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LECBNER JÓZSEF
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

dúsan berendezett árutárát
és pedig

54 rófds rumburgi vásznat 22 írttól 23, 24, 25, 26, 27, 28, í9, 30—140frtig.
30 rófds */t széles fehér fonalvásznat 10 frttól 11, 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 színes bar-
cbetot, ágy- és bútor-csinvatot, fehér és színes perkait, törülköző- és
zsebkendőket, ágy- és asztalterítőket ugy minden e szakmához tartozó
czikkeket ezenkívül különösen jól varrott

színes ingeket . . . . 1 ft. 80 kríól 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 biztosítása 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 legkitűnőbb
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» '"gífíys 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. ezámittatik. — Raktár Pesten,
Törők József gyógyszerész urnái király-uteza 7. ez. a.

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

NYÍRFA-
Már a növényi nedv magában,

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

A legújabb, legszebb és legolcsóbb

karácsonyi és újévi ajándék-
találhatók az ujonan nyitott

GÜGGENBERGER GYüL
disziuü-csarnokában

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

KITESZ ÉS BISERT
(ezelőtt KERTÉSZ TÓDOE)

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

ajánlják

karácsonyi és nj-évi ajándékokhoz
felette alkalmas ujdonságokbani dús választéku-

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

szereket.

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

beküldetik.

írásbeli rendelések gyorsan teljesittetnek, a
később bekövetkező elfoglaltság tekintetéből

azonban azoknak mielőbbi beküldése kéretik.

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

Heekenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-ufcza 4. sz.) megjelentek
és kaphatók:

Legolcsóbb könyv-gyűjtemények.
Kis nemzeti múzeum:

1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák s egyéb
szavalásra alkalmas költemények gyűjteménye. (Vili, 376 1.) fűzve 50 kr.

2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetben. I. Versek
és elbeszélések. II. Színmüvek. (318; 382 lap) fűzve 1 ft.

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

Vasárnapi könyvtár. Első folyam (képekkel).
I. Kesjék 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. Hegedűs.

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

VIII. VÍK elbeszélések. Irta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb liuszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar költők, összeszedte Borosa Mihály. *

Ára a tiz kötetnek 2 forint.

Vasárnapi könyvtár második folyam (képekkel).
I. II. Mesék franezfa után Lovásztól. Újra szerkesztő Czuozor Gergely.

III. Gr. Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. Irta Gaal.
IV. A világ csudái. Összeállította 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.

II. III. IV. Robinson Crnsoe 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. Pdkh Albert, a „Vasárnapi Újság" szerkesz-
tője felügyelete alatt. 4 kötet, 100 iv (8-rét) fűzve 2 ft.

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

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

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

Tizenharmadik évfolyam,

Pest, deczember 23-án 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnap! Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer has&bzott petit sor ára, vagy annak helye egyssseri igtatásn&l 10 krba •
hiromssori vagy tübbazöri igtatásnal csak 7 krba szamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Hamburg és Akonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban •
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatós után 30 ujkr.

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 műveltség 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-
nító rend a trencséni, váczi, nyit-
rai és szt.-györgyi tanodákban
képeztette ki az ifjú Horváth
Cyrillt, ki nemsokára fényes ta-
núbizonyságát adta széleskörű
tanulmányainak a pesti egyetem-
nél kiállott bölcsészeti szigorla-
tokon. Kitűnő vizsgálatai foly-
tán az egyetem bölcsészeti kara
tudori oklevéllel tisztelte meg.

Az ifjú tudor fölszenteltet-
vén, előbb 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 lyal, franczia styl-
ben irt színmüveiben inkább a kültechnika
gondos kimértsége, mintsem a belalkotás
művészete által tűnt ki. Több gondot fordí-
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. Első 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
szinmű írására inditotta szerzőjét. így kö-
vették az „Eredeti Játékszínben," 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 első 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 elörnlik.

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 Nyíri István, Mócsi Mihály
a természetbölcsész, Hermes
hive: Fehér György és Vecsei
József, a Krugista Hetényi János
és Szontagh G. az egyezményes
philosophia harezosai törhetlen
buzgalommal működtek egymás
mellett, míg az Athenaeum ha-
sábjain a Hegel és Krug 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-
val legjobban jelzett „öszszerü"

rendszerét szép számmal irt dolgozataiban
következetes keresztülvitellel, szigorú 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.
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Széles tudományán kívül szeretetreméltó
modora az, mi Horváth Cyrillt tanítványai
körében tiszteltté és kedveltté tévé. A for-
radalom utáni korszak napjaiban, midőn a
germanizatio működése közepeit a tanárnak
csak magyarnak nem volt szabad az iskolá-
ban lennie, s egy idegenszerü tanítási rend-
szer minden izében oda működött, hogy a
zsenge magyar ifjakból kész németeket ido-
mítson: Horváth Cyrill fáradhatlan buzga-
lommal állott e germanizatiónak útjába.

Férfiak, kiknek neve azóta irodalmunk
és közéletünk könyveibe van jegyezve, ke-
gyelettel beszélik, mily erélylyel gyüjté
maga körül az ifjak jobbjait, ösztönzé iro-
dalmi önképzésre. Ily férfi útjába állott a
germanizáló törekvéseknek, miért is a pesti
főgymnáziumtól 1857-ben Szegedre kül-
detett. Innét nyerte el a pesti egyetem böl-
csészeti tanszékét, melyen, rendszere hü
apostola és az ifjúság barátjaként mind
máig működik.— A tud. akadémiában múlt
év óta a tiszteletbeli tagok sorában foglal
helyet. —m —

C s a l á d i k é p .
A kandallóban röpke láng lobog; -
Az éjben harsány vad vihar barangol.
— „Jer ülj le mellém Anikóm — dalod
Szivemben minden húrc örömre hangol.
Töltsd színig borral jó öreg kupámat,
Csillogjon habja mint húsz év előtt:
Midőn az első csókot adta ajkad,
Mely lángra gyujta szivet és velőt.

Az első csók . . . a boldog náazi éj . . .
A múltnak oh mily szép emléke mindez;
Boldog napokból hervadó virág,
Mit könyeidnek tengerébe hintesz.
Szép ifjúságod napjait siratván
Keserved árnya lelkemen borong . . .
— Mit mondasz Anna? hogy téged nem az bánt?
Ne szólj! el innen! — Jer habzó borom.

Hah mily dühöngő fergeteg süvölt,
Szegény utasnak ám kegyetlen éj ez;
Megjárja most, ki ily Ítéleten
Nagy útra kelni égő vágyat érez.
S te árva gyermek hol hajtod fejed le?
Mért is bagyád el oly korán apád?

Mit mondasz Anna? én kergettem öt el?
Asszony! ne bosszants! . . . Töltsd meg e kupát.

Szegény leánykám, én szép angyalom,
Kit eltakartak temetői hantok,
Hideg világ az, melybe költözél,
A nap sugara csak be sem pillant ott.
Ily téli estén — fölzengő dalánál
Perez, óra futna . . . Mért is ment el ő?

Mit mondasz Anna? hogy bár ott feküdnél?
Hitvány pityergés! . . . Jer kupám elő!

Mi zörrenté meg kinn az ablakot!
Tán szárnyütése eltévedt madárnak ?
Bolyongó széliéin? Vagy a vig fiuk,
Kik jó barátot látogatni járnak ?
— Nem sírsz galambom, ugy-e nem, ha ismét
Eljönnek hozzám a vig czimborák?
Csak akkor élek én, ha ők dicsérik
A házi gazda habzó szi^borát. . ."
S nyomban begyülnek a kóbor fiuk,
Harsány dal ébred, a pohár ha csendül.
— ,,Mit mondasz Anna? hogy nekem megárt?
Egy két pohártól ég, föld össze n?m dűl . . ."
S cseng a pohár, inig a szegény asszonynak
Szeméből kinos könyhullás ered . . .
Fölharsog a dal . . . Ám a hajnal ébred
S megy tántorogva a szilaj sereg.

Komáromi Kálmán.

A kakasdi dalárda.
Tréfás beszély.

BARTALUS ISTVÁNTÓL.
(Vége)

Mintegy tizenegy óra tájban megpillantották
a kastélyt^ s mivel az ablakok még világosak vol-
tak, a kert hátulján bokrok s fűk közt egy árokba
telepedtek, mely egyszersmind a kert keritéseül
szolgált.
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S miután e rejtekhelyen beszélgetniük nem
lehetett, addig, mig a nóta szerint „Gyepre (s
egyébre is) heveredve", várták a perczet, mikor
dalba fognak keveredni: képzeletében mindenki
előre élvezte a közel jövő örömeit.

Suliguli ur néhányszor elszavalta magában a
gróf üdvözletére betanult beszédet. Nem kétke-
dett, hogy grófi elnök kollegája nemcsak házi
orvosává fogadja, sőt tekintélyénél fogva elnyeri
a megyei főorvosi állomást; s ezt meg iá érdemli,
kivált szembena jelenlegi főorvossal,kinemrég|egy
eszméletlenül hánykolódó s kapálódzó szerencsét-
len beteg felett kimondta, hogy meg van veszve,
s már épen ehhez képest akartak vele elbánni,
midőn Suliguli orvostudor odaérkezve, egy pil-
lantással felismerte a betegséget, mely nem volt
egyéb, mint nagy részegség. Mit is ér az orvos
nak a világ mindenféle tudománya, ha nincsen
szeme! Ezekkel foglalkozott Suliguli ur.

Kuh Béni ur is így építette a légvárat, szá-
mítván a grófné nyájas mosolyára, s mint tapasz-
talt publicista, a női befolyástól feltételezvén
bizonyos zgiros megyei hivatalt.

Kusz Mátyás ur, a katonai zenészét veteránja
először azon töprenkedett, mily keservesen ordít-
hat pinci kutyája a feletti bánatában, hogy midőn
máskor mindig a dalárdások élén szokott segéd-
kedni, most otthon a szobában kellett maradnia.
Elképzelte aztán Kusz Mátyás ur a következő
nap nagyszerűségét, a pulyka, lud, kacsa s min-
den lehetséges pecsenyéktől és lehetséges italoktól
görnyedező asztalt, s ezt mind elképzelve, megint
visszatért pincs kutyájára, a szegény kis állatot
testvériesen sajnálva, hogy holnap ama sok kü-
lönféle pecsenyének nem lehet sz imtanuja. „Ö rökké
azt mondtam, s most is azt mondom, — igy fűzte
tovább gondolatait — hogy a pincs kutya okosabb
sok embernél, s ezért nem adnám sokért, hogy az
Allegrónak (ez volt a kutya neve) nem vágattam
le a farkát; mert ha levágattam volna, ugy most
nem toldhatnám vissza, holott, miután nem vá-
gattam le, akármikor levágathatom."

Benn a kastélyban mindezekről semmit sem
tudva, kártyával foglalkoztak, s épen Boldizsár
bátyámon nevettek, kinek pagátját a szomszéd
falusi — szintén látogatóba jött — lelkész elfogta,
midőn nehéz, de gyorsan közeledő léptek vonták
magukra a kis társaság figyelmét.

A grófi pár elsápadt e — nappal is szokat-
lan, de éjféli időben kétségkívül vész előpostája-
ként tekinthető — zajra, s remegve várták a jövő
perczet.

Egy inast rohaat be, mintha üldöznék, s
ijedtében hebegve adta elő, hogy a kert hátulján
a bokrok közé vonultak, s készülnek a kastélyt
megrohanni.

A kártyázok erre oly gyorsan felugrottak,
hogy az asztalt csaknem felforditották, ? az inast
ugy elárasztották kérdések özönével, hogy egyik-
nek sem tudott felelni. Végre a meglepetés zava-
rából kibontakozva, a gróf rendelkezni akart,
hogy a— különben mindig tárva álló — nagy ka-
put zárják be, s a cselédséget gyűjtsék össze; de
az előrelátó gazdatiszt mindezt már megtette,
s a folyosón várta a további rendeletet béresek,
kocsisok, lovászok, birka, tehén s disznópászto-
rok sokaságától környezve, kik különböző ütle-
gekkel jól fel voltak fegyverkezve, s a kiknek
némelyike vagy maga is volt valaha lókötő, vagy
nézett szembe egy-egy feketesubás betyárral.

A grófné kezeit tördelve szaladt alvó gyer-
mekeit felkölteni, s nemsoká egy jajveszéklő nő
csoporttól kiaérve tért vissza, két leányát ké-
zen fogva, s Boldizsár úrhoz sietve e szavakkal:
„Kakas bácsi! ön egyszer már megmentette az
életemet, mentse meg most mindnyájunkét."

Mily horderejű lehetett e Boldizsár úrba ve-
tett bizalom, a jelenlevők mind fel tudták fogni.
Ugyanis az öreg ur egy pár év előtt — mint
szájról szájra került a megyében — oroszlán bá-
torságával a grófnét egy bősz bikától mentette
meg. A valót illetőleg azonban meg kell jegyez-
nem, hogy Kakas bátyám csak azért merészke-
dett kis termetével daczosan arad állat elé állani,
mert látta, hogy a béresek már megfogták; a
grófné ellenben a félelem miatt annyira magán
kivül volt, hogy mindenütt csak a bikát s Kakas
bátyámat látta, miből folyólag Kakas bátyám
bikaviador s a grófné megmentője lőn.

Most tehát mindenki tiszteletteljes bizalom-
mal nézett az oroszlánszivü bikahősre, senki sem
kétkedvén, hogy ha szembe mert állani egy halált
nem félő fenevaddal, nem fog megszaladni egy
pár nyomorult betyár előtt, kik szintúgy féltik
életüket, mint más emberek fiai.

A dalárdásoktól, kuvaszok vonitása elől s

macskafenétől ide menekült öreg ur helyzete e
szerint hasonlított a vederből cseberbe lépőéhez!
s a dolgok rendjéből ítélve, magában átkoznia
kellett volna a szerencsét, mely bikahőssé avatta,
hogy most néhány év alatt bitorolt nevéért egy-
szerre fizese le az adót.

De Kakas bátyám nyugodtan mosolyott,
mint nagy hadvezér a döntő csata előestéjén, s
már e mosolynak is jótékony hatása volt minden-
kire; az ezt követő nyilatkozat pedig a gyávába
is bátorságot öntött volna: „annál jobb, minél
többen vannak a zebugatták, legalább annál
könnyebben megtisztítjuk a helységet a csavar-
góktól."

E vakmerőségen semmit sem csodálkozunk,
ha tudjuk, hogy az öreg urnák a zsiványok emlí-
tésére rögtön eszébe jutott a kakasdi dalárda,
melynek titkos tervéről fülhegygyei hallott volt
valamit, s csak a tisztelkedés napját nem tudta.

De annyival inkább bámult a gróf, látva ba-
rátja jó kedvtől sugárzó arczát, szikrázó szemeit,
s hallva a rendeleteket, melyek szerint a belső,
vagyis posztócselédségnek jól felfegyverezve a
gróf s családja körül kellett maradni; Kakas bá-
tyám pedig a vészt egy puskadurranásra sem
tartván méltónak, csak egy bottal indult a rablók
megtámadására, sőt a folyosón várakozóktól is
minden lőfegyvert elszedett, mindenkit meggyőz-
vén a felől, hogy a puskának ily setétben ugy
sem lehet hasznát venni, ellenben sokkal eré-
lyesebb lesz egy vak lövés helyett háromszor ütni.

,,Aztán fiuk!" szólott halk hangon, mialatt
egy kertre nyiló kis oldalajtóhoz értek — jól is-
merem dicséretes szoká-jtokat, mindnyájan oda
szerettek ütni, a hol az ember gondolkodik; ezt
most csak ugy ajánlom, ha másként nem lehetne
. . . . mert könnyen megesbetik, hogy a nagy sö-
tétben egymást veritek főbe; egy pár roszul mért
ütleget ellenben a hátán akármelyikünk elhordoz-
hat . . . . mert . . . . mert . . . ." Itt az öreg ur
szavát többé senki sem értette, s a mondatot ma-
gában dohogva egészitette ki: „mert . . . . zebu-
gatta! igaz, hogy ők agyon ordítják az embert,
de ezért, ámbár dalárdások, nem szabad őket
agyonverni."

Ezalatt a kakasdi dalárda a vezérekkel
együtt megunva az árokban heverést, szükségte-
lennek tartották tovább is várni a világosság
eltűnését, s nagy óvatossággal épen akkor jutot-
tak a fénylő ablakok egyike alá, mikor Kakas
bátyámék a másik oldalról hasonló óvatossággal
közeledtek.

S im — szíves olvasó! — most előttünk áll a
jelenet, melyben a ravaszsággal párosult boszu
által vezetett félreértés nemcsak útjába áll a mű-
vészetnek, hanem annak papjait elpáholja.

A kakasdi dalárda történetét úgyis csak né-
mely nagyobb vonással akarván adni, nem lehet
czélom e szomorú esemény részletezése, s csak azt
jegyzem meg átalánosságban, hogy a mi Kusz
Mátyás úrral történt, az történt a dalárda minde-
nik tagjával.

Kusz Mátyás ur már épen a körben álló
tenorok s bassusok négy irányában halk hangon
négyszer ismételte: ,,Uraim! Búbánatot félre
rakasd!•' s már bele akart fújni ama kis sípba is,
melynek segítségével a szólamok első hangját
kinek-kinek a szájába adja, midőn megeredt az
ütlegek zápora, közben egy-egy mennykő-ütéssel,
csattanással, ropogással, s a szélvész vad üvölté-
sével s orditásávaí. A szerencsétlen főtrombitás
nagy szükségét érezte annak, hogy egy jobb
oldalról eredt ütleg következtében balra fordul-
jon, de ugyanekkor jobbra, előre s hátra is kellett
vigyáznia. Ily zavarban — miként maga szokta
beszélni— a lábai oly gyors működésnek eredtek,
hogy ehhez képost a prestissimo mind semmi, —
s ennek folytán a mily arányban apadtak háta
mögött az ütlegek s apadt a gróf kastélya, azon
arányban emelkedett előtte a tér közepén Kakaed
városa.

Ez esemény hire egész vidéken szájról szájra
járt, annyira eltorzítva, bogy ha valaki a kakas-
diákat — kik közt még Csutorás uram is restelte
a kudarezot — dühbe akarta hozni, csak azt kel-
lett kérdeznie: mikor fognak T. grófnál tisztel-
kedni?

„Ugy kell nektek — szokta mondani Kakas
bátyám — zebugatta, máskor tudassátok előre,
ha valahol kintornyálni akartok."

Az öreg ur — mióta a vak eset másodszor is
hőssé tette — nyugalomban élt, s csak a tehén- és
disznópásztor kürtje emlékeztette, hogy ennél
még roszabb is lehet.

A kakasdi dalárdának sok idő kellett arra,
hogy a tisztelkedésből eredt gyors szaladás fára-
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dalmait kiheverje. Sőt valószínű volt aíkársulat
végképeni feloszlása.

Mert Kusz Mátyás ur leköszönt állomásáról
s egész vidéken nem volt művészi egyéniség, ki
méltó utódja lehetett volna.

Mindamellett egyszer Kakas bátyám ijedsé-
gére a tagokban újra feléledt a művészeti szomj,
sa „Háromszinü Kandúrnál" megint elkezdődtek a
a zajos esték.

De Kakas bátyám örömére a tagok már ugy
elfeledték volt a mit tudtak, mintha Kusz Mátyás
ur trombitája soha sem lett volna.

Innen folyólag a „Búbánatot félre rakasd" s
„Gyepre heveredve" csak a papíron maradtak.

Ekkor Kakas bátyám ijedségére az olthatlan
művészeti szomj oly fokra hágott, hogy Pestről
hozattak egy karmestert, ki a Kusz Mátyás ur
által megtört utón tovább haladjon.

Az uj karmestert megelőzte a hir, hogy jövő
zenésze, s Liszttel kétszer szorított kezet. Ennél
nem is kellett több ajánlólevél a jó kakasdiak-
nak, s mindenki sietett látni egy olyan halandót,
ki jövő zenésze, Liszttel kétszer szorított kezet.

Kakas bátyám gyakrabban eregette a zebu-
gattákat; mert kitűzték az első összejövetel ide-
jét, s nem kétkedett, hogy mint Kusz Mátyás ur
idejében, orditással fog végződni. A karmester
azonban nagy megütközéssel nyilvánította, hogj
a kakaediak a zenében teljesen járatlanok, másfe-
lől oly ékesen s kétségbevonhatlanul bebizonyi
totta, hogy az ember addig nem olvashat, mig a
betűket nem ismeri, hogy az első leczkén nemcsak
az eddigi tagok, hanem Kakas bátyám elrémülé-
sére csaknem egész Kakasd leczkére jött, s még
Csutorás uram is az ablak alatt hallgatta, hogy a
zenében hét betű van, úgymint: c, d, e,f, g, a, h,
mely hét betűt visszafelé is kell tudni, úgymint
h, a, g, f, e, d, c.

A jövő zenésze e hét betűvel mindjárt az els<
órán ugy elgyötörte a csudalátásra jötteket, hogj
Kakas bátyám könnyebbülésére a második lecz
kéről a rendkivüli tagok mind elmaradtak. .

A harmadik leczkén is oly hévvel folyt a hé
betű tanulása, hogy a negyediken — Kakas bá
tyám örömére — a rendes tagoknak csak fele je
lent meg; az ötödiken egy harmada; a hatodikon
az igazgatóság, t. i. Suliguli, Kuh Béni, s Taréjos
urak; a hetediken egymaga Kuh Béniur ; s végre
— Kakas bátyáin teljes megnyugvására — a nyol-
czadik elől maga a jövő zenésze szökött meg.

Ezóta csak a világ különböző részein válasz -
tott tiszteletbeli tagok állanak.

Kuh Béni ur átlátta, hogy jobbra született,
Pestre költözött zenekritikusnak.

és egy-két külhoni növénynyel diszesitve, j mészetes vázlatukban. Meglehet, hogy az egy
legfölebb néhány arany-halacskának tétetik I öntetü vizrnedenezék talán szemre tetszőb-

A „Háromszinü
nyodott.

Kandúr" pedig megsová-

Az aquarium").
Soká gondolkoztam, hogy mikor volna

czélszerübb, a Vasárnapi Újságnak az aqua-
riumról egy kis czikket írni; nyáron-e, mi-
dőn annak fölszerelését, megelevenitését s
igy gyakorlati hasznát azonnal megkísért-
hetjük, vagy télen, midőn fölszerelése vagy
lehetetlen, vagy igen nehéz és tökéletlen
volna ? Végre mégis arra határoztam ma-
gamat, hogy az aquarium ismertetését a
téli hónapokban juttassam napvilágra, és
pedig azért, mert a nyári évszakban több-
nyire kevesebbet olvasunk és inkább a sza-
bad természetben keressük élvezeteinket, a
természetbarát is a szabadban űzi észleleteit
s buvárlatait. A mit télen át olvasgatunk
s elméletileg tanulunk, azt nyáron át gya-
korlatilag iparkodunk megfigyelni s igy
megerősíteni.

Sokan szives olvasóim közül már ös-
merni fogják az aquariumot, de többnyire
csak mint divatezikket, mely jelenleg min
den fashionable salont diszesiteni szokott,
másrészt azonban ugyhiszem, ösmeretlen a
nagyobb magyar közönség előtt, különösen
azon tekintetből, melynél fogva én azt meg-
itéltetni és használtatni szeretném. Legtöb-
ben t. i. az aquariumot csak fényűzésből
tartogatják, mely tengeri kagylókkal kirakva

*) Ugy tudjuk, hogy jövő évre a pesti állatkert igaz-
gatósága ia egy nagy aquarium berendezését tervezi.
Czélszerünek látjuk, ha ennek lényegével, habár csak ki-
csiben is, előre megismerkedünk. Szerk.

lakhelyévé; pedig az aquarium honi, édes-
vizi állatainknak s különösen az alsóbb ren-
düeknek, valamint a legegyszerűbb szerve-
zetü növényeknek tanulmányozására is igen
czélszerü eszközül használható.

Már régtől fogva használtakét ily a
természetbúvárok, pld. Swammerdam, Lö-
wenhoek, Reaumur stb, a kik apró vízi
növények és állatkák észlelésére több,
kisebb-nagyobb üvegedényben, valódi aquá-
riurnokban, tartogatták azokat, csakhogy
e vizedények, éppen csak sajátos czélo-
knak megfelelően, minden fényelgés nél-
kül voltak összeállítva. Az aquarium te-
hát nem épen oly uj találmány, mint sokan
gondolják, és én is, mint említem, azt legin-
kább azon nézetből kívánom a nyájas olva-
sóval megismertetni, mivel annak segélyével
a vizben tenyésző, apróbb növények és álla-
tok, különösen a vizi rovaroknak életmódját
igen kényelmesen, mint egy apró kis állat-
kertben, tulajdon szobánkban lehet alkal-
munk megfigyelhetni. A rovarok élete pedig,
mint erre már a „Vas. Újság"-ban megjelent
néhány czikkem által igyekeztem a magyar
olvasót figyelmeztetni, az érdekes, szinte
csodás jelenségeknek véghetetlen tárháza.

Ezen bevezetés után lássuk ár m most
bővebben, mi az az aquarium, hogyan kell
azt czélszerüen fölszerelni és ápolni?

Az aquarium deák vagyis latin szó,
mely Páriz-Pápay szerint ivóvályut, ujabb
értelemben azonban üveg-víztartót jelent,
mely leginkább Angliában kezdett divatba
jöni, és tengeri vizzel lévén megtöltve,
abban különféle csodás tengeri, apróbb álla-
tokat és növényeket, részint tanulmányo-
zásra, de leginkább uj divatu időtöltésből
tartogatnak, és az ottani magas aristokra-
tiánál nagy fényűzéssel van kiállítva.

Mi, kik a tengertől igen távol lakunk,
csak nagy költséggel állíthatnánk ily ten-
geri lakóknak szánt aquariumot, bár abból
igen sokat lehetne tanulni; meg kell azért
elégednünk egy édes-vizi aquariummal, mely
okszerűen fölszerelve, a tanulságosnak és
mulattatónak
kozik.

elég nagy bőségével kínál-

Az aquariumnak (melynek magyar élne
vezését a nyelvbuvárokra bízom) két külön-
böző alakját szokták használni; ugyanis
vagy, mint egy jókora üvegmedencze, egé-
szen egy darab, gömbölyded vagy tojásdad
üvegből készül, vagy pedig fémből öntött
vagy vert, 4 szögű kalitka-alakot adnak
neki, melynek falait üvegtáblák képezik.
Az egyöntetű üveg-aquarium számára mos-
tanában már az üveghutákban nagyobb
vagy kisebb üvegmedeezéket fának. Arról
azonban nincs tudomásom, vájjon a hazánk-
beli hutákban készítenek-e aquarium-me-
denezéket, és azért megközelítőleg sem tu-
dom megmondani, hogy mily áron kapha-
tók. (Talán a pesti raktárakban meg lehetne
ezt tudni.) Én eleintén igen olcsó áron ké-
szítettem magamnak ily aquariumot, mely
persze pazar fényre igényt nem tarthatott
s meglehetős szűk volt. Egy üveges bolt-

ban t. i. vettem egy eczetes üveget, a leg-
nagyobbat, mely kapható volt, és a nyaka
alatt, hol egyenlő szélessége kezdődik, kö-
ülmetszetlem és a kalapját levétettem, s

kész volt a medencze.
Azonban egy négyszögü aquariumnak a

medencze-alakunál nagyobb előnye van. A
ömbölyded aquariumnak ugyanis az a fő

hibája, hogy a benne úszkáló állatok alak-
ját eltorzítja, mi onnan ered, hogy az üveg
iomborusága által a fénysugarak egyenet-
lenül verődnek vissza, az egyenes üvegtáb-
ákon át pedig az alakok megmaradnak ter-

bek, én azonban az imént fejtegetett oknál
fogva mindenkinek azt javaslom, hogy tu-
lajdon használatára, főleg ha azt nemcsak
mulatságra, de tanulmányozásra akarja
használni, üvegtáblákból készíttessen aqua-
riumot.

Nagyobb városokban a bádogosoknál
vagy üveges boltokban (5 — 10 ftért) ké-
szen kaphatók, vagy mondva készittethetök
ily kalitka-alaku víztartók. Teriméjét min-
denkinek tulajdon Ízlésére bizhatom, megje-
gyezvén, hogyha némi czélt akarunk vele
elérni, magassága legalább 14, hossza 20,
szélessége pedig ismét 14 hüvelyknyi le-
gyen. Elkészitése módját itt bővebben elő
nem adhatom, legczélszerübb lévén ezt a
mesterre bízni, mert az üvegtáblákat a fém
aljával és szegletoszlopaival, tökéletes víz-
hatlan kőragaszszal (cement) kell egybe-
kötni. Arra is szükség figyelni, hogy az
üvegtáblák tiszta tükör-üvegből vétessenek
és legalább 2 vonalnyi vastagok legyenek,
hogy a befogadott viz nyomásának képesek
legyenek ellentállani.

Ha már megszereztük a víztartót, annak
szabályszerű megtöltéséről kell gondoskod-
nunk. Bármi czélja legyen az aquariumnak,
akár fényüzési bútorzat gyanánt tartsuk,
akár mulatságul vagy tanulmányozás vé-
gett használjuk, benne a növényvilágot az
állatival kellő arányban szükséges tenyész-
tenünk, ha a beültetett növényeket fris ép-
ségben és az állatokat ép egészségben akar-
juk fentartani. Ez a természetnek egy sar-
kalatos törvényén, t. i. az állati és növényi
élet folytonos keringésében alapszik. Tudva
van például, hogy az állatok a kilehelés ál-
tal szénsavat ömlesztenek a légbe, melyet a
növények, mint szükséges tápanyagot ma-
gukba színak: a növények pedig nagy meny-
nyiségü élenyt választanak el, mi a levegőt
az állatokra nézve légzöhetövé teszi. A viz-
ben lakó állatok nagyobb száma kopoltyuk-
kai lévén ellátva, a lélekzésre nem a szabad
leget, hanem azt használják fel, mely a viz-
hez tapad. Egy aquarium vizének fölülete
vagy fölszine pedig sokkal kisebb, semhogy
a levegőből annyit vehessen magába, mennyi
a benn lakó állatkák által felhasználtatik, a
többit tehát a vizi növények elválasztásából
kell nyernie; és valóban, ha az aquariumban
némely növények vizalatti fölületét figyel-
mesben megtekintjük, azt számtalan apró
kis gyöngyökkel elárasztva találjuk, mely
gyöngyöcskék légholyagcsákból s illetőleg
tiszta élenyböl képezvék.

Az aquarium vize azonkivül az állatok
hulladékai, vedlési bőrkék és a növények
elmállásától is lassanként megromlanék, ha
épen ezen hulladék, mintegy természetes
trágya, a növények táplálékára nem for-
dittatnék. Megesik néha, hogy az aqua-
rium lakói közül valamelyik elhal, és hul-
lája btizhödtté, zavarossá s a többiekre nézve
lakhatlanná tenné azt, de az aquariurn
állatai közt vannak húsevők is, sőt a melyek
a dögöt sem vetik meg, péld. a csigák né-
mely fajtái. Ezek, mint a természet híven és
pontosan szolgáló, fertőztelenitö üoynökei,
a dögöt hamar fölemésztik és az aquarium
vize tiszta marad. Hisz ezen mümedenezé-
ben is csak a természetes tavat utánozzuk,
ott is hány állat döglik el és hány növény
kihal és elrodhat, a nélkül hogy azért a tó,
a többi bennlakó növéoyek és állatokra
nézve élvezhetleimé válnék, mert a mi egy-
nek fölösleges vagy épen ártalmas, az a má-
siknak valódi életadója. Ez a világ forgása,
ez az élet keringése, semmi sem haszontalan,
semmi sem vész el.

Oly aquariumban tehát, melyben csupán

l !

! I
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csak állatokat akarunk tartani, a viz hamar
megromlik, és azt naponként legalább egy-
szer kell megujitani, mint az ezelőtt hasz-
nált arany-halas medenczékben szokták
tenni. Ha pedig néhány vízinövényt ülte-
tünk belé, a felébb elemezett törvényeknél
fogva, vize hónapokig tiszta marad.

E szerint az aquarium fölszerelésénél
első gondunk lesz, a legközelebbi vizárokból
vagy tóból néhány vizi növényt haza hozni,
és víztartónk nagyságához képest 4—6 pél-
dányt belé ültetni. Magától érthető, hogy
e növények számára az aquarium fenekén
talajt kell szereznünk; ezt közönségesen 2 - - 3
hüvelyknyi magas, tiszta homokból készitik,
jó lesz azonban ha legalább egy hüvelyk-
nyire lápföldet teszünk, arra rakván a ho-
mokot s igy ültetjük el a növényeket. Az
alább megnevezendő növények közül tetszés
szerint választhatunk, csak arra figyelvén,

szebbé fogja aquariumát tehetni. A fenn i
elősorolt vízinövények többnyire terjedel- Í
mesék és gyökerük, söt tövüknek egy része ;
mindig a viz alatt áll; vannak azonban ne- j
hány kedves kis mocsári növények, melyek
ingoványos pázsitokon találhatok és csupán
csak gyökerük kivan folytonosan nedves ;
talajt. Ilyenek péld. a hamvas áfonya (bty-
coccus palustris), eper-lóhere (trifolium fra- ;
giferum), mocsár mizsót vagy ne/elejts (myo-
sotis palustris), mocsári hanga (erica tetralit), i
8 több más szende és gyöngéd növénykék, j
melyek az alább emlitendö sziklaszigetet |
disziteni fogják. Ugyané czélra használható
a haraszt vagy páfrány némely csinosabb
neme, mely elevenzöld levélzetével a kőszik-
lának vidor küllemet kölcsönöz. Nem szük-
séges, hogy valaki gyakorlott füvész legyen,
hogy aquariumát beplántálja, csak menjen i
bárki valamely tó partjához, szemeljen ki ,

álló közepén, legalább egy nagyobb vagy
még egy-két kisebb, ivalaku alagutja legyen,
hogy az apró halak és egyéb állatkák rajta
keresztülsurranhassanak, az aquarium szép-
sége mindenesetre nyer. Ezenkivül egy-két
kis barlangot is hagyhatunk,hová sokszor az
apró állatharczokban némely üldözött mene-
külni, vagy egyébként megpihenni szokott.

Mielőtt a tófa-hegyet összeállitjuk, annak
egyes részeit, egy pár napig egy tálban viz
alatt tartjuk, s naponkint egy kis kefével min-
den mész részektől megtisztítjuk, mert elő-
ször, a mész a vizet zavarossá teszi, és másod-
szor, az állatkák életére káros befolyású szo-
kott lenni. Ha pedig már összeragasztottuk a
szigetke egyes részeit, mit természetesen, az
aquariumon kivül kell tenni, szintén egy
pár napig, más edényben, viz alatt tartjuk
előbb, hogy meglássuk, kiállja-e a próbát,
és azután épen a viz alatt nyeri meg a kö-

De la Prosa nevű uj szálloda a Szt.-Gotthárd hegyén.

hogy a példányok teriméje víztartónkhoz
kellő arányban legyen és a mely növényré-
szek a szabad természetben a vizből kiálla-
nak, az aquarium vizétől ne legyenek egé-
szen elborítva.

Az aquariumba fölvehető növények kö-
rülbelül ezek: mjilf'ú (sagittaria sagittifolia),
hid'ór (alisma plantago), madárhúr (cera-
tophyllum demersum), egerfarkn cziczkóró
(myriophyllum spicatum), potnya (hydro-
charis inorsua ranae), mocsárhűr (callitriche
verna), vizi menta (mentha aquat), derécze
szigorai (veronica beccabunga), uszany (po-
tamogeton crispus et natans). Ezekből vá-
laszthatunk kedvünk szerint, vagy épen más
vizi növényt vehetünk, melyhez könnyebben
hozzá férünk. A kinek tehetsége és alkalma
van, valamely virágházból egy két külhoni
vagy épen délövi, más világrészből származó
csinos vizi növényt, péld. Valisneria fpirais
vagy pista stratiotest megszerezni, annál

néhány csinos, nem túlságosan nagy vizi
növényeket, szedje ki gyökerestül és ültesse
a vizlakba, később, midőn már szépen te-
nyészni fognak, keresse fel küljellegükután,
valamely fiivészkönyvben, vagy kérjen meg
ösmerösei közül egy füvészt, a ki a neveket
meg fogja mondani, azután elég ideje lesz,
rajtuk természettudományi tanulmányait
megkezdeni s folytatni.

Most azon mesterséges szikla-szigetrb'l,
melyről már felébb emlékeztünk, kell bő-
vebb értesítést adnunk. Kellemes benyomást
tesz a nézőre, ha valamely tónak közepén
vagy az oldalán is, egy kis sziget emelkedik.
Ezt az aquariumban is utánozhatjuk. A leg-
czélszerübb anyag hozzá a tófa (TuíFdtein)
Ha azt egy darabban megkaphatjuk, annál
jobb, különben pedig több apró darabból
állítunk össze egy kis hegyet, az egyes ré-
szeket köragaszszal egybekötvén. Ha e kis
szikla-szigetet ugy építjük, hogy viz alatt.

ragasz szilárdságát és kőkemény természetét
Ekkép készen állván a szigetke, azt a kisze-
melt helyen az aquarium talajára óvatosan
ráillesztjük.

Miután a növénypéldányokat elültettük
és a szigetet is elhelyeztettük, megtöltjük az
aquariumot vizzel. Legczélszeriibb e tekin-
tetben a tiszta kut- vagy forrásvíz, de a
hol a kutak vize sok meszet vagy salétro-
mot tartalmaz, és forrás nincs közelében,
ott jobb a folyóvíz. Mielőtt azonban a vizet
töltögetjük, apró és tisztára mosott kavics-
csal betakarjuk az egész homoktalajt, közbe-
közbe egy pár csinos kis tengerikagylót
szúrván; ez által a szemnek sokkal tetszőbb
küllemet nyer aquariumunkés némely állat-
kák turkálásai ellen megóvatik. A vizet
lassú árban folyatjuk a medenczébe, hogy

i a talajban kivájulást ne okozzunk. Megtolt-
! jük pedig annyira, hogy az üveg falai leg-
! alább 2—3 hüvelyknyire kiálljanak.
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A felébb körülirt aquarium nagyságá-
hoz képest meglehetős sok viz kívántatik,
melynek egyszersmind nagy súlya van. Ter-
mészetes tehát, hogy azt egy helyről a má-
sikra vinni nehéz, és azért számára állandó
és oly helyet keresünk, hol észleléseinkre
legkényelmesebben használhatjuk. Ha laká-
sunkban a helyet sza-
badon választhatjuk, ak-
kor legczélszerübblesz,
az aquariumot egy, nap-
kelet felé nyiló ablak
elé, vagy közel melléje,
szilárd anyagból ké-
szült, és tökéletesen viz-
irányosan álló asztalra
felállítanunk. Az aqua-
rium állatkái ugyan
nem szeretik, ha a ve-
röfény folytonosan éri,
de a növények eleven
és fris tenyésztésére a
napsugarak behatása
nagy befolyást gyako-
rol; azért tehát napon-
ként, vagy egy óra hosz-
száig, egyenesen a nap-
fénynek teszszük ki az
aquariumot, azontúl

pedig szükséges azt
kék függöny által a
napsugarak további

folytonos behatásától
megóvni.

E szerint az aqua-
rium fölszerelésének
első és nagyobb részét bevégeztük, most
következik annak benépesítése apró vizi ál-
latokkal. Mielőtt ezekre a vadászatot meg-
kezdjük, nem árt, egy pár napig az ujonan
beültetett növényvilágot csendben hagyni
hogy uj talaját megszokja és a gyökerek
megerősödhessenek. (v<sge kavett) Dr. Szmolay.

kép nem is vendéglő, hanem inkább menhely, az
óriás sziklatömb elegek közt tévedező utasok fel-
üditésére. Az u. n. hospiz, mely intézet ötszáz
esztendő óta áll tikkadtak ápolására, hóba teme-
tettek fölélesztésére, ócska, szűk épület, mely a
mai igényeknek már nem felel meg, s csupán
ügyefogyottaknak szolgál menhelyül. Jóval a
hospiz keletkezése után vendéglőt építettek tehe-

mellett hanem könnyű is, de legalább biztos utat
tehetni a Monté Prosa 8262 láb magas hegyére.
Három teljes órát vesz ez az ut igénybe, de aztán
a legnagyobbszerü kilátással jutalmaz jéghe
gyekre, örök hóra és az egész nagy, szép termé-
szetre. A Monté Prosa mintegy középpontot ké-
pez a Svájcz legmagasb hegycsúcsai közt.

A hegyek látogatói elvesznek a töméntelen
ásványtömegek közt, de a
hágót folytonosan járóke-
lők tarka változata élén-
kíti a szent gothárdi há-
gón. Napjában háromszor
járja meg a flüellen-milá-
nói postakocsi, azonkivül
tömérdek gyalogjáró, ma-
gán kocsi, terhes szekér,
inálhás ló, hátas ló és ösz-
vér fordul meg rajta. Itt
jár el a legtöbb utazó, itt
szállítják át a legtöbb
portékát a svájczi kanto-
nokból, Németországból,
Belgiumból, Hollandiából,
Angolországból, sőt Fran-
cziaország északi részéből
is, végre e tájon egyesi-
tendi nemsokára a termé-
szet regényességét a mű-
veltség iparával a vasat,
melynek egy óriási alag-
utját épen most fúrják a
Szt.-Gothárd hegyén ke-
resztül.

Maderspach maghámozó gépe.

tősb utazók részére, melyet azonban ma már szin-
tén túlnőtt azok száma. Annálfogva uj vendéglőt
építettek Lombardi hospiz-igazgató ösztönzésére
B felügyelete alatt. Az uj épület neve Hotel de la
Prosa, s legközelebb készült el a régi hospiz és az
ujabb „dogana" vendéglő közt, a hágó mellett,
kissé magasabban ennél. Három emeleten egy
tágas szép ebédlőt és 30 szobát foglal magában,

A De la Prosa
nerü uj szálloda

a
Szent -Gothárd

hegyén.

A müveit vi-
lágnak legneve-
zetesebb hegyvi-
déke Helvétia.
Geologok, zoo-
logok, botaniku-
sok: a természet
három országá-
nak búvárai, ide
zarándokolnak

tudományuk
gyarapitása vé-
gett, divat-uta-
zók itt szedik
begyökbe a tár-
salgás legérde-
kesb anyagát, itt
fújják ki életunt
angolok London
ködét, s itt éled-
nek újra, a kik
ugytartják.hogy
hegyek közt az
egészség, a sza-
badság.

Különösen is-
meretes itt a
Szent - Gothárd
hegycsoportozat:
a berni, wallisi,
graubündeni, urii és tessini hegylánczoknak mint-
egy középpontja, melynek örök hómezei és sziklái
közt tiszta vizű hegyi tavak feküsznek, és a Svájcz
négy főfolyója: a Rajna, a Rhone, a Ticino és a
Reusz kezdi pályafutását három különböző ten-
ger felé.

A Szent-Gothárd hágóin, aFlCelentől Milá-
nóba vezető utón három vendéglő áll Tulajdon-

Sz -Benedek (Barsmegyében). — Greguss J. rajza.

az üzleti helyiségeken kivül. Az itt nyolcz hónapig
tartó tél csikorgó hidegén légfűtés segit. Az árak
mérsékeltek, s bízvást remélhetni, hogy rövid idő
múlva kedvencz szállóhelyök lesz e hotel mind
azoknak, kiket üzletök, tudományszomjuk vagy
szeszélyök e vidékre hoz.

A fogadós egyik kitűnő képviselője az itt
nem utolsó fontosságú kalauz-iparnak.Kalauzolása

Maderspach mag-
hámozó gépe.
A malom-ipar vagy-

is az őrlés átalános fel-
adata az, hogy az őrlendő magból a lehetőségig
sok, jó és szép liszt állitassék elő.

A legjobb és legszebb lisztet azonban csak
azáltal nyerjük, ha azon mag, mely őrletéé végett
a malomba vitetik, a por és föld- (apró göröngy)
részektől, melyektől a gabona a közönséges tisz-
titás után még sohasem ment, kellően megtieztit-
tatik; nem különben a gabona azon hüvelye, mely

a mag külrészét
finom hártyaként
borítja, vagy is
a korpa, még az
őrlés előtt gon-
dosan eltávolit-
tatik, g a mag
attól tökéletesen
megszabadul. —
Mennél nagyobb
sikerrel eszkö-
zölhető ez, an-
nál inkább kö-
zeledik a töké-
letességhez a

liszt jósága és
szépsége.

Ezeket te-
kintve, legköze-
lebb is azon kér-
dés támad: hogy
minő előkészüle-
tek vagy gépe-
zetek által le-
hetne az őrlendő
gabonával, az it-
ten megemlített
tisztaságot leg-
tökéletesebben

eléretni?
Ezen kérdés-

re az egyedüli
válasz követke-
ző: Az őrlendű
gabonának oly

elkészületen
vagy gépezetem
kell keresztül-

mennie, mely azt nemcsak a közte levő idegen tár-
gyaktól (szeméttől,) mint por, föld (apró göröngy),
polyva és más egyebektől megtisztítja, hanem a
gabona hüvelyét gondoean oly módon lefejti, hogy
a mag természetes alkatrészein, annyira a meny-
nyire a liszt jósága tekintetéből elkerülhetlenül
megkivántatik, változás ne történjék.

Sikerült már ily gépeket összeállítani, ezek
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„maghámozónak", az általuk véghezviendő műtét
pedig „maghámozás"-nak neveztetett el. S ilyen
legközelebb Maderspach János uj maghámozó
gépe, melyet a lapok hirdetései most oly gyakran
emlegetnek.

A második kérdés az, minő föltételek alatt
alka'maztathatik egy „jó maghámozó gép" bár-
minő szerkezetű malomban Í8? S e részben a ta-
pasztalás azt mutatja, hogy az egyszerű, szitás és
műmalmokban egyformán használható.

Egybevágó vegytani bonczolások tanúsága
szerint tartalmaz minden jó búza 94% lisztkészi-
tésre alkalmas alkatrészt; mindamellett a leg-
jobb szervezeti! malmoknál ritkán állittatik 70—
80% lisztnél több elő, e szerint a legkedvezőbb
esetben 100 font tiszta búza után még 14 font
liszt megy a hulladékok vagy is a korpába.

Nemzetgazdászati szempontból rég megis-
mertetett az e körülményből eredő tetemes kár;
itt azonban legyen elegendő csak egyesekre nézve
kimutathatni, hogy minő tőkeveszteséget eredmé-
nyez például egy malomnál, mely naponta 200
mázsa gabonát őröl, ez egy éven át körülbelül
60,000 mázsát tesz, számítva a 14% veszteséget,
tesz 8400 mázsát, vagy pénzértékben, mázsáját
csak 2 forintra becsülve, 16,8i0 forintba vehető;
— ez tehát minden érdekeltre nézve elég világos
példa arra, hogy ezt meggazdálkodni és megta-
karítani szükséges; valamint a tulajdon érdek
is kívánja, hogy a meg nem felelő gépeket, a
melyekkel a gabona eddig tisztittatott, mellőzni,
s azok helyére jobbakat alkalmazni kell.

Az eddig használatban volt gabonatisztitó
készletek, u. m. kupdad kövek (konische Steine),
porszelelő hengerek (Staubzilinder), koptató alak
(Koppkegel), hengerrosta (Reiterzilinder) és több
bármi más nevű készületek , mind nem voltak
elegendők, hanem a búzának még ezeken kivül
az úgynevezett emelt kövü (Spitzsteine) őrlési
módon kellett keresztülfutni, hogy az a két vé-
geken levő szálkáktol (Bárt) és csiratakarótól
(Keim), ha bár tökéletlenül ie, megtisztittassék;
eltekintve a mosatástól, mely sok malomban min-
denek előtt megtörténik, néni kívántatik hosszas
okoskodás annak kimutatására, mekkora kárt
szenvedett a malomtulajdonos ezen eljárás mellett
azáltal, hogy idő- és munkaerő és 14% üszt
vesztése mellett még tőkepénze is fekszik rósz,
czélszerütlen gépeiben.

Ezen hiányok legnagyobb részben az itten
megismertetett „Maderspach"- féle „maghámozó
gép" által orvosolhatók.

A mint a rajzból látbató, egy ily gép felállit-
hatására 8 láb négyszög- és 8 láb magas tér kí-
vántatik.

Az .á-nál találtató nyilason bebocsáttatik az
egészen tisztára rostált gabona (tisztabuza, két-
szeres vagy rozs) a gépbe, ez által igen csekély
mértékben megáztatik, tökéletesen lehámoztatik,
és minden idegen tárgytól, mint föld, por, hüvely,
polyva és üszögtől megtisztittatik, nogy a B je-
gyű helyen tisztán és tökéletes szárazon a gépből
kifolyjon.

Továbbá a C jegy mellett egy álló csavar
van alkalmazva, melylyel a gépezet emelhető vagy
szállítható azon czélra, hogy az kívánat szerint
erősebben vagy gyöngébben hámozzon.

A mozgás vagyis forgás szijjak alkalmazása
által történik, és a Z) jegyű korong egy perez alatt
280-szor fordul.

A gép óránként 5 mázsa gabonát tisztit és
hámoz 1 '/a— 2 lóerő felhasználása mellett.

Ha a gép egyszer megindittatott s a gabora
befolyása szabályoztatott, minden más munka
vagy segély nélkül, a hámozást egyedül végzi
a gép.

Tekintetbe vevén azon körülményt, ha talán
nagyobb malomtelepeknek a napontai gabona-
szükséglet hámozására több ily gép szükségeltet-
nék, ugy van intézve a gépek szervezete, hogy
ily esetben ugyanazon egy hajtó koronggal egy-
ezerre több gép ie együttesen működhessék.

Kísérletek tétettek ezen találmányt köles- és
rizekása-hüvelyezésre is alkalmazni, mi a gép
alkatrészeinek csekély álváltoztatása mellett si-
kerültnek mutatkozott, _ m e l y munkálatnál az
áztatás természetesen végképpen elmarad, e he-
lyett azonban a gép hajtására valamivel több erő
szükséges.

• *

Az eddig mondottakat röviden összefoglalva,
kitűnik, hogy ezen maghámozó gép a gabonát
annyira tisztítja, a mennyire azt az eddigi szöve-
vényes, drága készületekkel nem bírták megtisz-
títani; hogy ezen gép, egyszerű és tartus szerve-

zetü lévén, csak némileg szorgos kezelés mellett,
javításokat nem igényel; hogy ezen gép annak
csekély megszerzési költségéhez képest sok mun-
kát végez kevés erőfelhasználás mellett; hogy
ezen gép az őrlési műtétet tetemesen egyszerűsíti
és gyorsítja, és végre hogy ezen gép használata
által a liszt sokkal jobb és szebb, sőt 10% több
is lesz.

E találmány nemzetgazdaszati tekintetben
is méltánylásra igényt képezhet. Vegyük fel
t. i., hogy Pest-Budán egyedül évente felőrlött
2,800,000 mázsa gabonából 14%, azaz 392,000
mázsa liszt a hulladékba megy: bizonyos, hogy e
maghámozó gép átalános használatba vétele után,
a fennebbi 14%-ből csak 10%-et az elveszéstől
megmentve, mégis a nemzeti vagyonnak 280,000
mázsa liszt, vagyis pénzben per 2 forint, 560,000
forint nyeretik meg. (Az üzleti részleteket lásd
lapunk hirdetései között.)

Szent-Benedek.
(Barsmegyében,)

A benczések, e tudományos papi rend szá-
mára Géza királyunk gazdag zárdát, és apátságot
alapított 1085-ben Szent-Benedeken, s az ő emlé-
kezetöket tartotta fenn a késő utókor számára az
a vár alakú góth szentegyház és épület, melyet
mai képünk fölmutat.

Szent-Benedek Barsmegyében fekszik, a
Garam kies völgyén, melyet fekvése, tenyészete
8 változatosságánál fogva méltán a szépek közé
sorozhatni a világon, s a legszebbek közé Ma-
gyarországon. Szent-Benedek középszerű mező-
város , egészséges, szorgalmas tót lakosokkal.
Vidéke hegyes-völgyes, sok erdővel; földe minő-
ségre nézve középszerű, mint átalában az ily
szikla tenyészetü vidék földei; szőlőhegye terem
bort eleget, mely azonban a kitűnők közé nem
tartozik.

A régi vár dombon fekszik, s megbámult
falai közül méltóságosan emelkedik ki a szintén
igen régi templom, két tornyával. E templomnak
különösen szép a fő bejárása, belsejében pedig
érdekes kőfaragványok vannak. A templomban
tartják a hires levéltárt, alatta pedig nagyszerű
sirbolt terjed, hol többi közt a hős Koháry nem-
zetség több tagja nyugszik.

A mezővárost és hozzá tartozó uradalmat
1565-től fogva az esztergami káptalan bírja; en-
nek tisztei lakják az egykori zárda nagy részét,
míg egy része parochialis lakul használtatik.

Karácsony estéje.
(Fővárosi kép.)

A sugár fenyőfa ágairól apró viaszgyertya-
szálak merednek fölfelé s a családatya, ócska házi
köntösben, óvatosan megkerülgeti a csillámló
lángocskákból, pogácsa-almákból, aranyos diók-
ból, kötél általi halálra ítélt mézeskalács huszá-
rokból alakult csodát s kezében "a. koppantó-
val, figyelve lesi , melyik viaszgyertyácskának
nőtt meg a hamva. A mama ott ül, hol a fény
legsugárzóbb s ölében az az izmos, 14 hónapos
férfiú, szokatlan komolysággal vizegálja a kezé-
ben levő diós szilva édes bélét s miután kutatá-
sainak tárgya csakhamar kis bendőjébe vándorol,
egy nagy almának fekszik neki, mely csak kevés-
sel kisebb fejénél. Hol kéthetes fogaival dolgozza
meg az almát, hol meg — változatosság kedveért —
az almával az asztalt, mely eljárd s folytán a bor-
ízű gyümölcs nedve a jó mama szeme közé frecs-
csen. Néha-néha sikerül egyik vagy másik testvé-
rét üstökön ragadni, melyet aztán ugyancsak
megczibál; de VL ezen kényuraság által támadó
jajgatások nem zavarják meg az est ünnepi, vi-
dám hangulatát.

Az asztal négy szélén a többi gyermek tele-
pedett le. A legidősb leányka, a nagymama utasí-
tásai szerint foglalkozik a bábu nevelésével,
melynek csakúgy van krinolinja, mint magának a
kis Juczinak. A fiucska, nagyobb biztosság ked-
veért, keményen hóna alá szorítja az uj képes
könyvet. Bal oldalán a fakard kényesen lóg le s
ama fakoczkákból lánczhidat, színházat s palotá-
kat épít; ő legalább palotáknak mondja épületeit,
e a szülék távol vannak tőle, kis fiók nagyravá-
gyását a kritika által lehűteni.

Egyszerre a papa, ki gondosan vette el épen
egy viaszgyertyának hamvát, komolyan körülte-
kint s aggodalmas kifejezéssel kérdi:

— Hol van Pali? Kiment Pali?

Az oífen névvel biró apró egyéniség a házi-
gazda harmadik csemetéje.

— Örzsi, nézzed csak Palit, nincs-e a háló-
szobában?

A szolgáló gyorsan elhagyja teritékét — e
szent ünnepen ő is tagja a családnak — s a kis
fiucska keresésére indul. Két perez múlva vissza-
tér; a Palika sem a tensurék hálószobájában, sem
a „nagyasszonyéban" (értsd a nagymamáéban)
föl nem lelhető.

— Haszontalan beszéd, kiált az apa, a fiu
csak nem vált láthatlanná? Ahá! — a mézeska-
lácsból való huszár hiányzik tányérján — mindig
mondtam, feleség, ha az a gyermek akkora mé-
zeskalácsot kap, mint idősb testvérei, karácsony
estéjén baj lesz. Pali! Pali! Nyomban ide mellém
jöjj l

Ezen ellenállhatlan parancs alig hangzott el,
midőn az ablakfüggöny mögül sajátszerü nesz
hallszik a miután a keresve keresett, egy köpezös
vagy négyéves fiucska, némileg aggodalmas a
mindamellett feltűnően elégedett arczczal lép övéi
elé, kik mindnyájan rászegzik szemöket.

— Fiu! hol hagytad el a mézeskalácsot?
kérdi szorongva édes anyja.

Az interpellátio azonban fölösleges, mert
az a sárgásbarna pép, mely a kicsinynek szája
köré oda van mázolva s pisze orrának még fur-
csább kifejezést ad, félremagyarázhatlanul szól az
eseményről. Ezenfölül a nagyobbik testvér Laczi
az ablakfüggöny mögé vonult s a nagy mézeska-
lácshuszárnak csak csizmaszárát hozza vissza.

— Honnan az istenért származott erre a
fiúra ez a példátlan telhetetlenség? mondja mér-
gesen a papa.

— Pedig két darab kalácsot evett meg az
ozsonnai kávéhoz ! jajgat a szerencsétlen anya.

— No, no, a kis gyermek mind ilyen, édes
fiam, csititja vfjét a jó nagymama; nem árt
meg neki.

— Nem kap vacsorát s azonnal ágyba vele!
parancsolja az apa s örzsi, mintegy végrehajtó-
bírósága a háznak, megragadja a mézeskalács-
pusztítót s elhurczolja őt, mialatt a szigorú apa
Ítéletéhez kommentár gyanánt megjegyzi:

— A hasa olyan, akár a dob.
Természet és neveléstanilag egyaránt neve-

zetes azonban a bűnös magavigelete. Teljes nyu-
godtsággal hallgatja, tűri azt a mi vele történik
s nyilván ő is ama nagy bölcsész mondatát vallja:
a büntetés a bűnös joga.

Hirtelen megcsendül a pitvar csöngetyüje.
— Ki lehet az ily későn? Tán csak nem

Örzsit keresi valaki? kérdi félig komolyan, félig
tréfásan a háziasszony.

— Édes mama, az a szegény asszony lesz kis
fiával; tudod, ki ott lakik a kut mellett abban a
sötét kis szobában, mondja Juczika, ki ezalatt ki-
futott, hogy a pitvarajtót kinyissa.

— Oh papa, édes papa! Szabad-e még egy-
szer meggyujtanoma fát? kérdé Laczi ki szembe-
tünőleg örül rajta, hogy majd a szegény asszony-
nak is jut valami a karácsonyfáról.

— Szabad, fiam, csak vigyáz?, m°g ne égesd
ujjadat, mond az apa s barátságosan int a szegény
özvegy felé, ki gyermekével karján alázatosan
állt meg az ajtóban.

A jószivü háziasszony vastag babáját a nagy
mama ölébe teszi le s az elhagyottat tisztán teri-
tett asztalkához vezeti, hol a neki szánt, nélkü-
lözhetlen téli öltönydarabokból, kalácsból és sült-
ből álló ajándékok voltak lerakva. A szegény nő
szemeit törőlgeti, a házi asszony kezét megcsó-
kolja 8 nem veszi észre, hogy a nagymama által
duczolgatott „buksi" épen azon van, hogy a sze-
gény asszony gyermekének hajába fogózzék. Em-
bertelen szándékában szerencsére megakasztja
édes apja, ki idejekorán odalépett s a szegény nő-
vel közli azon örvendetes hirt, hogy a nőegylet
részéről állandó foglalkozást fog nyerni.

Ne kisértsük meg a kis kör megelégedettsé-
gét kifejezni; az ilyesmit, mint a zenét, nem lehet
szóval leirni. Ha e szép összhangba disszonánczia
vegyül, ugy csak is a kis Palkótól származik az,
ki csak most jutott az iránt tisztába, hogy hiszen
voltakép ő neki nem is járt ki az ő vacsorája s a
tányércsörgés alkalmából Őrzsit, ki az asztalt te-
riti, kéri is, hogy legyen közbenjárója.

— Édes Pálom, szól mosolyogva férjéhez az
asszony, megengeded kis druszádnak, hogy föl-
keljen s hogy közénk üljön ?

— Nem bánom, hanem higyjétek el, végkép
lrontjátok ezt a gyereket, mond az apa s ölbe

kapva a kis bűnöst, gyöngéden szivéhez szorítja.
S igy, lélekemelő kegyelmi ténynyel fejező-

dött be a karácsony estéje. Forgó János.
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Pusztuló állatok Rárpátainkbaii. *)
Európának többi magaslataihoz hasonlóan'

magas Tátránk szintén több érdekes és egészen
ártatlan havasi állatnemet birt felmutatni, de ezek
közül a havasi kecske (Steinbock), fájdalom, már
eltűnt, a zerge és marmotla (Getnse és Murmel-
thier), pedig csak igen gyéren mutatkozik, s már
jobbadán pusztuló félben van. H Í ezen állatok
pusztításának határt nem szabunk, az eddigi ta-
pasztalások után bizton fölvehetjük, hogy két év
múlva a Tátrában egy marmottink se lesz. Dr.
Novitzki ur 1865-ik év nyarán tartott vizsgáló-
dása szerint Kárpátainkban már alig létezett 8
marmotta-család, s ezekből, mint azt a („Szepesi
Értesitőben" (1865 okt. 28 kán) olvastuk, még
ugyanazon évben 3 család pusztult el. Tény to-
vábbá, hogy a zergék száma szintén igen csekély
a évről évre apad. — S honnan van ez, kérdi el-
komorodva a természetbarát vagy utazó, hogy
ezen ártatlan állatok száma folyton kevesbül? mi-
féle ellenséges erő pusztítja el a hegységek e
gyönyörű diszét? . . . Fájdalommal kell bevalla-
nunk, hogy ezt az ember teszi.

Nincs természet-, nincs emberbarát, kinek
keblét az állatok ily irgalom nélküli pusztítása
fájdalmasan ne érintené, kivált akkor, ha látja
^s tudja, hogy ezen pusztítások okozói az álhit és
a butaság. Miért pusztítják hát annyira a szsgény
ártatlan marmottát? Miért ássák ki földágyábola
mély álomba burkolt állatot, melyet maga a ter-
mészet meg akar védeni? Azért,mert a marmotta-
zsirt minden betegség ellen átalános gyógyszer-
nek tartják. Az álhitbe burkolt, együgyü tátrai
lakost e téves és káros nézetében csalfa emberek,
kik úgyszólván, „mások együgyüsége zsírján sze-
retnének meghízni," galidul megerősitik. Pedig
a marmotta-zsir gyógyszer sohasem volt.Da attól
eltekintve is, könnyen beláthatjuk, hogy ezzel a
legnagyobb csalásokat követik el; mit azon kö-
rülmény is világosan igazol, hogy jelenleg a Tát-
rában a marmották száma csaknem egészen ki-
pusztult. S igy az állítólag marmotti-zsirral
üzérkedő kuruzslók, ilyen helyett már elromlott,
isten tudja mivel kevert zsírokat árulnak drága
pénzen. Ezáltal pedig a szegényeket csalva, s az
orvosi tudomány tekintélyét aláásva, még ember-
életet is veszélyeztethetnek. Legnagyobb megüt-
közésünkre szolgál még azon tény, hogy —- mint
hallottuk — a környékbeli gyógyszertárakban
szintén árulják a marmotta-zsirt, a mi természe-
tesen nem lehet egyéb disznózsirnál.

A hegységek gyönyörű díszének pusztítása s
az ezzel egybekötött állatkínzás tehát nem egye-
bek, mint az álhit és gonosz nyerészkedési vágy
kifolyásai.

, A marmották és zergék ritkaságánál fogva
a kegyetlen pusztító, csakhogy prédára szert te-
gyen, csapó vasakat állit oly helyekre, hol a sze-
gény állatok kénytelenek átjárni. Minthogy azon-
ban a pokoli eszközöket lakásától nagyobb, néha
mérföldnyi távolságban állítja föl, megesik, hogy
a szegény megfogott állat több napig lévén e
gyötrő helyzetben, a sok rángatózás közben bőrét,
sőt húsát is lehorzsolva, végre kínosan elvész.
Emberi tett-e ez? ily védtelen ártatlan állatok
ellenében?!

E körülmények hihetőleg minden mivelt em-
bert arra fognak serkenteni, hogy hatáskörében
tehetségéhez mérve igyekezzék e pusztításokat
lehetőleg meggátolni.

Ez ügyben már sok helyről történt felszóla-
lás, s a hegységek napról napra növekedő kopár-
eágát minden utazó fájdalmasan tapasztalja. A
kárpáti marmottákat és zergéket az erdészek
gyűlésén Kornhuber (akkoriban pozsonyi tanár)
már 1856 ban védelme alá vette. A Kárpátok je-
les leirója, Fuohs Frigyes hazánkfia e pusztítá-
soknak különös törvények és dijak által vél gátot
vethetni. A „Szepesi Értesítő" ez ügyről több
czikkben értekezett. A bécsi cs. kir. állat-növény-
tani-társulat szintén felszólalt a pusztításod el-
len, s tiogy még egy külföldit is emlitsek, dr.
Brandes, ki a Tátra vidékét beutazta, 1865 ben
az e fölött kiadott füzetében fájdalmasan panasz-
kodik, hogy ott a marmotta mar csaknem egészen
ki van irtva.

Legújabban azonban a krakói tudós társulat
függeszté ki védzászlaját. Ugyanis a nevezett
társulat physiographiai bizottsága minden tőle
kitelhetőt elkövetett, hogy a Kárpátokban az em-
iitett állatok pusztításainak véget vessen. A kra-
kói hírlapokban e tárgyra vonatkozólag több

•) Felolvastatott a m. kir. természettud társulat
decz. 5 i ülésében

jeles czikket közölt, azonkívül, többek közt ha-
zánkban is, — több magas állású és befolyásos,
részint magán, részint hivatalos egyén érdekét
költé föl ez iránt. S nemcsak hogy más társulatok
figyelmét ez ügyre irányozta, még saját költségén
egy fűzeikét is adott ki, melyben a népet fölvilá-
gosítja, s az emiitett állatok pusztításának káros
voltát élénk színekkel ecseteié. Végre még az
államminiszteriumhoz is folyamodik védenczei
érdekében oltalomért, s nem hiába.

Mindezekből, gondolom, elég világosan követ-
kezik, hogy ha azt akarjuk, hogy a Tátra e leg-
szebb disze végkép ki ne pusztuljon, a marmotta
kat és zergéket különös oltalom alá kell helyezni.
S e részben nem tartom fölöslegesnek msgernli-
teni, hogy a szegény üldözött állatok iránti átalá-
nos részvét bebizonyítására, hazánkban ez ügyet
többek közt: Zsedényi Ede és gróf Zay Károly,
a szepesi püspök, Fuchs Frigyes erdőmester, Oo-
möry János a pohorellai vasgyárak igazgatója,
Stenzel Hugó a késmárki lyceum rektora és töb-
ben ígérték támogatni.

A pusztitások megszüntetésére tehát nekünk
is közre kell működnünk a honi fauna érdekében,
s e fölött őrködni különösen a magy. kir. term.
tud. társulat egyik főfeladata. S e tekintetben a
honi fauna minden barátjának különös megelége-
désére szolgálhat az utolsó válisztmányi ülés ha-
tározata. Ugyanis a krakói tudós társulat physio-
graphiai bizottságának felszólítása következtében,
mely szerint társulatunk is felkéretik a Kárpá-
tainkban előforduló marmották és zergék pusztí-
tása ellen lépéseket tenni, — határoztatott:

A magy. kir. helytartótanács fölkérendő, egy
minél előbbi rendelet kiadására, melyben a mar-
mották és zergék pusztítását, kiváltképen pedig
a csapóvasak felállítását és a téli álmot tartó mar-
mották kiásatását, szigorú büntetés mellett tiltsa.

Hasonló rendsietek által védte meg au egy-
kori szardíniái kormány a havasi kecskét, az
oroz kormány a bölényt, a porosz a jávort,
Sveicz a marmottát; sőt már az ausztriai biroda-
lomban is léteznek ide vágó rendeletek, igy pél-
dául: Alsó-Au3ztriában tiltva van a hurkok felál-
litása (u. ö. Statth. Eri. von 21-ten Miirz 1853.
Z. 1152), Csehországban pedig a madárfogáa szin-
tén egész éven át tiltva van (böhm. Statth. Eri.
von 15. Aug. 1851. Z. 6560.).

Felkérendő továbbá a magy. kir. helytartó-
tanács egy körirat kibocsátására, melyben a liptó-
árva- és szepesmegyei lelkészek és tanítók a népet
ez iránt fölvilágosítani, s tölök telhetőleg a pusz-
tításokat gátolni köteleztessenek.

Igen sokat tehet e tekintetben a napi sajtó,
s azért a tisztelt szerkesztő urakat bátorkodunk
kérve figyelmeztetni, hogy a lapok hasábjain ezen
ügynek is némi tért engedjenek. Kétségkívül so-
kat tehetnek e tekintetben maguk a birtokosok
és földesurak, általában pedig minden müveit
ember. Kriesch.

Válasz Csukás Elek nr néhány szavára.
(A. népbabonák ügyében.)

Az egyszeri debreczeni mendikansról mondj?
az adoma: hogy macskát akart megdobni az ut-
czán, s a hogy e helyett a bélest árulgató czívát
találta el, azzal vígasztala magát: „hogy legalább
a kavics nem veszett kárba!•' — Ilyenformán jár-
tam én is ,,A magyar köznép babonái" czimü
közleményemmel. Nem a czélból adám ugyan
sajtó alá, mint a minőt annak sorai közül egyné-
mely ember kiolvasott, miután azonban Cs. E. ur
„néhány szava" annyit mégis bizonyít, hogy
valakit csakugyan találtam vele, á la debreczeni
mendikar.s: én is azzal vigasztalom magamat:
„hogy legalább nem veszett kárba a czikk.'1 —
Ez aztán, azt hiszem, hogy közlő számára már
magában véve is elegendő jutalom; hanem azért
még sem állhatom meg, hogy Cs. E. ur néhány
szavára tisztán az ügy érdemében egy kevés ész-
revételt ne tegyek.

Közleményem czélja, nemkülönben a népba-
bona kiirtására általam ajánlott mód, a már kézen
forgó közlemény elején és végén magyar ember
számára eléggé érthetően körülírva lévén, annyi-
val inkább megfoghatatlan előttem, hogy Cs. E.
ur „mégsem egészen érti, hanem — mint állítja —
csak ugy sejti a közzétevés indokát." S épen ezen
sejtelemmel van nekem először is mindjárt egy
kevés dolgom. Cs. E. ur néhány szavából t. i. az
tűnik ki, mintha közlő a köznép babonáinak nagy
számit egészben s közvetlen azon tiszteletre-
méltó két testület aluszékonyságának akarná tu-
lajdonítani, miknek részben figyelmeztetésül ira.

Ember legyen, a ki ezt közleményemből kiol-
vasni kép 38, s ha Cá. E. ur tudja, hogy közlő is
épen ezen osztályok egyikének igénytelen tagja,
a „sejtem" szó helyébe nála is kétségkívül az
„értem" lépett volna előtérbe! . . . Hanem hát
eme szántszándékos félszeg sejtelemnek meg kel-
lett születnie mar csak azért is. hogy Cs. E. ur
alkalmilag ajánlhassa, a mit előtte százan meg
százan sürgettek már, t. i. az „olvasó egyletek"
életbeléptetését. Ezen egyletnek a köznép szel-
lemi művelődésére nagyban befolyását elvitatni
akarni, merő ostobaság volna, — hanem már aztán
a mi a babona kiirtását illeti, ez érdemben egye-
dül czélhoz vezetőnek mégis csak nem az olvasó-
egyleteket tartom én, hanem köznépünk leány-
gyermekeinekrendes iskoláztatását! — Atn tessék
valakinek mig egyszer ama közlött babonákat
figyelemmel átolvasni, majd észreveendi, hogy
természetüknél fogva mindmegannyian olyanok
azok, melyek csak is egyedül néné/nasszony ész-
járásának szüleményei; ha tehát a nőnem értelmi
tehetsége ott nem fejtetik ki kellőleg, a hol leg-
illetékesebb helye volna, t. i. a népiskolában, vi-
het haza bátyám uram az olvasó egylet könyvtá-
rából hasznosabbnál hasznosabb bármennyi köny-
vet, olvasásuk alatt Cs. E. ur nénémasszonya
bizonyosan el fog szundikálni a — kuczkóban.

Ama bizonyos népvezér marháinak az ,,uj
tűzön" keresztül hajtása ismét és ismét csak azt
bizonyitja: hogy tehát csakugyan nem fölösleges
azokat a népvezéreket, már t. i. minket egyre-
másra figyelmeztetni. Az a legnagyobb hiba,
uram, hogy nem tudjuk, vagy talán épen nem is
akarjuk magunkat a köznép ítéletétől függetlenné
tenni. Ennek, az igaz, hogy ismét száz oka lehet,
de valami furcsa állitás az: hogy ha mi mindun-
talan szemébe momljuk Jákob házának az ő hi-
báit, ezzel se megyünk semmire.

Befejezésül még ennyit: Minél inkább elhi-
tetjük magunkkal, hogy a népat ismerjük, isme-
retünk annál hiányosabb; s a mi már most igény-
telenségem népismeretét illeti, ha kinyilatkozta-
tom: miszerint a legelső tápot is pór-anyám
emlőjéből szívtam, s öntudatra vergődésem óta
— iskoláztatási éveimet leszámítva — folytonosan
a nép alsóbb rétegével voltam s vagyok érintke-
zésben; remélem, hogy megengedi nekem Cd. E.
ur, ha sem a nép értelmi betegségének okát sen-
kitől nem kérdezem, sem az orvoslás módját
illetőleg másoktól tanácsot nem kérek.

Molnár István.

P ó t - a d a t
Bezerédi Imre dancHrnok elfogadásához és ki vé-

geztetéséhez.

A ,,Vas. Újság" f. évi 49-ik számában Cher-
nél Kálmán ur B -ízerédj (helyesebben: Bezerédi)
Imre dandárnoknak 1708-dik évi szeptember hó
5-én történt elfogatásáról közölt igen becses ada-
tok után, e kis pótló, kiegészítő részletet' közölni
— ugy hiszem — nem leend érdektelen:

A sáros pataki ref. főiskola könyvtárában
egy következő czimü kézirat létezik: „Memória
rerum qtiarundam Belli llangarici adversus Do-
mum Austriacam Anno MDCCIIIsuscepti. De-
seripta per Johannem Tsétsi, Saaros-Patachini,
ab Anno Domini 1715 ' — mely érdekes és jóin-
dulatú korrajz Bezerédire megjegyzi, hogy: mi-
dőn 1708 dik évi deczemberhó 18-án országgyű-
lési határozatnál fogva — egy keddi nap— Botka
Ádámmal együtt lefejeztetett, azon rémhír terjedt
el Patakon, hogy: Bezerédi feltámadt sírjából;
mely hír a fejedelemig (II. Rákóczy Ferencz) el-
jutott, a ki is 20 gyalog katonát rendelt Bezerédi
holttestének fe'ásatására s a felásott tetem köz-
szemlére kitétetett, s miután e hir alaptalansága
bebizonyult, ismét eltemettette.

A pataki belső vár falába helyezett veres
márványkőtáblába vésett fejetlen alak az ő sze-
rencsétlen, de megérdemlett sorsát tünteti elő.

Pest, decz. 18-án. Sebestyén Károly.

i f

** (Egy magyar vándorló legény Parisból) a
következőket írja a „Sz. H."- n a k : A franczia fő-
városban jelenleg is több hazánkfia lakik, igy:
Irányi Dániel, Simonyi, ki az akadémia számara
a külföldi levéltárakban adatokat gyűjt, Horn,
Szarvady, gróf Guyonné (szül. báró Splényi) gyö-
nyörű leányával stb., ezeken kivül egynéhány
légionárius és egy csoport kézműves-segéd. Ez

a i ,

j . ,
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utóbbiaknak „magyar egyletök" a „Boulevard , j e
Seb»atopol"-on a Rivoli utczához közel a ,,Café
20 billiárd" helyiségében van. E derék ifjak ne
hány magyar lapot és könyvtárt tartanak fenn;
ezenkívül Ínségbe jutott társaikat segélik, az
újonnan jötteket útbaigazítják stb. Bár mindnyá-
jan fcezök munkája után élnek, havonkint tetemes
összeget fordítanak egyleti czélokra. — A mely
kézműves francziául nem beszél vagy legalább
nem ért, az ne jőjön Parisba, kivévén, hogyha itt
elkoltenivaló fölös pénze van, mert ezzel a néma
is mindenütt könnyen boldogul. A párisi nem
aokra baaiüli az olyan idsgant, ki francziául nem
tud. A kereskedők, könyvkötők nehezen kapnak
munkát, ha a nyelvet értik is, ellenben az aszta-
losok éj szűcsök könnyen találhatnak alkalmazást,
ha mesterségükben ügyesek. Parisnak ivóvize
igen jó v m. Az élelmezés sem kerül sokba, ha az
embernek nagy vágyai nincsenek. Huszonöt cen-
times-ért (mostani o. é. ezerint 13 kr.) egy nagy
adag teje-i kávét (egy meszelynél több) és egy
zsemlét; 1 franc —1 franc 30 c.-ért (53—68 o. é.
kr.) 3—4 tál ételből álló ízletes ebédet borral
együtt kiphatni. Az ebéd nagyobb részét hus
képezi. Harmadik osztályú helyen a vasúti árak
következők: Szegedtől Bécsig 14 ft. 4 ) kr., Bécs-
től Münchenig 14 ft. 5 kr., Münchentől Strass-
burgig 7 ft. 48 kr., Strassburgtól Parisig 17 ft.
17 kr. Szegedtől Parisig összesen 53 ft. 10 kr. o.
é. (a mostani agio szerint).

(k. g.) — (Olcsó és jó éji világítás.) Egy
hosszú nyakú fehér üvegbe néhány darab phos-
phort teszünk s erre forró faolajat öntünk. Ha az
üveg egy harmada már megtelt, azt jól beduga-
szoljuk. A dugaszt használat alkalmával kinyit-
juk, hogy üde levegő hatolhasson be. Az olajjal
betöltött tér ekkor oly fényt fog árasztani, mely-
nél az óra czimlapja kényelmesen elolvasható. Ha
a fény kialszik, csak a dugaszt kell kissé szellőz-
tetni, hogy az ismét visszatérjen. Egy ily üveg
félévi használatra elegendő.

(k. g.) — (Érdekes kísérlet.) Az ember physi-
kai erejét illetőleg eddigelé számos kísérletek
tétettek. Lássuk ezek közöl a legérdekesebbet.
Ha az ember tüdejébe a lehető legnagyobb lég-
mennyiséget belégzi, akkor oly terhek emelésére
képes, melyeket különben alig bír megmozdítani,
így ha valamely társaságban a legnehezebb em-
ber két székre fekszik, hátát az egyik s lábait a
másikra helyezve, s négy egyén vállait és lábát
megragadva, a fölemelést megkísérli, ez csak nagy
erőködéssel fog sikerülni. Ha azonban a föleme-
lendő és fölemelő egyének egyidejűleg mély be-
légzést tesznek, e mozzanatban a fölemelés oly
könnyen fog megtörténni, mintha csak egy tollal
volna dolguk. — Velenczében e kísérlet még fel-
tűnőbb módon eszközöltetett. Egy társaságban
ugyanis 6 egyén egy ugyancsak megtermett
olaszt ujjhegyein emelt a magasba. Major szerint
e kísérlet nem sikerül, ha az illető deszkán fek-

szik s az emelő egyénekbe kapaszkodik, hanem
szükséges, hogy a fölemelők a már leírt helyzet-
ben fekvő egyént maguk ragadják meg.

— (Óriási lap). Az 1859. jul. 4-iki szabad-
sági ünnepélyre a new-yorki belletristikai heti
lap „The Constellation" külön számot adott ki
egy iv papirosra nyomtatva, mely 8 láb 4 hüv.
hosszú és 6 láb széles volt; tehát nagysága egy
teke asztalhoz volt hasonló, minden lapja 13 ha-
sábot foglal magában, melyek mindegyike 48 hüv.
hosszú, tehát a hasábok összes hossza 416 lábat
vagy '/12 angol mérföldet tesznek ki, egy rizma
(480 iv) ily papiros 3 mázsát nyom, egy iv 20
angol latot, apapiros ára 60 dollár, tehát egy ivé
28 kr.,a lap egy példánya fél dollárért áruitatott;
40 személy 8 hétig dolgozott rajta szünet nélkül;
28,000 példány nyomatott belőle s csinos boríték-
ban a világ minden részeibe szétküldetett.

— (Parisban) 1860-ban 53 hírlap és szemle
jelent meg; ezek között 42 politika s statusgaz-
dászattal, a többi tudomány, szépirodalom, gaz-
dászat, iparral stb. foglalkozott, legrégibb a
Journal des Savans, 1665-ben alapítva.

— (A legrégibb hírlap) Chinában jelenik
meg; 1000 év előtt alapittatott s azóta fennakadás
nélkül hetenkint egyszer kék selyemre nyomtatva
adatik ki Pekkingben, egyedül a birodalom ese-
ményeit szokta közölni. A censor maga a császár.

A keresztyénség ünnepei.
K a r á c s o n y .

A történelemből kétségtelenül kitűnik, hogy
a húsvétnak a keresztyén időkor kezdetétől fogva
nagy fontosságot tulajdonítottak, különösen pe-
dig, hogy megtartásának ideje századokon keresz-
tül komoly vita tárgya volt. Annál feltűnőbb,
hogy a Megváltó születésének ünnepét a keresz-
tyénség első századaiban kevesebb figyelemre
méltatták. A húsvét fölötti vita a legrégibb a
keresztyén imádat tárgyai közt, sőt mondhatni,
hogy ez nem csekély elkeseredésre szolgáltatott
alkalmat. Ellenben arról semmit sem tud a törté-
net, iOgy a születés ünnepe fölött ily viták foly-
tak volna. Akadunk ugyan erre nézve is eltérő
véleményekre, de ezek csak Jézus születésének
évére, hónapjára és napjára vonatkoznak; s ez is
inkább csak a tudósok dolga volt, a mennyiben
leginkább a korszámlálást illette. Sőt inkább
csaknem átalánosan el volt fogadva azon vélemény,
hogy az e fölötti vita egészen fölösleges, részint
azért, mivel lehetetlennek tartották, e tekintetben
kétségtelen eredményre jutni, részint azért is,
mivel attól az egyháznak semminemű tana nem
függött.

Az ötödik század óta deczember 25-dike volt
e nagy világesemény napjául elfogadva, noha
ezután sem hiányoztak, kik a helyes korszámlálást
nem akarták elfogadni. Hogy a legrégibb időben
ezzel semmit sem gondoltak, abból is kitűnik,
hogy a legrégibb íróknál a karácsony ünnepének
nyomára nem akadunk. Legdöntőbb tanúbizony-
ság azonban Arany szájú János, ki 386. évben
tartott] egyik beszédében világosan említi, „hogy
Jézus születése napját keleten csak tiz év óta
ünneplik, mit,úgymond, sokan mint újítást elvet-
nek. Ebből méltán következtethetni, hogy ez
ünnep raegülése a 4. század közepe előtt nem
igen létezett, sőt átalánosan még későbben ter-
jedt el.

De ha ez ünnep több századon át ismeretlen
volt, méltán támadt azon kérdés: mi szolgáltatott
okot annak behozatalára? Mely kérdést több jó-
akarattal és leuzgósággal, mint szerencsével igye-
keztek megfejteni. Voltak ugyanis, kik karácson
ünneplését még a zsidóktól akarták származtatni.
Ezek ugyanis a Kisleu 25. napján, mely deczem-
ber 17-dike, a templomszentelés ünnepét (Cha-
nuca), mely egyszersmind a világosság, az uj
oltár stb. ünnepe, ülték. De ha «z lett volna az
inditó ok, akkor arra a negyedik századnál sok-
kal előbb rá kellett volna jőni, különösen pedig
akkor, midőn még a keresztyének a zsidóktól
egészen el nem váltak, vagy csakhamar azután,
mikor inéi,' megszokott szertartásaikhoz ragasz-
kodtak, nem pedig 300 esztendő múlva.

Mások ismétapogányoktól kívánták behozni,
kiknél deczember második felében csakugyan
nyilvános játékokat ünnepeltek, nevezetesen a

T A R H A Z.
legrégibb korban a saturnaliákat, később pedig
Nero kora után a juvenaliákat, mint a melyek a
népnek átalában, különösen pedig a rabszolgák-
nak és gyermekeknek megörvendeztetésére voltak
szánva. Azt állítják tehát, hogy ez ünnepeknek a
keresztyének közé, habár más alakban, átplántá-
lása által azon vádat akarták elháritani, hogy a
keresztyén vallás nagyon komor, szigorú, öröm-
telen. Különösen I. Gyula pápa (337 — 352) lett
volna az, ki a Rómában még mindig meg nem
szüntetett Apolló születése napját a világ Meg-
váltója születése ünnepévé változtatta. Azonban
e föltevés ellen több ellenvetést lehet felhozni.
Ilyen már maga azon körülmény is, hogy a kará-
csony első nyomait nem Rómában, sem Olaszor-
szágban, hanem egyfelől Egyiptomban, másfelől
Galliában találjuk. Azonkívül bizonyos, hogy
épen e korban a pogánysággal minden megegye-
zést szorgalmatosán kerültek. Iiy nagy ünnepnek
a pogány ünneppel kapcsolatba hozása tehát a
kor uralkodó szellemével is ellenkezik.

E szerint a karácsony ünneplésének lehoza-
talát sem a zsidóktól, sem a pogányoktól nem
lehet leszármaztatni; de legvalószínűbb, hogy azt
épen az akkori eretnekek ellen tanúsított tüntetés
gyanánt kell tekinteni. így például Manes köve-
tői, a manichaeusok, valamint a vasárnap, ugy a
többi keresztyén ünnepek iránt is valóságos meg
vetést tanúsítottak. Az úgynevezett donatisták
pedig a vízkereszt ünnepéről, mely Afrikában a
karácsonynyal sokáig egy jelentésű volt, semmit
sem akartak tudni.

A karácsonyhoz szorosan még más ünnepek
is csatlakoznak. Nevezetesen:

1. István, első vértanú ünnepe, vagy kará-
csony második napja. Ez, ugy látszik, egy időben
jött szokásba a karácsonynyal, noha — mint né
melyek állítják — Anconában már előbb is ünne-
pelték. István vértanúi halálát, mint azt Lukács
elbeszéli, az első négy században is ismerték
ugyan, de csontjait még akkor nem találták volt
föl. Ama halál valószínűleg augusztus hónapban
(36. év) történt ugyan; de maradványait állítólag
január 7-kén találván föl, emléktnnepét is e
napra, vagyis azonnal vízkereszt utánra tették,
mely ünnep, mint emiitettük, keleten egy volt a
karácsonynyal. Midőn tehát a nyugati egyház
szerint Jézus születését decz. 25 dikére tették,
ezzel együtt István ünnepe is átment decz. 26-ra.
Annál inkább tették pedig ezt, mivel a vértanuk
halálának napját jobb életre születésök napjai
gyanánt tekintették.

2. János evangélista ünnepe, vagy karácsony
harmadik napja. János ünnepét valószínűleg azért
tették e napra, mivel, mint tudjuk, ő volt a Meg-
váltó kedvencze. Egyébiránt a karácsony ünnep-
lése ujabb időben csaknem valamennyi ország-
ban két napra ezorittatván, ma már János napja
nem tekinthető külön ünnepnek.

3. Apró szentek napja, a legrégibb keresztyén
ünnepek egyike. A legrégibb egyházi atyák ugy

nyilatkoznak róla, hogy az egyház e napot min
denkor érdeméhez képest ünnepelte, és hogy
Betlehemből, hol Jézus született, származtak az
első vértanuk is. Ilyeneknek tekintették ugyanis
azon gyermekeket is, kiket Heródes, Jézus életét
akarván kioltani, meggyilkoltatott. Ezek emlékét
ma is deczember 28-án ünneplik.

Befejezésül lássunk még ez ünnepek alkal-
mával uralkodó néhány szokást. Az eléggé isme-
retes, hogy karácsonykor a rokonok egymásnak
különböző ajándékokkal szoktak kedveskedni. Ez
adományok egyfelől azon örömet jelképezik, me-
lyet a karácsony nyújt, másfelől föladatuk emlé-
keztetni azon nagyszerű adományra, melyben
Isten az emberiséget az ekkor született Jézus
tanítása által részesítette. A karácsonyfa is, mely-
nek a gyermekek annyira örülnek, bír bibliai
jelentőséggel. Ennek ugyanis a paradicsombeli
ismeretfáját kell jelképeznie, mely által a világra
jött a bűn, melytől az embereket az ekkor szüle-
tett Üdvözítő megváltotta.

Tót vidékeken (de sok helyen a magyaroknál
is) karácsony estéjén a fiuk ablakok alatt szoktak
vallásos énekeket énekelni; miért őket szinte
vagy pénzzel, vagy kalácscsal, gyümölcscsel stb.
megajándékozzák. Nagy szerepet játszik a tót
népnél a karácsonesti vacsora is, mely okvetetle-
nül savanyu levessel kezdődik s utána mézes
mákostészta (u. n. guba, vagy metélt) következik.
Ennek is van jelentősége, az t. í., hogy a sava-
nyuság a Krisztus előtti kellemetlen sanyar, az
édesség pedig a Krisztus utáni édes állapotot
jelképezi.

A karácsonyéji babonák és játékok is eléggé
ismeretesek. Például a leányok bádogkanálban
ólmot olvasztanak s ezt hirtelen hideg vizbe öntik.
Az ebből alakuló szabálytalan alakokat aztán kép-
zelmök olyan tárgyaknak látja, a melyekből kö-
vetkeztethetni, kihez mennek férjhez. így, ha a
képzett alak talán székhez hasonlít, a leendő
vőlegény kétségtelenül asztalos lesz. Máshol ifjak
és leányok kiürített dióhéjba apró viaszgyertyács-
kákat ragasztanak s azokat meggyujtván, vizzel
töltött tálba helyezik s a vizet megzavarják. Az
egymással érintkező gyertyák tulajdonosai vagy
képviselői összeházasodnak; a kinek gyertyája
leghamarabb elalszik, az legelső hal meg stb.

A János-napi szokások közöl említendő a
János-ital, mely hajdan a r.-katholikusok és pro-
testánsok közt nagy vita tárgya volt. Ez utóbbiak
e szokást ugyanis pogány eredetűnek és babonás-
nak tartották; míg amazok állították, hogy e szo-
kás az Augustinusnál és Izidornál emiitett hagyo-
mányra a méregpohárról vonatkozik, melyet állí-
tólag János a kereszt jele által ártalmatlanná tett,
s épen ezért szokták János evangélistát rendesen
kehelylyel, melyre egy kígyó tekeredik, festeni.
Egyébiránt, ugy látszik, ma már a divat (!) e szo-
kást egészen kiszorította. —i —«.
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íeiléklet a fasáraapi ijság 5I-dik számához 1866.
Irodalom és művészet.

** (Az Ökrb'ss B. által szerkesztett „Jogtudo-
mányi Közlöny") uj évtől kezdve tetemesen bőví-
tett tartalommal fog megjelenni. Régi átalános
óhajtásnak kivan eleget tenni az által, "hogy a
curiai ítéleteket is hozandja; „Értesítő" czim alatt
pedig állandó rovatot, mely hű kivonatát adandja
mindazon hivatalos tudnivalóknak, melyek a birá-
kat, ügyvédeket és ügyfeleket érdeklik. A kúriai
ítéleteknek minden héten egy egész iv lesz szánva
oly beosztással, hogy ezek a laptól elválasztva,
évenkint külön kötetet képezzenek. Előfizetési
ára fél évre 6 ft. negyed évre 3 ft.

** (A magyar irodalom külföldön.) A „Köl-
nische Zeitung" közelebb igen értelmesen emlé-
kezik Petőfiről. — Brockhaus Feszler „Magya-
rok történelmét adja ki, melyhez Horváth Mihály
irta az előszót. AB egész mü 16—20 füzetben fog
megjelenni, s egy fúzet ára 20 uj garas. Ugyan-
csak Brockhausnál Lipcsében megjelent Horváth
Mihály „Huszonöt év Magyarország történelmé-
ből" czimü nagy érdekű müve, német forditásban.
Novelli József, kassai hazánkfia fordította né-
metre. Sajátságos, hogy e műre a „Wiener Zei-
tung" hirdetései közt is jelent meg első helyen
nagyon kiemelt hirdetés.

*• (Heekenast G. kiadásában) megjelentek:
„A zsidók reformatiója'', irta egy hitrokon, 47
lapra terjedő röpirat, ára 40 kr.; „Bimbók és csa-
lányok", (versek) irta Rácz Mihály, kinek neve
több szépirodalmi s divatlap olvasói előtt nem
ismeretlen. A 124 lapra terjedő csinos kötet ára
80 kr. Továbbá „Útmutatás a sebéezi műszerek
elemzésére s birálására." Irta Stockinger Tamás, a
kórodai előkészitő sebészet tanára. E számos rajz-
zal ellátott munka ára 3 ft.

** („irodalmi értesítő 1867"-re)^ czimü köny-
vészeti vállalat fog megjelenni, időhöz nem kötött
havi számokban, Demjén József kiadásában. A
megjelent könyvek, folyóiratok, műlapok, hangje-
gyek, minket közelebbről érdeklő külföldi mun-
kák, irodalmi jelentések, kiadásra szánt kézíratok,
a lapokban megjelent jobb munkák czimei, tiltott
könyvek stb. jegyzékéből fog állani. Előfizetési
ára egy évre (10 ívért) egy forint, mely Bartalics
nyomdájába (Lipót utcza 5 ez. a) a kiadó neve
alatt küldendő.

** (A legrégibb élő magyar hírlap.) Ballá
Károly a „Debreczen-Nagyváradi Értesítő" tu-
lajdonosa jelenti, hogy az 1867. évvellapja a
25-ödik évfolyamba lép. E szerint legrégibb az a
most fennálló magyar lapok közt, s egyszersmind
szerkesztője is egyetlen, a ki eddig 25 esztendőt
ugyanazon lap szerkesztése mellett megért. A
magyartulajdonos-kiadó szerkesztők veteránja ez
alkalommal bocsátja ki legelső külön előfizetési
felhivását s egyszersmind a jövő évet szerkesztői
jutalom évnek kivárja tekinteni.

** (A „Magyarország és a nagy világ") szer-
kesztését a múlt vasárnapi számmal Frankenburg
Adolf vette át. E lapnak ezentúl „Pesti hirlap"
czimü politikai melléklapjá is lesz.

— (Két beiktatási beszéd.) Debreczenben
külön füzetben jelent meg a Tóth Sámuel és Ba-
logh Ferencz uj tanárok által közelebb nyilváno-
san tartott két beszéd. Az első szól: „A vallás-
tanitó feladatáról"; a másik „Melius Péter, a
magyar Kálvin, hatásáról" értekezik. — Mindkét
beszédnek a tudományos irány és búvárkodó
szellem kiváló jellemvonása. Ara 30 kr. A bejö-
vendő összeg Melius Péter emlékére fordittatik.

** (A magyar művészet Bécsben). A bécsi
müegylet jelenlegi tárlatán Markó Károlytól is
van kiállítva egy tájkép, melyről a müitészek
nagy dicsérettel szólanak. Oly szép tájképnek
mondják azt, milyen csak ritkán fordul meg a tár-
latban.

** (Izsó Miklós Debreczenben) Fáy András
mellszobrán dolgozik. A nagy műgonddal készülő
szobor karrarai márványból lesz.

** (Uj zenemű.) Debreczenben Csáthy K. bi-
zományában megjelent: „Szathmáry Emlék."
Eredeti lassú és friss magyar. Zongorára szerzé
Zágonyi György. Ára 30 kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J> (Magyar ipar.) A„BeH's Life" nevű hires

angol sportlap is megemliti azon „Lissa" nevű
kis yachtot, mely múlt nyáron épült s a Balaton
tavára van szánva. Ezen yachtot két napi járás-

nyira a Balatontól gr. Erdődy György egyik jó-
szágán két ember készitette (ezek közt egy falusi
asztalos, ki soha életében csónakot nem látott) s
a Cowesben (Wight szigetén) épült igen gyors
„Centre-Board-Boot"-tali versenyhajózásra is j
van szánva, melyet Sutherland herczeg ajándé-
kozott gr. Széchenyi Bélának. Igen óhajtandó j
volna — irja egy londoni magyar sportsinan a j
,,Lloyd"-nak — hogy áttervezett balatoni yacht- |
klub élénken fölkaroltassék és különösen a füredi í
birtokosok részéről a yachtok számára kikötőhe-
lyek építtessenek, miután eklub hatalmasat lendí-
tene a füredi fürdőhelyen is.

„* (Magyar zsir) kivitele északi német ki-
kötőkből Angolországba, az amerikai zsir verse-
nye folytán fennakadt, miután az utóbbi most 2
fttal olcsóbban kapható, mint a magyar.

Kcidntézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) hétfőn, decz.

17-kén tartotta ez évben 38 dik s egyszersmind
utolsó osztályülését. A nap a természet- és meny-
nyÍ8égtudományi osztályé volí, melynek egy-
szerre két tagja: Szily Kálmán és Frivaldszky
János tartotta székfoglalóját, azonkívül Greguss
Gyula tartott előadást és Szily olvasta fel Stoczek
tn. egy értekezését. — Az akadémia nagy veszte-
ségeket szenvedett ez évben, de uj erőket is nyert,
8 hogy kára még jobban pótolva legyen, a jövő
esztendőt két régibb, de sokáig távol volt s most
visszanyert tagjával: Horváth Mihálylyal és
Pulszky Ferenczczel együtt fogja kezdeni.

** (A Sz.-István-társulat közelebbi ülésében) j
be lőn jelentve, ho»y a nagy encyclopaedia —
melyet, mint tudjuk, Török János szerkeszt —
karácsonyig kész lesz. Továbbá, hogy a társulati
vagyon a kedvezőtlen idők daczára is emelkedik,
s az idén 9000 forinttal több a tiszta haszon, mint
tavaly volt, pedig számtalan könyvet osztottak ki
ingyen. A társulat két katholikus néplapja azon-
ban nem részesül kellő pártolásban 8 kiadásuk
anyagi veszteséggel jár. Megemlítjük még, hogy
a társulat eddig kétezer forintot gyűjtött a lipót-
városi bazilikában emelendő szent István oltárra,
mivel azonban ez összeg még nem elegendő, töb-
bet is fognak gyűjteni.

*• (A pest-losonczi vasut-társulat) igazgató-
választmánya tegnapalőtt s tegnap ülést tartott,
hogy meghozza a kir. biztos visszalépése folytán
szükségessé lett határozatokat több tárgy felett.
— Az igazgató-választmány legközelebb lépteti
életbe az uj szervezetet, minél főelvül fogadtatott
el, hogy mindenütt a lehető legnagyobb megtaka-
rítás léptessék életbe. A szénszolgáltatásra vonat-
kozó szerződésekre nézve a tárgyalások folytat-
tatnak ugyan, de azon indítvány is fölmerült,
hogy adná a társulat a szénszállítást bizományba,
miből több lényeges haszon háramlanék reá. E
fontos kérdés eldöntése a közelebb Bécsben meg-
tartandó választmányi ülésnek tartatott fenn. Vé-
gül megjegyezték, hogy a társulat az első kezelési
évben már l'/2 millió, s a két következő évben
egyenkint 2—3 millió mázsa kőszenet szolgáltat-
hat. Az uj kir. biztos kinevezését minden pilla-
natban várják.

** A középdunai gőzhajótársulat gyarapo-
dása) Ivánka Imre a középdunai gőzhajótársaság
igazgató választmányi tagja, a hartai dunapar-
ton egy félhold földet vett, s azt kikötőállomás
helyül örök tulajdonjoggal a magyar gőzhajó
társulatnak ajándékozta. — Gr. Festetics György
az országos gazdasági egyesület elnöke, pedig
10 részvény aláírásával lépett be a középdunai
magyar gőzhajótársaság részvényesei közé.

** (Az országos képzőművészeti társulat) vá •
lasztmánya múlt szombati ülésében az igazgató-
választmány elnökévé nagy többséggel Harsányt
Pált választá meg. Egyszersmind az uj elnök
Pulszky Ferencz üdvözlésére tisztelgő küldöttsé-
get küldöttek.

Közlekedés.
f (A középdunai gözhajótársulat) a magy.

kir. helytartótanácstól kikapta az egész Dunára
és annak mellékfolyóira szóló hajózási engedélyt.
A társulat egyúttal fölszólittatott, jelentené be,
hogy hány és mily nemű hajókkal kezdi meg a
hajózást. A lobogó kérdése véglegesen eldöntve
nincs: egyelőre a fehér vörös szolgál főlobogóul,
melléklobogó pedig a magyar nemzeti zászló. A

3000 uj részvény kibocsátásának engedélyezése
iránt a tárgyalások még folyamatban vannak.

•f (Utkészités.) Pestváros hatósága elhatá-
rozta, hogy a jászberényi ut végső része, mely a
pesti határba esik, kijavíttassák. A szükségelt
munkálatok 4425 frtban állapíttattak meg, s a
minuendo árverezés f. hó 28-án d. e. 9 órakor fog
megtartatni a városi gazdasági bizottmány ter-
mében.

yf (A lóvonatu vasút) f. hó elsejétől 15-kéig
14,418 személy után 1830 ft. 45 krt. vett be. Az
összes jövedelem aug. elsejétől 23,144 ft. 70 kr.

Mi njság?
** (A képviselőház felirata) f. hó 19-kén ke-

rült a főrendeknél tárgyalásra. A viharos ülésnek
vége az lett, hogy a feliratot roppant többséggel
a felsőház is magáévá tette.

** (Hírek az udvarról.) A pesti vasúti indó-
háztermét néhány nap óta nagy buzgalommal di-
sziíik, a budai várpalotában pedig nagy sietve rak-
ták le közelebb a gázcsöveket. Mindezekből azt
közetkezteti némely helybeli lap, hogy O Felsé-
geik közelebb ismét lejőnek Budapestre. Sőt a
járókelők, midőn e hét elején a gázpróba alkalmá-
val a budai királyi lakot egyszerre pazar fényben
úszni látták, már azt is hitték, hogy itt vannak.

** (A Margit-szigetet) mint a „F. L." irja,
Barber hires sörgyárnok bérelte ki, s nagy össze-
get szándékozik oda fektetni, hogy pompás mu-
lató-helylyé alakitsa át. Ez valóban örömhír a
pestieknek, kik nyáron át eddígelé nem találtak
közel oly kirándulási helyet, hol a port kikerül-
hették volna. Jövőre kettő lesz ilyen: az állatkert
és a Margit-sziget.

** (Római régiségek.) Közelebb a Duna med-
rének tisztítása alkalmával, az ó budai hajógyár
hidján felül több értékes római régiség került
napfényre. Nevezetesen: egy bronz szobor részle-
tei, egy dombormü, mely nympaával szerelmeskedő
satyrt ábrázol, továbbá egy 13% ujjnyi magas
ezüst kanna, mely 4 font és 6 latot nyom. E tár-
gyak hir szerint a m. nemzeti múzeumnak volná-
nak szánva.

** (Fölhívás a régiségi emlékek ügyében.)
Az akadémia archeológiái bizottsága nevében
Rómer Flóris felhívást bocsátott Magyarország
földmivelőihez, melyben helyesen alkalmazott
felvilágosítás kíséretében felszólítja a népet,
küldje be a nemzeti múzeum igazgatóságához,
vagy bejelentvén a lelkészeknek, jegyzőknek,
küldesse be általuk mindazt, a mit a régiség kö-
réhez tartozó emlékekből: kőbaltákat, csákányo-
kat, vésők,szerszámok,cseréptöredékek, edények,
fegyverek, pénzek vagy téglákat stb. talál. A
felszólítást több ezer példányban kinyomatták és
szétküldik, melyet ha a nép közt kellőleg elter-
jesztenek, kéiségkivül jó sikere lesz.

** (Egy Ausztráliában élő hazánkfia), dr.
Kempf József, 18 ezer angol mérföldnyi távolban
is hiven megemlékezvén a földről, melytől elsza-
kadt, ritka és nagybecsü természettudományi kin-
cseket gyűjtöget nemzeti muzeumunk számára, s
ha a szállításra szükséges 500 forintot megküldik
neki, akkor az egész nagyértékü gyűjteményt
útnak indítja. Dr. Kempf Ausztráliában Brisbane,
ezelőtt alig 16 évvel keletkezett s most már vi-
rágzó városban lakik, mint tábori főorvos az angol
kormány szolgálatában.

** (Az Egressy-szobor) javára a közelebbi
kimutatás szerint eddig 1059 ft. 46 kr. gyűlt be.

'* (Szobor-terv.) Gyulai Ferencznek, a ko-
lozsvári színház közelebb elhunyt jeles tagjának,
barátai emléket akarnak sirja fölé emelni. Ugyané
czélra Fehérváry Antal igazgató is előadást szán-
dékozik rendezni.

** (Buda város hatósága,) mindamellett, hogy
pénzviszonyai kedvezőtlenek, dicséretesen gon-
doskodik szegényeiről, a mennyiben a Krisztina-
város egyik laktanyájában, mely jelenleg üresen
áll, több szobát fiittet, hogy abban oly szegények,
kik nem bírnak lakással, fölmelegedhessenek s al-
hassanak is.

** (Az első fecske.) A jövő farsang báli hírei
közül már kirepült egy a közönség közé, t. i. a
csolnakász-egyleti bál, mely nagy szabásra készül.
A redouteban fog végbemenni, melynek termeit
ez alkalomra különös fénynyel Lehmann fogja
disziteni. Az aláírások már folyamatban vannak.
Tervben van az is, hogy a résztvevő csolnakászok
saját jelmezöltönyeikben fognának megjelenni. f-
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** (A pesti jótékony nöegyesiilet részére)
Szeghö József ur igen értékes, öt sor igaz gyöngy-
ből álló, drága kövekkel kirakott, aranycsattos
nyakéket, néhai neje Themleitner Erzsébet asz-
szony utáni emléket azon kijelentéssel küldött
be, miszerint ezt a nőegylet, jótéteményeinek
gyarapítására, tetszése szerint használja. A jóté-
kony nőegylet köszönetet mondott e becses
ajándékért.

— (A nagy-károlyi kaszinó) könyvtári vá-
lasztmánya múlt hó végén tartott könyvtári vizs-
gálatot, a mely alkalommal kitűnt, hogy a magyar
könyvek száma összesen 2079 kötetre, a németeké
3324-re megy, 9 igy a kaszinó könyvtárában ösz-
8zesen 5403 darab könyv van, melyek közt a
szépirodalmiak mellett történeti, jog- és államtu-
dományi, természettan! stb. munkák foglalnak el
tekintélyes helyet. Valóban, ily könyvtár nagyobb
városokban is megjárná; 8 annyival inkább diszére
válik egy 10,000 lélekdől álló mezővárosnak.

** (Száz éves ember.) Eszékről irják, hogy
egy ottani lakos, Madjor Márton egy nappal sem
több, sem kevesebb időt sem élt — száz évnél.
Századik születésnapján misére ment. koporsót
vett, megfizette temetési dijait, lefeküdt az ágyba
^s — meghalt. Ez születési s halálozási ünnep
volt egy napon, s az agg embernek valószínűleg
sejtelme lehetett, ho^y élte századik évével éite
utolsó órája is ütött.

** (Egy elvetemült gyermek.) Egy 13 éves
suhancz, hétfőn délelőtt, az isteni tisztelet bévé
gezte után bezáratta magát a városi plébánia-
templomba, hol aztán a Péterfillérek gyüjtéoére
felállított nlébperselytegy vasfogéval feltörte s az
abban foglalt rézpénzt, mintegy 4 ftot, ellopta.
Midőn délután a templom megnyittatotí, ki akart
az if'ju templomrabló osonni, azonban egy nő ész-
revéve őf, 8 azonnal elfogatását is eszközlé.

** (A circumspectus bécsiek.) Bécsben oly tö-
megesen fizetik le a katonai váltságdijt, nsint ta-
lán meg sohasem. Még pólyás, alig néhány hóna-
pos figyermekekért is számosan leteszik a kiíza-
bott 1000 frtot. Attól tartanak, hogy beáll az
átalános honvédelmi kötelezettség s azt hiszik,
hogy e pénzbeli megváltás áltai megszabadul-
nak attól.

** (Bécsi katonai körökben) az a hir van el-
terjedve, hogy a Benedek és Clam-Gallas közti
viszály kiegyenlítése egy magas állású katona
(mint átfdínosan hiszik, Albrecht főherczeg) köz-
bejárása folytán barátságos utón csaknem egészen
megtörtént, s várni lehet, hogy legközelebb min-
den differentia békés utón egészen megszűnik. A
párbaj megtörténte felől szóló minden hirt költött-
nek tartanak.

•* (A Klapka-legio) a háború után feloszlat-
tatott s hazakerült tagjai most ismét a cs. k. had-
seregbe soroztainak. A beosztás most eszközölte-
tik, minden német éd szláv ezredbe, közben szá-
zával is, bizonyos számú egyének osztatnak,
kiknek ott kell kitölteniök idejöket.

•• (Nyugdíj-szabályzat.) A „Wien. Zsitung"
uj statútumot közöl az állami pol»ári szolgák
nyugdíjazásáról. A 10—15 szolgálatévig a fizetés
'/,-da, a 15 —20-ig %-da jár, s azután minden
további 5 évvel '/„.

*• (Czigány apelláta.) F. hó 14-dikén Pest-
megye fenyitő törvényszéke előtt 3 írsai czigány
zenész állott, mert egy korcsmái mulatság után
oly vonószereket vettek kezükbe bizonyos gyanú-
sítások inegboszulása végett, melyekkel két em-
bernek kezét törték el. A büntetés kiméretvén
reájuk, azt apellálták, de nem azért, hogy majd
felsőbb helyen a kimértnél kevesebb büntetésben
részeltessenek, de mert farsang küszöbén állván,
az appellátával a farsangi időt kívánják kihúzni;
ezt adták appellátájuk indrkául is be.

** (Czimbalom-hangverseny.) A czimbalom,
azon sajátszerü hazai hangszer, melyet minden
idegen megbámul, s mely Erkel ,,Bánkbán"-jában
operai polgárjogot is nyert, még mindig bir ne

hány kitünőbb kezelőt a magyar népzenészek kö-
zött. Kedden d. u. is a „Két huszár" kávéházban
Bertók Sándor és Pozsár István czimbalomver-
senyre keltek egymással, s a „Cserebogárt" és
„Rózsavölgyi kesergőjét" tüzték,ki zenészeti mér-
kőzésül. Az itélőbirák helybeli zenebarátok voltak.

** (Rablás.) Folyó hó 2-kán az Ipolyság és
Vámos-Mikola felől Szobra menő postát esti 8
órakor kirabolták. A kocsist leütötték, s hivatalos

| és magánpénzt 1900 frtot vittek el. A tetteseket
I még nem sikerült kinyomozni.
j © (Hosszú távirat.) A tengeralatti távirdán
I sürgönyzött leghosszabb távirat eddig az volt,
; melyet a washingtoni kormány intézett párisi
i követéhez. E hónap első napjaiban küldetett, 4000
j szónál többől állt, perczenkint körülbelől 7 szót

sürgönyöztek s igy az egész távirat sürgönyzése
mintegy tiz órát vett igénybe. A sürgönyzési dij
2000 fontnál többet tett.

•* (Hirtelen halál.) Teschenberg, a „Wiener
Zeitung" szerkesztőjének 22 éves neje, Bécsben
hirtelen halállal múlt ki. Férjével együtt volt a
„Hesperus" estélyéu, meh en a legjobb kedvvel
tánczolt. 2 óra tájban Teschenbargné halk han-
gon kérte tánezosát, hogy állna meg, miután ro-
szul érzi magát. Alig mondta ki e szavakat, élet-
telenül öeszerogyotr. Azonnal kivitték a teremből,
orvosi segély köznél volt, de minden segély da-
czára a hölgy eszméletlen maradt 8 néhány perez
múlva meghalt. Azt, mondják, hogy megdöbbentő
halálát szerves szívbaj okozta.

— (H ilotti jelentés.) Zibráczky, szül. Szent-
Imrey Mária, maga és kiskorú fia József, nemkü-

| lönben az illető sógorok és sógornők nevükben
is, elkeseredett éi bánattal telt szívvel jelenti
elfelejthetlen s hőn szeretett férjének, illetőleg
atyjának éb testvérnek Svadai Zábráczky László-
nak, életének 48 ik, boldog házasságának 17-dik
évében, a halotti szentségek fölvétele után, négy
napig tartott s agy-szélhüdéaből eredt, nov. 20 án
reggeli órákban Buzitáa (Abauj) történt gyászos
ki multát. Mint tiszta jellemü férfiút, hazafit és
barátot kesergik számos rokonok, barátok és
ismerősök. — Buzitán, nov. 20-kán 1866. Béke
hamvain!

— (lgazitás.) A Vasárnapi Ujaág közelebbi
50-ik számibni, Cseresnyés István életrajzában
boldogult barátunk ódesalyjáról az van mondva,
hogy Cáongrádmegye levéltárnoka lett volna. Mi
azonban hibánan áll ugy 8 oda ké jük igazittatni,
hogy id. Cseresnyés István Csanádmegyének volt
sok éven át tiszti főügyészt).

Nemzeti szinUáz
Péntek, decz. 14. „Rang és szerelem." Vígjá-

ték 3 felv. Legouvé után francziából fordította
Feleki Miklós.

Szombat, decz. 15. „Az afrikai nő." Opera 5
felv. Zenéjét azerz. Meyerbeer.

Vasárnap, decz. 16. ,,A lelencz' ' deti
népszínmű 4 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, decz 17. „Egy pohár viz." Vígjáték 5
fel?. Irta Seribe.

Kedd, decz. 18. „Tévedt nő." Opera 4 felvon.
Zenéjét szerz. Verdi.

Szerda, deczemb. 19. „Egy szegény ifjú tör-
ténete", azinmű 5 felv. Feuillet OctávtóL

Csütörtök, deez. 20. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét azerz. Gouncd.

Szerkesztői mondanivaló.
8550. Bodrogköz. K. P. Majd csak a jövő évi fo-

lyamban, mely, ugy látszik, élénkebb lesz az eddigieknél.
A részvét már is erősebben nyilatkozik. Régi hű gyújtóink
mii eddig is jól megrakodja érkeznek vissza kiadóhivata-
lunkba; hol az uj nemzedékkel szaporodott áldott törzs-
vendégeink, illő tudvágygyal fölszerelve várják, ,.a mi
jönni fog, — ha jönni kell!1' — Minden to'ábbi zaj és
nyegle lárma nélkül szép sorban elö fogjuk adni, a mit ér-
dekesnek és tanulságosaalt, szépnek, jónak és igaznak fo-
gunk találni. Hagyjuk tehát akkorára; ott igen ihó helyet
fog elfoglalni ön becses közleménye.

8551. Erdöbénye. O. J. A Bercsényi arczképét
illető adatot. Th. úrral közölni fogjuk. Köszönet a szive*
figyelemért.

8552. Bikacs. Sz. K. A koritnyiczai részvénytársulat
most alakul s mint halljuk, nagy részvétre talál. E részben

j a szükséges utasítással, felvilágosítással stb Dr. Siklóisj'
j Károly képviselő ur izivesen szolgál, kinek feladata, a

ré3ivényaláirók kellő számát előteremteni. Az alapító bi-
zottság (melynek egyik tagja e lapok szerkesztője i»)
egyelőre részvényile,? is, <le leginkább erkölcsileg támo-
gatja az ügyet s szerepe majd csak akkor kezdődik, ha a
társulat voltaképen megalakul.

8553. — — Ugy is tudtuk, hogy az eÍ3Ő szenvedély
hangján irt levél után egy csendesebb fog következni
Már előre e szerint módosítottuk a tudósítást. Mart hát
jó a tapasztalt öreg a háznál

8554 Buda. Zs. J. Köszönet érte.
8555. Veszprém. P D. Igen haszonvehető históriai

forgácsok. Annak idejében a folytatást is kérni fogjuk.
8556. Bártl'a. M. V. Az ujabb rajzok mindjárt mun-

kába vétettek. A lajstromból most történik az illető vá-
lasztás; az eredmény azonnal közöltetik. A mennyire
lehet, a kép mellé mindenkor az illető leírást is óhajtanok.

8557. Szob (Somogy.) B. Zs. Ha a rajz gyarlósága
megengedi, szívesen.

8558. Esjy néptanítónak. A dolog nem a szerkesz-
tőség, hanem a kiadóhivatal szakába vág — s ott pontos
számadást vezetnek minden bevételről s kiadásról. Hitel-
nyitásra a pénztárnak az ügykezelés természeténél fogva
nem lehet frtlhafalmazva

8559. Hanva. Jam normái premitur in diem.

SAKKJÁTÉK.
364-dik sz. f. — Czenthe Józseftől,

(Miskolczon).
Sötét.

a b e d e f g b
VIUKOH.

Vil4{;o- indul, g 4-ik lépésre matot mond

A 359-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debrecíenben.)

Világos. Sötét.
1. Hb5—a7 Fb6—a7:
2. Bdl-d6 c7- d6:
3. Hc2-d4 c5-d4:
4. Fa3—d6fmat.

Helyesen fejtrtték mejc. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond. — Harasztiban: Gr. I'Vjtetich Benno — A
pesti sakk-kör tigjai, 8 közlői a vendégül jelenvolt Szir-
may János kapitány.

Rövid értesítések. Königgratz: Sz. J. E lapok szer-
kesztősége sakkrovatunk minden barátjának nevében kö-
szönetet mond ön Ígéretének oly gyors, bőkezű és nagy-
becsü beváltásaért. Az egy.zerre küldött 7 uj, eredeti a
még sehol nem közlött gyönyörű feladvány valódi dísze és
kincse lesz a Vas. Ujság sakkrovatának. A megoldás nél-
kül érkezett feladványok nagy élvezetet nyujtnak a sakk-
körnek. Az eredményről e rovat rendes vezetője magán-
úton óhajtja önt tudósítani Fogadja ismételve szíves
üdvözletünket. — Pest : K M. Hogy észrevettük-e a M.
O. czimti képes lap sakkrovatát? Sőt m»g is botránkoz-
tunk benne. A legelső dolog mégis csak a diagramm
helyes felállítás % volna, s minden ostáblás gyerek tudja,
hogy a világos és sötét mező egymást szokU rajta felvál-
tani. S íme, ott ezeket is összevissza háayják s 30 csupa
fekete mező mellett 18 fehér me?<5 következik stb. Vájjon
hol tanulták?
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Csőt.
Pént.
Szomb

Kathollkus és

H
Protestáns

naptár
Deczembtír

G 4 Victoriasz.
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TARTALOM.
Horváth Cyrill (arczkép). — Családi kép — A ka-

kasdi dalárda (vége). — Az Aquarium. — A De la Prosa
nevű j szálloda a Sz.-Gothard hegyén (képpel). — Ma-
derspach maghámozó gépe (képpel). — Szent-Benedek
(képpé ). — Karácsony estéje. — Pusztító állatok Kárpá-
tainkban. — Vál.isz Csukás Elek ur néhány szavára. —
Pót-adat — Egyveleg. — Tárház: A keresztyénség ün-
nepei. — Irodalom és művészet — Ipar, gazdaság, keres-
kedés — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi
ujság?—Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

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

Tizennegyedik évi folyam.

Előfizetési felhívásegyütt:
Egész évre . . 10 fÉ.
Félévre . . . . 5 ft.

külön:

Egész évre . . 6
. 3

>

ft.
ft.

VASÁRNAPI
és

Politikai Újdonságok
1867. évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan
Mustrálva, a másik „Országgyűlési beszédtár"-ral bövitve.)

Az év lejártával bekövetkezett ismét azon időszak, mely kiválólag
arra látszik hivatva lenni, hogy a hirlapszerkesztők ékesszólását visz-
hangozza. A kiadóhivatalok egyes táboraiban már megindult a toborzás,
ujonezozás és kötéllel fogdosás — a különféle ízlések és szükség ezerint.

Részünkről hálás elismeréssel vagyunk az iránt, hogy a magyar
közönség nem kívánja többé tőlünk, mikép mi is kifent bajuszszal, pengő
sarkantyutarajokkal, felkendőzött, rézgombos dolmányban végig kurjogas-
suk a városok és faluk utczáit ama hires nótákkal, hogy: „Gyere pajtás
katonának, eárga csizmát addogálnak!"

Nagy megnyugvást találunk azon körülményben, hogy azon zászló,
mely alatt mi küzdünk, nem csak régóta ismeretes, hanem évek hosszú
során át, nehéz és kemény tusákban is, diadalmasan megállóit. E zászlóra
vannak irva eleitől fogva ama magasztos jelszavak: „Nemzeti műveltség,
felvilágosult polgárosodás, szabadság és jóllét", melyek elérésére van
irányozva minden igyekezetünk. E zászlót fogjuk fenlobogtatni ezentúl is,
csüggedni nem tudó reménynyel és kitartással, a magyar nemzet boldog
jövőjébe helyzett megtörhetlen bizalommal.

Ez őszinte hitben s bizalomban rejlik a „Vasárnapi Újság'
rencséjének egész titka. Ez adja meg működéseinknek azon ruganyossá-
got, mely egyes pillanatok leverő hatása ellenében is mindenkor uj erőt
merit önmagából s az elvállalt kötelesség férfias teljesítésére ösztönzi lel-

sze-

künket. S ez okozza, hogy a magyar olyasókö'zönség, melynek legfensőbb
közös ügyeit ápoljuk, most is, pályánk 14 ik éve küszöbén, a legélénkebb
részvéttel kiséri s támogatja működésünket, szívesen elnézi olykori fogyat-
kozásunkat, megerősít jó igyekezetünkben,— s mindezt önként és szeretettel
teszi, a nélkül, hogy a csalogatás és csábitgafás olcsó eszközeihez, a nagy
hangú ígéretekhez, valaha hozzá nyúlni kényszerittetnénk. S ez az, a miért
lehetetlen, köszönetünket nyilván ki nem fejeznünk.

Most is csak egész átalánoseágban teszünk Ígéretet a jövőre. Rész-
letek igérésével nem akarjuk sem ke2Ünket megkötni, sem oly tárgyakat,
melyeket a napi érdek s a kedvező alkalom fog kezeinkbe szolgáltatni, nem
akarunk kiszorítani hasábjainkból.

A ,,Vasárnapi Ujság" s a „Politikai Újdonságok*' szellemi kiálli-
ezentul is azon kezek fogják vezetni, melyek e téren már némi

tapintatot és biztosságot szereztek, s az ő feladatuk lesz, a régi elismert
nevekhez uj meg uj szellemi erőket maguk körül csoportosítani. A belső
elrendezés mellett épen oly nélkülözhetlenek egy lap életében a lapkiadás
külső kellékei; s kiadó-hivatalunk bebizonyult jelszava: szigorú rend és
pontosság a szétküldésben!

Az uj év végre talán meghozza nemzeti nagy reményeink némi telje-
sedésót is. Legrégibb óhajtásaink egyike, fáradozásunknak egyik czélpontja
fog valósulni akkor, midőn ez örömhírek hirdetői leszünk. Ugy legyen!

Heckenast Gusztáv, Pest, deczember elején 1866. Pákh Albert,
kiadó. szerkesztő.

(A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva):
E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r . . 1 0 f o r i n t . | F é l é v r e ( j a n u á r - j ú n i u s ) . . . . 5 f o r i n t .

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Egész évre (január—deczember) 6 forint.
Félévre (január-június) . 3 „

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Egész évre (január—deczember) 6 forint
Félévre (január—június) . • 3 „ .

' A hárOUl és h a t forintos előfizetéseknél világosan kiirandó,
vájjon csupán a Vasárnapi Ujság, vagy csupán a Politikai
Újdonságok kivántatnak-e?

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzes l«velek bérmentes küldése kéretik.—A múlt

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok, mint legelterjedtebb
lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t. ez. közönség, kereskedelmi testü-
letek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvételére
s közlésére is ajánltatnak. Az igtatási dijak a legolcsóbban fognak
számíttatni, — többszöri hirdetésnél az illetők különös kedvezmény-
ben részesittetnek. A fordítások németből magyarra ingyen esz-
közöltetnek.félévi czimszelvényekből egy-egy darab szíves beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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RÖCR ISTVÁN GÉPGYÁRA
Ferenczváros soroksári ut 20. sz. a.

A bekövetkezett téli idényre ajánlom elösmert jelességü mindennemű s nagyságú
szecska vágóimat ember- vagy lóerőre, kukoriczaniorzsolókat, répavágó és zúzú-
(réneket, valamint más egyéb gazdasági gépeket, leszállított árakon.

Egyúttal bátorkodom a t. ez. gazdaközönség figyelmébe ajánlani kitűnő jóságu 2, 4, 6 ló
erejű hajtógépekhez szerkesztett őrlőmalmaimat, ugyszinte gözmozdony által hajtható ket-
tős malmokat, egyszerű, vagy finom lisztörlési gépezettel; továbbá minden nagyságú, akár
szállítható (Locomobile), akár fekvő gőzgépeket, a legújabb és legczélszerübb szerkezet
szerint, gőzkazánokat, s azoknak törvényes felszerelési részeikkel különböző nagyságban;
s kész vagyok e nemben bármily nagyságú gőzmalmok berendezését elvállalni, valamint mal-
mokban, gőzgép és cséplőgépekben minden szükségelt javitásokat jutányos áron teljesíteni.

1903 (4-6) ROCK ISTVÁN m. k.

Karácsonyi és újévi

AJÁNDÉKOK.
Kitüitö jó cs olcsó

ajánl

LEITNER B.
órás

PESTEN,
fürdö-ixtcza b,Szörényi-féle házhan, a „kávé-

forrás1 mellett.
Dúsan felszerelt óratára el van látva min-

dennemű jól szabályozott ólakkal egy
évi jótállás mellett árjegyzék szerint, sía-
bályozatlan órák darabonkint kát forinttal
ol

Ari

sóbbak. ft. kr.
t hengorórák i rubinnal 10 —

„ 4 „ finomabb . . l l —
„ 4 „ arany széllel ru-

gönyra . . 11 50
„ 4 „ ru^onyra fino-

mabb . . 13 —
8 „ 14 -

„ kettős kupakkal . . . 16 —
„ finomabb, aranyozva . 15 —

Legújabb gyártmányú valódi angol
horgonyórák, fekete táblával, arauy
és ezüst számokkal 26 —

horfironv-órák 13 rubinnal . . . . 1B 50
S ' 15 , 17 -

kettős kupákkal . . 18 —
finomabb, vastag ezüst-

ből 19 —
angol „ kristályiireggel . . . 20 —

finomabb 22 —
hadsereg horgony-órák savonet . . . 19 —
remontoir finom minüsé'gü . . . . 25 50

savoneí 31 —
ny henger, 3 arany, 8 rubinnal . . . 28 —

arany födéllel 36 —
hölyórák 4 és 8 rubinnal 22 —

Éb"

arany kupakkal finom
eománezos, gyémánttal és

aranykupakkal, B rubinnal
savonet 8 runinnal . . •
arany-kupakkal, zománezos

horgony hölgyórák. 13 rubinnal . .
finom arany-kupakkal . .
kettős

32 —

23 —
38 —
45 —
36 —
43 —

„ 52 —
remontoir, vartagaranyb. 100—160 —

íresztó 5 írs, órával együtt 7 - J
Ingó órákból nagy raktár

k é t é v i b i z t o s i t á ? ni e 11 e 11
minden két nap felhúzható 11 frt, minden
nyolez nap felhúzható 16—20 frt, egészes
félóraütéssel 30, 32,85 frt, egész és negytd-
óraütéssel 50, 55, 60 frt, havi szabályozó
28, 30, 82 frt. — Csomagolás ingó-óráért
1 frt 50 kr.

Javitá*ok és vidékről megrendelések a
pénzösszeg elóleges beküldése vagy utánvét
mellett legjobban és legpoutosabban esz-
közöltetnek.
I V Órák cserébe elfogadtatnak, "TW

Szinte itten látható egykitüuö szerkezetű
óra, mely az imént lefolyt béesi kiállítá-
son kitüntetési érmet nyert. 1910 (2 -3)

Karácsonyi és ujt;vi ajándokul.

MOLMR JÁNOS
dísz- és norimbergi áru-

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

Kristóf" átellenében,
ajánlja

dús választékú legújabb dísz- éa
nórimbergi áruit legjutányosb

árakon. " 1899 (3 - 3)

Karácsoni és újévi ajándékul.

CALDER0N1ES TÁRSA
látszerész a váczi-utezában Pesten,

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

2, 3, egész 20 frtig.
Legújabb üveg orreeiptetők és szemüvegek ezüst rudakkal 8 frt.

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

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

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

llíijzszerek tokban 1 ft., 1 ft. 50 kr.,
2, 3, egész S frtig.

Zseb-távcsök 2 ft. 60 kr., 4, egész
6 frtig.

Napórák 50 krtól 20 frtig.
Nagyító tükrök 1 ft., 1 ft. 50 kr.,

2 - 4 ftig.
Hőmérók (Tbermometer) szoba és

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

Légsu'ymérok (Barométer) 5 ft., 7.
10, egész 12 ftig.

Érez barométerek 20 ft., 25- 30 ftig.
Olvasásra alkalmas nsgyitó üvegek

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

12 ftig.
•kr*iV1 Aé*«£: /k1- legnagyobb választékban, bór, elefántcsont, teknős-
e i ü l V l c t l C ' S U l í . b-ka és email i'oglalványnyal,6,8,egész 12 üveggel,

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

czikkek. 1907(2-3)
Hastnált lát- és távcsók es erében elfogadtatnak,
írásbeli megbízások a legpontosabban teljesittetnek.

Cs. kir. kizár. szabadalm.

FOG-PAPIR
feltalálva

Fáczányi Ármin gyógyszerésztől Pesten.
Ezen a magas egészségügyi hatóságoktól egészen ártalmatlannak nyilvánitottj

szer a fogak épségben tartására, a mely valamint a legelsó orvosi tekintélyektől,!
ugyszinte azoktól is, kik azt eddig használták, mint csalhatlan és meglepő hatású
ajánltatik, és mely ugy az alkalmazás egyszerűsége, mint az általa elérendő1

gyors és tartós eredmények folytán, minden eddig feltalált fogszerek között átalá
nos kedveltséget vivott ki magának; kapható valamint alulnevezett feltaláló és
készitónél, ugyszinte lfgtöbb bel- és külföldi gyógyszertárakban. Minden csomag,!
valamint a használati utasítás is saját aláírásommal van ellátva. Ára: egész csomag.
1 frt, fél csomag 50 kr. o. é., postán küldve 10 kr. több.

Főszállitási-raktár: Pesten, Erdő-sor 30. sz. a.
O r v o s i b i z o n y í t v á n y .

Ezennel kellemes kötelességemnek vallom bizonyítani, miszerint Páczányi
Ármin gyógyszerész ur által feltalált fogfájás elleni papir-szeletkéket saját maga-
mon s másokon használván, e jeles fogszert jó sikere miatt bár kinek lelkiismerete-
sen ajánlhatom annál is inkább, mert a fájdalmat minden káros következmény nélkül^ j

Srögtöa elálliija. — Prof. Dr. Szabó Alajus s. k Pesten. 1917 (1 — 3)

Kandallótárnák
kandallóeszközökkel együtt.

Kályha-pallótáczák
rézből, bronzirozva és zománczolva.

Fakosarak,
fonottak vagy leinezböl, lakkozva.

Kőszén vagy küaksíárnák,
lakkozottak vagy czienzve.

Káíyhaernyök,
lakkozottak vagy festvw.

Kályhaajtocskák,
rézből.

Esernyötárnák
öntöttvasból, s bronzirozva.

Tlieafistök
uczél lemezből ezlnezve.

„ ,, tűzbiztos, lakkozva,
vörös rézből és alpacea-ezüstből.
Theakannák

britannia-érezböl,
alpacca, és aipacca-ezüstből.

Kávésgépek
felöntésre fehér lemezből, rézből és
porczellán alt.órészekból. Spiritussal:
kivonó-, boritó- és nonplusultra

kávésgépek.

Gólyó-kávépörkölök
spiritusra

Főzőedények
öntöttvasból, zománczolva, vaspléhböl,
szürke és fehér zománczczal, Bessemer
aczéllemezbölbensőlegés külsőleg czi-
nezve, azok közt halsütók, burgonya-
főzök, tejfőzők, tejvedrek, Cottelet
lostélyok, spárgaedények, pudding-

formák, sziták, sat.

8zoba-inángorlók
12féle, 25 -72 ftig.

Ruhafacsaró-gépek
15 ftjával.

Amerikai VIÍITÓ^épek
jótállás mellett 80-110 ftig. Az okta-

tással bezáróag.
Cs. kir. szabadalm.

biztonság-, mérő- és el-
tevőkészületek

petróleumnak,
felette fontos azokra nézve, kik ezen

áruezikkel bánnak.

Alpacca-ezüst-raktár,
a cs. kir. berndorfi érczáruk gyárából,
evőeszközök, asztal- s evókészületek,
táczák, gyertyatartók, giiandolok, thea
és kávékészületek, és piperetárgyak.

Gimimi-fefMipők
nők, urak és gyermekek számára

ajánlja
Forstinger A.M.

házigazgadaság és konyhaeszkö-
zök raktára lesten, Dorottya-

uccza Wurmudvar.
Különleges kéoes árjegyzékek a házi-

gazdaság, konyhaeszközök, ruhamán-
gorlók es ruhafacsaró-gépekből, vala-
mint dohány-, bor- és szénasajtolók,
kézi szállítóeszközök , u. m. toló-,
emelő- és vonótaligák, lóistálló-kovács
munkák és bútorzatok, valamint varró-
gépekről kivánatra ingyért küldet-
nek meg. 1920 (2—2)
Ilartlcbcn Adolf kiadásában megje-
lent és minden honyvárusnál kapható

P e s t e n :
Hartleben és társai könyvkereske-

désében, vác/.i-utcza 17-ik sz. a
Egy órai csalódás!

A szabad kézzel való

szemfényvesztés össze-
sége. 1922 (1-3)

ftrako, Döbltr, Hhmiann, Ilof-
sinser és más híres bűvészek előadásai

nyomán.
Magyarázó abrakkal.

Ára VÍV-.
.Postán bérment, sit^e külive 30 kr.
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H e e k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4 sz. a. megjelentek
s minden könyvárus s könyvkötőnél kaphatók

.évre
szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

úgymint:

ORSZÁGOS
szerkesztette Ökrös* Bálint, köz- és váltóügyvéd, és váltójegyzö. Második évfolyam. — Bolti ára: 2 ft, a. é.

-mr A f "• w % J_ f vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo-

l y Í V ^ l l t l á l t f ^ l ^ l ¥ l S l l l T 3 l * Í l ny°knak' népnevelöknek, helység-elölj árok-
J L > 3 1 J 1 1 ,1 JMM P J H ^ J > 3 1 . MMm.^) 1 F ^ I m j m mwy nak) iparosoknak és föidmiveiöknek vaió

képes kalendárium. Szerkeszti Majer I s t ván . XlII-dik évi folyam. Ára 50 krajezár.

Protestáns képes naptár
Szerkesztette Ba l l ag i Mór, tanár. XIII. évfolyam. Ár

Falusi gazda naptára
Szerkesztette Ba l l ag i Mór, tanár. XIII. évfolyam. Ára 50 kr.

A földmivelés, kertipar és gazdaság évi

közlönye, földbirtokosok, kertészgaz-

dák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-

tiszteknek ajánlva. Szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos. Ára 80 krajezár.
it t

tárcza-naptára,
Szerkeszti Kégly Sándor . Kemény vászonkötésben 1 ft.

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

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

A magyar nép naptára. •*.
sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti T a t á r P é t e r .

Legújabb Buda-Pesti képes-naptár a magyar nép számára. Szerkeszti
Tatár Péter.

Ulttfttrtrter
fut U n p r n unb ©tebenbütgen. - .£>erauggegeí>en Don ©ettinger, ^reié 60 fi.
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LÁZÁR MIHÁLY,
bádogosmester Pesten, malom-

utcza 21. szám,
bátorkodik a n.érd kö-
zönség figyelmét az
ő általa ujonan felta-
lált Petróleum-lámpái-
ra gömb-égővel vonni,
melyek mind »z eddig

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

ARANY JÁNOS
ÖSSZES KÖLTEMÉNYEIRE.

mSzerzódésim lejártával végre azon helyzetbe jutottam, hogy eddigi költeményei-
létezetteket felülmai- j össeeg kiadáwát magam nyújthatom a közönségnek. Az előbbi részletes kiadványokból
ják,a kisebb 8, a na- i némelyik épen nem, más CMipán gyüjtelékben, vagy alakra, nagyságra egymástól külön-
gyobb 12 stearingyer- | bözó kiállításban lévén kapható: kedves dolgot véltem cselekedni, ha ÍZ elszórt darabok
tyával egyenlően ég; e j egyforma, összes uj kiadásban megszerzését lehetővé teszem e költemények barátira
lámpák asztali haszna- i .
latra vannak aiakitva | n e ! ! v e - érlelte elhatározásom a gondolat, hogy most még a rendezéí, sajtó alá készítés
csinos és kellemes kál- j m u nkdját szeméiyesen végezhetem, s legalább egy összes kiadás szerzői javító gondjaim

golyóval felesleges 2 üveggel és j a ' a t t jelenik meg. Később ki tudja, tehetném-e, s meddig? De a mi fókép e lépésre birt —
- - - - azt sem hallgatom el. Óhajtanám megérni az időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglal-

litással,
béllel ellátva", a kisebb
nagyobb 4 ft. 40 kr.

ára 3 ft. 30 kr , a

Gazdasági lámpáim, melyben 1 font rep-
cie- vagy napvirágolaj 40 óráig 3 stearin-
gyertyáral egyenlően ég, ára 2 ft. felesleges
üveggel, 1 érre béllel 40 krral több.

Mosó-gépeim, minden ruha, de fókép
fehérruhamosásra használható, minden eró-
megfeszités nélkül bároinszorta tovább ha
ladt az ember a [mosással, mint a kézben!
egymásra dörzsölésnél, egy gép ára 1 ft
20 kr., folyvást léteznek; megrendelések
a vidékre leglehetó gyorsan szorgalmaz-
tatnak. 1921 (1 — 3)

Titkos 1886 (4-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,

délután 1—4 óráig.
W Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, H kívánatra a gyógy-
szerek is inegkttidetnek.

Vendégfogadó bérbeadása.
Az 1867-ik évi jannar 18-án délelőtti

9 órakor az alulirt hivatal-szobában az e
város leggyakoribb közlekedésü utczájában
fekvő, az ..arany szarvashoz" czimzett
városi vendégfogadó, mely földszint 2 ét-
és 5 egyéb szobából, 1 konyha, s 1 utcza fe-
lőli boltból, az első emeletben 11 vendég-
szobából, továbbá 1 pinczéből 25 hordóra,
egy istállóból 150 lóra, nagy udvarból, ott
egy kocsiszínből, azután az udvar felől
2 szoba, 1 konyha és 1 kamarából, végtére
az udvar végén 2 raktár, előbb mázeaházból,
mellette egy szoba, 1 konyh.i s egy kama-
rából áll, — az 1867. év Sz. Mihály-naptól
az 1878. évi Sz. Mihály-napig nyilvános ár-
verés utján bérbe adatik.

Bérleni kivánók a szerződési föltételeket
a városi számvevő-hivatalban mindennap be-
tekinthetik, s meghivatnak a fönérintett
időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.

Kelt Sopronban, az 1866. évi deczember
11-én. Klauzer Károly m. k.

1916 (1—8) tanácsnok.

kozásimtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére szentelhessek, mert . . . . vita brevis,
ars longa. A közönség, ez összes kiadás pártolásával, közelebb juttatna óhajtott czélom-
hoz, miután a kiadó érdeke, bizonyos arányban, az enyém is.

Kelt Pesten, decz. 1-én 1866 A r a n y JííllOS.
Arany János költeményeinek ezen első teljes kiadása a .'egnagyobb gonddal van

kiállitva és kétféle alakban fog megjelenni
Kis 8 adrét, körülbelől 100 ívnyi díszes kézi kiadásban a költő kis fényképezett

arczképével, és Album-szerű körülbelől 50 ívnyi egy kötetes kiadásban, a költő nagy
fényképezett arczképével.

A kis 8-adrét kiadás hat kötetre van beosztva. Az I — I I . kötet a Kisebb Költe-
ményeket hozza, nevezetes bővítessél Az I-be fel van véve szerzőnek az előbbi kiadá-
sokban meg nem jelent — a II-ba azóta irt számos költeménye; részint olyanok ist
melyek sehol sem láttak világot. — A I l l i k kötet a két Toldit, a IV-ik kötet
Buda halalát, Murány ostromával, az V-ik az Elveszett alkotmányt és Nagyidat
sziganyokat, végre a VI ik köiet „Töredékes holmi" czimen részint szerzőnek
nagyobb, vagy magukban is érdekes töredékeit, részint bevégzett munkákat is, melyek
a kisebb költemények közé nem voltak felvéve.

Az egy kötetes Album-kiadásban ezen 6 kötet tartalma minden hiány nélkül fel
van véve.

Megrendelési feltételek.
Arany János összes Költeményeinek előfizetési ára mindkét kiadásban 6 fo-

rintra van meghatározva, mely összeg vagy készpénzül küldhető be, vagy aláirás utján
biitositható. A kézi kiadásra azonban két, bárom forintos részletben is előfizethetni, oly
formán, hogy az első két kötet átvételével 3 forint, és a 3 ik és 4-ik kötet átvételével
ismét 3 forint lesz fizetendő.

Az egykötetes kiadás egyszerre 1867-iki február végén fog megjelenni. A hat
kötetes kiadásból pedig két kötet már megjelent; a3-ik és 4-ik kötet 1867-iki januárban,
az 5-ik és 6-ik kötet 1867-iki február végével fog kiadatni.

Kik az egyik, vagy a másik kiadásra, vagy vegyesen mindkettőre 10 előfizetőt
kegyeskednek gyűjteni, egy választásuk szerinti tiszteletpéldányt nyernek a nagy vagy
kis kiadásból, vagy Vörösmarty összes költeményeinek négy kötetes legújabb kiadásából.
1924 <l"2) RÍTH HÓR.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövtt, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1867 (3—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

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

hol egy nagy választékú raktár mini: enuemú
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásvánok , lep-
kék, bogarak, madarbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

Ajánlkozás.
Egy, a gazdászati téren bő tapasztalással

biró családos egyén, ki már ezelőtt előkeld
uraságoknál mint gazdatiszt több évig mű-
ködött, óhajt e minőségben alkalmaztatni.
Bővebben Szapárfalu 29. sz. Posta: Fegy-
vernek. — M. Pál. 1908 (3-8)

Első tökéletes magyar vegytan és növénytan!!
Nélkülözhetlen kézikönyv minden orvos, gyógyszerész éa mezef-

gazda számára.
Épen most jelent meg és Stolp Károly pesti vácziutezai

(7. sz. alatti) könyvkereskedésében kapható :

A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai.
Három nagy kötetben irták

FELLETÁR EMIL * KÁTAI GÁBOU tudorok
Ára 8 ft. o. é.

Az 1-ső kötet a gyógyszerészetet a vény készítéssel (Receptúr), a természet-
tant és az állattant, a 2-ik kötet a növénytant és a növény országi gyógyszer-
ismét (Pharmacognosis), a 3-ik kötet a vegytant tárgyalja a tudomány jelen
álláspontján.

Nagy előnye e műnek, hogy a gyógyszerül használt anyagokat kitűnő szaba-
tossággal ismerteti, s hogy ennélfogva az orvosgyógyszerészeti gyakorlatban nél-
külözhetlen, mig természettani, állattani, növénytani és vegytani részei a nevezett
tudományok minden barátainak, különösen pedig a művelt gazdaközönségnek
hasznos olvasmányul szolgálandnak. 1881 (3—3)

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

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

Függelékkel a bujakóriragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni legblztosb óv-
szeréről,

a férfi és nBi ivarszerek boneztam" ábriival.
Ára: 1 uj forint.

Rekommandirozott keresztkötésben :
ÍO krral több; utóvétellel 4Okr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten József-utcza 66-ik száma

1914(1-12) saját házában.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja

„foggyapotot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten,
király-uteza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffosik ; Eperjes : Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; iVyiregyháza: Matheides; Mis-
kolci;: Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 1893 (3—20)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik s*.

Bátorkodunk kegyed figyelmébe az általunk rendezett s

20 darab 1864-ki államsorsjegyre szóló
társas-játszmákra

[tisztelettel felhivni.
1 Egy ily játszó-társulatban résztvuvó, az első részlet lefizetése után, s a fize-
I tesek tartama alatt kétszázszor játszik

öt milliónyi nyereményösszegre,
melyek közt van 10 nyerő 250,000 frltal, 10 nyerő 200.000 írttal,
továbbá több nyeremény 40,000, 20,000, 10,000 stb. forinttal osztrák
értékben, s a részletfizetések teljesítése után egy eredeti 18<>4-ki állaill-
SOrsjegyet kap (100 frt. névleges értékűt) minden fizetés nélkül.

A csekély részletfizetések befizetése által mindenkinek lehetővé tétetett ily
módon sorsjegyeket szerezni, tehát a kevésbbé vagyonosoknak is alkalom nyujta-
tik vagyon szerzésre.

Ugy hiszszük, hogy e társas-játszmák rendezése által sok oldalróli követelé-
seknek felelünk meg, s ennélfogva tartózkodunk azok minden feldicsérésétói és
ajánljuk magunkat mély tisztelettel
1909(2 4) KANITZ és TÁRSA.
IPT* 10 frt. osztrák érték és a czimzett beküldése mellett pontosan

elküldjük a megrendelőnek az ily társas-játszma kötvényét,

Több ezer pár
női- és gyermek-topánkák, minden kigondolható bel- s külföldi kelmébó 8 bőrből, szilárd

és tartós munka, a lehető legjutányosb áron kaphatók:

BRETSCHNEIDER ZSIGMOND
nagyszerű lábbeli raktárában uri-utcza 11-dik sz. a., a szerviták

épületében.
Hogy a tisztelt vidéki megrendelők magukat tájékozhassák

ajánlom alább irt árjegyzékem vázlatát:
1 pár bársony,posztó vagy brunell-topánka fűzőre, sarokkal
1 pár bársony, posztó, brunell vagy bőr topánka, sarokkal,

gummi-huzóra
| 1 pár bársony, posztó, brunell, selyem vagy bőr-topánka,
• előlfüzőre, sarokkal

1 pár posztó, bársony vagy brunell reggeli czipő
1 pár posztó, bársony, brunell vagy bór reggeli czipő, sa-

rokkal és gummi-huzóval
1 pár chagrinbőr reggeli czipő minden színben
1 pár bársony, posztó vagy brunell félezipő
1 pár bársony, posztó vagy brunell félC2Ípő, sarokkal
1 pár magas lábszár topánka bársony, posztó, brunell vagy

bőrből gyermekek számára

8BP" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

, szíves figyelmükbe

2 ft. 20 kr.-S ft.

2 ft. 40 kr.—4 ft.

Sft.—4ft. 50 kr.
1 ft. 20 kr.

1 ft. 80-2ft. 50 kr.
1 ft. 30-1 ft. 60 kr-
1 ft 50 kr.
1 ft. 80 kr.

1 ft. 50-2 ft. 50 kr.

(1913 (2-3)
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M T E S Z ES EISERT
(ezelőtt KERTÉSZ TÓDOR)

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

ajánlják

karácsonyi és nj-évi ajándékokhoz
felette alkalmas ujdonságokbani dús választéku-

kat, u. m.:
diszmü-czikkeket bronceból, fából, por^zellán,
elefántcsont, teknősbékahéj, alabastrom, öntött
vas, érez, márvány, agyag, tajtékból, s a t., az
öltözék és mindennapi kellék-czikkeit, utazó,
koefeizó cs vadászszereket, látszerészi és
ékszerezikkeket, s a legkülönfélébb játék-

szereket.

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

beküldetik.

írásbeli rendelések gyorsan teljesittetnek, a
később bekövetkező elfoglaltság tekintetéből

azonban azoknak mielőbbi beküldése kéretik.

A legolesóbbra szabott ár minden egyes ezikken
látható. 1902(3-3)

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, esinos
szerkezetű 15 ft.

H ílQrJÍ'l\f*t m e l y minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
I lCkSAlI l tHjbüz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 fi.

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

I / Á m Á n V Vfti\hl?f fit(l\l melyek alkalmazása által a fúst a konyhából és
ü " I f ! l ? I I j l vUtv l/ jWvy I*} lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, dbjalOft

A pakolásért darabonkínt ládával együtt 1 ft. számittatik.
• Felnőttek számára fürdőkádak 13 -13 ft., háztetözések s más egyéb érozmun-

kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legese
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1819 (6—6)

MÍKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

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

nem

Karácsonyi és újévi ajándéknak
képzelhető meglepőbb s hasznosb present, mint egy

kézivarrógép
Bassermaitn és Mondt-tól Mannlieirabaii.

Azok ára segédkészülékekkel együtt 40 ft , s különösen alkalmas családi hasz-
nálatra s iparüzőknek. Az angol királyné s a francziák császárnéja áltil fentebbi
varrógépek egész nói udvarába be lónek vezetve, s a legnagyobb eredménynyel
használtatnak Különös ektatás nem szükségeltetik, mert mindenki a varrást a hasz-
nálati utasítás szerint negyedóra alatt megtanulhatja Kapható

WEISS R. valódi amerikai varrógépek raktárában
Pesten, harminczad-utezában.

Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. 1911 (2—8)

Alkalmas és mellette igen olcsó

karácsonyi vagy újévi ajándékoknak
ajánlja a „tanulóhoz" czimzett

PAPÍR- ÉS ÍRÓESZKÖZÖK RAKTÁR
Pesten, hatvani-uteza 6. sz., a nemzeti Kasinó átellenében.
Budán, viziváros föutcza 212. sz., a plébánia átellenében.

&GT Levélpapírokat szines monogrammal ellátva, a legolcsóbb árak mellett.
100 db. levélpapír monogrammal 1 ft. 30 kr—2 ftig.
i n f l névvel vagy czimmerrel 50—w krig.
100 „ „ névvei gy és borítékkal . . . 80 k r . - l ft. 30 krig.
Í00 " " látögatójegyek 75 k r . - l ft. 50 krig.

"Nagy választék emlékkönyvekkel, rajz- és iróabroszokkal, rajzeszközökkel, utazó,
Íróeszközökkel és mindennemű festészeszközökkel.

«•!?••• Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak.

1918 (2-s) Dávid és Kurtz.

Pontos hirdetmény!
A nagyhírű, de már feloszlatott janovitzi és starkenbachi

fehérnemű és rumburgi vászon-gyárból
feni evő készlet, bizományilag megállapított

50 perczent árleszállítás mellett
csak még rövid Ideig fog az eladás tartani.

flSF* A vászonáruk valódisága s minőségéért jótállás biztositta-
tik; ingek, melyek a testhez nem épen illenek, visszavétetnek.

A nagyérdemű közönségnek ezennel alkalom nyujtatik a legnehezebb s egy
cf. kir. kizár, szabadalommal ellátott legkitűnőbb vászonáruk a bámulásig olcsó
árakoni bevásárlására; minélfogva a t ez. szakertó-közönség tisztelettel kéretik ez
alkalom szives felhasználására anyival is inkább, minthogy ily

^ " végképeili eladás *̂ Hf
mint e mostani — többé előkerülni alig fog. 1769 (10-12)

Szabott árak jótállás mellett: "1&®
Rumburgi vászon féifi-ingek 2, 3, 4—5 ftig a legfinomabbak (a nyakbőség meg-

kivántatik).
Rumburgi vászon női-ingek, simák 1 ft. 80 kr., himezettek redózött mellel 2 ft. 50 kr,
finomabbak kivarrással 3 ft. 60 kr , legfinomabbak gazdag himezettel, és valódi

csipkebetétekkel 4, 5—6 ftig.

Pamutszövet ingek (chirting), fehérek és szinesek 1, 2—8 ftig.
Angol flanell-ingek szinesek 4, 5—6 ftig.

12 db. törülköző vagy asztalkendő ára most csak 5, 6, 8--10 ftig a legfinomabb
damasz

Női-corsettek finom perkálből gazdag hime^ettel 3-5 f*'g.
Férfi-gatyák, 1 ft, 1 ft. 50 kr , 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak, magyar, német

és franczia szabásra
80 rőf szines vászon, ágyneműre 7, 8, 9, 10-12 ftig a legjobbak.

12 darab vászon-zsebkendő 1 ft. 50 kr.—2 ftig, nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr., továbbá
szinesek, valamint fehér ezérna batisz zsebkendők 3 ft 50 kr., 5, 7—9 ftig a lcg-

finobbak.
30 rőf kézi fonal-vászon fehérített, valamint kettős-ezérna-vászon fehéritetlen 7 ft.

50 kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13—15 ftig a legszebbek.

30 rőf */« rumburgi vászon 14, 16 —18 ftig
140—42 rőf kitűnő szóvetvászon (ágyneműre vagy 12 db. női-ingre) 15, 18, 22 —

24 ftig a legszebbek.
50-54 róf jóféle rumburgi vagy holl.ndi vászon, mely párját ritkítja (kézi fonat

YÍ széles) 22, 25, 30, 35, 40, 50 - 6'> ftig a batisz-vászon-féliek.
Ezenkívül kaphatók még fele áron lepedő vásznak, 2 és 2l/í rőf szélesek varrás

I nélkül kávéskendók és csemegekendőcskék minden színben, vászoncsinvat, törül-
köző- 'és asztalkendők s végül asztalteritékok damaszból 6, 12, 24 személyre és

S minden más itt meg nem nevezett háziszükségleti áruozikkek.

forintnyi értekig bevásárlók vagy levél általi megrendelé-
seknél diszcs gyapjuszőnyeget nyerendnek.

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
I gyorsan és pontosan jótállás mellett teljesittetnek.

A leveleket ekép kérjük czimezni :
An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Freiung, Bank-Iiazar,
neben dem graílich Ilarrach'sehen Palais in Wien.

SÁRKÁNY J. S.
ilis/iiiíi és norimkrgi áruk Üra

váczi- és Deák Ferenez-iitcza szegletén
ajánlja 1900 (3-8)

karácsonyi és újévi ajándékul
legújabb belföldi franczia ás angol czikkeit a legnagyobb válasz-
tékban és rendkívül olcsó árakon.

Bronz-, bőr- és fadiszmüvek, és öntött vasneműk,
legújabb ékszerek, báli legyezők í ft. 50 krtól 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.

Maderspach-íéle
kizáról. szabadalm.

GA1MHANTÓ- ES TISZTÍTÓGÉPEIT
ajánlja

főút 5-ik szám alatt.
Azok bárminemű malmokra alkalmasak, s általuk Magyarország legelőkelőbb

malombirtokosai bizonyítványai sz rint tetemes hasion éretik el nemcsak mennyi-
s(s„ hanem a lisztkászitmeny szépségére nézve is. U-o (.1 — 4)
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LECHMER JÓZSEF
legnagyobb váitisztékn

ORARAKTARÁ
váczi-nícza 5. sz. „Nádor vendéglő" melleit

PESTEN. 1898(3-3)

A Jégujabb, legszebb és legolcsóbb

karácsonyi és újévi ajándék
találhatók az uionan nyitott

GUGGENBERGER GYULA
PESTM,

Dorottya-utcza 5-ik szám. 1904 (3-3)

Legjutáiiyusb megszerzése a sorsjegyeknek
d részletfizetésre

a legközelebbi húzásokhoz.
19 havi részletfizetés 6 frtjával és I-só részlet 10 ft, 1 40 frtos Salm-, l 40 frtos

Clary, 1 Como- és 1 Waldstein-jegyre. — Ezen jegyek legkisebb nyereménye
170 ft. (Évenkint 9 húzás).

20 havi részletfizetés 7 ft. 50 krral és I-SÍÖ részlet 10 ft., 1 50 frtos 1864-ki,
1 4% 50 frtos triesti, 1 40 frtos Salm-, 1 40 frtos G-enois-jegyre. — Ezen je-
gyek legkisebb nyereménye 253 ft. (Évenkint 9 húzás).

23 havi reszlídigetés 10 frtval és I-ső részlet 15 ft., 1 btel-, 1 40forintos Clary-,
1 Waldstein- és Como-jegyre. — Ezen jegyek legkisebb nyereménye 270 ft.
(Évenkint 10 húzás).

83 havi részletfizetés 12 frtval az I-ső részlettel együtt, 1 5% ICO frtos 1860 ki,
1 100 frtos 1864-ki, 1 40 frtos Clary-, 1 Waldsti-.in-jegyre. — Ezen jegyek
legkisebb nyereménye 364 ft. (Évenkint 12 húzás).

E g y e d ü l
hitel-jegyre havonkint 6 ft., a 100 frtos 1864-ki jegyre havonkint 4 ft., a 100 frtos

1860-ki jegyre havonkint 5 ft.

ígérvények
1 hitel-jegyre 4 frtval, főnyervény % millió, húzás január 2-án, 5 db.

19 ft., 10 db. csak 37 ft.
1 500 frtos 18fiO-ki jegyre, húzás február 1-én, főnyervény 300,000 ft.,

1 ft. 50 krval.
1 100 frtos 1860-ki jegyre, főnyervény 6u,000 ft., mindhárom ös?7e,?en

csak 13 ft. 50 kr.

Megvétele é s eladása i895(2-2)
mindennemű állam-, ipar- és sorsjátéki értékpapíroknak, arany

és ezüstpénzeknek.

KÁROLT JÓZSEF
válíóüxlete Pesten, harininczad-iitcza 3. szám.

Gzipészáruk-raktári jelentés.

Az atafnno&an jónak elismert VKÍJKÜ • egei-zen frígen érkezett

SGHNEBBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás»
torokgyuladások 8 nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEM: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
¥., — Sfliirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Scbwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.

Aradon: Probst P. J.
Aszódon: Sperlogh J gy.
Hiljaii: Klenantz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

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

Fle^scher.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltÍN. g>.
Deésen: Krémer S.
Deltán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffraann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.

Körmörzön: Draskóczy gy. S.-Sz.-Gy«rgyőn: ötvös P.
Knrolyfehérvár: FiseherE. gyógy.sz.
Kabinban: Stojánovics. |Sopron : Voga és Rupp-
Ksin-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lajoson: Arnold J.
>Iediáson: Breiner K.
>Iosonban: PranterJ. gysz Segesvár: Misselbacher J.

recht.
S.-A.-XJjhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Müeke A gy.

Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel ezennel tisztelet-
tel tudatni, hogy én azt itthelyt évek hosszú során fenálló és
Schilling í'fluyes ur által Bécsben, itt Pesten, kigyó-utcza 3-dik
szám alapított térti-, nfli- és gyermek-ezipészarnk-raktarat, mely utóbbi időben
tizlettóke hiányában elhanvagoltatott, — átvettem.

Fel lévén ruházva elégséges tökével, reménylem, hogy ezen üzletet előbbi szilárd
ságára emelendem; föelvem leend a pontosság, különösen olcsó árak, s az előbbeni s a
legjobbnak bizonyult SchüKng-féle minta szerint készített áruczikkekkel, iparkodni
fogok igen tisztelt vevőimet kielégitteni. S minthogy a lábbelikhez megkivántató kel-
méket s bőrt csak nagyban vásárlom, s azok megszerzésére a bel- és külföld legelő-
kelőbb gyárai állanak rendelkezésemre, azon helyzetben vagyok, hogy tisztelt vevőim
kívánalmainak minden tekintetben megfelelendek ; fzámos látoga-ásért esedezve — tisz-
telettel maradok

1912(2-8)
ezelőtt Schilling; F., kigyó-utcza 3. sz. a.

Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D
Nagybányán: Horacsok J.
Nezsiderben: Fuchs J.
IVyitrnn: dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógy sz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

Érsekújvár: Conlegner Ign.j k o v j c s és Haidegger.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner nai és

Dessathy gyógysz.
Gjörőtt: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Hacefeld: Hagelschmidt V.

Nagy-Kanizsán : Welisch
és Lovack gyógysz.

Nagy-Károly: Schöbfrl C.
N»gy-Kikin: Komka A. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-Hátszegen: Mátesv B. gysz. i r , r, ,

Ipolyságon: MiknW.iT: «>hek R. gyógy...
Jánoshezán : Kuna gysz. | Orosházán : Vangyel M.
Jolsván : Maleter gysz. Pancsovan : Graff gysz.
Kaposvárit: Schröd'er J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysa. • Posegán: Balogh gyógysz.
Károlyvartt: Benich J j Pntnokon : Szepessy gysz.
Kis-Martonban: KodolányijP°z s o nyDan: Schneeberger

gysz. és Spatay A.
Kassán: Esehwig E
Késmark: GenersichC és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
KárolylVhérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit: Megay M. C.

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

gyógysz.
Rumán: Milutinovitz S.
HékáHon: Boronii K. gysz.
Szánzvaros: Sándor R. gy.
Szabadkán: Hofbauer I. gy.

Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sav R.

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

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

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

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

az idegek erősítésére s a fest edzésére ára
70 kr.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. 1791 (6-6)
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbf'̂ le

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

ára 23 kr.

Dr. Belir ideg-extractusa,

, valódi gyógyszer!,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stíriai Stnb-havasi-növény-

nedv
mell- 8 tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

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

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

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

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

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: B1TTXER CíYüLA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Biztos és gyors kiirtása
a

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

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (16-17)

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J.— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvartt:
Wolf J. Pozsonyban: Scherz Ftilöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franké A. Vnrnsdon: Halter T). F., — VnrAczen: Bész .T. K. uraknál

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

52-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, deczember 30-án 1866.

EIoBzetési föltételek 186« dik érre: a, Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Melyik várost illetné meg nagy Magyar-
országon méltóbban Csokonai Vitéz Mihály
emlékszobra, mint Debreczent, a költő leg-
állandóbb lakó- s végre te-
metkezési helyét? életénekés
hatásának sokáig élő tanuját,
hol emléke még ma is szám-
talan hagyományos adomá-
ban elenyészhetlenül él és fi-
ról fíra száll ?

A nagy Debreczen, mely
a népszerű költőnek eddigelé
csak egy egyszerű vaspyra-
misból álló síremlékét birja
egyik temetőjében, lelkesen
fel is karolta ez eszmét s ez
évben már közel hozta a meg-
valósulás felé. Csokonai em-
lékszobra a jövő évben már
disziteni fogja Debreczen
egyik legszebb terét.

Hadd mondjuk el króni-
kái hűséggel a készülő Cso-
konai-szobor történetét.

A ki a régibb időkben
Debreczenben megfordult,
emlékezni fog, hogy a ref.
nagy templom és a kollégium
között egy disztelen, nagy
tér terült el, mely kietlen
pusztaságnál egyéb nem volt.
Néhány évvel ezelőtt Debre-
czen számos lelkes polgára
társulatot alakított, mely e
disztelen térnek csinos parkká
idomitását tűzte ki czéljaul.
E tér eleinte csekély adako-
zások utján kezdett százados
rondaságából kibontakozni.
A csinosodás lassan haladt
előre, mig Debreczen két lel-
kes fia, Csanak József és Sza-
bó Lajos, gözmalmi volt igaz-
gatók, egy fél évi, 14,000
ftnyi jutalékaikat egészen a
tervezett kert czéljaira ado-
mányozták. Azóta már egy
testvérkert is keletkezett mel-
lette a múlt év tavaszán. E
kertek emlékkert nevet nyer-
tek, oly czélból, hogy időről
időre azokba elhunyt jele-
seink emlékszobrai helyeztes-
senek el.

Közmegállapodás szerint
a múlt évben az ujabb kert-

Csokonai szobormintája, Izsó Miklóstól.
nek egyik pontjára, mely a kollégiumra s
azon utczára néz, a hol Csokonai Vitéz Mi-
hály lakott és meghalt, e jeles költőnk álló

Csokonai szobra, Izsó Miklóstól. — (Fénykép után Székely Bertalan.)

szobrának felállitása határoztatott el min-
denek előtt. Több ezer forintnyi tőke már
készen állott e czélra már akkor; a mi még

netalán hiányzik, azt további
nemes adakozások utján re-
ményiette a társulat megsze-
rezhetni.

Több ktil- és belföldi
szakértő megkérdezése s áta-
lában a tárgy kellő megvita-
tása után, abban állapodott
meg az emlékkerti társulat e
czélra kinevezett választmá-
nya, hogy miután Csokonai
szobrát nem csarnokban vagy
teremben, hanem az idő vi-
szontagságainak kitett szabad
téren akarják felállítani: e
szobor nem lehet — a mi
különben legszebb volna | —
márványból faragva, hanem
bronz-öntvénynek kell lennie.
Minthogy pedig hazánkban
ily öntöde, fájdalom, még
nincs, oly módszerhez kellett
folyamodni a választmány-
nak, hogy egy gipszmintát ké-
szíttessen, melyen maga a szo-
bor — talapzat nélkül — leg-
alább is 2 láb magas legyen,
s melyről aztán valamelyik
külföldi öntöde számára a
7—8 lábnyi magas szobor-
öntvényhez hasonló nagysá-
gú, tökéletesen kivitt, agyag-
vagy gipsz nagy minta ké-
szülhessen.

Némi meghiúsult másne-
mű kísérletek után a jelen év
elején a debreczeni emlék-
kerti választmány szép tehet-
ségű, fiatal magyar szobrá-
szunkra, Izsó Miklósra ve-
tette figyelmét, meghívta
Debreczenbe s ott a legven-
dégszeretőbb fogadtatás mel-
lett fiatal szobrászunk csak-
hamar megköté az alkut, s a
kis mintának elkészítésére
kitüzetett a határidő; s an-
nak el vagy el nem fogadásá-
tól függött azután a nagy
mintának kivitele is.

Izsó Miklós, a ki kapva
kap az alkalmon, hogy dol-
gozhassék, s hogy művészeté^ •


