
516

ÁRJEGYZÉKE
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LEGÚJABB IAGYAB KÖNYVEKNEK,
melyek

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

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

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története
I. Károly haláláig. Fordította dr. Fésűs György. Czimképes kiadás. (489 lap),
fűzve 2 ft. Díszkötésben 8 ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eddig megjelent 3 füzet.

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

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

Jósika Miklós. Emlékirat. Négy kötetben. Nyolozadrét. Boritékba
fűzve 4 ft.

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

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

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

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

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

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

Kőnek Sándor.

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

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

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

rai. u,rcieiyi KIS utazó
16-rét). Képes boritékba kötve

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

50 kr.

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

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

Salamon Ferencz. Az első Zrínyiek, A szigetvári hős
képével. 8-rét (XVI és 659 lap) fűzve 3 ft. Diszkötésben

arcz-
4 ft.

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

politika. ( R ö p i r a t ) Nagy 8-rét. Ára 40kr.

(XIV és 670 lap), fűzve

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

őft.
huszonhat nagy földképen egész földünk egyes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A z 1852-ki deczember hó 12. és20, ugy 1864-ki február hó
g 29-én kibocsátott bélyeg-és illeték-szabályok. Az ösz-

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

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

Kimeriíö árjegyzékek i n g y e n ! „ - , ~ . , , ,. - , . , , , . ,

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. •- Nyomatott saját nyomdájában PeBten, 1866 (egyetem-utcza 4 ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.43-ik szám.

Pest, október 28-án 1866.

| ^ - EWfleetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujsá* és Politikai Újdonságok ettyütt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Ujdonsattok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

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

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

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

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

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

országgyűléseken,

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

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

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

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

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

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

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

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



518

ni,

g"ult primás erszényéből részesittettek. —
Mennyire kedvencz tárgya volt a tanügy,
abból is eléggé megitélhetni, hogy közelebb
három külön bizottmányt nevezett ki a
végből, hogy ezek az 1867-ik évben Paris-
ban tartandó nemzetközi kiállításra kül-
dendő tanügyi adatokat, tanszereket stb.
összegyüjtsék, s a helytartótanács által
kijelölt központi bizottmánynak átnyújt-
sák, mely tervezet el is fogadtatott a hely-
tartótanács által.

A földi pályáját bevégzett főpap halálo-
zását az esztergomi fökáptalan a következő
gyászjelentéssel tudatta:

„Az esztergomi fökáptalan szomorodott
szívvel jelenti mélyen tisztelt shön szeretett
föpásztorának főmagasságu s fötisztelendő
Nagykéri Scitovszky János urnák, a római
szentegyház jeruzsalemi szent keresztről
czimzett áldozár-bibornokának, esztergomi
érseknek, az apostoli szent szék született kö-
vetének, Magyarország herczeg-primásának,
fő- és titkos kanczellárjának, szent István
király jeles rendje főpapjának, ezen s Lipót
császár jeles rendje nagykeresztes vitézének,
ő cs. s apostoli királyi Felsége belső titkos,
s nagyméltóságu kir. helytartósági tanács-
nokának, t. n. Esztergom vármegye örökös
főispánjának, a nm. hétszemélyes itélö-tábla
közbirájának, Róma városa nemes polgárá-
nak, a magy. tudományos Akadémia igazgató
tagjának, hét év óta aranymisés áldozárnak,
a szépmüvészetek, bölcsészet és hittudomá-
nyok bekeblezett s félszázados tudorának
stb. stb., f. évi október 19-én érdemdús élete
81-ik, áldozársága 57-ik, püspöksége 39 ik
primási méltósága 18 ik esztendejében, a
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele
után szélhüdés következtében történt gyá-
szos kimultát. — Az Úrban elnyugodottnak
hideg tetemei október 23-kán délelőtt 9
órakor fognak a főegyházban tartandó gyász-
mise után az ország prímásainak sírboltjá-
ban nyugodalomra helyeztetni. A gyászün-
nepély f. évi november 27- és 28 ik napján
fog megtartatni. A pásztorok fejedelme, az
ur Jézus Krisztus, adja meg neki az örök
élet koronáját. - Esztergomban, okt. 19.
1866. — Az esztergomi fökáptalan."

még nem esem kétségbe.
Nem, még nem esem kétségbe,
Még várok a boldogságra!
S ha a csüggedés helyébe
Végső kimerültség lépne:
Még akkor is várok raja.
Hiszek a jó győzelmében,
]2a ut örök igazságban !
Minél inkább lankad térdem,
Annál közelebb van, érzem,
A magasság, melyre vágytam.

Oh fenn leezek! Fenn kell lennem!
Küzdelmimnek lesz jutalma!
Szerettem és jót müveltom,
S elveszni" lehetetlen,
Ki az erényt magasztalja.

Valahol egy bús sziv létez,
Bizik, remél, hisz mindnyája.
Nem vak eset, oh törvény ez,
Mely ekképen szól az észhez:
Van jogunk a boldogságra!

Bárha mirden ellenem kel,
Nem mondok le szent jogomról.
Es ha mégis engednem kell:
Előrenyujtott kezekkel
Esem össze, azt tudom jól.

Dalmady Oyözö-

1> a 1 o k.
i.

Kinek húzzák azt a hármas harangot,
Hogy ugy sírnak, ugy rínak a harangok?
— Jaj Istenem még az ég is oly gyászos!
Félek, hogy az életemre nagy gyászt hoz ,

Azt a kaput feketébe mért húzták? —
Mért állja el az a sok nép az utczát? —
Az ablakból siralomszót hallani . . .
— Jaj a szivem ugy kínozza valami!

Ez a kis ház virágos kert volt nekem, —
Benne nyílt a legszebb rózsa: kedvesem . . .
Most hagytam el e virágot nem régen, —
S jaj Istenem, már a halál kezében!

Zárjátok be a koporsót, ne lássam! —
Halvány arczát már szivembe elástam.
— Temető leaz ezután a kebelem, —
Fejfája a búskesergő szerelem . . .

II .
Sürü felhő borítja be az eget,
Meg is indul innen-onnan C3epereg. —
Mint az eget ugy borítja arczámat,
Sürü felhő: a keserű bubánat.

Addig esik, addig-addig kesereg,
Szétoszolnak végre a bús fellegek . . .
De nem oszlik sziv-emésztő bánatom,
Boldogságom mind hiába siratom.

Átölelte az eget a szivárvány . . .
En vagyok csak, én maradtam csak árván! -
— Az a kis lyány, kit oly forrón szerettem,
Mást ölel már, mást csókol már helyettem! -

III.
Harmat gyöngye reszket a kis fűszálon,
Bubánatnak könye reszket pillámon . . .
Ragyogó nap a harmatot föliszaza, —
De a könyü csak szivemre foly vissza . . .

Rég, hogy eltűnt aranynapom sugara,
S tudja Isten, látom-e még valaha? . . .
Vagy sötétben bolygóm át az életet,
Mint a vándor, kit az éjfél meglepett! —

Vándor vagyok . . . sötét éjfél szállá rám,
A mióta elfeledtél kis Uány . . .
Pusztaságban bujdokolva •züntelen,
Éltemet mint uti-terhet emelem. —

Beh szeretném tudni a mit nem tudok: —
Vájjon egykor megpihenni, hol fogok? —
— Visszatérő boldogságom kebelén ? —
Avvagy ott, — hol hantot raknak majd felém? -

Ugy se baj, — hisz édes ágy a sirkebel,
Annak: a ki elfáradva nyugszik el . . .
Elfárasztott boldogtalan szerelmem, —
Oh mi jó lesz nyugodalmam föllelnem ! —

Ilyés Bálint.

Kirándulás a Níagara-znhatüglioz.
(Eredeti közlemény a „Vasárnapi Újság" itámára.)

Irta László Károly, New-Yorkban.

III.
(Niagarái balesetek. Chapin esete. Két német caolnakos
Allan szerencséje. Egy résreg apa és józan fia. Iszonyú
tréfu. Patch vakmerősége. A zuhatag földtani viszonyai.

• Visszautazás.)

Hosszura nyúlt levelem, tisztelt szer-
kesztő ur; de tudva azt, hogy ötiök szer-
kesztők példás türelemmel birnak, s föltéve
azt, hogy az olvasó még nem álmosodott el,
a Niagara-zuhatagnál történt számtalan
balesetből néhányat el fogok még mondani.

A vas hid helyén, mely a vízpartot a
Bath Islanddal köti össze, 1839-ben egy fa-
hid volt. Ezen hid kiigazításakor egy Chapin
nevű munkás arról a vizrohamba esett, de
szerencsére a víz öt a hídon alól levő első
kis szigetnek vitte s arra menekült. Ezen
veszélyes helyről a bátor Robinson J. H.
szabadította meg, kinek több efféle szeren-
csétlen köszönheti életét. A
most Chapin Island.

1853-ban ezen helyhez közel egy másik
szerencsétlenség történt. Két német a Goat

| Island-on fölül egy vitorlás csónakban kéj-
! kirándulásra ment. Többet felölök nem tud-
| tak másnap reggelig, midőn észrevették,
; hogy azoknak egjnke, Avery József, a hídon
alól a vízből kiálló egy darab fába kapasz-

sziget neve

kodva tartja fel magát a körülte dühöngve
rohanó vízből Ezrek siettek nézésére s meg-
mentésére, de minden kísérlet és eröködés
egész nap sikeretlen volt Utoljára egy élet-
mentő csónakot eresztettek le hozzá köté-
len. Midőn a csónak hozzá közel volt, bele
akart ugrani, de ereje ki volt merülve, a
vizbe esett s egy perez alatt a zuhatag élén
eltűnt. Testét soha se lelték meg.

1841-ben egy Allan nevű indult el egy
csónakban egyedül, az egyesült-állami part-
ról az átellenbenlevőChippewa nevű faluba.
A folyó közepén egyik evezője eltört, s lát-
ván, hogy egy evezővel nem lesz képes
partra érni, csónakját a Goat Island fejé-
nek irányozta, hanem az erős roham öt e
mellett tova ragadta sa „Három nővér" szi-
getek közelében nyilsebesen vitte a bizonyos
halálra; de ö lélekéberségét nem vesztette
el s a magasra zajló csónakból a szigetre
ugrott, s csak az üres csónak ugrott le a zu-
hatagon. Mind erről senki sem tudott sem-
mit, mert öt senki se látta. Két napig volt
már a szerencsés-szerencsétlen a szigeten
élelem nélkül, a nélkül, hogy csak gyaní-
totta volna is valaki, hogy ember van a szi-
geten, melyen soha még senki nem volt; de
szerencséjére néhány gyufát talált zsebé-
ben, melynek segítségével tüzet rakott. Ezen
jelre számtalanon sereglettek oda őt meg-
menteni s a megmentést nézni, melyet az
ügyes és bátor Robinson J. R. vitt végbe.
Ez nagy ügyességgel egy kötelet nyújtott
át egyik szigetről a másikra, melynek segít-
ségével azután egy csónakban Allant meg-
mentette.

1850-ben egy apa tizéves fiával indult
haza egy indián csónakon (mely egy darab
fából van faragva, mint Magyarországon a
lélekvesztőnek nevezett csónakok) a Grand
Islandre. A kis fiu a csónak orrában evezett,
s az apa kormányozta; de részeg volt s a
csónak nem arra ment, a merre kellett volna,
hanem a viz rohamba, mely roppant sebesen
ragadta magával a zuhatag felé. Az apa a
megmentésre semmit sem volt képes tenni,
hanem a bátor fiúnak kettőzött, négyszere-
zett erővel sikerült a csónakot a Goat és
Th-ee Sisters szigetek közé hajtani. Itt egy
uj veszély fenyegette őket, az ott létező viz-
esés; de midőn a csónak ennek csaknem az
élére ért, a csónak felborult s mindketten a
rohanó, de nem mély vizbe estek. A kis fiu
lába feneket ért, s megragadta a magán se-
gitni nem tudó apát gallérjánál fogva, partra
vonszolta, hol száz meg száz néző fogadta
őket zajos örömmel.

1849 ben egy borzasztó eset történt a
Goat és Luna szigetek között levő zuhatag-
nál. Buffalóból egy Deforest nevű úriember
látogatta meg a zuhatagot családjával, s egy
Addington Károly nevű ifjúval. Már épen
vissza akart a család a Luna szigetről a Goat
szigetre menni, midőn Addington aDeforest
kis leányát, Anettet í'lébe kapta s a zuhatag
fölé tartotta, mondván : „No, most belevet-
lek." A kis leány megrettent s oly erős rán-
dulást tett az ifjú ölében, hogy ez a rohanó
vizbe ejtette. Az ifjú ijedtében nagyot sikol-
tott, s a kis leány után a vizbe ugrott, hogy
onnan kikapja; de mielőtt a megrémült szü-
lők csak sikoltni is tu'rak volna, mind a
kettő az iszonyú mélységbe zuhant. A kis
leány összezúzott tetemét másnap a vizzu-
hatag alatti barlangban lelték meg.

A Goat Islandnak a két zuhatag között
az alatta levő mély viz fölött 185 láb ma-
gasfüggőlegessziklaoldala van.— 1829-ben
innen szokott a hires Patch Sarnis a vízbe
lelépni, mit ekkép vitt végbe. Egy hosszú
létrát a szirt tövéhez állított, s annak tete-
jét kötelek segítségével a parttetötöl a viz
fölé engedte kihajolni, s azt ezen állásában
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a sziklához erősiteíte. Ekkor a partról a
léíra tetejére egy pár deszkát tett. Szám-
talan néző foglalt el minden pontot, hon-
nan a vakmerő lelépést lehetett látni. Patch
bátran sétált az ingó deszkán ki, annak a
végére, meghajtotta magát a nézőknek s a
97 láb magasságról lelépett a mély vizbe.
Patch ezt ugyanazon évben még egyszer
ismételte. Az itt nyert hírrel ö nem elége-
dett meg, hanem az ugyancsak New-York
statusban levő Gennesee folyam számtalan
zuhatagja legmagasbikáról (mely 125 láb)
lépett le először szerencsésen, de a második
lelépés után teste örökre eltűnt.

Csak néhány évvel ezelőtt egy indián
ittas állapotban akart a folyón csónakjában
átmenni: de a rohamba ragadtatott, s min-
den erőködése daczára nem birt partra ver-
gődni. Látván, hogy nem mentheti meg éle-
tét, egyet ivott utoljára magával vitt pálin-
kájából, lefeküdt csónakja fenekére s így
ment le a zuhatagon.

Czélom elérhetése — a Vas. Újság f. é.
13-dikszámában megjelent czikk teljes meg-
czáfolása — végett, szólanom kell még a
Niagara vidéke geológiai különös alkotá-
sáról. — A vidék, melyen a Niagara foly,
egy nagy róna, mintegy 330 lábbal az On-
tario-tó fölött, s az Erie-tó — melynek a
Niagara a kifolyása — ezen nagy rónában
van besülyedve magas partok nélkül. Ezen
rónaföld a Niagara-Fallstól észak felé Le-
wiston s a vele átellenben szintén a Niagara
partján levő Queenstownig (7 a. mfld.) ter-
jed, hot az egyszerre, mint valamely folyó
vagy tenger partja mintegy 300 lábbal alá
ugrik s egy másik alantabbi rónává lesz az
Ontario-tóig, mely innen még 7 a. mfld. —
A Niagara folyó az Erie-tótól 15 mérföld-
nyíre csak 15 lábat esik és egytől három
mérföld szóles, erdővel benőtt szigetekkel
teljes, és tókinézésii, csaknem part nélkül.
A zuhatagon kevéssel fölül egészen más; itt
az egyenetlen mészkő-fenéken fél mérföldre
53 láb eséssel szilajon rohan, még mindig
magas part nélkül. Azután 164 lábat esik
függőleg, s itt a meder egyszerre összeszo-
rul, a viz 300 láb mélységűvé lesz, s a 2 —
400 lépés széles meredek szikla-oldalú me-
derben kanyarogva s váltogatva, hol csen-
desen foly, hol dühösen rohan Queenstownig
100 láb eséssel. Itt a magas partok eltűn-
nek s a megszelídült méltóságos folyón úsz-
káló pompás gőzösök és számtalan vitorlás
hajó élénk kereskedésre mutatnak.

Azt hiszik, hogy a zuhatag eleinte
Queenstownnál volt (s-a geológiai kutatá-
sok eredménye is arra mutat) s hogy az
onnan lassankint véste ki útját hét mérföld-
nyire a zuhatag mostani helyéig. Voltak,
kik azt tartották, hogy a Niagara folyó,
folytatván visszahaladása módját, idővel az
Erie-tóig jut, midőa vize ki fog ömleni s
áradást szül; de ujabb geológiai kutatások
után csaknem khetlennek látják ezt. — A
Niagara mély medrét alakító függőleges
sziklafalakon látszik, hogy azok különféle,
keményebb és puhább, párhuzamosan fekvő
körétegekből:állanak,egymérföldnyire)!51áb
lejtéssel dél, azaz: az Erie-tó felé. Midőn a
zuhatag ezredévekkel ezelőtt Queenstown-
íiál folyt, magassága 3ü0 láb volt; de a
lassan-lassan leszakadozott kemény szikla-
darabok a medret feltöltötték, ugy hogy a
zuhatag mostani magassága már csak 164
láb. - Niagara-FalU nál a zuhatagon fölüli
roham feneke s a zuhatag élét alkotó kő ke-
mény mészkő, de ez a föntebb emiitett lejtés
miatt az Erie-tó felé alámerül s a fenék egy j
Puhább nemű kő, mely csaknem az Erie-tóig I
terjed, hol a fenék ismét mészkő-réteg. Az |
bizonyos, hogy a zuhatag mostani helyéről:
még halad hátrafelé (mint számítják, éven- !

kint egy lábat), mert a magasról egyer.esen
eső roppant víztömeg az alól levő puhább
követ kivési, mely a mélységbe omladoz; a
zuhatag élét alkotó kemény mészkő réteg
alatt barlangot alkot, mig az, a roppant
nyomást nem bírva, leszakad, de az esés
tövénél marad halomban, a leeső viz erejét
megtöri s az aláásás mindinkább akadályoz-
tatik; s igy a vízesés minél hátrább fog ha-
ladni, a meder alatta mindinkább föltelik,
s a zuhatag kisebbedik, ugy hogy mire az
Erie-tóhoz érne, elenyészik, s akkor az egy
kor 300 láb magas hires nagy zuhatag az
egész folyó hosszában számtalan egye* ro-
hammá válik; de legyenek az olvasók arról
meggyőződve, mikép semmi esetre sem fog
történni, hogy az Erie-tó vize kiömöljék s az
alsó rónán vizáradást okozzon. Annyi leg-
alább bizonyos, hogy ekkorig az nem tör-
tént; s ha netalán valaha ismét oly hazug-
ságot olvasnának önök a hírlapokban, emlé-
kezzenek ezen szemmel látó tanú irta czáfo-
latra.

Nem fárasztóm tovább az olvasó türel-
mét; leteszem tollamat, útitáskámat veszem
kezembe s Buffalón keresztül az Erie-vas-
uton visszaindulok New-Yorkba. — Mint-
hogy Buffalóból csak estefelé indultam s
utazásom nagyobb része éjjel történendett,
a hálókocsiban vettem helyet, hol a rendes
vitelbéren fölül (a 445 a. mfld útra 1010/100

dollár) egy ágyért másfél dollárt fizettem.
Minden éjjel utazó vonat után van egy-két
alvó-kocsi ragasztva. Ezen alvó-kocsik nap-
pal, midőn az ágyak nincsenek elkészítve,
csak abban különböznek a rendes kocsiktól,
hogy a két-két személy számára csinált
pamlagok nem mind előre, hanem párosával
össze vannak fordítva, és igy négy személy
egymáshoz fordulva ül. — Vacsora után
ezen üléseket 3—4 perez alaít két egymás
fölötti, kényelmes tiszta Ágygyá változtat-
ják, melyek mindegyikén két személy ké-
nyelmesen fekhetik. Minden két ily ágy egy-
egy kis szobácskában van, melyek egymás-
tól deszka-fallal vannak elválasztva s elől
mindegyik szoba csinos függönynyel van
ellátva. Tizenkét ily szoba van egy kis ko-
csiban, hat-hat egy oldalon s közöttök egy
járda. A kocsi mindegyik végében van az
egyik oldalon egy mosdó- s a másikon egy
szükség-szoba.

Jól aludtam. Reggel, midőn fölkeltünk,
a kocsiban átalános nevetés vonta magára
figyelmemet, s csakhamar megértettem,
hogy a jó kedvet egy a múlt éjjel a kocsiban
történt kis tévedés gerjesztette, mely ebből
állott.

Egyik szobában az alsó ágyat egy fia-
tal házaspár foglalta el. Éjjel az asszony-
nak föl kellett kelni s a kocsi végében balra
levő szobácskába menni. Visszament ágyá-
hoz, legalább azt gondolta, ágyához, abba
lefeküdt; az ott fekvő férfi fél álmában ké-
nyelmes helyet engedett neki. Az asszony
megölelte és azt súgta neki: „Oh Gyuri, beh
féltem, hogy rósz helyre találok visszajönni, '
mert a függöny mind egyforma." Erre a í
férfi fölébred, az asszonyra néz és bámulva
kérdi tőle: „Bizonyos ön abban, hogy jó he-
lyen van?'1 Képzelhetni a nő zavarát,midőn
az idegen hangra a férfi képére tekint s
látja, hogy ö nem azon férfinak az oldalbor-
dája, Kiugrani s a jó helyre jutni, csak egy
perez kellett.

Ezen ártatlan tévedésre visszagondolás
egész délig, azaz mig New-Yorkba nem ér-
tünk, gyakran kaczagásra fakasztott ben-
nünket, melyhez még maga a tévedő nő is
szívesen csatlakozott.

Isten önnel, a viszonttalálkozásig!

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Ötödik közlés *).

(A forradalom után 1850—58).

Mint minden nép, ugy a magyar nemzet tör-
ténetével is testvérileg van összeforrva irodalma,
melynek irányára és jellemére, az idő szelleme,
eszméi, eseményei koronkint befolyást gyako-
rolnak.

A forradalom utáni kor.-zak nemcsak a ma-
gyar journalistikára, de átalában irodalmunkra
nézve is, szójátékkal élve, méltán kór-szaknak
nevezhető. Azon férfiak, kik a hirlapirodalmi
küzdtérre léptek ekkor , rendszerezett har-
ezot vívtak egyrészről az absolutismus esz-
közei, másrészről pedig a nemes igyekezetet félre-
ismerő honfiak ellen. Ily körülmények közt nagy
önmegtagadásba került jeleseinknek, hogy lealá-
zott anyanyelvünket — a minden áron germani-
zálni törekvő külföldiek ellenében — az irodalmi
téren necsak fentartsák, hanem azt folyvást töké-
lyesitsék.

Épen journalietikánknak jutott azon feladat,
hogy azon időben — midőn erőszakos elnyomás
következtében nyilvános termeinkből kiküszöböl-
tetvén a magyar nyelv, a bureaukratikus német
elem mindent elkövetett, hogy utolsó menedé-
künktől, hírlapirodalmunktól is, megfoszszon ben-
nünket, — hősi kitartással s egyesült erővel har-
czoljon a naponkint megújuló elnyomás ellenében.
A szigorú censura következtében publicistáink
közül többen egymásután Ieszorittattak a politikai
térről; sőt szépirodalmi lapjainkból nem egy,
valamely félreértett élez, vagy szabadabb hangon
irt költemény miatt betiltatott vagy felfüggeszte-
tett, a szerkesztő maga szabadságát vesztvén.

Ne csodáljuk tehát, ha a nevezett időközben
két politikai lap alig állhatott fenn, sőt csak ten-
gődött.

A pesti szépirodalmi folyóiratok működése
ama rövid, de virágzó tavaaz után, melyben szép-
irodalmunk a múlt évtized utószakában szellemi
czéljainak megközelítése felé oly ifjú, eleven és
erőteljes léptekkel haladott, — csak forrongó
vajúdásnak s hamar letűnő kezdeményezésnek,
kísérletnek tekinthető, mely határozottabban csak
1853-ban lépett életbe, midőn a tisztult izléa a
érzület alapján iparkodtak felvenni a gyakorlati
nemzeti irányt. Az ekkor keletkezett „Szépiro-
dalmi Lapok" minden jelessége mellett is, csak
rövid félévig tartá fenn magát; a „Hölgyfutár"
nem belbecsének, de inkább azon körülménynek
köszönhette fenmaradását, hogy legtöbbszörjelent
meg s igy^ mindig fris hírekkel szolgált. A szak-
lapok és időszaki folyóiratokról sem mondhatni
kedvezőbbet. A német és szláv lapok ellenben
gomba módra teremtek, mert majdnem kivétel
nélkül a kormány teremtményei lévén, annak ér-
dekeit képviselték. Hírlapirodalmunk négy évi
vázlatát törekedtem a rendelkezésemre állott ada-
tokból egybeállitani.

Politikai magyar lapok 1850—1853-ben kö-
vetkezők jelentek meg:

„Figyelmező." Megindult 1848. jul. 19 kén
Vida Károly szerkesztése és kiadása alatt Pesten.
Többször megszakadt életét 1850. január közepén
fejezte be erőszakos halállal. Betiltatott, mert

oly hang vagy igazabban szólva, oiy rendszeres
ellenzék, milyet Vida követett, ki egy tarthatat-
lan eszme mellett kiváló makacssággal harczolt,
azon időben nem türethetett." — Ha figyelembe
veszszük ezen lap forradalom alatti szellemét,
irányát s e miatti üldöztetését, a fentebbi indoko-
lásból következtetést vonhatunk, hogy az azt kö-
vető időszakban mily sanyarú helyzetbe jutott
hírlapirodalmunk. — Nyomatott Pesten Kozma Va-
zulnál, hétfőt kivéve mindennap egy-egy ivrét
ylakban.

„Magyar Hírlap." Politikai napilap, szer-
keszté Szilágyi Ferencz , kiadta Kozma Vazul,
1852. szept. 3-tól maga a szerkesztő. Megindult
1849. nov. 15-én. Mint az uj kormány közléseire
szolgáló lap, annak érdekeit képviselé. — Nádas-
kay Lajos 1849. végétől folytonosan e lap mellett
működött mint segédszerkesztő és vezérczikkiró,
mely minőségben számos politikai és nemzetgaz-

*) A Vasárnapi Újság korábbi évfolyamaiban meg-
jelent: Hírlapirodalmunk a 18-ik században (1862. é. f.
33-34. sz.) Hírlapirodalmunk a 19-ik században. I. köz-
lés: 1801-1830 (1863 é f- 8-11. az.) II. közlés: 1831-
1840. (1864 é f 6-10. sz.) Hl- közlés: 1841-1847.
(1865. é.f. 1-9. «.) IV. közlés: 1848 és 1849. (1865.
évfolyam 43—53. számaiban).
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dászati czikket irt. E lap Tárczájában szépiro-
dalmi dolgozatokat,rövidebb regényeket, fővárosi
és társaséleti szemlét Bulyovszky Gyula tollából,
olykor-olykor könyvismertetéseket is hozott. Ér-
dekessé tették továbbá Bérczy, Dobsa Lijos,
Dózsa Dániel, Ervin (Pompéry), Jókai, Obernyik
novellái, Jósika brüsszeli levelei, Révész Imrének a
protestáns egyházi és iskolai életre vonatkozó
külföldi tudósításai, Egressy Gábor széptani czik-
kei, Gyurits Antal, Kelemen Mór s többek könyv-
ismertetései.

Megjelent Pesten Kozma Vazul nyomdatu-
lajdonos kiadásában, hétfőt kivéve, mindennap
reggel folioivnagyságban. 1851. jun. 2-tól Lukács
Lászlónál nyomatott, ki hazánkban az első gőz-
sajtót berendezvén, 1852. okt. elejétől azon nyo-
mata e lapot is, mely tisztább, élesebb s szebb
nyomtatása által örvendetes baladást mutatott.
Előfizetési dija félévre helyben 8 ft., vidéken 10 ft.
volt pp. 1850. novemberben 1722 példány külde-
tett szét naponkint a pesti postán; 1851. elején a
helybeli és vidéki előfizetők száma 2001; a levelezői

neve alatt legelőször 1853. febr. 13-án jelent meg.
— A Pesti Napló, melynek berendezése egészen
hasonló volt a nagy politikai lapokéhoz, állandó
rovatokkal birt mind a szépirodalom, mind a tu-
domány számára. Iránya volt: a hazai alkot-
mány által biztosított jogoknak mielőbbi tettleges
élvezhetését siettetni; a külön népfajok nemzeti-
sége egyenjogúságának tiszteletben tartása mel-
lett a magyar, mint sajátunk fölött őrködni; a
külföldi lapok nyomán s eredeti levelezések által
is a lehetőségig hű rajzot adni.

A lap segédszerkesztői s főmunkatársai vol-
tak: Szenvey József, midőn a lap szerkesztésétől
visszalépett, dolgozótársa maradt 1857. jan. 22 én
közbejött haláláig; Lévay József, mint helyi
ujdonságiró működött a P. N.-nál, mignem
1852 ben a miskolczi ref. tanodához tanárul vá-
lasztatott; Pompéry szintén ujdonságirói minő-
ségben számos hazafias szellemű buzdító czikke-
ket közlött a Garay árvák, színházi egyletek stb.
ügyében, ezenkívül több beszélyt is irt e lapba;
Falk Miksa, Császár Ferencz felszólítására itt

zérczikkezett; Greguss Ág., ki 1852-től a Pesti
Napló rendes munkatársa lőn, itt közié dramatur-
giai, könyvismertető czikkeit, továbbá mint bei-
munkatársak Székely József 1850 ben, Bérczy és
Halmágyi 1853-ban szintén befolytak a P. N.
szerkesztésébe.

A Pesti Naplónak politikai s ujdonsági tar-
talmán kívül volt szépirodalmi és tudományos
tárczája, még pedig állandó. A szépirodalmi tár-
cza, mellőzvén a benne időről időre megjelenő
apróbb közleményeket, népismei, utleirási czik-
keket s rövidebb szépirodalmi dolgozatokat:
Benedek József, Beöthy László, Berecz, Bérczy,
Brassay, Dózsa, Erdélyi, Ervin (Pompéry), Gyulai,
Kelmenfi, Kőváry, Lauka, Lisznyay, Lonkay,
Ney, Obernyik, Petőfi Júlia, Roboz, Sükey Ká-
roly, Székely József és Vahot Imrétől, rend-
szerint beszélyek s regényeknek állt nyitva, u. m.
Jókai Mórtól : Varchoniták, Fortunatus Imre,
Kétszarvu ember, Egy magyar Nábob; Székely
Józseftől Liliputi Tóbiás (humoristikus regény),
itt jelentek meg, ezeken kívül: Foscolo Hugó
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s köteles vagy hivatalos példányok száma pedig
206 volt. 1852. év végén megszűnt s lett belőle:
Budapesti Hírlap.

„Pesti Napló.'' 1850. márczius 9 kén jelent
meg először Császár Ferencztől alapítva; szer-
kesztették: Szenvey József 1850. július utoljáig;
augusztusban Bécsi Emil; szept. l-jén a lap ve-
zetése Bánffay Simonra szállott. 1851. szept. ele-
jén szükségesnek talált felsőbb intézkedés követ-
keztében, Császár Ferencz a lap tulajdonosa lenni
megszűnvén, kiadása ideiglenesen Emich Gusz-
távra bizatott, szerkesztővé pedig másodszor s a
kormány által Récsi Emil egyetemi tanár nevez-
tetett ki. Ez csaknem másfél évi működése után
(1851. szeptember 6 .-1853. február 12-ig) gyen-
gélkedő egészsége és többnemü hivatalos elfug-
laltatásai következtében a lap vezetéséről le-
mondván, Emich Gusztáv, ki ezalatt a lap tulaj-
donosi jogát is véglegesen megnyerte, kérelme s
fölterjesztése következtében szerkesztővé a kat.
és polg. kormány által Török János, a magyar
gazdasági egylet egykori ismeretes és munkás
titoknoka neveztetett ki, s a lap az uj szerkesztő

A csatamező biénál. (A Sadowa melletti csatatérről.)

folytatta a Figyelmezőben megkezdett érdekes
bécsi leveleket kulcs jegy alatt. Csengery Antal
1851-ben szorgalmasan működött a Bánffay által
szerkesztett P. N. hasábjain, Kemény Zsigmond-
dal együtt, rendszeres támadástkezdve a Bach-
féle absolutistikus és bureaukratikus rendszer el-
len, de e hadjárat Bánffaynak a szerkesztői székből
lett elmozdítását vonta maga után, ki helyett aztán
b. Gehringer akkori polgári kormányzó Magyar-
országon, önhatalmúlag mái szerkesztőt nevezett
ki. Szilágyi Virgil, 1851 ben pedig egész éven át,
a lap rendes munkatársa volt. Urházy György,
kit 1850. májusban Császár Ferencz a P. N. kül-
földi rovata mellé hivott föl, különösen Franczia-
ország közéletét kisérte alapos tanulmánynyal;
Récsi Emil, közigazgatás, államgazdászat, pénz és
tanügy szakában, — Hunfalvy Pál társadalmi tör-
téneti ügyekről irt, Wenczel Gusztáv történészeti
és törvénykezési, Szokolay István polgári és
büntető-jogi, Birányi Ákos ipar-kereskedelmi és
közlekedési kérdéseket fejtegete; b. Kemény Zsig-
mond jeles politikai dolgozataival érdekesité a
lapot, Dózsa Dániel Erdély ügyei felett sűrűn ve-

regénye „Jacopo Ortis utolsó levelei", fordítva
Császár által; „Az Annecy-tó és környéke" s „ A
szerelem gyermekei", Sue Jenőtől, Fekete Soma
fordítása után.

De a szépirodalmi tárczát sokkal felülmulta a
tudományos, melynek szervezete 8 ellátása az eré-
lyes Török Jánosnak volt fő érdeme. A tudomá-
nyos rovat fő részét a könyvismertetések és bírá-
latok képezek. Hogy olvasóink lássák, mily tevé-
kenységet fejtett ki akkor e részben a Pesti
Napló, csak azt jegyezzük meg, hogy e lap tudo-
mányos tárczája 1853. február 13-tól deczember
31-kéig százötvenhárom könyvismertetést hozott.

Találunk az ekkori Pesti Naplóban önálló
tudományos fejtegetéseket is, az élet és művészet
s tudomány minden ágából, p. o. drámai ügyek
Gerő-től (Greguss Ágost), Anglia műipara és
gazdászata Hunfalvy Jánostól, a ruganyos méz-
gáról Szabó Józseftől; az északamerikai államok
virágzásáról, a magyar lantosköltészetről, a brüs-
seli statistikai gyűlésről, elemi tanodákról, neve-
lésügyi teendőkről, stb. stb. A pesti műegylet
állandó kiállításáról is havonkint adattak jelenté-

sek. 1853. júliusban uj értekezési cyklust nyitott a
P . Napló ezen czim alatt: Jeles Íróink csarnoka,
hol navonkintkétszer egy-egy jelesebb magyar iró
szellemi munkássága s nemzetirodalmi hatása ho-
zatott az olvasó közönség emlékezetébe. Ezen irói
arczképek, melyek egyik főczélja volt az akkori
szomorú napokban multunk és jeleseink emlékei-
nek felelevenítése által lelket, hitet és bizalmat
i n t e n i az uj nemzedékbe, — nagyobb része Greguss
Ágost lelkesitő tollából folyt.

Szép ajándékkal kedveskedett a Pesti Napló
az olvasó közönségnek a magyar költészet törté-
netében is, hetenkint közölve Toldy Ferencz egye-
temi előadásai után, mely az 1853/4-diki tanév
kezdetével nyittatott meg.

Megjelent hetenkint hatszor estve, 1852.
•októbertől reggel egy-egy, néha másfél ivén, há-
romszor, 1851-től négyszer hasábozva; alakja
1853. július elsejével oly tetemesen nagyobbult,
hogy ekkor a Pesti Napló — tekintve rétjét és
nyomatát — nemcsak a magyar, de az egész
ausztriai birodalomban megjelenő lapok közt leg-
terjedelmesebb volt; nyomatott
Pes ten, Eisenfels, 1850. aug.
•6-tól Eisenfels és Emich, 1852.
•decz. 5 tői Emich Gusztáv kiadó
eaját nyomdájában; előfizetési
-dija félévre helyben 8 ft., vidé-
ken 9 ft. 15 kr., mely az 1851.
jan . 1-sejével életbe lépett pos-
tabélyeg miatt 10 ft.-ra emelte-
tett . 1850. novemberben napon-
kínt szétküldetett a pesti postán
<>66 példány. (Folyt kBT.)

tudja, mi a halál — nem ismeri ennek borzalmait.
Amott nyilt, merev szemek tapadnak rád, miket
szerető kéz nem jött lezárni — a másik rád szegzi
pillantását, mintha mosolyogva ezt akarná mon-
dani: ismerlek! — és erős idegzet kell hozzá,
hogy a túlvilágból rád tapadt ezen bizalmas pil-
lantást el bird viselni. Amott egy harmadiknak
összeszorult ajkán, mintha látnók még az utolsó
szörnyű átkot — midőn egy gránát szétszaggatá
altestét stb. stb.

Borzalom szállja meg lelkemet még most
is — igy szól tudósítónk — midőn a sadowai
erdő tövében látott jelenetekre gondolok; a lát-
mány iszonyatos volt s megfagyasztá a vért
ereinkben.

Még az elébbi szomorú képek kínos ha-
tását éreztük keblünkben, midőn egy előttünk
ismeretlen nyelv hangjai s bántó vad kaczagás
hatotta meg füleinket. Bámulva, ijedten szétné-
zünk, s most már nem holttetemek látása rémit
bennünket, hanem élő csoportoktól irtózunk. Élő
emberek voltak, kiknek látása, foglalkozása a

lyesen fölemeli jobb karját, mintha az Isten
boszuját akarná kérni szemünk káprázott —
nem! ez nem lehet, kiáltánk fel — s egy útközben
talált huszárpisztolyból nagyot durrantottunk a
csőcselékcsoport közé. A lövés nem tévesztette el
hatását a nyomorultaknál; az elsütött pisztoly
füstje még nem oszlott el s a ragadozó csoport min-
den irányba futva, elszéledt.

A haldokló katonát magunkkal vittük; út-
közben elbeszélte, hogy ama vasvillás vadállattal
egy negyedóránál tovább alkudozott élete fölött.
Átadtuk a legközelebbi tábori kórházba, hol
azonban a nagy vérvesztés s a kiállott halálféle-
lem következtében néhány perez múlva meghalt.

i csatamező hiénái.
Königgratz vidékén a sado-

wai kis erdő a múlt nyári had-
járatban szomorú és irtóztató
jeleneteknek volt tanuja. Ezen
erdő szélén csapatonként hul-
lottak el az osztrák és porosz
seregek katonái, s ez erdő fáinak
árnyékában adták ki leiköket,
de mennyi kin és fájdalom kö-
zött ! A golyó netn mindig talál
halálosan; és csak hosszú kín-
lódások után öli meg végkép a _
marczangolt testet. Da a katona
nemcsak a halált s a kínlódást
rettegi; többnyire még jobban
fél azon gyalázatos bánásmód-
t ó l , melyben holtteste fog ré-
ezesülni. A katonák teljes el-
szántsággal beszélnek azon sir-
gödrökről, melyekbe tetemeiket
«1 fogják takarítani, de borza-
dály nélkül nem gondolhatnak
azon emberi alakban járó raga-
dozó állatokról, kik szegénység,
nyomor, boszuvágy vagy ter-
mészetes gonoszság által sar-
kalva, el fognak jönni a vértől
ázott csatatérre, hogy a halva
fekvő katonát kifosztogassák,
megcsonkítsák, sőt gyakran a
még életjelt adó, haldokló har-
ezosokat is ruhájoktól s egyéb
holmijuktól megrabolják.

A külföldi lapok tudósításai
szerint Csehország csatatéréi
számos ily embertelen, barbár jelenetnek voltak
színhelyei, melyek az ottani köznép miveltségi
fokáról valóban szomorú képet nyújtanak. Egy
külföldi tudósító, a ki a csata napjai után e tére-
ket bejárta, hosszabb czikkben irta le itt szerzett
tapasztalásait.

Július 4- vagy 5-én vált — irja az emiitett
tadósitó — midőn néhány útitársammal a sado-
wai erdő előtti térségre léptem. Sötét-szürke,
alacsony felhők úsztak végig a vidéken, a hol a
halál terjesztette ki birodalmát. Körülöttünk he-
vertek a szétszaggatott arezok és fejek, itt-ott
egy ember-töredék s egy még rángatózó alak,
melyben hiában kerestük volna az „isten képmá-
sá t " ; amott ég felé meredező kezek és karok nyúl-
tak ki, megdermedve, az elhányt fegyverek, össze-
taposott föld, vérrel áztatott iszap vegyüíékéből
— B a levegő már tele volt azon gőzökkel, melyek
az enyészet és rothadás előjelei.

A természet, mely a fenségben nagy és utol-
érhetlen, épen oly nagyszerű és találékony a bor-
*adalmasnak, a pusztulás képeinek alkotásában!
A ki nem látott halottakat a csatatéren, nem

A Kusma-hegy (Zenkenberg) Eríélyben. - (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

gyűlölet, szégyen, boszu és undor érzetével töl-
tött el — a csatatér hiénái voltak ezek!

Mellékelt képünk némi fogalmat nyújt a
gyalázatos jelenetről. Egy porosz gránátos fél-
meztelen, fehér teste körül csoportosult a vad
csőjselék, mely a csatamezőre jött „böngészni."
E<*y buta pofáju.rút kölyök, környezetének haho-
tája között, abban fáradozik, hogy a kiszenvedett
katona csizmáját próbálja lehúzni. Egy állatias
kinézésü siheder, ki egy talált karddal ékesité fe
macrát ama gyerek erőködéaét nagy kedvteléssel
néz!, mialatt egy vaskos fehércseléd tompa érzé-
ketlenséggel nézi a halott arczvonásait s egyked-
vüen eszi mellette darab kenyerét.

De a vad csoport nem elégszik meg csupán a
holtakkal, - még az élőre is kiterjed rablóvá-
gyuk egy még élő harezost is ki akarnak végezni,
hogy'testén látszó, vagy zsebeiben képzelt holmi-
jének birtokába jussanak. Ott áll a vasvillával
fölfegyverzett gazember, a ki már készen van,
öldöklő fegyverét a szegény katona sebektől tá-
tongó mellébe döfni. A félig fölemelkedő s nagy
kínnal egyik karjára támaszkodó katona, ünnepé-

A Kusma-hegy Erdélyben.
(Zenkenberg.)

Beszterczétől másfél órai távolságra fekszik
Kusma nevű helység, melynek sok tekintetben
érdekességet, amindayájuük sajnálatára közelebb-

ről s elég korán elhalálozott
báró Löwenthal Sámuel, Erdély-
nek egyik szabad szellemű főura
kölcsönzött.

A helység, a Sajó mentén
Besztercze vidékén, egészben
véve havasi vidéken,fenyves és
bükkös erdőktől körülvéve, re-
gényes környezettel bir. S e
vidéken rendezé az emiitett báró
a híres kusmai őz- és medve-
vadászatokat, hová bufeiejtésül
a keserves 17 év alatt sokszor
összegyűltek az erdélyi északi
hegységek derék vadászai: mint
az években öreg, de lélekben
ifjú Ujfalvi Sándor, Kornis
Gábor és Viktor, Bethlen Ká-
roly és Gyula, Földvári József,
Torma Károly s még mások is;
sőt az erdélyi magán körökben
jó emlékezetben élő herczeg
Sohwarzenberg is megfordult
Kusmán, mely híres volt jó
konyhájáról, házi gazdája szí-
vességéről, szép erdőségeiről és
sok vadjáról.

Megemlitendőnek vélem,
hogy aLöwenthal-család sokáig
szegény volt, de a rege szerint a
család egyik tagja mint iskola-
mester a múlt század elején, be-
ezállott egy szegény emberhez.
Vacsorát kér és a hus mellé
saláta-uborkát adtak, e mellé
meg egy húsz itezés üvegbe (10
kupa) eczetet; az eczetes üveg
jókora dugója összerücskölt per-
gament volt.

A kíváncsi és tudákos is-
kolamester, kibontogatja, ki-
egyengeti s bámulva látja,
hogy a pergament: családja
adomány-levele. — Ezzel visz-
ezaperli ősi jószágait s bárósá-
got is szerez. Os fészkök ez a
Kusma s a már említett néhai
bárónak az az ártatlan rögesz-
méje volt, hogy a határon kell
lenni valahol az ősi vár nyo-
mainak.

tői észak-nyugatra alig óraae-A helyséc
gyed távolságra van a képünkön látható Kusma-
hegy; (Zenkenberg); itt a fövénykö (Sandstein)
néhány réteget képez az oldalban, s ezeken felül
van egy kis tér; ennek közepe táján van a képün-
kön is látható süveg-alaku (kusma vagy kucsma
alakú) nagy kő. Lehet, hogy a helység is innen
vette nevét; s valóban meglepő szép tájkép terül
el a néző szeme előtt. A természet játéka bámu-
lásra ragad, látva e süveg-alaku nagy követ, mely
tán több ezer év előtt gurult oda.

Várnak nyomai azonban, legalább e helyen
nem léteznek. Tudós hazánkfia Torma Károly a
helyet tüzetesen megvizsgálta, és egész határo-
zottsággal állította , hogy a Kusma-kő körül
semminemű vár nyoma nem található.

Bár nagyon érdekes tehát e vidék, s a pisz-
trangos patakok, a kastély körül zakatoló fürész-
malmok, a gyönyörű fenyvesek, a fris lég, a sok
erdei vad, regényessé, vonzóvá teszik e helyet:
mégis kérdés marad, hogy miután a kedves házi
ur, a jó kedvű vadász és vidám czimbora elment
oda, a honnan senki sem szokott visszatérni, vaj-
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jon nem vitte-e magával Kusma leghatályosabb
vonzerejét? És igy vájjon nem fog e Kusma leg-
alább egy időre kimaradni az erdélyi társasélet
kedvencz pontjai közül ? ? D. Farkas.

Archacologiai kirándulás Budapest
vidékén.

II.
(Tárnok völgye. A tárnokvölgyi csata, Thuróozy krónikája

szerint)

Mint a tenger, midőn partjain áttör 8 egy
pillanat alatt elözönli a védtelen fíkot — mondja
Thierry — ugy borították el csakhamar Balambér
csapatai azon egész földet, mely a góthok meg-
futamodásával pusztán maradt. A góthok, kik
Skandináviából leszálltak 8 hosszú kóborlás után
a rómaiak által pusztán hagyott Dáczia fölött
uralmat alapítottak — az irtóztató ellenség köze-
ledtének hírére elmenekültek a római biroda-
lomba. A hunok azt, ki ellenállt, öss etörték,
— a meghódolót felölelték, 8 aztán együtt indul-
tak a római világ rémitésére. A hunokat már a
II. században a Dnieper körül találjuk. Ez volt
a keleti és nyugoti góthok közti határfolyam. A
hunok ide Persia- és Armeniából szorultak föl,
innen ismét egy réezök áthajtatott a Volgán, mig
végre aztán nyugatnak tódultak ellenállhatlanul,
megadva az elhatfírzó lökést az Európát öt század-
nál tovább tartó forrongás által újjá alakító nép-
vándorlásnak. A keleti góthok királyaikat az
Amálok, a nyugatiak a Báltok családjából válasz-
ták. Mindkettő hatalmas birodalmat alkotott. A
hunok fölléptekor — 375 — mikor Balambér
átkelt a Volgán, a keleti góth király Hermanrikh
volt, egy koros, de tulszigoru férfi, ki az alatta
álló népeket maga ellen keserité, különösen a roxo-
lánokat, mint kiknek segedelmére léptek föl a
hunok. Balambér még a szomszéd akazirokkal
erősbülve, legelsőbb a Don és Dnieper közt elte-
rülő alánokra tört, megverte őket s e különben
rokon n^p szintén egyesült vele. És most együtt
indultak a keleti góthok ellen. Hermanrikh meg-
kiaérté föltartani e népzivatart, de kétszer meg-
veretett és szégyenével nem birva, kardját szi-
vébe merité. Utóda alatt a keleti góthok meghó-
doltak a hun királynak. — A nyugati góthokat
egy ily hatalmas ellenség közeledése a helyett,
hogy egyesitette volna, a legnagyobb egyenetlen-
ségbe sodra. Köztök ez időben legelkeseredettebb
vallási viszály dúlt. Ulfilds, a góth püspök, a
keresztyén góthokkal Fridighern és Alaviv ve-
zérlete alatt megindult a római birodalom felé.
Oltalmat a vész ellen e keresztyén államnál hit-
tek találhatni. Alázatosan bebocsátást kértek és
még alázatoaabb föltételek alatt befogadtattak.
De Rómának már ekkor csak régi bűnei voltak
meg, — fejlődést mondhatni csuk ezek értek. A
római világ már mintfen nemesebb érzelemből
kivet között. A desp >tizmus, mely Konstantiná-
polyban székhelyt ütött, a keleti zsarnokság
csak aljas szenvedélyeket nevflt. A trón és nép
egyaránt elmerült; — a honfiúi erény, a tudo-
mány és művészet, mely Rómát a köztársaság
idejében az első állammá tévé, mely nevét halhat-
lanitá, ezámüzve volt. A valódi tudományt a te-
hetetlen császárok zsarnok parancsszavukkal foj-
tak el. Az egész birodalom haszontalan szőrszál
hasogatásokba volt merülve a vallási, az egyházi
téren s ennek leple alatt a legiszonyúbb dolgok
követtettekel. — Ily birodalomnak bukni kellett.
Bukni nem idegen hatalom, erőszak által, — de
szétmállani önmagában, élni sokáig mint a kicsa
pongásoktól kimerült test — öröfe idők tanulsá-
gára. Az elkorcsult római világ gyalázatos bá-
nása elkeserité, föllázitá a nemrég befogadott
nyugoti góthokat. Valens császár, kit theologiai
ábráiulaibol és vitatkozásaiból a szétömlő vér és
lángok ébresztenek fel, nyomorultul elveszett
ellenök. „Az istenek haragja adta elleneink ke-
zébe a diadalt!-1 — monda Libanius, a császár és
a vesztett csata feletti emlékbe»zédben. A góthok
élére föllépett aztán Alarikh, ki nevét vérrel
véste be Róma történeteibe

Az adrinápolyi _ (378) _ ütközetben, hol
Valens elesett, a kétségbeesésig fokozott góthok
segélyére még hunok és alánok is voltak,'— de
ezen egyesült népek is a Gratiántól csíszártárssá
nevezett Theodor által — (379) — megverettek.
A hunok előhaladását azonban ez meg nem gátol-
hatta. A római birtokokba szüntelen becsapkod-
tak, és a Dunán mind fölebb és fölebb halndtak.
Előttök, utánok a népek roppant hemzsegéue kez-
dődött. Az európai polgárisult vagy barbár nem-
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zttekre nézve a hunok ezen közéjök nyomulása, ellenségtől e miatt magoknak nem nagy gondot
a nomád Ázsiának Európába toíulása, nagy ese- csinálának. A hunok azonban, kik Szittyiától való
meny volt. A megszállott vidéken azonnal min- ( kijöttökkor már megszokták, több nagy folyót
den mást szint öltött; a műveltség nyomai, me- . tömlőkön átusztatni, a setét éj csendében felfújt
lyek góthoktól eredted, elenyésztek; a települt . tömlőkön a folyó átlubiczkolásához kezdtek. Át-
élet eltűnt, a nomád élet esrész durvasáp-ában usztatának ilv mnrinn K»;h„n^„iA„ _î i ..." 1 .élet eltűnt, a nomád élet egész durvaságában
visszajött, s azon egész tájkör, mely az Al-Duná-
tól a Fekete-tenger hosszában a Káspi-tíig terül,
nem volt egyéb, mint egy hordák és nyájaktól
szüntelen hemzsegő országút

usztatának ily módon Szikambrián alól, ott hol
most Kelenföld helység fekszik *). Az ellensé-
get, mely — minthogy a falak közé nem fért —
sátrakban nyugodott, Potenciána város mellett
hirtelen megtámadták. Iszonyú lárma és a legna-^ u . u ^ o c g u " " ' " 6 " 1 - 1 un«<«,xi "'cgiamaui&K. iszonyú lárma és a legna-

Enép, mely ősi és vallásos hagyományai sze- gyobb mészárlás kezdődött. Mert Makrin és The-
rint, földet mivelni gyalázatnak , szégyennek | odorik serge a rögtöni támadástól megrémülve"
tartá, mely még a polgárisult világ azon csekély nem a fegyvernek saját védelmére szolgáló hasz-
müveit is lerombolta, melyeket talált; mely csak nálatáról, hanem csak a mikénti leggyorsabb
baromtenyésztéssel és kardjával szerezte meg menekülésről gondolkozhatott. Kaszaboltatának
élelmét; e nép másként nem élhetett, ' '-- • t L ^ i - u L "--'

meg
, . r „„„„,**, hacsak a

rómaiaktól gabonát és aranyat nem kapott, vagy
tartományait nem rabolta. Érintkezése tehát a
római világgal szükségképi volt. Ezelőtt már, és
ezután századokon át Róma volt a néptóduláfok
czélpontja, falára nem egy égeté nevét.

382 körül már a hunok Magyarországban, a
Duna bal partján álltak. Nagy kíváncsisággal
tekintenek a Duna mentében — Dioklécián által
emelt — római vallumokra. A dunántúli rész
— Pannónia — meghódítása, elfoglalása előre
sejthető volt. Minket itt főleg ez érdekel. S hall-
juk, miként adja ezt elő Thuróczinál a hagyomány:

„Ezen ország — igy szól a krónika — mely
hajdan kenyér bőségétül Pannónia nevét nyert-
nek mondatik, (panis — Pannónia) mely most,
mivel magyarok lakják — változtatott néven Ma-
gyarországnak neveztetik — a legnemesebb, a
leghirnevesebb folyamok által öntöztetik,J gyö-
nyörű hegyvölgyes vidékben váltakozik gazdag

tehát a hunok által, mint a „tévedező csorda"
— sem futás által éltét senki meg nem mentette.
Ily módon alemánok, góthok és más nemzetek
összes eergei, melyek a város falain kivül tanyá-
zának, részint futásban kerestek menedéket, ré-
szint a hunok által lekaszaboltattak vagy szétve-
rettek. Hajnalban a hunok a Tárnokvölgybe szál-
Iának. Theodorik pedig ezen támadás által
boszura gyulasztva, Makrinnal és azon részeivel
egyesült a seregnek, melyek Potenciána város és
a Százhalom melletti kasztrumokban el valának
helyezve; — ezekkel a hunokra tört. A legelke-
seredettebb viadal keletkezik, jobbról-balról ra-
kásra hullnak a megöltek s mindkét rész iszonyú
vérontást követ el. Mégis estefelé a hunok, mind
az előbbi nap álmatlansága, mind a folytonos
háború-munka mián — kifáradva az elsőséget
a rómaiaknak kénytettek átengedni. De bár a
veszteség a hunokat érte, ezeket legkevésbbé sem
üldözték. Elmenekültek s átusztatva ismét a Dunyoru negyvoigyes viüekben váltakozik gazdag . uiaoztek, Elmenekültek s átusztatva ismét a Du

arany, ezüst meg más érczekben és a legjobb mi- nán, övéikbez visszaérkeztek. Ezen csatában Kéve
nősés-üsóban. — bor, erdős legelőkben bővelkedő, kapitány is elesett. A hunok mintegy 125,000 et

v e s z tet tek. Theodorik és Makrin seregébői pedig
nőségü sóban, bor, erdős legelőkben bővelkedő,
nagyrészt mindanünnen magas hegyek, vagy ha-
talmas folyók által természetileg határoltatik
körittetik.

„Ezen országot — azt mondják — sok nem-
zet lakta és kövér hantjaival hatalmas nemzedé-
kekre oly hatással volt, hogy egyik a másikat
vagy kiűzte, vagy meghóditotta. Mert — állitják,
hogy a dák nép is ezen ország egy bizonyos ré-
szét lakván, nem önként hagyta ide Pannónia
gazdag földét és foglalt magának örökös hazát a
Norvégiához közeli partokon. — Látván tehát e
tájat a kunok, nem lehete, hogy a betörésről le-
mondjanak, hanem nagy kedv támada bennök,
hogy nejeik, családaik, fegyvereseik, nyájaik
és sátraikkal, mikkel a szülőföldről kiszállá-
nak — e földre letelepedjenek. Azon időben
Pannoniát egy jövevény nép, a longobardok
lakták, velők alemánok és itáliaiak. Tetrarkhája
ezen tartománynak, meg Mézia, Akhája, mindkét
Thrácia, Dalmácia és Macedóniának egy bizonyos
Matrinus, vagy mint némelyeknek jobban tetszik
Martinus nevű, longobard születésű, Sabáriából
(a mai Szombathely vidéke) való, különben fegy-.
verforgatásban jártas férfi vala. Ez, midőn meg-
hallotta, hogy oly roppant sokaságu ismeret-
len nép közeledik, s már saját hatóságának hatá-
rain is tulcsapkod, táborait a Tisza partjai körül
üti föl s karját alárendeltjei rablására is nyújtja:
— igen megrémüle, s őket csak saját területének
népével megtámadni nem meré. A rómaiaktól
kére tehát segedelmet. Ennek következtén Theo-
dorik, a nyugati gothok'királya téfetek a római
birodalomhoz tartozó germánok vezérévé. Teodo-
rik a rómaiak által Makrin segélyére küldetett.
Mire Theodorik nagy germán 8 más itáliai és
számtalan elegyes nemzetekből gyűjtött sereggel
Pannoniába nyomult, és Százhalom mellett *)
tábor, ütött. Innen Potenciána városához ért,
hova Makrinus nagy seregeivel vonult. Feküdt
pedig ezen város, mint némelyek mondják, a Duna
folyó partjainál Tétény és Szászhalom között és a
latinoké vala. Melyhez érve, Theodorik tanács-
kozik Makrinussal, ha átkelve a Dunán, a huno-
kat sátraikban támadják e meg — vagy tán más
alkalmasabb harczteret keressenek, s ezen előttök
még egész ismeretlen harczmodoru nép ellen csa-
tiban átalában mi fogissal éljenek? Ezen róluk
Theodorik és Makrinus közt hosszan folyó ta-
n ;cíkozá't a hunok élénk figyelemmel kisérék,
és seregök nagyobb részét harczra készítve, a
mást tanyáik és sajátaik védelmére hagyva, a
Duna közelébe robogtak, Theodorik és Makrin
ugyan tu<'ósittattak a hunok közeledtéről, de köz-
ből a széles Duna választván el őket egymástól s
tudván, hogy hajóik nincsenek , semmi veszélytől
nem tartva, é jeleiket nyugodtan tölték — és az

„
számát

*) E hely az, hóra jelen kirándulásunk irányult. A
tárnokvölgyi ütközetben s még más helyeken elesettek
nagyszerű temetkezője — nekropolia — van itt. II. B.
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— ide nem órtve az éjjeli támadás következtén
sátraikban megölteket — mintegy 220/00 nem
látta többé a napot. Ezt mondják magyarok régi
történetei.

Másnap Theodorik és Makrin elesett népök
t látván, félvén, nehogy ujlag oly nagy

áldozat mellett legyenek győzők, hogy legalább
saját személyöket mentsék meg, összes sereg-
maradványaikkal Fulna város felé indultak. Ez
korunkban az ausztriai herczegnek van alávetve
és Bécstől 3 nyugovóra fekszik. De azon időben
a latinoké volt és apannoniai városokhoz tartozott.
Midőn pedig a hunok észrevették, hogy az ellenség
eltávozott, a harcztérre visszatértek és öveik tete-
meit — Kéve kapitányét is — öszveszedvén,
szittya szokás szerint az országút mellett, illő
tisztességgel, méltóan eltemették és ez eseménynek
örök időkre va!ó emlékére oda szobrot vagyis
kőbálványt emelének ünnepélyesen és azon he-
lyet Kewoza vagy Keveházának nevezek. Nap-
jainkban azon helyet— elrontott, vagy változtatott
néven, mint ez a magyaroknál szokás — Keázónak
nevezik."

Ez a tárnok völgyi csata története. Felőle
csak krónikáink emlékeznek, és azért itt a rostát
használnunk szabad,kell is; de minden hitelt meg
nem tagadhatni. Az idő tán tisztázó hatását meg
fogja hozni. Az Európát rettegéssel eltöltő hun
hatalom itt lépett föl legelőbb, határozottan, na-
gyobb erővel a római világ ellen. Csapásai itt
kezdődtek s végnélkül ismétlődtek Európa népei-
nek testén.

Krónikáink hitelét e tekintetben azért sem
vonhatjuk kétségbe, mert a fold naponként ujabb
és ujabb bizonyítékokat ad, hogy e téren egykor
világhatalmak küzdhettek egymással. Hol a bar-
bár dulás a földszinéről még a virágot is meg-
fosztá éltétől, hol már az egykoriról, misem be-
szél, a régész beszáll a föld alá s kutatásai ered-
ményeivel, hol csak sejtelmek valának, a föld
mélyéből uj ismeretlen meglepő világot hoz föl,
mely csak bámulatra kelt. Hogy a Tárnokvölgy
felett két világ mérte össze kardját, bizonyítja
Százhalom. . . Itt, száznál több halom alá ki tudja
hány század óta, hány ezer temettetett! . . .

A következőkben tehát a hun temetkezés és
az Érd melletti, u. n. százhalmi, hun vagy kun
halmokról lesz szó. Hipothezisek fölállításától
tartózkodom; csak egy szerény adattal kívántam
szolgálni a későbbi búvárnak, kit tizedek ered-
ményhez vezethetnek. Ezalatt folyton szereznünk,
hordanunk kell az anyagot. Ha a honi leletekre
több figyelem fordittatnék, a hazánkat, nemze-
tünket oly annyira érdeklő magyar archeológia ia
szebb, hatalmasabb lendületet nyerne. (Vége köret*.)

•) A. mai SÜ. Gellért hegy melletti térségen. S. B.

A magyar köznép babonái.
Ö3szegyüjté: Molnár István.

(Folytatás.)

18. „Ha a szoptató anya emlője szűken adja
a tápot, csak útfélen talált kenyér-zsormadékot
egyék, s ettől mindjárt megjön a teje." — —
S ha mégis meg nem jön? . . . szomszéd- vagy
komámasszony a hibás, a ki csupán kedveskedni
akarásból bizonyosan saját asztalfiókjában össze-
esurmoltat adott.

19. „A vett tehenet uj gazdájához az eléb-
beni tulajdonosnő kötényében marok-széna s alom
szalmával vezeti, — ha pedig férfiú a vezető, a
marhakötelet gatyája szárából adja át, mert ez
esetben nem marad elébbeni istálójiban a haszna."

20. „Kedden 8 pénteken nem jó a kijáró ser-
tés alá alomszalmát rakni, meri ezzel dög furako
dik be az ólba."

21. „Ha a kis gyermek álmából föl-fölijed:
olvasztott ólmot kell forróan egy tál vizbe önteni,
3 a milyen alakot a kihűlt ón nyerend, olyan állattól
vagy embertől ijedt meg a kis gyermek." A vén
asszonyok képzelő tehetsége aztán az egész orbis
pictuson föl nem találtató alakra rendesen reá-
fogja, hogy az az izéék csákó tehene, vagy a
szomszédok bodri-kutyája stb.

22. „Ha a tehén fejes alatt rendesen vizelle-
tével alkalmatlankodik a gazdaasszonynak, arra a
helyre, hova a vizellet hull, vas villát kell leszúrni,
és fájás fog esni abba, a ki a teh5n hasznát csupa
irigységből el akarja venni."

23. „A mely kis gyermeket nagypénteken
koosi-uton vezetnek keresztül, igen gyorsan meg
fog tanulni járni." — Már t. i. ha erős, izmos és
ép lábul

24. „A hetedik szülött fiu- vagy leánygyer-
mek karács >ny estéjén meglátja: hol van a föld
gyomrában elásva pénz." — Az ostoba szüléket
félelemből bizonyos helyre utasított hetedik vitéz
rendes tévedésével szintén nem szokás dicsekedni.

25. „Aki felé az asztalon feldöntött pohárból
kiömlő viz foly, annak a házánál rövid idő múlva
keresztelés leend." Már t. i. ha ÜŐ is van
otthon!

26. „Kinek szemöldjein a szőr össze van nőve,
annak nézése ártalmára van gyereknek, borjúnak
egyaránt."

27. ,,A napnyugot után szemét-dombra lé-
pőt megrontják." Tisztaságot kedvelő ember nap-
pal se igen szokott rajta botorkálni.

28. „Ha a kis gyermek sir, nyughatatlanko-
dik, meg lehet ismerni, hogy szem igézte-e meg:
ha egy vizes pohárba néhány darab égő parazsat
vetnek, migigézés esetében vizszin fölé jő a szén
s ez esetben a kis polgárt meg kell a pohárból
itatni "

29. „A ki karácsony estéjén fütyöl, annak
nyomtatás ideje alatt rendesen megjön a szél a
szóráshoz." Persze, hogy ez esetben annak szá-
mára is fú a szél, a ki ama bizonyos időben nem
fütyöle vala, s az ilyennek szintén erős hite, hogy
mégis csak valakinek a fütytye hozta msg az al-
kalmas időt.

30. „Ha a tolvaj lábnyomát egy kÍ3 rongyba
kötve kém Snyfüstre akasztják, addig fog beteges
kedui, mig azt onnan ismát le nem veszik." —
Nagyon természetei, hogy a műtét következései
miatt nyögő(?) többnyire ily esetban is távol lakik.

31. „Ha az először látott kis borjura az ide-
gen háronmor egymásután reá köp, nem igézi
meg." Ha valaki ezt véghezvinni elfeledné, s a
kis állat ennek daczára is egészséges marad,
mentségül hozzák föl, hogy annak a bizonyos va-
lakinek nincsen ártalmas szeme.

32. „A mely asztalnál üveg pohár pattan el,
az a mellett ülők közül egy meg fog halni." Meg
bizony, még pedig nem egy, hanem valamennyi,
csakhogy mikor ? . . .

33. „Ha a kuvik a* udvarban vagy e körül
röpködve huhol, halált jelent."

31. „Hogy a halott haza ne járjon, temeté*
alkalmával rokonai a sirgödör hányt földjéből
egy keveset egymás nyakába tesznek." Ha már
mégis azt a többi földet gázolnák meg, a mit az
elhunytra hánynak!. . .

35. ,,Ha a faluban átalános disznó-dög ural-
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is, ha a kondás a disznókat valamelyik szomszéd j fövény közé rakjuk, mely czélra a száraz köles,
község tavába hajtja, mert ez esetben abban a
határban marad." Gyilkos keresztyéni szeretet! s
miatta alighogy gyilkosság is nem történt már.

37. „Bútorok pattogása a házban, családtag
mielébbi kihalását jelenti."

38. ^Kutya-vonitás szintén halált, vagy tüzet
jelent."

39. „A menyasszony kocsijának hátsó ten-
gelyét azért szokták indulás előtt párszor meg-
emelinteni, hogy boldog házasélete legyen." Hát
azé milyen leend, a kit a vőlegény házához gya-
log kisérnek? . . .

40. „Üstökös föltünése az égen háborút,
vagy döghalált jövendöl." A königgriitzi csatáról
és idei koleráról, ugy látszik, megfeledkezett üstö-
kös ő kigyelme.

41. „A ki a kerítés palánkját elébbi helyére
megfordítva dugja vissza, azt nem ugatja meg a
kutya." — Az ezt kigondolt nagy férfin próbát
tehetne valami pusztai komon lorokkal.

42. „Minden egyes hulló csillag elenyészése
az ég kárpitján, ugyanannyi embernek az időben
bekövetkezni szokott halálát jelenti."

43. „A kit a pók megmász, az pénzt fog
kapni." — Csoda, hogy még Rothschild nem esett
csömör-lázba a pókok miatt! cvége következik.)

kodik, az egész község tűzhelyein el keh oltani a
tüzat, és aztán egymáshoz dörzsölt fával támasz-
tani ujat, s meg fog szűnni a dög." S ha m >g
nem szűnik? . . . kétségkivü' valamelyik lelket
len polgártársnő, kinek már ugy-ia eldöglöttek
minden sertései, hagyott egy kis szikrát a régi
hamuban.

36. „Az étalános sertéí dög megszűnik ugy

A tynktojás, annak értéke és
eltartása.

Házi asszonyaink legjobban tudják a tyúk
tojás értékét méltányolni és használni. A fogyasz
tás bámulandó nagy, főleg napjainkban, midőn t
fényűzés egy sereg ételt és italt talált fel, me
lyeknek a tojás nélkülözhetlen alkatrészét képezi
Majdnem hihetetlen, mennyit képesek a tyúkok
tojni, és alig lehetne meghatározni, mily össze
gek nyeretnek meg ezáltal az országnak.

Parisban a tojásfogyasztás oly jelentékeny
hogy egy iparos azon gondolatra jött, hogy tyúk
jait termékenységük emelése végett főtt lóhussa
táplálja, melyet tésztává alakitva és egy tized
sulyrész korpával összekeverve ad tyúkjainak.

Mily jelentékeny Francziaországban a .tojás
termelés, csak azon egy körülmény is elégg<
mutatja, hogy ezen ország 1835-ben 76,585,689
tojást vitt ki a különböző szomszédországokba é
Amerikába. Ha csak egy sous-ra számítjuk is
darabját 3,829,284 frankot hoz be az országnak
Ezenkivül Paris egyedül 101,159,400 tojást fo-
gyaszt el. Ezen tojás statistika szerint ki van
számítva, hogy Francziaországban 1835 ben
7,380,925,109 tojást tojtak a tyúkok. Az összes
ausztriai birodalom tojástermelését 2,400,000,000
darabra teszik évenkint, s e szerint Francziaor-
szág három annyi tojást termelne, mint az au z-
triai birodalom.

A tyúk természet szerint főleg tavaszszal és
nyáron tojik. Minthogy a tojás romlandó portéka,
éj más évszakokban is szükség van re4, sokan
fáradoztak azon, hogy eltartására módokat talál
janak fel. Ily módok már számosan vannak is
különböző használatban, és a háztartás tudomá
nyában egy fontos fejezetet képeznek.

Ha a tojás kiköltetésre van szánva, mindenek
előtt szükséges, hogy a nemet megismerjük. A
hl na- és jérc etojásokat következő jelekről lehet
megismerni. A hímek hosszudadabb ovált képez-
nek mint a jérczék, átalában nem oly vastagok,
de hosszabbak és hegyesebben végződnek és vé-
gok höbörcsösebb és egyenetlenebb; a jérczék
ellenben mindig vastagabbak, rövidebbek, göm
bölydedebbek, végeiken sokkal egyenletesebbek,
és héjuk majd mindenütt simább. Előleges gya-
korlat után a meghatározás könnyű és biztos.

Némelyek azon véleményben vannak, hogy
a kikölteté-ir? szánt tojást nem jó szekéren szái-
iitani. Ezen vélemény azonban alaptalannak bi-
zonyult be.

A tojás eltartásának czélja lényegében abban
áll, hogy a levegőt a tojásanyagtól elzárjuk. A
héj tudniilik likacsokkal van ellátva, melyeken a
levegő behatol és a tojás megromlását előidézi.
Azon tojásokba, melyeket a piaczon veszünk, a
légköri nyomás által más levegő van benyomva,
mi onnan van, hogy a melegen kitojt tojás meg-
hűl, és az ezáltal támadt légüres tér kívülről
benyomuló levegővel telik meg. Ezen levegő ki-
hijtására azt ajánlják, hogy a tojásokat 5 perczen
át 50 R. fokú meleg vizben tartsuk, azután jól
megszáritsuk, a megkivántató mázzal bevonjuk,
és polyva, fdrészkorpa, s?áraz hamu vagy finom

haricska is ép oly alkalmas.
A tojás eltartása tehát azon alapszik, hogy

azoktól a légköri levegőt elzárjuk. Az utak azon
ban, melyeken ezen czélt elérhetjük, különbözők.
Az eltartásra szánt tojásoknál fődolog, hogy fri-
sek és lehetőkép egészen telvék legyenek. Néme-
lyek azt állitják, hogy a meg nem termékenyített
tojások jobban leállnak, mint a megtermékenyí-
tettek. Azon czélra, hogy a külső légnek a tojás-
hoz jutását meggátoljuk, különféle eljárást java-
solnak. Ilyenek például, hogy a tojást zsirral
vagy olajjal bekenjük, hogy arabmézgaoldattal,
fénymázzal (Firniss), viaszszal, mázüveggel (Was-
serglas), collodiummal s más effélével behúzzuk
s ily módon a héjat a levegőre nézve áthatlanná
tegyük. Az enyvoldat, mely kellő tömöttséggel
bir, kétségkívül ugyanazon szolgálatot teszi.

Mindezeknél olcsóbb és könnyebb a követ-
kező eljárás, mely sok helyen nagy előnynyel
használtatik. A tojásokat, melyeknek lehetőleg
friseknek kell lenniök, mészszel telitett (gestit-
tigt) vizbe rakjuk és ezen módon hűs helyen tart-
juk, így a tojás több oknál fogva nem romolhatik
meg. Először a viz a tojáshéján áthatol, s az ez-
alatt levő üreget kitölti; azután pedig a mész
már magában véve azon tulajdonsággal b:r, hogy
a rothadást gátolja. Ehhez hasonló a következő
eljárás. A fris tojások vizbe tétetnek, melyben
10% só oldatott fel. Néhány óra múlva kivétet-
nek a vizből, a levegőn megszárittatnak és hűs
helyen tartatnak. A meszes vizben való eltartást
Rouget de Lisle hozta javaslatba, melynél követ-
kezőkre kell figyelnünk. Annyi égetett és oltott
meszet keverünk a kivánt mennyiségű vizbe,
hogy ez teljesen telítv0 (jóll tkva) legyen s azután
leülíepedni hagyjuk. Ekkor az eltartásra szánt
fris tojásokat alkalmas edénybe rakjuk s a ieül-
lepedett tiszta meszes vizet azokra töltjük, oly
mennyiségben, hogy a viz a tojások fölött két
hüvelyk vastagságú legyen. Az edény ezután
bezáratik és alkalmas hűs helyre tétetik.— Eddig
a tojás eltartására zavaros mészvizet (mészszel
elegyítettet) használtak, és abban a tojások kü-
lönböző kísérletek szerint 16 hónap múlva is fris
állapotban találtattak. Most az a kérdés, vájjon
Rouget de Lisle eljárása érdemel-e elsőséget?
Erre még most nem adhatunk határozott felele-
tet; azonban tanácsos, hogy a mészvizet, ha
mészözei együtt használjuk, ne készítsük nagyon
sűrűre, mert különben a tömeg k'innyen megke
ményedhetik s ekkor bajos lesz belőle a tojásokat
épen kiszedni.

Az angol Gayner a tojás eltartására egy mó-
dot talált fel és arra szabadalmat is nyert. Az
eljárás következő, Fél mérő frisen égetett mész,
egy mérő konyhasó és '/4 unczia (% lat) czement
összeelegyittetik és arra nagy mennyiségű viz
töltetik. A tojás e folyadékban, mint állitják, két
évig is jól eláll. Egyébiránt az egyszerű mészviz,
ugy látszik, ugyanazon szolgálatot teszi. mint
ezen drágább vegyület, s ez esetben a sót meg-
gazdálkodhatjuk.

Azon tojásokat, melyeket kiköltetésre szán-
tunk, se meg nem szabad melegítenünk, se zsir-
ral, olajjal, viaszszal s más effélével be nem sza-
bad vonnunk, hanem olyan hű^ helyen (például
pinczében) kell tartanunk, hol a meleg 10 R. fok-
nál nem rúg többre.

A tojás eltartásának legjobb módjai közé a
következő tartozik, melyet a kiköltetésre szánt
ojások eltartásánál is használhatunk. A tojásokat

arabm5zga-oldattal bekenjük, s ha a mézgaréteg
megszáradt, szénpor közé teszszük és hűs helyen
ártjuk. A mézga a tojásról mosás által bármikor
evehető s a tojások kiköltetésre csak ugy hasz
álha'ók mint tápszerül. A szénpor a tojásokat a

íőmérsék hirtelen változása ellen véd:. Egyéb
ránt meg kell jegyeznünk, hogy bármily módon
;artsuk is el a tojásokat, azok a hosszabb ideig
állás által kelőképességöket elvesztik.

Hogy a tojást hosszú ideig, s különösen ten-
eri utazásokra eltarthassuk, szükséges, hogy az
gesz anyagot megszáritsuk. Az eljárás követke-
őképen történik. A tojáshéjból az egész tarfal-

mat kivesszük, a feliért és sárgát lapos tálban
jól összekeverjük, melyhez tetszésünk szerint sót
is adh itunk, és a tömeget 40 foko": meg nem ha-
ladó melegnél porrá szárítjuk. A port alkalma*
üvegekbe rakjuk s azokat elzárjuk. Némelyek
czukrot vegyítenek a tojástömeghez és azt ezzel
együtt szárítják meg. A tojásport használat alkal
mával 3—4 rész vizzel feloldjuk s a megkészi'és^
nél a szokott módon járunk el. B L,
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A herczeg-primás temetése.
Esztergomnak az érseki főegyház fölszente

lése óta nem volt annyi vendége, mintokt. 23-kán.
Gőzhajón, vasúton és kocsin közel tízezer ember
érkezett a nagyszerű gyászünnepélyre.

A boldogult herczeg-pritnás hűlt tetemei be-
balzsamoztatván, okt. 21-ikén tétettek ki rava-
talra a primatialis épület nagy termében. A terem
gyászba volt boritva. A primás teljes díszbe öltöz-
tetve, infulával fején feküdt a biborszinü kopor-
sóban. A koporsó körül voltak letéve: a bibornoki
kalap, a herczegi korona, a Szt. István-rend nagy-
keresztje, az érseki szalag, stb. A koporsó előtt
mindig fölváltva imádkozott a főkáptalan egy-
egy tagja.

Okt. 23-án reggel Majsch Jakab kanonok ur
beszentelé a halottat, s aztán bezárták a koporsót.
9 órakor megérkezett a négy püspök és fényes
lelkészi kar segédletével Bartakovics Béla, egri
érsek, teljes temetési diszben, mire a kanonokok
a kapu bolthajtása alá hozták a koporsót.

Itt a „Venite exultemus" éneklése után i/i

10-kor megindult a menet. A koporsót fölváltva
főesperesek és megyei tisztviselők vitték a főegy-
ház lépcsőig. Egész utón 12 megyei és 12 uro-
dalmi hajdú vitt szövétnekeket mellette, kiket
ismét megyei huszárok, kivont karddal vettek
körül.

A menetet három lovas megyehuezár nyitotta
meg, ezek után kis papok vitték a szent keresz-
tet. Aztán jött az uradalmi személyzet, községi
képviselők a megye gyászlobogója alatt, s temet-
kezési egyletek tagjai, czéhek, egy cs. k. katonai
zenekar, városi hivatalnokok és honoratiorok, a
főbiró, megyei tisztviselők és honoratiorok, az
alispán, cs. k. osztrák és kir. szász tábornokok,
törzs és fő tisztek Bigot de Saint-Quentin altb-
nagy vezérlete alatt, Majláth udv. kanczellár és
b. Sennyei tárnokmester, Melczer személynök a
legfőbb törvényszékek s a helytartótanács tagjai-
val, gróf Cziráky, gr. Károlyi, gr. Zichy, Szent-
iványi Károly, a képviselőház elnöke több képvi-
selővel, b. Eötvössel a m. tud. akadémia küldöt-
tei, Buda és Pest polgármesterei e városok kül-
dötteivel és a többi küldöttségek.

A világi kiséret után mentek először is a
szerzetesek s azon egyháziak, kik nem viseltek
miseinget, aztán a főszertartásmester, három lel-
kész a káptalan keresztjével és szövétnekekkel,
a miseinges és stolás papok, az éneklő kar, élén
a succentorral, a „Mieereret" énekelvén, a főkáp-
talan a többi főpapokkal s végül Bartakovics ér-
sek a temetési segédlettel. A koporsó után men-
tek az udvari lelkészek a primási koronával, a
bibornokkalappal, az apostoli kereszttel, és a bol-
dogult méltóságainak többi diszjelóvel; körültök a
házi személyzet.

A koporsót a főkáptalani tagok vitték a
templom közép hajójában fölállított ravatalig,
hol azt Schirgl András pápai udv. főpap a „Ce-
remoniale Epporum" után beszentelte. Aztán
kezdetét vette az ünnepélyes halotti egyházi
szertartás ötszörös absolutioval. A szertartás alatt
Ó Felsége képviselője a szentély közepén ült.

Szertartás után a kanonokok levették a kopor-
sót a ravatalról, és az „In Paradisum" hangjai
mellett vitték a sírbolt ajtajáig. Az egri érsek
beszentelte a sírt, a végtisztességtevők elénekel-
tek két versszakot a halotti énekből s ezzel a
hűlt tetemek átadattak az örök nyugalomnak.

Irodalom és művészet.
— (Gyulai Pál) jeles Írónktól beszélygyüj-

temény van sajtó alatt „Képek és vázlatok"
czimmel. Kétségkívül örvendetes hír ez a szépiro-
dalom minden barátjára nézve.

** (Tomori Anasztáz), kinek költségén a ma-
gyar Shakespeare világotlátott, kijelentette, hogy
óhajtaná a magyar Shakespeare hátralevő köte-
teit nr.nél gyorsabban, ha lehetne, egy év alatt
közrebocsáttatni. Tomori hazánkfia e határozata
folytán most már csak a fordítóktól függ, hogy a
magyar ^irodalom a nagy angol költő müveit mi-
előbb teljesen bírhassa.

•* (Izsó Miklós jeles szobrászunk) bevégezte
a Csokonai-szobor mintáját, melynek készítésével
néhány hó előtt a debreczeni emlékkert-társulat
bizta meg. E szoborminta a dubreczeni kaszinó
nagytermében közszemlére van kiállítva. A mü-
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vész a költőt ugy állítja elő, mint ki költői első
lelkesedésben borággal köritett fatörzsre akasz-
tott lantját fölvenni s jobb kezével pengetni ké-
szül ; arczárói s szeméből ihletség sugárzik.

Egyház és iskola.
— (A magyar kir. egyetem) összes karainál a

beiratások f. 29-én veendi kezdetüket, és novem-
ber hó 10-én végleg bezáratnak. November hó
4-én reggel 10 órakor az egyetemi templomban
az ünnepélyes ,,Veni Sancte" s ennek végezte
után a szokásos megnyitó beszéd ezúttal dr. Lip-
pay Gáspár orvoskari dékán által az egyetemi
nagy díszteremben tartatik meg. Az előadások
november hó 5-én minden karban megkezdődnek.

— (A pesti reform, fögymnáziumban) az
1866/7-dik iskolai év november 1-én nyittatik
meg a tanitás elkezdésével. Előzőleg 29—31 tör-
ténnek a beiratások és fölvételek, ugy szintén a
magánvizsgák.

— (Adományozások egyházak részére.) O
Felsége a felkai ág. evang. egyházközségnek
lelkószi lak és tanoda építési költségeire 1C00
ftot, a szeszlai helv. ev. egyházközségnek leégett
temploma felépítésének segélyezésére 500 ftot, s
végül a munkácsi ev. helv. egyházközségnek ta-
nodája helyreállítására szintén 500 ftot méltózta-
tott — a magyarországi ev. egyházi és iskolai
rend. szükségletek fedezésére engedélyezett évi
átalányból adományozni.

— (Iskolai alapítvány.) Csegezi János, ke-
gyesrendi áldozár, az egri hatvani külváros rom.
kath. tanoda javára örök-alapitványul 10C0 frtot
ajánlott fel. Az alapító szándéka szerint a kama-
tok két harmada az illető tanítóknak fog kiadatni
ösztöndíjul, egy harmadrésze pedig a hatvani
iskola szorgalmas és szegény rom. kath. tanulói
segélyzésére fog fordittatni.

** (Turécz-Szent-Mártonban) a csekély számú
pátenses községek okt. 18-án gyűlést tartván, 26
szóval 17 ellen dr. Hurbánt választák meg supe-
rintendensekül.

— (A dunántúli evang. egyházkerületben) a
napokban történt meg a superintendensválasztás.
Főtiszt. Karsay S. téthi lelkész 140 szavazat kö-
zül 71 szavazattal választatott meg.

— (A kolera Pápáit.) A dunántúli helv. hitv
egyházkerület pápai főtanodája igazgatósága ré-
széről értesittetnek az illetők, miszerint Pápa vá-
rosában, a városi hatóság hivatalos jelentése sze-
rint a kolera járvány oly mérvben dühöng, hogy
a tanév megkezdése miatta lehetlenné tétetett. A
tanévnek november hó 1-jére kitűzött kezdete
ennélfogva elhalasztatik, s későbben kitűzendő
határnapjáról az érdekeltek hirlapilag értesit-
tetnek.

Eözintézetek, egyletek.
** (A „Hungária" biztosító bankot) jelen szo-

rongatott pénzviszonyai közt még az a szeren-
csétlenség is érte, hogy nemcsak a károlyvári
tűzesetnél 20,000 frtig van érdekelve, de még a
szolnoki gőzmalom is, mely nála volt 27,000
frtra biztosítva, szintén leégett.

** (A pest-losonczi vasut-társaság) igazgató
választmánya közelebb hosszas tanácskozást tar-
tott, melyen Milkovics, itt időző építészeti ta-
nácsos is részt vett. Mint hirlik, a kormány
részéről az igazgató-választmány megbizatott,
hogy a tovább építést a legerélyesebben szorgal-
mazza és a meg van ígérve, hogy a meghatározott
részletfizetések jelentékenyen rövidebb időközök-
ben történnek meg. A kavics-szállításra egyelőre
a tiszai vasuttársulattól két gőzmozdonyt vettek
kölcsön.

** (A szeged- csongrádi takarékpénztár) igaz-
gató választmánya elhatározta, hogy az intézet a
terméketlenség által sújtott s ínséggel küzdő sze-
gedi mezei gazdák sorsán erejéhez képest szintén
segíteni fog s e czélra 20,000 frtot szavazott meg
kedvező föltételek mellett kölcsönkép részletek-
ben kiadatni.

** (A somogymegyei gazdasági egyesület) újra
alakult s 10,000 forintnyi alapítványt tett ösztön-
dijakra a keszthelyi gazdasági intézetnél.

— (Az orsz. m. képzőművészeti társulat) vá-
lasztmánya okt. 1-én tartott rendes ülésében az
idei képkisorsolás napjául f. é. deczember hó
27-ét tűzte ki. Keleti Gusztáv, társ. szerk.

Közlekedés.
a* (A középdunai társulat) Uj-Pesten ké-

szülő hajói már annyira vannak, hogy a jöv&
héten vizre eresztik. A Stabilimento mindent
elkövet, hogy a benne helyezett bizalomnak meg-
feleljen és e törekvése már is sikerültnek mond-
ható. A két hajó szerkezetét kitűnőnek mondják.

•/ (A pesti közúti vaspálya-társaság) for-
galmi kimutatása 1866. október 1-től 15-kig, be-
zárólag: szállított személyek száma 20,658. bevé-
tel 2512 ft. 20 kr. Hozzá számítva aug. 1-től
szeptember 30-ig szállított 110,019 személyt s
13,318 ft. 15 kr. bevételt, eddig összesen 130,677-re
megy a szállitott személyek száma, s a bevétel
15,830 ft. 35 krra.

Mi újság?
•* (Császár 0 Felségét) Morva- és Csehor-

szágban tett körútja alatt mindenütt nagy ünne-
pélyességgel és hódolattal fogadták. Ő Felsége a
háború által okozott inség enyhítésére jelenté-
keny összegeket osztatott ki. E hó 24-én érkezett
Prágába.

** (Puhzky Ferencz), mint örömmel halljuk,
pár hét múlva végleg megtelepszik Pesten.

** (Strosstnayer püspök), mint Diakovárrót
irják, a Zrínyi-ünnepély alkalmával 50,000 frtot
adott alapítványul Zágrábban felállítandó egye-
temre.

*• (A bécsi hív. lap) egyik közelebbi száma
egészen egyszerűen jelentette, hogy Benedek La-
jos táborszernagy, Henickstein altábornagy és
Krizmanics vezérőrnagy nyugalomba helyeztettek.

** (A katonai szolgálatot) jövő évben ezer
fttal lehet megváltani.

** (Gr. Gyulay táborszernagy), kinek Ma-
gyarországon terjedelmes, gazdag birtokai van-
nak, b. Edelsheim tábornokot fiává fogadta, s ö
Felsége megengedte, hogy Edelsheim jövőre b.
Edelsheim-Gyulai nevet viselhessen.

•* (Asbóth Sándor, amerikai tábornok ha-
zánkfiát) egy amerikai múzeum részéről fölkér-
ték, hogy adja el koponyáját, még életében, az
illető múzeum gyűjteménye számára. Kétségkí-
vül jól megfizették volna, miután e koponya ne-
vezetes azon esemény folytán, hogy egy golyó
van közepében, mely az amerikai háborúban
alulról furódott belé, de a fogakba ütközvén
erejét veszté és megállt a csontok közt. Asbóth
átjött Parisba, hogy ez alkalmatlanul betolako-
dottat kivetesse, de miután előrehaladt korú, az
orvosok nem ajánlják e koczkáztató műtétet. A
golyó különben nem viseli benn magát nagyon
roszul. Okoz ugyan fájdalmakat, de nem oly na-
gyokat, mint az ember képzelné.

** (Az állatkertet) még most is elegen láto-
gatják, s a naponkénti bevétel egyre-másra 40
frtra megy. A kajdácsok, papagályok már benn
vannak a majmokkal együtt az épület belső s fűt-
hető helyiségében, hol a látogatók szintén egész
kényelemmel nézhetik őket. A gólyák, darvak,
struezok stb. számára szintén téli helyről gondos-
kodtak. Jelenleg az elkészült tyúkházba várnak
uj lakókat: hollandi, japáni, khinai és brabanti
fajokból. Tavaszszal e tyukház előtt ássák a má-
sik tavat a gázló madarak számára.

** (Az őszi lóversenyek) e hét folytán kis kö-
zönség előtt mentek végbe a rákosi gyepen. Az
eredményből megemlíthetjük, hogy a 100 aranyos
cs. dijat gr. Hunyadi J . „Kubikon" lova vitte el,
több futásban pedig a kisbéri ménesből való lo-
vak lettek győztesek.

** (Horvátországban az első lóverseny) múlt
hó utolsó napján volt. Gróf Erdődy Kudolf tartá
Novimarofban, s a szomszéd Varasdról sokan
mentek nézni ez uj látványt, noha magánjellemü
verseny volt.

** (A járvány Pesten) már megszűntnek
mondható. Okt. 23-kán csak 3-an haltak meg
kolerában a kórházi betegek közöl, de a városban
egy sem. A járvány tartama alatt Pesten 3959
beteg volt s ebből meghalt 1937.

*• (Bajuszpödrö a kolera ellen.) Egy székely
hazánkfia bizonyos, általa föltalált bajuszpödrőt
ajánl mint igen hathatós óvószert a kolera ellen.
Okoskodása oda megy ki, hogy leginkább az or-
ron, ergo a,bajusz fölött szívjuk be a levegőt, mi-
nek megtisztításáról kell mindenek fölött gondos-
kodni, s ezt cselekszi az ő bajuszpödrője. Erősiti is
egész komolyan, hogy vidékén, a kik ezt hasz-
nálták ,azok közül egy sem esett kolerába.
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** (Az elhunyt primás temetésének) költségei

nem kevesebb, mint 30,000 ftra rúgtak. Mester-
emberek, posztó- és bársonykereskedők zsebeibe
ez alkalommal tekintélyes összegek folytak.

** (Történeti emlék.) A kenyérmezei győze-
lem színhelyén (Erdélyben) Báthory István által
emelt kápolna romba dőlt s most semmi emlék
sem jelöli a diadal helyét. Azonban több erdélyi
kegyeletes hazafi pénzadományokkal járult egy
újnak létesítéséhez. Bizottmány is alakult ez ügy
érdekében s a még szükséges összeg beszerzésére
adakozásokat gyűjt.

** (Fölfedezett tolvajok.) Gr. Széchenyi Ödön
dunaparti lakásáról a múlt nyáron nagy értékű
ékszereket stb. loptak el. A kár legalább 10,000
forint. Most a tettesnek nyomára jöttek Bécsben.
Nevezetesen egy 30 éves, magyar öltözetü férfi,
ki bizonyos grófnő komornyikjának mondta ma-
gát, 600 ft. értékű gyémántos melltűt és fülön-
függőt adott el egy bécsi ékszerárusnak. Ez a
lopott tárgyak egyike volt.

** (A magyar dohány- árulók,) kik Szegeden
a városház és Zeótér-féle épület tövében alkottak
maguknak piaczot, múlt csütörtökön kellemetlen
meglepetésnek lőnek kitéve: mintegy 20 fegyve-
res katona ugyanis körülczirkalmazván az egész
piaczot, a tiltott portéka árusai közül 8—9 egyént
bekísért. Ugyanejeienség ismétlődött a közelebbi
hetivásár alkalmával is, fölöslegesnek tartván
sokan az óvakodást, miután — mint állítják —
tőlük már helypénzt is szedtek.

** (Borzasztó tűzvész.) Nagy-Szalók szepesi
községet f. hó 13-kán este rémitő tüz semmivé
tette. Csupán 21 épület maradt meg, köztök az
evang. templom és patú lak. A kath. templom,
papi lak, kath. és evang. iskola, a lakosság min-
den takarmánya, mit verejtékével összekaparha-
tott, hamuvá lett s négy emberélet esett áldozatul,
többen nehéz sebekben feküsznek, miket a tüz
okozott. Képzelhető, minő helyzetben van ezen
1300 leiekből álló község lakossága, melynek egy
csapással mindenét megsemmisité a pusztító tüz,
hajléka, élelme, marhái mind oda, s épen most, a
tél kezdetével. Nemcsak a fa-, hanem a kőházak
is pinezéig leégtek. Ily szivszaggató nyomornak
segélyére sietni emberbaráti kötelesség, s hisz-
szük, hegy derék népünk emberszerető jótékony-
sága ez alkalommal sem hagyja pusztán elhang-
zani az inség kérő szavát.

** (Debrecen környékén) az utóbbi napok-
ban gyakran fordultak elő rablótámadások. így
a debreczeni vásár után öt nagykárolyi vásáros
mesterembert az u. n. Tamási csárdában, reggel
4 órakor, haí fegyveres rabló támadott meg, s az
egyiktől elvettek 23 ftot s egy dupla puskát. Min-
den vásárolt portékáikat átvizsgálták, de abból
nem vettek el semmit, sőt a melyiknek egy két
forintjánál többje nem volt, azt is visszadták, úti-
költségre. Onnét eltávozván a rablók, az ország-
úton két lengyel zsidóval találkoztak, s ezektől
1600 frtot rablottak el; ugyanott egy csőszt, ki-
től egy kakast akartak elvenni, de ez nem en-
gedte, meglőtték.

** (Hajótörések.) Az ősz beállta óta a hajó-
törések ismét megkezdődtek, s több szerencsét-
lenségről érkezik tudósítás. Ezek közt kétségkí-
vül a „Niobe" nevű franczia fregatt szomorú
sorsa leginkább költi fel az emberbarátok részvé-
tét. A new-foundlandi parton múlt hó 22-ke táján
150 holttestet fogtak ki; valamennyiük ruháza-
tán a „Niobe" név volt olvasható. E körülményen
kivül a járműről semmi tudomás nincs.

** (A Boka-családnak), mely ivadékról iva-
dékra oly sok jeles népzenészszel gazdagitá
Debreczent, a múlt héten ismét egy tehetséges
tagja múlt ki Boka Károlyban, a több évvel el- 1

hunyt hires Boka Károly legidősb fiában, ki a
közéletben nemcsak mint kiváló zenész, hanem
mint szerény magaviseletü, becsületes ember is
mindig közbecsülésben részesült.

— (Halálozás.) Vas Gereben neje, szül.
Szabó Lóra asszony élete legszebb korában, rö-
vid betegség után f. hó 22-én elhunyt.

— (Halálozás) Tiszaföldvári ref. lelkész s es-
perességi iskolafelügyelő Vári Szabó Sámuel
egyetlen leánya Józsa, meghűlés okozta tüdőlob-
ban Szolnokon okt. 21-kén élte 20-dik évében el-
hunyt. Meghidegült porrészeit 23-kán a legme-
legebb részvét érzelmei kisérték a tiszaföldvári
családi sírba.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 19. „A jó barátok." Színmű 4

felv. Sardou után ford. Szerdahelyi.
Szombat, okt. 20. „Fidelio." Opera 2 felv.

Zenéjét szerz. Beethoven.
Vasárnap, okt. 21. „Bánk bán." Eredeti

szomorujaték 5 felv. Irta Katona József.
Hétfő, okt. 22. „Vicomte Lettorriere." Vigjá-

ték 3 felv.
Kedd, okt. 23. „Bánk bán." Eredeti opera 4

felv. Zenéjét szerz. Erkel.
Szerda, okt. 24. „Stuart Mária." Történeti

szomorujaték 5 felv. Irta Schiller, ford. Kelmenfi.
Csütörtök, okt. 25. „Norma." Opera 2 felv.

Bellimtől.

Szerkesztői mondanivaló.
8470. Balassa-Gyarmat. A legjobb akarat mellett

sem lehet. Nincs abban egy markolharó esjme vagy tény
elmondása. A,,schöne Mayer" és a „Muki czigány" hu-
mora valóságos színpadi festett köd és pára. Nincsenek
ott komolyabb dolgok ebben a komoly időben?

8471. Szatmar. Gr. A levélből csak azon egy, ámbár
nem egészen hibátlanul irt, de azért mégis örvendetes hirt
közölhetjük, hogy „a Corela nálunk is egy áldozatot el-
vitt, de többet nem volt bátorsága követelni." Kívánjuk,
hogy igy maradjon az állapot mind végig.

8472. Zombor. R. S.I. A monographia épen nekünk
való. Köszönettel vettük s a'gyakoribb találkozást kérjük.
JVIár a közelebbi alkalommal.

8473. N. Szollos. G. T. A levelek azonnal postára
adattak.

8474. Lajoshása. K. J. Mind a rajz, mind a szöveg
— habár némileg elkésett is — helyet találhat lapunkban.
A vár történelmi rajza s az ünnepély leirása igen jól meg-
férhetnek egymás mellett. Csakhogy mégis: bis dat, qui
cito dat.

8475. Pécs. Dr. M. L. A fényképek, köszönetünk
nyilvánítása mellett, visszaküldettek.

8476. Misslitz (Morva). S. J. A határos ország társa-
dalmi s gazdasági viszonyairól szóló tudósításokat máskor
is szívesen veszszük.

8477. Mezft-Serem. H. J. A fogadást az nyeri meg,
a ki Petőfit állítja a kérdéses mű szerzőjének. Mint válasz-
tott birónak annál kö njebb e lapok szerkesztőjére nézve
az itéletmondás, mert szemmel látta, midőn Petőfi ama
tréfás verset irta 1845 táján egy magán köröknek szánt,
rajzokkal elátott, kis humoristikus lap számára, melyből
azonban csak néhány szám jelent meg kéziratban, mint a
mai tréfás lapok szerény elöcsatárja. Nem is értjük, mikép
lehetett, e vers szerzőségével ama két más főtisztelendő
urat - - megtisztelni!

8478. Rí. Körös. Túlságosan sok az, a mit ön ajánl;
alig vagyunk képesek gyarló kezünkkel egyszerre meg-
markolni. Halljuk csak és reszkessünk szóról szóra: „En
félévnyi sürün írott Haller János által fordított, s a nép
kezén 3-as história czimú régi könyvnek eredetét máig
kidolgoztam Trója veszedelme ezt irta Dares Frigius és
Dictys Cretensis jelen voltak a trójai harezba, ez a mű la-
tin nyelven is megjelent görög nyelven, phoenicia betűk-
kel irva Béla király névtelen jegyzőjének igen tetszett,
meg Kölcsey Ferencznek. ugy hogy kis gyermek volt s
olvasta ezt meg Arany Jánosnak epos költőnknek kivá-
lóan birta szeretetét stb. én ezt de bőven kidolgoztam
német, latin, magyar s több kútfőkből tessik értesíteni
felküldjem e a szerkesztői mondanivalóban. Meg „Jele-
seink emlékei" czimú dolgozatom is szép Kovács József-
nek Virgil fordítójának, Szász Polyxenának, Idunának,
Tanárki János Tasso forditójának, Plutarch és többeknek
életök főbb mozzanatait Losonci Istvánnak a kis Tükör

írójának, mely a falusi nép kezein forog, melynek formá-
jára készité Kazinci F. első nyomtatott müvét, magyar
geographiát stb. Meg vagy 6 mind igen régi irók emlé-
keit, emlékkövek feliratát stb. Tessik értesíteni erről is
stb. igen élénk, ha tetszik felküldöm stb stb."
Valóban nehéz aválasztás, s egyelőre nem is kérünk egye-
bet, mint a többi közlemények előzálogául, egy nyelvtani-
lag, helyesírásilag és logikailag szabatosan irt levelet. A
többi majd magától jön.

8479. 1849. A tett intézkedésekbe teljesen bele
nyugszunk.

SAKKÜÁTÉK.
356-dik sz. f. — Gr. Pongrácz Györgytől.

Sötét.

ga b c d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

71-dik számú játszma. — (Evans—csel.)
(ötödik játszma azon sakk-harczból, mely közelebb Lon-
donban ANDERSSEN és STEINITZ közt 100 font ster-
lingben játszatott. Ez alkalommal Anderssen 6, Steinitz 8

játszmát nyert.)

Világos. (A.)
1. e2—e4
2. Hgl-f3
3. Ffl-c4
4. b2-b4
5. c2-c3
6. d2—d4
7. 0—0
8. c3 — d4:
9. d4—d5

10. Fcl-b2
11. Fc4-d3
12. H b l - c S
13. Vdl—d2
14. Bal—el
15. Hc3 e4:
16. He4-g5
17. Hg5-e6
18. Bel - e6:
19. Be6-g6
20. Bg6—g7:f:
21. Fb2-g7:
22. Hf3-h4(?)
23. Vd2—d3:

Sötét. (S.)
e7—e5

Hb8-c6
Ff8-cö
Fc5-b4:
Fb4—cö

eö —d4:
d7—d6

Fcö—b6
Hc6 - a5
Hg8-e7

0 - 0
c7 —c6
f7-fö
fö-e4:

He7-d5:
h7—h6

Fc8-e6:
Vd8-d7
Hd5-f4
Vd7—g7:
Kg8-g7:
Hf4-d3:
Bf8—f6

Világos. (A.)
24. Hh4—f5f
25. Vd3-h3
26 Vh3—g4
27. Vg4-g7f
28. g2-g4
29. Kgl— g 2
30. Vg7—b7:
31. Vb7-g7
32. h2-h4
33. Vg7--g8t
34. Vg8-f7f
35. Hf5—g7
36. Kg2-gl(?)
37. f2-f3
38. f3—e4:
39. Bfl-f2
40. Kgl-hl
41. Khl—g2
42. Kg2-f3
43. Kf3-f2:
44. Kf2—gl:

Sötét. (S.)
Kg7-f8
Ba8-e8
Be8-e6
Kf8-e8

d6-d5
Ha5—c4
Be6—e2
Bf6—e6

dö—d4
Ke8-d7
Kd7—c8
Hc4-e3f
Be6—e4

d4-d3(!)
He3—g4;f:
Fb6—f2:f.-
Be2—elf
Bel—glf
Hg4—eöf
He5-f7:

d3-d2
és nyer.

A 351-dik számú feladvány megfejtése.
(Farkas Bertalantól, Átányon.)

Világos. Sötét.
1. Fb3—a2 afi-aö
2. Kf6—f7: a5-a4
3. Kf7—e8 Kd5-e6
4. Fa2—c4:fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó
zsef. — Harasztiban: Gr. Festetits Benno. — Talvason
Kabdebo Kálmán. — Seprősön: Czárán Gyula. Debre
czenben: Z. I. és Z. L. — Karczayon: K. L.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- é

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár
Izraeliták
naptára

Október—November
28
29
30
31

Vasár jG 2 3 Sim. Juda
Hétfő í Zenob , Narcz.
Kedd í Alfonz, Klaud.
Szerd. I Farkas püsp. t
Csőt. Mindaz, napja
Pént. | Halottak emlék.
Szomb.! Hubert püsp

G 22 Sim. J.
Narczisz
Klaudia
Ref. eml. ti.
Mindszent n.
Halottak n.
Ida, Szilvér

Október (ó)
16 B 22 Long.
17 Oseás
18 Lukács ev.
19 Joel prof.
20 Arthemius
21 Hilarion
22 Albina

Marseszv.
19 B. sát. ün.
20 [al.elb.m.
21
22
23 Temp. fer.
24 |gör. által
25 8. Sabb.

N a p
hossza kél nyűg.

H o l d
hossza | fcél | nyűg.

f. P-

214 48
215 48
216 48
217 48
218 48
219 48
220 48

6. p.

6 39
6 41
6 43
6 44

6. p.

4 48
4 46
4 45
4 43

6 4514 42
6 46 ' -
6 48

Hold változásai. Q Ujhold szerdán, 7-én, 11 óra 41 perczkor délelőtt.

f. p.

96 37
110 51
124 41
138 8
151 13
163 59
176 30

10
11 14

1 27
2 33

<s. P.
11 23
este
0 57
1 34
este
2 35
3 4

TARTALOM.
Scitovszky K. János (arczkép). — Egressy Gábor

hátrahagyott irományaiból. — Nem, még nem esek két-
ségbe.—Kirándulás a Niagara-zuhataghoz (vége). — Hír-
lapirodalmunk a 19-ik században. — A csatamező hiénái
(képpel). — A Kusma-hegy Erdélyben (képpel). — Ar-
chaeologiai kirándulás Budapest vidékén (folyt.). — A
magyar köznép babonái (folyt.). — A tyúktojás, annak
értéke és eltartása. — Tárház: A herczeg-primás teme-
tése. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság ? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló — Sakkjá-
ték. — Heti naptár.

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

VUKOVICS ÉS SZÁSZY
ujonan nyitott

iiniiti KI.I i \szo\in."inni h
váczl-utcza a nemzeti szálloda épületében Pesten,

ajánlja gazdag választékú rumburgi, hollandi, irlandi, creas, fehér fonal és sziléziai vásznait, azon-
kívül asztalnemüket, 6. 12, 24 — 36 személyre való teritékeket, törülköző és vászon-zsebkendőket,
asztal- és ágyteritöket, fehér és sziries Ágy- és bútorcsinvatot, nankingot, fehér és szines perkált,
gazdasági ruhaszövetet, ablakfüggönyt, Linón (moul) és batizt clair, sima és virágos mouslint, fehér
zsinór, pique és szines parketot, mindennemű béléseket, ugy nagy választékban kész fehérnemüeket,
valamint minden e szakmához tartozó czikkeket legjutányosabb szabott árak biztositása mellett.

Vidéki megrendelések szinte különös figyelemmel és pontosan teljesittetnek.
Árjegyzéket kívánatra kézbesítünk.

A vászon valódiságáért kezeskedünk. i838(3-s)

Gyógyszertár-eladás.
Szabolcsmegyében, Halmaz-Újvá-

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

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

Értekezhetni iránta tulajdonos :
Liszkav Ferenrzczel. Postaállomás
ugyanott 1830(3-3)

Gyógyszerészi gyakor-
nokul 1844(2-3)

egy 5 — 6 osztályt végzett, jó ház-
ból való egyéniség kedvező feltételek
mellett felvétetik Boleniau István
gyógyszerésznél Kisújszálláson.

PETROLEUM,
mely föl nem lobban, cagyban s részletekben a leg-

jutányosb helyiárakon.

Legnagyobb raktár
ujonan jobbított

petróleum-lámpákból
a legjutányosb árakon.

Moderateur-lámpák
1 évi jótállás mellett.

Tűzbiztos gazdasági lámpák,
melyek különösen a házigazdasághoz alkalmazhatók, repczeolaj-égetésre elkészítve.

, párja 4-16 ftig.

p , egészen érezbőlviz-zárral 5-8 ftig.
Ugyanaz kettős zárral 10—12 ftig
Ugyanaz szivattyúval, vizöblitővel és porczeüán csészével finoman lakkozva 24 ft.
Ugyanaz szivattyúval, politúrozva különféle mintázatban 32 — 45 forintig.

legújabb szerkezetűek 35—50 ftig.
Ü r s z é k z á r a k 5-7 forintig.

íl! 1846 (1-6)
Zellerin Mátyás,

raklar: Sebestyéntér és zftldfautcza szögletén,
gyár. borz-utcza 4. «z. a. I'esten.

A legújabb s legdiszesb

FÉRFI- ÉS GYERMEKKALAPOK,
valamint a legdiszesb

N Ö I K A L A P O K
a legjutányos áron egyedül csak

1821 (2 -8)

kalap- és férfi di vafárnk-keresWpdéRében Pesten, a W a r m - és Dorottya-utcaa
szögletén Votfl-féle házban.

NB. Ugyanott férfi- és nőikalapok t i s z t í t á s , f e s t é s és d i v a t o s i t á s vé-
gett bármikor elvállaltatnak.

A vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

melyért a pesti gazdasági kiállítás érmével is jutalmaztatott, ajánlja minden
óhajtott domborun vésett névvel ellátva a gazdász és birtokos uraknak j ó t á l l á s mellett.

A juhbélyegzók ára ezrenkint 40 ft., a szarvasmarhák és sertésbélyegzöké ezren-
kint 5 i ft. — A megrendelésnél pontos leírás és használati utasítás adatik, s illő elöpénz
küldésekéretik. FEIVEL LIPÓT.

Az amerikai mintára njonnau javított és közkedvességben részesülő

kézi szórva-vetőgép
// az alulirt által 20 frtra mérsékelt árért adatik. Ezen géppel napon-
/•'.-•' kint 80 -34 hold földet lehet bsvetni, es mellette tapasztalt gazdák
•;>;. észlelése szerint a mag fele megkimé'ietik. — Továbbá a legnagyobb

'%>:.'•:;'.••;'. választékban mindig kéízen állanak mindennemű vasbútorok,
lakareklüzhelyek. tüzmentes.betörés ellen biztos pénzszekré-
nj'ek és soknemü lakatosáruk. — Épitészeti-, gépészeti- és
egyéb lakatosmunkák a lehető leggyorsabban és legolcsóbban tel-
jesittetnek. — Gyakran felszólittattam, hogy az eddig használt juh-
bélyegzési minták helyébe valami hasznosabbat s gyakorlatibbat
talájak fel, melyr-ek utánzása lehetetlen voina. — Ezennel van sze-
rencsém « t Q.Z, gâ .da uraknak tudomására adni, miszerint nekem
sikerült egy bélyegzeti jegyet feltalálni, mely az eddig használt

jegyekre nézve azon előnyben van, hogy a juhászok pajkosságát megsemmisíti, aztán az
utánzás lehetetlen, s végre a juhot e jegytől csak a fdl elvágásával lehet megfosztani.
Megfigyelmezendő e j.'gyek olcsó ára. E jegyeknek ára ezer számra 40 ft., egy a jegyek-
hez szükségelt fogó külön 1 ft., a tu'ajdonos névbevésére 1 ft 60 kr. E jegyekkel a
szarvasmarha és sertés is bélyegeztethetik, csak ama különbséggel, hogy a jegyeknek
ezen esetben erősebbeknek kell lenniök, s az ezer 50 forintba kerül. — Szivei megren-
deléseknél illendő foglaló kéretik

.«< a, FEIVEL LIPÓT,
vasbútor-, gép- s takeréktüzhely-gyára; sip-utcza 22. sz. a.

U á r A; Erzsébet-tér 10. sz. a. Pesten.

Valódi Soiiciiong és Pecco-virág-

THEÁKAT
valamint legkitűnőbb minőségű

rhum, cognac és valódi
1822 (4—10)

tisztelettel ajánl

franczia borszeszt
(Franzbranntwein)

HOLLOSSY GYULA
Pesten, Dorottj a-utiza Wurmudvar.

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

tisztelettel tudatni, hogy mi a Ileller és társa (ezelőtt Barabás)
; fényképészeti müintézetét az uri- és korona-uteza szögletén 2-dik
| sz. alatt átvettük. — Szabad legyen e tekintetben Bécs városában
'szerzett jó hírnevünkre hivatkozni, s azon remény kecsegtet ben-
jnünk, miszerint itt is mint letelepedésünk uj hazájában a nagy-
| érdemü közönséget beismert képességünk által minden tekintetben
'kielégiteni törekedni fogunk; s midőn a nagyérdemű közönség
szives pártolásaért s ügyünk felkarolásaért esedeznénk, tisztelettel
maradunk Dr. Heid H. és Ronniger F.,

fényképészek.1799 (8—12)

527

111

i-a-s*

SKRIVAN FERENCZ 1848 (1)

PESTEN,
Yáczi- és zsibárus-uícza szögletén,

Nagy választékú raktár, mindennemű
selyem- és nemezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelme-vadász-ka-
lapok, házi és vadászsipkák, kncsmák.
nyakkendők, intcallérok, Glacée- és
téli-kesztyűk, uti-n< mez-tupánkák, ugy-
szinte nemez-czipök bArtalppal, egész-
ségi harisnyák és papucsok és nemez-
talpak.

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

H.
o.

10.

száai legújabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke gzinben'Sft 50 ir.
4—5 ftig.

„ széles karimával, egészen lágy, fe-
keie vagy szürke színű 4 —5 ftig.
kemény, fekete vagy szürke szín-
ben 3—5 ftig.

,, egész kemény vagy szürke színben
3-5 ftig.

„ félkemény vagy szürke színben se-
lyemmel bélelve 3, 4—4 ft 50 kr ,
selyemmel és bársonynyal kerítve
4 ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 3 — 4 ftig.

„ 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 v. egész Iágy3~5ftig.
„ Inaskaipag fekete, kemény 4,5,6 ft.
,, Kocsiskalap csak feketén és ke-

mény 3 — 6 ftig.

13.

13.

az „Ypsilanti" mellett
11. szám Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Asfrakán

5 ft., Persian 6 8 ftig.
Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5 — 6 ft.
Egész lágy. fekete 8, 3 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 3-4 ft., zöld 4 ft ,
barna 3 ft. 50 kr.
Vadászkalap kelméből szürke, zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázve 6 ft., szürke
nemezből 4—5 ftig, zöld nemezből
4-5 ftig.
Selyem-kalap fekete, kemény 4,
fi ff. 50 krig
Selyem-kalap fekete, kemény 4,
5 ft. 50 krig.
fekete és szürke félkemény, egész
lágy 4-5 ft.
egész kemény csak fekete 3 ft 50 kr.
4—5 ftig.
fekete félkemény, egész lágy 4 -5ft
Utazó forma, széles, lágy vagy fél-
kemény, világ-szürke, sötétszürke
Tagy fekete 3—5 ft.

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

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

A dr. Pattison féle

köszvényvatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény s csíizok
minden nemeit,

u.m.: arcz-, mell-, torok- és fogfájásokat,
fej-, kéz- és térdköszvényt, gyomor és altest
fájdalmakat sat. — Kapható csomagokban
50 kr. és 1 forintért. Török József gyógy-
szertárában Pesten, király-uteza 7. sz. a.

1845 (1—8)

15.

16.

fi.

18.

19.
20.

A nem! élet

titkai $ veszy
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalansígról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujnkóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelíeni legbiztosb óv-

szeréről.
a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
2Okrral több; utóvételiel 40kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eibcr V P
Pesten, Ji5z<ef-utezn 66-ik sáinu

1847 (1 - 3) saját, házában.

Nagyban! és darabonkiníi eladás.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sí.

I I I I G M A Y E R K S M I C II A I L O V I T S

HUGMAYER KS MICII/HLOVITS

Szines ingek

A PRÓFÉTÁHOZ"
Pesten, városháztéren,

ajánlja

jólvarrott kész fehérneműit
a következő árakon:

1 fr. 50, 2 ft. 50 kr.
Fehér pamutszövet (calicot) ingek i fr. 80, 2 ft. 20,

2 ft. 60, 3 ft.
Fehér vászoningek . . 3, 4, 5, 6 ít. 50 kr., 8 ft.
Vászongatyák,magyar s német szabásra 2ft. 25, 2 ft. 50kr.

iPKsT Különösen megjegyzendő, hogy az összes fehér-
nemück legkitűnőbb vászonból és a legjobb pamut-
kelmékből szilárd s tökéletes munka párosításával
vannak készítve.

2835* Ajánlja továbbá fentebb érintett ezég minden-
nemű vásznak nagyszerű raktárát, asztalteritékek s
ágyneműre való szöveteit, s minden az e szakba vágó
áruezikkeit a legjutányosb szabott árakon. 1839 (2-3)

„A P R Ó F É T i l I O Z."

HECKENAST GUSZTÁV
góz-gyorssa(tó-

KÖNYVNYOMDA-INTEZETE
Pesten, egyetem-iitcza 4-ik sz. a.,

elvállal
mindennemű könyvnyomdái munkálatokat a távol vidékről, s

azokat a leggyorsabban s legjutányosb árakért teljesiti.

Víz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a búz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

me^-' m ' n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal é8
J bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

í i í i í i | r / O Í í l l í m e lyek alkalmazása által a füst a konyhából és
j \AilJÍÍi\jl\^t\f lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, dbjalO ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik. •
Felnőttek számára fflrdókadak13—15 ft., háztetözések s más egyéb érozmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1819 (2—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2-ik szám a városháza mögött.

Eladó biriokrész.
A jisz-kis-éri birtokossáo; tulajdonához tartozó feli?8- pálosi pusztának,

a jász-ladányi Pálos mellett fekvő alsó részéből, a különvált birtokosok
illetősége fejében 991 ezerkétszáz négyszeg öles hold és 1100 négyszeg öl
mérnökileg kihaeittatván, ezen rész az illető birtokosok közmegegyezésével
ezennel eladóvá tétetik. A kiknek tehát azon részt megvenni ketivök volna,
utasittatnak acnak, az ott helyben lakó közös pnsstagazda közbejöttével,
megtekintésére, a vétel iránt pedig az illető birtokosokkal Jász Kis-Eren
leendő értekezésre. Ugyanezen rész, ha illő ár mellett vevőre nem találna,
a jövő uj évtől kezdve, haszonbérbe is ki fog adatni, de csupán legeltetésre
Minélfogva ugy vétel, mint haszonbérlet esetében a vállalkozók alólirtnál,
mint a különváltak által e tekintetben megbízottnál jelentkezhetnek.

Kelt Jász-Kis-líren, október 14 én 1866.

184K2-8) Mocsy Ferencz m. k.
mint megbízott

Kereskedelmi főiskolámban
s nevelő-intézetemben

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

Pesten, országúi 4-ik szám alatt.
Progranimok egész készséggel iiigyért szolgál-
tatnak ki. 1832 (S -4)
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Legolcsóbb magyar népies hirlap.
~~ Előfizetési fölhívás

KÉPES ÚJSÁG
18677. évi, harmadik évfolyamára,

mely folyó évi október l-jével indul meg.

Egész évi folyamára 2 írt,, félévre 1 ft.
A „Képes Újság" megjelen minden hónap 1-su és 16 ik napján,

32 nagy nyolczadrét hasábon, számos képpel, közhasznú és mulattató
tartalommal. — A „Képes Újság" évfolyama októberben kezdődik. —
Akár Pesten, akár vidékre, postán küldve :

előfizetési ára egész évre csak 2 ft., félévre csak 1 fi.
^ Tiz előfizetésre egy ingyenpéldány jár. — Az előfizetési pénzeket bérmen-

tesenkérjükküldeni a „Képes Újság" kiadó-hivatalához,
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

9 A mostani (i86sÁ-diki) évfolyamból még szolgálhatunk néhány tel-
jes példanynyal, a kitett föltételt k mellett.

RÜMBÜEGI VÁSZONRAKTÁRA
1828 (2-4)„A MENYASSZONYHOZ44

PESTEN,
uri- és zsibárus-iifcza szelídén, báró Orczy-féle házban 10. sz. a.
ajánlja igen jól rendezett árutárát, úgymint: rumhurgi, hollandi, creas, sziléziai
és fonalvásznak, •/«. V«, "/» széles ágylept-dAknek való vásznak; 30 rőfös
asztalneműek, 6, 12, 18 PS 24 személyre való asztalteritékek, törülközöken-
dök. asztalahroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéfekendök, fehér
és szines vászonzsebkendók, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinval-ágynemüek, bntorcsinvafok, nankinguk, szincs perkalok,
gazdasági ruhaszövetek, színes ingkc Imék, asztal- és ágyteritők, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perknl, batiz, clair. moul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubár-onyok, láma vatmoll,
orlean- és lüster-szftvt-tek ru> óknak való jutányos gyapjúszövetek, színes
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem neve-

zett árucikkeket
^0T* legjutányosabbra szabott áron. *^^S|f

A vásznak valódiságaért j ótallas biztosittatik.
Vidéki megrendelések, az előadás szerint pontosan és jól teljesittetnek.

Marhavész és marhabetegségek ellen mint kitűnő óvszer ajánltatik a

KORNEUBURGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és S/á^z-királyságok által engedményezve, kitün-
tetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol
királynő, valamint 6 felsége a porosz király főudvarmesteri hivatala részéről a
készítő iramában történt leghirelgóbb elismerési iratok szerint — a legkitűnőbb

eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
Szarvasmarháknál : a vér-

fejésnél, a tehenek felfúvódásánál, ke-
vés vagy rósz tej-adásánál, melynek
minősége a marhapor használata által
szembetünöleg megjavul, — tüdőfáj-
dalmaknál, a borjuzás alatt annak hasz-
nálata megmérhetlen előnynyel jár,
gyenge borjuknak beadván, azok szem-
látomást gyarapodnak.

Valódi minőségben kapható: 1805(2
A)

8>
P ű C f n n • T ö r í i k J l gyógyszertárában, király-uteza 7-ik szám alatt, — Thal-
r o M ü l l « mayer es társa, - Haibauer testvérek, — Glatz 1. F., — Kindl

és Frühwirth, — Rakodczay A. - B C D Á N : az udvari gyógyszertárban.

mirigyes és torokfáj-
dalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s
különösen hogy a lovak jó testben,
teljes erőben s vidámságban fentar-
tassanak.

: a májmétely eltávolítá-
sára, a rothadás s az altest minden fáj.
dalmainál, hol tétlenség szolgál alapul.

Az atatánosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SCHNEEBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladá8ok s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEK: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a Ví'czi-urop, Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Sehirk J., — és Cerhardt A. uraknál.

BUDA IV: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen«utz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyan: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Besztercéén : Dietrich és

Fle'scher.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
(•suton: Borsav F. gysz.
Debreczenben: Göltl N. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B
Eszeken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign
Érsekújvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld; Hagelschraidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janoshazán : Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvárit: Sohröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gys*.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Escbwig E
Késmárk :GenersichC és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen:Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit: Megay M. C.

Körmöczön: Draskócsy gy
Karoly fehérvár: Fischer E
Kubinban: StojAnovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A
Lngoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
ÍHitrovicz: Krestonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Xezsiderben: Fuchs J.
Nyítran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöborl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vaneyel M.
Pancsován : Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyon : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Román: Milutinovitz S.
Rékáson: Boromi K. gysz
Szászváros: Sándor E. gy
Szabadkán : Hofbauer I. gy.

S.-Sz.-Gyórgyön: Ötvös P.
gyógysz.

|Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

az idegek erősítésére s a fest edzésére ára
70 kr.

Egy üveg ára orint 26 krajezár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbfele

tyukszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Dr. Behr ideg-extractusa,

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tor<1HM: Welits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklös: Pil-

losz M.
Trencsenben: Simon A. gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Sehreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivánovics és fia.
Zalatnan : Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Xsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

1791 (3-6)

valódi győgyszeri
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a ekrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stíriai Stub-havasi-növéiiy-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora,
a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikeirel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féle megpróbált folyadéka számára.
Kitűnő mosó szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITTNER GYUL/V gyógyszerésznél Gloggnitzban

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (7-17)
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik ez. a.,
továbbá:

V.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J — Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Koloíssvártt:
Wolf J- PoEMonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franké A. Varrnidon: Halter D. F., — VerAczen : Bész J. K. uraknál.

Ki»dó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, november 4-én 1866.

HP" Előfleetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

KW ' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor Ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»;
háromszori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jarger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

Magyarország egyik legkitűnőbb publi-
cistája és regényírója, kit munkáiból jól is-
mernek olvasóink. Valóban Kemény neve
húsz év óta mindinkább összeszövődött a
magyar irodalom és közélet történetével.
Mint lélekbúvár és jellemrajzoló legkitűnőbb
helyet foglal el a magyar regényírók között;
mint essayistát és röpiratszerzőt nagy mi-
veltség és rendkívüli bon-
czoló tehetség emelik ki;
mint journalista egy évtize-
dig majdnem egyedül tartá
fenn a magyar politikai
sajtó függetlenségét és te-
kintélyét, majd 1860-ban ő
tűzte ki először az 1848-ki
törvények zászlaját s mint
a Deák-párt közlönyének
szerkesztője és vezérczikk-
irója nagy befolyást gya-
korol Magyarország köz-
ügyeire.

Kemény 1816-ban szü-
letett Erdélyben; 1823—
1834-ig a nagy-enyedi fő-
iskolának volt növendéke,
hol id. Szász Károlynak,
lelkes tanárának folytonos
társaságában és baráti kö-
rében élt. 1834—1837-ig
otthon gazdálkodott, leg-
inkább történelmi, politi-
kai és szépirodalmi tanul-
mányokkal foglalva el sza-
bad idejét. Majd egy évet
Maros-Vásárhelyit töltött,
az erdélyi joggyakorló
ifjúság gyülhelyén, hol
ügyvédi censurát tön. In-
nen 1839-ben a bécsi egye-
temre ment, s leginkább
orvos- és természettudo-
mányi leczkéket hallgatott
majdnem két évig. 1840-
ben visszatért Erdélybe
s elvállalta az „Erdélyi
Hiradó"-nak, az erdélyi
alkotmányos ellenzék köz-
lönyének, vezetését.

Kemény már első ifjú-
ságában leginkább a po-
litikához és szépirodalom-
hoz vonzódott. — Első

B á r ó K e m é n y Z s i g m o n d .
nyomtatott munkája egy politikai történeti
értekezés a „Mohácsi veszedelem'1 okairól,
melyet az 1840 ki „Athenaeum"-ban né-
hány mutatvány követett „Martinuzzi" czi-
mü regényéből, mely azonban máig is ki-
adatlan maradt s végbefejezésre vár. Mind-
kettő figyelmet gerjesztett, valamint az Er-
délyi Híradóban megindított vezérczikkei is,

BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND.

melyek a reform felé igyekeztek tolni az er-
délyiek nagyon is sérelmi politikáját. Azon-
ban Kemény politikai hatása még ekkor
szűk körű volt; czikkei forma tekintetében
nehézkések voltak és látköre sokkal szélesb,
mintsem az akkori erdélyi viszonyok között
népszerűségre vergődhetett volna. Mint szó-
nok is föllépett a kolozsmegyei gyűléseken,

de kevés sikerrel, s inkább
a párt-tanácskozmányok-
ban volt nagyobb befo-
lyása. Vezérczikkeinél na-
gyobb hatást idézett elő a
„Korteskedés és ellensze-
rei" czimü röpirata (1843
—1844), kivált Magyaror-
szágon. — E röpirat tu-
lajdonkép Magyarország
alkotmánya reformjával
foglalkozott s a demokra-
tiai alapon indítványozott
választási törvényjavasla-
tokat vette bonczkés alá, s
az átalakulás e legfonto-
sabb kérdését igyekezett
tisztába hozni, a konserva-
tismus előítéleteitől s a de-
mokratia tulságaitól egy-
aránt menten. E röpirat
megjelenése után válasz-
tatott akadémiai taggá
(1843). Széchenyi István
grófnak annyira megtet-
szett a fiatal publiczistá-
nak ez első nagyobb dol-
gozata, hogy 1845-ben egy
az ő vezérlete alatt meg-
indítandó „Független" czi-
mü politikai lap szerkesz-
tésével kinálta meg. Ke-
mény ugyanez idő tájt
Csengerytöl is kapott meg-
hívást, ki a „Pesti Hir-
lap"-ot szerkesztette s e lap
dolgozótársául igyekezett
öt megnyerni. Kemény ez
utóbbi ajánlatot fogadta
el s 1846-ban Pestre köl-
tözött.

Ez időponttól kezdve
mind nagyobb arányok-
ban fejlődik Kemény po-
litikai és irodalmi pá-

44-ik szám.


