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HÁZTARTÁSI ES KONYHASZEREK, FŐRAKTÁR PESTEN,
F o r s t i n g e r Albert 31.-nel, Dorottya-utcza Wurmház.

Ugyanott Alpacca-ezíist raktár. 1274(6-6)

Folyvást elfogadtatik az előfizetés
a

REGÉLŐ
czimü, nagy, értékes mümellékletekkel

J&2* f. évi márczius óta < =23S
megjelenő regény-folyóiratra.

Midőn ezennel az előfizetés megújítására szólítjuk föl folyóiratunk eddigi előfize-
tőit, ezt azon kecsegtető reménynyel teszszük, hogy már eddig is kivívtuk olvasóink
teljes megelégedését. Lapunk czélja: egy terjedelmes olvasótár, s egy válogatott kép-
gyűjtemény megalapítása. Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkívüli
bőségét fogja nyújtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ.
Minden év őszén előfizetőink minden esetre egy nagy értékű képet kapnak.

CSATIIY LAJOS es TÁRSA könyvkereskedésében Dcbreczenben, főpiacz'és
Csapó-utcza szegletén 7-ík szám, valamint más könyvkereskedésben is kapható :

r protestáns

EGYHÁZSZONOKLAT TÖRTÉNELME,
kútfők után dolgozva a magyar prot. hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő
munkáiból. Mutatványokkal s az egyházi beszédek birálataival, a reformatiótól

a mai időig.
Irta TÓTH MIHÁLY,

a debreczeni ref. főiskolában gyak. lelkésze és ker. erkölcstan ny. r. tanára.
I-ső kötet: a reformatiótól a XVlI-ik század végéig. Ára 1 ft.

E munka mint a magyar egyházirodalomban valóságos hézagot pótló mono-
graphia, minden irodalombarát figyelmébe annyival inkább ajánltatik: mivel a má-
sodik füzet rövid időn elhagyandja a sajtót. 1851 (1—3)

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k :
a „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén

és 30-kán, jelenik meg.
Mindegyik szám 4 legnagyobb alakú ivből, 8-rétben, 2 hasábos lapokon, és azonkivül

borítékból álland.
Előfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

Márcziustól kezdve Dcczembcr végéig (tiz hónap) 5 ft.
Jú l ius l-jétől kezdve Deczeuiber végéig (hat hónap) 3 ft,

9 V * Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a „Hegélő" kiadó hivatalához
(Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt) intézni.

i/tf A kép-mümellékletet (mely már készen van), minden előfizetőnk,
ki júliustól deczemberig előfizet, megkapja.

A „Regélíí" kiadó-hivatala.
A „Regélö"-ből eddig I—XIII. fűzet jelent meg.

DOBLER JÓZSEF A.
váczi-ntcza 5. sz. a,, a „naphoz"

czimzett rövidáruk- és szalag-kereskedésében minden a divat
körébe vágó megrendelések postai utánvétel mellett elfogadtatnak.

Ugyanott kaphatók nemzeti zászlók nagyobb készletben^
s megrendelésre és utánvétel mellett különféle nagyságban ké-
szíttetnek következő árakban:

1 röf hoszaságú a rúddal együtt 2 ft. 80 kr.
2 „ „ „ „ 3 ft. 80 kr.
3 „ „ „ „ 5 ft. 25 kr.
4 „ „ „ „ 6 ft. 75 kr.
5 ., „ „ „ 8 ft. 50 kr.
6 „ „ „ „ 10 ft. 50 kr.
7 „ „ „ „ 13 ft.
8 „ „ „ „ 1 5 ft.

10 „ „ „ „ 20 ft.

u r

v r

— kr.
1382 (5-6)

Nemzeti virágok,
bársony s a legfinomabb szövetből, nem-
különben tollakkal vegyitve, továbbá divat-
disz-tollak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legkieebb rendelékek is a főnt-
nevezett tárgyakból a legkielégitőbben 8
gyorsan megküldetnek. 1347(1—3)

9 1 E L C I I E R A N T A L
toll- s virág-gyáros által Bécsben, IVeuban,

Bnrggasse 6-dik sz. a.

takarópapiros
(Makulatiis*)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.

STEIN JÁNOSNÁL Kolozsvárit
! megjelent, s általa minden könyvkereskedésben kapható, nevezetesen G r i l l
j K á r o 1 y (ezelőtt Geibel A.) könyvkereskedésében Pesten, Kristóftér 4. szám.
Haller K. Az átalános polgári törvénykönyv, mint ez jelenleg Erdélyben érvényes;

minden a legújabb időig megjelent és még hatályban levő utólagos rendeletek-
kel felvilágosító és utasító jegyzetekkel ellátva. Ara 7 ft. 20 kr.

Brassai Sámuel. Ingyen tanító franczia nyelvmester. A franezia nyelvet szintoly
könnyen, mint alaposan megtanulni kivánó magyar ifjaknak ajánlja B. S.
I. rész. Az alap- és bővitett egyszerű mondat. Ára 1 ft. 60 kr.

Mihályi K. Származtató philosophia tanfolyama. Tanuló növendékeknek kézi-
könyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden művelt magyar embernek
érthető olvasmányul. I. kötet. Ára 1 ft. 40 kr.

Mihályi K. Erkölcsi rajzok az emberi természetből. Egy sor egyházi beszéd. I. kö-
tet. Ára 1 ft. 80 kr.

Péterfl S. Temetési szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Ára 1 ft. 6 kr.

Péterfl S. Egyházi szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Uj folyam, 1—2-ik füzet. Ára egynek 1 ft.

Péterfi S. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek. 3 füzet. 1-ső füzet: Január
első napjától május első vasárnapjáig. Második javitott és bővitett kiadás. Ára
1 ft. 20 kr. — 2-dik füzet: Május első vasárnapjától szeptember első vasárnap-
jáig. Ára 1 ft. 20 kr. — 3-dik füzet: Szeptember első vasárnapjától deczember
átolsó vasárnapjáig. Ára 1 ft

Szabó J. Erdélyi katholikus hitszónok, vagyis egyházi beszédek gyűjteménye.
Szerkeszti és kiadja Weszely K. Ára 2 ft. 20 kr.

Láme FI. Hajdankor történetei növendék ifjaknak. Prancziából fordította Szi-
lágyi S. t kiadás. Ára 70 kr.

Mühlbaeh L. Tartaroff herczegnő vagy a czárnő leánya. Fordította B . . . 2 kötet.
Ára 2 ft.

Oettinser- Szerelmi pikantériák a franezia udvari életéből. Közli Balázs P. Ára
1 ft. 20 kr.

Gáspár J. és Kovácsi A. Népiskolai olvasókönyv, 2 kötet. 1-ső kötet: Az alsóbb
osztályok számára. Ára 30 kr. — 2-ik kötet: A felsőbb osztályok számára.
Ára 30 kr. 1830 (3-3)

Családok,
kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hatható*
házi óvszert, kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi

Laíritz-féle erdeigyapot gyárt-
mányok és készítményekből

egy jólrendezett raktárt tartok.Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. ez. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő fel-
világosítással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. ez. közönség szives figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (4—6)

§IGBIlJIVü J.,
városház-uteza 1-ső sz. a. Pesten, a „zöld

koszorúhoz."

Ajánlkozás.
Egy a magyaróvári gazdasági intézetet

kitűnő sikerrel végzett egyén, ki ha kiván-
tatnék, néhány ezer forintnyi biztosítékot is
nyújthat — magyarul, németül, tótul és
oláhul beszél, ajánlkozik gazdatisztul.
Közelebbi felvilágosítással szolgál a kertész'
gazda ügynöksége, Józseftér 14. szám.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gu«táv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Vjság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél érre 3 ft.

IPV* Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-t61 kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, V8gy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»-
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csík 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. - M..Frankfurtban'
Oltó MolHen és Jaeger könyvkereskedése; Béeoben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a k«rtészgazd«szati Ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Pest városának 1848, 1861 s 1865 évi
polgármestere! ügy hiszszük, elég bizony-
ságul szolgál e czim s e három évszám arra,
hogy a magyar főváros egyik legismertebb
s legnépszerűbb emberének nevét mondtuk
ki. Ez ismét elég ok arra, hogy olvasóink e
férfiú múltjával közelebbről megismerkedni
óhajtsanak.

RottenbillerLipót a legválságosabb idők-
ben megmutatta, hogy Pest városának hü
fia, s hogy polgártársainak iránta több izben
kitüntetöleg nyilatkozott bizalmára érde-
mes. Hivataloskodásának ismételt szakaiban
nemcsak szakismereteinek, ha-
nem jellemszilárdságának is
eléggé tudvalevő bizonyságait
adta. Egyike ö azoknak, kiknek
elég bő alkalmuk nyilt, Pest
város községi ügyeivel s min-
den^ egyéb külső és belső viszo-
nyaival jókor megismerkedni.
Családja régóta ismeretes, teli- 1
vér pesti polgári család. Atyja ;
Rottenbiller Fülöp pesti halász-
mester és választó-polgár volt,
kinek Lipót fia 1806. évi nov.
11-én született. Ez utóbbi Pes-
ten, Kalocsán s Korponán vé-
gezte gymnáziális tanulmányait.
Kalocsára azért küldte atyja,
hogy magyarul, Korponára, hogy
tótul tanuljon meg, — akkor-
még ugy állott a világ, hogy a
magyar szót a gyerm k Pesten
alig tanulhatta meg, most pe-
dig agy áll, hogy még a tót
szóért sem kell az embernek
Korponára küldeni gyermekét.
Lipót tanárai, látván a gyer-
mek élénk szellemi tehetségeit,
azt tanácsolták atyjának, hogy
fiát tudományos pályára adja.
S igy történt, hogy az utóbbi
1821-ben a pesti egyetemen a
bölcsészeti tanfolyamba lépett,
s a jogászi elmélet s gyakorlat
bevégezte után 1829-ben már
ügyvédi diplomája is volt. Ekkor mindjárt
Pest város szolgálatába lépett.

1834-ben nőül vette Almay (Wurm)
Klára asszonyt, testvérbátyja, Rottenbil-
ler József cs. k. főhadnagy özvegyét. E
házasságot leginkább azért emiitjük, mert

R o t t e n b i l l e r L i p ó t .
egy tragikai eseménynyel van összekötte-
tésben.

1831-ben ugyanis , midőn a kholera
dühöngött Pesten, több izben fenyegető
néplázongás tört ki, s a felzúdult nép-
tömeg lecsillapítására egyszer katonaság is
küldetvén ki a vámsorompókhoz, a vissza-
térő csapatokat a város utczáin a népség
állítólag kövek dobálásával fogadta. Erre a
katonaság parancsnoka a tömeg közé löve-
tett; a vak töltés közé azonban egy golyó
is vetődött, s ez véletlenül épen a szénaté-
ren levő Rottenbiller-ház előtt békés néző-

R O T T E N B I L L E R L I P Ó T.

kint álldogáló Rottenbiller Józsefet halálo-
san találta.

Rottenbiller Lipót a legalsó fokon kezdte
szolgálatát Pest városánál. 1826-ban mint
irodai gyakornok eskettetett fel, 1829-ben
napi dijnoknak lön kinevezve, s csak

1836-ban lett az árvapénztár ellenőri tiszt-
viselője. A szomorú emlékű 1838-diki árviz
nem egy erélyes és tevékeny tisztviselőre
vonta a közfigyelmet; rendkívüli időkben
jelentkeznek a rendkívüli tehetségek is.
Ugyanazon év decz. 1-én lett Rottenbiller
az árviz következtében engedélyezett 2%
városi kölcsön ideiglenes számvivője, s e
hivatalától választatott végre 1843. június
30-án Pestváros alpolgármesteri hivatalába.

Körülbelül ezen időszakban vette kezde-
tét Pest nagyvárosias emelkedése. Huma-
nitárius, közegészségi, közbiztossági és rend-

őri intézkedések ekkor kezdtek
nagyobb mérvekben az ország
fővárosában feltünedezni, s ezek
körül kétségtelenül nagy ér-
deme volt Rottenbiller Lipót-
nak.

Alpolgármesteri állásában
működött egész 1848. június
13-áig;az e napon történt emlé-
kezetes tisztujitás alkalmával
polgártársainak osztatlan bizal-
ma a főváros főpolgármesteri
diszes hivatalára hivta meg.

Ama történelmileg neveze-
tes évben súlyos teherként ne-
hezedett vállaira e hivatal. Egy
részről eleget kellett tennie a
különböző főkormányszékek ko-
moly rendeleteinek, más részről
a forrongó politikai pártok kü-
lönböző igényeit sem igcorál-
hatta. Ekkor kellett ügyességé-
nek, bátorságának s tapintatos
eljárásáuak egész erejét kifej-
tenie, hogy a vezetése alatti vá-
rosi közügyek csorbulást ne
szenvedjenek, a hivatalos gépe-
zet pontosan teljesítse feladatát
s^a rend és béke fentartassék.
Fáradhatlanul kellett dolgoznia
minden irányban, s valóban ugy
látszott, mintha a folytonos
munka még inkább edzené lan-
kadni nem tudó erejét.

A „nagy napok" alatt tanúsított erélyes
munkássága azonban csak mintegy hét hó-
napig tartott, mert a bekövetkezett szomorú
politikai változás beálltakor, Rottenbiller
hivatalából azonnal elmozdittatott. A tevé-
keny és népszerű férfiú akkor Pest melletti

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitűnőbb eu-
rópai tanárok utasításai szerint gyó-
gyít. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számú Crrossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt 11 órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1350(1-6)

43-ik szám.

Pest, oktober 22-én 1865.
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kőbányai birtokára vonult vissza s a köz-
ügyektől távol, egy egész évtizedet töltött
ottani Tusculanumában egész 1861-ig, a
midőn, a beállott szabadabb viszonyok kö-
vetkeztében, Pest város választó-közönsége
ismét a főpolgármesteri állomásra hivta
meg. Tudjuk, hogy ez ujabb kitüntetés sem
volt tartós hatású, s már néhány hónap
lefolyása után kénytelen volt ismét a köz
ügyektől megválni s magányába vissza-
vonulni.

Néhány hét óta Kottenbiller Lipót, Ma-
gyarország tárnokmestere által meghivatva
s kinevezve, ismét, s ezúttal harmadizben,
Pestváros főpolgármesteri székében ül. A
közvélemény egyhangú helyesléssel fogadta
e kinevezést, s azt Pestváros jobb jövőjére
nézve egyik biztos zálogul tekinti. Remél-
jük, hogy ezúttal viszonyaink jobbra for-
dultában s állandóságában többé csalat-
kozni nem fogunk.

Lajos király szerelme.
Csöng a szablya, dong a pajzsok ezre.

Boszutól ég a magyar had. — Endre
Ifjú vére, hős királyi vére
Zuditá a gyilkosok fejére.
Féltve okkal szép hónát az ellen :
Vért lihegve küzd. A kopja recsen,
Kürtszó s harczi dal vegyül a jajba
— S mint egy hárfahang a zivatarba
Édesen ha elsimul, akképen
Zsong egy érzés a király szivében . . .
Yisszaeszmél anyja udvarára,
Ös Budán a barna bánleányra;
Harczi tűzbe vész a sziv, az elme,
Ámde áttör e tűzön szerelme.

Győztesen pihen meg a magyar had.
Száll a földre már az esti harmat,
Hold világit a vitézi népre,
Hold mosolyg a szép olasz vidékre.
Diadaltól ittasan pihen le
A király is; fendobogva keble
Végig néz a bűvös esti képen . . .
S ám szerelme újra kél szivében!
S a magasztalt hőssel édes álma
Visszaszáll az elhagyott hazába.
Harczi kedv és diadalmi ének
Jól esik, de nem elég szivének . . .

Gazdag Nápoly czifra büszke népe
Messze földre jő Lajos elébe.
Bibor és arany királyi éket
Nyújt feléje, önként hajtva térdet.
Várja fénynyel, koszorúkat szórva,
Hősi hirén lelkesedve Róma.
Délczeg ménen ülve szittya módra,
Nézi ő, és büszke hogy ne volna!
Élin ily szép, ily dicső hadaknak,
Hőse és királya a magfarnak!
Végig néz a lelkesítő képen . . .
Ám szerelme most is ég szivében . . .
S a magasztalt hőssel éber álma
Visszaszáll az elhagyott hazába.
Harczi kedv és diadalmi ének
Jól esik, de nem elég szivének.

Visszajött a hős király hónába.
Ellensége földig Ion alázva; —
Mennyire a déli napsugár hat,
Koronája fénye is kiárad;
S népe boldog; kell-e még több ennél?
— „Hozzám méltó Erzsim! mért ne lennél,
Hű szolgámnak, bosnyák bánnak lánya!?" —
így mereng a nagy király magába' . . .
Dús királyi hölgyek égnek érte, —
Ám van-e, van-e mi többet érne
Mint a szív igaz szerelme, lángja? —
— Es királyné lön a bán leánya.

Bolgár Emil.

ATliurzó nádorok kora (1009-1626).
(Történeti rajz.)

(Folytatás..

Mielőtt az 1617-ben decz. havára Pozsony-
ba összehivott országgyűlés összeült volna,
Bethlen Gábor fejedelem hadával Tasnád alá
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szállt, a sok alattomos fondorkodásnak gátot
vetni. A szabadság kis, de hős hazájában, a
merre vonult, hosánna-kiáltás zengett előtte
s utána. Ezzel leírhatatlan zavar vette kez-
detét az ellenvéleményüek táborában, hol a
vezetők, mint vizbenhaló, fühöz-fához kap-
kodtak. Különösen ingott a föld Homonnai
György, Eszterházi Miklós, Kendi István
stb. lábai alatt, szemeik előtt látván futni,
száműzetni Kányái András kallói, és Dóczi
András szatmári várkapitányokat! — Ezek
ellenében Homonnai György nagyban kezdé
fogadni a gyalog hadakat Magyarországon,
Klezel bibornok pedig Bécsben; a bécsi és
zsitvatoroki béke pontjait, nyilt ellenszegü-
lése jeléül, nyilvánosan megégetteté.

Ily viszonyok közt az 16'7-ben összehítt
országgyűlés meg nem tartathatván, áttéte-
tett 1618-ra, ugyancsak Pozsonyba, hol II.
Ferdinánd, az ország törvényei értelme sze-
rint, biztositó-levelet adván a rendektől eléje
adott föltételekre, királylyá választatott
május 15-kén; utána pedig Forgách Zsig-
mond tette le a nádori esküt. A milyen
nagyszerű és pompás volt a koronázás, épen
oly szomorúak valának a kilátások. A csenek
elmellözése által megsértett király, azon el-
válhatatlan gondolatától vezéreltetve, misze-
rint a Zwingli, Luther, Kálvin által elszaki-
tott római egyház egységét a protestantismus
romjain is keresztül vissza fogja állitani,
belekeveredett a 30 éves háborúba, a had-
folytatás minden borzalmaival. Ezzel, emberi
erőt meghaladó dologhoz fogva, akarva nem
akarva, véres csaták színhelyévé tette a né-
met földet a Keleti- és Balti-tengerig. Ezek
magasan fölcsapkodó lángja, szinte el nem
oltható anyagul szolgálva a magyarországi
vallásos villongásoknak, felkölté itt is a túl-
hullámzó szenvedélyeket s szemközt állitá
egymással a különben is fölzaklatott indu-
latokat.

A fejedelem, az egymást felváltó sajnos
események szinvonalán, mint az isteni s em-
beri jogok védője, a vallásszabadság legne-
mesebb bajnoka, ugy tűnt fel magas méltó-
ságának fényes polczán. A protestánsok
ügye mind kívül, mind belől szorongattat-
ván, minden szem feléje fordult. És az
erdélyi bérczektől kezdve, a pozsonyi vár-
fokig, minden falu, város és vár megnyílva
előtte és kulcsait átadva, öromriadással fo-
gadá falai közé. — Ez oly diadal volt és oly
fényes őszinte tüntetés, minőhöz hasonlót a
történet, keveset mutat fel!

A sor először is a protestáns templomokat
egymásután erőszakosan elszedö Homonnai
Györgyre került, ki Felső-Magyarországon
emberül megveretvén, a föld népe átkától
kisértetve, Lengyelországba kergettetett.

Csakhamar ezután a vitéz Rhédey Fe-
rencz, hozzá hasonló nemes bajtársa Szécsi
Györgygyei Kassát szállottá meg, hol a
jezsuiták Belgioso által borzasztó vérfürdőt
idéztek elő, erősen fenyegetvén a kassaiakat,
miszerint ha az „átkozott" Dóczi Andrást, ki
mind az ottani, mind pedig a környékbeli
protestánsokkal oly gonoszul bánt, ki nem
adnák, a városban nem 'ognak senkinek
kegyelmet adni, mire megdöbbenve, a feje-
delem katonáinak kaput nyitának, kik Dóczit
mezítelen kihúzva, Erdéiybe küldték, hol
felakasztatott. A kézrekerült jezsuitákat az
elkeseredett katonák felkonczolták s a bűn-
részes papok számüzetének. Kassáról a
bányavárosok felé fordulva a két fővezér,
először is Fülek várát vették be. Ennek
folytán Nógrád, Vácz, Bazin, Nyitra, Nagy-
Szombat, Szent-György tárák ki előttük
kapuikat. Balassa-Gyarmat várában Morgen-
thaler Filep parancsnokot, mivel nem akará
a várat átadni, tulajdon katonái megfogva,
diadaljelül küldék el a fejedelemnek. Épen

igy járt Kohári Péter Érsekújvárt, kit szin-
tén saját katonái adtakát Szécsi Györgynek,
ki vasra veretve, Kassára küldte el.—Egye-
dül Győr és Komárom maradt meg a király
melletti hűségben.

Az események ily gyors fordultával For-
gách nádor egy levelet küldött a fejedelem-
hez, melyben emlékeztetve a hűségre, a béke
pontjaira, melyek megtartására mind a ki-
rály, mind a haza irányában magát köte-
lezte, felszólitá a fejedelmet, hogy lépjen
vissza a hadfolytatástól, melynek pusztítása
a hazát és a föld népét fogja sújtani. A
fejedelem egy szót sem felelt.

A nádor ily tartalmú iratot intézett
Rhédey Ferenczhez is, hozzátevén, mikép az
osztrák házzal és ennek felséges uralkodói-
val mind a spanyol, mind a franczia királyok
összetartanak, s azok a királyt mind pénzzel,
mind katonával fogják segíteni; sőt ezeken
kivul, kevés kivétellel a római birodalom
fejedelmei is az osztrák ház mellett vannak;
mi lesz aztán belőle, ha ezek egyesülve
ellene támadnak?

Rhédey Ferencz a hozzá intézett nádori
levélre így felelt: Ámbár a spanyol és fran-
czia királyok, és mások a felséges osztrák
háznak hűséges szövetségesei, ezek kétség-
kívül tenni is fogják a magukét: de azért
ők is azt, mit föltettek magukban, nemcsak
megfőzik, hanem ki is fogják tálalni.

Emlékezteié tovább a nádort, miszerint
esküje által nemcsak a királyhoz, hanem a
hazához is köttetik, gondolja meg tehát ma-
gát és térjen jó útra, mert ők -- úgymond —
felkötötték a fegyvert, hogy az ország és
vallás szabadságát, melyben eddig állhata-
tosán megmaradtak, védjék és ótalmazzák.

A nádori követeknek megmutatá Rhédey
Ferencz a maga főzászlóját is, mely merő
vörös damasztból készült, melynek közepén
két személy állott vas-öltönyben, egymásnak
kezet nyújtva, sisakján mindenik koronát
tartván ily fölirattal : „Confoederatio et
Concordia."

Sőt hogy köztudomásra jusson, miért
fogtak fegyvert a magyarországi protestáns
rendek, egy kiáltványt intézének az egész
európai keresztyén világhoz, különösen pe-
dig a szövetségesekhez, melyben elősorolva
panaszaikat: fölkérik a szövetségeseket az
Isten, haza és vallás nevében, hogy a fenye-
getett szabadságnak Magyarországban meg-
védésére készen álljanak.

Elbocsátván Rhédey Ferencz magától a
nádor követeit, az önként meghódolt Csalló-
közön át 12,000 vitéz katonával ment egye-
nesen Morva- és Csehországba, hol gróf
Thurnhoz csatlakozva, jBoucquoi ésDampier
császári vezéreket szétszórt seregükkel Mor-
vából kiűzve, egész Bécsig kergeté.

A fejedelem fegyverei szerencséjének ily
előmenetele folytán maga is megindult jeles
hadával, és Pozsony felé vette útját, mely,
miután a korona is annak falai közt tarta-
tott, igen meg volt erősítve. Ferdinánd a
koronát féltve, három nagy ágyút is küldött
Dampier tábornok rendelkezése alá, ki a vár
megtartására megesküdvén, erősen elsán-
czolá magát a Duna partján felállított ágyu-
telepei közé.

A város népe, mely már égett a vágytól,
a fejedelem katonáit vendégszerető asztalai
mellett megvendégelhetni, minden mozza-
natról pontosan tudósítá a fejedelmet, ki
épen okt. 19-kének késő estéjén Szenczen
vacsoráit. A fejedelem a dolgok állásáról
értesülvén, a vacsora mellől fölkelt és vidá-
man társalgó erdélyi főemberei felé fordulva,
azt kérdé tőlök : menjünk-e rögtön Po-
zsonyba, vagy még késsünk? A kérdezett
urak, részint mivel az eső esett, és igy az ut
nehéz volt, részint pedig, mivel a hadsereg-

nek pihenésre van szüksége, azt válaszolták
a fejedelemnek : pihenjünk meg egy-két
napig. Erre a fejedelem mosolyogva jegyzé
meg : „Nem jó késni; mert az ellenség igen
besánczolja magát, és sok kárral verhetni ki
a sánczbó!. Aztán azt is hallottam, hogy
nem szolgál esős időben a puskája. Azért
csak üssenek dobot és a hadak hadd indul-
janak, mert ennek meg kell lenni."

Más napra virradólag a fejedelem kato-
nái a mély álomba merült pozsonyi őrséget
megrohanván, azt nagyobb részint lekon-
czolák. A várban a nádor, Pálffy István és
Révai Péter koronaőrök s más magas rangú
főurak valának zárkózva. A fejedelem hatá-
rozottan megkérdezteté a nádort: feladja-e
a várat vagy nem? A nádor erre komolyan
megfontolá a dolgot a két koronaőrrel s
több társaival — s miután semmi segitséget
nem várhattak — a várat feladták, és a feje-
delem október 20-kán 1619 ben nagy pom-
pával bevonulván, a vártemplomban „Téged
Isten dicsérünk"-et tartatott, melynek végé-
vel fejedelmi vendégséget adott*).

A korona és az ország minden kincse a
fejedelem kezébe esvén ezen szerencsés had-
járat után, azonnal ott Pozsonyban a nádor
elöl ülése alatt országgyűlést tartatott, hol a
protestáns rendek a rom.-katb. rendektől a
következőket kívánták: 1. A jezsuiták az
országból örökre száműzessenek. 2. A pro-
testáns templomok, melyek a bécsi béke óta
tőlök elfoglaltatának, visszaadassanak, s el-
űzött papjaik helyreállittassanak. 3. Mind-
azon rom.-kath. urak, kiknek protestáns
jobbágyaik vannak, tartoznak ezeket a vallás
szabad gyakorlásában, papjaikkal együtt
meghagyni. 4. Hol vegyesek a jobbágyok,
egy rom.-kafh. és egy protestáns lelkész al-
kalmazandó, és ha csak egy templomuk
volna, az mind a két fél isteni-tiszteletének
gyakorlására nyitva tartozik lenni. 5. Min-
den faluban és városban, minden egyházi
községnél, ugy a templom terén, mint azon
kivul, mmdkét részről egyaránt megenged-
tetik a harangozás és a "temetkezés. - A
rom.-kath. egyháznagyok azonban mindezen
pornókba nem akarának beleegyezni, mi az
elkeseredést még inkább növelte <r.iyt »*•>
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közlönyök iránti szeretetet; mert ez időből szár- | Sámuel szerkesztett és saját betűivel nyomatott
máznak tulajdonképi néplapjaink s azok elterje-
dése hazánkban. — Ekkor keletkeztek a győri
„Hazánk" példáját követve, több nevezetesb váro-
sunkban vidéki lapok; igy lett Kassának, Debre-
czennek, Szegednek, Aradnak saját magyar lapja.
Voltak ez időben férfiak, kik vaskövetkezetesség-
gel vezették lapjokat, s jóllehet egyik helyről a
másikra kellett vándorolniuk, egyedül valódi ,,el-
hárithatlan akadályok ' törték meg akaratukat.

A szépirodalom, a mily gyorsan fel virult, oly
hirtelen némult el a fegyver zörejére ; a szaklapok
sem voltak kedvezőbb helyzetben, s a melyek fenn-
állottak is, sanyaruan tengtek. A politikai lapok-
ban volt csak élet, oly élet, mely vonzerejével
magához karolt mindent. Igyekeztem ezen végzet-
teljes két év hírlapirodalmát — a rendelkezésemre
állott források segítségével— az alább következő
adatokban vázolni.

Hírlapirodalmunk a 10-ik
Negyedik közlés : •

1848 és 1849.

A forradalom villanyfolyamkint terjedt nyu-
gatról keletre, magával hozva több korszerű viv-
mány közt a sajtó felszabadulását is, mely a
márcziusi napok óta hatalmasan működőit. Jour
nalistikánkra nézve ez mindenesetre nao-ygzeru-
esemény, mert nemcsak hogy egyremásra látjuk
bukni, vagy átváltozni a régi slendriánt hirdető
lapokat, miután ezek A múrcziusi napok üditő le-
gét többé ki nem állhatván, gyorsan elhaltak;
hanem életrevaló, korszerű hirlapok keletkeztet
szemléljük, melyek határozott haladást tűztek
zászlójukra. Támadtak oly közlönyök, melyek
külön egy hatalmat képviseltek; ezek közül néhány
Ugyan visszaélt ezen hatalommal, mert határtala-
nul dúlva, jót, roszat egyaránt szétrombolt, de
mások ismét, annál üdvösebben működtek. Támad-
tak lapok, melyek a földnépével — saját nyelvén
beszélve hozzá — megismertették a kivívott jogok
üdvös voltát, s egyúttal beléojtották a nyilvános

*) A fejedelem a viírba lovagolva, látva az elesett
tisztes németek hulláit, Forgách nádorhoz fordulva i :y
s z ° l o í t : ' ' P a l a t í n u s uram! én Isten előtt állok, ezek vésze
delrnenek oka e'n nem vagyok mert keresztyén vért nem
szomjuhozom; ki e z e k veszedelmének oka, adj
Isten előtt ró la" jon számot

y
ok gonddal és utánjárással irt
O l ó i k t fyelmeztetjük

isten előtt róla." —
**) Ismét elkezdjük'
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Politikai magyar lapok 1848 és 1349-ben
következők jelentek meg:

„Nemzeti Újság", alapitá 1806-ban Kulcsár
István, kiadta az alapító özvegye. Perger Anna
Mária asszony, mint laptulajdonos.Lipthay Sándor
vezetése mellett szerkesztő 1845-től Illucz Oláh
János Pesten, és pedig 1818 apr. 26-tól, midőn
Lipthay S. — ki márcz. 28-tól mint társ-szerkesztő
működött a lap mellett — visszalépett, önállólag
kezeié a „Nemzeti politikai hirlap"-rn, változott
Nemzeti Újságot, a lap élére tűzvén az „Alkot-
mány. Nemzetiség. Szabadság. Egyenlőség" jel-
mondatot.

A lap iránya, mely mindig katholikus és kon-
servativ volt, a márcziusi napok feltüntével hir-
telen radikálissá változott át; ezen alteratiója
épen oly szembetűnő volt, mint az, hagy olykor
régi betegségébe akarata ellen is visszaesett. A
,Nemzeti" ezen átváltozása, transáubstaritiácziój.i,
i katholikus papságbeli előfizetőket is egészen
megzavarta, ugy hogy uj politikai közlönyről
kezdtek gondoskodni. Az akkori „Pesti Hírlap '
a „Nemzetit" jellemezvén, azt irta, mikép a szer-
kesztőség ,,boldog volt azon hitben, hogy ő soha
sem volt pecsovics, s márcziu3 előtt csak tetteté
magát, mintha az lett volna", — s ezen állítás illu-
stratiójaul a következő adomát közié: „Egy német
gróf egyszer Laufert akart fogadni, komornyikja
egy rokonát mutatá be, ki igen csinos szép fíu
voít, de sántított. Midőn a gróf nepotisticus híí-
ségű szolgáját e lényeges hibára figyeltnezteté, a
komornyik egész bizalmassággal sugá: ,,E$ ist
nur eine Verstellung, Herr Gráf, darnit dio ande-
renLaufer seineSchneligkeit nicht ahnen sollen.'-

Midőn a szerkesztő jun. 1-től fogva lapja he-
tenkint 6 szőri megjelenését jelenti, terviratában
többi közt igy szól: „A jelen minisztérium irá-
nyában tökéletesen függetlenül fogok állani . . .
parányi erőm teljes készségével pártolni fogom
minden rendszabályait, melyek hazánkban a rend
és béke helyreállítására, s ezek által a forgalom
és ipar emelésére szolgálandnak . . . de másrész-
ről — a közvélem nyben személyük iránt nyilat-
kozó kegyelet és bizodalom roszakaratu meginga-
tása nélkül — önállólag fogom bírálni minden oly
eljárásukat, melyek netalán elmulasztás, vagy
czéltévesztő rendszabályok által a nemzet jelen
állását , vagy jövendője fejlését bármi csekély
részben is kompromittálnák . . ." 1848. márcz.
óta e lap egyik szorgalmasb munkatársa volt
Bulyovszky Gyula , ki a szinbirálatokat és helyi
hireket irta. A N. U. volt első, mely censura nél-
kül jelent meg, s néhány óra alatt 800 példány
kelt belőle el.

Megjelent 1848 elején hetenkint négyszer,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap; jun.
1-től vasárnapot kivéve mindennap egy ivén,
márcz. óta többször fél iv hozzá adatott; nagy
ivrét alakban; nyomatott Trattner-Károlyinál
Pesten, kivevén ;izon idő kö/.t, midőn máj. 2-kán
uj folyamábi lépett, s azon hó végéig Lukácsnál
jelent mec Papirját a kir. egyetem körmöczi pa-
pírgyára adta. Előfizetési ára félévre helyben 5 ft.,
borítékban postán hetenkint kétszer küldve 6 ft.
24 kr., négyszer 7 ft. 12 kr. p.p. A Nemzeti poli-
tikai hirlap 1.-548. decz. 3i-én a 199. száramai,

ly fél ivén jelent meg, bevégzé 42 és fél éves
pályáját. Ekkor a pesti postán 795 példány kül-
detett szét belőle.

(Budapesti Híradó, 1818.1.299. - P e-ti Hirlap, 1848.
I. 510 - Kossuth Hírlapja, 1848 537. — Pesti divatlap,
184\ I. 420 583. 732. - Közlöny, 1849 I. 468. — Press-
burger Zeitung, 1849. 672. — Honi irod. Hirdető, 1818 7.
— Danielik: Magyar irók. Életrajz-»yüit«méiiy. Pest,
1856. I. 68.219.1.)

„Erdélyi Híradó", melyet 1828-ban Pethe
Ferencz alapított; 1848-ban a tulajdonos Méhes

Kolozsvárit. Az E. H. évek óta legbuzgóbban
igyekezett, az unió kérdését előmozdítani, még
oly időkben is, midőn erre agitálni fenn bűnnek,
alant népszerűtlen lépésnek tartották. Ez tagad-
hatlan érdeme Méhes S.-nek, valamint szintén az
is, hogy az 1834-ki országgyűlés után Erdélyre
következett terhes korszakban , semmit sem mu-
lasztott el, mi által lapja az akkor üldözött sza-
badelvű párt hű orgánuma maradhasson. Hogy
később az E. H. érdekben és tartalmasságban
gyarapodott, ezt a megváltozott politikai viszo-
nyokon kivül Ocsvai Ferencz buzgóaágának kö-
szönhetjük. Az E. FI. az akkor már győztes ellen-
zék legkitűnőbb neveit számitá dolgozótársai
közé, ugy hogy a benne kezlötteket bátran tekint-
hetjük a tiszta reformer párt elvei kifolyásának.
Eddigi melléklapja, a Nemzeti Társalkodó, beol-
vadt a főlapba s annak tárczáját alkotta. 1848.
máj. 16-kán Ocsvai Ferencz, az E. H. eddigi
segédszerkesztője vette át a lapot és szerkesztette
máj. 30-ig, (365 — 374 számokat, jun.) 1-én annak
czimét „Kolozsvári Hiradóu-ra, változtatván, foly-
tatta azon év nov. 10-ig, ekkor a 94. számmal az
osztrák seregnek Kolozsvárra történt bevonultá-
val megszűnt. A Kolozsvári Hiradónál közremű-
ködtek gr. Teleki Domokos, Medgyes Lajos, gr.
Wesselényi Miklós, Jakab Elek sat.

Megjelent az Erdélyi íliradó, hetenkint két-
szer kedden és pénteken ivnagyságban, összesen
négy tömött ivén; előfizetési ára félévre helyben
5 ft. 36 kr. portán 6 ft. p. p. A Kolozsvári Hír-
adó négyszer jelent mag hetenkint, vasárnap,
kedden, csütörtökön és pénteken egy-egy ivén
egészrétben: ára félévre helyben 5 ft. 40 kr. pos-
tán négyszer küldve 6 ft. 40 kr. kétszer 6 ft. p. p.
nyomatott Ocsvai saját betűivel.

(Pesti Hirlap. 1848. I. 378. 469. 518. 1. — Pesti Di-
vatlap. 1848. I. 16 sz. - Szilágyi S: Magyar forradalom
férfiai. 94 1. — Jelenkor. Eneyclopaedia. Pest, 1858. 32. 1.
— Uj Magyar Múzeum 1860. I. 222. 1. — Honi irod. Hir-
dető 1848. 6. 1. Kővári: Erdély történelme 1818/9. 7. 42 1.)

„Jelenkor", 1832-ben keletkezett; szerkeszté
és kiadta Helmeczy Mihály, kinek botegeskedése
miatt 1848 apr. 18-tól alap szerkesztését Királyi
Pál vette át; ez azonban jul. l-jével kénytelen
volt a szerkesztői tárczát Keresztury Józsefnek
átengedni, ekkor azonban a lap előfizetők hiányá-
ban nem jelenhetett meg. — A Jelenkor azon
egyetlen lap, melynek eddig' semmi határozott
iránya, jelleme nem volt, azt monda mindig, hogy
ő független, 8 a pártokon kivül áll. Lehet, hogy
igazat szólott. Legalább a közönség figyelme,
mely ritkán függött rajta, s a pártok rokonszenve,
mely nem igen kiíéré működéseit, mellette bizo -
nyit. Mióta ifjú szerkesztője Királyi Pálnak, ki
1845 ben ezen lap külföldi politikájának vezeté-
sére vállalkozott s azt 1848 marcz. végéig vitte,
szabad kezelése alatt állott, forró szabadelmü
szellemet lehelt, s kiállításában eg>nemü-ég, c.ik-
keiben él, tartalom s merész határozottság volt.

Megszűntével, egyik jeles journalistánk, kö-
vetkező szavakban tartá fölötte búcsúztatóját:
,,A színtelen, jellemtelen öreg ur, hosszas bete-
geskedése következtében jobb létre szenderült,
némely politikus orvosok állítása szerint, a forra-
dalom silányitá tönkre. Uj szavak tekintetében
hasznos volt nyelvünk fejlődésére, de még inkább
gazdája javára nézve. Béke hamvaira."

Megjelent hetenkint négyszer, a főlap vasár-
nap, kedden és csütörtökön egy három hasábu
ivréten; a „Társalkodó" melléklap pedig pénte-
ken 4 rét féliven; nyomatott Trattner-Károlyinál
Pesten; előfizetési ára félévre helyben 5 ft. pos-
tán 6 ft. p. p. — A Jelenkor utolsó száma 1848
jun. 29-én jelent meg. (76 sz. 312, lap.)

(Pesti Hirlap. 1848. I 510. — Hazánk. 1848 I 628.
— Nemzetőr 1848. 11. has. — Pesti Divatlap 1848. I 63
299. — Radicallap, 1818 I. sz. 2. 1. — Der üngar (Klein)
1848. II . 1228. 1252. — Uj Ismeretek tára, Pest, 1852. IV.
243 — Danielik: Magyar írók. I. 183. I I . 145. — Feren-
czy: Ma yar irod. története. 186. — Honi irod Hirdető.
1848. 7 1.)

Pesti Hir'np. Szabadelmü, miniszterialis lap.
Kiadta Landerer Lajos, 1848. máj. 23-tól He-
ckenast Gusztáv társaságában. Szerkesztő Csen-
gery Antal; ki 1848 máj. 16-tól báró Kemény
Zsigmonddal együtt szerkesztő a lapot, az év vé-
géig. 1849. jan. 3-án Jókai Mór mint fő, Szilágyi
Sándor mint segédszerkesztő van megnevezve, ez
utóbbi jan. 6-tól, midőn «z osztrák seregek bevo-
nultak a fővárosba, önállólag vezette alapot, mely
jan. 23-án Havas által betiltatott; apr.24-kén esti
6 órakor ismét megjelent a P. H.,az első lap, mely
ekkor fehér alapon zöld és veres nyomással Pest
népéhez szabad hangokat kiálta; apr. 25-én Ober-
nyik vette át Szilágyi Sándortól a lapot, mig a tu I í 'J-
donképi szerkesztő Jókai Mór megérkezett, ki máj.

r

h;
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1-től jul. 8-ig , midőn az megszűnt, sok ne-
hézséggel szerkesztette. A P. H., mely a Köz-
löny felálltáig hivatalos lap volt, 1848. első felében
minden hirlap közt legtöbb előfizetővel bírt, szá-
muk felül haladta az 5000-et , ezt leginkább
szabadon közlött országgyűlési tudósításainak
köszönheté. — Csengery jeles tapintatát leginkább
a P. H. szerkesztése mellett fejtette ki, melyet
bámulatos ügyességgel vezetett: ugy hogy vele
egy lap sem tudott versenyezni. Lapjában legki-
tűnőbbek saját vezérczikkei, melyekkel a „Már-
czius Tizenötödike" szellemét sujtá leginkább.
Báró Kemény Zsigmondnak hasonló érdeme volt
e lapnál, számos vezérczikkeit előadási ügyesség,
franczia journalistikai könnyüség, — dus tarta-
lommal s valódi tudományos becscsel párosulva
— jellemzik. A túlzó márcziusi párthoz egyik sem
tartozott s azon szerepet vitték, mint a girondis-
ták orgánuma Parisban; oly egyöntetűség volt a
szerkezetben, hogy e lap Ítélete bár ki előtt is
tekintély vala. Jelszóul tűzték ki: a felelős mi-
nisztériumot, szükséges eredményeivel; a törvény-
hozás tekintélyének túlsúlyaival és az igazgatás I
főágainak contralisatiójával együtt. Mint a ma- ]
gyár hirlapirodalomra nézve méltán szomorú hirt I

szám; márcz. 17. — decz. 31-ig 1—253. sz; 1849
jan. 3. — 23-ig 254—270. sz; apr. 24. — jul.
8-ig. 271—333. szám adatott ki. Nyomatott Lan-
derer és Heckenastnál.

(Radicallap: 1848 3. 1. — Ptísti Hírlap. 1848 I. 439.
565. — Budapesti Hiradó 1848. 1 482. — Közlbny. 1849.
I. 34 63. 808. 338. 344. I. — Kossuth Hirlapja. 1848 I I .
450. 537. — Hazánk 1848 I. 628. — Pesti Divatlap 1848.
I. 63. 217. 420. 515. — Nemzetőr 1848 10. — Szilágyi S.
Pest ágyuztatása. Pest 1849.18.19. 43. — Márczius Tizen-
ötödike. 1848. I. 221. — Dánielik: Magyar iróte. Életrajz
gyűjtemény. I. 83. 243. — Arczkep Album. A Hölgyfutár-
hoz. I. Pest 1855. 27. I, — Uj Ismeretektár H II . 404. IV.
489. V. 57. 1. — Honi irod. Hirdető. 1848. 7. 1. — Press-
burger Zeitung. 1848. I. 410. 1849. I. 87. 144 208.11.
167. 762. 793. 1.) Szilágyi S. Forradalom férfiai. 90. 1.

(Folytatás kSv.)

A Sahara puszta és lakói.
Az a roppant síkság, mely Afrika északi részén

Egyiptomtól egészen Algírig, több ezer négyszög
mérföldnyi területen forró homokkal van borítva,
a teremtés ős korában, vagyis a föld jelen átalaku-
lása előtt, a tudósok átalános vélekedése szerint
tengerfenék volt. Erre emlékeztetnek még azon

színén sötét pontok gyanánt tűnnek föl az apró
oázok sötétzöld lombkoronái; s e hasonlat nagyon
találó. Legszebb 8 legnagyobbszerü e puszta te-
kintete a Sfa nevű magaslatról, melyen épen a ka-
ravánok útja keresztülvisz. Ide érve, azon cso-
dás benyomások hatása alatt van az ember, mely
a természet nagyszerűsége szemlélésénél saját
parányiságát juttatja eszébe. E magaslatról távol
kilátás nyílik a roppant homoktenger felé minden
irányban s a beláthatlan messzeség a kék égbol-
tozattal olvad össze, s a sárga homok a kék éggel
vegyülve, sötétzöld szinben egyesül, ugy hogy a
láthatáron a tenger hullámait véli látni az ember,
pedig az egész csak káprázat, 8 az utas, ha utána
indulna, épen ugy nem találna ott tengerpartot,
mint nem találnánk vizet alföldünk délibábjában.

Hogy e roppant sivatagon egyedül útnak in-
dulni nem volna tanácsos, képzelhető; s az ott
lakók, ha utjok a Saharán vezérli őket keresztül,
csoportokba gyűlnek meghatározott helyeken, s
igy indul meg egész karaván, lovakon és tevéken
a több napig tartó útra. A teve a „sivatag hajója."
Ez állat nélkül bajos volna a pusztán utazás. Egy-
forma gyors lépteivel biztosan halad a homokon
keresztül, s ha megszorítják, 30 mérföldet is megy

jelenté a „Kossuth Hirlapja" e két jeles férfi
visszaléptet. — Irinyi József mint a P. H. egyik
kitűnő munkatársa, abban 1848 közepéig a kül-
földi rovatot szerkesztő; kétségtelenül több jár-
tasságot tanusita e körül, mint a magyar lapok
külföldi rovatainak szerkesztői azelőtt. Irt a lapba
több főczikket is, főleg a külföldi ügyek fejtege-
téséről. Nagyobb zajt ütött azonban megjelent
négy czikke a központosításról. E lap dolgozó-
társai voltak továbbá ez időben: b. Jósika Miklós,
b. Kemény Dénes, Kovács Lajos, Pap Endre,
Szász Károly, Vörösmarty, Zoltán János. Az
országgyűlési közleményeket Hajnik Károlytól
kapta. 1849-ben a fővárosi újdonságokat Nagy
Ignácz irta. 1848 végén 2554 példányban külde-
tett szét a pesti postán.

Megjelent a P. H. 1848 elején hetenkint
négyszer: vasárnap, kedden, csütörtököp és pén-
teken ivnagyságban, három hasábos másféliven;
márcz. 17-től hétfőt kivéve naponkint egy íven.
Ára félévre helyben 5 ft., postán hetenkint kétszer
borítékban küldve 6 ft. 24 kr., négyszer 7 ft. 12
kr.; jul. 1-től Budapesten házhoz hordva6 ft. 30kr.,
postán hatszor küldve 8 ft., négyszer 7 ft. 12 kr.,
p. p. 1848. jan. 2-tól márcz. 16-ig a 1011—1053.

Utonálló oroszlánok a saharai sivatagban.

artézi kutak is, melyeket a Sahara hozzáférhetőbb
részein az utasok nagyobb számának kényelmére
itt-ott nagy munkával ásnak, s melyeknek vize
mindenütt sós, keserű izü, mint a tengeré.

E kiszáradt tengerfenék csak izzó fövény
által van borítva, mely ha szél támad, mindegyre
megváltoztatja az óriási puszta tekintetét. Hegyek
képződnek a futóhomokból, míg a halmok helyén
völgyeket alkot egy másik szélroham. S ez izzó
homokból álló sivatagnak is megvannak a maga
lakói. Itt egy egy fakó pacsirta bukkan föl a fö-
vényből, amott egy rabló madár úszik a kék leve-
gőben zsákmányra lesve; itt egy árva nyúl, ott
egy gazella, míg távolabb egy nyarga(strucz) tű-
nik föl, a sivatagnak e kiváló lakója, mely a forró
homokba rakja tojásait, a nap hevére bízva annak
kiköltését. A távolból néha egy egy kutya hangos
csaholása töri meg a csendet, figyelmeztetve az
arra utazókat, hogy valamelyik szomszéd oázon,
mely dug növényzetével a terméketlen sivatagban
mintegy szigetet képez, emberek is laknak. A hű
eb, az embernek Szibéria jeges vidékein s a forró
égöv alatt egyformán hü kísérője.

A Saharát Ptolemüus egy kiterített nagy pár-
duczbőrhöz hasonlította, melynek sárgás-vöröses

naponkint. De az európaiak jobban szeretnek lo-
von utazni, mert a tevének himbáló menése nem
ritkán tengeri betegséget okoz. Hogy a teve kü-
lönben mennyire nélkülözhetlen a sivatagban, már
maga az a körülmény is mutatja, hogy midőn a
pusztán vízhez jutni sehogy sem lehet, nehogy
szomján veszszen el a forróságban az egész kara-
ván, egy-egy tevét szoktak megölni, melynek
gyomrában tiszta és hűs vizet találnak.

Az utazóknak ily karavánokban egyesülése
nemcsak a természet mostohasága, hanem a rab-
lók ellen is szükséges. Az apróbb oázok arab tör-
zsei sokszor egész vadsággal támadják meg az
utasokat, kiknek, ha erejök nincs az ellenállásra,
az izzó homoktengerben semmi hely sincs a mene-
külésre, s e rablók kegyetlensége oly borzasztó,
hogy egész karavánokból néha egyetlen embert
sem hagynak életben, még a gyermekeket is le-
konczolják, s tevéiket és minden kincsöket maguk-
kal viszik zsákmányul. De szükséges ez egyesülés
a puszta vadjai ellen is. Különösen a Saharának
Algir felé eső részében, Batna tájékán már ve-
szélyessé teszik az utat az Atlasz bérczei között
tanyázó oroszlánok és párduczok is, melyek a siva-
tagot messze térségekig bebarangolják, a a kara-

vánoktól el elmaradozó emberekben és lovakban
nem ritkán gazdag zsákmányt találnak.

Képünk épen egy ily jelenetet ábrázol, midőn
a sivatag királyai, egy nő- és himoroszlán, vé-
rengző szándékkal prédára várva, nézik a távol-
ban utazó karavánt, mintha biztosan tudnák, hogy
gazdag zsákmány nélkül nem maradnak; 8 hogy
ez nem első prédájok lesz, a mellettök látható
koponya is sejteti.
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egyik nemzet művészetének befolyását a másikéra.
Bőhm gyűjteménye a művészetre nézve az volt, a
mi az okmány-gyűjtemény a történelemre. Ezen
műtörténeti múzeuma élénk képben állította a
szemlélő elé az emberi szellem lépésenkinti hala-
dását; megmutatta azon hatást, a melyet egyik
korszak és nemzet a másikra gyakorolt; bebizo-
nyítja a népek kölcsönös egymásra hatásának
szükségét s a szellemi erő és tevékenység mara-

Bőhm József és nm-gyüjteménye.
A magy. tud. Akadémia múlt heti ülésében

Henszlmann Imre egy nem rég elhunyt nevezetes
művész hazánkfiára hivta fel a közfigyelmet. Ez
érdekes előadás nyomán közöljük a következő
rövid ismertetést is.

A sajátságos fejlődésü, irányú s jellemü mii-
vész, kiről az Akadémia emiitett ülésében szó
vala, Böhm József Dániel, cs. k. udvari vésnök s
a bécsi pénzverde érem-mintázó osztályánakigaz-

f atója volt. Bőhm Magyarországon, Szepes-Olaszi-
an született ugyan, de innen korán elköltözvén,

neve sokkal ismeretesebbé lett a külföld művészi
köreiben, mint saját hazájában, a hol roltaképen
csak most, halála után, volt alkalmunk egyénisé-
gével s érdemeivel megismerkednünk. Bőhm Jó-
zsef művészi hajlama legelébb apró faragásokban
nyilatkozott, 8 midőn mint szegény gyermek
Bécsbe került, egész birtoka egy sajátságos mű-
tárgyból állott, s ez egy cseresznyemag volt,
melyre az akkori szent-szövetség három fejedelmi
alakját véste ki. Ez apró müvecske figyelmet
gerjesztvén iránta, utat is nyitott neki az akkori
bécsi műpártolók rokonszenvéhez. Nemsokára ő
is talált Maecenásra, a ki a tehetséges ifjút a
bécsi akadémiában kiképeztette s azután Olaszor-
szágba küldte, hol Bőhm az igazi művészettel s a
művészet, aesthetika és kritika akkori főszerep-
lőivel lépett közelebb ismeretségbe.

Olaszországból visszatérve, Bécsben a pénz-
verde fennemlitett műigazgatói állomására hiva-
tott meg s mint udvari vésnök egymást követő
számos művészi becsü vésmüvei által mindinkább
elismert hirt és nevet vivott ki magának. — Azon-
ban e hivatalos állásán és foglalkozásán kivül
m ^ S egy önként választott más helyet is foglalt
el a művészet világában. Bőhm oly szenvedélyes

Böhm József. — (Érem után rajzolta Doby Jenő.)

dandó eredményeit. Végre az ily históriai műgyüj-
temény az ujabbkori művészet és művészek szá-
mára a legjobb képző-iskola, mert ez utóbbiaknak
megmutatja, hogy elődeik a múlt időkben meny-
nyire voltak képesek illető korszakaik igényeinek
megfelelni, nemcsak szellemi, hanem technikai
tekintetben is.

Bőhm műkincsei — mint Henszlmann Imre
állítja — minden múzeumnak díszére válnának s

mint halljuk, örökösei most e ritka gyűjteményt
darabonkint szándékoznak eladni, még pedig már
a jövő deczemberben, a midőn összeülendő or-
szággyűlésünk még alig lesz oly állapotban, hogy
a megvételre szükséges összeget az országos
pénztárból megszavazhassa.

A fentebbi adatokat olvasva, önként azon
kérdés merül föl előttünk, hogy a szegényes vi-
szonyok között nevekedett Bőhm mikép juthatott
ily drága kincsek birtokába ? A felelet e kérdésre
igen természetes. Midőn Bohra e század harmadik
évtizedében gyűjtéseit megkezdé, akkor még
Bécsben is csekély számmal voltak a művészet
kedvelői s avatott szakismerői. így történhetett,
hogy ő, ki a müértéket sokszor jelentéktelennek
látszó tárgyakban azonnal felismeré, a megvé-
telre kínálkozó alkalmat mindenkor előnyö-
sen felhasználhatá. így például egyszer egy
árverés alkalmával a hét apostolnak a nagyhírű
Raphael által sajátkezüleg festett arczképeit,
darabonkint egy váltó forintért vette meg, a mi-
kért a mai müértők ezreket adnának meg! De
azonkívül mint afféle szenvedélyes mübarát, min-
dennemű nélkülözéseket örömest tűrt, csakhogy
a megtakarított fillér által ellenállhatlan műösz-
tönét kielégíthesse így gyakran emlité bizonyos
önelégültséggel , hogy asztalán évek óta nem
látott sült csirkét. Egyébiránt Bőhm nem csak
szenvedélyes gyűjtő, hanem igazi szakértő mű-
vész is volt; s a művészet tárgyaiban oly éles és
határozott ítélettel birt, hogy a művészeti körök
emberei kétsége? esetekben mindenkor örömest ő
hozzá felebbezték vitás ügyeiket. Az ő közvetlen
növendékei között most már többen vannak, kik
Bécs művészi köreiben tekintélyes névvel és be-
folyáesal bírnak.

Ismertetésünket uem zárhatjuk be máskép,
mint Henszlmann Imre azon hő óhajtásával: bár
sikerülne Bőhm nagybecsü múzeumát hazai inté-
zeteink gyarapítására s művészeti viszonyaink
átalános érdekében, Magyarország számára meg-
szerezni !

A pesti városligeti tó ásatása.
Siralmas látvány volt, midőn több évvel ez-

előtt csak azon vettük észre magunkat, hogy a
lio-et tava napról napra mindinkább szűkebb me-
der közé szorul, elposványosodik, s hogy vége

A pesti városligeti tó ásatása. - (Rajzolta Keleti Gusztáv.)

barátja volt a művészetnek, hogy már azon időben,
midőn a régi művészet még egészen el volt hanya-
golva a az ujabb művészet mozzanatai m5g nem
indultak meg, figyelmes szemmel kisérte mind
azon kisebb-nagyobb műtárgyakat, melyek vagy
már magukban birtak művészi értékkel, vagy az
átalános művészeti fejlődés történetének magya-
rázatául szolgáltak. Ennélfogva Bőhm egy histó-
riai műgyüjteményt alapított meg, azaz oly gyűj-
teményt, a melyből világosan meg lehetett érteni
a művészet időszerinti s fokonkinti fejlődését, s

ha ki lehetne eszközölni, hogy a magyar nemzeti
múzeum számára meg szereztessenek, ez f ^ n y a d 0

művészeti viszonyainkra bizonyosan jótékony,
Unulságos és fejlesztő hatást gyakorolna. S ma-
gának Bőhmnek is ez volt egyik kedvencz gon-
dolata Bár tőlünk régen elszakadva, idegen lég-
körben élte napjait, a hazája iránti rokonszenv
még e léW élénken maradt meg keblében, s míg
éltg

gyakr°an emlité, hogy hajlandó volna műkin-
cseit olcsó áron a nemzeti múzeumnak átengedni.
Azonban a szép eszme nem válhatott ténynyé, s

azon szép időnek, midőn nyáron kényelmesen
belefuthatott a szerencsétlen szerelmes a tó vi-
zébe, s télen a vidám deákság s pajkos mester-
inasok, jobbára fél korcsolyán, czikázhattak
keresztül-kasul a síkos jegén.

A doW elvégre annyira ment, hogy a csol-
nakok raja, mely ott tarkázott a vizén, a „kikötő-
ben" szorult A vasárnapi evezők búsan hajoltak
meg a tények kérlelhetlen logikája előtt s mert
masuk nem lubickolhattak a barátságos habok-
ban irigykedve nézték a kutyahalakat és düledező
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ezemii békákat, melyek kicsiny voltuknál s épen
nem finyáskodó természetüknél fogva, derülten
úszkáltak az iszapban.

A hírlapok, ez örök éberségü ellenőrei a köz- ,
életnek, végre megsokalták a kevés vizet s hatal- |
masán elkezdtek lármázni, telezúgták a város '
ityáinak fülét, hogy ez igy szégyenszemre nem

maradhat, hogy a liget fadíszét nem lehet a kü-
lönféle béka- és sáskafajoknak tanyául és termő-
földül átengedni. A tiltakozás használt s a vigadó
épülete által fölemésztett összegekből fennmaradt
magot elvetették a tóba, melynek partjai közt
most ismét megbővül s megtisztul a víz.

Az ásatási munkálatok — melyekre 10,000 ft.
van kivetve — szépen folynak s a jövő tavasz de-
rekán tán véget is érnek.

Nem titkoljuk el itt azon való sajnálkozásun-
kat, hogy a tavat ezúttal keskenyebbre szabták;
igaz, hogy nyert általa a kitágított sodrony-sziget
s a — városi erszény, de jobb ezerettünk volna,
az előbbinél ha már szélesebb tavat nem is, de
legalább olyat, a milyennel már bírtunk. Egy füst
alatt még azon megjegyzésünket sem akarjuk el-
titkolni: hogy a mederből kiásott termő iszapot
miért nem inkább a rondeausövénye mögé, annak
meddő földjére hordták, mint hogy az azt befog-
laló sétányt, melyet ugy sem lehetett eléggé ön-
tözni, töltsék föl vele, kétségbeesésére minden
városliget látogatónak s különösen a nőknek, kik-
nek uszályos ruháiba ugyancsak belekapaszkodik
a zsíros föld, inig gyenge, keskeny lábuk csak-
nem bokáig 8iilyed a süppedékes, fekete porondba.

A harangok ujabb felszerelési módja.
A harangöntő-ipar mellett néhány év óta

azon dicséretre méltó törekvés nyilvánult, hogy
a harangok átalában mind czélszerüségük, mind
szilárdságukra nézve megfelelő felszereléssel lát-
tatnak el. Egyrészről azon cz^l tartatott legin-
kább szem előtt, hogy a harangozás a lehető leg
csekélyebb erő felhasználásával legyen elérhető,
másrészről pedig öntöttvas-kalapok (Gusseisen-
helme) alkalmazása tet?zetősb alakkal vétetett
foganatba. Vaskalapok által igyekeztek a nehéz-
kes fakalapokat (Holzhelme) már durva formáik
miatt is, végképen eltávolitani, minthogy ezeknek
alakváltozása mindeddig a változékony időjárás
befolyásaitól függött. Egy további ok, minélfogva
az öntöttvaskalapok a harang-felszerelésnél külö-
nösen ajánlhatók, a vasnak olya'én tulajdonságá-
ban rejlik, hogy az mint jó hangvezető a hang
kiterjesztése s teljességére szolgál; s ezzel még
azon nevezetes előnynyel is bir, hogy előjöhető
tűzveszély alkalmával e káros elem pusztító hatá-
sának semmikép sincs kitéve. De a tűzbiztonság
e lényeges előnye csak is akkor lesz tökéletesen
elérhető, ha a harangláb és torony tetőszékének
készítéséhez kizárólagos épitő-anyagként csupán
öntött s kovácsolt vas használtatik fel jövőre.
Mely okból tehát kívánatos lenne, hogy minden
egyházi község uj tornyok építésénél, még azon
esetet sem véve ki — ha e czél vagyona megfe-
szítésével járna is — arra különös gondot fordit-
son, hogy a kiüthető tűzvész káros hatását ön-
töttvas haranglábak s tetőszékek által egészen
lehetlenné tegye.

A harangok tulajdonképi felszerelését illetőleg
sokat fáradozott Pesten 4 év óta két iparos ez
ügy körül, és hogy ezek e dicséretes czélt minő
eredménynyel segítették elő és érték el, ezt aka-
rom ezúttal minden egyházi község hasznára 8
okulására bővebben s érthetőleg megmagyarázni.

Legelőször egy itteni nagyszerkovács lépett
nyilvánosságra uj harang-felszerelési modorával.
Ez a régi fakalapok felszerelési módja megtartá-
sán kivül, a közönségesen úgynevezett medvetal-
pak (Biirenpratzen) helyett, leginkább uj tompa
élű csapok alkalmazásából állott, melynek viz
szintes fekvősika (Aunagebenej aczél-perselyben
— a régi modortól eltérve — a harangfenék
domborodási teteje alá esett. Ezáltal a harang
meglóditásánál csakugyan igen könnyű járás s
ennek folytán a felhasználandó erőnek tetemes
megtakarítása éretett el; de miután ily felszerelés
mellett a harang, ingatási utjának csak felét tevén
meg, ezáltal tökéletes s teljes hang a harangból
ki nem tolulhatott : a harangütések is bizonyos
idő alatt igen érezhetőleg megap> dtak vagy ke-
vesbültek annyira, hogy iíynemü harangozás in-
kább tűzjd-adással (mikor a harangot félreverik)
volt összehasonlítható. Ehhez járulnak még több
lényeges hiányai e rendszernek, melyek ezt az
egyházak átalános alkalmazására károsnak 8 ve-

szélyesnek tüntetik fel. E hiányokhoz tartoiik
pedig, hogy az ütő nem mozog hason irányban
harangjával, hanem ingatási útja feléhez arány-
lag, épen ellenkező irányban igen keveset mozog-
ván, a harang ezáltal nagy erővel az ütőre ver,
miáltal könnyen harangrepedés támadhat; vagy
pedig ily rögtönzött megrázkódtatás által az
ütőnek törése már rövid idői használat után el-
mellőzhetlenül be fog következni. És sajnos, hogy
ily eset már is az e modor szerint fölszerelt haran-
goknál rövid használat után már többször előjött.
Különben ezen káros hatás nagyon könnyen
megmagyarázható, ha azon, hosszabb idő alatt
használatban levő vasut-sineknél tett tapasztalást
tekintjük, hol gyakori megrázkódtatások által —
melyeket a nehéz waggonok rángató lökésszerű
gurulása a sínekre okoz — ezek szálas textúrája
(Gefüge) durva jegeczes állapotba ment át, s igy
természetes összefüggése s ennek folytán a vas
eredeti szívóssága végkép megszűnik. Hasonló
átalakulást szenvednek a barangütők is, mivel
ezek u. n. szemök alatt nagyon gyakran eltörnek:
mi által emberélet is veszélyeztethetik.

Hogy továbbá ezen felszerelési modor a ha-
rangok kimélése 8 lehető legnagyobb tartósságá-
nak tekintetéből épen nem ajánlható, igazolásul
szolgál a debreczeni ref. egyház 30 mázsás ha-
rangja, mely 1822 évben Eberhardt Henrik hires
harangöntőtől Öntetvén, ezzel 42 éven át ugyan-
azon ütőhelyen harangoztak, anélkül, hogy leg-
kisebb kárt szenvedett volna. Az ütő helyének
változtatása alkalmából, mikor uj felszerelését a
fenntérintett nagyszerkovács kérzitette (ki egy-
szersmind képviselője a szóban álló felszerelési
rendszernek), ezen harang 1% évig tartó haran-
gozás után ütő-karimájának uj ütési helyén már
is megrepedt, holott ez kellő kímélet mellett leg-
alább még 50—60 évig eltarthatott volna.

Itt ugyan csak is azon fonák rendszer volt
egyedüli oka a harang megrepedésének, mely sze-
rint az ütő nem a haranggal egy irányban, hanem
épen ellenkezőleg mozgott, 8 a harang rögtöni s
erős hatású ütése az e pillanatban sulyerejével
nyugvásban levő (vis inertiae) ütőhöz verődött.

Ezen iparos szintúgy járt a 100 mázsa eulyu
nagy haranggal Beszterczebányán, mely harango-
zás közben koronája alatt lapos tárcsájában repedt
meg, s mely szintén az ő rendszere szerint volt
felszerelve. Mint eddig tudjuk, már több ütő is
eltört e rendszer mf-Jlett, amit épen nem a ková-
csolt vas rósz minőségének lehet tulajdonítani,
mivel e czélra szántszándékkal a legjobban ki-
forrasztott vas alkalmaztatott.

A harang felszerelés e hibás rendszerét csak
oly tornyokban, melyek hely szűke miatt más
jobb felszerelési s felállitási modort nem engednek
— s akkor is csupán szükségből — lehetne csak
alkalmazni: ellenben mindenütt, hol a helyiség a
harangok tökéletes kilódithatásának megfelelőleg
— mint azt maga a dolog természete szigorúan
követeli — meghatározva s rendezve van, mint
káros s veszélylyel fenyegető modor egészen fél-
revetendő.

Épen ezt tapasztalta egy helybeli harangön-
tő a harangok tökéletlen kilóditásánál, ki a fen-
tebbihez hasonló harang felállitási rendszert vett
alkalmazásba, melynél károsb harangrepedések
még eddigelé nem történtek ugyan, de ütők még
is törtek el. Pediií ez már lényegesen eltért a
nagyszerkovács rendszerétől, minthogy ez az első
kalapokat öntöttvasból, módositott tompa élű csa-
pokkal készítette. De miután közelfekvő okoknál
fogva belátta, hogy e rendszer nem állandósítható
s életbeléptetésre nem alkalmas, ezt végkép el-
hagyá és helyébe uj rendszert alapított, melynél a
már eddig is használt, gömbölyű csapok alkalmaz-
tatvák, a harang emellett teljes kilódithatási tu-
lajdonsággal bir, s a könnyű járás harangozás köz-
ben a részére szabadalmazott, súrlódástól ment uj
perselyek által éretik el. A harang teljes hangja,
könnyű mozgása minden nagyobb erőtnegfeszités
nélkül; továbbá a torony állandósága ezen modor
által maradandólag biztosittatik, — egy szóval,
nevezett előnyein kivül egyetlen egy hiányt sem
ismerek azok közül, melyek a nagyszerkovács rend-
szerének sajátjai. Ebből tehát szükségképen követ-
kezik, hogy ezen utóbbi, skedvezj tulajdonaágai-
nál fogva egészen uj s czélszerü harangfelszere-
lési a felállitási rendszert kiválólag alkalmazásul
ajánlani kötelesség, melyet mindenki tehet, ki ko-
moly akarattal s bátorsággal bir, az igazi jóért
s hasznosért szóval s tettel kezeskedni.

Fischer Adolf, gépészmérnök.

Egy magyar iparos-segéd levele
Parisból.

Paris. okf. 6-kán 1865.
Igen tisztelt szerkesztő ur! Az utazási vágy

valóban átalánossá vált hazánk iparos fiainál, a
mindenki előtt azon czél lebeg, hogy egykor haza
kerülve, a hazának annál nagyobb hasznára és
diszére lehessen Hihetetlen, hogy csak egy iparos
honfiú is a vándorpálczát kezébe fogva, elhagyná
drága szülőföldjét a nélkül, hogy azon nemes
szándékot mindenütt szivében ne hordaná. Ma
már Németország bármelyik városába, vagy
Sveicz regényes bérczei közé menjen az ember,
magyarokat az ipar teréről mindenütt talál; pedig
még csak öt év előtt mily gyéren voltak. Midőn
azon időben Zürichben voltam, egész nyáron át
csak egygyel találkoztam, mig ma számuk a hú-
szat is felülmúlja, és Münchenben is, csak a
legényegyletben, szintén ötvennél többen vannak
beirva.

Mert elégedetlen az emberi kebel s'mindig
többre vágyik. Megnézi ük Bécset, de az nem
elég, tovább megyünk; betekintünk Németország
székvárosaiba, onnét elmegyünk Sveiczba, felmá-
szunk gyönyörű bérczeire, onnét beletekintünk a
Mindenható nyitott könyvébe, elmerengünk;
végre magunkhoz jövünk azon gondolattal, hogy
a világ még ennél is nagyobb, csak tovább! De
most hova? rágondolunk azután — Parisra. Be-
széltünk már róla sokat, még annál többet álmod-
tunk , de hej! magasabbnak tűnik az fel, mint
Sveicz hólepte hegyei; nehéz lesz oda felmászni!

Azután találkozunk véletlenül egy iparos-
társunkkal, a ki épen az iparvilág ezen Kánaánjá-
ból jő,'saját ipara terén bőven megrakva ismere-
tekkel és tapasztalatokkal, hazafelé ballagva,
hogy azokat szülőföldjén honosítsa. Ezt azután
körülfogjuk és hallgatjuk, mint minálunk ezelőtt
az obsitos katonákat; kiki kérdez tőle valamit,
mit már régen szeretett volna megtudni. Megtud-
juk tőle, hogy lehet-e ott a magyar vagy a német
nyelvvel boldogulni? mert hogy francziául tud-
junk, arról szó sincs; megtudjuk, hol vannak az
olcsó szállodák, és szíves barátunk vagy egy
tuczat czimmel ellát bennünket, egy papirkára
utcza, házszám pontosan felírva, mik között egy-
pár oly czifra van, hogy vagy háromszor elmond-
juk utána, mig tisztán nevezhetjük. Ezt gondosan
elteszszük zsebünkbe és boldogok vagyunk, de
hogy is ne? mikor Parisnak egy kicsiny részét
már zsebünkben hordjuk.

Parisba juthatni, ez minden vándor iparos-
nak a legfőbb ezélja, hanem nz igaz, hogy a leg-
többen nem érik el. Az én párisi vágyam (hej!
mert nekem is jutott belőle már jó ideje egy jó
adaggal) az idén erélyesebben lépett fel, mint
máskor, és pedig egyszerre oly hatalmasra nőtte
ki magát, hogy alig tudtam neki ellenállni. Ekkor
jutott eszembe, hogy a múlt évben a „Vasárnapi
Újság' egyik számában egy párisi magyar egylet
létezéséről olvastam, azonnal elhatároztam, hogy
azon tisztelt egyletet levélileg meg fogom kérni,
hogy ha jelenleg Parisban alkalmazást nyerhetnék
saját iparágamban, szíveskednének tudtomra
adni; és ime, két hétre reá a felelet az volt, hogy
ha most jövök, akkor biztos kilátásom van; a le-
vélhez hozzá volt csatolva egy szálluda czime s a
jutányos árak jegyzéke.

Most oda volt a nyuga'om, oda volt a béke,
csak elő avval a vándortarisznyával és le avval a
vándorbottai a szögről, melynek szinét a portól
ugy sem lehetett már ismerni, mert már sokáig
pihent. Bucsut vettem Münchentől, a hol épen
Vörös Jancsi jeles zenebandája ülte diadalait éa
pár uap alatt Parisban voltam. Legelső teendőm
volt, az egyletet fölkeresni és meglátogatni. Ott
találtam őket, a hazai lapokban böngészve, vig,
barátságos beszéd között. Valóban mondhatom,
hogy igen szives fogadtatásban részesültem a de-
rék fiuknál, és velük mulatva, egy pár perezre egé-
szen elfelejtetek velem, hogy a framiziák főváro-
sában vagyok. Megemlítést érdemelnek különösen
Vitt Dávid, Davida Sándor és Bossányi József
urak, kik ügyemben fáradozva, a legnagyobb szi-
vességgel vezettek kijelölt helyemre, a hol maíg
is vagyok, miért is fogadják azon derék honfiak
köszönetemet. A párisi magyar egylet valóban
oly derék fiukból áll, hogy büszkébb vagyok arra,
hogy tagja lehetek, mint arra, hogy Parisban '
vagyok.

Különben nem örvend minden ide utazó oly
szerencsének, mint én, hogy azonnal alkalmazást
nyerjen, mert vannak, a kik 6 — 8 hétig kénytele-
nek várni, és az itt természetesen sok pénzbe

szokott kerülni. S a ki a mellett nem tud egy szót |
sem francziául, annak azután megvannak a saját '
baloldalai. Az első napokban velem is történt,
hogy egy vendéglőben ebéd után egy kevés vizet
kértem a bor mellé; hoztak is, az igaz, hanem a
viz helyett egy tányér krumpli-főzeléket, ön mo-
solyog, szerkesztő ur? de higyje meg, hogy ugy
volt. Nem maradt egyéb hátra, mint megenni,
mind a mellett, hogy egy szikra étvágyam sem
volt utána, mert attól tartottam, hogy ha a téve-
dés kisül még majd jót nevetnek az én kon-
tómra. Minden ide vágyó iparos-társaim ide ér-
keztökkor legalább is 50 frankról rendelkezhesse-
nek, mert itt pénz nélkül igen bajos az élet, nem
ugy mint Németországban, hol, ha minden cserben
hagy is, akkor a „vívás" (Fechten) nemes művé-
szete segítségével, kifog a nyomoron, m;g itt
Parisban semmire sem mehet vele.

A germán nemzet iparos fiai sokat vesződtek,
hogy azon művészetet itt is meghonosítsák, de
eddig hasztalan. Ehhez jő még, hogy itt a segé-
deknek saját műszerüknek kell lenni, és mivel a
párisi különbözik a miénktől, azt azután itt kell
megvenni. Van egy asztalos barátom itt, a ki azt
mondja, hogy az ő műszere eddig 150 frankban
van, de azért még korán sincs minden példány
képviselve. — Asztalosokból Magyarország leg-
jobban van Parisban képviselve, de leghamarabb
is nyernek foglalkozást. —• Egyletünk a legszebb
virágzásnak örvend, és derék elnökünk mindent el-
követ, hogy egyletünk szellemileg is gazdagodjék.

Még egy érdekes tárgyat akarok említeni.
Meglehet, hogy az ön előtt talán már nem uj,
hanem azért se baj ! A múlt vasárnap a Palais
Industrieban. voltam, hol jelenleg a városi és
országos ipar- és műkiállitás van, ott történetesen
a régiségi magángyűjtemények között bolyongva,
egy szekrény előtt megállók, hol e czim volt:
,,a 16-ik századból"; abban tovább nézegetve
szemembe ötlött egy 4 hüvelyk átmérőjű kerek érez
érem, e körirattal: „Mathias Rex Hungiriae."
A legnagyobb öröm fogott el. Rajta volt Mátyás
király tisztán metszett mellképe, bajusz- és sza-
káltalan arcz, tömött haja borostyán-ággal át-
kötve. Az érmek Signol ur tulajdonai.

Ön barátságos jobbját szorítva, t. szerkesztő
ur, vagyok stb. — Jedlitska Károly, iparossegéd.
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Édes Gergely néhány verse.
Irodalmunk történelme sok oly időszakot

mutat fel, mit előbb-utóbb a feledség sűrű fátyo-
lával kellend beborítanunk a ha a későbbi iroda-
lombuvár netán mégis használni fogja az ily idő-
szik iróit — : azt csak azért teendi s teheti, hogy
a jót a rosztól meg tudja különböztetni, s hogy a
a roszat is ismerve, a jót annál inkább méltá-
nyolni képes legyen.

Ily szerencsétlen kort fájdalom! többet tudunk
megjelölni de vigaszul szolgál az, hogy — hosszú
időre legalább — nem volt képes erőt venni iro-
dalmunkban, s mindig születtek oly első rendű
csillagok, kik azt s különösen kö'.tészeti irodal-
munkat az örvény szélén is biztos lépéssel
birták elvezényelni, olyannyira, hogy a jelenleg
létező álláspontra eljuthattunk. Ezt ugyan az idő
vivta ki leginkább, de tagadhatlan az is, hogy
jobb gondolkozásu s szellemű íróink és költőink
nélkül még messze volnánk mai műveltségünktől.

A fentirt szomorú időszakok egyike volt az,
melyben Édes Gergelyek, Mátyási Józsefek, Gyön-
gyösi Jánosok stb. árasztották el irodalmunkat
pazar bőségü s ép ilyen roszaságu müveikkel. Év-
ről évre mutat fel könyvészetünk ez Íróinktól mun-
kákat, de csaknem kivétel nélkül egyformán silá-
nyakat s tán e korszak volt az, melyben leginkább
kellett félteni költészirodalmunkat a végelbukás-
tól. A múlt század végén — mint tudjuk — leg-
jobbjaink bebörtönöztetének, Kazinczy pályafutá-
sában meggátolvalőn, mig ezek szabadon futkostak
az egy időre üresen hagyott fövényen.

Igen! aXVIII. század utóévei s a jelen század
első fele volt felsorolt iróink működésének ideje.
Alig néhány évtizede ennek, de mégis a nemzet
legnagyobb része előtt terra incognita ez s nem
vélek haszontalan dolgot mivelni akkor, midőn
egyik legelterjedtebb lapunkban Édes Gergely —
amaz irói kör egyik fő-fő bajnoka — müveiből
némi csekélységeket közlök, bizonyítványául ak-
kori olvasóközönségünk nagy része szépizlésének.
Hogy pedig nagy közönsége volt akkor az ily
müveknek, azt bizonyitjaÉdes verseinek azon pél-
dánya is, mely kezeim közt van s 1803-ban már
második kiadásban jelent meg e czim alatt: „Édes
Gergely ifjúi enyelgései. Vátzon."

E munka 32, 33 lapjain ily versszörnyetegek
olvashatók:

„Okosonn nyomorgóhoz.
Óh okos óh nyomorogj, dolgodhoz fontos okonn fogj:

Jót gondolj, jót szólj, sok gonoszoktol oszolj.
Igy kiki, mint hiv szív, mint tisztit is írni kinyíltt mív

Dicsír s így víg hír nyílni, virítni, ki-ír.

Szörköntöst öltő Bölcsről
Bölcs! szőrköntöst olts, örömödhöz több örömöt tölts,

Könny-özönök közt nyögj; jöjjön öröm, könyörögj.
Ugy kuruczul bút futsz, úgy rút búnn túl kuruczúl jutsz;

Úgy múl rút hurutunk s Burkusul utszu! futunk,

Füsttül ürültt tüzü szüzrül.
Szűz! üzfüz fűltt bűz? üzfűz süt, füsttül ürűltt tűz?

Szűz! bűztűi szűkülj; tűrj, sürü tűz ül ürülj.

Magyarázatja.
Szép szűz! mely orczádonn kiüt

Hátt füst nélkül való tüz süt?
Kérlek hogy magad' megbecsüld

A buja szerelmet kerüld."
Van az ilynemü müveknek egy elvitázhatlan

érdemük is, s ez nem más, mint hogy velők kimu-
tatható nyelvünk sokoldalú gazdagsága, de ez
csak akkor: ha nyelvész mint nyelvészeti ritka-
ságot irja meg vagy közli, nem pedig ugy, mint
idézett műben, hol maga a versificator is — mert
költőnek koránsem nevezhetem, — jó mű gyanánt
irta meg, de közönsége is olyanul olvasta.

Több irótól ezúttal nem idézek semmit. Ol-
vasóink ebből is bő tanúságot meríthetnek arra
nézve, hogy mily elbukó félben állhatott akkor
irodalmunk, midőn ily müvek is nagy kelendő-
ségnek örvendtek, s pedig épen az úgynevezett
müveit középosztály részéről, mert a magyar köz-
nép az időtájt épen nem olvasott, még a neki
szánt csekély számú müveket sem.

Eötvös Lajos.

E g y v e 1 e- g.
(Esz.) — (Óriás körtefa.) St. Pierreben (Sa-

voya) van egy körtefa, melynek kora több ezred-
évre vihető vissza. A fa magassága 60 láb — 8
oly terebélyes, hogy alatta 150 személy egész
kényelemmel ehetik. Törzsének kerülete 12 láb.
Ez idén 127,840 gyümölcs volt rajta.

Í li!

Vasárnapi beszélgetés.
(Ló- és egyéb versenyek. - Mag.ar, angol és német vá-
lssztok. - Egy tudós követjelölt - A gyorsírók. - Pal-

merston).
Pest, okt. 21-ón.

E hét a versenyek hete volt.
Ott, a soroksári ut mentében, hol a por még

eső után is vastag felhőkben kavarog fejünk fö-
lött, számos uri s bérfogat, kurta farku, hetyke
paripák s hosszú sorényü, délezeg ménlovak s tele-
rakodott társas szekerek robogtak, ugrattak vág-
tattak s kóvályogtak ki e héten a Rákos mezejére;
ezúttal azonban jóval kevesebb számban, mint a ta-
vaszi futtatások alkalmával, melyekbe a fejedelem
jelenléte a szokottnál nagyobb élénkséget hozott.

A futtatási konczerten, hol kimondhatlan
nevű, vékony lábú lovak hátán még kimondhatla-
nabb nevű s még vékonyabb lábú, jockeyknek
csúfolt emberfélék műlovagoltak, alig volt jelen
500 néző, jóllehet az első versenynapon io-en ked-
vezett az idő. °

Természetes oka ennek az, hogy a párduezos
ósok ivadéka, mely megnáthásodnék, ha, mint
apáink , szabad ég alatt gyülésezne s mely-
nek házával ez okból nyakra-főre siet kőmives,
ács, lakatos, asztalos, kovács, piktor, cserepes!
fazekas, bádogos stb., hogy e hősök sarjadéka
mondom, a követválasztás porondján is versenyez
a bizalom szép czéljáért s ennélfogva személyök
csoportosítja a tömeget.

A kedélyek még mindig nagy forrongásban
vannak 8 ez mindaddig ugy lesz, mig a jelöltek
közül, a szavazattöbbség által teremtett követek,
ki nem kerülnek. Minden fél a maga emberére fo-
gad s a korteskedés voltakép csak most érte el
tetőpontját. Örömmel mondhatjuk, hogy Buda-
pesten, noha zajosan folynak a kapaczitácziók, ra-
konczatlankodás, erőszak, véres fej nem fordult
még e o. A kihágásokat azonban, melyek a vidé-
ken itt-ott előfordultak, bár egészben véve elitél-
juk: utoljára sem esünk még miattok kétségbe,
sot hakozeebbro vizsgáljuk a dolgot, e vad csaták
is tanúsítják a politikai érdekeltséget. A vilá°- leg-

T Á R H Á Z .
j polgárisultabb országainak egyikében, Angliá-

ban: választási mozgalom boxolás nélkül nem is
képzelhető. A pártok ott is elkeseredett harezot
vínak egymással s a küzdtérről nem egy szabad
választót visznek haza lepedőben, mig Bécsben
úgyszólván fülönfogva hurczolják a sógort a vá-
lasztói gyűlésekre, miket rendesen, hogy maguk-
hoz csábítgassák a „bécsi gyermeket", sörházak-
ban szoktak tartani. Ott aztán föláll az orchestrum-
ban a Herr von Strobelwieser vagy a Herr von
Himmelfreundspointner s beszél ártatlan dolgokat
a szabadságról a bele-belepislantva az előttefekvő
írásba, előadja politikai meggyőződését, melyet
nagyon megtapsolnak; miután ez elhegedűlte val-
lomását, jő az ellenjelölt, a Herr von Kitzelberger;
ez is elfújja mondókáját, melyet szintén megtap-
solnak; azután a „Pawlattschen-re föllép a Herr
von Gaglhuber, ki harsogvatrombitálja le a hívek
fejére véleményét, melyet szintén megtapsolnak.
S igy megtapsolnak szép és példás összetartásban
minden kandidátust, megdicsérik, hogy „fixer
Redner", fejtegetéseinek klerikális, liberális, ilyen
vagy amolyan színezetével vajmi keveset törődve.
Rendesen azt választják meg, kinek legharsányabb
szava van s ki folyékonyán beszél. Aztán leemel-
vén a szegről a czilindert s még egy pohár „Seh-
biert" öntvén a nyakravaló mögé, illedelmesen jó
éjszakát kivannak egymásnak, grüszoltatják a
Frau Gemahlint s szép csendesen haza mennek.
Hogy aztán mind a mellett Bergerek és Schusel
kák kerülnek a parlamentbe — abban ők igazán

ártatlanok.
S ha a magyar országgyűlésen Schwartz

Gyula csakugyan követül fog megjelenni — abban
meg mi leszünk ártatlanok s határozottan azon
kis, de annál zajosabb csoportnak fogja köszön-
hetni megválasztatását, mely, miután jelöltjét
Székes-Fehérvárit s a Lipótvárosban lépteté föl
hasztalanul, mosta Terézváros falait raggatjatele
az ismeretlen névvel, melynek bővebb ismertetése
okáért, körlevelet bocsátotta halhatatlanság szár-
nyaira, s ebben a sok magasztala? KÖzt az is
olvasható, hogy dr. Schwartz Gyula ur, ó-görög,
német, franczia, angol, spanyol, turul, alán, gót,

cseremisz és csuvasz nyelven irt munkái által „a
világirodalom első tekintélyei közt foglal helyet",
közölvén egyúttal valamely külföldi folyóiratnak
Schwartz Gyuláról mondott azon ítéletét, mely-
nélfogva müveiből ,,egyik előjelét látja a magyar
nemzet jövendő nagyságának." Rettenetes bará-
tok azok, kik ily egetverő hűhóval vélik szolgálni
a fiatal tudós ügyét, ki a jobbára kézművesekből
álló kerület előtt, a tanitás központosítását ezélzó
programmjával, szelíden szólva, furcsa szerepet
fog játszani. Azonban ha megválasztják se nagy
baj. Jóakaró hazafiságában úgysem kételkedtünk
— de az országgyűlésbe, különösen most, egyéb
is kell, s azt az egyebet — a tájékozottságot —
nem pótolhatja, ha Schwartz ur Humboldt Sán-
dorral s Aragóval volt is per tu.

A gyorsírók vitéz kis zászlóalja már beruk-
kolt s régi kapitányuknál, Hajnik Károlynál,
rapportra meg is jelentek. Az 1861-iki s a tavalyi
erdélyi országgyűlésen bátran küzdött legényeken
kivül, néhány regruta is beállított, kiket a hadvi-
selt hadnagyok, őrmesterek és káplárok fognak
kissé regulába szedni. A hadgyakorlatok már
erősen folynak s ugyancsak van dolga a szúrásra
kihegyesitett — irónnak. Gyönyörű mesterség,
mely röptében fogja el a szót. A gyorsiratot elol-
vasni csaknem nehezebb magánál az Írásnál s
mindazonáltal a londoni és uj yorki lapok szedői
stenogram után szednek már, mely gyorsiratot,
jobbára gyűlési közléseket, a szónok szájából azon
melegen viszik a nyomdába, hogy onnan egy
órával rá, ezer meg ezer példányban széledjen a
világ öt része felé, mig kivonatban a távíró már
szanaszét röpítette a beszédet vagy annak hirét.

A táviró volt az, maly e napokban tudata ve-
lünk az „old Pam", az öreg Pálmester, a hatalmas
Palmerston halálának megdöbbentő hirét. Oly
öreg volt már, hogy szinte azt hittük, túléli a vi-
lágot — s mégis meghalt! A nagy államférfiak
tündöklő triásából már kettő sírba szállt — Cavour
és Palmerston. A harmadik — harmadik Napóleon.
S ha ez is kidől, ki emeli föl a háromnak fegy-
verét? Ezt nem tudja Forgó János.
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Irodalom és művészet.
** (Vörösmarty életrajza,) ez óhajtva, sőt

némely részről türelmetlenül is várt munka.
Gyulai Páltól megjelent, s általa irodalmunk nem
csak jeles művel gazdagodott, hanem azt valódi
Örvendetes irodalmi escményntk lehet nevezni. E
munka nemcsak Vörösmarty életadatainak gyűj-
teménye, hanem a mellett, hogy őt mint irót és
embert hü vonásokkal jellemzi, egyszersmind
1823-tól 1848-ig a magyar irodalom fejlődésének
s az akkori társadalmi viszonyoknak is hü képét
adja. A mű 14 nyomtatott ivre terjed, s nemso-
kára külön kiadásban is meg fog jelenni.

** (Hangversenyek.) Griin hegedűművész
nov. 1-én, 4-én s 11-én kamara-zeneestélyeket
rendez az „Európa'1 termében. — Philharmoniai
hangversenyekre is készülnek, de a vigadó ter-
meinek bérlője 600 ftot kér egy-egy előadástól.
Oly magas ár, minőt aligha fog zsebre tenni. —
E tél folytán, hir szerint egy kitűnő művész ven-
dége is lesz Pestnek, Joachim, a hegedű királya,
a ki fölléptével bizonyára nagy műélvtt szerezne
a zenekedvelőknek.

•* (A magyarországi milegylet) ig.-választ-
mánya által okt. 13-kán tartott ülés alkalmával a
következő müvek vétettek meg: 1. Mali Keresz-
télytó'l Düsseldorfban: „Tájrész Chiem tónál."
2. Dworák Antaltól Prágában: „Fonó nő." 3.
Longko D.-töl Münchenben: „Tájkép a Staren-
bergi tónál." 4. Ligeti Antaltól Pesten: „Capri
sziget öble." 5. Friedlander Frigyestől Bécsben :
„A légyott." — Továbbá Edl Tódor közbenjárá-
sára Pozsonyban megvették Litzenmayer Sándor
olajfestvényét: „Erzsébet, II. András leánya
1235-ben a szentek sorába vétetett fel Marburg-
ban." — Végre a magyarországi müegylet 1866.
évi műlapul választotta Wagner Sándor rajzát:
„Mátyás győzelme a cseh óriáson."

** (A Docksrendszer s annak alkalmazása a
Budapesten állitandó közraktárakra.) Ily czimmel
Maygraber Ágostontól egy 1(38 lapra terjedő
munka jelent meg; kiadták Pollák testvérek. A
munka VI. részből áll. Az első rész „átalános
észleletek" czim alatt, a nemzeti érdekek és előíté-
letekről szól; a második rész a docksok intézetét,
a harmadik rész a franczia törvényhozásnak a
közrakhelyekre vonatkozó rendeleteit fejtegeti; a
negyedik rész a külön rendszabályokra tér át, a
docksokbnn az áruk átvétele, kiszolgáltatása, át-
ruházása, rakhelyidij,biztositás, nyilvános eladás,
sulymérés, különös árszabályok, téritvények, folyó
számlákra stb. vonatkozólag; az ötödik rész a
műnek sommás áttekintése, s a hatodik vagy az
utolsó rész a Budapesten állitandó közraktárak és
átviteli rakhelyek tervezetét adja elő. A munka
Deák Ferencz nagy hazánkfiának, mint a közrak-
tárak eszméje lelkes pártfogójának van ajánlva.

** (A „Magyar Jogtudományi Hetilap kiadója)
dr. Vüncs Sándor, lapja előfizetési árát az egyete-
mi s jogakademiai hallgatók számára tetemesen
leszállitá, hogy azok nemzeti jogunk fejlődését a
tanelőadások mellett az életből is tanulmányozhas-
sák. Az egyetemi és akadémiai joghallgatók szá-
mára a leszállított előfizetési ár, egész évre 6 frt,
félévre 3 frt.

•* (Lapengedély.) Roboz István „Somogy"
czim alatt általa szerkesztendő hetilap kiadására
nyert engedélyt. E lap a politika mellőzésével,
szépirodalmi és gazdasági tartalommal Kaposvá-
rott jelennék meg.

[par, gazdaság, kereskedés.
J> (A magyar borok a dublini kiállításon.) A

közelebb Dublinban tartott gazdasági kiállitáson
a magyar borok nagy figyelmet ébresztettek; mu-
tatja ezt a biráló-bizottmányjelentése, mely a követ-
kező: „A magyar borok különöseu említésre mél-
tók. Felette csinos gyűjteménye volt ez a vörös és
fehér boroknak, melyeknek fajtái alig, vagy csak
kevéssé voltak még ismeretesek ez országban. E
boroknak ugy minősége és iskoláztatási felsőbbsé-
ge, mint termelési olcsósága is azt igérik, misze-
rint a könyebb franczia boroknak hatalmas ver-
senyzői lesznek. A borok felette kellemetesek,
zamatosak, tiszták, mely tulajdonokhoz még az
újdonságnak, és az olcsó árnak további ajánlata is
járul." Érmeket nyfrtek: Ranolder püspök, felsé-
ges minémüségü magyar borokért. Flandorfer J.
Sopronból, felséges minémüségü magyar fehér
borért. A szekszárdi borkereskedési társulat, felsé-
ges minémüségü magyar vörösborért. Gróf Zichy
Ferraris Emánuel — Nagy-Szőllős, — felséges
minémüségü, tiszta és olcsó borokért. Gróf Zichy
Henrik, felséges minémüségü tokaji borért.

f (Két uj találmányról) értesül a ,,P. Ll.",
melyek közül az egyik egy uj, könnyen szállítható
fűtési készülék; föltalálója Suhajda György Bu-
dán. Fűtési anyagul fa, kőszén, koaksz, vagy
szalma egyaránt használható, még pedig oly meg-
takarítással, hogy a fűtés félannyiba sem kerülne,
mint a most használt kályháknál.— A másik egy
oly gép, melyről föltalálója, Spolarik I. Budán,
azt hiszi, hogy vele egész vasutvonatokat egy
másodpercz alatt rögtön meg lehetne állítani a
kocsik hátrányos megrázkódtatása nélkül. — Ha
sikerülne, mindkét találmány nagy haszonnal
lenne alkalmazható.

•/ (Éldmi csarnok.) Lukácsy Sándor és Var-
ga Lajos Pesten egy élelmi csarnok felállítását
tervezik, s ennek engedélyezéseért kérvényüket a
hatótágnál már benyújtották.

Kőzintézetek, egyletek.
** (A mtgyar tudományos akadémia) böl-

csészeti, törvény- és történettudományi osztályai-
nak e hó lb'-ikán tartott ülésében Henszlmann
Imre tartott fölolvasást .,Böhm Dániel József, a
bécsi pénzverde érembélyeg osztályának volt
igazgatójáról" kinek fentebb arczképét közöljük.
— Ezután Horváth Cyrill „Cartesius dualismusá-
róí" értekezett. — Végre a titkár jelenté, hogy Ba-
logh Ferencz Debreczenből beküldötte Attila pe-
csétgyűrűjének lenyomatát, mely pecsétgyűrűt,
mint olvasóink tudják , a catalauni csatatéren
találtak. Az akadémia régészeti osztálya bőveb-
ben fog ez ügygyei foglalkozni.

** (A középdunai gőzhajótársaság) e hó 17-én
tartá közgyűlését Bartal György elnöklete alatt.
A jelentésből látjuk, hogy a társulatnak 2103 alá-
irott tagja van, de a befizetésekre nézve sok a
hátramaradás, a mit inkább a jelen pénztelenség-
nek, mint részvétlenségnek tulajdonithatni. Eddig
összesen csak 81,000 ft. van befizetve, s ez összeg
a takarékpénztárban van letéve. Az igazgató-vá-
lasztmány véleményzése szerint a társulat egyelőre
csak személyszállításra fog szorítkozni, mig a
teherszállítással járó nagyobb igényeknek képes
leend megfelelni. Hajók építésére nézve több
gyárral lépvén érintkezésbe, a fiumei hajógyár
ajánlata találtatott legelőnyösebbnek s a közgyű-
lés egyhangúlag e mellett nyilatkozott. Mihelyt
az alapszabályok helyben lesznek hagyva, az igaz-
gató választmány a közgyűlés megbízásából telj-
hatalommal fog intézkedni a hajók megrendelése
iránt.

** (Magyaróvári Kazinczy-egylet.) A magyar-
óvári gazdasági intézet hallgatói még 1859-ben,
Kazinczy születésének évszázados emlékére, egy
önművelő társulatot alakítottak. Ez egylet, mint
a ,,F. L."-nak irják, most is fennáll s szép czélu
működését tovább is folytatja. A társulati könyv-
tár azóta mintegy 600 kötetre szaporodott s 11
magyar lap jár jelenleg is ez önművelő körbe. Az
egylet tagjai e hó 15 dikén tartották meg idei
közgyülésöket.

Balesetek, elemi csapások.
** (A vigyázatlanság áldozatai.) Komárom-

megye Für helységében, mint a ,,K. U." írja,
Pócs István gazda ember, szabadságos katona fiá-
val és sogorasszonyával a szőlőhegyre menvén, az
apa a pinczébe ment, hogy kukoriczafosztói szá-
mára bort hozzon föl. A pinczében épen forrásban
levő uj b;>r volt. Alig hogy a pinczeajtóhoz ért, az
erős embert a forrásban volt bor gőze elkábitotta, s
a lépcsőről a pinczébe bukott alá. A sogorasszonya
segítségére sietett, de ez is hasonló módon járt. A
szabadságos katona ezt látva, megszabadításukra
utánok indult, de a gőz őt is leverte, habár ez né-
hány lépcsővel feljebb maradt. A szerencsétleneket
éjfél tájban ily helyzetben találta a hegyőrző, ki
emberek segítségül hívása után az elkábultakat
ugyan felhúzta, de már ekkor végok volt; az atya
és sógornő már megmerevedve holtak voltak, a
katona pedig élet-halál közt hörögve vonaglott.
csak másnap déltáján lehetett őt orvosi segélylyel
eszméletre hozni és megmenteni.

** (Összedőlt torony.) Tordán a ref. templom
tornya e hó elején összeomlott. Szerencse, hogy e
baleset éjjel történt, s igy nagyobb szerencsétlen-jj
réget nem okozott.

Mi újság?
** (A katonai adófxekucziók.) A magyar kir.

udv. kanczelláriától legf. helyen elrendelt intéz-
mény érkezett, melyben a katonai adóvégrehajtá-
sokért fizetendő illetékek a vidéki községekben

minden katona után 5 krra szállíttattak le. Oly
községek, melyek 100 ftnál nem fizetnek több
adót, jövőre a katonai adóvégrehajtások alól föl
vannak mentve.

— (Dr.Duka Tivadar hazánkfia), miután 10
évet töltött Keletindiában, mint orvos az angol
hadseregben, s tavaly hazánkat újra meglátogatá,
mint tudjuk, újra visszautazott Keletindiába, de
az ottani tropikus égalj erős hatását ki nem bir-
ván, csakhamar ismét visszatért Európába. Most
Parisban él s a telet az ottani kórházak és orvosi
intézetek látogatásával fogja tölteni. Később még
egyszer vissza kell utaznia Keletindiába, hogy
szolgálati ügyeit a kalkuttai kormánynál véglege-
sen rendbe hozza. — Ugyan ő tőle tudjuk azt is
hogy a magyar tud. Akadémia keletindiai kültagja,
a Kalkuttában lakó tudós Mr. Grote, a Pesten ké-
szülő akadémiai album számára szintén útnak in-
ditá photographiai arczképét s az e napokban
Pestre fog érkezni.

x* (A pesti őszi lóverseny) második napján,
okt. 17-ikén délben még kevesebb számú közönség
jelent meg a versenytéren, mint a múlt vasárnap.
Az idő borongós, de mégis kedvező volt. A futá-
sok eredménye a következő: 1. Császárdij, 100
arany, két évesek próbaversenye. Futott 9 ló.
Nyertes gr. Eszterházy Mihály ,,Yorkshire ' lova.
Második, mely kettős tételt, 300 ftot nyert: gr.
Pálffy Pál „Acteur"-je. — 2. Vadászverseny, ur-
lovarokkal. Futott 4 ló. Győztes Semsey Lajoa
„Hortobágy"-a, lovagolta ifj. gr. P^szterházy Mik-
lós. Második ló báró Podmaniczky Géza ,,Mada-
rasba, lovagolta gr. Szapáry Iván. — 3. Vándorló
ivadék-verseny, 150 ft. tétre. Három jelentkező
visszalépvén, gr. Kinszky Oktáv „Pantaleon"-ja
egyedül járta körül a pályát. — 4. Eladó verseny
(Egyleti dij 400 ft.) Futott 7 ló. Győztes hg. Esz-
terházy Pál „Princess Royal"-ja; második ló gr.
Pálffy Pál „ Puebla"-ja. A győztes árverésre bo-
csáttatván, 800 fton tulajdonosa vette meg. — 5.
Gátverseny, urlovarok, 200 ftnyi aláírással. Részt
vettek benne öten. Győztes b. Mecklenburg ,,Pig-
don"-je, lovagolta ifj. hg. Eszterházy Miklós.
Második lett: Blaskovics Ernő „Szerény" lova,
lovagolva a tulajdonos által.

** (A pesti nemzeti dalkör) múlt vasárnap
tartott közgyűlésén elnökké Vidacs Jánost vá-
lasztották meg. Az egyletnek jelenleg mintegy
80 működő és 200 pártoló tagja van. Karmestere
Böhm Gusztáv.

** (A rabok lelki épülésére) a pestmegyei
börtönben egy kis könyvtárt alapítottak, hogy az
elitélt bűnösök ezt használva, jobb útra téríttesse-
nek. A szent István-társulat, saját kiadványaiból
100 darabot, Késő Ensel Sándor pedig 50 darab
bekötött könyvet adott e czélra.

** (Szavalati és tánczestély.) A mint nekünk
irják, e hó első hetében Szoboszlón szavalati es-
télyt rendeztek, fűszerezve az ott alakult dalárda
előadásaival. Közreműködtek Szilágyi Bálint éa
Bíró Imre urak; az előbbi szavalt, az utóbbi föl-
olvásást tartott. Az előadást táncz követte, mely-
ben Gargya Márton ur tűnt ki. Az estélyre dí-
szes közönség gyűlt össze, s vidámon mulatott.
— Hogy az estély mily czélra és mennyit jöve-
delmezett, arról nem értesültünk. írja még levele-
zőnk, hogy országgyűlési követül Thury Sámuel
temesvári ügyvéd van kiszemelve, ki e várost tá-
volléte daczára is oly sok jóban részelteté.

** (Bűnök és bűnösök lajstroma.) A pestvá-
rosi kapitányságtól érdekes kimutatást látunk,
mely a Pest város területén július—szeptember
hónapokban előfordult büntetésre méltó tettek
jegyzékét tartalmazza. E szerint az emiitett idő
alatt a főváros területén a következő bűnös cse-
lekmények fordultak elő: tolvajság 424, sikkasz-
tás 50, csalás 64, idegen tulajdonnak gonoszság-
ból rongálása 7, bankjegy-hamisítás 1, emberölés
1, súlyos testi sértés 39, kisebb hatalmaskodás 27,
életveszélyes fenyegetés 3, orgyilkossági kisérlet
1, kerítés 9, erőszaktétel 1, orgazdaság 9, közin-
tézetek elleni és egyéb rendőri kí-hágások 58.
Gyilkosság és rablási eset a fentebbi három hó
alatt nem fordult elő.

** (A tüzesetekre vonatkozólag) Pesten egy
hirdetményt bocsátottak ki, mely szerint a vészha-
rang kongására minden bérkocsis köteles a hozzá
legközelebb eső tüzoltószer raktárhoz hajtatni, s
ott lovait a fecskendő és vizhordó kocsiba fogni,
8 a tűzvész helyére sietni, sat. A legelébb megér-
kező 10 ft jutalmat, a második ötöt, s minden to-
vábbi 2 ftot kap. A szolgálattevő kocsisok ezenkí-
vül óránkint két frt dijat, melyeket másnap a vá-
rosháznál fizetnek ki. A tűzvész helyén előforduló
rendetlenségeket s visszaéléseket a kapitányság
— szigorú megfenyités végett —bejelentetni kén-

öiő

Melléklet a Vasárnapi Djság 43-ik számához 1865.
** (A ferencivárosi választók) közül azok, a

kik Rottenbiller Lipót főpolgármestert óhajtják
képviselőjüknek, ma, 22-dikén délután 3 órakor a
„Köztelken" értekezletet fognak tartani.

*• (Szegeden a gázvilágitás) közel vanavaló-
suláshoz. Az első próba-világítást e hó 25-dikén
fogják tartani.

** (A pest-budai hangász-egyleti zenedénél)
a zongora-tanitási állomásra Zapf Antal; a zene-
szerzés és generalbassus tanári állomásra Feigler
Géza; és a fuvola tanári állomásra Nikohcs bán-
dor választatott meg zenedéi rendes tanároknak.

— (Nyilatkozat.) A „Vasárnapi Újság" f.
évi 41-dik számának 521-dik lapján ellenem, mint
Kunhegyes város főbírája ellen, azon vád emelte-
tett, hogy én a nemzeti zászló kitűzését akadá-
lyoztam. Én 70 éves ember vagyok, s majd 40 év
alatt szolgálom a községet, s a reám ruházott
hivatalt még az absolut és kivételes korban is
csak a nép választása és nem kinevezés következ-
tében fogadtam el. Én az alkotmányért élek-halok,
de a fejetlenséget és rendetlenséget épen annyira
gyűlölöm, mint a mennyire a rendet imádom, s
igy érzelmeim s lefolyt életemre mutatva a rosz-
akaratu vádat, az alattomos rágalmazóra vissza-
dobom. És hogy a hirem s tudtom nélkül kidugott
zászlót visszavétettem, az azon okból történt,
mert a megyei választmány összejövetele és hatá-
rozatai előtt az éretlenek oktalan reményeinek
jelvényt adni nem akartam. — Én az országgyű-
lés megnyitását a törvény kivánataihoz képest
kihirdettettem, a megyei bizottmány tegnapi
szétoszlása után a zászlókat kitüzettem, melyekre
nemcsak az országgyűlés megnyitása, hanem az
általunk kijelölt követ neve is régóta kivarrva
van. Kunhegyes, okt. 11-dikén 1865. — Csávás
János, főbiró.

** (Halálozás.J Vecsey Károly, tatai ref. lel-
kész — Vecsey Sándor költőnk s Vecsey Gyula
pesti orvos édesatyja — e hó 13-dikán elhunyt,
élete 66-dik évében. Béke hamvaira!

— (Toronygomb fölállítása.) Borsodmegyé-
ben Mező-Csaton f. évi okt. 1-én ment véghez a
ref. egyház torony gombjának ünnepélyes feltétele,
mely alkalomra a nevezett egyház egyik lelkésze,
t. Kónya Pál ur egy 1 elkes költeményt mondott
el, mely a jelenlevők között átalános hatást idé-
zett elő s mely következőleg hangzik:

Emlékhangok
a mező-csáthi t o r o n y g o m b - t é t e l a lkalmával

október l - jén 1865.
Koszoruzva a győzelmi jelvény
A magasban rendületlen áll.
Eá az égből áldó fe'nysugárzat —
A földről a nép öröme száll. •

A csil lag éggeli szövetségünk,
Hitünk lángjának szép jelzete;
A kakas az állandó vigyázat

' Intő éber képviselete.

A gomb egyesült egyházi erőt,
Kitartást jelent és követel:
Hogy az egység szellemét e földről
Önző ármány ne sodorja el.

Hármas jelvény áll ott a magasban,
Hit, szabadság zászlója gyanánt:
Hogy vigasztalódjék s lelkesüljön
Minden, kit e hon fájdalma bánt.

Volt e honnak ezredéves harcza,
Emlékét közös gyász szenteli;
Most a hon, a nép bánatos arczát
Ég felé ismét fölemeli.

Csalódások és keservek árán
Tapasztalást vásárlott e hon;
Most erős emlékszobrokat épit
A multat rejtő sirhalmokon . . . .

Ilyen emlék e torony hazánkban,
A hit és jog emlékszobra ez;
Körülötte ős árnyak fohásza
S jobb jövő szellője lengedez.

Mi is átkaroljuk szent imával
Zöld borostyán élő lombjaként:
A nap, hittel, joggal egyesülten
Araszszon rá üdvös égi fényt-

S mint ez emlék, minden szenvedő fél
Győzelmes fejét emelje fel;
És a hivők serege szebb jövőben
Éljen, a jog győzelmeivel!

Kónya Pál.

i\yilt tér.*)
— (Nyilvános köszönet.) Pestről özv.Frics

Józsefnének leendő kézbesités végett — „küldi
Bárky, Zrinyi-utcza 2-ik szám" — felirattal egy
küldemény érkezett kezeimhez, melyben női-ruha,
ingek, kendők, gyermek-csizma s czipők, haris-
nyák, kis posztó attila stb. voltak bepakolva. A
most nevezett tárgyakat az illetőnek azonnal
kézbesítettem, ki az ismeretlen jóltevőnek e ne-
messzivü bőkezűségét, melylyel az egy elhagya-
tottszegény családot csaknem egészen felruházott
— a legmélyebb hálával köszönte meg.

Midőn a t. adományozónak ezen emberbaráti
áldozatkészségét, és önzéstelen nemes tettét,
melylyel egy nyomorban sinlődő családot gazda-
gított, a nyilvánosság elé terjesztem; egyszers-
mind kötelességemnek tartom a szegény nő és
gyermekei nevében a kegyes adományt őszintén
megköszönni.

Pótharaszt, Pestmegyében, okt. 13-án 1865.
Ballá Kálmán.

*) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóhatá-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 13. „Mátyás fia." Eredeti dráma

5 felv. Irta Szigligeti.
Szombat, okt. 14. „Dinorah." Vig opera 5

felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, okt. 15. „A lelencz." Eredeti nép-

színmű 4 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, okt. 16. „A kísértés." Színmű 4 felv.I rta

Feuillet, ford. Radnótfáy.
Kedd, okt. 17. „Lalla-Koukh." Regényes

opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Felicián.
Szerda, okt. 18. „Egy szegény ifjú története."

Szinmü 5 felv. Feuillet után ford. Feleki és He-
gedűs.

Csütörtök, okt. 19. „Afehér nő." Opera 3
felv. Zenéjét szerzetté Boieldieu.

Szerkesztői mondanivaló.
7909. Paris. D. T. A lap ügyét elintéztük. A mily

részvéttel olvastuk a sorokat, épen ugy várva várjuk a
dolog kedvező kimenetelét s a boldog viszonlátást.

7910. IVagy-Váty. Cs. E. Ne feszegessük tovább azt
a Zrínyi ünnepélyt. Ha hajlandók vagyunk is elhinni, hogy
ön ujabb felszólalásának sok pontban igaza van, de fogadjuk
el az első czáfolatban nyilvánitott jő szándékokat s egy
jobb jövő reményében vessünk fátyolt a[multra. Máskép lesz
az ezután!

7911. Pápa. E. L. A mint látja ön, nem a „szerkesz-
tői kosár", hanem a lap gyarapodott. A többi ajánlatokat

örömmel várjuk. Az életrajzra is majd csak rákerül egy-
szer a sor. A „kérést" igen szívesen teljesítjük s ez érte-
lemben már rendelkeztünk. Csak azt tettük, a mi „dukál."

7912. Rozsnyó. M. Á. A saját tapasztalás után irt
amerikai vázlatok igen érdekesek s azok folytatása kívá-
natos volna. Csak a rajzokban óhajtanánk nagyobb korrekt-
séget, de e hiányon talán más utón segíthetünk.

7913. B. Csaba. M. K. A fényképek igen szépek. Más
kérdés: bir-e a tárgy maga kellő érdeket ébresztenni ná-
lunk? Majd meglátjuk. A „Frankianum" ismertetését köz-
érdekübbnek tartanok.

7914. Jersey. I. D. A szép ezikket vettük, A „véka
alá rejtés" oly dolog, mely nem létezik, de olyan is,amiről
hosszasan kellene beszélni. Óhajtjuk, hogy az mielébbmeg-
történhessék, még pedig itt, az illetékes helyen. A meg-
egyezést elóre is biztosítani vélnők magunknak.

SAKKJÁTÉK.
303-ik sz. f. — L a m o u r oux-tól

(Parisban).
(A „Palambde" ezimü franczia sakk-közlöny ez év

elejére feladvány-versenyt hirdetett, melynél mintegy 300
darab feladvány pályázott. A párisi első rangú sakkjátszók-
ból választott pályabirák három hónapig foglalkoztak a
beküldött feladványok megvizsgálásával, mig végre ki-
mondták az Ítéletet, mely szerint az első jutalomra Lamou-
roux (Parisban), a másodikra Bayer Konrád (Olmüezben)
feladványai találtattak érdemeseknek. Ezenkívül küldemé-
nyeikért dicséretet nyertek még Kiül Ph. Stuttgartban,
Kohtz és Kockelkorn Kölnben, s Bcrger János Gráczban. —
Ezúttal az első díjra érdemesített feladványok egyikét
közöljük.)

Sötét.

a b c d e f
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 69-dik számú társasjátszma folytatása.
Sötét.Világos.

19. f3—f4
20. Fd2—f4:
21. Bdl-el
22. Hc3-e4:
23. He4-c3

g 5-f4:
Ba8—e8
Hc5-e4

eö—f4:
Ve7-c5

Világos.
24. Ve2—f 1
25. Vfl—el:
26. Vei—d2
27. Bhl—fi

Sötét.
Be8—el:i
Vc5—e3f
Bf8—e8

f4—f3
(folytatása következik.)

298-dik számú feladvány megfejtése.
(Szerző megfejtése szerint.)

Világos. Sötét.
1. Fb7—dö Ha2—lép
2. Vf3—c3f K. tetsz. sz.
3. F — vagy H

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Kiséren : Galambos
István — Pozsonyban: Csery Gábor. — Kecskeméten: Kel-
ler Lajos. — Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

(E feladványnál Kdl—d2 első lépés is czélhoz vezet.)

—-—~

Hónapi-é8

netinap
= = = = = = =

22
26
2:4
25
26
27
28

Vasár
xietío

Szerda
Csőt.
Fent.
Szomb.

Katholikns és

H
Protestáns

naptár
Október

A 20 Mórpüsp.
'vapiszt. János
Rafael főangy.

Dömötör vért
oabma szűz
Simon és Juda

A 19 Mór
Kap. János

Krizsán
Döme
Szabina
Simon, Juda

E T I - N A P T Á
Görög-orosz

naptar
Oktob. (ó)

10
n
12
13
14
15
16

Holdféayváltoiásot.

€20Eulám.
Fülöp ap.
Probus
Karpus
Nazar. Gerg.
Luczius
Longinus
© Holdtölte

Izraeliták
naptára

Marchesv.
2 Abadon
3 Böjt
4 Ábrahám
5 Ahitofel
6 Böjt, Jer.
7 [elpuszt.
8 Sabbath

3-kán 9 óra 19

R.

hossza

6.

10
10
10
10
10
10
10

p-

30
28
23
19
15
13
10

N

6.

6
6
6
6
6
6
6

perczkor

a p
ié\

P-

29
30
32
34
36
37
38

nyűg.

6.

4
4
4
4
4
4
4

délelőtt

p-
59
58
55
53
51
50
48
*

í ] j

hossza

6.

13
13
13
13
13
13
13

p-
30
32
37
41
45
47
50

I1
6.

9
9

10
11

0
0

H
kffl

P-
1

67
48
37
19
59
34

ol d
nyűg.

6.

6
7
8
9

10
11
#

p-
38
19
7
2
2
6

*

TARTALOM.
Rottenbiller Lipót (arczkép.) —Lajos király szerelme.

— A Thurzó nádorok kora (folyt.). — Hírlapirodalmunk a
19-ik században. — A Sahara puszta és lakói (képpel.) —
Böhm József (arczkép). — A pesti városligeti tó ásatása
(képpel). — A harangok ujabb felszerelési módja. — Egy
magyar iparos-segéd levele Parisból. — Édes Gergely né-
hány verse. — Egyveleg. — Tárház: Vasárnapi beszél-
getés. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, keres-
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság ? — Nyilt tér. — Nemzeti színház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.
A legnagyobb választás P e s t e n kész mente, köpeny, ruha és otthonkákban feltűnő

jutányos szabott árak mellett található
Ifci

1(0

MONASZTERLT ÉS KUZMIE
selyem, chálok és nöi divatkelme-kereskedök

Pest, váczi-utcza közepén, 15-dik szám alatti házban
újonnan megnyitott

KÉSZ FELÖLTÖMOH NAGY TERMÉBEN.
E<?ész menyasszonyi készletek kiállítása gyorsan eszközöltetik. 1342 (2-0)

Mindenkinek felette fontos.

A gróf Harrach-féle
vászon-áruk gyári raktárának

utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rófmérték biztosítása mellett,

a gyári árakból 50%-tig terjedő leengedéssel.

a végképeni eladás
még csak rövid ideig fog tartani.

A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruczikkek postán, vasúton vagy gőzhajón bárhová
megküldetnek.

I W A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik."^GI
Több ezer rőf gyári vászonmaradékból fehérnemüek készíttettek, képesek va-

gyunk azokat olcsó árért áruba bocsátani, ugyanis :

1 db. Vászon féríi-illgnck az ára (jóféle rumburgi vászonból) csak
3, 4—5 forintig a legfinomabbak.

1 db. i g e n CSinOS váSZOll nŐi-ing, kivarrva s hímezve 8, 4-5 ftig
a legfinomabbak.

~ A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbósége kívántatik.
(Magyar vagy német gatyák 1 ft. 20 kr.—2 frtig a legfinomabbak).

1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9 ft. 50 kr., 12, 14, 16, 17 - 19 forintig —
igen finomak.

"Tvég 42 rőfös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22—25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez)

1 tuczat fehér vászon és ezérna batisz-zsebkendő ára most csak 1 ft. 90 kr.,
8, 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.

Jó hirben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitmé-
nyeink, a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vász-
naink ára most csak 25, 30, 35, 40, 50-60 frtig, az úgynevezett batisz-vásznak,

melyek ára azelőtt 150 ft. volt — most csak 65—75 frtig.
Törülköző-kendők, színes vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 sze-
mélyre 1 abrosz és 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8 — 10 forintig,

12 személyre még egyszer annyi.
SHT 80 forinton felüli megrendelésnél 1 finom damasz nagy abrosz és ken-

dőkből álló 18 ft. értékű asztal-készület adatik ráadásul.
SPF* Az e tárgybani leveleket kérjük ekép czimezni: 1278(10—12)

„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Stadt, Freiung, Ilank-Bazar,
neben dem graflich Harrach'-schen Palais in Wien."

Nagyigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

t?

Legolcsóbban kapható:
1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. tizéles hólyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isinéti eladók 3%-től 10 perczentig vételük szerint jutalmaz-
tatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Nagy gazdálkodásra pedig 100

nagy üveg kötésére való bőséges darabok csak 30 krért.

PEZSGO-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas -keserviz, mely oldó s kiüritő eós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi.—- E víznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elösegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készitek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 2 0 kr.
— Egy font gyógysó faszelenczcben 2 ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél juWn/osabb
ár szabatik.

Megrendelhetni Rév-Komaromban alulirotnál,
M.-Övár: Sziklay Antal gyógysz., — N.-
Bánvan: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs-
kerek : Kellner Ede gyógysz., — K.-Ig-
mándon: Pachl Sándor, — N.-Lakon: Len-
hard Jakab gyógysz., — Nyíregyházán:
Bertalan Pál gyógysz., — N.-Várad : Bakats
József, — Nagy-Tapolcsán: de Grach Fe-
rencz gyógysz., — Pozsony : Pisztory Bó-
dog gyógysz., Lábán Károly, - Pécsen: Kis-
ági, és Simon, Pápán: Tscheppen Eduárd,—
PESTEN : Jezovics Mihály gysz., Sztupa
György, Kochmeister Frigyes, Vágh Lajos,
Kdeskuthy L , Tunner János, Prückler Ig-
nácz, Mórán János, Reíss Márkus, Morgen-
sternlsidor, Jákabfy Miklós, Weisz Flórián,
Czeripp Károly, Gyarmathy G., Ebenfúbrer
V., Spuller Ferencz, Lukovics József. Ra-
kodczay A. N. — Pétervárad: Láng Mátyás,
— Ilzeszow (Galiczia) : Schaitter .). és
társa, — S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond,
— Sz.-Fehérvár: Sav Rezső és Wimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gysz., -Szolnokon: ScheftsikIstván gysz.,
— Szerdahely: Ehrenreiter, — Sárköz-
Újlak: Jórős Ignácz gyógysz., — Szeged:
SchwarzMóricz, Lausevits G., — Somorja :
Adler József gyógysz., — Tabon; Krebsz
Vilmos gyógysz., - Tatában: Szett Antal
gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,— Te-
mesvár : Babucsnik Ágost, — Werschetz :
Blum József,— Vácz: Bodendorfer József,
— Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

Aradon: Habereger G., Walter és Welsz.,
— Baján: Deutsch Móricz, — Bonyhá-
don : kramolini József gysz , — BUDÁN :
Iványi János, Iványi M , — Ó-Budail: Jas-
sovics M.,— B.-Diószegen: Kovács József
gyógysz., — Bécsben: liöck Gusztáv ás-
ványvizek főraktárában „zum grauen Igei '
Wiídpretmarkt Nr. 6, — Csák vár: Lukács
Gyula gyógysz.. — Csuzon : Jezovics Sán-
dor gyógysz., — Csornán : Klebel Ferdi-
nánd, — Debreczen: Csanak József, Zi-
chermann Hermann, Geréby és Hannig, —
Eger: Veszelyi János gyógysz., Bayzaíh
Józtef, — Esztergom: Einczinger János,
Brenner J., — Eszéken: Reissner és Schvarz,
Richterlgnácz, Hollup Mihály, Lájpczig Já-
nos, — B.-Füreden : Ellér Gyula gysz., —
Gyöngyös: Pásztory Lajos gyógysz., —
Győr: Kautz Ignácz gyógysz., Lenner Fe-
rencz, Micheller Antal, Prettenhoffer, Deáky
Viktor,—Jolsván:Maleter Albert gyógysz.,
— Kassán: Novelly Sándor, — Kolozs-
várit (Erdély) : Wolf János gysz., Engel
József gyógysz., — Kecskeméten: Mády
J., Papp Mihály, - Kis-Czel : Míszory Fe-
renc gyógysz., -<- Léván : Boleman Ede
gyógysz., — Mező-Berény: Nárczisz János
gyógysz., — Mooron: Netter Ignácz, Gansl
Fülöp, — Miskolczon: Csáthy Szabó István
gysz., dr. Szaoó Gyula gyógysz., — Mo-
sony : Tróján József gysz., — Mohács:
Deutsch Sándor, Bodetidorfer József, —

100 db. 8-ad levélpapír .
100 db. vastagabb . . .
100 db. vastag angol . .
100 db. legvastagabb
100 db. Bzines zománexos
100 db. színes csipkés szélű
100 db. színes sima . .
100 db. színes gyászszegélyü
100 db. legfinomabb . •
1 másoló gép könyvestől min

denestól . • •

- ft. 45 kr.
- ft. 65 kr.

1 ft. — kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 60 kr.
1 ft. — kr.
1 ft. 20 kr.
1 ft. 50 kr.

. 6 ft. kr.

100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
szerint.

100 dombor nyomás csak 12 kr.; ugy papí-
rokra mint a borítékokra színes nyomás
vagy monogram-betűkkel 100 nyomása
80 kr.

100 dombornyomásu látogatójegyek 80 kr.
100 fekete finom kőnyomat 1 ft.
Minden külön sorért 50 kr. jár.

Mindennemű irópapirok, rajz- és Írószerek legjutányosabban kaphatók

Haris Pálnál
1260 (9-0) Pesten, nagyhid-uteza 15-ik szám alatt.

1188 (12-12)
Sclmiidthauer Antal,

gyógyszerész a „ M e g v á l t ó h o z " Komáromban.

CSÁTIIY LAJOS es TÁRSA könyvkereskedésében Debreczenben, föpiacz és
Csapó -utcza szegletén 7-ik szám, valamint más könyvkereskedésben is kapható :

Magyar protestáns

EGYHÁZSZÓNOKLAT TÖRTÉNELME,
kútfők után dolgozva a magyar prot. hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő
munkáiból. Mutatványokkal s az egyházi beszédek bírálataival, a reformatiótól

a mai időig.
Irta TÓTH MIHÁLY,

a debreesení ref. főiskolában gyak. lelkésze és ker. erkölcstan ny. r. tanára. |
I-ső kötet: a reformatiótól a XVlI-ik század végéig. Ára 1 ft. '

E munka mint a magyar egyházirodalomban valóságos hézagot pótló raPn°*
graphia, minden irodalombarát figyelmébe annyival inkább ajánltatik: m ' v ®'_^ g

I f
sodik füzet rövid időn elhagyandja a sajtót. 1351 (2 ;
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Gyermek vászonnemű-készletek,
u. m.: ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött főkötők s a t.

Keresztelö-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágyneműek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek, zsebkendők,

szoknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készleiek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t.

Függönyök és függönyszöveteket
•''•' ajánl

TÜRSCH F.
Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "3PH
Részletes árjegyzékek bérmentve. * W i 1319 (3—0)

Cs. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKÁK,
legújabb, 8 mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer

v m i n d e n n e m e e l l e n ,
' egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-dik sz. a.

Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatáiuk végett

D0T átalános használatra "^$B$Ü
minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és oksze-
rűleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.

Ára egy skatulyának 1 ft., »/i skatulyának 50 kr. Postán köldvelO krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél Megrendelhető

továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél. 1389(3—12)

BELHAZT 8.
első magyar petróleum-lámpák gyári raktára

Pesten, széntér, az uj evang. iskola-épületben,

Jt1 i
k o n y h a ' a 8 z t a " , fali- s függő-petroleum-lámpáit és csillárait

ezen 1 1 KnÍ t^™ & legJutá»y°*b árakon*
rfllflnívLnt v - u y ^ a " u k e s z i t e t t P e t r o l e « " i laposlánggal égő lámpák a cs. kir. szab.
államvasut viláptási bizottmánya által, a küt- s belföldi gyártmányokkal össze-
nasonlittatván, a z o k a t a legjobbnak ismerte el és a társaság által használatba is
vetette^ Kulonos figyelmet érdemlenek eddig egyetlen és egyedül e gyárban ké-
szült laposlanggal e g ö lámpák 18 ' " széles béllel, melyek lángja világító erőre

S?^fSSÍ^U lŐ anélkU1 h mtége m a 8 a s a b b r a ™Sn aSn?e^ftSSÍ-^rtyíé Z
. Ezen lámpák előbbeni jó hírét fenn akarván t a r t a n i - csakis legjobb minőségű

olajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.
A t. ez. Közönség nagyobb kényelmére Moderateur-lámpák átalakítása s kijaví-

tása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szol-
gWtatik ki. - Gyár óutc ía (Altgasse) 88. sz a. 1249 (6 - 6 )

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltóirodájában Pesten, nagyhid-uteza 9-dik szám alatt,
eladatnak mindennemű sorsjegyek pgyenkint vagy csoportokban Iiavonkint
vagy évnegyedenkintJ részletfizetés mellett, mely által mindenkinek alkalom nyuj-
tatik könnyű s alig érezhető módon sorsjegyekhez juthatni. A közelebbi részletek
az általunk kiadott,sorshuzási programúiból, melyek kivánatra ingyért szolgál-
tatnak ki — bővebben megtudhatók. Különösen ajánljuk a következő sorsjegy-
csoportokat, u. m.:

melyek akép vannak ren-j 10 ft. bavopkint:
dezve, hogy az évnek min-'l db. Credit,
den havára egy sorshúzás-11 <**>• badeni 35 ftos,

nak esnie kell. H * • 1864-ki 50 ftos sors-

10 forint havonkint:
1 db. 1864-ki 100 ftos,

jegy.j g y ,
Az első részletbefizetés már az összes nyereményeket biztosítja.

1345<3"0) MORGENSTERN A. és T A R S 4
nyes

pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9 ik sz a.
! W * Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s ai 1866-dik évre érvé-
sorshuzás. tervezet ingyért szolgáltatik ki.

Csak 4 forint fizetendő
évnegyedenkint,

kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytársulatban résztvenni óhajtanak,
20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával,
melvekre évenkint

US?" 3 8 h u z á 8 e s i k. ' V
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az összes sors-
jegjek a 20 részvevők birtokába ju'nak. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr

Részvevők, kik nagyobb nyereményt és részlersorsjegyeket óhajtanak bírni,
ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft lefizetése mellett tizedrészre, (Bélyegdii
egyszermindenkorra 1 ft. 36 kr.) vagy évnegyedenkinti 20 ft. lefizetése mellett,
negyedrészre (Bélyegdij egyszermindenkorra 3 fc. 40 kr.) résztvehetnek.

Ajánljuk továbbá

részletjegjeinket
20 db. hitelsorsjegyre 20 részvevőre, 25 évnegyedes részletfizetés mellett 8 ftval

bélyegdij 1 ft. 30 kr.
20 db. hitelsorsjegyre tizedrészre. 25 évnegyedes részletfizetés mellett 16 ftiávaL

bélyegdij 2 ft. 60 kr. •
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 20 részvevőre 25 évnegyedes részletfizetéssel

6 ftjával, bélyegdij 99 kr.
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre tizedrészre, 25 évnegyedes részletfizetéssel

12 ftjával, bélyegdij 1 ft. 98 kr.
20 db 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 20 részvevőre 25 évnegyedes részkifizetés mel-

lett 3 ftjával, bélyegdij 68 kr E sorsjegytársulatokba egyenkint bárki belép-
het, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával törődnék

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagyhid-uteza 9. szám alatt.

fpflF* Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek; részletes programmot
kivánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1346 (3 -0)

3651/865. Árverési hirdetmény.
Nógrádmegye törvényszéke mint telekkönyvi hatóság rés2éről közhírré tétetik

hogy Plachy-Ruttkay Mária kérelmére néhai Szerémy Antal örökösei ellen a megyeri
390., 891., 392., 393. és 395. tjkkben biztosított 12,000 pft. követelés és járulékai behaj-
tása végett, néhai Szerémy Antal örökösei nógrádmegyei megyeri birtokára elrendelt
végrehajtási árverés foganatosítására

Az 1-ső árverési határnap 1865. november 29-én siker nélküli megtartása ese-
tében 2-ik árverési határnapul 1865. évi deczember 29-én 9 órakor délelőtt kezdőleg a
helyszínére tűzetik ki, mely alkalommal a felek közt történt megegyezés szerint néhai
Szerémy Antal örökösei nevére fölvett megyeri fekvőségei, melyek 54,098 ft. 12 krra o. é.
bíróilag becsült fekvőségek tartózmányaikkal együtt, még pedig:

A megyeri 390. sz. tjkbe jegyzett -\- 1. rsz. a. nemesi birtok.
Továbbá e községbeli 891. sz. tjkbeli AI 1—6. rsz. a. kurialis birtok.
Annak a megyeri 892. sz. tjkbeli AI. 1 —31 rsz. a. nemesi birtok.
A megyeri 893. sz. tjkbeli AI 1—61. rsz. a. nemesi birtok.
Azon községbeli 395. sz. t]kbeli AI 1. rsz. a. nemesi birtok együttlegesen nyilvá-

nos árverés utján a helyszínén, Megyerben, még pedig a második árverési határnapon
becsáron alól is a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni.

Ezen árveréshez a venni szándékozók azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy
bánatpénzül 5°/o ftot o. é. tartoznak készpénzben letenni; a legtöbbet ígért vevő az
árverés napjától számítandó 8 hó múlva a vételár felét, a másik felét 6 hónap alatt az
árveréstől számitva tartozik lefizetni, ezen idő alatt pedig a nála levő részletek 6%
kamatját. ;

A többi kölcsönös megállapítás szerinti árverési föltételek — a birtokról szóló
telekjegyzőkönyv és a becslési oklevél a nógrádmegyei telekkönyvi hivatalban meg-
tekinthetők, úgyszintén a tárgyalási jegyzőkönyv alapján történt megállapítása, a kielé-
gítési sorrendnek az ideiglenes törv. szab. 131. §-a értelmében e hatóságnál letétetvén
ennek ottani megtekintésére az illető felek utasittatnak.

Nográdmegyei törvényszék; telekkönyvi .osztálya B.-Gyarma*on, 1865. évi október
hó 2-án. . . . 1353 ( 1 - 3 )

Társas-játékok,
minden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyekre, egy 35 ftos badeni sorsjegy
hozzáadásával, melynél évnegyedenkinti

4 forint lefizetése meliett évenkint 38 ""^g
hnzásra játszhatni.

10 db. Credit-sorsjegy 10 részvevőre 20 évnegyedenkinti részletfizetés mel-
lett 10 forintjával.

10 db. 1864-ki 100 ftos sorsjegy 10 részvevőre évnegyedenkinti 6 ft. 25 kr.
részletfizetés mellett.

20 db. 1864-ki 50 ftos sorsjegy, 20 tészvevőre, évnegyedenkint 3 ft. 25 kr.
részletfizetés mellett.

10 db. 1860 ki 100 ftos sorsjegy, 10 részvevőre, évnegyedenkinti 8 ft.
20 kr.

E társaság minden részvevőinek, a részletfizetések bevégeztével egy db. eredeti
sorsjegy fog kiszolgáltatni.

Az elébb érintett társp.ságokbani belépés nem tételezi fel. hogy egyik részvevő
a másikkal érintkezésbe jőjön; a megállapított részletfizetéseken kívül egyszer-
mindenkorra csakis a törvényes bélyegdij fizetendő.

<£Jf~ Vidéki levélbeli megrendeléseknél az első részlet bérmentesítve küldendő
be, melyre az elismerési jegy, vagy a részletbefizetési iv azonnal megküldetik.

ÍGÉRVÉNYEK az 1864-ki kölcsön-sorsjegyek legközelebbi húzására 2 ft.
(bélyegdij 50 kr.), valamint az annak idejében beküldendő sorshuzási lajstromért
20 kr. fizetendő.

WlTlífc nrTfeTlfl í~] i bank- és váltó-üzlete
1354(1-0) | J » U'iMWMlíw m Pesten,Dorottya-utcza

u j h á z n é g y s z ö g 3- » z a

HERZBERGA.
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200,000 ezüst forint
mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,000, 30,000, 85,000, 80,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint

összesen
14,811 nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztosított leg-
újabb nagy pénznyeremény -sors-
húzásban; ezen jutalomdij-forshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánl-
ható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam re'széről a legjobb
biztosítás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, vala-
mint a pénznyeremények a húzás után
minden részvevőnek az alólirott bankár-
ház által azonnal meg fognak küldetni.

A sorshúzás kezdete nov. 22-kén.
% eredeti sorsj ára l'/i ft. o. é. bankj.
Vt „ » .. 3 ft. o. é. „
% „ ., „ 6 ft. o. é. „

Szíves megrendelések, a pénzösszeg-
gel együtt, mihamarébb s közvetlen az
alólirotthoz intézendők

Ilomburger Móricz,
Trierischer-Platz Nr. 9.

1355 (1—10) m. Frankfurtban

Családok,
kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hathatós
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi

Lairitz-féle erdrigyapot gyárt-
mányok és készítményekből

egy jól rendezett raktárt taitok. Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyítvány áll a t. ez. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valanr'nt az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő fel-
világosítással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. ez. közönség szives figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (5 — 6)

S 1 G M U N D J.,
városház-uteza 1-sö sz. a. Pesten, a „zöld

koszorúhoz."

GROSZÜIANN,

szem-
tudor,

és föl-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai i?s a legkitűnőbb eu-
rópai tanárok utasításai szerint gyó-
gyít. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számú Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt 11 órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1SS0 (2—6)

Nemzeti virágok,
bársony s a legfinomabb szövetből, nem-
különben tollakkal vegyítve, továbbá divat-
disz-tollak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legki-ebb rendelékek is a fönt-
nevezett tárgyakból a legkielégitőbben s
gyorsan megküldetnek. 1347(2-3)

M E L € II E B ASiT A L
toll- s virág- gyáros által Bécsben, Neubau,

Bnrggasse 6-dik sz. a.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

3W* 8 nap alatt
minőségre nézve

IPF*'48 óra alatt
meggyógyíthatnak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet 1193 (10—12)

Nagyszerű

vászonáruk végképeni eladása,
METH S.-nél Bécsben,

egy csődtömegből átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, továbbá rum-
burgi asztalkészületek, törülköző-kendők, színes kanavásznak, 2000 tuczat alegszebb

vászon- és batiz-zsebkendók, 22,000 db. legújabb minta szerint készített kitűnő

P ^ " férfi- és női-ingek, ~VÍ
hogy azok minélelöbb pénzzé tétethessenek,

H£gr' a gyári árakon alól 50° 0-tel olcsóbbért *^£91
a vászonáruk hamisitlan s valódisága biztositása mellett, áruba fognak bocsájtatni.

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
lehető leggyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustrák
is küldetnek.

ÜPF"" A leveleket kérjük e ezim alatt küldeni:

„S. METH, RotbenUinrmstrasse Nr. 2 9 in Wien."
Férfi-ingek megrendelésénél a nyakbőség pontos mértéke szükségeltetik.

Fehér sirting férfi-ingek, franczia mell betétellel, igen finomak 2 ft., 2 ft. 50 kr. a leg-
finomabbak.

Szines férfi-ingek a legszebbek s legújabb franczia kelmékből, darabja 2 ft. —2 ft. 50krig
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja 2 fr. 50 kr., 3,4—5 ftig

a legfinomabbak, melyek azelőtt még egyszer annyiba kerültek.
Férfi magyar gatyák valódi rumburgi vászonból darabja 2ft., félmagyar gatyák 1 ft. 60kr.
Női-ingek, rumb«rgi vagy hollandi vászonból, simák, darabja 2ft., himzettek 2fc. 80 kr.

3 ft. 40 krig a legfinomabbak, ezek ára azelőtt szintén még egyszer annyi volt.
1 tuczat kisebbszerú fehér vászon zsebkendő, előbb2—4ftig, most cs-kl ft. 20 kr.—2ftig.
1 tuczat nagyobbszerű fehér finom zsebkendő előbb 4—8ftig, most csak2ft. 50 kr.—4f:ig.
1 tuczat legnagyobbszerü finom rumburgi vászon zsebkendő előbb 10—15 ftig, most

csak 5—7 ftig.
1 db. gyspot abrosz ára most csak 50 kr.

1 damasz asztalterítők ára 6 személyre most csak 5, 6, 7— 8 ftig a legfinomabbak.
1 damasz asztalteriték ára 12 személyre most csak 10,12,14,15—16 ftig a legfinomabbak.

l tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr.
tuczat damasz asztal- vagy törülközőkendő ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a leg-

finomabbak.
1 vég 30 röfós fehér fonalvászon előbb 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 rőfös kitűnő kreaszvászon előbb 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 37 rőfös kézi fonat-vászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon előbb 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 88 rőfös rumburgi ezérna-vászon, előbb 35- 40 ft., most csak 15—20 ftig.

1 vég kitűnő jó rumburgi vászon 8 inghez, előbb 30—40 ft., most csak 15 — 20 ftig.
1 vég 50 rőfös hollandi vászon, előbb 40 — 50 ft., most csak 25—30 ftig.

1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon, előbb 50 60 ftig, most csak 25—30 ftig.
1 vég 54 rőfös legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 25, 27, 29, 33, 36, 40- 50 ftig

a legfinomabbak.
Mesés olcsó áron adatnak még el % és % rőf széles vásznak lepedőkre, varrás nélkül,
vászon és pamut csinvat, kanavásznak, a legszebb eachemir asztal- s ágyteritők minden

szinben, kávéskendők, perkálok, matrózesinvat, fehér és sárga nankinok.
Egy rakás a legszebb s legnehezebb-féle őszi ruhakehnékből róf számra 35 krval, cache

mirok minden szinben % rőf szélesek, rőfszámra 60 krért. 1317 (5—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek
és Pfeifer Nándor pesti, Nagel és Wiscbán budai könyvárusoknál kaphatók:

Közhaszna

magyarázó szótár
a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,

hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben
gyakrabban

előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.

*.. BABOS KÁLMÁN.
8-rét (328 lap). Boritékba fűzve 1 ft. 80 kr.

SZOTAR
a legújabb és legjobb források után.

Szerkesztve F A R K A S E L E K «I*I.

Dictionarium latino-lmngaricnm.
8-rét (511 tömötten nyomott lap). Fűzve 2 ft.

A szülékhez.
Komoly figyelmeztetés.

A t'sztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fentartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállított biztos hatású

„giliszta-csokoládét44

óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyellön rászedetve, hogy azok, kik egy
az enyimhez hasonló minőségű és hatású sa-
ját készítményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bűnt követnek el, mert az én készit-
menyem egy oly titok, melyet csak magam
birok és még senkivel sem osztottam meg.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, szíveskedjék ez Ugybeni bővebb tapasz-
talás szerzése tekintetéből egyszer egyene-
sen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz-
talatokon kívül, tisztelt bizományosira név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 300-ra rug, ezeknél saját készitményü

I „giliszta-csokoládém" mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is csak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyölei-
ken sajátkezű névaláírásom hú lenyomatát
viselik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitű-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:

T. Kröczer Ágoston urnák Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a

tudósítás, hogy ,,giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerű volt. És csak-
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka idő-
jártávalnem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
ló 20-án 1865. „ T . .. »

Wiesner Hugó m. k.,
földbirtokos.

A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetők, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török József, gyógy-
szerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál. r

Kröczer Ágoston?
1265 (4—6) gyógyszerész Tokajban.

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja x

minden évszakba
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
tárát.1168 (10—0)

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

áron. 1841 (2—2)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagyválaszíéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak, madárbőrök, tojások,

üvegszemek is találhatók.

m i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Itfakulattír)

kapható Pesten, egyetetn-uteza 4->k sz.

Kiadó-tulajdoros Heckenast Gusztáv. — Nyomatott aaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteia 4-ik szám alatt).

Tizenketíedife évfolyam.44-ik szám.

Pest, október 29-én 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft
Csopán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

" * ^*KÍ;V- J a k ' \ V , a , 8 á r " a p l U J í á * é s P o I i t ! k a i újdonságokat iHetóleg, 1863. november 1-tól kezdve: Egy, négyszer habzott petit aor ára, vagy annak helye egyszeri ittasnál 10 krb.•
biromszor- vagy többszín .etatósnal csak 7 krba szumittatik. - Külföldre n&ve kiadó-hivatalunk szádra hirdetményeket elíogad, Hamburg fa A»o„ábaB: H.a fL.e in és Vogler - M Fn,,"kfÍrtb«'.
Ottó Holll.n fa J.eger könyvk.reskedé«e; Béében: Oppelik Alajoa, - és P*Men: a kertéaz-gazdáaza.i Ogynökaég i„. Józ8eí-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden £ L után 30 u Í r

A sárospataki ref. főiskolának egykori
igazgató tanára s a helvét hitvallásuak
tiszáninneni egyházkerületének jelenlegi su-
perintendense, Zsarnay Lajos, egyaránt jeles
érdemekkel bir mind az egyház, mind az
iskola terén.

Bármennyire hiányos legyen is még ha-
zánkban a közoktatási ügy átalában: azt
tagadni nem lehet, hogy a reform szelleme
e részben teljesen fölébredt s a legörvende
tesebb tények tanusitják már azon kitartó
szellemi törekvéseket s anyagi áldozatokat,
melyek a hazai iskolaügy hiányait pótolni,
s korszerű javításokat előmozdítani
hivatvák. Szavaink bebizonyítása
végett nem akarunk, de nem is
szükség részletekbe bocsátkozni;
hírlapjaink majd minden nap hoz-
nak híreket, melyek a sokáig el-
hanyagolt tanügy emelkedéséről,
tanintézeteink szaporodásáról s re-
formjairól, a szaktudós tanárok
hivatott buzgalmáról, a tanulóse-
regnek nemcsak számbeli gyara-
podásáról, hanem szellemi előme-
neteleiről is, s végre az egyes
felekezetek, községek, testületek
s magánosak e tárgy béli áldozat-
készségéről tanúskodnak. Szabad
legyen ezúttal az olvasó figyelmét
csupán a lapunk mai számában
alább közlött „Tanszabadság a
sárospataki ref. főiskolában" czimü
czikk számára kikérni, s lehetetlen,
hogy minden felvilágosodott hazafi,
tartozzék bármely osztályhoz és
felekezethez, szivéből ne üdvözölje
azon komoly törekvéseket, melye-
ket ama czikkben följegyezve ta-
láland.

örömmel látjuk a közneve-
lésügyi élénk mozzanatokat azon
főiskola körében , melynek még
néhány évvel ezelőtt mai czik-
kunk tárgya, Zsarnay Lajos, érdem-
dús tanára volt , s azon egyházkerü-
letben, melynek egyházi föméltósága szin-
ten az ö kezében van. Igen valószínű, hogy
ama dicséretes szellemi törekvés mindenek
részesüli l y e S é s b u z S ó támogatásában

teleSefáfl^íi" T}ány a d a t e köztÍ8z"teletben álló férfiú eddigi életrajzából.

Z S A R N A Y L A J O S .

édesanya segedelmére haza ment s mezei
gazda lett. A másik testvér, Imre, a jogi
pályára lépett s előbb késmárki, majd lo-
sonczi jogtanár, utóbb tornamegyei tisztvi-
selő, később alispán s több izben ország-
gyűlési képviselő lett. A harmadik testvér,
Lajos, kiről itt szó van, kora ifjúságától
fogva nagy előszeretettel viseltetett a tudó

mányok iránt s örömest beleegyezett édes-
anyja azon forró óhajtásába, vajha egyszer
a sárospataki kollégiumban a Csécsyek ta-
nári székébe ülhetne.

Zsarnay Lajos kitűnő sikerrel végezte
be Sárospatakon gymnáziumi s akadémiai
pályáját, azaz : a jogi és theologiai tudomá-
nyokat. Miután az eskütt diákok karába föl-
vétetett, a rhetorikai osztály vezérlésével,
majd az erkölcstudomány tanításával biza-
tott meg. De fenmaradt idejét kivált a jogi
és politikai tudományok tanulmányozásának
szentelte. Ennek köszönheté leginkább, hogy

a hires sárospataki jogtanár Kövy
Sándornak, ennek utolsó évében
helyettese lett, 3 1829. évben, mi-
dőn Kövy már halálos ágyban fe-
küdt, ez utóbbinak joghallgatóival
Zsarnay adta elő a szokásos évi
szigorlatot és közvizsgát — még
pedig átalános elismeréssel. Az
akkori jogtanulók között volt többi
között a később országos hirüvé
vált gróf Teleki László is.

^ Eleinte Zsarnay Lajos is ügyvédi
pályára készült s midőn öt a sáros-
pataki ref. egyház lelkészi állomá-
sára meghivá, ezt még ekkor nem
fogadá el határozottan, mert elébb
külföldi egyetemeken volt szándéka
a papi hivatalhoz szükséges előké-
születeket megszerezni. Nemsokára
ezután a tiszáninnení ref. egyház-
kerület közgyűlése Zsarnay Lajost
a sárospataki főiskolában Láczay
József halála által megürült főis-
kolai lelkészségre s egyúttal a ke-
resztyén erkölcstan a papi tudomá-
nyok tanszékére meghivá. Mielőtt
ez állomását elfoglalná, az egyház-
kerület anyagi segélyzése mellett,
külföldre utazott. A göttingai egye-
temen az akkori idő legjelesebb
tanáraitól hallgatta a theologiai
tudományokat s tanulmányozta a

keleti nyelveket. Ottlétének második évé-
ben, 1831-dik év elején forradalom törvén
ki, a tanuló ifjúság szétoszlott s a tanítás
is megszűnt. Innen Sveiczba tért át, s meg-
látogatta Bázelt, Genfet, Bernt, Zürichet,
hol ismét a tudományos, egyházi és népne-
velési viszonyok tanulmányozásának szen-
telte idejét.

Zsarnay Lajos, superintendens.
Zsarnay Lajos 1802. év január 1-ső nap-

ján, Tornamegye Zsarnó nevű helységében,
ottani közbirtokos szüléktől született. Atyja
korán elhalván, édesanyja (néhai tudós
Csécsy János, sárospataki tanár unokája)
vette szorgos gondjai alá három árva gyer-
mekének neveltetését. Mindhárom fia a sá-
rospataki ref. kollégium tehetséges, szorgal-
mas növendéke lett s az édesanya nemsokára
megjutalmazva látta szülői gondjait fiainak
lelki és testi örvendetes fejlődése által. A
legidösb fiu, Ferencz, iskoláit egészen be
sem végezve, a sok baleset által látogatott


