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Az nlaláiiesan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Tilalma jer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUD AN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Baüonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúfon: Borsay F. gy»z.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Kramer S.
Dettán : Braunmüller J. gy,
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thiirner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvárit: Sehröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: EscWig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen: Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Karoiylehérvár: FischerE.
Kubinban: Stojánovics.
KUII-SZ.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Jtlosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovics: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kögel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

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

schek li. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

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

gyógysz.
Rumiul: Milutinovitz S.
Hékásou: Boromi K. gysz.
Szászváros: SándorR. gy.

S.-Sz.-Győrgyon: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

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

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sar R.

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

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

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil-

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

özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.

Szabadkán: HofbauerI.gy.jZentán: Wuits testvéreknél.
1791 (4-6)Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

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

ára 23 kr.

Dr. Beíir ide^-exíracíusa,
az idegek erösitésére s a test edzésére ára

70 kr.

j , valódi gyógyszer!
Lobry és Parton-tólütrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-kavasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

^ állát-, gyógy- és táp-pora,
-~ a magas kir. porosz kormány által engedményezve

a 6 felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

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

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

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
Közhaszna folyóirat.

Biztos utmutató a kolera ellenében.
L e s z á l l í t o t t áron.

Teljes példány 1806-iki évfolyam 3 ujioi iní.
„ » 1865-iki .. 2 ..
„ M lH64-iki „ 2 „

Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.
Pest, Lipótutcza I-ső szám alatt. 1855 (3—8)

Hirdetmény.
Csak rövid ideig a mostani

pesti Leopold-vásár alatt
nagy végkiárulása

nagy rakás valódi rumburgi és hollandi szöveteknek, rumburgi asztalnemüek, törtil-
közókendök, szines kanavászok, 2000 tuczat vászon- s batist-zsebkendők, 15,000 db.
a legszebb rumburgi vászon férfi- és női-ingeknek, melyek minőségük és olcsósá-

guknál fogva hiresek,
8HP* az értekük fele árán " " ^ |

valódi és hamisi t lan vászon és igazi rőfmértékért jótállva.
1 vég 30 rőfös jó kézi fonalvászon, becsár 16 ft., most csak 8 ft.

1 vég 30 rőfös valódi fehér fonalvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rőfós csiszolatlan házi vászon, becsár 20 ft., most csak 10 ft.

1 vég 30 rőfös szépen fehéritett kreasz-vászon, becsár 24 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft., most csak 14—16 ft.
1 vég 60 rőfös legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár

82 ft., most csak 16 ft.
1 vég 88 rőfös valódi hollandi ezérnavászon, becsár 80 ft., most csak 15 ft.

1 vég 38 rőfös valódi rumburgi ezérna-vászon, becsár 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 36 rőfös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas, becsár

32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 40 rőfös különösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft., most csak 17 ft.

1 vég 48 rőfös valódi hollandi szövet, becsár 86 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfós valódi irlandi szövet, becsár 44—48 ft., most csak 22—24 ft.

1 vég 50 rőfős igen jeles belgiumi szövet, leginkább használható férfi-ingekre,
becsár 52—60—72 ft., most csak 26—80-35 ft.

1 vég 50 és 54 rőfös legsulyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 28, 25, 27, 29,
32, 36, 38, 42—50 ftig a legfinomabb.

1 lepedő varrás nélkül 3 rőf hosszu és 2 rőf széles, csak 3 ft.
1 vég 80 rőfös szines valódi kanavász ágynemű-borítékokra, becsár 16—18—20 ft.,

most csak 8, 9, 10, l l ftig'a legfinomabb.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, kisebbféle 1 ft. 20 kr., nagyobbféle 2 ft. 40 kr.

„ „ „ nőknek 3 frttól 5 ftig.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4 — 6 ft.

1 tncsat kisebbszerü franczia batiszt-zsebkendő 5-8 ftig.
1 tuczat különösen finom és szép szines zsebkendő 6—8 ft.

1 tuczat vászon damaszt asztalkendöcske 4—6 ft.
1 tuczat vászon damaszt törülköző 4—6 ft.

1 rumburgi damaszt asztalteriték 6 személyre 4,5, 6,7 ft., 12 személyre 8,10,12,14 ft
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr.

A legszebb színezett férfi-ingek dbja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb szines franczia batiszt férfi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.

Igen jó szabásu férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja 2 ft,,
2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft. 50 kr., 5-6 ftig a legfinomabbak

Férfi-gatyák igen jó erős vászonból, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., legjobb rumburgi
vászonból fél vagy egész magyar 2 ft.

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja az egyszerűn készülte 1 ft.
60 kr., hurkolt 2 ft., finoman hímezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.

Női téli ingek, finoman hímezve most csak 5 ft.
Megrendelések bérmentes pénzbeküldése mellett vagy utánvétellel lelkiisme

| rétesen eszközöltetnek. 1857 (8—4)
Leveleket kérem czimezni:

METII 8.-nek Pesten, régi szinháztér I-ső sz-

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent
és kapható:

A dalárdái tagok, s a magyar népdal kedvelőinek.
A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
Hangjegyekre tette és kiadta

S Z Í N I K Á R O L Y .
8-rét (219 lap). Tartalmaz 200 dalt és dallamot. Fűzve lft. 20 kr. Kötve 1 ft. 80 kr.

Ezen becses gyüjtemény, mely a Szózattól és Kölcsey Ejmrijfálcl kezdve
magyar nép legkedvesebb nemzeti, történeti, hadi, szerelmi, bor- és gunyoros dalait
foglalja magában, s ezek közt számos régi elfeledettet vagy kevésbbé ismeretest is:
abban különbözik az Erdélyiféle népdal gyűjteménytől, hogy mig az a népdaloknak csak
szövegét közié, ez dallamaikat is megőrzi, mindegyik dal mellett annak ének-hangjegyei t
is közölvén, hogy ezek is megmentessenek a feledéstől, s egyszersmind a hangjegyértők,
milyenek majd minden községben vannak, az előttök ismeretlen dalakat is dalolhassák.
Azért ez uj népdalgyüjteményt nemcsak összes dalkedvelóinknek — s melyik magyar
és magyar hölgy nem kedvelné a dalt? — s jelesen hazai dlárdáinknak, hanem mint
nemzeti ügyet minden jó hazafinak és honleánynak méltán ajánlhatjuk, mint a kiknek
ohajtaniok kell, hogy szép ősi dallamaink el ne vesszenek, sőt a közpártfogás folytán
mind kiadathassanak, s igy a magyarnak is legyen oly gyüjteménye, milyen egy nemzet-
nél sem hiányozhatik. 1702 (6—6)

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

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, november 18-án 1866

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ár», vagy annak helye egyszeri igtat&snál 10 krba;
háromsaori vagy többszöri igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Voglcr. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Báro Beust Frigyes, osztrák külügyminiszter.

A mit a königgratzi veszedelem óta j
százszor emlegettek és százszor megczáfolták
a hirlapok, végre csakugyan valósult: egy
okt. 30-kán kelt legmagasb kézirat által
Szászország volt külügyminisztere, báró
Beust Frigyes osztrák külügyminiszterré
neveztetett ki. Ez esemény az, mely azóta a
kül- és belföldi lapok
okoskodásainak egyik
legfőbb tárgyát teszi.
Tüzetesen szóba jött
most az uj miniszter
egyénisége, politikai
multja s mindazon re-
ményekésaggodalmak,
melyek a tagadhatlanul
tövises uj pályára lépő
férfiunak jövö müködé-
séhez füződnek. Ez áta-
lános érdekeltségnek
kivánunk némileg meg-
felelni mi is, midőn a
külügyminiszter arcz-
képe mellett, eddigi ha-
tásának fő vonásait itt
közöljük.

Beust báró családja
nem tartozik az aristo-
kratai értelemben ugy-
nevezett régi családok
közé. Emlegetik ugyan
némely ősét már a 15.
és 16-dik századból is,
kik a papi, tanári és
tudományos pályán ki-
tüntek, de tulajdonképi
külsö rangra csak azon
Beust tett szert, ki
1771-ben halt meg s
mint dán titkos taná-
csos kevéssel azelött
bárói rangra emelke-
dett, mig ennek egyik
fivére 1775-ben biro-
dalmi grófi rangot
nyert. Jelenleg tehát
egy bárói s egy grófi
Beust-család létezik,
melyeknek egyes tagjai
a volt német szövetség
egyes országaiban több
előkelő hivatali állo-
mást foglaltak el.

Beust Frigyes a család bárói ágából
származik. Atyja (az első báró unokája)
1840-ben mint szász kir. kamarás és főtör-
vényszéki tanácsos halt meg Drezdában. Itt
született 1809. jan. 13-kán Beust Frigyes.
A szülői háznál nevekedvén, Drezdában vé-
gezte az alsóbb tanulmányokat s azután a

B Á R Ó B E U S T F R I G Y E S .

göttingai egyetemre ment, hol az államtu-
dományokat s a magasabb politikai tanokat
az akkori leghiresebb tanárok előadásaiból
hallgatta. 1829-ben a lipcsei egyetemen tette
le a jogtudori vizsgát. Visszatérvén Drez-
dába, itt már 1831-ben a külügyi miniszte-
riumban nyert alkalmazást. 1834-ben na-

gyobb utazást tett
Sveiczba, Franczia- és
Angolországba stb. —
1836-ban követségi tit-
kár lett Berlinben,
1838-ban ugyanaz Sz.-
Pétervárott. 1841-ben
Szászország ügyvivője
volt Münchenben, a hol
Jordán bajor tábornok
leányával házasságra
lépett.

Az 1848-ki forrada-
lom kitörése alkalmá-
val Londonban volt, hol
1846. óta mint szászor-
szági követ müködött.
1848. májusban ugyan-
ily minőségben Berlin-
be küldetett. 1849. febr.
24-én átvette Drezdá-
ban a külügyi minisz-
terium vezetését. — A
forradalmi mozgalom
által létrehozott 1849.
márcz. 28-i szabadelvü
német birodalmi alkot-
mányt a szász kama-
rák és a közvélemény
is élénken óhajtották,
azonban a király, álli-
tólag Beust tanácsára,
határozottan ellenzé.Az
ennek folytán kitört
népfelkelés megfékezé-
sére Beust a porosz se-
reg interventiőját vette
igénybe, miután a ki-
rály vele és a hadügy-
miniszterrel együtt Kö-
nigstein várába mene-
kült. A főváros egy idő-
re egészen kormány nél-
kül maradt s az ügyek
vezetésére ideiglenes
kormány alakult.

. /

46-ik szám.
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A fölkelés elfojtása után alakult uj mi-
niszteriumban Beust a külügyi mellett még
a cultus tárczáját is átvette. Ezután sokat
fáradozott a németországi nagy kérdés
megoldásán, de számos tervei és kisérletei
közül (Dreikönigbündniss, Vierkönigbünd-
niss stb.) egyik sem sikerült, sőt többnyire
halva született. Számos összeütközése volt
a drezdai országgyűléssel is, melyet több
izben fel kellett oszlatnia. Neki tulajdonítot-
ták Szászországban a kormány minden nemü
reactionarius irányu rendeletét, melyek által
az 1848-i év számos szabadelvü vivmánya
eltörültetett, a régi rendkülönbségek ismét
helyreállittattak, a sajtó, egyesületi ügy, a
községek autonomiája stb. szigoru rendsza
bályok alá vonattak. Belügyi müködésének
ezen iránya mellért éles bírálatok tárgya
volt külügyi politikája is, melynek fő jellem-
vonása az volt, hogy szorosan csatlakozott
Ausztria politikájához;"ily szellemü volt ke-
reskedelmi politikája is s átalában azzal vá-
doltatott, hogy az európai kormányok kö-
zött solidaritást óhajt létrehozni a szabad
elvű mozgalmak meggátlására.

Magyarországban b. Beust nevét 1860-
ban kezdték sürün emlegetni, midőn a kül-
földön tartózkodott magyar menekült gr.
Teleki Lászlót, egy drezdai látogatása alkal-
mával elfogatta és az ausztriai rendőrségnek
kiszolgáltatta. Ez akkoriban nagy feltünést
okozott tény titkos rugói és indokai mai
napig sincsenek nyilvánosságra hozva.

Azon ujabb nemzeti törekvések irányá-
ban, melyek Németországban 1859 óta, Po-
roszországra támaszkodva, oly hatalmasan
nyilatkoztak, Beust eleiritejódarabiggátlólag
járt el. De késöbb látván, hogy e mozgalom
már sokkal hatalmasabb, semhogy akár
ignorálni, akár egyszerü ellentállással ártal-
matlanná tenni lehessen: eszélyesebbnek
tartotta, buonyos fokig ezen mozgalomhoz
csatlakozni s nem sodortatni általa, hanem,
ha lehet, vezetni. A német „Nationalvérein"
férfiai mellett ő is hangosan hirdeté a német
szövetségi ügyek reformjának szükségét s
némi mértékletes népjogokról is kezdett be-
szélni; a sajtó korlátait kíterjeszté s áfa
Iában nyilvános beszédeiben, melyeket az
utóbbi években tartott, a. szabadelvü nem-
zeti eszméknek már némi jogosultságát is
elismeré.

Sőt bekövetkezett azon idö is, nrdőn b.
Beust valódi tekintélyre és némi népszerü-
ségre is emelkedett. Ez az utóbbi schleswig-
holsteini hadjárat elején volt, midőn az
e tárgyban tartott londoni konferenczián
Ausztria és Poroszország mellett elöször ju-
tott önálló szerep és képviseltetés a német
Bundnak is, és ezeu állásra b. Beust válasz-
tatott meg, hol erélyesen küzdött Schleswig-
Holst'in felosztása elleti » a népeknek ön-
sorsuk feletti szabad rendelkezési jogát vé-
delmezé. A mint tudjuk, e részbeni fáradó
zását siker nem koronázta.

A jelen évi porosz-osztrák hadjárat ki-
menetele eldöntő hatásu volt báró Beust po-
litikai pályájára nézve is. Politikájának szel-
leme már régen erős szálka volt a porosz
kormány szinében, melynek czéljait oly
gyakran tneghiusitá; de tetőpontját érte e
gyülölet Szászországnak Beust által intézett
azon magatartása után, mely Ausztria hü
szövetségesét a kitört háboruban Poroszor-
szág nyilt ellenségévé tévé. A többi tudva-
levő. A porosz sereg elfoglalta Szászorszá-
got s a győzelem t lj.-s bevégzése után a
porosz király önkénytesen diktálta a béke-
pontokat, melyeknek egyik elseje az volt,
hogy báró Beust a szász királyság állam-
szolgálatából végkép elbocsáttassék. A szász
király fájdalmas szivvel s kedvencz minisz-
teré nagy tehetségének, roppant szorgalmá-

nak és hüségének teljes elismerése mellett,
aláirta a béke ezen feltételét is.

Ekkor báró Beust állandóan Ausztriába
kebelezte magát, hol államférfiul tehetségé-
nek csakhamar a legterjedtebb hatáskör
nyilt, a midőn f. é. okt. 30-án Ausztria kül-
ügyi tárczáját átvevé s nov. 13-án egyszers-
mind a császári ház miniszterévé nevezte-
tett ki.

H á r o m é j .
i.

Fönn a csarnok zeng vigalomtól,
Búra-bajra senki sem gondol.
A néma völgynek alvó csendét
Zugó zenével szétrebbenték.

Boltíves ablakon keresztül
Ezernyi csillár lángja rezdül.
Vén csarnok ódon oszlopára
Hull a szilaj tánczolók árnya.

Határtalan a várur kedve,
Foly öreg bor bóditó nedve;
Lánya, az ország tündérazépe,
Jegygyűrűt most kapott cserébe.

Pedig a lány balkan suhant ki
S virágos kert illatos hanti
Lehulló könyjét szivták kéjjel,
Busan nézte a holdas éjjel.

Fekete fürtéit kibontván
Fehérbe borult jázmin lombján,
Mint virágok éji tündére
Hullt a virágbokor ölére.

Zajgó sziven egy kép lebbent föl,
Csak tünemény, futó ároy, melytől
Megfogott szive nem menekszik,
— Gyűrűje kis kezében fekszik.

Előtte egy patak hulláma,
Jegygyűrűjét a vizbe hányja;
A hab csattan, 6 öeszerez?en . . .
— Im elébe egy ifju lebben.

Fehér lován tajték fehérük,
Sötét szemén baljóslat rémlik.
A lányhoz lép elfojtott hanggal,
Szerelmet suttog vad rohammal.

„Mióta ott a rengetegben
Rád egy tekintetet vetettem,
Lelkemben láng, bősz rombolás dul,
A ba'zsam átok, méreg mástul.

itt élsz örök bilincsre verve?
Nem bánt őrült lelkem keserve ?
Szived lassan lesz szertetörve,
Jer, jer velem örök gyönyörre!"

A ló futása föl-földobban ,
A hold elbuvik jobban-jobban.
Lányt, ifjut elföd erdők árnya . . .
— A kastély a bolondját járja.

IL
Elrejtve rengeteg mélyére,
SzikJatetőn, szirtektől védve
Fekszik az ifju rablóvára;
Ajtó, kapu örökké zárva.

A hölgy mámortól ittasul vá,
Szerelmes ifjához b rulva,
A szenvedély üdvét susogja,
Mint a boldogság örök foglya.

,,Bár oly baljós termed zord boltja,
Ugy áthat pjkad forró csókja;
Bár férfi szolgád mind oly rémes,
Varázs hangod oly lágy, oly édes.

Oh, de ne távozz soha t> lem,
Ne hagyd, hogy ön szivem megöljem
Izgalmas búval, aggalommal;
— Ne menj, ne menj, vagy jőj azonnal!

A mindenséget kicseréltem
Szerelmedért, én mindenségem;
Ha elhagysz, ha el akarsz menni, —
Mi vagyok én? árny, halott, semmi 1"

„„Ne félj, ne félj, szelid galambom,
Te vagy minden örömöm, s gondom.
Tiéd lesz minden — minden órám,
Szerelmes szavad gyönyört szór rám.

Életünk majd más lesz egészen,
Zord váramat derültté teszem;
Az asszonynép, vigan zajongva
Költözködik mennyországomba.""

Oly rövid volt e boldog éjjel: —
Ábránd, vegyülve égi kéjjel,
Vágy, vak reménytől elragadva,
Mámor, melynek nincs gondolatja.

III.
A várnak népe — mind a hány van, —
Ádáz arczczal, zord kaczagásban,
Földalatti, titkos ösvényen,
Asszonyt s kincset rabolni mégyen.

Borzasztó az ifju hölgy álma;
Im fölriad, sikolt, vad lárma
Támad a viszhanofos teremben,
Megfagy a vér iazas erekben. -

Künn tornyosul a barna felleg,
A fák sötétlő lombja mellett
Ijedt villám száguld reszketve,
A tájékra fehér fényt vetve.

Hol az ég boltja legsötétebb,
A felhők ott vad lángban égnek,
Dübörgő dörgés bőg üvöltve,
Tán végitélet jött a földre!

Majd a villám, mint égő sátán
A száguldó zivatar hátán
Nyargal szirtre, bérezre és völgyre,
Lángot szór a szétdöntött tölgyre.

Felhő szakad, a tó lesz tenger,
Nyugpontot nem talál az ember,
Égen-földön s a lég határán: —
Eltünt a vész üvöltő szárnyán.

A hölgy őrült láztól reszketve,
Néz a háborgó természetbe;
E dult világ zűrzavarában
Egy eszme kél dultabb agyában.

Átfut sok kongó, üres termet;
Nincs egy férfi vagy bár egy gyermek !
Növekszik szörnyü ijedelme . . .
Hirtelen az udvaron terme.

Nyergeit lovát féken ragadja,
Kert ajtón át, vadul szaladva
Bevág az éj bősz viharába,
Szikrát hány a rémült ló lába.

Dagadt hullámon, égő erdőn,
Üző villámon, hulló felhőn,
Mennydörgéstől megrázott légen
Át, — rohannak már régen-régen.

A hölgynek agya egyre kábul,
Lelke az örök éjszakábul
Alig-alig villan,fel néha.
— Pedig már itt apja kastélya.

A hölgy bontott fürtökkel, halva,
A ló, a kapu elé hullva,
Megszünt a vész, kél nap világa . . .
— Könyekbe fult az apa átka.

Zilahy Imre*

Három né|> <»gy megyében.
Bácskai néprajz.

Irta n Ó W I SÁNDOR.

I.

-,Egy nép sem j<5,
Es egy sem rosz "

Régi közmondás.

Mindegyik nép jellemére hozzávetőleg
az égalj s a földterület sajátságaiból szokás
következtetni, ahol az ős idők óta birja lak-
helyét. Mennyire alapul igazságon e pár-
huzam, kitünik azon befolyásból, melyet a
kültermészet minden élő lényre gyakorol.
Az angol flegmatikus modora, az orosz
nehézkessége, az olasz vagy spanyolnak
heve: e nemzetek földtani fekvéséből s te-
gyük hozzá, életmódjából, eléggé meg van
magyarázva.

Nehány év előtt egy hires természettu-
dós plane azon tragikomikus véleményt fe-
jezé ki, hogyha a spanyol étkeiben kevesebb
borsot s a magyar, horrendum dictu! kéve
sebb paprikát használna, e két nemzet

ténetében nehány véres lappal kevesebb
volna.

Nem irjuk alá a legujabb tudomány ily
tréfában végződő állitásait, nem birván kü-
lönben sem a lelki életet, sem az akarat szabad
müködését ennyire félreismerni, habár a
légkör, az életmód, a sík vagy bérezés haza
befolyá a népek jellemképzésére bizonyos
fokig dönthetlen marad and.

Más föltételek is vannak azonban , me-
lyek nép és nép között különbséget alkotnak.

Ilyenek a nyelv s a veié járó sajátos
gondolkodásmodor a történeti mult, a csa-
ládi élet •hagyományos szokásai s a külső
typus; mindezek összevéve valamely nép
nek elváló race = f «j jelleget kölcsönöznek. S
e jelleg megváltoztatott természeti viszo-
nyok közt is meg szokott maradni. Emlé-
kezhetlen idő óta egy földterületen, egymás
közelében lakó népek fajuknak sajátságait
hiven megőrizték s az ezekhez való ragasz-
kodás eredménye épen, hogy ugyanazon
körülmények között az egyik fogy és sülyed,
a másik terjed és emelkedik.

Ha érdekes egyes emberek jellemvoná-
sait egymással összehasonlítani, sokkal ta-
nulságosabb az egész nemzetekre nézve, hol
a szembesítés mindig okulást rejt magában

Sokat irtak már rólunk hazai irók és
külföldi utazók, szokás szer nt fellángoló
honszerelemmel vagy szellemdús fölületes-
séggel, lyrikus és pikant hangon — nem
ritkán a hüség rovására Nem lehet törek-
vésem e nehány sorban, sem ezekkel szel-
lemben versenyezni, sem azokat felülmúlni
hazaszeretetben.

A jelen rajz müvészi része kifogás alá
jöhet, de a vonások hűségét senki sem fogja
tagadni. Hisz nem regényes eszményítésben,
harmn-tárgyhü leírásokban olvassuk a min-
dennapi élet eseményeit legszivesebben, va-
lamint önmagunkat is, ha máskülönben elké-
nyeztetve nem vagyunk, örömest látjuk
tükörben vagy — photographiában. Mind-
két mód távol esik a müvészettől, de mind-
kettő legméltóbb a valósághoz.

Mi e leírás czélja? irányzatot értve, való-
ban — semmi. E rajz czélja: a rajz maga —
sine ira et studio. Minden mellékgondolatot,
mely e leírás czéljául fölhozható lenne,
eleve vissza kell utasítanom.

Óhajtanám egyszerüen leirni Bácsmegye
népeit, fény- és árnyoldalaikkal — ugy a
mint vannak. Mennyire illenek a mondan-
dók más vidéken ugyane népekre, nem ke-
resem. E megye szerencsés természeti hely-
zeténél fogva lak óit egyenlően részesítvén
áldásaiban, a fenálló különbségek itt szembe-
ötlőbb alakot öltenek.

Bácskát három nemzetiség lakja, a ma-
gyar, német és a szláv, s ez utóbbi: szerb,
bunyevácz, sokacz, rusznyák, tót mellék-
fajokkal.

Legyünk udvariasak s legyen a szerbé
az elsőség.

II.
Mint minden harczias nép, ugy a szerb

is őseinek hőstetteire szeret visszatekinteni
s elmerengve a mult dicsőségén, festi magá-
nak a jövendő álmait. A szerb nemzeti lét-
nek fénycsillaga Rigómező síkjain hunyt
el, s azóta e nép, mint az oldott kéve, egy-
séges állami élet nélkül, zülledt szét min-
denfelé, sok szenvedésteli század óta várva
sorsának jobbra fordultát.

Azt mondják, a mely nemzet büszke
múltjára s életerejének érzetében van, annak
csillaga később-korább, de ismét tündökölni
fog. S ezen életerő nem mindig annak szá-
mától, hanem legtöbb esetben a nemzeti
büszkeség, a nemes dacz, erkölcsi szívósság
8 a szabadsági vágy kisebb-nagyobb fokától
van föltételezve.

A mely nemzet magáról öntudattal nem
bir, nagygyá soha sem lehet az.

Ezen öntudat a szerb népnél nem hi-
ányzik.

Sokszor mondják a magyarról, hogy a
birodalom többi népeihez viszonyítva kevés
s számához képest mégis nyughatatlan és
követelő. Mi viszout a szerbek követeléseit
sokaljuk, tekintve csekély számukat ha-
zánkban. Bármint legyen is a dolog: a mi a
magyar a birodalomban, az a szerb Magyar-
országban : a politikai kovász s a nemzeti-
ségi igények kielégitésére nézve a legszigo-
rubb ellenörizet.

Számánál fogva legkevésbbé sem volna
jogositva, e megye területét, hol az összes
lakosságnak csak egy töredékét képezi, po-
litikai kivánataiba belefoglalni, de ilyesmi
soha sem szokott tekintetbe jönni oly nép-
nél, melynek megvannak a maga vezéresz-
méi, a mik után indul.

Politikai nagykorúságra nézve hazánk-
ban a magyarhoz a szerb áll legközelebb.
Szabadelvü demokratikus nemzet, a szó igazi
értelmében; aristokratiája nincsen s azért
neki s minden délszláv népnek oly jövőt jó-
solhatunk, a minővel birnak Észak-Amerika
szabad népei.

E népnek erkölcsei nincsenek, de nem-
zeti erényei nagyok: méltók a követésre.

Ha tekintem a páratlan összetartást, me-
lyet mindenkor kifejt, hol nemzeti ügye fo-
rog kérdésb n, a pártolást fejlődő irodalma
és színészete érdekében s a soha sem csüg-
gedő bizalmat jövendő jobb sorsa iránt,
ugy önként meghajlok e nép elött.

Igaz, hogy a szerb köznép reményeit a
jövőre nézve kommunisztikus és kalandos
természetüeknek lehetne nevezni. Elég al-
kalom volt mára szerb paraszt gondolkodás-
modorát megismerni, ki ha átalakító esemé-
mények reményében van, mindig a szomszéd-
ban izzadó német vagy bunyevácz gazdasá-
gát szokta magának Kiszemelni — pénz és
fáradság nélkül. Ugy hiszi, hogy egy szép
reggelen nemcsak a politikai felsőbbség,
hanem a birtok is mind övé leend. Hogy ily
nézettel bir a boldog j >vőröl, melyben kép-
zelete szerint az orosz fog szerepelni messi
áskint, nyilvánvaló, de természetes.

E dolog nélkül való meggazdagodási
vágy e népnek a munka iránti ellenszenvé
vei lélektani atyanyagban áll.

A szerb sokkal kényelmesebb, hogysem
szorgalmas földmives vagy iparos lehetne.
Nyáron, legnagyobb dologidőben szerb fa
luban gyakran látni erőteljes férfiakat a ház
elött ülve egy csoportban pipázni és „be-
szélgetni", mig a legközelebbi német hely-
seiben tán egy lelket sem lehetne találnia/ut-
czán vesztegelve. Valahányszor ily veszteg
csoportot láttam, mindig vgy barátságtalan
gondolat szállt meg: vajjon miről is beszél-
gethetnek ilyenkor?

A szerb inkább nélkülöz, mint dolgozik
s inkább lop mint koldul s e jellemvonása
közös a magyarral. Van ebben valami büszke,
valami költői, de ilyen poézissal ma már meg
nem élhetünk.

Egyben a szerb kitünő, értem a kereske
dési szellemet. Hanyag földmives, gyarló
mesterember, de jeles kereskedő. Közmon-
dás szerint egy szerbből két zsidót csinál-
hatsz. Hol szerb kereskedők vannak, zsidó
nem sürün üti föl sátorát, A szerb mint ke-
reskedő számitó, pontos s takarékos, a fu-
karságig.

Családi élete patriarchális. A földmives
nős fiaival egyházban lakik, külön gazdasá-
got nem biz rájok, mi a különben is csekély
szorgalmat és gyarapítási ösztönt még in-
kább csökkenti. Olykor 2—3 család lakik
egy házban, közösen élve a családfő birtoká-

ból. A fiatalabbak a birkát őrzik, mely a
szerb gazdaságában nélkülözhetlen jöve-
delmi forrás.

Háza kicsiny, igénytelen. Egyszerü dísz-
telen szoba, mely rideg benyomást tesz az
idegenre. Nyoszolyául és nappali ülőhelyül
egyformán szolgál négy földbe ásott czövek,
rajta nehány gyalulatlan deszka, egy pár
támla nélküli falócza, festetlen asztal, szö-
vőszék s a falakon keleti izlésü üvegképek,
képezik a szoba stereotyp bútorzatát. Padola-
tig érő dunnás ágyat itt ritkán találunk, az
ágynemű a szoba sarkába van helyezve,
honnan mindegyik a magáét estende elő-
hozza.

Künn az udvaron, földbirtok szerint,
egy vagy két, szánra helyezett nádí'edelü
hambár, mely a tüz esélyeit leszámítva, a
cseréptetős padlásnál s a dohos veremnél
mindenesetre egészségesebb gabnatár. Hátra-
felé a szérű, hol a szalmakazal és kúpba
rakott kukoriczaszár zárja el a kilátást a
hátsó szomszéd udvarától.

Fölismerhető a szerb háza arról, hogy
nincs kiépítve az utczára s az utczavonalt
sajátképen a kerítés képezi. A ház eleje
gyakran szőlővenyigével van beültetve.

Földmüvelési és házi eszközei tökéletle-
nek, jobbára maga késziti. Lova kicsiny, de
jó futó; meg szokta érezni urának jó vagy
rosz kedvét s a saraglyán ülö kocsisnak egy
ökölfenyegetése vagy ismételt lábhegynó-
gatása elégséges, hogy rögtön futásnak ira-
modjék. A hetivásárról, lakodalomról haza
hajtó szerb mindig jó genre-kép s a mellette
elkoezogó német nem is mulasztja el, hogy
magában kissé meg ne mosolyogja. Külön-
ben a szerb jó fuvaros is; lovait nem imádja
mint a német, azonfölül emberségtudó s ez
kocsisnál mond valamit.

Megszokott eledelei a szerbnek: sajt,
turó, bab, tojás, hagyma; kedvencz itala,
mint minden szláv népnek, a pálinka.

A szerb nép nagy mértékben vendégsze-
rető, némely ünnepein vendégét a legszíve-
sebb fogadtatásban részesiti. Nagy elöszere-
tettel bir a költészet iránt, dalainak száma
igen nagy, miknek dallama monoton s job-
bára búsongó, mint tartalmuk is A szerb
zene még bölcsejében fekszik. Kedvencz
hangszerök a tambura s a duda, ideges vagy
zeaeérzékkel biró fülnek e zengés nélküli
ezinezogás s egyhangu dörmögés, mekegés,
valóban kétségbeejtő. A szerb nép szeret
olvasni, mohón kap azon történeteken, me-
lyek multjának meghatóbb katasztropháiról
szólanak.

Testalkatára nézve a szerb kifejlett haj-
lékony termetü. A férfiak öltözete czifrára
varrt szűrnadrág, bárány bőr ködmön, vállba
vetett vitézkötéssel; városban csizmába hu-
zott posztó nadrágot s kabátformára készült
dolmányt viselnek — zsinór nélkül. A ba-
juszai összenő vesztett barkóról s a kézben
elmaradhatlan bunkósbotról hamar ráis-
merni a szerbre egyéb fajrokonai között.

Minden Bácskában lakó szláv typus
közt a szerb nő legszebb. Karcsu termet,
rendes vonások, kiválóan szép szemek. Meny-
nyire szenvednek e természeti előnyök egy
rosz szokás befolyása alatt, elsö tekintetre
föltűnik. Legyen a szerb leány bármily
szép: a kendözés reá nézve nélkülözhetlen
szépítő szer. Nem vonzó látvány egy csoport
parasztleány — vasárnapi arczczal, melyre
a fehérítő , pirositó izetlen vastagsággal
van felmázolva Táncz után, ha a fatális iz-
zadság magával vitte a festéket, kéznél van
tükör és kendősark, a kelletlen hiányt coram
populo helyreigazítani. B szokás következ-
ménye, hogy a szerb nő hamar öregszik,
harminczas éveiben fájós szemü, ránczos ar-
ezu vén asszony.

I
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A szerb nő a férfinál szor-
galmasabb, kedveli a tiszta
ságot öltözetben és háztar-
tásban. Egy állandó foglal-
kozása van, melyet nemzeti-
nek szeretnék nevelni — a fo-
nás. Télen, nyáron, háza előtt,
mezőn, gabnás szekér tetejé-
ben a szerb nőt fonva találod.
Maga szövi átlátszó, keskeny
csíkoktól átharántolt vászon-
neműjét. A belőle készitett
törülközőt ajándékkép oszto-
gatja temetések s lakodalmak
alkalmával.

A szerb női viselet izlés-
teljes — utánzása a városi
nőidivatnak. E viselet külön-
ben a köznépnél régóta már
fényűzéssé fajult. Falun, pusz-
tán széltében franczia ruhát,
krinolint hordanak s a tarka,
élénk színekben, kisasszony-
módra öltözött pórleány ki-
rivó ellentétet képez a mel-
lette menő legény nyers börü
öltözetével.

„Nök alkotják az erköl-
csöket." Mily végzetes lehet
ez igazság lábbal tapodása
egy népre nézve, láthatjuk
azt a szerbnél. E nép erkölcsi-
leg halott, tulzás nélkül az,
mit demoralizáltnak neve-
zünk. Hol rejlik e mulasztás?
kin állna e tekintetben men-
tőként föllépni? Iskola és
egyház sokat tehetnek. —
A szerb köznépnek majdnem
egyetlen erkölcsi s politikai
vezére: papjai. A mint nem
tudnak letenni bizonyos ha-
gyományos külsőségekről,

ugy nem állanak átalában a
miveltség azon fokán, melyet - Uzsicza vára Szerbiában.
tőlük alkotmányos szellemü
egyházuk, a szabad szellemü nemzet; a kor tizedről évtizedre apadóban van. Oka enrek
igényei követelnek. a német letelepedés, mely minden más nem-

ezek eddig érintetlenül, az a
bennök veszélyeztetett sze-
mély- és vagyonbiztonságban
leli magyarázatát. Megtörtént
esetek, hogy a jövevénynek
keresztbe rakott gaboná-
ját felgyujtották, kenderföld-
jeit fáradalmas buzgósággal
lek aszalták, ily módon vél-
vén a mindinkább terjedő
telepedési vágynak kedvét
szegni. Egyedül az ellenállás
ily módja képes e helységek
szerb jellegét bizopyos ideig
megóvni. Két emberkor elég-
séges, hogy egy szerb falu
nagy részben vagy egészen
németté legyen, a mint ezt
Bácskában azon községek
hosszu sora bizonyitja,melyek
e változáson keresztülmentek.

Mi fogja a szerb népnek
maradását Bácskában biztosi-
tani? Gondolkozzanak komo-
lyan e fölött azok, kikuek e
nép sorsa szivökön fekszik.
Két dolog bizonyára üdvös
szolgálatot tehet neki, e két
dolog: erkölcs és szorgalom.

(Folyt k6T.)

Szerbiai képek
Uzsicza vidéke.

A szerb nép ép oly büszkén
emliti Uzeicza csodálatosan szép,
vadregényes vidékét, mint Ná-
poly igéző tájékát az olasz. A
magas sziklanegyek közé épült
nevezetes város mindea idegen
utazónak is méltán leköti figyel-
mét. A törökök szintén nagy elő-
szeretettel viseltetnek e város
iránt és a vad sziklatömegek kö-
zötti fekvésénél fogva szeretik a
városok ar.yjával, az ő ezentMek-
kájokkal összehasonlítani, mely

szintén komor magaslatok közé szoritott szűk
völgyben fekszik.

Hajdani török törvényszék Uzsiczában (Szerbiában).

Számra nézve a szerb Bácsinegye lakos- z^tiséget maga merői kiszorít, Tiszta szerb Szerbország e nevezetes helyének fekvéséről
ságának < gy ötödét képezi; ezen arány év- helység egy kettő van még; miért maradtak némi fogalmat nyujt mellékelt képünk. A vár és
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város vad sziklatömegek és sötét hegyek közé
ékelt mélyedésben fekszik. A balról feltolakodó
sziklatömbön állanak a tornyokkal ellátott vár-
falak A jobb oldalon emelkedő szikla tetején egy
tornyot látunk, s a szikla gerinczén lefelé vonuló
kőfal egy mélyebben álló másik toronyhoz kap-
csolódik. Lent a Djettina-hegyi patak gyors hul-
lámai zugnak.

Uzsicza fő összeköttetési pontot képez Szerbia
és Bosznia között s különösen Szerajewo várossal
áll szoros közlekedésben, minélfogva sok szerb
kereskedő s nehány német iparos is lakik itt. La-
kosainak száma azelőtt 6000-re ment, de most,
miután a törökök kivonulásával a török város-
rész elhagyottan áll, 4000 lakosnál többet nem
számlál.

A szerb függetlenségi harcz idejében Uzsi-
cza is szerepelt, s a várat sokáig hiában ostro-
molták a Szerbák. Da a hosszu ostromot a már
éhséggel gyötört török várörség ki nem állhatta,
8 miután a tűz is pusztitott a vár lakrészeiben,
végre megadta magát.

Második képünk egy szertartást ábrázol,
mely még a korlátlan török uralom idejében diva-
tozott a szerb városokban, a napjainkban már
elenyészett.

Midőn ugyanis a törököknek, a régibb tör-
vények alapján, még szabad volt a szerb vá-
rosok bármelyikében lakni, az ő jogügyeik,
törvénykezésük elintézésére minden városban
egy viusszeli-
met (birót) tar .:-^s^^J ^*
tottak, ki azon- t ^ s y ^ g g s
ban a szerbek ^~==~ ~Z=f==sL^_

jogügyeibe _ ^
nem avatkoz- -
hatott.

Midőn 1817-
ben a drinápo-
lyi békekötés
folytán a törö-
kök az egyes
ezerb városok-
ból kiköltöztek
(ezóta a török
szultán csak

nehány erős-
ségben tarthat
Bétni őrséget),
ezen musszeli-
mek hivatala is
megszünt.

Képünk azon
jelenetet ábra
zolja, midőn
egy ily török
biró Uzsicza

nyilvános te-
rén egy rab fö-
lött , szokott
ázsiai kénye-
lemmel, igaz-

ságszolgálta-
tási tisztjét gya
korolta,

A dédai ref. templom.
(Beregmegy ében).

A Galicziával határos Beregmegye, Munkács-
tól kezdve le dél és nyugat felé, merő síkság,
mely a Tiszántúlra is átterjedvén, egéaz a Dunáig
nyulik le. A megye déli szélén, aSzatmármegyé-
vel összeérő határnál, Vásáros-Namény közelében
kezdődik a homokos vidék, maly küszöbét képezi
a nagykiterjedésü, termékeny Nyírnek.

A Namény és Beregszász közötti téraégen,
nem messze ez utóbbi várostól, fekszikDeáa nevü
helység, melynek szorgalmas, tiszta magyar ajku,
magyar jellemű és beesületességü lakosai kőzül
600 a ref., 160 a gör. e. és 30 a római katholikus.
A múltévben összesített helység határa a legjobb
minőségü; megterem minden gabona nemet bő-
ven, s szőlőhegye jó, kellemes, szivvidámitó italt
nyujt. Határában timsógyár is létezik, mely egy-
kor a szerencsétlen báró Perényi Zsigmond birto-
kához tartozóit.

A reformátusok anyatemplomát a mellékelt
lu'pen mutatjuk be, mely méltó is erre, mert az e
környéken levő több hozzá hasonló régi templom
egyik kiváló példányát képviseli.

E kőből és téglából épitett templom egy,
fekirányos famennyezettel ellátott hajoló ál!, mely-
nek keleti oldalához a hajónál jóval alacsonyabb
szentély s a nyugatiéhoz a torony csailakozik. A

szentély keleti bezárásával hajdan a templom
egyetlen oltárát vette körül s e zárás a nyolcz-
szög három oldalából áll, mely sarkain kifelé
szökő tárnokkal van erősitve. Ezen, az ugyneve-
zett magyar falusi csucs ives templomok alakjára
épitett régi egyházban, mely a XV. század szü-
lötte, csak a szentélyzárás délkeleti és keleti, va-
lamint a hajó déli oldalán vannak keskeny (alig
jó arasznyi széles) ablaknyilások. A szentélyt a
hajótól diadalív választja el, mely egyszerü, erős
heveder-ivet képez.

A hajó nyugati homlokzatának közepén áll a
téglából épitett, 9° magas torony, mely négyszög-
alakban emelkedik ea csonka tetején sátorfedéít
visel. E torony ujabbkorú épitmény s az alatta
két oldalról nyiló bejáratnál szembetűnik a régi
templom egykori egyszerü homlokzata alján a di-
szes főajtó.

E templomot egykor a római katholikusok
épitették, később a reformatió kezdetén a luthe-
ránusok s ezektől a kálvinisták birtokába ment
át, kik azt maiglan is használják, kiküszöbölvén
abból mindazt, a mi az eredeti birtokosokra em-
lékeztetne: most az egykori oltár helyén áll az
asztal; a szentélyben szék, a régi falképek be-
meszeltettek, ugy hogy ottlétemkor a vakolatot
itt-ott a magas falakról levakarván, a mészréteg
alatt falfestvényekre akadtam, különösen a hajó
északi és nyugati oldalain. A ledöntött sekres-
tyének is csak kívülről látszik némi nyoma.

Nagy-Sz5Uősig Ugocsamegyében. Innen keleti
és déli ágra oszlott. Az előbbi érintette Márama-
ros öt korona-városát: Husztot, Visket, Técsői,
Hosszumezőt és Szigetet, innen kanyarodott
Nagy-Bányára; az ut déli ága Királyházán, Fe-
keteardón, Nevetlenfalun, Aklin, Halmin, Egrin
és Batizon keresztül érte el Szatmár-Németit, s
innen elébb észak, utóbb kelet felé fordulván,
Sárköz-Újlakon, Sárközön, Aranyosmegyesen,
Apán, Szinyér-Várallyán ésMisztétfalun át egye-
sült a második csomóponton Nagy-Bányán a ke-
leti úttal, hogy mindketteje együtt Erdélybe kel-
hessen á t . . . Innen erednek e vidéken a közép-
kor annyi templomai. Lehoczky Tivadar.

Dédai ref. templom (Beregmegyében). — Myskovszky V. rajza

A dédai tiszteletes szives volt nekem három
régi templomi edényt mutatni, mik 1620., 1634.
és 1667. évekből származnak. A toronyban levő
egyik harangon e felirást olvasám: „Ez harangot
csináltatta nem. Fúló János uram dédavai ecval
ediütt Isten dicsőségére. Joannes Schmox Craco-
viensis me fudit. A. D. 1678. A másik harangot
1810-ben öntette a dédai ref. eklézsia.

(Nevezetes a dédai határ nyugati sikján egy
hajdani, Kirva nevü földvárnak nyoma, mely tizen-
három öl terjű s hármas sánczczal körülvett dom-
bon állt, s melyhez észak és dél felől a körötte
elterjedt posványon át 3-400 lépésnyi hosszu
palló vezetett, melynek a földbe vert czölöpjei
maiglan is hosszu sorban meglátszanak. A vár-
helyen nagymennyiségü ujabbkorú téglák és kö-
vek hevernek).

A mint jeles régiségbuvárunk, Henszlmann
Imre egyik értekezésében előadja, a középkor
azon kereskedelmi utat ismerte és használta, mely
Magyarországon keresztülvezetve, összekoté Eu-
rópa északi tartományait a Kelettel. Ezen ut
majdnem egyirányú a tervezett cderbergi-kassai
vasútvonallal. Ezen régi ut a Szepességi , Abauj,
Zemplén, Ung, Bereg, és Szatmár megyéken kelt
át Erdélyországba. Az ut, melyen ez tortént,
a kárpiti közép bérez tövén kelet felé Munkácsig
haladott, honnan épszög alatt egyenesen dél felé
sietett Beregnek és Beregszásznak, ei innen lisza-
Ujlakig kanyarodva, ismét kelet fele haladott

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Őíödik közlés.

(A forradalom után 1850—53.)
(Folytatás.)

Egyházi lapok:
„Religio, egyházi és irodalmi lap." Danielik

János egri kanonok, ki 1849. júl l-jén a lap tulaj-
donosa lőn, szerkesztősége s kiadása mellett a
Religio némi fennakadás után 1850. újévkor ujra
megindult. Mint segédszerkesztő Ráth József
működött e lapnál. A lap tartalmát illetőleg — a
szerkesztő szavaiként — mint központi organum

hasábjain majd
minden honi

egyházi irodal-
mi capacitások
találkoztak; itt
az egyházi vagy
az egyházat és
theologiai bár-
mily szempont-
ból érdeklő vi-

lágirodalmi
termékek be-
c.ük szerint be-
mutatta tak; a
bel- és külföldi
egyházi élet

minden tüne-
ményei vissza-
tükröztettek.—
Egyes rovatai
voltak: érteke-
zések, levelezé-
sek, egyházi tu-
dósitások, poli-
tikai szemle (ez
később kima-
radt) , iroda-
lom, vegyesek.
Az egyházi élet

mozzanatait
mind a multra,
mind a jelenre
nézve, éber fi-
gyelemmel ki-
séré,s ha tekin-
tetbe veszszük

határozottan kijelölt szempontját, mondhatjuk,
hogy (kivált könyvek ismertetésében) elég elfo-
gulatlanul. Hasábjain több egyetemi hittudomány-
kari tanár munkái, a szerkesztő becses i: odaírni
czikkei és Haas Károly érdekes történelmi ismer-
tetései jelentek meg.

Közremüködtek e lapnál: Benőfi Soma. Csa-
jághi Sándor, Feigel Pál, Grúsz Sándor, Györ-
gyéni, Kádas Rudolf, Klezsó, Koller János, Ko-
vács József, Kovách M. Antal, Kovács Pál, Köve*
János, Kronperger, Kubriczky András, Márki
József, Paulovics Lázár, Szabóky Adolf, Szilassy
János, Tölhi, Vezerle Gáspár és Zerich Tivadar.

Megjelent hetenkint háromszor kedden, csü-
törtökön és vasárnap egy-egy iven két hasábos
nagy 4-rétben; nyomatott Pesten Lukács Lász-
lónál 1850. I. 1 — 76 sz. 632 lap, IL 1-78 szám
632 1., 1851. I. 1—74 sz. 622 lap (1851. jún. vé-
gén kormányilag betiltatván, 1852 végeig nem
jelent meg), 1853 ban kiadta s nyomtatta Emich
Gusztáv I. 1 — 76 sz. 608 lap. II . 1—75 sz. 604
lap; előfizetési dija félévre helyben 5 ft. postán 6
ft. p. p. 1850. októberben szétküldetett a pesti
postán 850 példány.

„KatholikusNéplap "Megindult 1848. július-
sal; kiadta a jó és ölcsó könyvkiadótársulat Pesten.
Szerkesztették: 1850. I. félévben Majer István, a.
2-dik félév első kilencz számát Szabó Imre, a 10-ik
számtól - 5 5 ig és 1851-től — 53 ig Blümelhuber
Ferencz, papnöveldéi tanulmányi igazgató.
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A többek közt közremüködtek e lapnál :
Beély Fidél, Benőfi Soma, Berecz Imre, Bodroghy
J., Daniss, Éder Ferencz, Fábián Ambrus, Fekete
János, Fekete Mátyás, Fellner Antal, Fogarassy
Mihály,Fojtényi, FrecskaAlajOs", GarayAlaj., Hu
szár Kár., Jaczkó Károly, Jáky Ferencz, Kazmérfi
Antal, Klezsó. Knauz Nándor, Lakatos Pál, Mar-
kus Henrik, Nyulassy Antal, Scharnbek János,
Sujánszky Antal, Szalay Antal és Vezerle
Gáspár.

Megjelent minden vasárnap egy iv két hasá-
bos 4-rétben; nyomatott Em:ch és Eisenfelsnél,
1853. márcz. 23-tól Lukács Lászlónál, 1850. 1 —
52 sz. 3L6 1., 1851. 1 — 52 sz, 416 1., 1852. 1-52
sz. 420 1., 1853. 1 — 52 sz. 416 lap; előfizetési dija
félévre helyben 1 ft., postán 1 ft. 20 kr. volt p. p.
1850. októberben szétküldetett a pesti postán egy-
egy számából 2300 példány.

Sziklapok, melyek rendesen jelentek meg,
következők voltak:

„Gazdasági Lapok." 1849 elejével Korizmics
László mint kiadótulajdonos és szerkesztő inditá
meg, kinek folytatólagos vezérlete mellett 1851
óta Morócz István szerkeszté. Feladatukat: a me-
zőgazdasági érdekeket képviselni, fejleszteni, s
egyetemes közgazdasági viszonyaink taglalatára
közlönyként szolgálni, — dicséretesen betölték.
A Gazdasági Lapoknak nem volt ugyan ekkor
azon politikai jelentőségük, melylyel egykor a
„Magyar Gazda" bírt; de annyit elmondhatunk,
hogy a gazdasági ügyeket derekasan képviselek,
tudósítván a közönséget minden ujabb fölfedezés,
találmány s gazdászati eljárásról és ezek haszna-
vehetőségéről, értekezvén a gazdasági teendőkről
hazánkban, s ismertetvén a gazdasági szakba vágó
munkákat.

Megjelent hetenkint egyszer másfél nagy
4-rétü iven, néha fametszetekkel ellátva; nyom-
tatta Lukács László. 1853 ban csinosabb alakban,
nagyobb papiroson, kettő h lyett három hasábot
adtak; elöfizetési dija félévre 5 ft. volt pp. — A
gazdaközönség által tudományos és gyakorlati
beesők miatt méltányos párt fogásban részesültek,
az előfizetek szúrna 1849 ben 370, 1850: 430,
1851: 624, 1852: 778 és 1853 ban 862 volt.

,,Hetilap. Gazdászati, műipari és kereske-
delmi folyóirat." Megindult 1852. oktober 2-Jsán
Tilsch János könyvárus kiadásában ; Berde Áron
tanár szerkesztette, a kolozsvári keresk, s ipar-
kamra befolyása mellett. A kiadott programmhoz
hiven tárgyaltattak az anyagi érdekeinkkel szoros
kapcsolatban levő napi kérdések, s a mellett nép-
szerűén, ugy hogy bármely néposztiily haszonnal
olvashatta. Egyik érdeme az, hogy több irónkat
sikerült megszólalásra birni, kik évek óta hall- ;
gattak. 1853. márczius 5 tői kezdve engedély
folytán szélesebb kort nyert, s a kereskedelmi,
műipari és gazdászati csikkeken kivül történeti
és szépirodalmiakat is hozott s tárczája az erdé-
lyi társasélet és művészet mozgalmait élénk figye-
lemmel kiséré. Ekkor változatosság, tartalom és
érdekességben nagy előmenetelt tett, oly lappá
alakult, melyet nemcsak férfiak, de nők is lapoz-
hattak. Ezen folyamatban számtalan köz- és ma-
gán gazdászati czikkei találkozunk, a melye! en
nemcsak terjedelmes szakismeretség, hanem ki-
tisztult hazafi-érzelem is tükrözik. A szépirodalmi
rovat kezelésénél mint főmunkatársak tevékeny
részt vettek Köváry László és Dózsa Dániel.

Ezen szép igyekezet daczára s jóllehet e lap-
nak már kezdetben 300 előfizetője volt, Erdélynek
ekkoriban egyetlen magyar lapja csak tengődött.

Megjelent hetenkint egyszer szombaton, más-
fél iven 4-rétben. 1853. júniussal alakját a politi-
kai lapok formájára magas ivre változtatá s he-
tenkint kétszer jelent meg egy- egy közép nagy-
ságu folio iven szerdán és szombaton. Ekkor
czimet is változtatott „Hetilap az iparvilág, tu-
domány, müvészet és szépirodalom köréből." I.
év 1852. okt. — decz. 1. —13. sz. 154 lap. 1853.
jan.—jún. 1.—31. sz. 346 lap. 1853. júl.—decz.
32.-84. sz. 1212 lap. Nyomatott a r. kath. lyc.
könyvnyomó intézete betűivel Kolozsvárott, félévi
ára helyben 4 fr., vidéken 4 ft. 40 kr. volt pp.

„Ifjuság Lapja." Gönczy Pál szerkesztő és
Müller Emil kiadó inditák meg 1853. november
l-jén Pesten. Alap czélja volt, mindkét nemen levő
ifjuságnak hasznos időtöltést szerezni, egyszers-
mind komolyabb olvasmányokhoz fokozatosan s
észrevétlenül vezérelni, 8 ennélfogva közölt:
1) Adatokat és ismertetéseket a tudományok kö-
réhői, nevezetesen a természettudományok ked-
veltetőbb részletei által. 2) Helyiratokat és uta-
zási képeket. 3) A történelem s életiráeok köré-
ből választott egyes képek és részletezett esemé-

nyeket, melyeknek tárgyai és szinezetei a gyenge
ifjuságot érdeklik. 4) Fiatalkori jelkmképeket, az
erények vonzó és hibák ijesztő rajzait. 5) Beszé-
lyeket és 6) Költeményeket, mindig a legszigo-
rubb tekintettel az erkölcsiségre és a növendék
ifjuság kedélyére. 7) Utasitásokat mulattató kéz-
mivekre, milyenek a vastag papirból készitett
munkák, könnyed esztergályozás, virágok ápclása
kertben és ablakban, fanemesités, ártatlan termé-
szeti és vegytani mutatványok. 8) Példákban elő-
terjesztett atyai és anyai intések. 9) Kezet ügye-
sitő, szemet és észt gyakorló játékok leirását 10)
Rejtvényeket az élet és tudomány köréből. Mü-
meilékleteket hol játékezerül, hol leirások világo-
sitásaul, s majd végre az izlés nemesítéséül.

A derék szerkesztőn kivül többek közt Bras-
sai és Lukács szakavatott müveikkel tüntek ki.

Megjelent hetenkint egyszer két iven kis
8-rétü csinos kiállításban; nyomtatta Müller Emil;
félévi ára helyben 4 fr. 30 kr., postán 5 ft. volt pp.

„Dt breczen-N.-Váradi Értesítő," 1842 ben
alapitva mint kereskedelmi hireket terjesztő lap
Balla Károly szerkesztése alatt egyszer hetenkint
2 hasábos 4-rét féli ven, megszakasztás nélkül
megjelent;nyomatott a város könyvnyomdájában;
félévi ára helyben 3 ft. 20 kr., vidéken 5 ft. volt pp.

„Borsodi Értesítő." Miskolczon Balajthy
József szerkesztése alatt, 1852. újévtől kezdve
mint heti folyóirat jelent meg, mely leginkább
Borsod s a vele határos megyék kereskedelmi
érdekeit képviselé. Nem sokáig állhatott fsnn,
mert az akkori lapok nem tesznek felőle emlitést.

„Aradi Hirdetmények" czimü hetilap jelent
meg Schwester Ferencz kiadása, szerkesztése s
nyomtatása alatt, három hasábos 4-rét fél iven
1852. júliustól; félévi ára helyben 1 ft, 26 kr.,
postán küldve 2 ft. volt pp.

| füzetek meglevő példányai is Pesten a köny?árus
boltokban összeszedettek s elkoboztattak. Ekkor
Szilágyi Sándor vállalatának uj nevet adott s azt
„Magyar irók füzetei" czim alatt julius és aug.
hónapokban folytatta, azonban három füzetnél
több nem jelenhetett meg, mert a 4 dik füzet el-
koboztatván, a vállalat végkép betiltatott. — A
fennt emlitetteken kivül irtak bele: Anda, Kovács
Ágoston, Kőváry, Lauka és Pum János. Ezen
gyűjteményből nőtte ki magát a „l'esti Ró'pivek"
hetilap (lásd fentebb).

Megjelentek a,,Magyar Emléklapok" i't ivee,
időhöz nem kötött füzetekben nagy 8 rétben I.
folyam 1—6 füzete 484 lap; nyomtatta Landerer
és Heckenast; hat füzet előfizetési ára helyben
3 ft., postán 3 ft., 36 kr. volt p. p. A II. folyam
első füzete 80 lap. — Nem ily diszes kiállít ássál
jelent meg Kozma Vazul nyomdájában ,,A Ma-
gyar irók füzetei." —,,Magyar irók Albuma" kü-
lön czimmel is megjelent később s 2 ftért árui-
tatott 1 — 3. füzet 240 lap. (folyt kovetk.)

Siinnyei József.
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Időszaki folyóiratok:
„Magyar Emléklapok," történeti és szépiro-

dalmi közlöny az utolsó forrada'om korából; je-
lesb íróink közremunkálásával szerkeszté Szilágyi
Sándor, kiadta Landerer és Heckenast 1850. márcz.
8-tól—júl. 9 ig.

A szerkesztő igy szól előszavában az olva-
sóhoz: „És nekünk, kik itt vagyunk, azon
magasztos tartozás jutott, feledtetni e hazával a

| közelmultak miatti veszteséget, ujra folépitni azt,
í mit irodalmunk terén a báboruk vihara lerombolt,

— és ismét ápoló őrei lenni nemzeti létünk egyet-
len palládiumának — édes hazai nyelvünknek. E
hivatásnak nyitnak tért jelen füzetek a költészet
és szépirodalom körében; — és ha öszpontoeitóiul
szolgálhatnak azon szellemsugároknak, melyek
ereje egy szebb jövő homályát eloszlatni képes:
maradandó becset vivandottak ki. E füzetek egyik
czélja, összefűző kapcsul szolgálni a közel mult
napok gyászemléke és derült jövőnk reménye
közt . . . . "

Szilágyi Sándor volt tehát a bátrabb kezdők
egyike, ki a forradalom után kilépett az irodalom
elhagyatott küzdfövényére, s legnagyobb érdame
az, hogy az általa meginditott „Emléklapokban"
sikerült neki jobb tehetségü íróinkat felbátoritani,
egyesiteni, s oly vállalatot létrehozni, mely iro-
dalmunk bármely virágzó korszakának folyóira

I taival kíállhatta a versenyt. E folyóirat nem C3U-
' pán azért volt érdekes; mert majdnem kizárólag

a forradalomból meritett tárgyakat hozott, de
azért is, mert a benne megjelent dolgozatoknak

i nagyobb része valódi belbecscsel birt, szóval azon
időkben sok szivnek és elmének volt vigasza az

| „Emléklapok" olvasása. Hiányzott azonban e vál-
i lalatban bizonyos öszpontositő szellem, egység,
öszhangzás, mi az egésznek érdekes szint és ma-
radandó becset adhatott volna. A szerkesztő szük
kört szabott a dolgozatoknak, forradalmi tár-
gyakra szorítkozván. E téren kitünt Sajó (Jókai)
érdekes rajzaival; kívüle közremüködtek: A . . . .
(Arany), Berecz K., Bátor M., Bernát G., Cs. A.
(Csengery Antal), Csomaközi (Keled), Dózsa D.,
Felsőbányai, Gyulai P., Ilma, Imrefi (Vahot Im-
re), Karádfy, Kelemér, Kopasz László, K . . . y
L. (Kuthy Lajos), M. K.-t. a (Madarassy Klo
tilda), Mentovich F., Obernyik. Orion, Pájer, Pe-
tőfi S., Ráthkay O., Ráthkay M., Szilágyi S., Sz.
K. (Szász Károly), Temes, Tibor, Tóth Endre,
Tóth K., T. (Tompa), Vándor (Szász Károly),
Zalánczy és Zalár. A verses költemények csak-
nem mind dicsérettel említendők s a gyüjtemény-
nek valódi gyöngyeit teszik, mind a bennök kife-
jezett hazafiui indulatnál, mind költöi alakuál
fogva.

A „Magyar Emléklapok II. folyamát Szilá-
gyi Sándor maga adta ki, ennek elsö füzetét júl.
elején a városi kapitányság lefoglalván, a többi

A köíéletben és irodalomban gyakran törté-
nik emlités a hajdan használatban volt istenitéle-
tekről. A középkorban divatozott ez intézmény-
nyel kissé részletesebben akarjuk megismertetni
olvasóinkat.

Az istenítéletek (ordalia) a müvelődés-, val-
lás- és jogtörténetben nagvon fontos és érdekes
tárgyát képezik a vizsgálódásnak ; s épen ezért
nem hiányzottak tudósok, kik az ezekre vonatkozó
kutatásoknak szentelték tanulmányozásukat. Ne-
künk nem lehet föladatunk e kutatásokat nyom-
ról nyomra követni; hanem csak azon eredmény-
ből, melyre azok jutottak, adjuk a közérdekü
részleteket.

Előbb azonban két helytelen itéletet kell az
igazság szövétnekével megvilágítanunk. Egyik,
hogy az istenitéletek a középkor szüleménye;
másik, hogy ez intézmény az egyházból fejlő-
dött ki.

Az elsőre nézve meg kell engednünk, hogy
a középkori gondolkodásmód s általában a mü-
veltség akkori állapota kedveztek ugyan ez in-
tézménynek ; de mint látni fogjuk, az sokkal ko-
rábbi eredetü. Legfölebb a név, s némi tekintet-
ben az alkalmazás volt uj ; de nem a dolog maga,
mely már a keresztyénség előtti korban is, és pe-
dig különféle vallásu népeknél létezett. A szent
sors (sortitio sacra) meg volt a pogány népeknél
is, a zsidóknál is, valamint, hogy azt az apostolok
is használták, midőn Judás helyébe a kijelölt fér-
fiak közül Mátyást sors utján választók meg apos-
tolnak.

Ez észrevétel a másik hibás véleményt is el-
oszlatja. Mert ha az istenitélet már a keresztyén-
ség kora előtt is létezett, az egyház föl nem ta-
lálhatta. De hogy az neki, legalább kezdetben
nem is kedvezett, arról tanuskodik azon körül-
mény, hogy a pápák egész a XIII. századig az
istenítéleteket kárhoztatták és tiltották. Másrész-
ről azonban tagadhatatlan, hogy az istenitéletek
iránti hit e tilalom daczára is a népek rokonszen-
vével találkozott, éj gyakran az egyházban buzgó
oltalmazóra talált. Ezért mondja Gieselev egyház-
történetében: • „A IX. század közepétől fogva
kezdték a papok, engedve a kor nyerseségének.'a
német törvénykezésben oly régi, mint fontos or-
dalét, melyet addig csak elnéztek, sőt részben
kárhoztattak, saját felügyeletük alá venni, és an-
nak szelid kezelése által bizonyosan a babonának
nem egy áldozatát megmentették." A XII. és
XIII. században a papság az istenitéleteket je-
lenléte által ünnepélyesebbekké iparkodott tenni.
De még akkor is a pápák közt csupán egy akadt
(II. Jenő), ki az ordaliákat megengedte, mig
mások nyilvánosan is kifejezték ellenök ellenszen-
vöket, noha egyes esetekben nem látszottak ró-
lok tudomást venni. Grimm, ki e tárgygyal ha-
sonlóképen nagy szorgalommal foglalatosko-
dott, ekkép nyilatkozik: ,,Az istenitéletek pogány
eredetüek és a legrégibb ó-kor szüleményei. De
a nép hitében oly mély gyökeret vertek, hogy
azt a keresztyénység és későbbi törvényhozás be-
lőle csak lassankint irthatá ki, elejénte azonban,
és pedig sokáig kénytelen volt egyházi szertartá-
sok által is szentesíteni.

E próbák oly közel feküsznek az ó- kor gyer-
meki nyerseségéhez, hogy csodálkoznunk kellene,
ha nyomukra műveletlenebb népeknél is nem
akadnánk. A szlávok ismerték a tűz- ésvizpróbát.

Amaz a tüzes vas próbája volt, az oroszokaál:
prnvdn zseljeza, a szerbeknél: mazija. Csekélyebb
ügyeknél a vizpróbít használták: na vodu. A
párviadal is divatos volt az orosz törvénykezés-
nél. A magyaroknál hasonlóképen ismeretes volt
az izzó vá* és forró viz próbája, mint azokról
többi közt Kovachich (Not. com. 19. 1.) és Bél
(Notit. 3. k.) megemlékeznek. A görögöknél a tűz-
próbának két neme volt szokásban: a lángon valo
átszaladáí és az izzó vas. Épen ugy ismeretes volt
a régieknél a háborúknak csekély számu küzdő
általi eldöntése. Ide tartozik Herodotból a kivá-
lasztott háromszáz spártai ea argoszi közti viadal,
kik addig küzdöttek, mig végre amazok közül
csak egy, emezek közül pedig kettő maradt. Ide
tartozik továbbá Liviusból a Horaúusok és Cu-
riatiusok közti küzdelem. Ezenkivül használták
a különös ételek általi próbát is, nevezetesen, mi-
dőn rabszolgáik közt lopást akartak fölfödözni.

A celták közt divatozott nehány próbát gö-
rög és római irók említenek. Strabo a következő
esetet beszéli el: , A gall tengerparton a Loire
torkolatánál fekszik a két holló öble, hol ez álla-
tokból két példány látható, mindenik fehér jobb
szárnynyal. Ha valaki mással pörbe elegyedik,
elmennek e helyre s egy dombra egy deszkát he-
lyeznek, s rá mindenik fél egy darab kalácsot.
Egyiket a hollók megeszik, a másikat széttépik.
A kié ez utóbbi volt, a pört megnyeri." — Irland
ban a tűzpróbát ismerték. Midőn az áldozati láng
elaludt, tekintélyes férfiunak kellett az áldozati
állat beleit kezében tartva, mezitláb az izzó pará-
zson háromszor keresztül mennie, hogy átellen-
ben az oltár elött álló druidnak bemutassa. A
sértetlen lábak az ártatlanság jelei valának. —
De sehol sem gyökereztek meg mélyebben és ki
nem fejlődtek inkább az istenitéletek, mint Indiá-
ban, hol azokat a törvények és folytonos törvény-
kezési gyakorlat szentesitették. Nevezetesen kü-
lönféle próba van nálok szokásban: 1. A suly
mérték. 2. Tűz. 3. Viz. 4. Méreg. 5. Oly viz,
melyben valamoly bálványt mostak. 6. Riza. 7.
Forró olaj. 8. Izzó vas. 9. Ezüst és ólom kép. A 3.
szám alatt emlitett vizpróba abban áll, hogy a ma-
gát igazolandó bizonyos ideig, melynek tartamát
a nyil l ilövése és elhozatala szerint határozták
Oleg, tartozik a viz alatt maradni. A 7-ik szám alatti
olaj próba egészen hasonlit a forró vizpróbához,
csakhogy az illető forró o'ajjal tolt rézüstből
volt kénytelen a belevetett gyürüt kivenni. A 8.
szám alatti vaspróba ugy ment végbe, hogy az
erre itéltnek az izzó vasat kilencz körön át kellett
vinnie, és pedig a vasnak oly forrónak kellett
lennie, hogy még az utolsó körben is ázott levö fü-
vet megperzselje. Azonban az indusoknál divatozó
e különféle istenitéleteket rargkülönbsét* szerint
nem valamennyi osztálynál egyenlően alkalmaz-
ták, némelyek csak a brahmanok, mások csupán a
férfiak, ismét má*ok egyedül a nők számára valók.
Azonkivül az időhöz in alkalmaívák, miután né-
melyek csak bizonyos hónapokban ^sgy napokon
használhatók.

Az indusoknál gyakorlatban levő több próba
Peguban is szokásban van. Tibetben a forró vizbe
egy fehér és egy fekete követ vetnek; mindkét
fél egyszerre tartozik benyúlni, s nyerteR az, ki a
fehér követ kihúzza. A vándor araboknál egy
nagy vaskanalat tüzesitenek meg, melyet ;iztán a
kadi két vagy három izben megfujván, a vádlott-
nak nyujt, ki azt mindkét végén tartozik meg-
nyalni. Ha nyelvét megégeti, bünösnek nyilvánit-
tatik, ha nem, fölmentetik. A régi zsidók a házas-
ságtörés gyanújába esett nőnek bizonj'os keserü
vizet adtak inni, melytől — ha bünös volt — hasa
felpuffadt, csípője leapadt; de ha ti-zta volt, az
ital ártalmatlan volt. (4.Móz. 5., 27., 28.) Némely
Utazók állitása szerint e szokás nyugati Afrika
némely vad népeinél is uralkodik. — A japánok I
a tűzpróbát és ártatlanság italát ismerik. '

Minél több hasonló esetet hozhatunk föl az
ó-korból,i annál inkább eltünik azon vád. mintha
az istenitéletek csak a középkorban létesü'u k. és
azokat csupán az egyház fejlesztette volna. Ha
pedig azt az ellenvetést teszi valaki, hogy az egy-
ház a kor izléséhez való lebocsátkozásában mesz-
szire ment, következőleg maga is hozzájárult a
babona terjesztéséhez: ezt Démileg meg kell
Ugyan engedni, de másfelől nem szabad megfe-
ledkezni, hogy az állami és polgári s bünügyi
törvényhozásnak is sokáig nem sikerült, kiirtani
vagy ártalmatlannátenni azt, mi az életben oly mé-
lyen gyökerezett. Állam és egyház e tekintetben
Ugyanazon czélra törekedett; de egyesülten nem
valának sokáig képesek üdvös reformokat előidéz-
ni. Ha pedig valakinek szemrehányást mégis te-
hetni, az inkább az államot, mint az egyházat illeti; !

a mennyiben amannak sokkal többncnézséggel kel-
lett küzdenie, mint az államnak, mely szab idab
ban mozog. Az egyház általában az istenítéletek
lehetőségét nem tagadhatta, hacsak Isten csoda-
hatáfáról lenem akart mondani, mit nem tehetett.
Azonban e kérdés további vitatása nem tartozha-
tik ez értekezés körébe.

Nevezetes tünemény mindene?etre a IX. szá-
zadban két hires franczia érsek felszólalása ez
ügyben, kiknek egyike, Agobardas, lyoni érsek
(f 840), mint szabadelvü iró az istenitéleteket
határozottan megtámadta; másika pedig, Hine-
mar, rheimsi érsek (f 882.) annál hevesebben
pártjukat fogta.

Különben kétségtelenül szelídebben fogunk
az istenitéletekről Ítélni, a mint azokat az egyház
kezelte, ha a régi büntetőjog által nemcsak meg-
engedett, de szükségesnek is nyilvánitott kínzás-
sal (tortura) szembeállitjuk. Azt bizonyosan senki
sem fogja nyereségnek tekinteni, hogy amazokat
emez váltotta föl és magát annyi ideig fou.Ol-
totta.

Hogy az istenitéletek a csodahiten alapultuk,
már az imént emlitettük. Általában nem képzelhető,
mikép létesülhettek és mikép divatozhattak volaa
annyi ideig a nélkül. Okvetlenül kellett tények-
nek lenniök, melyek e hitet gyámolítottak, mint-
hogy ezek nélkül magát e csodahitet kellene, mint
legnagyobb csodát bámulnunk. Több iró, kik e
tárgygyal foglalatoskodtak, fölteszi, hogy kellett
számos eseteknek lenni, melyek szerencsés kime-
netellel végződtek, mivel különben az irántok táp-
lált hit nem is képzelhető. Mások azon nézet-
ben vannak, hö ry némelyek ismertek oly szereket,
melyek különösen a tűzpróbánal a bőrt megégés
ellen biztositották. Ilyen lett volna némelyek álli-
tása szerint a timsóból, kénsavból és szappanból
álló keverék. Vajjon megállhat e ezen vélemény,
döntsék el a vegyészek.

Az is bizonyos hogy azon körülmény, hogy
az istenítéletek kezelését az egyház vette át, az
emberiségnek inkább hasznára, mint kárára vált.
A történelem ugyanis arról tanuskodik, hogy az
istenitéletek azon fajai, melyekhez az egyház hoz-
zájárult, mindinkább szelidültek, s végre meg is
szűntek, mig a párviadal, melyet az egyház min-
den korban kárhoztatott sőt exeommunicatioval
fenyegetett, korunk gryalázatára még mais fönnáll.

Miután a fönebbiekben általánosan szóltunk
az istenítéletekről, a következő czikkben az egyes
fajokkal s az azok körül követett eljárással fog-
juk az olvasót megismertetni. — br — yi — s.

(Vége k6vetk.)

A „Hungaria biztositó bank" rend-
kivüli közgyülése.

(Pozsonyban, november 11-dikén.)

A gyülés az intézet helyiségében d. e. l l
órakor vette kezdetét dr. Cnlchert Róbert alelnök
előlülése mellett. Megjelent 91 részvén-es, k4p
viselve volt 723 részvény 371 szavazattal, és pedig
személyesen 300 részvény 124 szavazattal, kép-
viselve 423 db. 247 szavazattal.

Az igazgató-taná'S jelentése felovastatván,
Dapsy és Lichtenstein urak jelentése pedig felol-
vasottnak tekintetvén, a mult aug. 26-ki rendki
vüli közgyülés jegyzőkönyve hitelesíttetett; ez
alkalommal Lichtenstein felszólalt, hogy a jegy-
zőkönyv magyar szövegébe irályi és nyomtatási
hibák csúsztak be, azok kijavíttatását kéri. Azon-
ban miután a német szöveg nyilváníttatott hite-
lesnek s a magyar csak forditásnak, ez ellen töb-
ben méltó indignatióval szólaltak fel és Samarjay
Károly azon nyilatkozata, hogy az alapszabályok
értelmében a magyar nyelv levén az intézet hiva-
talos nyelve, csak az azon nyelven szerkesztett
jegyzőkönyv tekintethetik hitelesnek, megnyug-
tatván a kedélyeket, a hibák kijavíttattak s a ma-
gyar nyelv törvényes jogaiba visszahelyeztetett.
Gróf Hoditz és Kussevics urak inditványára, a
közgyülés által kiküldött vizsgáló bizottmánynak,
Dapsy, Lichtenstein és Prileszky uraknak példás
tevékenygégök elismeréseül jegyzőkönyvileg kö-
szönet szavaztatott.

Az igazgatótanács benyújtván lemondását,
hat uj igazgatótanácsos megválasztására került a
sor s a szavazati ezédulák beszedetvén, a gyülés
d. u. 1 órakor eloszlott.

D. u. 4 órakor a választás eredménye felol-
vastatván, az uj igazgatótanácsosok következő
szavazatot nyertek: Kampfinüller Ferencz kir.
tanácsos 351, Kánya János kereskedő 350, Fischer
János kereskedő 268, gróf Hoditz Gyula 266,

Gervay Nándor ügyvéd 219, Kolosváry Lajos
212, mindnyájan pozsonyi lakosuk.

Kánya János ur elfoglalván az elnöki széket,
s Gervay irásbeli lemondása felolvastatván, a
részvényesek a tanács kiegészi'ésével az ujonnan
választott igazga ó- tanácsot bizták meg. — Ezen
sikerültnek mondható választás átalános örömmel
fogadtatott. Miután a nevezett férfiak nemcsak
Pozsony városában, de az országban is közbecsü-
lésben részesülnek, 8 valamint jellemök szilárd-
sága ismeretes, ugy a kereskedelmi s pénzügyi
szakban mint tekintélyek rég kiérdemelték a köz-
bizalmat: a távollévő részvényesek és biztosítók
is nyugodtsággal nézhetnek a jövő elé.Ezzel, ugy
remélik, minden rágalom, polemia s ellenségeske-
dés is, mely ezen harai vállalatot hitelében oly
igen megingató, véget fog érni.

A mi az intézet hitelének magszilárditására
szolgáló több rendbeli inditványt illeti, mindez
az ujonan választott igazgatótanácsba helyezett
bizalomban öszpontosult; azokra ruházták a rész-
vényesek a szükségesek elintézését, valamint az
uj igazgató megválasztását is, miután az eddigi
igazgató, Józsa István ur, visszalépett, ki azon-
ban közkívánatra az intézet további vezetését
ideiglenesen elfogadta.

Báró Sommaruga Lipót azon inditványa, mi-
kép a veszélyes tűzbiztositási üzlet szükebb körbe
szorittassék, ellenben a s/állitás-, jég- és életbiz-
tosítási ágakra nagyobb suly helyeztessék, köz-
helyeslésre talált.—Végre a visszalépett igazgató
tanácsosok.ellen (kiknek becsületességét még ed-
dig senki sem hozta kétségbe), többen a törvé-
nyes vizsgálat elren lelését kívánták jegyző-
könyvbe igtatni; ezen eljárás azonban sokaknál
visszatetszést okozott, különösen az uj igazgató-
tanácsosok kőzül prof Hoditz és Fischer szólal-
tak fel ezen méltatlan eljárás ell^n, mire az ellen-
zék hallgatólag elállott indítványától s a gyülés
esti 8 órakor szétoszlott. Don José.

E g y T e 1 e g.
— (Eredeti és uj neme az adóbehajtásnak.)

Ha egy régi, tapasztalt igazmondó tudósitónk
nem irná, magunk is hihetlennek tartanok, a mit
nekünk Mező Csáthról nov. 7-ről irnak: Mező-
Csáthon ugyanis — irja tudósitónk — feltalálták
a legegyszerűbb módot: miképen kellessék a
közmunka-hátralékot, mindenkivel a legrövidebb
idő alatt lerovatni? Történik pedig az következő-
képen: a közmunka-hátralékoshoz egy szép no-
vemberi reggelen beállit két hivatalosan kiküldött
férfiu, a kik a laktulajdonosoknak szerencsés jó
reggelt kívánva, a szobák ajtait sarkairól, szépen
leemelik, s megtöUvén a szobákat egészséges
fris levegővel, a tulajdonostól azzal búcsúznak el,
hogy mig a közmunka-hátralék le nem rovatik, az
ajtók addiglan hatósági őrizet alá tétetnek; mi-
vel pedig a mi éghajlatunk alatt november táján
a szél szilaj nótákat is fütyörész, természetesen
következik, hogy a hátralékos nem engedi sokáig
apró gyermekeit fázlaltatni, 8 men'en igyekszik
megoldani a hátraléki kérdést.

„Hogy ez a beszéd nem mese, azt én, mező-
csáthi becsületes csizmadiamester Ipi Jozsef,
szállást adott házi gazdámon kivül még egy úti-
társammal is be tudnám bizonyitani, a kivel ilyen
széllel béllelt, és megajtótalanitott szobában szen-
vedtem át egy tenger éjszakát, és a mennyiben
az alvásról szó sem lehetett ilyen krimiai divattól
utóléretett hajlékban, nem tehettünk egyebet,
mint a bunda alól elmélkedve az emberi ész talá-
lékonysága felett, mint buzgó reformátusokhoz
illik, kivilágos kiviradtig énekeltük a 79-ik zsol-
tárt! — Egy idas.

— (Aczéltoll-gyártás.) Birminghamban min-
den héten 48,OOOc9omagaczéltollatgyártanak; erre
min'egy-10 tonna aczélt dolgoznak fől, a férfimun-
kásokszáma 360, a nőké 2050. 1839 ben még mit
cem tudjak ott az aczéltoll gyártásáról, tiz évvel
később e gyártmíny mir nevezetes helyet foglalt
el a város iparában. Az aczéltollak egy csomagá-
nak ára mist csak 1 frank 20 cent. íly kevésbe kerül
tehát 144 kisebb aczél, melynek legalább 12 mű-
veleten kell átesni és 12 kézen átmennie.

— (A törvényszéki birák fizetése Angiid
ban.) Az angol törvényszékek biráinak igen nagy
fizetéseik vannak. A legfőbb törvényszék elnöke
60 000 ftot kap; azalkanczellár 50 000-et; aki
rályné törvényszékének elnöke 80,000-et; a fő-
törvényszék többi birái 50,000-et, s a polgári tör-
vényszék elnöke 70,000 forintot. Igy aztán egyik
sincs rászorulva, hogy a felektől is várjon, yagy
elfogadjon valamit.
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Irodalom és müvészet.
** (Az Ökröss Bálint által szerkesztett „Or-

szágos Naptár") második évfolyama 1867-re
Heckenast G. kiadásában megjelent. E nagy ter-
jedelmü évkönyv gazdag és praktikus irányu
tartalma által tünik ki s az ilynemü müvekhez
kötött igényeknek teljesen megfelel. Magyaror-
szág és Erdély kimeritő tisztinévtára mellett
részletes kimutatásokat hoz az egyházak és isko-
lák, közintézetek és egyletek állásáról, a pesti és
budai házak és háztulajdonosok lajstromát, fővá-
rosi kalauzt, hasznos tudnivalókat és adatokat a
közlekedés: vasutak, gőzhajók, távirdák, posták-
ról, valamint a statistika és törvénykezés köré-
ből, eőt a birodalmi és külföldi ügyek is figyelem-
mel vannak kieérve benne s külön czikkek szóla-
nak az osztrák birod. területi viszonyairól, a
birodalmi közp. legf. hatóságokról, kormányzatról,
igazság-, pénz- s hadügyről és a népjogi képvise-
letről. A magyar országgyülésnek egy külön sza-
kasz van szentelve, mig a „Magyarország a mult
évben" czimü a lefolyt év eseményeit foglalja össze.
A czikkek sorából föl kell említenünk még „A
sanctio pragmatika ismertetését", a „Világkró-
nikát" (Vértesi Arnoldtól), gr. Andrássy Gy., b.
Eötvös J., Horváth Boldizsár, Szentkirályi M. és
és gr. Bismark arczképekkel ellátott életrajzait.
A „Különfélék" rovatában találjuk a magyar-,
erdély-és horvátországi takarékpénztárak, az ausz-
triai pénzverdék ismertetését, a m. kir. egyetem
tanrendét, kisorsolási naptárt, 5 és 6% kamat-
táblát, adatokat a pénznemek, mértékek, bélyegek-
ről s a vásárok jegyzékét. A sürün nyomtatott 30
ivre terjedő naptár ára 2 ft.

** (Gelics Rikhárdnak) a közelebbi háboru
alatt megjelent, ragy figyelmet költött katonai
czikkei, Bécsben Gerold és fia kiadásában önál-
lóan is meg fognak jelenni. Gelics 1848 ban Gör-
gey táborkarában volt tiszt; a forradalom után az
angol idegen légióban ezredes.

— (Zombori Gedő), az „Úttörők" czimü prot.
korrajz szerzője, e mű kedvező fogadtatása által
bátorítva, annak folytatására ezen czim alatt:
„A magyar protestantismus aranykora" az előfize-
tési felhívásokat e napokban fogja szétküldeni.
Ugyane szerzőtől: „A ker. egyház multja" czim
alatt, a középkori egyházi viszályokat a a magyar
prot. egyház történetét terjedelmesen ismertető
munka van sajtó alatt.

— („Spitzig Iczig naptára" 1867-re.) E na-
pokban jelent meg, különösen a fametszetü torz-
képeket illetőleg, igen diszes kiállításban. Tartal-
mára nézve a szokásos humorisztikus naptárak
régi modorától sok tekintetben elválik. Sok sike-
rült élez, eredeti humor és előadási ügyesség;
másrészről azonban nem egy kiméletlen és gyön-
gédtelen guny,van benne. Valószinüleg igen kapós
naptár lesz. Ára 90 kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (A száraz időjárás) folytonos panaszra ad

okot az alföld gazdaközönségének, f. hó 10-kén
hajnalban megeredtek ugyan az ég csatornái 8 az
eső délig csaknem folytonosan esett, azonban —
mint mondják — legalább is három napos esőre
lenne szüksége a nehol vaskeménységü földnek.
Mindamellett ez az eső is sok jót tett az elvetett
magnak, mely most már kikelhet s zöld takarót
Tonhat a még eddig többnyire puszta, kopár földre.

Ji (Méhtenyésztők gyülése.) Ágfalván f. h.
3-dikán az evidékbeli méhtenyésztők gyülést tar-
tottak, hogy eddigi fáradozásaik eredményét
•zamba vehessék. Az ott fennálló méhtenyésztő-
társaság 1864-ben közönséges szalmakasokkal
kezdette meg kísérleteit, de már a jelen év kez-
detén áttért a Dzierzonféle sejt-rendszerre, s 132
fakast tenyésztett. A társaság egyik tagja, Los-
torfer urnak két házában s az Ágfalva és Sopron
közötti erdőben 103 nagyon népes kasa van; s e
kasokból az idén 150 font legfinomabb lépesmézet
nyert 60 ft. értékben, továbbá 150 font folyékony
virág- s erdei mézet, hasonló értékben, mihez a
viasz nincs hozzászámítva.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának nov. 13 ki ülésében Tóth
Kálmán lev. tag székfoglalóul „A drámai nyelv"
czimü tankölteményét olvasta föl. Ezután a titkári
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közlemények következtek. A nyelvtud, bizottság
inditványára a nagy szótár szerkesztése Czuczor
elhunytával egészen Fogarassyra bizatott, e bi-
zottság tagjául pedig Czuczor helyébe Vámbéryt
nevezték ki. A titkár felolvasta a bírálatot P.
J.-nak értekezéséről^ ki a magyar s az angcl nyelv
rokonságát akarja bizonyitgatni, de összes okosko
dásai csak nevetést idéztek elő. Igy szerinte a fé-
niciek rokonok a finnekkel, a finnek a magyarok-
kal, a féniciek — kiket összetéveszt a féniekkel
— levén pedig Irland őslakosai, kitünik, hogy az
angolok és magyarok is rokonok! Nyelvészeti
okoskodásai szint ily badarok. Egy zemplénmegyei
utbiztos, M. E. tudatja, hogy a német „Stand-
recht"-re a hosszu „rögtönitélő biróság" helyett a
,,büntőr" szót találta fel s ajánlja az akadémiának.
Természetesen szintén félretették. E furcsa közle-
mények felolvasása alkalmából inditvány tétetett,
hogy jövőre minden küldeményt előbb a bizott-
ságok vizsgáljanak meg, s csak azután kerülhes-
senek az akadémia elé. Ezt egyhangulag el is ha-
tározták.

** (A középdunai gőzhajótársaság közgyü-
lése) nov. 14-én ment végbe a Köztelken. Az el-
nöki széket Hajós József eddigi alelnök foglalta
el, s örömét fejezvén ki, hogy a részvényesek nagy
érdekeltséget tanúsítnak és számosan jelentek
meg, bemutatta a választmány jelentését, melyet
Szatmáry Károly titkár olvasott föl. A választ-
mány több inditványát is előterjesztek, hogy t. i.
a teherszállítás szintén vétessek föl a társulat üz-
letkörébe, s e czélból 3000 uj részvény bocsát-
tassék ki, mit a közgyülés elfogadott. Ezután
az igazg. választmány megalakítására került a
sor. Elnökké Hajós József, alelnökké Wahrmann
Mór választattak meg.

** (A kereskedő ifjak társulata) Pesten
„hely-eszközlési osztályt" alakított,, melynek fel-
adata a főnökök felszólítására alkalmas szakava-
tott segédeket ajánlani. A hely-eszközlési osztály
csak oly segédeket fog javaslatba hozni, a kiket
kitünő bizonyítványok erre érdemesítenek.

— (A pécsi kölcsönösen segélyző egylet) szé-
pen gyarapszik, 7 — 800 tagja van mintegy 1300
részvénynyel. Nem egészen egy év alatt 60,000
forintnyi forgalmat csinált.

— (Pesti állatkert.) Az állatkert számára
1866-iki októberben ajándékoztak: Gr. Károlyi
István 200 csöbör és cserép üvegházi növényt,
gr. Eszterházy Lászlóné 1 pár fehér pávát, Zách
József egy gímszarvast, Hirsch Manó 6 házi nyu-
lat, Szilágyi Mária 2 vadgerlét s 2 nevetőgerlét,
Spillenberg 1 szürke darut, Szitányi Izidor 1 kö-
zönséges foglyot, Fülöp 1 vércsét, Peitler Antal
püspök 1 nagy suholyt, 2 szürke darut, Okoli-
csányi Mária 2 mókust, Gömöry Julia 1 vörhe-
nyes őrvölyt, Koczianovich 1 kis gázlót, Mezey
Mihály 1 nagy suholyt, Maier ezredes 1 kövi
nyestet, 4 fehér patkányt, 1 szári csókát, Egressy
Samuel 1 vörhenyes örvölyt, Várady József 1
vörhenyes örvölyt, Dinelliné asszonyág I vöröslábu
sirályt, dr. Barna Ign. 1 pézsma kacsát, Kunz
János Csehországból 1 őzbikát, Ámon Antalné
1 őztehenet, Bohus Zsigmond 1 túzokot s 2 vad-
ludat, Vas János egy tarka keselyűt, Kandó kis-
asszony 3 tengeri malaczot. Mely adományokért
köszönetünket ujolag kijelentjük a kertünket a t.
közönség további figyelmébe ajánljuk. — Xantus
János, igazgató.
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Balesetek, elemi csapások.
•f (Vasuti szerencsétlenség.) Z.-Egerszegen

egy ottani törvényszéki ülnök, kiszállás alkalmá-
val kabátját a waggonban felejtvén, a vonat után
szaladt, és oly közel ért a mozdonyhoz, hogy a
kerekek által elkapatva — összetiportatott.

yf (Vigyázatlanságból eredt halál.) Nagy-
Kanizsán a napokban egy ácsnak neje főzés alkal-
mával gyermekét karján tartván, a mig szobá-
jába ment, addig a tűzhely mellé ültette; a tűzön
levő fazék, melyben viz forrt, feldőlt, és a gyer-
mek 24 órai kinos szenvedés után a borzasztó
elemnek áldozatja lett.

f (Rémes jelenet.) Kolozsvártt nov. 9-kén
este a szentegyház-utczából egy halott gyermeket
kisért ki a katholikus főiskola gyermekserege. Az
ünnepélyes menet alatt bivalyokat hajtottak ki
egyik telekről, melyek a nagy tömegtől felbő-
szülve, neki rohantak az apró gyermekeknek a szar-
vaikon hányták szegénykéket a levegőbe. Tizen-
egy vagy tizenkét gyermek megsebesült.

Mi njság?
— (0 Felsége) november 12-ikén kelt legk.

rendeletével b. Beust külügyminisztert egyszer-
smind a császári ház miniszterévé is kinevezte, 8
megengedte, hogy a külügyminiszteri czim mel-
lett a császári ház minisztere czimet is viselje.

•* (A Deák-album), melyet a szegedi kaszinó
mult vasárnap nyujtott át nagy hazánkfiának,
igen jó izléssel s díszesen van kiállítva. Szederjes
szinü ládikóban van, melynek fölirata: „Deák
Ferencznek Szeged városa." Belől: „1866." Maga
a könyv vörös bőrbe kötve arany szögletekkel, s
izléssel rendezett arany- 8 beljebb kék csillagok-
kal leszegezett halvány márványkeretben oxydált
ezüstből nem közönséges ügyességgel domborított
alakok vannak rajta. Fölül két genius a magyar
koronát tartja a magyar czimer fölött, alatta pe-
dig két allegóriái alak, egyik kezökben olajág, a
másikban pedig babérkoszorú, melylyel a köztök
ülő Deákot koszoruzzák, ki kezét a törvényköny-
vön nyugtatja; magyar ruhában egész alakban
van ábrázolva, lábaira a művészi igyények szerint
csinosan redőzött köpeny vetve. A dombormű
körzetén kivül a szögletben négy oroszlánfej,
beljebb aranytalajra metszve e szavak: 1866.
február 8., 1866. febr. 24., a másik oldalon: 1866.
márczius 14., 1866. márczius 19., azon napok, me-
lyeken Deák az idei országgyülésen nagyfontos-
ságu beszédeit tartá. A könyv boritékának hátulsó
oldalán szintén oxydált ezüstből Szeged vá-
rosa czimere látható. Fölnyitva a nehéz külsö
táblát, az uj találmányu kettős sarkon forgó
könyy czimlapján diszes szépirászati müvet lá-
tunk. A lap felső részén két genius magyar czimert
tart, alatta van a czim, továbbá Deák családi czi-

: mere, naptól világított irokéz, geniusok s jó izlés-
sel és ügyességgel iajtogatott szépirászati czikor-

{ nyázatok közt. Ezután kezdődnek, a nevezete-
' sebb országgyülések évszámaival: 1791., 1832/36-,

183%0., 1848., 1861., 1866. ellátott lapon, az
aláírók nevei, mindössze 6000. E szép albumot
Posner pesti papirkereskedő készitteté.

** (A főrendek üléshelyére nézve) a hiv. lap
azt irja, hogy annak a muzeum termébe áttételé-
ről, legalább ez év folytán szó sem lehet.

** (Pestváros tanácsa) legutóbbi gyűlésében
azt határozta, hogy miután Pest városa ujonczille-
tékét az idén kétszer szolgáltatta be, a kormány-
hoz feliratot intéz, hogy az ujabban elrendelt
ujonczozástól mentessék fel, vagy, ha e kérelmet
nem lehetne teljesiteni, engedtessék meg a rendes
ujonczilletéket ismét önkéntesek által kiállítani.

** (Gróf Széchenyi Ödön) f. hó 12-én tette
le Budán a helytartóságnál a dunai kereskedelmi
kapitánysági vizsgálatot, melyre — mint a hajózás
kedvelője — már évek óta készült. A gróf a jövő
tavaszszal „Hableány" nevü kis gőzösét maga
fogja végig vezényelni a Dunán, egész a szulinai
torkolatig.

** („Hírlapírói egylet") alakítása iránt tett
inditványt Greguss Ágost nemrég a „Hon"-ban,
s az eszme többfelől pártolásra találván, a mult
vasárnap mintegy 30-an összegyültek tanácskozni
a ,,Hor" szerkesztőségében. Ez értekezlet ered-
ménye az lett, hogy a jelenvoltak Greguss Ágost,
Lonkay Antal, Ballagi Mór, Vadnay Károly és
Ilméri-Kiss István urakból álló bizottmányt ne-
veztek ki az alapszabályok tervezetének elkészité-
sére. Bizony még „seminarium" lesz belőle!

** (Purkyne, a prágai egyetem ősz tanára) a
magyar orvosok és természetvizsgálók mult évi
nagy gyülésén megígérte, hogy a jövő gyülésen
magyar nyelven fog előadást tartani, s ez igéretet
oly komolyan vette, hogy rögtön hozzá fogott az
előtte addig ismeretlen nyelv tanulásához, s most
már a „Nar. Listy" szerint oly tökéletesen birja,
hogy csakugyan képes lesz magyar előadást
tartani.

** (Pécsett) nov. 4-én a sétány melletti téren
diszes ünnepély volt. Emléket állitottak a város
két elhunyt jeles zenészének, Amtmann Prosper
kitünő fuvola-, és a vak Weidinger Imre hires
fagot-játszónak. Az emlékoszlopot Bartalits szob-
rász készité, a igen csinosnak mondják. Piramis
alaku, felső előrészen egy lanttal, két oldalán a
a müvészek mellképeivel, 8 a lant alatt e fölirat-
tal: „A kitünő zeneművészeknek emelték barátai
és tisztelőik." Fölállitására a kaszinó-egyesület s
Majláth György kanczellár 200 forintot adott. Az
ünnepélyen nagy közönség volt jelen, s a dalárda
és egy katonai zenekar működött közre.

[elléklet a Vasárnapi Ujság 46-dik számához 1866.
** (Artézi kutak Pesten.) Az ismeretes bá-

nyász-mérnök Zsigmondy Vilmos, kinek szeren-
csés artézi kut ásásáról Harkányban nem rég
tettünk emlitést, Pest-városa főpolgármesterének
emlékiratot nyujtott be, az artézi kutak czélsze-
rüségéről Pest-városa, nevezetesen a városliget
számára. Zsigmondy inditványozza, miszerint a
város-tanács határozzon artézi kutak készítteté-
sére évenkint bizonyos összeget, mely a városnak
bizonyosan jó kamatokat fog hozni.

— (Kaszinói tüztujitás). Holdmező Vásár-
helyen a kaszinó tisztujitásán f. hó l l én Kovács
Ferencz, 1861-ki orsz. képviselő elnökké, Kövi
Ede pénztárnokká, Futó Mihály könyvtárnokká
választattak.

** (A szabadságos katonák) Pesten sok kihá-
gást követnek el, s a vagyonbiztosságot nem kis
mértékben veszélyeztetik. A városi kapitányság
rövid idő alatt különféle büntény miatt 65 szabad-
eágos katonát fogatott el s adatott át a katonai
hatóságoknak.

** (Katonák szökése.) Linzből irják, hogy ott
az 52-dik számu,Ferencz Károly fhg. nevét viselő
ezred parancsnoksága, az ezredben gyakran elő-
forduló szökések miatt katonai rögtönitélő biró-
ságot hirdetett ki okt. 17-én. Ez ezred kiegészitő
kerülete — mint tudva van — Pécs.

** (Lopás a vasuton.) Mult hétfőn éjjel Kecs-
kemét és Félegyháza között egy vasuti tehervo-
natról menetközben mintegy 3 mázsányi finom
vászon-árut loptak le. A tettesek valamely állo-
máson szökhettek fel a teherkocsiba s észrevétle-
nül el is tüntek. Kedden éjjel egy tehervonaton
az éji látogatók hasonló kisérletet tettek, de ész-
revették s megszalasztották őket.

** (Ritka tünemény.) Kolozsvárott mult va-
sárnap reggel 7 óra és 54 perczkor egy szivárvá-
nyos mellék nap volt látható négy perczig.

** (Az inség előjelei) már is mutatkoznak.
Szegedről irják, hogy asszonyok a tanyákról és
közel vidékekről házról házra járnak, kenyeret
kérve maguk és éhező gyermekeik számára. Már
történtek ott intézkedések, hogy a szükséget szen-
vedő népnek munka nyujtassék, de kérdés, bármily
mérvű munkaadás elegendő lesz-e a tél küszöbén
fenyegető Ínséget elhárítani? A dolgozó néposz-
tályt, melynek sem kenyere, sem kenyérpótléka,
(mert ez aem termett az idén) s csak fillérei vannak
szükségei födözésére, kétszeresen, háromszorosan
sujtja a beállott kenyérdrágaság. E drágaság
mellett lehetetlen, hogy egy vagy két napszám-
mal egy többtagú család szükségeit téli időben
csak türhetőleg is födözni lehessen. Lesz tehát a
legjobb esetben is elég éhező és fázó, kikre a fe
leoaráti szeretet gyakorlása nagyon rá fog férni
Ezek érdekében figyelmezteti a „Sz. H." első
sorban is a hatóságot, mint a kit a kezdeménye-
zés illett, hogy idején lenne ez ügyben komolyan
gondolkozni s jóelőre valami tervet megállapitani,
melyet a szükség perczében azonnal foganatosi-
tani lehessen.

** (Lovas-Berényben) gr. Cziráky János meg-
rendelte, hogy rendes 12 háziszegényén kivül még
50 szükséget szenvedő az egész télen át étellel a
fűtéssel ellátattassék.

— (A hires ozorai ménest) teljesen fölosztat-
ják. Hg. Eszterházy e ménese lótenyésztésünk
emelésére oly hathatós befolyást gyakorolt, hogy
megszűnését valóságos veszteségnek lehet tartani
Most valamennyi lova eladó.

*• (Éneklő hattyú.) Az erdélyi muzeumot a
napokban érdekes és ritka küldeménynyel lepték
meg. Ugyanis a vidéken egy éneklő hattyút lát-
tak, mely hazánkban a legnagyobb ritkaságok
közé tartozik. A példány jó állapotban érkezett
meg és szép. Az éneklő hattyú csőrének belszer

kezete lényegesen különbözik a nálunk is ismert
közönséges hattyúkétól.

** (Névmagyaritás.) Nájpont József pápai
tanuló „Ujlaki"-ra változtatta nevét.

** (Öngyilkos férj.) Gmundenből f. hó 4-kén
irják, hogy ott egy Pestről érkezett magánzó L.
István öngyilkossága nagy feltünést okozott. Kö-
rölbelől 28 éves lehetett, s fiatal neje társaságában
egy nyaralót bérlett ki a gmundem tó partján.
Gyakran látták e fiatal párt kisebb kirándulásokat
tenni a tó vizén, együtt egy fiatal francziával, ki-
ről azt mondták, hogy festesz. Nov. 2-ikán is
hárman indultak ki. A tó közepén — mint gya-
nítják — heves jelenet keletkezhetett, mire a nő-
nek a francziával szemközti viselete adott volna
okot, mert a magát csalatva vélt férj beugrott a
vizbe, s ott elmerült. Másnap a fiatal nő a fran-
cziával eltünt.

** (A kolera Pesten.) A kolera végét érte. A
Pesten eddig uralgott három kolerajárványt ösze-
hasonlitva, kitünik, hogy a jelen járvány alatt a
halálozás aránylag legkisebb volt. Mig ugyanis
1831-ben júl. 14-től szept. 22-ig tartott járvány
alatt 2450 beteg közöl 1535 halt meg; továbbá
185% okt. 10 nov. végeig tartott járvány alatt
3520 beteg közöl 1847 halt meg; addig a jelen
járvány alatt júl. 17-től nov. 9-ig 4078 beteg kö-
zöl meghalt 1989. Pest népessége 1831-ben mint-
egy 62 ezer, 1854-ben 125 ezer és jelenleg mint-
igy 140 ezer.

— . (Halálozások.) Siebenfreund János hires
pomolog, több kül- és belföldi társulat tagja, f. hó
9-én N.-Szombatban, élte 58 évében elhunyt. —
A mult hét végén vivék a pesti gyógyszerészek kö
zel 87-ik évében meghalt nesztorát, Lakner Ist-
vánt örök nyughelyére. — Varga Imre, a Nagy-
Kunság kapitánya, mult vasárnap meghalt. —
Andráshidi Steffanics József, Győr-város nyugal-
mazott tanácsosa és polgármestere, élte 79 évében,
nov. ll-kén jobb létre szenderül. Ez érdemekben
megőszült férfiu 45 éven át szolgálta Győr váro-
sát, mint főkapitány, főbiró és polgármester.

-— (Ajánlkozás). Nevelőül, vagy magánórák
adására ajánlkozik egy orvosnövendék, ki kitü-
nőleg zongoráz, szépírásban és hegedűben is
jártas. Lakik: Pesten hold-utcza 1. sz. 6. ajtó.

8509. H. M. Vásárhely. A nazarénus észjárást mu-
tató stylistikai kuriózummal meg fogjuk örvendeztetni
olvasóinkat.

8510. Pest. O. L. Még a régibb küldemények közlé-
sére sem nyerhettünk tért. Az ujabb czikk egy régészeti
adattárba illenék inkább, mint nem szakemberek számára
irt lapba.

8511. LehócK. D—i. Sajnáljuk, hogy egy más, ha-
sonló tárgyu tudósitás már megelőzte. Qui perdidit nume-
rum, ineipiat iterum.

8512. In. Berény. V. E. Azt kellene tudnunk, hogy
mi czélra s minő szakra nézve óhajtja ön ama külföldi le-
vele/öket? A szerint intézhetnők azután ajánlásainkat,
mert válogathatnánk.

8513. I85O. A bejelentett czikkeket óhajtva várjuk 8
a kedvező fogadtatás már előre biztositva van. Még a fe-
leslegesnek tartott pótezikk is kellő figyelemben fog
részesülni.

8514. Debreczen. Zs. J . A sokból majd talán kiválik
egy kettő, ha kedvezőbb szél fú.

8515. Nem közölhető művek: Kép az életből. —
Szidonka. — Két koszoru. — Hős ifju. — Görög virágok
(Elismerésre; méltó törekvés, különösen irodalomtörténeti
szempontból). — Zrinyi kétszázados halálnapján. Z. E.
barátomnak. — Mi az erény.

8516. Torna. L. M. A békekötésnek megörvendtünk.
A kérdezett név két testveit illet; az egyik Károly, a má-
sik Imre.

SAKKJÁTÉK.
359-dik sz. f. — Zagyva Imrétől

(Debreczenben).
Sötét.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 9. „Londoni arszlánok." Vigjá-

ték 5 felv. Angolból ford. Csepregi L.
Szombat, nov. 10. „Az afrikai nö." Opera 5

felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, nov. l l . „A próbakő." Vigjáték 3

felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, nov. 12. „Aesopus." Vigjáték 4 felv.

Irta Rákosi Jenő.
Kedd, nov. 13. „A próféta." Opera 5 felv.

Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Szerda, nov. 14. „A völgy lilioma." Dráma

5 felv. Franczíából ford. Feleki.
Csütörtök, nov 15. „A próféta." Opera 5 felv.

Meyerbeertől.

Szerkesztői moiiáanhaió.
8507. Szatmár. Z. G. A küldött mutatvány rövid

jegyzetnek az illető könyvben megjárja, de önálló czikk-
nek nemcsak tartalmára nézve meddő, hanem forma és elő-
adás tekintetében is igen sovány. — A hírlapírói egyletbe
való bejegyzést akkorára tartjuk, ha majd megtudjuk,
hogy mi akar az voitaképen lenni? Mi is azok közé tar-
tozunk, a kiknek még igen homályos fogaimaik vannak
ezen egylet szükséges és lehető voltáról. Várjuk a további
fejleményeket, hogy megmondhassuk, miféle tulajdonok
kivántatnak ahhoz, hogy valaki beállhasson.

8508. Ií. Szalonía. Cs. I. Nem azért nem jelent meg,
mintha valami „sértő" lett volna benne, hanem mert semmi
közérdekűt nem találtunk benne. A mi különben oly ré-
gen volt már, hogy az egyes részletekre már nem is emlé-
kezünk.

a b c d e f g h
Világos.

Vüágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 354 dik számu feladvány megfejtése.
(M. Arthurtól, Londonban )

Világos.
1. Fd7—b5
2. Vf3—f5t Ke6-f5
3. Fbö-d7fmat.

Sötét.
Ke7-e6A)

Világos. A) Sötét.
1 Ke7—d6
2. Vf3-f7 tetsz. sz.
3. V - v. Fd2-|mat.

.j fejtették m«*í?. Ve&zprémbtn: Fülöp Jo-
zsef — Miskolczon: Czenthe József. —Debreczenben: Z. I.
és Z. L. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Seprönön'
Czárán Gyula.

It ovid értesítések. Haraszti: Gr. F. B. A feladvány
hibátlan, a megfejtés közlésében csak egy kis sajtóhiba
történt, mely ilyfonnán javitandó: az első lépés második-
nak, s a második elsőnek teendő. Ha a király akkor is
e5-re lépne, nagyon könnyü a megfejtés. Köszönjük a
figyelmeztetést s biztositjuk, hogy F. J és Z. I. urak
helyesen fejtették meg. — Miskolcz: Cz. J . Köszönjük a
küldeményt; az elsőt közelebb adni fogjuk. A második és
harmadikban oly tollhibák vannak, hogy azokat kijavítva
s ha lehet, diagrammban kérjük beküldeni. Számolunk
további bucses közreműködésére.

_ _ Melléklet: Mai számunkkal kül-
detik szét Hartleben és társainak könyv-ár-
leszállitási jelentése.

Hónapi- és
hetinap

HETI-NAPTAR.
Katholikus és Protestáns

naptár

November
Vasár G 26B.Asz.o.
Hétfő ! Magyar Erzséb.
Kedd i Bódog hitv
Szerd. B Assz. avatása

18
19
20
21
22 j Csőt.
23 j Pént.
24 Szomb.

Cziczelle szűz
Kelemen püsp.
Flóra ssűz

G 25 Eagen
Ezsébet
Jolánta
Hilda, Odo
Cziczel
Kelemen
Flóra

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Novemb. (ó)
6 B 25 Pál pk.
7 33 vértanu
8 Mihály
9 Onesiphor

|l0 Erastus
11 Victor
12 János p

Kislev,R~
10 Bermann
l l
12
13 Benjámin
14
15
16 l l . Sab.

N a
hossza | kél

H o l d

•a Ssuz |£ iora ||J.^ uanus p. v*v ««. B » D .
Hold változásai. (J. Utolsó negyed csötórtökön, 29-én, 4

P-

J235 54
Í236 54
|237 55
2 55
|239 56
240 57
1241 57

6. p .

10
12
14! _
15 4

7
7
7
7
7 16|4
7 1814 15
7 19i4 14!

5
61

í.

1
15
29
44
60
75

! 90

p-

4
15
55
57
14
35
48

6.
2
2
3
4
4
5
6

p-

19
49
26
4
51
45
45

p.

47
59|

6.

1
2
4
5 32!
6 48|
8 1
9 8

óra 21 perczkor reggel.

| TARTALOM.
I Báro Beust Frigyes (arczkép). — Három éj. — Há-

rom nép egy megyében. —Szerbiai képek (két képpel)- —
i A dédai ref. templom (képpel). — Hírlapirodalmunk a

19-ik században (folyt.) — Istenitéletek. — A „Hungaria
biztositó-bank" rendkivüli közgyülése. — Egyveleg. -

| Tárház : Irodalom és müvészet. - Ip*r> gazdaság, keres-
j kedés. - Közintézetek, egyletek. Balesetek, eiemi csa-
i pások. — Mi ujság ? — Nemzeti szinház. - Szerkesztői

mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagykereszt-utcza 3-dik szám alatt

PESTEN,
ajánlja magát

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

valamint a legujabb szerkezetű

nevelönöi állomásra.
A szarvasi magán-nőnövelde részéről üre-

sedésbe jött egyik nevelönöi Kllomásra,mely-
nek fentartására 400 ft. évi fizetés, szabad
lakás és fűtés van biztositva, csőd hirdet-
tetvén: felhivatnak ez állomást elnyerni
óhajtók, hogy képzettségükről s eddigi
működésükről szóló bizonyítványaikat folyó
évi decz. 1-éíg, nt. Haviár Dániel esperes
urhoz, Szarvasra, Békésmegyébe, mint az
intézet elnökéhez bérmentve beküldeni szi-
veskedjenek.

A pályázóktól egyéb kellő tulajdonságok
között különösen megkivántatik: hogy a
magyar és német nyelvben tökéletes kép-
zettséggel birjanak.

Tájékozásul arról is értésittetnek: hogy
a növendékek száma legfeljebb 50,8 nagyobb
részt ev. hitvallásuak.

Ke't Szarvason, nov. 4-én 1866.
Az intézet közgyűléséből.

1868 (3-8)

Szabadalmazott vaskalap mint legjobb hang- t l l £ l - I 6 U S l L Ö I l U U K K 6 S Z 1 1 C S C F 6 . A fakalap v. a régibb szerkezetű korona.vezetö — legujabb szerkezetű.

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

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

a harang megrepe-
dése lehetetlen s leg-
nagyobb tartóssága

biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadal-
mazott snrlódásment persely által, mely igen könnyen for-
dul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony

—«'""™-- '"'•" - szilárdságát sem rongálja, mert könnyü forgása által a harang-
lábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitó-
lul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő kongas pedig, mely' tökéletesen ki nem Hditható
harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 1566 (10 — 12)

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

~ IC25?* Rendkivüli elöfizetés
a Vasárnapi Ujság társlapjára,

a

„Politikai Újdonságok"
november—deczemberi 2 havi

és
november—juniusi 8 havi folyamára.

A jelen mozgalmas idők s különösen a küszöbön álló magyar
országgyülés isméti összehívása oly mértékben ébresztek fel a hir-
lapok iránti érdekeltséget s olvasásvágyat, hogy czélszerünek
tartottuk a

..POLITIKAI ÚJDONSÁGOKRA",
melynek példányszámait már folyó évi október elején tetemesen fö-
lebb emelni voltunk kénytelenek — s miután példányaink most ismét
tökéletesen elfogytak — jelenleg ismét uj elöfizetést nyitni.

Elöfizetési föltételek:
2 hóra (november—deczember) . . 1 ft.
8 hóra (november—junius 1866—67) 4 ft.

Gyűjtőinknek 10 előfizetett példány után egy tiezteletpóldánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Politikai Újdonságok kiadó-Iiivatala

Nevelöné,
ki magyar és német nyelven tanit,
zongorázásban és női munkákban oktat,
tudakozható L a n g A. ev. lelkésznél
Irsán, Pestmegyében. 1860 ( 2 - 3 )

Teleltetés.
Szatmármegyében Rozsnly és Tiszta-

berek helységekbe 150 darab szarvas-
marha telelésre kerestetik szénára és sásra,
darabjáért 7 ft. 50krt. kivánván, — József-
napig, miért a felvállaló a marhák egész!
ellátását magára vállalja. I

Tudatja egyszersmind, hogy 2 ft. 50krért j
darabját a nyári legeltetésre is megtar-
tandja. A fizetés fele a legelésre hajtáskor,
fele utólagosan fizetendő.

Bövebben értekezhetni Tisztaberken
Kecskés Vincié urnál. 1870 (2—3)

A Lalrltz-féta erdeigya-
pot-kOszvén}-vatta,

mely már ezerszeresen megpróbál tátott,,
1 tábla ára 6/t hosszu, »/« B z é i e g 1 {t^ y4 I
tábláé 25 kr.; továbbá erdeigyapot-derék-!
szoritokat, bctét-talpakal, melyek igen!
melegitók s hordásra kellemesek, — vala-'
mint a Lairitz-féle gyár minden egyéb erdei-1
gyapot készítményeit Remdában a thüringi I
erdő mellett tisztelettel fijánlja ^ j
1837(3-3) S i g m u n d József,

Pesten, városház-uteza I-ső sz. a.

ROB-LAFFECTEOR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól

I keltö felvilágositást nyujt a minden könyv-
1 árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. BoyYeau-Laffecteur."

A Rob-Laífectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-

, tisztító növényi szörp,mert könnyen emészt-
I hetó és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
i Bob a bőrbetegségek, valamint átalában a
I megrongált nedvek és vér által előidézett
j bajok gyógyítására, minden ország legelső
| orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fólül-

! múlja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
i májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
; szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
j Kálium).

E vértisítitó növényi szörp csak akkor
valódi, he ezen aláirással van ellátva: ,,Gi-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható P E S T E N : T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a királyutezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

JP^~" A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervaís-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1729 (12 -12)

Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.

A „Vasárnapi Újságra'* méj?folyvást előfizethetni;
elöfizetési díja:

6 h ó r a ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) . • • 3 f t .
3 h ó r a ( o k t o b e r — d e c z e m b e r ) . . . 1 ft. 5 0 k r .

2 kocsi-ló
ölcsó árért eladandó.

Bövebb tudósitást ad: a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő hatvan

évet már haladott, reform hitvallásu és hat-
vanezar forintot érő, szabad rendelkezése
alatt álló vagyonbirtokosa, gyermektelen
özvegyember óhajt magának házastársul
egy egészséges, jó külsejü, szelid, szor-
galmatos és müvelt 45 év körüli nőt, —
kinek megközelitőleg mintegy felényit érő
szabad rendelkezése alatt álló
és pénzzé tehető vagyona avagy készpénze
volna.— Melyről körülményes tudósitást
f. évi november hó utolsó napjáig D. G.
czim alatt Debreczenben (poste restante)
méltányos tisztelettel el fog várni a csendes
és nyugalmas házasságot ajánló

1859(2-3) * * • * * •

Titkos 1778(11-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán több í-zer betegen legjobbnak
bizonyult mód s?e'int, sokszor a nél-
kfll. hogy a betep hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék. gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

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

délután 1—4 óráig.
£jC Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megktildetnek.

(2-3)

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmen-

;endő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 8 hónapban rendesen beadatni, akár
;yanitani gilisztát, akár nem, és miért? azt
, feliratokon és a könyvecskében, — mely

;öbb mint 59 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ára egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
i k alulirt által.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szerész és Tliallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál. , 1871 (1—12)

Kröczer Ágoston n. k.
gyógyszerész Tokajban.
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I B ^ Tetemesen leszállított árú könyvek/
Kaphatók R Á T H M Ó R könyvkereskedésében P e s t e n ,

1874 (1—2) a „vastuskóhoz." B£tí£ he^Al\
Abonyi Lajos, Egyetem pallosa. 3 kötet

— Regék a kandalló mellett. 2 kötet
— Regék a pásztortűz mellett. 2 kötet

Alvinczy F., Erkölcsi példák. Egyházi és világi nép-oktatóknak hasz-
nálatul: mátoknak hasznos olvasmányul . . . .

Aszalay József, Pikant vázlatok az élet és történelemből. Diszkiadás
— Szellemi röppentyűk tö t-'uelmi és humoristikai színezettel.

Diszkiadás . . . . . . . . .
— Eszmék az élet napfogyatkozásai és leáldozatáról. Diszkiadás

Steőthi László, A kék macskához, Goldbach & Cie í'űszerkeresk.
Regény. 2 kötet . . . . . .

— Puszták fia. Regény . . . . . . .
— Nesze semmi, fogd meg jól. Sokképpel . . . .
— „Laczikonyha." A legjelesebb magyar főszakácsok stb. közre-

munkálkodásával. Torzképekkeí
— 101 Cho!era-csepp. Vagyis akár akarsz, akár nem, megpuk-

kadsz nevettedben. 2-ik remény feletti kiadás
Hus Vitéz, S tarkalábak. Humoristikus elboszélesek. 2 kötet
Cárién Emilia, Egy évi házasság. Regény. Forditotta Horányi
Degré Lajos, Két év egy ügyvéd életéből. 2 kötet

— Salvator Róza. 3 kötet . . . .
— ördöfi; emlékiratai. 2 kötet
— Novellák. 3 kötet . . . . .
— Kalandornő. 2 kötet .

Dobos Jáno-i, Egyházi beszédek. A földmivelő házánál és házán kivül
Dumas Sándor, Gróf Monté Cristo. Regény. Francziából forditotta

Sió. 6 kötet
F,gy herczeg titkos neje. Regény francziából forditva
Enaalt István, I I . Napoleon, a Reichstadti herczeg. Történeti re-

gény. II. Napoleon arczképóvel. Francziából fordítva
<ierard, Az afrikai oroszlánvadászat. Francziából forditva, képiekkel
Glatz Jakab. Erkölcsnemesitő beszélyek. Gyermekek számára. Sza-

badon forditotta Sztankó-Csaplitzky Lilla. Színezett képek-
kel kötve . . . . . . . . . .

Hugo Viktor, A nyomorultak. Fra cz. forditották Huszár és Re-
viczky. 20 ftuet

Jámbor Pál, A magyar irodalom története 2-ik jutányos kiadás. 2 köt.
Jókai Mór, Politikai divatok. Regény. 4 kötet . . . .
Jósika Miklós, Sziklarózsa. Regény. Apafy M i h á l y erdélyi feje-

delem korából. 4 kötet
Kazinczy Gábor, Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs

és elmés mondásai és tetteiről. Hozzá járul Carbo pálbeszéde
Mátyás dicső tetteiről. 2-ik jutányos kiadás

Ketnpelen Gyözö munkái. Elbeszélések. 2 kötet . . . .
Khern Ede, Szines könyv. Diszemlény. Számos magyar irónő és iró

közremüködésével. Malvina arczképével, köt.
Lamartine, Graziella. Forditotta Talabér György . . .
>Iai Erszkine Tamás, Az angol parlament, és eljárása. Forditotta

Barsi József . . . . . . . . .
>Iéry, Héva. Regény, forditotta Huszár Imre . . . . .
>lignet M., Stuart Mária. Ford. Berzewiczy E
Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táb-

lákkal. 20 kötet. A—Z
Noélet a Mormonoknál. Több évi személyes tapasztalások előadása.

Irta egy mormon főaöknekUtáhból közelebb visszatért neje.
Angolból forditva . . . . . . . .

Ponson dn Terrail, Az Éj lovagjai. Regény. Francziából forditotta
M á r t o n f f y F r i g y e s . 4-rét. 8 rész. Számos képpel

Barey J. S., A lószelidités legujabb mödja Angolból forditva
Hemellay Gnsztá v, Árpád Ilon, és Vatta Etel. Történeti korrajz. 2 köt.
Rónay Jáczint, Fajkeletkezés. Az embernek helye a természetben

és régisége. Tiz kőnyomatu ábrával . . . . .
Sand György, A pokolgép. Regény. Forditotta Aranyka
Saintine B., La Picciola. Forditotta Mártonffy. 4-rét Számos képpel
Shakespeare, Lear király. Forditotta Vörösmarty M.
Szalay L , Adalékok a magyar nemzet történetéhez a 16-ik században
P. Szathmáry Károly, Izabella. Történeti regény. 2 kötet

— A bujdosók. Történeti regény. 2 köt. . . . . .
— Bethlen Miklós. Történeti regény
— Sirály. Történeti regény. 3 kötet • - . . . .
— Színezett lapok a történet könyvéből 2 kötet

Szigeti-Album. 1860. Kiadták Szilágyi István ét P. Szathmáry Ká-
roly. D i s z k i a d á s a l e g j e l e s e b b i r ó k , mind Arany,
Jósika, Fáy, Jókai, Kazinczy, sat sat. dolgozataival B. Ra-
dáknő arczképével • • • • . . . .

Táncsics, Bordács Elek, A gyalog árendás .
Terey Pál, Angol Skóthoni napló 1858/69 évekről. Számos kő- és

fametszettel ,
Tigrisvad iszat Indiában, Rice William gyalog vadászatai Radspu-'

tanában. Magyarította Brassai Samu. 4 képpel
Vas Gereben, Multak emlékei. Regényes korrajzok 2 kötet
Gróf Wass Samu,Kilencz év egy számüzött életéből. Szárazi és ten-

g>ri utazások nyugoton. 2 kötet . . . . .
Wessely József, A h e r c z e g Esz t e r h á z y féle k a t a s t r o p h a .

Társadalmi és gazdasági tanulmány .
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BALZSAMA.
mely a nyírfából kib'mlik, hogyha
lékezet óta mint a legkitünőbb
dig ezen nedv a feltaláló rend-
zsammá alakittatik, —akkor csak-
eszközöl. Bekenvén azzal például
helyeket — már a reákövetkező
lehátnlik s az által a bőr csillámló
fehérré, gyöngéddé és lágygyá

Ezen balzsam simítja az arezban támadt redőket s himlőhelyeket, annak ifjas
arezszint, a bőrnek fehérséget, friseséget s gyöngédséget kölcsönöz, s a legrövidebb idö
alatt eltávolítja a szeplőket, májfoltokat, anyajegyeket, az orr verességét, bőrratkát s a
bőr minden más szenyjét.

1 üveg ára használati utasitással együtt 1 ft. 50 kr., postán küldve minden darab
csomagolásáért 20 kr. s minden további darabért 5 kr. számittatik. — Raktár Pesten,
Török József gyógyszerész urnál király-utcza 7. sz. a.

Főszátküldési raktár: Henntestvérik vegyészeti termények gyárábanDobrzisch-
ban Prága mellett. 1873 (1 - 6 )

NYIRFA-
Már a növényi nedv magában,

a faderékba befuratik , emberem-
szépitőszer ismeretes, hogyha pe-
s?abálya szerint vegytanilag bal-
nem csodálatraméltó eredményt
e-tve az arczot vagy más bőr-
reggel észrevétlenül a bőrkorpsi
képződik.

V U K O V I C S É S S Z Á S Z Y.

VUKOVICS ÉS SZASZY
ujonan nyitott 1861 (3 -3)

niinliiinri vászonraktára
„A VIRÁGKOSÁRIIOZ•'

P B S T B 3NT,
a váczi-ntezában, a nemzeti szálloda épületében,

ajánlja

dúsan berendezett árntárát
és pedig

54 róföi rumburgi vásznat 22 frttól 23, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30—140frtig.
30 rőfös */« széles fehér fonalvásznat 10 frttól l l , 12, 13, 14, 15 -2.) frtig.
30 „ 5

/ 4 „ „ „ 12 „ 13, 14, 15, 16-25 frtig
38 „ l,i „ kreász ,, 14 „ 15, 16, 17, 18-30 frtig.
38 „ »/« „ „ „ 16 „ 17, 18, 19, 29 -35 frtig.
ugy hollandi, irlandi és 3/« széles varrás nélküli lepedővásznat.

Teritékeket 6, 12, 18 —24 személyre pique zsinórzott és szines bar-
cheíot, ágy- es bútor-csinvatot, fehér és szines perkait , törülköző- és
zsebkendőket, ágy- és asztalterítőket ugy minden e szakmához tartozó
czikkeket ezenkivül különösen jól varrott

szines ingeket . . . . 1 ft. 80 krtól 2—2 ft 50 krig.
fehér calico-ingeket . 1 ft. 80 krtól 2, 2 ft. 50 kr. —3 frtig.
nadrágokat 1 ft 60 krtól 1 ft. 80 kr., 2 - 2 ft. 50 krig.

A legolcsóbb szabott árak biztositása mellett.

Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.

A „ V i r á g k o s á r h o z." j
PETROLEUM,

mely föl nem lobban, nagyban s részletekben a leg-
jutányosb helyiárakon.

Legnagyobb raktár
ujonan jobbított

petróleum-lámpákból
a legjutányosb árakon.

Mofleratear-lámpák
1 évi jótállás mellett.

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

K o c s i l á m p á k , Párja 4 i6 ftig.
Szaptlan szobaürszékek, eg6sTf tfr

bö1 viz zárral

Ugyanaz kettős zárral 10 —12 ftig
Ugyanaz szivattyúval, vizöblitővel és porczellán csészével finoman

lakkozva 24 ft.
Ugyanaz szivattyúval, politúrozva különféle mintázatban 32—45

forintig.

1846 (6—6)

legujabb szerkezetűek 35 -60 ftig.

Ü r s í é k z á r a k 5-7 forintig.

Zellerin Mátyás,
raktár: Sebestyéntér és zöldfaaícz« szögletén,

Sy«r. borz-uteza 4. sz. a. Pesten.

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

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

Dr. Hcid H. és Ronniger F.,
fényképészek.

j | : 1̂ »

srbl

1799 (12 — 12)



568

Elöfizetési fölhívás

FALUSI GAZDA
FÖLDMIVELÉS, KERTIPAR ÉS

GAZDASÁGI HETIKÖZLÖNY
1866-dik utolsó évnegyedi folyamára.

Elöfizetési ára évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft.
S*F~ Teljes számu példányok még folyvást kaphatók. **S

Előfizetési föltételek:
Egész évre (jan.—decz.) . . . . . 4 ft.
Félévre (júl.—decz.) 2 ft.

Tisztelettel kéretnek mindazon előfizetők, kiknek előfizetésök szep-
tember hó végével lejárnak, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani szi-
veskedjenek.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)

Fel nem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban és kisebb mennyiség-
beni eladásra folyvást készen

található

KORTSÁR J,
bádogos-mesternél

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

készít egyszersmint szugatlan liazi- és szoba flrszékektt, darabját 16 fttól
50 ftig a legujabb fo ma is czélszerü szerkezet szerint. - n>ég pedig azon kikötés-
sel, ha ciéljoknak meg nem felelnének, — azokat \iaszaveszi; készít továbbá

mindennemü

é p ü I e t - ni n il k á 1 a t o k a t,
u. m.: ház-fedélzefeket. csatornákat, kön j öl.<>ktt. padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vördsrézböl, — arnyékszekcsókel ólom* ól, itthe'yt s a vidékre.
Nagy raktárt tart végre petroleum, saíon- es moderatenr-lámpákból, házi,
advari- és lépcső-lámpákból, mindenremú kávé- és theafózö-gépekból,lakko-
zott táczákból, és minden az ó mesterségébe vágó áruczikkekból; elvállal minden
kijavításokat, és igéri a legmcltányoeahb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szíves látogatását kikéri. 1817 (6—6)

Valódi Souchong és Pecco-virág-

THEÁKAT,
valamint legkitünőbb minőségü .

rímm*, cognac és valódi
franczia borszcszt

(Franzbranntwein)

tisztelettel ajánl HOLLÓSSY GYULA
Pesten, Dorottyaütcza Wur ni udvar.

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
folyóirat.

Biztos utmutató a kolera ellenében.
L e s z á l l í t o t t á r o n .

Teljes példány i$ftG-ikf évfolyam 3 iijíoiiní.
1H05-ÍKÍ .. 2

,, 2
„

Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.
Pest, Lipótutczn I-ső szám alatt. 1865 (5—8)

UDITO-NEDV
(Restitutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Aa ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ö Felsége

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

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEK: Tőrök József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

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

ben: Bignio J„ - Csáktornyán: Krausz A., — Dettán: Braunmüller J . ,—
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Eperjesen: Zsembery, —
Ozékcn: Deszáli, — K*zt<rgoinbaD : Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön : Kcczia-
novieh J., Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A.,

Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich.— Kolozsvártt: Woíf J.,
Karavasy J., — Komaromban: Ziegler A. és 6a. — Lugoson : Kronetter F.,
Marczaliban : Istl özv., — Miskolczon : Spuller J A., — Kagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek ,— Nagy-Kanizsan: Fesseihofler és Rosenfeld,—
Nagyszombatban: Smekal és fia. — N. - Varadon: Járky A., — Pakson: Flórián
J., — Pápán : Beermüller W.. Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv.,
— Pécs: Kisági és fia, — R.-Szombatban: HarraliarA., — Rosnyon: Poós
J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D, — Szegezárdon : HutterA, — Sziszeken:
Dietrich A., — Szolnokon : Scheftsik, Horánszky Istv., — Székesfehérvárit:
Kovács P. és Légmann A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsénben:
Weisz L. — Tepllczen: Weisz L., — Varasdoa : Halter F., — Veröczén: Bész
J. K., — Veszprémben: Tuszkau M, Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eger-
szegen : Hulinszky A. C)1807(3—4)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pt sten (egyetem-uteza 4. sz ) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

Népnevelési érdekü munkák.
Herrmann Ferencz. Átalános tanitás- ea tanodái neveléstan. Útmutatás

a néptanodai tanitói hivatal czélszerü betöltésére. A fönálló ,,Tann)ódisme" (Metho-
denbuch) nyomán kidolgozva. Magyarra átdolgozta Mennyey József. Füzve 1 ft.

Otto dr. Tanitó az elemi tanodákban vagy nézleti oktatásmód. Fordi-
totta Koller E. Második kiadás. Füzve 80 kr.

Gönczy Pál. Oktatás a gyümölcs- és eperfatenyésztésben. Vezérfonalul
a nép is népiskoiák számára. A csász. kir. földmivelési és bányaügyi magas minisz-
terium által jutalmazott pályamunka A szöveg közé nyomatott számos fametsz-
vénynyel. Füzve 30 kr.

Weinhofer József. A ker. kath. egyház fö hit- és erkölcstanai tizennégy
oktatásban előadva. Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen vasárnapi iskolák szá-
mára, egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók használatára. Füzv« SO kr.

Boross Mihály. Magyar krónika, azaz a magyar nemzet története a leg
régibb időktől fogva, a legujabb időig, minden nevezetes történeti esemény év-
szerinti előadásával. Füzve 80 kr.

i Berthes H. J. Elemi képzéstan. Németből. Füzve 65 kr.

Hermann János. Útmutatás a szemléleti számlálás és számolásra, a
pzámjegyek irása- s kimondására. Ford. Mészárol Imre. Füzve 40 kr

Gruber Ágoston. A hitoktatás kézikönyve. A t. magyar d e r ü s haszná-
latára ajánlja Ranolder János, veszprémi püspök.

I. rész: Gyermekek elemi oktatása. Második kiadás. Füzve 40 kr.
II. resz: A keresztény hitről, reménységről, szeretetről, szentségek fölvételéről,

keresztény igazságról és az örök életről. Füzve 1 ft. 80 kr.
Mészáros Imre. Segédkönyv, a közoktatási miniszterium által iekolai

használatra rendelt A-B-C és olvasókönyv szellemében. Iskolamesterek és tanitói
pályára készülők számára készitve. Második kiadás. Füzve 70 kr.

Denzel. Vezérlés a szemlélő oktatásra. Kérdésekben és feleletekben,
mely szerint a növendékek a mindennapi élethtz tartozó tárgyakkal közelebbről
megismertetnek, zsenge tlméjökben a képzelő és gondolkozó tehetség ébresztttik;
és szivökben a keresztényi főerények első magvai oltatnak; német útmutatás s e-
rint magyarázva. Füzve 20 kr.

Erdélyi In dali Péter. Fali olvasó táblák. Vezérkönyve szellemében i
Harmadik képes kiadá*. (10 tábla) 2 ft.

Egyes táblák nem adatnak el.
Olvasó-könyv. Városi és falusi gyermekek számára. Negyedik jobbított és

bővített kiadás. FüzTe 30 kr., kötve 40 kr.
Szini Károly. A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekkel kiadva.

(200 dal és dallam.) (219 lap, 8-rét) füzve 1 ft. 20 kr.
Vászonba kötve 1 ft. 80 kr.

Majer István. Szivmivelö beszélgetések és színjátékok mindkét nemü
nemü ifjuság számára. Egy képpel. (208 lap), 8-rét), keményen kötve 1 ft.

Boldogháza. Buzdító és oktató történet. 23 képpel. (127 lap, 16-rét), két
resz egy kötetben füzve 60 kr.
Vörös vászonba kötve aranyvágással 1 ft.

Mirden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1707 (3-6)

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

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, november 25-én 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer has&bzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtat&snal 10 krb«;
háromszori vagy többszöri igtat&snal eaak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. Uf .-Frankfurtban •'
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, kMön minden igtatás után 30 ujkr.

A z ős Zay-nemzetség egyik történeti neve-
zetességü tagját mutatjuk be ezuttal az olvasónak,
ó-magyar jellegü, kifejezéstelí arczvonásait ábrá-
zoló képünkhez rövid életrajzát is csatolva: mert a
hadi tettekben dús férfiu részletes életirata tul-
haladná lapjaink körét.

Csömöri báró Zay András 1685-ben született,
alkalmasint az ősi zay-ugróczi várban; atyja Zay
Lőrincz, Felső-Magyarország egyik legtekinté-
lyesebb protestáns mágnása s II. Rákóczy Ferencz
fejedelem idejében a szécsényi országgyülés által
alakított 24 tagu orazágtanács egyik senatora,
anyja pedig Kollegrádi gróf Kollonics Mária
Polixena volt. Mint ily előkelő és gazdag szülők
gyermeke, a leggondosabb nevelés-
ben s tudományos oktatásban ré-
szesült, de ritka képzettségét s főleg
a hadi tudományokban való kitünő
jártasságát a klasszikus müveltségü
IL Rákóczy Ferencz oldalánál sze-
rezte.

E fejedelem ugyanis 1703-ban
Magyarországot egész a Morva vi- ,
zéig meghóditván, Zay Lőrincz is
pártjára állott, s mivel a hadi szol-
gálatra maga már öreges létére al-
kalmas nem vala, legidősb fia Pál
pedig a spanyol örökösödési hábo-
ruban már azelőtt két évvel elesett:
második fiát, a minden lelki és testi
tehetséggel dúsan megáldott Endrét
avatá a szabadság harezosává. A 18
éves tüzvérü, bátor, daliás ifju Rá-
kóczy hadapródjai közé állott, s ott
a fejedelmi udvarban nevekedvén s
harezos urát a táborozásokba hűn
kisérvén: jókor megszoká a hadi
rendet, serénységet, s a folytonos
csatazajban kemény, vitéz, reguláris
hadfivá edződött, s e mellett feje-
delme szeretetét teljes mértékben
megnyerte.

Az éleseszü Rákóczy hamar
fölismeré a hozzá oly lelkesedéssel
ragaszkodó ifju Zay fényes tehetsé-
geit, s tért óhajtván nyitni számára:
csakhamar tisztté tévé őt; — sőt
miután azt is tapasztalta, hogy
nemcsak a csatatéren vitéz, s az
eléje szabott katonai fegyelemnek
szigoru megtartója, nemcsak sze-
rény magaviseletü, józan, igye-
kező, hanem a felsőbb hadi tudományokat is
örömmel tanulja: fokról fokra emelé Endrénket a
tiszti rangokban; 1707. tavaszán pedig, midőn
Rákóczy az általa már 1706-ban foganatba vett
első magyar fejedelmi nemes testőrséget, az u. n.
„Nemesi Társaság"-ot véglegesen megalakította:
az ifju Zay Andrást tévé ezen, a két ország leg-
előkelőbb ifjaiból álló ragyogó csapat őrnagyává.

Báró Zay András, kurucz ezredes.
(1685-1734.)

E testőrző sereg magvául szolgálandott az „Isteni
Gondviselés" nevezete alatt alapitandó nagy ka-
tonai rendnek, s eredeti rendelcetése az vala,
hogy tagjai, az ország nemes ifjuságának virága,
a fejedelem szemei előtt képeztessenek a maga-
sabb hadi tudományokban, hogy majdan valódi,
rend- és fegyelemszerető s képzett főtisztekké,
hadvezérekké váljanak, s egyszersmind minden, a
nemesi erkölcsökhöz illendő dolgokban oktatást
és az udvar légkörében finom műveltséget nyer-
jenek. _

A fejedelem maga volt e díszcsapatnak ezre-
dese; s hogy az ifju Zayt mily nagy mértékben
kellett kegyelnie: épen azon körülmény mutatja,

BÁRÓ ZAY ANDRÁS.

miszerint daczára 22 éves fiatalságának, őt nevezé
ki e "minta sereg, e legbensőbb testőrség főstrá-
zsamesterévé (őrnagyává). Mint ilyen 1707. ápril
26-kán Kolozsvártt tette le az esküt Rákóczy
kezébe Zay András, kinek e minőségében 29 em-
berre és lóra tartása, és 116 forintnyi hópénze járt.
Zay már ekkor — több év óta lakván immár az
udvarnál s eltanulván magától a fejedelemtől s

ugy hadviselt tábornokaitól mint franczia genie-
tisztjeitől a jó hadirenden és fegyverforgatáson
kivül a magasabb harczvezényletet — oly képzett
főtiszt volt, hogy a „Nemes Compánia" ifju tag-
jait maga taníthatta, gyakorolhatta naponkint
lovon és gyalog.

Mint e testőrség őrnagya, közvetlenül a feje-
delem oldala mellett lovagolva, jelen volt azon
fényes diszmenetben, a melylyel Rákóczy 1707.
május 24- én az ónodi országgyülési táborba bevo-
nult. Az országgyülés befejezte után a fejedelmet
a táborba, majd sáros-pataki várába kiséré, mely-
nek palotájában nov. 13-án számos nemes ifját,
mint a „Nemesi Társaság"-ba fölvétetni vágya-

kozó uj tagokat mutatott be Rákó-
czynak. Föl is eskettettek, nagy
solemnitással. Patakról a fejedelmet
Zay Endre a nemes testőrséggel
Munkácsra, Ecsedre, a kis-várdai
táborba s onnan végre Borsin és
Szalánczon át Kassára követte, hol
Rákóczy a telet volt töltendő, s a
hová decz. 5-én vonulának be ünnepi
pompával, ágyudörgés, harangzugás
között.

Hogy a „Nemesi Társaság"
mennyire felelt meg rendeltetésé-
nek : azon körülmény legjobban mu-
tatja, hogy belőle már létezése első
évében kitünő főtisztek kerültek ki

5- a hadak közé. Ezek között is azon-
ban a legelső a mi derék Zay
Andrásunk volt. A fejedelem ugyanis
udvari hadait egy franczia módra
szervezett reguláris lovas-granaté-
ros ezreddel szaporítván: ennek
ezredes-főkapitányává, azaz ezrede-
sévé 1708. elején a „Nemes Com-
pánia" ifju őrnagyát tévé. Zay
András alig vala ekkor még 23 éves,
s Magyarország szövetkezett rendéi-
nek egyik legválogatottabb s leg-
jobban fölszerelt ezrede állott ve-
zérlete alatt. 1708. márczius 6-kán
már mint ezredessel találkozunk
vele Kassán.

Ugyanezen időtájba eshetik el-
jegyzése gróf Berényi Máriával, a
kit azonban előle még mint jegyesét
elragadott a halál. Később mégis a
Berényi-családból nősült, elvevén
néhai feledhetlen arája unokahugát:

Karancs Berényi báró Berényi Györgynek Divék-
Ujfalusigróf Ujfalussy Klárától született leányát,
báró Berényi Judithot.

Zay András lovas-granátéros ezredével az
1708., 1709. és 1710-ik évek hadjárataiban jelen-
tékeny részt vett. Nemcsak Rákóczy oldala mel-
lett — udvari ezer levén ezrede — volt ott min-
denütt, és igy jelen vala az 1708 diki vágmelléki

47-ik szám.


