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TRUPP és STRUSCH
elsö magyar

VARRÓGÉP-GYÁRI RAKTÁRA
Pest, nádor-utcza 2O-dik sz. a., a Széchenyi-tér sarkán.

Ezennel bálrak vagyunk a t. cz. családok és üzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi
czég alatt egy varrógépgyárt állítottunk fel.

Amerikf, Parii, London és Németország legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azon
kellemes helyzetbe hoznak, szintoly jó és tartós munka mellett a gépeket 20%-knl jutányosabban
előállíthatni mint a külföldi gyárosok.— A gépek tartóssága valamint a t. cz. közönség megnyugtatá-
iára 2 évi irott biztositékot nyújtunk a egyuttal ovakodásra intünk oly ügynököktől, kik a vevő
kecsegteté:^re 5 évi jótállást Ígérnek, mit azért sem tehetnek, mert még Amerika leghiresebb és leg-
nagyobb gyárai is csak 1—2 évi jótállást nyujtanak.

Ez alkalommal tudatjuk a t. cz. közönséggel. hogy varrógépek egye* alkatrészei, ugymint
diszitisi lánczolaí varrók, szegéit, szalajsfoglalók , szalagfel varrók, kappszegök, zsinór-
varrók sat. készletben tartatnak, valamint mindenféle javitásokat jutányosán • lvallalunk.

Raktárunk el van látva továbbá varrótű és czárnafélékkel, 8 elvállalunk minden varrási mun-
kákat a lehető legolcsóbb feltételek mellett.

MF" A varrásbaili oktatás ingyért eszközöltetik.
1594 (4—1) Tisztelettel

TRUPP és STRUSCH.

KÁNYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakradusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

divatáruői
1608 Í6 —12)

VÁSllNIOM AÜDERGHEM-töl
(EUen-Mennig) 1663 (3—5>

14 éremmel s tiszteletteljes megemlí-
tésekkel kitüntetve.

S*~ Tiezteletteljes megemlítéssel az
1S62. évi londoni világkiállitáson.

A vasminiom festékanyag, különösen tar-
tóssága, ártalmatlansága s rendkivüli meg-
gazdálkodás és szaporasága által tünteti
ki magát a vas, fa- s erezek bevonására.
Prospektus és mustra kapható: Henri VaB«
der Elst urnál, Ó-Budán 103-dik sz. alatt.

Vásárlóim száma az oszírák tartományokban, ide-
értve Magyarországot is. már is 8500.

SBF* Több kitüntetéseknek tulajdonosa. SW" Szállit minden iránybi a.
&^* A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Karníiiersírasse Nr. 27, im Eck-Gcwöibe.
P F " Tessék mindent elolvasni! "*•©

A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes
„KÁROLI íoherczeghez- czimzett

FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek
gyári-raktára:

Bécs, Kiirntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Hitnmelpfortgasse,
a t. cz. vidéki közönse'gnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők elött a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

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

Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

ltumburffi vászon férfi-ingek: i
Rumburgl vászon nöi-ingek: Í3S l^

himzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

Női korsettek finom perkálból 1%, 2, 21/*, 3, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag ~
hímzéssel 4—5 ftig.

|Férfi gatyák lft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német]
s franczia szabásuak).

[30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.

SZABÓ FERENCZ,
gépész,

ajánlja magát mindenféle

malmok építésére,
ugymint: viz-,göz-,ló-és szélerőre egyszersmind

ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.
Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a.

PESTEN.

Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/t, 3%, 4 f ig a legfinomabbak.
1 tucrat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,

8 ftig (f hér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,

valamint fehér ezérna batk-isebkendök Sft.öOkr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.
12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr. —9 ftig a legfinomabb damasz.
30 róf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

50 kr., 9 ff, 50 kr., ll, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40-42 rőf kitünö vasion (ágyneműre vagy 12db. női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50-54 rőf legjobbféle rnmburgi vagy hollandi vászon (kézi fonat % széle )

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.
Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőíe 25, 30, 35,

40, 50, 60 krig.
Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál

12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levslek ekép í An die Leinen- und Waschefabrik Wien, Kiirni ner-
eiimzendók:

1610 (3-6)
strasse Nr. 27, im Eck«;ewöHtc der Hininielpfort-

gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

1676 (1—3)

s jó varrásu kész fehérnemüeket,
valamint mindenféle vásznakat a bel- s külföld légelső gyáraiból

tisztelettel ajánl

HÜGMAYER ÉS MICHAILOVITS

RUMBURGI VÁSZON-RAKTÁRA
„A PRÓFÉTÁHOZ",

Pesten, városháztér. 1670 (3-12)

Karlsbadi természetes ásványvizek szállitása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a «sodálatosságig határos gyógyereje sokkal

jsmeretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé-válnék. Ez több évszáza-
donáti tapasztalások igazolványa és megtörtént dolog Hogy ezen ásványviz, mely
betegség eseteiben használandó, — az egy dr. M a n n l által szerkesztett külön füzetben
részletesen ismertetve van, mely kívánatra mindenkinek ingyért és bérmentesen küldetik
meg. — Karlsbad minden forrásvizei szállíthatók, de különösen a mühlbrunni, schloss-
brunni B bugyóforrás (Sprudel) egész s fél palaczkokban a legnagyobb mérvben szállít-
tatnak. Minden megrendelés ásványvizekre, bugyogósdra, bugyogószappan 8 bugyogó-
szeletkékre a nagyobb városok raktárai, v a i a m i n t közvetlen az ásványvizek szállitási
igazgatósága által Knoll ésMattoni Karlsbadban (Csehország) ésBécsben (Maximilian-

ítrasse Nr. 5) a legpontosabban eszközöltetnek. 1596 (6 — 6)

Biztos és gyors kiirtása

patkányok s egereknek,
egy «». kir. kizár. siab. patkány- » egérpusztitó szer által gyertya formában.

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

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

N. Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
_ Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozi varit: Wolf J. —
Pozsonyban: Seherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-

rasdon: Halter D. F., — Verficzén : Bész J. K. uraknál. 1644 (4- 17)

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskoraorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-dik sz. a, 1645 (5—17)

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

22-ik szám Tizenharmadik évfolyam.

Pest, junius 3-án 1866

Elöfizetési föltételek 1866 dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre (5 ft. Fél évre 3 ft. — t'snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Polliikul l>,|donságohat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor 4ra, vagy annak helye egyszeri igtatásnáű 10 klb»j
r- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: HaagniHlrin és Voglir. — M.-Frankfurtban:

Jaegt-r könyvkereskedése; Bernben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

W é b e r H e n r i k .

Május hó 16-kának délutánján a képző-
müvészeti társulat küldöttsége, egy gyászoló
fiatal özvegy kis gyermekével és közel roko-
nok és barátok szomoruan seregeltek a ko-
rán kimúlt Wéber Henrik koporsója köré. i

Alig hiszszük, hogy e név olvasóink előtt;
idegen hangzásu lenne; ő magyar festé- ;
szeink egyik képzettebbje volt s alig van
terem, melynek falát jeles képe „Hunyady
Mátyás Budára vonulása" nem ékítené.

Wéber Henrik 1818-dik évi május 24-én
született Pesten. Atyja közbecsülésben állott
kereskedő volt, ki a kis Henrik-
ből mindenkép tudós férfiut akar-
ván képezni, korán a könyvek
mellé szólitá. Henrik örömest ta-
nult, de még örömestebb rajzolta
be könyve lapjainak szegélyét
képzelme phantastikus alakjaival,
ha pedig egy-egy képes könyv
akadt kezeibe, órákig ellapozga-
tott benne. Atyja, észrevéve a
gyermeknek a rajzolás irat ti haj-
lamát, egy alkalommal rajzmes-
terrel lepte meg. Rövid idő alatt
oly nagy haladást tett a rajzo-
lásban , hogy mestere a leg-
szebb reményeket táplálta iránta.
— A gymnáziumi tanfolyamot
1834-ben befejezvén, az ifju előtt
állott a pályaválasztás nehéz
órája; érezte, hogy a müvészi
pálya számtalan tövissel van
megrakva, de azért kijelenté szü-
lőinek, hogy a bécsi képzőmüvé-
szeti akadémiát óhajtaná láto-
gatni. Atyja e vágyát nem elle-
nezte és a fiatal, alig 16 éves
Wéber Henrik édes ábrándok
közt indult Bécsbe, ifjusága ró-
zsaszinben festé le előtte a mü-
vészvilág dicsőségeit. Szorgalma-
san látogatta 1835-től a képző-
müvészeti akadémiát, és noha
szabad ideje alatt rajz-órákat
adva és egy bécsi kőnyomdában rajzolva, ke-
reste is az élet fenntartására szükséges esz-
közöket, rövid időn az akadem'a legjelesebb
tanitványai közé küzdötte föl magát. Ki-
tartó szorgalommal rajzolta vázlatait és
tanulmányozta kedveicz tárgyát, a törté-
nelmet, melynek meglcapóbb alakjai élénken

(1818-1866.)

foglalkoztaták fogékony lelkét. 1837-ben az
akadémia tanárai mint legméitóbbnak, neki
itélék a báró Gundeltől a történelmi szakra
alapitott első dijat, mely kitüntetés nem kis
ösztönül szolgált a fiatal müvész dicsőség-
vágyára.

Az akadémiában eltöltött négy év után
már mint festő látogatta meg szülőföldét, ro-
konai, ismerősei tártkarokkal fogadák és szá-
mos arezképre kapott megrendelést. De ugy
látszik, az arczképfestésben nem talált nagy
örömet. Nemsokára ujra fölvette vándor-

W É B E R HE N R I K.

botját, utazásának czélpontjául a műkincsek-
ben gazdag Münchent tűzvén ki; itt is huza-
mosabb időig látogatta a képzőmüvészeti
akadémiát, 1841- és 1842-ben pedig számos
kirándulást tett a szomszédos Tyrol és
Sveicz gyönyörü vidékeire, hogy aleghivebb
forrásból, az örökszép természetből merit-

hesse tájképfestöi tanulmányait. 1846-ban
| ismét nagyobb müvészi körutra indult Mün-
chenből ; Velencze, Florencz, Róma oly he-

| lyek voltak, melyeken már rég titkos áhitat-
! tal andalgott az ifju lelke, és most alkalma
volt mindazon műremekeket saját szemeivel
látni, tanulmányozni, melyek fölött a világ

i legelső művészeinek halhatatlan szelleme
lebeg; bejárta Velencze és Florencz galleriáit
és álmélkodva nézte az örökváros műkin-
cseit . . . a müvész álmai szépek, csak az
a kár, hogy elérhetlenségüknél fogva oly-

kinzók. Huzamosabb ideig tar-
tózkodván Rómában, szorgalom-
mal tanulmányozta és másolta a
nagy mesterek müveit. Itt készité
azon szép festményének vázát is,
melyet a pesti müegyesület 1855.
évi mülapjának választván, „Hu-
nyady Mátyás bevonulása Bu-
dára" czim alatt ezer és ezer
példányban kőre nyomatott.

Wéber Henrik szellemi kin-
csekkel megrakottan tért vissza
olaszországi hosszas tartózkodása
után szülőföldére, és állandóan
megtelepült Pesten. Müvészi hire
megelőzte, ugy hogy számos
arczképekre és egyéb müvekre
kapván itthon megrendelést, nem
kényszerült több más festészünk
szomoru példájára külföldre vo-
nulni vagy a megélhetés keserü
harczát küzdeni. E mellett szor-
galmasan dolgozott eredeti kom-
poziczióin, melyek nem egy család
teremének képezik ma hazánkban
díszeit. Számos jobb müve közül
különösen kiemelendők: „Sala-
mon király a börtönben." — „Ju-
dith és Holofernes" —. „Aratási
ünnepély" — „Mátyás ajuhász-
néval" — „Eebekka" — „Jézus
a gyermekek közt" — „ V. Ferdi-
nánd király megkoronáztatása

Pozsonyban1' — „A haldokló dalnok" stb.
1858-ban a szerelem rózsaláncza éltét egy
kedves, szellemdús h ö l g y é 1 > Calderom
Annával fűzé össze, mely boldog házasságá-
nak gyümölcse kiskoru fia Henrik, kiben
az atyának minden öröme, boldogsága osz-
pontosult. ;



Az utóbbi években egy életén rágódó be-
tecr$é<* számtalanszor megakadályozá mun-
kásságában, mig hazai művészetünk nagy
kárára f. é. május 14 kén kioltá a halál.
Wéber Henrik élete legszebb virágában, 48
éves korában hunyt el, midőn eddigi müvei-
hez tán még a legszebb emlékkövet emelte
volna magának, s e körülmény kétszeresen
érezteti velünk azon művészünk elvesztését,
kit magánéletében is ugy ismert mindenki
mint szelid, csendes természetü, törhetlen
becsületességü férfiut. —h —

C s ü g g e d é s .
Borul szivemre fájó érzet,
Ha nézek a világba szét . . .
— E szivre, mely már annyit vérzett,
Nyugalmat még se küld az ég?
Zúg a tömeg tompán köriiltem,
Tusában a sorssal levén —
E harcznak egykor mint örültem!
De most futok belőle én.

Nézzem talán : mint hajt tömérdek
Embert gőg, felfuvalkodás,
S kit vezérle hitvány önérdek,
Mint teszi tönkre egy csapás ?
Halljam a fájdalom beszédit,
Nyomorba', kínba' véve részt?
Lássak, halljak mindent, mi szédít,
Mi szivet éget, tép, emészt.

Hallgassam a fiunak átkát,
Mit apja ősz fejére szór?
Lássak megcsalt, kigúnyolt mátkát,
Ha ajkán őrjöngése szól?
És társamat, mint fát az inda,
Szeressem hiven, egyiránt,
Hogy megcsaljon, kerülve mint a
Sötét éj a hajnal sugárt.

Szeressek, hogy jutalmam légyen
Harsány kaczaj, gúny, megvetés?
örüljek hol örülni szégyen,
Sirjak hol ál a szenvedés . . .
Üldözzem azt, kit önhazája
Hideg kebléről eltaszit?
Vagy szánalommal nézzek rája,
Mig más kaczag . . . mit ér az itt? . . .
Avvagy talán a bölcset nézzem,
Kit a tömeg lepisszeget,
Mint feszíti szárnyát merészen,
Hogy megrabolja az eget?
Vaijy nézzem a hitvány bolondot,
Kit istenít a kába nép —
Érintve arczával porondot,
Mint midőn templomába lép.

— Mind láttam ezt . . . szivem betelve
Égő sebekkel gazdagon;
Nem jő a h i t , hogy fényt lövelne,
Melyhez ragaszkodnám vakon . . .
Egy enyhe szót oh adna bár ki,
Mondván: remélj, higyj és szeress !
Csüggedni rút! mindig talál, ki
E földön s z é p e t , j ó t keres!?

Komáromi Kálmán.

A/, emberi-nem kora.
Nemünk eredetéig nem nyulik fel

a tartóiét, mint nem terjed ki az egyes
ember emlékezete születése órájáig,
vagy az anyai kebel édes álma napjáig.

Komig,

Eleitől fogva élénken érdeklé az embert
neme eredetének kikutatása. S minthogy a
tudás hiányzott, a mese lép 'tt annak he-
lyébe, és ez a különböző népeknél igen kü-
lönféleképen alakult, müveltségök, az égalj s
azon föld tulajdonsága szerint, a mely világ-
részben laktak. A dolog természetében fek-
szik, hogy mindenütt vallásos előterjesztések
kapcsolódtak e kérdés megoldásához, a hol
csak létezett egy kis szikrája a vallásnak;
és igy az emberi-nem eredetét többé-kevésbbé
mindig oly színben látjuk lerajzolva, a mi-
nőt annak a különféle népek különböző val-
lásos felfogásai adtak a szerint, amint

1>C2

egyiknél a természetimádás. másiknál a sok
istenség, a harmadiknál az egy istenség tisz-
telete és hite volt uralkodó.

Nem czélunk, ezen különféle tanokat és
hitregéket taglalni, s azoknak helyes vagy
helytelen voltát bizonyitgatni. Vizsgálódá-
sunkban nem támaszkodunk egyébre, mint
a természettudományokra, vagy is a tapasz-
talásra s az ebböl vont következtetésekre;
de előre meg kell vallanunk, hogy a tudo-
mány még nem jutott el oly álláspontra,
melyről csak a legkisebb, legjelentéktele-
nebb teremtmény keletkezését is kimutat-
hatnők; annál kevésbbé az emberét, az élö
teremtettség legfenségesebb példányáét Az
életszikrának első fellobbanása mindig titok
marad elöttünk. Mi még csak arra a régi,
sokszor ismételt kérdésre s-m vagyunk ké
pesek megfelelni: vajjon a tojás volt-e előbb,
vagy a tyuk? Az életszikrának mi csak
külsö jelenségét látjuk. Az élet alapelvének
titka a physikai erőnél sö;kai magasabb
erőre utal bennünket, melynek megismerése
nem lehet, hogy a halandóra fölemelő ne
legyen.

Ha elfogadnók is a franczia földön kelet-
kezett tételt: a fajok egymásba átmenetének
elméletét; azon nézetet, melyet Lamark és
Geoffroy St- Ililaire állitottak fel, s mely
nem régiben Danvin szellemdus könyvében
is elfogadásra talált: még ezzel sein nyer-
nénk sokat az emberi nem keletkezése ide-
jének felderítésére nézve. Lamark a maga
elméletében azon szélsőségre vetemedett,
hogy az embert sok idők és szükségszerű
körülmények hozzájárulása folytán az oran-
gutangból származtatja fel. Ez elmélet sze-
rint tehát, •— mely szerényebb határok közt
nem volna teljességgel elvetendő, élő előké-
pek voltak szükségesek, melyekből a növény
és állatország többi alakjai időről időre ki-
alakultak. — De ezen előképek keletkezésé-
nek kimutatására ép u^y hiányzik a kulcs,
mint az emberfajéra, ha azt mai physikai
tökéletességében gondoljuk a földre helyez-
tetettnek. Csak egy, tökéletesen kizárólagos
emberfaj van, mely valamint tökéletesebb
természeti alkotása, ugy szellemi tehetsége
által a teremtettség többi tárgyait messze
tulhaladja. Az emberi ugyvelő sulya 23 szór
nagyobb a hátgerincz-velö súlyánál, mig a
gerinezes állatok agy tömege, föl egészen a
majomig, csak négyszer haladja meg a ge-
rinczvelöt.

Az emberi-nem válfajai nak állékonysága
megengedi azt a föltevést, hogy az ember-
nek teremtése nem csupán a földnek egy
pontján történt.

Ha fürkészszük az ásatag és kÖvült állati
és növényi alakokat, melyek a föld külön-
böző körü rétegeiben bezárva vannak, arra
a kétségbivonhatlan törvényre jövünk, hogy
a tökéletlenebb elöbb létezett, mint a töké-
letes; s hogy a teremtésben folytonos hala-
dás vehető észre az élöteremtmények alko-
tásáig. Az ember áll e sorban a tetőponton.
S ez oldalról már nem kis fontosságu azon
kérdés is, vajjon léteznek-e ásatag vagy kö
vült ember-tetemek,s mennyiben határozható
meg azoknak kora?

Emberi tetemek a föld és körétegekben
szintugy fenmaradnak lényeges változás nél-
kül, természetesen ásatag alakban, és nem
kővé vagy érczczé változva, — mint má:
emlős állatok csontjai. Az ásatag emberi
részek megítélésében nem ritkán hamis kö-
vetkeztetésekből indultak ki egészen a mi
korunkig. Mondhatni, már a görög hitrege
tanban találhatók ily csalódások, ha ugyan
a költői nézlet a csalódások sorába számit
ható. Ámor ugyanis az alvó Venus körmeit
nyilával lelödözte, s azok az Indus partjára
hullottak. De minthogy a mi isteni, az nem

eszhet el : a Párkák fölszedték a hulladé-
kot , és átváltoztaták azokat onyx kővé.
Dnyx azt teszi: köröm, s azon kö is, mely
izzal hasonló szinü.

Homokköbe benyomott lábnyomásai va-
amely időszámlálás előtti óriási állatnak,

első fölfedezésökkor emberi kezek nyomai-
nak tartattak. Az állat késöbb Chirotherium
levet kapott, lábnyomainak emberi kézhez
asonló alakja miatt.

A tudós Piater Felix, orvo3 Bázelben,
mammuth csontokat, melyek 1577. Luzern-
ben találtattak,nemcsak óriási emberek csont-
jainak állitá, hanem még az egész, 19 láb ma-
gas óriás csontvázát is lerajzolta, melyhez
szerinte tartozniuk kdle.

Innét a luzerniek czimerökbe két óriás
paizstartó embert vettek fül — Blumenbach
tanár volt az elsö, a ki meggyőződött, hogy
ama csontok mammuthéi valának. — IS24.
Párisban nyilvánosan mutogattak egy k >vé
vált lovon ülő embert, a mi a fővárosban
íagy feltünést okozott. A dolog a tudomá-
íyos akadémia által megvizsgáltatván, ki-
tünt, hogy a bámult Chevalier petrifié (kővé
vált lovag) nem más, mint egy történetesen
alakult homokködarab, mire aztán a párisi
nép babonás csudálkozása egyszerre meg-
szünt.

S ily balfogásokat még többet lehetne
felhozni.

De a költészet és csalódás teréről tér-
jünk át a valósághoz. Valóban találtatnak
emberi kövületek, ha emberi csontvázakat,
melyek kemény mészkövei vannak boritva,
a kövületekhez akarunk számitani. Ezek
azon nevezetes csontvázak, melyeket Gua-
leloupe szigetnél, közel a La grand terre
nevezetü szigethez egy szoros tengerszaka-
dékban találtak. Ezek nagy, sokszor 4000
fontnyi szilárd mészkösziklákba vannak bur-
kolva. Két példány Európában is van, egyik
a brit muzeumban Londonban, a másik a
Jardindes plantes-ban Párisban. Ezek a leg-
alaposabb vizsgálatokon mentek keresztül.
E szikladarabok az emberi csontvázak mel-
lett még kagylókat és korallokat is zárnak
magukban abból a fajból, mely ugyanazon
tengerben máig is él. E kagylók és koral-
loknak máig is megvan eredeti s nagyon
feltünö szinök, s ez által ismét azt bizonyit-
ják, hogy csontvázaik kövülése nem nagyon
régi lehet. E kövekben mozsarak, fejszék stb.
köböl; továbbá poralaku faszén, s egy darab
igen kemény fekete fa találtatott, mel\ en
egyik oldalról egy idomtalan nagy lárva,
másikon egy roppant terjedelmü béka volt
bevésve, -— durva késziunényü fazekak cse-
repei mellett.

A csontvázak szabályszerü emberiek, és
a karaibok törzséből valóknak látszanak
lenni, kik régenten e szigetet lakták. Semmi
sem mutatja, mintha itt valami nagyon régi
emberi maradványokkal volna dolgunk,
mert a felhozott tények mellé még azt is
hozzáadhatjuk, hogy Jhimphry Davy a cson-
tokban vegytani uton még kénsavas mész-
tartalmat is fedezett fel. E csontok a tenger-
ben szerencsétlenül elveszett emberektől
származhatnak; az is lehetséges, hogy itt
valaha temetőhely volt. A Guadeloupe sziget
tudomás szerint vulkáni eredetü, s ennél-
fogva könnyen történhettek emelkedések és
sülyedések a föld felszínén, s a temető igy
borittathatott el a tenger által. A guadelou-
pei emberi maradványok tehát nem bizonyi-
tanak az emberiség igen régi eredete mel-
lett. De különös figyelmet érdemel az a
kérdés is, vajjon léteznek-e bizonyitékok,
arranézve, hogy az ember a legnagyobb ős-
világi állatokkal, u. m. a mammuth, a kihalt
rhinoceros, a barlangi medve s barlangi hye-
nával stb. egyidejüleg létezett ? Ha ez be
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volna bizonyitható, ugy e társaság a mi ős
szüléinkre nézve nem a legkellemesebb lehe-
tett. Egy ily adat azonban, legalább relativ
oldalról., az emberiség igen régi korára
mutatna.

Barlangokban s hegyhasadékokban nem-
csak hogy találtak emberi csontokat ősvi-
lági állatok csontjai mellett, hanem azokkal
szorosan összekötve is egy és ugyanazon
kőrétegben. A legkitünőbb példányok e
nemben Montpellier és Lüttich vidékéről
valók. Minthogy azonban mészkő üregekben
a cseppkő-képződés, mésztartalmú viz hozzá-
járulása által még máig is tapasztalható,
késöbb odakerült emberi csontok igen köny-
nyen összetapadhattak az őskori állatoknak
sokkal régebben ott levő csontjaival. Lehet,
hogy emberek vesztek el ez üregekben, vagy
holttesteik belehányathattak. S ha épen em-
beri csontok nem is, hanem valami — félre-
ismerhetlenül emberi kezek által készitett
— tárgy volna ugyanazon szabályszerü
hegyrétegben őskori állatok csontjai közt
található , ebből is lehetne az embernek
azokkal való egyidejűségére következtetni.
És valóban történtek is fölfedezések, melyek
1859-ben a párisi akadémiában sok érteke-
zésre szolgáltattak alkalmat.

Amiens és Abbeville környékén ugyanis,
egy görkö rétegben 14 —15 lábnyi mélység-
ben sok kövült fejszét, baltát, nyílvesszőt
stb. természetesen nagyon durva készüle-
tüeket találtak összevegyülve valami ősvi-
lági rhinoceros, mammuth, szarvas és ökör
faj csontjaival, valamint kagylókkal, még
máig is élö fajokból. E kőréteg krétafóldön
feküdt. A balták vagy fejszék oly alakúak,
minőket ma is gyakran találhatni Német-
ország némely vidékein. „Keltákénak neve-
zik öket az ősrégi Kelta népről, melynek
tulajdonittatnak. Habár Angol- és Franczia-
országban e találmányok nehány könnyen
hívőt arra a meggyőződésre vezettek is, hogy
az embert amaz ősvilági emlős állatokkal
egykorúnak tartsák, mi mégis a Tamások
közé tartozunk.

Egy saját és igen érdekes tapasztalásunk
erösit meg bennünket kétkedésünkben.

Három évtizeddel ezelött a rajnai hajó-
zás előmozditása végett Bingen környékén
nagy mennyiségü összehordott kőomladékok
hányattak ki a sekély helyekről. Mi e töme-
get a helyszinén átvizsgáltuk. Azon köhul-
ladékokból állott ez, melyet a Rajna közön-
ségesen magával hord, s mindezek legna-
gyobb részt egymásba voltak tapadva. Ezek
közt hasonlókép találtatott nehány kelta
köbalta többféle vas és más ércznemü esz-
közökkel összeköttetésben; fegyverdarabok
a legkülönbözőbb időkből az ujabb koruakig,
horgok, kapcsok, szegek stb. E készítmé-
nyek tehát időről időre a Rajnába hullottak,
ft viz által egy helyre összesöpörtettek, s a
folyam vizének szénsavas mésztartalma s az
oxidált vas által a folyam söpredékével
Összetapasztattak. Itt láthatunk tehát egy
és ugyanazon lerakodmányban műkészitmé
nyéket a legkülönbözőbb időkből, a folyam
fövénye és iszapjával összevegyülve. íly for-
mán már igen könnyen lehettek volna együtt
még elö állati fajok csontjai az ősvilágiakéi-
Val egyesülve, melyeket a Rajna vagy mellék-
folyóinak árja összesöpört volna, aminthogy
régebben találtattak is mammuth-fogak
Düsseldorf régi kikötőjében, melyek a Bonni
természetrajzi muzeumban őriztetnek. Ha
mar- egy ily folyó meder véletlen, a Rajna
^ás irányban folyása által kiszáradván
késöbb felásatott volna, a geologok nem kis
zavarba jöhettek volna, hogy melyik időbe
tegyék azoknak képződését. E körülménye-
ket kell az amiensi s abbevillei talált tár-
gyakra is alkalmazni, s akkor a kérdéses ]

kövületek semmi esetre sem fogják azt bizo-
nyitani, a mit a párisi akadémiai előadások
szerint bizonyitniok kellene.

Es ezek szerint áll ugyan a nagy Cuvie
állitása, hogy t. i. kövült emberi csontokat
annál kevésbbé mükészitményeket nem isme-
rünk, melyek által az emberi-nemnek a
mammuth s egyéb ősvilági állatokkal egy-
idejü létezése bebizonyítható volna, minda-
mellett igen sok ősrégi eredetü mü készitmény
fölfedezése azt erősiti, hogy az emberi-nem
sokkal régibb, mint a mennyire a történe
terjed. Ujabb fölfedezések ez érdemben
még a mi ős eleink életmódjára nézve ií
érdekes adatokkal szolgálnak.

(Folyt köv.)

Uti vázlatok Portngalliábél.
Boldogult gr. Batthyány Kálmán szives föl-

kérését követve, alkalmam volt orvosi útitárs
minőségében vele nehány oly vidéket megláto-
gatni, hol földieink csak nagyon ritkán fordulnak
meg. Talán nem lesz érdektelen, ha utijegyzeteim
nehány töredékét igénytelen vázlatokban közlöm
e lapokban; mellőzvén a szakomba vágó tapasz-
taltakat, melyeket még utközben irt levelekbei
tettem az „Orvosi hetilap"-ban közzé, ugyszintén
nem említem Német- és Francziaország azon vá-
rosai nevezetességeit , melyeken keresztülutaz-
tunk, miután ezek jobbára ugy is eléggé ismere-
tesek, hanem csak nehány érdekesebb rövid táj- és
néprajzra fogok szoritkozni.

I. L i s s a b o n .
1864. szept. 20-kán indultunk el St. Nazaire

kikötőből egy franczia gőzössel Lissabonba,
már pár órai utazás után künn voltunk a Loire-
ból a nyilt Atlanti tengeren. Először voltam ten-
geren, képzelhető, mily érzelmekkel! Keblem
emelkedett a magasan hullámzó tenger látványá-
nál, szivem örömében dobogott, midőn elgondol-
tam, hogy most egyszer én is egy hétig fogom ég
és viz közé szoritva, azon majdnem idillikus életet
átélhetni, melyet könyvekben, útirajzokban oly
szépen festettek le az utazók. Azonban alig töl-
töttem egy napot a hajón, g már is meg voltam
győződve, hogy a leírók a tengeri utazás kéjeit
meglehetősen túlozták. Noha már első nap mind-
annyi útitársainkkal megismerkedtem, mégis csak
nagyon lassan mult az idő e a nap egyformasá-
gába csak az ebédek ideje, itt-ott egy pár, hajónk-
kal versenyt uszó delphin vagy a láthatáron egy-
egy magános hajó feltünte, este pedig a rendesen
tüzes golyóként a tengerbe elsülyedő nap pompás
lenyugta s a tenger világításának tüneménye
hozott némi változatosságot; csak a Biscayi
öbölben otthonos zivatarok egyike, mely a vele
járuló tengeribetegséggel együtt utazásunk ne-
gyedik napján ránk támadt, hozott egész társasá-
gunkra némi, ha nem is épen kellemes szórako-
zást. — 27-kén reggel végre a Tajóba, melynek
mindkét partját itt nehány erőd védi, mentünk
be g déltájban Lissabonnak, a világ minden részé-
ből összejött 100 meg 100 hajóval telt, pompás
kikötőjében vetettünk horgonyt; a az egészség-
ügyi komissio rövid, a vámhivatalnak pedig annál
hosszabb és kényelmetlenebb vizitácziója után a
rárosba betértünk. Lissabon valóban nagyszerü s
gyönyörü látványként tünt föl előttem. A 260,000
lakossal biró, terjedelmes város hét különböző
nagyságu és alaku hegyre van épitve, egyik ház-
sor fölülemelkedik a másikon s ezek fölé még a
paloták, templomok és kertek, alant pedigaTajo
torkolata a hatalmas tenger hajódús kikötőjével,
mindez oly szép panorámái alakot ád a képnek,
hogy szemünk csodálattal függött rajta.

De oh mily nagy a különbség a külsö és
a belső között! Mily roppant módon megváltozott
az első kedvező benyomás, miután kiszállottunk!
Minden utczában, melyek, köszönet az 1755-diki
földrengésnek! igaz, hogy elég szép emeletes
házakból állanak, több izben óriás hegyeket kellé
megmásznunk, hogy a tulsó meredek oldalon
hasonló fáradsággal és hasonló rosz kövezeten
leereszkedhessünk; s igy megy ez az egész váro-
son végig, nehány nyilvános tér és tán vagy há-
rom utcza kivételével, melyek egyenesek és pazar
fényűzéssel mozaik-kövezettel vannak kirakva.
De ez mind semmi, azon illatokhoz képest, mik
hez ily élvezethez nem azokott orrainknak kellett
itt szokniok. Tisztaságot vagy utczai rendet Lis-

sabonban hiába keresünk, az utczai illemnek nin-
csenek oly szűkkeblű határozott szabályai, mint
más czivilizált városokban, nem is gátolja itt egy
atyai gondviselésü policzia az egyéni szabadságot,
ki-ki elállhatja öszvéreivel, áruival stb. az utat, 8
eleget tehet szükségeinek akár a kormány palo-
tája előtt; az utczaseprés nem szokásos, 's igy a
legelegánsabb utczákban is rothadó emberi, állati
üredékek, döglött macskák, patkányok, zöldség-
halmok stb. hevernek nyugodtan, a nélkül, hogy
valaki ezen megboiránkoznék; piszok és bűz itt
még sokkal honosabb, mint Olaszország városai-
ban, még Nápolyt sem véve ki. Az uralgó kelet-
déli szél pedig még rothadó halszaggal is tölti
meĝ  a levegőt, különösen apály idején. És most
tessék elképzelni Lissabon illatos athmospheráját,
melyet 18 napig kellett belehelnünk, mig hajó
akadt, mely Madeirába vitt át.

Voit tehát időnk elég a ráros kevés neveze-
tességei megtekintésére, habár az épen uralkodó
déli szél és roppant hőség — többnyire -f- 32° C.
az emlitett illatokkal egyetemben vándorlásainkat
a púpos városban nem legkellemesebbekké tevék.
Bejártam a többnyire szép, majd olasz, majd mór
stylben épitett templomokat, a kórházakat, az
arzenált, a szinházakat, a pár muzeumot és kép-
csarnokokat, megnéztem Belem várerődöt; csóna-
káztam a Tajón; a palazzo da necessitade — a
hogy itt nevezik a királyi palotát — is lett sze-
rencséltetve látogatásom ultal, hanem biz mind
erről csak keveset tudnék érdekeset irni. A köz-
intézetek többnyire roszabbak, mint a mieink, itt-
ott egy nyilvános tér vagy épület — mint péid. a
praca da comrnercio, hol a miniszterium épületei,
és József király szobra állanak •— valóban szépek,
a nyilvános kertek már az égalj következtében
pompásabb fákkal és virágokkal vannak diszitve,
mint a mi városaink sétái.

Nézzük inkább kissé az utczai életet és moz-
galmat. Lissabonban természeteién a nagy keres-
kedőváros mozgalma tünik fel mindenekelőtt. A
parthoz közel fekvő főutczákon mindenfelé a ki-
kötőbsn levő angol, amerikai, franczia, spanyol,
török stb. hajók matrózaival s a szintannyi nera-
zetbeli kereskedőkkel találkozunk; mindenfelé
hemzseg a hajókhoz s a hajóktól szállitott árukkal
megrakott hordárok, öszvérekés szamarak serege;
vándorló viz-, gyümölcs-, hal-, ócskaruhaáruíók
az utczai zajon is túlható sikító hangon kinálgat-
ják áruikat az utczák járdáin; a parton pedig
számtalan mindkét nembeli köznép hever, ácso-
rog, veszekedik, koldul, mindenekfölött pedig
rosz c/íeraí-jával (szivarocska) rontja a levegőt.
A nyilvános sétákon és kertekben estefelé láthat-
juk az előkelőbb uri és alsóbb osztályu n/íkefc,
mindannyian babsárga szinök által kitűnők az
idegenek közül, kik irányában a férfiak roppant
megvetéssel szoktak visehetni, a rikitó szinekbe
öltöz >tt nők pedig egész kaczérpágukat pazarol-
ják. A mellékutczákban pedig bár merre fordu-
lunk, uton-utfélen módnélküli szegénység, lomha-
sággal és piszokkal párosultan és a prostiíutio el
sem képzelhető nagy foka sérti az erkölcsi sülye-
dés undorító látványa által érzésünket. A portu-
gál köznép igen szegény, s a szép külsejü, udva-
rias, nyájas de hallgatag rokon spanyolnak mind-
ezen tulajdonokban merő ellentéte; kevélységben
és tisztátlanságban pedig még túl ia tesz rokon
nyelvü szomszédján. — A portugál nők nem ér-
demlik meg a „szép nem" nevet, átalán rútak,
korán vének, piszkosak; a fésűnek különösen
hatalmas ellenei, ugy hogy csak legfölebb vasár-
napokon, akkor pedig az igaz, hogy mindenki
szemeláttára, a sétákon s a házkapuk előtt szok-
ták egymás fejét azon kis állatoktól megszaba-
ditni, melyeket a majmok hasonló alkalmakkor
mindjárt fel is falnak.

A déli népek, ugy látszik, átalán nem kedve-
lik a tisztaságot, itt pedig, hol az még pénzbe is
kerül, valódi fényüzési czikke válik. Liisabonnak
ugyanis az ivás és mosásra alkalmatlan Tajón
kivül egyéb más vize nincs, ivóvizét az 5 mfldnyí
távol CintrábóJ egy nagyszerü, részben még a
mór időkből származó vizvezeték által kapja, mely
azután a városban hordószámra árultatik. Azon
ölül a szappan — még ottlétem idejében — va-

lamint a dohány is, kormánymonepolium és nagyon
árága volt: két körülmény, mely természetesen
a piszkot csak gyarapítani segitett, szerencsére a
bajok egyike, igaz, hogy a kisebbik, azóta rész-
ben megszünt, miután a portugál országgyülés
határozata folytán az egyedáruságnak 1865-diki
január l-jével vége szakadt.

A templomokban, melyek csak ritkán van-
ak tornyokkal diszesitve, csak nőkkel talalko-

sunk; ugy értesültünk, hogy a férfiak nem szók-
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tak templomba j á r n i ; az ájtatosok padok hiányá-
ban , vagy a márványpadlón vagy magukkal
hozott székecskéken foglalnak helyet. A szerzetek
meg lévén szüntetve, csak világi papok működnek
a szertartásoknál, a harangoknak nincs nyelvök,
a harangozás kalapácsütések által hozatik elő, s
a számra a templom minőségéhez mért harangok
majd pompás harangjátéki dallamokkal örvendez
tették, majd kiállhatlan monoton kongassál bán-
tot ták füleinket. E g y eate egy templom előtt
menvén el, zene és népmoraj hangjai érnek, belé-
pek, a fényesen kivi lágított templomban éppen
halottat szenteltek ba. E g y eléggé hosszu és sze
les, aranyozott ravatalon nyugvó és fogantyúkkal
ellátott deszkán feküdt a halott, piros és fehérre
kifestett arczczal díszruhában. Beszentelés után
el tüntek a papok, a nép U eltávozott, s csak egy
pár fáklyatartó s tán a legközelebbi rokonok ki-
sérték a folyton fedetlen arczu, és a koporsót
pótló emlitett deszkán fekvő hullát ki nyughe-
lyéhez.

Október 4-én Gyuri
inasunk nagy felizgatáa-
ban lép szobánkba, és
„kér i alásan", hogy két
magyar gróf érkezett Lia-
sabonba és szállott azon
fogadóba, a hol mi lak-
tunk. A mi örömünk sem
volt kisebb, mint Gyu-
rinké, noha még csak rö-
vid ideje mult, hogy ha-
zánkat elhagytuk, mégis
már ugy vágyódtunk a
magyar szó, a földi után,
és alig várhattuk, hogy
földieinkkel megismer-
kedhessünk. Károlyi G á -
bor és Tibor grófok vol-
tak, kik épen Cadixból
j ö t t e k , s egy kis uj
életet hoztak társasá-
gunkba.

A napok most már
csak jobban multak, ha-
nem az éjjelek, még most
is borzadok, ha vissza-
gondolok rájuk. Minden
éjünk folytonos harcz
volt a musquitók guerilla-
csapat jával, mely néha
még a szintoly vérbzomjas
poloskákat hivta segít-
ségre; küzdtünk, de csak
mi voltunk a vesztesek,
Bem a Zacherlpor, sem a
függönyök nem védtek
elleneinktől. S minden
reggel egész testünk uj-
r a magán horda a vér-
szomjas ellenségeink ál-
tal ejtett sebek nyomait. A
musquito nem csak a leg-
nagyobb, hanem legsz in-
telenebb szúnyog is ,
mely nézetem ezerint egy
roszkedvü embert öngyii
kosságra is t u d n a birni.

IL C i n t r a .

— Okt. 10-kén regg.
gr. Károlyi Tibor és egy
porosz ur túrsaságábau
elindultam List»abonból,
Cintrát, a Byron által megénekelt várat megláto-
gatni (Ciliid Harold 1, 18 — 29.). Egy lissaboni
bérkocsi dicsérendő gyorsasággal az 5 mfnyi utat
hat óra alatt meg is tette. Lissabon legközelebbi
környéke puszta és kopár, az óriás cactus és aloe-
bokrokkal keritett földek nagy kövekkel látsza-
nak bevetve, melyek közt csak helylyel közzel
emelkedik ki szomoruan a számtalan szélmalmok
egyike, egy eltörpült olajfa, vagy egy beteges
kinezésü narancsfa. A lakosok szegények, s viz
ben és fában hiányt szenvednek. Cintra körül
azonban az egész természet más képet ölt; viz-
gazdag vidékben vagyunk ; bárhová pillant sze-
münk, szép, majdnem tropicus virágos kerteket,
gyönyörü vetéseket, melyek közé számtalan na-
rancs- gránát- s fügefa van szórva, szép vízveze-
tékeket és csinos villákat találunk, Cintra városka
maga is oly barátságos, tiszta s vidító kinézásü,
hogy szivünket annyival inkább megvesztegeti,
mert — Lissabonból javunk éppen. A kis város
házai ugy szólván lógnak a sziklahegységen és a
gyárkéményalaku két tornynyal ellátott , nem

szép királyi kastélyon kivül, melybe bejárást a
királyi csalid ottléte miatt nem nyerhettünk,
szemléletre méltót nem is bir.

Nem is mulattunk hát tovább, mint mig sza-
maraink, melyeket rendeltünk, megérkeztek;
ekkor felültünk rájok s a 2000 lábbal emelkedet-
tebb La Pena kastély felé tartottunk. Utunk vilo-
ban gyönyörü volt, a legdúsabb növényzetu,
heliotrop-, geránium- és fuxia-bokrokkal szép
magnólia, oleander, cameha és rózsafákkal beul-
tete'tt virágágyak között vezet fel a hegy tetejéig,
a kastélyhoz. Utunk felét miután megtettük volt,
egy mór mecset, előtt találtuk magunkat, melyet
az arabok elüzetése után a hitfanatikusok lerom-
boltak uo-yan, mindazáltal falain nehány arab
mondatot° és boltozatján eredeti festékét meg
tudta tartani; mellette egy arab fürdő, melybe
mé» mindig tiszta, átlátszó fris vizet küld a közel
forrás. Itt kétfelé válik az ut, az egyik a* emlitett
kastélyhoz, a másik egy mór erőd maradványai-
hoz vizet. Az első felé fordultunk, é* félórái,

A gyémántfúró, sziklarepesztéseknél.

j időben lett a király által visszavásárolva. A kas-
tély normán-góth stylben épült s gyönyörüen szép;
sok terem, különösen a kápolna még megvannak
az:>n állapotban, minő a szerzetesek idejében volt.
Több ott található műkincs között kitünő az
oltárlap, mely átlátszó jaspisból van készitve s
alabastrommal gyönyörüen kirakva.

De még szebb, mint a vár maga, azon kilátás,
melyet az ember itt a tornyokról körültekintve
élvez. Szeles, kissé borus volt az idő ottlétünk-
kor, mindazáltal nem fedte el előlünk a ten-
gert, melyen számtalan kisebb nagyobb hajó tar-
tott Lissabon felé s ment el onnét, Lissabon
városát és kopár környékét, és ezek ellentétét,
Cintra buja, dús vidékét 8 a roppant Mafrát.
Nem oly páratlan szép ugyan ezen kilátás, mint
ezt enthusiaatikus utazók szokták festeni, mind-
azáltal oly érdekes kép, melyet egyhamar el nem
felejthetni.

Visszatértünk a virágágyak közt kanyaruló
illatos utakon az emlitett mecsetig s felmásztunk

a másik hegyre, melynek
csúcsát a mór vár rom-
jai koronázzák. Hatalmas
erőd lehetett ez hajda-
nában, s mig emlékeze-
tünkben a romantikus mór
korszak történetei és re-
géi éledtek föl a romok
láttára, nem tagadhattuk
meg bámulatunkat azon
épitész irányában,ki e me-
redek sziklára tudta föl-
épitni ezen hatalmas várt
vízvezetékeivel, melye-
ket mai tökéletesebb gé-
peinkkel is alig tudnánk
jobban, de csak igy is
létrehozni. — Késő eete
volt, midőn Lissabonba
visszatértünk, az egész
uton hallgattunk, szivünk
oly tele volt a valóban
és képzeletünkben látott
képek benyomásaival, s
csak közbe-közbe nyúl-
tunk a magunkkal vitt
kitünő coZares-borral telt
palaczkunkhoz, hogy a
szegény elűzött mórok és
azok művészetére egy
pohár bort ürítsünk. —

— Végül elég
érdekesnek tartom föl-
emlitni, hogy a portugá-
lok első királyukat (Hen-
rik f 1137.) magyar feje-
delmi házból származott-
nak állitják, bár azt
megnevezni nem tudják.
Mondják, hogy erre vo-
natkozó okmányok is van-
nak még a kir. levéltár-
ban, mit azonban nekem
kutatni alkalmam nem
volt. Érdekesebb ezen
monda még annál inkább,
mert a most' uralkodó
Koburg-Koháry-ház is
egyrészt magyar eredetü.
A most uralkodó király
atyja, Ferdinánd király,
állitólag jól és örömest

kissé terhes gyalogolás után fenn voltunk a vár-
nak a portugál király ée Koburg czimerekkel di-
szitett erős kapujánál.

i A kastély, melyet eredetileg a mórok épí-
tettek, ezeknek elüzetése után a Hyeronymus-

! szerzetesek birtokuk* került ea „Convento da
í Nostra senhora da Pena" nevet kapott Innét

nézett ki Emánuel király - ki e vart lakható
állapotba hozatta - majdnem folyton a tengerre,

! türelmetlenül várva Vasco da Gama visszatértet.
! Kozel a várhoz egy magányos sziklacsoporton,
Í mely a tengerre néz, áll jelenleg Vasco da Gama

köböl faragott szobra.') (Lisd mellekéit képünket.)
A zárdák és szerzetek megszüntetése után

eleinte privát kézbe került a kastély, a csak ujabb

7) Va'codaGama na?yhirü és bitor portugál tengeri
hajós, Emanuel portugál kirdly által 1497-ben egy hajo-
raljal Kelet Indiába küldetett, hol nagy küzdelmek után
"erencsés sikert aratott s számos uj fölfedezést és hódítá-
sokat tett. 1502-ben ez utat na*.-obb erövel ismételte.
I l l János király kelet-indiai alkirálylyá nevezte ki az
ottani portugál gvarmno.i vélelmére . lo2L-b,n ujra

beszél magyarul, s mint beszelik, a nem regen
előttünk itt tartózkodott Kovács Mihály festesz
hazánkfiával több óra hosszat nemzeti nyelvünkön
beszélgetett. *>• M e n d l L<

A gyémántfúró.
A sziklák repesztése a bár.yamivclésnél, vas-

uti s közuti munkálatoknál stb. eddig igen hoez-
szadalmas, fáradságos munka volt. Napokig tartó
munkába került gyakran, mig a sziklába kala-
pácscsal és vésővel azon lyukat kivájták, melybe
végre a repesztő lőport berakhatták. Ha azután a
port meggyujtották s a repesztés megtörtént,
ujra oda állott vésőjével a bányász s ujra kezdte
fáradságos, szaporátlaa munkáját.

utra kelvén, a portugál kormány tekintélyét visszaállitotta.
Meghalt 152i-ben; holttestét Portugálba hozták vissza.
Vaaco da Gama utazása s kalandjai szolgáltak alapul
Camoens portugál költő nagy müvének, a ,,Luiziádá"-nak.
Meyerbeer legujabb dalművében, „Az afrikai nö"-ben i»
Vasco da Gama szerepel.

Az efféle lassu eljárás nem elégiti ki többé j
a technikailag képzett szakembereket napjaink- '
ban, midőn a napról napra terjedő vasutvonalo-
kon annyi alagut készül s annyi száz meg száz
mérföldet föld alatti utakon kell megtennünk.
Okvetlenül gondoskodni kellett oly eszközökről,
melyek által gyorsabban lehessen utat törni a
kőrétegeken és sziklákon keresztül, mint eddig.

Ezen eszközül szolgál immár ujabb időkben
Leschot találmánya, a gyémántfúró.

Most nem készítik többé firadságoi kalapács-
ütésekkel a lőpor számára az üreget, hanem fúró
segélyével nyomulnak a szikla belsejébe. S miu-
tán a legkeményebb aczél sem állhat ellen hosz-
szabb ideig a kemény kő zsurlásának: a tulajdon-
képi fúrást a legkeményebb tárgy, a gyémánt
által végzik, mely a fúrók hegyébe van illesztve.

Leschot fúrója egy vascsőből áll, melynek
egyik széle aczél-karikával van megerősitve, s
ennek hegyibe fekete gyémánt van illesztve; a
cső másik vége a mozgató (hajtó) készülettel
függ ossza. A fúró csővön keresztül viz is vezet-
tetik' egyuttal, mely arravaló, hogy a fúrás köz-
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családi magyar nevek nem ritkán oly hibísan v'.-
lasztattak. — főleg szoros érteletnb)n vett fordi-
tás mellett — hogy azokat, bár hangzásra ma-
gyarokát, nem eredeti nevekül mindenki fölis-
merheti. Vizsgáljuk, fejtegessük tehát, habár
csak futólagosan, főv >násaiban a magyar család-
nevek származását, m3rt ennek ismerete az uj
neveknek választásánál már vezérfonalul szol-
gáland.

Az ős magyar nevek, főleg ősinknek e ha-
zábani megtelepedése korszakában, többnyire
egytagú 8 jelenleg alig értelmezhető szókból ál-
lTttak, s állanak részben most is, p. o. Ete Bjjta,
Pete, Ridó, Dmcs, Czobor, Dobó, Vata, Hattá,
Aüor, Geréb stb. Midőn őseink e honban állandS
lakást foglaltak, keletkeztek a lakhelyek utáni
elnevezések azon okból, mert a keresztyé í vallást
fölvevén, a keresztségben nyert neve't több egyén-
neli azonosságánál fogva, e megkülönböztetésre
szükség volt, igy püdiul a szímos István nevü
egyének megkülönböztethetéje végett mondák:
ez Füredi, amaz Szalóhi, e* pedig Debröi
litván. Eíyes családok idő multával több ágra

Bán, Vajda Pásztor, Rívéaz, Szabó, Kovács stb.
Vétettek családnevek a nemzetissgek után, s való-
szinüleg ugy alkalmaztattak az egyénre,ki milyen
nemzetből származott, p. o. Horvát, Tót, Rácz,
Német, Lengyel stb. Nem ritkán a keresztnév
vezetéknévül fogadtatott el, u.m.Márton,Gáspár,
Bernát, Máté stb. Vétettek vezetéknevek az állat-
o szagból is, p. o. Bárány, Farkas, Szúnyog, Holló
stb. Á keresztneveknek vezetéknévvé változta-
tása, ugy a fi rag használata főleg a székelyeknél
divatozott, mert a székelyek egy-egy helyen tö-
megesen telepedvén meg, e helytől mindannyian
vezetéknevet nem nyerhettek, hanem a kereszt-
ségben fölvett néven nevezvén egymást, e ke-
resztnév családi névvé vált, igy lettek p. o. Sán-
dornak fiai Liszló és István, Sándor László és
Sándor István, söt nem ritkán, ha például Sándor
Lászlónak és Istvánnak Pál fia volt, megkülön-
böztetésül nevezték az egyik Pált, Sándor László
Pálnak, a másikat Sándor István Pálnak, mint ez
mai napon is a palócz atyafiaknál, mint a széke-
lyek legközelebbi rokonainál divatos, a kereszt-
nevek után fölvett családnevek megkülönböztető

Portugáliából:Vasco da Gama emlékszobra, Cintra mellett. - (Fénykép után Keleti Gusztáv.)

ben támadt port azonnal elmossa; a cső közepén
furis közben egy vékony kőszál (nyelv) képződik,
melyet azután a kifúrt lyukból könnyen ki lehet
törriis eltávolitani. Két lábnyi hosszu üregeket
ezen gyémánt-furó a gránitba is 30 percz alatt
készit el, a mely munkára eddigelé a legtökélete-
sebb ujabb szerkezetű vésőkkel is legalább 3—4
órára volt szükség.

Az idegen hangzásu családnevek
magyarítása. *)

A nemzetek családneveinek alkotúsa, szár-
maztatása közt sok hasonlatosa íg létezik ugyan,
de azért több tekintetben egymástól lényegesen
eltérnek, s ennélfogva megfontolás nélkül s szó-
szerint magyarra fordítva, az idegen nevek leg-
gyakrabban helytelen magyar családnevet adnak,
és épen ezen eltéréseknek nem tudása, vagy
figyelembe nem vétele okozta azt, hogy az uj

*) Ez értelmesen irt s korszerű czikket ai „ E g V
czimü hetilapból veszszük át. Szerk.

oszolván, a családtagok testvéri osztály, vagy
királyi adományokban nyert birtok után külön-
böztettek meg, s kezdetüket vették az elönevek
(praedicatumok), igy P- °- voltak ccsedi, nyírbá-
tori éi Somlyai Báthoryak, pilsöczi, csetwki B?-
bekek stb.; nem ritka eset volt az is, hogy egy-
némelvrégi család előbbi nevét elhagyva, birtoka
után uj családnevet vett föl, igy például Abauj-
megyé'ben létező Perén várról, melyet II. András
ajándékozott Dobos Jánosnak, ennek utódai ma-
gukat Perányieknek nevezték;.igy a gömörmegyei
Balog vá ról nevezett Balog nemzetség, Riona-
Széctet h bírván,elhagyva a Balognevet, magukat
Szécsieknek nevezték stb.

Ámde igen csalódnék, ki azt hinné, hogy csak
a lakhely u»y birtokról kölcsönzött i ragu család-
nevek a valódi magyar nevek, mert már fönnebb
említem, hogy a régi ős magyar családnevek egy-
tagú s épen nem i >aggal végződök voltak, hanem
választalak családnevek személyes tulajdonság
után is, p. o. Vitéz, Bitor, Erős, Balog stb. hasz-
náltatott az arezszin is, 8 ezután mondták teher,
Veres, Fekete stb.; származtak családnevek a
viselt tisztség vagy éle'módtól, u. m. Pap, Katona,

jeléül jött szokásba a fi rag használata is, p. o.
Pálnak fiát Jánost nevezték Pálfi Jánosnak. Meg-
jegyezhetem itt, hogy a fi rag a magyarok által
csak keresztnév vagy előkelö tisztség után
használtatott, ezt tanusítják a számos keresztnév-
hez Ciatolt fi raggal ellátott régi magyar család-
nevek, ezt azon szokás, hogy csak a királynak fiát
szokás királyfinak, bánét bánfinak stb. nevezni,
tanúsítja ezt asoa átalános szokás is, hogy csak
urnak fiát szokták urfinak mondani, s nem diva-
tozott a fi rag az általam fönnebb előszámlált
forrásokból származtatott családnevek csatolmá-
nyául, mert ily családnevet mint Szabófi, Kovácsfi,
Szalókifi, Debrőifi.vagy Horvátfi, Németfi, Hollófi,
Farkasfi, stb. közülünk senki sem ismer.

A magyar családnevek ezek szerint állottak:
a) régi, most már alig értelmezhető egytagú

szavakból; — származtak
b) helynevek után,
c) személyes tulajdonság,
d) életmód, tisztség vagy niesteraeg,
e) nemzetiség után ; vétettek
f) az állatországból; ilyenné alakíttatott
g) a keresztnév egyszerüen, vagy fa-raggal.-
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Lássuk már most a német vezetéknevek szár-
maztatását, s hogy ennek fejtegetésénél hosszasan
ne időzzünk, vizsgáljuk meg, mennyire vagy mi-
ben egyezik az, vagy miben tér el a magyar csa-
ládneveknek származásául, ezen összehasonlítás-
ból az eltérések ugyis kiderülvén.

Az a) alatt fölemiitett főleg egy-kéttagu s
most már alig értelmezhető magyar családnevek
hez hasonlítható német családnevek, tudtomra
nem léteznek, ezek tehát tisztán ősi származásu
régi családnevek.

A b) alatt felhozott lak-, vagy származási
hely után fölvett nevek a németeknél is gyakoriak,
és pedig a német családoknál a birtok után a von
előrebocsátás* mellett, a származási helytől köl-
csönzötteknél padig a von elhagyásával, ha-
nem leggyakrabban er raggal megtoldva hasz-
náltatik p o. von Sternberg — Sternberger, von
Ehrenstein, — Ehrensteiner stb; ilyenek a szin-
tén helynevek után fölvett haus h au ser, thal-tha-
ler, dorf-dorfer stb. ragu családnevek is. Mind a
két esetben a magyar ezt i raggal fejezi ki, ámde
fönnebb is mondám, hogy az i rag csak helytől
kölcsönzött családnevek után használtathatván,
ha valaki az i ragot oly helyr.év mellé illeszti,
mely hely vagy község Magyarországban nem
létezik az ceak helytelen magyar családnevet
alkotna; épen ily rosz családnevet adnának az oly
német helyneveknek magyarra fordításai is, mely
helyek Magyarországban nem léteznek, például
a Sternbergert magyaríthatom Sternbergi-re,
vagy Csillaghegyire, de ez egyik sem adna helyes
magyar családnevet, mert a német Sternberg-nek
megtartása továbbá is német származásra utalna,
a Csillaghegyi névre pedig bátran elmondhatná
mindenki még századok mulva is, hogy németből
forditott magyar név, és igy indigena, mert ugy
hiszem, hogy Csillaghegy nevü falu vagy hely
hazánkban nem létezik, a most mondottak szerint
tehát, a berg-berger, siein-steiner, haus hauser,
dorf-dorfer stb.-ben végződő német családnevek
szószerint magyarra forditva helyes magyar csa-
ládnevet nem adhatnak.

A c) alatt emlitett személyes tulajdonok, a
magyarok és németek által használ attak ugyan
családnevei ül, de Í zon különbséggel, hogy a né-
met a testi hiányokat gyakrabban használván,
azok az egyénre nem lehettek mindenkor kel-
lemesek , mig a magyar e tekintetben kíméle-
tesebben járt el, igy például a németnél a blind,
toll, kurlz stb. gyakran előfordul, a magyarnál
ellenben nem. Különbözik a magyar a német-
től e tekintetben az által is, hogy a magyar
E. o. az egyén arezszinét tekintve, ennek fe-

ete, vörös vagy fehér szine után egyéneket s
általa családokat nevezett meg, a német ezen tul-
menve, nevez családokat i^ait-nak, GVün-nek,
stb.; sőt e színeket bővebben változtatva, használ
Semmelweis, Abendroth, Schwarzhopf, Weiskopf
neveket is, a mi a magyarnál szintén nem divatos.
Az oly testi tulajdonság után vett német család-
nevek közül tehát, csak olyanok adhatnak a szó
értelmében átfordítva helyes magyar családnevet,
melyek a magyarnál is szokásban vannak, p. o.
Weis—Fehér, Stark=£Vó's stb.

A d) alatt felhozott életmód, tisztség vagy
mesterség után származtatott magyar és német
családnevek közt főleg csak azon eltérés észlel-
hető, hogy mindenik nemzetnél bár sok az azo-
nosság az életmód, tisztség, mesterségekre nézve,
de mégis léteznek az egyiknél olyanek, milyenek
a másiknál nem voltak, igy például a magyarnál
divatos ban, hajdu, huizár, a, mémetnél nem fordul
elő, ellenben a németeknél szokásos mesterség, a
tiicsindlds után, az ezzel foglalkozót nevezhették
B nevezték is Nadltr-nab, de ez iparág a magyar-
nál nem levén használatban, Tücsindló családnév
nem létezhet, nem is létez. Az épen szóban levő
forrásból származott német családnevek is, csak
*z esetben fordíthatók szószerinti értelemben
magyarra, ha ezek a magyarok közt is divatoztak.

Az e) alatt emlitve rolt nemzetiíégek után,
* német épen ugy nevez és nevezett családokat,
mint a raagjar, itt is azonban figyelembe veendő
az, hogy csak oly nemzetiség után neveztethetett
el egyén, s utána családja, mely nemzetiségek
közül származott egyén a németek vagv ina»ya-
rok közt megtelepült, igy a németnél divatos az
England-r^Schiofi.ei^Elsasser, Ö>strticher stb.,de
* magyarnál nem, ellenben a nálunk divatos Len-
gyel, Tatár, Bolgár, Oláh, Kun stb. a német, knél
nem; a nemzetiségek után felveendő uj családne-
veknél is tehát a hazai szokás figyelembe veendő.

Az f) alatt emlitett állatországból mindkét
nemzet választott családneveket, eltére* azonban
«. éknél is fordul elő p. o. a németnél gyakori]

Fuchs, Luchs, Adler stb. a magyaroknál nem igen
vaunak szokásban.

A g) alatt felhozott keresztnévből kölcsön-
zött vezeték-nevek a németeknél ritkák, a ma-
gyarnál ellenben igen gyakoriak, s nem ritkán fi
raggal megtoldva használtatnak, mely rag min-
denkor arra utal, hogy A fi raggal nevezett egyén,
kinek a fia volt, például Péter és Pálnak fiai ne-
veztethettek Péterfi, Pálfi-n&k, király vagy bán-
nak fia lehetett csak királyfi s bánfi, valamint az
urnak fia urfi; az északi németeknél találkozunk,
de itt is ritkán, a fi ragot visszaadó sohn vagy son
raggal, p. o. Trautson, Mendelsohn, Anderson stb.
A németeknél átalában divatos mann épen nem
annyit tesz mintái, hanem acnyit mint ember p. o.
Roszmann, Schumann, Biedermann, Fleischmann,
Kohlmann, Waldmann, nem annyit tesz, hogy lófi,
czipőfi, jámborfi, husfi stb., hanem annyit, hogy
ezek oly emberek, kik lóval, czipővel, hussal bán-
nak, vagy jámborok, erdei emberek voltak, épen
ugy, mint mai napon is Budán a vizhordó embert
Wassermann-nak, a vizhordó asszonyt Wasser-
weib-n-Ak, a szekerest Fuhrrnann-nak nevezik.

Eltér azonban a német vezetéknevek szárma-
zása a magyarétól különösen abban, hogy a német
nem csak az egyén tulajdonságaira, birtok- vagy
származási helyére, életmódja vagy nemzetisé-
gére vonatkozó tárgyaktól kölcsönzött vezeték-
neveket, hanem mindezektől egészen eltérő tár-
gyaktól ie, p. o. Stand, Krúg, Stein, Kalbfleisch,
Stubenrauch, Vogelsang, Wet'erhahn, Rosenbaum,
Grünbaum sat. ezek s ezekhez hasonló nevek a
magyarok közt nem divatozván, magyarra átfor-
díthatók ugyan, de valódi magyar családnevekül
nem használhatók, még visszásabbakká válnának
pedig akkor, ha valaki ezekből i ragu családne-
veket akarna alkotni, példájára a már alkotott
Kiá'tosi, Vágási,Tányérosi, Rózsaági, Könyvhegyi
stb. neveknek, s igy lennének a fönnebb példaként
felhozoftakból Állási, Korsósi, Bornyúhún, Madár-
éneki, Zöldfai vagy Zb'ldfási családnevek ; az ilyen,
vagy ezekhez hasonlók azon uj magyar családne-
vek, melyek felől fönnebb emlitém, hogy századok
mulva is ujjai lehet reájok mutatni, hogy ezek
nem eredeti, hanem csak forditott, erőszakolt
magyar családnevek.

Az eddig mondottakból tehát kiderül, hogy
lehet magyar családnevet választani egytagú, búr
moet már alig értelmezhető, de magyar hangzásu
szavakból, lehet helynév, személyes tulajdonság,
mesterség, tisztség, ipar, nemzetiség, állatország,
és keresztnevekből is. Láttuk azt is, hogy vannak
német családnevek, melyek magyarra helyesen
átfordíthatók, de vaun1.k olyanok is, melyek ilye-
sekül épeu nem használhatók; ez utóbbiak helyett
tehát egészen uj családnevek választandók, és
pedig miután azt tapasztalom, hogy a névmagya-
ritásoknál leginkább az i ea fi raggal végződök a
legkedveltebbek, a kinek ilyen tetszik, válaszszon
az elsőre családnevet honunkban létezö község,
puszta vagy táj neve után ; ugy hiszem, hogy a
Kompolti, Kerecsendi, Ostorosi sat. uj családnév
sokkal szebben hangzik, mint a Tányérosi, Vá-
gási, Rózsaági sat. családnév. A fi ragot pedig
csak mindenkor oly név után használják, melynek
emberfia csakugyan lehetett, mert a Szénfi, Szélfi,
Tollfi, Szegfi, Kárfi, Télfi, mindanyian hibás ma-
gyar családnevek, a szélnek, szénnek, rollnak stb.
fia nem lehetvén*). Mártonffy Károly.

A régi rómaiak lakházai.
A római házak korábbi időkben nyomorúsá-

gosak, roszak voltak; minek oka az volt, hogy még
a város épitése utáni 500 év körül a cserépzsin-
delyt nem ismerek. A fedélzet anyagát szalma és
fazsindely képezé, s mint a hagyomány tartja,
Publicola konzul, midőn, az akkori idék fogalmá-
hoz képest, egy ily pompájú házat építtetne, az
által a nép irigységét felköltendő, azon remény-
ben, hogy népszerüségét ujra visszanyeri, azt egy

*) A névmagyaritási engedélynek különös pénzbeli
dija nincj, a folyamodások — a keresztlevél hozzácsatolása
mellett — 5 fros rélyeggol ellátott irre Írandók, s a me-
gyehatósághoz intézemlók, mely i» a í engedélyt a kanczel-
lária utján Ő Felségénél kieszközölni szokta. — A folya-
modás ily formán szerkeszthető: „Tekintetes Vármegye!
Eddigi ^ezeíéknevem(>t . . . . . . . a magyar hangzásu . . .
. . . . re átváltoztxtni óhajtván, Tan szerencst'm a tekin-
tetős megvei hatóságot félkérni, sziveskedjék jelen foya-
moUTányoni«t az ahhoz csaiolt. születési anyakö, y»i kivo-
nattal BÍkeresités végett a fóméltóságu magyar királyi
udvari Kanczelláriához felterjeszteni. — Egyszersmind
van szerencsém megiegyezni, hogy az általam választott

név vidékünkön semmiféle nevezetesebb ne-
mesi család által nem \isetetik, és hegy magam nemesi
származásu nem vagyok. - Kelt . . "

éjen ismét lerontatá; ezen körülmény eléggé be-
bizonyíthatja, minő erŐ3ek lehettek az ily épüle-
tek. A nagy költekezés meggátlására külön tör-
vények hozattak, s meg volt tiltva 1% lábon
felül vastagabb házfalat épiteni. Ezen megszorítás
s az előbbi időkben használt épitési anyagok
gyenge állománya — előbb ugyanis e czélra vá-
lyogot 8 falazattal betöltött fafiókozatot használ-
tak — a házak magasságát egy emeletre szorítot-
ták le, a mint ezt Vitruv előadja; s még később
is, midőn már égetett téglákat is használtak,
melyek nagyságra nézve a most használtakat
jóval felülmúlták, nehezítek az összefoglalásokat
s magasabb épületek felemeléséhez a falaknak
elegendő biztositéka és szilárdságára nézve gátul
szolgáltak.

Midőn a népesség szaporodni kezdett s ezzel
együtt a város s földterület értékben nőtt, a
magasság emelésével igyekeztek tért nyerni, s az
építészetben tett előhaladás, nem különben a?
azzal járó ismeretek bősége módot szolgáltatott
a házaknak több emeletre való felépítésére is.
Később már erkélyekkel vétettek körül, melyeket a
naptól (sol) solariumnak neveztek el, hol a háziak
télen a nap kellemeit élvezek; mig nyárban e
helyet a hűs esti lég kedveért keresek fel s egy-
szersmind a városra és környékére pompás kilá-
tással birtak. Itt szokták elkölteni a róm iak est-
ebédjüket, a honnan a legfelsőbb emelet coenacu-
lum (étterem) nevet kapott. Végtére az egyszerü,
közönséges lakházak is oly rendkivüli magasságra
emeltettek fel, hogy Augustus császár egy küíön
törvény által megtiltá 70 lábon felül épiteni többé
házakat.

A köztársaság utó évei felé a rómaiak Gö-
rögország művészetét is elsajáfiták s Itáliában
görög építeszet kapott lábra. Ez időben, részint
az uj hóditások folytán nyert zsákmányok, részint
nyilvános pénzek elsikkasztása és rosz kezelése,
vagy inkább leigázott provincziák megszoritúsa
által megmérhetlen gazdagságra tettek szert, s
az igy rosz uton s fáradság nélkül összehalmo-
zott pénzt zabolátlan tékozlás s végnélküli fényű-
zésre forditák.

Nem czélom itt ezen nagymérvü pazarlásnál
tovább időzni, — hanem inkább visszatérek arra,
mi módon nézhetett ki régebben egy elökelő osz-
tályu római házának belszerkezete ?

A berendezés, természetesen a helyi viszo-
nyok s a tulajdonosok rangja 9 körülményeihez
viszonyitva, eléggé egyszerü s mindenütt csak-
nem egyöntetű volt. A főszobák, csupán nagysá-
guk s ékítményeikre nézve különbözők, minde-
nütt feltalálhatók voltak, csak a mellékszobák,,
melyek fényüzés és kényelemre voltak számitva,
képeztek némi kivételt, a mint ezt a tulajdonos
iz'ése s többé kevésbbé' szerencsés körülményei
igényelték.

Vitruv egy elosztási elvre hivja fel figyel-
münket, mely a mi házi életmódunktól egé-
szen eltérő, — de mely igen érdekes mindenki
előtt, a ki egy római ház szerkezetével akar
megismerkedni, — e szerint minden nagyobb
épületnek a rómaiaknál két osztályra kelletett
osztatnia — az egyik nyilvános összejövetelek és
látogatásokra, a másik: a család magánhaszná-
latára.

Azon szobák, melyek — mint Vitruv nevezi
— nj ilvános osztályt képeztek, voltak: a porticus
(oszlopcsarnok), vestibulum (előudvar), cavaedium
vagy átrium (előterem), tablinum (képterem),
alae (szárny), fauces (szük bejárat), és még más
egyéb kevésbbé jelentékeny s a tulajdonos és
épitész tetszésétől függő szobák.

A családi ügyek s a család használatára ren-
deltetett, vagyis magánosztály magában foglalta
a peristyl-t (tornácz, folyoaó), a hálószobákat, az
ebédlőt triclinium, az otci-t, a képtárt, a fürdö-
stobákat, az exedra-t (társalgó-terem) s a sy~
stua-t stb.

Nagy lakházak előtt rendesen egy udvar,
vagyis area volt, melybe a porticus nyilott, a
mely vagy az area két oldalát foglalá át, vagy
csupán a ház előoldalán futott végig. Kisebb
házaknál a porticus az utcza vál egy vonalban
nyult ti. A pűrticuson belül volt a vestibulumt

mely ha semmi más mellette nem volt, — egyene-
sen az utczára nyilt, s egj vagy több tágas szo-
bából állott. Ez üg/ tekintetett, mint a kázon
kivül levő, s mind azok számára nyitva állt, a kik
az ajtók felnyitására várakoztak. A görögök
prothyrona nem különbözött a vestibulumtól. A
rómaiaknál a külsö vagy há^ajtók közt egy át-
meneti szoba volt, mrly a vestibulumba nyilott
és egy azon belül, mely az átriumba való beme-
netelt elzárta. A vestibulum, vagy egy abba nyiló
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szobában az ostiartus-nak (ajtónálló) volt he-
lyisége.

Az átrium vagy cavaedium, mert mindkét
kifejezés ugyanazt látszik jelenteni, volt a leg-
jelentékenyebb s rendesen a legpompásabb szo-
bája a háznak. A háziur itt fogadá el számos
reggeli vendégeit, kik a belső szobákba be nem
bocsáttathattak. Varró e két szot következőleg
értelmezi: „A civum aedium, a házterme, a fala
kon belül egy befedett hely, mely közös használat
végett mindenki számira nyitva áll, tuscanum-
nak is nevezve a tuskok után, kiknek cavaediumát
a rómaiak utánozni kezdek. Az átrium szó pedig
eredetét az atritoktól vette, egy tuscí nép, kiknek
a ház ezen osztályához a mintát köszönhetni."

Eredetileg tehát az átrium közönséges gyül-
vagy menedékhely volt az egész család számára,
hol annak valamennyi tagja házi foglalkozásait
végezé s e czélnak felelhetett meg az folyvást az
alsóbb népo-iztálynál is. Egy nagy, tágas, befe-
dett, fent középen nyílással ellátott szoba volt
ez, melynél a nyílás compluvium-nak hivatott, s
a fedél a szerint hajlott, vagy meredek vott, el-
aanyira, hogy az eső viz a padlaton egy viztartó -
ban, mely impluvium nevet viselt, hullott alá.

Közli Osváth Lajos.

Az ember észszerűbb és olcsóbb
táplálkozásáról.

Midőn látjuk, mennyire hágott a szükség
nehány elégtelen termés következtében, és meny-
nyire emelkedett ezáltal az élelmi szerek ára,
valóban csudálkoznunk kell rajta, hogy a nép
között, daczára a tudomány által ujabban tett
tapasztalatoknak, még nem terjedtek el helyesebb
nézetek a táplálkozás legelőnyösebb módjai felől.
Különösen feltünő, hogy az ugynevezett kis gazda,
ki tehene tartásánál és disznója hizlalásánál gyak-
igen okosan jár el, saját maga és családja táplá-
lásánál a legvastagabb hibákat és balfogásokat
követi el. Azon munk-ls-családok, melyeknek
élelmét csaknem kizárólag a burgonya, vagy az
ujabb időben ajánlott rizs képezi, mal napság
sokkal drágábban élnek, mint a vagyonosabb
emberek, kik a burgonya mellett kenyeret, hust,
hüvelyes veteményt s más efféléket is esznek.

Áz ember táplálkozásáról szóló tudomány
egyik legfontosabb elve az, hogy ételünkben vál-
tozást kell követnünk, mert csak igy lehet a test
és lélek teljes erejét és egészségét fenntartani.
A ki csupán csak burgonyával vagy kenyérrel él,
e követelésnek nem tesz eleget; az egyoldalu
táplálkozás pedig az egészség romlására vezet.

Az élelemszerekben bevett tápanyagok két
különböző czélra szolgálnak. Az egyik czél az,
hogy a testben az élet fenntartására szükséges
állati meleget fenntartják; a másik pedig az,
hogy azon veszteségeket, melyeket a test, élet-
működése gyakorlata által minden pillanatban
szenved, kipótolják.

Liebig tanár az első czélra szolgáló tápanya-
gokat légzési szereknek (flespirati snsmittel) , a
második czélra vagyis a test tulajdonképeni táp-
lálására szolgáló anyagokat pedig plasztikai, azaz
husi, vért, izmokat képező szereknek nevezi.

A tapasztalás azt mutatja, hogy a tápszerek-
nek, melyeket az ember naponkint magához vé-
szen, mintegy 22 lat légzési szert (ilyenek a kemé-
nyitőliszt, mézga, czukor, kövérnye), éi közelitő-
leg 9 lat plasztikai, azaz vért, hust és izmokat
képző szert (ilyenek a siker, tojásfehér és sajt-
i l ny) kell magában foglalnia. Azon vizagála-
tokból, melyeket a leghiresebb vegyészek ezen a
legközönségesebb tápszerekben meglevő ősanya-
gok felett véghezvittek, kitünt, hogy átmérőleg
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foglaltatik. Ezen számokból kitünik, hogy
üz egyedüli rizsételből legalább 4 font,
» „ burgonyaételből közel 15 font,
" ,, kenyérből közel 3% font szükséges,

^°gy abból egy dolgozó ember naponkint 9 — 10
' a t plasztikai, azaz hust, vért és izmokat képező
anyagot elsajátíthasson. Már pedig ezen adagok
a z elsö esetben 55 lat légzési szert visznek a testbe,
tehát 2%-szer annyit, mennyi szükséges; — a

második esetben a 15 font burgonya 86 lat lég-
*é"si szert viszen a testbe, tehát közel 4 szer any-

nyit, mint szükséges; — a harmadik esetben pe-
dig a 3% font kenyér 36 lat légzési szert szolgál-
tat a testnek, tehát majd kétszer annyit, mint
szükaéges. Ezen fölöslegek, azonkivül, hogy a
gyomrot csak hiába terhelik, többnyire emésztet-
lenül takarodnak ki a testből a bélsárral, mint ezt
a kiválasztott bélsárral tett vegyi vizsgálatok
kétségtelenül kimutatták.

A következő egyszerü számítási példák, me-
lyek az élelemszereknek a közelebbi évben volt
áraira vonatkoznak *). és minden egyes esetben
egy munkás ember teljes táplálására egy égéi/.
napra megkivántató élelem-összeállitást tárgyaz-
nak, mutatják, mily sokkal olcsóbban és előnyö
sebben él az olyan ember, ki a helyett, hogy
egyetlen egy élelemszerrel élne, ebben válto-
Z á 8 t t a r t * Légzési Plasztikai ,

anyagot anyagot A r *
latot latot kr.

4 font rizs szolgáltat . . . 55,oi 9,96 38
15 font burgonya szolgAltat . 86.*o 9.eo 22'/j
3'/Í font kenyér szolgáltat . . 36,oo 9,60 16
1 font 23 lat kenyér és 2 font

10 lat rizs szolgáltat . . . 55,i7 9,OJ 59
1 font kenyér, 1 font rizs és 22

lat hus s z o l g á t a t . . . . 25,87 9,so 33
l'/s font kenyér és 8 font bur-

gonya szolgáltat . . . . 60,s< 9,oo W/s
l !/s font kenyér, 2 font burgo-

nya és 22 lat hus szolgáltat 28,si 9,si 1 6 %
2 font kenyér és 22 lat hus

szolgáltat 21,e> 9,5« 16
1 % font kenyér és l ' / 8 font

zabkása szolgáltat . . . 32,44 9,is 19
l '/ 4 font kenyér, 16 1. zabkása

és 15 lat borsó szolgáltat . 26,oe 9,12 12'/s
1 % font kenyér és 18 lat bab

szolgáltat 21,60 9,J* 9'/t
l1/, font kenyér és 20 1. borsó

szolgáltat 24,40 9,« 10 Vt
l'/i font kenyér, 18 lat borsó

és 8 lat hus szolgáltat . . 21,ss 9,66 IO'/J
A rozsliszt, árpakása, törökbuza-dara, ha-

ricska- és köleskása összetételei a zabkása össze-
tételeihez hasonlók, s ennélfogva evvel amazokat
cserélhetjük fel. Ezen élelemczikkek táplálékony-
ságra mindnyájan felülmúlj ík a rizst, holott ennél
kétszerte, hárotnszorta olcsóbbak. A más főzelé-
kek, mint a káposztafajok (sózott káposzta) és
répák összetételökre a murokkal egyeznek, és
aránylag nagy ló^zésiszer-tartalmuknál fogva
nagyon előnyösen használhatók oly élelemszerűk-
kel egyesítve, melyek ellenkező tulajdonsággal
birnak.

A fentebbi számításokból tehát kitüuik, hogy
egy munkás ember t;Íjes táplálására jelenleg, ételei
összetételei szerint, 9 % 10%, 12%, 16, 19, 22%,
53, 59, 88 krajezárba kerül naponkint, ea hogy
azon munkások, kik majdnem kizárólag burgo-
nyával és rizszsel táplálkoznak, a legdrágábban
élnek.

Mennyire kivánatos és hasznos volna, hogy
a müveitek helyes fogalmakat terjesztenének a
tökélyes táplálkozás felől szegény és tudatlan
polgártársaik között. Ezáltal az átalános jóllét
jelentékeny gyarapodást nyerne, és a jó ügy min-
denik félnek javára válnék. A munkaadó erősebb
ea elégedettebb munkásokat nyer/se; a munkás
jóllétére pedig jelentékeny befolyással birna az
aziránti felvilágosodás: hogy K)—15 krajczáron
megszerezheti a naponkinti élelmet, melyért ed-
dig azon hitben és szándékkal, hogy olcsóbban
éljen, 50, 60 krajczárt s még többet is adott ki.
Mennyire kivánatos volna szegény munkás pol-
gártársunkra nézve felvilágosodást nyerni az-
iránt, hogy ugyanazon pénzért, melyért eddig
caak félig laktak jól és felényire tánlálták magu-
kat, egészen is jól lehet lakni ea teljesen is lehet
táplálkozni! E.L.

A kLsdedóvodai intézel«k e szük idő-
ben is szaporodnak.

Minél bizonyosabb, hogy a földesurnság és
jobbágyság megszüntével a köptök fanálloit gyám
sági viszony is megszünt, minél kevesebb köze
van oly birtokosnak a birtokát környező munkás
néppel, a ki e birtokát állandó bérbe kiadta, mi-
nél kisebb igénye lehet a magyar embernek az
idegen nemzetbeli künlakó birtokosok bőkezű jó-
tékonyságára <̂s minél nehezebbnek tartatik kivált
ily pénz-szük időben egy-egy jótékony intézet lé-
tesítésére egyesülni: annál kellemesebben lep meg
bennünket azon áldozat, melyet a kegyes szivü
Satzger Karolina birtokos asszonyság Bálvá-

*) K sorok irója legfőkép a Háromszéken, mint lakása
helyén divatozó árakat tartotta szem e ö t t ; melyek egyéb-
iránt a (;esti áraktól nem sokban különböznek.

nyosoti, Somogymegyében, egy valídi óvodának
nagylelkü alapításával a bálványosi lakosoknak
és hazánknak hozott. Egy oly gondos, mint értel-
mes kozanya áldozatkészségével rendezte be ő
nga ezen uj intézetet aként, hogy a kisdedek na-
ponkint az egész napot megszakasztás nélkül az
óvodában töltsék, munkás szüléiknek terhére ne
legyenek 8 neveltetésök ennyivel hézagtalanabb,
ennyivel kevesb visszaesésnek kitett, tehát sike-
resebb legyen; e végett minden délben jó húsle-
vest és hust kapnak, változtatva vastagétellel;
melyhez csupán a tehetősebb szülők részéről fo-
gad el ő nga évenkint egy-egy mérő buzát, a tisz-
taság fenntartásához pedig szombatesténkint min-
den háztól elegendő súroló munkát. Nevelésdij
nincs. Az intézeti épületet ujból emelte az alapitó,
ellátva czélszerü belhelyiségen kivül nagy udvar-
ral, park«zerü és konyhakerttel, melyben annyi
gyümölcs fog termeltetni, hogy belőle legalább ie
a kisdedek bőven elláttathatnak. Van a kertben
számukra készitett fürdőhelyiség !.•», melynek
teriméje akkora, hogy 15—-20gyermek is kényel-
mesen fürösztethetik; a fürdőfenék 1 lábnyi ma-
gasságra fövenyhomokkal van meghordva s mint-
egy homok-fürdőül is szolgál; vizét, mely kiváló
lágy s ezért mosásra is kitünő, a kertben bugyogó
forrásból kapja. Bensőleg is fel van szerelve az
intézet minden szükséges eszközzel, ö nga szeren-
csés volt ezen intézetet még igen jól választott
kezekre is birni képezdénk egyik kitünőleg jeles
nőtanitványában, Giergl Emilia kisasszonyban,
ki nemcsak szakavatottan lát hivatása teljesítésé-
hez, hanem igazi nemes szenvedélylyel és szere-
tettel is, mi által nagylelkü urnője különös tet-
szését és kegyét már is ki érdemelte. Az intézet
május 13 an délutáni 4 órakor nyittatott meg a
helybeli és vidéki lelkészek, helybeli és vidéki
lakosok jelenlétében, kik az isteni szolgálatról az
intézet kertjében jöttek össze, kebelökben tisztel-
vén az alapitó úrnőt, Keresztély nevü 9 éves fiával
és unokahugával Cristoffel Mária kisasszonynyal
Porosz-Rajna vidékéről, Mondóéból, s kikhez
Cserna István helybeli lelkéaz ur tartott megható
beszédet az ily intézetek czéljáról és hasznáról,
kiemelvén az áldozat ritkaságát és nagyságát,
megtanitván a szülőket annak haszonvételére s az
általa felolvasott intézeti szabályok megtartására.
Ezt köreté Pöschl Ferencz urnak, az alapitó ha-
szonbérlőjének, igaz müveltségü magyar gazdá-
nak lelkes hálaadó beszéde, melyet gazdasági sze-
mélyzetének nevében s ezek gyermekei érdekében
az alapitó birtokos urnőhöz intézett; mindezt
bezárta egy imaszerü beszéd, egy derék tanodái
ifjútól és azon jelenet, midőn a szabályok követe-
lése szerint minden kisdednek magával hozni kellő
zsebkendők elsőjeií a már beirott sok gyermek
között a gondos alapitó ajándékul kiosztotta.

Isten adjon minél több ily birtokos nőt ha-
x á n k n a k - Rapos József s.k.

k. o. képezde-igazgató.

E g y T e í * g.
** (A hadak élelmezéséről) és ama roppant

feladatról, mely egy hadsereg élelmezési biztos-
ságaira nehezül, fogalmat szerezhetünk a követ-
kező számításból. A mozgóvá tett hét porosz
hadtestnek tiz napig ellátására kell 36,324 mázsa
kenyér, 9082 mázsa kétszersült, 5836 m. rizs,
1460 m. só, 973 m. kávé, 97,664 m. zab, 26,290
m. széna és 30,672 mázsa szalma. Azonkivül mar-
hában 18;480 m. vagyis 2310 ökör. Az élelmisze-
rek fuvarozását külön élelmezési csapatok esz •
közlik, milyen öt van egj'"eőy hadtest mellett.
Kell pedig egy-egy hadtestnek öt napra 3554
mázsa, annak fuvarozására pedig 159 négy és
hat-fogatú szekér, azonkivül pecíig 86 ökör és
278 sertés.

— h— (Óriás puncs-edény.) 1694. okt. 25-én
Russel admirál, ki a Földközi-tengeren állomá-
sozó angol flottákat vezényelte, tisztjeinek egy
ünnepélyt rendezett, mely többek közt óriási
punc -edényével annyira kitünt, hogy hozzá ha-
sonlót képzelni sem lehetett. A medencze egy
nyilvános .szőkőkutnak márvány viztartója volt, a
az ital készítéséhez 4 tonna rum, 8 tonna viz, 20
akó narancs-lé, 25,000 darab czitrom, 1308 font
czukor, 5 font szerecsendió, 300 font kétszersült,
1% tonna malaga kivántatott. Az óriás edényt
hit ezer ivó z'-ijongta körül s a víztartóban egy
csinosan öltözött hajóslegényke könnyü csónak-
ban hajókázott, kinek tiszte volt, »_kérők poharát
az alatta elterülő puncsba megmentem.



Irodalom és müvészet.
— (Heckenast (íusztáv legujabb kiadvá-

nyai.) A „Vasárnapi Ujság" mai számának rend-
kivüli melleklete gyanánt veszik olvasóink azon
jeles és kitünő magyar könyvek terjedelmes jegy-
zékét, melyek Heckenafet Gusztáv kiadásában az
ujabb időkben megjelentek s melyeket a müvelt
magyar olvasó-közönség különös figyelmébe ré-
szünkről is ajánlani el nem mulaszthatjuk. E gaz-
dag sorozatban foglaltatnak irodalmunk legKe-
csesb termékei, szakok szerint osztályozva, u. in.:
1) Állam- és jogtudományi, nemzetgazdasági, po-
litikai és statisztikai munkák, s e rovatban talál-
kozunk oly jeles szerzők neveivel, mint gróf
Cziráky Antal, b. Eötvös József, Deák Ferencz,
gr. Széchenyi Ibtván, Kautz Gyula, Kőnek Sán-
dor, Tóth Lőrincz, Fényes Elek, Gros Henrik,
Mohi Kobert, Virozsil, Szalay László, Mackeldey,
Haimbtrger, Kriegelstb., s számos gyűjteményes
munka, országgyülési iratok, törvénykezési tár ea
jogtudományi közlöny czimeivel; 2) törvényköny-
vek és rendeletek czime alatt nagyszámu müvek a
polgári magánjog, váltójog, fenyitő törvény, tör-
vénykezési szabályok, telekkönyvi törvénjek, ke-
reskedelmi törvény, iparrend, házassági törvény,
örökösödés, vadászati jog, urbéri kárpótlás stb.
köréből; 3) történelem, élet irás, emlékiratok rova-
tában Horváth Mihály, Szalay Lá-zló, Salamon
Ferencz, Szilágyi Sándor, Palugyay Imre, Virág
Benedek, Jósika Miklós, Weber György, Toldy
Ferencz, Guizot stb. legje'esb műveinek czimei
olvashatók; végre 4) közhasznu segédkönyvek
czime alatt kül. nféle nyelvü szótárokat, ismere-
tek tárát, nyelvtanokat, irodalmi kézikönyvet,
tiszti szótárt, hasznos naptárakat stb. kinai e
gazdag lajstrom.

E futólagos figyelmeztetést elégnek tartjuk
arra, hogy olvasóink mai számunk mellékletével
bővebben megismerkedni óhajtsanak s birtokába
jutni siessenek egyik vagy máeik oly munkának,
mely könyvtárukban még hiányzik s melynek
vagy hivatalos állásukban, vagy átalában mint a
műveltebb osztályhoz tartozók hajlamuknál s
szellemi szükségeiknél fogva tanulságos hasznát
vehetik. Részünkről örömmel szemléljük, hogy
úaczara a könyvvásárlásokra nézve is rendkivül
mostoha időjárásnak, a nevezett magyar irodalmi
termékek kiadójában még mindig él azon válla1-
kozási szellem, mely régóta dicséretesen jellemzi,
s mely nem csekély anyagi áldozatokkal s tetemes
tőkék befektetésével van összekötve, de mely
által eddigelé egymaga is oly nagyszerü er<dmé-
nyeket mutatott fel, melyek bármely gazdagon
ellátott tudományos akadémiának eem válnának
kisebbségére. Ez elismerésünket el kellett mon-
danunk, habár azon közlönyben is, mely vi-letle-
nül szintén ugyanazon kiadó régi vállalatai közé
tartozik.

** (Fáy Gusztáv hátrahagyott zenemüvei.) A
nemrég elhunyt Fáy Gusztáv több dalműi töre-
déket hagyott hátra. Többi közt egy egéíz felvo-
nást „A cyprusi királynő" czimü dalműből, s
több magyar dallamot a „Szigetvár ostromához"
(a szöveg Jókai „Szigetvári vértanuk" czimü
szinmüve után Utt volna), melyet a nemzeti szin-
ház számára irt, de — fájdalom — még az első
felvonást sem fejezheté be. Hátrahagyott zene-
munkáit Székely Imre fogja átnézni, oly czélból,
hogy belőlük nagyobb zongora kivonatokat ren-
dezzen kiadás alá.

** (Gömörmegye természettudományi leirása.)
A magyar természetvizsgálók és orvosok idei
nagygyűlésének elnöke, herczeg Kólurg, 2000
ftot adott Gömörmegye természettudományi le-
írására. E mű, melynek elkészítésével Hunfalvy
Jánost bizták meg, már sajtó alatt van.

** (Az orsz. magy. képzömüv. társulat) hiva-
tásának ismervén a körén kivül is fölmerülő mű-
vészeti mozzanatokat figyelemmel kisérni, e czél-
ból, mely alapszabályaiban is helyt foglal, a
Széchenyi szoborpályázat eredménye fölött ok
adatolt véleményét szintén bizottságilag megál-
lapitandó bírálatban késiül kimond mi. E bizott-
ság választott tanjai: Greguss Ágost, Keleti
Gusztáv, Ligeti Antal, Székely Bertalan és Than
Mór.

= (Sréter Kálmántól , Dolgozatok") czim
alatt egy kis füzet jelent meg, mely verseket és
„Eszmék s Érzelmek" czimü nagyobb munkájából
prózai mutatványokat tartalma?. Ez utóbbi müve,
melyből mintegy 1500 példányt ajánlt fel az aka-

T Á R H Á Z .
demia s ugyanannyit a pesti ref. gymnázium szá-
mára, a pesti könyvkereskedésekben 20 ujkraj-
czárért kapható.

Egyház és iskola.
•• (Kápolna föl szentel és.) A lipótvári fegy-

ház kóroda-kápolnája Nyitramegyében f. hó
26-dikán szenteltetett fel ünnepélyesen. Ez alka-
lommal a fegyenczekből alakított zeneosztály ját-
szott, s a többi megjelent fegyenczek énekkel ki-
sérték őket. Este a fegyenczek egy fényesen kivi-
lágított obeliszk körül sorakoztak, mely a kápolna
alapi'ójának tiszteletére emeltetett. A fegyvencz-
zenekar a néphymnust, utána pedig a Rákóczy-
indulót hangoztatá.

= (Magyar izraelita hitszónok.) A pesti
zsidó község előljárósága, adózva a buda-pesti
héb;rek magyar érzületének, elvégre arról gon-
doskodott, hogy a magyar hitszónoklat élénk
szükségéről is gondoskodjék s e végből meghivá
a bajai születésü dr. Kohn rabbit Boroszlóból. Az
elöljáróság által meghivott magyar izraelita értel-
miség a helybeli zsidó község gyüléstermében
fogadd a fiatal rabbit, kit dr. Pollák IL magyar
és dr. Meisel rabbi német nyelven üdvözölt. Dr.
Kohn e megkülönböztetést magyar nyelven kö-
szöné meg s tekintve azt, hogy 6 év óta távol él
magyar hazájától, eléggé folyékony magyarság-
ban tolm'csolá érzéseit. Próbaszónoklatát teg-
nap, szombaton szándékozott tartani.

Közintézetek, egyletek.
I (A magyar tudományos akadémia) nyelv-
• és széptuiományi osztályának május 28-án tar-

tott ülésében, az elnök s alelnök távol levén, az
osztály legidősb tagja Toldy Ferencz elnökölt.
Az ülést a titoknok nyitá meg, hg. Eszterházy
Pálnak, mint az aka-iemia igazgatótanácsbeli tag-
jának halálát jelentvén be. Az akadémia a legmé-
lyebb részvéttel hallgatta a gyászjelentést, s az
emlékbeszéd tartását elrendelte. — Ezután Vám-

I béry Armin előadására került a 8or. Vámbéry
' ujabb tudományos működéséről s a sajtó alatt levö
nyelvészeti munkájáról szólt. Középázsiai utazá-
sában szerzett tapasztalatait azonnal, a mint Eu-
ropába viaszatért, a nagy közönség számára irt
munkában tette közzé, ez utazás eredményeinek
tudományos modorban való feltüntetését pedig
későbbi munkálkodásának tartá fenn. Ennek gyü-
mölcse egy ujabb munka lesz, mely „vázlatok
Közép-Ázsiából' czim alatt, körülbelől a jövő
tavaszszal kerül ki angol nyelven a sajtó alól,
mit a magyar kiadás követni fog. E munkában

. Közép-Ázsia egyes részeit, népfajait tüzetesben
' ismerteti, s különcsen pedig elő fogja tüntetni, a

különbséget a keleti s nyugo i izlam között. Nyel-
észeti buvárlatai eredményéül jelenleg „Dsaga-

** (Orvosi nyugdíjintézet.) Szabó Alajos,
Poór Imre. Nekám Sándor, és Halász Géza orvos-
tudorok egy magyar orvosi nyugdíjintézet alakí-
tása érdekében a helytartósághoz folyamodtak.
— Wagner testvérek pedig gyógy- és vegytani
gyár felállítása szempontjából alakitandó rész-
vénytársulat engedélyezéseért folyamodtak. En-
gedélyezés esetében egyelőre 1500 db. részvény
adatnék ki 200 frtjával, s a Wagner-testvéreknek
már fenuálló ilynemü vállalatuk 120,000 ftért a
társulat tulajdonává válnék.

Balesetek, elemi esapások.
** (A május 24-diki fagy által okozott pusz-

tulásról) már terjedelmesen szóltunk testvérla-
punk a „P. U." mult számában. A csapásról,
mely sok százezer ember munkáját egyszerre
tönkre tette, ismétlőleg fölemiitjük, hogy az az
ország nagy részét sujtotta s némely helyet való-
ságos Ínségre juíta'ott. Mint emlitettük, kárt tett
a fagy Pest, Győr, Komárom, Veszprém, Fehér,
Somogy, Nyitra és Csongrád megyékben. Azóta
érkezett tudósitások szerint látjuk, hogy a csapás
még nagyobb kiterjedésü s majdnem országom.
Tetemes kárt szenvedtek még Békés, Szabolcs,.
Heves megyék egyes részei is. Legtöbbet szenve-
dett a szőlő, melynek termése az alantabb helye-
ken egészen megsemmisült; a gabonanemüek
közül: a rozs, mely épen virágzásban volt, a
gyengébb kukoricza és a repcze. Hogy a kerti
veteményeket a fagy mindenfelé egészen meg-
semmisitette, minden vidékről panaszolva irják.

** (Kgy 270 mázsás gőzkazánt) vittek a gőz-
hajótársulat 292. számu vontatóján e napokban
Budára, hogy azt a Geisz és Roszmayer tolnai
czég „Vicenza" nevü gőzösére átrakják. Az átra-
kás alkalmával azonban a kazán a vizbe esett,
maga a gőzös pedig némileg megsérült.

tai nyelvészeti tanulmányok" czimü magyar mun- j
kója van sajtó alatt, me'ynek első része átalános j
nyelvészeti ismertetést, máso<!ik rész-e a Közép- i
Ázsiából magával hozott, s eddig ismeretlen kéz-
iratokból 1 2 dbra terjedő ehrestomathiát, harma-
dik része pedig szótárt tartalmaz. Mind e buvár-
latok czélpontjául a magyar s török faj közötti ro-
konság kinyomozását tünteti fel, a mely minél bel-
jebb hatolt keletre, egymáshoz annál inkább köze-
ledő arányokat mutat. — A gyülés végén elhatá- j
rozták, hogy a Fekésházy alapitványt): 1500 ft. ju- !
talom fog kiadatni a jövö évben egy, rem magya-
rok számára, a hazában divatozó bármely nyelven
(a magyaron kivül) irt, a magyar nyelv és iroda-
lom megismertetésére rendelt, s nyomtatásban
megjelent tan-, kézi nagy olvasókönyvnek. Ez
alapítványból a jutalom minden ötödik évben szo-
kott kiadatni hasonló munka számára.

•• (A pesti kereskedelmi akadémia) igazgató
bizottmánya e napokban folyamodványt nyujtott
be a városi tanács gazdasági bizottmányhoz a
végett, hogy az alsó dunarakparti telkek tervén
„ X " alatt levő 318 D ölet foglaló telket egy ál-
landó kereskedelmi tanintézet felépítéseié oly
kedvezménynyel engedjen át, hogy az ölenként
200 ftra határozott kikiáltási árt e telekre nézve
100 ftra mérsékelje. A gazdasági bizottmány te-
kintetbe véve a folyamodók önzéatelen törekvését,
tekintetbe véve továbbá, hogy egy állandó Iteres-
kedelmi akadémia nem csak mulhatlanul szüksé-
ges, de a magyar főváros szellemi és anyagi eme-
lésére elengedhetlen kellék, megígérte, hogy a
folyamodványt melegen fogja ajánlani a tanács
figyelmébe.
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Mi njság?
** (Pestváros hódolati nyilatkozata, és gyűjtés

a magyar sebcsil'tek számára.) Pestváros polgá-
rai Rottenbiller Lipót főpolgármester felhívására,
május 29 én gyülést tartottak a városház termé-
ben, s elhatárolták, hogy a birodalmat fenyegető
megtámadások alkalmából O Felségéhez hódolati
és hűségi nyilatkozatot intéznek s egyszersmind
azon kérelemmel járulnak Ö Felségéhez, hogy
azon esetre, ha a netán elhárithatlan háboru ese-
ményei Ő Felségét a hadsereg élére szólítanák,
Császárné ö Felségét, fejedelmi magzataival ős
Buda várába, a magyar nemzet hűsége és becsü-
letének védelme alá htlyezni méltóztatnék. A hó-
dolati nyilatkozat felküldésére másnap b.Sennyey
Pál főtárnoktnestert nagyszámu küldöttség kérte
föl. — Elhatározták továbbá, hogy a háboru ki-
törése esetére a magyar ezredek sebesültjeinek
ápolása és fÖl«egélése végett gyűjtéseket rendez-
nek. Az aláirások vezetése a 25-Ös polgári kül-
döttségre bízatott. E czélra eddig összesen 7000 ft.
gyült egybe.

** (Bizalmi nyilatkozatok Deák Ferencznek.)
Hevesmegye szolnoki választókerülete Deák Fe-
rencz nagy hazánkfiúhoz bizalmi nyilatkozatot
intézett, melyet az ünnepelt hazafinak gr. Sza-
páry Gyula május 26 ikán nyujtott át. A bizalmi
nyilatkozatnak, Szolnok, Vezseny, T. Földvár,
Csépa, Moha, N. Rév. Várkony és Szajol közsé-
gek részéréi 527 választó van alá'rva. — Vasme-
gye központi választmányának bizalmi iratát pe-
dig máj. 29-kén nyujtottak át a vasmegyei kép-
viselők.

** (Deák Ferencz életnagyságu arczképe)
látható jelenleg a képzőmüvészeti társulat kiállí-
tásában. A nyugodt, méltóságos alak egy asztal
mellett áll, s jobbjával az 1848 diki törvény-
könyvre támaszkodik. E képet Torontálmegye
megbizásából Szamosy Elek festette, még pedig
természet után. Nehány nap mulva Nagy- Beceke-
rekre fogják küldeni, hogy ott a megyeház nagy
termét ékesítse.

•* (Az üllöi-uton levö kaszárnyát) nagyobb-
szerü katonai kórházzá alakították át. Benne ösz-
szesen 1500 sebesült számára van hely berendezve.

** (A kegy "let szép jelét) nyilvánitá Tata vá-
ros községe, midőn a mult évben elhunyt Vécsey
Károly lelkésznek Izsó rajza után kéezült szép
szobrot állitott. A sirkő felállítása körül a város
minden rendű és rangu lakosa valláskülönbeég
nélkül buzgólkodott 8 hozzájárult.

[elléklet a Vasárnapi Ujság 22-dik számához 1866.
••• ' (Ö Felségeik itt mulatása emlékére) Buda

város Heinrich Ede által két aquarelképet készít-
tetett, melyek egyike a budai lánczhidfőncl tör-
tént fogadást, a másik pedig a várba való bevo-
nulást ábrázolja. Mind a két kép pompás kékszinü
bársonytokban van elhelyezve, s a jövő héten
egy budai küldöttség, Paulovits polgármester
vezetése alatt Bécsbe ,megy, hogy ezen kegyele-
tes emléket császárné Ő Felségének kézbesitse.

= (Herczeg Eszterházy Pál hült tetemei)
máj. 28-án a nyugati pályán gyorsvonattal érkez-
tek Regensburgból Bécsbe. A koporsót, melyet a
herczegi család szolgái kisértek, fekete posztóval
bevont külön vaggon hozta. A pályaudvaron a
családtagok voltak egybegyülve. A koporsó a
szolgák által leemeltatvén a waggonról, egy hat-
fogatu kocsiba helyeztetek ái és Kis-Martonba
vitetett, böl a temetési szertartás volt végzendő.

** (Részvétirat.) A magyar földtani társulat,
a meghalt Eszterházy Pál hg. egykori magas
védnöke családjának részvétiratot küld. Azon ki-
vül a maga3 elhunyt érdemei elismeréseül a her
czégnek egy állandó emléket alapitand.

** (A Gellérthegyen levö egyetemi csillagdái
épületet) a katonai kincstár veszi birtokába. En-
nélfogva a déli idő jelzésére ott fölállított haran-
got, csillagászi órákat, s a többi ahhoz tartozó
készületeket onnan eltávolítják s má», a czélnak
megfelelő helyen tervezik fölállítani. Ezen ké-
születek az egyetem épületében lettek volna el
helyezendők, kitünt azonban, hogy az egyetem
e czélra alkalmas helyiséggel nem rendelkezik; a
helytartótanács tehát Pest városát szólitá fel,
hogy a déli idő jelezhetése végett rnegkivántató,
s magában a városház épületében történendő ész-
leléseket, ugyszintén a déli időnek — a városházi
torony fölé a szabad légben felállítandó harang
általi jelzéseit saját költségén eszközöltesse. Ez
ügyet egy, a főpolgármester elnöklete alatt
legközelebb összeülendő bizottmány fogja tár-
gyalni. A déli idő jelzésére szolgáló e harangot
Stáhly Ignácz egyetemi tanár öntette saját költ-
ségén 1830-ban, de a 49 iki bombázás alkalmával
használhatlanná válván, később Pest városa ön-
tette ujra, hogy ez továbbra is ugyane czélra
szolgáljon.

** (Mulatságos történet) fordult elő pünkösd
első napján Debreczenben. Mint a „II —gy" irja,
egy fiatal pinczér Aradról Debreczenbe ment át
8 egyik szállodában keresett magának alkalma-
zást, egy érette lángoló kebelt azonban otthon
feledt. Á napok csak multak s a könnyelmü fia-
tal ember, távozása óta egy árva sort sem irt az
epedő kedvesnek, ki e miatt vigasztalhatlan lett
s egy szép reggel utra kelt, hogy a feledhetlent,
ki róla megfeledkezett, fölkeresse s az együtt
eltöltött boldog órákat emlékezetébe visszaidézze.
Föl is találta kedvesét egyik ottani szállodában
s szemrehányással kezdé illetni a hűtlent, ki is
midőn röviden csak annyit jegyzett meg a sze-
relmes leány kifakadásaira, hogy „város ahány:
annyi leány", — ez egy nagy konyhakésből rög-
tönzött tőrrel rohant rá azon komoly szándékkal,
hogy megölje. A vérengző terv azonban megtört
az ifju ügyességén, ki a kést kicsavard s a leányt
elutasitá. A leány agyában ekkor hirtelen máa
terv fogamzott meg^ Szobát nyittatott ugyan-
azon szállodában 8 ott ujabb játékot kísérlett
meg. Elővette selyem-kendőjét s abból nyakára
hurkot vetvén, fölállott egy székre s az ablak
fogantyújára akasztá magát, oly óvatosan azon-
ban, hogy lába a széket érte s ekkor elkezdett
keservesen kiáltozni. A zajra összefutott a szál-
loda kicsinye-nagya a legutójára a kőszivü pin-
czér, ki midőn a boldogtalan hölgyet leirt helyze-
tében megpillantá, szemrehányást tett neki azon

ügyeílenség miatt, hogy a széket a lába alól ki
nem rúgván, szándékát önmaga hiusitá meg. Az
orvosság használt, — a leány annyira meghide-
gült egykori kedvese iránt, hogy Debreczeni;
könnyűit szivvel legott elhagyta.

= (Nagy verekedés volt a nép és csendörök
között) f. hó 18-kán Budincse faluban Eszék mel-
lett, s ez alkalommal az ottani szolgabiró hivata-
los jelentései szerint öt ember ea egy csendőr
megöletett, s még 30 etnber többé kevésbbé élet-
veszélyesen megsebesítetett. A falunak keleti
orthodox lakossága van, s az nap épen szerb ün-
nepet ültek. Vendégül két katona is jött Eszék-
ről, kik a csendőrök által szabadságlevelük iránt
megkérdeztetvén, azt felelték, hogy parancsnok-
ságuktól caak szóbeli szabadságot nyertek. A
csendőrök ezt nem hitték, s a katonákat erőszak-
kal akarták Eszékre visszaszállítani. A katonák
ellenszegültek, s a nép pártjukat fogta, mire az
egyik csendőr Eszékre futott segitségért. A segit-
ség megérkezett, s eredménye a halottak és sebe-
sültek fönebbi száma volt.

I — (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
< magyar testvéreink fölsegélésére a Vasára. Ujság
! szerkesztőségéhez beküldeíett:
j XVI. közlés. Szinyérváraljáról többen Széles
j Endre ref. lelkész által (felében a r. katholikusok
| számára) 20 ft. — Kassáról többen dr. Ferenczy
! Jozsef ref. lelkész által másod izben 41 ft. 10 kr.

— Győrből ifj. Ráth Károlyné 5 ft. — Püspöki-
| ből többen Jakab Imre főbiró és Hézer Károly
jegyző által 12 ft. — Pirosról (Ujvidék mellett)

| Szikszói Boldizsár ref. lelkész 1 ft. — Csúzáról
j a ref. egyház tagjai 5 ft. — Noszlopról egy a
i Somlyóhegyen majálist ünnepelt társaság Szabó
! Aladár re f. lelkész által 8 ft.
: összesen 92 ft, 10 kr.
; Az eddigi I.— XV. közlésekkel együtt begyült
| összesen 1490 ft. 40 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. két-
! pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst huszas.
i (Az egyes adakozók terjedelmes névsorát helyszűke
i miatt nem közölhetvén, fogadják összesen a szükölködők
j nevében kifejezett köszönetünket.)

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
1 kesztőségéhez mult héten beküldetett:
i il bukaresti ref. templom fölépítésére : Szi-
| nyérváraljáról többen Széles Endre ref. lelkész
' által 8 ft." 60. — Kassáról többen, másod ízben
| dr. Ferenczy József ref. lelkész által 27 ft. 40 kr.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 25. „Egy szegény ifju története."

Színmű 5 felv. Irta Feuillet Oktáv.
Szombat, máj. 26. „Afrikai nö." Opera 5 felv.

Zenéje Meyerbeertől.
Vasárnap, máj. 27. „Bank bán." Eredeti

tragoedia 5 felvonásban. Irta Katona József.
Hétfő, máj. 28. „A Benoiton család." Vigj. 5

felv. Sardou V. után franczüból ford. Csepregi.
Kedd, máj. 29. „Lammermoori Lucia." Opera

3 felv.
Szerda, máj, 30. „Herodes." Tragoedia 5

felv. Szász. Károlytól.
Csütörtök, máj. 31. Az ünnep miatt a szinház

zárva volt.
Szerkesztői mondanivaló.

8260. Eger. Sz. I A „Cynophilus" nem jelent meg
sehol, mert a személyi vonatkozásoknál fogva nem igen
közölhető. Itt van ; bárki átveheti tőlünk, ü t hónap (csu-
pán maga) = 2 ft. 50kr.; hét hónap (mind a kettő) = 6ft.

8261. Debreczen, B. F. A. naplótöredéket köszönet-
tel vettük. Igen jó lesz az nekünk.

8262. Bálványos. Cs. I A kérdéses tudósitás meg-
jelent a Pol. Ujd. 20-ik számában. Eddig bizonyosan ott is
olvasták. Közleményeinket átalában a két lap között kény.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Május-junius
Vasár j G 2 Klotild
Hétfő Quirin püsp.
Kedd Bonifácz
Szerd. ! Norbert
Csőt. 'Robert apát
Pént. Medárd püsp.
Szomb. Feliczián vért.

G 1 Oliva
Berta
Bonifácz
Pálka
Róbert
Medárd
Elsód

Görög-orosz
naptár

Május (ó)
22 B 1 Mindsz.
28 Pét.-böjt k.
24 Simeon
25 János feje
26 Carpus
27 Therap.
28 Nicetás p.

22 Tóbiás
23
24 Böjt
25 Tamás
26 38. Sab.

6.

l l
l l

p-
12
44

regg.
0
0
1
1

15
45
15
47

6. p.

8 35
9 41

10 47
11 56
este
2 22
3 35

Hold változásai. C Utolsó negyed szerdán 6-kán, 8 óra 29 perczkor reggel.

telének vagyunk megosztani, s a ki c-:ak az egyik lapot ol-
vassa, csak félig '.ehet éríesülve közzétett tárgyainkról.

8263. HL Szoboszló. H. Az apróságok igen haszon-
vehetők Folytatását szivesen látjuk.

8264 Orosháza. Gy. V Nem olvashattuk még el, de
bizalmunk e részben csalhatatlan. A legközelebbi félév-
ben. Szives köszönet.

8265. Andrasfalva (Bukovina). B.M. Az ujabb levél
tartalmára a mult héten küldött sorainkban válaszoltunk.
Szándékosan kerüljük a némelyek által keresett felekezeti
meddő vitákat Reméljük, nézeteinkben önök is bele-
nyugosznak.

8266. Szilsárkány. K. E, A kivánt lap meg van ren-
delve. Nem tudjuk, hol késhetik az éji homályban. Talán
valahol a katonai transportok kezeibe akadt s azok gyö-
nyörködnek rajta.

8267. N. Enyed. Sz. K. A mutatvány át van adva.
Egyelőre a legjobb hatást szülte s csak rendkivüli akadá-
lyok állhatnak a valósulás utjába. A válasz nem sokára
valószinüleg egyenes uton fog megtörténni.

8268. Háboru lesz. En és ö. Nem közölhetők.
8269. Buda. S K. Mit tehetünk mi ezen ügyben, me-

lyet legfölebb sajnálhatunk? Ha egy becsületes ember ma-
gán jellemét az utczai pletyka gyanúsítja, az ellen legbiz-
tosabb fegyver a megvetés. Elöbb utóbb kisül az igazság.
A hirlapok nem avatkozhatnak ily magánügybe.

8270. T Becse. G. A. A. hirdetés dija minden egy-
szeri beiktatásért 1 ft 50 kr. (Kiadóhivatal).

8271. Ungvár. Molnár János urnak. A bukovinai
magyarok számára onnan küldött adakozás összege pon-
tosan be van jegyezve lapunk mult számában. Az adako-
zók névsora is beérkezett, de a te'rből kiszorulván, a leg-
jobb akaratunk mellett sem közölhettük. Kérjük az ada-
kozókat, hogy többi olvasóink érdekében a kény telei; ség-
ben megnyugodni sziveskedjenek.

335-dik sz. f. — Grimshaw-tól (Londonban).
(E kiváló szép feladványra fölhívjuk a sakk kedvelők

figyelmét)
Sötét.

a b e d e f g
Világon.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 330-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Sámueltól. Szerző megfejtése szerint.)

Világos. A) Sötét.
1 Fa5-d8:
2. He5—f7f tetsz. szer.
3. Vei—e6imat.

Világos. Sötét.
1. Vg3-el Fa5-el :A)
2. Bc2—c5 tetsz. szer.
3. B— v. P—imát.

(Vg3—g7 első lépés szintén czélhoz vezet.)
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

— Harasztiban: Gr.Festetich Benno. — Pozsonyban: Csery
Gábor. - Debreczenben: Z. I. és Z L. — T.-Abádon: Weiss
A. — Miskolczon: Czenthe József. •— Eperjesen: Brósz
Károly. — Vizesréthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Ga-
lambos István. — Sárospatakon: Farkas Bertalan és Czibe
István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

Melléklet: Heckenast Gusztav leg-
ujabb könyv-kiadványainak jegyzéke. 1866.
május haváról.

TARTALOM.
Wéber Henrik (arczkép). — Csüggedés. — Az em-

beri-nem kora. — Utivázlatok Portugalliából (képpel). —
A gyémántfúró (képpel) — Az idegen hangzásu család-
nevek magyarítása — A régi rómaiak lakházai. — Az em-
ber észszerűbb és olcsóbb táplálkozásáról. — A kisded-
óvodai intézetek e szűk időben is szaporodnak- Egy-
veleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. - Egyház és
iskola. - Közintézetek, egyletek. - Balesetek, elemi csa-
pások. - Mi ujság? - Adakozások. - W«n*eti szinház.
- Szerkesztői mondanivaló^^-Sakkjáték- ~ Heti naptár.
Felelős .zerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

SKRIVAN FERENCZ
PESTEN,

váczi- és zsibárus-iitcza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.

1625 (2 -2)

Nagy választéku raktár, mindennemű
selyem- és neinezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelmc-vadász-ka-
lapok, Lázi és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, ingallérok , Glacée- és
téli-kesztyük, uti-mniez-lopánkák,ugy-
szinte nemez-czipök börlalppal, egész-
ségi harisnyák és papucsok és nemez-
talpak.

Az összes formák az alanti számok sze-
rint kaphatók. Viiléki megrendeléseknél a
mellette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát
megjegyezni kérjük.

2.

1. szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke szinben4—5ftig.
széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 4—6 ftig.
kemény, fekete vagy szürke szin-
ben 3-5 ftig.
egész kemény vagy szürke színben
3 - 5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 3, 4—4 ft 50 kr.,
sslyemmel és bársonynyal kerítve
4 ft. 50 kr. —5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 3 — 4 ítig.
félkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke színben 4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4 ft. 50 krig
félkemény vagy egész lágy 8 5

6.
7.

8.

.9. Inaskalp ag fekete, kemény 4,5,6 ft.

Nagybani

10. szám Kocsiskalap csak feketén és ke-
mény 3 — 6 ftig.

11. „ Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Astrakán
5 ft., Persián 6 8 ftig.

12. ,. Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerü 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5 — 6 ft.

13. „ Egész lágy, fekete 8, 8 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 3-4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 50 kr.

14 ,. Vadászkalap kelméből szürke, zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázve 6 ft., szürke
nemezből 4—5 ftig, zöld nemezből
4—5 ftig.

1$. „ Selyem-kalap fekete, kemény 4,
5 ft. 50 krig.

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

17. „ fekete és szürke félkemény, egész
lágy 4 - 5 ft.

18. „ egész kemény csak fekete 4 — öftig.
19. „ feketefélkemény,egészlágy4-5ft
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötét szürke
vagy fekete 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény,fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr , 3 ft., 3 ft.
50 kr. 5. számu fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal f«lékesitve 3 fttal, vékony
szalaggal 2 ft, 2 ft. 50 kr. — 3 ftig. 7. számu
fekete vagy szürke 2 ft., 2ft.50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft szint
olyanok tiszta teher 5—6 ftig.

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

és darabonkint! eladás.

ROB-LAFFECTEUH
Fraaczia-, 0>ztrák , Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kelló felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Biochürc über die vegetabüische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

ARob-Lafl'ec<eur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztító növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által elóidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

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

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva: ,,Gi-
randeau de St. Gervais." Alaposan é»
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévül' ragályos nyavalyákat.

Kapható FESTF;iV: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárábau TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

J M f A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1572 (7-12)

VAS-MINIOM AUDERGHEM-tol
(Eisen-Mennig) 1663(4-5)

14 éremmel s tiszteletteljes megemlí-
tésekkel kitüntetve.

P P ~ Tiezteletteljes megemlitéssel az
1S62. évi londoni világkiállitáson.

A vasminioin festékanyag, különösen tar-
tóssága, ártaltnatlansága s rendkivüli meg-
gazdálkodás és szaporasága által tünteti
ki inagát a vas, fa- s erezek bevonására.
Prospektus és mustra kapható: Henri Van

í der Elst urnál, Ó-Budán 103-dik sz. alatt.
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1668(3-6)Csak
TAKÁCSI JÁNOS-nál

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,

1 frt 2O
1 frt 40
1 frt 5 0
1 frt 6 0
% frt —
2 frt 25
3 frt 50

5 frt 5 frt 50
1 frt tiO
1 frt 9 0
Z frt 25
3 frt 50

4 és 5 frt —
1 frt 3O
1 frt -
2 frt 50

(kis kid-Qtczábnn)

rendkivüli jutányos áron!
kaphatók

75 krval bölcsöbeli gyermekingek,
> ^ gyermekingek, 2 éveseknek,

N
3
C
c-

4
6
8-10,, .

12-14 „
férfi vászon-ingek, középfinom,

finom,
„ „ e g e s z finom,

férfi-gatyák, finom,
női-ingek, sima,

„ himzett-csikkal,
„ szegélylyel,
„ himzett mellel,

női lábravalók,
1 selyem-zsebkendő,
1 tuczt vászon zsebkendő,

rumburgi, hollandi és börvásznak, asztalnemük,
kávéabroszok, törülközők és zsebkendők.

Raktár: kishidntezában a „vastisskó-
hoz" czimzett házban Pesten.

melyek által a búz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

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

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

—fYlí l í* l r /f l f f ' l/ melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
J iCu€'llilA^Il$lakhelyiségekbólnyomtalanuleltünik,dbjalOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13 —15 lt., háztetózések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1664 (3 — 6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2 ik szám a városháza mögött.

Hazai iiiüipar!
Hazai iiniipar!
Hazai müipar!

Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan

(Harz-Kernseife)
egyedül s kizárólag valódi minőségben s a legjutányosb árért kapható

ROSENTHAL J. C.
Pest, Rombach-ntcza 1. sz. a.

Továbbá ugyanott kapható :
Fa^sj "gyertya 29 ltjával,
Kocsikenöcs 8—10 ltjával.
Parafflnkenöes-Iádikák minden megkívántaié nagyságban,
Petroleum.
Égetni való-olaj,
Keményítő, varsa-pép.
(iryú-áruk, angol eoda.

1686 (4-6)

I Cs. kir. szab.

Riunione Adriatica di Sicurtá,
(Adriai biztositó-társulat.)

1674 (2-3)Alapittatott Triestben 1838-dik évbea.

Kivonata a 27-dik zárszámadásnak,
mely magában foglalja a társulat vállalatait 1864-dik évi julius l-töl 1865-dik évi

junius 30-ig (az életbiztosítások kivételével)
előterjesztetett az 1866-dlk évi ápril 25-kénTriestben tartott részvénytársulati közgyülésen..

Biztositott tőke , . . . . . . 594.314,607 ft. 68 kr.
Jutalékjövedelem
7117 biztosítottnak kifizetett kártérítések .

3,763,535 ft. 83 kr.

• 3*379,891 ft. 06 kr.

A társulat kezességi vagyona:
Részvények utáni töke . . . . . . 4.000,000 ft. — kr.
Nyeremény-tartalék-alap 221,470 ft. 26 kr.
Jtitalomdij-tartalék, le nem járt biztosításokért 3.647,118 ft. — kr.
Folyó jutalékok s kamatbevételek körülbelül . 4,300,000 ft. — kr.

Összesen . 12,168^588" ft726 kr.
Miként az itt felhozott számok mutatják, a Riunione Adriatica a lefolyt üzletévben,

daczára a tetemesen szaporodott versenyzésnek, nemcsak hogy üzleti kifejlődésében lépést nem
tartott volna, hanem inkább a legkecsegtetöbb elömenetelnek örvend.

Ezen eredmény nemcsak a közönség elismerésében — hogy a biztositások jótékonyságához
tömegesen járuljanak — központosul, — hanem azon bizalomnak is, melynek a r i u n i o n e sz i-
lárd kezelése s a kártéritési ügyek gyors elintézésében fekszik, tuiajdonitható (mert
a társulat keletkezése óta 1865-dik évi junius 30-ig nem kevesebbet mint 37 miiSió forintot
fizetett ki); s ide járul még az is, hogy a t. cz. biztositó közönség kielégitésére folytonosan
12 millió forintnyi kezességi töke áll rendelkezésére.

Az aiulirt országos főügynökség bátorkodik ennélfogva a biztosító-intézetek jótékony
müködésére egyátalában, de különösen az általuk képviselt társulatot a t. cz. közönség szives
figyelmébe azon hozzáadással ajánlani, hogy szilárdságukkal Összeegyeztethető lehető legól-
csóbb jutalomdijak mellett biztosításokat elfogad:

a) Az emberek életére, tökékre, nyugdijak s járadékokra, az életben fizetve és a biztosí-
tottnak halála után, a társulatnak a nyereménybeiii részesítésével, vagy a
nélkül, gyermekek felruházására, egy bizonyos előre meghatározott életkor elérése
után kifizetve, katotiafelmentési dijakra sat.

b) Tűzkárok ellen, (villám által okozottak ellen is), lak- s gyári épületekre, ingóságokra,
gépek, árukészletekre, nyers és munka alatt levő terményekre, mezei termesztményekre
és marhaállásra.

c) Gyárak gőzkazánjainak szétrobbanása folytán támadható károk ellen, a világositást
szolgáló gáz fellobbanása által épületekben vagy ingó javakban történhető károk ellen.

d) Vizen vagy szárazon szállitott javakat érhető elemi károk ellen.
e) Jég-károk ellen, mezei termesztményekre s kerti veteményekre.

Biztositási ajánlásokra minták, jutalomdij-mutatótáblák, életbiztosítási tervek sat. a
főügynökség irodájában P e s t e n , Deák F e r e n c z - u t c z a 12. sz. a. 2. e m e l e t , valamint
hazánk nagyobb városok fő- s kerületi ügynökeinél, s a vidéken ingyért szolgáltatnak ki, s
minden tudakozásra kellő felvilágositással szolgál

az országos főügynökség Pesten
Konn. Sebastiani.

I bártfai fürdőben
ezidén is tizendi az orvosi gyakorlatot s
felel a fürdőt illető bárminemű kérdésekre

Dr. Chyzer Kornél,
sz. k. Bártfa város főorvosa, a m. akadem:a
s a budapesti orvoai egylet 1. tagja stb. stb.

1680 (1)

A harc/terek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) a következő
megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak, kik a gyanitható-

lagos haroz-szinhelj érol szemlélő ismerethöz jutni akarnak.
Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Német szövetség (Közép-Európa).

Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország s az ausztriai

Szilézia.Poroszország és a hozzá kapcsolt tar-
tományok.

(Az egyes térképek magassága 17'/, hüvelyk, szélessége 84 hüv.)
Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy ezek az egyedüli kimeritő kiálli-

tásu magyar nyelveni térképek.
Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendeltetik meg

egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve történik. — A pénzek
beküldése bérmentve kéretik. 1666 (6-6)

Elsö Kákos-Palotai
ÁSVÁNY- GYÓGYFORRÁS.

Az itteni orvos urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALASSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben R O Z S A Y J Ó Z S E F főorvos ur által ejzközlött kísérletek ,
alapján, az „első Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegse'gekben használtatott i
a legjobb sikerrel, ugymint : 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
összes takhártyák hurutos lobos állapotánál. 8. Az alhasi pangásból származott
máj és lép nagyobbodásánál. 4. A húgyhólyag és méh idült lobjainál. S. Táplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros sápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásványviz főraktára létezik

Goldzieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza 6. sz. a.

Ugyezinte kapható minden fűszerárusnál Pesten. 1617(6-6)
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„ lég nem volt végkiárnlás
[oly szokatlan jutányos áron, mely a t. cz közönségnek ol); rendkivüli kedvez-
• J mcnyt nyujtott volna, mint a

jelen pesti vásár ideje alatt
régi színháztéren, báró Sina-ház 1. sz..

böl egy C » « d « f t i l i e g Í Ö l átvett nuuburgi és hoilandi vásznak, rumburgi
asttalnemük töiülközőkendök, kanavászak, 2000 tuczat gyolcs és batiz zsebken-
dők2" 00 darab legszebbrumburgi vászonból készült férfi, és uöi-ingek, melyek

1 "' :efes minőségük cs olcsóságuknál fogva hiresek,

§fl§r" értékűk tele- árán *^Rf
alódi és haiuisitlan vászon és igazi rófmértékért jótállva, elárusíthatnak^

ÜDITÖ-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KYV1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

S V A vásznuk ára : ^@
1 vég 30 rőfös lenvászon, becsára 15 ft., most essk 7 ft.

1 vég 30 rőfös fehér fonulvászon, becsára 16 ft., most csak 8 ft.
1 vég 30 röfög jó kézifonatu vászon \ ecsára 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 rőfös különösen jó ercas-vászon, becsára 20 ft, most csak 10 ft.
1 vég 30 rófós jó rumburgi vászon, becsára 25 ft., most csak 12 ft 50 kr.

l^Tso lőfóí kTtünó''rumWrsrvászőnJek-ing>kre, becsára 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 40 rófös hollandi czérnavászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég 40 rófös rumburgi Cíérnavászon, becsára 30-36 ft., most csak 15 — 18 ft.
1 vég 48 rőfös valódi hollandi szövet, becsára 3(3 ft, most csak 18 ft,

1 vég 50 rófös valódi irlandi szövet, becsára 44 — 60 ft., most csak 22—25 ft.
vég 50 rőfös szövet különösen jó és finoai, legalkalmatosb férfi-ingekre, becsára j

60-80 ft., most csak 30—40 lt. a legfinomabb. I
1 vég 50 és 54 rőfös rumburpi szövet a legnehezebb kézifonatu fonalból készitve

most csak 20, 24, 28, 32, 86, 40-50 ftig a legfinomabb.
Orosz vászon férfi nyáriruhának, rőfe '.0. 85, 40 — 50 krig a finom.

Zsebkendők

Az tusztriai államok összes területeire nézveFerencz József császár ŐFelsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai i-gészségugyi hatóság
által megpróbálva kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni éremmel tüntet-
tetett ki- ő felsége az an^ol kii ályné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
király ó felsége összt-s mh ari istállói fó-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zzinórhuzásnál az erős bedömölést ki nem állják, u m. szügy, csipő, kereszt- s váll-
bénaság rokkantság, ivhúrbillentj ű, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló
megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagasb korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEK: 1 ÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B -Gyarmaton Omaszta F., — Bnznóbányán Göllner F.„ — Debreczenben

Bigmo J , Dettai! Brauumüil.r J., - Déva: Lengye J , - Eperjesen Zsembery, _-
Eszéken Deszáli. — Eszti-rsouibau Bieibrauer J. C, - Gyöngyösön Koczianovieh J.,

(ivörött- Lehner F., — Isperen: Flansm J., — Kassán: Noveüv A., - Kaposvárt
Kohn J - Késmárkon'Genersich, - Kolozsvárt*: Wolf ,1 . - Komáromban: Ziegler
A és fia — LuKOSon" Kronetter F., - Marczaliban : lstl özv., — Miskolczon:

I Spuller J ' A., - NaítY-Becskereken: Haidegger, - Nagy-Kantaién: Fesselhoffer és
! Rosenfeld, - Ragy»zomba1 ban: Smekal és fia, - .\ -Varadon: Jánky A - Pakson:
' Flórián J - Pápán : Beermüller W., - I'ozsonybatt : bohertz If. es Hackenberger
jtestv., - R.-Szoinbatban: Hamaliar A., - Bosnyon: Poós J. J., - Szabadkan:

1 tucat középnagyságu vászon-zsebkendő ára 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr.
1 tuczat nagy rumbu-gi vászonzsebkendő ára 4, 5, 6, 7 ftig a legfinomabb.

1 tuczat igen finom franczia batiz-kendő ára 4, 5, 6. 7, 8 frtig a legfii.omabb.
1 tuczat fehér damast kávéskendőcske ára most csak 2 ft. 50 kr.

i rumburgi damast asztalterítők 6 személyre ára most csak 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfin.
1 rumburgi damast asztalterítők 12 személyre ára most csak 9, 10, 12, 14—16 frtig

a legfinomabb.
1 tuczat damast törülköző vagy damast asztalkendő ári most 5, 6, 7,8 frtig a legfin.

1 tuczat jó konyha-törlő ára 2 ft. £0 kr. •

jpSJT" Férfi- és női-ingek ára : "3|S(1
A legszebb szines férfi-ingek ára 2 ft., 2 ft. 50 krig a legfinomabb.

don': Halter F., - Verőczén: Bész J. K-, — Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eger-
i f ^ A * i l "%. —^— I l i i

kövérség gyógyítható.

Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, igen jó szabásu, dbja 2 ft.
50 kr., 8, 4, 5 ftig a legfinomabb.

Férfi-gatyák igen tartós vászonból, félmagyar 1 ft 50 fer., egész magyar lft. 80kr. dbju.j
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, sima 1 ft. 60 kr., hurkolt 2 ft., fino-f

man hiinzett 3 ft. 50 kr. - 5 frtig a legfinomabb. I
A legszebb gyapjú ágyteritök darabja 5 forint.

Valódi franczia kashemir asztalteritők legszebb szinnj omattal, darabja csak 5, 6,
7, 8, 9 — 2 0 fifg a legfinomabbak.

Valódi franczia kashemir ágy teritők legszebb szinn;, omattal darabja most csak 5,6,
7, 8, 9— 10 frtig a legfinomabbak.

Mesés olcsó áron adatnak el */« és */i széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon
és pamut-csinvat, és canavász kávéskendök.

I
Megrendelések a pénz bérmentes beküldése vagy postai utánvétel mellett a|

leglelkiismeretesebben teljesittetnek. A levelek ekép czimzendók: I

„METII S. Pesten, régi szinház-tér 1. sz. a," 1673 (3

M i n d e n könyvárusnál k a p h a t ó P e s t e n :

SI YKTLÍ;ÍÍÍ;\ és TÁRSAI könyvkereskedésében
váczi-utcza 17-ik sz. a.,

A KÖVÉRSÉG.
Okai, megelőzése ea gyógyítása egyszerű étrendi szerek által.

A Paulini? rendszer alapján.
Irta Dr. Y O G E L Ci \ U I. A.

A harmadik bővített kiadás után magyarra fordítva.
Ára 50 kr. — Postán bérmentesfn küldve 60 kr.

A kövérségben sinlödök figyelmébe ajánltatik, miszerint a bekövetkező meleg
időszak a legalkalmasabb idény e betegség gyógyításának foganatosítására.

A Banting-rendszer sok évi tapaszt .lás eredménye és eddig még mindig a meg-
lepőbb sikerrel lett alkalmazva. Szenvedők, kiket állapotuk már kétségbe ejtett, e
rendszer utasiiásai szerint rövid idö alatc nyerték vissza előbbi rendes testalka-
tásukat. 1649 (2 — 2)

Elsö rendtt éremmel és cs. kir. elismerő okinánynyal Pesten kitüntetett

Marhabetcgscgek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a konieuburgi inarhapor,
engedvényezve a magas es. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni es bécsi érmekkel s a legnagyobb ered-
ménynyel használtatik ó felsége a< angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gvósyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek, Glatz J.. Rakodczay A. - Budán: m udvari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. - Abouy: Lukács A. - Brassó-
ban: Heszbeimer és társa, GyertyáníTy és fiai. - N.-Becskerek: Nedelkovics^ - D e - ,
breczenbcn': BignioJ., Csanak J . - D e t t á n : Braumüller. - Déva: Lengye,- D -föld- j
var: Nadhara V. - Eperjesen: Zsembery J. - Eszéken: Deszathy J. - Eszter-
K C .»ban: gierbrauer C. J. - Egerben: Tschögl J. - Gyöngyösön: Kocnánovich.

Kassán- Novelly k - Kolozsvártt: Wolf, - Komaromban: Belloni A, Ziegler
Z t - K*««í: Brandl Jí. - Mohácson: Kogl. - AHmann. - Nagyváradon: |
é S . A __ IVaKy-KanlzMin: Feszelhofer és Rosenberg. - NyireKyh.«za: Reich és

v £ ; _ Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, - Paks: Flórián J. - Pozsony-
Scherz F , Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. - Rozsnyón: Posch J. - j

Sonronban • Pachofer L., MüllerP., Mezey A. - Székesfehérvárit: Legmann A. L ,
Kovác. P - Szegeden : Aigner. - Selmeczen Di.nák, Zelenka, - Szepesvarallyan:
Voit T B -Szo lnokon : Scheftsik István. - Sziszeken: Dietrich A. - Temesvartt:
Maxer'ésSailer A Dabusnik. - Trencsénben: Kulka és Weisz. - Vaczon: Boden-1
Maxer es öaiiei^A.,, U ^ R o t e r b a _ V e 8 z p r é m b e n : Lang J. és Tuszkau
dorfer. - Varwdon^ H» _ I , 6 U ( 2 _ 8 )

egybefoglalt amerikai

ZALG-A
Szerkezetük könnyü és szilárd, hatásuk, ugy takarmány kaszálásra mint gabnaaratásra
kitünö, két középszerű jő lovat igényelve, és

országos kizárólag szabadalmazott

minden gabnanemnek való, nyomtatnak tisztán, minden szemsértés nélkül, fele költségí
megtakarítással, legczélszerübb é* legalkalmasabb módon.

Kaphatók: Kauhelmann Károly Selmetz; Vihnyei gépgyárnoknál, Unger Antal
urnál Pesten; Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben; Máder G. h. urnál Po-
zsonyban , egyévi kezeskedés mellett. Ábrázolatok és utasítások bérmentes levelekre
bérmentve kiszolgáltatnak. 1639(3 — 6)

Csipke-kendők,
Csipke-beduinok és

Csipke-rotonde-ok 660(3 6)

nagy választékban és igen jutányos árért kaphatók

GADÁNYI cs TÁRSÁNÁL Pesten,
Dorottya-utcza „„ .

ÜKranott minden a csipkefélék »akába vágó árucikkeken kivül kaphatók még
i Í n csinos zuáv-ingek fehér mollból a finom f kete csipkekel«.éböl mmden meg-

S kivántató formában s a legcsinosabban foldi.«tve s z ' ^ = ! £ ^ ^ Í ^ ± g -

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

Rendkivüli melléklet a „Vasárnapi Ujság" 22-ik számához.

JELES ÉS KITÜNÖ

MAGYAR KÖNYVEK
melyek mint irodalmunk legbecsesebb termékei, vagy mmt

BÍÉLKÜLÖZHETLEN SEGÉDMUNKÁK,
a művelt közönség különös figyelmébe ajánltatnak.

Ezen árjegyzékben elösorolt könyvek mind HECKENAST GUSZTÁV által adattak ki, és kiadóhivatalában
(Pest, egyetem-uteza 4. sz.), vagy minden hiteles könyvárusnál megrendelhetők.
Mesrendelések az e jegyzékben elősorolt könyvekre egyenesen a kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést pontosan posta
uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 forintot tesz, bernientesen. — Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a postahivatalnak kifizetendő.

—__ +^ Május hóban 1866. Í E ^

I. Állam- és jogtudományi, nemzetgazdasági, politikai és statisíikai munkák.
Nemzetgazdaságunk

és a

VÁMPOLITIKA
folytonos tekintettel

törvényhozási füladatainkra
és társadalmi teendőinkre

az anyagi éi*del3C©l5. terén
(a m. tud. Akadémia által

1000 ft. díjjal koszorúzott pályamunka).
irta KAUTZ GYULA,

egyetemi tanár, magyar tud. akad. rendes tag, ea országgyülési
képviselö.

Nagy 8-rét. Az egész műnek ára 4 ft. 50 kr.
Midőn alulirt kiadó tekintélyes hazai szaktudósunk ezen

nagyobb terjedelmü s a tudományos Akadémia által egyhan-
gulag fényes kitüntetésben részesített munkájának közzététe-
lére vállalkozott: ezt nemcsak tekintettel a dolgozat magas
és maradandó tudományos becsére, hanem azért is tévé, mi-
vel elismert szakférüak összhangzó nyilatkozataiból azon
Meggyőződést merité, hogy a. jelen pályamű, melyben hazánk
e8 a birodalom legfontosb közgazdasági kérdései és feladvá-
nyai kitünö alapossággal és gyakorlati szempontból tárgyal-
tatnak, — sociális fejlődésünk múltjára és jelenére fényes
világosság derittetik, s anyagi érdekeink a legnagyobb füg£Ö
közjogi kérdésekkel valo kapcsolatuk szerint is méltányol-
tatnak, s minden irányban független s szabadelvü fezellem-
b«'H megvitattatnak : nemcsak a practikus üzletemberre, a
Kazdára s kereskedőre, hanem a törvényhozóra s a kor-
manyférfira nézve ijs nagybecsü vezérfonalat képezhet,
Melynek segélyével magát az elöttünk álló közgazdasági
feladatok és teendők széles mezején helyesen tajékozhatandja.

A munka föszakaszai.
Else rész: Közgazdasági alapnézetek, és különösen a

szabadkereskedés és védvám kérdése; folytonos tekintettel a
történelem és a tudomány bizonyságai és vívmányaira.

Második rész: Az osztrákbirodalmi vámrendszer és
közgazdasági politika befolyása hazánk anyagi fejlődésére. —
A magyar vámügy története. — A vámügy körüli eszmemoz-
fralom. — A védegyleti agitatió és annak jelentősége és téve-
dései. — A közbenső vámsorompók megszüntetésének hatása
Magyarország közgazdasági viszonyaira. Az 185°/4 óta a
jelenkorig fennállott vámrendszer ismertetése és hatásai.

Harmadik resz: Nemzetgazdaságunk jelen állása, fel-
adásai és szükségei. Jelesül: 1. Magyarország közgazdasági
jelleme. — 2. Viszonya Ausztriához. — 3. A monarchia anyagi
felvirágzásának akadályai s az ez akadályok eltávolítására
g2ükségcs intézkedések. — 4. A birodalom különösen müipari
fejlödéspolcza szempontjából. — 5. Ausztria és Magyarország
kereskedelmi viszonyai s világforgalmi szerepe.

Negyedik rész: Az idegen országokban fennálló vám-
tariffák, — meg a legujabb nagy vámügyi krizis; — folytonos
figyelemmel hazánk érdekeire és közgazdasági feladatainkra.
— A vámegyezmények és szerződések közép- és nyugoti Eu-
rópában különösen.

Ötödik resz: Az uj vámpolitikai és közgazdasági rend-
szer. Jelesül: 1. Általában,s magyar-ausztriai szempontból.—
2- Az uj vámrendszer különös figyelemmel hazánk anyagi,
politikai és társadalmi érdekeire. — 3. A közbenső vámeliga-
zodís Magyarország és Ausztria közt, nemzetgazdászati
*«kintetben és figyelemmel a függő nagy közjogi kérdésekre.
— 4. A szabad irányu vámpolitika nem csak hazánknak hanem
** egész ausztriai birodalomnak is érdekében áll. — 5. Az uj
címrendszer gyakorlati kivitele, jelesen: 1. A tariffa-reform.
*• A kereskedési szerződések.

Hatodik resz: A jelenleg életbeléptetett s érvényben
birodalmi vámrendszer. Jelesen: 1. Általában. — 2. Kü-

ösen Magyarország érdekei szempontjából. — 3. Áttekin-
t se Európa jelen kereskedési és közgazdasági helyzetének.

. Zárszakasz Nemzetgazdaságunk jelene és jövője,felada-
t*"«k és teendőink az anyagi érdekek tere'n. Kormány és tör-
vényhozás hivatása kaz&nk közgazdasági felvirágoztatása körül.

Gróf Cziráky A. M.
A MAGYAR

A szerző nyomán irta

HEGEDÜS LAJOS.
1861. — (8-rét, 260 lap). — Füzve 2 forint.

Jogtudományi Eözlőny
czimü szaklap

kitünöbb szaktudósaink, s közöttök Baintner János, Csacs-
kó Imre, Fogarassy .láuos, Greguss Alpont, Hegedüs
Candid, Horváth Boldizsár. Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ásoston. Kautz (>>(ila. Konck Sándor,
Nagy Iván, Pauler Tivadar, Suhayda János, Szeniczcy
Gusztáv, Szentkirályi Mór, Szilágyi Sándor, Szinovaca
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives

közreműködése mellett.
Szerkeszti Kiadja

Ökröss Bálint. Heckenast Gusztáv.
Elöfizetési dij ";

házhoz ,hordatva, vagy vidékre postadijmentesen:
1866 félévre 4 ft.,' negyedévre 2 ft.

A .,Jogtudományi Közlöny" teljes gyűjteményét képe-
zi a tőrvények és hivatalos rendeleteknek, melyek a tör-
vényhozó vagy végrehajtó hatalom által életbe léptetnek,
vagy melyeknek behozatala várható. Törvényhozási rovatá-
ban érdekes és tanuságos czikkeket hozott a codificatióról
(szerkesztőtől), mely a törvényalkotás szabályait, — s tanul-
mányokat a polgári magánjogi codificatió terén (Suhayda
Jánostól) , mely utóbbi az ismertebb codexek keletkezése
módjait s rendszereit tárgyalja; továbbá korszerű értekezése-
ket a jog- és államtudományok köréből, — mint a szerzői jog
törvényhozásának jelenlegi állapota, külhatósági megkeres-
vények végrehajtása, személy- és vagyonbizontalanság, távi-
ratok a kereskedelmi jogban (Hegedüs Candidtól), a magyar
országgyülés és az enquete-rendszer (Kőnek Sándortól), a
jász-kunság szervezete, a biróságok szervezése (Pfendeszak
Károlytól), a védegyleti agitatió, annak jelentősége és köz-
gazdasági tévedései "(Kautz Gyulától), hazánk vizutjai (Hun-
falvy Jánostól) stb. A kíiltörvenyhozás rovatában: az an-
golgrofsági fogházak reformja, a legujabb osztrák fogházi
mozgalmak, a sehweiczi büntetőtörvényhozás stb. A jogtörté-
netein- és statistika rovatában: a sanetio pragmatica s a
koronázási ünnepély Budán 1792. (szerkesztőtől), a polgári
törvénykezés statistikája, különös tekintettel hazánkra (dr.
Kőnek Sándortól). A „tárgyalási terem"-ben érdekesb jog-
esetek s főtörvényszék! döntvények (Szeniczey Gusztávtól).
Végre a jogirodalom és kulöni'élék rovatában a bel- és
külföldi sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések, s a
jog- és államtudományokat, valamint az e szakban foglalkozó
t. közönséget érdeklők.

A „Jogtudományi Közlöny íly változatos és érdekes
tartalommal minden hétfőn egy legnagyobb 8. iven jelenik meg.

Bölcsészeti

Jogtnűomány vagy természetjog
Gros Henrik Károly,

würtembergi titkos tanácsos azelött erlangeni jogtanár után

Greguss Ágost.

Nagy 8-rét (VIII és 197 lap) füzve 1 ft. 30 kr.

A legujabb adatokat magában foglaló

UJ STATISTIKA.
Az ausztriai birodalom

jelesen a magyar korona országainak

STATISTIKAI KÉZIKÖNYVE.
IETA

dr. KŐNEK SÁNDOR,
a magyar kir. egyet, jogtanára és a magyar tud. akad. lev. tagja.

Nagy 8-rét (XIV és 670 kp). Füzve 5 ft.
Szemközt a nagyszerü társadalmi, nemzetgazdászati és

állami átalakulással, mely az ausztriai birodalom minden egyes
részeiben az utolsó évtized alatt beállott, minden régibb
statistikai kézikönyv végképen elavultnak tekinthető; a nagy
adattömegnél pedig, moly épen ez időkörben, hol hivatalos
közlemények, hol a kereskedelmi és iparkamarák tudositásai,
hol végre magánszerzők alapos dolgozatai folytán szinre
kerültek, egy a legujabb állapotokat hiven visszatükröztető,
a társadalmi és államviszonyok közgazdászat! oldalát feltün-
tető statistikai kézikönyv égetö szükséggé vált. A fönnebbi
munka hivatva lesz az e tekintetben élénkül érzett szük-
ségletnek telhetőleg megfelelni. A szerző hűséggel párosult
higgadtsággal törekszik a birodalomnak, de jelesen a ma-
gyar sz. korona országainak jelen viszonyait statisti-
kailag ecsetelui, és mennyire sikerült neki, a szerzőnek e
téren elismert jó hírneve által felköltött közfigyelemnek és
magasabbra fokozódott várakozásnak megfelelni, azon ked-
vező bírálatok mutatják, melyekben ezen munka mindenütt,
még hazánk határain tul is részesült.

NEMZETGAZDASÁG-

Tekintettel

a gyakorlati ipar-életre,
a fensőbb tanulmány szükségeire, meg az államkor-

mányzat és törvényhozás feladataira.
Irta

Nagy 8-rét (XV, 696 lap) borítékba fűzve 4 ft.
Szerzö neve kitünő elismerésben van a magyar jogtudo-

mányosság terén,részint jnint jeles képzettségü tanáré,részint
mint jeles jogtudományi iróé. Jelen munkája akár mint iskolai
tankönyv, akár magán tanulmányra használtassék, egyaránt
kitünő sikerrel használható, minden tekintetben alapos, kime-
ritő szakkönyv volta miatt.

Pólika vagy Országászattan
Tekintettel a két müvelt világrész

államintézményeire és törvényhozására.
Rendszeres tan- és kézikönyvül irta

KAUTZ GYULA.
Nagy 8-adrét (524 lap) borítékba füzve 4 forint.

E munka tárgyát azon nagy horderejü, világmozgató
valami képezi, melynek nevével mindennap legtöbbet foglal-
kozik az emberiség — a politika! Mindenének, a ki a politi-
kai világeseményeket, vagy cB»k a legkisebb mozzanatokat is
helyesen felfogni akarja, szüksége van e tájékozó kézikönyvre,
mely megjelenésével átalánoa üdvözletet keltett irodalmunk-
ban• tudományos köreinkben általán minden oldalról.



A XlX-dik SZÁZAD

URALKODÓ ESZMÉINEK
befolyása

*% AZ ÁLLADALOMRA.
Irta

báró Eötvös József.
Második kötet. - Nagy 8-rét (587 lap) füzve 8 ft. 15 kr.

(Az elsö kötet elfogyott.)

Gróf

Széchenyi István munkái kivonatban
ezen czim alatt:

Gróf Széchenyi István

POLITIKAI ISKOLÁJA
saját innvciből összeállitva.

Három kötet.

MAGYAR

ÖNKORMÁNYZAT
ÉS

BIRODALMI EGYSÉG.
Politikai röpirat,

i l6 lap. - Szép fehér papir. — Uj betűk. — Diszes
kiállitás.— Ára 1 ft., postán küldve 1 ft. 20 kr.

Névtelen szerző tudós komolyság, világpolgári részrehaj-
latlanság és magyar öszinteséggel járul iüggó nagy kérdé-
seink megoldásihoz. Leplezetlenül kimondja az eddígi rend-
szerek hiányait, kifejti az okokat, mvlyek miatt háromszáza-
dos összeköttetésünk a lajthántuli népekkel nem lehetett
áldásbozó. Mélyen benhatólag fürkészi a mult hiányait és az
okszerű kiegyenlítés óhajtásától áthatva, a jövöre nézve a bi-
rodalomnak angol intézmények alapján átalakítását java-
solja. — Müvét tiszta hazafiasság és mély belátás jellemzi,
minélfogva az méltán sorozható a függő politikai nagy kérdé-
sek fölött értekező legjelesb müvek közé.

Tartalom: Előszó. I. A magyar országgyűlésre összehívó

gy p j ,
Árpád és vegyes házakból származott királ) ok alatt. III . A
nemzet politikai jelk'mlejlödésea Habsburg-házból származott
királyok alatt. IV. A konzervativ párt s a nemzeti nagy átala-

y Tépten i kulás. V. Az 1688. évi angol forradalom, vonatkozással a ma-
jtiiek fényes jövót ' g>'ar forradalmakra. VI. A birodalmi ellentétek és kóranyagok

hiven követve és I VII. A nagy orvos. VIII. Jogfolytonosság. IX. Dualismus. X.

lamcsoportok szövetségi gyülése. XII. Eleve megállapitandó
rendezési fóelvek. Zárszó.

AZ

ÁLLAMTUDOMÁNYOK
EJsCYKLOPJIDIÁJA.

IKT.l

HÓBEH.T.
Forditotta

LÖW TÓBIÁS.
Nagy 8-adrét (496 lap) füzve 4 forint.

v o u r- i c en i -ir- i M i -i. 4. "•" levél. A szept. 20-ki manifestum és fejedelmi látogatás Bu-
JSiagy 8-ret, füzve 7 frt. 50 kr. — Mindegyik kötet davárban. lI. A magyarnemzet évezredes politikai jelleme, az

egyenkint is 2 ft. 50 krjával kapható. , ' ' '
Ha találkozott is azelőtt valaki hazánkban, ki kételked-

hetett afelett hogy egyedfii gróf Széchenyi István gond-
viseléssKerü bölcs politikája volt az, mely minden lépten ! kulás. V. Az 1688. évi angol forradalom, vonatkozással a ma-
ii siker zálogát tanúsítva, a magyar nemzetnek fényes jövőt ' g ) ' a r forradalmakra. VI. A birodalm" " • - • ' - ' '
biztosítni képes volt, s mely országszerte hiven követve és I VII. A naSY orvos. VIII. Jogfolytonosság,
felkarolva, már a priori lehetetlenné teendette s elhárította Selfgouvernement. XI. Egyes államesojíortok. Az összes ál-
volna azon vészteljes helyzetet, hová a párisi februári napok
hatása alatt fölülkerekedett ellenkező politika hazánkat so-
dorta, — e felett a bekövetkezett események után elfogulat-
lan elmék nem kételkedhetnek többé.

A dicsőiiltuek azon szomoru elégtétel jutott, hogy poli-
tikai tanait és jóslatait oly katastrophák igazolták, melyek-
nek sulya alatt az ö nagy lelke is összeroskadt, midőn életé-
nek egyetlen s legmagasztosb czélját, a magyar nemzet létét
s boldogságát menthetetlen megsemmisítéssel látta fenyegetve.

Reánk, a fenninaradtakra, háramlott a veszélyeztetett
nemzeti ügy megmentésének édes tartozása. S ha elég erősek
leszünk tévedéseinket elismerni, — ezen elégtétellel pedig tar-
tozunk a „a legnagyobb m a g y a r n a k " szintugy, mint a
honszerző ősöknek, — akkor marad meg számunkra egy re-
ménysugár, hogy azon esetre, ha az e czélra iránvzandó uj po-
litika körül ismét a diesóült praktikus tanainak s ildomos
modorának biztos delejtújét fogadjuk el — szilárd akarattal
s egyesült erövel, a Gondviselés atyai kezein, mög egyszer a
a mentö partra vezethetjük ki hazánk megroncsolt hajóját.

Kivánatos tehát, hogy a nemzet ujabban kezdje tanulmá-
,nyozni gróf Széchenyi István halhatatlan munkáit, kivált
hogy az ifjabb nemzedék mielőbb módot nyerjen, korunk tév- j
eszméi ellenében a dicsőült magyar államférfiu velős és szel- j
lemdús irataiból nemcsak a jövöre nézve a gyakorlati hazafi-
ság s józan nemzeti politika egészséges utasításait s eszméit
meriteni, hanem egyszersmind tanulság cs alaposság végett
megismerkedni azon eszmemenettel is, mely gróT Széchenyi
István reformátori sikeres munkásságának elejétől kezdve
fonalát képezé.

Minthogy azonban a most csupán elszórva s egyrészt még
csak kéziratban létező munkák összegyűjtése és rendezése
hosszabb időt kiván, s e részben a dicsőült örökösei nem is ha-
tároztak, — a napról napra érezhetőbb szellemi szükségen
egyedül a jelesb munkák velős kivonatának gyors és olcsó ki-
adása által segíthetni.

Legfőbb gondom volta nagy államférfiu munkáinak
legjelesh es leglényegesbb helyeit oly kiválasztassál
adni, hogy a szerzö eszmemenete eredeti összefflggés-
ben kitűnjék, egyszersmind pedig reformátori küzdel-
meinek története tiikröztessék vissza.

Boldog leszek, ba igyekezetein a szeretett haza jobbjai-
nak s értelmesbjeinek helyeslését megnyerni, e a,,legnagyobb
magyar ' ' csalhatatlan politikai iskolájának terjedését elő-
mozdíthattam

A szerkesztő.

Das

Staats-Recht
des

Töredékek
gróf Széchenyi István fönmaradt kézirataiból.

Közli TÖRÖK N. JÁNOS.
Elsö kötet:

Irta GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1835-ben.

Nagy 8-rét (XIV és 246 lap) füzve 2 ft.

Második kötet:

PESTI POR ÉS SÁR.
Toldalékul:

a Imda-pcsti lánczhid
s a helytartósági kű/.lekedcii osztály genesise.

irta gróf Széchenyi István
1837—1847 között.

Nagy 8-adrét (2G4 lap) füzve 2 forint.

„Hunniá
Széchenyi István grófnak csak töredéket képviselnek e
nniádban és ,.Pesti por és sár"-ban foglalt müvei. De a

l l l ktöredékek oly nagyszerü szellemalkotmányok. hogy azok ma-
gokban véve is képesek megalkotni egy szellem nagyságát. Neki
nem volt egyetlen sora, melyből nagyon sokat,'ne lehetne
tanulni.

Köúigreiclis Ungarn,
vomStandpunkte derGeschichte,und der vom Beginn

dets Keiches bis zum Jahre 1848

bestandenen Landcs-Yerfassung
wissensehaftlich dargestellt

durch

Dr. Anton v. Virozsil,
k. k. Hofrath, jubilirter Rector und ordentlicher Professor der Rechts-
Philosuphie und des ungarischen Staatsrechts an der kön. ungarischen

Universitat zu Pest etft.

Három nagy 8-rétü kötet 7 ft. 50 kr.
Die Wichtigkeit der staatsrechtlichen Verhaltnisse Un-

garns tritt immer mehr in den Vordergrund; allgemein wird
es anerkannt, dass die Lösung der ung. Frage, die endgiltige
Kegelung der obschwebfenden politischen Differenzen zwischen
den L'íindern der ung. Krone und den übrigen Theilen der
Monarehie, von entscheidender Tragweite fúr jené sowohl als
diese sei, selbe die Zukunft dieses für Európa sö wichtigen
Liuderkomplexes bedinge.

Der G-rundsatz der Gesetzmassigke.it und.Rechtskontinui-
tat,fttr den der ung. Reiehstageinstand, unddessen Festhaltung
durch den grossherzigen Entschluss unseres Monarchen der
Ausgangspunkt einer neuen Aera zu werden verspricht, macht
die Kenntniss des Verfassungs- und Verwaltungsorganismus
von Ungarn zum Bedürfniss für allé Jené, die an d«m Gang
der politischen Ereignisse theilnehmen oder dureh diese mehr
oder weniger berührt werden.

Doch auch abgesehen von den gegenwiirtígen Zeitver-
haltnissen, ist die Kenntniss des ungarischen Staatsrechtes von
besondorm Interessé; indem selbes das Ergebniss einer mehr
als achthundertjührigen geschiehtlichen Entwicklung, und
das Bud im Volksleben wurzelnder und neustens den Anfor-
derungen der Zeit gemiiss neugebildeter Institutionen, und
eines selbststiindigen Wunizipallebeusbietet, wie wir es in
den modernen Staatengebilden vergebllch suchen wünlen.

Die Verlagshandlung glaubte daher einem allgemein
gefühlten Bedürfniss zu entsprechen, indem sie die Ileraus-
gabe obigen Werkeá iibernahm, welehes seit Rosenmann's
in dem letzten Dezennium des vorigen Jahrhunderts erschie-
nenem Kompendium, das erste in deutscher Sprache das
Ungarische Staatsrecht in gcschichtlieher Entwicklung bis
zum Jahre 1848, \ind im Anhange die damals begründeten
Gesetzvorschriften umfassend behandelt.

Der Verfasser Herr Hofrath. Professor Dr. Anton v. Vi-
rozsil, sowohl durch seine vieljahrigo Lehramtsthatigkeit an
der Pester Universitás, als auch schrifistellerischen Lei-
stungen in weiten Kreisen rühmlichst bekannt, hat in diesem
Werke jenen vonallen Parteirücksichten unabh;ingigen,streng-
wissenschaftlichen Standpunkt, den er in seinen diesfiilligen
lateinischen und ungarischen Schriften einnahm, sorgfgltig zu
wahren gesucht, und hiedureh selben eiiicn von den Zeitereig-

| nissen unberührten Werth gesichert. •

ÉGTETEK E8 TERMÉSZET
VAGY

ESZJOG ELEMEI.
T. VIROZSIL ANTAL

eredeti latin munkája után magyarul előadva.

Márki József és Hoffmann Lajos Púi
által.

I. főrész: Magán-természetjog. — II főrész: Természetes
nyilván vagy közjog.

Két kötet. (210, 30G lap) borítékba füzve 3 ft.

Egyíiázjogtan kézikönyve .
különös tekintettel

a magyar szent korona tartományaira.
irta dr. Kőnek Sándor,

a m. kir. egyetem jogtanára és a m. tud. akadémia levelező tagja.

8-rét (710 lap). — Ára 4 ft. 50 kr.
Alig van jogtudományi szak, mely tekintve ugy az újabb-

kori irodalom dus hajtásait, mint az általános korirányuíatnál
fogva a tanelméletben és a gyakorlat terén beállott nézetvál-
tozatokat, nagyobb érdeket gerjeszthetne, élénkebb mozgal-
mat tanusithatna, mint az egyházjogtan. Hazai egyházjogiro-
dalmunk pályatörő müvei jobbára 1848 előtt kerülvén nap-
fényre, sem az apostoli székkel ujabban kötött egyezvényt,
sem korunknak egyházjogi szempontból teljesen megváltozott
irányulatát nem méltatták figyelemre, miért elmeüózhetlen
szükséggé vált oly tankönyv, mely távol minden részrehajlás-
tól, távol minden elfogultságtól, egy részt lelkiismeretesen
feltünteti a szóban lévő concordatum azon átidomitó befolyá-
sát, melyet az összes, jelesen a magyar egyház szerves létsze-
rére gyakorolt és gyakorol, és egyuttal a régibb és ujabb
jogállapotnak folytonos egybevetését teszi lehetővé, másrészt
az egyházéletet is hatalmasan átrezgö társadalmi mozgalom
folytán megváltozott koriranyt túlzásoktól ment higgadtság-
gal, és határozottsággal párosult mérséklettel felismerteti.

A szerzőnek sikerült e kettős feladatot fenczimzett tan-
könyvben ritka tapintattal megoldani, és Wal ter , Schulte,
Philipps, Permaredcr, Porubsky és egyéb szerzők legu-
jabb munkái valamint sz/mos egyéb források és dolgozatok,
jelesen az anyagdus egyházi folyóiratok nyomán oly vezérfo-
nalt szolgáltatni nem csak a jogtanulónak, hanem az összes
jogászvilágnak, melyről méltán állithatni, hogy a tudomány
mai színvonalán áll, és mely felöl a „Heligio" szakavatott és
beható megismertetésében többi közt igy nyilatkozik: „őszin-
tén örvendenünk kell . hogy itthon, egyetlen magyar
egyetemünkön sein hiányzanak férfiak, kik e tudo-
mánynak is mai színvonalán állanak" stb.; a 16 külön
külön czikkre terjedő megismertetést, a melyben a munkának
számos helyei kellő méltánylással kiemeltetnek, következö
szavakkal fejezvén b«: „egyházjogi irodalmunkban min-
den esetre hiányt pótol, és mi nem csak tökéletesen
meg vagyunk gyözödve arról, hogy szerzőnek sikerűit
joghallgatóinak vezérfonalként használható kézikönyv-
vel kedveskedni, és az egyház jogtudományt velük ugy
megkedveltetni, mint annak elsajátítását megkönnyeb-
biteni, hanem hogy e szerény körön kivül is figyelemre
fog méltattatni."

Különben nem csak a kath. egyház, hanem a többi ke-
resztény felelekezetek egyházjoga is legalább fövonásokban
és pedig teljes objectivitással van megismertetve.

Az ausztriai birodalom

STATISTIKÁJA
és

földrajzi leirása.
Kidolgozta

TTJ^ TÉ^ T^J" "^5^ TRT" SS& T-í^ T m *"Ĵ S T^C
magyar tudós társasági levelező tag.

Két rész egy kötetben. Nagy 8. (366 lap) füzve 4 ft.
B e i t r á g e

öcs mmftí)OcítftcOen Jríebens
und des

Von

Gráf Harzel Dessewffy.
8-adrét (365 lap) füzve 4 forint.

Justinianus császár

Insütutióiiiak négy könyve.
A Corpus juris civilis,

Kriegel testvérek által 1858-ban (nyolczadszor)
kiadott eredeti szövege szerint 186% és 186s/s-ik

évbeli tanitványai közreműködésével
forditott

dr.
a kassai kir. jogakademiánál tímár.

8-rét (280 lap) borítékba füzve 1 ft. 20 kr.

A

STATISTIKÁNAK
legujabb állása

közigazgatási, tudományos ús irodalmi
. s tekintetben.

irta KŐNEK SÁNDOR,
egyetemi r. jogtanár.

Nagy 8-rét (VIlI és 136 lap) füzve 1 ft. 50 kr.

Tentamen juris

ecclesiastici Evangclicorum
Augustanae confessioni addictorum in Hungaria.

Critice concinnatum auctore
SI a. m XL & 1 © JS. 1 © 1 n .

Editio secunda.
(8-rét, XTI és 292 lap.) Füzve 2 forint.

Az irói tulajdon
philosophiai,

jogi és literatúrai szempontból, az a*t tárgyazó külföldi tör-
vények és vélemény egy magyar ircjogi törvényről.

Figyelem gerjesztésül
irta dr. Schedel Ferencz,

kir. prof. m. akad. titoknok és táblabiró.

(a „Budapesti Szemle" elsö kötetéből.)
(Nagy 8-rét, 85 lap). Füzve 80 kr.

e i t f rt i> e u

öftertf aiferftaaíe^

NEMZETI IPARUNK
EKDÉLYI JÁNOS.

Bővítve és jegyzetekkel kisérve"6J
kiadta

FE\YES ELEK.
Második kiadás. (8-rét, 424 lap.) Füzve 1 ft. 40 kr.

JOGTUDOMÁNYI ÉS

törvénykezési tár,
Szerkeszté

több magyar jogtudományi iró
hozzáj árult ával

TÓTH LŐRINCZ,
hites ügyvéd és magyar akadémiai tag.

Else folyam. .1855. (Nagy 8-rét, 798 lap.) 6 forint.
Második folyam. 1856. (Nagy 8-rét, 640 lap.) 6 forint.

®rtra«(6ei.anfil5ett őjltrr. őoáfcíjulen iííer$aupt,!üv
attbibatei* bet tfjcotettfáiett unb pratttfdjett <&taat£príi<

fmtgeit ín Ser ftitaitjgefe§lici)en 3pt)*te iné&efonbete

(enne füc '
gtnattibeamte, grbftent^etlá naáj aut&enttfdjen

fccarbeitet sen

August Konopásek.
(Nagy 8-rét. Üt kötetben. I. 460; IL 456; III . 491; IV. 636;

V. 302 lap.) Füzve 15 ft.

Publicistái

SZALAY LÁSZLÓ által. -
1839—1847.

Két kötet. (Nagy 8-rét, VIII e's 242; 282 lap.) Füzve 3 ft.

PARLAMENTI ÉLETE.
Közlik

Karádi! és Ráthkay.
(I. Az országgyülési követ. II. A pénzügyminister.)

(Nagy 8-rét, 296 lap ) Füzve 3 forint.

A római jog tankönyve.
llrta

A MAGYARORSZÁGI

SZERB TELEPEK
jogviszonya az államhoz.

SZALAY LÁSZLÓ

Dr.sMACKELDEY FERDINAND.
A tizennegyedik Dr. Frifz János Ádám által tetemesen

javított és bővített kiadás után

Protoeollum Concessum excclsae Regnicol.: Deputatio-
nis et Fundationalibus per art. 67. a. 1791 ordinatae
1826 x ft. ̂ o kr.

t onflusa.scu Kesnltata excelsac Rrgnicol. : Deputationis
in Cont. Comissariasticis terminatae 1793 Posonii
1836. 6 f t .

Opus de tüoordinatione Jnrúíicoruin Sicasíeriorum
RfKiii. Elaboratum per D. Com. Josephum Brunsvik
et Emer. Beöthy. Posonii 1826. 1 ft.

Opus cxc. Deputationis Resnieolaris in publico politicis
quoad objeeta art. 66. a. 1791. elaboratum Posonii
1826. 10 ft.

I Relatio exc. Regnicolaris Depnt. in re metallico-montanis-
tica regn. Hungariae art. 9. 1827. exmissae. Posonii
1830. 3 ft. 50 kr.

Opinioexc. RegnicolarisDepnt.: super objectivis Ecclesias-
tici et Fundationalibus per art. 8. um 1827. Posonii

. 1831. ' 50 kr.
OpinioexcelsaeRegnicol. Díput. in eonsequentiam art. 67.

179°/'i. elaboratis. Art. 8.1828. exmi^sae circa objeeta ad
_deputationem juridicam relata. — Posonii 1831. 5 ft.

Relatio sub. Deput. Regnicol. in objecto lustra et exerci-
tuationis Nobilium Banderiorum., ad mentem art. 15,
1827 emissae. Posonii 1831. ' • 1 ft

Descriptio Physico-PoliíicaeSitnationisRegni Hungariae
relate ad commercium per Nicolaum Skerletz prodepu-
tatione comereiali elaborata. Posonii , 80 kr.

Ratio Educatiouis Publicae. totiusque rei Litterariae per
regnum Hungariae provineias eidem adnexas. Posonii
1826. 1 ft. 50 kr.

A 1861. év julius 21. kelt 1. f leiratra a képviselőház
által augustus 8-kán

, DEÁK FERENCZ
Inditványára egyhangulag elfogadott

(4-rét, 24 lap.) Füzve 20 kr. Folio 20 kr.

Deák Ferencz fölirati javaslata
Ö Fölsőge

trónbeszédére 1866.
Fölolvastatott 1866. február 8-án.

(8-rét, 16 lap.) 10 kr.

magyarra áttették

Báttaszéki Lajos, Lőw Tóbiás és Wagner Géza.

Három kötet. — Nagy 8-rét. Borítékba füzve 6 forint.
Itt

oly tanköny
f k k é t i

által.

(8-rét, 143 lap.) Füzve 1 forint.

Irták
b. Eötvös Jós. cs Lukács Móricz.

(Nagy 8-rét, VIII és 350 lap.) Füzve 3 forint.

Öte orga)ű(ít)e
beS

f ^ f f
íyren fett etnem 3a^rí)unbert crfolgteit 9teformen unb

in tfyrer gegenroartfgen 23erfaffung,

fter fjf>er= unh Hnter6e(jörben. aCTer öflfent
en TJennaftungsjioeiQe ín iörem TUtr&ungsftretfe, ámtsfifoe

unb "Perfonafftatus.
©atgíftíüt Don

ÍÖÍitglteb meí)xevex gelt^rteit (Sefeűfíaftett.
mtt ben í>t« gfgenwSrtíg erf^fenencn Drganí?

^SScrorbnungen sermeíjrte Slufl
(4-rét, VIlI és 232 lap.) Füzve 2 ft.

Corpus maximé memorabilium

synodorum Evangellcarom
A ugustanae Confessionis in Hungaria. Cum praefatione his-

torica ÍB singulas.
Qnatonr en rum denuo, quintam pr i mü ni

ediüit
JOANNES SZEBERINYI,

Theologiai Doctor, Dioeceíis Moumnae Superintendens.

(Nagy 8-rét, XXII és 165 lap). - Füzve 1 forint.

a római jog kedvelőinek, s a jogot hallgató ifjuságnak
v/V „Ui„£önyT nyujtatik, mely a régiebb és ujabb római jogot,
fokonkénti fejlődése szerint, tehát a mai értelemben vett in-
stitutiókat és pandektákat foglalja magában. Könnyü irályá-
nak, tömöttségének köszönheti, hogy mint egy ebbeli tan-
könyv sem most már a tizennegyedik kiadást érte, s hogy
minden müvelt európai nyelvbe u. m. franczia, olasz, spanyol,
angol sőt még oroszba is át van forcitva. íly tények mellett
felesleges magasztalásara sok szót vesztegetni.

RÓMAI MAGÁNJOG
többnyire

líaimberger és Schilling Brnno
utáix irta

dr. HENFNEE JÁNOS.
I. kötet. Bevezete's. — Átalános rész. — Külön rész első

könyve. Személyjog.
II. kötet. Külön resz második könyve. Oologbani jogok
III. kötet. Külön rész harmadik könyve. Dologhozi jogok.

Három kötet. — Második kiadás.
(Nagy 8-rét, 296, 310, 272 lap.) p ü z v e 4 ft>

Követ jelentés
az

1839—40-diki országgyűlésről
Deák Ferencz és Hertelendy Károly

zala vármegyei követektől.

(8-rét, 80 lap.) Ára füzve 40 krajczár.

ORSZÁGGYÜLÉSI
és

KDül
Kölcsey Ferencztől.

Szabad sajtó utján.

(8-rét, 124 lap.) — Füzve 80 krajczár.

Országgyülési iratok:
1796-ik evi Diárium Comitiornin latin nyelven 1 kötet 3 ft.
1807-ik évi Diárium (Jomitiorum latin nyelven 1 kötet 8 ft'
1807-ik évi Acta €omitiornm latin nyelven 1 kötet 5 ft."
1808-ik évi Acta Coinitiornin latin nyelven 1 kötet 4 ft.
1825/j-ik évi Diárium Comitioram magyar-latin nyelven

6 kötet. 80 ft.
183O-ik évi Jegyzőkönyv magyar-latin nyelven 1 köt. 4 ft.
1N3 Va-ik évi írások magyar-latin nyelven 7 kötet 30 ft.
183*/„-ik évi Jegyzőkönyv magyar nyelven 14 kötet 60 ft.
;840-ik évi írások magyar nyelven 4 kötet 20 ft.
840-ik évi Jegvzökönyv magyar nyelven 3 kötet 12 ft.
847*-ik évi Főrendi Napló, hét kötet 35 ft.
843/4-ik évi Karok és Rendek Naplója, öt kötet 25 ft.
84»/4-ik évi Országgyülési írások 5 kötet 25 ft.
84%-ik évi Főrendi Napló 1 kötet 6 ft.
84%-ik évi Karok és Rendek Naplója 1 kötet 3 ft.
84%-ik évi Országgyülési Írások egy kötet 4 ft.
861-ik évi Főrendi Napló és Jegyzőkönyv 1 kötet 4 ft.
861-ik évi Képviselőház Naplója 2 kötet 9 ft. 50 kr.
861-ik évi Főrendek Irományai és Jegyzőkönyve egy

kötet 4 ft.

Uj korszerű irodalmi vállalat.

Országgyülési

Emlékkönyv
1860.

Falk Miksa,|Horváth Boldizsár, Jókai Mór, Kriza János,
Pálffy Albert, Pákh Albert, Salamon Ferencz, Tóth

Lőrincz, Urbázy György, s t. közremüködésével.

Kiadói szó.
Midőn alulírott az „Országgyülési emlékkönyv" kia-

dását fölvállalja, ezt azon meggyőződésben teszi hogy ami-
veit közönség legáralánosabb részével fog találkozni

Helyesen állitották hogy: Európa figyelme e jelen pilla-
natban Magyarország fele fordul!" s annyival inkább érzi
minden magyar ama nagy históriai tény fontosságát, mely-
nek létrehozatalát a jelen magyar Országgyűléstől várják

Az élö nemzedék az országos képviselők ez idö szerinti
gyülekezetének je entoseget r á n k , a birodalom sőt egész
Európára nézve kellően fogja méltatni és a késő utókor ugy
fog ama nagy históriai tényre mutatni, mint az idei ország-
gyülés alkotásának maradandó, és a mint reméljük, üdvös
alapjára. J

Mindazon külső mozzanatokat, melyek e nagy eseményt
kísérni fogják, tudomásunkra hozza a napi sajtó. De egy ily
emlékezetes eseménynek nem szabad az időszaki sajtó egy-
napos életével előttünk átsuhannia! Ez okból határoztuk
magunkat egy maradandó emlékkönyv megalapitására, mely-
ben minden fontosabb eselekvény, minden beható eszme, min-
den nagy következményű szellemi mozgalom és nyilatkozat,
mely az országgyülés életéből kibontakozik, és minden oly
egyén, ki időközben feltűnik, vagy már is az elismerés fényé-



tői van körülsugározva, találó ecseteléssel legyen fö Íj egyezve,
hogy eképen fogalmazva igazi képét és hű visszatükrözését
adhassuk az országgyülés életének és működésének nemcsak
kortársaink, hanem az utókor használatára is.

Meggyőződve levén vállalatunk ugy kor- és czélszerűsége,
mint maradandó belértéke felöl, a mivelt közönség azon álta-
lános részvétére számitunk, melynek a nemzeti önérzet nagy
pillanataiban mindig fényes tanuságát adta; annyival inkább,
hogy irodalmunk és publicistikánk legkitünőbb tagjai közöl
számos erőt megnyerni szerencsések valánk, melyek vállala-
tunkat jeles tanulmányokkal, értekezésekkel és jegyzetekkel
támogatva, maradandó bocsüvé emelendik; és igy okkal ne-
vezhetjük a fenczimzett müvet a jelen emlékezetes ország-
gyüléshez méltó emlékkönyvnek.

Ezennel előfizetést nyitunk az „Országgyűlési emlék-
könyvre", következö föltételek mellett:

1. Az„Országyülési emlékkönyv" fűzetekben fog meg-
jelenni, legnagyobb nyolczadrét-formában, 128 hasáb tar-
talommal.

2. Minden füzethez 6 fametszetet mellékelünk, melyek az
országgyülés nagyhirü tngjnin kivül azon férfiak arcz-
képeit fogják ábrázolni, kik állami eletünk fejlődésére
befolyással lesznek.

3* Hozni fogják országgyülési kitűnőségeink jellemraj-
zait, életirati adatokkal kisérve.

4. A tartalmasabb beszédeket, ugyszintén mindazon
okiratokat, melyek az országgyűlésre vonatkozással birnak.

5. Minden fűzet elején egy politikai szemle fogja kriti-

kai élességgel megTilágitani a helyzetet. » az országgyűlést
mozzanatról mozzanatra kiváló figyelemmrf kísérni.

6 Az előfizetés 10 füzetre egyszerre- történik és pedig
Buda-Pesten 4, postai szétküldéssé! 5 forintjával.

7. Gyüjtőknek, ba minden füzetet külön kell szétkülde-
nünk, 10 példány után — de ha a füzetek valamennyien a
gyűjtőhöz czimezhetők, ugy 5 példány után adunk egy tisz-
teletpéldányt.

8. Az elöfizetési dijakat kérjük egyeaesen a kiadó-hiva-
talba, küldeni (egyetem-utcza 4. szám).

9. Egy-egy füzet 50 kr.
Pesten, ujév napján 1866.

Heckenast Gusztáv, kiadó.

IL Törvénykönyvek cs rendeletek.
Ideiglenes törvénykezési szabályok.

Egyetlen hivatalos lenyomat.
(8-rét, 88 lap). — Füzve 60 krajczár.

Az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz következö függelékek jelen-
tek meg:

FÜGGELÉK
' az ideiglenes

törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott sza-

bály-rendeleteknek hivatalos felhívás és hiteles

adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye.

Elsö folyam, 1861 —1863.
Eltő füzet I8673 füzve 80 kr.
Második füzet september végeig 60 kr.
Harmadik füzet deczember ve'geig 50 kr.

Üzen folyam egy köd Ibin. M/iNodik átvizsgált kindns 2 ft.

Második folyam, 1864.
Elsö füzet (január— juni) boritokba füzve . 1 ft. 40 kr.
Második füzet (julius—september) ára . . . — » 50 kr.
Harmadik füzet (oktober—deczember) á r a . . — » 40 kr.

KIFII folyam egy kötetben t ft. 30 kr.

Harmadik folyam, 1865.
Elsö füzei (január—juni) ára 60 kr.
Második füzet (julius-deczember) ára 60 kr.

Ezen folymn egy kötetben 1 ft. 20 kr.
Folytattatok idónkinti füzetekben.

KÜLÖN FÜGGELÉK
az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

Az 1861-ki dec z. hó]12. és 2i>., ugy 18tit-ki febr. 29. kibocsátott

bélyeg; és illeték szabályok,
Az összes pótrendeletekkel kiegészítve és felvilágosító jegy-

zetekkel kisérve.

Nagy 8-réf(IV,108 kp) füzve 1 ft.

KÜLÖN FÜGGELÉK
az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

(HITELES KIADÁS.)

Ideiglenes sajtórendszabályok.
Tartalom: 1865. jún. 8-ik k. kir. leirat. — Birósági utasitás.

— 1852. sajtórendtartás. — Ara 40 kr.

Az országbírói

értekezlet a törvénykezés tárgyában.
; Közli KATII GYÖRGY,

országbírói elnöki titkár és az értekezlet jegyzője.

Két kötet.— Nagy 8-rét. (VII,240, 471 lap.) Füzve 5 ft.

TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY
gyakorlati alkalmazása.

A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleket
érdeklik, okirati s kérvényi mintákkal és példákkal felvilágo-
sítva, és azon rendeletekkel is, melyeknek közvetve a telek-

könyvi ügyekre befolyásuk van.

A felek és ügyködők használatára.

TFIEDLEITIGNÁCZ,
TOlt helyulndíi i buottmányvemó, telekkSnyvi elóadd jelouleg pestmegyei

telekkönyvi irodatiszt.

Ara füzve 2 forint.

Elméleti s gyakorlati

utmutató urbéri ügyekben.
Iru TOTH LŐRINCZ.

(8-rét, 354 lap) borítékba füzve 2 forint.

MAGYAR

Irta

SZLEMENICS PÁL,
törvénytanár, hites ügyvéd, a magyar polgári és fenyitő törvények

pozsonyi kir. akadem. kSztsmitója, a m. 1.1. rendes tagja s nemes
Pozsony vármegye táblabirája,

Negyedik javított s a legujabb törvények- és rendeletekkel
bővített kiadás

ÖKRÖSS BÁLINTTÓL.
Nagy nyolezadrét (XIV. és 272 lap). Füzve 2 forint.

Ugyanaz 196 lapra terjedS,

szótári alaku büntető-jogi kalauzzal
3 forint.

Magyar törvénytár.
i.

A magyar váltó-kcrcskcdclmi
csödületi törvények

érvényben levö
szövegének zsebkiadása, kimeritő tárgymutatóval

osszeálhtá

BABOS KÁLMÁN.
(377 lap, 16-rét). — Füzve 1 forint.

IL
Az ideiglenes

törvénykezési szabályok
a hivatalos szöveg szerint

összehasonlító, kiegészitő, a kétes helyeket fejtegető és meg-
világositó jegyzetekkel, példákkal s azon ideiglenes tör-
vénykezési szabályok életbe léptetése óta jogrendszerünkre

vonatkozólag, érkezett királyi leiratokkal kisérve

LÖVÉSZY GYÖRGY által.
(192 lap, 16-rét). — Füzve 00 krajczár.

Átalános

magyar törvénykezési eljárás,
Peres és perenküli ügyekben.

A legujabb tSrvrnyhozns sprint felvilágosító jegyzetekkel és
kimeritő iroinán> példákkal.

Birák, ügyvédek és a közélet használatára.

IrtaÖKRÖSS BÁLINT,
hites ügyvéd és váltójegyz8.

Második kiadás. — 46 sürün nyomatott iv nagy 8-rétben.
Füzve 5 forint.

Átalánoa törvénykezési eljárást ígértünk, mely a végre-
hajtó- s közelebb a birói hatalom szerkezetét, illetőségét és
teendőit, továbbá a peres és perenküli eljárást egész kiterje-
désben felölelje; gyakorlati müvet Ígértünk, mely hiven, ki-
meritőleg s az illö helyekre hivatkozással közölje mindazon
törvényeket, melyek az eljárást szabályozzák; kiterjeszked-
jék az igazság-szolgáltatás történeti-fejleményeire; megis-
mertesse a különbséget mindenütt hajdani és átalakított tör-
vénykezési eljárásunk, valamint az osztrák eljárási szabályok
között; körvonalozza azon anyagi törvényeket, melyek az
eljárás megértésére mellözhetlenül szükségesek; felvilágo-
sítsa azon kételyeket, melyek az eljárás lényegéhez s forma-
ságaihoz, habár csak közvetve is férkezhetnek; leirja a biró-
ságok müködését, a határozat hozatal gyakorlati módját s a
belsö ügyvitelt és ügykezelést, s mely a felek által szerkesz-
tendö iratokra, beadványokra, valamint a birák által készí-
tendő határozatokra és jegyzökönyvekre a gyakorlati élet-
ből meritett, szabatos és könnyen érthető irománypéldákat
közöljön a t. közönség mindazt, mit ígértünk, e müben főlle-
lendi.

Alakjára nézve a raű h á r o m f ó r é s z r e oszlik.
Az első rész a végrehajtó hatalomról átalában, s a birói

hatalom megsierzéséról, kellékeiről, gyakorlásáról és ténye-
zőiről különösen értekezik; a biróságok illetőségét terület-

és ügyek szerint kimeritőleg tárgyalja, a biróság eljárását az
gazságszolgáltatása kivül, belszerkezetében s az ügyvitelre

nézve rendszeresen és gyakorlatilag ismerteti.
A második resz a peres eljárást adja elő, a peres felek

és mindazon jogcselekvények ismertetésével együtt, melyek a
perigényeket az eljárás szabályai szerint a kereset benyúj-
tásától fogva a teljes kielégitésig végkifejlésig vezetik.

A harmadik részben a perenküli eljárás foglaltatik,
mindazon ügyletek iránt, melyek részint a felek közt magán
uton, s birói beavatkozás nélkül intéztetnek, részint hiva-
talból vagy hivatalos cselekvények alapjául szolgálhatnak.

MAGYAR

POLGÁRI MAGÁNJOG
és törvénykezési eljárás

a legujabb törvények és legfelsőbb rendeletek nyomán
jogtanulók használatára.

IrU
ÖkrÜSS Bálint, köz- és váltóügyvéd és váltójegyző.

8-rét. Füzve 2 forint.
Jelen mü kiadását két körülménynél fogva tartottam

szükségesnek. — Törvényeink t. i. az országbírói szabályelvek
hatálybalépte óta nagyszámu felsőbb rendeletekkel bővittet-
tek és módosittattak, melyeket a jogtudománynyal foglalkozók
nem nélkülözhetnek, s melyeket a t. olvasó e munka illető
helyein feltaláland. De leginkább azon t. olvasóim kívánalmait
tartam szem elött, kik e tudománynyal még mint jog-
hallgatók foglalkoznak, vagy abból állam- és ügyvédi
vizsgát teendők, s kikre nézve kevésbbé terjedelmes kézi-
könyv mind a tisztább felfogás, mind a könnyebb tanulás
szempontjából czélszerübb és előnyösebb. A szerzö.

ÁTALÁNOS

az 1848-dik évi törvényhozás és az

országbírói tanácskozmány módosításai nyomán.
Átdolgozott és bővített második kiadás.

i

Irta
ÖKEÖSS BÁLINT,

hites ügyvéd és váltójegyzö.
Ötvenöt sürün nyomatott iv nagy 8-rétben füzve 5 ft.
Azon átalános részvét, melylyel e mű első kiadása találko-

zott, alig nehány hó alatt e második kiadást tette szükségessé.
De a jelen kiadásban egészen uj müvet vesz a tisztelt

közönség. Azonkivül, hogy az elsö kiadásban közbejött hibák,
melyektől a mü, a kezdet nehézségei közt soha nem lehet
egészen ment, — gondosan kijavíttattak: szerzö feladatául
tüzte oly rendszeres gyűjteményét állitni össze jelenben fenn-
álló törvényeinknek, mely a magyar polgári magánjog körét
lehetőségig kimerítse, s nemcsak a jogi pályára készülőknek,
hanem egyszersmind bíráknak és ügyvédeknek is teljes kézi-
könyvül szolgáljon. — Hogy pedig e részben annál tágabb
tért nyerjen, s különösen tekintetbe véve, hogy idöközileg a
törvénykezési eljárás a legterjedelmesebb alakban és önálíó-
lag megjelent: o kiadás kizárólag az anyagi törvényekre
szoritkozik.

Szerzö különösen figyelemben tartá a birák igényeit, ki-
ket a törvények bármily ügyesen szerkesztett kivonata nem
mindenkor elégithet ki: ennélfogva a legszükségesebb s
fóleg ujabb törvényeknek hivatalos szövegét, illetőleg
hü fordítását, egész kiterjedésben s a törvényhelyekre
kellő hivatkozással közölte, valamint egyebütt is az
illető törvényczikket és §§-okat felidézni el nem mu-
lasztotta. Végre a törvények szövegét terjedelmesen közölni
nem tartá elégnek: a szöveget számos jegyzetek és gyakor-
lati példák érdekesitik, melyek részint a törvénykezés tör-
téneti fejlődéseit, jelölik ki, részint a kétes és homályos
helyeket világosítják, s az egészet könnyen felfoghatóvá, ért-
hetővé teszik.

A mü három részből áll:
Az elsö resz a személyi jogot, második resz a vagyoni

jogot, a harmadik rész a hiteltörvényeket, névszerint a
váltó- és kereskedelmi jogot, csőd- és telekkönyvi rendtar-
tást foglalja magában.

A kereskedelmi czégek iránti

rendeletek és régiebb hazai
TÖRVÉNYEK.

(Kis 8-rét, 38 lap). Borítékba füzve 40 kr.

S)ic
fonfligen

unb

georbnet

burd) baí SWe í̂SájjU patent som 29.9ío»em6et 1852.
CSctíart Bon

Lorenz Tóth,
Slboofat unb SJHtglieb ber ungariftfyen Slfabtmie.

Urterfe&t son Stefan Görgei.
(Nagy 8-rét, 166 lap). Füzve 1 forint 50 krajczár.

A VÁLTOJOGTAN.
Magában foglaló

az általános váltójogi elméletet,
'. magyar váltójogot és a közönséges német váltó-

rendszabályt rendszeresen előadva.
IrU

dr. Karvasy Ágost,
egyetemi tanár és m. tud. akad. levelező tag.

(8-rét, 172 lap). — Borítékba füzve 1 forint.

A MAGYAR

Az 1840., 1844-i törvenyezikkelyek, országbírói értekezletek
határozatai és némely

ujabb legfelsőbb rendeletek szerint.
Eejidszeresen előadva példákkal és irománymintákkal ellátva

különös tekintettel az osztrák váltójogi eljárásra.

irta dr . KARVASY ÁGOST.
(8-rét, 128 lap). — Borítékba füzve 80 krajczár.

A magyar

csődtiírveny cs csődeljárás*
AÍ 1840-lk évi XXII. és 1844-ik évi VII. törvénjaikkekbiil,

=az országbírói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes
törvénykezési szabályok szerint egybeillesztő

SZKMCZEY GUSZTÁV,
-* kir vál td-fel törvény széki biró.

(8-rét, 242 lap). — Borítékba füzve % forint.

A magyar váltó-eljárás,
a szükséges peres és nem-peres birói határozatok és bead-
ványok gyűjteményével ugy a földtehermentesitési kötvények
megsemmisitése körüli eljárás tárgyában kiadott legfelsőbb

rendelettel függelékképen ellátva,

SEGÉD-KÉZIKÖNYV,
Táltó-törvényszéki hivatalnokok, válto-ügyTedek s perlekedő

felek számára.
Szerkesztő SZEXICZEY GUSZTÁV,

kir. váHo-foUörvéiiyszéki biró.
Második bövitett kiadás. (XII és 264 lap, nagy 8-rét).

Boritékba fiizvc t forint.

A magyar váltó- és

kereskedelmi törvény.
Az 1840 : XV., XVI., XVII., XVIII. és XX.,

ugy az 1844: törvcnyczikkekből
az országbírói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes
törvénykezési szabályok és egyéb a váltótörvénykezésre
vonatkozó s időközben kiadott legfel jobb rendeletek szerint
összeállitva, ugy nemkülönben a magyar földhitel-intézet
peres ügyeinek gyors elintézési; tekintetében kibocsátott
legkegyelmesebb" királyi lciraOnl és egy a váltójogra

vonatkozó pótléktárral függelékképen <J.látva.
Egybeilleszti

SZENICZEY GUSZTÁV,
kir. víütó-fettörvííüyszííki biró.

Harmadik bővített kiadás. (248 lap, nagy 8-rét).
Boritékba ÍUZVÜ •» forint.

Az urbéri kárpótlás
s a megszüntetett urbéri kötelékből származó

jogviszonyok szabályozása
Magyarországon, a Szerb-Vajdaság- és temesi Bánságban az

1863-dik mártius 2-ki cs. nyiltparancsok által.
1 Elöadva és jegyzetekkel ellátva RÉCSI E M I L által.

(8-rét, 43 lap). Füzve 50 kr.

Az átalános

német kereskedelmi törrény.
Forditotta s a

közönséges német váltó-rendszabály s a magyar kereskedelmi
törvényekkel kapcsolatban legfelsőbb engedélylyel

, köireboes&totta

HEGEDÜS LAJOS.
(Nagy 8-rét, 212 lap). Boritékba füzve 1 ft. 40 kr.

;i
AZ

népszerü előadása,
magyarázó jegyzetekkel, példákkal, irománypéldányokkal s

az időközben megjelent pótrendeletekkel kisérve.
Politikai hivatalnokok, községi elöljárók, kereskedők,

iparosok és más az iparviszonyok ismeretét
megszerezni kivíndk számára.

Irta LÖVÉSZY GYÖRGY,

(8-rét, 83 lap). —.Füzve 20 krajorár.

Közigazgatási

törvénj tudomány kezikönyve.
Az auszt. birodalmi törvényhozás jelen állása

szerint
különös tekintettel Magfarországra.

irta dr. RÉCSI EMIL.
Elsö kötet: A közigazgatási szervezet és az államszolgálati

viszonyok rendszeres előadása. (336 lap, 8-rét).
Második kötet: A politikai és rendőri közigazgatás ügyei.

(355 lap).
Harmadik kötet: Rendőri közigazgatás (vége). Közoktatási

ügyek. (347 lap).
Negyedik kötet: Földmivelés; ipar-, kereskedelmi és közle-

kezési ügyek tökéletes betüsorozatos tárgymutatóval az
egész munka tartalmáról. (408 lap).

Ára a négy kötetnek 8 ft.

Ausztriai átalános polgári

u m uta m
felvilágosító jegyzetekkel

s az ezen törvénykönyvre

vonatkozó -törvényekkel és rendeletekkel
kisérve

ŐKRÖSS BÁLINT,
köz- ét váltó-ügyvíd ea ráltójegyzü álul.

Két kötet. (Nagy 8-rét, 860; 320 lap). — Ára 4 ft. 20 kr.

ollgememe bü
Oeöermami oerflSnbfídj uno a-usfüQrfíif) erfauferf.

Bon Ti. P E X A .
Sn breí S^eííen mit cinét ©tammtafet.

Sioeite Sluflage.
(8-rét, 1048 lap). — K ö t v e 3 forint.

KÖZÖNSÉGES

VÁLTÓRENDSZABÁLY
az ausztriai cs. kir. álladalmak számára.

(8-rét, 30 lap). Füzve 15 kr.

Az MDCCCLV. augustus XVIII.

81 LUUMUtH
föivüágositása.

Németből fordítva s a
concoriktnm deák és magyar hivatalos szövegével.

(8-rét, 150 lap). Füzve 1 ft.

TÖEVENY
a pereg ügyeken

kívüli jogügyletekbeni birósági eljárás iránt
Az ausztriai birodalom számára.

A kihirdetett cs. nyütparancscsal, utasitó és felvilágosító
jegyzetekkel ellátva.

(8-rét, 160 lap). — Füzve 1 foéint.

VJt

ílenntnif $Bevfal>ten§

9lu§ fcen atten MH& wntn a&orfdjnftett
jum ©ebrautfye

für geárfesricMcr, 6rundbuchsJ[öhrer und
don

F. J. Schopf,
58e<f»t«4tiê rtet unb SDÍitglieb me r̂ecsr geltfjrtín (Sefeüfĉ aften.

N a g y 8-rét (176 lap) füzve 1 ft. 4 0 kr. .

Die

bas Oagbrecfjt unb öte
írt ben beutf^en, ítyvtiifótn, flarijffájen uitb ungarifcSett

lanbern be* őjltrref^if^en «at(er(iaate«
batgefteüt

Ottf ©tünt* itt ©efege itt neucfíett 3cttr
jum ©efirau^e ber Sagbeígentyfimer, Sagbíöciter, ©emefnbe-
Bcrflőnbe, Söger unb au^ Söeamten ber ícíit{f^-abmíniiirati»e«,

fctuie ®eriá)t«íeprben

©ütetinfpeftor, auá) jcmaíigen politift^en unb ®eric^t5beamien.

^ ^ " "Ptertc ganjfíc^ umgearöeítctc áuffage.
(8-rét, 141 lap). Boritékba füzve 1 forint.

bet

gorftücrfttffiiiig, k i
itnb ber

für
Hngatn, Croatten unb SCaoonten, 8tc6cn6firgen, cfc.

auf (Stunb ber

altén und neuejien (df&rfigefítee graMifdt hearMtet
jum ©ebtaucíje 6et

tforfíöcflfjec, tforftöeamfen, fo míe ber pofüt|c(jen unb
(9erictjfsüeamten

®ütetinfpe(tot unb SDiitglieb mefjrerer Sanbro;uí)f̂ aftS-®efeHfcf)aften.

(Nagy 8-rét, X V és 304 lap). Füzve 8 ft.

'""""Afii. Tll¥Íl¥
a katholikusok házasságai iránt,

Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátva.

Nagy 8-rét (188 lap) füzve 1 ft.

Az ausztriai császárság számára

185S. julius 29-én kihirdetett

Mnícíé perrendtartás
a hirdető cs. k. nyiltparancsnak

és

törvénynek szövegével, s Összehasonlítva az eddigi
eljárással.

Irta CSATSKÓ IMRE.
Két kötet. Nagy 8-rét (XII és 272; XII és 228 lap) fűzve

3 ft. 15 kr.

ÖRÖKÖSÖDÉS
az ausztriai általános

polgári törvénykönyv
szerint,

nevezetesen végrendeletekről, törvényes örökösödésről s a
hagyatékok tárgyalásáról, örökösödés-rendi táblával

és
iromdnypélddkkal világosítva.

Irta

TÓTH LŐRINCZ,
m. akadémiai tag.

8-rét (VIII és SOÓ lap) füzve 1 forint 5 0 krajczár.

Orszáíraviilési

TÜRVÉNYCZIKKELYEK
Artic. Diaetales 1802. 8-rét
Artic. Diaetales 1805. 8-rét
Artic. Diaetales 1801. 8-rét
Artic. Diaetales 1808. 8-rét
Artic. Diaetales 18"/„. 8-rét
Törvényczikkelyek 1843. Folio
Gesetzartíkel 1H43. 8-rét
Törvényczikkelyek 184'/,. 8-rét
Törvényczikkelyek 184' „. Folio
Gesctzartikel 184%. 8-iét
Urbéri törvényczikkelyek: v .

Magyar és német nyelven 183b. l(o!io
Magyar és tót nyelven 1836. tolio
Magyar nyelven 1836. Folio

* 25 kr.
25 kr.
25 kr.
25 kr.
25 kr.
80 kr.
50 kr.
40 kr.
40 kr.
50 kr.

80 kr.
80 kr.
40 kr.
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III. Törtciiclcm. Élellcirás. Emlékiratok.

Uj doljezat. BatfkStetben.
TARTALOM. I. kfitct: A magyar nemzet Európába Köl-

tözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét) - II. kftiet: Az Arpádház
kihaltától a mohácsi ütközetig (763 lap, 8-rét). - III. kflfet:
A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig (725 lap. 8-rét). -
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig
(644 lap, 8-rét). — V. kötet : Károly trónra léptétől II . Jó-
zsef haláláig. — VI. két«t : (Sajtó aíntt.) ̂

I., I I . kötet, füzve 5 ft. — III., IV. kötet, füzve 5 ft. — V.,
VI. kötet, 5 ft.

MAGYAROK TÖKTEXETE
rövid előadásban.

Irta HORVATH MIHÁLY.
Harmadik javított kiadás.

Ára füzve % ft. 50 kr. — Vászonba kötve 3 ft.

Erdélyország története
tekintettel

MIVELÖDÉSÉKE.
irta Szilágyi Sándor.

(Báthori István e's Bethlen Gábor fejedelmek ar önképeivel.)
Két kötet. 8-rét (XV és -4 64: VIII és 511 lap) füzve 4 ft.

Diszkötésben 6 ft.
Magyarország történelme urán kétségtelenül Erdélyor-

szágé bir reánk legnagyobb é-ilekkei, mert Erdély Magyar-
országnak testvérhazája, s talitn nemsokára- egy honná fognak
egyesülni.

Szerző e munkához nemesak magáiosek gjüjteményeit
használta, hanem az akadémiáéból, az erdélyi muzeum-egy-
letiböl, a f. k. kormányszék levéltáriból is i-ok uj adatot deri-
tett ki; különösen p- dig, rendelkezésére állván másfélszáz
török levél pontos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való
viszonyát olv hiven és kimerítöleg fejtette ki, mint azt senki
más előtte nem volt kep^s tenni. Ezen kivül szerzö igen sike-
rültén tudta jjárosit-.ni a történetíró komoly irályát a regény-
író érdekes modoiával, s igy azt hiszszük, hogy e könyv köz-
kedveltséget fog nyerni a nagy közönség elött.

AZ

ELSÖ ZRINYIÉK.
'Irta

S a l a m o n JF"e>:r©:ra.O25.
l'zimkt-pps kiadás.;

8-rét (XVI és 659 1.) boritokba füzve 3 ft. Diszkötésben 4 ft.
A szerző a mult évben megjelent . .Matyjuoisza^ a

török hóditás korában" czimü munkája, az e részbeni tör-
ténelmi kutatásainak alapossága, valamint, a tárgy vonzó elö-
adása által az összes mivelt közönség fig' elmét magára voná.

Az elöttünk fekvó munkában a szerzö meg sokkal erde-
kesb tárgyat kezel: az e!só Zrinyiék történelmet, mely nem-
zetség egyike volt ar ország legbefolyásosabb, legnevezetesb
családjainak, melynek felvirágzása és viszontagságai oly sok
történelmi becscsel birnak, és annyi nevezetes történetek és
eseményekre vonatkoznak, miszerint e könyv oly élvezetes
olvasmányt nyujt az olvasó közönségnek, mint valamely tör-
ténelmi regény, s a melU-tl cg) s/.ersmii.d fortos uj adatokkal
bővelkedik, melyek a Zrínyiek történelmére s az akkori idö-
szakra kellő világosságot árasztanak, minélfogva nem kétel-
kedünk, hogy ezen munkát, mely a népszerü szigetvári nagy
hőst elöször teljes történelmi vaUsáíjálnrt tihtetl fel, bizonyosan
minden magyar a legélénkebb részvéttel üdvözlendi.

MAGYARORSZ A(i
történeti, füldirati s állami legujabb leirása.

Hivatalos uton nyert adatokból
irta

ifjabb PALUGYAY IMRE.
Négy kötet nagy 8-rét.

I. kötet: Bnda-Pfst szab. kir. városok lfirri«a. (552 lap,
és 2 alaprajz Buda-Pestről nagy 8-rét) füzve 3 ft. 50 kr.

IL kötet: Szab. kir. városok lpirásn. Elsö rész ̂ Esztergom,
Székes-Fehérvár, Szeged, Nagyvárad, Debreczen, Szuth-
már-Német i. Nagy-Bánya, Felső-Bánya. (528 lap, és 2 alap-
rajz Szeged-Debreczenröl, n a g v g,,.^ f ü z y e 3 ft 5 0 k r

III. kötet: Jász Kun krrtiletck s Kulsó-Szolnok varme-
gye leirása. (4<U lap- n a p 8-rét, os 2 alaprajz a Jász- Kun
kerületek s Külső-Szolnok megyéről) fuz v e 3 ft. 50 kr.

IV. kötet: Békés-Csanád. tV>:i!;rá<l és Ilontmrgye
leirása. (828 lap, nagy 8-rét a nevezett megyék három
térképével) füzve * ft. 50 kr.

A TŐKOR HÓDITÁS KORÁBAX.
IrU

SALAMON FERENCZ.
Nagy 8-rét (431 lap) boritékba füzve 2 ft. 80 kr.

Ritka egyetértéssel üdvözlé az összes itészet ezen jeles
müvet, mely mint a li galaposb tanulmányozások eredménye, a
történelmi nyomozás terén oly nevezetes előhaladást mutat fel.

A t. szerzö ritka szorgalommal keresé fól és hozá nap-
fényre azon kútfőket, melyek történelmünk azon korszakát a
maga valódiságában hiven tüntetik fel, és a mellett kitünő
szakismerettel azon fölötte érdekes s eddig többnyire isme-
retlen adatokból oly vonzó képet állitott össze, mely ne.mcsak
a történelem kedvelőjét, hanem átalában minden honfit a leg-
nagyobb mértékben kell hogy érdekelje.

. Magyar

történelmi emlékek.
Kiadja

László.
Gróf Károlyi Sándor Pulay Jánosnak

ÖNÉLETÍRÁSA S Z A T H M Á R I

naplójegyzetei. i r t

(A „Magyar Történelmi Emlékek" IV. és V. kötete.)
Nagy 8-rét, két kötetben (XXIV, 890, 506 lap). Füzve

8ft. 40 kr.
I. kötet: Kemény János, erdélyi fejedelem önéletírása.

(541 lap, nagy 8-rét). Füzve 4 ft.'íO kr.
II—III. kötet: (Jróf Bethlen Miklós önéletírása. (II, 556

lap; III, 434 lap, nagy 8-rét). Füzve 8 ft. 40 kr.
Köztudomásu dolog, hogy a korán elhunyt nagy törté-

nésznek minden müvé oly mély történelmi ismeretet, s min-
den parton felülemelkedett határozott irányt tüntet fel, hogy
bátran nevezhetők azok az európai történelmi irodalom elsö-
rendü remekeinek. K jelen kötetnek mindegyike valódi kin-
eseket rejt a történelmet tanulmányozó elme" számára. Ezek
nemcsak történelmi tekintetben fölötte érdekesek, hanem
egyszersmind sok élvezetet nyujtanak a müvelt olvasónak, a
mennyiben a régi idők és honunk akkori viszonyainak hű
rajzát tüntetik elő. Ezen a legnagyobb gonddal rendezett
történeti hagyományok e kiadásban jelentek meg először
nyomtatásban és azok IV. V. kötete — Károlyi Sándor ön-
életírása és Pulay Jánosnak a Szathmári békességről irt mun-
kája — képezi egyszersmind hires történészünk utolsó müvét,
melyet élte végszakúban eajtó alá rendezett.

VIRÁG B1I1PII
magyar századai és poetai munkái.

Harmadik kiadás.
TOLDY FERENCZ által.

A sz0r7.fi arrzkrpévrl.
H a t kötet. .Kis 8-rét. (1317 l.-ip.) Füzve 4 ft. Velinpapiron

diszkötésben 8 ft.
Virág Benedek is azon érdemesek közé tartozott, kik

megalkotók az elsö lépcsőket, melyek által a mai magyar
irodalom, ajzoklwz évtizedenkint ujabbakat és ujabbakat
rakva, végre oly magasra emelkedett, hogy ma már Európa
müvelt irodalmainak, a műveletlenség tömege fölé emelke-
dett sorai közt, szintén meglátható.

NÁDOR-EMLÉK.
Jozsef

cs. k. főherczeg

Magyarország félszázados nádorának élete.
irta Horváth Mihály.

főherczeg

József nádor életéből.
ina GARAY JÁXOS.

(Jozsef nádor mellképével.)

4-rét (VIII és 196 lap). Aranyozott diszkötésben 6 ft.

HISTORIA

ECCLESIAE EVAXGELICAE
augustanae confessioni addictorum
H u n g a r i a Tx:rx±-\7-e>i\s©;

praecipue vero
in tredeciin oppidis Scepusii.

8-adrét (XVI és 304 lap). — Füzve Z forint.

S)ic iragarifdje írotté.
flefcíjtdjüirijes

altér, ttetter uttfc neuefttt
üon cinem Ungár.

12-rét (98 lap). — Füzve 50 kr.

magyarok őstörténelme
»rt» JÓSIKA MIKLÓS.

. [Bárom kötet. 8-rét. (965 lap). Füzve 6 ft.
A nagy magyar hősök mezeje nagyszerü kora magában

véve is fényes dicskörként ragyog mindnyájunk lelki szemei
! előtt — azonban Jósika. Miklós, a nagynevü nemzeti regény-
1 iró, ki történetünk annyi nagy emberét és korszakát meg-
I dicsöitette már költészetével, azt hiszszük, közóhajtás és
, közhelyeslés szerint tett, midőn ragyogó tollával e müben a
' magyar östörténelemnek adta rajzát. Egyformán tündöklik
! ebben az ö nagy történelmi jártassága, és magas költészete
I — de mindezeknél jobban: a magyar őstörténelem hőskölte-
mjényi dicsó nagyszerűsége.

Irta

Jósiüa MIülós.
-S'égy kötetben.

Urét (168, 218, 207, 166 lap.) Boritékba füzve 4 forint.
íiindegyik köípt 1 ftjával külön is kanható.

(A négy kötettel az »Emlékirat« be van fejezve.)

A dicsőült gróf

I Eredeti kútfők uton népszerűén előadja
! Boross Mihály.
, Gr. Széchenyi István arczképérel. Nagy 8-rét (1001.) füzve 80 kr.
[ _ A „legnagyobb magyar" életét szükséges ismernie
minden magyarnak, a legkisebbeknek is. E gondolat Ösztön-

( zött bennünket e füzet kiadására. A szerzö helyes tapintattal
használt föl minden adatot, hogy e füzet tartalma, kis ter-
jedelme mellett is, teljes legyen, s hogy általa azok, kik a
dicsőült nagy Széchenyi életét helyesen ismerni akarják —
óhajtásuk valósításához jussanak. ,

JOS EÜÉK3RSTA1
az 1848-ki és I849-ki magyarországi hadjáratból.

Második kiadás. , *
Két kötet. 8-rét (447 lap). Füzve 3 ft.

A MAGYAR

EGYHÁZ TÖRTÉNETE.
Irta

Cherier .Miklós F.
8-adrét (592 lap). Boritékba fűzre l ft.

A MAGYAR

FORRADALOM TÖRTENETE
1848. cs 49-ben. •

SZILÁGYI SÁNDOR-tól.
Nagy 8-rét (VIII és 424 lap) füzve 2 ft, 50 kr.

I. Napoleon császár
ÉLETE

a legliitclcsb kútfők után.
Harmadik kiadás. (504 1 , 8-rét.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

A legujabb kor legnagyobb, az egész világtörténet egyik
legnagyobb férfiunak, elsö Napoleon császár életének leghi-
telesebb kútfők utáni leirását veszi itt átolvasó-közönség.
A mü már a harmatlik kiadást érte meg, mely körülmény
megczáfolatlanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága,
kimeritő bősége s egyátalában jelessége mellett. A mü tár-
gyánál fogra oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló szót
tenni, s csak az előadás hitelességéről 3 mindent tá.gyaló bö
kiterjedtségéjói tartjuk megjegyzendőnek, hogy az, valamint
a külföldön, ugy hazánkban illetékes helyeken egyaránt kitü-
nőnek s kifogástalannak lett elismerve.

Füzctcnkinti kiadás
-sgy-egy füzet (5 nagy 8-rétü tömött iv) 40 krajczár.

A

YILAGTÖETÉNET
TANKÖNYVE.

Tekintettel

a műveltségre, irodalomra és vallásra.
Irta.

dr, WEBER GYÖRGY.
A tizedik bőritett kiadás után.

Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. Egy-egy füzet
-előfizetési ára 40 kr. — A füzetek hónaponkint rendesen

adatnak ki.

Megjelent 18S6. májasig: 16 fiizet.
Egyedül a történet a polgárnevelés biztos alapja; ez

nyujt helyes és biztos nézpontot az állam- és egyházélet jele-
nének megítélésére; ez óv meg valósithatlan agyrémektől és
ábrándoktól; ez tanit meg egyszersmind arra is, hogy az oly
lejárt viszonyokhoz és véleményekhez való konok ragaszko-
dás, a melyeknek a jelenben alapjuk nines, esztelenség; meg-
mutatja, hogy az államok csak ugy virágozhatnak, ha a pol-
gárok keblét honszeretet és nemzeti érzelem dagasztja, ha az
emberi kebelbe oltott szabadság-vágy tiszteletben tartatik,
ha az által, hogy minél többen vesznek részt az államéletben,
kellő tér nyittatik neki; ez óv meg a túlzásoktól, és oly rend-
szerektől s elméletektől, melyek nem a nép természetében,
erkölcseiben, s lelkületében gyökereznek; ez tanit meg arra,
logy a hit-czikkekre alapitott egyházban minden tagnak ösz-
hangzó véleménye lehetetlen, hogy a vallásegység utáni vak-
buzgó áhitozás és törekvés a legnagyobb bajokat hozta a
világra, és hogy ennélfogva a türelem és emberszeretet a leg-

első keresztyén erényekül tekintendők; — de megmutatja
végre azt is, hogy a keresztyén vallás lényege, mint az emberi
természetre nézve nélkülözhetetlen, szent és megromolhatat-
lan, s hogy a polgárerény kifejlesztésére az egyház tág tere
sokkal alkalmasabb egy felekezet kisszerű szük körénél.

A történettudomány csak ugy felelhet meg e feladatának,
ha minél nigyobb kört foglal el, s ha nem tekintetik pusztán
az emlékezet dolgának, hanem működő és teremtő világnak,
a mely a világ színpadáról lelépett nemzetek minden tettét
és törekvését hiven visszatükrözi; ha a történet nem mint
megtörtént, hanem mint folyvást történő áll elöttünk, a mely a
lelket felheviti, a jellemet "szilárdítja, s az itéletet élesiti.

Ezek j;len mü szerzőjének nézetei a történelemre mint
tudományra vonatkozólag. S épen e nézeteknek, s a munka
kidolgozásában ezen nézetekhez való folytonos ragaszkodás-
nak tulajdoníthatjuk azon rendkivüli népszerüségét és elter-
jedést, a melyben e mü Európaszerte részesült. Oly mű, a
mely másfél évtized alatt tiz kiadást ér, minden egyéb aján-
latot különben is feleslegessé tesz, s mi mind a munkának
belbecsére, mind az egész európai itészet öszhangzó vélemé-
nyére támaszkodva, — bár csak akkor, midőn ebben már
Európa minden művelt nemzete megelőzött, — bizton nyújt-
juk azt át édes anyai nyelvünkre átültetve a magyar olvasó-
közönség kezeibe.

AZ ANGOL

FORRADALOM TÖRTÉNETE
I. Karolj haláláig.

Irta A Forditotta

Guizot Ferencz, y dr. Fésüs György.
Czimképes kiadás. (489 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

bee

MAGYAR

Jftemtflifijjti Satfer ftuatekj
Utfitor üorntjáiijjfu).

Síufíage in cinem SBanbe*
Nagy 8-rét (XI és 595 lap) füzve % ft.

Dítr|Mttttg Ut íkdjte
unb

(40 képpel.)!
Nagy 8-rét. (164 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

TOLDY FERENCZ.

A magyar költészet törtenete.
KÉT KÖTET.

(240; 240 lap, 8-adrét) két arczképpel, fűzve 2 ft. 50 kr.
• Vörös vászonba kötve 3 ft.

rcfíjtíiáien ©etüofjnljeiten bet föniglidjen freien
©tabte in Ungarn.

ssen SoJjann tton ©teegen

Két kötet. 8-rét. (X és 259; 247 lap) füzve 2 ft.

Kurzgefasste

Geschichte Ungarns.
Von

Micliael HorvAtli.
In ileiitstclier l diri set/ung.

8-rét. Két kötetben. (392; 359 lap) fűzve 3 ft. Vászonba
kötve 3 ft. 60 kr.

IV. Közhasznu segédkönyvek.
TELJES

magyar-latin szótár.
Földrajzi nevekkel szaporítva..

Szerkesztették

BiítTL ANTAL ÉS VERESS IGNÁCZ,
a pesti kir. fógymnasium tanárai.

•Második változatlan kiadás. (8-rét,' VIII, 618 tömötten nyo-
mott lap.) Fűzve 4 forint.

Latin-magyar szótár
a

legujabb és legjobb források után.
Szerkesztve

FARKAS ELEK által.

Dictionariiiin laíino-huiigariciim.
(8-rét, 511 tömötten nyomott lap.) — Füzve Z forint.

Uj teljes

magyar és német szótár,
tekintettel az egyes siók helyes kiejtésére,

rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete s különböző
értelmeinek körülírás által meghatározott szabatos előadá-
sára, különös figyelemmel levén a természettudományokban,
az uj törvényhozásban a kereskedelemben stb. szokásos szak-

és műszavakra.

Irta dr. BALLAGI MÓSl tanár.

I. kötet:
Német-magyar rész.

Második bővített kiadás.
(8-rét, 863 lap.) Boritékba
füzve 4 ft. — Angol vászonba

keményen kötve 5 ft.

II. kötet:
Magyar-német rész.

Uj franczia-magyar és magyar-franczia

KJ4 legujabb kútfők után, szerkesztve.

Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás.

Első kötet:

Franczia-magyar rész.
KttlOn&sen

szótára'szerint szer-
kesztve, (Kis 8-rét, 415 1.)

Második kötet:

Magyar-franczia rész.
Irta

Babos Kálmán.
(Kis nyolezadrét, 515 lap.)

-A- két resz egy kötetben, félbőrbe kötve 4 ft. — kr.
Egyenkint füzve 1 ft. 60 kr.

Elöször van szerencsénk ezsnnel a t. közönségnek egy
teljes, jól kidolgozott fi-anezia-migyar szótirt nyujtani, mely
aípgjobb kutfófe és pé:dák nyomán készitve, képes a külföld
m"iden hasonterjedelmü szótáraival a versenyt kiállani.

. Miután a franczia nyelv ismeretének szüksége minden
mivelt magyarra nézve mindinkább növekedik, sőt a fran-
c i a nyelv s irodalom tanulmányozása az utóbbi évek-
ben rendkivüli elterjedést nyert, ugy hiszszük, hogy a
fenn ;!>bi szótárral egy eddigelé erősen érzett hiány pótlásához
Járulunk.

Második bővített kiadás.
(8-rét, 723 lap.) Boritékba
lüzve 4 ft. Angol vászonba

keményen kötve 5 ft.
E szótár már első kiadásban is lehetőleg legteljesebbnek,

s nagy szorgalommal szerkesztett jeles munkának lett elis-
merve, a kritika által ép ugy, mint a nagy közönség által.
Jelenleg második egészen ujra átdolgozott kiadásban került
ki sajtó alól — s e körülmény fölöslegessé tesz minden meg-
jegyzést, bővebb ajánlására nézve.

(Conversations-Lcxikon magyar kiadásban.)

Tiz kötetben jelent meg teljesen.'

Nélkülözlietlen segédkönyv,
mely a történelem, természet * egyéb tudományok <>» miivésze-
tek knréböl lehetőleg minél több érdekes tárgyát és egyéniséget

betüsorozntos rendben rmui,.„,.,,,(

TELJES TIZ KÖTETBEN.
8-adrét. A t iz k ö t e t magában foglal 261 nyomtatott ivet,
vagyis 8100 hasábot (15,278 czikket.) - A tiz köte' ára füzve
10 forint, mely a munka elöfizetési ára vol" é.-i még egy ideig

a vevők számára is fenmarad. Angol vászonba öt kötetbe
kötve 12 forint.

AZOH t. cz. előfizetők, kik már eddig n munka első köteteit bir-
ják, a hiányzó köteteket 1 forintjával vehetik meg.

Nem mindenkinek van módjában, hogy a tudományos és
müvészeti szakkönyvekből tel jes k ö n y v t á r t s z e r e z z e n
— és senki sem képes arra, hogy m i n d e n tu d o m á n y ró 1,
m ű v é s z e t r ő l , kimeritő ismeretet szerezzen. Mindazáltal
minden müvelt egyénnek szükséges minden tudományról,
müvészetről, logalább fogalmi, átnéz»ii ismerettel birnia. Ez
ismerettár sok szakférfi közreműködésével összeállítva, meg-
ismertet röviden mindenkit minden tudomány, müvészet fo-
galmával, átnézetével, betűrendben felsorolván s leirván min-
lent, a mit e tekint«tben miden ,.müvelt" névre szert tenni
íhajtó egyénnek tudnia szükséges.

Földképek teljes gyüjteménye
naif,v áfákban

(az egyes térképek magassága 17'/t hüv., szélessége 24 hüv.)
ezen czim alatt:

26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja

az államok jelen területi viszonyai szerint.
H U N F A L V Y J Á N O S

felügyelete alatt kiadva.

A földképek következők:
1. A föld két féltekéje.
2. Európa.
3. Spanyolország és Portu-

gallia.
4. Francziaország.
5. Svájczország (Helvétia)
6. Nagybritannia.
7. Svéd- és Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Németszövetség (Közdp-

Európa).
12 Bajorország és Würtem-

berg.

14. Ausztriai birodalom.
15. Ausztriai főherczegség.
16. Tirol- és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18. Magyarország, Erdély,

Galiczia.
19. 20. Az europai és ázsiai

Orosz birodalom és
Lengyelország.

21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Kszakamerika.
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

13. Poroszország.

Ára borítékban 12 forint.
Minden térkép tetszés szerint 50 krért egyenkint

is minden könyvkereskedés által megszerezhető.
E munka valóságos mindennapi szükséggé vált, miután

hazai müintézeteink éhez hasonlót még mindekkorig nem
mutattak fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a különféle
földrészeken és államokban előforduló események olvasásánál
ily földképtárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai ifjuság,
melynek az a földrajz' tanulmányozásánál elkerülhetetlen,
kénytelen volt eddig vagy az ily nagyobb alaku, de idegen
nyelvü, vagy pedig ennél sokkal kisebb mérvű földképek-
kel megelégedni. E könyvkiadó-hivatal tehát a magyar kö-
zönség iránti elmulaszthatatlan kötelességének ismerte a leg-
jobb ismert erők megszerzésével a „kézi atla»z"-t> tekin-
tetbe véve az államok jelen területi viszonyait, a lehető leg-
tökéletesebb rajz szerint, szinezve kiállítva, magyar nyelven
kiadni. A mű pontosságáról kezeskedik ismert tudósunk
Hunfalvy János „eve, mint a ki a kivitel felett, felügyeletet
magára vállalta. Tisztelettel figyelmeztetjük tehát mind a min-
den rendbeli iskolák t.ez. tantrait, mind pedig és különösen a ;
kaszinókat, olvasó köröket, egyleteket, s átalában mindazokat,
a kik hirlapolvasással foglalkozva *>i«»nyoB«i számte anszor
érezték már egy ily teljes és pontos foldkeptár hiányát.



Latin-magyar-német

átaláiios tiszti szótár.
Irt*

dr. Kelemen Mór,
ügyvéd.

(8-rét, 92 lap.) — Füzve 50 krajczár.

Átnézte

dr. Ballagi Mór,
tanár.

Német-magyar «s magyar-német

MÜSZÓTÁRA
az uj törvényhozásnak.

Irta RÁTH GYÖRGY.
(246 lap.) — Kötve 1 forint. 50 krajczár.

Xéniet-magyar

tudományos müszótár.
2)eutfcf)=imgarifdje

(Nagy 8-rét, VIII és 361 lap.) Füzve 2 ft. 50 kr.

Ujabb kori

ISMERETEK TARA
Tudományok

s politikai társas élet encyclopaediája.
HÉT KÖTET.

(684; 666; 666; 672; 664; 628; 476 lap, nagy 8-rét) füzve
egy-egy kötet ára t ft., a hét kötet együtt 14 ft. Vászonba

kötve 2 0 ft.
Egy nagyobbszerü vállalat, mely nemzeti irodalmunk

,minden barátjának pártolását igénybe veszi; magyar mű,
melynek egy köz- és magánkönyvtárban sem lehet hiányzania!

Midőn a kiadó az „Ujabb kori Ismeretek T á r a " kia-
dására vállalkozott, az olvasó közönség egy igen érezhető
szükségének pótlását tüzte ki czéljául. A nagyszámu, de hazai
viszonyaink ferde felfogásában bóvelkeilö, vagy azokat alig
érintő külföldi encyelopaediák nem elégíthetek ki közönsé-
günk igényeit. Más részről a legujabb világesemények elö-
adása, a fontosb mozgató eszmék, találmányok, átalakulások,
tudomány s művészetek haladásai, s az ezek körül fáradozott
külföldi személyiségek ismertetése nem csekélyebb érdekkel
birhatott olvasó közönségünkre melynek azon európai szín-
vonalról, hova magát felküzdte, nem szabad többé lemaradnia.
Az idegen tárgyak gondos kiszemelése által is a külföldi
lexiconok özönének akarunk gátot vetni.

A kiadónak szereno«'!je volt, hazánk számos elismert irói
tekintélyek közremunkálását megnyerni s a már most kész
munkáról meggyőződhetek az olvasó, hogy ez nem szemfény-
vesztő vásári portéka, hanem higgadt itélettel irt, maradandó
becsü czikkek gyüjteménye, mint ezt komolyabb lapjaink
idószakonkint ismételve nyilvánosan elismerek."

A kiadó nem kimélé az áldozatot, hogy a munka ugy bél-
tartalomra, mint külsö kiállításra nézve minden méltó igé-
nyeknek megfelelhessen. Külcsín és jutányosság tekintetében
az „Ujabb kori Ismeretek T á r a " minden hason tárgyu
külföldi gyüjteménynyel kiállja a versenyt.

KÖZHASZNU

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR
a magyar irodalmi müvekben,

magán es hivatalos iratokban, hírlapokban,
folyóiratokban és társalgási nyelvben

íj-akrabban elfiforduW idegen

szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Irta

BABOS KÁLMÁN.
(8-rét, 328 lap). Borítékba fűzve 1 ft. 80 kr.
Minélinkább jő hazánk érintkezésbe a müvelt világ szel-

emi eletével és minélinkább érdekel bennünket az idegen
nemzetek politikája, irodalma és társasélete, annál erősebben
merül fól annak szüksége: ismerni és tudni azon idegen
szavak és nevek valódi értelmét, és helyes kiejtését
melyek az ujságl«poWb»n, társas beszéltetés közben
és tudományos munkákban oh gyakran előfordulnak.
Ez czélja az elöttünk fekvő alaposan kidolgozott terjedelmes
szótárnak, mely mint a maga nemében egyedüli, minden
eddig megjelent magyar szótárakhoz mintegy pótkötetül
tekintendő.

TOLDY FERENCZ. ',

í WYEIV ÉS IRODAIQM
KÉZIKÖNYVE

a mohácsi vésztől a legujabb időig, vagyis az utóbbi
Lárom század kitünőbb irói és költői életrajzokban

és jellemző mutatványokban feltüntetve.

Elsö k ö t e t :
A XVI XVII és XVIII. század költői. (736 hasábos lap,

nagy 8-rét).

Második köte t :
A XIX. század költői. (848 hasábos lap, nagy 8-rét).

Ára a két kötetnek füzve 4 ft. 20 kr. - Vörös vászonba
kötve 5 forint.

A jelen munka rendeltetése az irodalommal megbarát-
kozni akaróknak vezérfonalul, az irodalomtörténet tanul-
mányozóinak segédkönyvtárul szolgálni. Mindkettőt eszközli,
a mennyiben a koronkint feltünt jelesb vagy hatásosabb irók
benne életök, munkálkodásaik s ezekből válogatott darabok-
ban vezettetnek föl. Elsö tekintetben a széptani, a második-
ban a történeti szempont vezérelte szerzőt, ki sok helyütt
szó és dologmagyarázó jegyzetekkel még inkább megvilágo-
sitja tárgyát, melynek kezelésében a két vastag köteten át
minden lapon nagy bizonyítványait szolgáltatja azon roppant
szorgalom, fáradság, kitartás, buvárlat, történeti és szép-
taniismeretnek, mely e nagy fontosságu munka tapintatos és
alapos összeállításához kivántatott, hogy feladatának oly
kitünőleg megfelelhessen, a mint meg is felel. Azok, kik is-
merni akarják a magyar irodalom multját, s megitélhetni
annak jellemét, nem nélkülözhetik e müvet, melynek olva-
sása ép oly mértékben tanit, mint gyönyörködtet, s mely-
nek összeállítása kétségkivül egyik legkitűnőbbjét képezi
azon érdemeknek, melyeket szerzö a magyar nemzeti iroda-
lom szolgálatában eddigelé szerzett.

MÜVELT

minden eddigi magyar nyelvtanok kiegészitése, s
megigazitásául, született magyarok s más

jártasbak számára.
Irta

Alsóviszti Fogarasi János.
(Nagy 8-rét, 392 lap.) Boritékba füzve ára 2 ft.

Legnagyobb nemzeti kincsünk a nyelv, a szép magyar
nyelv; kötelesség, és gyönyör e?.t helyesen beszélni, irni. Fo-
garasi — az ismert jelességü nyelvész — nyelvtana épen a
czélból van irva, hogy honfitársaink, kik a magyar nyelvet
beszélik, könnyü móddal rövid időn megtanulhassák azt helye-
sen is beszélni.

POLITIKAI

SZÓNOKLAT-TAN.
Alapos útmutatás

nyilvános
beszédekben, és a parlamenti vitatkozásokban,

Görög, romai, angol, frank, német és magyar

minta-bcszédekböli példákkal
irta

SZEBERÉNYI LUOS.
(8-rét, 392 lap.) Keményen bekötve ára 2 ft.
Nálunk, mint parlamentáris nemzetnél, fölösleges hivat-

kozni e-munka jelentőségére. Azt mindenki elismeri. Leg
fölebb annyit mondhatunk: hogy szerzö feladatát jeles siker-
rel olda meg, s mint ilyet kiválóan ajánlhatjuk közfigyelembe

HATÁRIDŐ-NAPTÁR
mindennemü

hivatalnokok, ügyvédek, jegjzők, orvosok, gaz-
datisztek, üzérek és utazók számára

1866-dik évre.
Tartalom. Naptár. - Kisorsolási naptár. - Bélyegdij.

— Törvénykezési szünnapok. - Normanapok. - Mely na-
pokon zsidót perbe idézni nem szabad. — A buda-pesti cs. k.
postahivatalok hivatalos órái. — Határidő-naptár.

(16-rét.) Angol vászonba kötve 1 ft. 20 kr.

Megjelenik rendesen minden évben az uj év eiőtt.

H^£* uj közhasznu

nagy naptár
terjedelmes tiszti névtárral a legujabb adatok szerint

szerkesztve.

ORSZÁGOS NAPTÁR.
Magyarország és kapcsolt részei számára.

Szerkesztő

Ökröss Bálint/
köz- és v&ltótigyvéd és váltójegyző.

A magyar ideiglenes képviselőház ábrájával és 5 külön nyo-
matott arczképpel (Majláth György, — báro Sennyei Pál ,
— Kellcmesi Melczer István, — gróf Belcredi Richárd,
— gróf Eszterházy Mór) 400 kéthasábu lap, azonkivül 36

tiszta papir-lap.

Csinosan füzve ára 2 forint.
A gazdag tartalom, mint alább olvashatni, meggyőzi a t.

közönséget arról, hogy e vállalattal érdekes és tanuságos év-
könyvek sorát nyitottam meg, melyek különösen közhivata-
lokra, községekre, ügyvédekre, s a nagy közönségnek azon
osztályaira nézve, melyeket a közügyek és hatóságok Magyar-
országon, a kapcsolt részekben és a birodalomban, — ugy-
szintén hazánk és a külföld statistikája és történelme érde-
kelnek: egyátalában nem nélkülözhetők.

A szerkesztő nem kiméit semmi fáradságot, hogy az
„Országos Naptár" mind terjedelménél, mind tárgyánál és
berendezésénél fogva, naptárirodalmunkban az első helyet
foglalja el; s én igyekeztem, hogy az, a belértékhez illő csín-
nal állittassék ki.

Az „Országos Naptár" a szokott naptári részen, s a nap-
lói jegyzeteknek és határidő-jegyzéknek szánt tiszta lapokon
kivül két részből áll, a következő tartalommal:

Tartalo m,.
ELSÖ SZAKASZ. — Tiszti névtár. I. A király. A)

A felv. uralkodóház. — B) A magyar királyok rendsora. C)
A királyi méltóság. D) A királyi udvar. — IL Az ország-
gyülés. A) Az országgyülés szervezete. B) Az ország-
gyülések évszáma, helye, nyomai. — I U . Magyar királyi
udv. cancellária. — IV. Magyar kir. helytartótanács. — V.
Magyar kir. hétszemélyes tábla. — VI. Királyi itélőtábla.
— VII. Királyi váltófeltörvényszék. — VIII. Királyi kerü-
leti táblák. - IX. Első bir. királyi váltótörvényszékek.
— X. Kir. ker. bányabiróságok. — XI. A vármegyék. Duná-
ninneni kerület. Dunántuli kerület. Tiszáninneni kerület.
Tiszántuli kerület. Kapcsolt részek. — XII. Jászkun kerület.
— XIII. Hajdu-ktírület. — XIV. Szepesi kerület. — XV.
Nagjkikindai kerület. — XVI. Szab. kir. s egyéb rend. tan.
városok. - XVII. Erdélj-ország. A) Erdélyi.kir. udv. can-
cellária. B) Királyi fökormányszék. C) Földteherment. Orsz.
igazgatóság. D) ltom. kath. egyh. alap. és iskolai bizottmány.
E) Tart. királyi főszámvevőség. F) Kir. legfőbb törvényszék.
G) Erdélyi kir. itélőtábla. II) Kir. büntetőtörvények. I) Vár-
megyék és vidékek. J ) Szckelyszékek. K) Szász hatóságok
székek s vidékek. L) Erdélyországi városok. -- XVIII. Hor-
vát-Tótország és Dalmatia. A) Kir. udv. cancellária. B) Hét-
személyes tábla. C) Kir. helytartótanács. D) Földtehermen-
tesitési igazgatóság. E) Országos levéltár. F) Báni tábla. G)
Kir. megyetörvényszékek. II) Bányabiróságok. I) Megyék.
K) Szab. királyi városok. — XIX. Ügyvédek. A) Ügyvédek
a fővárosban. B) Ügyvédek a vidéken. — Kcyhazak és
iskolák. I. A róm. kath. egyház. A) Érsekek és püspökök.
B) Káptalanok és nagyprépostok. C) Szentszékek és házas-
sági tvszékek. D) A magyarorsz. szerz. rendek főnökei. E)
Pesti magy. kir. egyetem. F) Papnöveldék, intézetek s főis-
kolák. — II . Az evang, protestáns egyházak. A) Helvét hitv.
egyház. 6) Ágostai hitv. egyház. C) Tanodák. — III . Görög
keleti egyház. — IV. Unitaria egyház Erdélyben. — V. Kir.
államvizsgálati bizottmányok. — VI. Helytartótan, rend. a
magántanulás és vizsgálat tárgyában. — Kftzintézetek és
egyletek. I. Tudományos intézetek. — I I . Hitel- és biztosi-
tási egyletek. — III . Gazd. és ker. társulatok. — IV. Tanin-
tézetek. — V. Müvészegyletek és intézetek. — VI. Segély-
egyletek. — VII. Egészségügyi intézetek. — VIII. Casino-
egyletek. — A föváros. I. Pesti házak ép háztulajdonosok.
IL Fővárosi kalauz.

MÁSODIK SZAKASZ. Magyarország a mult évben.
I. Egy év története. — IL Törvényhozás. 1. Közjogi rende-
letek. 2. Egyházi és oktatásügy. 3. Kormányzat és közigaz-
gatás. 4. Fenyitöügy és eljárás. 6. Polgári magányjog, váltó-,
csőd- és bányaügy. 6. Törvénykezési eljárás és birói illetőség.
7. Ipar- és kereskedelmi ügy. 8. Pénzügy. 9. Bélyeg- és ille-
tékügy. 10. Hadügy. — III . Magyar hirlapok 1865-ben. —
Birodalmi ügyek. I. Birodalmi alkotmány. — lI . Birodalmi
központi legf. hatóságok. — III . Kormányzat. — IV. Igaz-
ságügy. — V. Pénzügy. — VI. Hadügy. — VII. Népjogi
képviselet. — Külföld. I. Külállamok. — IL Világ-krónika.
— Stntistikai kalászok. Statistikai kalászok. — Közleke-
dés. I. Vasutak. — l I . Gőzhajók. — UI. Posta. — IV. Táv-
irda. — Életrajzok. Majláth György. - Báró Sennyei Pál.
— Kellemesi Melczer István. — Gróf Belcredi Richárd. —
Gróf Eszterházy Mór. — Különfélék. I. Kereskedelmi ezég-
bejegyzés. — IL Gazdasági kiállítások. — I I I . A közle-
kedéshez. — IV. Kisorsolási naptár. — V. Kamattábla 5*/».
— VI. Kamattábla 6%. — VIL A pengő pénzek uj ért. vál-
tozt. — VIII. Sokszorozó tábla. — IX. Mértékek. — X.
Bélyegtörvény. — Vásárok.

23-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, junius 10-én 1 8 6 6

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'supan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krbs;
fciromszor- vagy többsíöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haascnetein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatái után 30 ujkr.

Az országgyülés, mely két feliratában
a nemzet óhajtásának kifejezést adott a köz-
jogi kérdésben, jelenleg azon ponthoz jutott,
melyben a nyilvános tárgyalásoktól némileg
visszavonulva, összes rendezetlen viszo-
nyaink minden kérdésében bizottsági rész-
letes munkálatokkal kell foglalkoznia, hogy
a nemzetnek állandó és szerencsés jövőt s
szabad politikai fejlődést biztosítson. E bi-
zottságok egyik legneve-
zetesbike a „kodifikatió-
val" (törvénykönyv szer-
kesztésével) van megbíz-
va, s a nemzet törvényho-
zására váró e munka te-
rén alig várhatunk többet
valakitől, mint azon fér-
fiutól, kinek arczvonásait
ezennel bemutatjuk.

Benne kellően egye-
sülnek a státusférfi maga-
sabb szempontjai, a jogász
finom elmeélével, tiszta,
biztos abstractiójával. —
Amaz a törvényhozás nagy
vezérelveit adja meg; ez
a jogelvek kikeresésére s
organikus egészszé olvasz-
tására szükséges.

E részben készültsége is
a legszerencsésebbek közé
tartozik. Pályáját kezdé
oly időben, midőn a régi
magyar jog érvényben
volt. Átélte az 1849—52-
diki átmeneti időszakot s

ausztriai törvények
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nyainak tárgyává tette, hogy világos és
szabatos stylje formulázásra kiválólag al-
kalmas: ugy érthető lesz, miért állítjuk,
miszerint e kitünő szakember kétszeresen
becses e korszakban, melyre a rendszeres
törvénykönyvek készitésének feladata jutott.

Horváth Boldizsár Vasmegyében Szom-
bathelyen született 1822. jan. 1-én. Polgári
származásu szülői gondos nevelést adtak a

az

Pest, 1866. Nyomatott Heckenast Gusztávnál (egyetem-uteza 4-dik szám).

uralmának idejét. Kitünö
részt vett a hazai jog visz-
szaállitásában. Folytonos,
sokoldalú gyakorlata e
jogrendszerek elveit bir-
tokába juttatta s igy gyö-
kereiben ismeri azon ele-
meket, mikből a jelenleg
érvényes jog alakult, —
a viszonyokat, miket az
ujabb kor létrehozott, a
jogélet gazdag fejlődését,
soknemü szükségeit. Ha
ehhez hozzáveszszük, hogy
a külföldi törvényhozá-
sokat folytonos tanulmá-
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testileg gyönge, de szellemileg korán fejlő
fiunak. Tanulását szülővárosában kezdé,
Sopronban folytatta, mig jogi tanfolyamra a
győri akadémiára ment. Alig volt 21 éves,
midőn ügyvédi oklevele már kezében volt,
s azzal szülővárosába visszatérve, ez csak-
hamar igénybe vette a tehetséges ifju szol-
gálatát. Még azon évben mezei kapitánynak
választatott a városi tanácsnál; két év mulva

pedig a város főjegyzői
tollat adta kezébe a köz-
bizalom. Az 1848-iki moz-
galom e hivatalban ta-
lálta s csakhamar alkal-
mat nyujtott korát meg-
haladó politikai érettsé-
gének s erélylyel párosult
eszélyének kitüntetésére.

Első nagyobbszerü föl-
lépése a politikai pályán
az épen akkor kivívott
nagy elv, az osztályok vá-
laszfalának ledöntése mel-
lett történt.

„A haza atyjai — mon-
da ez alkalommal többek
közt — soha sem érdemel-
ték meg inkább e szép
nevezetet, mint a midőn a
népet a haza gyermekeivé
fogadták, s a nemesi osz-
tály nem viselheté magát
nemesebben, mint a midőn
előjogait a néppel önként
megosztá."

Pár hónap mulva ösz-
szehivatott a pesti nem-
zetgyülés. Horváth Boldi-
zsár azon mint a szom-
bathelyi kerület képvise-
lője jelent meg. Mint szó-
nok itt nem szerepelt, ha-
nem mint jegyző.

A forradalom végévél,
mint pályatársai legtöbb-
je, ö is pörbe fogatott. Az
ellene folyamatba tett hadi
törvényszéki eljárás azon-
ban 1850-ben megszün-
tettetvén, ügyvédi pályára
lépett szülővárosában, s
ott és a környéken a
kitünőbb ügyvédnek

1866.


