu
hintetik, erre a teljesen száraz burgonyából két
láb vastagságú réteg tétetik, erre megint hamu s
arra megint burgonya jő, s a rétegezés addig
folytattatik, meddig a burgonyát fel akarjuk
rakni. A legfelső réteget a kőszénhamunak kell
képeznie. A burgonyarakáson és a körötte levő
hamu a pinczelég minden nyirkát magába veszi
és a burgonyát a levegő, világosság és hideg be-
hatása ellen védi.

Az eljárás a répánál hasonlóképen történik,
azon megjegyzéssel, hogy a répának leveleitől
gondosan megtisztítva és kiszárítva kell lennie,
és hogy a réparétegek 3 láb vastagságúak lehet-
nek, minthogy azok között nagyobbak levén a
hézagok, a hamu is mindenfelé könnyebben szét-
oszolhatik. — Kőszénhamu hiányában gyeptőzeg-
hamut lehet használni, s ennek hiányában homo-
kot alkalmazhatunk, de ez utóbbit már nem oly
előnynyel, minthogy az csekélyebb mértékben
veszi magába a nedvességet, mint az előbbeniek.
— Minden ezen módon eltett burgonya és répa
minden kísérleteknél, melyek több év óta folytat-
tatnak, teljesen egészséges állapotban maradott
meg, s még juniusban és juliusban is teljesen jó
állapotban takarmánynak használható volt.

A burgonya eltartásának következő módját
egy pomerániai mezei gazda próbálta meg és na-
gyon czélszerünek találta. A burgonya tavaszszal
mielőtt kicsirázott volna, homokverembe kevéa
szalma közé tétetik és 2—2% láb vastagságú
földréteggel betakartatik. Igy a burgonya nyá-
ron át frisen ás ízletesen eláll. Az eljárás még
czélszerübb, ha a verem árnyékos fák alatt, észak-
fe|é lejtős helyen ásatik és igy a napsugarak ha-
tá 8 Uól elvonatik.

Egy másik eljárás Runge vegytana szerint
következő. A burgonya bizonyos folyadékba ra-
katik, mely 10 sulymennyiségü légkönegoldatból
(Ammoniak-Auflösung od. Salmiakgeist) ée 180
öulymennyiaégü vizből áll, ebben öt napig tarta-
tik, azután kiszedetik és megszárittatik. A burgo-
nya ezen kezelés által izéből és jóságából semmit
sem vészit, da többé nem csírázik ki, mert a lég-
köneg csiraerejét megsemmisitette. Az ilyen bur-
gonya egy évig jól eltartható.

A gyalogfenyü (boróka).
(Juniperus communis.)

Oly korban, midőn a kolera ugy szólván ott-
honossá kezd nálunk lenni, nem lesz tán érdekte-
len azon növényről egy pár szóval megemlékezni,
mely ezen az emberiséget pusztitó járványos nya-
valya ellen, mint gyógyszer oly hathatósnak bizo-
nyult be.

A köz/inséges gyalogfenyü (boróka) északi
Európa és Ázsia majd minden részében előfordul.
A közönségesen csak 3 — 6 lábnyi magas bokor,
csak számos év lefolyta alatt s nagyon kedvező
körülmények között fejlődik 15 —26 lábnyi ma-
gas bokor idomú fává, melynek fél hüvelyknyi
hosszu, örökké zöld levelei vannak. A boróka bo-
gyói csak a második évben érnek megs az elsö év-
ben tojásdad alakúak s zöld szinü.k, a második-
ban pedig feketékké, nedv-tartalmuakká (saftig)
és fehér karikákkal ellátva, gömbölyűekké válnak.

Már századoktól fogva a borókának külön-
féle betegségekben sikeres gyógyerőt tulajdoní-
tottak az orvosok.

Midőn 1831-ben legelőször dühöngött a ko-
lera hazánkban, a boróka-bogyóból készült pálin-
kát hasznos óvszernek gondolták s a megyei ha-
tóságok akószámra osztogatták a nép között,
hogy abból kiki éhgyomorra egy pohárkával
igyék. 1856 évben a boróka bogyóiból készült
thea szintén sok helyütt sikerrel használtatott,
miután ani>ak élvezete dús izzadást idéz elő.

Vérhas ellen szintén hathatós gyógyszernek
bizonyult a boróka 8 pedig akép, hogy az egész
boróka-bokor fástól, gyökerestől s "bogyóstól
együtt apróra vagdosva s vizzel leöntve, addig
főzetik, mig jól fürrni kezd, ezután pedig egy
najtárba öntetvén, az abból kipárolgó gőz fölé
ültetik a beteget.

Sokan még azon hatást is tulajdonitják a
borókának, hogy a bogyóival vagy fájával történt
füstölés a legláthatóbb ellenszert képezi a ragá-
lyok tovaterjedése ellen Trencsénben még évek
eiőtt láthatók valának egy kis házikó füstös rom-
jai, melyekről azon hagyomány maradt, hogy
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midőn Trencsénben a pestis dühÖDgése alkalmá-
val eme városnak majdnem összes lakossága ki-
halt, csak e kis ház lakói maradtak sértetlenül az
által, hogy éjjel-nappal boróka fából rakott tüzet
élesztettek, melynek füstje megmenté őket a
ragálytól.

A boróka bogyóiból pálinkán és olajon kivül
még különféle gyomorerőeitő orvosságot is csi-
nálnak, azonfölül pedig konyha-fűszernek, külö-
nösen a sódarok páczolásánál is használtatik.

Hazánk északi részeinek kr pár hegyeit, me-
lyeket csekély mivelés mellett a legszebb erdők
koszoruzhatnák, egyedül a minden mivelést szük-
ségtelenné tevő boróka lepi el, mely az ottani
szegény lakóknak szintén nem megvetendő kere-
seti forrást nyujt, miután annak nem nagy fárad-
sággal leütött bogyóit a szeszgyárakban jól
elárusíthatják.

Az erdei fák számosb nemei között egyik
eem tenyészik oly szaporán, mint a boróka, ugy
hogy ha valamely hegyi föld pár évig parlagon
hevertetni hagyatik, azt buján lepi el, annyira,
hogy sok, távolabb s magasabb hegyeken elszórt
földeket némely helyeken készakarva borókával
hagynak benőni, melynek bokrai azután pár év
mulva kiirtatván ea rakásokra hordatván, meg-
gyujtatnak, mi által a föld ismét egy pár évre
termővé válik.

A boróka sárga-vörös, kemény, zamatos fá-
ját különféle finomabb asztalos- és esztergályos-
munkák készítésére használják; s dohányos ha-
zánkfiai előtt ismeretesek lesznek azon boróka-
fából készült dohány-hordócskák, melyekben a
dohány jó szagot nyer 8 a dohány füstje is jó izt
kap a boróka gyökereiből készült fa pipákból
valo szívás által.

Hazánk felső vidékein, hol a szalma oly szű-
ken terem, hogy a lakosok alig képesek avval
csekély marhájukat kitartani, a boróka leveles
gályáit összevagdossák és marhájok alá almozzák,
mely fáradtan és elcsigázottan eme tövises ágyon
kénytelen nyugodni.

Szintén a boróka bogyóival él és azzal fog-
dostatik az inyenczek által annyira kedvelt feny-
ves madár.

A borókának fája és héja között gyantás ál-
lomány ülepedik meg, melynek olajos tartalmát
szintén használatba veszik.

S igy az első pillanatra haszonvehetetlennek
látszó boróka-bokor egyetlen alkatrészét
hagyja használatlanul az ember.

Ordódi IatvánK.
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A kolera terjesztő-oka.
Miben álljon e betegség lényege? minők

legyenek azon viszonyok, a melyek annak kelet-
kezését és tovaterjedését okozzák? annak tudása
nagyrészt még azon boldog óhajtások közé tar-
tozik, mik után a tudomány emberei áhítoznak és
fáradoznak.
* Tudva van azotban egynémely gonosz tulaj-
dona már ezen betegségnek, nem ugyan gyógy-
tekintetből, mint inkább a betegség keletkezésé-
nek és terjesztésének tekintetéből.

Biztosan állithatjuk, mert a gyakorlat és ta-
pasztalás három erős járvány uralma alatt bebi-
zonyitotta azt, hogy a kolerás beteg maga a
betegséget nem terjeszti tovább, és a vele érint-
kezők nem öröklik el a nyavalyát, hanem csakis
a betegek ürülékeinek van az emberre mérgező
hatása. — Annálfogva a hatóság minden erély-
lyel azon dolgozik, hogy a kolerabetegek után a
Jakok tisztítása megtörténjék. Azonban a ható-
ságnak e rendelkezését csak ritkán sikerül életbe-
léptetni és legfölebb a műveltebb osztálynál, mig
a nép alsó osztálya azt oly nevetséges szőrszál-
hasogatásnak tartja, hogy arra magát rábeszél-
tetni nem engedi.

Miért terjed a kolera oly iszonyún a legsze-
gényebb osztálynál? Ennek okai ezek:

A megromlott levegő egy nyomorult, szűk,
alacsony lakban, melyben egyik családtag meg-
halt, még mindig benn van a ezobában, mintha a
járványnak magját akarnák fogni. Rendesen egy
vagy két ágy szokott csak a szegény családoknál
lenni; a mint az egyikből kihalt az anya, alig
várja a fölserdült fiu, hogy belefekhessék; elfog-
lalja, mert ezen megtiszteltetés őt illeti koránál
fogva. Belefekezik azon vaczokba, melyben a ha-
lottnak ártalmas nyomai mind benne vannak Mi
természetesebb, mint hogy e merénynek ő is
áldozatul esik? A szoba száraz földje beítta már
az előbbi betegek ürülékeinek nedvét, az meg is
tartja egy jó ideig, és lassan párologtatván azt
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el, gondoskodik az egész család számára elegendő
méreganyagról.

De van a kolera terjedésének ezenkivül egy
más, sokkal kézzelfoghatóbb feltünő oka is, ez a
hullamérgezés (intoxicatio cadaverosa), és ez ab-
ban áll, hogy a kolerában meghalt ember hullája,
melyet a hatósági rendelet ellenére azonnal nem
távolítanak el a házból, 3—4 óra mulva beállván
a feloszlás, a kipárolgás által a környezetre
vészthozó gyilkoló méreg. — Legyen az kegyelet,
vagy legyen ősi szokás, hogy a halottat virasz-
szák és az ugynevezett illendő végtisztességről
gondoskodjanak, mindig kárhoztatandó az, ha a
közjónak tetemes veszélyezésével történik. —
Erre nézve Győrmegyéből csak két községet ho-
zok fel mint szomoru példát. Pér jómódu tehetős
magyar közsíg, ott a holtakat, daczára a rende-
leteknek, 2—3 napig a házban tartván, virasztot-
ták, és mindazok, kik ezen végtisztességet lero-
vandók megjelentek, máa nap kolerába estek, és
pedig nagy része bele is halt. 40—50 ily eset kel-
lett ahhoz, hogy a nép okuljon, és még máig sem
tett volna máskép, ha a hatóság pandúr által nem
tériti őket más véleménj re. — Igy volt ez Kajdron
is, mind a két községben megtizedelve lett a
lakostág.

Isten kezében van soriunk, de ha az Isten
képére teremtett ember a józan észt és tudományt
nem hivja segítségül a szerencsétlenségben, ne
kivánjuk azt, hogy Isten a mi vétkes mulasztá-
sunk miatt csodát tegyen, és mentsen meg a ve-
szélytől, melybe önmagunk rohantunk bele.

Dr. Sikor József.

én nem sanyargatom. Fel. Szintén azért nevellyed
jó erkölcsben, hogy jövendőben, hóhér kezében
ne essék. Irják egy ifjú felől: mikor gonosságáért
halálra vitetnék, Annyának az orrát el-harapta,
ily okát adván: ha te engemet kisded koromban
jól neveltél volna, nem volnék most hóhér kezé-
ben. Tanullyatok innen kínyes gyermekeknek
szülei 6. kik az ő magzattyokat keserü-
séggel) illetik . . . . Miképpen léezen az ? Fel. 1.
Mikor ő ellenek feliette kegyetlenek, a mint (a
mit) szép édességes Atyai intéssel véghez vihet-
nének, szitockal s átockal és kemény vereséggel
visznek végben. 2. Mikor mások előtt feddik,
dorgállyák, szidgyák s átkozzák etc. 3. Mikor a
jó indulatú iffíakaz Scholában kívánkoznak; vagy
tisztességes mesterségre vágyakoznak, az Atyák
abban őket meg gátolják. 4. Mikor az Atyák, az
ő gyermekekre maradandó jószágokat tékozol-
lyák; erröl is sokan panaszolkodnak ma: az Atyám
engemet mazurrá tön etc. 5. Mikor a más ember
gyermekeit inkább szeretik, azokat ajándékozzák.
6. Mikor házasságot érvén, házasságokban meg-
gátollyák, azt a személyt, a kit a fiak s leányok
házassági szeretettel szeretnek, el nem hadgyák
venni, vagy hozzá nem engedik menni. Ezekkel a
több ilyen dolgockal, az atyák megkeseritik mag-
zattyokat."

Hány apára illeszthető ma is e mérték, hány
van e hibák némelyikében?! Es ezen — hitem
szerint — csakis a nevelés és az ösmereteknek
minél nagyobb mértékben való kiterjesztése se-
gíthet, közli: Eötvös Lajos.
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,8emmi sem uj a nap alatt."
Ha sok szülőnek gyermekeiről gondoskodá-

sát figyelemmel kisérjük, ha gondolkodunk a lágy-
melegség felett, melylyel az élttben számos szü-
lőnél találkozunk, ha nézzük, hogy ifjaink legna-
gyobb része mily idegenséget érez az ipar,
kereskedés stb. iránt és hogy mily kevesen lépnek
e pályákra: hajlandók vagyunk mindent újnak
tartani, a civilizatió s némi részben a kozmopoli-
tizmus s az elmult Bachrendszernek tuladonitani.

Azonban csalódunk, mert két hosszu század
dal ezelőtt már a szószékből hallatszottak keserü
panaszok oly dolgokra, melyeket ma naponként
szemlélünk s melyeinek óhajtandó gyökeres re-
formja még nem érkezett el.

Szathmár - Némely Mihály kolozsvári ref.
pap 1675 ben egy nagy értékü müvet adott ki e
fó'czimmel: A négy evan gye listák szerént való
DOMINIC A. Kolozsvárott, 1675-ben 4- r., melynek
117 — 118-dik lapjain következő érdekes részlet
olvasható: „Feddő (része t. i. a predikáczió-
nak) Azokat az Atyákat: 1. kik az ő magzat-
tyoknak nevelésére semmi gondot nem tártnak,
kiváltképpen a nagy rendek, kikfajtalan s szajha
dajkákkal neveltetik magzattyokat, nem gondolván
meg hogy tejekkel rosz erkölcsöket is be szíják.*)
2. kik az ő magzattyokat tudatlanságban nevelik.
Scholában nem jártattyák; ezt mondván: ö se lé-
gyen én nálamnál jobb (kitünőbb) ember. Vaj bal-
gatag Atyák! annak inkább örülni'1, hogy|magadr ál
tudósabb fiat neveltél. 3. kik az ő fiokat mester-
eégre nem tanittattyák, ezt mondván: elég van
nekem, el-élhet az én fiam mesterség nélkül-is. Ez
illyen Atj ák csinállyák ám fiokat, tékozló fiackú,
kik sokszor, vagy kudulásra jutnak, vagy nem
szokván az munkára, lopnak s fel-akasztatnak. 4.
kik kisded tanuló fiacskájokat, elsőben ia roszra
tanittyák, igy kérkedvén: az én fiam már jó mor-
gócska, az Annyát-is meg-tudgya szidni. Jeles
fiacska az illyen: hurezollya még meg Attyát sza-
kállánál fogva ••) 5. kik láttyák hallyák magzat-
tyoknak fajtalanságokat, még-is elszenvedik, sőt
ha megintetnek tisztekről, igy szólnak: I. Ne lé-
gyen az én gyermekemre senkinek semmi gondgya.
F(elelet). Vaj légyen: mert ha az Ó Testamen-
tomban az el tévelyedett Szamárt haza kellett
vinni, sockal inkább a fajtalan iífiakat meg kell
inteni s jobbitani. IL Nincsen nekem több annál,
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•) Érdekes ide vonatkozólag, mit a ISO-dik lapon
mond: „Férjétől való magzatival, mint édes Anya szive-
sen dajkálkodjék, ha lehet maga emlőjével szoptassa:
mert még az oktalan állatnál is alábbvaló az olyan Anya,
ki édes gyermekét tarthatná tejével s mégis Dajkával
nevelteti.'1 E. L.

••) Erre nézve a 119. lapon egy esefet beszél e l :
„Voit egy gonosz fiu, ki ifjuságában édea Attyát szakai-
jánál foava hurczolta; 6s midőn 6 meg-üregednék, őtet-is
a rosz fiu, szakállánál fogva a küszöbig hurezollya, kinek
igy reménkedik: Elég eddig fiam, mert én-is csak eddig
vontam vált Atyámat szakállánál fogva." E. L.

— (Hirlapok és városi hatóság között) másutt
is volt összeütközés. Régi dolog, de hadd álljon
itt tanúságul a napi renden levő viták között.
Porosz- Silézia egyik fővárosi lapjában régóta van
egy állandó rovat, melyben a közönség tagjai elő
szokták adni panaszaikat a nyilvánosan tapasztalt
hiányok és rendetlenségek ellen. Egyszer ezen
lapban azon botrány vétetett birálat alá, hogy a
város utczáin keresztül folyó Ohla patak vize
büzhödt s egész mentében undoritó légkört teremt;
minélfogva az a kérdés: mikép lehetne ezen bajon
segiteni ? — Valamely ujságiró a következő szám-
ban ezen kérdésre ilyformán felelt: „A bajon
segiteni a városi hatóságnak nincs hatalmában.
Mert miután a hatóság engedelmével a timárezéh
cserző gyárai még 1460- ban a város felső részére
rendeltettek: az Ohla-pataknak azóta azon el nem
vitázható törvényes szabadalma van, hogy büdös-
séget terjeszszen a a kutakba átszivároghasson..
A jogosan szerzett szabadalomtól pedig senkit
sem lehetvén megfosztani: a városi hatóság igen
bölcsen oda iparkodik, hogy a büzös patak privi-
légiuma ne csak ne bántassék, hanem hogy az
utövilágra sértetlenül átszállittassék." — Ezen
gunyos védelemre a polgármester azonnal össze-
hívta a város atyáit 8 nem azt határozták, hogy
a sajtónak be kell tömni gúnyolódó száját, hanem
a timárokat meghívták, kihallgatták, s ezép csen-
desen megegyeztek velök, hogy gyáraikat a város
felső részéről eltávolítsák, az alsó részbe tegyék
át, mi által a lakosság egy felette nagy kellemet-
lenségtől lett megmentve.

— (A vasutak az iskola szolgálatában). A
franczia déli vaspálya igazgatósága a közelebb
beállott iskolai év elején, olcsóbb árakon külön
vonatokat rendelt oly gyermekek szállítására, kik
kisebb városokból és falukból valamely központi
iskolába utaznak. A franczia sajtó örömmel üd-
vözli a nevezett vasuti társulat ez uj eszméjét, s
óhajtja, hogy minden egyéb vasut kövesse e pél-
dát az iskolanövendékek szünnapi s egyéb utai-
nak megkönnyítésére nézve is. Valóban ideje
volna — ugy mondanak — hogy a vasutak az
államnak ne csak mindig katonai és kereske-
delmi, hanem igazi polgárisodási érdekeit is
szolgálják.

— {King Pao) (azaz „főváros hírnöke")
czimü chinai ujságnak 20,000 dolgozó társa van,
1840-ben340. évi folyama volt melyek közül min-
denik 3C0 kötetből áll. A főszerkesztőség a fő-
mandarinra van bizva. Gazdagon bekötve, jelen-
leg a császári palotának négy tágas teremét
tölti be.

— (New-yorkban) 1858-ban a hirlapok s
időszaki folyóiratok száma száma 428-ra ment,
ebből 51 naponkint a 308 hetenkint jelent meg,
115,385,473 példányban évenkint. Tartalomra
nézve 101 szépirodalmi, 263 politikai, 37 vallási,
12 tudományos ea 15 vegyes tartalmu volt.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 42-dik számához 1866.

Legfelsőbb kézirat.
A mult hét legfontosabb eseménye azon leg-

felsőbb kézirat, melyet Ö cs. kir. Felsége a magyar
országgyülés összehívása ügyében az udv. kan-
czellárhoz kibocsátani méltóztatott. A legfelsőbb
kézirat igy hangzik:

Kedves Majláth udvari kanczellár! Azon
áldozatok közt, melyeket a legujabban lefolyt
végzetteljes háború-időszak szabott Rám, a ma-
gyar országgyülés elnapolása a legsulyosbak
egyike volt, mivel magyar királyságom alkot-
mányezerü állapotának végleges szabályzása, s
ezáltal az öesz-birodalmambani alkotmányszerü
tevékenység ujrafelélesztése is határozatlan időre
halasztatott el.

Annál élénkebb örömmel látom a békekötés
által azon lehetőséget nyujtva, hogy a f. évi jún.
24-ről kelt határozatom által, a háboru bevégzé-
séig elnapolt magyar országgyűlést ismét össze-
hívhassam.

Azon sajnos kiterjedésnél fogva, melyet az
uralkodó ragály legnagyobb fájdalmamra szere-
tett magyar királyságom nagy részében, különö-
sen pedig annak fővárosában vett, — tartózkod-
nom kell ugyan az összehívás határidejét már
most meghatározni; azonban mégis megbízom
önt, az arra megkivántató előintézkedések hala-
déktalan előkészitésével, hogy az országgyülés
az egészségi viszonyok kedvezőbb fordulata eseté-
ben nagyfontosságu tevékenységét a legrövidebb
idő alatt megkezdhesse.

Továbbá megbízom önt, hogy magyar király-
ságom mindazon lakosainak, kik a létezésben fe-
nyegetett birodalom védelmére önként fegyvert
fogtak, legőszintébb köszönetemet nyilvánítsa, s
legmelegebb elismerésemnek kifejezést kölcsönöz-
zön azon áldozatkész részvét számtalan bizonyít-
ványaiért, mely vitéz hadseregem s derék szövet-
séges-társaim sebesült harczosai irányában egyen-
lően szeretetteljes ápolásban tanúsíttatott.

Az illetők bizonyosnak tarthatják, hogy mig
ök ezáltal a felebaráti szeretetnek egyik legne-
mesb kötelességét teljesítek, egyszersmind atyai
szivemnek legmélyebb megszomorodásában valódi
vigaszt nyujtottak. — Bécs, okt. 17. 1866.

Ferencz József, s. k.

Irodalom és művészet.
— (Jeles archaeologiai kézikönyv.) Régóta

érzett szükség volt nálunk egy alkalmas kézi-
könyv, mely a régiségtant, saját hazai régiségeink
szem előtt tartásával ismertetve, alkalmat nyujt-
son a nagy közönségnek e tanba idővel bele
okulni, hogy igy majd kellő méltánylásban része-
sülhessenek emlékeink. E hiányon most már
segítve van az akadémia kiadásában megjelent
„Műrégészeti Kalauz, különös tekintettel Magyar-
országra" czimü munka által. E munka I-ső
részében az őskori műrégiségekre nézve fárad-
hatlan régiségbuvárunk, dr. Rómer, oly jeles
kézikönyvet állitott össze, melynek párját—mint
egy szakavatott birálója megjegyzi-- hasztalan
keresnők az összes irodalomban. Világos és értel-
mes, összefüggő és folyékony előadása mellett,
tárgyát ép oly behatólag oktatva, mint kimeri-
tően kezeli; még illustráló rajzai (154) száma
is oly bő, hogy kétszeresen is meghaladja hasonló
külföldi kézikönyvek kiadásait. Mindenütt nem-
csak tárgy- és mondhatnók, korszerű bevezetések-
kel tájékozza az olvasót, átalánosabb és magasabb
szempontokból indulva ki,de minden korszak tár-
gyalásánál ismét külön mintegy összefüggő képét
adja az emberi művelődés sajátságos menetének
és jellemző vonásainak, melyek az általa tárgyalt
régiségekben mintegy tükröződnek. íly élénk és
megragadó egész életképet fest élőnkbe beveze-
tésül a „Kő-korba", ennek teljes és részletes jel-
lemzésével. Hasonlót találunk a „Bronz", „Vas"
és „Római korszaknál." E mellett kitünőleg ha-
zánkra és annak leleteire alkalmazva, ezek rajzait
adja, valamint mindenütt egyaránt utal a leihe-
lyekre és a gyűjteményekre, hol ezen tárgyak talál-
tattak és találhatók. Ehhez számos függelékben
czélszerüen tanitja a régiségek ásatásait, a leletek
megőrzését; megismerteti a hazai régiséggyüjte- j
menyeket stb. E jeles könyv olcsósága (a mű ezen ,
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elsö része, a nagyon csinos kiállitás mellett, csak
egy forint) azt ezerek és ezerek számára megsze-
rezhető vé teszi. — A „Műrégészeti Kalauz" IL
része Henszlmann avatott tollából a középkori
egyházi építészet ismertetését adja. E rész,
ugynevezett Archaeologia Monumentális, a mai
ujabb archaelogiai tanulmányok vívmányát ké-
pezi. Míg az őskori régiségek tanát és ismerteté-
sét inkább csak rendezni 8 helyesebb módszerrel
volt szükség kifejteni, addig a középkori műem-
léktant az ujabb kornak ugyszolván fölfedezni
kellett. Nálunk Henszlmann Imre volt az első, ki
ezen emlékek iránt figyelmet gerjesztett, a kassai
székesegyház 1846-ban kiadott leírásával. Azóta
e tan a külföldön és itthon is páratlanul nagyot
haladt; de Henszlmann e téren folyvást egyike
maradt az elsőknek, ki abba ujabb nézeteket és
eszméket hozott, eredeti felfogást és elveket ér-
vényesített, mint ezt egy nagy franczia műve
mellett, számos kisebb és nagyobb értekezése és
leírásai, valamint e legujabb munkája is tanusitja.
Az ő kezikönyve is nagyobbára hazai műemlékek
ábráival és példáival magyarázza a tant, s annak
ismeretével egyszersmind hazai legnevezetesebb
műemlékeink izlését, becsét, korát és jelentőségét
is megismerhetjük. A készülőben levő 3 ik kötet,
Ipolyitól a középkori többi egyházmüvészetek és
műrégiségek ismertetését hozza. — A már meg-
jelent, s számos ábrával ellátott két első rész ára
2 forint.

— („Az 1735-ki zendülés története.") E czim
alatt jelent meg egy uj könyv Kolozsvárott, Papp
Miklóstól. A mult századból az a zendülés van
leirva benne, melyet a vallásuk elhagyására nóga-
tott ráczok, a bujdosó Rákóczy némely híveivel
együtt támasztottak, s mely először Békésme-
gyében tört ki; de hamar el lőn nyomva. Pero,
Tököli, Rankó s több rácz tiszt Aradon el-
fogattak ; nagy felségsértésí pör támadt, melynek
folytán Pérót és több vezértársát Budán lefejez-
ték. Papp Miklós szorgalmasan összeállitá köny-
vében az e tárgyról szóló adatokat. A munka
ára 1 ft. 20 kr.

— (Uj zenemü.) A magyar zene barátait
figyelmeztetjük egy közelebb Treichlinger mű-
árusnál megjelent jeles zeneműre, melynek czime:
„Ábránd1' „Szeretlek én egyetlen egy virágom"
kedvelt népdal fölött. Zongorára szerzé Bartalus
István. Ára 1 ft.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
„* (Bortermelők közgyülése.) A magyaror-

szági bortermelők közül többen közgyülést óhaj-
tanának tartani, melynek czélja lenne az észszerü
bortermelés és borkereskedés előmozditása felett
értekezni. A közgyülés létesítése czéljából az
orsz. magyar gazd. egyesülethez fordultak, 8 ez
meg is igérte, hogy kezdeményező lesz, s a köz-
gyülést valószinüleg már november közepére ösz-
szehivja.

** (Időjárás, vetések állása.) Szeged vidé-
kéről irják, bogy » száraz, esőtlen időjárás tete-
mes pusztitást okoz. Az azelőtt pár héttel elvetett
s már szépen ki is kelt buza elszáradt és kiveszett.
Hasonlóan a repcze is, melynek földét most sokan
buzával akarják bevetni. Ilyen szomoru hireket
hallunk Félegyháza s Kecskemét vidékéről is.

Közintézetek, egyletek.
** (A Magyarországon lakó oroszok irodalmi

társulata), a Basil-egylet okt. 1-én tartá Ungvá-
rott első közgyülését, kir. biztos jelenlétében. A
közgyülés az egylet elnökéül egyhangulag Dobr-
zsánszki Adolfot választotta meg, ki azonban nem
volt jelen. Második elnök lett: Rakovskij János;
első alelnök: Ladomirskij Viktor; második alel-
nök Mondok János papnöveldéi igazgató; igaz-
gató : Danijlovic3 János; jegyzők: Ihnatko
György rendes tanár, Szabó Cyril és Kemák
Viktor helyettes tanárok az ungvári gymnasium-
nál. Az egylet tagjainak száma 300, az alapitó
tagok 80 frtot fizetnek be, a rendesek évenkint
2 frtot. A közgyülést diszlakoma követte.

** (A nemzeti szinház) összes bevétele az
186s/f, szinházi évben 231,518 ft. volt, mig a kia-
dás 236,429 ftra ment.

Közlekedés.
J< (A pest-losonczi vasut-társulat) már föl-

vette az állam által utalványozott első 400,000
ftnyi részletet. A bizottság naponkint tart ülése-
ket a vállalat kivitelére szükséges rendszabályok
megállapitása végett. Az épitkezési vállalkozók
már kaptak pénzt. Az ujonnan alkalmazott' hiva-
talnokok fizetése jelentékenyen lejebb szállítta-
tott. A bizottság a legszigorubb ellenőrködést
gyakorolja, s a kir. biztos minden utalványt meg-
vizsgál kifizetés előtt. Az épitkezési vállalkozók
a nov. 3-dikán tartandó közgyülést meglepetés-
ben akarják részesíteni, a mennyiben addig a
pe8t-gödöllői vonalat helyre szándékozzák álli-
tani, ugy hogy a részvényesek aznap kirándu-
lást tehessenek Gödöllőre.

•f (A dunagözhajózási társulat) közhirré te-
szi, hogy az ez évi utolsó gyorsjáratok Pestről
lefelé okt. 30-ka és nov. 7-ke közt történnek. A
személyszállítások Bécs, Linz és Pest között okt.
17-kén szűntek meg.

Mi ujság?

Magyarország herczegprimása meg-
halt. Esztergomból azon gyászhirt veszszük,
hogy Magyarország prímása s legfőbb királyi
kanczellárja, az apostoli sz. szék követe, esz-
tergomi bibornok-érsek nagykéri herczeg
Scitovszky János, 82 éves korában, ideg-
ezélhüdés és 12 napi gyengélkedés folytán,
oktober 19-kén, pénteken reggel 7 óra 45
perczkor meghalálozott. Áldott legyen em-
lékezete !

— (Császár O Felsége) f. hó 18-án indult el
Bécsből Morva- és Csehországba teendő kőrút-
jára. A császár három hét alatt Münchengratz,
Jicsin, Turnau, Josefstadt, Königinhof, König-
gratz, Trautecau, Nachod, Reichenberg stb. vá-
rosokat látogatja meg, s az útiterv szerint nov.
9-én tér vissza Bécsbe.

— (Pulszky Ferencz), mint egy bécsi lap irja,
mult szombaton kihallgatáson volt O Felségénél,
mely alkalommal tudtára adatott, hogy amnestiát
nyert. Pulszky Bécsből Schillersdorfba ment
Rothschild látogatására, 8 azután Florenczbe uta-
zik , de nemsokára végleg visszatér Magyar-
országba.

** (Az olaszországi magyar légiót) is fölosz-
latták. Az osztrák kormány amnesztiát biztosit a
hazatérőknek.

** (Zrinyi-ünnepély Eszéken.) Eszéken okt.
10-kén ünnepelték meg Zrinyi hős halálának há-
romszázados emlékét. A megelőző este Körner
,,Zrinyi"-jét adták elő horvát fordításban. Va-
sárnap reggel 5 órakor riadóval járták be a zene-
karok a nemzeti zászlókkal főldiszitett várost. A
délelőtt folytában a belvárosi plébánia-templom-
ban egyházi beszéd, ez után pedig ünnepi mise
tartatott. Délben a vidékről bejött nép, mely kö-
zölt a nemzeti öltönyü leányok különösen festői
képet nyujtottak, énekelve vonult ki a városi köz-
kertbe, hol a nagy mezőn körülbelül 20 nyárson
sült bárány s mintegy 15 akó bor volt anépmeg-
vendégelésére. A diszlakomán 150 személy vett
részt. Délután a városi kertben rendezett népün-
nepély roppant tömeg jelenlétében folyt le.

** (A kolera-járvány Pest városában) gyors
apadásban van, ugy hogy f. hó 13-án csak 44 ko-
lera betegedés és 14 halálozási eset, 14-én 39 be-
tegedés és 13 halálozási eset, 16-án pediw 35 be-
tegedés és 8 halott lett bejelentve. A Josephinum-
féle kolera-fiókkórházba 16-án beteg már nem
jött, s az ott még ápolásban álló 10 üdülő beteg
kőzül egy sem halt meg. Az első fiókkolera-kór-
házban a kerepesi uton jelenleg csak 38, több-
nyire üdülő kolera-beteg van gyógykezelés alatt,
-~y hogy a járvány tökéletes megszünése várható.

** (Halottaskamra és boncterem.) A Rókus-
kórház átellenében halottikamrát és bonezterem
építését határozták el. A helytartótanács e végre
12,000 frtot utalványozott. Az építést valószinü-
leg rögtön megkezdik, miután a terv már rég
kész, és el is van fogadva. Remélhetőleg a teme-
tőben is fognak halottaskamrát épiteni.

« \
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t - . : ; f ** (Madarász Viktor nagy képét), „Krisztu
az olajfák hegyén", a párisi kiállitáson Napoleon
caászár megvásárolta.

** (A czeglédi postahivatalt) f. hó l-jén kira
bolták; négy álczázott és felfegyverkezett rabk
tört be erőszakosan a hivatali helyiségbe és mig
az egyik a postahivatalnokkal birkózott, a többi
a pénztárakat feltörte és 12,370 ft. készpénzt és
9276 ft. 80 kr. értékpapirt elrabolva tovább men-
tek. Eddigelé még nem akadtak nyomába a jó
madaraknak.

— (Egy gondos polgármester.) Nem a mi ül-
dözött polgárnagyunkról van szó, hanem egy má-
sikról, ki azonban közénk is beillenék. Egy ki-
sebb franczia város polgármesteréről jegyzett fel a
napi történet egy mulatságos hivatali buzgóságot.
Ezen polgármester ur is azok közé tartozott, kik
eddigelé keveset törődtek a köz- egészségügyi
rendszabályokkal. Nem régen körlevél érkezik
hozzá a megye-főnöktől, melyben hivatalosan oda
utasittatik, hogy a kolera a város vidékén is je-
lentkezvén, a szükséges rendszabályok életbe lép-
tetése iránt ő is intézkedjék. A polgármester ol-
vasván e levelet, elkezdett intézkedni, s nehány
nap mulva felküldé jelentését, hogy minden rend-
ben van, készen várják a járványt. A megyefő-
nök ezalatt külön biztosaival beutaztatta a vidé-
ket, hogy az egyes községekben az intézkedések-
ről személyesen meggyőződjenek. Egy ily biztos
a mi polgármesterünk városában is megjelent.
Kérdi, keresi az intézkedések nyomait. A polgár-
mester kivezeti a biztost a temetőbe s ott bemu-
tat neki egy egész terület tisztán, szépen kiásott
uj sirt — ez volt azon intézkedés, melylyel a vá-
ros gondos atyja a kolera pusztításait várta. íly
gyakorlati szempontból magyarázta a jó polgár-
mester a főnök sürgető körlevelét.

** (Borzasztó gyilkosság.) A Szent-Endre
mellett levő Izsbék faluban e napokban a követ-
kező gyilkosság történt. Bartos nevü ottani pa-
rasztgazda egy férjes nővel már hosszabb idő óta
tiltott viszonyban élt, mig közelebb ettől azon
üzenetet kapta, hogy már megunta és róla semmit
sem akart többé tudni. Bartos boszut esküdött,
s f. hó 10-én este az emlitett nőt, a mint épen a
malomba ment, lelőtte. Ezután elzárkózott házá-
ban s azzal fenyegetődzött, hogy mindenkit lelő,
a ki közelébe jön. Az ottani kisbiró azonban bát-
ran neki mant a gyilkosnak, s ekközben azon
csellel élt, hogy azt kiáltá neki, mikép nem
érdemes, hogy magát ennyire védelmezi, hisz
ama nő, kire lőtt, nem is sebesült meg, hanem csak
ijedségből rogyott össze. A gyilkos megütődött, s
a kisbiró oly közel juthatott hozzá, hogy kicsa-
varhatta kezéből a fegyvert, s ezután a csendőrök
segitségével átszolgáltatták a törvényszéknek.

** (Temetés vasuton.) Debreczenben f. hó
13-án tették öröknyugalomra az ottani vaspálya-
állomás köztiszteletben álló főnökének, Duczek
Ferencznek földi maradványait. A temetés nem-
csak megható, de meglepő is volt, a mennyi-
ben a holttestet fekete posztóval és lobogókkal
diszitett, nyitott vasuti kocsira helyezték, s kalau-
zok, hivataíos öltönyben és a boldogult kartársai égő
szövétnekekkel vették körül. Agyáezkocsihoz még
néhány személyszállitó kocsi is csatoltatott a kisérő
közönség számára. Mint vasuti hivatalnok, nem-
csak életében közlekedett vasuton, hanem azon vi-
tetett végnyughelyére, a r. kath. sírkertbe is, mely-
nek bejárása előtt szoktak a vonatok elrobogni.

— (A lévárti összeütközés igazi oka). Gömör-
megyéből a következő helyreigazítást veszszük,
mit az illető felek megnyugtatására s az igazság
érdekében sietünk közzétenni: A „Vasárnapi
Ujság" 39-ik számában Gry . . . 6 aláírással egy
közlemény jelent meg Gömörből, mely arról ér-
tesit, hogy a lévárti fürdőben a magyar és tót
vendégek között egy régi magyar nóta miatt vere-
kedés keletkezett. — A mennyiben e közleményt
az olvasó közönség nagyobb része akként értel-
mezi, mintha az összeütközést nemzetiségi gyülöl-

ködés idézte volna elő, az igazság érdekében
kötelességemnek tartom kijelenteni: hogy ez
alkalommal nemzetiségi súrlódásnak még árnyéka
sem mutatkozott. Az ifjak tánczközben kaptak
össze: mindkét fél más más darabot, de mind a
kettő magyart akart eljátszatni. Azért fektetek
sulyt e szóra „magyart", mert ez vet fényt ezen
figyelmet is alig érdemlő esemény indokára, s
szolgál bizonylatkép azon állitásom mellett, hogy
itt nemzetiségi ellenségeskedés elő nem fordult. —
Nem a tót elem verekedett a magyarral, mert
hisz a szóban levő tót vendégek is a magyar ér-
zelmüek közé sorozhatók, hanem, — bevallva az
igazat — a fürdő tulajdonos Thuránszky Marczel
ur erős hegyaljai bora keverte mindnyájukat
bajba, s lőn felettök a győztes. Meg vagyok arról
győződve, hogy Gy . . . ő ur ily értelmet tulaj-
donit közleményeinek s nem is ellene emelek szót,
hanem az olvasók értelmezésének akartam oly
irányt kijelölni, mely e kétes jelentésű czikk kellő
felfogására vezet. — L. 8.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 12. „A nő-uralom." Vigjáték 3

felv. Irta Szigligeti.
Szombat, okt. 13. „Faust." Opera 5 felv.

Zenéjét szerz. Gounod.
Vasárnap, okt. 14. Először: „Aesopus."

Eredeti vigjáték 5 felv. Irta Rákosi Jenő.
Hétfő, okt. 15. „Aesopus," másodszor. —

Hosszu idő után egy uj eredeti vigjáték, egy
fiatal iró első munkája, került két este egymás-
után a szinpadra s a közönség tetszésével találko-
zott. Rákosi Jenő a divatos szinmüiróktól eltérő-
leg a mesés hajdankorból választá tárgyát. A mű
azzal kezdődik, hogy Samo3 királya kiadja paran-
csolatban, halálos büntetés terhe alatt, hogy négy
nap alatt minden értkoru férfi megházasodjék. E
parancs komikus jelenetekre ad alkalmat; egész
csoport férfi jelen meg egy gazdag és szép leány
kezeinek elnyeréseért, mig ismét egész csoport
leány van szinre hozva, kik minden áron férjhez
akarnak menni. Aesopus, kiről a darab nevezve
van, hebegő nyelvü, de csinos külsejü rabszolga,
ki tudós urának leányára Erotára számit, mert
ez szereti őt, 8 a királyfi körébe jutott rabszolga
ügyes cselszövényei által végre is kiviszi, hogy a
tudós leánya az ő neje lesz. — ^Aesopus" fiatal
szerzője, mint e munkájából kitetszik, gonddal
tanulmányoztaShakspearet, s csak dicsérni lehet,
hogy oly nagy müvészt választott példányképül,
noha fő hibájául is azt róják föl, hogy Shakespea-
ret olyanokban is követi, miben nem kellene. He-
lyesen jegyzi meg azonban egy bírálója, hogy mű-
vében hibái mellett is van bizonyos merészség,
leleményes gondolatszabadság és alakitási képes-
ség, mi egy drámairóban jót reméltető tulajdon.

Kedd, okt. 16. „Troubadour." Opera 4 felv.
enéjét szerz. Verdi.

Szerda, okt. 17. „A szerencse gyermeke."
Színmü 5 felv. Irta Birchpfeiffer S., ford. N. N.

Csütörtök, okt. 18. „Lammermoori Lucia."
Opera 3 felv. Zenéjét szerz Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
8461. S. Sz. Lőrince. S. K. Most már világosan lát-

iuk, hogy a czikk «sak magánmulatságunkra s nem közzé-
ételre van szánva. Elolvastuk s a tárgy körül járó, de
,bba bele nyulni nem akaró kisérletet kitelhetőleg méltá-
nyoltuk. Annyi bizonyos, hogy nem Oly könnyü dolog
x a „nyelvészeti értekezés."

8462. 1850. A telegrammot vettük. Nehéz aggodal-
munkban az ottani környezet éberségébe s a pillanatByi
segély lehetőségébe vetjük bizalmunkat. Ujabb tudósítá-
sokat várunk.

8463. Kolozsvár. R. T. Sajátságos játéka a sorsnak,
hogy mindkét ujabb becses küldeményt két egészen ha-
sonló tárgyu közlemény előzte meg lapunkban. Sajnálat-
tal mondjuk ezt; de e körülmény tekintetbe vételét kér-
jük. H. csak e napokban tért vissza Pestre. Levelei innen
rendesen utána küldettek.

846i. R. Sz. Király. M. I. A rég nem látott voná-
sok kellemesen leptek meg s még inkább a kedvező hirek.
A szives meghivást köszönettel veszszük, de el nem fogad-

I hatjuk. A kolerának már ugy is vége lesz itt maholnap; s
j a „katoaa-régula" nem engedi az állomás elhagyását.

Apraját, nagyját keresztapai szeretettel üdvözöljük.
8465. Torna. L. M. A levél igen szép érzést tanusit s

a nemzetiség és vallás iránt oly ragaszkodást mutat, me-
lyet mi mindenkiben becsülünk. Nincs más kifogásunk,
mint az, bogy a lapunkból kiolvasott nehány hely kissé

> szigoru magyarázatra talált. Egy lap irányát s szellemét
1 nem egyes czikkekböl kikapott helyekből, hanem egész

működéséből s magatartásából kell megitélni. Soha sem en-
gedünk meg magunknak a máskép hivők és beszélők irá-
nyában többet, mint a mennyit magunk ellen is eltűrünk
másoktól. A további eszmecserére a szellemdús „rabbinus-
nét" mindig szivesen látjuk.

8466. Pozsony. Gr. M. Csupáo az egyik kép elkészí-
tése volt megrendelve. A fametsző intézetben azonban az
njabb képet fölcserélték a régivel. A véletlen ezen játékát
sajnálkozva láttuk, de már késő volt rajta segiteni. Bele-
njugszik on is ?

8467. Tolmács. P. G. A kilátásba helyezett közlemé-
nyeket kérjük.

8468. A bandita boszuja. Nem közölhető.
8469. Hidas H. L. Kégi jó ismerőst találtunk a köz-

lött ke'pben. Az óhajtásnak meg akarunk felelni s ha kissé
késnénk, az nem tőlünk függő okokból fog származni.

SAKKJÁTÉK.
Sakk-rovatunk számos barátait

értesíthetjük, hogy e rovat vezetőjének,
Cseresnyés István barátunknak szomoru el-
hunyta után, helyének méltó betöltéséről
gondoskodván, e rovat további vezetésére a
pesti sakk-klubnak egyik szakértő tagját volt
szerencsénk megnyerni. A szerkesztőség.

355-dik sz. f. — Zagyva Imrétől
(Debreczenben).

Sötét.

ga b c d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 350-dik számu feladvány megfejtése.
(Kohtz és Koekelkorntól, Kölnben.)

Világos. Sötét.
1. Kh4—h5 Fbl- a2
2. Kh5-h6 Fa2-b8
3. Kh6-h7 FbS-a4
4. Kh7—h8 Fa4 - c6:
5. Vh3—h7fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef.— Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Miskolczon; Czenthe
József. — Harasztiban: Gr. Festetits Benno.

— (Egy jeles sakkista halála.) A hires nagy-
szombati remete, gr. Pongrácz, ifju és szép re-
ményű fia, György, ki a sakkfeladványok készíté-
sében atyjának méltó utódaként tünt fel, s a sakk
kedvelői előtt nem egy sikerült feladványáról lett
ismeretes, mint cs. k. osztrák hadnagy részt ve-
vén a közelebb lefolyt hadjáratban, a königgrátzi
csatában elesett.

Hónapi- és
hetinap

21
22
23
24
25
26
27

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szomb.

Katholikus és

H l
Protestáns

naptár
Oktober

fí 28 Orsolya sz.
Mór pk., Kordul.
Kapiszt. János
Rafael fóan.
Krízant, Dana
Dömöför vért.
Sabina szüz

G 21 Vidor
Mór
Kap. János
Káfael
Krizsán
Döme
Szabina

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptár
Oktober (ó)
9 B 21 Jakab

10 Eulampius
l l Fülöp ap.
12 Probus
13 Karpus
14 Nazar. Gerg.
15 Luczius

Izraeliták
naptára

Marseszv.
12
18 Félböjt
14 Ananiás
15
16 Andrez.
17
18 7. Sabb.
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Hold változásai. & Utolsó negyed másod izben kedden, 30-án, 4
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TARTALOM.
De Moustier marquis (arezkép). — Ősz végén. —

Kirándulás a Niagara-zuhataghoz (folyt, két képpel.) —
A jövő háboruja. — A vadász-sólyom (képpel). — Ar-
cbaelogiai kirándulás Budapest vidékén. — A magyar
köznép babonái. — A főzelékek eltartása (vége ) — A
pyalogfenyü (boroka). — A kolera terjesztő-oka.— „Sem-
misem uj a nap alatt." — Egyveleg. — Tárház : Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — I p a r , gazdaság, ke-
reskedés — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlltz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: ho^y az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-gzerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egésr«égöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerő-
iratok szerzői között a társadalomm k os iknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, főt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyíorrisok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

^ A főraktár létezik: * W
J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
•vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben lev* folyadék egészei! épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdóbajokban, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik*

* * í k l W Jk gyógyszerész B é c s b e n ,
- < * - • ! > ~ • • "

RÁTH MÓR
könyvkereskedésének

iskolai osztályában
mindazon tan- és segédkönyvek, melyek a

m. kir. egyetemben,
a jogakademiákban,
a kath. papnöveldékben és prot. theol,

intézetekben,
a badai polytechnikumban,
agymnasiumokban és reáltanodákban,
a kereskedelmi, vasárnapi és ipar-

tanodákban,
JKF*" a városi elemi és népiskolákban és

magánintézetekben használtatnak, a leg-
nagyobb választékban kaphatók.
f Szives megrendelések a vi-
dékről különös figyelemmel és
gyorsasággal telj esittetnek.

3 Nagyobb megrendelések a le-
hető legnagyobb előnyökben része-
sülnek. RÁTH MÓR

1831 (1) Pesten, a „va9tuskó"-hoz.

1597(15-50)
„zum Storch", Tuchlauben.

Gyógyszertár-eladás.
Szabolcsmegyében, Halmaz-Újvá-

roson, mely város 12,000 lakost szám-
lál, — a „Szent háromság^-hojj czim-
zett, dúsan fölszerelt s kellő csínnal
berendezett jó menetelü s a tájékon is
a legjobb hirnek örvendő

GYÓGYSZERTÁR
kényelmesen épült szép lakházzal
együtt a legkedvezőbb föltételek mel-
lett szabad kézből eladandó

Értekezhetni iránta tulajdonos :
Liszkay Ferenczczel. Postaállomás
ugyanott. 1830 (1—3)

Legbiztosabb s legkönnyebb

bizonyos tőkepénzt megkettőztetni.
20 kr. csatolványnyal K. L. 188 betűk
alatt bérmentes levelek elfogadtatnak
Pesten, poste-restante. 1835 (l)

Rendes elöfizetés nyittatik

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

oktober—deczemberi évnegyedes folyamára,
ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vasárnapi Ujság és Pólit. Újdonságok (okt.-decz.) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Ujság (okt.-decz.) 1 ít. őü „
Csupán Politikai Újdonságok (okt.-decz.) . . . . l ft. 5U „

W " A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
B g r Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt elő-

fizetők kiknek előfizetéseik szeptember végével lejárt, hogy e . l ö í ^ e '
téseíket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb
megujitani sziveskedjenek.

M - A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok czimü
testvérlapok jelenleg 10,000 példányban küldetvén szét, -
kétséget nem szenved, hogy azok legalább is 100.000 kézen ío-
rogván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkal-
masabb eszközül szolgálnak. Mely körülményre szabad legyen az
illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

Az igtatási dijak jutányosak, s terjedelmesb hirdetmények
közlésénél különös kedvezmények biztosittatnak.

A Vasárnapi Ujsás és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4 ik szám alatt).

B T A Vasárnapi Ujsás julius- deczemberi tolyamából teljes^ámu pél-
dányokkal még folyvást szolgálhatunk, - lelevi előhzctesi dija 3 lt.

ÜDITŐ-JVEDVl
(Restitutions-Fluid) "

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

• - Korneuburgban.
Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ö Felsége

által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
ügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tüntettetett ki; ó felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, porosz király ő felsége összes udvari istállói fő-lóorvos hivatalos gya-
korlatában a legjobb eredménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetés és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem áll-
ják, u m. szügy, csípő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentyű, csúz,
ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
i legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török Jíizsef gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznóbányán: Göllner F.„ — Debreczen-

ben: Bignio J-, Csáktornyán: Krausz A., — Dettan: Braunmüller J . , —
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Eperjesen: Zsembery, —

., Kezeken: Deszáti, — E«zts>rgombau : Bierbrauer J. C.,— GyÖngyAsön : Koczia-
|novichJ., - Gyórfilt: Lehner F., — Isptrtl i : Flatnm J., — Kassán: Novelly A.,

-Kaposvárt : Kohn J., — Késmárkon: Genersich,— Kolozsvártt: Wolf J->
Karavasy J., — Komaromban: Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronetter F., —
Jlarczaliban : Istl özv., — Miskolczon : Spuller J. A., — IVagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek, — Nagy-Kanizsan: Fesselhofler és Rosenfeld,—
\agyszombatban: Sinekal és fia, — N.- Vá radon: Jáuky A., — Pakson: Flórián
J — Papán : Beermüller W.. Pozsonyban : Schertz F és Hackenberger testv.,
- Pécs: Kisági és fia, - B.-Szombatban: HaroaliarA., - Rosnyon: Poós
J. J.. — Szabadkan: Sztojkovits D, - Szt-gszardon: Hutter A.. - Sziszeken:
Dietrich A., - Szolnokon: Scheftsik, Horánszky Istv., - Székesfehérvárit:
Kovács P. és Légmann A., - Sopronban: Müller és Mezey, - T r e n c s é n b e n :
Weiss L. - Tepliczen: Weisz L., - Varasdon : Halter F., - > eröezen: Besz
J. K., - Veszprémben: Tuszkau M., Zágrábban: Mihics Gr. - Aala-bger-
szegen: Hulinszky A. ^ l ö 0 / ^ ~ 4 ^
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VUKOVICS ES SZASZY
ujonan nyitott

Itniltl IK.I \ tSZOMt l!iT\líl h
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váczi-utcza a nemzeti szálloda épületében Pesten,
ajánlja gazdag választéku rumburgi, hollandi, irlandi, creas, fehér fonal és sziléziai vásznait, azon-
kivül asztalneműket, 6, 12, 24—36 személyre való teritékeket, törülköző és vászon-zsebkendőket,
asztal- és ágyteritőket, fehér és szines ágy- és bútorcsinvatot, nankingot, fehér és szines perkált,
gazdasági ruhaszövetet, ablakfüggönyt, Linón (moul) és batizt clair, sima és virágos mouslint, fehér
zsinór, pique és szines parketot, mindennemü béléseket, ugy nagy választékban kész fehérnemüeket,
valamint minden e szakmához tartozó czikkeket legjutányosabb szabott árak biztositása mellett.

Vidéki megrendelések szinte különös figyelemmel cs pontosan teljesittetnek.
Árjegyzéket kivánatra kézbesítjük.

A vászon valódiságáért kezeskedünk.

A Lairltz-féle erdeigya-
pot-koszvény-vatta,

mely már ezerszeresen megpróbáltatott,
1 tábla ára 6/t hosszu, % széles 1 ft., %
tábláé 25 kr.; továbbá erdeigyapot-derék-
Bzoritúkat, betét-talpakat, melyek igen
melegítők s hordásra kellemesek, — vala-
mint a Lairitz-féle gyár mimden egyéb erdei-
gyapot készítményeit ftemdában a thüringi
erdő mellett tisztelettel ajánlja
1837(1—3) Sigmund Jozsef,

Pesten, városház-uteza 1-só sz. a.

Egy nevelő,
ki a főelemi minden, és a gymnasiumi
I-ső és Il-ik osztályokat több évig
sikerrel tanitá, hasonló állomásra ajánl-
koziK — bármely vidékre. — Értekez-
hetni Beregmegye M.-Kaszony város
jegyzősége utján.

Mező-Kaszony, okt. hó 11-én 1866.
Sarkady István,

1827 (2-2) városjegyzője.

Lególcsóbb magyar népies hírlap.
Előfizetési fölbivás

KÉPES UJSÁG
1866/7. évi, harmadik évfolyamára,

mely folyó évi október l-jével indul meg,

Egész évi folyamára 2 frt, félévre 1 ft.
A „Képes Ujság" megjelen minden hónap I-ső és 16-ik napján,

32 nagy nyolczadrét hasábon, számos képpel, közhasznu és mulattató
tartalommal. — A „Képes Ujság*' évfolyama októberben kezdődik. —
Akár Pesten, akár vidékre, postán küldve :

elöfizetési ára egész évre csak 2 ft., félévre csal 1 ft.
£ ^ ~ Tiz előfizetésre egy ingyenpéldány jár. — Az elöfizetési pénzeket bérmen

j g „ ^ adó-hivatalálioz,
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

A mostani (I86Ye-dikf) évfolyamból még szolgálhatunk nehány tel-
jes példanynyal, a kitett föltételek mellett.

Kereskedelmi főiskolámban
s nevelő-intézetemben

tanulók folyvást felvétetnek, mit ezennel a
t. cz. szülök és gyámnokok érdekében köztudo-
másra juttatok. ROSER MIKLÓS,

Pesten, országut 4 ik szám alatt.
Progrninmok egész készséggel ingyért szolgál-
tatnak ki. • ' 1832 (1-4)

Fényképészet.
Van szerencsénk a magas nemesség s a t . cz. közönséggel

tisztelettel tudatni, hogy mi a Heller és társa (ezelőtt Barabás)
fényképészeti müintézetét az uri- és korona-uteza szögletén 2-dik
sz. alatt átvettük. — Szabad legyen e tekintetben Bécs városában
szerzett jó hirnevünkre hivatkozni, s azon remény kecsegtet ben
nünk, miszerint itt is mint letelepedésünk uj hazájában a nagy-
érdemü közönséget beismert képességünk által minden tekintetben
kielégiteni törekedni fogunk; s midőn a nagyérdemű közönség
szives pártolásaért s ügyünk felkarolás a ért esedeznénk, tisztelettel

Dr. Hci«l H. és Ronniger F.,
(fényképészek.1799 (6-12)

melyért a pesti gazdasági kiállitás érmével is jutalmaztatott, ajánlja mindea
óhajtott domborun vésett névvel ellátva a gazdász és birtokos uraknak jó tá l lás mellett.

A juhbélyegzők ára ezrenkint 40 ft., a szarvasmarhák és sertésbélyegzőké ezren-
kint 50 ft. — A megrendelésnél pontos leírás és használati utasitás adatik, s illö előpénz
küldése kéretik. _ _ _ _ FEIVEL LIPÓT.

Az amerikai mintára ujonnan javított és közkedvességben részesülő

kézi szórva-vetőfrép
, '"• , az alulirt által 2 0 f r t r a mérsékelt árért adatik. Ezen géppel napon-

. kint SO— 34 hold földet lehet bevetni, és mellette tapasztalt gazdák
í - •'. észlelése szerint a, mag fele megkiméltetik. — Továbbá a legnagyobb

}
x- " választékban mindig készen állanak mindennemü vasbútorok, '

" ' takaréktüsshelyek, tiizmentes,betörés ellen biztos pénzszekré-
n v e k e 8 sofcnfmü lakatosárok. — Épitészeti-, gépészeti- és
egyéb lakatosmunkák a leht-tő leggyorsabban és legolcsóbban tel-
jesittetnek. - Gyakran felszőlittattam, hogy az eddig használt juh-
bélyegzési minták helyébe valami hasznosabbat s gyakorlatibbat
találjak fel, melynek utánzása lehetetlen volna. — Ezennel van sze-
rencsém a t. cz. gazda uraknak tudomására adni, miszerint nekem
sikerült egy bélyegzeti jegyet feltalálni, mely az eddig használt

jegyekre nézve azon előnyben van, hogy a juhászok pajkosságit megsemmisíti, aztán az
utánzás lehetetlen, s végre a juhot e jegytől csak a fűi elvágásával lehet megfosztani
Mfgngyelmezendő e jegyek olcsó ára. E jegyeknek ára ezer számra 40 ft., egy a jegyek-
hez szükségelt fogó külön 1 ft., a tulajdonos névbevésére 1 ft 50 kr. E jegyekkel a
szarvasmarha és sertés is bélyegeztethetik, csak ama különbséggel, hogy a jegyeknek
ezen esetben erősebbeknek kell lenniök, s az ezer 50 forintba kerül. — Szives megren-
deléseknél illendő foglaló kéretik. fe

1823 (1-8) FEIVEL LIPÓT,
vasbútor-, gép- s takeréktűzhely-gyára; «ip-atcza 28. sz. a.

Raktára: Erzsébet-tér 10. sz. a. Pesten.

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

ANATHERINSZÁJVÍZ
HOPP J. fi.

pyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 8. szám.

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

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségfii ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzé* el lesz távolitva, üditőleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik- Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitöleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztitó
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek részéröl ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f o g p o r, ára 63 krajczár.
Kaphatók Pes ten : TÖKÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschuld Ede urnál váczi-utczában, Molnár
János urnál, Lueíf M. illatszerárus urnál, ThalmayerA. és társa, Iloflutann K.,
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grünberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál. Táb^n, külvárosban- 1725 (12—12)
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Az elsö magyar

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL
PESTER.

Főraktár: kigyó-tér. Gyári helyiség: stáczió
~,„6_, választéku raktár, mindennemű

selyem- és ncmezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadász-kala-
pok, házi- és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, uti-nemez-topánkák, ugy-
szinte nemez-czipők bortalppal, papu-
csok és egészségi nemeztalpak.

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

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

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

í . „ széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 3, 4—5 ftig.
kemény, fekete vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr , 3-5 ftig.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., S-5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 2ft.50kr. 3,4—4 ft.
60 kr., selyem- és bársonynyal ke-
rítve 4 ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb ,
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 5Jkr.,í,
3-4 ftig.
félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 3ft.50 kr.,4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft. 50 kr.
egész 3—4 ft. 50 krig.
félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6 ft

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Nagybani és darabonkint! eladás.

1833 (1—3)

-utcza 34. szám alatt.
10. szám kocsiskalap csak feketén és kemény

2 ft. 50 kr., 3-6 ftig.
11. „ Kucsma 2 ft. 50kr., finom Astrakán

5 ft., Persián 5, 6—8 ftig.
12. „ Kalapok tiszt, papok számára egy-

szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5—6 ft.

13. „ Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50kr.,
4 fcig, szürke 2ft. 50 kr., 8—4 ftig,
szürke 2 ft 50 kr., 3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50kr.,3ft.5()krig.

14. „ Vadász-kalap kelméből szürke,zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft.. szürke
nemezből 3, 4—5 ftig, zöld nemez-
ből 3, 4—5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 8,
4—5 ft. 50 krig.

16. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4 - 5 ft. 50 krig.

17. „ fekete és szürke félkemény, egé«z
lágy 3, 4-5 ft.

18. ,, egész kemény, fekete csak3,4—5 fi
19. ,, feketefélkenjény,egészl!Így4—5ft.
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötét-zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 90 kr., 3 lt 50kr.
S. ízámu fekete vagy szürke, telyem vagy
bársonynyal frlékesitve 3 fttal, 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-
iifebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke Sít. 50 kr., 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5 - 6 ftig.

Egri vörösborok
és

Egri szőlővesszők
vörös és fehér gyökeres 100 db. 1—2 frtig,
vörös és fehér sima 100 db. 40—60 krig
bármily mennyiségben kaphatók

SIR ANTAL
kereskedő és bortermesztőnél

1886 (1—3) Egerben.

Elöfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖRÖMI
1866-íífk utolsó évnegyed! folyamára.

Elöfizetési ára évnegyedre (okt—decz) 2 ft.
Kitünőbb szaktudósaink, s közöttök:'

Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy János, Greguss Ágost, Hegedüs Can-
did, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy János, Karvassy Ágoston,
Kantz Gvula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar, Suhayda János,
Szentkirályi Mór. Szenlczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovacz György,

Toth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közremüködése mellett
kiadja , „ szerkeszti

Heckenast Gusztáv, ' Okrites Hahn*.
S T A „Jogtudományi Közlöny"teljcsszámupéldányaival még

folyvást szolgálhatunk. "^6

Előfizetési föitételek:
Egész évre (jan.—decz.) 8 ft.
Félévre (júl. — decz.) 4 ft.

S^* Figyelmeztetnek egyszersmind mind azon tiszt, előfizetők, kik-
nek előfizetésük szeptember végével lejárnak, hogy a nyomandó példányok
mennyisége s a lapok folytonos küldhetése tekintetéből — előfizetéseiket
mielőbb megujitani sziveskedjenek.

H3T A pénzes levelek bármentes küldése kéretik. ° g ^
A „Jogtudományi Közlöny44 kiadó-hivatala

(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Helyiség-változtatás.

A Paclil János-féle zongoraterein,
1866 ik évi Szent-Mihály nap óta a t. cz. közönség nagyobb
kényelmére feldunasoron I-ső sz. alatti „Licinius"hoz czimzett

házban létezik

f ö 1 d s zi n tu!
az udvarban balra.

SW Nagy választék a legjobb szárny- sat. zongorákból, szilárd szol-
gálatot slegjutányosb árakat biztosit a40 év óta fenálló s jó hirnek
örvendő fentebbi czég. 1818 (3-4)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4 sz) megjelentek,
és minden könyvárusnál kaphatók:

Érdekes történelmi munkák:

ORSZAG TÖRTENETE
tekintettel

MIVELÖDÉSÉRE.
irta Szilágyi Sándor.

(Báthori István és Bethlen Gábor fejedelmek arczhépeivel).
Két kötet. 8-rét (XV és 464; VIlI és 511 kp füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.

Magyarország történelme után kétségtelenül Erdélyországé bir reánk legnagyobb
érdekkel, mert Erdély Magyarországnak testvérhazája, s talán nemsokára egy honná
fognak egyesülni.

Szerző e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az aka-
démiáéból, a.% erdélyi muzeum-egyletiből, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
adatot deritett ki: különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pon-
tos forditása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly hiven éskimeritőleg fejtette
ki, mint azt senki más előtte nem volt képes tenni. Ezenkivül szerző igen sikerültén
tudta párositani a történetíró komoly irályát a regényíró érdekes modorával, s igy azt
hiszszük, hogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség eiőtt.

Salamon Ferencz. Az elsö Zrinyiék. Czimképes kiadás. 8-rét (XVI és
659 lap) boritékba füzve 3 ft. DÍSÍ kötésben 4 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás korában. Nagy 8-rét
(431 lap) boritékba füzve 2 ft. 80 kr.

Magyar történelmi emlékek. Kiadja Szalay László. Nagy 8-rét.
I. Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. (541 lap) füzve 4ft. 20 kr.

II. III. Gróf Bethlen Miklós Önéletírása. Két kötet. (556; 434 lap) füzve
8 ft. 40 kr.

IV. V. Gróf Károlyi Sándor önéleUrása és naplójegyzetei. Palay Jánosnak a
szatmári békességről irt munkája. Két kötet. (XXIV és 390; 506 lap)
füzve 8 ft. 40 kr.

z. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.
. Fésüs György. Cziuiképes kiadás. 8-rét (489 lap) füzve 2 ft. Dísz-

Guizot Ferencz
Forditotta dr,
kötésben

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Forditötta^ZWcos
István. Czimképes kiadás 8-rét (423 lap) füzve 2 ft. Díszkótésben 3 ft.

Sft.

Weber G., dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a mivelteégre,
irodalomra és vallásra. A tizedik bővített kiadás után magyaritva.

I. kötet: Az óvilág története. (IV, 502 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
II. kötet: A népvándorlás és az egyistenhivés meealaDHása. A középkor.

(400 lap) füzve " F 2 ft. 40 kr.
III. kötet: Az ujkor története a franczia forradalomig. (3^9'aP) f ü z v e 2 f t -
IV. (utolsó) kötet) : Sajtó alatt.

Nádor-emlék. József cs. k. főherczeg M a g y a r o r s z á g felszazados n á -
dorának élete. Irta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életé-
ből. Irta Garay János. 4-rét (VIII és 196 lap). Aranyozott díszkotesben 6 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1 7 4 4 (2—6)



IU
! ( •

514

Lótulajdonosok különös figyelmébe ajánltatik
* az

(ezelött Ottenreiter)

CSÚZ-ELLENES ÍRJA
lovak számára.

Használat előtt. (LINIMENTÜM AMI-RHEUMATICUM EQUI.) Használat után.

Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-
matikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbe'naságnál vagy a meghütés által előidézett
bárminő csúzos feszesség esmerevedettség ellen, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal-
mazandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ir nem<mk magán bizo-
Eonyitvanyok által hanem a pesi! m. k. állatgyógyintézet által megvizsgáltatott 8 valóban gyógyerejfinek tapasztaltatott
*!\lé-f% b i z o n y | t v » n y «'««• megerősittetett. - Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szőr színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is szen ir nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.

i U k »P h a t o > aluhrt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
* i ht. - 6 g y k o r s 6 n a k 2 f t ö 0 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 80 kr. Megrendelések esak az ir
s elmalházási értéknek posta-díjmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a ki* korsó 8 ft.,
a nagy 6 ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,
P e s t e n , kis hid-utcza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó

posta megjegyzése kéretik. i8s4 (1-3)

Közgyülés.
A pesti hazai első takarékpénztár igaz-

gató választmánya által mai napra szabály,
szerüleg egybehivott rendkivüli közgyülés
— miután a részvényes urak az alapszabá-
lyok I-ső fejezete 4-ik szakaszában megha-
tározott számmal nem voltak jelen — meg
nem tartathatván, a felhívott 4-ik szakasz
értelmében ujabban f. október hó 24-ik
napja délutáni 3 órájára ezennel tisztelettel
azon megjegyzéssel hivatnak meg, misze-
rint ekkor a jelenlevők tekintet nélkül azok
számára, érvényesen határozandnak.

T á r g y a i l eendnek:
1- ör. Az intézet telkének egészbeni beépí-

tése, és
2-or. Az intézet pénzkésiletének elhelye-

zése iránti javaslatai a választmánynak.
KeltPesten, 1866. évi október hó 10-én.

Hajós József a. k.
1820 (3—3) igazgató.

Rákóczi János s. k.
titkár.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Hlakulatur)

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

STROBL ES BARIS
gazdasági gépgyára Pesten, Ferenczváros 2 nyulutcza2-ik sz. a

» ajánlja

SZECSKAVÁGOGÉPEIT,
melyek a tekintetes ítélőbiróság jelentése szerint Pesten 1865-ik évi októberben tartott
•erseny-ki«lli(át.ban a köztelken a legkitünőbb és legczéiszerübbeknek ismer
tettek el, az őszi és téli idényre széna, szalma és kukorictaszar megvagdalására

nem kevésbbé a fönnebbi gyárban készitett

répavágó és kiikoriczn-iuorzsoló gépeit,
továbbá ujon javított

ekéit és hirneves szelelő- és tisztité-rostáit.
A raktár létezik: KANITZ ADOLF és MÓR uraknál Pesten, ör

szágut 48. sz., Nagyváradon barátokutcza 4. ez. a. 1683 (2—2)

Fel nem lobbanó

PETKOLEUM,
nagyban és kisebb mennyiség-1
beni eladásra folyvást készen

található

KORTSÁR J.l
bádogos-mesternél

PESTEN,
Fereneziek-tere I-ső sz. alatt,

készít egyszersmint Rzagatlan házi- és szoba urszékekft, darabját 15 fttól
50 ftjg a legujabb fo;ma e s czélszerü szerkezet szerint — még pedig azon kikötés-
sel, ba cieljoinak meg nem felelnének, — azokat visszaveszi; készit továbbá

mindennemü

épaiet-iiiankálatokat,
u. m.: ház-ffdélzetekct csatornákat, könyököket.padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vörösrézből, - arnyékszékcsöket ólomból, itthelyt s a vidékre!

kijavításokat, és igéri a legméltányosabb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szives látogatását kikéri. 1817 (3 6)

az atyák és anyákhoz, tanitók, nevelők s minden hitfelekezetü
lelkészekhez.

Az alulirt könyvkiadó-hivatal mult évi juliushó végével
egy uj, rendkivüli olcsó s czélszerüen elrendezett folyóiratot

inditott meg az ifjuság számára e czim alatt:

MAGYAR GYERMEKBARÁT.
UJ havi folyóirat

8—14 éves minden felekezetű magyar fiuk és leányok számára.

Minthogy a „Magyar Gyermekbarát" első évi előfizetési ideje e folyrt évi junius
végével már letelvén, — tisztelettel kéretnek az illetők, hogy öveik számára az előfize-
tést megujitani sziveskedjenek.

Egy egész évi folyamnak vagyis 12 füzetnek az előfizetési
ára (1866. juliushótól kezdve 1867. junius végeig) csak 58 forint.

A „Magyar Gyermekbarát" első évi teljes számaival még folyvást
szolgálhatunk. Előfizetési ára szinte csak 2 forint, mely bérmentesítve
küldetik meg.

fi*T" Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.—
A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

Heckenast Gusztáv,
a „Magyar Gyermekbarát" kiadó-tulajdonosa.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

A ROB-LAFPECTEÜR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyvárusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laflectenr, melynek hathatósága csaknem évszázad óta el van ismerve —
vértisztitó növényi szörp, mert könnyen emészthető és Ízlésre nézve igen kellemes.
Ezen Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a megrongált nedvek és vér által előidé-
zett bajok gyógyítására, minden ország legelső orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérból készült hashajtó szörpöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze
fölülmulja, s egyszersmind helyettesíti a halmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor valódi, ha ezen aláírással van ellátva:
,Girandean de St. Gervais." Alaposan és rövid idő alatt minden egyéb merkuriálig

anyagok használata nélkül gyógyit ujabb és elévült ragályos nyavalyákat.
Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnál a király-utezában

sz. BliDAIV: Bakats L. V. udvari gyógyszertárában. TEMESVÁROTT: Pe-
clier J. E.

I P F " A központi raktár létezik Párisban, dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél
rue Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás tétetik. Minden előforduló esetekben a'
szalag elkérendő, njelylyel a dugasz boritva van , és melyen az aláírás: Girandeau St.
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Gervais találtatik. 1729 (9—12)

Valód! Souctiong és Pecco-vírág:-

T H E Á K A T,
valamint legkitünőbb minőségü

rhum, cognac és valódi
franczia sósborszeszt l822(2-io)

(Franzbranntwein)
isztelettel ajánl HOLLÓSY GYULA

Pesten, Dorottya-utcza Wnnnudvar.

PIRN1TZER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-űzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

fno-laltozik: mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsiejrv föl.foglalkozik:
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek földtehermentesitési és elsőbbségi

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

2. Maeyar 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
6. Lejfof'szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával. . . , , .
«. 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,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az elsö
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-

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

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyítet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
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.
6 n n 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. 50ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.
9 n „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 t | M 1 4 % gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.

10 „ „ 1 1864-ki 100 ftos, Pálffy-, Waldstein-, Windischgratz-,Keglevích-sj.
ll '/, „ „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1* „ „ 1 hitel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
15 „ „ 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18 „ „ 1 4°/o 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-, Waldstein-, Keglevich-s.
%% n n 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
X4 „ „ 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
10 M „ 6% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

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

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik AB
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon elónynyel 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 „ Vi évi „
C. 10 1864. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti „
D. 10 1864. 60 „ „ 2 ft. 50 kr. hav. „
E. 10 1864. 100 „ „ 7 ft. 25 kr. Vi évi „
F. 10 1864. 50 „ „ 3 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 tizedrésare,

3 az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok:

H. 4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.
I. 3 ft. 50 „ 20 havi részletfizetéssel.

Itten 20 személy játszik s mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
tartalma alatt

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

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

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

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

D V Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket Illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé-
lésköd és re gyors kivitel biztosittatik.

~~ IfiÉRVÉIVYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

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

C f̂3" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (60 —52)

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagykereszt-uteza 3-dik szám alatt

PESTEN,
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.

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

áron. 1788 (3—4)
Régiségek és természetiek

irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

letben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

A fakalap v. a régibb szerkezetű korona.

Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas
kormány által szabadalmazott öntött-vaskalappal ellátott
harangok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz

kalapjuk fordítható,
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 surlódásment persely által, mely igen könnyen for-
dul a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony
szilárdságát sem rongálja, mert könnyü forgása síltal a harang-

lábat legkevésbé sem ingatja meg. Az íly módon felszerelt harangot tökéletesen kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitó-
lul,Vigy teljes hangját és erejét én el; minden zavart hang és az oly ijesztő kongas pedig, mely tökéletesen kî nom Wditható

i öreg harangok is ̂ egválto'z'uthatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

T i t k o s 1773 (8—12)

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

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

délután 1—4 éráig.
gHp- Dijazoít levelekre azonnal

válaszolta'tik,» kívánatra a gyógy-
szerek is tnegkűldetnek.
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ÁRJEGYZÉKE
azon

LEGUJABB IAGYAB KÖNYVEKNEK,
melyek

kiadó-hivatalábao Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Szilágyi Sándor. Erdély ország története, tekintettel mü.
velődésére. Czimképes kiadás. Két kötet: (XV és 462; VIII és 511 lap), fűzve
4 ft. Diszkötésben 6 ft.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története
I. Károly haláláig. Forditotta dr. Fésüs György. Czimképes kiadás. (489 lap),
füzve 2 ft. Díszkötésben 8 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaságunk s a vámpolitika
folytonos tekintettel törvényhozási föladatainkra és társadalmi teendőinkre az
anyagi érdekek terén (a m. tud. akadémia által 1000 ft. díjjal koszorúzott
pályamunka. Nagy 8-rét. (VII és 678 lap) 4 ft. 60 kr.

Mohi Róbert. Az államtudományok encyclopae-
diája. Forditotta Löw Tóbiás. Nagy 8-rét (496 lap), fűzve 4 ft.

Horváth Mihály. Nádor-emlék. József cs. kir. fö-
herczeg Magyarország Télszázados nádorának élete. Pályaképek főherczeg
József nádor életéből. Irta Garay János. (József nádor arczképével), (4-rét
(VIII és 196 lap). Díszesen kötve 6 ft.

Széchenyi István, gróf. Pesti por és sár.
budapesti lánczhid, s a helytartósági közlekedési osztály genesise. Nagy 8-rét
(264 lap), fűzve 2 ft.

Cassius. Magyarország fővárosa. tíff."1'
Rajka Teréz. Költemények. (i2-rét,xés2ooiaP),füzveift. 20kr.

A n d r á s A Jfnlmflv r»«nlárl E r k ö l c s i é s tudományos olvas-
i l l I U I a ö . J\ I l d i l l l d y L » a I d U . mány növendékek és nemnóven-

dékek számára. Második olcsóbb kiadás. (XVI és 572 lap, 8-rét), 9 színezett nö-
vényrajzzal. Képes borítékba kötve 2 ft. 40 kr.

Warga János. A bölcsészettan történetének alap-
vonalai. Második javitolt kiadás. Nagy 8-rét (VIIés264 lap), fűzve lft. 80kr.

Kis nemzeti muzeum:
1. Magyar dalnok. A legszebb dalok, románozok, balladák s egyéb sza-

valásra alkalmas költemények gyüjteménye. (VIII és 376 lap,
16-rét), füzve 50 kr.

2. és 8. Kisfaludy Károly válogatott mnnkái két kötetben. I. Versek és elbe-
szélések. lI. Szinmüvek. (818, 382 lap, 16-rét), füzve 1 ft.

4. Regegyöngyök. Jósika Miklós legszebb beszélyei a magyar nép és ifju-
ság számára. Egy kötetben. (VIlI és 342 lap, 16-rét), fűzve 50 kr.

Rallagi Mór. A magyar nyelv teljes szótára, mely-
ben az egyes szók különböző értelmeinek körülírás általi szabatos meghatározásán
kivül különös figyelem van forditva azoknak szdjáiásos, közmondási, irodalmi
sat. használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli műszókra is. Nélkülöz-
hetetlen segédkönyv minden rangu és rendű magyar ember számára. Meg-
jelenik körülbelül 12 hatives füzetben. Füzetenkint 60 kr.

Eddig megjelent 3 füzet.

Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei.
Pulay Jánosnak a Szathmári békességről irt munkája. Kiadta Szalay László. Két
kötet. Nagy 8-rét (XXIV, 390, 506 lap), füzve 8 ft. 40 kr.
(A „történelmi emlékek" IV. és V. kötete).

Dr. Weber György. A világtörténet tankönyve.
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra. Toldalékul : A német ég
magyar irodalom-történet vázlatban. A tizedik bővitett kiadás után. Ezen mü
24 ötives füzetben jelenend meg. Eddig megjelent 20 füzet. Nagy 8-rét. Egy-
egy füzet 40 kr.

Jósika Miklós. Emlékirat. Négy kötetben. Nyolczadrét. Borítékba
füzve 4 ft.

A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette & kiadta
Szini Károly. (200 dal és dallam.) (8-rét, 219 lap), füzve 1 ft. 20 kr. Vászonba
kötve 1 ft. 80 kr.

Vezércsillagok, vagyis velős mondatok és költöi
gondolatok honi és külföldi remekírók müveiből. 12rét (391 lap), fűzve 1 ft.
50 kr. Diszkölésben 2 ft. 40 kr.

100 mese képekkel. Franczia után Második teljes kiad is. (173 lap)
8-rét. Füzve 1 ft. 50 kr. Diszkötésbtn 2 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Vezércsillag az üdv elnyerésére.
Imakönyv a kath. nőnem használatára. Zsebkiadás. (394 lap). Finom bőrkötésben
2 ft. Franczia bőrbe kapocscsal 3 ft.

Jiál tYtnn Közhasznu magyarázó szótár a magyar irodalmi müvekben,
IVcUUlcUl. m a ( t í l l é s hivatalos iratokban hírlapokban és társalgási

nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Nagy 8-rét (VIII és 328 lap), füzve 1 ft. 80 kr.

Kőnek Sándor.

Jó kis fiuk és jó leányok szá-
mára. Közli mesélő bácsi.

(12-rét, 90 lap), 5 szinezott képpel. Képes borítékba kötve 80 kr.
Hoffmann Ferencz. 50 kis mese.

Hoffmann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese
jó kis fiuk és jó leányok számára. Közli mesélő bácsi. (12-rét, 115 lap) 5 szine-
zett képpel. Képes boritékbi kötve 80 kr.

Pol HVrlíilvi Iric ntavn
rai. u,rcieiyi KIS utazó

16-rét). Képes borítékba kötve

9—12 éves gyermekek számára.
Számos fametszvénynyel. (96 lap,

50 kr.

ry viimos.
a confirmatióhoz készülő protestáns
h a j a d o n o k s z á m á r a E g y a c ^ l m e t s z e t .

tel. (290 lap, 16-rét). Vászonkötésben, aranyszegélylyel 1 ft. 20 kr. Díszkötésben
kapocscsal 2 ft. 40 kr.

Salamon Ferencz. Az elsö Zrinyiék, A szigetvári hős
képével. 8-rét (XVI és 659 lap) füzve 3 ft. Diszkötésben

arcz-
4 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
koráb N ( 1 l )

gy
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba fűzve 2 ft. 80 kr.

Magyar politika. (Röpirat) Nagy 8-rét. Ára 40k r.

(XIV és 670 lap), füzve

Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar ko-
rona országainak statistikai kézikönyve. Nagy 8-rét

őft.
huszonhat nagy földképen egész földünk egyes

) részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai
szerint. Hunfalvy János felügyelete alatt kiadva. 12 ft.

Magyar kézi-atlasz,
Nólkiilözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ara egy kötetnek 1 ft. Öt kötetbe vászonba kötve 12 ft.

Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár.
A legjobb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővitett és javított
kiadás. Két kötet. 1865. Ára fűzve 3 ft. 20 kr. Franczia kötésben 4 ft.

I. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et specialement d'aprés le dictionaira francais de Mólé. (27ív, nyolezadrét.)
Füzve i ft. 60 kr.

II. kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (33 iv,8r.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hivatalos felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye. —
Első folyam. 1861—1863. Második ujonnan átvizsgált kiadás. Nagy 8-rét.
(227 lap.) Borítékba füzve 2 ft.
Második folyam. (1864.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (255 lap), fűzve

2 ft. 30 kr.
Harmadik folyam. (1865.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (VIII és
128 lap). Borítékba fűzve 1 ft. 20 kr.
Negyedik folyam. (1866.) Első füzet. (Jan.—jún. I—XVIII. sz.), füzve 60 kr.

Külön függelék az ideiglenes törvénykezési sza-
bályokhoz. Ideiglenes sajtó-rendszabályok. (Tartalom: 1865. junius 8-ki k.
kir, leirat. — Birósági utasitás. — 1852-ki sajtórendtartás.) Nagy 8-rét 40 kr.

I f i l l Öli fiÍO"O*pIíS!r A z 1852-ki deczember hó 12. és20, ugy 1864-ki február hó
IVU1U1I l u ^ g c i C H . 29-én kibocsátott bélyeg-és illeték-szabályok. Az ösz-

szes pót-rendeletekkel kiegészítve és felvilágosító jegyzetekkel kisérve. Nagy
8-rét (IV és 107 lap), fűzve 1 ft.

pontosan posta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 í'tot tesz, béroivnteaea. Az illető Összeg
v agy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Kimeritő árjegyzékek i n g y e n ! „ - , ~ . , , ,. - , . , , , . ,
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. •- Nyomatott saját nyomdájában Peüten, 1866 (egyetem-uteza 4 ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.43-ik szám.

Pest, oktober 28-án 1866.

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

' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai 1'jdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10krb»;
háromsíori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és AHoiiában: Haasengtein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Scitovszky Keresztély János,
Magyarország herezeg-primása. (1785—1866.)

Scitovszky János herczeg-primás arcz-
képét és életrajzát egyik régibb évfolya-
munkban vették olvasóink; bekövetkezett
halála azonban most ismét azon kötelességet
rója reánk, hogy hosszu életpályája emléke-
zetét fölelevenitsük.

Scitovszky János 1785. évi november
1-sö napján született Abaujmegye egyik kis
helységében, Bélán, hol atyja iskolamester
volt, s az első oktatást édes atyjától nyerte.
Az atyai oktatás által nyert ismereteivel a
jolsvai gymnáziumba
vétetett föl, melyet di-
cséretesen kitanulván,
Rozsnyón fejezte be
iskolai pályáját.

Rozsnyó átalában
véve nevezetes szere-
pet játszik Scitovszky
életében. Ott végezte
iskolai pályáját, ott vé-
tetett be az egyház-
megye papnöveldéjébe
1804-ben, ott szentel-
tetett föl 1809-ben
pappá, s tüstént kine- -̂"
veztetett a rozsnyói
püspöki lyceumba a
bölcsészet és mathesis
tanárául; mint rozs-
nyói tanár tett a pesti
egyetemnél 1813-ban
theol, tudori szigorla-
tot s két év mulva a
theologiai tanszéken
foglalt helyet. 1824-
ben a rozsnyói kápta-
lan kanonokává, három
év mulva pedig (1827-
ben) rozsnyói megvés
püspökké neveztetett
ki. A történelmi igaz-
ság érdekében meg kell
itt jegyeznünk, hogy a
fiatal rozsnyói püspök
oly buzgalmat fejtett
ki főpásztori körében
az akkori időben mind

országgyüléseken,

zassági ügyben, hogy azon vármegyékben,
melyekre a rozsnyói püspöki megye kiter-
jed, a zöld asztal körül kevés népszerü-
sége volt.

1838-ban a szerényebb jövedelmü rozs-
nyói püspökségből a megürült pécsi püs-
pökségbe tétetett át, s ott élte át az 1848.
és 1849-iki mozgalmas időt. 1849-iki junius
21-kén az esztergami érsekséget, mely az
ország herczegprimás! főméltóságával van
összekapcsolva, foglalta el Ferencz Jozsef

az
mind főkép a megye-
termekben oly nagy
zajt [okozott vegyeshá- SC1TOVSZKY K. JÁNOS, MAGYARORSZÁG HERCZEG-PRIMÁSA.

császár Ő Felsége kegyéből, ki iránt holtig
hálás hüséggel viseltetett.

Mint esztergomi érsek és Magyarország
prímása 1853-ban tiszteltetett meg a bibor-
noki kalappal Rómából.

Scitovszky több tekintetben nevezetes
helyet töltött be Magyarország prímásai
között, mind egyénisége, mind azon évek
politikai rendkivülisége tekintetében, me-
lyek alatt primáskodott. A mi egyéniségét
illeti, kétségkivül ritka képességeknek és

nem mindennapi sze-
rencsének tulajdonit-
ható, hogy a szerény
abaujmegyei kántor-
nak és iskolamester-
nek fia saját szorgalma
s ügyes alkalmazko-
dása által a papi hi-
vatalok fokozatain vé-
gig menve, Magyar-
ország legmagasabb
egyházi méltóságára
jutott fel. Primásko-
dása korszakának po-
litikai oldalát fejte-
getni — a történelem
feladata.

Érdemei közé soro-
landó, hogy az eszter-
gomi bazilika kiépíté-
sén oly buzgalommal
munkálkodott, misze-
rint az ő idejében két
millió forintnál több
fordittatott a nagy-
szerü templomra, mely-
nek építését Rudnay
primás kezdte meg, és
Kopácsy folytatta. To-
vábbá érdemeinek ma-
radandó hirdetői lesz-
nek azon népiskolák,
melyek az ő bőkezűsé-
gének köszönik létezé-
süket, valamint szám-
talan ügyefogyott is
sokáig meg fog emlé-
kezni azon kegyes ado-
mányokra , a mikben
az adakozó jószívűsé-
géről ismeretes boldo-


