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mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk
ugymint:

„ r (Márcziustól kezdve deczember végeig (tiz hónap) 5 ft
ISOö. | J U I Í U S igétől kezdve deczember végeig (hat hónap) 3 ft.

8 e folyamokat megrendelő t. cz. előfizetők mult őszi mümellékle
tünket szintén megkapják.

| C Elöfizetési feltételek 1866-ik évre. * ^ H
Januártól kezdve deczember végeig 6 ft.
Júliustól kezdve deczember végeig 3 ft.

(Mümelléklettel együtt.)

Á „Regélő" kiadóhivatala
Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz. a.

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR GYERMEKBARÁT
uj havi folyóirat

második évi folyamára.
Elöfizetési ára egy évre, azaz: julius hótól juniusig bezárólag

1866 — 67, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

csak 2 forint o. é.
Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a kiadóhivatalhoz intézni

Pesten, egyetem-utcza 4 dik sz. a.
Előfizethetni minden könyvkereskedésben a vidéken épen ugy —

mint Buda-Pesten.
A „Magyar Gyermekbarát", mely kizárólag mindkét nembeli jó gyermekek

számára van szerkesztve, s mely a szivet nemesiti 8 a fejlődő elmét edzi, különösen a
kedves szülők, tanitók, nevelök s lelkészek szives figyelmébe ajánltatik.

Az első évi folyam még szinte megszerezhető: ára 2 forint.

A „Magyar Gyermekbarát" kiadóhivatala.

ŐRLŐMALMOK 1852 (4-4)

vas-malomálláson, a legszilárdabban készitve, valamint gőzgépeket,
szecskavágókat s egyátalában mindennemü gépeket jutányos árért
szállit a gépek gyári-raktára Pesten, Terézkülváros 3 sziv-utcza
9-dik sz. a., s ilyenek naponkint folyamatban is láthatók.

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
Közhasznu 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 ujforint.
1865-iki „ 2
1864-lki „ 2

Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.
Pest, Lipótatcza 1-só szám alatt. 1865 (7—8)

BERÜLDETETT.
Elöttünk fekvő tudósitások szerint a marhavész még most sem tekinthető tel-

jesen megszüiatnek, s igy a mezeigazda vagyonának fóalkatrészét — ugyanis
marhaállását még mindig veszély fenyegeti. A marhavész távoltartására s annak
elnyomására törvényesen elrendelt elővigyázati rendszabályok eléggé ismeretesek
ugyan — de szemmel kisérve annak veszélyeit, a mezei gazda legfőbb feladatának
ismerje, hogy házi állatai egészségi állapotára ügyeljen, hogy az állati szervek
működésének szakadatlan tevékenysége föntartathassék. Mint az e nemben dicsé-
retre legméltóbb segélyszer fentebbi czélnak elérésére, az évek boszu során leg-
hathatósbnak elismert cs. kir. engedm. korneuburgi marhapor, melyből 2 — 3 latnyi
adag a szarvasmarhának naponkint nyujtatván, az emésztési szervek müködését
nagyban előmozditja, s a természetellenes s az egészségre nézve olyannyira ártalmas
megemésztett tápanyagok fölhalmozását meggátolja, s az állatoknál természetes
ellenállási eröt minden dögleletes befolyások ellen lényegesen támogatja.

SP̂ T* A cs. kir. engedm. korneuburgi marhapor megrendelési forrása a mai
számban megjelent hirdetményből tudható meg. 1880 (1)

Polonla-gyertyák
a kir- szab. uj-pesti gyertya- és petrolenm-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

1865 (3-3)
Leitner és Grünwald

fő-raktárában
Pesten, király-utcza 3-dik szám alatt,

hol egyszersmind a gyuáruk raktára is létezik.

Marhabetegségek s marhavész ellen
miüt legkitünőbb óvszer ajánltatik a

korncubargi marhapor
a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, és kir. száez kormányok által engedmé-
nyezve, — a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve és ő
fölségeik az angol királyné és porosz király udvari istállóiban sikerdús alkalmazása
által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa,, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és Frűhwirth. —
BUDÁN : az udvari gyógyszertárban — Aradon: Probst F. J., Tones és
Freiberger. — Abony: Lukács A. — Aranyos-Marótb : Edinger M. — Brassó-
ban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becskerek: Nedelkovics. —
Debreczenben: Bignio J-, Csanak J. — Dettán : Braumüller. — Déva: Lengye.
— D -Földvár: NadharaP. — Eperjesen : Zsembery J. — Eszéken : Deszáthy J.
— Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben : Tschögl J. — Gyöngyösön:
Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. — Komáromban:
Belloni A., Ziegler és fia. — Kőszeg: Bründl J. — Mohácson: Kégl, Altmann. —
Nagyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg.— Nyir-
rgybaza: Keich és Pawlovits. — Panssován: Rauschan és fiai és Gráf. Paks:
Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger test.v., Waritsek, Kováts J.
— Rozsnyón: Posch J. — Sopronban: Pachofer L., Müller P.. Mezey A. —
Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P. — Szegeden: Aigner. Selme-
czen: Dimák, Zelenka. — Szepesvárallyán: Fest J. B. - Szolnokon: Scheftsik
István. — Sziszeken : Dietrich A. — Temesvárit • Maxer és Sailer A., Babusnik.
— Trencsénben- Kulka és Weisz.— Váczon: Bodendorfer.— Varasdon: Halter
F. és Koterba. - Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M. - Verőcze: Bész J K.
— Zala-Egerszeg: Hubinsky A. — Zeliz: Steyrer A. B) 1806 (6—8)

Valódi Souchong és Pecco-virág-

THEÁKAT,
valamint legkitünőbb minőségü

rhum, cognac és valódi
franczia borszeszt ^<10-

(Franzbranntwein)

tisztelettel ajánl HOLLÓSSY GYULA
Pesten, Dorottyaütcza Wurmudvar.

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

48-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, deczember 2-án 1866

Elöfizetési föltételek 1866-dik érre: a. Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő 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 ég Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10krba;
biromsiori vagy többszöri igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-FrAiikfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Ugy énekelni, mint madár dalol, s az
ily benső szükségből eredö éneket müvé-
szettel párosítani tudni, a legnagyobb kin-
csek egyike. A müvésznő, kit képünk ábrá-
zol, ily nem mindennapi kincsnek van
birtokában. A magyar nemzeti színháznak
egyik kiváló tehetsége s ez idő szerint egyik
legszebb reményekre jogosító, legsziveseb-
ben hallgatott tagja levén, müvészi egyéni-
ségével röviden megismerkedni, e lap olva-
sóinak nem leend érdektelen.

Mányik Ernesztina született Vámos-
Mikolán, Hontmegyében, hol atyja, dr. Má-
nyik János, megyei főorvos. Hangja
már gyermekkorában föltünt, és
az atya, leánya hajlamának en-
gedve, Pestre küldé őt, hol külön-
féle mestereknél nyerte első képez-
tetését, kik a növendékleány iránt
átalában a legnagyobb reménynyel
voltak eltelve. A zenedében csak
három hónapot töltött. Langer és
Simonná (a nemzeti opera egyik
énekesének neje) voltak azok, kik-
től később tanórákat vett. Azonban
tudvágya és valódi tehetségének
érzete ellenállhatlan vágygyal von-
zották őt oda, hol a müvészet
szent forrásával közelebb jöhet
érintkezésbe. Atyja semmi áldoza-
tot nem szánt, és a reménydús
énekesnő Párisba mehetett. A pe-
saroi dalár, a borostyánokkal ko-
szoruzott agg Eossini valódi atya-
ként fogadá ott a magyar föld
szülöttét, és sohasem szünt meg jó
tanácsaival buzditni őt, hogy a
müvészet titkaiba bevezesse. Mes-
tere iránt érzett hálája és rokon-
szenvéből, több Rossini-féle szere-
pet tanult be, ezek közt Rosinaét,
a „Sevillai borbély"-ba,n. Folyto-
nosérintkezései Páris tudományos
és müvészi köreivel, látkörét szé-
lesbitették, — tehetségét, müizlé-
sét fejlesztették, kiművelték.—De Párisban [
sem nyugodhatott meg; lelkének vágya
Olaszország kék ege, a narancsos berkek, a |
dalok hazája felé vonzotta: Milánóba kellett
költöznie. Ott a hires Corsi vezetése alatt, a
legkomolyabb tanulmányoknak szentelé
idejét: szüntelenül tanult, a legnagyobb szi-
gorral ellenőrizve önmagát, törekvéseiben

M á n y i k E r n e s z t i n a .
csak a valódi jót és szépet véve mintaképül, feledni ama rnűélveket, melyeket a magyar
Mestere nem csalódott benne; nemsokára müvésznő nekik nyujtott; magyar dalai kü-
szabad szárnyakra bocsátá. lönösen feledhetetlenek ott, és a koszoruk

Ezelőtt egy évvel lépett elöször szin- i kiséretében neki átnyujtott költemények
padra Asti városában. A színházba gyült csalhatlan bizonyítékai annak, hogy a fiu-
közönség alig tudá elhinni, hogy a „Ke- j meiek nemcsak élénk méltánylói a müvé-
gyenczno" (La Favorita) énekesnője nem | szetnek, hanem hü gyermekei a magyar
olasz: oly szépen, oly zengzetesen ejté ki az anyaországnak is.
olasz szavakat, oly elragadólag énekelt. Hazaérkezve, Margitban mutatta be ma-

. , —j _ o ™

Búcsufölléptekor egy ezüst diadémet nyuj- gát a nemzeti szinpadon f. évi május 3-kán.
tottak át neki tisztelői. Astit odahagyva, Föllépte olyan diadal volt, minőt csak mü-
Modenába ment, hol legott f ölszólitást ka- j vészi egyének szoktak és tudnak aratni,
pott, lépne föl valamely szerepében. Gounod j Margit után Azucenát (a„Troubadour"-ban),

késöbb Fidest (a „Prófétádban)'
azután Hosinát (a „Sevillai bor-
bélyéban), és végre most legköze-
lebbről Selikát (az „Afrikai nö"-
ben) énekelte. Valamennyi szere-
pében uj tehetségről tanúskodott,
és az „Afrikai ríó" sikere után,
legszigorubb bírálói is kénytele-
nek voltak elismerést mondani
neki.

A kisasszony alig tölté be a
tizenkilenczedik évet, és már mü-
vészeti sikerrel dicsekedhetik. —
Hangja érzés- és szenvedélyteljes,
tele drámai erőteljjel és érczes
tartóssággal; derült szinezetü
mezzo-sopran, mely az alsó G-től
a felső C-ig, tehát majdnem har-
madfél octavára terjed; kitartó
dallamaiban kellemmel és olvadé-
konysággal párosult hatályosság-
gal, az alakzatokban ritka köny-
nyüdséggel és torokkészséggel bir.
Trillái hosszan és fokozatosan ki-
tartott menetben, valódi gyön-
gyökként peregnek le, melyekből
egy hang sem vész el.

^ Kedélyéből kifolyó hajlamánál
~~~- fogva, a müvésznő a komoly múzsa

iránt viseltetik elöszeretettel; mü-
vészetének valódi eleme az operá-
ban a drámai énekszak, melyben

költői fölfogása és előadási tehetsége ál-
landó sikert és koszorukat biztosítanak
számára. S bár a müvészek vágyainak szár-

ohajtanók mégis,

M Á N Y I K E H N E S Z T I N A

„íaust"-]é.t választá, és oly mesterileg
éneklé Margitot, hogy e szerepben még hu-
szonötször kellett föllépnie. Koszorukkal , a 1 J i l l í W „ „ _ .-CJ
diszitve, távozott Modenából, hogy viszont- | nyát szegni nem lehet: óhajtanók m
láthassa hazáját, hogy tehetségét hazája j hogy a fővárosi közönség, mely e fiatal
müvészetének oltárára tegye. Fiumét utjába \ vésznőt oly hamar kedvenczévé fogadta,
ejtve, ott háromszor énekelt. A magyar ten- folyton nemesbülő művészetében soká gyö-/
gerparti város lakói sokáig nem fogják nyörködjék. —a —r.
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A mi iiároiii szobánk.
Elől az udvar, tele fákkal,
Hitül a kert, sok pusztasággal:
Közbül a mi szegényes házunk,
De nekünk jó, mi itt tanyázunk.

Három szobánk lakója bárom:
En, egy gyerek és élet-párom;
De ezt, én hivom jó anyámnak,
A kis fiu meg nagy mamának.

S igy van itt asszony, férfi, gyermek:
Mi kell több ennél ház-tüzhelynek?!
Jertek, a mi három szobánkban,
Nézzétek, mennyi boldogság van!

I.
A z e n y é in.

Egyik ablak a kertre tekint le:
Az utak gáppadt lombbal behintve,
Száraz karjai a száraz fáknak
— Mintegy vádolva — égnek állnak;
A szél végig fut a kerten nyögve;
S én ittbenn fekszem, ágyamhoz kötve.

A más ablaktól, tán tiz lépésre:
Egy templom rozzant, dült kerítése,
S a szenvedő Ur vörös keresztje,
Odább harangok, egy szűk ereszbe' —
Harangok csöngnek, kutyám föl-fölnyí:
S nekem ágyban kell időm elölni.

Tovább látok már, elől kinézve:
A muzsák házának nyüzsgő terére;
Gyerek ujongat, vidám hahó-vál,
Majd a csöngettyü hivón megszólal,
Terembe gyül be tanár, tanitvány:
S engem bezárva tart itt kalitkám.

Ágyamtól jobbra egy ajtó szárnya, —
Szemem a más két szobát bejárja:
Ott édes anyám jár arrább-errébb,
S bár hatvan évnek hordozza terhét:
ő munkál, rendez, ő gondoz, ápol —
S én fel nem birok kelni az ágyból.

II.
A k ö z ö s .

O a hűs léget kivánja,
Én pedig a meleget:
Nekem csak tűz ád hőséget,
Neki szive eleget.

De a közbelső szobában
O is, én is engedünk
— Mint jó házas-társak szoktak —
S van is itt jó melegünk.

Hármunk közt a hosszu téli
Este itt lesz rövidebb,
S nem hagyjuk, ho>ry belopózzék
A künnpattogó hideg.

Régi dolgok régi búját,
Elsiratjuk néha még, —
De anyámnak ajkán mindig
Más hangot vált a beszéd.

Meseze kezdve, csak kerülve,
Dicséri a lányokat,
De a végén nevet és mond,
S biztat, kinai, válogat.

„Asszony is van, gyermek is van
Már a háznál, jó anyám, —
Van még idő arra bőven,
S majd meglátjuk — ezután."

III.
Az ö v é .

Ez a kincstár. Szín-ezüsttel
Van e kis szoba tele:
Hatvan évnek szerzeménye,
Fehér hajnak ezüstfénye
Anyám főjén rakva le.

Ketten őrzik ezt a kincset:
Egyik, a ki hordja is;
Ki a holtat elsiratva
S az élőket fennvirasztva
Gyüjti, gyüjti még ma is.

Másik, a ki rég elment már:
Képe ott van a falon, —
De ki, hogyha kérdjük: merre?!
Sirja mélyéből kikelve,
Kézen fogva, jobbra von.

Idejöttünk mi is hozzá,
Ide, hol ő már pihen ;
Jó atyám, a hol leroskadt,
Poraink majd itt nyugosznak,
A temető kertében . . . Szász Béla.

Három nép egy megyében.
Bácskai néprajz.

Irta RÓMAI SÁNDOR.
( V é g e.)

V.

Leolvad szivemről a kritikusi közöny,
tollamra egy mondhatlan érzés sulya ne-
hezedik.

Szeretnék irni a magyarról.
Szemem ég, mintha sirhatnék. Ah, ez

rosz kedélyállapot iróra nézve, kinek, mint
Heine mondja, tárgyán fölülemelkedve, szé-
pen az objectivitás mellett kell maradnia,
mint ezt az iskola is tanitja.

Nem fogok tehát elérzékenyedni. Édes
magyar népem, sokat mondtak már rólad,
szépet és dicsőt. Dicsértek szembe sokan,
kik boldogságodon még keveset fáradoztak;
ideális népnek tartanak s mig az eszmék
légi honába bevinni szándékoznak: elveszted
lábaid alatt lassankint az őseid szent vérén
szerzett hazaföldet! . . .

Mint minden bácskai nép: a magyar sem
tud lépést tartani a némettel anyagi hala-
dás tekintetében. Valamint a szerb, bunye-
vácz, sokacz, ugy ő is hátrálni, elköltözködni
kényszerül ott, hol a német vele közösen
mivel egy határt.

Mi ennek oka ? és hol rejlik a hiány ?
Megmondom belátásom szerint.

Hiányzik népünkben az iskolázottság.
Irás és olvasás nem lettek még köztulaj-
donná a legalsó rétegekben. A nevelés egy-
oldalu, hiányzik belőle a világismeret s a
kozmopolitikus világnézlet azon foka, mely
nélkül, bármit mondjanak is rá a poéták
s a poétákkal egyértékü politikusok, ma
már többé meg nem lehetünk. Segítsen ezen
az iskola, mert oly hiány ez, hol a segély
lehetséges.

Hiányzik népünkben a földmiveléshez a
kellő szorgalom. Magyar ember resteli ki-
fejteni azon erőfeszitö munkásságot, mely
sajátja a németnek. A németnek a trágya
kincs, a magyarnak szemét; az, ha kell, drága
pénzen veszi, emez a falu gödrébe hányja
vagy kerítést csinál belőle. A magyar em-
ber inkább holta napjáig szegény marad,
mintsem fáradságos uton jusson vagyonhoz.

Segitsen ezen a szem előtt levő példa,
ha ugyan az versenyre buzdíthat.

Hiányzik népünkben a kereskedésre való
hajlam és tehetség. Nehezek vagyunk mi
erre: valódi vasas németek. A zsidónak lesr-
jobb aratása magyar faluban van. Nem
szemrehányás, hanem elvitázhatlan tény.
Sokkal kevesebb a magyar emberben a szá-
mitó szellem, gyorsaság, furfang, hunyászko-
dás, hogysem jó kereskedő válhatnék be-
lőle. Ezt, ugy látszik, nem tanulta kard- s
buzogány-forgató őseitől. Magyar ember
csak szilvával, körtével szeret kereskedni,
ott nem kell sokat szaporitani a szót s mást
módjával rászedni. Nem is lesz belőle ban-
kár soha.

Sok igaz van abban, hogy a magyar
csak katonának, szónoknak, politikusnak
született s másra nem igen való; mert akár
kereskedő, akár kocsmáros, akár — sit venia
vérbő — ujságiró, mindig csak kényelmes,
tekintetes táblabiró ur, kinek, bizonyos szol-
gálatkész fürgeség — méltóságán alul van.
Nem hibája ez, hanem természete.

Elénk, keleti észjárás, szines képzelet s
könnyen fellobbanó véralkat mellett, mégis

nem franeziásan szeles, nem hirtelen, hanem
keletiesen kényelmes, nyújtózkodni szerető,
nehéz nemzet. Ilyen a magyar.

Hiányzik népünkben a kézműiparnak
szeretete s a gyári iparnak ismerete. Kivéve
a ,;«iagyar" mesterségeket, másra nem igen
adja fejét.

Hiányzik népünkben a nemesebb épít-
kezés iránti szeretet. Egy magyar falu, arra
nézve, ki már a külföld néhány hozzánk
képest koldusszegány vidékein megfordult,
elkedvetlenítő kép. Alacsony, sárból épült
házikók, inkább gunyhók, rongyos nád-
vagy szalmafödéllel; ablakok helyett egy
lyukhoz hasonló nyílás, a tetőn nehány desz-
kából roszul összetákolt kémény, az udva-
ron a kávátlan kút, a ronda kerítés — ilye-
nekből áll jobbadán a magyar falu. Azt ta-
lálja valaki mondani, hogy az Alföldön
mindez természetes, mint a hol hiányzik az
épitési anyag: fa és kő. De hol veszi azt a
német, ki ott szép házat tud elöteremteni ?
A benső tisztaság — mi dicséret a magyar
asszonyra, — enyhit nemit a dolgon, de
kárpótlást az ízlésnek nem adhat a szegé-
nyes, egészségtelen külső arányokért.

Egyátalában nincs a magyar paraszt-
embernek az az ambitiója, hogy szép házban
lakjék, szép lovakon járjon; megelégszik ő
a viskóval, gebével s csepü-szerszámmal is,
bár módjában volna különbbel is birni. Ezt
is Ázsiából hozta magával, hol házakra nem
volt szükség, hanem mozgó, szellös sátor
alatt tölté életét. A magyar ember a jó élet-
módra többet ad, mint annak külső for-
máira. Megeszi a pecsenyét cseréptányérról,
megiszsza a legjobb bort fakulacsból. E pont-
ban egyre nézve kivételt tesz t. i a vise-
letben.

Viseletre nézve a magyar nép a jóizlés
népe. E tekintetben meglátszik rajta, hogy
keleti nép. Nincs is az egész nyugaton nép-
viselet, mely a magyarén Ízlésben kitenne.
Festői szép az minden kiadásban: akár a
rövid libegő-lobogó gatyát, borjuszáju inget,
pörge kalapot, kaczéran kivágott mellényt,
vagy a testhez simuló zsinóros nadrágot,
kaczkiás dolmányt, jószabásu szurt, akár az
igéző nöi ingvállát, csipkés kötényt vagy a
menyecskének elragadó bájjal kötött tulipi-
ros, vagy fekete selyem kendőjét tekintem.

E viselethez képest a külföldi német
vagy franczia népnek, a geometria minden
szegletei szerint szabott viselete — éktelen
maskara.

Kevesen vagyunk!
Isten csak ritkaságnak teremtett bennün-

ket, fogyunk, a helyett, hogy szaporodnánk.
A magyar faj nem szapora. Miért? Azt
mondják, mert nemes faj. Szép szó, üres szö;
mégis vannak, kik e költöi ötleten megnyu-
godnak. Volnánk bár mindannyian orosz-
lánok, mi haszna! ha soraink egyre gyé-
rülnek s türelmes birkák és igavonó tulkok
foglalják el helyünket?!

Miért nem szapora a magyar faj? annak
tudományos okát nem adhatom; ugy olvas-
tam valahol, hogy valamely nép szaporasága
az ő szorgalmával mindig egyenes arányban
áll. Vonjunk ebböl következtetést.

Egy mélyen a népjellembe vágó vonást
nem szabad itt elhallgatnom. A magyar és
szláv köznép hite szerint szégyenletes dolog
az, ha a fiatal házaspárnak elsö két évben
gyermeke születik; a német nép véleménye
szerint pedig a fiatal hitvesekre szégyen az,
ha elsö évben gyermekök nem születik. A
magyar családapa majdnem szégyenli azt,
ha sok gyermeke van; a német evvel nem
törödik. Vonjunk ebböl is következtetést.

Hogy a magyar népnek e nézete meny-
nyire bir befolyással a gyermekek születé-
sére : nem kutatom; bövebb fölvilágositás-
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sal tán a javas asszonyok szolgálhatnának.
Részemről csak azt jegyzem meg, hogy a
munkás szorgalom hiánya s a gyermektar-
tástóli félelem népünknek e vérébe átment
gondolkodás-modorával szoros összefüggés-
ben van. Mi fog ezen változtatni? ugy hi-
szem, semmi.

Szólhatnék még a magyar nép fényolda-
lairól, de félek: könnyen az öndicsőités
vádjába eshetem.

El fogja ismerni mindenki, kinek tiszta
látását a nemzetiségi pártszenvedély el nem
vakitá, hogy a magyar nép nyiltszivü, em-
berségtudó, vendégszerető, bátor, katoná-
nak, jobban mondva, hősnek termett, önzet-
len nép, mely a népdal jellemző sorai sze-
rint, jó szóért ingét is odaadja, de a jussait,
a jussait nem hagyja!

És ki tagadná, ki a történelmet megha-
zudtolni nem akarja, hogy a magyar hazá-
ját szerető, a közjó eszméiért lelkesülő, ön-
feláldozó nemzet, mely egy buzditó szóra,
olykor hiába, kész eltékozolt életét? mely-
nek jelleme egy köszörületlen drágakő, de
csak arra nézve, ki azt ismerni megtanulta ?

A magyarban minden tulajdon megvan,
mely egy nemzetet szeretetreméltóvá s egy
népet nemessé tehet. Hajh! de mindez mit
ér? Mikor e szép tulajdonságok a jelen önző
korban, önfentartás tekintetéből majdnem
meg annyi — hibákká változnak!

Sokat tanulhat a magyar más nemzettől,
de más nemzet is tanulhat a magyartól
sokat.

Igen. Tanuljon a német a magyartól
emberséget, izlést, férfibátorságot, hazasze-
retetet. A magyar a szerbtől összetartást s
nemzeti ügyeiben csüggedetlen bizalmat. A
szerb a magyartól nyíltságot, lovagias szel-
lemet. Mindkettő pedig a némettől az anyagi
haladás módjait: hajlamot a helyes föld-
mivelés, ipar s kereskedés iránt, érzéket a
jobb építkezéshez, békeszeretetet, más javai-
nak tiszteletben tartását és mindenben —
szorgalmat.

A magyar hasonlit a római jellemhez, a
szerb a göröghöz: mindkettő poétikus, ez
utóbbi erkölcsi alap nélkül. A német prózai,
igen prózai, de ö birja a, földet.

Melyik szebb vagy melyik jobb?
Feleljenek rá az idealisták, a politiku-

sok, az államgazdászok.
Népek megítélésében elv marad az, hogy:

,,E;y nép sem jó,
És egy sem rosz."

Hírlapirodalmunk a i9-ik században.
ötödik közlés.

(A forradalom után 1860—53.)
(Vígé)

Á t n é z e t . * )
1850 —1853-ban megjelent lapjaink technikai

kiállítása, az elöbbeniekhez hasonlitva, haladást
mutat. Politikai lapjaink rendesen, ünnep utáni
napot kivéve, naponkint jelentek meg, s mig ez-
előtt csak az egy „Respublika" járt pár hétig négy-
hasábu iven, forradalom utáni politikai magyar
lapjaink hasábozásáts rétjét tekintve, mindinkább
terjedelmesbek lettek, igy a Pesti Napló 1851-,
Magyar Hiríap 1852-, 8 utána si Bndapesti Hiríap
1853-től kezdve négyszer hssábozott nagyobb s

n a „y O bb iven jelentek meg. Legnagyobb alakot
vett fel 1853. júliustól a Pesti Napló, mely 20'/,
htiv. magas és 14 % hiiv. széles ivréten adatott
ki, jóllehet nagysága a Kossuth Hírlapjáét csak

*) K czikksorozat eddigi rendszerénél fogva most a
hazai nem-magyar lapok részletes elősorolása következ-
nék. Azonban » rendelkezésünkre álló térrel gazdálkodni
kényszerülvén, a közlő ur szives engedelméből a német,
szláv stb. lapok teljes jegyzékét ezuttal mellőzzük s czé-
lunkra nézve elegendőnek tartjuk, azok névszerinti rövid
fölemlitését a jelen „Átnézet"-ben. Szinnyei ur nagybecsü
dolgozata később ugyis önállóan és teljességben fog meg-
jelenni. 8eerk-

fél D hüvelykkel haladta felül, de tömött nyo- '
matat 6 rétjét tekintve, legnagyobb hirlap volt j
akkor az egész ausztriai birodalomban. A kiállitás I
mind a nyomtatást, mind a papiros finomságát j
tekintve, minden igényt kielégithetett. Különösen
kiváltak divatlapjaink közül a Délibáb és Divat-
csarnok, melyek salonaink diszére is váltak. A
nyomtatás gyorsaságát elősegélé a gőzsajtó beho-
zatala, melyet 1852. októbertől Lukács László
alkalmazott először nyomdájában Pesten.

A béltartalomra nézve, mint a körülmények
engedek, lapjaink szellemileg is sokat hatottak a
nemzetre; a tudományos és szépirodalmi tárcza
ekkor vétetett fel rendesen politikai lapjainknál,
szépirodalmi s divatlapjaink némelyike az ency-
clopaedikus irányt követte, ezek később képes
lappá alakulván, az encyclopaedikus képes lapok-
nak uttörőkül szolgáltak ; az Uj Magyar Muzeum
a szemleirodalmat kezdte megalapítani; rendes
vidéki lapjaink ekkor még nem léteztek, szaklap-
jaink pedig csak igen szegényül voltak képvi-
selve. Átalában az ügyekezet és törekvés minde-
nütt mutatkozott, hanem annál kevésbbé a kö
zönség részéről való pártolás; mert pl. Erdély-
ben alig tarthatá fenn magát egyetlen egy magyar
lap, 1852. júl.—szept, ben pedig egy magyar lap
sem jelent meg Erdélyben.

1850. októberben a pesti postán 6631 pél-
dányban jártak a magyar lapok vidékre, (Ma-
gyar Hirlap 1722, Pesti Napló 666, Hölgyfutár
403, Pesti Röpivek 260, Religio 850, Katholikus
Néplap 2300,Gazdasági Lapok 430 példányban);
mig 1842. novemberben 9551, 1848-ban ugyan-
azon hóban ugyanott 19,478 példányban küldet-
tek szét a magyar lapok vidékre. 1852. öszszel az
összes magyar lapok előfizetőinek száma nem
ment többre 5800-nál 1853. első negyedében Bu-
da-Pesten 10 magyar lap forgott a közönség kezén
melyek közül 5 divat és szépirodalmi, 2 vallási,
1 szaklap, valamennyinek összesen volt 8700 elő-
fizetője, mely szám azonban napról napra látható-
lag emelkedett. (Ebből a Religio, Katholikus
Néplap és Gazdasági Lanokra összesen 4000 elő-
fizető esik.)

A franczia politikai lapok 1853 végén 150
ezer példányban jelentek meg. Tegyük fel, hogy
ebből egy harmada külföldre ment, maradt még
az országban 100 ezer példány. Ha ismét Fran-
cziaország népességét tulságosan 50 millióra
teszszük, jut egy millióra 2000 példány ujság, s
e kalkulus szerint 8 millió embernek, mint a
mennyi ekkor a birodalomban magyar nyelven
olvasott, összesen legalább 16 ezer példányban
kellett volna tartani a magyar politikai lapokat,
m t annál inkább várhattunk volna, mert a forra-
dalom alatt politikai lapjaink már is húszezernél
több példányban jelentek meg, holott 1853. végén
az előfizetések száma a magyar politikai lapokra
alig ment négyezerre. Bármint veszszük a dolgot,
a nap; sajtó terjedelme egyenes arányban áll a
civilieatio, a polgári fejlettség emelkedésével. Az
amerikai, angol, franczia, német, olasz egymás-
után következnek. Tehetünk mi róla, nogy a ma-
gyar még ekkor egyikkel sem vágyott mérkőzni?

A fenebbi adatok szerint 1850—1853-ban
Magyar- s Erdélyországban és a hozzákapcsolt
részekben következő hirlapok és folyóiratok lé-
teztek, a megjelenési időfolyam kitételével:

A) Magyar nyelven, politikai lapok: 1)
Figyelmező, 1850. jan.; 2) Magyar Hirlap, 1849.
nov. 15.—1852; 3) Pesti Napló, 1850. márcz.
9.—1853; 4) Kolozsvári Lap, 1850. jan. 2. —1852.
jún.; 5) Budapesti Hiríap, 1853; 6) Magyar Me-
nekültek, 1854;

szépirodalmi lapok: 7) Hölgyfutár, 1849.
nov. 15.—1853; 8) Csokonai Lapok, 1850. júl.
3.—okt. 15; 9) Pesti Röpivek, 1850. okt. 6.-decz.
8; 10) Értesítő, 1852. febr. 3.—1852. ápr.; l l )
Budapesti Viszhang, 1852. máj. 1.-1853; 12)
Családi Lapok, 1852.ápr. 15.-1853; ^Szépi ro-
dalmi Lapok, 1853. jan. 2.—jún.; 14) Déli-
báb, 1853. jan. —decz.; 15) Divatcsarnok, 1853.
ápr. 3.—decz.;

eqyházi lapok: 16) Re'igio, 1849. júl. 1.—
1853; 17) Katholikus Néplap, 1848. júl—1853;

szaklapok: 18) Gazdasági Lapok, 1849 —
1853; 19) Hetilap, 1852. okt. 2.-1853; 20) Ifju-
ság Lapja, 1853. jún. 2.—decz. 31;

vegyes lapok: 21) Népbarát, 1850; 22) Napi
Tudósitó, 1853. jún. 2. - decz. 31.; 23) Debreczen-
N.-Váradi Értesitő 1842 — 1853; 24) Borsodi Ér-
tesítő, 1852; 25) Aradi Hirdetmények, 1852.
júl.-1853;

folyóiratok: 26) Magyar Emléklapok, 1850.
márcz. 8.-júl. 9.; 27) Magyar Irók Füzetei,
1850. júl.—aug.; 28)Remény, 1851. febr.—decz.;

29)FiatalságBarátja 1851. ápr. 20.-okt.; 30) A
Falu Könyve, 1851. febr. 10. —decz.; 31) Falusi
Esték, 1853. ápr.—decz.; 32) Magyar Akadémiai
Értesitő, 1841 — 1853 ; 33) Uj Magyar Muzeum,
1850. okt.—1853: 34) Magyar- és Erdélyország
képekben, 1853.

B) Német nyelven, politikai lapok: 35)
Pressburger Zeitung, 1764. júl. 14. —1853; 36)
Der Siebenbürger Boté, 1786—1853: 37) K. k.
priv. Agramer Zeitung, 1826—1853; 38) Pester
Zeitung, 1845. ápr.—1853.; 39) Allgemeine Zei-
tung von und für Ungarn, 1849. szept. —1850.
decz.; 40) Kronstadter Zeitung, 1849. márcz. 26
- 1 8 5 3 ; 41) Der Spiegel, 1828-1852; 42) Pes-
ter Morgenblatt, 1850. febr. 2.-decz.; 43) Süd-
slavische Zeitung, 1849 — 1852. jún.; 44) Ober-
ungarische Zeitung, 1852. jan. 1—febr. 28; 45)
Temeswarer Zeitung, 1852. jan. 15.—1853 ;

szépirodalmi lapok: 46, (Luna, 1826—1853;
47) Der Satellit, 1840—1853; 48J Der Schmet-
terling, 1833-1850; 49) Pester Sonntagsblatt,
1853. nov.—decz ; 50) Euphrosine 1851; 51)
Unterhaltungsblütter 1852. júl. —decz;

vegyes lapok: 52) Transilvania, 1839 —1853;
53) Pester Wochenblatt, 1850. júl. —szept; 54) Der
Bürger-undBauernfreund, 1850. júl.—decz.; 55)
Blatterfür Geist, Gemüth, und Vaterlandskunde,
1850. szept. 1.—1853; 56) Pester Localblatt 1850.
szept. 1. —1853; 57) Pester Post, 1853. jan.—
decz.; 58) Banater Telegraph, 1851—1852; 59)
Oedenburger Stadt und Landbote, 1850. febr. 2.
—1851. febr. 15.; 60) Grenzbote 1853. jan. 16.—
jún.; 61; Der katholische Christ, 1848. júl.—
1853; 62) Zeitschrift für Natúr- und Heilkunde in
Ungarn, 1850. júl.—1853; 63) Zeitschrift für Un-
garns Industrie, 1850. júl. 1.—szept.; 64) Der
Siebenbürger Volksfreund, 1850; 65) Pest-Ofner
Mercantil-Correspondenz 1850. jan. 15—1853;
66) Handels- und Mercantilberichte von und für
Ungarn, 1850. márcz.—aug; 67) Pest-Ofner
Kundschafts- und Auctionsblatt 1789—1853; 68)
Kaschau-EperjeserKundschaftsblatt 1839—1853;
69) Arader Anzeiger 1852. júl. 1.—1853; 70)
Arader Kundmachungen, 1848 —1853; 71) Te-
mesvrarer Anzeiger, 1849. szept. 1.—1853; 72)
Gross-Becskereker Wochenblatt, 1850-1853;

folyóiratok: 73) Verhandlungen und Mit-
theilungen des siebenbürgischen Vereina für Na-
turwissenschaften, 1850-1853; 74) Archiv des
Vereins für siebenbürgische Landeakunde, 1850
1853; 75) Magazin für Geschichte, Literatur
und allé Denkwürdigkeiten Siebenbürgens, 1853;
76) Monatsblatt der Landwirthschaftlichen Gesell-
schaft in Agram, 1852; 77) Laudes-Regierungs-
blatt für das Königreich Ungarn, 185". febr. 15 —
1853; 78) Landes-Regierungsblatt für die Serbi-
sche-Wojwodschaft und das Temeser Bánat,
1850—1853; 79) Landes-Regierungeblatt fúr
Siebenbürgen, 1850. ápr. 1.—1853; 80) Polizei-
Anzeiger (Pest) 1850. feb.—1853; 81) Polizei-
Anzeiger (Pozsony) 1852. aug. —1853; 82) Poli-
zei-Anzeiger (Kassa) 1852—1853; 83) Polizei-
Anzeiger (Zágráb) 1852 — 1853.

C) Szláv nyelven, politikai lapok: 84) Na-
rodne Novine, 1836-1853; 85) Napredak, 1848
decz. — 1849. jún., 1850—1853 ; 86) Slovenski
Jug, 1848. okt. —1849. szép., 1850. jan.; 87) Ju-
goslavenske Novine, 1850. ápr. 8.—jún.; 88) Po-
zornik, 1849. júl.—1850. decz.; 89) Szvetovid,
1853 júl.—nov. 15; 90) Szerbszki Dnevnik 1852
— 1853; 91) Glaenik Dalmatinski, 1850—1853;

négyesek: 92)Katolicke Novini, 1850—1853;
93) Cirill a Method, 1850. júl.—1853; 94) Slo-
venskje pohladi, 1846 — 1847, 1851 ápr. 15.—
1853; 95) Danicza, 1845—1853; 96) Sednica,
1851; 97) Jezsna pesela, 1852 ; 98) Nevén, 1853;
99) Katolicki Zagrabocki List, 1850 — 1853; 100)
Goszpodarszke Nowine 1853; 101) Pravnik, 1853;

folyóiratok: 102) Szerbszky Ljetopis 1827
-1853; 103) Kolo, 1853 ; 104) Déli szláv történe-
tek tára, 1853.

D) Oláh nyelven, politikai lapok: 105)
Gazeta Transilvaniei, 1838 — 1853; 106) Tele-
graful Roman, 1853. jan. 15. —1853;

vegyes: 107) Foaia pentru minte Amma si
Literatura, 1838-1853.

E) Olasz nyelven, politikai lapok: 108)
Gazeta di Zára, 1850; 109) Osservatore Dalma-
tico, 1850—1853.

Az 180l-töl 1853-ig megjelent lapok és fo-
lyóiratok számszerinti kimutatása következő:
1848 és 49-ben megjelent: magyar 75, német 55,
szláv
1850—iö:)ú-ig ujcg_)^»"-*- o./— — j

szláv 21, oláh 3, olasz 2, összesen 109.

összesen 152,
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oláh 3, franczia _, _,
1853-ig megjelent magyar 34, német 49,
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—1849-ig megjelent magyar 160, német' lik 8 jó ízléséről tanuskodik hajdani épitőmeste-
83, szláv 27, oláh 4, olasz 2, franczia 2, latin 6,
összesen 284; ehhez hozzáadva az 1850 —1853-ban
ujonan keletkezett lapokat és folyóiratokat: ma-
gyar 26, német 31, szláv 15, oláh 1, olasz 2, ösz-
szesen 75; 1801—1853 végeig megjelent magyar
186, német 114, szláv 42, oláh 5, olasz 4, fran-
czia 2, latin 6, ez időben megjelent lapok és folyó-
iratok összes száma 359. Szinnyei József.

A szendrői ref. templom.
(Borsodmegyében.)

Miskolcztól, Edelénytől északra, a Bódva
kies völgyében, ott a hol e szép kis folyó a tor-
nai kopár sziklabérczeket mintegy kőfalat áttörve,
Borsod virányait öntözi fris hegyi vizével: terül
elSzendrő városa. Lakossága alig több 2000-nél,
de ez mind tősgyökeres magyar, s többnyire föld-
es szőlőmivelésből él.

A szépfekvésü város fölött emelkedik a ma-
gános várhegy, hajdan hires Szendörő várával,
melynek azonban ma már csak alapfalai vehetők
ki: pedig még a legutolsó Rákóczy háborújakor
is meglehetős erősség hirében állott, s azelőtt
mint a török ellen szolgáló tekintélyes végvár,
továbbá a Bocskay, Bethlen, I. Rákóczy György
és Tököly háborúiban épen jelentékeny szerepel
vitt. De ama kopár hegyen csak maga a fellegvár
állott; lejebb a hegy lábánál terült el az alsó vár,
a melynek főépülete, a gr. Csáky-Pallavicini csa-
lád kastélya, jelenleg is di-
szesiti a várost. Ez egé-
szen a régi alvár omladékán
épült.

Másik — s tán főbb —
nevezetessége Szendrő váro-
sának az ódon külsejü refor-
mátus templom, a melyet
képünk ábrázol.

E régi, tisztes épület
architektúrái sajátságain ki-
vül történelmi érdekkel is
bir. Midőn nevezetesen a
XVI-ik század első felében
a protestantismus hazánk-
ban, főleg a János király
országrészében, oly gyorsan
elterjedt, s a magyarság zöme
a Kálvin tanait fogadá el:
Szendrő lakossága is — mint
Borsodmegyéé általában —
tulnyomóan ezen hitvallást
vette be. Egy darabig a
várbeli, régen kath. egyhá-
zat használák: de a vár ké-
8Őbb az ausztriai házbeli ki-
rályok hatalma alá kerül-
vén , ezeknek kapitányai
visszavették tőlök a temp-
lomot, s a kath. hitre soka-
kat visszatérittetének pap-
jaikkal, szerzeteseikkel. —

rének, valamint maguknak az építtetőknek.
Most már sötét a tisztes épület, s kissé le is

van sülyedve, mindazáltal teljesen ép, jó karban
tartatik, és isteni tiszteletekre használtatik, je-
lenleg már azonban természetesen csak magok a
szendrővárosi ref. hivek által, — miután a többi
öt helység, jobb idők következvén, külön-külön
épitenek maguknak egyházakat. Még a régi kőke-
rítés is megvan a templom körül, a melyen belül
hajdanában temető volt.

A szendrői reform, egyház egyéb nevezetes
régiségekkel is bir. Az egyház ládájában gonddal
őriztetik ugyanis több szintén régi aranyozott
ezüstkehely és ezüsttányér mellett egy igen érté-
kes, aranynyal dúsan kivarrott — s attól szinte
sulyos — piros seiyem-csujtár — nyeregtakaró,
mely bármely muzeumnak disze lenne, mind a
skófiumhimzés müvésziségére, mind nagy értékére
nézve. Ez a XVII ik századból származik s az
utolsó szendrővári török basáé volt, a kit a Bódva
partján — most is Zákány rétjének nevezett he-
lyen — Zákány István hires magyar vitéz levág-
ván , hirtelenében a várat is megvette, s a sok
kincsü rabló basa drága nyeregtakaróját és se-
lyemturbánját a Szendrei ref. eklézsiának ajándé-
kozá, — Isten dicsőségére, hálából a jó szeren-
cséért. A turbán selyemfonálból hímezett, hajdan
ugylátszik piros, de már szinét vesztett pompás
keleti shwalból állott, melyen a basa vére itt-ott
most is sötétlik.

Zákány hőstette jutalmául az ónodi végvár ka-

Szendrői ref. templom (Borsodmegyében). — Myskovszky V. rajza,

Megkezdődtek a vallásüldözések. A szendrői tem-
plom nélkül maradott reformátusok azonban ön-
erejükből egyházat akarának épiteni az Ur dicső-
ségére, de ebben sokáig gátoltattak a szendrői
császári kapitányok által.

Végre az országgyülés lépett közbe, 8 ki-
eszközölte az uralkodónál, hogy az országban
több helyen templomokat építhessenek a protes-
tánsok, a hol tőlök a régi kath. templomok elvé-
tettek volt. E helyek egyenként megneveztettek.
Köztük volt Szendrő is. Minthogy azonban e vá-
roska környékén több református falu volt, mely
hasonló akadálylyal küzdött: az ő folyamodásaik-
ra az a végzés hozatott, hogy külön-külön nem
építhetnek templomot, hanem járuljanak ők is a
ezendrőihez.

Igy épült föl aztán csakhamar a szendrői
s még — ha jól tudjuk — tán öt környékbeli
reform, helység lakosainak filléreiből s hitbuzgó-
ságából a Szendrőn ma is álló régi nagy ref. egy-
ház. Látszik is rajta, hogy nem csupán a szendrő-
városi ref. hivek szamára volt szánva; mert ezek
számához — csak 5 — 600-an vannak — arány-
talanul nagy, vagyis inkább hosszú. Mert a tem-
plom csucsives ablakokkal s ajtókkal, oszloptá-
tnokkal, s hosszu keskeny alakban : szóval megle-
hetős tiszta góth stylban épülvén, inkább hosszu
mint térés.

E szép épitésmód különben -_ kiváltké-
pen a magánálló s faragott kövekből igen erő-
sen rakott, szép hosszukás csúcsban végződő
ablakokkal ékes toronyé — csak dicséretére vá-

pitányává neveztetett, 8 mint ilyennel találkozunk
vele 1672-ben, mikor várát épen rokona Zákány
Tamás vette ostrom alá, a Wesselényi Pál és
Petróczy István vezérlete alatti elégületlenek
hadai egy részével. Szuhai.

K o r p o n a .
(Zólyommegyében.)

Hazánk legrégibb városainak egyike Kor-
pona.

Fekvése e városnak, mely Hont és Zólyom
megyék közt épen az északi határt képezi, s min-
den oldalról erdős kegyekkel van körítve, igen
regényes. Hogy eredetéről némi fogalommal bír-
junk, messze, igen messze — multunk mesés vi-
lágába kell vezetnem az olvasót, azon korba, a
hol Attila a góthokkal, s az ugynevezett karpok-
kal tört be ez országba. — Némelyek szerint ez
utóbbiak lettek volna alapitói, s tőlök eredettnek
mondatik a latin elnevezés „Carpona," ez azon-
ban kétes, miután azon karpok a rómaikkal há-
boruskodván, többnyire a Duna partjain lak-
tak. Mások a szászokat mondják Korpona ala-
pitóinak, kik, mivel akkor e város környékén
igen sok tó létezett, halászatból éltek, s nagy
mennyiségben pontyokkal (Karpfen) keresked-
vén, „Karpfnerek"-nek neveztettek; s ezen ke-
resetök után maga a város is Karpfen nevet nyert
— s ebből származhatott aztán a latin Carpona,

s a magyar Korpona elnevezés. Ezen állitás leg-
hitelesebbnek látszik, mert a 17-ÍK század vala.
melyik országgyülésen maga a város ekkép nyilat-
kozott eredetéről „Carpona villa primum Regalis
fűit, et aliquando per Saxones, per Carolum M.
hoc in regnum inductos, condita."

De tán elég ennyi a homályos multból; lás-
suk a történelem világosabb lapjait.

980-dik esztendőben Gejza fejedelem alatt
Korponát már mint régi szász telepet találjuk,
ezen fejedelem volt az els5, ki ősét bizonyos ki-
váltságokkal ajándékozá meg.

Ezen szász telepeket (Pojnyik, Szászfalu, és
Korpona) ez időben Hunth és Páznán magyar
családok birták, azonban midőn Sz.-István király
Boleszlav, Kupa, és Duló ellen harczolt, Hunth
és Páznán vezérek szász alattvalóikkal oly tete-
mes segitségére valának Sz.-István királynak,
hogy ez elleneit legyőzvén, öket jobbágyságuk
alól felszabadította, — ezen időtől fogva Korpona
Sz. István király egyik rendeletében mint királyi
város (Villa Regia) emlittetik, hol kiváltságai
fentartatni parancsoltatnak.

Ezen időtől fogva Korpona minden további
változás nélkül élvezte szabadságait, mignem a
13-ik században Il-ik András király alatt Erdély-

j ből nagy számban szász bányászok Felső-Magyar-
, országba rendeltettek, hogy ott bányákat kutas-
I sanak. Ezek nagyobb része Korponán telepe-
' dett le, de bányákat nem lelvén, földmivelő nép
lettek. Ekkor több hegy s patak németül nevez-
tetett el — mint Fitzberg, Nikelberg, Warmflusz,

Kalterbach, stb, s mai na-
• ,r pig is e névvel birnak.

— Azonban megjött az
1241-ik év és vele a tatár-
pusztitás, nagy fergeteg dult
e honban szerteszét. Kor-
ponán is egész népcsopor-
tok rémült arczok kai s jaj-
veszékelve az erdőkbe me-
nekültek.

Végre az 500,000-nyi
tatár csoport 1243-ban Mol-
dovába vonult vissza. Kor-
pona lakosai is lassankint
elő kezdenek tünedezni men-
helyeikből, melyek még most
is láthatók, a várost romba
dőlve, vagyonukat kirabol-
va, s társaik ezeréit legyil-
koltan a romok közt heverve
találták.

Ekkor Béla király be-
utazván országát, az elpusz-
tult városokat és falvakat
ujraépittetni rendelé, miért
is 1244-ik évben személye-
sen jelent meg Korponán, s
jazt erős fallal körülépitni
parancsolá. Ezen időből ol-
vashatjuk Béla király dip-
lomáját is, melyben Kor-
ponának szabadalmait nem-

csak megerősitette, de meg is szaporitá. 1342-
dik évben Korpona már az ország gazdagabb
városainak sorában volt, mit onnan lehet követ-
keztetnünk, mert I-ső Károly Róbert alatt sz
ezen évi országgyülés 31-ik art. folytán a királyi
kamarának évenkint 35 font ezüstöt tartozott
fizetni.

I-ső Lajos és Zsigmond királyok is megerő-
sitették e város szabadalmait. 1483-ban a husziták
betörvén Magyarországba, a többi közt Korponát
is feldúlták, miről a városi levéltárban megőrzött
iratok tanuskodnak.

Korpona már ez időtől mint vár emlittetik s
igy az Erzsébet királyáé és lengyel László király
közti háboruban Giskra által megszállva tartatott,
de 1444-dik évben Palásti Bertalan és László be-
vették s Giskrát megszalasztották. Később, mivel
a felső megyékben tartózkodó csehek rablásai
által e város igen sokat szenvedett, panaszt emelt
Mátyás király előtt, ki a kárvallottaknak 10 évi
adót, s a városnak a 35 font fizetendő ezüstöt
elengedé. — Midőn Mátyás király megházasodott,
a királyi kincstár igen kimerült állapotban levén,
több város, s köztök Korpona is. tetemes összeg-
gel járult költségei fedezésére. Il-ik Lajosnak a
törökök elleni hadkészületei alkalmával Korpona
nemcsak katonákkal, de 400 r. forinttal is járult
segélyére.

Ezen kor irataiban többször találkozunk Ba-
lassa Zsigmond bozóki, és Erdődy püspök csábrági
várurakkal, kik mindketten idönkint Korponát
meghódítani törekvének, de miután Balassa nem-

sokára Ferdinánd király által Borsodaaegye főis-
pánjának s a diósgyőri vár parancsnokinak nevez-
tetett ki, s Korpona a király oltalma alá jutott, e
veszélyes két ellenétől megmenekült.

Azonban bekövetkezett az 1541-dik év. A
törökök Buda várát, az ország szi-
vét bevették, minek hire az egész - = i - _
országot megrázkódtatá) ekkor az ~^r~-_ -
esztergami várparancsnok jszigo- ~- _̂ -
ruan meghagyá a korponai őrség- r ^-
nek, hogy a város jobbfelén emel-
kedő csucson őrtornyot építtessen,
hol éjjel-nappal őr tartassák. Ez - J-~
épitmény (mint mellékelt képünk
mutatja) jelenleg is meglehetös ép ,
állapotban látható.

Hovatovább aggasztóbbak let-
tek a körülmények; a törökök nem-
sokára Esztergamot, Lévát, Vise-
grádot vették be s közeledének a
bányavárosok felé. 1545-ben már
Bozók várát, mely alig van egy
órányira Korponától, sőt magát
Korponát is megtámadták, azon-
ban sikertelenül. Voltak ez idő-
ben a törökökön kivül még ma-
gyar rablóvezérek is, kik ezen [
zavargós időt felhasználván, saját
honfitársaik nyugalmát zavartak;
— ilyen volt Balassa Menyhért,
ki 1546-ban nemcsak Ceábrág és
Szitnya várakat foglalta el, ha-
nem Korponát is több izben meg-
támadá, mivel azonban itt heves
ellentállásra talált, Bozók várá-
nak indult, mely akkoriban saját
testvére, Balassa Zsigmond tulaj-
dona volt, és midőn e vár parancs
noka, Széchenyi, ellentállt volna,
ekkép kiáltott fel: „Add meg ma-
gad Széchenyi, ne hidd! kezem
ügyét te sem kerülöd el!" ki
azonban daczára, hogy legyőzték,
mégis megmenekült.

A város a törökök felszólítá-
sának nem engedelmeskedett s hű
maradt királyához, ki Krusicz
János csábrági kapitányt nagyobb
katonai erővel Korpona várának
védelmére rendelte.

Midőn Maximilian a trónra lépett, az 1559-ki
országgyülésen elhatároztatott, hogy a korponai
vár megerősítésénél Turócz-, Zólyom-, Árva- és
Liptó megyék
hat napot min- _... ._.••*-•.— ~~=agp^5
den dij nélkül =gs
tartozzanak dol- -í
gozni. S midőn 7
ezen város ily *
fontos erősség- t
gé emeltetett,
bekövetkezett

az is,hogyHont,
Nógrád nemes-
sége a török

előtt itt kereste
menedékét.

Későbben,
midőn Krusicz,
a korponai vár-
parancsnok.Fü-
lek vára segit-
ségére rendel-
tetvén, otfc fog-
ságba esett, Gé
ezy György jött
Korpona védel-
mére; — ezután
Ujfalussy Fer.
meg Újlaky Se-
bestyén voltak
e vár parancs-
nokai ; hanem
midőn 1563-ban
Ferdinánd ki-
rály Szoliman-

nal 30,000
arany lefizetése
mellett békét
kötött, Krusicz
kapitány is fog-
ságából kikerült s Korpona várának pirancsnok-
ságában ujra megerősittetett.

Alig mult nehány év, s a törökök, a békét
megtörve, 1569-ik évben Korponát ujolag meg
támadták, de mivel Krusicz hősileg visszaveré

őket, azzal boszulni k meg magukat, hogy a várO3
határát tönkre tették. — Midőn az érsekujvári
basának Korponát szép szerével megnyerni nem
sikerült, mindenféle üzenetekkel fenyegette, hogy
nemcsak az őrizetet, de a polgárságot is negyedel-

A korponai őrtorony. — (Greguss János rajza.)

t tni fogja, ha ajánlatát elfogadni elmulasztanák,
d ! mivel Korpona mindegyre hű maradt királyá-
hoz, a basa haragra lobbant s Ali béget, ki akko-
rib m Dévény fölött parancsnokolt, Korpona ellen

Korpona városa, délkeletről. — (Keleti Gusztáv rajza.)

inditotta, de sikertelenül, mert Károly herczeg e
törekvését megakadályozá. — Krusicz helyébe, ki
ez időben meghalt, Nagy Fábián, ezután pedig
Balogh Lukács, voltak e vár parancsnokai.

1588- és 89-ben a törökök Korpona várát

iámét ostrom alá vették, és ezután is több izben,
de már a hadi szerencse fordulóban s a félhold
homályosuló félben volt, mert Mansfeld tábornok
Esztergomnál a törököket kemányen megverte,
Pálfy pedig több magyar vezérrel Fülek, Szé-

csény várakat bevette, tehát Kor-
^ pana békéje is egy időre biztosi-
HlL tottnak látszott.
| g j P Bocskay István fölkelése ide-
MÜItf jében 1604-dik évben Korpona is
.•Uf felszólittatott a csatlakozásra, de
^ ^ mivel nyilatkozatával késett, Bocs-

kay Rédey Ferenczet egy hadtest-
tel Korpona ellen inditotta, kinek
is ezt bevenni sikerült. Igy állván
a dolgok, Bocskay maga jelent
meg Korponán, hova oly czélból
hirdetett országgyűlést, hogy a
béke Ausztriával kieszközöltes-
sék, miért is Bocskay Illésházy
Istvánt békealkudozás tekinteté-
ből azonnal Bécsbe küldötte, mi-
nek következtében a béke csak-
ugyan létre is jött, és pedig a kö-
vetkező föltételek alatt: Bocskay
az erdélyi fejedelemséget vissza-
kapja, ha pedig családja kihal, az
visszaessék a magyar korona alá,
hogy a Bocskay által bevett vá-
rak a királynak visszaadassanak,
hogy a nádori méltóságra protes-
tánsok is megválasztathassanak,

. és hogy a protestánsok vallássza-
ÍStj badságaikban megerősittessenek.

Béke volt valahára. De alig
mult el tizenkét év, 1619 ben
Bethlen erdélyi fejedelem Bocskay
nyomdokait követve, ismét kény-
telen volt berontani ez országba,
s a népet felkelésre buzdítani.
Debreczenig előnyomulván, irt
Korponára, s a vár feladását min-
denféle fenyegetésekkel kérte; a
Thurzó Szaniszlónak a vár ak-
kori parancsnoka később meg is
hódolt.

1621-ben, midőn a császári
katonaság Korpona tájékán tábo-
rozott, e város is Ferdinánd ki-

rály oltalma alá sietett, — de mily rettegés
fogta el a polgárságot, a midőn rögtön ott terem
Bethlen serege, s a császári tábort szétveri, —
hogy tehát e hütlenségéért bekövetkezhető ve-

szélyt megelős-
ze, egy küldött-
séget inditott

™" utnak Bethlen
ujra elejébe, é«
nem siker nél-
kül.

Mint tudjuk,
1622-ben Beth-
len Pozsonyban
békét kötött, de

J R • •;,.".,..' . >x«?^|j nem sokára a
}; ;«~ törökökkel szö-

vetkezve , 80
: ezernyi sereg-

gel ujra vissza-
tért. Ezen ellen-
ség ellen gyüj-
tött seregbe

Korpona pol-
gársága is ná-
dori parancs

folytán 200 ka-
tonát kiállítani
köteleztetett,—
de ennek daczá-
ra is nemsokára
Bethlen hatal-
mába került.

Béke kötte-
tett ismét, de
csak hogy ujo-
lag felbontas-
sák, mert Beth-
len a törökökkel
harczra kelvén,
1626-ban julius
25-én a törökök

Korponát megtámadva kirabolták. — 1644-dik
esztendőben Rákóczy György erdélyi fejedelem
szabadságharczában, Rákóczy hatalmával nem
mérkőzhetvén, ennek meghódolt.

A linczi békekötés után a törökök a magyar
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hazát ismét pusztitni és rabolni kezdették, a igy
1647-ik évben julius 24-ik napján reggel, midőn
a lakosság többnyire a határban dolgozott, a tö-
rökök véletlen s oly nagy számban rohanták meg
Korponát, hogy alig maradt idő a város kapuit
bezárni, de mindamellett oly elkeseredetten folyt
az ellentállás, hogy a törökök nem verettek ugyan
vissza, azonban mégis az ostrommal felhagyni
kény tettek, miért is boszuból a szabadban talált
lakosokból 43-mat, nagyobbrészt nőket és haja-
do.nokat, elfogtak, és 400 darab szarvasmarhát
hajtottak el. — Két hónappal ezután ujolag tá-
madás alá vették Korponát, de ezuttal sikerte-
lenül'

Azl649-ki országgyülésen határozatba ment
a korponai várőrség szaporitása, s azonkivül a
hontmegyei tisztviselőség is Selmeczről ide téte-
tett át.

A törökök támadásai által, melyek most igen
gyakoriak valának, tizennégy év alatt Korpona
több mint 300 polgárt, s tömérdek marhát, elesé-
gét vesztett el, ez által indíttatva folyamodott az
akkor uralkodó Ferdinánd királyhoz segitségért,
ki is a városnak nemcsak katonát és lövegeket;
de szükséges lőport, s golyót is nagyobb mennyi-
ségben adatott, — igy elkészülve, csak alkalomra
várt, hogy annyi elkövetett kegyetlenségért bo-
szut állhasson ellenén.

Az alkalom közeledik, a magas parton álló
strázsaház őrének jeladó kürtje elhangzik a város
felett, a lakosság fegyvert ragadva bezárja kapuit,
a roppant porfelhő mindig közelebb jön, már
szinte hallani a dobok és sípok riadalmát s a vár-
falait megrohanó muzulmánok „Allah!"' kiáltása
rázkódtatja meg a levegőt.

A harcz mindkét részről elkeseredetten foly;
hanem Bory Mihály uram cselt vetett az ellen-
ségnek. A várőrizet egyik fele a hegyek közt lap-
pangván, előtört, s a törököket váratlanul hátban
támadta meg. E nem várt esemény a török sere-
get roppant zavarba hozta, e fontos pillanatot
felhasználni, s a várkapuin kirohanni egy percz
müve volt. — A minden oldalról rohanó megtá-
madások megtörték az ellen erejét, a zavar áta-
lános lőn, minek az lett aztán eredménye, hogy
Bory a várőrizettel egyesült polgárokkal teljes
győzelmet aratott, több ezer török hulla fődé a
csatamezőt, az élve maradtak nagyobb része fog-
ságba s az egész tábori szertár zsákmányul esett;
a város határszélén több elesett török feje pó?.
nákra aggattatott.

Több évig vitézül védte még Bory Mihály e
várost. Halála után 1668-ban báró Balassa Bálint
volt e felső vidék védője s Korpona várának pa-
rancsnoka, kiben Ali bég oly hatalmas ellenére
talált, hogy Korponára a többi közt egyszer igy
irt: „Balassa kutyáinak ne merészkedjetek enge-
delmeskcdci, mert a ki azt teszi, azt élve nyárora
huzatom."

Évek multak el békével. De 1678-ban ismét
látunk Korpona vára alól egy támadó török sere-
get megveretten, futva menekülni.

. Tököly Imre 1682-ben Korponát elfoglalta s
védelmére Pápay István egyik vezérét rendelte.
Későbben azért, mivel Korpona Tökölynek meg-
hódolt, Salenburg császári tábornok e várost
2000 r. forinttal büntette meg.

Midőn 1703 dik esztendőt irtak, ujabb sza
badságharcz eseményei folytak. Tököly Imre
mostohafia, Rákóczy Ferencz, Lengyelországban
egyesitvén seregeit, Magyarországba betört s oly
szerencsésen harczolt, hogy nemeokára Bozók,
Korpona, Csábrág és Léva várakat is meghódi-
totta.

1706 ban Rákóczy országgyűlésében Kor-
pona részéről Palásti István mint városbiró, Bene
Pál, Gerhadt, Szentiványi Rafael és Zsembery
Mátyás mint követek vettek részt, * mivel e város
ez időben Rákóczy oltalma alatt állott, ez minden
szükségében hozzá, mint védőjéhez s legmagasb
urához folyamodott, s neki 1707 ik évben 10,800
forintnyi adót fizetett. — Az emlitett évben Rá-
kóczy, Bercsényi vezéránek elnöklete alatt hadi-
törvényszéket is alakított Korponán.

Midőn a császári sereg a bányavárosok felé
közeledett, akkor Rákóczy korponai őrsége igen
gyenge volt, miért is a várat megtarthatni rémé-'
nye nt m leven, éjnek idején elhagyá azt, de nem
nagy köszönet volt benne, mert mielőtt odahagyná
a várat, lángoknak adá martalékul, minek követ-
keztében Korpona igen sokat vesztett hajdani
erős voltából.

Rákóczy legyőzetvén, Korpona ujolag a ki-
rályiak kezére esett, lassan épülni kezdett, de oly
különbséggel, hogy a vár düledékeiből r.-kath.
egyház, és a régi magyar nemea családok palotái-

nak maradványaiból szerény polgári lakok emel-
kedtek.

A varrs most mintegy 2400 lakossal bir,
kiknek fele a r. kath., másik fele az evang, egy-
házhoz tartozik.

I s t e n í t é l e t e k .
(Víge.)

4) A tüzpróbának több faját kell megkülön-
böztetnünk. Ilyen volt az, midőn a gyanuba vett
egyén mezítelen kezét bizonyos meghatározott
ideig tűzben volt kénytelen tartani, körülbelül
olyan formán, mint a történet C. Mucius Scevo-
láról beszéli. Ha a kéz sértetlen maradt, az ártat-
lanság be volt bizonyitva. Azonban arról sehol
sincs említés, hogy az istenitélet e fajánál a pap-
ság segédkezet nyujtott * olna.

Másik faja a tűzpróbának az volt, midőn a
vádlott egy ingben égő farakáson ment keresztül,
és ha azt akarta, hogy ártatlannak nyilvánítsák,
testének a lángtól sértetlennek kellett maradnia.
Ilyen próbát állt ki 1067-ben Péter, flórenczi szer-
zetes, ki ezért Petrus igneus (Tűz-Péter) nevet
nyert, és pedig azért, hogy szerzetestársait azon
szemrehányástól tisztítsa meg, mintha püspöküket
hamisan vádolták volna. E próbának már 1063-
ban kellett volna történnie, de II. Sándor pápa
meg nem engedte. Az 1067-ikit a nép erőszakolta
ki. — Savanarola Jeromos hires dömés pörében
is ilyen próbának kellett volna végbemennie
1498-ban, melynek mindkét vitázó szerzetes-párt-
nak alá kellett volna magát vetnie, és pedig azon
világos kijelentés után, hogy noha az egyházi tör-
vények az ily próbát tiltani látszanak, rendkivüli
esetben szabad az igazság földerítése végett ily
eszközhöz nyulni. Már a napja is ki volt tűzve,
t. i. 1498. ápr. 7.; az államtanács összeült s a tűz
meg volt rakva. De mindkét párt kifogást tett a
feszület és szentelt ostya ellen, a igy az istenitélet
a nép nem csekély boszuságára elmaradt, mely
egész méltatlanságával Savanarola ellen fordult,
őt tartván bünösnek, mint Schröckl egyháztörté-
netében részletesen leirja.

Egy harmadik faja a tűz általi istenitéletnek
a tüzes vas próbája, mely ismét kétfélekép ment
végbe. Egyik módja az volt, hogy bizonyos izzó
vastömeget, rendesen 1 — 3font nehézségűt, kellett
valamely meghatározott pontig mezítelen kézzel
vinni. A körötte elkövetett szertartások nagyon
hasonlítottak a forró viz próbájánál alkalmazot-
takhoz. Midőn a régi iratokban izzó vas próbájáról
van ezó, rendesen ezt kell érteni. Volt azonban
másik is, melynél a magát tisztítandó bizonyos
számu megtüzesitett ekevasra tartozott mezitelen
lábbal lépni. Az ekevasak száma rendesen 9, néha
csak 6, de olykor 12 is volt. E módot rendesen
házasságtörés és gyilkosság eseteiben használták.
Egyébiránt a jus canonicum az izzó vas vala-
mennyi próbáját, mint istenkisértést kárhoztatja.

5) A keresztitéletröl eltérők a nézetek, ugy
látszik, hogy ezt nem is tartották valóságos isten-
itéletnek, hanem inkább vitázó két félnek vagy
egyénnek versenye volt, melyikök képes tovább
vizszintesen kiterjesztett karokkal (és pedig ren-
desen kereszt mellett) állni, vagy ki lesz kényte-
len előbb lebocsátani. Ugy látszik, hogy e próbát
leginkább birtok fölötti viták és határvillongások
eldöntésére használták.

Van említés a keresztpróbának még egy más
fajáról is, mely abban állt, hogy a gyanusitott
fejére tartozott tenni a feszületet. Minthogy azon-
ban sehol sincs előadva, milyen eredménye volt
ennek, valószinü, hogy ez csak a tisztító eskünek
ünnepélyesebb neme, és pedig annál inkább, mi-
vel III. Leo pápáról meg van irva, hogy bizonyos
vádak ellen 800-ban N. Károly, ennek egész ud-
vara és a papság előtt azzal tisztította magát,
hogy előttök fejére tevén az evangyéliuniot és
feszületet, ezekre megesküdött. Hasonlót említe-
nek I. Pelagiusról, ki az evangyéliummal és fe-
születtel fején ment föl a szószékre.

6) A párviadalt, mint barbár szokást az egy-
ház mindig kárhoztatta. Ezt tette az utolsó egye-
temes concilium, a tridenti is, mely az „ördögi
találmányban" résztvevőket, sőt még a nézőket
is, kiközösítésre méltóknak jelenti ki. Ámbár pe
dig ez ismételt tilalom daczára akadtak egyházi
személyek, kik ez istenitéletben is cselekvő részt
vettek, az ily kivételek még nem veszik annyira
igénybe figyelmünket, mint azon szokás, hogy a
papoknak ily esetben szabad volt helyetteseket
állitani. E helyetteseket „Campienesíl-nek hivták,
s eredetileg csak a nők, kiskorúak és gyöngék
jogainak védelme volt föladatuk. A fejedelmek

is birtak ily helyettesekkel, honnan a „champion
du roi" elnevezés. A pápai tilalom egyébiránt e
helyettesekre is kiterjedett.

7) A gyászpad próbája akkor használtatott,
midőn a gyilkosság ki általi elkövetése bizony-
talan volt, de a gyanu egy vagy több egyénre
esett. A meggyilkoltat ugyanis gyászpadra terit-
vén , az állitólagos tettesnek megparancsolták,
hogy kezével a halottnak sebét vagy köldökét
érintse bizonyos forma elmondásával. Ha a sebből
vér vagy tajték jött, vagy pedig ha erre a halott-
nak szine változott, vagy csak a seb reszketni
kezdett, ezt a bűnösség bizonyságának tartották.
Állitják, hogy ily uton több gyilkosságot kisü-
töttek, miután a gyilkosok tettöket magok beval-
lottak.

Az istenitéletnek e faja a székelyeknél is
szokásban volt, mint azt Balássy Ferencz az Uj
Magy. Muzeumban (1858. IV. füz. 191. és 192. 1.)
e szavakkal ismerteti: „Ha valaki meggyilkolta-
tott: a meggyilkoltatott ember rokonainak köve-
telésére azon helynek, vagy falunak lakosai, a
hol, vagy a melynek területén a meggyilkolt em-
bernek hullája vagy holtteste találtatott, tartoz-
tak a holtetemnél megjelenni, s a gyilkost, ha
tudták, megnevezni s kiadni, ha pedig azt nem
tudták, kezeiket a meggyilkolt ember fejére tenni,
s ugy megesküdni: hogy sem magokat e bűntény-
ben vagy gyilkosságban vétkeseknek vagy része-
seknek nem tartják, sem azt, hogy ki legyen a
gyilkos, nem tudják. S a ki ez alkalommal esküdni
vonakodott, vagy a kinek keze alatt, a mig eskü-
dött, a holttestből a vér megindult s folyni kez-
dett, az azonnal vétkesnek nyilváníttatott s ha-
lálra sententiáztatott; valamint az is, ki a tetemre,
vagyis eskütételre fölhítt helység lakosai által,
mint gyilkos, kiadatott." E szokás, mely ugyan-
csak Balássy szerint még a XVI., XVII. század-
ban is foganatban volt a székelyeknél, ott „te-
temre hivásnak" vagy „halálujitásnak" nevez-
tetett.

8) A szent falat próbája abban állt, hogy
annak, kire a lopás gyanuja esett, egy darab meg-
szentelt kenyeret vagy sajtot adtak enni, azon
hitben, hogy ha bünös, nem lesz azt képes lenyelni,
vagy ha igen, ben megtartani. E próba is egyházi
szertartásokkal volt összekapcsolva.

9) Végre némileg az istenitéletekhez soroz-
ható még azIstenitélöszékérevalófölebbezés,mely-
nek egyébiránt csak akkor volt helye, midőn a
vádlott az ugynevezett istenitéleteket megvetvén,
e csaláson vagy babonán alapuló ítéletek ellen
Isten igazságos ítéletére hivatkozott. Hogy a
templariusok utokó nagymestere Moley Jakab
kivégeztetésekor 1313. mindkét biráját, V. Kele-
men pápát negyven napra, és Szép Fülöp franczia
királyt egy évre Isten itélőszéke elé idézte, sokan
kétségbe vonják ugyan, de későbben általános
hitté vált, s a kor gondolkozásmódjának tökéle-
tesen megfelel. Más hasonló eseteket is találunk,
a kutforrásokban följegyezve.

Ezek voltak az istenitéletek nevezetesebb fa-
jai. Ki tudná megmondani, hány ártatlan élet esett
nekik áldozatul? Gáncsolják bármennyire a jelent
az ó-kor magasztalói: a balhit e gyümölcseinek
eltűnése is hangosan Kiálló tanúbizonysága az
emberi nem haladásának. E rövid vázlat áttekin-
tése után is lehetetlen, hogy mindenki boldognak
ne érezze magíit, hogy oly kornak szülötte, mely-
ben ily vadságnak sem ő, sem embertársai nem
lehetnek többé áldozatai. — br—yi —$.

Egy közhasznu vállalat.
Á föváros köreiben közelebb egy közhasznu

és élttrevaló vállalat terve merült fel, nevezetesen
hogv egy részvényes társuiat Buda-Pesten min-
denigénynek megfelelő gyógyintézetet létesitsen,
s azt a koritniczai fürdővel Összekösse.

Régóta,Jde ujabb időben különösen mindjob-
ban érezhető fővárosunkban hiánya egy általá-
nos nagyszerü gyógyintézetnek, vagy ha ugy
tetazik gyógyháznak, milyenek Európa legtöbb
nagy városaiban léteznek, s mit a mivelt világ
„maison de santé" név alatt ismer. Mind a bete-
geknek, mind a fővárosi orvosoknak érdekében
áll ilynemü intézetnek itt, a fővárosban létesítése,
melyben a betegek rendes, házias, mondhatni
családias gondos ápolást, otthonos igényeknek
megfelelő kényelmet, társalgásra, érintkezésre
házi központot találjanak, szóval valami egyebet,
mint a mit a legválogatottabb kórházak sokkal
általánosabb, kevertebb és zártkörű laktanya
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vagy zárdaazerü elkülönözöttségében és feszessé- ]
gében találhatnak.

Az előttünk fekvő programm szerinte tervezet
valósítására alapitó bizottság alakult, melynek
névsora következő: Dr. Arányi Lajos m. kir. egye-
temi tanár, az alapitó bizottság elnöke, Török Pál
ref. superintendens, Weber M. János, az első m.
iparbank igazgatója, dr. Szabó József m. kir.
egyetemi tanár, Neskovits D. köz- és váltóügy-
véd, alapitó bizottsági jegyző, dr. Halász Géza,
Pest belváros főorvosa, Gelléri Szabó János ügy-
véd és váltójegyző, Osztoics Miklós háztulajdo-
nos, Blum János, gőzmalomtulajdonos, dr. Löwy
Ignácz, a pesti izraelita kórház v. főorvosa, dr.
Siklósy Károly, Pest város v. főorvosa, id. pénz-
tárnok, Pákh Albert, a „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztője.

Az alapitó bizottság e vállalatot részvények
Utján szándékozik megalapítani, s miután ez üd-
vös vállalat a mellett kétségkivül jövedelmező is
lesz, s miután a létesítéshez megkivántató egyik
legfőbb kellék, az alkalmas helyiség is megvan,
igen valószinü, hogy az aláirási ivek csakhamar
msghozzák a kivánt összeget, mely 1000 darab
200 ftos réazvénynyel számítva, 200,000 forintra
tétetett.

Ez összegbeD pedig nemcsak a buda-pesti
gyógyház, hanem bele van foglalva a koritniczai
gyógyfürdő megszerzése is, sőt ezenkivül mind-
két intézet nagyszerü mérvekre emelésének költ-
sége is.

A fővárosi gyógyház helyiségéül Siklósy Ká-
roly jóhirü budai vizgyögyintézetét szemelte ki a
bizottság, e kies helyen fekvő intézetetj mely
szép fekvése mellett a budai vaspálya fő, s a
Pestről a budai hegyekbe közlekedő társaskocsik
útjához közel, mintegy összekötő pontján esik
egyfelől a fővárosnak, másfelől a szabad termé-
szetnek.

E helyiség átvételét tüzte ki czélul az alapitó
bizottság, s a tulajdonos Siklósy tr. urnak átadá-
sára, méltányos feltételek alatt, vállalkozott is.

A társulat azonban belátta, hogy vállalatá-
nak teljes egészszé tétele s teljes nagyszerűségre
juttatása végett ezt valamelyik hazai fürdővel kell
összekapcsolnia, s egyszersmind ezuttal a kisze-
melendő fürdőt mindazon elrendezéssel, felszere-
léssel ellátnia, minőt egy nagyszerü gyógy- és
mulató-fürdőhely, a kor és czél igényei szerint
megkiván, melyek a külföldi fürdőket oly látoga-
tottakká teszik, s ez által a vidéknek és illetőleg
az országnak gazdag pénzforgalmat, a betegek-
nek üdülésre szükséges kényelmet szereznek.

Szemlét tartván tehát a hazai fürdők felett,
a koritniczai filrdön akadt meg figyelmök, mely-
nek vize oly hatályos gyógyerővel bir, fekvése
gyönyörü, s a kassá-oderbergi és a pest-losonczi
vaspálya vonalok által a kontinens közlekedési
főbb vonalaiba beleesik. E fürdő megszerzése
vala tehát a feladat, s ez annál könnyebben léte-

síthető, minthogy a fürdőt, mely 1707. óta, Tököly
István megnótáztatása után a fiskus kezébe jutott,
az utóbbi időben dr. Siklóay attól megvásárolta* 8
méltányos feltételek alatt azt is hajlandó átengedni
a vállalat létesítésére.

A koritniczai fürdő bizonyos fokig már fel-
szerelt állapotban van, s a vállalat megindítására,
mint amott a kész gyógyintézet, ugy itt is kész
fürdő áll rendelkezésre.

A vállalat czélja röviden ez : Átvenni a bu
dai gyógyintézetet és a koritniczai fürdőt jelen-
legi tulajdonosától, s azt a részvénytársulat által
fedezendő pénzösszeg segélyével nagyszerüen
felszerelve, mind az emberiségre, mind a vállal-
kozókra hasznot hajtóvá tenni.

A vállalat anyagi haszna a meglevő kés le-
teknél fogva már is szép, ugy hogy á programm
kimutatása szerint, a budai gyógyintézet jelen
állásában olcsó árakkal felvett számitás szerinti
11,096 ft. évi jövedelméből, a költségek leszámí-
tásával, 7696 ft. nyereséget; a koritniczai fürdő
mostani összes 6800 ftnyi évi bevételéből, a költ-
ségek leszámitásával, 5110 ftot hoz nyereségül, a
kettő tehát évenként 12,806 ft. tiszta jövedelmet
s igy 256,120 ft. 5% kamatját hozza be évenkint.

A részvények összegének csak egyik fele
szükséges a gyógyintézet és a fürdő megvásárlá-
sára; mig a másik 100,000 ft. tisztán beruházá-
sokra lesz forditandó. Az aláirandó részvények-
nek egyelőre csak 5°/0-j , azaz 10 forint fizetendő.

Á társulat, melynek alakulására az engedély
1865. junius 28-kán kelt 8827. számu udvari ren-
delettel megadatott, a nevezett programm kibo-
csátása által megkezdé müködését, s mi gyors és
kivánt sikert óhajtunk müködésére.

E g j T e 1 e g.
— (Miheh boszuja.) Tornáról irják nekünk :

„A méhszurás, anna'c hatása é3 óvszerei" czimü
czikket illetőleg, mely a Vas. Ujság egyik köze-
lebbi számában megjelent, tudósíthatom önt, hogy
az ott Beuce franczia kis városból elbeszélt eset
nehány héttel ezelőtt itt Tornán ismétlődött. Két
ló itt szintén a szekérruddal egy méhkasba ütkö-
zött, a mire négy méhkas tartalma csoportosan s
oly dühösen rohanta meg a lovakat, hogy ezek
fél óra mulva élettelenül összerogytak. A lovak
tulajdonosa, egy szegény zsidó is csak alig ment-
hette meg életét; 200 fulánknál többet huzták ki
tarkójából' s arczából. A sebhelyeket azután méz-
zel kenegették s pedig oly sikeresen, hogy egy
szúrás sem dagadt meg, máskülönben odalett
volna ő is. A négy méhkas lakóiból azonban egy
méh sem maradt életben. — L. Mari.

— (A magyarországi nevezetesebb pinczék.)
Magyarországban, mely a bortermelésnek Fran-
cziaország után Jegfőbb hazája, pinczéket is igen
nevezeteseket lehet találni, főleg Budán, a pesti

Kőbányában^ Érmelléken, Diószegen, a Hegyalján,
BalatonorelRkén, stb. Bájon, Komáromvárme-
gyében az urasági pinczében, mely 14 águ, 40,000
akó fér el, s itt emlitést érdemel a 2150 akós
nagy hordó, melyen 22 vasabroucs van, melyek
összesen 9580 fontot nyomnak. A hordó Pesten
készült 1832-ben, miután a régi 1400 akós elrom-
lott. De legnevezetesebb, bár legkevésbbé isme-
retes pincze a kulai, Bácsvármegyében. Kulán
van a kincstári uradalomnak a telecskai hegybe
vágott, egészen téglából kirakott 6 egymás mellett
álló pinczéje, melyeknek végei a keresztpinczével
egybekapcsolvák. Ezen pinczék 80,000 akót köny-
nyen befogadhatnak, s a téglák évszámai és az
itten talált, évszámokkal jegyzett vasak után
itélve 1735-ik évben épittettek, s mind terjedel-
mükre, mind épitkezésükre nézve az ország neve-
zetességei közé tartoznak.

(k. g.) — (Az ipar haladása.) Az emberi
szellem az utolsó évtizedekben roppant haladást
eszközölt az ipar mezején s a vegytan segélyével
oly anyagokafr is fölhasznál, melyektől különben
undorral szoktunk elfordulni. Hogy a tudomány
nagyszerü haladását az ipar terén megítélhessük,
érdekesnek tartjuk a következőket megemliteni.

Uri hölgyeink parfütnös légkörükben nem is
sejtik, hogy azon anyag, mely kellemes illatárt
terjeszt körültök, a legbüdösebb és visszataszi-
tóbb matéria volt azelőtt. Az emberek és álla-
tok ammoniak-tartalmu folyékony üritékanyagai
ugyanis salétromsavval kezelve a legkellemesb
illatot képesek kifejteni. Igy készül a jasmin-illat,
az „Eau de mille Jleurs," mely annyi hölgy hom-
lokát szerencsés megcsókolni; vagy a hires eper-
szappan, mely a finom női kezecskék tisztítására
és megillatozására használtatik. A büdÖ3 kátrány-
ból szintén legenysavkezelés mellett készül a
mesterséges keserü mandulaolaj, mely finom szap-
panok illatossá tételére s ezukrászsütemények-
nél jő alkalmazásba. A közönséges pálinka készí-
tésénél keletkezett kozmiu olaj, kénsav és eczet-
savas haméleggel kezelve, a körte illatához
hasonló szagú illó olajat ad, mig ha kénsavval és
kettedbrotnsavas kálival lepároltatik, az ugyneve-
zett almaolajat adja. E kozmás olajból készül még
az ugynevezett Cognac-olaj, mely a pálinka és
utánzott rumnak valódi cognac-izt és szagot köl-
csönöz. Az ananász-olaj készitése szintén nem
igen étvágygerjesztő. Ez az által jő létre, hogy a
rotnadó sajt czukorra hat; készíthető továbbá,
akként is, hogy az avas vajból készült szappan
egy neme borlanggal és kénsavval kezeltetik.

— (Amerikában) 1720 eiőtt csak egy hirlap
járt, mely Bostonban adatott ki „The Boston
News Leiter" czim alatt. Ekkor Franklin Benjá-
min , több irodalombarát segitségével ecy uj
hirlapot a „The N^w England Courant"-ot alapi-
totta s mint nyomdá:-zsegéd maga is közremükö-
dött e lapnál, mignem az, 1723 ban egy kormányt
sértő czikk miatt végkép betiltatott.

A keresztyénség ünnepei.
A d v e n t .

A .Vasárnapi Ujság" e száma advent első
vasárnapján jelen meg, midőn az egyházi év kez-
dődik valamint az olvasó-közönség legnagyobb
részének is akkor jut kezébe. Az összes keresz-
tyénség ez ünnepi időszakáról ime egy kis ma-
e Varázat. Ez idő föladata: előkészület az emberré
létei nagy ünnepére; hálás megemlékezés az
atyáknak tett ígéretekre és azoknak teljesülésére.

Ha bizonyos, hogy a karácsont a IV. század
•eiőtt átalánosan nem ünnepelték, kétségtelen,
hogy akkor ily előkészületet nem lehetett ünne-
pelni. Ennélfogva az advent, ha nem későbbi,
legfölebb ugyanazon korbeli eredetü. E« csak-
ugyan a régibb irott emlékek ez időről egészen
hallgatnak. A legrégibb tanúbizonyságot ról* az
ötödik században Maximus Taurinensis, turini
püspöknél találjuk, ki „de adventu Domini" (az
Ur jöveteléről) két egyházi beszédet irt. Ellen-
ben a VI. századból már több fönmaradt emlék
szól ez ünnepről. Nevezetesen a leridai (Spanyol-
ország) zsinat, mely 524-ben tartatott, azon ha-
tározatot hozta, mely szerint „adventtől vízke-
resztig minden lakodalom tiltatik." E határozatot
a maconi(582.) és aacheni (836 ) zsinatok is meg-
erősitették. És mig a r.- katholikus egyház hozzá
most is ragaszkodik, a protestánsok 19 (nohanálok
e tekintetben kötelező szabály nem létezik) szo-
kásból és ez ünnep iránti tiszteletből megtartják

T A R il A Z.
Az adventi időszak, azon héten kivül, melybe

a karácson esik, három hétig tart, mely intézke
des átalában N. Gergelynek tulajdoaittatik. E
szerint advent elsö vasárnapja soha sem lenét
korábban, mint november 26-kán, és sohasem
későbben, mint deczember 4-én. Leghosszabb az
advent akkor, mikor karácson szombatra vagy
vasárnapra, legrövidebb, mikor hétfőre esik.
Azonban a görögök az adventi időszakot sokkal
hosszabbra terjesztik ki, a mennyiben azt novem-
ber 14-kén kezdvén, ekkor is a nagyböjtihez ha-
sonló böjtölési időszakkal birnak. Egyébiránt ugy
látszik, hogy ez a régibb latin egyházban sem
volt szokatlan, mint arról a „quadragesima Mar-
tini" elnevezés tanuskodik, midőn t. i. a böjtölési
időszak a november 11-dikéreeső Márton-napkor
kezdődött. Ezt találjuk legalább a régibb egyházi
szertartási könyvekben. Azonban ez időnek fön-
tebb emlitett korlátozása után mindig csak négy
adventi vasárnap van, és ha a karácson hétfőre
esik, akkor az egész advent csak 22 napig tart.

Voltak országok, hol az adventi vasárnapo-
kat, nem ugy, mint nálunk szokás, elsőtől a ne-
gyedikig hanem megforditva számlálták. E szá-
mitás szerint a nálunk november 26. és decz. 4.
közé eső adventi vasárnap nem az első, hanem a
negyedik volt; elsőnek pedig azt nevezték, mely
karácsonhoz legközelebb esett, mely tehát a mi
számitásunk szerint utolsó. _

Eléw korán kezdték az adventtel a vigiliákat
ünnepeim, melyeknek maradványát máig is nem-

csak a róm -kath. egyházban, hanem némely he-
lyen a protestánsoknál is, az adventben divatozó
róráték képezik. A zsidó szombat ünneplése, mely
naplementével kezdődött, és melyet kezdetben
az apostolok is megtartottak, természetes kezdete
volt a vigiliáknak, vagy előünnepléseknek. A
pogányokból lett keresztyének e szokást annál
örömestebb elfogadták, mivel a pogányoknál is
voltak bizonyos éji ünnepek. Azonban ezeknek
meg- vagy meg nsm tartási már az egyházi
atyáknál is vita tárgya volt. Socrates (Hist. act.
I. k. 8. fej.) jelentéséből kitünik, hogy Konstan-
tinápolyban azért nem merték a vigiliákat meg-
szüntetni, mivel az Áriusi eretnekek azon pom-
pája, melylyel éjjeli isteni tiszteletöket tartották,
különösen az általok énekelt szép hymnusok áta-
lános tetszésben részesültek. Ennélfogva Arany-
száj u János és Eudoxia császárné még ünnepé-
lyesebbekké akarták tenni a vigiliákat, hogy ez
előnyt az arianusoknak át ne engedjék. Későbbi
időkben is tetszés tárgyai voltak a vigiliák.
Azonban a közönséges vasárnapi vigiliáfcat utóbb
szombat délutánra tették át.

Befejezésül fejtsük még meg ez ünnepi idő-
szaknak nálunk és minden európai nyelven szo-
kásban levő nevét. Az advent szó ugyanis latin
eredetü, megrövidítve az „adventus"-ból (t. i.
Domini). Az adventus szó pedig annyit jelent,
mint jövetel, tehát az Ur jövetele. Es igy a név
eredete az időszak rendeltetésének tökéletesen
megfelel. ~x *•
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Irodalom és művészet.
** (A „Budapesti Szemle") ez évi folyamá-

ból közelebb egyszerre három füzet jelent meg,
melyek az uj folyam 6-ik kötetét képezik. A tar-
talomdús füzetek czikkei a kővetkezők : „A leg-
ujabb utazások és felfedezések", Hunfalvy János-
tól. 2. „A Hóra-viiág Erdélyben", Szilágyi Fe-
rencztől. 3. „A bölcsészet Magyarországon",
Erdélyi Jánostól. 4. „A régi hun-székely irás-
ról", Szabó Károlytól. 4. „A börtönügy ujabb
története és jellen állása Európában", irták:
Pulszky Ágost és Tauffer Emil. 6. ,,Az őskor a
tudomány ujabb világánál". Végül „Irodalmi
Bzemle", és a Kisfaludy-társaság üléseinek ismer-
tetése Gy. P.- tól.

»• (Zilahy Imre) kibocsátotta előfizetési föl-
hívását költeményeinek válogatott gyűjteményére.
A jeles fiatal költő, ki az ujabb nemzedék közt
tehetsége s szorgalma, valamint a külföldi költők
körüli tanulmányai által dicséretesen válik ki,
bizton számithat a közönség elismerésére és pár-
tolására. Eredeti költeményeit eszme- és érzelem-
dús tartalom s műérzék teszi becsesekké. Négy
éves irói pályáján eddigelé is elismeréssel talál-
kozott, s hozzá az irodalom minden barátja to-
vábbra is a legszebb reményeket kötheti. A 12
ivre terjedő kötet előfizetési ára 1 ft. (diszkötés-
ben 2 ft.), s már sajtó alatt van s decz. 24-ig
okvetlenül megjelenik, ugy hogy az akkorra be-
érkező előfizetőknek azonnal meg fog küldetni.
Gyüjtők 8 példány után tiszteletpéldányt kapnak.
Az előfizetési pénzek Zilahy Imréhez Pestre
(bálvány-utcza 10. sz.) intézendők.

— („Magyarország képekben") czim alatt, He-
ckenast Gusztávnál uj vállalat indul meg, mely
hazánk földirati, régiségi, népismei és természeti
ismertetését tüzte ki czélul. Havonkint egy füzet
jelenik meg, négyDagy iven, képekkel. Szerkeszti,
több kitünő szakférfi közremüködése mellett, Nagy
Miklós, lapunk munkatársa.

— (Heckenast G. kiadásában) megjelent:
Weber világtörténeti kézikönyvének 21-ikfüzete;

ára füzetenkint 40 kr. Továbbá: Ballagi „Magyar
»zótár"-ának 3 ik füzete; ára füzetenkint 50 kr.
Vachott Sándornétól ,,Ünnepi ajándék" czimü di-
szes kiállitásu s színezett képekkel ellátott könyv,
6—10 éves gyermekek számára; ára 2 ft.

** („Gyakorlati testegyenészet") (orthopae-
dia) czimü nagyobb szakmunka jelent meg köze-
lebb Emich G. kiadásában. Szerzője Batizfalvy
Sámuel, ki több mint egy évtized óta fennálló ki-
rályutczai intézetében, e tárgyban sok gyakorlati
ismeretet szerzett s sikeres gyógyításokat eszkö-
zölt. A test-elferdülési bajok s az azokon való
segítési módok részletes előadásán kivül nehány
igen érdekes eset leirását is adja. A 407 lapra
terjedő munkában 88 sikerült fametszést is talá-
lunk, melyek az eszközöket, gépeket, a test elfer-
düléseit, a testgyakorlati formákat, stb. ábrá-
zolják. E szakkönyv ára 3 ft.

— (Nagy német naptár.) Pollák testvérek az
ismeretes Lloyd-naptárnak veszélyes versenytár-
sat alapitották a nőst első évfolyamban megindi-
tott: „Adress-Kalender von Pest, Of en und Alt-
Ofen" czimü naptárukban. E naptár a nagy nap-
tárak rendes tartalma, mint: tiszti schematismus,
vásárok jegyzéke, posta- és egyéb vitelbérek, bé-
lyeg , pénz-, kamat-, suly- és mértéktabellák,
mellett közli a magyarországi összes ügyvédek
a magyarországi bejegyzett kereskedői firmák, az
országgyülés mindkét háza tagjainak és a pest-
budai üzletek kereskedői és iparvállalatok és
mesteremberek név- és lakjegyzékét, nem külön-
ben Pest, Buda és Ó-Buda összes lakosainak
betüszerinti névjegyzékét, minden közhivatal, köz-
és magánintézet és a pestbudai és ó- budai s a
vámvonalon kivüli házak jegyzékét. Ára 1 ft. 50 kr.

*• (A pécsi „Kalauz") hét pályázati hirde-
tést közöl. 1—3 arany jutalmat tűz ki a nevelés-
és oktatástanból vett pályakérdésekre. Az 5-dik
pályakérdés ez: Melyek a tanítói élet rózsái és
tövisei? Jutalom: egy ezüst kézi gyertyatartó.
A 6-ik: Kivántatik egy magyar tanférfiu életrajza,
ki Magyarhonban született s nemcsak a tanitás-
ban, hanem a nép-, egyházi ének- s gyümölcsfa-
tenyésztésben is kitünt. Jutalom: egy ezüst serleg.
A pályamüvek Pécsre a „Kalauz" szerkesztősé-
géhez czimzendők.

előkelőség jelent meg, egyháziak és világiak
egyenlő nagy számmal. Az országgyülés mindkét
háza is képviselve volt, valamint az akadémia és
az országos törvényhatóságok is. Mintegy 500
vendéget várt csak maga a főkáptalan. A bazi-
lika szokatlan népes volt az utóbbi napok alatt.
Mindenki sietett megtekinteni az ott folyó előké-
születeket, az óriás katafalkot, melyet a kup alatt
emeltek, s mely Lippert épitész hazánkfia rajza
után készült, és müizlés tekintetében remekmű-
nek mondják, földiszitését pedig fejedelmi pom-
pájúnak. Kedden reggel 7 órakor kezdődött a
gyászünnepély. Misét mondottak a sírboltban,
mely fényesen ki volt világítva, s benne a boldo-
gult primás sírja fölékesítve. Az ünnepélyes nagy
misét később a pápai nuncius tartotta, fényes se-
gédlettel. Az istentisztelet alatt hirnevesb éneke-
sek és zenészek énekeltek és játszottak. A gyász-
beszédet Virág kanonok tartá.

** (A bukaresti magyar reform, templom),
melyre imánkban is adakoztak, elkészült, s mint
bukaresti lapok irják, a város egyik diszes épü-
lete. A szép csillagot nem régiben egy kis ünne-
pélylyel tűzték tornyára.

** (A kolozsvári izraelita község) közelebb
nevezetes mozzanaton ment át. Mintegy 30 család
a községből kiválván, reformált magyar községet
alapitott, melynek külön lesz imaháza.

Közintézetek, egyletek.

••

Egyház és iskola.
(Az esztergomi gyászünnepély), m e l y e t a

boldogult prímásért tartottak, nov. 27-én folyt le
s ez alkalomra a távol és közel vidékről számosan
érkeztek Esztergomba. A gyászünnepélyre sok

** (A magyar tud. akadémia) mathem. és ter-
mészettudományi osztályainak nov. 26-án tartott
ülésében dr. Markusovszky Lajos 1. tag tartott
székfoglaló értekezést „A közegészségi tudomány
mai állásáról, tekintettel Pest-városára". Utána
Szabó József bemutatta a mathem. és természet-
tudományi közlemények most megjelent 4-ik kö-
tetét, továbbá aKrusperl. által szerkesztett „lég-
tüneti jegyzeteket." Majd Frivaldszky I. mutatta
be az Évkönyvek Il-ik kötetének 4-ik darabját,
mely a bemutatónak dolgozatát tartalmazza Ma-
gyarország faunájáról. Az osztályülés után az
összes havi-ülés következett, s a titkár felolvasta
a helyt, tanács, leiratát, melylyel érteaiti az aka-
démiát, hogy O Felsége Velencze átengedésével
a „lombard-velenczei király" cziméről lemondván,
ez a czimezés ben kihagyandó. — Felolvasásra
került és elfogadtatott az „Értesítő" ügyében ki-
küldött bizottság javaslata. E szerint minden fel-
olvasó köteles felolvasásáról rövid kivonatot nyuj-
tani be, s e kivonatokat „Akadémiai Értesítő"
czim alatt félhavi füzetekben adják ki. Magukat az
értekezéseket külön közlönyben adják ki, ugy
hogy minden értekezés külön is kapható legyen.
Ezekkel összefüggésben kijelentették egyszers-
mind, hogy nem-akadémikusok is tarthatnak az
akadémiában felolvasást, csakhogy minden ily
esetre külön akadémiai határozat szükséges. Az
akadémiai ülés-sorra nézve is változás történt. És
pedig, miután legtöbb felolvasást a bölcsészeti,
törv. és történettudományi osztályból jelentenek
be, elhatározták, hogy ezután minden második
ülés ezeké a szakmáké lesz. — Becske Bálint
Püskök-Ladányból Kazinczy Ferencz arczké-
pét küldte be, mely a nagy irodalmi reformá-
tort négyéves gyermek- korában tábornoki egyen-
ruhában ábrázolja. Kazinczyt ugyanis gyermek-
korában Katonának szánták s ezért atya igy vé-
tette le. Toldy Ferencz pedig Czuczornak 1837-ben
Barabás által festett nagy mellképét ajándékozza,
melyet az akadémiai tagok arczképei kőié helyez-
nek. — Ujhelyi József Perényi Zsigmond aláirá-
sával ellátott okmányt küld be. — Dr. Poór Imre
kiadás végett beküldi mult évben tartott székfog-
laló értekezését, kijelentvén, hogy a díjról az aka-
démia javára lemond.

** (A Kisfaludy-tártaság) nov. 28-án tartott
havi-ülése mind a tagok, mind a hallgatóság ré-
széről szokatlanul népes volt. Fábián Gábor a
a „Szatíráról" értekezett, annak történeti fejlő-
dését s széptani elméletét tárgyalta, s lelkeien
emelte ki időszerűségét a magyar nemzeti és iro-
dalmi jelen viszonyok között. A fololvasás után
Gyulai Pál tett arra némely részleteket czáfoló
észrevételeket. Azután Szász Károly olvasott a
Nibelung-ének (német nemzeti eposz) elsö részé-
nek (Szigfrid halála) általa bevégzett forditásá-
ból egy pár érdekes részletet, mely kiváló tetszés-
ben részesült, s a társaság azonnal elhatározd az
egész költeményt, mihelyt készen lesz, a pártolói
illetményben közrebocsátani. Végre a társaság
folyó ügyei intézteitek el, melyek közül csak azt
emeljük ki, hogy Arany János „Hamlet" fordítá-
sát a Shakespeare kiadás számára benyujtotta.
Az ülést zárt tanácskozmány fejezte be, melybea,

mint halljuk, a társaság köztiszteletü elnöke, b.
Eötvös József visszavonhatlan leköszönését je-
lentette.

— (A kir. magyar természettudományi tár-
lat) nov. 21-kén tartott szakgyülésén 1. Molnár
János a lefolyt kolerajárvány alatt a pesti kutvi-
zek tartalmára vonatkozólag rendezett vegyelem-
zéseinek eredményét olvasta fel; 2. Krenner Jó-
zsef a büzeny ammonium jegecz-alakjáról érteke-
zett; 3. Szily Kálmán a nov. 13 és 14-ike közti
éjszakán Kölnben és Londonban szemlélt csillag-
raj-futásról tett emlitést, mint oly tüneményről,
melylyel Olbersnek azon jóslata, hogy e csillagraj
minden 34-ik évében jelentkezni fog, az idén tel-
jesedett.

— (A pest-losonczi vasut-társulat) igazgató-
sága m. hó 24-én Pesten tartott ülésében az eddigi
czégnek „magyar éjszaki pályá"-ra változtatása
végett a helytartótanácshoz kérvényt terjesztett
föl. A tanácskozás tárgyai közt mindenekelőtt a
kőszénkérdés, a vállalat főtényezője, lép előtérbe,
minthogy már sok nevesebb kereskedőház adott
be elfogadható ajánlatokat jelentékeny kőszénszál-
litmányok iránt s ezek oly árt ajánlanak, melynél
a társulatra a vitelbér levonása után egy mázsa
kőszénért tizenöt krajczár tiszta haszon esik.
Pulszky Ferencz igazgatótanácsossá megválasz-
tatását elfogadta, s az utolsó tanácskozásban már
élénk részt vett.

Közlekedés.
x* (Terv a pesti és budai indóház összekö-

tésére.) Gr. Széchenyi Ödön a szállítmányok
könnyebbitésére a pesti és budai idóházaknak a
Dunán gőz-komp által összekötését terveli. Az
átjáró hely Pest felsőx részében a Margitszigetnél
lenne kijelölve. Tudva van, hogy a közuti vaspá-
lya-társulat is ily tervvel foglalkozik s e czélra a
lánczhidon akarná átvezetni sinjeit.

•/ (A vágvb'lgyi vasut) érdekében m. hó 18-án
Nagyszombaton értekezletet tartottak, mely alka-
lommal Degenfeld gr. kijelentette, miszerint a
pozsony-sopron-kanizsai vonal érdekében Po-
zsonyban alakult consortium a vágvölgyivel egye-
sülni kiván. Elhatározták folyamodást terjeszteni
föl, hogy a pálya épitése inségi munkául tekin-
tessék és államsegély engedményeztessék.

Mi ujság?
** (A képviselőház nov. 29-diki ülésében) a

legfelsőbb leiratra adandó válaszfölirat iránt elő-
ször Tisza Kálmán, azután Deák Ferencz nyuj-
tottak be indítványaikat, melyek a feliratban
kifejezendő elvek és követelmények vázlatát tar-
talmazzák ; mindkét inditvány kinyomatni rendel-
tetett s tárgyalásuk a decz. 1-i ülésre tüzetett ki.

— (Tompa Mihály) egészségi állapotára vo-
natkozó multkori örvendetes hirünk, fájdalom,
nem valósul. Előttünk fekszik a beteg költőnek
egy nov. 27-diki sajátkezű levele, melyben többi
között irja: „Baráti meleg megemlékezésed jól
esett, de roszul vagy tudósítva, s a közvélemény,
mely ugyis hypochondriával gyanúsít, félre-
vezetve. Igaz baráti kérésem ez: húzd vissza'a
jövő számban ezen boszantó mendemondát, oly
egyenesen és határozottan, mint a mily melegség-
gel tudattad az általad szivesen óhajtott, de hazug
hirt.*' — Valóban nehezünkre esik, tisztelt bará-
tunknak e kivánságát teljesiteni. De bizton hisz-
szük, hogy e hirt is meg fogjuk végre czáfol-
hatni.

** (A zágrábi Zrinyi-ünnepély) nagy fény-
nyel és diszszel folyt le. Nov. 24-én este kezdő-
dött az ünnep, s három ágyulövés hirdeté, mire
valamenyi harang megszólalt. A szinházban teljes
kivilágítás mellett Körner „Zrinyi Miklós" czimü
drámáját adták elő. Másnap már kora reggel mo-
zsarak durrogtak, a házakon lobogók lengtek, az
utczákon katonai zenekarok vonultak végig. Ki-
lencz órakor a székesegyházban isteni tisztelet és
alkalmi beszéd volt. Délután három óra körül fé-
nyes lakomára gyültek össze az „osztrák csá-
szárhoz" czimzett vendéglőben, hol katonai zene-
kar játszott. Ugyanez idő alatt a vásártéren
(melyet ezentul Zrínyi-térnek fognak elnevezni)
népünnepélyt is rendeztek; nyárson ökröt sütöttek,
s kenyeret és bort osztogattak. Este 7 órakor a
szinházban nagy hangverseny volt. Előadás után
a város már mindenütt ki vala világítva. Az ün-
nepélyek 26-án végződtek be, a „Dvoraná-"ban
tartott fényes tánczvigalommal. — Ez ünnepélyre
a norvát kanczellária 2000 ftot utalványozott. Az
országgyülési elnök meghívása folytán a horvát
képviselők is részt vettek az ünnepélyben.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 48-dik számához 1866.
** (A Niagara uj hőse.) Amerikai lapok egy

uj vállalkozóról irnak, a ki mint Blondin, a Nia-
gara-zuhatag fölött akara megalapitni szerencsé-
jét. Sámson John-nak csakugyan sikerült nagy
közönséget gyűjteni össze. Délután 3 óra körül
lépett föl a kötélre, de alig haladt a csattogó
vizomlás fölött néhány ölnyit, hirtelen visszafor-
dult. Egy negyedóra mulva ismét a kötélen volt,
és sokkal biztosabban lépdelt rajta. Még nem ju-
tott fú közepéig, midőn egyensúlyozó rudját heve-
sen kapkodta jobbról balra. Mindenki látta, hogy
vissza akar fordulni, de ez nem oly könnyü egy
szál kötelen. Néhány lépést hátrafelé tett, az-
után lebukott a kötélre. A nézők rémülten kiál-
tottak föl, s a nagy rész eltakarta szemeit. Sam-
eon erősen megragadta a kötelet, s térde segélyé-
vel visszafelé kezdett mászni. Arcza halott-hal-
vány volt. Igy mászott néhány ölnyit, midőn térde
lesiklott a kötélről. Csak két izmos karja tartotta
fönn. Sokáig küzdött, hogy ismét fölemelkedhes-
sek, de ez nem sikerülvén, kezeinél fogva haladt
tovább. Mindenki látta, hogy karján az erek dagad-
nak, s hogy perczről perczre fogy ereje. Segiteni
nem volt mód. Sorsára kellett hagyni a szeren-
csétlent. A kik elfordultak ez idegrázó látvány-
tól, egyszerre kétségbeesett kiáltást hallottak, s
a kötélre tekintve, nem láttak ott senkit. Sámson
lezuhant, s a forrongó habok elnyelték.

** (Birtokvásárlások Magyarországon.) A
„Hon" következő érdekes hirt közöl: Mailet
fréres párisi kereskedő ház a lefolyt napok alat
bécsi ügynökének nagyobb magyar birtokok meg
szerzésére utasitást adott, e ház meghatalma-
zottja Dupont, Büky László ügyvéd, és Frieden
Stein jószágtanácsos, több birtok megtekintést
végett Pest, Zemplén,, Nógrád és Fejérmegyékbi
elindultak, hogy a megbízatásnak megfelelhesse
nek. E birtokok megvásárlása 4 millió forint ér-
tékig fog terjedni, és mint hiteles kútfőből hall
hatni, a megvásárlás egy franczia uralkodó ház sza
mára történnék, mely legközelebb nemcsak Né
metországban nagyobb birtokokat szerzett, de
kiválólag Magyarországban nagy összegeket ki
ván e czélra fordítani, hogy később e ház egyik
ága itt lakhassék.

** (A párisi nemzetközi kiállitási ügyben
müködő központi bizottság) nov. 22-kén tartá
nagygyülését a Köztelken, Korizmica elnöklete
alatt. A gyülés főtárgya az országos biztosok é
jury megválasztása volt. A választás eredménye
következőleg ütött ki. A központi főtanácsba
megválasztattak: Festetics György, Zichy Henrik
és Forgách Antal grófok. Országos biztosokká
iparügyben Rózsa Lajos; gazdaságiban: Térey
Pál; művészetiben: Henszlmann Imre ; — a jury
tagjaivá következők: Egán Ede, Czilchert Róbert
és Hideghéti Antal.

— (A magyar erdőszeti egylet) titkára, Bedő
Albert, értesiti az emlitett egyíet tagjait, misze-
rint, ha a vasut-igaz^atóságok s a dunagőzhajó-
zási társulat által a Pesten f. é. decK. 9-kén tar-
tandó egyleti gyülés látogatóinak engedett díj-
mérsékléseket használni szándékoznak, jegyek
végett hozzá, az egyleti titkárhoz Pozsonyba —
forduljanak.

*• (Tiltott könyv.) Conrad Gyulának „A hét-
napos háboru, vagy az ellenség halálos bünei"
czimü munkáját a birodalom területén eltiltották,
s az előfizetési iveket is lefoglalták.

** (A börtönkönyvtárak ügyében) tett felhí-
vásra Heckenast Gusztáv 1000 kötet jóirányu
könyvet ajánlott föl.

— (Halálozás.) Szeghő József, Csongrád-
vármegyének az 184%-dik évben országgyülési
követje, s a mező-kövesdi kerületnek 1849-dik
évben képviselője, szomorodott szivvel jelenti ne-

jének, Themleitner Erzsébetnek, folyó évi nov.
22-kén déli 12 órakor, életének 61-dik évében,
hirtelen történt halálát.

— (Bercsényi arczképe ügyében.) Alulírott
azon bizodalmas kéréssel fordul a „Vasárnapi
Ujság" t. cz. olvasóihoz, hogy ha közülök valaki-
nek tudomása volna II . Rákóczy Ferencz fejede-
lem helytartójának és fővezérének, a nagyhirü
gróf Bercsényi Miklósnak arczképéről: legyen
szives őt effelől, vagy Pest belváros zöldfautcza
4. sz. a. szállására, vagy a V. U. szerkesztőségé-
hez küldendő levél utján értesiteni. A kérdéses
arczkép egy közérdekü hazai történeti vállalathoz
szükséges. Tévedéseknek elejét veendő, bátorko-
dom még azon figyelmeztetést tenni, hogy két
gróf Bercsényi Miklós volt; az első az apa: az
ujvárvidéki kir. tábornok 8 törökök ellen hada-
kozó vezér, a ki a XVII-ik század második felé-
ben élt, továbbá a fiu: vagyis a második, a ku-
rucz Bercsényi Miklós, Ungvármegye örökös fő-
ispánja, kinek főszereplése a mult század elejére
esik. Itt az utóbbinak arczképéről van szó, a má-
siké nem lévén oly nagy ritkaság.

Thaly Kálmán,
a magy. tud. akadémia 1. tagja.

— (Egy nyomorral küzdő család érdekében)
intézünk egy kérő szót e lapok jótékony szivü
olvasóihoz. E napokban halt meg itt Pesten vas-
megyei születésü Fiedler Ignácz, pestmegyei
telekkönyvi tisztviselő, ki korábbi években ha-
sonló minőségben Szombathelyen is szolgált.
Egész életét hivatala kötelességeinek szentelve,
többi között egy hasznos szakkönyvet is adott ki
e czim alatt: „Á telekkönyvi törvény gyakorlati
alkalmazása," mely nehány évvel ezelőtt jelent
még. A legjobb korában volt férfiu e napokban
rövid betegség után elhalván, özvegyét és négy
kis gyermekét a legnagyobb szegénységben és
nyomorbaa hagyta hátra. A szegény özvegy anya
kétségbeesve látja a maga és gyermekei teljes
el hagyottságát és kinzó nyomorát, melyet — mi-
után a jelen rendezetlen viszonyok között semmi
nyugdíjra sem lehet kilátása — csak a közönség
jótékonysága és nemeslelküsége lesz képes némi-
leg elviselhetővé tenni, addig, mig az éietfentar-
tás biztosabb eszközeit kimutatja a magára ha-
gyott anya számára a gondviselés. A „Vasárnapi
Ujság" olvasói már oly gyakran adták nemes
jótékonyságaik jelét, hogy teljes bizalommal ajánl-
juk most is e valóban szerencsétlen család ügyét
a felebaráti részvét figyelmébe. — E czélból egy
aláirási ivet tettünk le e lapok kiadó-hivatalában,
melyre mindjárt első napon a következő adakozá-
sok gyültek be:

Á Vasárnapi Ujság szerkesztősége 5 ft. —
Heckenast Gusztav 20 ft. — Fuchs Rudolf 5 ft.
Összesen 30 ft. (A további adakozások kimutatá-
sát rendesen közölni fogjuk.) Szerk.

Sémiét! szinház.''
Péntek, nov. 23. „Egy millió." Vigjáték 3

'elvonásban.
Szombat, nov. 24. „Az afrikai nő." Opera 5

felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, nov. 25. ,,A király házasodik."

Vigjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, nov. 26. ,,Mirabeau ifjusága." Színmű

felvonásban.
Kedd, nov. 27. „Faust." Opera 5 felv. Zené-

iét szerz. Gounod.
Szerda, nov. 28. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv.

"rta Moliére, ford. Kazinczy Gábor.
Csütörtök, nov. 29. „Lalla-Roukh." Opera 2

"elv. Zenéjét szerz. Dávid Felicián.

Szerkesztői mondanivaló.
8525. Kápolna! B. Az egyháztörténeti „Curiosum"

nem illik e lapok keretébe s jobbnak látjuk, érintetlenül
hagyni s valamely egyházi lap rovataiba utasitani.

8526. D. G. A „két tagadás, egy állitás"-féle elv nem
alkalmazható a felhozott esetre. A közlött mondat értelme
egy és ugyanaz, akár ott marad, akár kihagyjuk a ne
szócskát. Mindenesetre korrektebb a beszéd a ne nélkül,
mely egészen felesleges; de a ki oda teszi, az legfölebb
csak roszabbul ir és beszél, de azért ellenkező doigot nem
állitott.

8527. Zseliz. K. J. Igen sajnáljuk, hogy a becses
czikk már mult számunk bevégezte után érkezett kezünk-
hez. Reméljük, hogy egy későbbi alkalommal még igénybe
fogjuk vehetni adatait.

8528. Lnkscsház. B. E. A czikk a magas politika
egyik legfontosabb tárgyával foglalkozik, melyről nem le-
het beszélni a nélkül, hogy az összes európai államviszo-
nyok fejtegetésébe ne ereszkedjék az értekező. Az podig
igen nagy tárgy nekünk. Egyes állam egymagára, ha
akarná sem szállithatja le rögtön hadseregét egészen ad-
dig, a meddig ön, kétségkivül alapos okokból kivánja.

8529. R. Sz. Király. M. I. Megjött a folytatás, ha-
nem elébb meg kell hallgatni a közbeszólást is. A másik-
nak a kivánt alkalomra talán helyet szoríthatunk. Nagyon
óhajtanók.

8530. Küngös. B. P. Igaza van önnek, hogy megér-
demli a helyet. De még eddig ezt a helyet ki nem szorít-
hattuk. Sok dologgal vagyunk igy s nem egyszer sóhaj-
tottunk már fel tehetetlen jó akaratunkban: Miért nincs
minden nap — vasárnap!

8531. Az elmenö gólya. Kivánjuk, hogy a poéta
vigasztalja meg magát saját versével, mely igy szol:

„Neked gólyamadár
Irigylendőbb sorsod, ;

Ha itt nem szereted,
Messze repülsz legott."

8532. Nem közölhetők: Várt kedves után. — Meg-
teremte Isten . . . — Potifárné (e kéztől idővel jobbakat
várunk). — Buda magas orma felett.

361-dik sz. f. — Gold S a m u t d l ,
(Kővágő-Eörsön). -

Sötét.

a b c d e f . g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 356-dik számu feladvány megfejtése.
(Gróf Pongrácz Györgytől.)

Világos. A) Sötét.
1 Kf5~e6
2. Vh8-e8f Ktetsz.sz.
3. Ve8 - d7fmat.

Világos. Sötét.
1. Va8-h8 Kfő-g4A)
2. Vh8-h5f Kg4-hö:
3. Hd5-f6fmat.

Helyesen fejtették meg. Venzprémbfn: Fülöp Jé-
zsef. — Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond. — Debreczenben: Zagyva Imre — Karczagon:
K. L. — Nagy-Emőkén: J . P. F. — A pesti sakk-kör.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- é;

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Deczember
GlUrj. Bibián
Xav Ferencz
Borbála szűz
Sabbás apát
Miklós püsp.
Ambrus püsp.
B. Asz.sz. fog

G 1 Urjövet.
Ata'a
Borbála
Abigail
Miklós
Ágata
Bűnbánati).

Cőrőg- orosz
naptár

Novemb. (ó)
20B g
21 «. Assz. av.
22 Philemon
23 Amphiloe
24 Katalin
25 Kelemen
26 Alipius

Izraeliták
naptára

T
24 Eleázár
25Oltárün.
26 Illés
27
28
29 Elizeus
30 13. Sab.

N a p
hossza | ké! | nyüg.

6. p .

H o l d

hossza | kél j nyüg.

f. p-

250
251
2ö2
253
254

5|7
6Í7

4
4
4

8Í7 32:4
9J7 33Í4

7 7 31

255 10
256 l l

t. 6. v-

7 35! 4
7 86J4

Hold változásai. © Első negyed szombaton, 15 én, 5 óra 58 perczkor reggel.

198 4
210 51
221 59!
233 51
245 42

8Ü 257 34
8|| 269 27

2 31
3 31
4 31
5 31
6 17
7 21
8 13

2 27
2 67
3 29

5 32!

TARTALOM.
Mányik Ernesztina (arczkép). A mi fiárom szo-

bánk. — Három nép egy megyében (vége). — Hírlapiro-
dalmunk a 19-ik században (vége). A szendrői ref.
templom (képpel). —• Korpona (két képpel). — Isteníte-
t t e k (vége). •- Egy közhasznu vállalat. — Egyveleg. —
Tárház: A keresztyénség ünnepei. — Irodalom és müvé-
szet. — Egyház és ifkola. — Közintézet- k, egyletek. —
Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjátek. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh AÍbert. (Lak.magyar-utczal.sz.)

I '
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HIRDETÉSEK.

Rózsavölgyi és társa
zenemükereskedése

november 27-ike óta a szerviták-tere és Uri-utcza
sarkán, a .

szerviták épületében
van elhelyezve. 1884 (1)

Dicséretesen ismert szépitőviz,
ugynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ,
mely a bórnek ifjas friseségét visszaadja 8 az arcz-
szinét a legkásöbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, B lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet 8 a

, kart minden börtisztátalsnságtól, u.m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenósek, orr-vör-
heny, sömb'r, hőpörsenés , égetés s arczredőktől

"'megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szepitöszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható

1818 (8—3)illatszeráruk-kereskedésében
„a Minervához"

Vesten, v á c z i - u t c z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

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

Érdekes történelmi munkák:

ERDÉLYORSZÁG TÖRTÉNETE
tekintettel

MIVELÖDÉSÉRE.
tta Szilágyi Sándor.

(Báthori István és Bethlen Gábor fejedelmek arczképeivel).
Két kötet. 8-rét (XV és 464; VIII és 511 lap füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.

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

Szerző e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az aka-
j démiáéból, az erdélyi muzeum-egyletiból, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
I adatot deritett ki: különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pon-
J tos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly hiven és kimeritóleg fejtette
: ki, mint azt senki más előtte nem volt képes tenni. Ezenkivül szerző igen sikerültén
! tudta párosítani a történetíró komoly irályát a regényiró érdekes modorával, s igy azt
i hiszszük, hogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség előtt.

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

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

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

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

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

Viz által légzárolt házi és szobi-urszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft. •

MIÁCr/íllpt m e l y ra'n(ien árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
I l t d j A U l * , ' l f bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

MIZkfttÓllV l l l í t í* l F #ÍJ»í í l L' melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
ÜL C i l i VII Jf "11/-U ''••At'H'Il.J lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbjalOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legese.
kélvebh tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. r 1819 (5—6)

MIKSITS KÁROLY,
RAKTÁRA

bádogos-mester.
rózsatér, 2-ik szám a városháza mögött.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.
Forditotta dr. Fésüs György. Cziinképes kiadás. 8-rét (489 lap) füzve 2 ft. Dísz-
kötésben 3 ft.

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Forditotta Torhos
István. Czimképes kiadás 8-rét (423 lap) füzve 2 ft. Díszkötgsben 3ft.

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

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

(400 lap) füzve 2 ft 40 kr. •
III. kötet: Az ujkor története a franczia forradalomig:. (379 lap) füzve 2 ft.
IV. kötet: Az nj. és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi

időnkig ('l865.) (392 lap) füzve 2 ft.
V. kötet (utolsó) sajtó alatt.

Nádor-emlék. József cs. k. főherczeg Magyarország félszázados ná-
dorának élete. Irta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életé-
ből. Irta Garay János. 4-rét (VIII és 196 lap). Aranyozott díszkötésben 6 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1744 (3—6)

LÁZÁR MIHÁLY,
bádogoBmester Pesten, malom-

utcza 21. szám,
bátorkodik a n. érd. közönség figyelmét
az 6 általa ujonan feltalált Pettoleum-
lámpáira vonni, melyek mind az eddig
létezetteket felülmúlják, a kisebb 8, a
nagyubb 12 stearingyertyával egyen-
lően ég; e lámpák asztali használatra
vannak alakítva csinos és kellemes ki-
állítással, golyóval felesleges 2 üveggel
és béllel ellátva, a kisebb ára 3 ft.
30 kr., a nagyobb 4 ft. 40 kr.

Gazdasági lámpáim,melybenlfont
repcze- vagy napvirágolaj 40 óráig
3 etearirgyertyával egyenlően ég, ára
2 ft. felesleges üveggel, 1 évre béllel
40 krral több.

Moso-gépeim, minden ruha, de fő-
kép fehérruhamosásra használható,
minden erőmegfeszités nélkül három-
szórta tovább halad az ember a mosás-
sal, mint a kéibeni egymásra dörzsö-
lésnél, egy gép ára 1 ft. 20 kr., foly-
vást léteznek; megrendelések a vidékre
leglehető gyorsan szorgalmaztatnak.

1883 (2-3)

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot46

aiánl Török József gyógyszeréi Pesten:
király-utcza 7. sz. a. - HY ^vely ára
30 és 50 kr. — Kapható meg Szegeden;
Aigner: Szolnok: Seffosik ; Eperjes: Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Mis-
kolcz : Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 1843 (3—6)

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR GYERMEKBARÁT
uj havi folyóirat

második évi folyamára.
Előfizetési ára egy évre, azaz: julius hótól juniusig bezárólag

1866—67, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

csak 2 forint o. é.
Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a kiadóhivatalhoz intézni

Pesten, egyetem-utcza 4-dik sz. a.
Előfizethetni minden könyvkereskedésben a vidéken épen ugy —

mint Buda-Pesten.
jp^~ A „Magyar Gyermekbarát", mely kizárólag mindkét nembeli jó gyermekek

ezámára van szerkesztve, s mely a szivet nemesiti 8 a fejlődő _ elmét edzi, különösen a
kedves szülők, tanitók, nevelók s lelkészek szives figyelmébe ajánltatik.

Az elsö évi folyam még szinte megszerezhető: ára 2 forint.

A „Magyar Gyermekbarát" kiadóhivatala.

2 kocsi-ló
ölcsó árért eladandó.

Bövebb tudósitást ad: a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám alatt. (3—8)

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmen-

tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 8 hónapban rendesen beadatni, akár
gyaiiitani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ara egy darabnak 2ü 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, Tőrök József gyógy-
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál.

Kröczer Ágoston s. k.
1871 (3—12) gyógyszerész Tokajban.

Épen most jelent meg
STOLP K. O. könyvkereskedé-
sében (Pestenváczi-utcza 7.sz.):

Fenyitő törvényszéki
eljárás ""(«-8)

iratpéldákkal
birák, ügyvédek s felek számára,

irta K A S S A Y A D O L F .
Ara 1 ft. 40 kr.

Az ára bérmentes beküldése vagy
postautánvételi megrendelés után posta
utján rögtön kiszolgáltatik.

Ugyanazon könyv minden vidéki
könyvárusnál is kapható.
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4. sz. a. megjelentek
s minden könyvárus s könyvkötőnél kaphatók

az 1867 évre
szoló általánosan kedvelt dús tartalmu

szerkesztette Ökröss Bálint, köz- és valtotigyvért és valtójegyző. Második évfolyam. - Bolti ára: 2 ft. a. é.
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo-
nyoknak, népnevelöknek, helység-elöljárók-
nak, iparosoknak és földmivelöknek való

képes kalendárium. Szerkeszti Majer I s t v á n . XlII-dik évi folyam. Ára 50 krajczár.

I si vá il bácsi naptára

Szerkesztette B a l l a g i Mór, tanár. XIII. évfolyam. Ára 50 kr.

A földmivelés, kertipar és gazdaság évi
közlönye, földbirtokosok, kertészgaz-
dák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-Falusi güzda naptára

tiszteknek ajánlva. Szerkeszti Dr. F a r k a s Mihály, földbirtokos. Ára 80 krajczár.

A tarcza-
Szerkeszti K é g l y S á n d o r . Kemény vászonkötésben 1 ft.

Határidő-naptár,mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda-
tisztek, üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft. 20 kr.

Rémtörténetek, kalandok, bünesetek, lélekjelenések, tündérregék,
csodás tünemények sat. gyüjteménye. Sok képpel. Ára 60 kr.Lidércz-naptár.

A ra
Legujabb Bnda-Pesti képes-naptár
Menet tUnftrtrttr ^olk$-$aUnbet

für Unflarn unb ©trtenWfcgen. - $erau$fleőrten Don $$eot>oi ©ettinger. $w# 60 ír ; #

[m Képes kalendárium,
T^kféle hasznos és mulattató olvasmány nyal ellátva. Szerkeszti T a t á r P é t e r .

a magyar nép számára. Szerkeszti
T a t á r P é t e r .
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Az atalanosan jónak elismert valódi » egészen frisen érkezett

SCHNEEBERGI NÖVÉNY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás
PESTIG TftTÍ l m h t * UgZé9 e l l C D ' - m i n d e n k o r « - minőségbe kaphatóFÜ^TfcN. Tőrök Jozsef gyógyszerész urnál a király-utczában, - dr Wágner D

gyógyszerésznél a váczi-uton, • Thalmayer A és társa - *
m m i » f > r S c l " r k J " - és G e r " » r d t A. uraknál. '
B U U A KI: hcbw arzmeyer J. gyógyszerész urnál.Aradon: Probst P. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
n j : _ . T-I- • • iBeszterczén

Fleischer
Dietrich és

Bonyhádon: Kramolin J.gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúfon : Borsay F. gvsz.
Debrrczenben: GöltÍN. gy.
Deésen: Kréraer S.
Dettán : Braunmiiller J. gy.
Devecserberi: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: (JonlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessátby gyógysz.
Gyórölt: BrunnerF.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczi'eld: Hagelschraidt V.
H f M Bg

aen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Martonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesi!!: Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: FiseherE.
Kubinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy
Marosvásárhely: Jeney gy
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Lang E.
Nyíregyházán :HönschEde

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 K. gyógysz.
Orosházán: Vanjryel M.
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Pufitokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussü gysz.
Rosnyön : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gygysz.
Rnnián: Milutinovitz S.
Békáson: Boromi K. gysz
Szászvaros: Sándor R. gy.

S.-Sz.-Győrgy«n: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mü eke A. gy.
Segesvár: Misselbaeher J
Serajevoban; GyulekaN.G
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sar R

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

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-Miklős: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Dngli vártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Vantzsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula,
"ombor: Stein fia Márk.

Neumann M.„„» »„. g j . ; fiBMiiiuoKrei: jNeumann JM

Szabadkán: HofbauerI.gy. j Zentán: Wuits testvéreknélEgy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

tyukszeni-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostói, egy skatulyaára 23 kr.

Dr. Bclir ídeg-extracíosa,
az idegek erősítésére s a (est edzésére ára

70 kr.

1791 (5—6)

j j , valódi gydgyszeri
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-híivasi-növény-
nedv

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza i. sz.) megjelentek
és minden könyvárusnál kaphatók;

Legujabb űiszkiafeok diszes kötésben.
Vezérosil lagok, vagyis velős mondatok és költői gondolatok honi és kül-

földi remekírók müveiből. (391 lap, 12-rét) füzve 1 ft. 50 kr.
Aranyozott diszköte'sben 2 ft. 40 kr.

Nádor-emlék. József cs. k. főherczeg Magyarország; félszázados ná-
dorának élete. Itta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életéből.
Irta Garay János. 4-re't (VIII és 19S lap). Aranyozott diszkötésben 6 ft

Szilágyi Sándor. Erdélyország; története tekintettel miveiődésére. Czim-
CP D Ü Í S í í ' k Ö t 6 t ( X V * 4 M i V I U és 5 U k P 8" r é t> *"• * "

6 ft.Salamon Ferencz. Az első Zrinyiék. Czimképes kiadás. (XVI és 659
lap, 8-rét) füzve 3 ft. Díszkötésben 4 ft.

Hölgyek lantja. Magyar költőnők műveiből szerkesztette Zilahy Károly.
Egy aczélmetszettel. (LVI e's 320 lap, 12-rét) füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

Ujabb magyar lantosok. Petőfitől máig. (Petőfi arczképével.) (12-rét,
320 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

Magyar koszorúsok albuma. Irói élet- és jellemrajzok. Mutatványokkal
és tizennégy aczélmetszettel. Zilahy Károlyiéi. Nagy 8-rét, (120 lap). Dísz-
kötésben 5 íi.

Kisfaludy Sándor. Regék a magyar eiöidöhöl. Csobáncz. Tátika. Somló.
Dobozi Mihály. Somlai vérszüret. Eseghvár. (32 képpel.) (255 lap, 16-rét). Disz-
kötésben 1 ft.

\ ve'kflldilieíkésírElbeszélés angolból. (64képpel>y (224 lap, 16-rét)~ift.

Robinson Crusoe élete és kalandjai. Angol után átdolgozva, 114 képpel.
Második kiadás 1864. (348 lap, 16-rét) füzve 50 kr., diszkötésben 1 ft.

Boldogháza. Buzdító és oktató történet. 23 képpel. (127 lap, 16-rét) két
resz egy kötetben füzve 50 kr. Vörös vászonba kötve aranyvágással 1 ft.

Mesék. Franczia után Lovásztól. Ujra szerkeszté Czuczor Gergely.
60 képpel. (240 lap, 16-rét), diszkötésben 1 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1745 (3 — 6)

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

s ö 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 lovak számára.
Kitünő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kis? áradása, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: B I T T N E R GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.

-*=^~-... . ... a» .... :.•/ -NíSS^
Marhavész és marhabetegségek ellen mint kiiünő óvszer ajánhatik a

KORNEUBÜRGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitün-
tetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol
királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri hivatala részéről a
készítő irányában történt leghitelgóbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb

eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
[ L o v a k n á l : mirigyes és torokfáj

dalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s
különösen hogy a lovas jó testben,
teljes erőben s vidámságban fentar-
tassanak.

Szarvasmarháknál : a .
fejesnél, a tehenek felfuvr.dáíáná), ke-
vés vagy rosz tej-adásánál, melynek
minősége a marhapor használata által
szembetünóleg megjavul, — tüdőfáj-
dalmaknál, a borjuzás alatt annak hasz-
nálata megmérhetíen elönynyel jár,
gyenge borjuknak beadván, azok szem-1
látomást gyarapodnak.

1805 (3 - 3)
A)

t Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik sfárn alatt, — Thal-
• mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. F., — Kindl

és Frühwirtb, — Rakodczay A. — B UD Á N: az udvari gyógyszertárban.

J u l i i k n á l : a májmétely eltávolitá-
sára, a rothadás s az altest minden fáj.
dalmainál, hol tétlenség szolgál alapul.

Valódi minőségben kapható:

Biztos és gyors kiírtusa
a

patkányok 8 epreknek,
egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyer'ya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (13-17)
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Tőrök Jozsef gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik ez. a., |
továbbá:

N.-Becsker ek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J.— Jassenova: Dudovits J. — Kesztlufyen : Wunsch F. — Kolozsvártt:
Wolf J. - Hoesonyban: Scherz FtUöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franke A. Vai-nwdon • Halter T). F.. _ VerAcE*n : Rés* J. íf. nraknál

Sósborszesz
(Franzbranntwein.)

Jelesen készitve figyelmet érdemel gyógyhatágánál fogva kösz
vényes, reuiuatikus bajok, szaS Saíás, lagyás, fog-, fii- és fiilfájá-
soknal, s atalán minden bénulások és sérülések ellen, sőt fogtisztító
szerül is igen használható, mert nemcsak a fogak fényét elősegiti de a
foghust is erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer a ezesz e/párol-
gása után ! . " •

Ára egy nagy üvegnek . . . . 1 ft.
,, „ kisebb „ . . . . 45 kr.

^ Használati utasitisok magyar vagy német fordításban jelentékeny or-
vosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal, vakmint bizományosaink név-
soraival ellátva mmden üveghez mellékelteinek.

Nuinvári Werther Frferyes
Életital- és sósborszesz -gyárának irodája és főraktára Pesten

országut 25. SE. a muzeum átellenében. '
1885 (1-2)

Kiudd-tulajdonos Heckenast G „ 8 Z tav. - Nyomatott aajáT nyomdájában Pesten 'l866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt)?

Tizenharmadik évfolyam.49-ik szám.

ElöflEetést föltételek 1866 dik érre: 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.

1 Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer haaábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba •
háromszori vagy többszöri igtat&snal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A ki a magyar képviselőház üléseit
gyakrabban szokta meglátogatni, annak
lehetetlen hogy fel ne tünt volna az elnöki
szék közelében a jegyzői kar többi, itt-ott
erősen barna tagjai között egy szelid kifeje-
zésü, szőke férfiu, ki, mint a tanácskozási
gépezet egyik szükséges kereke, örökös mű-
ködésben van, még akkor is, midőn szüne-
telni látszik. A legérdekesebb, valamint a
legunalmasabb szónoklat alatt is ide s tova
kell jártatni figyelmét, hogy ha egyebet
nem is, legalább a szólásra jelentkezőket
észrevegye s neveiket följegyezze.

Toth Vilmosról szólunk, a
nyitrai kerület országgyülési kép-
viselőjéről s a képviselőház egyik
legtevékenyebb, ügyes és sima
modoru jegyzőjéről, ő az, a kiről
el van ismerve, hogy a ház összes
tagjai között ő bir a legcsengőbb,
legzengzetesebb orgánummal,
melyet nemcsak szivesen hallgat
a karzatok közönsége, hanem
minden kikiáltott (de a valóság-
ban nem oly rettenetes) rosz
akusztika daczára is, a terem
minden zugában teljesen meg is
ért. Rendesen ez érthető, szép
hangra bizzák a fontosabb okmá-
nyok, a kir. leiratok, a ház felira-
tai stb. felolvasását, melyeknek
azon körülmény, hogy ily értel-
mes, kellemes médiumon által
jutnak először köztudomásra, bi-
zonyára csak növeli hatását.

A képviselőháznak ezen már
is nem csekély érdeket ébresztett
fiatal tagjáról álljon itt nehány
fontosabb életrajzi adat.

Tóth Vilmos 1832. évi máj.
28-án született Temesmegyében,
Szécsányban (nehány órányira
Temesvártól), atyjának ottani
birtokán. Ivadéka egy, a 17-dik
században Nyitramegy ében meg-
telepedett magyar családnak. Atyja Tóth
Károly volt, kit hat hónapos korában el-
vesztett; anyja Kossovich Anna, a magyar
tudományos, irodalmi és politikai téren
ismeretes, néhai Kossovich Károly, magyar
akadémiai tagnak nővére.

Iskolai tanulmányait Aradon kezdvén,
Temesvárott és Nagy-Váradon folytatta; a

. T ó t h V i l m o s .
jogtudományokat az emlékezetes 1847/8-dik
évben Pozsonyban hallgatta, hol az akkori
nagy horderejü országos eseményeknek a
lánglelkü fiatal jogtanuló szem- és fültanuja
volt. Pozsonyból nyitramegyei birtokára
haza térve, az akkori szokás szerint a me-
gyei szolgálatban akarván kezdeni publi-
cistikai pályáját, rendkivüli fiatalsága mel-
lett is csakhamar Nyitramegye tiszteletbeli
aljegyzője lett, de a nemsokára bekövetkezett
országos zavarok miatt elvállalt tisztjében
soká nem müködhetett.

A forradalmi idők lezajlásával Tóth

T Ó T H V I L M O S .

| Vilmos nyitramegyei birtokára, Ivánkára
i vonult vissza, hol most is állandóan lakik.

Itt egészen szántóvető ember lett ő is, mint
oly sok ember a hazában, kinek tehetségei
elől az idök mostohasága elzárt minden

i egyéb működési tért. Gazdálkodása mellett,
\ miután már 20 éves korában megnősült, az
' 1860-dik év végével megindult alkotmá-

nyos mozgalmu időkig, visszavonult csendes
családi életet élt.

Ekkor országszerte megnyílván ismét a
megyék sokáig zárva tartott tanácskozási

; termei, Tóth Vilmos is mindinkább valósul-
hatni hitte fiatalkori vágyait, hogy a köz-
politikaipályán működhessék. Reményeinek
egy részét csakhamar teljesülni is látta.
Nyitramegy ének 1860. deczember utolsó
napján tartott tisztválasztása alkalmával
Tóth Vilmos tiszteletbeli főjegyzővé válasz-
tatott, miután a megye teremében ezen idő-
ben több izben tartott határozott szinezetü, de

mérsékelt modoru beszédeivel a
közbizalmat már előre megnyeré.

E bizalom nemsokára még
nagyobb mérvben nyilatkozott
iránta, midőn az 1861-iki május
havára összehivott országgyű-
lésre a Nyitra városi választó-
kerület által képviselővé egyhan-
gulag megválasztatott. Ez ország-
gyülésen az u. n. felirati párthoz
tartozott s ezt a felirat feletti
vita alkalmával tartott beszédé-
ben nyiltan be is vallotta.

Az országgyülés feloszlatása
s a rövid ideig tartott municzi-
pális élet megszűnte után ismét
visszavonult a magán életbe és
csak is a megyéjében létező köz-
hasznu intézetek érdekében mü-
ködött, a kiszabott hatáskörhöz
képest. — Ez időben a törvény-
kezésitéren is alapos ismereteket
kívánván magának szerezni, e
czélból 1863. deczemberben Pes-
ten ügyvédi vizsgának vetette
magát alá, mit sikerrel végezvén,
mint ügyvéd müködött megyéjé-
ben mindaddig, mig az 1865. évi
országgyülés összehivatott, a mi-
dőn a nyitrai választókerület má-
sod izben is egyhangulag megvá-
lasztá országos képviselőjének.

A most folyó országgyülés legelső sza-
kában Tóth Vilmost azon kitüntetés érte,
hogy egyik jegyzőnek választatott meg, mely
téren bő alkalma nyilt, ügyességét és pon-
tosságát bebizonyíthatni. Mint képviselö a
Deákpárt leghatározottabb h i v e i k ö z ó t a r t o :
zik, a mit fényesen tanusitott a mult heti
felirati vita alkalmával decz. 4-én tartott

Pest, deczember 9-én 1866.


