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R Á T H M Ó R könyvkereskedésében Pesten, váczi-utcza ,,a
vastuskóhoz":

Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!
Az itt alant következö szépirodalmi müvek egyszerre rendelve meg

W 08 ft. 65 kr. bolti ár helyett 20 forintért kaphatók. ~3m
50 forint áru könyv pétiig 10 forintért, 30 forint aru könyv 12 forintért,

20 forint áru könyv 8 forintért, 10 forint, áru könyv 5 forintért Kapható.
Bolti ár

A b o n y i , R e g é k a k a n d a l l ó m e l l e t t . 2 k ö t e t
— R e g é k a p á s x t o r t ü z m e l l e i t . 2 k ö t e t
— E g y e t e m pal losa . 3 k ö t e t .

A f i z a l n y Joz»<-f, p i k á n t v á z l a t o k az é l e t és t ö r t é n e l e m b ő l
B e ö t h y L á s z l ó , G o l d b a e h & O o m p . 2 k ö t e t .

— P u s z t á k fia . . . . . . . .
— N e s z e seiuuai, f o g d m e g j ó l . . . . .
— l . u c z i k o n y h a . . . . . . . .
— 101 Cl iol t-ra-csepp . . . . . . .

B ú s v i t é z . S z a r k a l á b a k . 2 k ö t e t
D e g r é L a j o s , K é t év egy ü g y v é d é l e t é b ő l . 2 k ö t e t

— S a l v a t o r R ó z a . 3 k ö t e t . . . . . .
— Ö r d ö g e m l é k i r a t a i . 2 k ö t e t . . . . .
— N o v e l l á k . 3 k ö t e t . , . . .
— K a l a n d o r n ő . 2 k ö t e t . . . . . .

E g y h e r c z e g ú t k o s ne je . . . . . . .
K u n il l t I s t v á n , I I . N a p o l e o n , a R e k h s t a d t i h e r c z e g . T ö r t é n e t i

v o l e o n a r c z k é p é v e l . . . . . .
J á m b o r P á l , A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e . 2 k ö t e t
J ó k a i M o r , P o l i t i k a i d i v a t o k . R e g é n y . 4 k ö t e t
J ó s i k a M i k l ó s , S z i k l a r o z s a , t ö r t é n e t i r e g é n y . 4 k ö t e t
K e n i p e l e u ( i y í i t f t m u n k a i . E l b e s z é l é s e k . 2 kóti-t .
K i i r n i E d e , Sz ines k ö n y v . . . . . .
L a m a r t i n e , G r a z i e l l a . F o r d . T a l a b é r . . . .

M . , S t u a r t M á r i a . F o r d i t o t t a B e r z e v i c z y

regény. II

P o n s o n d u T e r r a i l , Az ej l o v a g j a i . R e g é n y . F r a n c z i á b ó l f o r d í t v a . 3
4-rét . S z á m o s k é p p e l . . . . .

S a n d G y ö r g y , A p o k o l g é p . R e g é n y . F o r d i t o t t a A r a n y k a
S a i n t i u e , la I ' iccicla. 4 - r é t . k é p e k k e l . . . .
S h a k e s p e a r e , L e a r k i rá ly . F o r d i t o t t a V ö r ö s m a r t y .
P . S z a t h m á r y K á r o l y , B e t h l e n M i k l ó s . . . .

— Sirá ly, b k ö t e t . . . . . . .
*— B u j d o s ó k . 2 k ö t e t . . . . . . .

— Az á b r á n d o z ó k . T ö r t é n e t i r e g é n y . 2 k ö t e t
T i g r i s v a d á s z a t I n d i á b a n . K é p e k k e l . . . .
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A REGÉLŐ
czimü

mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk,
ugymint:

tHC P ' ^ T C ; z " a s t ^ kezdve deczember végeig (tiz hónap) 5 ft.
S '**• {Julius 1-jétöl kezdve deczember végeig (hat hónap) 3 ft.

s e folyamokat megrendelő t, cz. előfizetők mult őszi mümellékle-
tünket szintén megkapják.

WF Előfizetési feltételek 1866-ik évre.
Januártól kezdve deczember végeig
Júliustól kezdve deczember végeig

(Műmelléklettel együtt.)
A „Regélő" kiadóhivatala

Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz. a.

6 ft.
3ft.

20
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1

20
70

60
Az összes bolti ár :

A leszállított ár csak 20 forint.
68 65

SÁRKÁNY J. S.
diszmü és norimbergi áruk tóra

váczi- és Deák Ferencz-utcza szegletén
ajánlja 1900 (1—S>

karácsonyi és ujévi ajándékul
legujabb belföldi franczia és angol czikkeit a legnagyobb válasz-
tékban és rendkivül olcsó árakon.

Bronz-, bőr- és fadiszmüvek, és öntött vasnemük r

legujabb ékszerek, bál i legyezők L ft. 50 krtól 50 forintig.
Fényképalbumok 50 krtól 30 ftig, 25, 50, 100 és 200 képre.

Megrendelések a vidékre pontosan eszközöltetnek.
Karácsonyi és ujévi ajándokul

MOLNÁR JÁNOS
dísz- és norimbergi áru-

kereskedése
P e s t e n , váczi-utezában a „nagy

Kristóf" átellenében,
aiAnlja

dús választéku legujabb dísz- és
áruit legjutányosb
árakon. 1899 (1 - 3)

norimbergi

Titkos 1886 (2-12)

betegségeket
még makacs cs üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán tftbb ezer betenen legjobbnak
bizonyult mod szerint, sok.-zor a nél"
kfll hoif.v a beteg hivatá*aban vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. HHfer Vilmos
Prst, király-utcza 27. sz. Medetr-
házban, I-ső emelt-t, délelött 7- 9 ig,

délután 1—4 óráig.
JJ^T" Díjazott levelekre azonnal

valawzoltatik, H kivanatra a gyogy-
ttzerek itt tnegkOldetnek.

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágák A vet.
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

*ron. 1867 (2—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. ez. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennem*
régiseitek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökbol a legolcsóbb áron, ugy.
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbórök, tojások.
s szemüvegek is találhatók.

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ide-|
értve Magyarországot i«*» már is 85OO.

Több kitüntetéseknek tulajdonosa. 8>P~ Szállit minden irányban
A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:
Bécs, Karníiierstrasse Ni*. 27, im Eck-Gewölhe.

f W Tessék mindent elolvasni! "*®
A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

..KÁROLY főherczeghez*' czimzett
FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bács, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithat an s a szakértők elött a bámulásig olcsó árakori bevásárlására.

Levélbcli me^Keresésre, a pénzösszeg beküldés.-, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendel? tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellűit. 3 legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:
(a nyakbőség megkivántatik) 11/»,
2, 3, 4, 5 ftig a legfinomabbak.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"
ajánl Tőrök József gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. ss. a. — Egy hüvely ár*
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffesik ; Eperjes: Ma-
kovitzky; Kszék: Deszáthy; Temesvár
P»:cher; Nyíregyháza: Matheides; Mis-
kolcz: Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 189J (1—20>

[Kumburgi vászon férfi-ingek:
ItmrilHirffi vászon női-fairek: simák lV»—2 ft., hímzettek, ráncz-1

mellel 3 ft., 2 ft. 50 kr., finomabbak s j
himzettek 8 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hirazéssel s valódi Ofipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

koreettek finom perkálból l1/,, 2, 2%, 3, 3'/» ftig; batiz-perkáib~ói7gazdag I
hímzéssel 4 — 5 ftig.

iFérfl ttatyak 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, németi
s franczia szabásuak).

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

I Nyak-gallérok urak siámára, tuczatja 2, 2%, 8%, 4 f.ig a legfinomabbak.
tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak • legjobb minőségűek 4, 5, 6.

8 ftig (fehér és színesek).

12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszeriiek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér ezérna batiz-ísebkendők 3ft.50kr., 5,7,9 ftig a legfinomabbak.

12 db. tortllkozo- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr.—9 ftig a legfinomabb damas*.
[30 róf kézi fonal vászon fehéritett vagy fehéritetlen kettőg ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 fi. 50 kr., l l , 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40-42 róf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50 —54 rőf legjobbféle rtimbtirtci vagy hollandi

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.
széles)

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 35
40, 50, 60 krig.

Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép ) An dieLeinen- und Waschefabrik Wien, Karntner-
czimzendók: \ strasse Nr. 27, im Eck«ewölbe der Ilinunelpfort-

17B9 (6-12) gasse, „zum ERZIIEKZOG KARL."

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-
fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, kózösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujskóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni leghiztosb óv-

szeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: l uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 4Okr. több.

Megrendrlhetó szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P-
Pesten, József-utcza 66-ik számu

1882(2-3) saját házában.

Igen czélszerü

Borászali naptár
jelent meg Gyürky Antaltól 1867-re.
Kapható P o l d i n i E d e nyomdájá-
ban Pesten és a könyvkereskedések-
ben 36 krért. 1896(1-2)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Itfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik si.

Kiadó-tulajdonog Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten JS66 (egyetem-uteza 4-ik síim alatt).

Tizenharmadik évfolyam.50-ik szám.

Pest, deczember 16-án 1866

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egysíeri igtatásnál 10 krba
haromsaori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg ea Altonában: Haasenstein és Vogler. — M. Frnnkfurtban
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Asbóth Sándor, észak-amerikai tábornok.
Országgyűlésünk mindenik fölirata is-

mételve fölszólalt, a fejedelem szivéhez
intézve kéréseit, külföldön száműzetésben
élő honfitársaink érdekében, hogy az öket
hazájoktól távol tartó kényszerüség meg-
szüntével haza jöhessenek, munkásságukat
s tehetségeiket a szeretett hazának szentelni,
vagy legalább az ismert drága földön találni
sirjokat. Minél törhetlenebbül reméljük,
hogy ez ismételt kérelmek végre meghall-
gattatást nyerendenek, annál melegebb rész-
véttel tekintünk ama férfiak felé, kik a
magyar névnek messzi földön, tengereken
túl is becsületet és dicsőséget
szereztek, kik a legkülönbözőbb
pályákon megmutatták, hogy a
magyarban mindenre van képes-
ség s hogy e számra nem nagy,
de őserejü nemzet minden szak-
ban képes oly férfiakat mutatni
fel, kik idegen voltuk nehézségei
daczára is versenyezhetnek a
külföld jeleseivel.

Azok közt, kik a magyar
név jó hírnevét legmesszebb
földre vitték el, örömmel emlé-
kezünk meg Asbóth Sándorról,
ki Észak-Amerikában, a szabad-
ság és tevékenység hazájában,
tábornoki, és az argentin ai köz-
társaságnál teljhatalmu minisz-
teri rangra emelkedett.

Tevékeny részt vevén a for-
radalomban, annak végével me-
nekülni lőn kénytelen. Három
világrészben ette a számkivetés
könyékkel sózott sanyaru ke-
nyerét, s ezer küzdelem s nél-
külözés árán szerezte meg azon
elismerést és kitüntetéseket,
melyekben most már a föld
másik oldalán részesül. S ha
most, ötvennégy éves korában
visszatekint 17 év előtt elha-
gyott hazájára, önérzettel te-
kinthet ama küzdelmekre, me-
lyeknek első forrása lángoló honszerelme
vala s melyeknek gyümölcseit még valaha
hazájának szentelhetni: egyetlen megma-
radt vágya életének.

Asbóth Sándor, kinek arczképét ezennel
olvasóinknak bemutatjuk, 1812-ben szüle-
tett, a Balaton kies vidékén. Midőn fölser-

dült s pályát választhatott magának, testvér-
bátyját, Lajost akarta követni, ki már ekkor
katona volt, de édesanyja kivánatára lemon-
dott e szándékáról. Tevékeny szelleme azon-
ban szintoly gyakorlati pályára, a mérnökire
ösztönözte öt s annak előtanulmányaira a
selmeczi, akkor nagy virágzásban levő
bányász-akadémiára ment, honnan két év
mulva, már az országos főépitészeti hivatal-
nál nyervén alkalmazást, Budára költözött.
Szeretetre méltó egyénisége, müveltsége s

l á i é é ál

hadügyminisztériumnak, Asbóth előbb Nagy-
Becskerekre tette át lakását s hivatalát, de
a békés megmaradhatás az egyre nagyobb
lángot vető hadi mozgalmak miatt ott is
lehetlenné válván, hivatalát egészen felosz-
latta s rokonérzelmü társaival együtt a
magyar miniszterium rendelkezése alá ad-
ván magát, előbb a bánsági harczokban vett
részt; majd őrnagygyá neveztetvén ki a had-
mérnöki karhoz, a forradalmi hadjárat vé-
geig szolgálatban maradt s nagy tevékeny-
séget fejtett ki. Az áprilisi hadjáratbanszorgalma számos ismeretséget és pártoló-

kat szerzett neki s fokról fokra emelkedvén, | Klapka oldalánál működött; s midőn a had-
ügyminiszterség ideiglenesen
erre ruháztatott át, őt Debre-
czenbe követte, hol a kormányzó
által ezredesi ranggal a had-
ügyek előadójává s a kormányzó
hadsegédévé neveztetett ki.

A világosi katasztrófa után,
Kiutahiában találjuk öt, a me-
nekültek ügyei vezérletével fog-
lalkozva. S midőn a belebbezés-
től megszabadulva, jövője iránt
határozni kellé, ő azok közé tar-
tozott, kik az észak-amerikai
Egyesült államokba költözésre
határozták el magukat. Majdnem
hetven napi tengeri utazása —
jó előjátéka volt a hányatott? és
küzdelmes élet drámájának.

„Munkát keresni" — ez volt
a partra szálló jelszava. Eleinte
rajzolási ügyessége tengette éle-
tét. Azután egy bányabirtokos
yankee őt bányái megvizsgálá-
sával bizta meg. Tanulmányai
közben foglalkozott valaha bá-
nyászattal is, de az régen volt.
Most nyolcz napot és éjet szen-
telt e tanulmányok f öleleveni-
tésére s ujakkal kiegészitésére.
Akkor hozzá kezdett föladatá-
hoz s azt megbízója legnagyobb
megelégedésére végre is haj-
totta. Maid a müipari vegytanra

A S B Ó T H S Á N D O R .

már 1844-ben igazgató mérnök volt a Bán- i adta magát. Föltalálta az aczélöntés titkát
ságban. s azzal üzletet kezdett. Jól is ment az egy

Sorsát azonban senki el nem kerülheti, ideig, de társa egy szép reggel megszökött
1848-ban a hadi mozgalmak kiütvén, ő sem! a pénztárral s öt üres kézzel hagyta. Atalá-

e z ^ ^ ^maradhatott meg békés működési terén. A ban nem volt hajlama az üzleti ^ _
temesvári várparancsnokság s haditanács mely, kivált Amerikában, sok fogással já̂ rT
felmondván az engedelmességet a magyar | A tudomány, s még inkább a tevékéig
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ség embere volt. Épen egy uj találmá
nyon, az aszfalt járdák czélszerü helyettesi
tésén dolgozott, midőn a déli lázadás ki
tört. Egyszerr-i letette a könyveket és a
görebeket, az olvasztó-tégelyt és a mérleget,
s mint dandárparancsnok lépett a hadse
regbe, mely akkor kezdett még alakulni
Maga is addigi keresményéből állitotta ki s
szervezte dandárját.

Elemében voit ismét; s nagy pálya nyilt
neki, nagyobb mint valaha, a négy évig
tartó, óriási mérvekben s borzasztó elke-
seredéssel folyó háboruban. Az elsők közt
állta meg helyét, kivívta a kormány, nemzet
és hadsereg elismerését, jelentékeny részt
vett Mobile bevételében, s a háboru vége
felé mint Nyugoti-Florida parancsnoka sze-
repelt.

Vitézségét s kitüntetéseit azonban sebek-
kel fizette. Különösen három izben kapott
sulyos sebeket, melyeket övéi már halálo-
saknak tartottak. Sőt egyik golyót, mely
fogait összetördelve s állkapcsát elzuzva,
homlok-csontjába nyomult, miután az orvo
sok kivenni nem birták, ma is benne viseli,
mint egy uj vashornloku Detre, ki a monda
szerint a homlokába hatolt vasnyilvesszöt
bele törte s ugy harczolt tovább.

A háboru bevégeztével a hadsereg leg-
nagyobb része, söt törzstisztek és táborno-
kok is sokan, —egyszerüen elbocsáttatott a
szolgálatból; csak azon kevesek tartattak
meg, kik magokat leginkább kitüntették s
az állam hálájára teljes mértékben érde-
messé tették. Ezek közé tartozott Asbóth Sán-
dor is, ekkor már General-Major (az ameri-
kai hadsereg legmagasb tiszti rangja); és az
elnök által a buenos-ayresi követi állomásra
jelöltetvén ki, a kongressus által egyhangu-
lag az északamerikai államok követéül és
teljhatalmu miniszteréül neveztetett ki az
argentínai köztársaságnál, e tizennégy ál-
lamból álló nagy szövetségnél, Dél-Ameri-
kában.

Im, ezek azon férfiu életrajzának legfőbb
vonásai, ki kalandos és küzdelmesélete min-
den szakában, s diadalai és dicsősége tető-
pontján sein tudja egészen szerencsésnek
érezni magát, mert tehetségeit csak hazájá-
nak óhajtaná szentelni. Vajha minél előbb
teljesülhetne e legfőbb vágya!

Falu és város.
Im elhagyóm az álmok ősi fészkét,
A puszta tájt, a nyilt természetet!
Itt álmodern én hosszan . . . mig felérzék,
— Oh mért ez álom hosszabb nem l h e t ? ! —
Itten tanultam én szeretni, itten,
Hová emlékem vissza-visszatér:
Hol enyhe béke s csend fog át szeliden
S bűvös szerelmi dalt súg fű, fa, ér.

S most itt vagyok e rendezett világban,
Magas, szűk utczák zírt helyű terén,
Hol lárma, nyüzsgés, ör.'k tombolás van,
Hol minden fénylik, cak nem fiz erény . . .
15 tarka élet itt ugy szórakoztat,
Hol minden ember vesz, lop, ad, cserél,
Hol zúg az ár, — szilaj habok ragadnak
S szivünk szeretni többé rá sem ér.

Mily 8?.ép vala a hajnal ébredésén
Szunyadva lesni az első sugárt!
Madár csicaergett, — szólt a kis harang s én
Rajongtam s eltním messze, messze járt . . .
S hogy van boldogság, ah! már néha hittem,
Mig elfeledtem, hogy van hir, babér . . .
Hol en) he béke a csend fog át szeliden
S büvöa szerelmi dalt súg fü, fa, ér.

Mi másként van most! Hogyha jő a reggrl,
Dübörgő zajtól rendű* meg lakom,
Lágy ss'unyadás közt lelkem nem mereng el
S egy szebb világról nem álmodhatom . . .
Fölkelt a sok zaj s a való tudatnak
Érzése meddő harczokról beszél — —
Hol zúg az ar, — szilaj habok ragadnak
S sznünk szeretni többé rá eem ér.

S az emberek, ha gyarlók is valának,
De feslett gazság be.inük nem lakott:
Nem örvendenek társaik bajának
S serény dologban tölték a napot . . .
Ugy éltek itt, szép csendesen, meghitten
Szeretve azt, mi szépet, jót igér:
Hol enyhe béke s csend fog át szeliden
S bűvös szerelmi dalt súg fű, fa, ér.

Körültem most oh, nincs tán, nincs is ember,
Ki nem közelgne önzéssel felém:
Lelkem bizalmat adni s várni nem mer,
Beszédben sok dús s tettben mind szegény . .
Szivért szivet, hiába! itt nem adnak
S jaj! hogyha lelked másnál többet ér . . .
Hol zúg az ár, — szilaj habok ragadnak
S szivünk szeretni többé rá sem ér.

E város oly rút, oly rideg s kietlen!
Csak élni tudsz itt, boldog lenni nem:
örök cselekvés s eszmeharcz fejedben,
De gyilkos ür lenn, szived mélyiben . . .
Oh ég, csak azt add, hogy ne haljak itten,
De ott, hol ajkam tiszta léger ér!
Hol enyhe béke s csend fog át szeliden
S bűvös szerelmi dalt súg fű, fa, ér.

Benedek Aladár.

A kakasdi dalárda.
Tréfás be-izély.

BARTALÜS ISTVÁNTÓL.
(Folytatás.)

Kakasd városában is uralkodvái az irigység,
hiuság s nagyravágyás szellemei, az elnöki szék
miatt csaknem felbomlott az eddig tanusitott
egyetértés. Azonban a helység Nestora, ki az elsö
gyülés alkalmával bölcs belá'ásával elhárította a
Kuh Báni ésSuliguli urak közt kitört villámokat,
melyek aztán Kakas Boldizsár és Sulyok Máté
bátyám fejére estek, elég korán észrevette most
is a közelgő fergeteget, s kettős inditvány-
nyal lépett fel: vagy maradjon üresen az elnöki
szék, vagy határozzák meg örök időkre, hogy a
kakasdi dalárdának csak az lehet elnöke, kinek
Kakasd városában nincsenek se roko.iai, se jó-
szága. Mindenki felfogta e bölcs politikát, s azon-
nal egyhangulag a szomszéd helységben lakó T.

rófra szavaztak, mely megtiszteltetésnek a nemes
gróf annyival inkább örvendett, mert férfi-ivadéka
is öröködési joggal lőn felruházva.

E fő kérdés után a többin nehézség nélkül
átestek: alelnök lett Suliguli "rvostudor; pénz
tárnok az erős szavu Tiir.''jos Z>Uán; titkár —
smert jó tolláért — Kuh Béni ur; karmester

Kusz Mátyás ur.
Fájdalom! n. választmányi tagok nevét nem

közölhetem.
Tiszteletbeli tagokul ajánlotta Kuh Béni ur

mindama nagy nevezetességeket, kiknek nevével
Zengő Bokor hasábjain találkozott, e e nagy fér-

fiak el is lőnek fogadva, a gyülés utasítván Kuh
Béni urat: a Zengő Bokortól megtudakolni az il-
letők lakását, az okmány kézbesíthetne végett.
Ennek folytán kiderült, hogy Beethoven, Chopin,
Schumann már nem élnek, a többiek pedig csak
külföldi tagok lehetnek.

Következett erre a dalárda pecsétje s jeligéje
eletti vita. Az elsőre vonatkozólag valaki indit-

ványozta, hogy válaszszanak egy éneklő madarat,
miben mind megegyeztek, de szétmentek abban,
hogy a madár miféle madár legyen? Végre köz-
tetszést nyert volna a kakas, nemcsak azért, mert
éneklő madár, hanem mivel jelképe a hajnalnak

haladásnak; de abban nem tudtak megállapodni,
vajjon a kaSsas behunyt szemü s nyitott száju,
vagy nyitott szemü s botett száju legyen-e? A vi-
ának Kusz Mátyás ur vetett végett, elésorolván

a trombitának sok szép tulajdonságát, 8 e hang-
szert ajánlván a dalárda pecsétjének. Ez ajánlat
már igy is nagy tetszést nyert, de különösen Su-
liguli s Kuh Báni urnak módositásával átiláno
san elfogadtatott. Amaz a trombita tölcsére köré
kivánta Íratni e két szot: ,.Serkenj Kakasd"; ez
pedig óhajtotta, hogy egy Orpheus alak fujja, s a
háttérben a kakasdi házak utánna menjenek. Sok
tréfára adott ez később alkalmat, s Kakas B>Idi-
zsár mindenki boszuságára a trombitáló alakban
nem Orpheust, hanem Kusz Mátyás urat vélte
látni.

Felállott ezek után Kuh Báni ur s egy köl-
teményt szavalt el, előreboceátván, hogy nagyon
meg lenne tisztelve, ha e müvét a tekintetes da-
lárda méltóztatna jeligéül elfogadni. Csak két

sorára emlékszem, melyek minden versszak végén
ismétlődnek:

„Bubánatot félre rakasd,
Da'ban fakadj ki, oh! Kakasdi '

Mily nagy köztetszést aratott e költemény
onnan is kitetszik, hogy Kuh Báni urnak három-
szor kellett felolvasni. Ekkor Taréjos ur — ki ne-
héz hallása miatt csak egyes szavakat érthetett
— adakozás utján tiz aranyat gyüjtött, mely ösz-
szeg pályadíjul tüzetett ki egy, e költeményre
dolgozott legjobban sikerült férfi négyesre.

Nem volt aztán Kakasd városának oly beron-
ditott zuga, oly szeglete, titkos és nyilvános helye,
hol a falra ne lett volna irva: „Bubánatot félre
rakasd, Dalban fakadj ki, oh Kakasd!" minek
folytán uton-utfélen a járó kelők fogaik közt mo-
rogva, vagy — mint többen akartak volt a ka-
kasból pecsétet csinálni — betett szájjal, az oro-
kon eregetve a hangot, dallamokat rögtönöztek a
költemény egyes szép kifejezéseire. S ezt előre-
bocsátva, azt is előlegezhetem, hogy a jutalmat
Egymegimegymagi Tóbiás ur négyese nyerte el,
s egyszersmind, sok hirneves müvész boszuságára,
szerzőt tiszteletbeli taggá is választották. A Bu-
da Pesten székelő birok, kik egy lábig jövő ze-
nészeinek képzelik magukat, azzal indokolták
ítéletüket, hogy szerző t. i. Egymegimegymagi
Tóbiás ur leghelyesebben fogta fel Kuh Béni ur
költeményét, minden szónak megadván a maga
jellemét, pl. e szó: „mély'- a bassus jellemzi,
mélyen alászálva; e szót „magas" az első tenor
magasan fiimászva; erre „dalban fakadj ki" a,
négy szólam a legvégső határokig négyfelé szalad;
erre pedig ,,oh Kakasd" először az első, aztán a má-
sodik tenor utánozza a kakas-kukorékolást, amaz
énekelvén: cisz—e — a —ász—g; ez pedig egy
félhanggal alább felelvén: c—esz—ász—g—gesz.
A kakasdi dalárdát el is ragadta miad a birálat,
mind a dal, kivéve nehány első s második bassust,
kik irigykedtek a tenorokra, hogy a kukorékolás-
ban nem versenyezhetnek ; de végre ezek is kien-
gesztelődtek Egymegimegymagi ur tapintatos le-
velére, melyben szerző világosan megmagyarázta,
hogy bassus hangon nem lehet kukorékolni, mert
maga a kakas sem bassus madár ; másfelől igérte,
hogy nemsokára a ba3susokról is gondoskodik, s
gy négyesben a nádi bikákat fogja alhangon

szerepeltetni.
Vissza keilene most térnünk a gyűlésbe; de

Kuh B5ni ur költeménye levén a legutolsó pont,
egfeljebb az a jelenetet láthatnók: miként alakult

át a gyüléetere.n étteremmé, s a már minden te-
kintetben szervezett dalárda miként vendégeske-
dik a „háromszinü kandúr" teljes megelégedésére;
Kusz Mátyás ur pedig minő szeretettel kocezantja

szerbusz brúdereket.
A szegény főtrombitásmesternek távolról

sem jutott eszébe, hogy a közeljövőben zongora-
leszkék hiányában s bőségében egyaránt üidözött
lelke minő ujabb megpróbáltatásoknak lesz ki-
téve, melyek folytán meg fogja vallani, hogy egy
pár makranczos kisasszony zongoraleczkéje mel-
ett a kakasdi dalárda tanítása j'okoli kin.

Mindjárt az első órán perlekedése volt némely
aggal. Az egyik hiúsága nem engedte, hogy

második tenor legyen; a másik első tenornak
született, de okvetlen bassus akart lenni, stb. —
S mindezek koronája Taréjos Zoltán ur, kinek
hangjától Kusz Mátyás ur elszörnyüködött, de
mit volt tennie, midőn kiolthatlan müvészi szen-
edélyét ismerte, s másfelől épen Taréjos ur vál-

lalkozott — mint Kakasd leggazdagabb polgára
— a karmester dijazására.

A tanitásról illő fogalmat adok. azt mondván,
íogy szegény főtrombitáenak mindegy volt, akár
akokat, akár a kakasdi dalárdát tanitotta volna;

mert ezeknek is csak annyi fogalmuk volt a kó-
tabetürői, mint amizoknak a színekről. Ezért
Kusz Mátyás ur addig hegedülte vagy ordította
fejenként mindenki fülébe az illető dallamot, mig
a nagyjából valami ott maradt. S minő fáradság
volt ez szemben Taréjos urral, ki ha tenor sza-
vának szabad folyást engedett, maga is alig hal-
lotta, hogy mit énekel, s csak az egy trombita
volt képes a hangok setét országában távedező
vak oroszlánnak kalauzul szolgálni. íly nyomor-
ról csak annak lehet fogalma, ki a kakasdi dalár
dát tanitotta, mint Kusz Mátyás ur, kinek kiöm-
lött az epéje, mint Kusz Mátyás urnak, a a ki
végre csak a.,háromszinü kandúrnál" talált vigasz-
talást, mint Kusz Mátyás ur.

Jöttek végre az előadás perczei; mert a jó
hireért remegő főtrombitás r.em volt képes a kö-
zönség kíváncsisága által sarkantyuzott dalárda-
sok lelkesedését tovább is féken tartani, s mind-

annyian kezeskedtek a jó sikerről. Az előadás hi-
rére egész Kakasd apraja és nagyja összegyűlt.
Mennyire megrémült ennek látásira Kusz Má-
tyás ur, megítélhetni abból, hogy midőn máskor
trombitája erejét a szomszéd falusiak is érezhet-
ték, most alig tudott egy kis gyerek-sipba be-
fújni, hogy — mint szokták — ennek segélyével
a különböző szólamok szájába hangot adj >n. De
lett .'egyen bármilyen az előadás, a kakasdiak
tetszését semmi sem ingathatta meg, elannyira,
hogy végre maguk is lelkesedve dalra fakadtas, s
megtörtént, hogy mikor a dalárdások már a zár-
ütenyhez jutottak, a tyuk-utezában még csak a
közepét énekelték.

Innen kezdve alig volt éj, hogy az illeték
Kakasd városát, vagy egyik vagy másik utczájá-
ban ne gyönyörködtették volna, sorba vevén a
szépek ablakait; nem volt hét, hogy valami ürügy
alatt a „háromszinü kandúrnál" tánczestélylyel
összekötött előadást ne tartottak volna, melyek
közt nagy ünnepélylyel folyt le a zászlószentelés,
s a dalárda egyhavi fennállásánakmegülése. Eze-
ken kivül kirándulásokat tettek a zöldbe, mely
alkalomra Kuh Béni ur egy következő kezdetü
költemény nyel adott alkalmat Kusz Mátyás ur-
nak, hogy múzsája a nagy termé-zetet megé-
nekelje:

Gyepre heveredve,
Dalban keveredve, sat.

Ezek folyása alatt Kakas Boldizsár bátyám
naponként ingerlékenyebb lett, s végre komolyan
elhatározta, hogy eladja kakasdi szép birtokát, s
örökre elköltözik a helységből, hol minden éjjel
feléneklik, s ezen kivül kénytelen hallgatni a da-
lárdások által feluszitott kuvaszok világ végét
hirdető, idegborzogató vonitását is.

De hogy az öreg urnak ennyire kijutott a
jóból, sőt hogy végre macskazené vei is megtisz-
telték: mindezt tapintatlan magaviseletének kö-
szönhette.

Mert uton-utfélen tartózkodás nélkül bírál-
hatta a daláregy letet; 8 az illetők annyira ismerték
Boldizsár urat, hogy a dicséretétől is irtóztak.
Ha vette észre, hogy valaki elrekedt hangon be-
szél, rendszerint ezt szokta mondani:,,Ej! öcsém!
be korhely hangod van! zebugatta, tán beállottal
dalárdásnak?" Köztudomásra jutott az is, hogy a
közkedve sségü Kusz Mátyás urat dalárda pecsét-
jének nevezte, sőt — a miben mindeki megbot-
ránkozott — hogy csatakos, bozontos, bojtor-
jános juhászebeit tenoré primo, tenoré secundo,
basso primo, s basso secundo néven szólitja. To-
vábbá hajlandók voltak hinni, hogy szintén Ka-
kas Boldizsár bátyám ingerelte fel annyira a
kakasdi nőket, kik egy idő óta elégületlenek, per-
lekednek, szidják a dalárdát, s azzal vádolják
férjeiket, hogy — a mi nem igaz — mindig csak
isznak s énekelnek. S végre mindezeknél sulyo-
sabb vád üldözöttje lőn egy pesti lapban meg-
jelent névtelen tudósitás miatt, melyben az öreg
ur tollára gyanakodtak. E tudósitás részletes
leirásátadta a „háromszinü kandúrnál" lefolyt ese-
ményeknek; élesen kigunyolta a kakasdi dalárdát,
mely kótából énekel ugyan, de a kó át nem is-
meri, nem is akarja tanulni, sőt ha akarná sincs
módja benne, mert bizonyos extrombitást fogadott
fel tanítóul, ki az abez tanitást fölöslegesnek tartja,
a a tagokat természetes hallásuk után ordittatja,
melyből nem léleknemesitő, hanem kétségbeejtő
pokoli harmónia lesz. „Adtál,uram! Kakasd váro-
sára szárazságot, tüzet, vizet, Ínséget, s végre
elküldötted a dalárdás vandalokat, kik a müvé-
szet népszerütlenitéíére fogtak kezet." Ezek a
tudósitás végszavai. Nemcsak a dalárda, hanem
egész város nagy haragra gyuladt e miatt, s egy-
hangulag Kuh Béni urra bizták a czáfolat irását.
A. czáfolat két hét alatt elkészült, s egy szót
sem szólott ugyan a dologról, mindamellett
oly terjedelmes volt, hogy a pesti szerkesz-
tők nemcsak ki nem adták, hanem olvasatlan
hagyva, borzadálylyal félretették. Erre az ille-
tők még inkább felboszankodva, nem tudtak
egyebet tenni, mint azt, hogy a gyanusitott, nép-
szerüségét vesztett Boldizsár urnak macskazené-
vel feleltek.

íly élére voltak állítva a dolgok Kakasdon,
midőn Boldúsár bátyám hátat forditott a város
nak s látogatóba ment J. grófhoz, ki még gyer-
mekkori jó barátja volt, részint hogy a gróf
kedves családi körében egy jó napja, 8 nyugodt
jje legyen, részint hogy a grófnak eladja ka-
kasdi birtokát s a dalárdásoktól meneküljön.

J. gróf kastélya s terjedelmes kertje Ka-
kasdtól 'két óra járásra eső pusztán van, 8 ezért
az öreg urnak könnyü volt még reggelire oda

érni. Egész nap vigan telt az idő. Boldi?s>ár bá-
tyám minden tehetségét összeszedte, hogy a grófné
szellemdus társalgónak találja; annyira figyelme-
zett 8 oly nagy erőszakot tett rosz szokásain,
hogy a .,zebugatta" csak egyszer, s akkor is csak
félig szaladt ki a száján, de hogy is ne, midőn
épen kakasdi nyomorairól beszélt, 8 a dalárda
mellett már annyira megszokta a zebugattát is
kicsuszantani. Szóval Boldizsár bátyámnak magas
kedve volt; boszantotta a grófot örökös dalárda
elnökségével; ingerkedett a gyermekekkel, s még
inkább a szobaleányokkal, ha tanu nélkül mehetett
el mellettük; de ezt meg is tehette a nélkül, hogy
félne valakinek szemrehányásaitól, mert miként
grófi barátja örökös dalárda-elnökdégre, lugy
Boldizsár ur örökös nőtlenségre volt kárhoztatva.

Ezek alatt Kakasdon sem ültek összedugott
kézzel.

Suliguli, Kuh Béni, Taréjos s Kusz Mátyás
urak egész nap titokteljesen nyargaltak keresz-
tül-kasul a városban, s a dalárda minden müködő
tagjának meghagyták, hogy alkonyatkor a„aárom-
szmü kandúrnál" összegyűljenek.

Ez megtörténvén, Suliguli ur az ujságvágyók
ostromló kérdéseire csak azt felelte, hogy a vá-
rosból különböző utakon észrevétlen azonnal tá-
vozzanak, s a bolha-ugráson megint sietve öesze-
jőjenek, hol aztán a többiről érteaülnek.

Ha az olvasó Kakasd térképére pillant, látni
fogja, hogy a bolha-ugrás egy kis dumb a város-
tól nem messze.

Az elöljáróságnak ily, eddig nem tapasztalt
titokzatossága annyira aiettettí a dalárdásokat,
hogy utközben nem volt idejük valaki előtt föl-
lebbenteni a titok fátyolát, különben valószinüleg
egész Kakasd kiváncsian vette volna körül a bol-
ha-ugrást. Ezért a kivonulás a legnagyobb titok-
ban történt, s mire egészen setét lett, a nevezett
helyen megint együtt voltak, magukban meggyő-
ződve, hogy a titkos értekezlet tárgya egy Bol-
dizsár urnak adandó második macskazene lesz.

„Urak! mind együtt vagyunk ? ! í tudakolta
Kuh Béni ur halk hangon.

„Mind."
„Hogy annál szabadabban értekezhessünk,

menjünk a várostól még távolabb."
Erre az igazgatóság megindult, s a dalárda

alig fékezhető kiváncsisággal kö>/ette.
Végre mintegy negyedóra mulva Suliguli

ur jelt adva a megállásra, következő beszédet
tartott:

„Uraim! nem vagyok barátja az öndicséret-
rek, de szolgáljon mentségemül, hogy azt, a mit
mondó vagyok, nem én mondom, hanem a világ
mondja, t. i. a kakasdi dalárda egyike a világ
legszebb dalárdáinak. — Uraim! adjuk meg min-
denkinek a magáét, s ehhez képest megvallom, aka-
rom mondani, bevallom, hogy dalárdánk felvirág-
zása nem egyesek, hanem mindnyájunk közös ér-
deme

E szavakra egy kereskédősegéd alkalomsze-
rünek vélte éljent kiáltani, mit az egész dalárda
viszhangzott.

„Uraim! — folytatta aztán Suliguli ur —
elfeledtem figyelmeztetni önöket, hogy — ámbár
megható eré*:zvétflyilatkozat, s köszönettel tar-
tozom érette — most nem a maga helyén van
zajt csinálni, mert mindent a legnagyobb titok-
ban kell végrehajtanunk. Már több hete, uraim !
mióta Taréjos Zoltán, Kuh Béni, s Kusz Mátyás
barátimmal tanácskozunk a felett, mikor és miként
kellene tisztelkednünk J. gróf főelnök ő méltósá-
gánál? Uraim! egyhangulag abban állapodtunk
meg, hogy e tisztelkedésnek ma éjjel, még pedig
a legnagyobb titokban kell megtörténni, hogy ő
méltóiágának anaál kellemesebb meglepetése le-
gyen. Ezért uraim! mielőtt óvatosan a kastély
felé indulnánk, figyelmeztetem önöket, hogy mi-
nél nagyobb a kakaadi dalárda hire, a világ tőle
annál löbbet vár; s >i világ minél többet vár, a
kakasdi dalárdának annál inkább kell igyekezni,
hogy az eddig nyert babérokra ujakat halmoz-
hasson."

Ekkor az igazgatóság előre indult árkon,
bokron, szamártöviaen, a minden más jó dolgon
átgázolva; a dalárda hasonló küzdelmek közt
utánna, menetközben Kusz Mátyás ur minden
kinek fejenként utasitást adván, hogy az első
ének lesz : „Bubánatot félre rakasd", a második:
,. Gyepre heveredve", a harmadik: „Bubánatot
félre rakasd," a negyedik : „Gyepre heveredve"
Stb. Stb. (Vége követk.)

Az Ompoly völgye.
(Erdélyben )

Zalatnán, az erdélyi nyugati havasok kebe-
lében fekvő, kis, kellemes és vidáméletü, de a
közel mult vihar nyomait fölmutató bányaváros
közepén két kis patak egyesül. Az "gyesült két pa-
tak neve: Ompoly.

Mint e havasok patakjainak legnagyobb ré-
sze, ez is kifelé törekszik e hegységek kőzül, nagy
kínlódások után szabad térre er s ott aztán elvész
egy más nagyobbá, hogy azzal együtt idehagyvsi
Erdélyt, mintegy jelezzék e kis hazának, már
a természettől kiszabott hivatását.

E kis patak érdekei egyrészt azért, mert
egyikét képzi Erdély legszebb, legelragadób'j
völgyeinek, de érdekes másrészt történeti neve-
zetessége miatt is.

Az Ompolyról — akkor Apullvs-ról, a latin
korszak egy kitünő irója is emlékezik, Az ifju
olvassa e nevet Horatius verseiben, a nélkül, hogy
e közel érdeklésre figyelmessé tétetnék. Hajdaná-
ban, midőn Erdély felett Róma sasai repdestek,
ugy látszik, fon osabb szerepe volt, mint ma.
Torkolata körül egy római gyarmat terült el öt
mérföldnyi kerületben:a rómaiApullum, melynek
óriás romjaira, a római világ számtalan hagyo-
mányaira ma is talál a földmivelő szántóvasa.
ISmlékoszlopok s feliratok, fogadalmi oltárok,
egész paloták, templomok s más nagyszerü épit-
mények alapjait ássák ma is föl, — ezer számrr,
tünnek föl a régi istenszobrok. Ma már csak a
föld által kihányt emlékek hirdetik, hogy Maros-
portustól fel Sárdig egykor gazdag 8 roppant
gyarmat virult. S ez emlékekre ia nálunk oly
csekély gond fordittatott, hogy a történetbuvúr-
nak vallvetett erővel sem sikerül, a multnak egy
kerekded képét összeállítani!

Mikor a dák világ felett a római vett hatal
mat, s a kis Erdély, akkor Dacia, egy érdekes
résíe a római kultúrával elöntetett, — azon kor-
ban, midőn Róma müveltetni kezdte arany, érez
és sóhegyeinket, — midőn gyarmatokat telepitett,
munkás népet hozott be, hogy iparoskodjék e
gazdag, de műveletlen, nagyrészt vadon tereken,
midőn azt minden irányban utak, vizvezetékek
szelték át s Erdély is czivilizált alakot öltött :
az Ompoly nem ott folyt le, hol ina. Történeti
hagyományok szerint legalább 1442-ben, mely
évben Kemény Simon hazafias önfeláldozásával,
Hunyadi János a törökön dicső győzelmet vett e
tájon — az Onipoly ágya ott volt, hol ma a Lépes-
kereszt áll, mely előtt kegyelettel veszi le fóvegét
a vándor, megadván a tiszteletet az ugyanakkor
elesett főpap emlékének, Lépes György erdélyi
püspöknek.

Kövessük Zalatnáról folyásában e kis pata-
kot. Alig hogy kiosonhat az Ompoly a zalatnai
kohók kerekei közül, kisded téren kóvályog. Néha
megdagadva a vad havasi elemektől, rombol és
pusztit, szerény lakokat, füstös, szalmazsupoa
kunyhókat dönt össze, 8 sziklákat hagy maga után,
melyek egetverő hegyek ormairól azakittattak le.
Itt is, Zalatna alatt, hajdan római gyarmat léte-
zett, a közeli bányászatra való felügyelet miatt,
mely e vidéken a rómaiak által nagyban, talán a
dákok által is űzetett.

Szük e völgy, helyesebben szoros. A nagy-
szerü hegyomlások közt alig törhet át maga a kis
patak is. E szorulat után a völgy kissé tágul. A
szem nem nagy, de gyönyörü tereken kalandoz
hat, nagyszerü öszhangzatot találván a természet
nagy ea az ember törpe müvei kost.

Nem haladunk egyenes irányban. A patak,
ki tudja hány ezred év óta, mily iszonyu erővel a
küzdelemmel vájhatá magát a hegységek közé a
képezheté e szorost. Ereje nem volt akkora, mint
a Marosnak, hogy áttörje az akadályokat, melyek
elállták utját, oldalt támadta meg ellenfelét, vagy
megkerülte s győzedelmeskedett. S a mint a hegy-
kanyaiulatok engedik, ugy tör tovább a kis patak
is, rendetlenül átkovályogván a két merész hegy-
fal közti tért, néhol baleütközve az oldalokba is.
Utunk az Ompoly msntéu visz alá, irtóztató rosz,
különösen szegény Bonner t, (eoy angol utazó,ki
Erdélyt oly szópeti (!) leirta,) nagyon megrázta. Az
ut a hegy oldalba sziklák oldalába van vájva, lőpor
meg csákány segélyével. Sok helyen e sziklacso-
portozatok nagyon featői tájképet nyujtanak.

A mesterségesen vájt uton haladunk már jó
soká 8 elhagytunk nehány ronda falut, melyeknek
azonban mindegyike bir természeti szépségekkel.
Oldalunknál föl, magasra a végtelenig emelkedik
egy sziklahegy, mintha óriás köveivel minden
perczben agyouzuzással fenyegetne. Omladékain
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alig bir megállani a kecske, rajta alig élődhetik a
nem sok igénynyel biró moha, s itt-ott alig alig
teng egy-egy fenyőszál. Más oldalról is roppant
hegységektől vagyunk környezve, ugy hogy
menekülés sehova sem nyilik, — az 1848-i zalatnai
polgárságnak ezt szomoruan kellé tapasztalnia.
Némelyiket sürü fenyvesek és tölgyerdők borit-
ják, másik csak csúcsán bir lombkoronával, mely
majd világos, majd sötét-zöld, majd kékbe játszik,
némelyik egészen kopasz, öltönyét letépte az idő,
emberi gondatlanság és villám. A százados fényűk
helyett, merész, kopasz, a tájat nagyon emelő
mészkősziklák boritják, gyönyörü vadregényes
barlangokat, rejtve; a nép mindegyiket egy-egy
szép regével ékité föl. A kisebb hegy-kiugráso-
kon emelkedő sajátságos épitészetü templomok
csak emelik e képet. Néha havasi patakok általi
kihordásokon kell átvergődnünk. S ha egy hegy-
vonal kiugrásánál az úttal egyet kanyarodunk,
ismét más tájképben gyönyörködhetünk.

Egy sziklahegy alatt vagyunk, mely perezen-
kint agyonzuzással fenyeget. Neve e mészkőszik-
lának a nép ajkán Traján koporsója, s mert az
esö és nedvesség veres és sárga csíkokkal tar-
kázza be, a nép azt mondja, hogy időnként
megindul e nagy imperator vére, ki iránt ujabb
idő óta roppant tisztelettel viseltetik az erdélyi
oláh nép; ez ismétlődni fog mindaddig, mig nem-
zete, dicsősége előbbi fénypontjára jut.

Jelenleg a
nép csalhatatla-
nul hiszi, hogy
e sziklatömeg
alatt nyugszik
a világhódító
Traján. Repe-
déseiben és üre-
geiben a szél

kóborlását
nagy szelleme

susogásának
véli, s a mun-
kások által ej-
tett karczolá-
sokban titkos
irást gyanit,

melynek meg-
fejtője — nagy
szerepre van

hivatva. — Sze-
gény megbol-
dogult imperá-
tort már hány
helyen temették
el csak a kis
Erdélyben! Za-
latnán pláne a
keresztyénség

ezen üldözőjét
— egyébiránt
határt jelelő —
kereszt alatt pi-
hentetik.

A kis Om-
poly, ha megnő,
nagy,heves erő-
vel csap e szik-
lának, olykor átvágja a keskeny utat s a szirtbe
üregeket váj, melyekbe megtörve hullámai, a
vidéki babonás nép nagy félelmére sajátságos
hangokat hallatnak. Balra kis erdő terül el, vi-
dám csiripoló népességgel, — a zalatnaiak a
hajdani jobb, vígabb életben, gyakran rándultak
ki ide, vadászatokat 8 mulatságokat rendezve.
Apaffi fejedelem — az uralkodói gondokkal keve-
set törődő, de azért kelletén túl gáncsolt Apaffi —
szintén gyakran vadászott ez erdőkben; akkor
még fejszét nem ismertek ezek; rengeteg volt az
egész hegyoldal s a vidék beláthatlan, melyben
bölények is tengtek. Nehéz helyzetét elfelejteni
gyakran rándult zalatnai vadászlakába, hol a fris
hegyi levegőben, vidám társaságban csengtek a
kupák, ürültek a serlegek . . . . inogtak a lábak,
nehezek lettek a fők; — Apaffi ily állapotát kör-
nyezete mindig fel tudta használni Láttam egy
okmányt, melyben a fejedelem meghagyja peczé-
rének, hogy ez erdőségekben nagyszerü vadásza-
tot rendezzen s egy lakomát készítsen, mely ha
17 polturába kerül is, ő azt sem bánja. Boldog
idők — olcsó világ!

A hajdan rengeteg hegyoldal ma már na-
gyobbrészt kopasz. Az Ompoly s egyes havasi í
patakok öeeze-vissza szakítják. Hogy rajta mégis
némi változatosság legyen, egyes helyeken be
van nőve cserjék, vad rózsabokrokkal, meg kö-
kénynyel; az egyhangúságot tarkázzák azon zöld

lombkalaDgyák, melyeket az előregondoló gazda
már nyárban készít, hogy taitÓ9 tél eseíén legyen
miből kiteleltetnie juhait; és hogy valami idylli is
vegyüljön e vadregényesbe, a hegyoldalakon
pásztorkunyhókat vehetünk ki, egy-egy sugár
szikla aljában, — a szellő elhozza az igényfelen,
szerény pásztor fűzfafurulyájának mélabus hang-
jait, melyek fájdalmas volta szivünk mélyéig hat.

Ez azon tájkép, melyet rajzunk hiven ábrá-
zolni iparkodik.

Nem messze e vidéktől, szorosan két hegy-
vonal közt egy kis dombra érünk. Balra egyszerü
veres fakereszt áll. Szomoru jelentősége van a
közelmult 1848 ból. Itt gyilkolták le 1848. okt.
24-ke hajnalán Zalatna lakóinak szinét, virágát.
Szemben e kereszttel, a mélyben az Ompoly mel-
lett egy kert van, ott töltöttek ezázan és százan
egy kínos éjszakát — hogy a halálra ébredjenek.
Az ember képzelete gyönge fölidézni eme szo-
moru napokat, melyben véresnél véresebb drámák
játszattak le. Minő éjt tölthetett itt e nagy em-
bertömeg: nők, gyermekek, aggok együtt, minden
vagyonukat vesztve, midőn látták, hogy egyebök
nincs, mint a mi rajtok van, házuk kiprédáltatott,
lakjaik lángok martalékául adattak! A nő elsza-
kadt férjétől, gyermek szülőitől, — egyik erdők-
ben bolyongott, a más itt nyomorgott, fázott a
nedves földön, a hideg, szeles éjen át. . . . Az
oláhok körben tüzet raktak s tanakodtak, hogy

Melesden, a mészkemenczénél megállunk egy
pohár borvizes borra.

A püspökségnek van itt korcsmája, szerte
romok hevernek; 48 ban az oláhoktól szintén
elpusztittatott.

Népe arról hires, hogy a legnagyobb tolvajo-
kat adja a vidéken.

Az utas, ki more patrio itatócsebrét ezekere
kasához köti, csodának köszönheti, ha itt le nem
vágják.

Innen már folyton tágul a völgy. Jobbra
egy török süveg-alaku hegycsúcs, balra egy fal-
alaku szikla vonja magára figyelmünket. Az első
a Szent-Mihály köve, melyre a tatárdúlás után a
gyulafehérvári püspökség várat épitett, — később
a pálosok és jezsuiták klastroma lett — most az
örökös szél dönti a czellikat a borzasztó mélybe,
mint elavult, századunk szellemével meg nem férő
valamiket.

Tövében Tófalu fekszik, szintén egy ró-
mai — valószinüleg aranymosó telep helyén,
melyre bozontos történetbuvárok ráfogták, hogy
neve Tótfalud s tótokkal telepitették volt be. —
Balra a sziklát a nép óriások falának mondja s róla
azon rege él, hogy óriások akarták elzárni az Om-
poly folyását, hogy hullámai közé fulaszszákaz Om-
poly-völgy lakóit.

Egy utolsó kanyarulattal kibontakoztunk a
elég tágas völgy közepét elfoglaló bokrok közül

8 kiértünk a
vadregényes

nyugoti hava-
sokból, — előt-
tünk terül el
Erdély legna-
gyobb völgye:
a Maros ké-
pezte gyönyörü
völgy.

Az ut dö-
czögőssége, me-
lyet a szolga-
biróság által

reávettetett sár
sem volt képes
pótolni, eszünk-

be juttatja,
hogy római

uton vagyunk,
— (a nép „ör-
dög utjá"-nak

nevezi) —
ugyanazon, me-
lyen pár szá-
zaddal előbb

Hunyadi ke-
rült Sárdon és
Igenen keresz-
tül Bilakra a
török sereg há-
tába, midőn az-
tán fényes győ-
zelmet vett.

Lukács B.

Ompoly-völgyi tájkép (Erdélyben). — Keleti Gusztáv rajza.

mit csináljanak ez emberekkel, kiknél sok kin-
cset reméltek s kik midőn fegyveröket letették,
az adott szó szentségéről fogalommal sem biró,
csak rabolni és gyilkolni vágyó néptömeg kezébe,
egyszersmind önmagukat adták föl. Reggelre
érve, a 7 — 800-nyi menekülő tömeg halomra
gyilkoltatott. A föld már nem volt képes föl-
szivni az ártatlanul kiontott vért, az Ompoly föl-
vevé magába, órákig véresen folyt. Igy lettek
figyelmessé Gyulafehérvárott, tudták mindjárt,
hogy valahol mészárlás van. Annál is inkább,
mert a zalatnai menekülő lakosok, nagyrészt
kincstári hivatalnokok, vagy azzal összeköttetés-
ben álló egyének, Gyulafehérvárba bebocsátást
kértek, de a várparancsnok azt mondá, hogy nem
fogadhatja be öket— s egy felbujtatott nép dühé-
nek, szenvedélyének tévé ki.

Az Ompoly-völgy népét m; is a legnagyobb
tunyaságban s egyszerűségben találjuk, mely mű-
veltségről soha sem hallott, melynek igényei gyarló
házi körén tul nem terjednek, mely mondhatni
még vadaágban tenyész; az idegent, ki közéje
vetődik, mint túlvilági lényt megbámulja, de a
mely, ha élte egyhangu menetéből kizavartatik,
iszonyu . . . . olvan, mint ama havasi patak, mely
ha megdühül, vad erejével hegyeket szakit szét,
sziklákat ragad le a hegycsúcsokról, hogy azokat
a völgyi lakók békés házaira zuditsa, — maga
után csak rombolást, pusztulást hagyva.

Cseresnyés István.
(t 1866-diki okt. 10-kén.)

A „Vasárnapi Ujság" változatos tartalmát
nem csekély mértékben növelé a „sakk rovat,"
melyet több év előtt kezdett meg s melyet azóta
mindinkább gazdagítván, számos olvasójának
gyönyörködtetésére oly módon ápol, hogy az
bátran versenyezhet e tekintetben is a hasonirá-
nyu külföldi lapokkal.

Noha a magyar föld számos kiváló sakk-
tekintélyt nevelt, kik a berlini, párisi s londoni
sakk-tornákon ez irányban is becsületet szereztek
hazánknak: még sem volt könnyü, az uj rovat
vezetésére oly egyént találni, ki a mellett, hogy
legfinomabb kombinatióiban ismeré e szellemes
játék esélyeit, még ezenfölül azon irodalmi s tü-
zetesen nyelvbeli képzettséggel is bírjon, mely az
első magyar sakkrovat szerkesztése körül föltét-

j lenül szükségeltetek.
| Mint munkatársaiban egyátalán, ugy Cseres-
j nyes István választásában is bevált e lap ezer-
! kesztőjének tapintata és szerencséje.
I Az ,,Európa"-kávéház s később a „sakk- kör"
füstgomolyainak gőzköréből többszörösen hatott
a nyilvánosságba egy név, melyet mindig egy-egy
elnyert sakkdíj kapcsában emlegettek. Cseresnyés

i István, vagy, a mint családiasán nevezek, Cseres-
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nyes Pista volt az, ki a legismertebb hősöket, a
harczedzett, sakkviselt férfiakat rendre megverte
» valóságos esemény gyanánt hiresztelték, ha
Cseresnyés vereséget szenvedett, a mi bizony
eleinte nagy ritkán történt meg, később azonban
sohasem.

Mig ellenfeleinek játéka geniális ötletek ál-
tal vált ki, Cseresnyésben a mély gondolat, a
végletekig vitt számitás, az átlátszó s épen ezért
veszélyes terv, a hadvezéri csoportosítás s
a fegye'.em döntött. Ha „drága köveket," t. i.
bástyát vagy plane királynét áldozott egyes
játszmáiban, ellenese mindig meghökkent s
bátran elmondhatá félelmében: timeo danaos
et dona ferentes.

Midőn az amerikai sakk üstökös, Murphy,
tünt föl a láthatáron, ki u. n. vak játszmái
által ejté ámulatba a világot: Cseresnyés is
próbára tévé roppant emlékező tehetségét,
még pedig a legfényesebb sikerrel.

Eleinte egygyel tőn kisérletet.
A táblának hátat fordítva, csendes szi-

varszó mellett, aránylag rövid időközökben
diktálta lépéseit, miket egyik ismerője tett
meg helyette. Az ellenpárt mögött serege
állt az értelmes tanácsadóknak, kik csak
többszörös megvitatás után eresztének ut-
nak egy egy figurát. Cseresnyés ez alatt
nyugodtan bocsátá ki ajkai közül a kék
füstkarikákat s szinte ugy látszott, mint-
ha e röpke alakzatokban valósággal maga
előtt látná azon játszmát, melyet, mire szi-
varja leégett, egy szerény „mat"-tal feje-
zett be.

Eleinte egyet játszott vakon, majd ket-
tőt, sőt utóbb hármat, négyet is egyszerre,
B roszul volt disponálva, ha három közül ket-
tőt nem nyert meg, mig a harmadik „remis"-
ben, azaz ugy maradt, hogy a játszma egy
oldalra sem dőlt el.

Ha valamely sakk-ismerősével találkozott az
utczán, elkezdtek „a levegőben" játszani, mely
alkalommal egy bástya vagy királyné ,,fórt" is
adott; hogy ezen levegőbeli csatákban is győztes
maradt barátunk, a mondottak után természetes.
Szabad óráit a „Kammonban" szerété tölteni s
ilyenkor, mert ott nem igen van levegő, a füstben

azaz könyv nélkül, a kék semmiben sakkozott
egyik vagy má-
sik barátjával,
még pedig su-

sogva, „ne-
hogy", mint

mosolyogva
mondá, „a pin-
czér sakkpénzt
követeljen raj-
tok.'-

Midőn a „V.
TJ." sakkrova-
tának szerkesz-
tését magára
rállalá, első-
ben is azon volt:
magyaros ter-
minológiát al-
kotni. „Sötét és
világos kocz-
kát" használt
„fekete és fehér
mező" helyett;
a lovasból hu-
szárt, a király-
nébői vezért, a
pionból gyalo
got, a torony-
ból bástyát csi-
nált, s ez elne-
vezések jobban
is találnak s
ezenfölül ma-
gyaros zama-
túak. Cseres-
nyés egyátalán
művelt ember
volt, s azon ke-
vés ifjak közé tartozott, kiknek nyelve szű-
zen maradt meg a németes és francziás fordulatok-
tól, helyesebben ferdületektől, melyekben oly
nao-y mesterek a két hazának azon negyvenezer
köftöncze, kik, mintha járda volna, csak koptatják
a magyar nyelvet. Irálya szabatos, czikornyátlan
s minden izében magyar volt. Mint jobbára min-
den ifju, a költészet múzsájába ő is beleszeretett
8 az éj csöndes óráiban nem egy költeménye
Bzületett, melyeket azonban némi szégyenkezéssel

rejtegetett fiókjában; pedig, saját meggyőződésből
mondhatom, sokkal fölötte álltak azon léha rime-
lésnek erőszakolt világfájdalomnak 8 idétlen etn-
bergyülöletnek, melylyel a magyar lant dologtalan
pöngetői árasztják el az ártatlan divatlapokat.
Cseresnyés a „V. U."-nak nemcsak sakkrovatát,
hanem „tárházát" is kezeié, melynek apróságai
nemcsak érett itéletet, hanem helylyel-közzel, a
mennyire ezt a rovat színezete megengedé, egész-

Cseresnyés István.

séges humort s szikrázó elmésséget árultak el.
— Hogy, kivált az utóbbi időkben, leginkább a
sakkal és irodalmával foglalkozott, onnan van:
mert külföldre készült, hogy a sakktornákon
részt vehessen. E részben valo kitünő ismeretei
nagy előnyére váltak e lapnak. Vagy ezer darab
feladványt tudott könyv nélkül, minek folytán oly
biztos és gyors belátást nyert, hogy az uj fölad-
ványok legnehezebbikét is könnyen oldotta meg,

Kecskék és juhok a pesti állatkertben. — Greguss J. rajza.

(pedig az ily problémák megfejtése a gyakorlott
sakkozónak is csak napok, sőt hetek mulva si-
kerül), sőt legtöbbet csupán egyszeri odipillan-
tásra; s olyanok is bőven fordultak elő, melyek-
nek kirakása alkalmával meg sem várta az utolsó
sakkalak föl illitását, s kimondta a maí-ot.

Cseresnyés István született 1837 ben.Szülei:
Cseresnyés István, csongrádmegyei levéltárnok s
Pák Mária. Atyja a mult évben halt meg, anyja
él. Cseresnyés a sakkjátékot már kora gyermek-

ségében elsajátította ugyan atyjától, ki szintén
erős sakkista volt: de teljesen csak Molnár sakk-
veteránnal való ismeretsége által nyerte kiképzé-
sét, fölhasználván ennek gazdag tapasztalatait 8
tanulmányozván a sakk irodalmát.

Késöbb Pestre jött és itt vált rövid időn a
magyar sakkozók díszévé.

Mint valaki megjegyzé: a sakk, tudomány-
nak játék s játéknak meg tudomány. Ebben van

valami. De jelentősége van e nemes játéknak
mint szellemi tornászainak, mely, hogy ugy
mondjam, pihentetfíleg foglalkoztatja elmén-
ket. Cseresnyés kétségtelenül matadorrá fej-
lődött volna e téren, ha ebben halála meg
nem akadályozza.

Amugy is gyöngéd testalkatu lévén, a
mult nyáron köhécselni kezdett s kénytelen
volt Pestről, enyhébb éghajlat alá menekülni.
A sakk-körből e szavakkal távozott: „Engem
ez a kör többé sohasem lát!"

Fájdalom! balsejtelme valósult.Egy ideig
irt Pestre leveleket, melyek aztán gyérebben
jöttek, mig végre egészen kimaradtak. E lap
szerkesztőjénél voltam épen, midőn a gyász-
levél megérkezék. Öcscse irta azt, ki bátyját
valamely Ígéretének be nem válthatása miatt
mentegeié, „mert," ugymond — „Pista tegnap
viradóra meghalt."

Szegény Pista! Szerénységedben soha
meg nem álmodtad volna, hogy arczképed a
„V. U"-ban megjelenjék s csak is a halálnak
kellett jönni, hogy ez érdemlett kitüntetés el-
len ne tiltakozhassál. A rajz sikerült s szelid
vonásaidat hiven tükrözi vissza azon lap,
melynek annyi éven át oly hű, értelmes ea
megbizható munkatársa valál.

E képpel és e néhány igénytelen sorral
áldozunk emlékednek, melyet hiven fogunk
megőrzeni szivünkben. Forgó János,

Kecskék és juhok
a pesti állatkertben.

Allatkertünkben a juh- és kecskeakol is
egyike a figyelemreméltóbb helyiségeknek. Nem-
csak mivel egyszerűsége, eredetisége által tetsze-
tőssé válik, hanem mivel oly érdekes fajok van-
nak ott képviselve, hogy azokat látva, a gazda

könnyen ked-
vet kap ujabb
fajok behozata-
lára, s azok kő-
zül egy vagy

más fajnak
nagybani te-
nyésztésére, mi
nemcsak az il-
letőrenézve vál-
hat haszonhaj-
tóvá, hanem
nemzet-gazdá-
szati szempont-
ból tekintve is

fontossággal
bir.

Csakugyan
ily czél elérése
lebegett az igaz-
gatóság szeme
előtt, midőn oda

törekedtek,
hogy lehető sok
s érdekes, oly
kecske- és juh
fajokat álitsa-
nak ki közszem-
lére, melyek

közül többek-
kel lehetne ho-
nositási kisérle-
teket tenni.

Itt csak ia
az érdekeseb-
bek ismerteté-
sére szoritko-
zunk.

Szóljunk először is a kecskékről. Ezek közöttj kecsk
leginkább magára vonja figyelmünket a törzsök-
kecske (Hircus aegagrus, Bezoar-Ziege), mivel
sok jeles természetbúvár nézete szerint ettől szár-
mazik a házi kecske. Ez épen nem Valószinütlen,
mert a törzsökkecske nemcsak, hogy nagyon so-
kat hasonlit a házihoz, hanem a két faj kereszte-
zése által oly fajta áll elő, mely magában egyesíti
mindkettőnek tulajdonságait.

A törzsökkecske jóval nagyobb a házi kecs-



kénél, egy felnőtt bak öt láb hosszu. Dereka
hosszu; nyaka közép hosszúságú; homloka ezéles,
orra tömüe; lábai hosszak; farka rövid; szemei
aránytalanul kicsinyek; fülei középnagyságuak ;
a bak szarvai hosszak, erősek, iveitek és göcsö-
sek. Mindkét ivar nagy szakállal bir. Színezete
vöihenyes szürke vagy rőtbarna; hasa világosabb;
hátán fekete barna sávoly huzódik végig. Hazája
Nyugati és Közép-Ázsia, hol a havasok csúcsain
tartózkodik, fennt az örök hó és jég birodalmá-
ban. Tiz-husz darabból álló csapatokban csatan-
gol, rendszerint egy vén bak vezérlete alatt. Ma-
gaviseletében és életmódjában sokat hasonlit a
kőszáli kecskéhez (Stcinbock). Noven.berben pá-
rosodik. Aprilisben gidózik; rendszerü t kót gí-
dója van. Vadápzata ép oly sok nehézséggel jár,
mint a kőszáli kecskéé, nemcsak mivel nehezen
hozzáférhető helytken tartózkodik, hanem mivel
igen éber állat, melyet csakis gyakorlott vadász
képes meglepni.

A szép törpe kecske (Hircus reversus) is ki-
tünő példányok által van képviselve állatkertünk-
ben. Ez a legkisebb az eddig ismert kecskefajok
között; hossza két láb. Hazája Afrikának nagy
része. Szőre hosszu, durva. Szarvai feketék, ki-
csinyek; színezete változó, leggyakoriabbak a
sötét színezetűek. Afrikában rémely vidéken
nagy számmal jön elő szelídített állapotban.
Brehm Alfréd afrikai utazásában ügyes, mozgé
köny állatnak mondja. „Ez volt az első kérődz<
állat, — irja a nevezett szerző — melyet fárE
mászni láttam. Meglepő 8 —10 törpe kecskét eg
mimosa csupján látni; vílamely rézsut álló vagy
lehajlott törzsön felkapaszkodva az ágakon tovább
haladnak. Néha oly állásokban láttam egy néme-
lyiket, mely állást addig lehetlennek tartottam
ugyanis mindenik lábával más ágon állott és bár-
mint inogtak azok, az egyensulyt nem veszité el.

A bozontos egyiptomi kecske (Hircus aegyp-
tiacus hirsutus) szép, finomabb kelmék szövésére
alkalmas szőrméje által türik ki és ép ugy, mint
az angora- kecske, a házi kecskefajokhoz tartozik

A thebai kecske (Hircus thebaicus) sajátsá-
gos alkotása által vonja a figyelmet magára
Orrcsontja ugyanis nagy mérvben felduzzadt, mi
által oly kifejezést nyer arcza, minő oly emberek-
nél — kik hajlott nyerges orral birnak — gyak-
ran fordul elő, mért is e kecskefajt zsidó kecské-
nek is nevezik. Ez a kisebb fajok közé tartozik s
mintegy átmenetet képez a juhokfcoz. Szakála
nincs; szarvval csak egygyel bir; fülei hosszan le-
lógók ; sztfr neje sima; színezete élénk rozsda-
barna, néha találni szürke példányokat is, de ezek
nagyon ritkák. Hazája Felső Egyiptom, hol régi
idők óta ismeretes, mit bizonyít az, hogy a legré-
gibb emlékeken is található hű rajza. Jóindulatú
szelid állat, mely kevés gondozást igényel.

Fenntartjuk magunknak a juhokról e lapok-
ban terjedelmesebben szólani. Ezuttal kénytelenek
vagyunk rövidre összevonni ismertetésünket.

A házi juh ném'ly természetbúvár szfrint
egy törzsfajtól S2ármazik, mások meg azt erősi-
tik, hogy több fajtól. A törzsfajokra nézve sem
értenek egyet. Sokan az argalit, mások a tetnlt, a
legtöbben pedig a szardíniái juhot (ovis musimon,
mufflon) tartják ősének. Ezekből kitetszik, hogy
eredetére nézve ép oly sötétben tapogatóznak a
szaktudósok, mint minden más házi állat eredetére
nézve. Történetük az emberiség oly őskorával
szövődik össze, mely homályba vész el. Szárma-
zásuk kifürkészését nagy mérvben nehezítik a
keresztezés által keletkezett számos fajták, me-
lyeket egymástól megkülönböztetni szarvaik mi-
kénti kanyarodása, farkuk hosszúsága és gyapjok
minémüsége után lehet.

A vadon élő juhok egyik jellemző ismertető
jele, hogy valamennyi fajnak a farka rövid, mig
ellenben a házi juhok különböző fajtái között
vannak rövid és hosszú farknak. E jelenség a
mellett látszik bizonyítani, hogy a házi juhok kü-
lönböző fajai, különböző vadfajoktól (melyeknek
némelyike valószinüleg már kiveszett) származ-
nak; mivel fel nem tehető, hogy a tenyésztés ál-
tal egy állát oly lényeges szervezeti átalakuláson
menjen át, miszerint farka nemcsak hogy hosz-
szabbá fejlődjék, hanem hogy több csigolyával is
birjon, a mint ezt némely házi juhfajnál tapasz-
taljuk, összehasonlítva azokat a vad juhokkal.

Fitzinger szerint a szardíniái juhon kivül
még tiz házi juhfaj létezik. Ezek közül csak is
két faj található vadon is, u. m. a szardíniái és a
rövidfarku juh.

Állatkertünk több érdekes juhfajt bir fel-
mutatni, melyek közül ez alkalommal az oly ere-
deti alkotásu kövérfarku juh (Ovis ateatopyga)
rövid ismertetését adjuk. Ezen juhfaj hazája

Közép-Afrika, hol nagyon el van terjedve: nem-
csak a szabad négerek, hanem az északafrikai
nomádok is tenyésztik. Az afrikai kövérfarku juh
középnagyságu állat, a mely nemcsak a farka
alatt levő kövén éggel telt csomója által külön-
bözteti meg magát a többi szelid juhoktól, hanem
az által is, hogy gyapja szőrszerű és sem fonásra,
sem szövésre nem igen alkalmas. Szarvai rövidek.
Színezete fehér, nyaka és feje azonban korom-
fekete.

Ennek közel rokona az ázsiai kövérfarku juh.
Ez valamennyi juhfaj között a legnagyobb. Alsó
állkapcsa hosszabb a felsőnél, trezorra ívelt,
füle konyult, torka — mii,t a kecskéé — szakos;
revid farka mellett, két oldalt kövérséggel telt
két csomó létezik, mtly néha 30 font zsiradékot
id taitalmaz. A tatárok, kirgizek, mongolok bő-
ven tenyésztik és nem ritkán keresztezik a hasi-
tott farku juhval (Tsunduk juh) s ez okozza,
hogy az ázsiai kövérfarku juhnál gyakran talá-
lunk 4 szarvu példányokra, mivel ez abnormitas
közönségesen előjön az utóbbi faj kosa'ná1.

Természetüket tekintve, e fajok is ép olya-
nok, mint valamennyi más juhfaj, félénkek, gyá-
vák, buták, maguk1;al jótehetetlentk s önvéde-
lemre épen nem képesek.

Addig is, npgalkalmunk nyílnék az állatkert-
ben levő többi, tenyésztésre méltó juhfajt tüzete-
sen megismertetni, nem hagyhatjuk emliti tlen az
ottani juhakolt. Ez mind azon kellékekksl bir,
melyek egy czélszerü juhakolnál megkivántítnak:
világos, térés és Sfáraz. Vajha minden kisebb
juhos gazda szem előtt tartaná e feltételeket,
melyek nélkül jó akol nem is képzelhető. A vilá-
gosság szükséges nemcsak a bárány egészséges
fejlésére, de a gyapjuképződésre nézve is, ezen-
kivül a gazda juhait csak is vüágos akclban képes
megfigyel1"* ^ juhok számának megfelelő tágas
tér azért kivántatik, mivel a juhok azonkivül is
szerUnek összebúni és szűk téren ezt még inkább
teszik, mi által gyapjokat rontják, sőt némelyik
egészen lesurolja azt oldalairól. A helyiség száraz
volta nemcsak a juhok egészségére gyakorol jótevő
befolyást, hanem a gyapjúra is, mert nyirkos, gő-
zös kipárolgással telt légű akolban áttelelt juhok
gyapja egészen eldurvul.

Miért nincs elég képzett magyar
erdőszülik ?

A V. U. f. é. 36-ik számában ezen czim alatt:
„Miért nincs elég kiképzett magyar gazdánk?"
P —y A. ügyes tollal fejtegeti az okokat s buzdít
e pályára. Nem mintha vizet akarránk az oly jó
szándékkal élesztett tűzre enteni, hanem hogy
ezen kérdés megvilágositáeáhcz járuljunk, aka-
runk mi is e dologba beleszólani. Oly tárgy
ez, mely elég fontossággal bir gondolkodásunk
felébresztésére, s oly baj, melynek orvoslása —bi-
zony igen óhajtandó. Nem annyira a mezőgazdá-
szati, mint erdőszeti részéhez akarunk e kérdésnek
szólani, azon részhez, mely mint szakembert
érdekel.

Nem egyedül az az oka, hogy kevesen szánják
magukat az erdőszeti pályár.i, mert az erdőízök
nem részesülnek azon köztiszteletben, melyben a
jogtudósok stb., s nem oly kedvező bánásmódban:
mert hisz az erdőszeti pálya is tiszteletreméltó,
s annak is megvan költői oldal-t, és bir elég von-
zóval. Vagy ki maradna érzéketlen, ha olvassa a
rengeteg erdők leírásait, mint barangol bennök
az erdőez, ruskával vállán, hű kutyájától kisérve;
bámulva az erdők óriásait, az évszázados tölgyet,
az égnek meredő, öles átmérőjű jegenyefenyőt,

sürü lombú, terebély bükköt; hallgatva a szellő
susogását e magános, ezernyi egyénből álló osz-
lopcsarnokban, Istennek ezen nagyszerű szent-
egyházában ; vagy ha hallja a tajtékzó patak
zúgását, mely mohoa sziklák között rohan alá a
magános völgyben. Kinek ne tátnadnaitt kedve le-
ülni a buja gyepre, s nézni a kristálytiszta cser-
melyben a pisztrángok szökdécselését, s bele
ereszteni a horgot, hogy e nemes halat megfog-
hassa? S a vadászat! Kopók csiholáea üti meg
üleit; a bokrokból őzbak ugrik elő, megáll, fü-
eit előre hegyezi, szimatol, s könnyű, keílemdús
igrásokkal szökik tovább, helyenkint megálha, s
lallgatózva hátrafelé: közelednek-e a kopók? mig
, tisztás más oldalán a sűrűben eltünik. Igen,
rdősz leszek! kinek nem tetszenék e szép élet;

ki ne állana be a szürke-ruhások közé?!

Pedig ez csak gyengébb, csekélyebb oldala
a képnek, ez csak a külső érzékekre hat. De a
férfiu , ki szelleme számára tért keres, ki tevé-

kenység után vágyik: az még inkább megtalálja
itt helyet.

Itt észlelhet a természet titkos rejtekében;
tanulmányozhatja a törvényeket, melyek ^erint
növekszik a fa, rakván magára évről évre uj ré-
teget. Midőn levágatta a fát, a tuskó metszet-
lapján a lt hullott óriás korát elvassa le az évgjű-
rűkből, s azok vastagságából évtizedek előtt való
jó vagy rosz esztendőket ismer meg. Az a fa lesz
kalauza a mult idő járásaiba; gondosan föl van
ott jegyezve minden.

Tanulmányozza a környék viszonyait, épület,
mű, tűzifa szükségleteit, jövőben lehető elöhala-
dásában ereskedelem jelen menetét s jövő hala-
dását, — s évszázadra ható terveket készít.

Tevékenysége kihat az unokákra; áldá-t hoz
azokra, ha helyesen működik, sugyanannyit ront-
hat balfogásaival. Legjobbnak tetsző cselekvése
gyakran nem egyéb pusztitásná], s csak a képzett
szakember tudja megitélni, jó vagy rosz eredmé-
nye lesz e munkálkodásának. Csak kellő szaknmű-
veltség, mély belátás, s tapintatos eljárás, nagy
gyaki rlat képesitik üdvös működésre. Sokkal
könnyebben fel lehet oldani valamely bonyolódott
per zilált szálait, mint az erdőgazdaság messze
kiható s szétágazó tömkelegébe kellő rendet
nozni, s azt helyesen szabályozni. Valóban ax
erdőszuek, ki e pályán magasabb állást kellőleg
betölteni akar, hogy működése a jelennek s jövő-
nek megfeleljen, nagy tudománynyal, gyakorlat-
tal, helyes itélő tehetséggel, elhatározottsággal
s fogalommal kell birnia. Egy pályaembf.r sem
gondoskodik annyira a jövő nemzedék anyagi jó-
voltáról, mint az erdősz. Szép pálya ez! Kinek ne
volna kedve erdőszszé lenni ?

De valamint a tudományok s művészetek
csak ott virágzanak fel kellőleg, a hol pártolásnak
örvendenek, a hol a nemzet karolja fel őket:
ugy van az erdőszet is. Nálunk még az erdők
fontossága a nemzet háztartásában az egyesek
által nincs kellőleg elismerve, vagy az elinneré3
inkább csak papiroson létezik, s az erdőknek
szakképzett erők által való kezelését igen kevesen
tartják szükségesnek. „Nagy tudomány is teil
ahhoz — erdőt kezelni!" kiáltanak. , Levágatom
a f?t s ujra kihajt; erdő nő ismét helyébe. Bizony
nem nagy mesterség!"

Kinek kell szakképzett erdősz ? Nézzünk kö-
rül a hazában. Az államnak, nehány főúrnak és
főpapnak, egy-két városnak. A kisebb birtokosok,
a községek, városok magok pusztítják erdeiket,
vagy tengődteiik azokat, vagy tulcuzgalombóí
halomra engedik veszni az anysg-kf'szletet.

Az állam 10 külföldit léptet elő, mig egy
hazánkfiát, s a többi is nagyobb képzettséget
tesz föl egy külföldiben, mint a magyar fiúban.
De hogy is ne! Illetékes helyről tudjuk, hogy w.
csehországi fiuk oly rendkivül jó bizonyítványok
kai bocsáttatnak szárnya , miszerint lehete len
nem hinni, hogy mindnyája csodagyerek.

Annyi nálui.k a képzett fiatal ember, a mely
hivatal után vár, fizetés nélkül alkalmazkodik sz
állami hivataloknál évekig, lesve, hol nyilik alka-
lom értékesiteni erejét, — s nincp, a ki munkát
adjon neki: fél Magyarországot ellehetne erdé-
szekkel látni belőlük!

A lapokban buzdították a fiatalságot: lépjen
az erdőszeti pályára, ott van jövő. S mohón ro-
hant az oda, a selmeczi akadémia tantermei ZÍ-Ú-
folva voltak vele, egy évben 20—30, sőt több is
végzett*), s most sóhajtozva ül a hivatalok sötét
irodájában, másolással vesztegeti a drága időt, s
nem talál tért a működésre. Kinek kell erdősz?
Tessék pályázatot hirdetni; 20—30 magyar fiu
fog csődülni egy állomás elnyerésére. Magyar
fiuk, a kik magyarul fogják vinni a hivatalt, értik
a nép nyelvét, szokásait, kikel tudnak vele bánni:
hisz annak gyermekei, belőle születtek. Óh igen,
van már szép számu képzett fiatalságunk, van
erdőszeti szakképzett erőnk, — de nincs, a ki
alkalmazza. A mint tódult pár év előtt a fiatalság
az erdőszeti tanintézetbe, ugy huzódik el mcst. A
selmeczi akadémián az idén csak 16 lépett be**),
másod éves van 8, harmadéves nincs, miután
csak az idén nyittatott meg 3 évre a tanidőszak.

Valamint ha valamely árut inkább keresnek
valamely piaczon, az oda tóduló termesztők azt

•) 1862-ben 52 végzett. - S.
**) Ölömmel jegyezzük meg itt, f:ogy e 16-ból hatot

nz erdélyi kormányszék küldött 300 lt. segélydijjal, azon
kivül kettőt Ausítriába 600 lt. segélydijjal tVjckint, »
mindnyája számára uti költséget fizet. Mindnyája számára
biztositva van a hivatalba lépés, ha végeztek. Csakugyan
oly szűkében lenrének Erdélyben a képzett erdőszöknek ?
mert ez esetben Magyarország kisegítheti őket; vagy di-
cséretre méltó gyámolitása akar az lenni gazdaságunk
ezen ágának? — S.
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jgyek-zenek előállítani, hogy jó vásárt csinálhas-
sanak ; ugy vagyunk a szakképzettséggel is. Tuda-
kozódjatok utána, keressétek, adjatok neki mun-
kát: 8 lesz elég. A fiatalság arra a pályára készül
a mai gyakorlati felfogása világban, a mely leg
jibb kilátással kecsegtet, mert ott van a tekintély,
a hol a jóllét. Becsületes munka mellett minden
pálya tekintélyes, minden pálya jó és megkülön-
böztetett b ínásmódot érdemel. Ez a XIX-ik szá-
zad hitvallása.

Ha tanitó erőket mai nap oly nehéz találni,
annak titka az előbbeniekb ;n rejli't. Ha ma, elő-
haladásunk korában nern igen léphet a ma-
gyar ember az erdőszeti pályára, annál kevésbbé
léphetett s lépett évek előtt. Csak rövid ideje,
hogy Divald éi Vágner tudományosan s irodal-
mitag müködő jeles szakférfi link, megmutatták,
hogy magyarul is lehet beszélnie, irnia az erdősz-
nek*), németil tanultunk mindnyájan, nem re-
mélte senki, hogy valaha magyar nyelven működ-
hessék (s még ma is e remény a távol ködébe van
rejtve): nem igen vannak tehát férfiak, a kik
magyarul előadni képesek lennének. Jó szakem-
b3r bhet valaki s azért még nem alkalmas tanár-
nak, a legjelesebb szakember is félve vállalkozik
e pályára. S eze > neai kell c<*odálko ínunk, ha
meggondoljuk, hogy az összes erdőszeti tudo-
mányt egy tanárnak kell előadnia. Iiy nagy sok-
oldalúság nem minden ember dolga, s különben
sem szokott az intézetek előnyére lenni; példi
rá a selmeczi erdŐ3z akadémia**). Végül mégii
akadt a keszthelyi intézetnek tanára, a ki e helyet
kellőleg be fogja tölteni, s meg segit az Isten,
hogy a többi intézetnek is akad, c^ak az intéze-
tek létre jöjjenek.

Fogadja P y A. ur az erdő fiai részéről
köszönetünket, hogy a figyelmet irányunkba fel
ébreszté; mi majd igyekszünk, hogy hazafi is
óhajtásai teljesüljenek, csak azután azok is igye-
kezzenek, a kiknek javára alkalmazni akarjuk
erőnket. Selli-

A párisi világkiállitás palotája.
Mióta az angolok a világ kincseit világraszóló

kriitily-palotába gyüjtötték, a gazdaság, ipar és
kereskedés termékei kiállításának épületei verse-
nyeznek egymással nagyságban és fényben. A
párisi például, mely most a Mars mezején épül,
kiterjedésre nézve páratlan lesz az egész világon.
Az épület, mely a környező angolkert közepe
táján fekszik, alaprajzában 60 Öl hosszu és 60 öl
szélességü s mindegyik végén egy-egy 200 öl
átmérőjü félkörbe szögelik ki. A palota teriméje
16 hektárra rug, a?az oly négyszöggel egyenlő,
melynek minden oldala több mint 200 öl terje-
delmü.

Áll ped g az épület egy egész sor térés folyo-
sóból, melyek kertet öveznek körül. Ezen köralaku
folyosók ismét mis haránt folyosóktól szegeinek
át. Köralaku folyosó 13 van, harántfolyosó 16. Az
épület csak egy emeletea, és vasból van készitve;
csak a két legfelső folyosó áll kőművesmunkából.
A födél majdnem mindenütt vasbádogból készült,
s csak kis része való horganylemezből.

A harántfolyosóknak 16 ajtó felel meg, s ha
ezek egyikén belépünk, legelőször is 4 öl széles-
ségü födött tornáczba jutunk, mely 800 ölre nyu-
lik el. Egy öt ölnyi szélességü folyosó mindenféle
országbeli vendéglősöknek van. mindennemü ké-
sútésmodoru étkek ezámára fönntartva. Erre a
gépek folyosója következik, melynek szélessége
20 ol s a többieknél sokkal magasabb. Kifelé vá
lamennyi többi folyosót elfódi a szem elől. Föde-
lít 20 öl átmérőjü félkörös vasbordúzatok tartják,
24 ölnyi távolban egymástól. A talajtól a födél
15 ölnyire esik.

Ha e folyosó nagyságát képzelni akarjuk,
gondoljak, mintha az egész pesti vácziut vasfö-
déllel volna boritva. Ez az egész épület legtekin-
télyesebb része. Minden tovább következő folyosó
12 ölnyi szélességü.

A kertet legközelebbről környező két fala-
zott folyosó egyike^ a szépművészetek terményeit,

*) Fájdalom, m<g kevesen hiszik azt el nekik, s nem
tudjuk, létezik-e hazánkban erdőhivatal, a hol magyar
nyelven vitetnék az ügyvitel? — S.

**) E'.en intézet szomoru állásáról mír többször
szándékoztunk a nagy közönséget értesiteni; d« nvnden
oldalról azt kellé hallanunk : minek, illetékes helyen ugy-
sem igen lesz foganatja. Pedig szegényül áll az mind
anyagüaj, mind szellemileg. Egy ily országos tanin-
tézet megérdemtené, hogy minden tan számára, vagy leg-
alább a rokonnemüek számira külön tanszék állíttatnék
f«!, s a*ok betöltésére a haza legjelesebb erőit (tudomá-
nyosan müvelt s kellő gyakorlati ismeretekkel biró egyé-
neket) szerezne meg a kormány. — S.

másika a munka történetére vonatkozó tárgyakat
fogia fölvenni. A kert körül ismét egy 3'/2 ölnyi
szélességü födött tornácz vezet.

Vdágosságról az egész épületben igen jól
gondoskodtak. A gépek folyosója minden oldalon
mintegy 200 órián ablakkal van e'.látva, melyek-
nek mindenike 4 öl magasságú és 2 öl szélességü.
A belső folyosók világossága -fölülről jő. A szük-
séges légváltozáa földalatti folyosók által eszkö
zöketik, melyek minden folyó3Ót a külvilággal
egyenes uton összekötvén, a fris levegőt akadály-
talanul bevezetik, különösen szívógépek által,
mint a légfűtésnél.

A viz lefolyásit ezen csaknem 900,000 négy-
szög ölnyi területen szintén egészen külön készü
lékek eszközlik. Benn a viz földalatti vezetékekben
vezettetik mindenfelé, a nélkül, hogy a látogató
kat háborgatnák. A tipszerek folyosója alatti
pinczék 700 öl hosszúak éá 6 öl síelések. A föld-
alanti folyosók, melyek a földfólöttieknek meg-
filelnek, összes 3n 30,000 öl a földalatti vízveze-
tékek 5000 öl hosszúságúak. Az épület vasbordá-
zata 29 millió m öntőit és kovács >lt vasat
tartalmaz, miből a művészeti folyosó födelére
1 millió m. jut. A bordázatban mintegy 6 millió
négyszög használtatott, melye'c számára 15 millió
lyukat kellett fúrni. A horganynyal födött födél-
részek gerendázata 600 ölnyi fát tartalmaz. A
horganynyal födött léczek fölülete 28,000 öl. A
nagy folyosók ablakai 25,000 négyszög ölnyi
ablaküveget vettek igénybe, a fölülről jövő vilá-
gosság 12 000 négyszög ölnjit.

Ha már most megfontoljuk, hogy 1865-diki
augusztus hóban még a terv sem volt meg, hogy
tavaly októberben a Mars mezején még hadgya-
korlatok tartattak, be kell vallanunk, hogy a kiál-
litási épület elkészítése, gyorsaság tekintetéből is,
mindenféle eddigelé véghezvitt épitkezési válla-
latot fölülmúl.

A fentebb elősorolt számokat csak hozzá-
vetőleg adtuk, hogy a mértékeket a mieinkhez
alkalmazva, fogalmat nyujthassunk ez óriási műről.

Mily mgy hideget és meleget képes
az ember kiállani?

Az ember minden éghajlat alatt megélhet, 8
bár nem mindenütt éri el a szellemi kifejlődés
megfeleli fokát, mégis életét és faját a föld bár-
mely pontján képes fenntartani. Nehány példáját
fogjuk fölemlíteni azon nagy hideg és melegnek,
melyet egyesek veszély nélkül kiállottak.

Az idősb Gmclin 1735 ben Jeniseisk-hen
levén, ott oly7 nagy hideget állott ki januárban,
hogy a Fahrenheit-féle hőmérő 126 fokkal sülyedt
a fagypont alá. A madarak élettelenül hullottak
le a magasból s minden, a mi csak fagyásra képes,
jéggé változott. Az ott lakók e nagy hideget
minden ártalom nélkül eltűrik.

Pallas beszéli, hogy 1772. decz. 2-án Krasna-
jarkban (56° északi szélesség és 110° nyugati
hossz alatt) oly roppant hideg uralkodott, hogy a
hőmérő 89° fokkal sülyedt a null-pont alá. Ez
azonban még koránsem a legnagyobb hideg volt,
nrvel a hőmérő skálája tovább nem terjedt, a
higanyoszlop egészen a golyóba ömlött és megfa-
gyott. Ha a szabadba egy csésze higany kitétetett.
ez, hogy ugy szóljak, jéggé vált, és tetszés szerint
hajtható volt. Braun kísérletei után pedig tudjuk,
hogy a higany csak a null pont alatti 146° nál
szilárdul meg.

Az angolok a Hudson-öbölben a Churchill
folyamnál (68° 56' északi szélesség alatt) hasonló
hideget állottak ki. Middleton beszéli, hogy itt a
tavak 12 lábnyira befagytak s pálinkát fűött
szobában sem lehetett a fagyástól megmenteni. A
koromfekete éjeken a szobákat 24 fontos izzó
ágyúgolyókkal világiták meg, s a legerősebb
kályhatűz sem volt képss meggátolni, hogy a fa-
lak és ágyak 3 hüvelyk vastag jégréteggel be ne
vonásainak. Ha valaki e roppant hidegben hirte-
len a szabadba ment, azon veszélynek tetta ki
magát, hogy arczáról és kezeiről a bőr legfe'üle-
tesobb rétege, az ugynevezett kiílhám, leválik. E
roppant hidegben a kanadai vadak s az eszkimó 5
még vadászatra is kirándulnak.

Novazemblában azon idötájban, midőn a nap
e vidéket elhagyja (ez idő'artam nehíny hónapig
tart), a hideg oly magas fokot ér el, hogy még a
medvék ia oluikba rejtőznek el.s csak az ember
és fehér róka képesek a hideggel daczolni.

Bir Grönlandban rendkivül nagy hideg ural-
kodik, a bennlakók, mint Cranz beszéli, födetlen
fővel, meztelen nyakkal, könnyü öltözetben da-

czolnak a hideggel, sőt még a legkiállhatlanabb
hidegben sem fűtik szobáikat, hol csaknem para-
dicsomi mezben tanyáznak. A jégöv lakóinak
azonban jelentékenyebb éle melegök van, mint a
mérsékelt ea forró égövieknek, mert ha a grön-
landiak télben istenitiszteletre összegyülnek, oly
roppant meleget gőzölögnek, hogy a fűtetlen te-
rem az európaiakra Dézve valódi-gőzfürdővé vál-
tozik.

Az ember azonban nemcsak a dermesztő
hideget, hanem a nagy meleget is képes kiállani.

Az afrikai négerek Fahr. sz. 120°, sőt még
nagyobb meleget is eltűrnek, a mesterséges hővel
tett kísérletek pedig csaknem bihetlenek. Banks,
Solander, Phipps éi Blagden egy kis szobát a
lehető legerősebben befűttettek. A különböző hő-
mérők 150"-ot mutattak. Azután a hévmérő 198,
sőt 211°-ra hágott. CNak egyetlen thermonieter
birta ki e meleget, a többi m:nd széthasadt. Mi-
helyt valamelyik a hőmérőre lehelt, a higanyosz-
1 >p szembetünőleg sülyedni kezdett. Blagden
egyszer szobiját 224°-ra hevítette. Érlökése 10
percz mulva 80 ról 145 re emelkedett. A szobá-
ban a tojásfdhére megalvadt s a viasz megolvadott.
Söt később 260°-ra emelte Blagden a szoba hő-
mérsékét, melyet 8 perczig volt képes kitartani.
Az olajréteggel befedett viz e nagy melegben
forrni kezdett s a tojás 10 percz alatt megkemé-
nyedett. E szoba levegőjében a marhahus 13 percz
alatt megsü't.

Du Hamel és Tillet Ruohefoucaultban (Fran-
cziaország) nehány leányt láttak, kik a gyümölos-
aszalá-nak megfelelőleg fűtött kemenezében 10
perczig kényelmesen időztek. A vizsgálat után
kitünt, hogy a kemencze hömérséke 275° Fahr,
8 ' . VOlt.

Régi eredeti kézirat, bizalmas felszó-
lítással.

A csöm'iri gróf Zayak zay-ugróczi könyvtá-
rának kincaei sorában találtatik egy régi szerze-
tesbetükkel, ismeretlen szerzőtől irt, évszám nél-
küli, szironybőrbe kötött német könyv, melynek
czim? e következő:

,, Das puech heyzzt dy erchanntnuzz der síében
tad sund das mit den auctoriteten pewert und
peslozzen isi — : "

Ezen könyv elíő lapján álló ajánlás az akkor
uralkodó Albrecht osztrák h rczeghez ekképen
szól : ,,/n erén des durchleuchtigzn Hochgeparen
fursen meines genedigen Herrn Herczog Albrechcz
ze Östérreich zv Steyr zu Kerenden"

A betük fjrmáji, ez orthographia, a styl és
a papir egyenesen a tizenharmadik század végére
mutatók, és igy minden bizonynyal állitható, hogy
a nevezett Albrecht osztrák herczeg nem más,
mint Habsburgi I. Rudolf, I. Albrecht fia, ki 1248
született, 1298-ban római királylyá (császárrá)
imgválasztatott és koronáztatott, 1308-ban pedig
megöletett.

Ezen vallísos, morális, nemes irányu,hatszáz
éves eredeti kézirat, valóban inkább nmgérdem-
lené az igen tisztelt egyházi rend által eszköz-
lendő kiadást, vagy magyarra fordítást, mint sok
másféie theologikus és ezekkel kapcsolatban levő
munkák aránytalan költségekkel járó terjesztése,
mely munkák nem olvastatnak, és ha olvastatnak :

is, sam a közerkölcsiségre, sem a közműveltségre
legkevésbbé sem hatnak.

Meg vagyunk győzőivé, hogy a m. tulajdo-
nos gróf urak készen lesznek e nemes czélra ezen
fontos kéziratot, tekintélyes személyiségektől
eredő irásbeli biztositék mellett, az illetőknek
ideiglenesen átengedni. L K.

E g y v e l e g .
— (A föld lakóinak száma.)Dr. Brehmterje-

delme-i munkát irt földünk népességéről. Szoro-
san összevetve a leghitelesebb adatokat, az egész
földet lakó emberek számat 1350 millióra teszi;
ebböl Európában 285 millió lakk, Ázsiában 798
és fél millió, Ausztráliában 4 millió, Afrikában
188 millió és Amsrikában 74 és fíl millió-

— (Az angtl hajók száma) a legujabb lajstro-
mok szerint az utolsó 10 év alatt 35 ezerről 40
ezerre szaporodott, a tonnxtartalom 2 nvllió ton-
nával. A hozzájárult hajók kőzül 2000 a hármaa
krrályeágra, 3000 a gyarmatokra és mintegy 150
a csatornabeli szigetekre jut. A hivatalos kimuta-
tásokból kiviláglik, hogy Angolország hajóin most
85 ezer matrózzal több van mint 1855 ben volt.

i
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Irodalom és művészet.
= (Mai számunkkal veszik olvasóink) a

„Magyarország Kepékben" czimü honismertető
képes havifüzetek elöfizetési fölhívását, mely ez
uj folyóirat irányát és rovatait részletesen előadja.
Alig szükséges mondanunk, hogy egy kizárólag
honismertetéssel foglalkozó vállalat még mindig
érezhető hézagot tölthet be irodalmunkban. Mig
másfelől a haza földének minden oldalú megisme-
rése kétségkivül a mily fontos, ép oly kellemes
kötelesség a nemzet minden tagjára nézve. Ismer-
tetni e földet, melyet a természet kincsekben,
szépségekben oly gazdaggá tett, — s nyolczszá-
zados történetünk annyi nagy emlékkel berakott,
különböző népeit, s a mit azok szorgalma és lelke-
sedése alkotott: ezt tüzte ki feladatul a „Magyar-
ország Képekben." S e czél elérésére a történeti
nevezetességü helyek, természeti ritkaságok, nép-
viseletek, érdekes régiségek, épitészeti s emlék-
müvek stb. leírásait mindig képekkel is fogja
illustrálri. A tartalom érdekességéről a munka-
társaknak a programmban közölt névsora kezes- \
kedik. — Az évenkint 250 hazai tárgyu képet '
tartalmazó folyóirat előfizetési ára évnegyedre ,
2 ft., egész évre 8 ft.

— (Irodalmi mozgalmak). Előre is figyel- i
meztetni akarjuk olvasóinkat néhány becses könyv '
megjelenésére. Heckenast Gusztáv nyomdájában '
sajtó alatt van Tompa Mihály ,,legujabb költe- !
menyeinek" egy kötete; s ugyanezen költőnk '
kedvelt „Virágregéi"-ből egy ujabb diszkiadás '
van készülőben. — Továbbá ugyanott Ballagi \
ujabb elismert jelességü müvének („A magyar '
nyelv teljes szótára",) nyomtatása fennakadás nél
kül halad előre s maholnap már a 4 ik füzet fog
kiadatni. — Szintén Heckenastnál nehány hét
mulva Carey amerikai iró hires munkája (a nem-
zetgazdaság és társadalmi politika) fog megjelenni

T A R H Á Z.
Egyház és iskola.

** (ÖFelsége) nov. hó 26-án kelt legf. elhatá-
rozásával az abaujmegyebeli alsó- és fel6Ő-lánczi
helv. hitv. egyházközség részére, romlott állapot-
ban lévő temploma s a lelkészlak helyreállitására
az ev. egyház s iskolai czélok előmozdítására ren-
delt évi átalányból 600 frtnyi segélyt méltóztatott
engedélyezni.

** (Gyászünnepélyek.) Decz. 10-kén d. e. a
pesti belvárosi plébánia-templomban, valamint az
esztergomi egyházmegye minden egyházában ün-
nepélyes gyász-istenitisztelet tartatott a boldogult
herczeg-primásért.

** (A budai görög n. e. templom) mult vasár-
napszenteltetett föl Maschierevics patriárka által,
Stojkovics szent-endrei püspök segédlete mellett,
Karageorgievics herczegasszony s számos ó hitű
hivek jelenlétében.

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

tudományi osztályának decz. 10-ki ülésében Hun-
falvy Pál és Budencz József tartottak fölolvasást;
az előbbi nehány legujabb nyelvtudományi mun-
kálatról szólt, az utóbbi a magyar szótaglalásokról,
s nehány magyar gyökszó értelmét a finn nyelvből
igyekezet megmagyarázni. Mindkét értekezés sza
mos felszólalásra adott indokot. Különösen Bu-
denz finnismusát Toldy s Pulszky Ferencz támad-
ták meg. Pulszky fölemlité, hogy Budenz állításai
még sok részben bizonyításra várnak, mig Toldy
kijelenté, hogy nem helyeselheti a magyar szók
ilynemü magyarázatát.

** (Az országos képzőmüvészeti társulat) f.
hó 8 kán délelőtt tartotta meg idei közgyülését a
társulati műcsarnok nagy termében. Mióta fenn-
áll a társaság, ez volt leglátogatottabb közgyü-
lése, s maga e diszes gyülekezet is biztató jelen-

magyar fordításban. — Nem különben sajtó alatt 8 é g e ül tekinthető annak, hogy e társulat, mely a
van Toldy Ferencz „Magyar költészet története", *•* I_«..«I_.Í 1_ .._i_. -i_^ • —. . . .
második, diszes kiadásban. — Kőnek tanár terje-

„Egyházjog"-a szintén másodikdelmes „Egyházjog"-a szintén második kiadás-
ban fog megjelenni. — Végre Virozsil tanár né-
met nyelven irt „magyar közjog"-ának 3-ik és
utolsó kötete is elhagyja a sajtót. — Mind lát-
ható, kiadónk buzgalma és vállalkozási szelleme
legkevésbé sem csökken; csak azután az olvasó-
közönség részéről is oly elismeréssel találkozzék!

(Uj magyar divatlap 1867. évre.) A „Di-
vat-világ" czimü szépirodalmi és divatközlönyre
hirdet előfizetést K. Beniczky Irma mint felelős
szerkesztő, és Kuliffay Ede, mint főmunkatárs. A
lap jövő ujév után indul meg Heckenast Gusztáv

nyomasztó körülmények sulya alatt is gyarapo-
dást bir fölmutatni, a remélhető jobb jövőben
még eredménydusabb lendületre számithat. íly
értelmü nyilatkozattal nyitotta meg a társulat
elnöke, gr. Andrássy Gyula a közgyülést, mely-
nek előre megállapitott sorrendje szerint először
is a lelépő választmány igazgató elnöke, Harsányi
Pál olvasta föl jelentését. Örvendetes adatként
kiemeljük belőle, hogy mig a társulatnak egy év-
vel ezelőtt csak 93 alapítványa volt, jelenleg
alapitó tagjainak száma 105, rendes tagjainak
száma pedig 1016-ra szaporodott, noha időközben
majd 400 tagnak járt le kötelezettsége. — A köz-
gyülés folytán gr. Andrássy Gyula az elnökségről,

kiadásában s minden hó 8-kán s 23 kán másfél { egyéb elfoglaltsága miatt határozottan leköszönt.
iven, a legdiszesb kiállításban fog megjelenni
Tartalma: Nemzeti és külföldi divattudósitás. Nő
munkák. Háztartási czikkek. Felfedezések, talál
mányok. Megbízások tára. Irányczikkek. Költe
mények. Történelmi rajzok. Utazási vázlatok
Természetrajzi és természettani leirások. Könyv
szemle. Tárczacsevegés. Szinház és művészet.
Fővárosi, hazai és külföldi hirfüzér. Vidéki tudó-
sitások. Egyveleg. — Minden száma fog hozn
mellékletet, és pedig havonként egyszer diszes
divatképet, egyszer szabási és más különféle min-
tarajzokat. — A „ Divatvilág"-gal össze lesz
kötve a „Regélő" czimü regény- és beszély-folyó-
irat, s kik mind a két lapot egyszerre megreude-
lik, az előfizetési ár egész évre 12 ft., félévre 6 ft

•* (A „Magyar Világ") újévkor megszünik s
szerkesztőségi személyzetével a „Sürgöny"-be
olvad be, melynek vezetését ismét Kecskeméthy
Aurél veszi át.

** (Az erdélyi román irodalmi egylet) jövö
1867. jan. 1- tői kezdve „Philológiai és történelmi
adattár" czim alatt havonként kétszer megjelenő
folyóiratot fog kiadni, melynek szerkesztője Ci-
pariu Timotheus balázsfalvi görög kath. kano-
nok lesz.

** (Uj ma3yar dalmü) Erkel Ferencz már
egészen elkészült „Dózsa György" czimü dalmü-
vével, melyhez a szöveget Szigligeti irta, Jókai
ismert drámája után. A kik egyes részeket hallot-
tak belőle, azt állitják zenéjéről, hogy valódi ih-
let munkája. Az utolsó felvonást az ősz zeneköltő
egész melodrámává akarja átalakitani, s csak az
utolsó átszellemülési jelenet alatt fognának éne-
kelni a vegyes karok egy nagy dicséneket, az
összes zenekar kisérete mellett. A nemsokára
szinre kerülendő dalműben a főszerepeket Pauliné
asszony, Carina és Mányik E. kisasszonyok, El-
linger és Pauli fogják énekelni.

Erre 62 szavazat közül 56-tal a társulat elnökéül
Pulszky Ferencz választatott meg, ki a közóhaj-
tásnak engedve, egy rögtönzött, de igen alkalom-
szerü s meleg beszéddel foglalta el székét. „Igen
örvend annak — mondá többi között — hogy mi-
dőn azt hitte, mikép 18évi távollét után már-már
elfeledték, ellenkezőleg azt tapasztalja, hogy
megemlékeznek róla, s hogy e fontos tiszt reá
ruházása által a bizalom csalhatatlan jeleivel tisz-
telik meg. O ugyan még teljesen tájékozottnak
nem mondhatja magát, mindamellett tudja és
látja, hogy a társulat czélja a hazai müvészet
lendítésével azonos, hogy e föladat nemes, s az
oda czélzó törekvések tiszteletreméltók és korsze-
rűek. Oda juttatni a magyar müvészetét, hova az
a külföld nagy népeinél eljutott, e szép föladat
elérhetését nem is látja lehetetlennek." Ezután a
választmány megalakítására került a sor s dísz-
tagokul megválasztották b. Sina Simont és Ku-
binyi Ferenczet.

** (A magyar tanári egylet) mult szombaton
tartá közgyülését az akadémiai palota Kisfaludy-
termében. A tagok igen szép számmal, mintegy
hatvanhatan, gyültek össze, ezek közt sokan vi-
dékről is, hol e közhasznu egylet jelentékeny
pártolásnak örvend. A gyülés tárgyrendét a mult
gyülés jegyzőkönyvének Riedl Szende egyetemi
tanár, s a társulat volt jegyzője által történt föl-
ölvasása kezdé meg. Utána a társulat elnöke dr.
Lutter Nándor tartott beszédet, melyben az egy-
etnek fönnállása óta tanusitott tevékenységét

adta elő. Ezután az eddigi választmány leköszön-
én, a következő uj választások történtek: Elnök:

dr. Lutter Nándor, gymnasiumi igazgató; alel-
nök: Greguss Gyula tanár; pénztárnok: Coraan-
Avendano Gábor tanár; választmányi tagok:
Grönczy Pál, Say Móricz, Preysz Móricz, Mé-
záros József és Krautschneider Ferencz tanárok.

Balesetek, elemi csapások.
K* (Szerencsétlenség a jegén.) Hogy a jégre

csak akkor kell menni, mikor biztos, mutatja egy
Szászországban, a Schloszschemnitz községéhez
tartozó kastély taván történt szerencsétlen eset.
A törvényhatóság tilalma daczára számos gyermek
s több felnőtt is e tóra ment korcsolyázni, s 32
alatt beszakadt a jég, 19-et közőlük sikerült meg-
menteni, de ll-en belefultak s kettőnek nyomát
vesztették.

/ (Megégett emberek.) Rahóról a „Márama-
ros" nagy szerencsétlenségről értesül. A mult
héten egy orosz földmivesgazda szobácskájában
a kemenezére kendert tettek szárításra. A belül
fűtő kandallóban jól betüzeltek este, s a család
lefeküdt. Éjjel az erős füst és gőz a gazdát föl-
ébresztvén, hogy szabad levegőt nyerhessen, az
ablakhoz sietett s azon fejét kidugta, miután a
szűk nyilas miatt teste ki nem férhetett. A házi-
asszony is fölébredvén, fuldokulva az ajtó felé
rohant s azt kinyitotta. A betódult légtől a tüzes
kender- csomag lángot kapván, a léghuzam a lán-
got az ablak felé nyomta, hol az egészen elkábult
gazda a tűz martaléka lőn. A nő ijedtében a
földre seperte a lángoló csomagot, mely a földön
alvó két kisdedet egészen befödvén, ezek a szó
szoros értelmében szénné égtek. Egy távolabb
alvó nagyobb leány a nagy füstben és gőzben
megfult. Az anyának sikerült a tűz eloltása, de
maga is annyi tömérdek és sulyos égési sebet ka-
pott, hogy folytonosan tartó sebláza miatt élet-
veszélyben forog.

Mi ujság?
•* (Asbóth Sándor hazánkfia), mint külföldi

lapok irják, okt. 20-kán érkezett meg Buenos-
Ayresbe az argentinai szövetséges államok kor-
mányához, s nagy kitüntetéssel fogadtatott a
köztársaság alelnöke által, midőn átnyujtá az
észak-amerikai Egyesült-államok kormányától
nyert megbízó levelét.

** (A hatóságok részéről) kérdés intéztetett
az iránt, vajjon a zürichi műegyetem tanulói a ka-
tona-kötelezettség alól mentesek-e? E kérdés,
mint a „P. N." irja, Bécsben akként döntetett el,
hogy ezen mentességre az érintett tanulók igényt
nem tarthatnak. A zürichi egyetemet látogató
számos magyar ifjura nézve ezen, alig indokol-
ható intézkedés leverőleg fog hatni, s valóban saj-
nos is, hogy a kormány, a helyett, hogy a tudo-
mányos törekvéseket előmozdítaná, azoknak ily
akadályokat gördít utjába.

** (A nemzeti kaszinó) legujabban 10 rész-
vénynek aláirása által az állatkert-társulat részvé-
nyesei sorába lépett. Az állatkertben a tél folytán
többnemü szépítések vétetnek foganatba. Petz
Hermann a kertnek tökéletes parkká átalakítása
iránt nyujtott be tervet.

•* (A régi Trattner-Károlyi-féle nyomdát)
minden kiadói joggal együtt Bucsánszky Alajos
vette meg.

** (A lippai választók) nemrég egy album-
mal tisztelték meg képviselőjüket: Fülepp Lipó-
tot. Az album valódi diszmü, nagy alakban, 104
fényképre berendezve. A boriték ízletes ezüst
müvekben czifrázatokat, czimereket és egy myr-
tus és babér koszorut tüntet föl.

** (Az Eszterházy-féle ügyben) tartott hiva-
talos kutatás eredménye gyanánt egy lap azt irja,
hogy egy pesti bankár könyveiben ez ügyet
illető vakarások és törlésekre, tehát üzleti könyv-
hamisitásra bukkantak. Az illető bankár ellen
bünvádi keresetet inditottak.

** (A következö farsangon) legf. rendeletre
csak egy udvari bál tartatik Bécsben, kama-
rai bál pedig egy sem. Hir szerint a budai királyi
palotában ismét több udvari bál lesz.

** (Emlék a königgratzi csatatéren.) Herczeg
Fürstenberg Miksa Egon és neje a königgratzi
csatatéren, illetőleg a chlumi magaslaton, hol
annyian estek a véres harczban áldozatul, öntött
vasból készült keresztet állittat. A kereszt a kő-
talapzaton kivül, 18 láb magas s 4450 fontot nyom.
A csatatérnek folyvást sok látogatója van. Leg-
inkább külföldiek látogatják, s köztük sok festesz,
kik különböző pontokról lerajzolják a történeti
hírűvé vált vidéket. A nagy sirok fölött sok he-
lyen lehet látni egyszerü kereszteket, s még min- -
dig találnak fegyverek3t, s egyéb tárgyakat, me-
lyek a véres napra emlékeztetnek.
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** (B. Beust állitólagos adósságai.) Egy prá-

gai lap nemrég azon hirt közlötte, hogy b. Beust-
nak, mielőtt uj állomását elfoglalhatta, 140,000
tallér adósságot kellett kifizetnie, a mely összeg,
miután a pénzügyminisztériumi főnök, Beke ur,
az állami pénztárakból azt nem akarta előlegezni,
ő Felsége magánpénztárából helyeztetett rendel-
kezése alá. B. Beust külügyminiszter most helyre-
igazítást küldött e laphoz, kijelentvén, hogy a
közlött hir egészen alaptalan hogy érte sem O
Felsége, sem az ausztriai csász, kormány által
semmi adósság sem fizettetett, hogy egyátalában
nincs adóssága s hogy midőn az ausztriai cs. kin
miniszteriumba meghivatott, semmiféle pénzbeli
föltételt sem kötött ki s egyátalában nem is kér-
dezte, hogy mily pénzbeli illetékei lesznek.

** (Kézre került bünösök.) Sebestyén Sámuel
petendi földbirtokos kocsija hátuljáról nov. 25-én
este 6—7 óra közt az uton a lánczhidtól a „két
oroszlán" fogadóig gyékény alá kötéllel lekötött
fekete bőröndje, mely 700 forintnyi értékü tár-
gyakat tartalmazott, ismeretlen tettesek által
ellopatott. A bel- és lipótvárosi kapitányság szi-
goru nyomozása folytán Baky Árpád szabadságos
katona tünt ki főtettesnek. Az ellopott tárgyak
némi részét sikerült csak megkapni. E lopásnál
egyébként 9 bünrészes vett részt a főtettesen ki-
vül, kik közt még egy szabadságos katona volt.
A két szabadságos katona a budai hadkiegészítő
parancsnoksághoz, a többi 8 bünös pedig a hely-
beli fenyitő törvényszékhez megfenyittetés végett
átszolgáltattak.

•* (Bablók garázdálkodásai.) Akna-Sugata-
gon mult héten a község közepén levő számtar
tói lakon rablási szándék kisértetett meg, a mely
szerencséjökre a megrémült lakóknak, meghiusult.
A gazemberek az ablak és ajtók föltörésével nem
boldogultak; az istállóból keritettek hágcsót s an-
nak segélyével az ajtó homlokzatán levő kis abla-
kon akartak bemászni. Azonban a házi kisasz-
szony fölébredt s gyergyát gyujtott. A rablók
meglátván a világot, a kert kibontott keritésen
elillantak. Pár nap mulva Falu-Sugatagon hely-
beli lelkész D. J. urat rabolták meg. Meglehetős
mennyiségü pénzt s értékpapírokat loptak el tőle.
Nemsokára ezután N.-Bocskón V. L. számtartó
ur kőházát támadták meg, s a falat áttörvén, be-
hatoltak az ebédlőbe s onnan több értékes ingó-
ságot elraboltak. Mindezekből azt lehet gyanítani,
hogy szervezett és messze szétágazó bandának
kell müködni, melynek a vidékeken titkos ügynö-
kei vannak, kik a házi viszonyokkal ismerős ké-
meket tartanak kalauzul. Figyelmet érdemlő,
hogy egyedül pénz vagy drágaságok utáa kutat-
nak, más egyéb ingósághoz még eddig nem nyultak.

** (A közbátorság veszélyeztetéséről) Baja
vidékéről is aggasztó hirek érkeznek. Közelebb
egy izraelitát találtak az uton agyonverve és ki-
fosztva; egy vásáros iparos a bajai vásár tartama
alatt nem csekély pénzzel nyom nélkül eltünt,
stb. Bikitynél pedig két útonálló támadott, meg
és fosztott ki több iparost, s egy szabadkai kötél-
gyártót, ki ellenállást kisértett meg, agyon is lőt-
tek. A rablók közül négy már kézrekerült, a többi
üldöztetik. Az éhség növekszik, a közerkölcsiség
hanyatlik, — jegyzi meg a „Szegedi Hiradó",
honnan e hireket veszszük.

f (Petheő Dénes,) kitől a lapokban elszórva
sok érdekes, és vonzó tollal irt czikk jelent meg,
hosszas szenvedés után f. hó 2-án Rácz Szent-
Miklóson meghalt. Az alig 33 éves férfi tehetséges
és hasznos munkása volt az irodalomnak, s sajnos
veszteségnek kell tekintenünk kora elhunytát.

— (Gyászjelentés.) König Róza, Csengery
Antalné és König Lajos, a maguk, gyermekeik és
távollevő testvéreik nevében is, mélyen megszo-

morodott szivvel jelentik atyjuknak König Károly-
nak f. évi decz. 10-én, életének 76-dik évében,
tüdőhüdés folytán történt gyászos elhunytát. Az
elhunytnak hült tetemei f. decz. 11-dikén d. u. 3
órakor takarittattak el a pesti kerepesi sirkertben.

Uj naptárak 1867-re.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában

Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent, és min-
den könyvárusnál kapható naptárak 1867-re :

„Országos naptár 1867." Magyarország és
kapcsolt részei számára. Teljes tiszti névtárral.
Szerkeszti Ökröss Bálint, köz- és váltóügyvéd és
váltójegyző. Fametszvényekkel. Nagy 8-rét. Bo-
rítékba füzve ára 2 ft.

„Aurora." Album-naptár 1867-re. Magyar
hölgyek számára. Szerkesztik Áldor Imre és Zi-
lahy Imre. Jókainé arczképével. 8-rét. Csinos bo-
ritékba fűzve ára 1 ft. 20 kr.

„Magyar gazda tárcza-naptára" 1867-ik évre.
Szerkeszté Kégly Sándor. Zsebkiadás. Vászon-
kötésben ára 1 ft.

„Határidő-naptár" ramiennemű. hivatalnokok,
ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, utazók
és üzérek számára, 1867-ik évre. Zsebkiadás.
Vászonba kötve ára 1 ft. 20 krajczár.

„Falusi gazda naptára" 1867. közönséges
évre. A földmivelés, kertipar és gazdászat évi köz-
lönye, földbirtokosok, kertészgazdák, lelkészek,
iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva, Dely
Mátyás, Jeskó Gusztáv, Kégly Sándor, Letenyei
Lajos, b. Nyáry Gyula, Ordódy Károly, Vésey
Venczel s több más szakértő urak közreműködé-
sével szerkeszti Farkas Mihály, földbirtokos.
III . évfolyam. Állandó gyümölcsészeti és szőlŐ-
mivelési falnaptár melléklettel. Több fametsz-
vénynyel. Ára fűzve 80 kr.

„István bácsi naptára", vagyis családos házi-
gazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek,
helységelőljáróknak, iparosoknak és földmive-
lőknek való képes kalendárium 1867. évre. Szer-
keszti Majer István. 12. évfolyam. Nagy 8-rét
Ára fűzve 50 kr.

„Protestáns képes naptár" 1867-ik évre.
Szerkesztette Ballagi Mór, tanár. 13. évfolyam.
Nagy 8-rét. Bolti ára 80 krajczár.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ftnyi
készpénz vagy utánvételi megrendelés bármentve
küldetik meg.

Nemzeti szinház.-
Péntek, decz. 7. „IV. Henrik király." Dráma

5 felv. Irta Shakespeare, ford. Egressy Gábor.
Szombat, decz. 8. „Tévedt nő." Opera 4 felv.

Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, decz. 9. „Vén bakancsos és fia a

huszár." Eredeti nepazinmü 3 felv. Irta Szigeti
József.

Hétfő, decz. 10. „Törvénytelen vér." Eredeti
dráma 4 felv. Irta Hiador.

Kedd, decz. l l . „Norma." Opera 2 felv. Ze-
néjét szerz. Bellini.

Szerda, decz. 12. „Flóra." A kolozsvári
nemzeti színháznál 50 arany pályadijt nyert ere-
deti színmű 3 felv. Irta Szász Károly.

Csütörtök, decz. 13. „Fidelio." Opera 3
felv. Zenéjét szerz. Beethoven.

Szerkesztői mondanivaló.
8541. Pozsony. Sz. Az illető szerkesztőség elfogadta

a beszélyt, de a megjelenés idejéről nem adhatott határo-
zott biztositást Majd sürgetni fogjuk.

8542. Beregszász'. A mükedvelő társulat rendezősé-
gének figyelmét köszönjük, de aligha fogunk az ottani
gymnazium javára jan. 9-én tartandó bálban tánczolni.

Annál inkább óhajtjuk, hogy a sorsjátékkal egybekötendő
tánczvigalom teljesen sikerüljön.

8543. S. Patak. K. B. Szerettünk volna egy érthe-
tőbb rajzot. íly gyarló munkából a legügyesebb rajzoló
sem fog kiokosodni. Annál inkább sajnáljuk a dolgot,
mert a tárgy érdekes.

8544. Rozsnyó. Népdalok. Nagyon kezdetleges rim-
pengetés. Majd egy pár év mulva kérjük a folytatást. Ak-
korra elválik, van-e „Deus in nobis ?"

8545. Az ideál. E műnek titkos czéljait nem értjük.
Annyit első pillanatra látunk,hogy nem kinyomatásra való.

8546. Páris. I. D. A deez. 8-i levél kezünkhöz ér-
kezett.

8547. Pécs. V. A. Uj év után teljesíthetni reméljük
ön kivánságát.

8548. Szentes. K. F. A hosszu versezet igen nemes
érzületről tesz tanuságot, de a gyakorlatlan toll nem ad-
hatja meg neki azon formai tökélyt, melyet egy nyomta-
tott műtől megkivánunk.

8549. A falusi leány keserve. Nem közölhető.

— Szirma-bessenyői Szirmay János kapi-
tány, több kitünő sakk feladvány európai hirü
szerzője, e hó 9-kén Pesten időzvén, meglátogatta
a sakk-kört, hol a nagy számmal megjelent tago-
kat érdekes feladványaival gyönyörködteté. Még
aznap külföldre utazott, megigérvén, hogy a„Va-
sárnapi Ujság" számára több eredeti feladványt
fog küldeni.

363-dik sz. £ — Szirmay Jánostól ,
(Olmützben).

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 358-dik számu feladvány megfejtése.
(Zamora Matteotól, Spanyolországban.)

Világos. Sötét.
1. Vh7—b7 Fc8-b7:
2. Be2-e4 Fb7-e4:
ü. Fg2—flfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jo-
zsef. — Debreczenben: Zagyva Imre.— Miskolczon: Czen-
the József. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — A pesti
sakk-kör.

Rövid értesítések. Szeged: A „Tigris" sakk-körnek.
Üdvözlet. Ilyfonnán nem lesz mat; e2 szabad hely, te-
hát nem történhetik onnan az elsö lépés. — Székes-fehér,
vár: W. S. Nem közölhető.

Lapunk mai számához van mellé-
kelve a Vasárnapi Ujság és Politikai
Újdonságok; — Magyarország Képek-
b en czimü honismertető képes havituzttek ;
— és a Regélő cz. regény-folyóirat 1861-ik
évre szoló elöfizetési felhívása.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár
Görög- orosz

naptár
Deczember

Vasár i G 3 Etelka
Hétfő Lázár, Flór.

Graczián p,Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.

22! Szomb.

Nemes. Kánt.f
Theofil, Ámon
Tamás ap. +
Zenó, Flávián f

G S Etel
Lázár
Kegyes
Nemtő
Ámon, Jenke
Tamás
Zenó

Deczemb.(ó)
4 B 29 Borb.
h Szabbasz
6 Miklós
7 Ambrus
8 Patapius
9 B. Assz. fog.

10 Hermes

Izraeliták
naptára
Tebeth

8 B.tör.for.
9B Egy. sz.

10 B Jer.ost
l l
12 Ezekiás
13 Ezekiel
14 15. Bab.

Nap
hossza | kél ] nyüg.

t. P-
264 19
265 20
266 21
267 22
268 23
269 24
270 25

6. p .
7 43
7 44
7 44
7 45
7 45
7 46

47 4

<s. P.
4 8
4 8
4 9
4 9
4 10
4 10

l l

hossza kél nyng.

t. p.
9 53
23 51
38 16
53 6
68 15
83 33
98 49'

6. p.

0 49
6. P.

0 89

6 44!
7 48

Hold változásai. © Holdtölte pénteken, 21-én, 9 óra 50 perczkor este.

TARTALOM.
Asbóth Sándor (arczkép). — Falu és város. — A ka-

kasdi dalárda (folyt.) - Az Ompoly völgye (képpel). -
Cseresnyés István (arczkép) — Kecskék és juhok a pesti
állatkertben (képpel). - Miért nincs elég képzett magyar
erdőszünk. — A párisi világkiállitás P a ! o t á J a ; ^y.
nagv hideges és meleget képes az ember kiálUni t — Kégl

, eredeti kézirat, bizalmas felszólitás.al. - Egyveleg. -
Tárház: Irodalom és müvészet. - Egyház es u k o l a . -
Közintézetek, egyletek. - Balesetek elemi csapások. -

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak magyar-utezal.K.)

,í
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, 8 igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: ho^y az általam készitett
Seidlitzporok minden «'gy«*H skatulái, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti kalulyáiiak 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el ; — mint azt.sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ksrült s kezeinknél
ievő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rÖKZÖtt szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél ;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál. idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Ssidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: ~ W
JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

ÚJH, JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai Bergen városbél valo valódi Dorsch-inájhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 fi. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
eiőtt veevtanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-haíaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalján semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyuifatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdöbajökban, scrophulus és rachiüs, köszvény és csúz, tdült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más

bajokban alkalm^atik. I t f f t l l A «yögy«eré« B é c. b e n,
1597(21-50^ JflVlíli A.,

ROB-LAFFEGTBOH
j Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
igiumban egj edül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

ARob-Laffectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Eob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyitás ir*, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérbőlkészült hashajtóször-
pöt, (Syrup Sassaparilla) stb. messzo-fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kálium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva: „Gi-
randean de St. Gervai*." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévüU ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utczá-ban 7. sz.
BUDÁN: Bakats I,. V. udvari gyógyszer-
tárában, TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

PSF" A központi raktár létezik Párisban,
dr. Girandeau de St. Gervais-nél, rue
Richir, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás : Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1879(2—12)

,,zum Storch", Tuchlauben.

8RRIVAN FEREIVCZ 1906 (1-2)

PESTEN,
váczi- és zftibárns-ntcza

Nagy választéku raktár, mindennemü
selyem- és nemezkalapokból, urak, ur-
hölityck és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelme-vadász-ka-
lapok, házi és vadászsipkák, kncsmak.
nyakkendők, ini?allérok, Glacee- és
téli-kesztyűk, ati-nemfz-topaiikak,ugy-
szinte ncmez-czipök börtalppal, egész-
séRi harisnyák és papucsok és neinez-
talpak.

Ar összes formák az alanti számok eze-
rint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
m»llette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát
megjegyezni kérjük.

1. szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 3 ft 50 kr.
4—5 ftig.

2. „ széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 4 —5 ftig.

3. 1( kemény, fekete vagy szürke szin-
ben 3—5 ftig.

4. „ egész kemény vagy szürke színben
3—5 ftig.

5. félkemény vagy szürke szinben se-
" lyemmel bélelve 8, 4—4 ft 50 kr.,

selyemmel és bársonynyal kerítve
4 ft. 60 kF-~5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 8-4 ftig.

6. „ félkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke szinben 4—5 ftig.

1. „ félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4 ft. 50 krig

8 félkemény v. egész lágy 3 - 5ftig.
9. „ Inaskalpag fekete, kemény 4,5,6ft.

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

szögletén, az „Ypsilanti" mellett.
l l . szám Kucsma 2ft. 50kr., finom Astrakán

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

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 60 kr., 3 ft., 3 ft.
60 kr. 5. számu fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal felékesitve 3 ft.tal, vékony
szalaggal 2 ft., 2 ft. 50kr.-3 ftig. 7. számu
fekete vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft, szint
olyanok tiszta fehér 5—6 Itig.

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

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Titkos (3-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül IIOÍÍ y a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

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

délután 1—4 óráig.
j3^" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltaíik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkuldetnek.

Ajánlkozás.
Egy, a gazdáS7,ati téren bő tapasztalással

biró családos egyén, ki már ezelőtt előkelő
urasatoknál mint gazdatiszt több évig mű-
ködött, ohait e minőségben alkalmaztatni.
Bővebben Szapárfalu 29. sz. Posta: Fegy-
vernek. - M. Pál. 1908(1-3)

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmea-

tendö ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 3 hónapban rendesen beadatni, akár
gyanitani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyitványt foglal— lát-
hatni — Ara egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
n.-k alulirt által.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál.

Kröczer Ágoston s. k.
1871 (5—12) gyógyszerész Tokajban.

mr Nagybani és darabonkint] eladás.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„íog^yapoíot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár.
Pecher; Nyiregyliáza: Matheides; Mis-
kolcz: Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 1893 (2—20)

615

ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Ferenczváros soroksári ut 20. sz. a.

A bekövetkezett téli idényre ajánlom elösmeri jelességü mindennemü s nagyságu
szecskavágóimat ember- vagy lóerőre, kukoriczamorzsolókat, répavágó és zúzó-
gépekéi, valamint más egyéb gazdasági gépeket, leszállított árakon.

Egyuttal bátorkodom a t. cz. gazdaközönség figyelmébe ajánlani kitünő jóságu 2, 4, 6 ló
erejü haj tógépekhez szerkesztett őrlőm almaimat, ugyszinte gözmozdony által hajtható ket-
tős malmokat, egyszerü, vagy finom lisztörlési gépezettel; továbbá minden nagyságu, akár
szállitható (Locomobile), akár fekvő gőzgépeket, a legujabb és legczélszerübb szerkezet
szerint, gőzkazánokat, s azoknak törvényes felszerelési részeikkel különböző nagyságban;
s kész vagyok e nemben bármily nagyságu gőzmalmok berendezését elvállalni, valamint mal-
mokban, gőzgép és cséplőgépekben minden szükségelt javitásokat jutányos áron teljesiteni.

ROCK ISTVÁN m. k.

Karácsonyi és njévi ajándoknl.

MOLNÁR JÁNOS
dísz- és norimbergi áru-

kereskedése
P e s t e n , váczi-utezában a „nagy

Kristóf" átellenében,
ajánlja

dús választéku legujabb dísz- és
norimbergi áruit legjutányosb

árakon. 1899(2-8)

Igen czélszerü

1903 (2-6)

Borászati naptár
| jelent meg Gyürky Antaltól 1867-re.
i Kapható P o l d i n i E d e nyomdájá-
ban Pesten és a könyvkereskedések-
ben 36 krért. 1896 (2-2)

( • • )

Karácsom cs ujévi ajándékul.

CALDERONIES TÁRSA
látszerész a váczi-utezában Pesten,

ajánlják jól rendezett optikai raktárukat finom szemüvegekkel, orresiptetők (Rocsocos)
és lorgnettek, aczél, szaru, teknósbéka, arany és ezüst foglalványnyal 1 ft, 1 ft. 50 kr.,

2, 3, egész 20 frtig.
Legujabb üveg orresiptetők és szemüvegek ezüst rudakkal 8 frt.

„ „ „ „ „ arany rudakkal 6 frt.
Mikroscopok fa-tokban . . 5 frt.
Stereoscop-készlet 12 képpel 2 frt.
Nehány ezer stereoscop-képek és kü-

lönö nagy választék Albumba al-
kalmas fényképekből, arcz- és
genreképek 10, 15, 20, egész 50
krig.

Fényképek megvizsgálására alkalmas
nagyitó szekrénykék 1 ft., 1 ft.
60 kr. —2 forintig.

Kajzszerek tokban 1 ft., 1 ft. 50 kr.,
2, 3, egész 5 frtig.

Zseb-távcsők 2 ft. 50 kr., 4, egész
6 frtig.

Napórák 50 krt ől 20-frtig.
Nagyitó tükrök 1 ft., 1 ft. 50 kr.,

2 4 ftig.
Hómérök (Thermométer) szoba és

ablakra alkalmas 1 ft., 1 ft. 50 kr.,
10 ftig.

Légíu'ymérők (Barométer) 5 ft., 7,
10, egész 12 ftig.

Érez barométerek 20 ft., 25-80 ftig.
Olvasásra alkalmas nagyitó üvegek

3 ft., 1 ft. 50 kr., 2, 3—5 ftig.
Magikai lámpák 12 képpel 4 frttól

3 2 ftig.
lpimao'vobb választékban, bőr, elefántcsont, teknős-
X gem.Ufogi«Mnynyal)-6,8,egé« 12uveggel,

5 ft., 6, 8, 10, 12 egész 40 frtig.
Metronómok, luppek, iránytűk, cs különféle hasznos és tanulságos

*• czikkek. 1907(1-3)
Használt lát- és távcsók eserében elfogadtatnak.
Irásbeli megbízások a legpontosabban teljesittetnek.

Cs. k. osztrák szabad, elslő amerikai és
angolországi szabadamazott

ANATHERINSZAJVIZ
P O P P J. G.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 2. szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készitményl5 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és seorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzé* el lesz távolitva, üditőleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitőleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-fogpasfa, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f o g p o r, ára 63 krajczár.
Kaphatók Pesten: TÖRÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschnld Ede urnál váczi utczában, Molnár
János urnál, Lueff M. illatszerárus urnál. Tilalma jer A. és társa, Hoffmann K.,
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grünberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Tábftn, külvárosban- 1890 (1 — 18)

1 hitel-jegyre, huzás 1867. évi január 2-án 3 ft. 50 kr. és 50kr. bélyeg-
dij, fónyervény '/4 millió.

1 1860-ki 500 frtos jegyre, huzás 1867. évi február 1-én 7 frt.
50 krval, fónyervény V4 millión felül.

1 1860- ki 100 frtos jegyre, 3 frt., mindhárom összesen csak 13 frt. 50 kr.

Társasjátékok *"§
4 ft. negyedévenkint 20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre

egy badeni 35 frtos jegy hozzáadásával,
25 részletfizetésre. Abefizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével
a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között felosztatik.

1895 (4-4)

adatik alulirt pénzváltó-üzletében mindenféle sorsjegyre és állampapírokra oly
módon, hogy a visszafizetés akár egyszerre, akár havi vagy évnegyedi rész-
letekben történhetik. Részletfizetéseknél a teljes napi árfolyam adatik.

W Beváltása a lejárt szelvények és kihuzott kötelezvényeknek.

KÁROLY JÓZSEF
váltóiizlete Pesten, harmincBari-Híeza 3. szám alatt,

S Á R K Á N Y
diszmü és iioriiíiberai áruk tára

váczi- és Deák Ferencz-utcza szegletén
ajánlja 1900 (2-8)

karácsonyi és ujévi ajándékul
legujabb belföldi franczia és angol czikkeit a legnagyobb válasz-
tékban és rendkivül olcsó árakon.

Bronz-, bőr- és fadiszmüvek, és öntött vasnemiük,
legujabb ékszerek, báli legyezők 1 ft. 50 krtől 50 forintig.
Fényképalbumok 50 krtól 30 ftig, 25, 50, 100 és 200 képre.
Akadémiai albumok három kiadásban, ezelőtt 90, 27, 17 frt.,

most: 65, 20, és 12 frt.
Megrendelések a vidékre pontosan eszközöltetnek.

Van szerencséin t. cz. vevőimet tisztelettel értesiteni,
hogy számos évek óta fenállott czipész-üzletemet eladtam,
és most egy teljesen berendezett

uj czipész-üzletet
nyitottam, melyben minden munkák a legujabb és a divatosb minták szerint, a
legjobb kelmékből készittetnek.

Bátorkodom tehát minden előbbeni t. cz. vevőimet ezennel tisztelettel felkérni,
miként ujonan nyitott czipész-üzletemet becses megrendeléseikkel megtisztelni
sziveskedjenek, hol én azon bizalmat, melylyel üzletem fenállása óta szerencséltet-
tem, uj üzletemben is megszilárdítani iparkodni fogok

Magamat becses hajlamába tisztelettel ajánlva alázatos szolgája

PRÓBÁLD F. K
PESTEN,

1905 (1—4) kigyó' utcza 1. sz., a „Prófétához" czimzett
vászonkereskedés melletti boltban.

I
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i !
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LECHNER JOZSEF
legnagyobb választéka

T ?

váczi-uícza 5. sz. „Nádor vendéglő" mellett
Jt JCj IS A lii^i • 1898 (2- 3)

TARA
V U K O V 1 C S E S S Z Á S Z Y.

VUKOVICS ÉS SZASZY
ujonan nyitott 1901 (2 -

rumburgi vászonraktára
„A VIR ÍGKOSÁRIIOZc

P E S T É 3NT,
a váczi-ntczában, a nemzeti szálloda épületében,

ajánlja

dusan berendezett árutárát
és pedig

54 rófds rumburgi vásznat 22 frttól 23, U, 25, 26, 27, 28, £9, 80—140 frtig.
30 rófds */t széles fehér fonalvásznat 10 frttól l l , 12, 13, 14, 15—20 frtig.
30 „ % „ „ „ 12 „ 13,14, 15, 16-25 frtig.

38 kreász ., 14 „ 15, 16, 17, 18-30 frtig.
88 „ V* » » ,, 16 „ 17, 18, 19, 29-35 frtig.
ugy hollandi, irlandi és 9/« széles varrás nélküli lepedővásznat.

Terifékeket 6, 12, 18—24 személyié píque zsinórzott és szines bar-
cbetot, ágy- és bútor-csinvatot, fehér és szines perkait, törülköző- és
zsebkendőket, ágy- és asztalterítőket ugy minden e szakmához tartozó
czikkeket ezenkivül különösen jól varrott

szines ingeket . . . . 1 ft. 80 krfól 2—2 ft. 50 krig.
fehér calico-ingeket . 1 ft. 80 krtól 2, 2 ft. £0 kr. —3 frtig.
nadrágokat 1 ft 60 krtól 1 ft, 80 kr., 2 - 2 ft. 50 krig.

A legolcsóbb szabott árak biztositása mellett,

Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.

A „V i r n g k o s á r h o z."

Dr. Lengi! Frigyes

BALZSAMA.
mely a nyírfából kiömlik, hogyha
lékezet óta mint a legkitünőbb
dig ezen nedv a feltaláló rend-
zsammá alakittatik, — akkor csak-
eezközöl. Bekenvén azzal például
helyeket — már a reákövetkezö
lehámlik 8 ai által a Wr csillámló

tenerre, gjongeuue e» '"gífíya képződik.
Ezen balzsam simítja az arezban támadt redőket s himlőhelyeket, annak ifjas

arezszint, a bőrnek fehérséget, friseséget s gyöngédséget kölcsönöz, s a legrövidebb idő
alatt eltávolitja a szeplőket,májfoltokat, anyajegyeket, az orr verességét, bőrratkát s a
bőr minden más szenvjét.

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

Főszétküldési raktár: Hetin testvérik vegyészeti termények gyárában Dobrzisch-
ban Praga mellett. » 1873 (3 — 6)

NYIRFA-
Már a növényi nedv magában,

a faderékba befuratik, emberem-
szépitőszer ismeretes, hogyha pe-
siabálya szerint vegytanilag bal-
nem csodálatraméltó eredményt
estve az arczot vagy más bőr-
reggel észrevétlenül a fcőrkorpa
fehérré, gyöngéddé és lágygyá

A legujabb, legszebb és legolcsóbb

karácsonyi cs ujévi ajándék-
találhatók az ujonan nyitott

GÜGGENBERGER GYÜL
diszmü-csarnokában

PESTEX,
Dorottya-utcza 5-ik szám. 1904 (2-3)

KITESZ ÉS BISERT
(ezelőtt KERTÉSZ TÓDOR)

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz., banképület,
a „magyar király'1 szálloda átellenében,

ajánlják

karácsonyi és nj-évi ajándékokhoz
felette alkalmas ujdonságokban! dús választéku-

kat, u. m.:
diszinü-czikkeket bronceból, fából, porczellán,
elefántcsont, teknősbékahéj, alabástrom, öntött
vas, érez, márvány, agyag, tajtékból, s a t., az
öltözék és mindennapi kellék-czikkeit, utazó,
kocisizó és vadászszereket, látszerészi és
ékszerczikkeket, s a legkülönfélébb játék-

szereket.

Raktáruknak tökéletes, 6 ívre terjedő czikk-
sorozata kívánatra ingyen kézbesittetik vagy

beküldetik.

Irásbeli rendelések gyorsan teljesittetnek, a
később bekövetkező elfoglaltság tekintetéből

azonban azoknak mielőbbi beküldése kéretik.

A legolcsóbbra szabott ár minden egyes czikken
látható. 1902 (2—3)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek
és kaphatók:

Lególcsóbb könyv-gyűjtemények.
Kis nemzeti muzeum:

1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák s egyéb
szavalásra alkalmas költemények gyüjteménye. (VIlI, 376 1.) füzve 50 kr.

2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetben. I. Versek
és elbeszélések. IL Szinmüvek. (318; 382 lap) füzve 1 ft.

4. Regegyöngyök. Jósika Miklós legszebb beszélyei a magyar nép és
ifjuság számára. (VIII és 342 lap) füzve 50 kr.

Vasárnapi könyvtár. Első folyam (képekkel).
I. Hesrék a magyar elfiidőhöl. Irta Kisfaludy Sándor.

II. A tatárjárás Magyarországon 1241—1243. Irta Szalay László.
III. Hunyady Mátyás király. Irta b. Jósika Miklós.
IV. A természetből. Közli Dr. Hegedüs.

V.—VI. Boldoghaza.
VII. Utazások az északi sarkvidékeken. Közli Fényes Elek.

VIII. Vig elbeszélések. Irta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar költők, összeszedte Boross Mihály. *

Ára a tiz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár második folyam (képekkel).
I. II. Mesék franczia után Lovásztól. Ujra szerkesztő Czuczor Gergely.

III. Gr. Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. Irta Gaal.
IV. A világ csudái. Összeállitotta Szegfi Mór.

V. VI. VII. András a szolgalegény.
VIII Kontó Pál élete és viszontagságai. Irta Gaal.

XI. Regék a magyar előidóböl. Irta Kisfaludy Sándor.
X. Szigetvár ostroma. Irta Fényes Elek.

Ára e tiz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár harmadik folyam (képekkel).
I. Regék. Irta Jókai Mór.

lI. III. IV. Robinson Crusoe élete és kalandjai, angol után átdolgozva.
V. Pál és Virginia, francziából.

VI. VII. A vékftldi lelkész, elbeszélés angolból.
VIII. Attiln Isten ostora. Irta Pálffy Albert.

IX. Elbeszélések. Irta Jósika Miklós.
X. Peru fölfedezése és elfoglalása. Irta Gaal.

Ára a tiz kötetnek 2 forint.

Magyar ember könyvtára. Pákh Albert, a „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tője felügyelete alatt. 4 kötet, 100 iv (8-rét) füzve 2 ft.

Egyike azon irodalmi vállalatainknak , melyekre igaz önérzettel véli fölhihatni a
kiadó a figyelmet. A „Vasárnapi Ujság" népszerű szerkesztőjének a czimlapon olvasható
elismert jóhangzásu neve kezesség a tartalomra, melyen azon tiszteletreméltó hazafias
komoly irány huzódik végig, mely a „Vasárnapi Ujságot" legelterjedtebb népszerü
magyar lappá tette.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1706 (5—6)

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, deczember 23-án 1866.

Elöfizetési föltételek 1866 dik érre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Pel évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnap! Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer h a s i t o t t petit sor ára, vagy annak helye egyssseri igtatásn&l 10 krba •
hiromssori vagy tübbazöri igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Hamburg és Akonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban •
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr.

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

Bármily kedvezőtlen is korunk anyagias
iránya a bölcsészeire, a történelemnek egyik
megdönthetlen ténye marad az, hogy az
emberiséget eszmék vezérlik, melyek az
örökké-valóra irányulnak, gondolatok és ér-
zelmek, melyek tálmennek a földi ittléten. Ez
eszmék az emberi müveltség gondolatai, me-
lyekben földi ittlétünk viszonya a végtelen-
hez oldatik meg. A bölcsészet ez eszmék
tudománya. Kik bölcsészeti szemlélődésük-
ben a világtól mintegy elvonulva, az igaz,
szép és jó örök törvényeit vizsgálják, esz-
méket hoznak elő, melyek az emberi lét
kalauzaivá válnak.

A bölcsészeinek egyik leg-
hivebb s legavatottabb müve-
lője hazánkban Horváth Cyrill
tanár és akadémiai tag, kinek
arczképével már régóta tarto-
zunk olvasóinknak.

Szülőhelye Kecskemét, hol
1804. okt. 17-kén látott először
napvilágot. Kora gyermekségé-
ben gondos nevelésben részesí-
tek szülei és örömmel látták, , /.T

hogy gyermekük ismeretekben
és vallásos érzületben napról
napra gyarapodott. Nemsokára
a német, majd a tót nyelv meg-
tanulása végett Budán és Privi-
gyén folytatta iskoláit, melyek
bevégezte után a piarista-rendbe
lépett. Az érdemes kegyes ta-
nitó rend a trencséni, váczi, nyit-
rai és szt.-györgyi tanodákban
képeztette ki az ifju Horváth
Cyrillt, ki nemsokára fényes ta-
nubizonyságát adta széleskörü
tanulmányainak a pesti egyetem-
nél kiállott bölcsészeti szigorla-
tokon. Kitünő vizsgálatai foly-
tán az egyetem bölcsészeti kara
tudori oklevéllel tisztelte meg.

Az ifju tudor fölszenteltet-
vén, elöbb Váczra, majd Szegedre
küldetett a bölcsészeti tudományok előadá-
sára. Tizennégy évig pontosan és gonddal
látta el tanszékét, az addig divó ósdi mód-
szer helyett ujat, s miről eddig álmodni sem \
mertek, önálló nézeteket hozott be előadá-
saiba. A fáradhatlan tanár rendkivüli iskolai
elfoglaltsága mellett is vett magának időt,
az irodalom terén fellépni.

H o r v á t h C y r i l l .
Munkásságát a szépirodalom és bölcsé-

szet közt osztotta meg.
Minden szinszerüségtől távol álló drá-

máibanteljesen irodalmi szempontból indult
ki. Gondos és tiszta irály ly al, franczia styl-
ben irt színmüveiben inkább a kültechnika
gondos kimértsége, mintsem a belalkotás
müvészete által tünt ki. Több gondot fordi-
tott a mesealkotásra, mint a kellő drámai
jellem kidomboritására, a tanszerü, elmél-
kedő dictióra, mint a személyek fejlődő
lelki állapotának, kitörő szenvedélyének
közvetlen drámai nyilatkozataira. Elsö szin-

HORVÁTH CYRILL.

müvével „Tyrus" (szomorujáték 5 felvon.)
majdnem elütötte az akadémiai pályázatnál
Vörösmarty ,,Vérnász"-át. Döbrentei Gábor
pártja határozottan „Tyrus" elsőbbsége
mellett nyilatkozott, méltóbbnak tartván az
akadémiához, oly drámát jutalmazni, mely
a franczia klasszicismus nyomain halad,
mint Vörösmartyét, melyen az ébredő ma-

gyár romantika érzik. Tyrus sikere több
színmü írására inditotta szerzőjét. Igy kö-
vették az „Eredeti Játékszínben,íl 1834.
megjelent Tyrust, a hasonszabásu „Kuthen,
a kún király" és „Jolánta" öt felvonásos
szomorujátékok. Ez utóbbi „Buda" czimü
zsebkönyvben látott 1839-ben napvilágot,
„Kuthen" „Horváth Cyrill színmüvei" fo-
lyamában, mely az elsö kötetnél többet nem
is adott a közönségnek. Egyébként csakha-
mar felhagyott a szépirodalom müvelésével,
az „Alföldi Szinmütár" (1850) utolsó drá-
mai müvét hozta: „ Vetélytársak" czimü

vígjátékában.
Bucsut mondott csakhamar

a szépirodalomnak, megtartva
gondos irályának folyékonysá-
gát, érthetőségét, mely bölcsé-
szeti dolgozatain is elömlik.

Midőn az akadémia 1834-ben
levelező , 1836-ban bölcsészeti
osztályában rendes tagnak vá-
lasztotta, akkor már a külföld
hatása alatt uj életre ébredt böl-
csészetünk némi virágzásnak in-
dult. Schelling rendületlen tanít-
ványa Nyiri István, Mócsi Mihály
a természetbölcsész, Hermes
hive: Fehér György és Vécsei
József, a Krugista Hetényi János
és Szontágh G. az egyezményes
philosophia harczosai törhetlen
buzgalommal müködtek egymás
mellett, mig az Athenaeum ha-
sábjain a Hegel és Kr üg ellen-
kező iskolái élénk tollvitába ele-
gyedtek. Bármily elevennek mu-
tatkozott philosophiai irodal-
munk mozgalma, fölötte kevés
az, mit e nembeli irodalmunk
eredetit volt képes felmutatni.
Annál meglepőbb tünemény volt
bölcsészeti irodalmunkban Hor-
váth Cyrill, ki „concretismus" szó-
vál legjobban jelzett „öszszerü"

rendszerét szép számmal irt dolgozataiban
következetes keresztülvitellel, szigoru mód-
szerben fejtette ki. S e rendszer az, melyet
kéziratban teljesen kidolgozott bölcsészeié-
ben már eddig a philosophia minden ágában
kifejtett, elébb gymnáziumi, jelenleg egye-
temi tanszékéről a legnagyobb következe-
tességgel hirdet.

51-ik szám.


