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RUDAS-FŰRDO
ÉS

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

Az alulirt fürdő-igízgstóság tisztelettel értesiti a t. ez. közönséget, miszerint
kitünö gyóg jhatásáról hazánkban átalánosan ismeretes, és a fürdővendégek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rudas-fürdő f. évi BiaJRB 16-án megnyittatott.

A rudas-füidő természetes, só- és luganytartalmu 37° meleg forrásvizének kétség-
telen gyógyereje a legelső orvosi tekintélyek által elismertetett különösen ajánlható
pedig: köszvény ellen, idfilt csuz, többféle bórbajoknal: kiválóin* azonban az
izzag és pikkely-sömömél, nemkülönben tőbbnemü alhat-i bántalmaknal sat.

Belhasználatni javaltatnak e gyógyforrások: kftszvény és máj-túltengés-
bol származott gyomorhurutnat, a midőn e* utóbbi még igen érzékeny; gyomor-
fekélynél ; Idült bélhnrntnal, makacs székrekedésnél, előre haladt korú zsongtalan
egyéneknél sat.

Jótevő és üdítő hatá-t pyakorol a beteg állapotára a fürdóintézet tágas, és
tiszta légű helyisége, kies fekvése és átalakított árnyékos sétánya.

A ludas iürdö ásványvíz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerúcn átalakí-
tott vizvezatéseinél fogva, a fürdővendégek a természetes meleg forrásokat nemcsak
fürdésre é» ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas- és sótartalmú
fürdők is készíttetnek.

A fürdóvendégek folytán közóhajtása folytán több kádfürdő lófardóvé alakitat-
tik át, és az összes fürdők czélszerüen berendezett vizzuhanyokkal láttatnak el.

A vendéglői helyiségek ujonan átalakíttatván és megnagyobbittatván, a fürdő-
közönség részére egy olvnsószoba rrndeztetett be, melyben magyar és német poli-
tikai, szépirodalmi és élez lapok találhatok; egyszersmind gondoskodva van, hogy a
fürdővendégek jutányos árak mellett Ízletes étkekkel s italokkal láttassanak el.

A vendégszobák czélszerüen átalakitattak, ezek, nem különben a fürdők ára
tetemesen leszallittatott; a szobákra és fürdőkre nézve pedig nagyobb százalékos
elengedés mellett bérlet nyittatott.

Az egész fürdóintézttnek átalános átalakításán kivül a kies fürdö-sétányon a
közönség kényelmére egy dUzeskiosk fog felállittatni, melyben magyar zene mellett
meleg italok "és husitok kaphatók lesznek.

A fürdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert dr. Hoffer István
tiszt, városi phyfikus volt szives elvállalni, ki a fürdóintézetben naponkint délelőtti
9 — 10 óra között tartja rend* leli idejét.

A közlekedés Budapest között részint a helybeli gőzhajók, részint csónakok,
részint társaskocslk által tartatik fenn, mely utóbbiak részére czélsze.űség tekinteté-
ből állomási helyül Pesten a széntér tüzetett ki.

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bízatott, kinek főteecdöje: szigora
házi rendet s tisztaságot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot fordí-
tani; előfordulható v;sszásságok meggátlása tekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdóvendégek kívánságaikat bejegyezhetik.

Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fúrdőtulajdonos arról, hogy a
t. ez. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. ez. közönség,
elismerve a uulusfürdö természete* ásványvizének kitünö gyógyerejét, szives
részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, söt az abban található nagyobb
kényelem e meleg részvé'et még inkább növelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.

i-«> A rudasfíirdő igazgatósága.
Bátor vagyok a t. ez. közönségnek

cs. kir. szab. biztosan ölő szeremet a

patkányok, liázi- s mezei
egerek, vakandokolí, sváb-
bogarak és poloskák kürtá-
sara ezennel tisztelettel ajánlani.

Raktárak Pesten: Thalmayer és társ.
nádoruteza : Kindel és l'rflhwirth, 3 ko-

rona-uteza; Topits J ózsef hatvani-uteza; Gindele G. Deák Ferencz-tér (ezelőtt
síéntér). Zimonyban: Petrovics J. uraknál.

Középponti r a k t á r Bécsben: Raftel József urnái, Jagerzeile.
Egy szelencze ára használati utasítással együtt 90 kr.

Isméti eladók, legalább is 12 db. vételénél illendő árleengedésben részesittet-
nek. Minden megrendelés közvetlen hozzám intézendő.

Czim: P e s t , L i p ó t v á r o s A t t i l a - a t c z a 3. sz. a.
Kuhar Klára, férjezett Beér,

1682 (2 — 4) egy a u s z t r ' a > c s- k'r- kiziíról. szabadalom tulajdonosnéja.

SIGL G.
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemű gazdasági gépek, u. ni.:
loconiobile 4—16 lóerőre, gőz-cséplö-népek, járgány, és cséplőgépek,
vetögépek, tisztító- és őrlőmalmok, szénagereblyék, boronák, szecska-
vágó-, daráló- B kaszáló-gépek, fa- és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolók sat. a legnagyobb a legdúsabb választékban folytonosan kéezen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kívánatra bérmenteeitve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint működési képességükért jótállás
biztosittatik. 1 5 5 9 <1 2-1 2)

•P" Azon előnyokhez képest, melyeket Dvirit, "W§
legolcsóbb magyar női lap: f N |

L „PESTI HÖLGYDIVATLAP."
Szépirodalmi részében közöl a legjobb nevű íróktól eredeti és fordított kül-

földi beszélyeket és költeményeket. Tárczája gazdag és változatos tartalmú.
A mi pedig divatrészét illeti, e tekintetben sem a hazai, sem a külföldi hason-

nemú vállalatok nem múlják felül. Minden számához mellékelve vannak: divatképek
a legdíszesebben színezve; női hímzés és munkalapok; szabásminták és kelme-
minták. Esek szerint a szerkesztőségnél megrendelések is eszközölhetek.

P T \ .,Pesti Hölsj divatlap" a takarékosság közlönye! "^Ö
Lapunk czélszerúsége és olcsósága mellett eddigelé egy múlappal kedvesked-

tünk t. pártolóinknak, azután pedig — mint ez év eleién Ígértük — kettőben
részesülnek t. előfizetőink. Második félévi mülapunk a hóu szeretett testvér
E r d é l y o r s z á g történetéből fogja megörökíteni egy igazán felséges nőnek —
Lónyay Annának dicső je l lemét, ábrázolván e kép azon j e l e n e t e t ,
midőn a m i n d e n e k felett s z e r e t ő , hű n ő — f é r j é t Kemény J á n o s t ,
E r d é l y fe jedelmét a t a t á r fogságból k i v á l t a n d ó : — k i n c s e i t , ék-
szere i t bocsát ja áruba a kapzs i i z m a e l i t a kereskedőknek. A cso-
portozat kitünóleg sikerült e képen s kivitele oly remek, hogy minden magyar ház-
nak méltán díszéül szolgáihat, nagyságára nézve (szélessége 2/ , hossza 28")
hasonló a már eddig megjelent és köztetszéssel találkozott három mulapunkhoz. _

Ui e lőf izetőinket , kik lapunkat januártól óhajtanák — s minthogy teljes
számú példányokkal szolgálhatunk — négy műlapban részesítjük, és pedig az ujat
30 kr., a többit pedig egy-egy íorintjával kaphatják meg, valamint minden előfizető
az uj mülap egy példányán kivül, ugy abból valamint az eddig megjelentekből is
bár háDy példányt egy-egy forintért, nem előfizető azonbanbármelyikét 2ft. 35krért
kaphatja. Eddig mülapjaink :

1) ,Perénvi Ilona a mohácsi hősöket temeti.
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál II. Károly koro-

názása nez .^ Mátyás találkozási édes anyjával. Szilágyi Erzsébettel
1458. f'ebruar 0-én Strazniez alatt, midőn Podiebrád fogságából a magyar
királyi trón elfoglalásara indul."

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
Fcész évre, azaz januártól december végéig uj műlappal: 8 ft. 30 kr, - ed-

dig megjelentekkel együtt, azaz négy mülappal: 11 ft 30 kr.
Fel évre, azaz júliustól deczember végéig uj múlappal: i ft. 30 kr., négy mu-

^PPíéirved évre- 2 ft — mülapunkban csak régi előfizetőink részesülhetnek, uj
negyedevesek pedig csak akkor, ha előfizetéseiket jövő negyedben: 2 ft. 30 krral

6 f i tBB^Minden 8 egyszerre beküldött előfizetésre gyűjtők tiszteietpéldányt
kapnak valamint njmülapunk egy példányát is bérmentve küldjük meg számukra,
kik azonban egyszerre 12 előfizetőt küldenek, bérmentve kapják mind a négy
mtilapot és lapunk tiszteletpéldányát.

Kelt Pesten, június hó 1866.
J&- Az előfizetési pénzek a „Pesti Hölgydivatlap kiadóhivatalához", ujvilág-

I utcza 17. szám utasitandók. 1 690 (2-2)

Van szerencsém az általam már régebben gyártott s ujabb iaőben jelentékenyen
tökéletesbitett maz-flveget (Wasserglas) a t. h á z t u l a j d o n o s , b i r t o k o s és gaz-
da sz uraknak ezennel becses figyelmükbe ajánlani.

Ezen szer csaknem minden épületnél nélkülözhetlen : mert általa minden éghető
anyagok, kemény- vagy p u h a f a - t á r g y ak, h á z t e t ő k , úgyszintén ezek geren-
d á z a t i a i evulhdástól biztosan megóvatnak.

E szernek melléktulajdonai oly kitűnőek és oly sokoldalú használatra alkalmasak,
hoev megkísérlésére mindenkit méltán buzdíthat; mivel a máz-üvetc a fent megnevezett
fatárgj-akat, legyenek azok akrír föld fölött, akár a föld alatti használatra szánva,
nemcsak a megéléstől menti meg, hanem azonkívül a r o t h a d á s i é i es a férgek
k á r o s e m é s z t é s é t ő l is megóvja; sőt t e r m é n y p a d l á s o k és m a g t á r a k , me-
lyeknek padozatjai és oldalai ezen folyadékkal bevonatnak, azon különös tulajdonságot
nyerik hogy az e helyeken letárolt gabnanemüek nemcsak a mag férgektől men-
tesitvék, hanem éveken keresztül a legbiztosabban is eltarthatok, anélkül, hogy e folya-
dék a magnemüekre legkisebb káros befolyást gyakorolna.

Baromistá l lók melyek e folyadékkal kellően bekenetnek, ellenállnak minden
hueyanyos kigőzölgésnek s azok farészéi a legjobb karban fognak maradm.

g y Továbbá a mázüveg kitűnő szolgálatot tesz a házak kul- és bélfala., kapu-
a l a t t i helyis égek, folyosók stb. kifestésére, a különösen imaházak, zárdák
f i o l á k , ka tona i laktanyák és koródák kifestésére miután minden kívánható

*;nben előállítható, hirtelen szárad, minden szag nélkül., szép fenynyel b.ro szer, anny.ra,
hogv «* olajfestésnek méltán eléje tehető, még pedig azért, mert sz.ne változhatlan, le
„em pattog sem lég, sem nedvesség befolyásainak kitéve n.nes vízzel mosható, tartós-
sága fölülmúl minden mázt és festéket, s az olaj-máznak a >g fe ebe kerül

S Végre ezen szer kemény vagy puha fából készült gyalult bútorok és fakeszüle-
tek fényezésére is nagv elönyrml használható. ,

Á máz-üveg mázsája 16 ft., 1 D ölre körülmény srer.nt 1 - 1% font számítandó.
M agyar o?szág, Erdély és a Dun afej e dele mségekre nézvem.nden meg-

rendelések fóügynökeim ÁrköW M. F. és társa urakhoz, Pest, váczi-uteza 1. szám,
Keglevich-féle házban intézendó'k, mely ezég ipark.dni fog minden becses megrendelé-
seknek gyorsan és pontosan megfelelni. Tisztelettel Í11AÍPII4 W

} Carolinenthal Prága mellett.

Tenyészjuheladás.
h B t t h y á n y i Fülöp ur enyin

yj
Főméltóságu herczeg Batthyányi Fülöp ur enyingi

urodalmában mint minden évben, ugy ez évben is eladatik:
s p . gazdag gyapjas pepiner-kos 100 db., mestic-kos 60 db.,
anya 700 db. E juh-fajnak gyapja az 1862. évi londoni világ-
kiállításon nagy éremmel dijaztatott. A megvett juhok sz. Mi-
hály-napig itt maradhatnak. — Enying, május 80. 1866.

1687 (3-8)
FARKAS IMRE s. k.

tigzttartó.

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, junius 24-én 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Uj»ág és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többsíöri igtatásnál csak 7 krba saamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Fraiíkfurtbnn :
Jacger könyvkereskedése; Béeebrn : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tuUjdonos Ileckenast Gusztáv. - Nyomatott »aj»t nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Országgyűlésünk e kitűnő tagjának
neve, tehetsége, pályája már rég ismeretes
a nemzet előtt.

Oly korszakban lépett föl, melyben a
nyugati eszmék árja a Széchenyi által meg-
indított szellemi mozgalom folytán, szélesb
körben ömlött szét s a lelkes tervezésekre
különösen fogékonynyá tette a nemzetet.

E korban, melyet derült hite, fellengő
lelkesedése a reformtörekvések aranykor-
szakává tett, Szentkirályinak alapos készült-
sége , éles beható ítélete, szónoklatának
sajátságos vonásai, a vármegye teremében
s az országgyűlésen egyaránt, a
vezérek közt is kitünö helyet
biztosítottak.

Szellemének e sajátságai —
mint Horváth Mihály mondja —
még Kossuth roppant népszerű-
sége s hatalmas szónoklata mel-
lett is kivívták a kiváló méltány-
lást. S az 1847-diki országgyű-
lésen ő volt az, kinek parlamen-
táris befolyása legkevesebbet
vesztett e kor legnagyobb szó-
noka mellett.

Szentkirályi Móricz született
1809. márcz. 2-án. Atyja, Szent-
királyi László, hétszemélynök
volt.

Tanulását Pesten kezdte, s " ^ . .
az itteni egyetemen 1829-ben
tette le a jogtudori vizsgákat.
Ez alkalommal irt értekezése
„A magyar asszony jussairól",
nyomtatásban is megjelent.

Iskolai pályájának sikeres be-
végzése után külföldre utazott s
hosszasb ideig tartózkodott a né-
met egyetemeken. Itt sajátította
el azon élesen kutató, különböz-
tető tehetséget s bölcselkedő,
szemlélődő hajlamot, mely őt
kitünöleg jellemzi.

Hazajövetele után Pestme-
gyében hivatalt vállalt, s előbb
főjegyző, később alispán lőn. Már ekkor
több jelét adta nem mindennapi tehetségei-
nek, minek következtében 1839-ben Pest-
megye országgyűlési követévé választotta,
s mint ilyent, egész 1848-ig a szónoki és
törvényhozói nevezetességek sorában látjuk
öt. Mindjárt kezdetben a szólásszabadsági

S z e n t k i r á l y i M ó r i c z .
sérelem tárgyalásakor e nevezetes kérdés
egyik elöharczosa lőn. Alig volt követ, ki több
és átalánosabb készültséggel lépett volna fel
a törvényhozói pályára, ki az elvek fejtege-
tésében, az előkészítő elméletek vitatásában
használhatóbb lett volna. Szabatosan tudta
formulázni a törvényjavaslatokat, s mint
jegyző kitűnő volt. Kedvencz tárgyul vá-
lasztá a szabad királyi városok rendezését
és szavazati jogát. Ebben látta kezdetét az
átalakulásnak, ugy tekinté azt, mint első
lépést az érdekegység felé, melyet megtéve,
a népet lassankint bevezetheti az alkotmány

Szónoklata főként finom bonczolása, éles
vizsgálgatása által tűnt ki. Szálakra szedte
ellenfelének okoskodásait, vitatkozásában
majdnem szőrszálhasogatónak nevezhető;
sőt saját állitásaival szemközt is minden
lehető ellenvetést fölhozott, hogy azokat
még önmaga megczáfolhassa. Sohasem en-
gedte magát elragadtatni, s fényes, dagá-
lyos mondások helyett a száraz igazsággal
igyekezett hatni. Nem ragadott el, de rneg
győzött.

Egyéniségének, szónoklatának találd és
kimerítő jellemzését adja Csengery Antal a

„Magyar szónokok és státusfér-
fiak könyvé"-ben. — „Mint egy
fölegyenesedett gondolatjel áll
előttünk. — úgymond — nyu-
godtan, hidegen; a kiülő nagy
szemek azonban élénken tükrö-
zik elő a lélek és sziv benső mű-
ködését. Hangja éles, metsző, de
azért nem kellemetlen. Bizonyos
magasabb nézpontra emeli a kér-
déseket, honnan minden elágazá-
saiban , összefüggéseiben látha-
tók. Beszéde kezdetén eszméket
keres és állit föl, mint elismert
igazságokat s azok körül rendezi
okoskodásai táborát. Ha azonban
vitáz, czáfol, olykor lázas izga-
tottság fogja át,s ilyenkor hideg,
mélyen ható gúny, metsző él köl-
tözik szavaiba. A mily éles a bí-
rálatban, oly méltányos az ellen-
fél okoskodásainak felfogásában.
Olykor levelenkint szedett szét
egész beszédet, mint füvész az
elemzett virágot, vagy egy jól
talált körülírással, értelmezéssel
oldotta meg a kérdést. Az értel-
mezésről rendesen áttért az osz-
tályozásra, különböztetésre. S
gyakran annyira elmélyedt apró
részletekbe, hogy az eszmék töm-
kelegében elveszte afőfonalszálat.
Ha több részre osztá beszédét,

nem ritka eset volt, hogy az első rész ki-
meritő vitatása közben megfeledkezett a
fölosztás többi főrészeiről, s ilyenkor néha
szomszédjától kérdezé, hogy miről kell még
szólnia. Néha ugy tetszett, mintha beszéd
közben születnék agyában a meggyőződés;
mintha önmagát s nem a közönséget volna

S Z E N T K I R Á L Y I M Ó R I C Z .
(Borsos és Doctor fényképe után.)

25-ik szám.

sánczaiba. E tárgyra igen sok időt szentelt,
s szeretettel, sőt szenvedélyesen küzdött a
kérdés nehézségeível. — Mint iró is figyel-
met ébresztett; a többek közt 1841- és
1842-ben a „Pesti Hirlap«-ban az „Osiség"
fontos kérdéséről irt czikkeket; 1843-ki or-
szággyűlési követjelentését is kinyomatta.
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feladata meggyőzni; de minél nagyobb
benső harez eredménye volt nála a meggyő-
ződés, annál erősebben ragaszkodott hozzá.
Valódi eleme volt a parlamenti vitatkozás;
beszédei teljesen bevégzett kerek egészet
alkottak, stb. Jellemének e sajátságos vo-
násai folyékony előadással párosultak, s a
jellemző kifejezést rögtönzései alkalmával
is mindig megtalálta. A reformugy mellett
rendithetlen szilárdsággal és meggyőződés-
sel harczolva, több országgyűlésen keresztül
az ellenzéki követek legkitűnőbbjei közt
foglalt helyet.

1848-ban azonban csakhamar ellentét-
ben érzé magát a naponkint nagyobb tul-
nyomóságra emelkedett eszmékkel. Ö, a
megfontolgató vitatás embere; nem oszthatá
az izgató politika vérmes reményeit. Ellen-
tétbe jött pesti követtársával, Kossuthtal, s
Pozsonyt és az országgyűlést elhagyta. Ké-
sőbb táborba szállt az alvidékre, mint tá-
bori biztos; de innen csakhamar visszatért.
1848 vége már teljes visszavonultságban
találta.

A forradalom lezajlása után az absolu-
tizmus évei alatt az orvosi tudományok ta-
nulásában keresett szórakozást. Tehetségei
itt is kitűntek. A mit megragadott, teljesen
magáévá tette. Tudományos készültsége mint
orvosé a legkitűnőbbek közé tartozik. Az
egyetemi tanárok megvallottak, hogy oly
széles alapon nyugvó, oly átható stúdiumot
tanusitó szigorlatokat évek óta nem hallot-
tak, mint ez őszülni kezdő, de ifjú lelkű sta-
tusférfitól. Lakását állandóan Pesten tartá.
Idejét uj szakmája gyakorlatában tölté, s a
szegények hálával emlékeznek a nemes fér-
firól, ki emberbaráti kötelességét oly buz-
gón gyakorolta irányukban.

Hazánk sorsának fordulata visszahívta
őt is azon térre, hol annyi hasznost tett,
annyi jó és rósz napokat élt, s annyi babért
aratott. Csak vonakodva lépett ismét a po-
litikai pálya küzdterére. 1861-ben párszor
beszélt a megyegyülésen. 1865-ben Pesten a
Józsefkülvárosban tisztelői roppant több-
séggel követül megválaszták. Azóta ismét
hallottuk őt az országgyűlésen, nem csök-
kent erőben, ifjúi tűzzel, fényes tehetségei
egész hatalmával küzdve, barátja.Deák ol-
dalánál, mint a czentrum legkiválóbb tag-
jainak egyikét. • ^ ^

K o s z o r ii k.
(Feleségem sírjára.)

I.

Megpezsdült a föld keblén az élet,
Nagy sokára, hát megint tavasz van,
Virág ékít íme, kertet, rétet;
Csak nekem tart a té' szörnyű hosszan 1

Diszlik a táj, mosolyogva, élve,
Feltörekszik mag, gyökér a földből:
Csak szivemnek földbe tett felére
Nem jött élet e csudás erőtől.

Lombos erdőn, madaraknak ezre
Dalra éled, röpkéd felvidulva.
Népek ezre vasban, fegyverezve
Készül újra, döntő háborúra.

Árnyas berkek csendes sátorába,
Boldog éje van a fülmiiének.
Koszorúkat lát a harczos álma,
S éneket hall, mely győzelmi ének. . . .

Én meg, én meg: leveletlen erdőn
Árvaságom tudatával járok;
Ürömre nem melegitnek, oly hőn
Ragyognak bár, a jó napsugárok.

Hervadt, sárga leveleket ejt rám
A tavaszban, reményein bús fája,
Boldogságom elpusztult tanyáján
Meg-megújul . . . kinaiin csatája. —

Csak egy helyen nyilik virág nékem,
Az ő sírján! . . . de, ha oda lépek,
Sebeimet még jobban feltépem,
S siralom jő ajkamra, nem ének! . . .

II.

Változik mindig a világ folyása,
Nekem legalább nagyot változott:
Pap tiszte volt a nép vigasztalása . . .
S vigasztal a nép most engem — papot.

Eszembe jut Jób sorsa, mély keserve;
Midőn alig birt csapást, bánatot . . .
Raknál oh jó nép, balzsamot sebemre,
De azzal még vérzésre zaklatod!

Hagyd a vigaszt: hisz gyenge holdsugára
Nem törhet át ilyen sötét borún!
Hagyd a vigaszt: előtte keblem zárva;
Hagyj engem itt a föld maddő porába
Sugár nélkül, csüggedten, szomorún! . . .

III.
Csak arra lestél oh kaján sors,
Mikor vagyok legboldogabb:
Hogy akkor rám törj, s boldogságom
Örökre elvidd, elragadd!

Mi vagy te, a végzet küldötte?
S jönnöd kell, jösz, mint irva van . . .
Vagy éhes vad, mely minden utast
A bölcső s sir közt megrohan ?

Akár mi vagy, akár mi utón
Mérted reám e poharat.
Lelkemen, — mint villámütött fán,
Utánad — égő nyom maradt! . . .

Most már jöhetsz: áldj, verj, ha tetszik,
Az nem kell; ezt nem rettegem.
Mióta ő sirjába' fekszik,
Áldás, csapás mindegy nekem!

Öröm nem gyújt, a bu nem öl meg!
Mosolyod', átkod' megvetem,
Sors! ne engedd, hogy megpihenjek,
Üldözz, verj! mig tart életem . . .

Soós Miklós.

k'L ujabb lőfegyverek s a mai
hadművészet.

Az egymást öldöklés mestersége lénye-
gében ugyanaz volt nagy Sándor idejében,
a mivé később Július Caesar, Wallenstein,
Bonaparte s az amerikai Grant tábornok
idejében fejlődött. Fő alapelve abban állott,
hogy a hadseregnek a helyzet minősége
szerint majd szét kell szóródni, majd cso-
portosulni. De csupán a csoportosulás által
magában még egy ellenséget sem győztek
le; mert a csoportosulás csupán eszköz a
hadakozásra s a kölcsönös ártalmatlanná
tételre. S ebből az következik, hogy ha az
öldöklés mestersége változik, meg kell a
hadakozás módjának is változnia.

Csak a XV. század vege felé kezdték a
lőfegyverek a csaták jellemét átalakitani. A
nevezett korszakig a pánczélos lovasság volt
azon része a hadseregnek, a melytől a sereg
erejét számították. Azóta a lovasság fontos-
sága mindinkább háttérbe szorult. Napóleon
leginkább tüzérségének tömeges hatása ál-
tal nyerte meg több nagyobb csatáját s egy
ideig ugy látszott, hogy ezentúl a tüzérség-
ben fog állani egy hadseregnek döntő ereje.
S ime, egyszerre használatba jön egy uj kézi
fegyver, a minié-puska. Gyakorlott lövő
egy ily vont csövü puskával 3500 — 4000
lábnyi távolra is czélt találhat. E távolság
körülbelül még egyszer akkora, mint egy
kartácslövés hordereje s mintegy akkora,
mint egy sima ágyúból kilőtt golyóé (a ki-
röpitett golyó első földre ütödését szá-
mitva, mert innen azután még tovább is
repülhet). Ha fölveszszük, hogy egy 6 kö-
zönséges csövü ágyuüteg kezelésére 100
ló és 100 ember szükséges s hogyezen
csövek mindegyike sokkal csekélyebb biz-

tossággal lö, mint egy vont csövü puská-
val ellátott ember: akkor ezen üteg nem
állhat ellent egy vontcsövü fegyverekkel
ellátott ügyes gyalogszázadnak, melynek
emberei a szükség szerint szétszóródhatnak,
minden árkot, kőfalat, fát, követ fedezésül
használhatnak. A 100 csőből biztosan czélt
találó puskagolyók a 100 tüzért és 100
lovat csakhamar elsöpörnék, miután ezen
ágyuüteg a 6 közönséges csőből csak igen
bizonytalan menetű golyókat küldhetné a
szétszórt és sokszor látatlanul működő el-
lenre.

Ily tapasztalatok után szükség volt, hogy
a vontcsövü puska ellenében a tontcsövii
ágyú feltaláltassák. Ez utóbbi kétségkivül
nagy haladásnak mondható a hadviselés tör-
ténetében. A vontcsövü ágyú első alkalma-
zása az 1859-i olasz háborúban történt. Az
átalános balhiedelem azt tartja, hogy ezek
feltalálója III. Napóleon. Az úgynevezett
Napoleonágyuk azonban 12 fontos más fajta
ágyuk, minőket a francziák már a krimi
hadjárat alatt használtak. Az olasz hábo-
rúban használt vontcsövü ágyuk pedig
Treuille de Beaulieu ezredes és egyrészt
Ducos tábornok találmánya, mint ezt Napó-
leon császár egy sajátkezű iratban (Móni-
teur 1859. aug. 5.) elismerte. Ezen ágyuk
rendes lőtávola egy fél német mérföld, ám-
bár néha 3/x mérí'öldnyi távolban is haszon-
vehetők. Az olasz háborúban a franczia tüzé-
rek golyóikat az osztrák seregnek leghátul-
sóbbtartaléklovasságaig röpitették, anélkül,
hogy a különben jeles osztrák tüzérség árt-
hatott volna ellenének, mely biztonsággal
lőtt azon távolból, a hova a közönséges
ágyuk hordereje nem hathatott. Mindazáltal
mégsem a vontcsövü ágyuk hatása dön-
tötte el az olasz háború eredményét. Solfe*
rinónál, a hol legdühösebben folyt a csata,
utoljára is a francziák szuronyos rohama
volt eldöntő, mint azt III. Napóleon előre
megjósolta, midőn a hadjárat megkezdése
előtt a sereghez intézett kiáltványában ki-
mondá, hogy az ujabb vontcsövü fegyverek
a szurony-támadás értékét egyátalában nt-m
csökkentették.

Az ujabb kézi lőfegyverek lényege —
mint mondtuk — abban áll, hogy gyakor-
lott lövészek kezében 4000 lábnyi távol-
ságra is biztosan czélt- érnek, mig ellenben
a korábbi muskéták golyói legfölebb 1000 —
1200 lábnyira hordtak. Ennek nem az a kö-
vetkezése, hogy most vérengzőbbek a csa-
ták, hanem csak az, hogy két sereg harcz-
távolsága most nagyobb s hogy a lovasság-
nak most ritkábban lesz alkalma, egy csaTa
kimenetelére eldöntőleg hatni. Süt ellenke-
zőleg, most már lehetlenségnek tartják, hogy
a lovasság egy gyalog négyszögöt (carré)
többé szétrobbantani képes legyen, először
azért, mert a gyalogság lövése sokkal biz-
tosabb, továbbá merr igen nagy azon távol-
ság, melyből a lovasságnak támadását (atta-
que) intéznie kell.

Ha pedig két hadsereg, messzehordó lö-
vegeik lő ávolában, egymás ellenébená llást
foglal el: akkor attól fog függni minden,
hogy melyik talál biztosabban, tehát a lö-
vési ügyességtől. Azonban a két sereg nem
maradhat sokáig ezen 1.'.távolban, hogy egy-
mást apránkint lelövöldözze; hanem vala-
melyiknek előre kell nyomulnia. S itt ismét
minden az ügyes mozdulatoktól (inanövri-
rozástól) függ s az ujabb hadviselés meg-
változása leginkább abban áll, hogy mikép
lehet minél kevesebb veszteséggel ezen tá-
volságon áthatolni s a támadás tárgyát, az
ellenséget elérni. Ennek szükséges kellékei

! pedig: a gyors mozgás s előre haladás, to-
j vábbá a gyakori szetszóródás, hogy az ellen
lövegei sürü tömegeket ne találjanak, a

végre közvetlen a támadás előtt ismét gyor
san összecsoportosulni.

Ezen ujabb hadviselési módot remekül
megtanulták a fraticzia zuávok Algírban,
melynek növénytelen, akadálytalan téréin
tökéletességre vitték az időnkinti szétszóró-
dást, a gyors futást, s az ellen elérése pilla-
natában a villámsebes sorakozást.

Nem ok nélkül szokták a hadsereget egy
géphez hasonlitani. A mely hadtest ugy
van szervezve, hogy egy felsőbb parancsnak
minden izében fennakadás nélkül engedhet,
az sokkal nagyobb biztossággal érhet czélt,
mint a hol az egyes részek nem vágnak jól
össze. Az ujabb hadviselés iránya az, hogy
az egyes részek egyéni fontosságát ismét
előtérbe állította. Az egész csapatnak ösz-
müködése nem sokat nyom a latban, ha az
egyes katona nem képes helyzetének elő-
nyeit kizsákmányolni. A szükség s.érint az
egésznek ugy kell működnie, mint egy ösz-
hangzó gépnek, de a hol kell, a gépnek
minden egyes része önállólag is működjék.
Ebből pedig igen természetszerűen az kö-
vetkezik, hogy a hadviselés mai módjánál
azon sereg számithat legbiztosabban dia-
dalra, melynek soraiban több az értelmiség
(intelligentia). Ezalatt azonban nem holmi
iskolai ismereteket értünk. Nem is az a kér
dés, vájjon egy hadsereg katonáinak 40 vagy
80 százaléka tud-e irni s olvasni? hanem az
értelmiség alatt jelen esetben azt értjük,
melyik sereg katonái képesek a hadi mükc-
dés czélj .t gyorsabban és helyesebben fel-
fogni ?

Különben a háború veszedelme ujabb
időkben sokat vesztett sújtó hatalmából.
Egy 30 éves háború (mint a XVII. század-
ban), egy 7 éves háború (mint a XVIII. szá-
zadban) ma már a lehetetlenségek közé
tartozik; már l Napóleon hadjáratai is több-
nyire egy, ritkán két év múlva békekötéssel
végződtek. Radetzky utolsó hadjárata Olasz-
országban 4 nap, az 1859-diki olasz hadjá-
rat 3 hónap alatt dőlt el. Akrimiai hadjárat
tovább tartott, mert leginkább egy erősség
ostromából állott, s az amerikai háború 4
évi tartamát az ottani sajátságos helyi vi-
szonyok okozták.

Midőn még toborzás utján alakultak a
hads regek, akkor egy egész emberkoron
át húzódhatott egy hadjárat. Napjainkban a
népek összes ereje egyszerre lép a csatatérre
s agy koczkavetésre van föltéve mindet), a
nyereség vagy veszteség. A nagy tömegek
élelmezési nehézsége is csak sietteti a vé^
kifejlést. S miután a háború a legnagyobb
csapások közé tartozik, megrövidült tárta
mát az ujabb kor egyik nagy vívmányának
kell tartanunk.

A lakoRpaki ütközet ideje és az
ottani síremlék.

(Felvilágosításul egy e tárgyban közlött korábbi czikkre.)

A múlt korból hazai emlékeink oly csekély
számúak, hogy az utódok előtt méltán hálára szá-
mithatnak azok, kik ezen emlékeinket nyomtat-
ványaikban köízíteszik, a igy az enyészet elől
nyomaikat megörökítik.

Ily dicsérendő szándékkal fogott bizonyosan
tollat Kápolnay ur is, midőn a Vas. Újság f. é.
8-ik számában a Lakonpak melletti „kurucz-
vezér'- — sírkövét megismerteié, s ezért kőszenet
neki a történet nevében.

Hála az égnek, a fiatalság fellelkesül még
nálunk, midőn őseink tetteit jelző emléket pil-
lant meg.

Nekem is, midőn ifjúkoromban, szülőföldem
— Sopronmegye — nyugoti részén jártam, s La-
konpak előtt, egy szántóföld dombján a mauso-
leum-alaku emléket szemlélem , lelkem szintén
elővarázsolá a lakonpaki ütközetet; elképzelem
m i támadja meg többszöri rohammal Tarródy a

várat, mint szorong abban Eszíerházy, mig végre
Dampierre lovagjaival setét felhőként a Riczing
felőli magaslatokról lerobban, és elűzi onnét az
ostromló sereget, továbbá a fővezért Tarródyt,
mint fogják el, hogy lovastul együtt elevenen el-
temetve, az utókornak ilyféle elmélkedésekre
okul szolgáljon.

Ezek és ilyféle gondolatok szőkéinek fel
agyunkban, midőn ifjúkorunkban a lakonpaki sir-
követ szemléljük, mit törődik az ifjúkor a törté-
neti hűséggel? csak az emlék költői oldalát te-
kintve, elhisz mindent, mert hogyan is gondolná,
hogy az, ki az emlékkövet véste, vagy vésette,
még azt sem tudta, hogy Lakonpak ostroma s an-
nak ez alól Dampierre általi felszabadítása melyik
évben történt; nem is gondolná, hogy az emlékkő
felállítása máskor történhetett volna, mint közvet-
len a csata után, s nem képzelhetne egyebet, mint
hogy az emléken olvasható irat minden betűje
egykorú, s csak a teljes valóságot hirdeti.

Pedig Klio szelleme lefordított fáklyával bu-
song ez emlékkő mellett, mert irata valótlant is
tartalmaz.

Midőn későbbi éveimben reá jövék, hogy
az emléken hibásan tétetik ki az évszám, 1620
helyett 1623-mal, és midőn ezen emlékkő felira-
tát Fényesnek 1850-ben kijött „geographiai szó-
tára" Ill-ik kötetének 10-ik lapján elsőben ol-
vastam kinyomtatva, a tévedést szándékom volt
már akkor helyreigazítani, mi ugyan elmaradt;
most azonban — midőn ez elterjedt lapok hasáb-
jain, majdnem közkézen forog az országban e
sírkő felirata — nehogy azoknak, kik az ország
más részén e lapokat olvassák, e hiba helyre nem
igazítása feltűnjék, ugy vélem, a tévedés helyre-
igazítása nem halasztható továbbra.

Forgassuk át egy kissé tíirténetíróink mun-
káit, mit mondanak azok a lakonpaki ostromról ?
Nézzük elsőbben az egykorú Pethö Gergelyt,
ennek 1620-ik évi krónikáiban a következőket
találjuk feljegyezve: ,,Huszár István három ezer
lovassal, és a végbeli gyalogsággal reá mene
Lákonpakra és Eszterházy Miklóst benne szoritá,
és azt keményen környülvevé, ostromlá, kit ért-
vén Gróf Don Pjér (Dampierre helyett) sietség-
gel reájok jőve és véletlenül készületlen találván,
ott igen megveré őket, ugy hogy nem sok sza-
ladhata el bonnek, főképen a gyalogában, kik
inkább mind a végekből valának, vesztek itt
többen nyolcz száznál el."

Vagy nézzük ujabbkor! történetíróink két fő
koszorúsát, Szalay Lászlót és Horváth Mihályt,
mit mondanak ezek a lakonpaki ütközetről. Sza-
lay László igy nyilatkozik ') „Eszterházy Mik-
lós, kinek a beszterczei konvent (1620) szept.
29-ig időt engedett a Bethlenhez állásra, lacken-
backi várába vonult, majd Dampierre egyik dan-
dárának segédével, Huszár Istvánt Bethlen had-
nagyát, visszaverte." Horváth Mihálynál pedig
*) az 1620 ik évnél c^ak igen rövideden érintetik,
hogy Bethlen Gábor Huszár István és Petneházy
vezéreit feles számú sereggel Lakonpak elfogla-
lására 8 abban Eszterkázy Miklós elfogására kí-
küldé, mely terv azonban nem sikerült, mert
Dampierre, segítségére jővén Eszterházynak, —
a Huszár István vezérelte ostromló sereg vissza-
veretett.

Még hővebben olvashatók a lakonpaki ütkö-
zet előzményei es egész menete Szalay László
„Galanthai gróf Eszterházy Miklós M. O. nádora
életének" leírásában. 3)

Mindezen adatok bizonyítják a lakonpaki
ütközet megtörténtét, csakhogy e források az
ütközetet nem 1623-ra hanem 1620-ra teszik s
„fővezérül" nem Tarródy Mátyást, hanem Huszár
Istvánt emiitik. Az utóbb idézett helyen Petne-
házy István is megemlittetik mint egyik vezér,
valamint az is, hogy Turz > Imre naplójában kü-
lönösen aaj'iálta Tarródy Mátyás elestét. Szalay
Lászlón kívül emlékezik még Tarródy elestéről
Kazy î . *)

Hogy a lakonpaki ütközet más évre, mint
1620-ra nem tehető, mutatja az is, hogy ekkor
tartózkodott Bethlen hada a dunántúli részeken,
és Sopronmegyében; — midőn a Nikolsburgi
békekötés 1623-ban ismét felbontatott, P. háború
újra kitört ugyan a két elle ifél közt, azonban
csak a felső vidékeken. *)

De legfőbb biz >nyiték arra, hogy a lakon-
paki ütköz°et 1620-ban folyt le, az, hogy, mint

') Magyarország története IV. köt. 5^6, lap.
') Magy. orsz. története 3-ik köt. 554. lap.
*) Galanthai gr. Eszterházy Miklós M. O nádora.

1-ső kot. 142-s körlap.
«)"nistoria R?í>n. Hungáriáé I 182. lap.
s) S«aky M. ü. Története IV. köt. 548.lap.

maga a sirirat is emliti, Dampierre szabaditá fel
az ostrom alól Eszterházy Miklóst, Dampierre
pedig már 1623-ban régen a földben pihen^ ki a
hurczokban szerzett fáradalmait; ugyanis mind-
járt a lakoupaki ütközet után, 1620. októb. 20-án,
a pozsonyi vár ostromlásánál Dampierre életének
egy puskagolyó vetett véget 6 ) .

A levéltárakban részint zár alatt, részint
homályban lappangó történelmi forrásaink, az
utolsó évtizedben bőven megeredtek; a magyar
akadémia által kiadott magyar ,,Történelmi em-
lékek" ennek fényes tanujelei. Ezekből már meg
is tudjuk határozni a lakonpaki ütközet napját;
ezen „Magyar történelmi emlékek" 4-dik köteté-
ben 242. lapon Horváth Mihály a brüsseli levél-
tárból közli a lakonpaki ütközetről magának
Dampierre grófnak 1620. okt. 4-én Ujhelyen kelt
jelentését II. Ferdinánd királyhoz, melyben az
ütközet körülményesen leiratik, hogy az az előtte
való napon, u. m. oktob. 3 kán folyt le. Feltűnő,
hogy Szalay László fenn idézett helyen szept.
30-ra teszi az ütközet napját. Pedig Dampierre
okt. 4-én kelt levelében irja: „Wenn ich gestern
ein wenig spáter komrne zum Herrn Esterhasy,
so hette er sich dem Veundt ergeben", jelenti
továbbá Dampierre a királynak, hogy a fővezér
,,Bethlens General", Huszár István volt stb. stb.,
állítván, hogy Bethlen seregéből 12í 0 lett harcz-
képtelen, kik között több parancsoló-tiszt (Be-
fehlshaber). Tarródy azonban nem ernlittedk ; —
mint fővezér épen nem, mert ennek a fennebbi
hiteles történetforrásaink, maga az ellenfél tábor-
nokának fenn érintett levele, mint leghitelesebb
adat, Huszár Istvánt mondják.

Most még néhány szót arról, hogy a sírem-
lék mikor állíttathatott fel? Mint már fönnebh
euiiitém, én is többször megfordultam fiatalabb
éveimben Lakonpakon, s akkor haliám, hogy a
múlt, század végén álliták fel az ujabbit egy régi
elporhadt kőemlék helyett; beszélték azt is,hogy
utóbb felásták a sír helyét és ott embercsontok
nál egyebet nem találtak. Én azon helyet, a hol
az emiék áll, a Dampierre és Huszár István közti
összeütközés középpontjának tartom, hová később
a harczban elesettek eltemettettek a utóbb hihe-
tő eg maga Eszterházy Miklós e helyre egy egy-
szerű emléket tétetett; a mely oly annyira elpor-
liadván, hogy róla még az évszám is elenyészett,
a multat költői színben látó késő maradék a múlt
században mintegy majmolva a római síremléke-
ket, reá véste a kőre a hangzatos „dwx hdlicus,
in pugna ad Lakonpak occisus" stb. szavakat
(mely utóbbi „ocoisus" — megöletett szó, is oda
mutat, hogy ez uj emlék állításakor az elevenen
történt eltemettetés! mese még nem ismertetett),
hogy az Eszterházy Miklósra nézve kedvezőn
kiütött ütközetet, az ellenfél fővezére elestének
hirdetéséve! még inkább dicsőitse.

Mindezekből tehát kitűnik, hogy a <*írkő
egykorú nem lehet, már maga a hiányos évszám
és azon körülménynél fogva, mert egy elesett al-
tisztet még nem becsültek volna meg az ütközet
idejekor felállított sírkövön a „dux bellicus" vagy
„Principit Bethhhern primariusí--fé\e czimekkel.

összevonva tehát néhány szóban azt, mit
értekezésemmel rövideden mondani akartam : a
lakonpaki ütközet nem 1623 ban,hanem 1620-ban
folyt le, s Bethlen fővezére nem Tarródy Mátyás,
hanem Huszár István, alvezére pedig Petneházy
voltak, és hogy az ütközetben elesett Tarródy
Mátyás csak alsóbb tiszti ranggal bírhatott, kihez
hasonló az ütközetben, Dampierre levele szerint,
több is elesett. Nagy Imre.

Livingstone dél-afrikai utazásaiból.
II. Vad bivalyok támadása.

Nincs oly délafrikai utazó, ki leírásait va-
dásztörténetekkel is ne fűszerezné. Minden ily
utas nagyobb vagy kisebb mértékben egyszer-
smind vadász is. Majd azért üldözi az állatokat,
hogy pecsenyére tegyen szert, majd a drága ele-
fántcsont végett lövi az elefántokat, majd puszta
időtöltésből lövöldözi az oroszlánokat, hiénákat a
egyéb vadakat.

Livingstone is nemcsak felfedező utas, é».
missionárius, hanem vadász is volt. Midőn cgy-
szer az afrikai keleti partok felé utaztában a
Kafue folyam völgyében (16° déli szél.) járt, egy
lapos, nagy erdős vidékre ért. A folyam bal part-
ján olv sűrű állatcsoportokra talAlt, hogy maga
is, ped.g már ismerte Délafrika e részbem gaz-
dagságát, elbámult felette. Az erdő tiutáBaiban

e} Szalay M.O. története IV. köt. 5S6. lap.
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száz meg száz zebrát, bivalyt 3 nagyszámú elefán-
tokat talált 8 csak azt sajnálta, bogy e képet le-
fényképezni nem lehet. Mert mihelyt e vidékekhez
lőfegyveres emberek közelednek, azonnal vége
szakad e vadász paradicsomnak.

Pedig ez állatok itt épen nem nagyon félén-
kek. Midőn Livingstone az ő néger kísérőivel
közelebb ért az állatokhoz, az elefántok megál-
lottak 8 100 lépésnyi távolra engedték magukhoz
közeledni az embereket. A hatalmas vadkanok
(potomochoerus), melyek száma szintén igen nagy,
egész csendesen megbámulták az embereket.
„A legnagyobb csodálatra méltó az állatok e rop-
pant bősége e vidékeken — irja Livingstone — s
ugytetszett nekem, mintha az őserdők ős világába
varázsoltattam volna át. Midőn egy sűrűségen
keresztülvonultunk, egy bivalycsapat támadását
kellett kiállanunk. Egyik emberemet több mint
30 lépésnyi távolra vitte el, szarvára fogva, egy
bivaly-bika s csak akkor röpítette a levegőbe.
Visszaesett a földre s egy kis zuzódáson kivül
egyéb baja nem történt. Másnap reggel egy nagy
csordából hat bivaly-borjut s nagyszámú antilo-
pokat lőttek le vadászembereim."

Ily körülmények között igen természetes,

— érczcmlékek helyett: egy forrás, egy szikla,
egy egy fa jelzi a történeti szent földet. Több-
nyire nagy honfiak, martyrok emlékei szoktak
ezek lenni. Árpád eirját egy kis forrás, II. Rákó-
czy Ferenoz kedvelt vidékét hat hársfa, s a hős
Kendi elfogatási helyét: a kendi-lónai nagy kő-
rösfa örökiti! Ezen fa oly nevezetes Erdélyben,
min. Magyarországban Zboró vidékén a hat
hársfa.

A kendi-lónai kőrösfáról nem létezik okirat,
mint a hat hársfáról; de annak hitelessége meg
van erősitve a szóhagyomány, a nép szivében élő
emlék által. „Itt fogták el Kendyt!-' szokták mon-
dani, s kegyeletes érzéssel állanak meg az óriási
ősfa előtt. Hogy melyik Kendy volt *), azt nem
tudják meghatározna de hogy egyike az erdélyi
vértanuknak: az a szóhagyomány szerint bizo-
nyos. *"*)

A Kendi-Lónához közel eső Kend falu volt
a Kendyek ős laka. Es mert Lónát is ők birták,
a többi Lónától megkülönböztetve, Kendi-Lóná-
nak nevezték, mely a Kendyek lakásául is szol-
gált. Ennyit mond a szóhagyomány. És épen ezen
tartózkodási helyen fogatott el, az ős kőrösfa
alatt, a fényes nevű család egyik hőse.

jutott, ki az érdemdús Teleki József, Sámuel, s a
nagy hazafi Teleki László atyja volt.

Az uj birtokosok kegyeletes indulattal vi-
seltetének az ősi tulajdonosok iránt. A szóhagyo-
mány hiven átszállott az utódokra.

Kendi-Lónán tölték boldog gyermekkoru-
kat a nagyra fejlődött Telekiek, hol a családi
környezet, a hely, csak hazafias érzelmeket
ébresztett a jeles ifjak nemes lelkében, s fényes
neveket szerzének a hazai történelem lapjain.

A kitűnően é'eseszü, s mély tudományu Te-
leki Imre gróf, Wesselényi Miklós meghitt ba-
rátja, az erdélyi protes'ans iskolák nagylelkű
pártfogója, mint kendi-lónai egyik örökös, szin-
tén itt növekedett.

1856. táján, a fennevezett grófnak fia, Teleki
Miksa, Teleki Blanka grófnő fivére, vette magá-
hoz mint szomszéd birtokos, a Teleki Lászlónak
jutott részt, minden más kendi-lónai birtokkal
együtt. És így a megosztott családi vagyon,
ismét egy kézben öszpontosult, a legkegyeletesebb
érzés mellett. Az Ő3Í udvar, most is : „László
udvar"-n&k. neveztetik.

A terebélyes, nagy kőrösfa, mely eddig a ké

Livingstone afrikai utazásaiból: II. Vad bivalyok támadása.

hogy e vidéken igen jó dolga van az oroszlán,
hiéna 8 más ragadozó állatoknak. Az emberek itt
nem igen bántják a ragadozókat; különben is azt
hiszik a bennszülöttek, hogy elhalt főnökeik lel-
kei a ragadozó állatokba költöznek; sőt még azt
is hiszik, hogy ha egy főnöküknek kedve kereke-
dik valakit megölni, könnyen oroszlánná változ-
hatik s azután ismét fölveheti előbbi alakját.
Innen van, hogy valahányszor egy itteni ember
oroszlánt pillant meg, azonnal kezeivel tapsolni
kezd. Ok ugyanis ily jel által szokták egymást
üdvözleni. — A ragadozó állatok oly nagy szám-
mal vannak itt, hogy az éjjel utazók gyakran a
fákra menekülni kénytelenek, különben mulhat-
lanul széttépnék őket. Itt-ott az erdőkben mene-
külési kunyhók U fel v a n n a k állitva, melyek
szükség esetében ótalmul szolgálnak.

A kendi-lónai kőrösfa.
(Történeti emlék Erdélyben.)

A természet gyakran működik ott, hol a nehéz
viszonyok miatt, az emberek nem tehetik meg
azafías köt ele sségöket. Es igynagyszerü márvány

Az elkobzott kendi lónai jószág, a gr. Haller
családnak adományoztatott, melytől később Teleki
Mihály vette meg.

A múlt század végén, Teleki Ádám, dobokai
főispán hagyománya után, ki az egész Kendi-
Lónát birta, több részre oszlott meg a jószág.
Teleki Ádám laka, azon helylyel együtt, hol a hi-
res kőrösfa állott, a Teleki László gróf osztályába

•)Szalay szerint, Kendy Ferencz ét Kendy Antal, Iza-
bella korában, 1558 körül végeztettek ki Gyula-Fehérvá-
rott, összeesküvést gyanú miatt. Kendy Sándorén Kendy
Gábor 1594-ben vérzettek el a pallos alatt Kolozsvárit,
Báthory Zsigmond kegyetlen ítélete következtében. Ha-
sonlóan ez időben, és egy összeesküvési vád miatt, végez-
tetett ki kötéllel a gyalui várban Kendy Ferencz. — Benkő
Transylvaniája szerint, 1610-ben. Kendy István, Báthori
Gábor ellen összeesküdt társaival együtt, márcz. 28-dikén
nótáztatott, s később kivégeztetett. Az időket összevetve,
valószínű, hogy Kendi-Lónán , mint legkésőbbi elitélt,
Kendy István fogatott el.

És ha igaz, hogy Kendy látván fogatott el a kórösfa
alatt 1610-ben, akkor a fa mintegy 300 éves lehet. Felte-
hető, hogy az akkor már terebélyes árnyat adó fa, mely
alatt enyhet kerestek a nap heve el'M. mintegy 60 éves le-
hetett, ennyi idő kivántatván a kőrösfa kiftijlódéséhez.

**) Nagyon érdekes volna a történetre nézve, e tárgy-
ról szakavatott egyénektől hiieles kimutatást birhatni.

birtok között határjelül szolgált , az egygyé-
olvadt, szép rendezésű nagy kert fődisze lőn.

Az ünnepélyes nagy kőrösfa, mintegy átélé
birtokosainak történetét. Koronáját elveszte nem
tudni mikor, lehet egy pár százada! Mintha a ki-
végzett Kendyek miatti fájdalmában száradt volna
ki! De a századokkal daczoló ősi fa, e nemzet
szívósságával birt, mintegy élni akart a nemes-
lel kü uj birtokosokkal. A korona erős törzse mel-
lékágakat hajtott, melyek ismét égnek emelkedve,
uj életet adának a szilárdan álló törzsnek. Nem
is látszott a korona elvesztése. Minden uj ág egy-
egy hatalmas élőfa lett.

És igy virult megint számos évig, az uj sar-
jadékokból óriássá emelkedett családi fa. Elő
emléke gyanánt a hősöknek.

Az 186 l i k és 1862-ki évek szomorúak vol-
tak a gróf Teleki családra nézve. Két fényes név
tűnt el a Telekiek közül!

A kendi-lónai kőrösfának is bús évei követ-
keztek, mintha neki is vérzett volna szive a közös
bánatban! Hideg telek jöttek reá, s nem vala
többé ereje, megküzdeni az elemekkel. Az
1863-ik év tavaszán gyászolni látszott. Előbbi
dús lombozatai közt száraz ágak tünedeztek fel.

Ekkor jött a rémitő aszály, s a már szenvedő
agg fát rendkivüli sok cserebogár, és alig újra
sarjadzó leveleit másodszor kőrösbogár lepte el;
a még fenn levő zöld lombok, részint a rovarok,
részint az aszály miatt nagy részben leszá-
radtak.

A hon Ínségét a történeti fa is érzé. 1864-b«n
már csak vagy két ága virult ki gyengén, 1865
ben végképen
kiszáradt!! ~ ~ ~

Hanem Ken-
di-Lóna kegye-
letes birtokosa,
tiszteletben tar- _ . \ , ' \

tá lombozata \ '
nélkül is, a szá-
zadokban dús
királyi fát. —
Gyászévet szen-
telve a multak
emlékének, ott
bagyá a viruló
facsoportozatok
között a csak
száraz ágakból
álló kőrösfát.

Olyan ezen
lombjavesztett
óriási fa, mint
valami remek
szobor, mely va-
lódi nagyszerű-
ségében akkor
tüoifc fel, ha a
leplezet róla le-
vétetik. A szá-
zadok történe-
tét még jobban
lehet olvasni a
dús levélzettől
megfosztott fá-
ról. Oly nagy-
szerű mozdulat-
lanságban álla- ' " - ------
nak a 100—150
hüvelyk vastag-
ságban elnyúló ez íraz ágak, mint az idő, mely
mú'ik és jő, zavartalan változatossággal.

A kert egyik kies dombján magánosán áll a
nevezetes kőrösfa, s mint a fáknak fája, uralg a
hatalmas tölgyek, dús növésü fenyő-ligetek felett.
A nap els5 sugarai ezen óriási ősfán ragyognak,
e a madarak oly
barátságos biza-

lommal szállanak
száraz ágaira, s
reggeli imájokat ott
zengik el.

A leáldozó nap
vég sugarai szin-
tén ezen kőrösfa
koronáján törnek
meg.

Ilyenkor Jl egé-
szen vörös, a kér-
geitől helyenként
meghámlott hatal-
mas szoborfa, —
ugy tűnik fel, mint-
ha érczből volna,
« piruló színezeté-
vel hajnalt hirdet-
ne, a sötét multak
wtán. Hasonló egy
jó édes anyához,
kinek szelleme el-

hunyta után is
megnyugtatóan hat
az utódokra. Lomb-
talan korában is
iinenhelyü! szolgál
hőség ellen a fá-
radtaknak.

Hé' rőf vas-
tag törzse, bár
*oely időben oltal-
maz a nap hő su-
garai ellen.

És ha nem volna ezen száraz törzezael a
végenyészet eszméje összekötve, nem is nagyon
*»jnálhatnók az elvesztett lombozatot! De az
*ltüut levelekkel, a megsemmisülés állott elő.
*8(>6 ban a korhadás jelei szembetűnően mutat-

O ztak a gyengébb gályákon, — 8 a kedves, a
"?zteletre méltó ősfától végbucsut kellé venni!

u t á n hiven lefényképeztetett, el lőn határozva,

az igen nagybecsü kőrösfa kivágatása! A család
nagyja, kicsinyje, megazomorodott szívvel fordult
el ezen bús jelenettől. S Garayval elmondhatni:

,,A fejszés hozzá sújtani
,,Csak kételkedve mer!"

A kendi-lónai kőrösfa, ha látszólag el is
enyészend, emléke nem fog elmúlni. A csupán
mesterségesen megrendelt emlék, s a nép szive-

A kendi-lónai kőrösfa. — (Fénykép után.)

bői eredt között azon különbség van, hogy első
az idő viharai által elrombolva, az emlékezetből
is eltűnik. A második élni fog, mig a hely létezik,
melyhez a történeti szent hagyomány van kötve.

Teleki Miksa gróf kegyelete, még az utolsó,
végzetes perczben sem szűnt meg a történeti

Képek a hazai népéletből: LVTII. Itató utasok. — (Lüders rajza)

Képek a hazai népéletből.
LVlir. Itató utasok.

Égetőn süt a nyári nap a térés siksá^ra, a
melyre legfölebb csak egy-egy utszéli sovány je-
genyefa árnyéka vetődik. A poros utón hármas
fogatú magyar szekér halad, rajta heverész egy

- —= =..=. öreges ember,
széles karimáju

~ " kalapja jóté-
kony ernyőül
szolgálván ar-
czának. Mellette
tisztes kinézésü
felesége ül, lágy
szénába kupo-
rodva, s nem-
csak, hogy fejét
kötötte be gon-
dosan a nap
szúró sugarai
ellen, hanem kis
gubáját is ma-
gára teritette,
hogy ennek ár-
nyékába meg-
bújjon; mert a
magyar azt tart-
ja a bundáról,
gubáról meg a
szűrről, hogy
télen meleget,
nyáron hiveset
tart: s ezért
folyvást, jó idő-
ben, rósz idő-
ben ott fityeg a
vállán, kivált
ha útra megy.

Lám, a ko-
csin ülő harma-
dik utas is, a
három pej ko-
csisa, nyakába
vetette a táblás

hátú szűrt, hadd verje vissza a nap sugarait. Ezen
képet látva, B öltözeteikről ítélve, azt hinné a nép-
szokásokkal ismeretlen ember, hogy tán biz tél
van, vagy legalább is Szt.-Márton nap felé jár az
idő, ha a nyári hőséget maga is nem erezné, s
nem látná, hogy a közel falu tűzről pattant lányai,

menyecskéi egy
--"•• szál ingben,vékony

:" szoknyában, pusz-
z ta karral s mezít-

láb járnak.
Érzik a hősé-

get a haladó sze-
kerén ülők is, s
a hévség ikertest-
vére a szomjuság
is bántja már szá-
raz torkaikat. Még
jobban szomj uhoz-
nak a kiizzadt lo-
vak , s nyeritve
tekintgetnek az

országuttól balra
látható ágasos ,

gémeskut felé: de
vágyaiknak az lel-
érhetlen Mekkája
messze, benn esik
a földek között;
kocsicsapás oda

nem visz, csak a
gulya vagy a mé-
nes delelget ott
néha.

Végre falut ér-
nek utasaink. — A
helység végén ár-
nyas tető alatt hűs
forráskút mélyed;
a falu szépei oda
járnak vizért, mi-
velhogy legjobb,

légfrissítőbb vize e kútnak van az egész környéken,
azért is becsülték meg ugy, hogy fedelet raktak
rá. Kisbiró uram is; .ide szokott járdogálni, nem
ugyan vizért, mert azt ugyan ő meg nem iszs?a,
hanem azért, hogy itt legjobban el lehet terécselm
az olyan fiatal fehércseléddel, mivelhogy hát, mi
tagadás benne? ő kigyelme « efféle eleven por-
tékát szereti, de nagyon.

emlék iránt; meghagyatá a kiszáradt kőrösfának
sziklához hasonló törzsét, és sátor-alakban eltér
jedő óriási alsó ágait, melyekre dicske fog emel-
tetni, a Kendyek lobogójával; ha színeik a törté-
neti búvárkodások nyomán ki fog tűnni.

És igy a történeti nevezetességü kőröafa is
azon sorsban részesül,mint e hazának sok nagy fia:
csak halála után lesz átalánosan ismert a hazában.
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Most is ott pipázgat az eresz oszlopához
dőlve 8 két vizmerő csinos vászoncseléddel be-
szélgetve: mikor az ország utján haladó szomjas
kompánia — három ember, három ló — megér-
kezik, a magas oldalú szekérrel. Megállanak; a
BZÜrös kocsis leszáll, a már a szegény pára lovak
nyughatatlanul várakozva nézdegélnek a kut felé,
sőt az egyik barátságos, fürge menyecske ki is
hozta nekik a tele vödröt, hogy az utasoknak
kedveskedjék ; de kisbiró uram hivatalos tekin-
télyét jónak látván kissé éreztetni, szépen megké-
reti magát előbb az itatás megengedéséért, s csak
miután töviről-hegyire kikérdezgette utasainkat:
hová valók? hová mennek? mi járatban vannak ?
sokat ártott-e határukban a tavaszi fagy? milye-
nek ott a kukoriczák ? van-e nálok katonaexe-
kuczió? stb. stb. szóval, miután kíváncsiságát
teljes mértékben kielégítette, csak azután juthat-
nak a szomjas utasok és eltikkadt lovaik frisitő
italhoz.

Node a magyar ember barátságos, szívesen
eldiskurál, s a jó víz is megérdemel a mai világ-
ban legalább egy kis jó szót.

A pesti állatkert.
Ezen vállalat eszméjét egy tudományos kis

baráti körben pendítette meg először Xantus
János 1862. év vége felé.

Az eszme ama körben élénk viszhangra ta-
lált s az illetők azonnal megkezdték a résztvevők
gyűjtését.

Törekvésük nem maradott sikertelen, mivel
már 1863. képesekké lettek ideiglenes alakuló
bizottságot létrehozni, mely feladatául tűzte ki a
Tállalat érdekében a kellő intézkedéseket meg-
tenni, jelesen: az eszmét népszerűvé tenni, rész-
yényaláírókat gyűjteni s kellő helyiséget, a le-
hető legjobb feltételek mellett szerezni , ezen
kívül alapszabályokat kidolgozni és azoknak jo-
Yáhagyását megnyerni.

A feladat sokkal nehezebb volt, mint talán
maga a bizottság is egyelőre hitte.

. Az Ínséges évek, a természettudományok
iránti kevés részvét, mely nálunk létez, a lassú
hivatali ügymenet, mind nehezen leküzdhető aka-
dályokat képeztek. Volt azonban a bizottmány-
ban annyi erély, oly szívós kitartás, hogy akkor
sem csüggedett el, mikor már mindenki lehetet
lennek tartotta a vállalat létrejöttét.

Egyes tagjai a hírlapokban felszólalva igye-
keztek bemutatni az ily kertek hasznos, sőt szük-
séges voltát. A napi sajtó kezelői átlátva az ügy
fontosságát, nemcsak szívesen tért nyitottak lap-
jaikban az állatkertek ismertetését tárgyaló czik-
kcknek, hanem maguk részéről is melegen aján-
lották a közönség pártolásába a keletkező inté-
zetet.

Ez nem maradt hatás nélkül.
Az olvasók kezdték átlátni, hogy az ily kert

nemcsak pusztán mulatóhely, hanem oly intéz-
mény, mely egykoron nemzetgazdászati tekintet-
ben is az egész országra nézve hasznossá vál-
hatik.

Mások buzgón gyűjtötték a részvényaláirá-
Bokat, szorgalmazták az engedély kiadatását.

Pest városa nagylelküleg egy a városliget-
ben fekvő terjedelmes telket minden terhes bér-
fizetés nélkül 30 évre átengedett.

Ily módon a szerveződni kezdő társulat
1865. folytán oly helyzetbe jött, hogy augusztus
22-én a nemzeti múzeum kis termében megtart-
hatta alakuló közgyűlését. Ekkor már mintegy
60,000 forintot képviselő tőke alá volt írva s a
megalakult társulat, látva az emelkedő részvétet,
minden nehézséget elhárítottnak hitt, bizton re-
mélve, hogy a még megkivántató összeg rövid
időn aiáiratik.

Csal, dott, de nem csüggedett.
Uj nehézséget gördített útjába a bécsi állat-

kert bukása.
Azok is, kik az ügy iránt érdekeltséggel

viseltettek, de a megbukott bécsi kert múltját
nem ismerték, osztoztak azon nézetben, hogy ha
egy ilyszerü vállalat Bécsben nem állhatott fenn,
Pesten «em várható, hogy virágzó legyen, p rsze
ezek nem tudtán, hogy a hécs>i kert már kelet
kéziénél romlásának oiiráját rejtette magában
s hogy a mi társulatunk okulva a t-zomszéd kárán,
igyekezett más 'lton előrehaladni , nevezetesen
óvakodott adósságba verni magát, hanem inkább
késett tervének kivitelével s imkor már munká-
hoz fogott, akkor ie a köz . omlá» szerint, csak
annyira nyújtózkodott, mennyire takarója ért. Az
időszaki sajtóban is felszólalás tör;ént, melyben

fel lőn fejtve, melyek voltak az oly nagy mérvben
látogatott bécsi állatkert bukásának okai s miért
nem lehet attól félni, hogy a pestit is jövőben ha-
sonló szomorú vég fogja érni.

A közönség ekként meggyőződést szerzett |
magának a felől, hogy a választmány helyes utón j
jár s a vállalat elég szilárd alapokon nyugszik, í
minek következtében az alakuló kert iránti bi- j
zalma visszatért.

Ily módon le lett küzdve ezen utolsó nehéz-
ség is és az illetők hozzá fogtak teljes erélylyel
tervük valósításához.

Mindenekelőtt szükséges lévén a kert terüle-
tének elzárása, a társulat a birtokába átadott tel-
ket egész terjedelmében 8 láb magas és majdnem
1200 öl hosszú erős deszkakeritéssel bekerittette
és egy épületeti emeltetett, melynek rendeltetése
az állatok ideiglenes felvétele, ugy szintén takar-
mány és eszközök tárházául szolgálni.

A vállalat tudományos szempontból vezetése
végett csőd nyittatott, de magyarhoni egyéniség
nem jelentkezvén, az igazgatás dr. Fitzinger Li-
pót úrra bízatott, kinek utmutatiisai szerint ké-
szültek az épületi tervek, a választmány állattani
és technikai osztályának közreműködése mellett.

Az állatkertben az állatok számára készülő
épületek, nemkülönben a vendégház terveit Szkal-
nitzky Antal és Koch Henrik épitész urak készí-
tették, még pedig annyi ízléssel, hogy a pesti kert
építményeinek legnagyobb része nemcsak a kül-
földi kertek építményeivel kiállják a versenyt,
hanem a legszigorúbb bíráló kívánalmainak is
megfelelnek.

A társulat a park elkészülte után meglehető-
sen nagy kiterjedésű tavat állított s az épületek
építtetését e tavaszon megkezdetvén, ma már
annyira haladott előmunkálataiban, hogy több
épitmény már is teljesen elkészült; a többi pár
hét alatt készen lesz és a kert július hó folytán
megnyittatik.

Egyelőre a következő épületek lesznek felál-
lítva, úgymint: 1) vendégház, 2) majomház,
3) farkasbarlang, rókaketrecz és baglyok rekesze,
4) szarvas-ól, 5) juh-ól, 6) vidrák rekesze,
7) fáczánház, 8) tyúk-ól, 9) teve ház, 10) orvma-
darak ketrecze, 11) evetek kalitja, 12) emu
(kazuár) rekesze, 13) sertés ól, 14) kis medvék
barlangja. Ezenkívül kisebb állatok számára ké-
szülnek tartózkodási helyek.

Tekintetbe véve, hogy a tírsulat tőkéje
80,000 t'oruitrál nem többes hogy tbből tartalék-
tőkét tett félre, az eredmény m"glepő és csak is
a legnagyobb takarékossággal volt eszközölhető.

De tekintsük rendre az egyes épitményeket.
A. kert keleti oldalán, a telek közepe táján,

a Pávasziget felől van a bemenet, innen balra
fordulva, kis erdő szélén levő az orvmadár kalit
mellett haladunk el.

Állapodjunk meg itt egy kis ideig.
E csinos épitmény a kert egyik legszebb

pontján áll s nagyon sokat r.yer a mögötte levő
facsoport által, mely számára meglepő háttért
képez. Maga a kalit kilencz öl hosszú, két öl
mélységű erős vasrácsozatból készült és öt külön
rekeszre oszlik, ezek közül a középső három öl
széles és ct öl magas kúp alakú a keselyük szá-
mára van szánva s ebben meglehetősen tág röp-
tért nyernek eme hatalmas számj akkal biró
ragadozó madaraink, melyek közül ép a legszeb-
bek, úgymint a fakó keselyű (Günsegeier) és a
barna keselyű (Vultur cinereus. Mönchsgeier) ki-
tűnően szép példányokban vannak kertünkben
képviselve. A más négy rekesz a középső mellett
jobbról és balról három három öl hosszúságú
szárnykalitokat képeznek, mindenik szárny két
külön, másfél öl széles rekeszre osztva; ezekben
a sasok és sólymok leoznek elhelyezve. A kalit
mögé könnyű kőépület van alkalmazva, mely a
madarak téli tartózkodási helyét képezi.

Innen balra fcrdulva, a vendégházhoz érünk.
E helyről kilátán nyílik nemcsak a tóra s a kert
nagy részére, hinem egyszersmind a vasútra s a
távolban kéklő budai hegyekre. Bármerre tekint-
sen a kert látogatója, itt pihenve vagy étkezvo
minden oldalról valami látnivaló tűnik szemébe.
Jobbról az épen leirt orvmadár kalitját látja s
azzal egy irányban hátrább a fáezánházat, a tó
közelében pediar a zenoszek díszes csarnoka a
melyet gr. Pálffy János ur építtetett nagy költ-
séggel, ez által bebizonyítván, mily nagylelkű
pártolója a keletkező kertnek. Közvetlenül » ven
dégház előtt a tó terül el. közepén kis szigettel s
tul oldalán zuhataggal melybe a viret egy gőzgép
hajtja. Balfdol a nagyszerű majom-ház áll, mely
nemcsak a pesti kert éke, hanem akár külsejét,
akár ceélszerü belíő elrendezését tekintve, ritkítja

párját s messze fölötte áll a többi európai ker-
tekben levő ily rendeltetésű épületeknek, kivéve
a londoni és a hamburgi állatkertekben levő
majomházakat.

Ettől egy terebélyes fákkal szegélyezett
sétány vezet az ezen épülettel egyirányban levő
mesterséges várromhoz, mely a farkas vermet és
baglyok rekeszeit foglalja magában.

íme ily változatos kép terül el a kert láto-
gatója előtt, ki a vendégház terasszáról körül-
tekint.

Tekintsük meg a tavat s azután vegyük az
épitményeket egyenkint szemügyre.

A tó víztükre vizimadarakban gazdag ta-
vainkról beszerzett szárnyasokkal s több idegen
égalji madarakkal lesz benépesítve. Sirályok,
különböző kacsák, gödények,.fehér-és ausztráliai
fekete hattyú, vadlibák tarka vegyületben lesz-
nek itt láthatók, folyton változó képben tüntetve
fel a viz szinét és a partokat, mi által a tó a kert
egyik leglátogatottabb s meglepőbb részét fogja
képezni, annálinkább, mivel gondoskodva van
arról is, hogy itt, ott, alkalmas költőhelyekre
találjanak a vizimadarak, ugy hogy a figyelmes
szemlélő, ki a kertnek gyakori látogatója lesz,
észlelhetni fogja emez állatok egész házi életét s
fogalmat szerezhet magának szabadbani maguk-
viseletéről.

A majomház a kert egyik legköltségesebb
épülete, de meg is érdemli a rá forditott költsé-
get. Ez egy hosszudad négyszöget képez homlok-
zatával keletnek feküve. Hossza tizenegy és fél
öl, mélysége öt öl és négy láb. Közepén négy öl
átmérőjű, félkör-alaku, vas-rácsozatu kalit áll,
melynek közepére sok águ tölgyfa van beásva,
melyen a majmok kényük, kedvük szerint ugrál-
hatnak; az épület két szárnya elül szintén vas-
rácsozattal van ellátva s több rekessre osztva,
ezekbe azon nagyobb majmok helyeztetnek el, a
melyek kevésbbé kedvelve a társaséletet, kisebb,
pajkos rokonaikkal egy födél alatt, vagyis helye-
sebben ugyanazon rekeszben nehezen élnének
békében, sőt azokra nézve könnven veszélyessé
válhatnának. E helyiségek mind igen alkalmasok
nyári mulatóul, de az örök kék ég és meleg
égaljhoz szokott majmok ezzel tcm érhetik be.
Gondoskodni kellett tehát jó meleg téli palotáról
is a kényes ficzkók számára s ez okból a majom-
ház, hosszában két részre osztatott akként, hogy
az épen leirt előrész a nyaralót, a dél-nyugotnak
fekvő hátulsó rész pedig a téli lakást képezze. Ez
utóbbi is akként van berendezve, hogy a legfiny-
nyásabb majom-urfi és kisasszony is meg lehet
azzal elégedve. Nemcsak tágas rekeszek vannak
ebben, hanem a hátulsó fal mellett virágállványok
lesznek, mi a mellett, hogy a helyiség díszítésére
szolgál, egészségi szempontból is szükséges, mi-
vel a majmok a mi égaljunk alatt mellbetegség-
ben szoktak elpusztulni; ez ellenében pedig a
növények kigőzölgése hatalmas óvszer.

Innen, a tó hosszában levő sétányon menve
jutunk a bagolyvárhoz.

A sétány egyes fáira lesznek aggatva a
már megrendelt kajdácsok (papagályok) kal;tjai.

A bagolyvár egyszersmind magában foglalja
több más állat rekeszét. Ez épület hat öl hosszú
két öl öt láb széles vár-rom részletét képezi egy
öt öl magas toronynyal a sétány felüli szegletén;
e toronyba lépcső vezet s tetőzetéről nem c*akaz
állatkert belátható, hanem Budapest nagy része,
szóval, innen^oly meglepően szép kilátás nyílik,
melynek mását Pesten föllelni alig lehet.

De szép maga az épitmény is.
Földszinén a borzok, farkasok és rókák szá-

mára vannak rekeszek készítve, míg az emeleten
a basjlyok vannak elhelyezve, még pedig oly
ügyesen, hogy a rekeszeikben levő éjimadarak
akként tűnnek szemünkbe, mintha a várrom idő-
rongált ablakaiba csak amúgy jókedvükből repül-
tek volna.

Elhagyva az épületet s a tó nyugoti végén
levő kis zuhatag mögött elhaladva, a fáczánok-
hnzához érünk. Ez tizenegy öl hosszú, három öl
széles épület svajcz1 ízlésben készült fedéllel s elül
drót-hálóval körülvett előtérrel, melyben a fáczá-
nok nappal elhelyezve vannak, mig magában az
épületben nem sak éjjeli és téli ketreczeik állit-
tattak fel, hanem illő költő helyekről is van gon-
doskodva. E helyen közönséges, ezüst és arany
fárzánok is lesznek elhelyezve, sőt, a mint eszkö-
zölhető lesz. hokko'c is, mely tyuknemü madár
nem tűnik ugyan fel szépsége által (a közönséges
faj egyszínű fekete lévén), de hus>a a pulykáénál
Ízletest bb a honosítás utján szintúgy mint a
pulyka, hasznos házi szárnyassá válha'ik. Hazája
Délamerika, nagyságra akkora, mint egy jókora
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tyúk, fejükön fodros tollbóbitát hordanak. Test-
alkotásukat és természetüket tekintve, a fáczánok
és galambok között mintegy középen állanak s
s meghonosítva a nagyúri fáczánosoknak valódi
díszét képeznék. Francziaországban már tettek is
kísérleteket, melyek eredményt ígérnek.

De ne időzzünk e tárgynál több ideig, ugy
sem mondhatnánk el minden erre vonatkozót, mi-
vel épen a tyúk- s ezekhez tartozó fogoly és
fáczán-féléknél nyilik óriási tere a honosításnak,
a mi minden állatkert egyik főfeladata. Halad-
junk tuvubb a kert északi része felé, a vasút
mentében.

Amott egy terebélyes fákkal benőtt liget
előtt megpillantjuk a teveházat; mielőtt azonban
oda mennénk, állapodjunk meg az utunk mellett
levő mókus-kalitnál. Valóban genialis gondolat,
egy három öl magas, szép lombos fát drót hálóval
beborítani s eme nagy kalitba helyezni az élénk,
örök mozgásban levő mókusokat, melyek itt ké-
nyük, kedvük szerint ugrálhatva, ugy érezhetik
magukat, mint künn a szabadban, sőt maga a
szemlélő is e képet maga előtt látva, képzeletben
künn az erdőben átbüvöltnek véli magát.

E kalit közelében lesz a marmoták ketrecze.
De tekintsük meg m ír a teve-házat. Ez gula-

alakra egyiptomi stylben vörös téglából készült
épület, nagy kiterjedésű udvarral körülvéve, hol
a tevék mozgásra elegendő térrel birnak. Később
a lámákat is ez épületbe fogják elhelyezni.

A fák sűrűjében ott áll a szarvas-ól. Ez egy
hat szögletet képező fa akol, melynek deszkából
készült középfalai az épitmény közepéről sugá-
rosan nyúlnak kifelé és ilyformán hat pár szarvas-
nak elkülönitett tartózkodási helyet szolgáltat-
nak. Igen jól illik az egészhez a csúcsosan vég-
ződő csinos szalma-födél. Az egészet erős
farácsozattal elkerített s minden faj számára
elkülönitett térés udvar veszi körül.

A szarvas-ólon tul lesz az emu (kazuár)
udvara. Azon túl a kert keleti oldala felé van
tervezve a tehén-istálló, hol fris tej és savó is fog
áruitatni, ez azonban csak jövő évben lesz föl-
^pitve.

E helyről visszatérve, a kijárat felé a kert
keleti részén először is a j uh és kecske-ólhoz érünk.

Ez hat és fél öl hosszú, három öl széles
tanyai modorban készült épület, fafaragványok-
kal díszített nádfedéllel. Az egész igen jó benyo-
mást tesz a szemlélőre, mivel nincs épitésmódjá-
ban semmi erőltetett, sőt ellenkezőleg kitűnik
abból, hogy az épitész igyekezett ép oly jelleget
adni építményének, minővel kell hogy bírjon.

Nem messze az akoltól, szép ákácz-ültetmény
végénél gyeptér terűi el. Ez egyelőre két részre
van beosztva, egyik az amerikai vad pulykák,
másik a túzokok számára, mely utóbbiakból már
is szép példányokat bir a társulat.

A gyeptér határos egy széles árokkal, melyen
a fölösleg viz eresztetik le. Ez sem maradt hasz-
nálatlanul. Beültették széleit náddal, kákával,
vizi-liliom és vízi-violával, melynek árnyában
igen jól fogja magát érezni az a sokféle kisebb
gázló madár, melyek itt lesznek elhelyezve. Az
árkon levő hídon áthaladva, balról ott áll a gőz-
gép épülete, melynek segélyével földalatti csöve-
ken hajtatik a viz a tóba.

Jobbról a vidra-rekesz áll, egy két öl át-
mérőjű vizmedencze, közepéi) kis szigetkével s
beborítva egy ölnyi magas erős vashálózattal.

Néhány ölnyi távolságra ettől, a fiatal med-
vék barlangjához érünk. A társulat jelenleg nem
rendelkezvén oly nagy tőke fölött, hogy nagyobb
medve-vár épitésére 8 —10 ezer forintot költhes-
sen, e mellett elvül tűzve ki azt, hogy kölcsön
fölvételéhez nem folyamodik, nem tehetett mást,
mint h >gy egyelőre csak is kisebb, illetőleg fiatal
medvék számára készittetett helyiséget, de ezt
igyekezett akként kiállítani, hogy az nemcsak a
szükségnek megfelelő legyen, hanem egyszersmind
izlésteljes alakja által mfltóan sorakozhassak a
többi építményekhez s később más fajú állatok
befogadására is alkalmas legyen. E helyiség egy,
árnyas facsoport közé helyezett szirtbarlangot
képez, két kijárással s elől három öl széles, három
öl hosszú előudvarral, melyet kilencz láb magas-
ságú erős vasrácsozat vesz körül.

Ezek a jelenleg meglevő épületek. Minden-
esetre be kell vallani, hogy a társulat aránylag
kis tőke fölött rendelkezve, annyit tett, a meny-
nyit csak tehetett, s oly kertet nyit meg már a
jövő hó folytán, melynek virágzása és gyarapu-
Usa fSlől előre is meg lehetünk győződve.

( Az igaz, lehetne még többet is tenni, lehetne
a z állatkertet fontos nemzetgazdászati tényezővé
alakitaui az állathonositás ügyének felkarolása

által s ez czélja is a társulatnak, de ehhez pénz,
még pedig sok pénz kell! Mikor fog erre 40—50
ezer forintot fordíthatni?

Legjobb esetben is évek kellenek, mig ily
összeget megtakaríthat.

És mily könnyen el lehetne eme kitűzött
czélt érni, ha hazai gazdasági egyleteink, nagyobb
földbirtokosaink, sőt egyes községek felkarolnák
az ügyet; csak kétszáz nagyobb község venne
egy-egy kétszáz forintos állatkerti részvényt, s
lemondva előre a netalán járandó osztalékról,
oly kikötéssel lépne a társulatba, hogy az általa
befizetett tőke kizárólag hasznos állatok honosí-
tására s házi állatok fajnemesitésére fordittassék,
s a kert pár év alatt oly eredményeket mutat
hatna fel, melyek nemzetgazdászati tekiatetből
nagy horderejűek lennének*). L.

es „ne .
Nem tudom, más ugy van-e vele; de én vala-

hányszor hallom és olvasom a „nő" és „né"
szócskák tulajdon- s főnevek utáni helytelen al-
kalmazását, közbeszédben és Írásban, mindannyi-
szor nagyobb mérvben háborodik fel bennem a
harag.

A nö szó ugyanis nők tulajdonnevei mellett
állhat, továbbá a nők rangját, állapotát, foglalko-
zását kifejező nevek után. A né férjezett nőt fejez
ki, férje neve után ragasztva, sőt annak rangját,
hivatalát, foglalkozását jelentő nevekhez is.

így kellene tehát alkalmazni a nő és né szó-
kat. — De hányszor látjuk, hogy a férfi neve után
oda van téve a nö, sőt nemcsak neve után, hanem
rangját, hivatalát, foglalkozását jelentő nev«k
után is, melyekben a nő nemcsak Jhogy nem ré-
szes, de sokszor absolute nem is lehet az.

De lássunk példákat.
N. Mihálynő, N. Pálnó', N. Edenő, sat. mily

helytelen s nevetséges alkalmazás! már ha valaki
N. Mihály — tehát férfi — hogy lehetne az nő ?
— Ha a férfinak nejét akarjuk kifejezni szóval
vagy Írásban, legyen: N. Mihályné, N. Pálné,
N. Edénésat. Azután tábornoknö, doktornő, papnő,
esperesuö, tanítónő, kovácsnö sat. tábornokné,
doktorne, papné, esperejné, tanitóné, kovácsne
sat. helyett. Itt a nö a férjnek rangja, hivatala,
foglalkozása után van téve, melyben a nő (fele-
ség) tulajdonképen nem is osztozik, sőt sok eset-
ben nem is osztozhatik (tábornoknö, papnő, dok-
tornő, esperesnő). — Ha azonban a nőnek van
hivatala, foglalkozása, melynélfogva czimeztethe
tik, akkor ezen hivatalt vagy foglalkozást jelentő
név után helyesen áll a nő (nevelőnő, tanítónő,
szabónő sat.); de a férj neve után ott legyen a né,
ha t.i. férjezett a nő, tehát N.Ferenczné szabónő.
— Ha pedig a nő foglalkozásában nem osztozik a
férj, akkor szintén helytelen: N. Károlyné neve-
lőné; — férje nem lévén nevelő, a nő nevelőnő s
így : N. Károlyné nevelőnö.

A születési s rangi czimeknél hasonlóan
nincs helyes eljárás; mert grófnő, bárónő a gróf
vagybáró neje csakakkor lehet,ha ő is grófi vagy
bárói ranggá! bir, ellenesetben mindig grófné,
báróné lehet helyesen és igazán.

A melléknevekkel azonos tulajdonnevekkeli
helytelen alkalmazásából a nő és né szavaknak
gyakran nevetséges, ellentétes fogalmak származ-
nak. Pé'dául, mondják: Nagynő, pedig Nagyné
asszony igen is kicsi; Kisnő — és Kisné asszonyt
szép magas termettel áldotta meg a természet;
Feketenő, holott Feketéne asszony nagyon is fe-
hér; Fahérnő, — Fehérreé pedig talán kissé tul-
barnais; — Szendenö, Keménynő — mig Szen-
déné asszonyság hatalmas, kaionás, kardos nő;
Keménynépedigézelid, csendes,gyönge szivű nő,

Az „úrnő" mellett meghagyom a nö-t férje-
zett nők czimeinél; mert ha uii születésűek vagy
uri rangra emelkedettek, ugy: uri asszonyok, uri
nők, úrnők; de nem hagyom szem elől eltévesz-
teni soha, miszerint a né ott legyen férjök neve
után, mert még nevetségesebb lenne : N. Somanő
úrnő! (N. Sománé úrnő).

Napjainkban el van terjedve azon szokás,
hogy a nő nevét férje vezetékneve után kap-
csolva írja, mint: Korányi-Hajnal Serénn (bocsá-
nat, tudva senki nevét nem hozom fel ezikkem-
ben); itt már nincs szükség többé a né-re, mert
ha írjuk s mondjuk: Korányi-Hajnal Seréna úrnő
vagy úrasszony, ez alatt Korányinét értünk s ér-
tetünk. Ezt azonban csak a társadalom maga-
sabb légkörében vélem kellő helyet foglalhatni, s

*) Réázvényaláirásokat szerkesztőségünk is elfogad.
Egy részvény 2uü ft., negyed részvény 50 ft. Szerk.

hogy jobb lenne-e az egyszerűbb né-t meghagyni
s használni ott is? — Azt most nem vitatom.

Nem hagyom említés nélkül azt sem, mikép
az írók, költők, színészek sat. nejeit szintén hely-
telen: írónőknek, költőnőknek, színésznőknek sat.
nevezni, ha valóban nem írónők, költőnők és szí-
nésznők. Büszkék lehetnek, ha férjeik valódilag
megérdemlett dicső melléknevei mellett né-k le-
hetnek. — De ha férjeik dicső foglalkozásaiban
osztoznak, akkor lehetnek nö-k is, né-k is.

A mit én itt röviden összevonva előadtam,
az az életben szélesebben el van terjedve, sokféle
alakban; kisérje figyelemmel bárki, tapasztalni
fogja. Bizony nem jól van ez így s igen kívánatos,
hogy e tekintetben is tisztuljanak némileg a fo-
galmak s így talán majd magyar nyelvünknek és
irályunknak e nem kis hibája átalánosan el fog is-
mertetni, s idővel a nö és né helyesen, kellő he-
lyen fog használtatni. Milesz Béla.

Néhány szó ,,családne?eink"-ről.
Érdekeltséggel olvastam a Vasára. Újság

22-dik számában az „Eger" czimü hetilapból át-
vett e tárgyú czikket s részemről vajmi keveset
is tudnék hozzáadni, de egynémely adatát nem
hagyhatom szó nélkül. Ugy hiszem, e tárgy elég
korszerű és elég fontossággal is bir arra nézve,
hogy róla minél többen nyilvánítsák véleményö-
ket s ez bátorított fól engemet is e sorok meg-
írására.

Azt mondja egyhelyt czikkiró, hogy ,,a né-
meteknél szokásos mesterség, a tücsinálás után,
az ezzel foglalkozót nevezhették s nevezték is
Nadler-nuk, de ez iparág a magyarnál nem lévén
használatban, Tücsináló családnév nem létezhet,
nem is létez." Szabad legyen ezt kétségbe von-
nom iaaez alapon. A „Régi Magyar Nyelvemlé-
kek" harmadik kötetében (Budán, 1842. 4 r. II .
rész 65, 66 1.) közölve van egy oklevél 1567. jú-
lius 21-dikérőL, melyben Duskás Ferencz Debre-
ezen városa bírája 8 esküdtei sz. k. Nagyszombat
ns. városa biráíhoz és esküdteihez irnak bizonyos
ügy végett s ez okmányban négy ízben előfordul
a Thwgyarto (Tügyárto) családnév. Honnét vette
ez magát? Bizonyára a tősgyökeres magyar De-
breczenben nem igen fordult meg idegen mester-
ember, vagy ha igen: nem igyekezett azonnal
magyarítani nevét, de bármint legyen is, az tény,
az eltagadhatlan,hogy volt tügyárto — hanem is
szóról szóra Tücsináló — magyar családnév. Ide
vonatkozólag idézett helyen a szerkesztő, Dö-
brentei is tesz néhány jegyzetet, mint: hogy
,,e nevet bizonyosan mesterségéről kapta vagy ez
mindenik, vagy még apjuk. Tehát Debreczenben
tügyártóság voltát lehet felvenni , hanem ha,
Tügyárto Gergely másonnan szakadt oda már e
nevével, s nem üzé apja v. nagyapja mestereógét.
Eazébe jut i tt : kerékgyártó, szíjgyártó, puska-
gyártó, paisgyártó stb." És így ha fölveszszük
azt, hogy minden Mészáros, Kovács, ötvös, Ti-
m ír stb. mesterségétől vette nevét: akkor —
mint már Döbrentey is sejteni engedi — bátran
fölvehetjük, hogy lehetett tüjsmáló is hazánkban.
Ez adatnak történeti alapon való kimutatása
inag<< megérdemelné a kutatást.

Ettől eltérve hát amaz előttem legalább
kedves és szép név: Bornemisza, melyik kategó-
riába tartozik? Ugy hiszem leginkább & személyes
tulajdonságok rovatába. Hát az épen idézett
Duskás (Dwskas,) Vérös (Veros) stb. stb.! Hát
azon sajátságra kiádfölvilágositást, hogy a^-vel
végződő családnevek többnyire jf-el iratnak, mint:
Györffy, Pálffy, Mártonffy, Bánffy stb?, melyek
közöl csak a Györffy (Győrfi) lehet ff re jogo-
sítva, miután a gy. belőle elhagyatott. Mindezek
oly kérdések, mik, ugy sejtem, megérdemlik az
utántekintést.

Még egyet. Mártonffy ur azt mondja, hogy a
,.nálunk divatos Lengyel, Tatár, Bolgár, Oláh,
Kun stb. a né neteknél nem" (szokásos t. i.), de
ez nem föltétlen elfogadható, legalább lehet el-
lene fölhozni adatot. A vittenbergi egyetem anya-
könyvében van fóljegyezve a XVI-dik század
folyamáról Kun és Apor egyik német, másik dán
földről. Kérdem, honnan kerültek ezek oda?,
nem tehetjük föl, hogy magyarok lettek volna s
igy — ha nem csalódunk — a németek is h«sznál"
taií ilv családnevet. (Lásd egyébiránt ez adatot
Révész Imre „Magyar tanulók Vittenbergbeti
Melanchton hálákig." Magyar tört. tar. rest,-
1859. VI köt. 205-280 11. a nálam önállóan 111.)

Közli Ráczkevi.
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Irodalom és művészet.
— (A „Háboru-köny v") czimű, füzetenkint

megjelenő, színezett térképekkel és rajzokkal <li-
szitett munka előfizetési felhivását mai számunk-
kal veszik olvasóink. E vállalat Heckenast Gusztáv
kiadásában, Asbóth Lajos, Dózsa Dániel, dr. Falk
Miksa, floZZíín Ernő, Ivánkáimra, JókaiMór, Jánosi
Ferencz, Királyi Pál, Pákh Albert, Pá'ffi Albert,
Salamon Ferencz, Szász Károly, Urházy György
8 más jeles iróink közremunkálásával indul meg,
s azon szükséget fogja pótolni, melyet a hírlapok
gyors és gyakran egymást megczáfoló közlemé-
nyeivel szemközt minden olvaeó érez. Alapos és
terjedelmes közleményeket adván, az olvasó áta-
lános áttekintést szerezhet belőle, s folyvást, mint
tájékozó segédkönyvet használhatja. Minden fü-
zet következő rovatokat fog tartalmazni: I. A
háború története, a legközelebb múlt fontos ese-
mények népszerű modorban való elbeszélése; II.
A harczterek leírásai; mindazon helyek ismerte-
tése, melyeken a hadi mozdulatok történnek. E
rovat mellé lesznek csatolva a színezett térképek.
III . A különböző hadsergek részletes ismertetése;
IV. A szereplő hadvezérek, államférfiak, arczké-
pekkel diszitett élet- és jellemrajzai; V. Európa
állapota a jelen háború alatt. VI. Vonzó epizó-
dok, történetek, adomák, mulatságos kalandok a
hadi életből. E rovatot Zilahy Imre kezeli. A hat
füzet előfizetési ára 3 frt; a bérmentéssel együtt
3 frt 50, kr. Gyűjtőknek 10 után egy tiszteletpél-
dány jár, s ez esetben bérmentesen küldetnek szét
a példányok. Az első füzet már sajtó alatt van. E
korszerű és jutányos áru segédkönyvet, mely a
hírlapoknak mintegy kiegészítését képezi, ajánl-
juk olvasóink pártolásába.

= (Egy figyelmet érdemlő irodalmi vállalat-
ról) akarunk szólni olvasóinknak, mely augusztus
elején Heckenast kiadásában jelenik meg. Ez egy
Bzépirodalmi album lesz a legkedveltebb irók mű-
veiből összeállítva s czélja, hogy válogatott mű-
vek gyűjteményét nyújtva a közönségnek, szép-
irodalmunk jelen állásának is mintegy tükre le-
gyen. Czime „Aurora" leez; szerkesztik Aldor
Imre és Zilahy Imre. E vállalat a Kisfaludy és
Bajza által szerkesztett s máig is becses „Auro-
rák" évfolyamait juttatja eszünkbe, s ha ezeket
belbecsben csak megközelité is, a min nem két-
kedhetünk, már akkor bátran ajánlhatjuk a kö-
zönség figyelmébe. Az album naptárrészszel is
össze lesz kötve s egy szép aczélmetszet is diszi-
tendi. Előfizetési ára l ft., a a mű augusztus elején
okvetlen megjelenik.

** (A „Jogtudományi Közlöny"- rőlj, e je-
les szaklapról már többször szóltunk olvasóink-
nak; ezúttal idézzük azt, mit róla a „Pesti
Napló"-ban olvasunk. Az említett lap irja:
„Uj óv óta irodalmunk egy jeles szaklapoal gya-
rapodott, a „Jogtudományi KözlÖny"-nyel, mely
sokoldalúság, változatosság és alapos közlemé-
nyek által méltóvá tette magát a szakember és
szélesb körű értelmiség figyelmére. Nem csupa
törvényszéki közlöny az , hanem az egész
jog ée jogtörténet körében igyekszik ismereteket
terjeszteni, s a magyar jog különös figyelme tár-
gya. Munkatársaiul hazánk több capacitását
nyerte meg. Mosta második félévre nyit előfize-
tést. Szerkesztő Ökröss Bálint, kiadó Heckenast.
Megjelen hetenkint a legnagyobb nyolczadrét
iven. Előfizetés egész évre (január— deczember) 8
ft., félévre 4, negyedévre 2 ft. Ezen, a maga ne-
mében eddig legjobb lapot, ajánljuk a közönség
pártfogásába."

** (Pozsonyból Kámory Sámuel) jelenti elő-
fizetőinek, hogy már az egész ó-testamentumot
lefordította magyarra.

Egyház és iskola.
** (A kath. iskolákra vonatkozólag) a hely-

tartóság egy rendeletet bocsátott ki, melynek
értelmében a kath. iskolák kivétel nélkül kötele-
Bek » tanévet Július hóban bevégezni. Egyes
elemi tanodák t. i. eddigelé aug. 15-ig nyújtották
az előadásokat, hogy holmi szüreti tekintetek
végett okt. 15-ig terjeszszék ki a szünidőket. Ez
eltérés a nagy többségtől sokféle rendetlenség
és zavarnak volt szülőanyja, melyeknek a fönebbi
rendelet most véget fog vetni.

= (A pesti fb'reáltanodánál) fennálló tanár-
képezdei tanfolyam vizsgálatai f. évi jul. 2-án
(írásbeli) és 4-én (szóbeli) fognak megtartatni.
Megjelenési nap július 1-je. — A nyilvános köz-
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vizsgálatok július 6-án veszik kezdetöket, ugy
hogy 6- és 7-én a hittanból, a következő napokon
pedig a többi tárgyakból tartatnak a vizsgálatok,
melyekre a t. c. szülők, nevelők s ügybarátok
szívesen meghivatnak. — A magánvizsgálatok
július 27- és 28-ik napjain fognak véghezmenni,
mire nézve megjegyeztetek : hogy a kath. magán-
tanulók a hittanban jogosított egyházi személytől
nyert oktatásról bizonyítványt, a nem katholiku-
sok pedig rendes hittani érdernbizonyitványt be-
mutatni kötelesek.

** (A pesti kir. fögymnáziumban) az Írásbeli
érettségi vizsgálatok július 2., 3. és 4-én, a szó-
beliek pedig ugyanazon hó 16., 17. és 18-ik nap-
ján fognak tartatni. A magántanulók megvizsgál-
tatására július 26-dika tüzetett ki, mely napon az
írásbeli munkálatok délelőtti 8 órakor veszik
kezdetüket.

** (A budai fögymná«ium) épületén nagyobb
mérvű javitásokat fognak tenni. Ennélfogva e
folyó tanévet július 15-kén befejezik.

** (A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületi
föleánynövelde) egyházkerületi felügyelő bizott-
mánya Miskolczon, a felügyelete alatti növelde
vizsgálatait folyó év jun. 24. és 25. napjaira ha-
tározta, még pedig június 24-én az avasi nagy
templomban a szokásos iskolai tantárgyakból, s
június 25-én hétfőn, d. e. 9 órakor az intézet
nagy teremében a zongorajátszók s a franczia
nyelvet magán órán hallgatott növendékek tesz-
nek próbát.

= (Az eperjesi evang. egyházkerületi kollé-
giumban) folyó 1865/

6-dik iskolai évben a nyári
közvizsgák jun. 25-től 28-ig tartanak. És pedig:
június 25. lesz a joghallgatók vizsgája; 26. a
theológok vizsgája; s ez nap délutájától 28-ikáig
a gymn. hét osztályának vizsgája. Július 2. és
3-án érettségi vizsgák a VIII. osztályt végzet-
tekkel. A jövő iskolai év kezdete szeptember 3-
ikán lesz.

•* (A göllniczi evang. egyházban) gyáminté-
zeti egylet alakult, s már is 150 taggal bír.

** (A pesti izr. hitközség magyar hitszónokul)
s másod-rabbijául dr. Kohn Samut csakugyan
megválasztotta. Ez annál örvendetesebb, mert az
izraeliták magyarosodásának egyik bizonysága.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvény- és történettudományi osztályának
jun. 18-án tartott ülésében először isPestyFrigyes
1. tag „a perdöntő bajvivások története Magyar-
országon" czimü dolgozatát mutatá be, annak
egyes helyeiből mutatványokat olvasván fel. Pesty
előadja az istenitéletek átalános történetét, aztán
áttér különösen a magyar bajvivásokra, különö-
sen kimutatván, hogy míg másutt a bajvívók
becstelenséggel sujtattak, nálunk a 13-ik század
közszellemével jobban összerokonodhattak, mi-
után van rá példa, hogy királyi adományozást és
ennek kapcsában nemességet is nyertek. — Utána
Nagy Iván szólt „a magyar várrendszer némi vi-
szonyairól." — Majd Hunfalvy János mutatá be
a „Statistikai közlemények" legújabb füzetét,
végül pedig Greguss Ágost r. tag olvasta fel Pfan
Lajos német iró véleményét az állam kötelessé-
géről a művészet iránt, ugyanez irónak a tárgy-
gyal összekapcsolt bölcsészetét czáfolván. — Végül
fölemlítjük, hogy az archaeologiai bizottmány
óhajtása folytán Torma Károly e bizottmány
tagjául megválasztatott.

** (A magyar földhitelintézet, első rendes
közgyűlését) f. évi jun. 18-ikán tartotta meg. Az
elnöki széket Lónyay Menyhért foglalta el s el-
nöki jelentésében kimutatta, hogy a kiosztott köl-
csönök összege negyedfélszeres értékkel van biz-
tosítva, melyből 43 milliót a földbirtok, 7 milliót
az épületek képviselnek. Adósa van az intézetnek
2326. A legnagyobb kölcsön, melyet az intézet a
folyamodóknak adott, 325,000 ft. volt, a legkisebb
1000 ft. Elősoroltatott mindhárom nemű kölcsö-
nök (záloglevelekben, jövedékjegyekben és nyílt-
hitelre kiadott) mennyisége. Készpénzmaradvány
31,000 frt. Az üzlet összes eredménye 132,000
frt tiszta nyeremény, mely a tartalékalaphoz csa-
toltatott. Az intézet jövedelmi adója 14 ezer ft.
Végül a közgyűlés beleegyezését kérte, hogy az
intézet számára egy külön házat lehessen épiteni,
A közgyűlés ez indítványt jóvá hagyta. — To-
vábbá az alapitóknak a megelőző nap tartott gyű-
lésén elfogadott azon indítványt, hogy az inté-
zetnek ezután csak egy elnöke legyen, a közgyűlés
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is elfogadta. — A választásokra kerülvén a sor
e'nökké közfelkiáltás utján egyhangúlag Lónyay
Menyhért választatott. A felügyelő bizottmány
tagjaivá pedig megválasztattak : Gróf Andrássy
Gyula, gr. Barkóczy János, Beniczky Ödön, Jan-
kovich László, Karácsonyi László, Lónyay Gábor,
báró Podmaniczky Ármin , Szögyény-Marich
László, Tóth Lőrincz. Póttagokul: Aczél Péter,
Csóry Lajos, gróf Keglevich Béla, Visontai Ko-
vách László, báró Révay Simon, Rudnyánszky
Ferencz, gróf Szápáry Gyula, gróf Wass Sámuel,
gr. Zichy Henrik Az alapítók által megválasz-
tott tagok pedig a következők : gróf Károlyi
György, báró Wenkheim Béla, Wodianer Albert,
gr. Szapáry Antal, Koppély Frigyes, Somsich
Pál, Hajós József, Gorove István, Ledniczky
Mihály; — póttagok: TréfortÁgoston, gr. Teleky
Sándor, gr. Nádasdy Lipót, gr. Zichy Nep. János,
gr. Cziráky János, Zsivora György, Tisza Kál-
mán, Ulmann Szitányi Adolf, gr. Degenfeld Imre.

Közlekedés.
S (A gb'zhajózást a Tiszán) Tokaj, Csap és

Vásáros Námény közt a dunagőzhajózási társulat
egyidőre megszüntette.

•* (A Kisfaludy - gőzös a Balatonon) újra
teljesen kijavíttatván, a múlt hét óta rendesen
közlekedik a siófoki vasútállomás és Balaton-
Füred között.

Balesetek, elemi csapások.
= (Tűzvész.) A mint lapunknak Gölniczbá-

nyáról irják e hó 2-kán Szepesmegye Krompach-
bánya városát nagy csapás érte. Délután 1 órakor
a kiütött tüz, mit a dühöngő szél táplált, rövid idfr
alatt 114 házat hamvasztott el. A leégettek nagy
része a hámorokban s bányákban távol lévén,
menthetetlenül mindenök porrá égett. Sokan a
múlt évben szintén tüz által megemésztett épüle-
teiket, még teljesen föl sem építették, már is
újonnan a lángok martalékává lettek. A szomszéd
Göllniczbánya város lakosai siettek rögtön a sze-
rencsétleneknek több szekér kenyeret, szalonát,
ruhát és 150 ft. készpénzt küldeni. Fájdalom,
hogy négy gyermek élete is e szerencsétlenség
áldozata lett.

** (Tűzvész.) Noszlop helységében Vesz-
prémben f. hó 7-én éjjel tüz ütött ki, s alig egy
óra alatt 70 lakház, gazdasági épületekkel együtt,
a templom, iskola, élelmiszerek s baromfiak let-
tek a lángok martalékai. Száz család, 391 lélek,
van hajlék nélkül, kitéve a nyomornak, kik most
segélyt esdenek. Minden körülmény arra mutat,
hogy a szerencsétlenséget gyujtogatás idézte elő.

•* (Villámütés.) E hó 12-én a csányi határ-
ban Hevesmegyében egy embert nejével, s két
17 éves leányt a villám agyonsujtott. — A sze-
rencsétlenek kukoriczát kapáltak, s a mint talált
helyzetökből kitűnt, a záporeső alkalmával össze-
bújtak. Mindegyik össze kulcsolt kézzel találta-
tott. A nőt épen 12-én múlt 13 éve, mikor szintén
megütötte a villám első férjével együtt. — A férj
akkor elhalt; de ő fölgyógyult.

** (Jégverés.) Pozsonyból irják, hogy ott f.
hó 14-én nagy zivatar volt, s borzasztó villámlás
és dörgés között majdnem diónagyságu jég esett,
mely Székelyfalván és Kutiban azon házsorok
ablakait, melyek nyugat felé néztek, beverte, és
több más helység határában is tetemes pusztitást
okozott.

Mi újság?
** (Azon diszalbumot), melyet Buda város ő

Felségeik emlékére készíttetett, küldöttség által
Ischlben fogják császárné ő Felségének átnyúj-
tani.

•* (A múzeumi országos Széchenyi-könyvtár
olvasó termét) megnyitották a nagy közönség
használatára. Eddig is lehetett ugyan a könyvtárt
használni, de csak az őrszobában, s hely szűke
miatt csak korlátolt számú olvasók használhatták
egyszerre. Az uj terem 60 olvasóra van beren-
dezve díszes és kényelmes bútorzattal, és hétköz-
napokon mindennap 9-órától d. u. 2-ig áll nyitva.

* ' (Megsemmisített közgyűlési határozatok.)
A pesti torna-egyletnek ez évi február 2 án tar-
tott alakitó gyűlésén hozott határozatok — me-
lyek az alapszabályok némely pontjainak mellő-
zésével keletkeztek — az egylet több tagja
részéről emelt panasz folytán, a m. k. helytartó-
tanács által megsemmisittettek, és ennek kapcsán
uj alakitó közgyűlés tartása rendeltetett el.

Melléklet a Vasárnapi Újság 25-dik számához 1866.
f i •• (A harcz kitörése napján) vagyis épen

ina egy hete, iszonyú zűrzavar, lótás, futáa volt
fővárosunkban és környékén; mindenki mene-
külni sietett, de nem a távol ellenség, hanem egy
közelgő óriási porfelhő elől, mely piszkos sárgás-
barna színével az egész észak-nyugoti láthatárt
elborította. A fergeteg sokkal gyorsabban érke-
zett, semhogy az előkészületeket bevárta volna s
egy pillanat alatt az egész városban a nyitva ta-
lált aMakok csörömpölve hullottak alá, az ajtók
mint a. puskák, csattogtak, a sűrűn kavargó por,
mint valami ágyufüst, mindent elborított, mig az
utczán talált nők jajveszékelése csak növelte a
zűrzavart; szóval este hét óra tájban fővárosunk
valóságos kis háború képét mutatta. Azonban
még szerencsésnek érezheté magát, kit az iszonyú
zivatar a városban talált. Egész nap szép derült
idő lévén, pesti vasárnapi szokás szerint sokan
siettek ki a zöldbe; ezeknek azután a reggeüg
tomboló vihar mellett ez egyszer nem a leg-
kellemetesebb kirándulásuk volt. így mintegy
400-an a Margit-szigeten szorultak, s az éjét is
ott voltak kénytelenek tölteni a legnagyobb ké-
nyelmetlenségek között. Sokan voltak a budai
hegyek köet is, a kik kalap és napernyő nélkül
tértek vissza. A városligetben az omnibuszokat
majdnem 15 ezer ember vette ostrom alá; termé-
szetes, hogy a legnagyobb rész gyalog volt kény-
telen haza sietni. Az alagutban a nagy por miatt
egyszerre éji sötétség állott be, mig a lánczhid
csakúgy himbálózott az átmenők lábai alatt,
annyira, hogy a kocsik közlekedését rajta a vihar
alatt egy ideig megtiltották. Szerencsére azonban
e fergeteg föltűnő kárt nem okozott, kivéve hogy
a Dunán a tábori kórházon alul 13 malmot elsza-
kasztott, s a Bécsből érkező személyszállító gőz-
hajót Dunakeszinél oly kényelmetlen helyzetbe
hozta hogy sem kikötni sem horgonyt vetni nem
volt képes. A gőzöst a kővetkező reggel a „Ko-
lowrat" nevű teherszállító hajó segítette ki s ven-
dégei csak másnap érkeztek meg Pestre.

** (Az alsódunai rakpart kiépítésére) még
szükséges költség kölcsön utján ez idő szerint
alig lévén elközölhető, a helytartóság felhatal-
mazta a városi tanácsot, hogy*170 000 ft. erejéig
kötelezvényeket bocsásson ki különböző össze-
gekre és ezen kötelezvények kész pénz gyanánt
adassanak a vállalkozó építőmestereknek. Ezen
kötelezvények a rakpart elkészítése után egy
évvel lesznek beváltandók.

•• (A pestbudai dalárda), mely Zimay László
visszalépése miatt egy ideig karnagy nélkül volt,
a működésében megakadt, szerencsés választást
tett az által, hogy karnagyul Thill Nándort
nyerte meg.

•* (Egy drámai súgó) kerestetik a nemzeti
színházhoz. Fölhivatnak tehát a vidéki színészet
azon tagjai, kik ez állomást elnyerni óhajtják,
hogy Írásbeli ajánlkozásukat a nemz. színház tit-
kárához terjeszszék elő.

•* (A pesti jótékony nb'egylet) jelenleg seb-
kötelékeket s tépés-készleteket gyűjt a sebesül-
tek számára.

•• (Uj könyvkereskedés Pesten.) De.mjin Jó-
zsef, a Demjén és Sebes czég alatt fennállott
könyvkereskedés volt szorgalmas vezetője s egyik
részese, most saját czége alatt könyvkereskedést
nyit Pesten, s tudatja mindazokkal, kik e jó nevű
oíég iránt bizalommal viseltettek, hogy minden a
könyárusi szakba vágó megbízást vagy megren-
delést pontosan teljesitni kész. Raktára van az
uri-utczai Tratlner-féle házban.

•* (Metoorka-esés a felvidéken.) Egyszerre több
helyről érkező tudósítások jelentik, hogy e hó
9-ikén délután mintegy fél 5 kor, meteor-kő esett
le, mely a derült ég és tiszta nap mellett is elég

fénynyel birt, hogy tisztán kivehető legyen. Erre
vonatkozólag Eperjesről a következőket irják:
„1866. jun. Jí kéo d. u. 5 óra tájbaa Eperjes mel-
lett lebkö' esett le. A nép kifejezése szerint egy
füstölgő vörös golyó jött nyugatról roppant gyor-
sasággal, s lecsapott a trachit hegyek alján Se-
besváralja környékén. A durranást katonaazol-
gált emberek 24 fontos ágyudörgéssel hasonlítot-
ták össze. A föld annyira megrezzent, hogy a
talgói erdőben botanizáló tanulók földrengés mi-
atti félelemből haza szaladtak. A falusi nép a tü-
neményt égő seprővel hasonlitotta össze, melyet a
boszorkányok hajítottak a földre." — Ugyanerre
vonatkozólag Hraboczról Zemplénmegyéből ir-
ják: „Juu. 9-ikén körülbelül öt óra előtt az egész
falu hatalmas üté* által riasztatott fel, mely oly
nagyszerű rázkódáat idézett elő, hogy néhány
háznak ablakairól a redők is leestek; emberek,
kik a mezőn tanyáztak, egy fényes tüzes golyót
láttak a földbe hullani s nyomait hosszú szivár-
ványszerü fehér kékes esik követte, tompa moraj
kíséretében, mely kellemetlen hódító hatást gya-
korolt mindenkire; ugyanakkor Kasaán és más
vidékeken is észleltek ily futó meteorokat."

•* (Veszett farkas.) Verseczről irják, hogy az
oraviczai hegyek közt e napokban egy veszett
farkas dühöngött, mely több mint 90 darab mar-
hát sebzett meg. A gazdák ezek egy részét azon-
nal leölték, a többit pedig orvosi fölvigyázat alá
adták. Aztán nagy hajtóvadászatot tartottak a
pusztulást és rémületet terjesztő fenevadra, me-
lyek szerencsésen el is ejtettek s diadallal czipel-
tek haza.

•* (Halálozás.) Bölcsei Buday Ldrincz, Be-
regmegye felvidéki vál. kerületének 1861- diki
országgyűlési képviselője, kit polgártársai a jelen
országgyűlésre is előbb a mező-kászonyi, s leg-
közelebb ismét a felvidéki vál. kerületből ország-
gyűlési képviselőjükké közbizalommal megvá-
lasztottak, néhány nappal megválasztatása után
súlyos betegségbe esvén, f. h> 16-kán Beregszá-
szon, élete 43 ik évében elhunyt.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink foltsegélésére a Vasárn. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XIX. közlés: Gyöngyösről többen Rorhy Jó-
zsef ügyvéd által (ar.-katholikusok számára) 5 ft.
— Békésről a központi kaszinó tagjai Benedicty
József elnök által 30 ft.

összesen 35 ft. — kr.
Az eddigi L—XVIII. köslésekJtel együtt be-

gyült összesen 1722 ft. 30 kr., 2 darab cs. arany,
3 db. két-pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst
húszas.

eti szinttáa.
Péntek, jun. 16. „A csacska nők." Vigj. 3 felv.

Dumanoir után francziából.
Szombat, jun. 16. „Az afrikai nő." Opera 5

felv. Zenéje Meyerbeertől.
Vasárnap, jun. 17. „Dóié Katicza." Törté-

neti népszínmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, jun. 18. „A szerencse gyermeke." Jel-

lemrajz 5 feiv. Birchpfeifer Saroltától.
Kedd, jun. 19- „A próféta," Opera 4 felv.

Zenéjét szerzetté Meyerbeer.
Szerda, juu. 20. „A csactka nők." Vígjáték

3 felv. Dumanoir után francziából fordítva.
Csütörtök, jun. 21. .,Bűvös vadáss." Regé-

nyes opera 4 felv. Zenéjét szerzetté WeberK. M.

Szerkesztői mondanivaló.
8295. Feketehegy. Keméljük, hogy onnan vidámabb

hangokat kapunk. Ugy látszik, még nincs, hunéin — le»z.
A többit majd eligazítjuk.

8296. K. Lóna. Sajnálva jelentjük, hogy a kérdéses
ügyben minden utánjárásunk sikertelen volt. Mindössze
annyit tudhattunk meg, hogy N. I e g v Kendi Sándor ál-
tal kiadott okmány alatt egy ezimert látott, melyen egy
nyíllal keresztüllőtt lábfej volt látható. Az okmány Ló-
nyay Menyhért ur levéltárában van.

8297 S. Patak. S. J. Most már könnyebben eliga-
zodhatunk a megteszsztik a teendőt.

8298. Kardszag, S. I. Nem jő indítvány az. Meg-
köszönnék a gaionateriaesztók.

8299. T.-Füred. M. B. Bizony nagyon elmaradt. De
mikor oly sokan vagyunk egy asztalnál s oly roppant a
tálak száma. Apróbb küldeményekkel hamarább elbán-
hatunk.

8300. Sz. Hatolna. B. L. A lap ezután is rend-sen
küldetik.

8801. Baráud. S. M. A siralmas panaszokat véletle-
nül egy országgyűlési képviselő ur meghallván, a hitelbe
kért lap diját kiadóhivatalunkba azonnal elküldé. Övé az
érdem s őt illeti a köszönet.

8302. Paris. M—rai. A P. U. múlt számába már ké-
sőn érkezett. Attól tartunk, hogy egy pár nap alatt tu 1.
haladják a combinatiót az események. Meglátjuk.

8303. Vízakna. P. J. A Gyulai Pál által szerkesztett
népköltészeti gyűjtemény még nem jelent meg, de ugy
tudjuk, munkában van. Annak idejében majd jelentjük mi is.

8304. H. Böszörmény. S. M. A gazd. egyesület elé
terjesztett kukoriczaérlelési fölfedezés bírálatát s ennek
közzétételét a Gazd. Lapoktól várjuk, s annak idejében
ax eredményt közölni fogjuk. E részben a szaklapoknak
adjak az elsőséget.

8305 Nem használható mflvek : Laudat alauda- —
Mennydörgő borulás. — Hit, szeretet, remény. — Balato-
non. Tűnődés. — Melinda (s számtalan ismeretlen szer-
zőktől küldött versezet).

SAKKÜÁTÉK.
338-dik sz. f. — Zagyva Imrétől

(Debreczenben).
Sötét.

ga b c d e í
Világos.

Világos indul, a 3-ik lépésre matot mond

A 333-dik számú feladvány megfejtése.
(Willmers Rudolftól. b4-en világos gyaloggal.)

Világos. Sötét.
1. Bb5—e5 b6-h5
2. Be5-g5 Kf6-gő:
3. Fd6-e5 K tetsz. sz.
4. Fe6 -fmat.

Helyesen fejtették ttiea;. Veazprémhen: Fülöp József.
— Harasztiban; Gr. Festetich Benno. —Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debre.cztnben: 55. I . és Z. L. — MUhoUzon :
Czenthe József. - Eperjesen: Brósz Károly. — Vizet-
réthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Galambos István —
Sárospatakon: Caebe István. Farkas Bertalan. — F.-Nyd-
rádon: Gérccz Károly.— Peaíen.-Rakovszky- Vagyon Judit.

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás
„Háboru-könyv" czimű füzetenkint megje-
lenő színezett térképekkel és rajzokkal diszi-
tett munkára.

i '
)

Hónapi- és
hetinap

— -">-~

24
25

27
28
29

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt
PÁnt.

Katholikus és

H
Protestáns

naptar
Június

C 5 Ker. János
Prosper, Márta
János és Pál
László kiráiv
Leo pápa t
Péter és Pál

1 Szotnb.! Pál emléke

G 4 Iván
Vilmos
Jeremiás
László kir.
Leo
Péter és Pál
Luczia

E T I - N A P T A I
Göros-orosz

1 naptár
Június (ó)

12
13
14
15
16
17
18

B 4 Onophr.
Aquilius
Klizeus pr.
Almos
Tichó
Bertalan
Leontin

Izraeliták
naptara

Thamuz.
n
12
13
14
15
16
17 41. Sab,

t.
92
93
94
95
96
97
98

Hold változásai. © Holdtölte csütörtökön 28-kán, 5 ora 1

N a

p-

38
35
32
30
27
24
21

| U

4.

4
4
4
4
4
4
4

perczk

P
1

?•

3
3
8
4
4

a
or

nyög.

«. p.

8 1
a i
8 1
8 1
H 1
8 2
H 2

]

hosuza

f.

231
243
255
267
279
290
304

reggel.

,.

30
23
23
33
50
21
59

E o
k

é.

4
a
e7
7
8
9

l d
«

32
29
23
13
58
30
16

0.

1
-A
3
8
4
5
ti

p-

47
21

0
43
33;
29
29

TARTALOM.
Szentkirályi Móricz (arczkép) — Koszorúk. — Az

ojabb lőfegyverek s a mai hadművészet. — A lakonpaki
ütközet ideje és az ottani síremlék. — Livingstone dél-
afrikai utazásaiból (képpel). — A kendi-lóoai körösfa
(képpel). — Képek a hazai népéletból (képpel) A pesti
állatkert. — „ N ő " és „né" —Néhányszó „családneveink -
ró!. — Tárház-. Irodalom és művészet. - Egyh«z ésos-
kola. — ivözintézetek egyletek. Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások.— Mi újság? -Adakozások.—
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. - Nakk-
játék. — Heti naptár.

Felelói Merkesitő Pákh Altért. (Lak. magyar-utcai 1. w.)
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.988 HIRDETÉSEK. « r?

harczterek földképei.
(50 kr. egy-egy fftldkép).

Heckenaet Gusitáv kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) a
következő megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak,
kik a gyanithatólagos harcz-szinhelyéröl szemlélő isme-

rethöz jutni akarnak-

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Németszövetség(Közép-Európa).
Poroszország és a hozzá kapcsolt

tartományok

Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria-
Cseh- és Morvaország s az auszt-

riai Szilézia.

(Az egyes térképek magassága l í ' i hüvelyk, szélessége 24 hüv.)

Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-
rítő kiállítású magyar nyelveni térképek.

Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendel-
tetik meg egyszerre, a szállítás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (2—12)

Hazai niüipar!
Hazai miiipar!
Hazai inüipai'!

Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan

(Iiarz-Kernseife)
egyedül s kizárólag valódi minőségben s a legjutányosb árért kapható

ROSENTHAL J. C.
Pest, Kombacb-utcza 1. sz. a.

Továbbá ugyanott kapható :
Fajsffyújsyertya 29 fíjával,
KocsiE.enőcs 8—10 ltjával,
Parnflinkciiöcs-ládikák minden megkivántató nagyságban,
Petroleum,
Égetni való-olaj.
Keményítő, varga-pép, i6S6(6-6)
<Jyú-áruk, nnaol soda.

Ujabban javított cs. k. szabadalmazott

FÁGYLALT-KÉSZITÓ,
egészen fémből.

Melyben néhány perez alatt,
kevés jéggel minden salon-
ban a legjobb fagylaltot vagy
jeges kávét előállítani le-
het, különösen ajánlható na- \̂ V
gyobb háztartásoknál, kap-ikv'1

ható 4 különféle nagyságban,
ahhoz mellékelt használati utasítással együtt.

1. sz. »/, pint bádogfödövel 8 frt. 50 kr. Finom ezinkfödőrel 12 frt. 50 kr.
2- »». 1 „ „ 12 „ 50 „ „ „ 16 „ 50 „
»• •«• IV. „ „ 16 „ 60 „ „ „ 2t „ 50 „
*• M- 2 „ ., 21 „ 50 „ „ „ 25 „ 50 ,.

Javított fűrdó- és suhany-késíletek fölakajztásra, valamint szétrakhatok
5—40 frtig.

FOrdö-kádak felnőttek számára, tömör czinkböl háromféle nagyságban 10—12
él 14 forintjával; gyermekek számára 5 - 6 éi 8 forintjával.

ŰIAIürdö-kádak 5, 6, 7 ftig.
Bi(le». hölgyök számára 8 ft., zuhanynyal 14 ft.
Kertöntözók, veder és taliga-alakban 14 és 16 forinttól egé«z 40 forintig.
Viras*«tőzók 2 frttól 4 frtig.

Mindenféle alakú madárkalitkák a legnagyobb választásban 1 frt. 50 krtól egész
24 frt g ZELLER1N MÁTYÁS,
1677(3—6) bádogmáz- és f ém ár u-r ak tár a,

a Sebestyén-tér é« zöldfa-uteza sarkán.
A gyár vtm liorz-utcza 4. szám alatt.

Legolcsóbb igtatási számítás!
Elterjesztve 20,000 példányban.

Az alulirt könyvkiadó-hivatal czélul tűzte ki magának, ez évben is a nála 1867-
dik évre megjglenó nagyobb s legelterjedtebb naptárakhoz, u n>.:

Lidércz naptár,
István bácsi naptára,

Falusi Gazda naptára,
Protestáns naptár,

egy átalános tudósítót — melyben mindennemű kereskedelmi s iparági hirdetmények
felvétetnek — csatolni. — Az igtatási árak, mind a négy naptárban együttvéve
az eddigiek:
Egy negyedrétü oldal Vs-ad része 8 ft.
Egy negyedrétü oldal %-ed része 12 ft.

Az „Országos Naptár"

Egy negyedrétü oldal •/, része . 20 ft.
Egy egész negyed oldal . . . 36 ft.

Ökröss Bálint)
czimű nagy országos czim-naptár hirdetmény-mellékletébe, mely főleg a magyar üzlet-
és hivatal-világ » a magasb ranguak körében van elterjedve, s hibátlan és teljes országos
tiszti névtára miatt egész éven át folytonosan használatban van, a hirdetmények kö-
vetkező árakon fogadtatnak e l :

E g y n e g y e d r é t ü o l d a l '/»-ed r é s z e

E g y e g é s z H e g y e d o l d a l . . . .

5 ft .

8 ft.
Egy negyedrétü oldal %-ad része . 2 ft.
Egy negyedrétü oldal %-ed része 3 ft.

Mindazon t. ez. kereskedő, iparüzö s gyártulajdonos stb. urak, élet-, tűz- 8
más egyéb biztosítási társulatok intézetei, kik fentebbi ajánlatunk elfogadására
hajlandók, ezennel tisztelettel felbivatnak: hogy üzletükre vonatkozó hirdetményei-
ket, (mintán a naptárak már folyó évi augusztns hóban meg fognak jelenni),
legfeljebb július közepéig, az újság- s hirdetmények kiadó-hivatalához (egyetem-utcza
4-dik) szára küldjék be.

Német hirdetmények ingyen fordittatnak. (1—5)
Pest, júniusban 1866. Tisztelettel

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

TEMESVÁRY GUSZTÁV
f kir. szabadalmazott

LÁBBELI GYÁBA
Pesten, háromkorona-uteza 7-dik sz. a., a lipotváro i basilika közelében,

ajánlja a legújabb magyar s franezia minta szerint készített mindennemű kési női,
lérfi- és gyermek-lábbeliekkel gazdagon ellátott raktárát.

H ö l g y e k s z á m á r a :
1 pár kelme vagy bór félezipő . . . . . . .
1 „ everlasting vagy bőrtopány, fözőre . . . . .
1 „ everlasting vagy bórtopány füzöre és sarokkal
1 „ everlasting vagy bórtopány húzóra és sarokkal
1 ,, gzártopány finom everlasting vagy borból lakkboritékkal di-

szitve . . . . . . . . .
1 „ háziczipő kelméből, everlasting vagy bőrből 60 krtól

U r a k s z á m á r a :
1 pár párisi topány
1 „ inainzi borjubőr-topány egyszerű talppal
1 „ zergebőr topány
1 „ mainzi sálon lakkbőr-topány .
1 ,, borjubör-csizma magas szárral
1 „ zergebőr-esizma
1 „ orosz vagy sálon lakkbör-csiaraa
1 „ papucs vagy komótGzipő 50 krtól

Bárminemű kijavítások olcsóért számittatnak, s gyorsan elkészíttetnék.
Ajánlom ezúttal újonnan nyitott

KALAP-RAKTÁRAMAT
urak 8 gyermekek szamara

1 ft. 60 krtól—4 ftig a legfinomabbak.
Kalapok divatositása legújabb forma szériát, gyorsan s olcsóért eszközöltetnek
Vidéki megrendeléseknél a lábhosszaság s kőlapoknál a fejmérték beküldésekére-

tik s » postai utánvét és jótállás biztosítása mellett a legjobban teljesittetnek.
•""**"~ A lábbeliek pakolásaért 10 kr., kalapoknál a. skatuláért 2őkr. számittatik

1638 (7-10)
1
1
2
2

3
1

3
3
3
4
7
7

12
1

ft.
„ 80 kr.
i- n
„ 40 „

» 20 „
„ 80krig.

ft.
„ 60 kr.
» 60 „
v 60 „

,

„20krig.

Nincs többé Dorsch májolaj!

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek
JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PARISBAN (Rue ítichelieu 45). 139* (22—32)
Azon sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen

iztt 9 formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májolaj mással pótoltasték. tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatóibnak
g a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
ben, aszkór, anámi, lymphati és skrofulabántalaiakban miadenkor igazolva lén; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlóleg hat, • különösen gyermekeknél a bőr gzin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlá«a is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredménynyel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég Tétetett alkalmazásban e ma
már a legkitűnőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nyél rendeltetik.

A j ó d t t
torma

a reteké, a
endeltetik.
A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti Mázsa nedve (nasturtium), ,

torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, melyek ter-
mészeti állapotban iblanyt » kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hat-
hatóságáról s a bevevés könnyüségéről a megnőtteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztosítékot nyújt. Bazin s Caeenave a „St.-Louis" kórház orvosai Parisba* a
jódtartalma retek-»zörpöt, támaszkodva ás azzal tett számtalan sikerei gyógyered-

é k kül b ő b é k iden nemében ajánlják Ára 2 ft 50 k
retek-»zörpöt, támaszkodva ás azzal tett számtalan sikerei gyógyered-

különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr.
létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-uteza 7. ra. a.

j ó a retek»zö
ményekre — különösen

, főraktár Ö
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Heckenast Gusztáv könykiadó-hivatalában Pesten (egyetem-atez* 4. sz.)
megjelent és kapható:

Az egész világ földképeinek gyűjteménye!
(az egyes térképek magassága 13% hüv., szélessége 24 h&r.)

ezen czim alatt:

mely

20 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai szerint.

A földképek következők:1. A föld két féltekéje.
2. Európa.
8. Spanyolország és Portugallia.
4. Franeziaorezág.
6. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- és Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszor»zág.
11. Német szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
13. Poroszország.

Hunfalvy János

14. Ausztriai birodalom.
16. Ausztriai főherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18. Magyarország, Erdély, Galiczia.
19. és 20. Az európai és ázsiai Orosz biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
"" Ázsia. g g

Afrika.
Északamerika. 1654(5-6)

22.
23.
24.
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Heckenast Gusztáv.
A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint;

egyes földképek 50 krjával egyenkint is adatnak.
E munka valóságos mindennapi szűk-j ven kiadni. A mű pontosságáról kezeskedik

•éggé vált, miután hazai műintézeteink éhez j ismert tudósunk Hunfalvy János neve,
hasonlót még mindekkorig nem mutattak; mint a ki a kivitel feletti felügyeletet ma-
fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a j gára vállalta. — Tisztelettel figyplmeztet-
különféle földrészeken és állam'okban elő- jük tehát mind a minden rendbeli iskolák
forduló események olvasásánál ily földkép- t. ez. tanárait, mind pedig és különösen a
tárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai!kaszinókat, olvasó-köröket, egyleteket, 8
ifjúság, melynek az a földrajz tanulmányo-|átalában mindazokai, a kik hirlapolvasással
zásánálelkerülhetetlen,kénytelen volt eddig!foglalkozva,bizonyosan számtalanszor érez-y g
vagy az ily nagyobb alaau, de idegen
nyelvű, vagy pedig ennél sokkal kisebb
mérvíl földképekkel megelégedni. Ekönyv-
kiadó-hivatal tehát a magyar közönség iránti

l l k l é k i

g ,
ték már egy ily teljes és pontos földképtár
hiányát.

É gyűjteményt bátran odaállíthatjuk a
külföld legjelesebb müintézeteibfil kikerült
f l d k k llelmulaszthatatlan kötelességének ismerte â  földképek mellé, s épen azért nemcsak mint

legjobb ismert.erűk megszerzésével e ., Kézi \ hazait, hanem mint olyat, a mely mind
atlasal*'-t, tekintetbe véve az államok jelen csínra, mind pontosságra nézve bármelyik-
kerületi viszonyait, a lehető legtökéletesebb , kel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk
rajz szerint, szmezve kiállítva, magyar nyel- a ingvar közönség

Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona orszá-
gainak stafístikai kézikönyve. (670 l*p, nagy 8-rét) 5 ft.

Fuchs, Friedricb. Die Central-Karpathen mit deu nachsten Voralpen.
Handbuch für Gebirjrsreiseüde. Xebst einer Karte. (230 S 8 ) Gtfh. 2 fl. 50 kr.

Hornyánszky, Viktor. Geschichte des österreichischen Kaiserstaates.
Dritte Aufl<ge in cinem Bande. Mit einem Titelbild von Josef Axmann, símmt-
liche Regenten di-s osterreich schen Kaiserhauíes darstellend. 3 chronol. Tabellen
und 4 Stamuitafeln ia Fol. (295, S36 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl.

Minden a kiadó-hivaíalnál figalább % ft. értékig történt meg-
rendelés bérmentve szállittatik.

Van szerencsém az általam már régebben gyártott s ujabb iaóben jelentékenyen
tökéletesbitett maz-üvFget (Wasserglas) a t. h á z t u l a j d o n o s , b i r t o k o s és gaz-
da sz uraknak ezennel becses figyelmökbe ajánlani.

Ezen szer csaknem minden épületnél nélktilözhetlen : mert általa minden éghető
anyagok, kemény- vagy puha fa-tárgy ak, h á z t e t ő k , úgyszintén ezek geren-
d á z a i j a i gyuladástól biztosan megóvatnak.

E szernek melléktulajdonai oly kitűnőek és oly sokoldalú használatra alkalmasak,
hogy megkisértéséru mindenkit méltán buzdíthat; mivel a máz-üvetc a fent megnevezett
f a t á r g y a k a t , legyenek azok akár fold fölött, akár a föld alatti használatra szánva,
nemesnk a mrgéKrstöl incnli mej;. hanem azonkivül a r o t h a d á s t ó l és a férgek
k á r o s e m é s z t é s u t ó i is megóvja; sót t e r m é n y p a d l á s o k és m a g t á r a k , me-
lyeknek padozatjai és oldalai ezen folyadékkal bevonatnak, azon különös tulajdonságot
nyerik, hogy »z e helyeken letárolt gabnanemüek nemcsak a mag férgektől men-
tesitvék, hanem éveken keresztül a legbiztosabban is eltarthatok, anélkül, hogy e folya-
dék a nwgneniüekre legkisebb káros befolyást gyakorolna.

Baromistál lók, melyek e folyadékkal'kellően bekenetnek, ellenállnak minden
hugyanvos kigözölgésnek s azok farészéi a legjobb karban fognak maradni.

Továbbá a mázüveg kitünó szolgálatot tesz a házak kül- és bélfalai, kapu-
a l a t t i he ly i ségek, folyosók stb. kifestésére, s különösen imaházak, zárdák,
i sko lák, k a t o n a i l a k t a n y á k és koródák kifestéaére, miután minden kívánható
színben előállítható, hirtelen szárad, minden szag nélküli, szép fénynyel bíró szer, annyira,
hogy az olajfestésnek méltán eléje tehetó, még pedig azért, mert szine változhatlan, le
nem pattog, s mi lég, sem nedvesség befelyásainak kitéve nincs, vízzel mosható, tartós-
sága fölülmúl minden mázt és festéket, s az olaj-máznak R'ig felébe kerül.

Végre ezen szer kemény vagy puha fából készült gyalult bútorok éa fakészüle-
tek fényezésére is nagy előnynyel használható.

A máz-üveg mázsája 16 ft., 1 O ölre körülmény srerint 1 - l'/j font seámitandó.
Magyarország , Erdély és a Duna fej e dele ínségekre nézve minden meg-

rendelések fóügynökeim Árkftvy M. F. és társa urakhoz, Pest, váczi-uteza 1. szám,
Keglevich-féle házban intézendők, mely ezég iparkodni fog minden becses megrendelé-
s n e k gyorsan és pontosan megfelelni. Tisztelettel M t C p l I l "Ili

1669(6-6) iW/lijt lIí l H M
Carolinenthal Prága mellett.

Nagyigmándi szénsavas keservíz-forráss6
és abból készült

PEZSGÖ-POBOK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E vizsek s
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegítsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák,és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy s'katula (l2 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sót nelktilőzhetóvé tesei, %, % és 1 fontos
faszelenczében 2 ft. 60 kr készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.
ZZg" Megrendelhetni Hév-Komáromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján: kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd :
Deutach Móricz, — Bonyhá-don: Kramo-jPachl Sándor, — IV.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács gysz..— N. -Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógysz., — Bécsben: Rock Gusz-; Blagy-Tapolcsán: DeGrach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek főraktárában „zum grauen Nyíregyházán: Barcsay Károly gyógysz.,
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6. — Csákvár : I — N.-Váradon : Bakács József, — Po-
Lukács Gyula gyógysz.. — Csnzon: Jezo-! zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka-
vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebel
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig,
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz-
tergom: Brenner J., — Einczinger János,

roly,— Pécsen: Kisági,és Simon, — Pápán :
Tscheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics
Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
Frigyes, VághyLajos, ÉdeskuthyL , Tunner

Eszéken: Eissner és Schwarz,— B.-Füred:í János, Prückler Ignácz, Mórán János, Lu-
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztoryjkovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Gyftr: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V.,
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —
Keeskeméten: Mády J., Papp Mihály, -
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz., —
Kis-Várda: Balkányi Farkas, — Kolozs-
vártt (Erdély): Wolf János gysz., Engel
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede
gyógysz., — Mezö-Berény: Nárczisz János
gyógysz., — MooroM: Netter Ignácz, Ganzl
Fülöp, A. Háán, — Miskolczon: Dr. Szabó
Gyük gysz., — Csáthy Szabó István gysz.,
— Mohács : Deutsch Sándor, Bodendorfer
József, — Mosony : Tróján József gysz., —
M.-Övár: Sziklay Antal gyógysz., — N.-
Bányáa: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs-

Pétervárad: Láng Mátyás, — Ilzeszow
(Galiczia) : Sehaitter J. és társa, —- So-
morja: Adler József gyógysz., — Szabad-
kán : Hoffbauer Ign. és fia gyógysz., —
Szikszón: Aichman József gyógysz., —
Sárköz-Ujlak: Balázsy György gyógysz.,
S.-Alja-Ujhcly: Teich Zsigmond, — Sz.-
Fehérvár: Say Rezső gyógysz., Vimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gysz.,— Szolnok: Horánszky Ist v. gyógysz.,
— Szerdahely : Ehrenreiter, — Tabon :
Krebs Vilmos gyógysz.. — Tatában: Szett
Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
Temesvár: BabusnikÁgost, — Vácz: Bo-
dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (4—12)
$climií!thaner Antal,

gyógyszerész a „Megvá l tóhoz" Komáromban.

s jö varrása kész fehérnemüeket,
valamint mindenféle vásznakat a bel- 8 külföld legelső gyáraiból

tisztelettel ajánl

HUGMAYER ÉS MICHAILOVITS

RUMBURGI VÁSZON-RAKTÁRA
„A PRÓFÉTAHOZ",

Pesten, városháztér. 1670 (11—12)

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán Nagel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő

hadtudományi művek:
Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mű-

szótár magyar-németül és német-magyarul 8-rét (128 lap), fúzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), füzTe 3 ft.

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
fűzve 6 ft.

E mü megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel és elismeréssel üdvö-
zölte nemosak mert oly téren mozog tartalmával mely nálunk ez ideig gyéren volt mű-
velve, de főkép azon kitünó szakavatottság és kimerítő alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csillog, s mely e müvet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminezéves habom története. Ford.
Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért is kedves szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki öt költói mü-
veiról már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék-

1. N a p ó l e o n c s á s z á r é lete. A leghitelesb kútfők után. Harma-
dik kiadás. 8-rét (504 lap). Ára füive2ft., diszesen kötve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egész világtörténet egyik legnagyobb férfiá-
nak, Elíó Napóleon császár életének, leghitelesebb kútfők utáni leírását ve»zi itt a t.
olvasóközönség. A mü már a harmadik kiadást érte meg, mely körülmény megczaiomat-
lanul bizonyit tartalmának részrehajlatlansága, alapossága, kimerítő bősege, a egya, ai»-
ban jeleisége mellett. A mű tárgyánál fogva oly nagyérdekti, » m'r.61 V51?'1®*®",?-' " 6

szót tenni, • ciak az előadáB hitele.ségéről • mindent tárgyaló bő kitérj edtségerrtl tart-
Í„V »„«„;».„romlAnBlr Ji«„v . , ..l«mi„t . w«ir«i,iKn. n^v hazánkban, illetékes helyekenjuk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy haz
egyaránt kitűnőnek s kifogástalannak lett elismerve

1

I l i

1698(2-12)
* •
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ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, soroksári nt 20. sz. a.

ajánlja úgynevezett „Rock-féle" ismét gyakorlatilag javitott cséplőgépeit, kerekállványon tisztitás- éa
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Hensman-féle cséplő, kovácsolt ráceozott vaelatu dobbal, mely soha sem törik; ugyszinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító és zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leseállitott áron.

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, göz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek súly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő-, keményítő-, bor-, olaj-, nyomda kézi és gyors-, valamint
göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és epodiumtörő.

Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságú gőzgépekre érkező megrendelések egész kész-
séggel telje8ittetnek.

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jeleseégü Howard-féle ekék 1-8Ő

számú 15 frt., 2-dik 13 frt., 3-dik 12 frt,, 4-dik 11 frtért, aczél szántóvassal 1 frttal feljebb.
Rögtörők, boronák, irtókapák, töltögető, és kapáló-ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,

répavágók, mindennemű ezecskavágók és szórva-vetőgépek 12' 3 soros repeze- és kukoricza-vetésre,

1678 (3—4)
ROCK ISTVÁN,

gyár-tulajdonos.

Pályázati hirdetés.
A miskolezi helv. hitv. fögymnssiumban,

a VII-ik osztályban, a mennyiség
és természettudományok, továbbá a
IV-ik gymnas. osztá ly tanszékére
úgyszintén a gymnasiummal kapcsolatban
álló elemi 3-ik o sztály tanítói állomá-
sára pályázat hirdettetik.

Fizetés :agymnas. VII-ik osztály-
ban 278 ft. o. é. készpénz, 6 köböl
búza, 6 köböl gabona természet-
ben, 9 öl kerti bikkfa, beszállitás-
• al, 4 hordó majorsági bor terme
azetben, 4 hordó g y ü l e v é s z bor
árában 25ft 20kr. o.é. Lakbér 42ft.o.é
A gymnas iumi IV-ik osztályban
462 o. é. készpénz, 6 k ö b ö l búza
6 köböl gabona természetben. Az ele-
mi 8-ik osztá lyban 422 ft. o.é. kész-
pénz.

Az ezen tanszékekre folyamodók, képes-
ségüket igazoló bizonyítványokkal ellátott
kérvényeiket folyó évi jul. 20-ik napjáig az
egyház sfógondnokatek.Knn István urboz
elküldeni szíveskedjenek.

Kelt Miskolcz, 1866. jun. 10-én.
Az egyházi tanács megbízásából

KÍS PÁL m. k.
1696(2-8) egyházi jegyzó.

Titkos 1686(8-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több rzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a uél-
kül, hogy a beteK hivatásában vagy
életmódjában Katoltatnék. gyöke-
resen, biztosad cs gyorsan gyógyít

Med. dr. llelfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
hizban, 1-aő emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
g^P" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik.et kívánatra a gyógy-
szerek l» megkűldetnek.

Bizonyítvány.
Kilencz havig iszonyúan szenvedtem mind

« két kezem lábamra köszvény és csúzban,
ugy hogy csak bot segítségével járhattam
(mint engem tavaszssal mindenki láthatott);
e betegség ellen ásvány-fürdőket és minden-
nemű, orvosságokat siker nélkül használván,
míg az angol patent rbeuma-vásznat java-
«olták, s ennek kaamálaía által a legrövi-
debb idó alatt csodálatos módon szenvedé-
seimtől megszabadultam, most akárminó
időben fájdalmat nem érzek, és hála Isten-
nek, szolgalatomat beteljesíthetem. Ennek
valóságát nyilván beb1zonyitani kötelessé-
gemnek tartom.

Kelt Budán, 1865. évi október 10.
1679(4-4) Pressmeyer Péter.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szertárában, kírá!y-utcza 7. sz. a.

Az északi és déli

harezterek térképei
40 fcrtől keidve a legnagyobb választékban kaphatók

» RÁTÍI MÓRNÁL
Pesten, „a vastnskóhoz.'

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza,

Épen most jelent meg, és
Hartlfben és társai könyvkereskedésében

Pesten (váczi-uteza 17 sz. a.) kapható:

Nevelés- és tanitástaiu
Ohler Károly

tankönyv szellemében kidolgozta

MENNYEY JÓZSEF.
I. kötet. Neveléstan. Tanodaiiome. Taa-

módisme.
Az I. kötet ára 1 ft. 50 kr.

A Il-ik kötet már sajtó alatt van és leg-
közelebb meg fog jelenni, ára szinte 1 ft,
50 kr. leend. 1700 (1)

Malmok-
kibérlése.

A méltótágos Sándor Móricz gróf
Bajna-Biaiuradalmaiban olább megnevezett
malmok fognak két évre, 1867-dik évi január
hó 1-jétól kezdve, nyilvános árverés utján e
folyó évi július 2-dikán a felsöbbség jóvá-
hagyása mellett bérbe adatni, és pediglen:
A sári-sápi gazdászati intézoségbe«

(Esztergommegyeben).
Két malom, 151 és 152 házszám alatt, 723

j D öl kerti földekkel, 7 órló viú kerekkel,
malom-, lak- és istálló-épületekkel; a vizet

! nyerik egy meleg forrásokkal ellátott tóból-
Kikiáltási ár az első malomtól 1600 ft., *
másodiktol 700 ft.
A biai gazdászati intézoségbeo (Pest-

megyeben).
Két malom, 311és312-dik házszám alatt*

2 hold 1226 G öl kertifóldekkel, 4 órlo"
vizi-kerekkel, malom-, lak- és istállóépiile-
tekkel; a vizet nyerik rendes kanálisok ál-
tal. Kikiáltási ár áz első malomtól 150 ft.. a
másodiktól 100 ft.

Az árverési tárgyalások az illető intéző-
ségi irodákban reggeli 10 órakor kezdve
fognak foganatosíttatni, a hol is a szerződést
feltételekről tudomás szerezhető. A vállal-
kozók lássák el magokat a kikiáltási ár sze-
rint 25°/» bánatpénzzel, és a megkívántat*
bizonyítványokkal, melyekből a bérletre
való képesség kiderülend. 1697 (2—2)

A jószág-igazgatóság.
3>5

hoz" Pesten,
knphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérneműik férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
agymint:

SOOOO darabnál több férfi-ingek rambnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, $ ft, 3 ft 50 kr, 4 tt, 4 lt 60 kr, 6 ft. 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 tt, 8 ft
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több színes férfi-)ri!íik 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
00 kr, 2 ft, li'^ijubb mim.ik es legüivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

l'ehér pamnt madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, S ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vaszoitbó!, magyar vagy t'éimagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nói ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, S ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Ndi ingek mmbargi es hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, jvaim é« francain mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
6 ft, 7 ít.

l'ia-lngek vászonból i éves 1 ft 30 kr, 2 ft 10 kr, 6 évts 1 ft 86 kr, 2 ft 40 kr. 8 éves
2 ft. 2 ft 46 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 eves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr. 14 éves 2 t>. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr. 16 évet. 3ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4ftö0kr.

Szfnee fin-incí-k 4 éves l ft 25 kr, 6éve« 1 fi 40 kr. 8 éves 1 ft 65 kr, 10 éve« 1 ft 75 kr.
12 eves 2 ft, 14 eve« 2 ft 10 kr, 16 é> e» 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli ezikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

Főraktár s legjobb amerikai krinolinnak fehár vagy hamusiin, darabja 2 ft 60 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 fiig.

Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 60 kr.
l'erstel orvos tynkszem-irtóezere egy üvegecske 60 kr.

Es sok egyéb kés* fehérnemű ezikkek, melyekről ax árjegyzék kívánatra bei-men-
tesen elküldetik.

Torábbá ajánljuk nagy raktárunkat mmbargi, hollandi, irlandl, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.

Va-»ou/,»rbkendök tuczatja 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 lt, 5 ft 60 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egé»z 20 ftig.

TörfllkAzök tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 18—16 ftig.

Valóságos vásion-asztalnemú.
Asztalkendők toczatjs 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 ét

24 ísemélyre. Legjobb minőségű kftto-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy válautáa agyteritök, piqneés trieot-pnpUnokból, kávés kendokból és

minden e nembe vágó czikkekból.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál at, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégíteni esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden iránybaa, az ár előlegeg beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb eíkéírittetnek. -m-r •• • _ J 4 - ~ w • *• • t+ •

1676 (í-« KoIIarits József es fiai.
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Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövrt. aranyat, ezflg-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1609(6-8)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pe§ten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi péuzek, gombok, övek
és mentekötdkböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, inadárbórök, tojások,

s flvegszemek is találhatók.

I

Tizenharmadik évfolyam.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: 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. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

'Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, llnmlmi'g és AKonában: Hítaüciistciii és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasríav. — Nyomatott «»ját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik Mám alatt).

Most, midőn egy részről a politikai vi-
ták szünete beállott, más részről a hareztér
ágyúi dörögnek hazánk határai közelében,
talán épen alkalmas időpontot választot-
tunk, hogy olvasóinknak a nagy események
által igénybe vett figyelmét a legszelídebb,
legkevésbbé zajos művészet érdekeire irá-
nyozzuu. A magyar festőművészet egyik
legtehetségesebb s legnagyobb reményekre
jogositó, hivatott fiával kell olvasóinkat kö-
zelebbről megismertetnünk. Egy régi óhaj-
tásunk teljesül s a hazai művészet irányá-
ban egy régi tartozásunkat rójuk le ez által.

Székely Bertalan született
1835-ben Kolozsvárit, hol atyja
azon időben kormányzósági
tisztviselő volt. Első képezteté-
sét ugyanott nyerte a reformá-
tus kollégiumban, melyet gya-
kori betegeskedés miatt több-
szöri megszakítással 1848-ig lá-
togatott. Gyermekéveinek nagy
részét a szobában volt kényte-
len tölteni s a házon kivüli zajo-
sabb mulatságokat nála már 5
éves korában pótolni kezdé a
fehér papir és rajzón.

Feltűnő rajzolási ügyessége
tovább fejlesztésében Simó ko-
lozsvári rajztanitó buzgólkodott.
E gyakorlatok egyelőre komo-
lyabb czél nélkül folytak. Atyja
kenyértudományra, a technikus
szakok valamelyikére szánta
fiát, s ez okból 1850-nek vége
felé Bécsbe küldte a polytech-
nikumra. Itt a mathematikai tu-
dományokra fektettetvén a fö-
suly, a serdülő ifjú veleszüle-
tett erélylyel és alaposságra tö-
rekvő buzgalommal látott annak
tanulmányozásához, azonban a
kedélye mélyében szendergő
művész lassankint háborogni
kezdett a merev formulák ellen.
Számot vetett magával s eltö-
kélé, letérni az irányról, mely-
lyel kibákülni nem tud, s becserélni azt a
művészi pályával, melynek töviseivel bát-
rabban szembeszállt, mert biztató erővel ide
vonzotta őt a mind élénkebben nyilvánuló
hajlam s a hivatottság érzete.

Székely otthagyta a polytechnikum ter-
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meit, és látogatni kezdé a bécsi müvész-
akademiát, mely lépését azonban jó darab
ideig titokban tartatá vele az apai tekintély
iránti tisztelet. Az ifjúra nézve kedvezőtlen
időben történt e változás, mert közvetlenül
a forradalom után a bécsi müvészakademia
is csak ugy, mint sok más közintézet, jelen-
tékenyen érezte a nlegzilált közviszonyok
súlyát. Szervezetlenül tengő életét és műkö-
dését a sok rendetlen szünidő, s a tanrend
bizonytalansága jellemezték. Bécsnek kü-
lönben sem volt, valamint most sincs az a
művészi légköre, melyben a kezdő művész,
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igazi czéljai, és az eszközök megválasztásá-
ban magát gyorsan tájékozni képes volna.
Három csoportozatra, azt lehetne mondani
pártra oszlott akkor a bécsi művészkör,
melyek kölcsönösen megvetve és gyűlölve
egymást, a fiatal kezdőt is, a helyett, hogy

a magasztos hivatás tudalmát megerősítet-
ték volna lelkében, a pártküzdelem kímé-
letlen súrlódásaiba ragadták. Führich, Rahl
és Waldmüller álltak e csoportozatok élén.
A vita hevében, az elfogultság rendes hi-
báiban osztozkodott valamennyi, egymás
érdemeinek vak tagadásában egyetértett
mind hárma, s ez okból a velők való érint-
kezés nem kedvezhetett a fiatal kezdő hala-
dásának. Székely kezdetben Führich, utóbb
Rahl tanácsaival élt.

Ily benső mozgalmak, de folytonos mun-
kálkodás és a művészet technikai szakának

fáradhatlan szorgalommal űzött
gyakorlása közben két évet töl*
tött Bécsben, s 1852. betegen
tért haza Erdélybe, hol az egész
évet sürü' lázrohamoktól gyö-
törtetve, tétlenül és haszon nél-
kül szenvedte át. Kigyógyulván,
a legközelebbi két esztendő alatt
ismét Bécsben folytatá megsza-
kadt tanulmányait. Olthatlan ta-
nulási szomj, s kifejlett önálló
gondolkodásmódja most már
azon ösvényre tereié munkássá-
gát, melyen az öntudatos hala-

^ dás biztos sikerrel találkozott.
Az akadémiai tanmódszer időt
fecsérlö lassúságától eltérőleg,
a régi nagy mesterek kézi raj-
zait másolgatá nagy kitartással
Albrecht főherczeg jeles metsz-
vény- és kézrajz-gyüjteményé-
ben. E mellett szorgalmasan
látogatta az akadémia gazdag
könyvtárát, honnan szakmája
elméleti tanait merítette, s alap-
ját vetette meg azon átalános
miveltségnek, mely nála fényes
tehetséggel párosulva, az eddig
kivívott és még ezentúl kiví-
vandó siker lényeges kutforrá-
sának tekintendő.

Családjának megváltozott
külső helyzete 1855-ben visz-
szaszólitá Erdélybe; a itt Enye-

den ismét forrólázba esett, mely ujolag egy
évet rabolt el életéből. — Felüdülése után
Brassóba ment egyik nagybátyjához, hol
mintegy elzárva a világ befolyásától, erős
lelkének saját segélyforrásaira volt egyedül
utalva, mindamellett lelki erélye itt is fel
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Pest, julius l-jén 1866.


