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Balesetek, elemi csapások.
** (A vihar mint gyilkos.) Újvidéken a kö

zelebbi napokban dühöngött vihar egyéb puszti
tásain kivül, sajátságos módon gyilkolt meg egy
napszámost, a ki egy kapuban állva, késsel kezé-
ben, épen kenyerezett, midőn a szélroham a kaput
bevágta. Ez épen könyökét érte, s a kést oly erő-
vel döfte gyomrába, hogy nemsokára meghalt.

•• (Jégverések.) E hó 18-kán a jég a kis-
ZBombori, mokrini, kikindai, zsombolyai (Toron-
tál), hold-mező-vásárhelyi, csongrádi, makói,
csanád-palotai, munári (Temes), kalocsai, ercsii
(Fehér), baracsi (Tolna) határokat elvert J.

Mi ujság?
** (A nemzeti szinházban) holnap, aug. 1-én,

kezdik meg egy havi szinét után az előadásokat.
** (A budai népszinház) jelenleg a válság

pillanatait éli. Az igazgató és a tagok közt tör-
tént meghasonlás után, előbb az igazgató tartott
nehány párthive vei előadásokat; azonban Molnárt
a budavárosi polgári törvényszék a személyzet s
több hitelező folyamodására, csőd alá helyezte;
azóta ismét a személyzet működik, saját javára,
Szilágyi Béla rendezősége mellett. Molnár ugyan
a csőd ellen fölebbezett; de a szinház ügye még
mindig kérdés alatt áll. Az ügyet a törvény utja
igazítja el, azért hozzá szólani tartózkodunk;
legfölebb azon óhajunkat fejezhetjük ki, vajha
mielőbb örvendetes megoldást találna.

*• (A kassai állandó magyar színházra) már
eddig is 40,000 forintnál több gyült Össze. Szép
jele azon áldozatkészségnek és érdekeltségnek,
melylyel hazánk felső vidéke a müvészet s külö-
nösen a magyar Thália iránt viseltetik.

•* (Vidéki szinészet.) Hetényi színtársulata,
a mint vélünk tudatják,jelenlegDombováron tart
előadásokat, a közönség megelégedésére. A tár-
sulat 24 tagból áll, s a nők közöl Hetényi Emiliát
és Molnárnét emelik ki leginkább, mely utóbbi a
népszínházból a főváros közönsége eiőtt is kedve-
zőleg ismeretes.

** (A pécsi dalárda ünnepélyén,) — mely
aug. 14—16 napjain első nagy dalárda-ünnepély
lesz a hazában, — a pesti dalárda 8, a bajai 20, a
lugosi 4, a békési 5, a mohácsi 90, az aradi 26, a
pozaonyi 24, az eszéki 200, a debreczeni és kun-
szentmártoni egy-egy tag által lesz képviselve.

** (Uj magyar da'társulat.) A Komló kis
magyar daltársulata meglehetős tetszést arat, ki-
vált mióta a közöket a czigányok hegedűje sirja
végig s igy az előadás változatosabb. E sikertől
biztatva, a Beleznay-kert bérlője is hasonló dal-
társulatot szándékozik szervezni.

** (Érdekes találmány.) A napokban egy külö-
nös vendég érkezett a fővárosba, a ki oly mód-
szert talált föl, s tart felőle felolvasásokat, mely
mind a közönségnek egészségi tekintetben, mind
különösen az ifju nemzedéknek a müvészet egyes
ága gyakorlatában nagy horderejü haszonnal és
előnynyel kínálkozik. E férfi Jackson ur, és talál-
mánya : az ujjak és kézcsuklók testgyakorlata,
mely által mind a billentyűs — mint a húros
hangszereken mindenki biztos és gyors technikai
ügyességet szerezhet.

** (Az irói segélyegylet javára) Szliácson e
hó 19-ikén tánczmulatságot rendeztek, mely az
emlitett czélra 310 ftot, 7 osztrák és 1 Napóleon-
aranyat jövedelmezett.

•* (Jótékonyság.) Simor János győri püspök
a győri kölcsönösen sagélyzőegylet alapjdt 1000
forinttal gyarapította.

*• (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély
mellett, Polomszky Sámuel nyiregyházi lakos
„Pataki"-ra., — Deutsch Ferencz József aradi
orvos pedig „Tanfi"-T& változtatták vezetékne-
veiket.

** (Halálozás.) Vizkelety Béla, kinek „A
Hunyady-ház diadalünnepe," „Eger ostroma" s
több a magyar történelemből vett képét ismeri és
kedvvel fogadta a közönség, 8 a ki lapunknak is,
különösen a régi magyar viselet körüli szép ta-
nulmányai által, hosszabb ideig szorgalmas mun-
katársa volt, pályája közepén, 39 éves korában, e
hó 22-én Pesten elhunyt. Benne oly életet oltott
ki a halál, mely a hazai festőművészeinek még
sok hasznos szolgálatot tenni volt hivatva. Hült
porait e hó 24-én tették a kerepesi-uti temetőben
örök nyugalomra. Béke legyen hamvai fölött!

— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztősegéhez mult héten beküldetett.

Az alföldi szükölködök számára : Mármaros-
Viskről Lugossy Julia asszonyság gyűjtése, fóld-
mivelőnök adakozásából, Géressy László lelkész
ur által 15 ft.

(A nők nevei, kik pénzben s termesztmény-
ben adakoztak : L. J. Szabó Pálné, Id. Hánka
Mártonné, Bodnár Andrásné, Lassu Mártonné,
Ambrus Károlyné, Ernyei Mártonné, Igyártó
Károlyné, Istvánné, Bálintné, Józsefné, Jánosné,
Lator Jánosné, Horváth Józsefné, Varga Pálné,
Mártonné, Istvánné, Bálintné, Özv. Szirmai Már-
tonné, Györgyné s Józsefné; Szabó Lajosné, özv.
Berecz Mihályné, ifj. Berecz Mihályné, Jánosné,
és Józsefné; Biró Benőné, Opris Károlyné, Özv.
Krüztely Simonné és Jánosné; Tóth Mártonné,
Szépi Istvánné. Fodó Pálné, Hánka Péterné,
Mező Terézia, Burez Pálné, Becske Pálné, s
"lakatos Jánosné.)

Az eddigi közlésekkel együtt a fentebbi czélra
V. U. szerkesztőségéhez beküldetett összesen

2721 ft. 98 kr., 150 frank, 65 db. cs. arany és
egy db. 100 pftos erd. urb. kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Júl. l-töl júl. 31-ig szünidő miatt a szinház

:árva van.
Budai népszinház.

Júl. 22, „A jól őrzött kis leány." Vigjáték 1
felv. Forditotta Csepregi. Ezt követte : „Nagy
dal-egyveleg."

Júl. 23. „A sevillai rózsa," vagy „Egy est
Bartolo orvosnál." Bohózatos ballet 2 feív. Ezt
megelőzte : „Afehér Othello." Vigj. 1 felv.

Júl. 24. és 25. „Genovéva." Bohózat 4 felv.
E darabban az összes személyzet ismét megkezdte
működését.

Júl. 26. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : „Tiz leány és egy férj sem." Vigj.
operette 1 felv.

Júl. 27. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : „Egy szoba két ágygyal." Bohó-
zat 1 felv. Forditotta Griell.

Júl. 28. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : Földszint és lebuj." Vigjáték 1
felv. Francziából forditotta Diósy.

Szerkesztői mondanivaló.

ra," de annál komolyabb képpel óhajtjuk a továbbigya
latot és szorgalmas tanulmányt. Nagyon fiatal dolgok
ezek.

7274. Győr. R. K. Köszönettel vettük az uj szállít-
mányt a pótlékadatokkal együtt.

7275. Kapnikbánya. A. A. Az arczkép ügyét e rész-
ben tett más ígéreteinknél fogva, későbbre vagyunk kény-
telenek halasztani. Addig is hadd álljon itt szives köszö-
nünk.

7276. Szentes. Sz. J. Vámbéry ur most Angliában
tartózkodik. Mikor jön haza, nem tudjuk. A küldött leve-
let kedvező alkalomig itt fogjuk.

7277. Árkos. D. S. Óhajtását örömmel teljesitettük.
7278. Páris. S. K. A Pest városa építkezésére vonat-

kozó terv és inditvány sokkal komolyabb tárgy, semhogy
egy hevenyében irt levél által el, lehetne intézni. Legjobb
lesz megvárni, mig ön haza érkezik, a midőn aztán tanul-
mányainak és tapasztalásainak gyümölcsét körülményesen
adhatja elő. Addig nem szólunk a kitüzendő pályadíjakról
sem, s nem emiitjük meg on nemes adakozási készségét
sem. A küldött fényképet addig félreteszszük.

7279. Kökényt szedni. A teremtés remeke. Nem
emlékszünk rá, hol lett volt alkalmunk, a versírásról önnel
személyeser£értekezni; midőn azonban e feletti sajnála-
tunkat kifejeznők, egyuttal a versirásra nézve a mi sze-
mélyes példánk követését melegen ajánljuk. Ne verselj l

SAKKJÁTÉK.
240-dik számu feladvány.

Név helyett ezuttal egy történetet kell elmonda-
nunk, mely mai feladványunknak t> rege szerint léteit adott.
— Luczifernek tetszett egykor, régen, (az időt nem tudjuk
pontosan meghatározni) sétát tenni a földön. Utja közbeni
valami jámbor oroszszal találkozott, ki, őt nem ismerve,
egy sakkjátszmára hivta föl. A sátán természetesen a hozzá,
jobban illö Sötéteket választotta. A nagy gonddal folyta-
tott játszma dwrekán épen a most előttünk fekvő hadállás-
hoz értek, a mint a sátán a reá legelőnyösebb húzást figye-
lembe nem Téve, a h6 Huszárt megérinté. Kezét azonnal
visszavonta, de az orosz felpattant, s a sakkszabályokra
hivatkozva, mondá : „piéce touché." A sátán erre a h&
Huszárral a Futárt üté, s 22-ik lépésre matot jelentett,
a mit a bámuló orosznak — bár az a legjobb védelmi lépé-
seket tette, — csakugyan meg is adott. — Igy mondja *
rege, s mi az emlitett állást csupa kíváncsiságból is közöljük,
különösen azok kedveért, kik a lapunkban megjelenő fel-
adványokat nagyon könnyüknek találják.

Sfitét.

7270. Hanva. A kivel szólanunkkell a kérdéses tárgy-
ban, csak jövő héten érkezik Pestre. Addig is örvendetes
tudomásul veszszük a szép szándékot, s azon reményben
ringatjuk magunkat, hogy nem sokára a legtermészetesebb
válaszszal fogunk kiállhatni. Mind a két levelet megkaptuk.

7271. Zircz. B. B. A szóban forgó geogranhiai kézi-
könyv adata már elavult. Akkor igaz volt, mert a torony
csakugyan nem volt magasabb, mint ott irják; de egy év-
tized óta folyvást építgetnek rajta s most csakugyan leg-
magasabb lesz Európában.

7272. Alkonyaikor. Violáról, stb. Tökéletben ki-
serietek. „Más szerkesztőnek is ajánljuk?" Lelki furdalás
nélkül nem tehetnök.

7273. Melyiknek volt szebb halála. Jó lesz az ily
elmeszüleményeket — mint eddig is szerényen, de okosan
cselekedte ön — mig egy darabig „rejtegetni barátjai
előtt," mert ha „nem kaczagjuk is magunkat rajtok holt-

e f g h
Világos.

Sötét indul; a h6 Huszárral üti a Világos Futárt, s 22-ik
lépésre matot mond.

A 235-dik számu feladvány megfejtése.
(Márki Istvántól Pesten.)

Világos. Sötét.
1. H h 4 — g 6 H e l — d 3
2. B e 8 - e 5 f H d 3 — e 5
3. H g 6 - f 4 f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon : Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Akós. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —

I Balaton : Nagy Ferencz. — Verböczb'n: Nagy-IdaiFerencz.

HETI-NAPTÁR,
Hónapi- és

hetin«p.
Katholikus és Protestáns

naptár.

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb

Julius—Augusztus
tál* I1S «« T T * I n ~ ~B l l L. Ignácz

Vasas sz. Péter
Portiuncula
István feltalál.
Domokos rem.

B 10 Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lidia

; Domokos
— Assz. Ozvald

I Ur szine változ. Ur szine vált
Hold változásai.

Görög-orosz
naptár.

Julius (ó)
19 D 6 Makrin
20 Illés
21 Sím. Jud.
22 Mária Magd.
23 Trophim
24 Krisztina
25 Anna

Ujhold hétfőn

Izraeliták
naptára.

Thamuz
27 Démut
28
29

1 A. Bosch
2 Büjt,Áron
3 Éva (hal.
4Sab.IIaz.

© N a p

fok v.
128 25
129 28
130 20
131 18
132 lő

C H o l d
hosszadéi |nyug| ho3sza| kél | nyüg

ó.p.
4 36
4 38
4 39
4 40
4 41

188 13 4 43
134 10 4 45

ó.p.
7 35
7 33
7 32
7 31
7 29
7 27
7 26

fok v.
104 22
116 32
128 34
140 32
152 24
164 14
176 4

ó. p.
2 39
3 38
4 38
5 39
6 39
7 41
$ 42

4-én 1 óra 40 perczkor reggel.

6. p.
5 56
6 30
7 1
7 26
7 52J
8 14,
8 87

TARTALOM.
Szalay László (képpel). — Egy várromon. Pap Gyula.

— Egy birodalom végóráiból. — A szádelői völgy (3 kép-
pel és egy ábrával). — A jóslatokról (folyt.). — Nehány
szó a malmokról. K. M, — Irodalmi régiségek, Barla
Szabó József. — Müncheni levél. — Egyveleg. — Fáy
András halála. — Tárház : Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai
népszinház. —. Sze/kesztói mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár. ~ " .

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsitáy. - Nyomtatja Landerer és HeckeDast, egyetem-

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-atcza 1. sz.),

utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

*••-, 4

Elöfizetési loltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Cenpán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

9 ( Hirdetési dijak, a Vasáriinpi Ujság és Polilikai l'Jdonságokat illetőleg, 1863 novem-
ber 1-tOl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altimában : Hnanciistein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Oíto Moilirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécxben : Opprlik AlajoN, — és Pesten : a ker-
tpsz-gazdásznli ileyti<ik»t(r ÍN. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.

Megígértük a „Vasárnapi Ujság" olva-
sóinak, hogy a mennyire lapunk köre en-
gedi, időnkint meg fogjuk ismertetni jele-
sebb hazai művészeinkkel.

Az, kit ezennel bemutatunk, Orlai (csa-
ládi nevén Petrics) Soma, született Mező-
Berényben,Békésmegyében 1822. november
l-jén. A most Szarvason virágzó prot. gym-
nazium székhelye az időben Berény levén,
ott kezdte tanulmányait, az iskolák áttéte-
lével pedig öt is Szarvasra vitték szülői,
honnan a költészet és szónoklat hallgatására
Sopronba, később Pápára ment, hol 1844-
ben a jogot is elvégezte. A kö-
vetkező évben a békésmegyei
ügyészi tisztség mellett gyakor-
nokoskodott, 1846-ban pedig
Pestre jött juiatusnak. Itt nyilt
meg előtte a remény, a festészet
iránti szenvedélyének élhetni,
mihez leginkább özvegy Wenck-
heimné született Orczi báróhölgy
pártfogása segitette. Hajlama a
festészethez már gyermek korá-
ban erős volt. S a mint a tudo-
mányokban elöhaladt, s ismere-
teit a müvészetrőli olvasmányok-
kal is gyarapította, a szerint nö-
vekedett benne a vágy, kizárólag
e pályának szentelni magát. A
költészethez nem kevesebb von-
zalommal viseltetett; s már Sop- • ~s
ronban szövetkezett nehány ta- :>-
nulótársával, egy irodalmi kör
alakítására, miután az ugyanott.
1790 óta fennálló „magyar tár-
saság," őt és barátait, mint ak-
kor még „kis deákokat" be nem
fogadhatta. Pápára menve, szin-
tén egy hasonló egylet alakítá-
sában vett részt nehány rokon
érzelmü társával, mely eleinte
szükebb körre szorítkozott, de
csakhamar nagyobb tért foglalt
el és némi nyilvánosságra emel-
kedett, „képző társulat" nevet
vett föl, s a főiskola tanári kara
pártfogása mellett, a közönség is részvét-
tel viseltetvén iránta, nem sokára módjá-
ban volt, nehány aranyat is tüzni ki, s ju-
talmakkal ösztönözni versenyre a jobb te-
hetségeket. E pályadijakból Orlai kétszer
nyert novelláival,s ugyanezen társulat „Ta-
vasz" czim alatt kiadott zsebkönyve, többet

O r l a i S o ni a.
közlött munkáiból. A kis irodalmi körnek
egyik legbuzgóbb tagja volt Petőfi is, kivel
együtt lakta Orlai azon kis szobát, melyről
Jókai a „Tarka élet"-ben emlékezik. Az
ujabb időben is többször találkoztunk ne-
vével az irodalom terén, de már csak müvé-
szeti tárgyak körül, legutóbb pedig a pesti
„képzőmüvészeti társulat" által tartott Shak-
peare ünnepélyen olvasott fel egy érde-
kes értekezést, e nagy költő müveinek befo-
lyásáról a festészetre, s átalában a költészet
és müvészet közötti rokonságról. De térjünk
vissza a festőhöz.

O R L A I S O M A .

Erintettük, hogy e téren Wenckheim
báróné segélyezése nyujtott módot magát
képeznie. 1846 őszén bucsut vett a Corpus
Juris-tól, s Waldmüller tanítványa lett
Bécsben. Waldmüller akkor a festészet rege-
nerátora akart lenni és sok ifju tehetség
vette körül, kik azon hitben, hogy ö lesz az,

ki az igéret földét előttük megmutatja,
örömmel csoportosultak körüle, s nagy ra-
gaszkodással viseltettek hozzá. Csalódásu-
kat későn látták be. Az idealistáktól elhajolt
mester, a másik tulságba esett. A természet
tanulmányozását hirdetvén üdvözítőnek,
annyira belemeritette a részletek pedáns bu-
várlásába tanítványait, hogy ezeket egészen
az aprólékosságok után kapkodókká tette, a
természet magasabb, átalánosb szemléletétől
pedig egészen elvonta. Ez iskolát járták
Orlaival : Zichy, Haan, Jákobéi, Madarász
stb. kik mindannyian csak késöbb, és nagy

nehezen tudtak kibontakozni a
mester modorából. Waldmüller
iskolájában festette Orlai „Szent
Istvánt és az orgyilkost" ábrá-
zoló azon nagy képét, melyet a
nemzeti muzeum vett meg. Az
ezért kapott összeghez, arczkép-
festés által szerzett annyit, hogy
tanulmányai folytatása végett
1850-ben Münchenbe ment, hol
a hires Kaulbach vezetése mel-
lett másfél évet töltött, folyvást
rajzolással és kompositiókkal
foglalkozva, s hallgatva az iránta
sok szivességgel viseltető nagy
müvész előadásait. Festeni ez idő
alatt csak két képet ért rá, a
„Családi örömet" és „//. Lajos

feltalálását a Csele-patakban",
mely most a debreczeni főiskola
tulajdona.

Münchenből több német nagy
városba tett kirándulást, az Alpe-
sek közt pedig egy pár hónapot
töltött a nagyszerü természet
tanulmányozásával. Vázlataiból
később egy szép alpesi tájképet
festett olajba, mely jelenleg Szath-
mári Károly tulajdona. Azonban
anyagi körülményei kényszeri-
tették elhagyni Münchent, s Kaul-
bach szívélyes és tanulságos kö-
réből leverten jött haza, hogy
itt a czélja eléréséhez szükséges

eszközöket megszerezze. S valóban itthon
oly kapósak lettek müvei, hogy példáulDeb-
reczenből egy év elött nem tudott megsza-
badulni, ugy el volt halmozva megrendelé-
sekkel. Azután ujra Bécsbe ment s ott lakott
mindaddig, mig a pesti állandó mütárlat meg-
alapítása által nevezetes lökést nyert hazai
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32-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 7-én 1864.
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müvészet élénkülni, s a szorgalomnak töb-
bet igérni kezdvén, 1854-ben Pestre telepe-
dett, s azóta folyvást fővárosunkban van
műteremé. Koronkint most is kirándul ta-
nulmányainak öregbítése végett, Igy 1862-
nek egész nyarát Olaszország mükincses vá-
rosaiban töltötte.

A fönntebb már emlitett képeken kivül
(a mennyire visszaemlékezhetünk) neveze-
tesebb müvei : A troubadour; (megvette a
müegyesület,) Tinódi Sebestyén Nádasd))
palatínusnál (gr. Nádasdy Lipót tulajdona,)
Lopott csók, életkép; A kedvesével megle-
pett betyár; Petőfi Debreczenben, mely szám-
talan kőrajzban és photographiában el van
terjedve (eredetije Ráth Mór birtokában);
A csempészett levél, életkép. Salamon király
anyjának átka, nagy történeti kép; Milton,
a mint elvesztett paradicsomát leányának
diktálja (egy példányban megvette a mü-
egylet, másikat nagyobb alakban kidol-
gozva, a mücsarnok); Vörösmarty Szép Ilon-
kája, melyből az első jelenet „a pohárkö-
szöntés'' kőrajzban, müárusoknál is kapható,
még hét jelenet készülőben; Kazinczy kibé-
külése Kisfaludy Károlylyal, melyet több
főrangu hölgy a Kazinczy-ünnep alkal-
mából készíttetett a muzeum szamára, s
mely körajzokban is el van terjedve; Zách
Feliczián, Ceczilia, Vak Almos (a müegylet
és képzőmüvészeti társulat tulajdonai); Kun
László Körösszag meletti táborában, müla-
pul jelent meg egyik szépirodalmi lap mel-
lett. Ezeken kivül pedig számos oltár-kép és
számtalan arczkép beszél a hazában Orlai
művészetéről és munkásságáról.

Legközelebb a „Családi Kör" adta előfi-
zetői számára egyik szebb müvét, Emese
álmát, ki, mint tudjuk, Almos ősanyja volt,
s a rege szerint megálmodá utódainak di-
csőségét. A kép közepén Emese alszik,
felette az égi sugallatot adó netntö, alább
egy másik genius tettre buzdítja az ősapá-
kat, kik az uj hon szerzésére indulandók,
véresküt tesznek. Tovább egy csoportozat
Árpád fejedelemmé választatását ábrázolja,
mig legfelül Vajk keresztelése, a nemzetnek
Krisztus vallására térését példázza. Balról
egy jelenetben koronákat hoznak a keresz-
tyén királyhoz. Alább Mátyás tünik föl a
tulomáuy á-> müvészet jelvényei közt. Az
utolsó csoportozat pedig a legujabb kort
ábrázolja Vörösmartyval, mint a költészet
képviselőjével, s Széchenyivel, ki az ipar és
kereskedés teremtményei közt tünik föl, s
mellette a háttérben a lánczhidat és gőzha-
jót látjuk. A szép eszme ügyesen van kivivé
s Marasztoni által igen szépen rajzolva.

Jelenleg egy nagy történeti festményen
dolgozik, melynek tárgya Attila korából
van véve. 0

Fekete hollója . . .
Fekete hollója az epesztő búnak
Reményem romjain nem örökké mulat;
E sötét napokban bár soi-" gond keserget,
Homlokomon azért nem ül mindig felleg.
A sas a hollónál, a nap a felhőnél,
Magasság a mélynél, fény a sötétségnél,
Rabságnál szabadság, boszunál szerelem, —
Erősebb, igazabb, — övék a győzelem.

Feszitik az ifját magas, égi eszmék,
Hisz, de kikaczagja szent hitét a kétség;
Szeret egész hévvel s kit szeret, az vonja
Hitetlen kezével az égő pokolba.
Szabadság, igazság igéivel harczol —
S a gaz veri lánczra, szolga üti arezon . . .
Ba gyötört ezt látnom, ezt immár megérnem,
Mégis erős hitem 8 megujul reményem.

Romokon búsuljak? Épitek a helyett,
S ha én nem ihatom a jutalom-kelyhet, —
Gyönyör, élv, ha marad a küzdésben, vágyban :
Áldó könycseppet ejt gyermekem utánam . . .
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Rabságom sirassam? Föle nelem lelkem',
Szárnyakat készitek Dádalu^z^zal menten —
És örökre vivők föld és teríger ellen :
Ikarusz, a gyermek, követni fog engem!

. _ Fejes István.

Egy birodalom végóráiból.
(Párisi kép az 1848 évből.)

(Folytatás.)

Mielött Thiers a palotából távozott
volna, fölkereste a tábornagyot a táborkar
szállásán, mely a Tuileriák kerti lakában volt
a Rivoli utcza felöl, akkor még teljesen ki
nem épitve. A fél miniszterelnök. — inert
nem sok hiányzott, hogy egészen az legyen,
— Bugeaud ajkáról csak panaszt hallott a
harczosok csekély száma, s a rendelkezés
alatt levő löszerek elégreleriáé^e miatt. En-
nek daczára a tábornagy bizott magában, s
egéáz biztossággal és határozottsággal osztá
parancsait. Jó kedélye Thierst is fölvidi-
totta, ugy hogy egészen megnyugtatva ment
minisztereket keresni.

A csapatok száma, melyek fölött Bu-
geaud rendelkezett, kerek számmal 25,000
emberre ment, a nemzetőrséget ide nem
számitva. A tábornagy, a polgári őrség han-
gulatát ismerve, ezekre nem is számitott,
s csak a sorkatonaságra támaszkodva, táv-
irat utján erősítést kért a főváros közelében
fekvő csapatoktól. Azon perczben, midőn
Bugeaud a főparancsnokságot átvette, a
hadsereg zöme a Tuileriák és Louvre udva-
rán és környékén volt fölállitva, mig apróbb
csapatok a Bastille-tért, a Hotel de Viliét és
a Pantheont tárták elfoglalva. A város köz-
pontja egészen a fölkelés kezében volt, mely
február 23-ának estéje óta, a külügyminisz-
terium szállása előtt történt vérfürdő által
egyszerü tüntetésből forradalommá változva,
egyre tombolt, s kiterjedésben, szilajságban
és fegyverkezésben egyre gyarapodott.

A sólyomtekintetü s gyorskezü barrikád-
készitők nagy munkát végeztek az éjjel,
hogy a „királyok akaratával" szembe állit-
sák a „nép akaratát," mert csakhamar 1512
utczai torlasz állt készen, melyeken, egyéb
tárgyakat nem is számitva, 4013 fatörzs
s 1,277,000 járdakő volt összehalmozva. E
rögtönzött citadellák birtokában készült
Páris népe kitartással és erélylyel játszani
végig azon szerepet, melyet a sors jelölt ki
számára, hogy a nemzetek előharczosa le-
gyen a világtörténet színpadán. Az éj óriási
munkája távolról sem lankasztotta ei a tes-
tet, s nem csillapította le a nyugtalan kedé-
lyeket, sőt növelte a gyanut, a haragot és
harczi vágyat. A Moniteur reggeli száma
sem szelídített a közhangulaton. — A kor-
mánylap „nemhivatalos" részeiben kósza hír
gyanánt ott állt a tudósitás a leendő Thiers-
Barrot miniszteriumról; mig hivatalos ré-
szében Isly herczegnek főparancsnokká lett
kineveztetését közölte

„Mit! Bugeaud főparancsnok!" kiáltanak
a barrikádok hősei, „a ki a Transnonain ut-
czát halomra lövette; a ki viz gyanánt on
totta a nép vérét; e hóhérinasa azon kárho-
zatos rendszernek, melynek álbölcse és je-
zsuitája Guizot? Ebböl látjuk, miféle refor-
mokat szándékoznak tenni. Félre velök, és
„aux armes citoyens!" fegyverre polgárok!"
De még sehol sem hangzott a fölkiáltás :
„Vive la république!" éljen a köztársaság!
és semmi kétség, hogy még február 24-ike
reggelén korszerű engedmények, a reform
értelmében, kielégítették s megnyerték volna
a lázongó tömeget. Minden használatlanul
elfolyó órában, perczben, fenyegetőbbe vált
a közhangulat, s mutatta, hogy a nép a vég-
letekre is el van határozva. Figyelmes szem
előre látta a vihar kitörését. A köztársaság
vezéreinek arczán vidámság sugárzott, s aj-

kaikon reménymosolyok lebegtek, mert érez-
ték, hogy e nap elhozhatja, el kell hoznia a
pillanatot, melyben a nagy koczka elvetését
meg lehet kisérteni.

Ez alatt Bugeaud sem maradt tétlen. Fi-
gyelembe vette a hadi eröt, s megvizsgálta
a csatatért, melyen a néppel valószinüleg
ütközni fog. Hadi terveinek vonalát különö
sen két főpont képezte; a Boulevard és a
Szajnapart. A tábornagy elhatározta, hogy
a fölkelők rohamát nem várja be, hanem ö
lép föl támadólag. E czélból négy hadoszlo-
pott állitott föl Ezek közül az elsőnek, Se-
bastiani tábornok vezérlete alatt a St. Ho-
noré utczán a Hotel de Ville felé kellé nyo-
mulnia, a hováaz a Caroussel-térről kiindulva,
hét órára el is jutott. A Bedeau tábornok ve
zetése alatt álló második hadtestnek feladata
volt, a Tuileriáktól fél hatkor kiindulva a
Riehelieu, Vivienné, Feydeau és Montmartre
utczában a Boulevardra s ennek hosszában
a Bastille-térre nyomulni. A harmadik had-
test Brunnet ezredes parancsnoksága mel-
lett hat órakor a Pantheonhoz volt menendő,
az ott levő kis számu katonaság megerősíté-
sére. E hadtesteknek parancsul volt kiadva,
hogy utjokban minden torlaszt rohammal
vegyenek be s minden ellenállást erőszak-
kal nyomjanak vissza. A negyedik hadtestet
Bugeaud személyesen vezérelte. Ezzel a két
elsö csapat mögött akart müködni, hogy a
széthányt torlaszok ujra fölállitását meg-
akadályozza. Egy ötödik csapat a Caroussel-
téren maradt födözetül. A tábornagy számí-
tásainál a nemzetőrséget egészen mellőzte, a
mi nagy hiba volt, mert a medve-süveges
polgári őrség nagy része rokonszenvezvén
a zubbonyos fölkelökkel, ezeknek csatlako-
zása megkétszerezte a katonaság bátorta-
lanságát, kiknek különben sem nagy kedvök
volt a juliusi királyságért magukat minden
czél nélkül veretni. Erre vonatkozólag
megszokták már, — mint a bukó hatalmak-
kal oly gyakran történik, — még jó olda-
laikat is a bukás okául hozni föl. Lajos Fü-
löpnek e jó oldalai közé tartozott állandó
békeázeretete; oly erény, melyet a hirre,
zsákmányra és előléptetésre vágyó hadfiak
tehernek tekintettek Előttök a „polgár-ki-
rály" már rég népszerütlen volt, s az egész
fegyveres erőből az erélyes ellenállásra
csak a helyőrség volt elhatározva.

Ezek daczára Bugeaud, mások elszánt-
ságát és tetterejét a magáéhoz s a királyé-
hoz mérve, a kivívandó győzelem álmaiban
ringatózott. Midőn csapatait mozgásba hozta,
asztalához ült, s a következő sorokat irta
Thiersnek: „Barátom, már rég előre láttam,
hogy mi mindketten hívatva leszünk a biro-
dalom megmentésére. Már én elhatároztam
magam, s hátam mögött elégettem a hajó-
kat. A mint a zendülöket legyözendem, —
és pedig le fogom győzni, mert előttem a
nemzetőrség lomhasága s a segély elmara-
dása nem akadály, szeretném az ön által
alakitandó miniszteriumban a hadügymi-
niszteri tárczát átvenni, ha ebben népszerűt-
lenségem nem volna gát . . -" Az önámitás-
nak egész a nevetségig menő példája!

Két órával e sorok írása után, a zendü-
lők már egészen felülkerekedtek, s közeled-
tek a győzelem felé. Épen ezen órákban a
müegyetem növendékei kijelenték igazgató-
juk elött, hogy a fölkelésben részt akarnak
venni, s fegyvert ragadva, csapatosan men-
tek az utczai harczok színhelyére, résztvenni
a forradalomban, melynek hullámai minden
perczben magasabb és magasabbra csapkod-
tak. Már több fontos hadipontot elfoglal-
tak. A müködő hadcsapatokat mindinkább
elvágták egymástól, s a kifáradt, kiéhe-
zett és harcz-kedvetlen katonaságot mindig
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jobban szorították azon utczai hálózatba,
melynek bogait a barrikádok képezték.

: Eközben Thiers majdnem lélekzetet
vesztve futkosott, hogy minisztereket ta-
lálva, a fenyegető veszélyt elhárítsa. A nagy
szemüveges kis embernek sikerült annyira
vinni a dolgot, hogy a követek háza balol-
dalának vezéreit lakására gyüjtötte, s Bar-
rot, Remusat,Duvergier de Hauranne, Beau-
mont és Lamoriciére-t a miniszteri tárcza
elfogadására rá birta. Az ugynevezett „tiers
parti" fejeit, Passy-t és Dufaure-t, valamint
Barrot barátját Billault-t is be akarta vonni
az uj miniszteriumba, de ezek a belépést
mindhárman megtagadták. Az uj miniszter-
jelöltek épen abban egyeztek meg, hogy 7
és 8 óra közt a királyi palotába mennek,
midőn de Rheims, Thiers titoknoka, nagy
sietve belépett. Ez a közhangulat kémlelése
végett járt künn, s a Thiers-Barrot minisz-
terium kineveztetésének hirét vitte meg a
„National"- szerkesztőségének irodájába.

„Az nem elég," felelt a szerkesztő, Mar-
rast. „A királynak kell leköszönnie még
délelőtt! Délután már késő lenne." Késő!
Mily sokszor volt e szó kimondva, mint a
végitélet trombitahangja, s mily ritkán hall-
gatták és értették meg. Még a szabadelvü
pártnak Thiersnél összegyűlt főnökei sem
fogták föl. „Teringettét! — mondá guny-
nyal Duvergier, — Marrast polgártárs a
saját malmára hajtja a vizet!"

E gunyos megjegyzés, mely a köztársa-
ság fölállításának lehetetlensége ellen volt
irányozva, a jelenlevők jóváhagyó mosolyá-
val találkozott.

A Tuileriákig tartó nehéz utjokban elég
alkalmuk volt észrevenni, hogy a forrada-
lom oly alakot öltött, melyet alkotmá-
nyos uton lecsöndesiteni alig lehet. Barrot
ugyanis, azon, a mit utközben látott, any-
nyira meghökkent, hogy a mint társaival 8
órakor a palota vasrács-ajtajához ért, meg-
állt, mondván : „Én nem megyek tovább.
Bugeaud tábornagy neve elég, hogy a harcz
kikerülhetetlen legyen. Én visszavonulok."
Thiers bátoritá a csüggedőt. j,Nem tagadom
a veszélyt, -- ugymond — de kivehetjük-e
a király kezéből a tőrt? Leszállithatjuk-e
lováról Francziaország első tábornagyát?"
s Barrot némileg belenyugodott.

A királyi palotában Nemours és Mont-
pensier herczeg fogadta az érkezőket; mind-
kettő, de különösen az ifjabb, nagyon meg
volt indulva. „Nincs vigasztalás, — mondá,
— minden eszköz haszontalan. A csapatok
helyzete reménytelen, s a lőpor sem ele-
gendő."

A király még aludt; azért mig fölkel s
a miniszterjelöltek elfogadására fölkészül,
Nemours herczeggel Thiers a tábori kar
szállására ment. A tábornagy már nem volt
oly elbizakodó, mint nehány órával azelött.
Bugeaud már nemcsak a harczosok számát
keveslé, hanem az élelmiszerek hiánya felől
is panaszkodott.

Alig hagyta el Thiers a táborkar lakát,
midőn egy tekintélyes polgár, Fauvelle,
majdnem lélekzetet vesztve rohant a tábor-
nagyhoz, mondván, hogy a trón megmenté-
sére csak egy mód van, tudniillik az, hogy a
kivonult csapatokat rögtön vissza kell hivni
a Tuileriákba, meg kell szüntetni a tüzelést,
s a nemzetörségre bizni a csend helyreállitá-
sát. Bugeaud heves kitörése daczára, a pol-
gár, kinek állítását mások is megerősítek,
oly nyomatékot tudott szerezni szavainak,
hogy a tábornagy, Nemours herczeggel ta-
nácskozva, rendeletet küldött Bedeau tábor-
nokhoz, hogy a tüzelést szüntesse meg, a
közcsend fölötti őrködést bizza a nemzet-
őrségre, s a Caroussel-térre vonuljon vissza.

Bedeau a parancsot csak 9 órakor kapta.
Már minden késő volt.

E közben Thiers, Barrot és társai beve-
zettettek a királyhoz. Az ösz uralkodó, a
nehány órai álom után fölfrissülve, azon
elevenséggel fogadta őket, mely már szo-
kása volt, s Thiershez lépve mondá : „Nos,
kedves miniszterem!"

„Az egyezkedést megkisérleni jöttünk
felség, de miniszterek még nem vagyunk."

„Mindjárt azok lesznek," viszonzá a ki-
rály. — „Mit kell tennünk ?"

„Párisban még nem tudják hivatalosan
meghivatásunkat."

Lajos Fülöp meglepetve és nyugtalanul
hivatá titoknokát, de ez Dellessert rendőr-
főnöktől egy levelet mutatott elö, melyben
irja, hogy hivatalában nagyon el van hal-
mozva, s a Thiers-Barrot miniszteriumról
szóló hir hivatalos megerősítését ügynö-
kei közöl egyik sem adta tudtul. „Ez szo-
moru!" sóhajtott a király. Ezután Barrot
emelt szót, kijelentvén, hogy Bugeaud fő-
parancsnoksága a kedélyek lecsillapítását
lehetlenné teszi; melyre Thiers megjegyzé,
hogy elöször is minden összeütközést kerülni
kell; de a tábornagy elbocsátása e perczben
nem tanácsos, hanem jó volna mellé egy
népszerü embert, például Lamoriciéret, tár-
sul nevezni ki.

„Pompás gondolat, de a tábornagynak e
keserü lapdacsot csak ön adhatja be." E sza-
vak után a király egy pillanatra a mellék-
szobába távozott.

A mint visszatért, Barrot szólalt föl is-
mét : „Uram! a kamara föloszlatása . . ."

,,A kamara föloszlatása? Semmi áron!
Soha." A király nagy léptekkel járt kelt a
teremben, azután ujra a mellékszobába
ment. Ezt még egyszer ismételte; mely után
Duvergier határozottan kijelenté, hogy „A
kamara föloszlatása mulhatlanul szükséges."
A király a mellékajtók mögül előlépve,
ismétlé tiltakozó szavait, a mi a szabadelvü
párt vezéreit annyival inkább keserítette,
mert a minduntalan nyiló ajtó szárnya mö-
gött Guizot jól ismert arczát pillánták meg.
A király tehát még mindig leköszönt mi-
nisztere tanácsait kéri és követi? Az ellen-
zék fejei tehát csak ideig óráig, a szükség-
ből kisegítő fajankók lennének?

De e kérdések egyidőre háttérbe szorul-
tak, mert legelőbb is a tábornagynak kellett
beadni a keserü labdacsot. A szabadelvü
férfiak e czélból a táborkar-szállásra men-
tek, s rövid értekezés után Bugeaud-vál ki-
eszközölték, hogy Lamoriciére a nemzetőr-
ség főparancsnokságát vegye át, továbbá,
hogy a tábornok és Barrot a barrikádokhoz
mennek, s nevök és tekintély ök hatalmát, s
minden befolyásukat fölhasználják a kedé-
lyek lecsöndesitésére. Ezalatt Thiers, Remu-
sat és Duvergier, Nemours herczeg kisére-
tében visszasiettek, a királytól miniszteri
programmj oknak kinyerése, kierőszakolása
végett. De Lajos Fülöp makacs maradt s a
kamara föloszlatásába nem egyezett. A vi-
ták megujultak, s végre a fejedelem a királyáé
szobájába távozott.

„Csak időt vesztünk," mondá Thiers
Nemours herczegnek. „A király a föloszla-
tásba nem egyez, tehát nem vagyunk mi-
niszterek s nem tehetünk semmit."

„Igazuk van," mondá a herczeg, a ki e
baljós napon átalában értelmes, okos ember-
nek mutatta magát. „Én magam megyek a
királyhoz."

Alig távozott, midőn a párisi sajtó egyik
legélelmesebb képviselője, a tehetséges hir-
lapiró, Girardin Emil lépett be, s Thiershez
a következő szavakat intézte : „Egy percz
sincs veszteni való. — A fölkelés már a

| Tuileriák felé közelit. Rögtön hirdetni kell

az uj miniszteriumot s a kamara föloszla-
tását."

„Tudom, de semmire sem mehetünk."
Végre, aggodalomteljes negyedóra után,

visszaérkezett a herczeg, jelentve, hogy „a
kamara föloszlatásába beleegyez a király, s
egyszersmind fölhatalmazza uj minisztereit,
hogy ezt, proklamáczió utján a népnek adják
tudtul, de saját felelősségükre, a nélkül,
hogy az ö nevét említenék. Ez ujra kibúvó
lyuk volt; de sokkal sürgetőbb volt a pilla-
nat, semhogy e fölött tanakodhattak volna,
s a lehető leggyorsabban a következö kiált-
ványt állitották össze.

„Páris, február 24, reggel 10 órakor. —
Páris polgárai! Ki van adva a parancs, hogy
a tüzelést mindenütt szüntessék meg. A ki-
rálytól uj miniszterium alakításával va-
gyunk megbízva. A kamara föl van osz-
latva , s a néphez történt a fölebbezés.
Lamoriciére tábornok a nemzetőrség pa-
rancsnokává van kinevezve. Az alulírottak
a miniszterek. — Thiers, Barrot, Lamori-
ciére, Duvergier de Hauranne. — Szabadság,
rend és reformok!"

De már késő volt.
Még az eszközök is hiányzottak e kiált-

vány gyors és tömeges terjesztésére. A Tui-
leriákban nem volt sajtó, s nem voltak egé-
szen alaptalanok Girardin akkori szavai
„Sajtó nem léte miatt megbukik a kor-
mány" (Folytatása kSvetk.)

A j ó s l a t o k r ó l .
( V é g e . )

IV.
A mágia (bűvészet, varázslat) szorosan

véve, talán nem is tartoznék ezen ismertetés
sorába, mert annak eredeti jelentése valami
szabadot, jót, tisztességest jelent; azonban ezen
titkos tudomány mivelése az azokkal foglal-
kozó népek jelleméhez idomittatván, kinö-
vésében e jóslatokkal kapcsolatba hozatott
s ezzel egygyé vált, s letörpült a Shamanis-
musba, azaz : a bűvös jóslatok hittanába.
Persia földe a magikus tudománynak leg-
több anyagot nyujtván, annak neve is alkal-
masint a persa nyelvből eredt. Meh, vagy
megh persául nagyot, tiszteltet, jót jelent;
s Meghestan a Zendavesta hitkönyv írójának
Zoroaster tanítványainak collectiv nevét
jelenti.

A mágia a legrégibb keleti népeknél,
mint a parsok-, médok-, egyiptomiak-, indu-
soknál a magasabb természettani tudomá-
nyokat foglalta magában, s ennek egyik
legfőbb ágazata volt a csillag-jóslat. A kik
ezen tudományokban jártasok voltak, vagy
azokat kedvelték s művelték, mint a kirá-
lyok és papok, ezek voltak a valódi mágu-
sok, vagyis bölcsek. S ekkor volt a mágiá-
nak vagy bűvészeinek legszebb értelme,
mert a természet tanulmányozása igen sok
hasznot hajtott már akkor is a népeknek és
államoknak, de leginkább elősegítette a föld-
mivelést, mint az emberi élet szükségeinek
legnagyobb s legnemesebb forrását.

Kelet népeinek különböző jelleménél és
műveltségi fokánál fogva különböző irányt
vett a mágia. A persák és egyiptomiak a
természet titkos erejü müködésének tanulá-
sára használták, de legkivált a természet- s
vegytanra; a médok, babyloniaiak, chal-
deusok a büvészeti jóslásra, csillagjóslásra
és halott-idézésre; a karthagóiak, phoeni-
cziaiak és cananitáknál a mágia az ö hittani
isteneik jellegét viselte magán, s komor, vé-
rengző, irtóztató volt, mint a Baal, és Mo-
loch-szolgálat; a hinduknál az már ördön-
gösségre fajult. A mágia miveléséből eredett
később a demonurgia és theurgia, elvesztvén
szép eredeti jelentőségét, s összeköttetésbe



hozták a mágusok a lelkeket a túlvilági ha-
talmakkal, s a mint azok jó vagy rosz szelle-
mek voltak, tulajdonságaikhoz képest nevez-
ték el a mágia ágazatait.

A titokszerii utáni vágy — s a jövö tu-
dásától, a jóslattól és bűvészeitől nem ma-
radhattak menttek a mi őseink sem. Talál-
ható ez, bár csak romjaiban, s csak csekély
számban máig is hazánk egyes vidékein, s
rendesen olyan emberek között, kik keve-
sebbet gondolnak fejükkel, mint más testré-
szükkel; s a jósolás, babona, kuruzsolás
ilyeneknek rovására még mindig elég sze-
rencsétlenséget okoz, ugy anyagi, mint lelki
állapotuknak. A történet sok oly adatot
feljegyzett, a melyből kiviláglik, hogy a jó-
solás őseinknél is nagy befolyással, sőt or-
szágos tényeknél döntő befolyással volt. Az
észak földi népek Shamanismusa, vagy a jó-
solaíi bűvészet utat tört magának a pogány
magyarok vallásába is.

Thuróczi és a budai krónika emlitést
tesz bizonyos Jánusról, Vatta fiáról, ki a
mágusokat és jósokat összehívta, hogy a
magyarokat
régi pogány
vallásukra
ismét rábir-
ják. — A
magyarok,
illetőleg elő-
deik , a hu-
nok jóspap-
jait táltosok-
nak hitták;
ezek voltak,
a kik a nép-
nek külön-
félemódon a
jövőt megjö-
vendölték.
— A több i
között Attila
király, mie-
lőtt a kata-
launi csatát
vivta, ösze-
hivta a jós-
papokat , a
táltosokat,
hogy jósla-
nák meg neki
a csata kime-
netelét. Más
kor ismét;
midőn Aqui-
leja városát
ostromolta, a
vele volt jósok látván, hogy a gólyák a
városból fiaikat elhordozzák, ebböl a csata
jó kimenetelét jósolták. Sőt már Herodot, a
legrégibb görög történetiró, is megirta a
scythákról, hogy jósló papjaik vannak. Az
olasz Bonfinius, a magyarok történetének
irója, a jósló asszonyokat emliti varázsoló
néven; Thuróczi Razdinak mondja, ki a bo-
szorkányok feje volt. Ugyanezen Razdiról
irja Thuróczi, hogy Béla király által befo-
katott, mert a bübájosság, a jóslat és boszor-
gányság gyanújában állott, s a ki addig
volt a börtönben elzárva, mig a húst saját
lábszárairól le nem rágta az éhség miatt.

Nevezetes hazánk történetében a jóslást
illetőleg Álmos vezérnek születése, mint a
melyről legrégibb Árpádkori történetírónk,
Béla király névtelen jegyzője ekképen emlé-
kezik. 819-ben Ögyek nőül vévé az Ömdbeli
vezér leányát, Emesét, kitöl Álmos fia szü-
leték. Álmosnak pedig azért nevezték, mert
anyja Emese, álmában saskeselyüt látott, ki
hozzá szállva, teherbe ejté. Az álomfejtök
megjósolák nagy hírnevét, s azért nevezték
őt magát is Álmosnak.
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A jóslás sokféle neme d ivott eleinknél, a
tátoslovak nagy szerepet vittek a jósolás-
ban, a szitaforgatás, rosta-pörgetés, a lucza-
szék faragás, ólomöntés és számtalan más.
A tüzugratás kiválólag tetszett népünknek,
s máig is sok helyen űzik még, söt ezt már
Inhoffer is feljegyezte, ad annum 1026. S
ezen pogány szokások a keresztyénség után
is fenntarto'ták magukat, s azok gyakorlata
nagy büntetéssel járt. Erdélyben 1595-ben
hozattak szigoru törvények a jóslók és bű-
vészek ellen, még pedig ha a nép fordult a
jósokhoz, meg nem engedtetett neki az oltári
szentségek vétele, ha pedig a papok tennék
azt, hivatalaiktól büntetés mellett elmozdi-
tandók voltak egy hónapi időre, s a gyüleke-
zet vénei elött, a káptalan által méltólag
büntettettek.

Röviden, talán századrészét sem emlitve
a jóslatoknak s azok eredményét, ime hová
jutottunk? Mig egyrészt az,alapjául szolgált
világrenditö eseményeknek, a tudományok-
ban "forradalmat idézett elő, az emberi ész
tevékenysége kikutatta kémlelödéseivel an-

hegyaljaiaktól, melyek átalában Zemplén megye
területén fekszenek. A csinosan épült város la-
kóinak száma 4309, határa 8757 hold, szőleje 500
hold. E város határában is van egy sátor alaku
hegy, mint a sátoralja-ujhelyiben; s e szerint a
Hegyalja kezdetének és végének határpontjait
maga a természet kedélyes játéka nagyszerű két
egyforma hegyalakkal jelzé meg, mintha örökül
állitotta volna ki azokat, az ezen hegylánczolatra
szórt hegyeinek megvédésére.

E szántói Sátor az, mely képünkön is látható
s melynek aljába épült maga a város. Lejtőjének
egy harmadát jól mivelt szőlők boritják, azontul
tetejéig gyepes oldala jó legelőül kinálkozik a vá-
ros gulyáinak. Sátor alakja e hegynek azonban
szembeötlőbb a tulaó, vagyis golopi oldalról.

Szántó. Rajzolta Keleti Gusztáv. (Lásd : a „Tokaj-hegyaljai album" czimü czikket.)

nak hasznát, másrészt számtalan nép hitval-
lásába átmenvén,most is a müvelődés alanti
fokán állókat, kizsákmányolja a ravaszság, a
csalás, a hiszékenység rovására. Ha most már,
annyi ezer és ezer év óta, a felvilágosodott-
ság és müvelődés korszakában élünk, s még
is találkoznak olyanok, kik minden bübájos
hókuszpókuszokhoz folyamodnak : valóban
csak lelki vakságnak tulajdonitható, s ha
mindennek kiirtását nem eszközölheté a ke-
resztyénség és a törvény, a józan észnek kell
azon lenni, hogy a kinevettetéstöl megóvjuk
magunkat, s a kuruzsolók, javasasszonyok,
kártyavetök, a jósok, a nyegleség ne hízza-
nak az elfogult ember testi s lelki kárára.

Majláth Béla.

A „Tokaj-hegyaljai albuméból.
III. Abauj-Szántó.

E mezőváros a V. U. 29 számában emlitett
golopi völgy éazaki kanyarulatában, * fél
órányi távolban s mint már előneve
Abauj megyében fekszik, valamint Erdő, Horvá-
thi is; e két község képezvén kivételt a többi

fél-
mutatja,
H

A szádelői völgy.
(Alaprajzzal és 9 képpel).

(Folytatás.)

Vándorlásunkat a mult alkalommal a „fúró
kő" vagy „pizai torony" nevü sziklánál szakasz-
tottuk meg. Innen tovább kelve, azon érdekes
pontra érünk, hol a völgy patakja, sziklás utakba

ütközve, zajos
zuhataggá ala-
kul e egy fél-
körbe záródó
mély sziklatö-
börbe rohan,
mely hogy mily
hűvös termé-
szetü lehet,
megítélhetni
abból, hogy
€ helyre nyár
közepén is leg-
felebb másfél-
óra hosszáig
hatnak be a
nap sugarai.
A közbeeső
szikladarabok
okozzák, hogy
a patak vize
itt kétfelé vál-
ván, balra egy,
s jobbra két
zuhatagot ké-
pez, melyek-
ben állandó
harmoniában
kergetik egy-
mást a kris-
tálytiszta, üdi-
tő habok. A
zuhatag mel-
lett egy lom-
bos kis erdő
árnyai közé
vezet az ut,
melynek nyi-
lását „para-

dicsom kapujának" nevezte el a nép ajka. E pon-
tot ábrázolja VI. sz. alatti képünk.

E pontot elhagyva, nemsokára egy, a töb-
biektől eltérő stylben alakult szirtvidékre érünk,
mely különszerü, dusabb növényzetével a szirt-
erekbe fészkelődött egyes sugárfenyük s fe-
nyübokrok örökzöldje által élénkitve s min-
dig hűs levegőjével, különösen a nyár forró
napjaiban, ritka kedvességü, regényes hely. A
bérezek több apró szirtürege közöl egy barlang-
szerű mélyedés ásit a nézőre a magahból, mintha
e tündéri palotának szelelője vagy kéménye volna,
melynek neve a nép nyelvén odvaskö, alant pedig,
e szűk völgyben meglepő térséggé szélesedvén ki
az ut melléke, e helyet tánczteremnek nevezték el.
(Láed VII. szám alatti kénünket).

Hátat fortitva e „tánozterem"-nek, a vidék
szelídebb alakot kezd ölteni, a látkör tágul s a
mindinkább szélesedő völgyet puha zöld gyep
kezdi boritani. A völgy egyik szegletében jobb
felöl már épületromokat találunk, melyek igen
festői pontot foglalnak el a zöld környezetben.

Ezek egy régi malom és molnárlak romjai, s
rólok ismét egy szép rege él a nép ajkán, melyet
szintén elmondunk, a mint hallottuk, a nélkül,
hogy a történeti hűségről jót akarnánk állani.

Azon épületben, melynek nyr mát ama romok
tartják fenn, egykor Gazdag Máté molnárgazda
lakolt. Ifju korában Tököli Imre hivei között

csatázván, a harczok alatt gyüjtötte kincseit;
késöbb, az üldöztetés elől menekülve, e völgy
rejtett ölében, mint molnár telepedett le. Az
akkori földesur tisztjével a malom örökbérére
szerződést kötvén, Molitorisz névvel irta ma-
gát alá.

A felső megyékben ez időben működött vész-
törvényszékek és kinpadok elől menekülő bujdo-
sók gyakran felkeresték az ő tanyáját, kik
közül számosakat táplált és
mentett meg az üldözők fegy-
vere elől. Gazdasága is nap- i=-/." ^?T"~:~ "^
ról napra gyarapodott, de más
különben Gazdag Máté a sze-
rencsének nem volt kegyen-
cze. Későn házasodván, mag-
zat nélkül hiányos volt csa-
ládi boldogsága. — Nejével
együtt már számba kezdek
venni a rokonokat, hogy le-
hessen kire hagyni a gyüjtött
kincseket.

Gazdag Máté szorgalmas
és okos ember volt. Kora haj-
nalban már talpon találta a
Szárhegye megöl kivillanó
első napsugár; ilyenkor szokta
bejárni birtokának határait. •
Zivataros éj után tett egy ily
reggeli szemléje után oly lát-
vány lepte m«g, mely szivét
szánalomra inditá. Az ut mel-
letti szikla tövében egy hal-
dokló asszonyt s mellette egy
siró csecsemőt talált. Hajlé-
kába hozatta őket, hol a sze-
gény anya csakhamar meghalt,
s Gazdag Máté tisztességesen
eltemetteté, de egyuttal meg-
fogadta, hogy a gyermeknek
apja lesz.

A puszta véletlennek köszönheté, hogy leg-
főbb vágya teljesült. Föl is nevelte a kis Rózsit,
s nem bánta meg, mert sokszor elmondá : „száz
erszény aranyat találhattam volna, s nem Örülnék
neki annyira, mint e szép gyermeknek."

A mint a kis Rózsi felnőtt s szépségének és
jóságának hire bsszárnyalta a vidéket, Gazdag
Máté rejtett malomházának mindig több látoga-
tója lett. Kiváncsi lovagok és jókedvü vadász
urak gyakran bepillantottak
nála, s Gazdag Máté uramnak
az örömmel együtt gondjai is
megnőttek.

Egyszerre ismét harczi
riadó szólitott fegyverre min-
den ép kézlábu ifjut. Vérbe
lángba boritá Magyarországot
a kurucz-labancz háboru.

A szép Rózsihoz több
búcsúzon kivül egyszerre lé-
pett be az ő szerelmeért ver-
senyző két deli ifju : János és
Miklós. Gazdag Máté és fele-
sége kimondák a hadbakészü-
lőknek, hogyRóz8Í majd csak
azon ifju látogatását fogja
elfogadni, a ki a hadból jó
hírnévvel és becsülettel tér
meg. A búcsúzok könyes sze-
mekkel, de tettre vágyó, fenn-
dobogó szivvel hagyták oda
a kedves molnártanyát.

Ki hitta volna ekkor,
hogy ez érzékeny elválásnak
egyszer még oly szomoru vége
lesz! — Még dalt a háboru,
s még távol volt a béke,
midőn az egyik fiatal huszár,
kit fenntebb Jánosnak nevez-
tünk, már ismét megjelent a
völgyben, 8 fogadása és az
egyezség ellenére kivánt bir-
tokába jutni a szép leánynak
azalatt, mig a vele együtt távo-
zott Miklós még mindig a csa-
tatereken koczkáztatta életét. Jánost, ki a helyett
hogy nemes vitézi tettekben kereste volna érde-
mét, katonáskodása alatt vad martalócz életre ve-
temedett, garázda viseleteért Bercsényi tábornok
csakhamar megfosztá tiszti rangjától, mire János,
egy vesztett ütközet után, szökevény p jtásaiból
zsákmányos csapatot alakítva, kóborolta be Ma-
gyarország felső részét.

Igy jutott ismét a Zár völgyébe is. Képzel-
hetni, milyen volt a fogadtatás a malomház lakói
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részéröl, kik egészen más viszontlátást remény-
lettek. De a vakmerő rabló, bár elzárták előle az
ajtót, nem tágitott, s a szép Rózsi iránti követe-
léseiben mindig szemtelenebbé lett. A szegény
leány kénytelen volt a völgy virágai közti sétáit
abbahagyni, s szobája falai közé zárkózni, nehogy
gyanutlan kedélyével az elraboltatás veszedelmé-
nek tesve ki magát, a mit vad indulatú üldözője

ját üldöz*>be vehesse s mielőbb semmivé tehesse
legjobb embereiből két szakasz tapasztalt vitézt
vett maga mellé.s ezek élén közeledett zárvölgyi
mennyországához.

A jókedvü lakodalmas csapat már bekanyo-
rodott a Zárvölgye kígyózó utjára, s közelgett a
percz, mely a két szerető szivet örökre összefűzze
egymással. A lovas csapat megkettőzteté e napon

Szádelői völgy. "VI. A nagy zuhatag és paradicsom kapuja.

gazda pedig megkettőzteté házánál az őrséget s
fölfegyverzé legényeit, hogy szükség esetében a
ház és lakói védelmére készen legyenek. De
János mindezek ellenére egyre forralta ármányos
terveit.

Ez alatt nagy változás törtéat a nagy világ-
ban. A kurucz-labancz háborunak véget vetett a
békekötés, • a mi második huszárunk, Miklós, ki
vitézül végig szolgálta a hadjáratot, mint kiszol-

többször kísérlett meg sikertelenül; az öreg Máté | erejét, s nem akart többé megállani, mig az óhaj-
tott kedves tanya küszöbé-
hez nem ér. A nap régen le-
alkonyodott; csillagtalan, sö-
tét éj borult a völgyre, mely-
ben csak a legénység hangos
jó kedve, s a lovak fáradt dö-
bögése szakitotta meg a csen-
det. — Miklós szerelmes lelke
már rég imádottjánál mula-
tott, s szeme mohón leste az
első jelt, mely a malom közei-
létét elárulja.

S a mint igy kereső sze-
meivel a sötét égen keresztül
előre pillant, egy rögtöni ka-
nyarulatnál, a távol sziklák
hátteréből felcsapó szokatlan
kísérteties fényű lán gőzön öt-
lik szemébe. Vészt sejt; szive
ezer aggodalommal telik meg.
Riadót fuvatni s a fáradság
és sötétség daczára, a meg-
sarkantyuzott lovakon vág-
tatót parancsolni — egy percz
müve volt. Nem telt bele egy
negyedóra s a lélekezakadva
rohanó csapat a hely színére
ért — de mir későn!

Az utat mindenütt lán-
gok világitották meg, a kies
molnárlak és malom égre küz-
dő lángjai, egy neki vadult

rablócsapat pokoli müve volt. Leszállani és oltani,
volt a parancsszó. — A rablók a mentőcsapat
közeledésének neszére szétfutottak. Holtakkal
és sebesültekkel volt telve az udvar és kapu
környéke. A holtak között csakhamar m»gtalál-
ták Gazdag Máté és felesége tetemeit is — a
szép Rózsinak semmi nyoma! — Rémitő gyanu
keletkezik Miklós szivében. „Utána a gaz rabló-
nak!" — kiáltja dühösen s mig embereinek egy

részét a völgy egyik utjára
küldi, addig ő, több derék

" -. hívétől kisérve, az ellenkező
irányban száguld tova, a kétség-
beesés erejével, eszeveszetten.
Végre hosszu fárasztó lovag-
lá« után az úttól jobbra, egy
félreeső barlang nyilasa előtt,
hova a rablók egy időre elvo-
nultak, gyanus mozdulatokat
vesz észre. Vigyázva oda lo-
pózik s a nyomába jövő baj-
társakkal együtt villámgyor-
san a rablókra csap s nehány
percz mulva ott hever élette-
lenül az utált versenytárs, Já-
no*,arablóvezér,lator társaival
együtt.

Miklós pedig keblére öleli
angysli mennyasszonyát, a
szép Rózsit, ki a rablók hatal-
mában rövid idő alatt a féle-
lem minden kinját átélte.

Még nagyobb volt azután
a fájdalom, mely az elpusztult
malom romjai között rájok
várt; de ennek leküzdése után
kétszeres volt végre a bol-
dogság, melyet Miklós és szép
arája egymás birtokában él-
veztek.

A megmentett romok kö-
zött egy boltozott falrekesz-
tétben megtalálták Gazdag
Máté kincseit, s a szép pár
nemcsak boldog, hanem gaz-

dag is lett. Nemsokára elköliöztek e magánoa
vidékről; a gyászt enyhité az idő, ők pedig a
világ zajosabb pontjait keresték föl.

A molnár-kastély romjai csaknem egészen
elpusztultak, de Miklós és Rózsi még máig ia
élnek — utódaikban.

Igy szól a mese a szádelői völgy malomrom-.

Szádelői völgy* VII. Az odvaskő és tánczterem.

gált, de még fi*tal tiszt, hirben gazdagon, a zár- J
völgyi kedves tanya felé megindult, hova mar
előre bejelentette megérkezését, s hol a völgy
hgszebb lilioma epedve várta kedves vőlegényét.
Jegyváltás, kézfogé minden már el vala bizonyos
napra határozva s Gazdag Máté malmában, mely
idő folytán valóságos kis kastélylyá alakult át,
példátlan sürgés forgás és örvendezés ütötte fel
ünnepies sátorát. Régi vágytársának gaz visele-
téről is értesült Miklós, s hogy őt és rablocsapat-
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jairól. (Vég* WWetkeitk.)



Az ember és az éghajlat befolyása.
Az emberi lény nem képes minden éghajlat

alatt meghonosodni, elélni és faját szaporitani, s
valamely idegen égöv alatti megélhetése s annak
megszokása caak feltételek s különös korlátozá-
sok mellett lehetséges.

Ezen tételek valódiságát nem vonhatjuk
kétségbe, miután a tapasztalás és tények által
tökéletesen bebizonyitottaknak tekintendők. —
Mindazonáltal huzamosb időbe került, még ezen
egyszerü s kézzelfogható igazságnak nyomába
juthattunk. Igy Malze Brun, a hires dán geogra-
phus (ki könyveit franczia nyelven irta) azt álli-
totta, a szilárd elszántság, hogy az ember beteg-
ségektől meneküljön, legjobb eszköz az idegen
éghajlat befolyásai elleni edzésre; a test aláren-
deltje a szellemnek. Az emberi test szervei, ideg-
zete e véredényei minden éghajlat alatt csakhamar
azon állást foglalják el, mely a hideg vagy meleg
foka szerint alkalmazkodik."

Boerhave a hirneves orvos oda nyilatkozik,
miszerint tüdővel biró élő lény nem élhet meg
oly finomabb légkörben, meiy vérének melegségi
fokával egyenlő!

Ennélfogva tehát az ember 38—39 Celsius
foku hévmérsékletben meghalna, ha folytonosan
ebben kellene élnie. Cassini, a nagytudományu
férfiu pedig azt tapasztalta, hogy 15.C00 lábnyi
magasságban az állat meg nem élhet; mindazáltal
vannak kivételek, mint p. o. Gartok, a Himalája
hegységben, mely magasabb helyen fekszik s hol
élőlények még találtatnak.

Az ember a föld kerekségén való vándorlása
8 elterjedésénél sem nem oly hajlékony, sem pedig
oly megtört, a mint azt a theoreticusok felfogják.
Annyi azonban áll, hogy nem tartható feltétlen
világpolgárnak. Egy jeles munka fekszik előt-
tünk, melyből világosan kitünik, hogy

1) Épen nincs bebizonyitva, hogy a különféle
emberi faj mindenütt megélhetne, sőt ennek ellen-
kezője a tények hosszu sora által kellőleg iga-
zoltatik.

2) A hazán kivüli meghonosulás lehetősége
a faj szerint különböző.

3) Ninco bebizonyitva, hogy egy, a földmi-
veléesel foglalkozó európai ember az északi fél-
gömb forró tartományaiban folyton elélhessen és
szaporodhassak.

4) Egy európai ember meghonosulása a déli
félgömb legtöbb helyiségei, sőt a forró égöv alatti
helyeken is látszólag könnyebben történik, mint
az északi félgömbéin.

5) Az európai könnyebben türi a hideget,
mint a forróságot.

6) Nem valószinü, hogy a négerfaj déli Euró-
pában meghonosulhatna, s ép oly kevéssé északi
Afrikában. Ez utóbbiban csak a bevándorlók
folytonos sokasága által tartja fenn magát.

7) Nincs bebizonyitva, hogy a négerfaj az
angol és franczia Antillák, Bourbon (Réunion),
Mauritius és Ceylonban folytonosan tenyészhet-
nék, bár ezen szigetek a déli égöv alatt fekszenek.

8) Ellenben ugy látszik, hogy a négerfaj
Észak-Amerika déli államaiban meghonosulhat.

9) Az északi államokban azonban eltompul,
s azonkivül roppant mennyiségü lelki betegeket
mutat fel.

10) A zsidók mindenütt meghonosulnak és
folytonosan tenyésznek.

11) A zsidók születésük, betegségük és ha-
landóságukra nézve egészen más statistikai vi-
szonyban állnak azon nemzetekhez, mint a me-
lyek között élnek.

Ezen tételek megalapitására Boudin a bizo-
nyitékok egész sorát hozza fel. Mindenekelőtt
pedig azon köztudomásu körülményre utal, mi-
szerint a növények tenyészése s a gyümölcs meg-
érhetese bizonyos hévmérsékletet tételez fel,
tehát éghajlati viszonyoktói függ. Az állatoknak j
pedig idegen országokban meghonosítása sokkal
több nehézséggel van összekötve, mint a növé-
nyené. A 140,000 állatfaj közöl, melyből az állat-
ország a legujabb felvétel szerint áll, legfölebb
40 faj tartathatik megszeli ditett, s az ember ki-
zárólagos tulajdonának.

Már Vitrurius hajdani római építőmesternél
is azt találjuk feljegyezve, hogy a népvándorlás
északról délre, nem bir semmi tartóssággal, mert
az emberek hamar kidőlnek és nem élnek sokáig.
Ezen észlelethez csatlakozik Boudin ie. — Azt
mondja, hogy mindeddig egy európainak sem si-
kerülttörzsét északi Afrikában meghonosíthatni s
még kevésbbé a téritők közti országokban meg-
gyökeresiteni. A mamelukok Egyiptomban nem
szaporodhattak saját erejükből, hanem azáltal,

hogy cserkesz rabszolgákat hoztak folyvást or-
szágukba. Gyermekeik elhaltak. Mehemet Ali
helyettes királynak (ki származására nézve albá-
niai volt) 94 gyermeke levén, közölök az ő halá-
lakor még csak hárman éltek. Algirban épen nem
találunk rómaiak igazolható njomára.

„Európai anyák s atyáktól 23 év óta Algir-
ban nemzett gyermekek a halál által kérlelhet-
lenül elragadtatnak, s néger anyák s atyáktól
nemzettek pedig sokkal hamarébb, mint amazoké.
Ezt irja Vidal orvostudor, 1852-ben a konstan-
tini koródák főorvosa. Duvivier tábornok pe-
dig igy nyilatkozott : „Algirban egyedüli lete-
lepedési helyek a temetők, melyek folyvást sza-
porodnak.'1

Ezen megjegysések mindenesetre kissé éle-
sek, annyi azonban igaz, hogy a halandósági li-
mutatások felette kedvezőtlen viszonyt tüntetnek
elénk. — Az 1847 — 1854. években a halálesetek
minden egyes esetben 1000 lélekhez viszonyítva,
következőkép álltak :

Külföldön : Francziaországban :
1847 . . . . 48.4 50.8
1849 . . . . 81.4 101.5
1851 . . . . 393 64.5
1853 . . . . 30.4 47.7
1354 . . . . 41.5 ' 54.5

A külföldiek alatt, kiknek halálozási viszonya
kedvezőbb mint a francziáké, leginkább a tulaj-
donképi déli európaiak értendők, nevezetesen
pedig a máltaiak, olaszok és spanyolok, kik már
ugyis melegebb vidékeken élnek. De a francziák
1849-bín megtizedelhettek. Francziaországban az
átlagos halálesetek száma ugy áll, mint 25 : 1000
hez. A hivatalos kimutatások 15 városban, (Al-
gir, Blidah, Tenes, Serrell, Medeah, Milianah,
Bufarik, Aumale, Oran, Mustaganem, Tlemsen,
Constantine, Bóna, Philippe v'dle és Budsiában)
felette kedvezőtlen eredményt tüntetnek fel, mert
a halandóságban mindezen városok sokkal felül-
múlják Franczia s Angolországot stb. Milianah-
ban 1849-ben 1000 lakosra 100 haláleset jött,
Tenesben 103; Blidahban 105., Oranban 107.,
Mostaganemben 116. sőt Sersellben 323; a halan-
dóság ezen városban a lakosok számának majd
egy harmadát tette.

Az 1853-ik évben Algir tartományban 25,411
születés jött 34979 halálesetre; Oránban 11,755
születés 13,692 halálesetre, Constantineben 7794
szül. 12097 hal.

Térjünk az Antillák felé. Az ugynevezett
Nyugatindiában egy európai családnak harmadik
sarjadékára már alig találhatnak. De la Sagna
Ramon, egy kubai, azt mondja : „A fehér népség
Havannában csak ugy tenyészik, ha bevándorlás
által folyvást pótoltatik." Egy guadelopi orvos-
tudor, Rochou, azt jegyzi meg : „az Antillákon a
kreolok közül alig lehetne tiz példát felmutatni,
mely az egyenest Európából jött vérnek vegyitéke
nélkül a harmadik nemzetségig vitte volna." Egy
másik orvos, névszerint Rufz (Martiniqueben) azt
véli, hogy a meghonosítás ott lehetséges, de egy-
szersmind hozzáteszi, hogy a sziget fehér lakos-
sága, mely 1738-ban 14,968 lelket tett ki, 1769-
ben 12,069-re olvadt le. — Az 1852 — 1856
évi hivatalos kimutatás szerint következö vi-
szoay állott, a fajukrai minden különbség nélkül:

születés : halálozás :
Quadeloupe 20,095, 20,675,
Guyana 2,333, 2,830,
Réunion 18,934.

Laure, egy tengeri orvos, a ki sokáig élt
Guyanában következőkép beszél: „A fehéreknek
élete ezen gyarmatban felette nehezítve van. A
fehérek segitsége nélkül a földet nem mívelhetné,
mert az ellentáll testalkatásának. Sőt ha az is
volna, a mit meghonositottnak mondnak, mégis
idő előtt megvénül, elveszti testi és szellemi ere-
jét, s a munkára alkalmatlanná válik?

Ugyanez áll India legtöbb részéről, a Ppilip-
pinákról, és az europai ember itt még sem
szántó-vető, bár az angol kormány felette törek-
szik ott fehér katonáit európai nőkkel összeháza-
sítani, de egy angol ezredbea még sohasem szü-
letett annyi gyermek, hogy közülök a dobosok
szükséges száma kikerülhetett volna.

Európai népeknek délről észak felé vándor-
lásánál átalában kedvezőbb viszony áll, mint
megforditva. A kanadai francziák erre nézve bi-
zonyságot nyujtanak; már századok óta az anya-
országból igen csekély szaporítást nyernek, s
mindennek — daczára 1851. Alsó-Kanadában
számuk 695,945 lelket tett ki.

De a négerekkel máskép áll a dolog. — Egy
sereg, mely 1817. Gibraltárba tétetett át, 15 hó-

nap alatt jűsekély kivétellel tüdővéezben halt el.
— De a néger nemcsak a sarkok felé való ván-
dorlásban szenved, hanem akkor ie, midőn nyu-
gat vagy kelet felé vándorol. Messze elterjedt s
átalában elfogadott vélemény volt az, hogy azon
négerek, kik Afrikából az Antillákba vitetnek,
itt családjuknak szaporithatására minden kedvező
feltételekkel találkoznak. Mindazáltal halálese-
teik mindig felülmúlták a születési eseteket.

Az amerikai északi államok déli részeiben
ellenben a néger faj kitünően tenyészik, az egye-
sült államokban 17.90-ben 697,397 rabszolga
volt; 1860-ban pedig 3,953,760 és azonkivül
487,996 szabad szines. 1808 óta Afrikából alig
vitettek be négerek; a szaporodás ennélfogva
egyedül az északamerikai területeken történt. A
tulajdonképi északamerikai államokban a négerek
száma fogy.

Esetlegesen Ceylon szigetén is igy állnak a
körülmények. Ezen század elején a hollandi kor-
mány körülbelől 9 ezer négert szállitott oda;
ezeknek 1841-ben már nyoma sem volt. Mintegy
5 ezer másból, kiket az angolok telepitettek azon
szigeten le, alig van 300 még életben!

Azon állitás, mintha a néger a világ minden
forró tartományaiban meghonosittathatnék és sza-
porodhatnék, tényeknek hosszu sora által, melyek
az ellenkezőt igazolják, eléggé megezáfoltatik.

Csak egyedül a zsidók törzse szaporodik
mindenütt. — Az egész világon látjuk őket te-
nyészni Svédországtól Gibraltárig, Algir, Egyip-
tom és Marokkótól egész a Jó-remény fokáig. A
Kaukázustól Sangháig, Montevideotól Quebekig,
ugyszinte Ausztráliában valamint Kaliforniában
és a déli tenger szigetein is. Az egész világon
szétszórt zsidók s ámát hat milliónál többre le-
het tenni.

Az 1863. évi orosz naptár az oroszországi
zsidók számát 1,430,643-ra tette. 1851-ben
56,727 zsidó született és csak 36,499 halt meg
ugyanott. A lengyel királyságban 1863-ban
27,329 zsidó születelt, és csak 16,170 halt meg.

Némely betegségnek a zsidók kevésbbé van-
nak kitéve, mint más ország népei. Boudin kimu-
tatja, hogy Oroszországban 19 évi időszak alatt
1822 —1840-ig 100,000 haláleset közül 2961 ke-
resztyénekre és zsidókra csak 2161 esett, az el-
sők között volt 3569 halva született, az utóbbiak
között csak 2524; amazok közül az első évben
elhalt 17,413, a zsidók közül pedig csak 12,935,
százezer lelket véve fel. Algériában 1849-ben
1000 lélekre az európaiak közül 105-9 jött, a
zsidók közül 56-9. Ez kivételes év; 1848-ban a
viszony ugy állt, mint 42"5 és 23-4.

Beliczay T

A legnagyobb kötéltánczos.
Nem csoda, ha Blondin hajmeresztő mutat-

ványai egész népvándorlást idéznek elő. Mielőtt
fővárosunkba érkezett volna, már nagy dolgokat
beszélt felőle a hir, de mutatványai, vakmerőség-
ben, a legmerészebb kepzelődést is fölülmúlják. A
„kötéltánczosok királya" szédületes utján nem-
csak a csudálkozást kelti föl, hanem néha a rémü-
letet is. A veszély, mely körüle folytonosan lebeg,
képezi előadásainak főingerét, s a borzasztóban
gyönyörködni tudó közönség belső szorongással
lesi a pillanatot, midőn a vakmerő tánezos lepoty-
tyan; de a mi, szerencséjére, még eddig nem
történt.

E férfinak, ki folytonosan az élet s halál kö-
zött lebeg, nem lesz érdektelen vakmerő tettekben
gazdag életiratát adnunk.

Blondin 1824 február 24-ikén született St.
Omer városkában. Születésére nézve franczia.
Atyja agg hadastyán volt a franczia hadseregben.

A kis Blondin Lyonban végzé tanulmá-
nyait, vagy világosabban szólva, ott tanulta egy
erőmüvésztől a kötéltánczot. Már akkor is mint
csodagyermeket mutogatták a kötéltánczban, s
művészetében folytonosan előhaladva, napjaink
legmerészebb kötéltánczosává nőtte ki magát.
Blondin nős, gyermekei is vannak, kiket gyön-
géden szeret, de ugy látszik, mindenek fölött job-
ban szereti a pénzt, mert noha a kötélen már mil-
liókat szerzett össze, nem szűnik meg életét to-
vábbra is koczkára tenni.

Amerikában jutott először eszébe, valami
hajmeresztő mutatványnyal csiklandozni föl a kö-
zönség érdekeltségét. Ugyanis ll00lábnyi hosszu
kötelet feszitett keresztül 160 lábnyi magasság-
ban a Niagara zuhatagának tajtékzó hullámai fö-
lött, s azon 1859. jún. 30-ikán először a kanadai
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partokra keresztülment. (E borzasztó jelenet ké-
pét lapunk akkori évfolyama hozta.)

E vakmerő mutatványt azután többször is
ismételte, még pedig kisebb nagyobb nehézségek-
kel kötvén osszt). Egyszer fénykép-készületet vitt
magával s a tájat a kötél közepén vette le. Majd
széket tartott, azt a kötélre helyezé, s reá ült, és
állt. Egyszer bekötött szemmel tette meg a nyak-
törő utat, majd lánczra verve mint rabszolga, majd
ezikrát szóró röppentyűket tartván maga körül.

Legkülönösebb azonban, midőn a kötelen egy
embert visz magával keresztül. Oly vállalat,
melyre nem mindenki tudná magát elhatározni.
E férfi már rég kiséri Blondint, hogy nyaktörő
mutatványaiban résztvegyen, s különösen érde-
kes azon történet, mely őket összehozta. E férfi
ugyanis, a ki születésére nézve olasz, Lecco váro-
sából, hol kereskedést űzött és megbukott, kiván-
dorolt Amerikába, hogy ott uj viszonyok közt uj,
szerencsésebb sorsot találjon. De az „uj világ"-
ban is üldözte balcsillagzata , ugy hogy a legna-
gyobb nélkülözéseket volt kénytelen szenvedni.
Akkor merült fel Blondin, s mutatványainak hire
a Niagránál szájról-szájra járt. A hirlapi jelen-
tések a szegény olaszt is a Niagarához csalták. A
meglepő látvány, a sajátságos báj, mely minden
nagy veszély felidézésében rejlik, a zuhatag bó-
ditó zúgása, ugy felizgatták a különben is szeren-
csétlenségek által kétségbeesésig jutott férfiut,
hogy elhatározá , mikép szenvedéseinek vé-
get vet és a Niagara mélyébe ugrik. — Egy
este a zuhatag közelében ült, és határzatát for-
gatta elméjében, midőn hirtelen egy férfi kopog-
tatja meg vállát : Blondin állt előtte. Blondin, a
ki épen egyik diadaláról tért vissza, vidáman és
győzelemittassan kérdezte a mélyen szomorgótól
bánata okát; ez bizalmat kezdett érezni a kér-
dező iránt, és elbeszélte neki élettörténetét, nem
titkolva előtte azt sem, minő kétségbeesett hatá-
rozatot forgat fejében. Ekkor Blondin, félig ko-
molyan, félig tréfából igy szólott hozzá : „En
önnek egy, mindkettőnkre nézve hasznos indit-
ványtteszek. Ha ön elvan határozva, magát meg-
ölni és a Niagarába ugrani, engedje, hogy én önt
a folyam felett keresztül vigyem a kötélen. Én
azzal uj, óriási hatást eszközlök; ha ön a vizbe
bukik, czélját ugyis elérte; ha pedig szerencsésen
keresztülmegyünk, akkor én Önnek minden mu-
tatvány után fényes dijat fizetek s idővel gazdag
ember lesz ön." A meglepetett olasz kissé meg-
ütközött a különös ajánlaton, azonban végre el-
fogadta. — E pillanattól kezdve hű kisérője a
,,Niagara hősének."

A mint a Niagarától Londonba érkezett, már
hires ember volt. Nevét ismerték, s előadásait a
régi kristálypalotában épen oly temérdek nép lá-
togatta, mint Amerikában. Itt még borzasztóbb
dogokat mivelt. Egy alkalommal öt éves leány-
káját targonczán tolta végig a kötelen. E mutat-
ványt az angol idegekre is oly izgatónak találták,
hogy ismétlését a hatóság betiltotta. Liverpoolban
pedicr egy oroszlánt vezetett keresztül a kötélen.
Innen Spanyolországba, majd Olaszországba, 8
végre a mult juniusban Bécsbe utazott, s jelenleg
fővárosunkban tartja világhirü előadásait. Mond-
ják, hogy egy_ angol folytonosan kiséri, a ki na-
gyon kiváncsi látni azon pillanatot, midőn a
Niagara hőse a kötélről lezuhan.

E lezuhanás, — hála jó csillagzatának, —
még eddig meg nem történt; de ha a kötélről le
nem mond, hihetőleg előbb utóbb megtörténhetik.
Legalább ezt lesi várja Blondintól az ugynevezett
műveltségben előhaladt kor, ezt akarja századunk
úgynevezett emberszerető szelleme.

A berlini magyar tanulói körből.
Berlin, julius 21.

Vége felé járó iskolai esztendőnk nyári felé-
ben következő tanulók voltak Emlékkönyvünkbe
jegyezve : 1) Pünkösti Ferencz, 2) Rosenauer
Károly, 3) Szakács Mózes, 4) Jaskó Károly, 5)
Discher Lajos, 6) ifj. gróf Teleki Sámuel, 7) gróf
Teleki Béla, 8) Pázmándi Béla, 9) Pázmándi
Dénes, 10) Hunyadi Jenő, l l ) Urbánszki János,
12) Apáthy Péter.

A mult félévben készült arczkép-csarnok ki-
lencz egyén arczképeivel immár megnyitottnak te-
kinthető. - Antalfi J. sárospataki jogtanár ur igen
becses ajándékkal emlékezett meg könyvtárunk-
ról megküldvén annak számára a „Sárospataki
Füzetek" 1860, 61, 62 és 63-beli évfolyamait,
még pedig nemcsak, hogy csinosan beköttette
mind a négy darabot, hanem még a szállitási dijat
B előre fizette. „A fenntisztelt tanár ur igen becses

ajándékát kiváló köszönettel veszszük," mondja a
jegyzőkönyv, s ugyanezt örömmel ismételjük a
hazai közönség előtt is. — A „Prot. egyházi lap"
sem szakadott még meg, mert az ezen év elsö
felére szóló félévfolyamot is a könyvtárba tettük.

Hogy a téli semesterre vonatkozó értesíté-
sünkben emlegetett hiányos művek kiegészitésére
semmit sem kaptuik, nem panaszkép írjuk, ha-
nem csak is netalán ideszándékozó pályatársaink
figyelmét akarjuk erre irányozni.

Kedvesen vettük a Gyulai Pál ur közbenjá-
rásával Karcsanyéki urtól kapott könyvkülde-
ményt is, hanem mivel a berlini magyar tanulói
körrel kapcsolatban levő, s az itteni egyetemi
könyvtárba helyezett, berlini magyar könyvtár
leginkább szorosan tudományos műveket tartal-
maz : a fennemlitett nagyon bacses könyveket
egy más, idevaló magyar intézet könyvtárába tet-
tük, s ez intézet a tizennyolcz év óta fennálló, s a
közelebbi hetekben uj rendszabályok alapján sze-
rencsésen ujra is szervezkedett berlini magyar
egylet. Amaz intézet arany könyvébe már ba is
van irva a drága ajándék, s mivel ezen, csak is a
mult évben alapult könyvtár nagyon szép kelen-
dőségnek, forgalomnak örvend: gondolatunk sze-
rint tán nem tettünk roszat. A leghőbb köszönet-
tel vettük Karcsanyéki G. ur szives ajándékát.

Ide szándékozó pályatársaink érdekében
megjegyezzük, hogy itt a nii aranyunk 3 tallér
5 garas, azaz 4 ft. 75 kr. volt az idén mindig.
Ebből könnyü kiszámítani a nyereséget, ha ott-
honn az aranyat öt, vagy tán épen hat forinttal
veszszük, s itt aztán beváltjuk a fennebbí áron.

Közli Szakács Moses.

Kalászok a régi görög irodalomból.*)
Az utálatos dolgokban a megbánás az élet

megszabaditása.
Jobb az embernek előbb meggondolni csele-

kedeteit, mint megbánni.
Veszedelmes dolog a roszakat követni, de a

jókat nem akarni követni.
Rút dolog annak, ki a más hibáját czirkálja,

a maga hibáit nem ismerni.
Boldog az, kinek vagyona is van, esze is

van, mert jól él azzal arra, a mire keil.
Ellenség nemcsak az, ki törvénytelenül cse-

lekszik, hanem az is, a ki akar (cselekedni).
A testvérek ellenségeskedése sokkal veszé-

lyesebb az idegenek közti ellenségeskedésnél.
Nem mindenekre gyanakodó, hanem szemes,

— és magadat a veszélyekre készentartó légy.
Nem méltó az életre az, kinek jó barátja

nincsen.
Ugyláiszsk n^kem, hogy a ki senkit sem

szeret, azt senki sem szereti.
A nyájas és okos beszédű öreg kedves.
A testnek szépsége állati dolog, ha vele az

okosság nincsen.
A rágalmazni szeretők nem születtek barát-

ságra.
Isteni (vagyis felséges) észhez illő, mindig

jóról gondolkozni.
Ha valaki hiszi-, hogy az istenek vigyáznak

mindenekre, ssm titkon, sem nyilván nem fog vet-
kezni.

Jobb mástól dicsértetni, mint magadat dicsérni.
Azt tartsd, hogy a mit cselekedni rút, azt

beszélni sem szép.
Sohase remeid, hogy el fogod titkolni, ha

valami roszat teszesz. Mert ha szinte másoktól el-
titkolod is, a magad lelkiismeretében érzed.

Senkinek se hányd szemére szerencsétlensé-
gét, mert a szerencse közös; a jövendő láthatlan.

Tűzz elődbe valamely jellemet és példányt,
melyet kövess mind magányodban, mind mások-
kali társalgásodban.

Ha valaki hirül viszi neked, hogy valaki ró-
lad roszul b -szél, ne mentsd magadat a mondot-
tak alól, hanem ezt feleld : „nem tud egyéb, ben-
nem meglevő roszakat, mert különben nemcsak
ezeket mondotta volna !•'

Semmiről se mondd azt, hogy elvesztettem,
hanem, hogy visszaadtam. A gyermek meghalt :
vissza van adva! A feleség meghalt : vissza van
adva. A szántóföld elvétetett, vajjon ez is nem
adatott-e vissza?! — Ugy de hát rosz az, a ki el-
veszi! Mi gondod neked arra, akárki által kivánja
vissza az adó! Mig pedig adja, viseld gondját,
mint az utasok a vendeg8zobának!

A halált, számkivetést, s minden más veszé-
lyes dolgokat szemed előtt tartsd mindennap, leg-

•) Demophilus, Isokrates és Epiktetus munkáiból.

inkább pedig a halált! És semmit egyátalában meg
ne vess, sem pedig igen nagyon valamit ne kívánj.

Minden dologra nézve vizsgáld meg annak
előzményeit és következményeit, és ugy fogj
hozzá. — Ha pedig ezt nem teszed, s vakmerően
hozzá fogsz a dologhoz, semmit sem gondolván a
következménynyel, utoljára valamely megtörténő
rút dolgok által meg fogsz szégyenittetni. — Az
eredeti görög szövegből. Barla-Szabó Jánot.

Egyveleg.
— (Felvilágosításul a löldváij-család

geneologiáját illetőleg.) Lapunk egy közlemé-
nyére vonatkozólag szükségesnek látjuk a követ-
kező sorok közzétételét, melyeket illetékes kéz-
ből e napokbar vettünk. „P. Kerekudoar, júl. 28.
A Vasárnapi Ujság f. é. 30-ik számában a régi
magyarok arczképei között közi'itt fisom Földváry
Miklós arczképét azonnal megismerem. miután
ezt több évvel ezelőtt bold. nagybátyám Földváry
István 1847 - ik évben volt huszárezredei kiván-
ságára , valamint akkoron felsőausztriai lakos
Földváry Sándor testvérem részére az eredeti után
le is másoltattam. Annyival inkább meglepetve
olvastam a kép leírásában N—n ur azon közlését:
mintha a becses lapjában érintett Földváry Lajos,
— Károly, — és Sándor WCR\ ezen ősömtől szár-
maznának; holott tisztelet és becsület a derék ha-
zafiaknaVyők velünk rokoni egybeköttetésben nin-
csenek. Földváry Károly és Sándor testvéreknek
nevei e honban csak is a forradalom ideje, testvé-
röknek, a nem rég báróvá lett Lajosnak nevét j e-
dig csak Pestre lett letelepedése ideje óta hal-
Iám emlitni; — amikor bold. Földváry Gábor,
Pestmegye volt alispánja s 1847-ÍK évben főispá-
nyi helytartója, — és Földváry Ferencz, Heves-
megye volt alispánja s több izbeni országcs kö-
vete, és később kir. tábla birája, mint nagybá-
tyáimtól — kik mint közhivatalnokok akkori idő-
ben a haza előtt móltánylatban állottak, — emlitni
hallottam : miszerint a nevezetteket ők nem is-
mervén, hozzánk rokoni egybeköttetéssel sincse-
nek, sőt, mint álliták, a Földváry-nevet talán nem
is régen vették használatban, — Ellenben hogy a
V. U.-ban arczképileg közlött Földváry Miklós,
e ennek emlitett atyja, Gábir, nekünk valóságos
ősünk, kitünik abból is : hogy ezek arczképei
majd mindenik rokonnál megvannak, de ezt az
azon látható családi czimer is igazolja, valamint
az is : hogy irántuk nemzetségünk mai napig is
oly kegyelettel viseltetik, hogy ezek keresztne-
veit (Gábort és Miklóst) maradékaikkal mindig
használtatják, a mint ezt a jelenleg élő nemzedék
számos tagja bizonyitja. Kül ^nbea leszármazásunk-
ról a most mintegy 80 éves, legidősbb rokon bá-
tyánk, a Bécsben élő cs. k. kamarás Földváry La-
jos, (de nem a közleményben érintett báró Lajos)
valamint nemzetségünk igen régi levéltára —
malynek elaő gondnoka Dezseőfly Otto, másod
gondnoka pesti ügyvéd Glós Sámuel urak — bő-
vebb felvilágositást nyujthatnának. Egyébiránt
észre vé .eleimet tisztelt szerkesztő urnál — ko-
rántsem az ill 3tő, s általam ismeretlenül is igen
tisztelt Földvári testvérek családi származása
fejtegetése tekintetéből, hanem egyedül tulajdon
rokonaim érdekében, a hibásan tett közlésnél
fogva megtenni tartottam kötelességemnek. Aki
egyébiránt stb. — Földváry László.

— (Egy pár szó a régi harangokról s egyéb-
ről.) A harangok körüli sürgés-forgás még most
is tart. Nemrég levél érkezett Pestre Vidrátszeg-
ről (Marosvásárhely vidékéről) itteni derék ha-
rangismertető tudósunkhoz egy megfejtendő régi
harangfelirattal, melyet Haller gróf ur lemá-
solt, és Biró Farkas ur által közöltetett. Alakjár
neis látván, a betük után itélve, a harang a XIV
— XV. századból lehet. Szives köszönet mellett a
megfejtő arra kéri Erdély régészet kedvelőit,
hogy a marosvásárhelyi gyülésre minél több meg-
fejthetetlen harangfelirat másolatát hozzák, és
ha lehet, az Erdíhben létező legrégibb magyar
feliratu harangot felfedezni segítsenek. Mindjárt
egy érdekes tárgy az archaeologiai osztályban
tartandó értekezésre! —Az ágyúk, taraczkok, ön-
tött keresztek, kutak stb. szintén az ugynevezett
kisebb művészetek közé tartozván, főleg ha felira-
tosak, meddő „művészet-történetünk" lapjai betöl-
tésére, kiegészitésére, megbecsülhetetlen anyagul
szolgálhatnának. — Ne keressük mindig csak a
nagyszerü templomokat, hires romokat, vagy ter-
jedelmes műépitményeket; gyakran a csekélyebb
tárgyak is nagy történelmi becscsel birnak, s mű-
vészetünk kifejlődésére a középkorban helyes ada-
tokkal szolgálnak.
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irodalom és művészet.
** (Nagybecsü munka) jelent meg a napok-

ban, melynek czime : „Gr. Széchenyi István poli-
tikai iskolája, saját müveiből összeállitva.'1 Ez
érdekes nagy gyüjtemény most, a befejező harma-
dik kötet megjelentével, Heckenast kiadásában,
teljesen elkészült. E nagybecsü munka jelen kö-
tetének tartalma következő : „Hunnia;" „A mi-
nimum kérdése;" „Polemia;" „A védegylet és
Deák Ferencz;" politikai programm-töredétek;
végre — a függelékben — : „Jellemvonások gr.
Széchenyi István államférfiul életéből;" „Széche-
nyi és Kossuth az 1847-diki országgyülésen Po-
zsonyban;" „gr. Széchenyi István napjai a magy.
miniszteriumban az őrülési rohamig." E három
közleményt Kemény Zsigmond irta. Továbbá
„B. Wesselényi Miklós nyilatkozata azok ellen,
kik Széchenyi lelki betegségét mint tettetést akar-
ták föltüntetni;" „Dr. Balogh Pál mint házi or-
vos nyilatkozata gr. Széchenyi István lelki álla-
potáról;" „Kivonat egy politikai programmból,
mely, egy évvel az okt. diploma előtt, a gróf sze-
mélyes befolyása mellett az osztrák miniszterium-
nak benyujtatott;" Gr. Széchenyi István végren-
deletszerü üzenete Deák jFerenczhez" (1860.
márcz. 31-én); legvégül a „P. H." gyászjelentése
Széchenyi haláláról. A nagy kötet 395 lapra ter-
jed 8-rétben s ára 2 ft. 50 kr. E munka, hiszszük
nagy elterjedést talál azok között, kik a legna-
gyobb magyar emléke és eszméi iránt kegyelettel
és érdekkel viseltetnek.

** (Hartleben olvasó-tárából,) mely legujabb
külföldi regényeket s útirajzokat foglal magában,
ismét öt füzet jelent meg, mely Montépin regé-
nyét : ,,Egy örült szerelmei" czim alatt tartal-
mazza, Agai Adolf forditása szerint. A teljes re-
gény ára 1 ft. 25 kr.

** (Megjelent uj könyv.) Heckenast Gusztáv
kiadásában a napokban jelent meg : ,,Az ausztriai
birodalom, jelesen a magyar korona országainak
statistikai kézikönyve.'' Irta dr. Kőnek Sándor,
egyetemi jogtanár. E nagy kötetnek, — melyből
ezuttal csak az első füzet jelent meg, — ára 5 ft.

** (A „Sárospataki Füzetek") f. évi V-dik
füzete is megjelent. Gazdag tartalmát a követ-
kező czikkek képezik : Erdélyi Jánosnak „A ma-
gyar népdallamokról a szent énekekben" czimü
jeles értekezése; „Természet-tudományok és
thsologia." Gonda Lászlótól; Paksi Mihály, Kas-
sai Császár György, Szegedi Pál, Thorakonymus
Mátyás sárospataki főiskolai tanárok életrajza;
„Don Manuel Matamoros" Szeberényi Lajostól;
Martensen magyarra forditott erkölcsbölcseleté-
nek ismertetése Szeremlei Gábortól; végre hosz-
szabb-rövidebb közlemények az egyházi és iskolai
életből.

** (Az utolsó pont) czim alatt Kazár Emiltől
egy elbeszélés jelent meg egy kötetben. A munka
Bartalics Imre nyomdájában látott világot, csinos
kiállitással. Ára 1 ft.

** (Fényképészeti munkácska.) Borsos és
társa ismert fényképészek „Kipróbált biztos vé-
nyek" czimü könyvecskét adtak ki, mely a fény-
képészek figyelmére méltó. A szerzők a köny-
vecske czimlapján tájékozásul a következőket
mondják : „Jelen kis munkánkban különös figyel-
met forditunk mindazon eljárások és vények czél-
szerü és könnyen megérthető modorbani összeál-
lítására, melyek fényképészeti intézetünkben eddig
a legjobb sikerrel alkalmaztattak. Ezeket a kö-
zönségnek előterjesztve, egyszersmind közzétesz-
szük mindazon eljárásokat is, melyek által a fény-
képészetben oly gyakran elöjövő hibák felismer
hetők és elháríthatok; ennélfogva könyvünk becse
nem a terjedelmességben, de a béltartalom érté-
kében keresendő."

** (Izsó jeles szobra,) mely a búsuló' juhászt
ábrázolja, a muzeum tulajdonává lett. E szobor
sokáig pör tárgya volt, mig végre a törvény azt a
megrendelőnek, Gschwindt Mihálynak itélte oda.
Ez a szobrot most a nemzeti muzeumnak aján-
dékozta, bebizonyítván, hogy midőn érette
pört folytatott, nem magánérdekből s nyerészke-
dési vágyból lépett a törvény utjára. A szép szo-
bor most disze a muzeum szobortárának.

** (fyy J-aP> mely nagyon szereti magát mü-
togatni.) Egyik nagy czimü fceti közlönyünk, még
12-ik számában is, csak „mutatványpéldány"-nak
nevezi magát. Kíváncsiak vagyunk, mikor érjük
meg azt az időt, hogy egyszer már voitaképen
megindul ?

T Á R H Á Z .
Egyház és iskola.

•• (A pestvárosi f öreáltanodában) a most be-
fejezett iskolai év végén a tanulók száma épen
5oO volt. Az intézet állását kimerítően tárgyaló
iskolai (tizedik) tudósitvány is megjelent, Ny
Ferencz igazgató szerkesztése mellett, nagyon is
pazar kiállításban, de a mely az első magyar
egyesületi nyomdának becsületére válik. Ez év-
könyv a tanoda zászlófólszentelési ünnepének lei-
rását, az akkor mondott beszédeket, s a tanoda
zászlójának képét is magában foglalja.

** (Haynald Lajos, erdélyi püspök,) Rómából
visszaérkezve, jelenleg az emsi fürdőben időz.

** (A nagyváradi kath. fögymnazium) tanu
lóinak száma a lefolyt iskolai évben összesen 571
volt. Ezek közöl róm. kath. Ü06, gör.-kath. I l l ,
zsidó vall. 73. g. n. egy. 47, helv. hitv. 31, ág.
hitv. 3.

" (Az ág. hitv. bányakerület közgyülése) e
hó 2-án nyittatott meg Pesten. Ez alkalommal a
helybeli szláv ev. község volt lelkészének, Pod-
hradszkynak ügye volt szóban. A harmadbirósá-
gilag hozott consistorialis itélet, megerősité az
első- és másodfoku biróság itéletét, mely szerint
Podhrad9zky lelkészi hivatalából elmozdítandó,
s más lelkészi hivatalra mindadddig képtelennek
nyilvánittatik, mig bizonyos feltételeket nem tel-
jesitett.

*• (Kiosztott ösitöndijak.) Magyarország kath.
iskoláiban 1863-ban 987 tanuló között ösztöndi-
jak fejében összesen 94,442 ft. s 300 db. aranyat
osztottak ki magyar alapítványokból, melyek
többnyire egyházi személyektől származnak.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•/ (A selyemtenyésztés s gubó-beváltás ügyé-

ben.) Miután a hazai selyemtenyésztés előhaladá-
sát különösen azon körülmény gátolja, hogy a
kisebb mennyiségben kisérletet tevők — beváltó
állomások hiányában — selyemgubóikon vagy
épen nem, vagy csak silány áron képesek tuladni:
a debreczeni kereskedelmi ea iparkamara ezen
bajon segítendő, megkereste a czenki gombolyda
haszonbérlőjét Stűrmer Artur urat, vajjon nem
lenne-e hajlandó a kamara kerületében ez évben
termelt gubókat megvásárolni? s ha igen, mely
árakon s minő feltételek mellett ? — A válasz
másokat is érdeklő részéből fölemlítjük, hogy a
czenki gombolyda minden Magyarhonban termelt
selyemgubót bevált. — A gubók ára a minőség
szerint határoztatik meg, még pedig Czenkre
bérmentvs szállitva, az élőgubók fontja 60—90
kr. Azonban vigyázni kell, nehogy a hernyók a
gubót szállitás közben átfúrják, mi a bekötés
után 14 —16 nap mulva történik. Czélszerübb a
megfojtott gubók szállitása; s bár a megfojtás
után a kiszáradás ideje alig határozható meg pon-
tosan ; átalában alapul vehető, hogy a gubók ren-
des elhelyezés és kezelés mellett 4 hó alatt töké-
letesen kiszáradnak és ezáltal az élőgubókhoz
képest, értékükben két és félszer emelkednek, az-
az, a midőn 1 font élőgubó 60 krt ér, tökéletesen
kiszárított s 1 fontot nyomó gubó-mennyiaég ára
1 ft. 50 kr. Legczélszerübb nehány gubó mutat-
ványul küldése. A beváltás könnyítésére a jövő
évre Debreczenben fiók-beváltó állomást nyitnak.

Ji (A debreczeni idei lóversenyek) napjaiul
okt. 9. és 11-ke vannak kitüzve. A versenyek so-
rozata a következő: Elsö nap, vasárnap, okt.
9-én. 1. „Paripaverseny" (Hack-Stackes) dija
500 ft. Husz aláiró, vagy nincs verseny. — 2.
„Alfóldi-dij" 1000 ft.-3.„Földészek versenye."
Az első ló dija 70 ft, a másodiké 20 ft, a harma-
diké 10 ft. — 4- „Ostordij." Több versenyked-
velő által ez évre ajánlva. — 5. „Egyleti dij" 500
ft. — Második nap, kedd okt. 11.-én. 1. „Asszony-
ságok dija." Ezüst tiszteletdíj. — 2. „Szabad
kir. Debreczen város dija" 100 arany. — 3.
„Akadályverseny" Ezüst tiszteletdíj Semsey La-
jos ur által ajánlva. Négy lónak kell indulni,
hogy a dij kiadassék, ellenkező esetben a díj a
jövő évre marad. — 4. „Vigasz-verseny." 200 ft.
— 5. „Ügető-verseny" 100 ft. Két ló négy ke-
rekü szekérben, két szekér egymás ellen, minden
szekéren egy biró és egy úrkocsis. Bejelentés 24
órával a verseny előtt. — Négy szekérnek kell
indulni, különben a díj nem adatik ki.

J (Kisérletet, a gabonatermesztés körül.)
Magyar-Óváron Haberlander tanár kisérletet
akar tenni különféle magvakkal, például, buza,

rozs, hüvelyes vetemények, még pedig mind északi
mind déli földrészeken termettekkel, valamint
Amerikából hozattakkal is, hogy megtudja : me-
lyik közülök a legalkalmasabb ugy mennyiség
mint minőség tekintetében a mi égaljunk alatt
való termesztésre. E czélból a bécsi kereskedelmi
miniszterium érintkezésbe lépett a svédországi,
angliai, egyiptomi, déloroszországi osztrák kon-
zulságokkal, hogy azok utján a különböző faju
magvak ide juthassanak, melyeknek vetési kísér-
lete öszszel és a jövő tavaszszal fog megkezdetni.

Kozintézetek, egyletek.
** (A pestimagyar sakk-klubra vonatkozólag)

azon hirt közlik, mintha az, állandó összejövete-
lei helyéül az uri-utczai Bocz-kávéházat válasz-
totta volna. Mint legbiztosabb kútforrásból tud-
juk, e hir a mily időelőtti, épen oly alaptalan is.
A megerősitett alapszabályok értelmében a helyi-
ség megválasztása az igazgató-választmány gond-
jai közé tartozik; minthogy azonban a pesti sakk-
játszók az alakuló gyülés megtartását, az ügy élén
álló gróf Széchenyi Ödön megérkeztéig, a jöv5
hónapra határozták el : a választmány még meg
sem alakulhatott, 8 igy a helyiségről annál ke-
vésbbé lehet szó. Egyébiránt sokan tettek már
erre vonatkozó szép ajánlatokat, melyek közöl
mint legvalószínűbbet, Pest legszebb részén, az
akadémia palotája közelében, a nádorutezai „Ve-
lencze-kávéház" mellett levő külön termet emii-
tik, mely a pesti klubot, szépségre és fényre, Eu-
rópa legszebb sakk-klubjai sorába állitja, s hová
a pesti főbb sakkjátszók már ideiglenesen át is
helyezték főhadiszállásukat.

** (A szent István-társulat) aug. 2-án Czi-
ráky János ő nmlga elnöklete alatt tartott vá-
lasztmányi gyülésének főtárgyai következők vol-
tak : Garay J . „Sz. László" müvének megvétele
a társulat által elhatároztatván, a költő özvegyé-
nek a társulat 400 ftot fizet. — A népies irodalom
érdekében az elnök inditványára Szabó Imre,
Majer István, Mindszenty Gedeon, Vas Gereben,
Dank Agáp, Szabóky Adolf és a szegedi képes-
könyvtár két szerkesztője kéretnek fel, hogy a
társulati igazgató elnöklete alatt e tárgyban pro-
grammot kidolgozva, azt az októberben tartandó
választmányi gyülés elé terjeszszék.

Balesetek, elemi csapások.
** (Veszélyes elsikamlás.) Hogy nyáron is el

leh«t csúszni a havon, a mult héten egy szepes-
szombati ember szomoru példája mutatta meg. Ne-
hány növénygyüjtő egyheti munka után a hátsó
Kárpátokról épen hazatérőben volt, hátukon a ki-
ásott gyökereket czipel ve, midőn az egyik, az öt ten-
gerszem fölött elvezető alig száz lépésnyi fáradsá-
gosutat meggazdálkozni akarva, a fagyos hó hátán
akart leereszkedni; de megaiklott, villámgyorsan
a mélységbe zuhant, s fejét egy sziklán szétzúzta.
Midőn társai oda értek, már élettelen volt.

** (Borzasztó tüzvész) pusztitott m. hó 29-én
Izsákon, mely alkalommal több emberélet is esett
áldozatul. A tűz, mint irják, valószinüleg gyújtás
folytán, a zsidó rabbi házánál ütött ki, melyről a
városi nagy vendéglő, továbbá két nagy malom,
malomház, a zsidóiskola, egy szegény özvegynő
laka, a harangozói lak, fürdőház, zsinagóga és
temető leégtek. A mi legborzasztóbb, a zsidó
rabbinak hat gyermeke, ezek között 19 éves leánya
ki mennyasszony volt, egy 24 éves szabó-legény
és egy 17 éves fiu, továbbá egy 13 éves fiucska,
egy 2 éves és egy l l éves leányka, porrá égtek.
Az oltás körül a kath. és ref. lelkészek tüntették
ki magukat, különösen nagy mértékben nyujt-
ván segédkezet egy izrn- áta holmijai megmen-
tésére, mintegy viszonzásul a kárusult atyjának
azon szép tetteért, hogy az a kath. és ref. sze-
génygyermekek neveltetésére 200 ftot hagyomá-
nyozott. A leégett épületekből csak a vendéglő és
a két malom volt biztositva.

Mi njság?
** (Javitások a nemzeti szinházban.) Az egy-

havi szünidő alatt a nemzeti szinház belsejében
';öbb czélszerü javítást tettek. Ugyanis az ülése-
iét kipárnázták, az oldalfalakat ujra megaranyoz-
;ák; azonkivül uj változási függöny készült, oly
ilakban, hogy ha a működők közöl valakit kitap-
lolnak, nem szükség az egészet fölhúzni, csak
igy része nyilik meg, melyen az illető kiléphet, s
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azalatt a szinpadon folytathatják a készületeket.
Az előcsarnokban Megyeri szobra mellé gázlán-
got vezettek, hogy itt is fényben álljon az, ki
mig élt, az intézetnek fénye volt.

** (A budai népszinház) ideiglenes vezetésé.
vei Szilágyi Béla van megbízva, kinek rendezése
mellett a tagok most osztalékra játszanak. Molnár
ellen foly a törvényszéki kereset. Az intézet ál-
landó vezetését, hir szerint a város veszi át, s
pályázatot szándékozik reá hirdetni.

** (Kéj-kirándulás.) Esztergomból, az ottani
kisdedóvoda javára augusztus 7 én, vagy is ma
r eggel, nagyszámu — legkevesebb 200 személy-
ből álló — társaság gőzösön egy regényes kirán-
dulást tesz, első Béla királyunk véletlen halálára
emlékeztető D'ómös kies helyiségébe. A jóté-
kony czél iránti tekintetből a gőzhajózáai társulat
a hajót ingyen engedi át.

** (Armányos csalás) történt a napokban
Egerben. Egy görömbölyi özvegy asszony levelet
kapott, állitólag fiától, melyben irja, hogy Egerbe
érkezik s onnan elbocsáttatást is kap, ha 130
ftot lefizet. A szegény a-ozony a pénzzel rögtön
Egerbe utazott, hol azonban egy uracs fogadta, s
szállására vitte az „Oroszlán*' vendéglőbe, hogy
majd ott levelet ad neki s fia keresésére utasi-
tandja. Az uracs, ki katonatisztnek adta ki ma-
gát, leült, irni kezdett, azután átvette a pénzt,
mintha az illető levélbe tenné s a levelet lepecsé-
telvén, azt az egri katonai parancsnoksághoz czi-
mezte, ugy adta át az asszonynak, ki a vélt pén-
zeslevéllel el is ment; azonban rémülve vette
észre, hogy abban egy betü sem volt irva, a 130
forint bankjegy helyett pedig szennyes papir da
rabokat tartalmazott. A vendéglőbe visszamenve
már senkit sem talált az asszony s a csalónak még
eddig sehogy sem juthattak nyomába.

** (Véletlen meglepetés.) Két ur, egy Kani-
zsától nem messze levő helység erdejében vadász-
gatván — gazdátlan legelésző lovak tüntek sze-
mökbe. Nemsokára azonban egy szálas legény
lépett elő, kihivó tekintettel mérve a vadászokat.
Ekkor az egyik vadász lekapván válláról a puskát,
czélozott a szegény legényre, mire az fokos fe-
nyegetések közt távozott. E lovas betyárok —
mint a „Z. S. K." irja — négyen voltak.

** (Saját halálát kérő bünös.) Az ujvidéki
plébános öcscse nehány hóval ezelőtt egy belg-
rádi korcsmában bátyja gazdagságáról beszélt, s
állitá, hogy annak aranyban, ezüstben temérdek
pénze van. Ezt egy ott levő borbély^egény hall-
ván, elhatározta, hogy a lelkészt meglopja. — A
mult hó 25-én el is ment az épen távol levő lel-
kész lakára, s miután a zajt ütni akaró szakácsnét
megfojtotta, egy bőröndöt feltört s 160 ft. ezüsttel
s 40 ft. bankjegygyei eltávozott. Péterváradon
és Karlovíczon azonban föltünt az azelőtt szegény
s most folyvást ezüsttel fizető s pazarul költő em-
ber, melynek következménye hatósági nyomozás
lőn, s a büntett kiderült. A bűnöd, Kenner Ká-
roly, rögtönbiróság elé állíttatván, mindent be-
vallott, 8 miután előadta, hogy a „meggyilkolt nő
árnya különben is folyvást üldözi," saját halál-
itéletét kérte. Midőn a bitóhoz kidérték, köszöne-
tet mondott a törvényszéknek, mely után az ité-
letet rajta végre is hajtották.

** (A népbabona) egy példáját emliti föl a
„Szegedi Hiradó," mely az alsóbb osztály köny-
nyenhivőségét nem a legdicséretesebb színben
tünteti föl. A történet egy régibb mesével nagyon
öszhangzó, de ma is sok hívőre talál. A napokban
Szegeden egy hosszan betegeskedő leány halt
meg, kinek halálával a következő tbrténetet hoz-
zák kapcsolatba. Ezelőtt mintegy hus'onkéí évvel
a leány atyja, egy szegedi szappanfőző valami
idegen emberrel találkozott, ki őt különös szerző-

désre szólitotta f?5l. Azt mondá ugyanis, hogy ki-
ragadja a szegénységből, ha neki átenged valamit,
mi az ő házánál létezik, de a minek létezéséről
mitsem tud. Az ember, azon reményben, hogy
majd talán kimenekül szegénységéből, beleegyezett
az alkuba. A szappanos alig ment haza, felesége
azon hirrel fogadta, hogy várandósnak érzi ma-
gát. Az ember megdöbbent, mert eszébe jutott,
hogy ez az, a minek létezéséről ő eddig nem tu-
dott. Megijedt, hogy talán gyermekét adta el —
természetesen az ördögnek. És ime, az ember
gazdagodni kezdett annyira hogy máig már nagy
vagyonosságra vergődött. Azonban amint az em-
ber gazdagodott, a megszületett leány mindin-
kább betegedni kezdett, és minél jobban szaporo-
dott a vagyon,a szegény leány annál roszabbul
íett, mig végre meghalt. — A nép nagy számmal
gyült össze temetésére, 8 azon balhiedelmét, hogy
ez az ördög müvé volt, misem képes megingatni.

** (Kain és Ábel.) Két testvér története nagy
figyelmet gerjesztett nem rég a Bánságban. Kom-
lóson pár hét előtt egy szegény asszony halt meg,
kevés vagyont s két gyermeket hagyva maga
után, kik közül az egyiket jámbor, a másikat
romlott fiunak ismertéi*. Az utóbbi nem abarta
engedni, hogy testvére anyja temetésére többet
költsön, mint ő szerette volna, s mivel az mégis
meg akarta adni anyjának a végtisztességet: épen
midőn a koporsót az udvaron a nép és az egyházi
szolga már körülállta, testvérének rohant, s kés-
sel leszúrta. A véres tett után az anyjának ásott
girgödörbe menekült, de elfogták. A másik test-
vér sebe sulyos ugyan, de gyógyulását remélik.

** (Egy költő emlékszobra.) Párisban Béran-
gernek, az elhunyt nagy költőnek emléket állita-
nak, melynek kivitelére bizottmány alakult.

** (Megörült zeneszerző.) A Faust-dalmű
lángelméjű zeneszerzője, Gounod, a mult hóban
Párisban megőrült.

** (Sorshuzás elhalasztása.) Mezey József vi-
lágtalan festesz tudatja a közönséggel, hogy 12
darab aranykeretü festményének kisorsolására az
engedély csak júl. l-jén érkezvén le, a kisoreolási
százalék elengedésének kieszközlése végett a hu-
zás határidejét september 2l-re kellett halasz-
tania.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetet:

Az alföldiszükölködökszámára : Felső-Ausz-
triából, Ennsből, az ott szállásoló 5 számu Radetzkj,
huszárezred számos tagjának gyűjtése 53 ft. 10 kr.

Az előbbi közlésekkel együtt a fentebbi
czélra e lapokhoz beküldetett összesen 277 5 ft.
8 kr., 250 frank, 65 db. cs. arany s egy 100 pftos
erd. urb. kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Hétfő, aug. 1. „Ilka és a huszár-toborzót

Opera 3 felv. Zenéjét szerzé Doppler. Régi sze-
reposztás. Szokott előadás. Szokatlan csekély
közönség.

Kedd, aug. 2. „A király házasodik." Vigj. 3
felv. Irta Tóth Kálmán.

Szerda, aug. 3. „Borura derű." Vigj. 1 felv.
Francziából ford. Feleki M. Ezt követte : „For-
tunio dala.'1 Operette 1 felv. Offenbachtól.

Csütörtök, aug. 4. „Afehérnő." Opera 3 felv.
Zenéjét szerzé Boildieu.

Budai népszinház.
Júl. 29. „Csizmadia mint kisértet." Nép-

színmű 3 felv. Szigetitől.
Júl. 30. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv. és

„Tiz leány és egy férj sem." Operette 1 felv.
Souppétől.

Júl. 31. „Kérek két pengőt kölcsön." Vigj.
1 felv. Francziából ford. Egressi B. Ezt követé :
„Afecsegök." Operette 2 felv. Offenbachtól.

Aug. 1. „Brididi öreg kora." Vigj. 1 felv.
Ezt követte : „Afecsegök." Operette 2 felv.

Aug. 2—4. „Genovéva." Operette 4 felv. 8
képletben. Zenéjét szerzé Offenbach.

SAKKJÁTÉK.
241-dik számu feladv. — Gold S a m u t ó l

(Kővágó-Őrsön).
Sötét.

a b e d e f g h
Világot.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 236-dik számu feladvány megfejtése.
(Szalay Sándortól Körös-Ladányban.)

1. H d 2 — c 4 H h 6 — f 7 (legjobb)
2. F d l — c 2 tetszés szerint.
3. B—, v. V— f mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Ákos. — Pesten : Cselkó György, — Vekerle László. —
— Márki István — Halason : Nagy Ferencz. — Verbó'czön:
Nagy-Idai Ferencz. — (Az első lépések fölcserélése is czél-
hoz vezet.)

Szerkesztői mondanivaló.
7280 G.-Kis-Salló. Sz. P. Pár héttel ezelőtt izent

válaszunkat kellene ismételnünk az ujra hozzánk intézett
kérdésekre Azonban hiszen azalatt már odaérkeztek az
elmaradt számok, melyek megvitték a kivánt felvilágosi-
tást. Ismételjük, hogy a kérdéses czikk kiadása már nem
soká haladhat. Csak a metszet elkészültét várjuk sokképen
elfoglalt fametszöink kezéböl.

7281. Hanva. Minden rendben van. A föltételek a
régiek. Levélben bövebben.

7282. Palota. B. S. A kivánt számok közül hatot
elküldöttünk; a második számmal nem szolgálhatunk, mert
az végkép elfogyott.

7á88. Az élet stb. Okos, prózai elmélkedés, de nem
költészet.

7284. Mozognak a fák, fú a szél stb. stb. A terje-
delmes gyűjteményben nem találhat egy jóravaló falatot,
még az sem, a ki nem tartozik a legfinnyásabb emberek
közé.

7285. Deniceleg. Cs. K, Mi, fájdalom, a V. U. régibb
év folyamait csak egyetlen példányban birjuk, máskülön-
ben szivesen szolgálnánk velök a jótékony czélra. Ama sok
hiányzó számot melyet ön emlit, nem is lehetne többé
máskép megszerezni, mint magán uton, mire itt ott akad
néha mód és alkalom. Lesz rá gondunk.

7286. Homonna. M. V. A nagybecsü közleményt kö-
szönettel vettük.
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12

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péütek

13 [ Szomb

Katholikus és

H
Protestáns

naptár.

Augusztus
B12B.Assz.el.
Czirjék vért.
Román vért.
Lőrincz rért.
Zsuzsán, a szűz
Klára szűz
Ipoly t

B 11 Kajtán
Czyriak
Emőd
Lőrincz
Tibórcz
Klára
Vidorka

E T l - N A P T Á
Görög-orosz

naptár.

Julius (ó)
2f
27
•28
29
30
31

1
Hold változásai. 3 Elsö

D 7 Hermol.
Penteleitn
Prochus
Kallinie
Szilas
Eudocimus
Aug.B.A.e.

Izraeliták
naptára.

Ab Roseh
5
6
7 Eszter
8
9 Böjt. tem

10 (elég
USab.Neh.

negyed szombaton 10-én, 7

R,

hossza

fok
135
136
137
138
138
139
140

óra

V.

8
5
3
0

58
56
53

.N a j

kél |

ó
4
4
4
4
4
4
4

p.
46
4fi
47
49
61
52
53

nyüg

ó
7
7
7
7
7
7
7

13 perczkor

p.
25
24
22
20
18
Ifi
15

hossza

fok
187
199
212
224
237
250
264

este.

V.

57
56

5
28
13
22

1

II o l

kél

ó.
9

10
l l
«
1
2
3

P-
44
46
49
62
65
56
53 i

d

nyüg

ó.
9
g
9

10
l l
*
0

P
1

28
57
31
lü
*
1

TARTALOM.
Orlai Soma (arczkép). — Fekete hollója. Fejes István.

— Egy birodalom végdráiból (folyt..). _ A jóslatokról
(vége). Majláth Béla. — A ,>Tokaj-hegyaljai albuml'-ból
(képpel). — A szádelíi völgy (folyt, két képpel). — Az
ember és az éghajlat befolyása Beliczay Klek. — A leg-
nagyobb kötéltánczos. — A berlini magyar tanulói korból.
Szakács Mózes. — Kalászok a régi görög irodalomból.
Barla Szabó Jozsef. — Egyveleg. — Tárház : Irodalom
és müvészet. —• Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, ke-
reskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai nép-
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjátók. —
Heti naptár.

!

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. gr.)
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1881 IRDETESEK.* fet
Épen most jelent meg Nágel és Wischán könyvkereskedésében Budán, a lánczhiddal
szemben, Székesfehérvárot t Sas-utcza 28-ik szám alatt, valamint minden hazai

könyvárusnál kapható:

AJÁNDÉK
jegyesek és uj házaspárok

számára, vagy :

A IIÁZASÉLET TITKAI.
Tapasztalt tanácsadó mind a két nembeliek számára a

házasság előtt és után.
Irta ,

Dr. WEDELER F. W.
|A kilenczedik kiadás után forditva. 238 lap. Diszes kemény kötésben

ára 1 forint 40 krajczár.
"Vidéki megrendelések postán utánvét mellett tüstént eszközöltetnek.

F o n t o s

hirdetmény

tulajdonosok
számára!

Hogy egy háziszer czéljának kellőleg megfelelhessen s megbecsülhetlennek tünjék
fel, megkivántatik, hogy az, alkalmazásában a legegyszerűbb, amellett hathatóságára
nézve csalhatlan és olcsó legyen. Mint ilyent s rendeltetésének tökéletesen megfelelő
háziszert, Kwizda F. J. korneuburgi gyógyszerész cs. kir. szab. fiditö-nedvét (Resti-
tutions-Fluid) ajánlunk lovak számára. Ebbeli állitásunk igazolására a következö sorokra
támaszkodunk.

Örömömre szolgál, önt tisztelt ur egy ujabb eredményről, mely hirneves üditö-
nedve alkalmazása által egy rokkant lovamon eléretett, ezennel tisztelettel értesiteni

Ezen állat, erős lovaglás okozta meghűlés következtében oly veszedelmes gyula-
dásban szenvedvén, hogy mind a négy lábán megbénult ugyannyira, hogy csak a legna-
gyobb erömegfeszitéssel lehetett az istállóból kivezetni. Én ezen lovat minden másodnap
szalmával jól megdörzsöltettem, s ezen dörzsölés után a test fájós részeit langyos vizben
feleresztett folyadékkal megmosatván, annak lábait a csülöktől kezdve ugyanezen folya-
dékba mártott vászonrongygyal beburkoltattam.

Az ezen mütét által beállott csorvásiázat sikerült egy adag ön korneuburgi porával
eltávolitani, mely nekem a legkielégitőbben sikerült is.

A betegség minden más egyéb szokásban levő költséges gyógyszerek mellőzésével
tökéletesen eloszlatott. A ló most már szolgálatra képes, s ezen legegyszerűbb eljárás
egy istállóbeli szolga által vitetett véghez.

Midőn önnek, mint ezen tiditÖ-uedv feltalálójának ezennel hálás köszönetemet
nyilvánítanám, szabad legyen az összes lótulajdonosok érdekében azon óhajtást kifejez-
nem, miszerint mind üdítő-nedvének, mind pedig korneuburgi marhaporának egy
istállóban sem volna szabad hiányoznia. 699 (2—3)

Bécs, február 28-án 1864. Tisztelettel
Perger A. F.,

a „Pferdefreund" szerkesztője.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. sz. a.

Továbbá :
B.-Gyarmaton : Omazta T., — Debreczenben : Bignio J., — Eperjesen: Zsem-

bery J., — Eszéken : Deszáthy, — Esztergomban : Bierbrauer J. C.,— Gyöngyösön.
Kocziánovich J.,— Győrött : Ecker F., — Isperen : Plamm L., — Kassán : Novelli A-
— Kolozsvártt: Wolf J., — Komáromban : Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronet-
ter F.,— Miskolczon : Spuller J.A.,— Bi.-Becskereken : Haidegger, — IV.-Kanizsán:
Fesselhofer és Rosenfeld, — Nagyváradon : Jánky A., — Pécsett : Háy E., — Pápán:
Bermüller J , — Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv., — Rimaszom-
batban : Hamaliár A , — Szabadkán : Sztojkovits D., — Szegszárdon : Hutter A., —
Szolnokon : Scheftsik, — Székesfehérvárit: KovácsP., — Trencsénben: Weisz L.,~
Tepliczen : Weisz L., — Varazsdon : Halter F., — Zágrábbau : Mihics Gr.

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

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös cliinalicjlnil
Párisban, "i, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetö, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméd helyreállításáról^ s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kelkmdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorláj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

C3=- Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TOROK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (6 — 24)

LÁ N CZHID NAK ftíÉLÍ EN EB EN

PAPIR-SZÖNY^
SZÍNEZETT ABLAKFŰCGÖNYOK

S l ' A X V O L - I V I ; A I v í -
KÁLYHA- E'Iil.lJJi/lí 1<|0 K

nauy é s kicsinybeni r a ktá i- a
-•.:' St

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert)

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-iirszékek,
darabja 5 fttól 15 ftig.

14 d*SirJÍ'tliltf*\z melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
* * ^ C 5 * < U * C t ^ I * . 9 és bűzt tökéletesen eltávolitják, darabja 10 ft.

(KI5* A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

MIKSITS KÁROLY, bádogos-meste,
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten. 722 (1—6)

VICTORIA
czég alatt alakuló

tüzkármentö társulatnak
részvényeire

az aláirás Magyarországra nézve Pesten, a kereskedelmi bank
helyiségében (Dorottya-utcza 2-ik szám), vagy pedig érintett

vállalat vezérügynöke UHL W. F. urnál (uri-utcza 3-ik sz.)
eszközöltethetik.

Ezen aláirás folyó évi augusztus végével bezáratik.
Egészben 1000 darab részvény fog kibocsáttatni, ezen

mennyiségnek fele azonban már aláiratott.
Egy-egy darab névszerinti 1000 ftról szoló részvényre csak

300 ft., és pedig 30 ít. a részvény aláirásakor, a többi kisebb havi
részletekben leszen fizetendő, — az egész 300 ftnak befizetésére
szabott idő, a 13 hónapot meghaladja.

A részletfizetések határnapjai — a hó és nap kitételével —
annak idejében a lapok utján fognak közzététetni.

Részletesb értesítés Uffli W. F. urnál nyer-

Az alapitó bizottmány részéről:

Elnök: Báró Jósika Lajos.
hető.

Wigand ííyftrgy könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható-

JÉZUS ÉLETE.
Irta

Kis 8-rét. (399 lap.)

Borítékba fűzve ára 1 forint 50 krajczár ausztr. érték.
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^ GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - ini'ectióia
s matico-tokocskai

Párisban, 7, rue de la Feuillade.
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — K a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában. „ . „ . „ .Awewi-

£3=°- Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TOROK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (6—24)

A csásE. királyi sii&bad. tlsiftvldékl vasut.

MENETREND,
1864. ér május l-töl kezdve, érvényes az 1864. évi nyári-havakra

I. Kassa és Nnyvárad felé:
Bécs indulás 8 óra — percz este 7 óra 45 percz reggel
Pest „ 6 „ 25 „ reggel 6 „ 85 „ eete
Czegléd „ 9 „ 27
Szolnok „ 10 „ 27
Püspök-Ladány „ 1 „ 26
Debreczen . . . . „ 3 „ —
Tokaj „ 6 „ 25
Miskolcz „ 7 „ 24
Forró-Encs. . . . „ 8 „ 83
Kassa érkezés 9 „ 56
Püspök-Ladány . indulás 1 „ 63
B.-Ujfalu „ 2 „ 45
Nagyvárad . . . . érkezés 8 „ 45

reggel 6 „ 85
„ Ö ,i * *

délután 1 ", 20
3 „ 47

„ 8 „ 5
este l l „ 3
„ 12 „ 52

2 „ 49
délután 1 „ 40

3
4

„ 6
.. 40

reggel

délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

II. Arad felé:
Bécs indulás 8 óra — percz e.ste 7 óra 45 perce reggel
Pest „ 6 „ 25 „ reggel 5 „ 35 „ este
Czegléd „ 9 „ 42 „ „ 8 „ 39 „
Szolnok „ 10 „ 40 „ „ 10 „ l l „ éjjel
Mező-Túr . . . . „ 13 „ 45 „ „ 12 „ l l „
Csaba „ 1 „ 21 „ délután 8 „ 9 „ reggel
Arad érkezés 3 „ 8 „ „ 6 „ — „ „

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bées felé:
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelőtt
Forró-Encs . . . . „ 6 „ 34 „ „ 1 „ 3 „ délután
Miskolcz i t 7 „ 52
Tokaj 9 „ 35
Debreczen . . . . t ) 12 „ 12
Püspök-Ladány n 1 „ 45
Szolnok „ 4 „ 44
Czegléd érkezés 6 „ 41
Pest „ 8 „ 87
Bécs „ 6 „ —
Nagyvárad . . . . indulás l l „ 12
B.-Ujfalu „ 12 „ 5
Püspök-Ladány . érkezés 12 „ 54
Czegléd ,, 5 „ 41

1»

M

délben
délután

n
este

reggel
délelőtt
délben

l l

este

1
3
5

10
12

4
5
8
6
9

l l
12

5

1

J

t
f

1

1

3 ,
2 ,

85 ,
29 ,
56 ,
43 ,
54 ,
45 ,
33 ,
80 ,

16 ,
54 ,

IV. Aradról Pest és Bées felé:
Arad indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 percz
Csaba „ 2 „ 14 „ .. l l i t 13 „
Mező-Túr , 8
Szolnok „ 5
Czegléd érkezés 5
Pest „ 8
Bécs „ 6

14
60

9
56
37

l l
2
4
5
8

reggel 6

este

13
3

12
39
45

éjjel

reggel

este

éjjel

reggel

este
éjjel

reggel

este

A kfizállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-
letes menetrendben van kimatatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva.
Nyiregyházáról Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 8 sre-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra -. naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

szemelvre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybe : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Lőcsére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 3 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak - . , ,

720 ( 6_1 2 ) 2635 . Az igazgatóság.

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET
érvényes 1864. évi junius l-töl további rendelkezésig.

A Dunán.
Lefelé:

Donauwörthből Regensbnrgba : napon-
kint 9 órakor reggel.

Passauból Linczbe : n&ponkint 2 órakor
délután.

Linczböl Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel.

Bécsböl Pestre : naponkint 6'A órakor
reggel.

Bécsböl Pozsonyba : naponkint 4 órakor
délután.

Esztergomból Pestre : naponkint 5'/i óra-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 órakor
délután a bécsi gőzössel.

Váczról Pestre : naponkint7Vs órakor reg-
gel, és l'/s órakor a helyi-gőzössel, és 6
órakor este a bécsi gőzössel.

Bogdányi) ol Szent-Endre- cs Pestre: na-
ponkint 5 órakor reggel.

Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra :
naponkint 5 órakor reggel.

Pestről Baja- és Mohácsra : naponkint
6 órakor reggel.

Pestről Eszék és Zimonyba: hétfőn, szer-
dán és szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsovára, Giurgevo-, Galacz- és
Konstantinápolyba : szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Giurgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reg gel.

Orsováról Giurgevo-, Galacz- és Kon-
stantinápolyba : pénteken délben.

Fölfelé:
napon'Regensburgból Donauwörthbe

kint 6 órakor reggel.
Linczböl Passauba : naponkint 7 órakor

reggel.
Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor

reggel.
Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor

este.
Pestről Esztergomba : naponkint 6 tóra-

kor délután a helyi-gősössel, és 4 órakor
este a bécsi gőzössel.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor
délelőtt és 4 órakor délután a helyi-
gőzössel, és 6 órakor este a bécsi gő-
zössel.

Pestről Szent-Endre és Bogdányba : na-
ponkint 4'/a órakor délután.

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pestre:
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 7 órakor reggel.
Zimonyból Eszékre és Pestre : hétfőn,

szerdán és szombaton, 2 órakor reggel.
Orsováról Zimonyba és Pestre : pén-

teken reggel.
Galaczról Orsó vara.Zimonyba és Pestre:

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és Pestre: csütörtökön 3 óra-
kor délután.

_ A mohács-péosi vasutvonatok közvetlen összeköttetésben állanak aMohácsról
Mohácsra induló személyszállitó-gőzösök meneteivel.

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Báziás, Giurgevo (Bukarest), Braila (Galacz (Jassy) és Konstantinápoly
között: „Ferencz József", „Széchenyi", „Albrecht" és „Zsófia" legalkalmatosbnak
ismert gyorshajókkal (ezen hajók minden kényelemmel fel vannak szerelve, és tágas
alvó-termekkel, teljes ágyneművel, külön zárkákkal, éttermekkel s fürdőszobákkal stb.

ellátva) hetenkint kétszer, és pedig:

II.

Pestről : hétfőn, 7 órakor reggel.
Háziasról : kedden, Sl/t órakor reggel.
Érkezés Giurgevoba : szerdán délben.

„ Czernavodára : szerdán este.
„ Galaczra : csütörtökön reggel.
v Konstantinápolyba: pénteken

reggel.
Baziásról : szombaton 8'/s órakor regg.
Érkezés Giurgevoba : vasárnap délben.

„ Czernavodára : vasárnap este.
,, Galaczra : hétfön reggel.
„ Konstantinápolyba : kedden

reggel.

lI

Konstantinápolyból csütörtökön 3 óra-
kor délután.

Galaczról : pénteken 10 órakor délelőtt.
Cernavodáról: pénteken este.
Giurgevoból : szombaton reggel.
Érkezés Baziásra : hétfön délután.

„ Pestre : szerdán reggel.
Konstantinápolyból: hétfőn 3 órakor

délután.
Galaczról : kedden 10 órakor délelőtt.
Czernavodáról : kedden este.
Giurgevoból: szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Baziásra : pénteken délután.

A Dráván.
Legrád-KákonyárólEszékre: szombaton Eszékről Legrád-Kákonyára

3 órakor délben. 6 órakor reggel.
kedden

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre vasárnapon délben.

A Száván.
Sziszekről Zimonyba

tökön reggel.
hétfőn és csütör- Zimonyból Sziszekre : vasárnap és csü-

törtökön 6 órakor reggel.

A szerb-bosnyák part hosszában.
Brcskáról Belgrádra
Sabáczról Belgrádra

baton reggel.
Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével:

csütörtökön reggel.

: szerdán reggel. ! Belgrádról Brcskára : hétfőn reggel.
kedden és szóm- Sabáczról Belgrádra : hétfőn és pénteken

reggel.
Orsováról Belgrádra,Báziás érintésével:

hétfőn reggel.

Személyszállitó gőzösök érkeznek Pestre:
Bécsböl : naponkint 7 órakor este.
Mohácsról : naponkint 3 órakor délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön

3 órakor délután.

Orsováról : vasárnap három órakor dél-
után.

Galaczról : gyorshajó, szerdán reggel.

Jószágszállitás.
A minden állomásokrai jószágszállitások Donauwörth és Galacz között, valamint

a Tiszán, Száván és Dráván, ugyszintén Odessába, Konstantinápoly s a Levantebe,
Németországba, a Sveiczba, Francziaország- és Belgiumba a leggyorsabban esz-
közöltetnek.

CWA Dunafejedelemségekbe az ezidén hetenkint kétszer, s pedig Pestről hétfőn
és pénteken történnek jószágszállitások zárolt teherhajókkal.

Pest, junius 1-én 1864. 721 (1—5)

A föügyvivöség Magyarországon.
« #
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s minden hiteles könyv-
árusnál, Pesten : Lampel Hóbtrt-nél,
Budán: Nágel és Wischnn-nál kaphatók:

IIITREGETAX.
Az egyiptomiak, phoenicziek, perzsák

rómaiak és görögök hitregéje.
I s k o l a i é s m a g á n h a s z n á l a t r a

1 Irta

BÁTTASZÉKI LAJOS.
20 fametszvénynyel. Nyolczadrét. (189 lap.)

Borítékba füzve 80 kr.

ELETISKOLA.
Gyöngy-mondatok, arany igazságok

a bel- és külföldi remekirók munkáiból.
(Irodalmi kincstár XI-XII.)

Két kötet. (16-rét. I 192 lap. II. 208 lap.)
Borítékba füzve egy-egy kötet 70 kr.

Diszkötésben 1 forint ausztriai értékben.

CSŐDÜLET.
A nagy-kőrösi superintendentialis tanító-

képző-intézetben a zene- ea énektanári állo-
más üresedésbe jővén, arra ezennel pályázat
hirdettetik.

1-ör. A tanár évi fizetése 500 ft. o.
2-or. A tanitó-képzö-intézet három osztá-

lyában tanuló ifjaknak köteles, hetenkint
12 órát adni, orgonázás , zongorázás- és
éneklésben, elméletileg és gyakorlatilag.

3-or. Önként vállalkozó ifjaknak együt-
tesen köteles adni hetenkint 4 órát éneklés-
és zongorában, mely tanításért az ifjaktól
zenéért 10 ft., éneklésért 5 ft. nyer a tanár.

Szen állomás elnyerhetéseért minden pro-
testáns vallásu zene- és éneklésben jártas
egyén folyamodhatik; köteles levén erkölcsi
magaviseletét és képességét, tanúsító okle-
velekkel ellátott folyomodványát a helybeli
első lelkészi hivatalhoz, folyó évi septtm-
ber 1-sö napjáig; beküldeni.

Kelt Nagy'Kőrösön 1864. julius 16-án
tartott ülésből.

A nagy-körösi reformált
723 (1—3) egyháztaiiács.

1864-ik évi szeptember 1-en
második sorshúzása

a legujabb császári királyi ausztriai

1864-ik évi

állam-kölcsönnek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása az összes

államokban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 2ü-szor

250,000, 10-er 220,000, 60-or 200,000,
81-szer 150,000, 20-szor 50,000, 20-szor
25,000, 121-szer 20,000, 90-szer 15,000,
171-szer 10,000, 352-szer 5000, 432-szer
2000, 783-szor 1000, 1350-szer 500,
5540-szer 4000; továbbá kisebb nyere-
mények, ugymint : 200, 195, 190, 185,
180, 135, 170,165, 160, 155, 150, 145,
140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot kell nyernie.

Évenkint 6 huzás történik, ugymint: szep-
tember 1-én, deczember 1-én, mártius 1-én,
április 15-én és junius 1-én. — Eredeti sors-
jegyek a fennérintett húzásokra a legjutá-
nyosb árért adatnak el.

Egy sorsjegy ára egy húzásra 3 forint.
Hat sorsjegyé összesen csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki.

Vidéki levélbeli megrendelések, a pénz-
összeg beküldése mellett,pontosan és gyor-
san teljesittetnek. E tárgybani bérmentes
leveleket elfogad 709 (5—8) I

Schrimpf Jean,
bankár mainai Frankfurtban.

POPp fogorvos árnak.
önnek

Analherin-szájgyógyvizét
megvizsgáltam, s ajánlatra méltónak
találtam. — Bécs I857.

O p p o l z e r tanár,
a bécsi cs. k. orvosi kar tanára,

490 8—12 k szász udv. tan. stb.

SIMONYI FENYIRDÁI
váczi-utczában 1-sö szám alatt

(előbbi helyén)

és saját házában al-Dunasor 31. sz. a.,
tökéletesen fölszerelve, s minden igénynek megfelelő kényelemmel ellátva, utóbbi helyütt
egy nagy fölvételi teremmel, két terrasse-al, hol ennélfogva egy időben több rendbeli
fölvétel történhetik, a t. cz. közönség szolgálatára megnyittatott. Köztudomásra alulirt
épitteté 1856-ban az elsö fényirdát Budapesten, mely 1860-ban czélszerübben átalakitva
s megnagyobbitva, majd az ez évi január 12-ki tűzvész után ujra épitve lőn. Debreczeni
fényirdája alulirtnak (Farkas ur házában) egy év előtt szintén személyes vezetése alatt
alakíttatott át. Az 1855-iki párisi s 1862-iki londoni világtárlatot, ugy legközelebb a
bécsi fényképészeti kiállitást is szorgalmasan tanulmányozva, saját házában több évi
tapasztalatait használta föl, s rég ápolt kedvencz tervét valósitá meg. E helyiséget tehát,
hol minden működést a legcsekélyebb részletekig személyesen vezetendő különösen s
jelesül az árak csekélységénél fogva is bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe s párt-
fogásába ajánlani, kezeskedvén egyszersmind pontos s kielégitő szolgálatról.

Árak Pesten, váczi-utcza 1-sö szám alatt.
Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 6 ft. — Egy középnagyságu 6 ft. — Egy nagy

kép 15 ft.
Árak Pesten, saját házában, al-Dunasor 31."szám alatt.

Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy
kép 12 ft.

Árak Debreczenben F a r k a s Ferencz ur házában.
Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy

kép 12 ft.
Másod példányok mind a három helyiségben á következő áron készittetnek : lát-

jegyalaku fénykép 4 ft. — Középnagyságu 1 ft — Nagy kép 3 ft.
Csoportozatok, bár a legnagyobbak is, lehető jutányosán szolgáltatnak. A más

képekre a régi árak maradnak meg; a munkában levő fényiratok az uj árak szerint
fizettetnek. — Pest, julius 5-én 1864. ^ . . « , v

688 (6 6) Simonyi Antal.

R IL®
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
ajánlja az oly kedveltté vált

sorsjegy-társaságokat,
melyek azon előnyDyel birnak, hogy az évnegyedenként történendő
25 csekély részlet-befizetés, a legnagyobb nyeremény-valószinüségére

ad kilátást.
Ezennel négy társaságot alapitók, s pedig:

Az A) társaság, mely 20 személyből áll, 20 darab hitelsorsjegyre játszik, egy-egy
részletfizetés 8 ft.;

a B) társaság, mely 18 személyből áll, 19 db. osztr, sorsjegyre játszik, évenkinti
34 húzással, a részletfizetés egy-egy sorsjegy után 4 ft.; 1 legujabb „Rudolf"
sorsjegy ráadásával.

a C) társaság, mely 20 személyből áll, 20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre játszik,
részletfizetés 3 ft.;

a D) társaság, mely 10 személyből áll, 10 db. 1860-iki 100 ftos sorsjegyre játszik,
részletfizetés 6 ft.

Siirgetös felszólítás következtében alakitok továbbá egy uj társaságot
E) mely 20 személyből áll 20 darab 1864-ki egész sorsjegyre, havonkint 5 ftjával

25 részlet fizetéssel.
iBH^BE^Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
y^tw zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegy egy ujabbal helyettesittetik, a résztvevők közt egyaránt osztatnak fel,
s a részletfizetések letelte után, a résztvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy
szolgáltatik ki; a B) alatti társasjátékot illetőleg, ezen eljárás — a sorsjegyek
különnemüsége miatt nem alkalmazható, mely esetben a sorsjegyek eladatván
a bejöt pénzérték a résztvevők közt egyenlő arányban fog felosztatni.

Bélyegilleték : az A-nál 1 ft. 30 kr., a B- és C-nél 68 kr., a D- és E-nél
99 kr. egyszermindenkorra.
í iáS'/Iníí i '/l i íÁíoL' 1 5 forint havonkint:A) 1 hitel-,'/sresz 1860-iki,lSalm-
I lCa/ i l^ l l l / j^ l tMft . forsjegyre, - B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-,

1 budai, 1 100 ftos 1861-iki, 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) '/s rész 1860-iki
Vi rész 1839-iki, 1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein.sorsjegyre, — D) 1 hitel-
intézeti, 1 Waldstein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Wíndisch-
grStz-sorsjegyre, — E) l hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre,—
F) 1 1860-iki 100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-
sorsjegyre, — G) '/s 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy.,
sorsjegyre. — 10 forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy.,
1 Keglevich-sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1̂ 89 iki, 1 budai,

923 hold földbirtok,
Pestmegyében, Abony község határában,
a városban szép lakóházzal, regáléval'
instructio- és vetéssel, vagy a két utóbbi
nélkül is, szabad kézből eladó. Bővebb ér-
tesitést szerezhetni Abonyban A. B. alatt

czimzett bérmentes levelek által.
726 (1)

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

áron. 725 (1-4)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

tol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-

bogarak, madárbórök, tojások
Mvegszemek is találhatók.

GROSZMANN,
tudor,

»iem- ée fül-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 689(6—6)

1 1864-iki 60 ftos, 1 budai sorsjegyre, - 6) 1 1864 iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich sorsjegyre.
vmivni/ * e S c s z 1 8 6 4 - s o r sJ e8>re 3 ft. 50 kr.,— 1 fél sorsjegyre Z ft.,—
t Ll!) Cl ! , i Pálffy-sor.-jegyre 2 ft. 50 kr. - Bélyegdij 50 kr.
Bevásárlása a eladása mindennemü értékpapiroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- 8 állampapírokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon-
tosan teljesiüeínek. 6 9 2 (4-52)

Haszonbéri hirdetmény.
6188. Szab. kir. Debreczen város tanácsa

részéről közhírré tétetik, hogy a nagymélt,
magyar kir. helytartó-tanács által a város
részére engedélyezett kövezeti, vámszedési,
mint szintén a régibb idő óta élvezett piaczi
árulási, helypenzszedési jog, a folyó évi
november I-ső napjatói számitandó há-
rom egymásután következö évre, és igy
1867-ik év oktober utolsó napjáig a város-
ház nagy tanács-teremében jövö augusztus
hó 22-ik napján, a délelőtti órákban tar-
tandó nyilvános árverésen a városi számve-
vőségnél, illetőleg számvevői hivatalban,
addig is bármikor megtekinthető előleges
föltételek szerint és értelmében haszon-
bérbe fog kiadatni, mely kitüzött árverési
határnapra a bérleni kivánok magukat ele-
gendő bánatpénzzel ellátva, — ezennel meg-
hivatnak — Debreczen 1864., julius 21.

718 (2—3) A városi tanács.

ES
A szerelem és házasság

lefátyolozott titkai.
Nélkülözhetlen

tanácsadó szerelmesek, jegyesek
és uj házaspárok számára.

Ara képes borítékba füzve 50 kr., pos-
tán bérmentve 60 kr.

Kapható minden hazai könyv-
árusnál. 719 (2-8)

Jelentés.
Alulirottnak van szerencséje jelenthetni

az illető t. cz. szülőknek, gyámoknak és.
! neveles-baráíainak, hogy a Losonczon
! eddig fennállott 6 oszt. ág hit. egyesült pro-
testáns gymnasium megszűnvén, a nógrádi
ág. hitv. esp resség részéről folyó évi sep-
teniber 1 én egy tápintézetteí ellátott

IV osztályu gymnasium
fog megnyittatni. 728 (1—3)

i Kelt Losonczon, 1864. évi augusztus 1-én.
| SZTEHLO AXDRÁS m. p.,
i nógrádmegyei ev. esperes.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast) egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dlk évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt : Egéss évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

O ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-bivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban • Otto Mollifii és Jacger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
trsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatós ntán 30 ujkr.

Nehány nap mulva utnak indulnak „a
magyar orvosok és természetvizsgálók,"
hogy Erdély vendégszerető városában, Ma-
rosvásárhelyen vándor gyülésóket megtart-
sák. Sokan készülnek ez utra a két magyar
haza különböző vidékeiről s igen kedvező
jelnek vehető, hogy a kölcsönös ismerkedési,
eszmecaerélési vágy mellett, a természettu-
dományok iránti szeretet a legkülönbözőbb
osztályok körében oly élénken nyilatkozik.
Reméljük, hogy e gyűlésről is nem sokára a
legkedvezőbb eredményeket fogjuk közzé-
tehetni.— Addig is felhasználjuk
ez alkalmat, hogy az olvasókö-
zönséget átalában, s a marosvá-
sárhelyi gyülés tagjait különö-
sen egy férfiu érdemeire figyel-
meztessük, a ki méltán nevez-
hető egyik „elsö magyar orvos-
nak és természetvizsgálónak"
(tudományos értelemben), s a ki
igen mostoha körülmények kö-
zött és a hazai nyelv fejletlen .

•. időszakában bátor úttörő volt
" azon a téren, melyen a mai nem-
' zedék természetkedvelö tagjai

ahhoz képest hasonlíthatatlan
könnyüséggel haladnak. Fölvett
tárgyunk érdekét még neveli
azon körülmény, hogy a buzgó
természettudós, kinek emlékét e
sorokban megújítjuk, épen azon.
helyen élte napjait s munkáló-
dott, a mely épen napjainkban
választatott természettudósaink
gyülhelyévé, t. i. Marosvásárhe-
lyen.

A férfiu, a kiről beszélünk,
Mátyus István volt. Hogy érde-
meit jobban méltányolhassuk,
vissza kell mennünk gondola-
tunkkal a mult századig, s az
ennek vége felé élt orvosok ko-
zott megtaláljuk Küküllö és Ma-
rosszék akkori rendes megyei
orvosát, Mátyus Istvánt. De mig '
a többiek nevét elsodrá az enyészet, addig
Mátyus emlékét megőrzé egy, még nap-
jainkban is becses nagy irodalmi müve, a
magyar nyelven első „diatetika," melynek
megírására akadályt nem ismerő hazafisága
és kitartó tudomány-szeretete egyaránt ösz-
tönzé. Lelke tüzével gyujtá ez áldozatot, s

M á t y u s I s t v á n .
(1725-1795.)

letevé azt a haza oltárára azon időben, II.
József császár idejében, midőn a magyar
nyelvnek oly sokan szerették volna meg-
húzni halálharangját.

A könyvnek, melyben lelki kincseit
hagyta örökül nemzetének, egész terjedel-
mében következő czime van:

„Ö és Uj Diaetetica, az az : az életnek
és egészségnek fentartására és gyámolgatá-
sára, Istentől adatott nevezetesebb Termé-
szeti eszközöknek a szerint való elszámlá-
lása, a mint azokra reá kaptak, és eleitől

MÁTYUS ISTVÁN.

fogva mind ez ideig vélek éltek az emberek.
— Melyben Sat darabokra intézve sok ide
tartozó régi szokásokkal s jeles történetek-
kel megvilágositotta s egyszersmind a Ter-
mészetnek szentséges helyeire is a maga fe-
leinek a jeget megtörte, ugy hogy részben
e munka Természet Históriája gyanánt szol-

gálhasson, Mátyus István M. D. Ns. Küküllő
és Marosszékből egyesült Vármegyének R.
Physicusa." (Pozsony 1787 — 1795.)

E hosszu czim egyszersmind kimutatja
némileg á nagy munka tartalmát s irányát.
A munka folyamában olvassuk továbbá :

„Czélom az egész munkában, Feleimnek
e részben lehető épitése volt. Melyre nézve
a természet nyomdokain a józan okosságnak,
és a cselekedetbeli történetek világánál min-
denütt ugy igyekeztem járni, hogy mind
a közönséges életnek könnyítésére, mind

. az elmének gyönyörködtetésére
szolgálhassak."

Egy másik helyen igy szól :
„Hiszem, hogy olyan tudós

emberek kezén is fog megfor-
dulni ezen könyvem, kik örö-
mest kivánnak a kútfejekre visz-
szamenni, sőt tőlem, ezekben első
magyar irótól minden jussal is
megkivánják."

A terjedelmes mü tartalmá-
nak részletes elöadása nem tar-
tozik feladataink közé s elég le-
gyen itt megemliteni, hogy a 212
nagy8-adrétü ívre terjedő munka
hat kötetből áll, melyeknek nyo-
matásához marosvásárhelyi la-
kából küldötte Mátyus István
1787-től 1795-ig Pozsonyba a
tisztázott kéziratot.

Minden egyes kötet külön
ajánlattal van ellátva s ma sem
lesz érdektelen tudni azon lel-
kes Maecenások és honleányok
neveit, kik akkori irodalmunk
hiányát átlátván; nemes keblü-
leg gyámoliták a tudomány fá-
radhatlan bajnokát müve kiad-
hatásában.

Az I-ső kötetet ajánlotta
szószerint : „N: M: R: Sz: B:
Gr: Széki Teleki József ür , Cs:
Kir: Felség arany kulcsos hí-
vének , a Természet Örvényei

mélységeit bátran megvizsgáló ritka búvá-

A Ildik kötetet : „M L: Báró és Gr: Ha-
dadi Wesselényi Kata Rhédei Zsigmond Gr:
Ur Özvegyének, hazája, felebarátja, és más
sok ügyefogyottak javát munkálkodó kegyes
Matrónának."

33-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 14-én 1864.


