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Az atalanosan jónak elismert valódi » egészen frisen érkezett

SCHNEEBERGI NÜVÉNY-ALLOF
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás
PESTIG TftTÍ lmht* UgZé9 e l l C D ' - m i n d e n k o r «- minőségben kaphatórftATfcN. Tőrök József gyógyszerész urnái a király-utczában, - dr Wagner D

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

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

Fleischer
Dietrich és

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

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

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

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen:WeberA. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit: Megay M. C.

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

gyógysz.
NaKy-Becskereken:Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Najjy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek K. gyógysz.
Orosházán: Vanjryel M.
Panesován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

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

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

S.-Sz.-Gy6rgy«n: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp
recht.

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

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sav R

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

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gr.

e's Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

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

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

Neumann M.„„» »„. B J . ; fiBMiiiuoKrei: jNeumann JM

Szabadkán: Ilofbauerl.gy. jZentán: Wuits testvéreknél
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

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

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

70 kr.

1791 (5—6)

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

ára 1 ft.

Stíriai Stub-híivasi-növény-
nedv

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

Legújabb űiszkiafeok díszes kötésben.
Vezérosil lagok, vagyis velős mondatok és költői gondolatok honi és kül-

földi remekírók müveiből. (391 lap, 12-rét) fűzve 1 ft. 50 kr.
Aranyozott diszkötésben 2 ft. 40 kr.

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

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

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

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

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

Magyar koszorúsok albuma. írói élet- és jellemrajzok. Mutatványokkal
és tizennégy aczélmetszettel. Zilahy Károlyiéi. Nagy 8-rét, (120 lap). Disz-
kötésben 5 f?.

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

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

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

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

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

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

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

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

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

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

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

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: H I T T M í l l GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.

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

KORNEUBÜRGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

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

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

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

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

1805 (3 - 3)
A)

t Török J. gyógyszertárában, király-uteza 7-ik sfárn alatt, — Thal-
• mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Giatz I. F., — KindI

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

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

Valódi minőségben kapható:

Biztos és gyors kiírtusa
a

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

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

PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik ez. a., |
továbbá:

N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J . — Jassenova: Dudovits J. — Kesztlufyen : Wtinsch F. — Kolozsvartt:
Wolf J. - Hoesonyban: Scherz FtUöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franké A. Vai-nwdon • Halter T). F.. _ VerAeeén : Bésr J . íf. nraknál

Sósborszesz
(Franzbrann(wein.)

Jelesen készítve figyelmet érdemel gyógyhatásánál fogva kösz
vényes, reuiuatikus b«jok, sza S S aíás, lagyás, fog-, fii- és fiilfájá-
soknal, s atalán minden bénulások éa sérülések ellen, sőt fogtisztig
szerül is igen használható, mert nemcsak a fogak fényét elősegíti de a
foghust is erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer a ezesz e/párol-
gása u tán ! . " •

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

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

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

országút 25. SE. a múzeum átellenében. '
1885 (1-2)

Kiudd-tulajdonos Heekenast G „ 8 z t á v . - Nyomatott aajáT nyomdájában Pesten 'l866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt)?

Tizenharmadik évfolyam.49-ik szám.

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

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

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

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

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

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

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

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

A forradalmi idők lezajlásával Tóth

T Ó T H V I L M O S .

Vilmos nyitramegyei birtokára, Ivánkára
vonult vissza, hol most is állandóan lakik.
Itt egészen szántóvető ember lett ő is, mint
oly sok ember a hazában, kinek tehetségei
elől az idők mostohasága elzárt minden
egyéb működési tért. Gazdálkodása mellett,
miután már 20 éves korában megnősült, az
1860-dik év végével megindult alkotmá-

nyos mozgalmu időkig, visszavonult csendes
családi életet élt.

Ekkor országszerte megnyílván ismét a
megyék sokáig zárva tartott tanácskozási

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

mérsékelt modorú beszédeivel a
közbizalmat már előre megnyeré.

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

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

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

Pest, deczember 9-én 1866.
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minden szóáradástól ment, rövid és velős
beszédében.

Tóth Vilmos egyik legfeltétlenebb tiszte-
lője Deák elveinek és személyének, ki szin-
tén nagy előzékenységgel s elismeréssel
viseltetik a fiatalabb képviselői nemzedék
ezen nyilt eszü, értelmes és modorával is
megnyerő tagja iránt. Midőn a decz. 4-ki
ülés után a két férfiú találkozott, Deák
e szavak kíséretében szoritá meg Tóth
Vilmos kezét: „az Isten áldjon meg!" — Az
elismerés ez egyszerű, igénytelen módja bizo-
nyosan örök emlékezetű fog maradni Tóth
Vilmos életében, bárminő fényessé vagy
nagygyá alakuljon is a pálya, mely reá a
távol jövőben várakozik.

Tököli bujdosói*).
(Énekli egyik lantos II . Rákóczi Ferencz táborában.)

Vitézek, immár a nap leszálla,
Hűvös a harczos tábori sátra;
Hosszú estve, csendes esi ve, csendes unalom:
Ezt hadd ölje,
S hidd tüzelje
Kedvetek' dalom!

A tábortűzhez hogyha jönnétek,
Egy szép éneket mondanék nektek;
Végbe is ment, nem is oly rég; — tác köztünk is ül,
Kikrül nektek
íme zengek —
Egy azok közül.

— Késő az fisz már, a lomb is sárga,
Száraz mezőnek dér a virága;
Zúzos fák közt a hideg szél ugy eüvölt, sípol.. . .
Hol találna
Jó tanyára
Most, ki bujdokol ?

Szalánczi erdők sok bujdosója:
Romlott szabad8ág oltalmazója;
Bujdosók most: egykor híres harczi bajnokok....
Árva lelkek,
El kell nektek
Már pusztulnotok!

Bolygó vezértek csillaga ködben,
S titeket üldöz, fogyaszt az ellen;
Jő a tél, 8 a téli erdő menhelyet nem ád,
Pálffy rád les:
Most rabbá tesz — *
Őrzi a Tiszát.

Sűrű köd tájin erdők, mezőknek —
S Tokajnál ők csak összeverődnek.
,,Rajta! rajta! a labanczra! — Éljen Tököli!"
S jó kuruczság
Ott utat vág,
Ellenét öli.

Túl Tokajon már, túl a hídon, túl —
De még jobban gyűl a vész azontúl:
Gyorsan Pálffy — boszut állni — törtet utánok
Éjjel-nappal,
Nagy hadakkal.
Hogy ütne rajok.

Hosszú az éjjel, tágak a puszták . . . .
Fáradtan alszik szegény kuruczság;
A labanczmár — oly közel jár — fúa vész szele...
Hajh! ki ment meg?
Nemzetednek
Édes Istene!

Zászlók kopjáin, éji sötétben,
Láng tünedez fel, lobogva kékí>n; **)

•) E költemény a régi kedvelt kurucz tábori dalok
eredeti versmértékében van irva A bujdosók, kiknek c-o-
dás megm neküléaéről benne szó van: azoknak maradvá-
nyai valának, a kiket Tokaji Ferencz az 1697-diki fehö-
magyarországi fölkeléskor Tököli hívségére esketett s kik
a harangodi csatavesztés után a szalánczi erdőségekben
keresvén menedéket, ott magokat gr. Pálffy János és más
császári tábornokok hadaifellen P Otáig vitézül oltalmazták.
Mi történt azután velők? elmondja költeményem regéje, a
melyet láss Babocsai/-ná\ („Pata TarczalicnMa" lluiuy-féle
kiadás 157 -160. 1.). Később e bujdosók, Rákóczi fölkelé-
sekor. Mo'dován , Bukovinán, Máramaroson keresztül,
báró Orlai Miklós vezérlete alatt visszatértek 8 Rákóczi
hadaihoz csatlakoztanak. T. K.

••) Római irók, né aszerint Livius, Július Caesar éa
Plinius; is emiitik ily lángok feltüne'sét a dárdák és lán-
dsák hegyein. Hajósoknak pedig viharos id«t megelőző
éjszakákon az árboczok csúcsain ragyog fel t Szent-Ilona
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Tánczol, resíket, s ugy fenyeget, mintha ezólana:
,,,Vissza, menten!
Elveszt Isten
Még ez éjszaka!"'

Ott levonák a zászlókat gyorsan:
j S ime a kék láng hova tíint ? hol van ?
Puszta, hideg a kópja-va*, érik kezeik:
Ámde újra
Lángra gyúlva,
Ha fölemelik . . . .

Es a láng most még rémesebb, kékebb, —
Labanczok népe halálra képed;
„Vissza! vis-za! vészjelek kőit harczra nem
Isten ujja [megyünk 1
Okét ójja,
Meg nem ütközünk!'*

Parancsol Pálffy: „Elíre! rajta!
Császár nevében: indulj a harczra!"
Hangja harsog, harcz! kűrije riadót recseg:
Mind hiába!
El — hónába
Oszlik a sereg.

— Magyarok Atyja, áldassék neved,
Hogy igy megóvtad te hív népedet!
Te bujdosó fiaidra gondod van neked:
Mig nyugszunk is,
Mig alszunk is,
Szent szárnyad befed. —

Kincses Erdélyhez hogy elérének :
Más labancz tábor álla eléjek,
De haragjok ugy elfútta, mint a puszta port,
Jó szablyákkal
Törtek által
S utjok nyitva volt.

Kincses Erdélyben vad havasokban
Barangolának mostan magokban;
így idáig eljutának, s hogy kelnek tovább,
Hegyről hegyre —
A táj egyre
Zordabb, mostohább.

Uttalan erdőn, sivatag szirten
Jaj Uramisten, elveszünk itten!
Hogy fölleljüK jó urunkat, zászlónk csillagát:
E kietlen
Rengetegben
Merre tartsunk hát? !

Szegény kuruezság reménye fogyva:
Hová induljon a nagy vado ba'? . . . .
S im népéért a magyarnak édes Istene
— Bujdosásán
Őt megszánván —
Uj csodát teve.

Szép fehér kecske csak előálla:
Ragyogó üst volt a szőri szála,
Aranyszarva, szépen szóló aranycsengője —
Ennek szava
Hívja vala
őket előre.

Szép fehér kecske után egy nyomban
Megindulának vitézek ottan;
Mentek, mentek, hétszer hét nap folyton mentenek,
Ellenségtül
Rejtek s vedül
Volt a rengeteg.

Szép fehér kecske a hol megálla:
Ott szálltak ők is éji tanyára, —
Mignem tgyszer a vadonnak végre vége lőn :
A had ott áll,
Euy folyamnál
A szabad mezőn.

Szabad mezőben nagy város vala,
Tornyai karcsuk, fehér a fala:
Ám mihelyt megpillanták — a kecske eltünék,
És azóta
Nem is látta
Soha senki még.

És az a folyó — az volt a Duna,
Nándor Fejérvár a város vala;
Jó Tököli ott Fejérvártt udvart tart vala:
Hív népének
— Hogy jövének —
Igen vigada.

tüzének hivatik. Néha tornyok,sflt fák hegyein is látható,
mint ujabban, 1856. november hóban hitelesen éjzleltetett
Danczka mellett. T. K.

— Vitézek, kik ezt meghallgattátok:
Büszkén valijátok ti kuruezeágtok;
A magyarok Istenének gondja van rátok:
Megsegíti,
Felépíti
Romlott hazátok ! Thaly Kálmán.

\ kakasdi dalárda.
Tréfás beszély.

BARTALUS ISTVÁNTÓL.

Nemrég Kakasd városa nagy események elé
nézett, s úr, mesterember és nép feszülten várta
a perczeket, egy megalakulandó dalárda életjelé-
nek első perczeit. Természetes volt e feszültség;
mert egész Kakasd városában — kivéve néhány
korifeust — senki ee:n tudta: vájjon mi is lehet
tulajdonkép az a dalárda? Aztán különösen az
alsóbb osztálynak csak azok után lehetett fo-
galma, a miket Csutorás János uramtól hallott.
Csutorás János uram — mint fuvaros — sokszor
megfordult Pesten; itt sokat látott; sokat hal-
lott; s haza jöttével a félvárost el szokta mulat-
tatni élményeivel. „Hát látott-e már kend dalár-
dát is azon a Pesten?" tudakolta többek közt egy
suhancz, miután Csutorás uram közbámulatra s
szörnyüködésre részletesen előadta, hogy Pesten
egy olyan deszkabódéban is volt, hol alig lehetett
megfordulni, s mégis kis lyukakon az egész vi-
lágot, még a tengert is megmutatták, mindent a
a maga élő nagyságában. „Mit? ecsém! dalárdát?
válaszolt Csutorás uram — ,,Biz ecsém! sokat
láttam, de ezt még nem láttam; hallottamazonban
felőle valamit: a dalárda olyan, mint a török mu-
zsika; sokan muzsikálnak benne, de nem aféle
kuvaszfarku kacskaringós klanétákkal meg sípok-
kal, hanem mindenik a szájával; mindenik egy-
szerre énekel vékonyán és vastagon más-más
nótát, s azt mondják, hogy olyan is van, a ki egy-
szerre két hangot tud fúni. . . meghiszem ecsém!
mert innen is látszik, hogy ördög a német, a ki
lelke van . . / '

De fokozta a kakasdi nép kíváncsiságát a
dalárda-alakitó gyűlések hosszú sora, s esemény-
dús folyama is. Hosszadalmas lenne mindezek
részletes leírása; azonban az illető dalárda törté-
nete szempontjából, s a még netalán újra kelet-
kezők érdekéből, nem mellőzhetem főbb mozza-
natait.

Az ujabb idők művészeti mozgalmai óta Ka-
kasd városában is voltak nemcsak gitár- éstáncz-,
hanem zongoramesterek, műkedvelők s újságolva-
sók is. Részint az utóbbiak nyomán, részint a Virgil
által oly szépen leírt fáma szárnyain Kakasd vá-
rosára is eljutván a magyarországi nagy esemé-
nyek, t. i. hogy már hetven dalárda, vagy, Csuto-
rás uram szerint: hetven vékonyán és vastagon
egyszerre más-más nótát éneklő jtörök-muzsika
alakult az ország különböző részeiben; többekben
egyszerre felébredt a hetvenegyedik ilynemű tár-
sulat alakításának eszméje, s egyideig gondolat-
terhes némasággal járkáltak az utczákon, félté-
kenyen méregetve egymáít, mintha a keleti kér-
déssel foglalkoznának.

Ily fontos titkolózó képpel • haladt egyszer
Kuh Béni ur a tyuí-utczában, midőn távolról
megpillantotta a vele szembe jövő Kusz Mátyást.
Szótávolba érkezvén, a szokáeos, udvariasan ki-
mért köszöntés után, fokonkint melegebb beszél-
getésbe bonyolódtak.

„Rágóta nyomja a Ielkemet valami", szólott
Kuh Béai ur, szívélyesen megragadva Kusz Má-
tyás ur jobbját.

Kusz Mátyás ur erre nem tehetett egyebet,
mint hogy kérdőjellé változzék, melyet egy kí-
váncsi ,.nos?"ban fejezett ki.

„Uram! én önt első megjelenése óta figye-
lemmel kisérem, s ugy találom, hogy Kakasd vá-
roea büszke lehet ily jeles honpolgárra." Foly-
tatta Kuh Béni ur.

..Köszönöm, uram!" válaszolt Kusz Mátyás
ur, bátran s?embe nézve Kuh Béni úrral, e ön-
érzete sugalmánál fogva egy cseppet sem két-
kedve a mondottak igazságában. „Köszönöm
uram! annyival büszkébb lehetek e nyilatkozatra,
mert oly művelt, szakavatott mondja, ki nélkül
Kakasd városa ma nem lenne a polgárosodásban
az, a mi . . ."

„Köszönöm, Kusz ur !s egyszersmind kérem:
ne tegye ily nagy próbára szokott szerénysége-
met." S e szavakkal Kuh Béni ur újra megra-
gadta Kusz Mátyás ur jobbját.

Mielőtt azonban elmondanám, hogy erre
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-aztán Kusz Mátyás ur mit válaszok: egy pár
szóval mindkettőt bemutatom az olvasónak.

Kuh Béni ur Kakasd városának rettegett
ostora, vidéki vad kritikus, ki „NagyPöröly" ál-
név alatt szokta leagyalni a szerencsétlen kakasdi
áldozatokit. Kusz Mátyás ur pedig világfájda-
lomba esett zongoramester, kinek ha sok leczkéje
volt, ezért esett kétségbe; s ha kevés volt, ezért
is kétségbe esett.

Nem volt boldogabb s büszkébb halandó,
mint Kuh Béni ur, midőn első irodalmi kísérlete

egy vidéki tudósítás — a Pesti Naplóban meg-
jelent. Csak végszavaira emlékszem, melyek igy
hangzanak: „telünk hideg; félünk a marhavész-
től; isten velünk; Kakáid, Kuh Béni." Később,
mint a kinek semmi zenei ismerete, de nagy, le-
ktizdhetlen hajlama van, a „Zengő Bokor"-ban
tett kísérletet, bizonyos műkedvelő hangverseny-
ről, s az ezzel kapcsolatban álló tánczestélyről
írván részletes tudósítás!, mely az illető szerkesz-
tőnek annyira megtetszett, hogy a czikk alá
következő jegyzetet irt: „Tisztelt kegyed! ezá-
mitunk rá, hogy nagy nemzeti kincsünk virágos
kertjében a felnőtt s elhatalmasodott burjánok,
hamis próféták kigyomlálására s kikapálására
velünk kezet fog, s a művészet érdekében minél
gyakrabban találkozunk tisztelt kegyed nevével.
Szerk." E sorok végkép elbóditották Kuh Béni
urat, s e percztől kezdve minden más dolgát
elhanyagolva, kizárólag a burjánok gyomlálására,
8 hamis próféták üldözésére adta magút; egymást
érték levelei a „Kakasdi művészet köréből;" nem
volt hossza-vége az ezekből támadt perpatvarnak,
mely gyakran (mivel a kakasdi nép minden ceo-
kélységre felette ingerlékeny) kék nyomokat ha-
gyott maga után. Kuh Béni ur utóbbi időkben
— mint a ki mindenben a nagyszerűséget keresi
— a jövő zenéje zászlója alá szegődött, réazint,
mert a Zengő Bokorban mértékfeletti frázisokat
olvasott Wagnerről; részint, mert — hogy, hogy
nem? — a fejébe vette, hogy Normát Wag-
ner irta.

Kusz Mátyás ur valaha vitéz főtrombitás-
mester volt egy huszárezredben. Valamint a jól
fegyelmezett katona komolyan hiszi, hogy csak a
katona az igazi ember, ugy Kusz Mátyás ur is
meg volt győződve, hogy a hangszerek közt a
trombita legnemesebb. Ezért, ámbár a sors zon-
goramesterré faragta, nem tudott megválni
trombitájától, sőt a tigris- és bárány- természetű
két hangszert annyira sikerült a maga személyé-
ben összeszoktatni, hogy végre egyszerre trom-
bitáit is, zongorázott is, sőt több nyilvátsos hang-
versenyben egészen meghódította a kakasdi
közvéleményt, néhány kényesebb delnő kivételé
vei, kik nem tudták nevetés nélkül nézni, midőn
egyik kezével élethalálra küzd a zongorán, a má-
sikkal a trombitát nyomja a szájához, két pofája
kiczipósodik s a szemei félelraeeea kidiósodnak.
Kuh Béni ur épen e művészetért volt oly nagy
tisztelője Kusz Mátyás urnák.

Tehát — mint feljebb láttuk — a kritikus
figyelmeztette a művészt, ne tegye oly nagy pró-
bára szokott szerénységét; mire ez még hallatta
nabb dicséretekre fakadt, s még hallatlanabb
válaszokat kapott, mindaddig, mig Kuh Béni ur
emigy kiáltott:

„Uram! valamit mondok, mi — higyje el ön
— nem ma született gondolat, 8 csak épen egy ily
kedvező alkalomra várt".

„Nos ?"
„Hagyjunk fel ezzel a feszes udvariassággal,

legyünk ezután per te ! "
' „Nekem is örökké szúrta a májamat az az
ur; tehát legyünk per te, — szerbusz brúder!"

S itt az a feljegyzésre méltó történt — mire
Pest aligha mondhat hasonló példát — hogy egy
kritikus s egy művész Kakasd szeme láttára össze-
csókolódott.

Ekkor Kusz'Mátyás ur még egyszer tele száj-
jal ismételvén a „szerbusz bruder*'-t, felszólí-
totta Kuh Béni urat, hogy térjen be vele a „Há-
romszinü Kandúr" czimü vendéglőbe egy pohár
borra, mit emez egész készséggel elfogadott.

Az egy pohárból sok pohár lett, s kivált a
fő trombitásmester annyiszor hangoztatta a,.szer-
busz bruder"-t, hogy végre képtelen lőn élő szó-
val tolmácsolni érzeményeit, s a még hátralevő
„szerbusz bruder"-eket szemének apró pislogá-

Ez éjjel Kuh Béni ur álmában egy Kakasd
közepén büszkén emelkedő országos színház igaz
gatója volt, s épen arra ébredt fel, midőn ajánla-
taira egy sylphid alakú dalnoknő mosolygott s a fe-
jével igen-t bólintott. Kusz Mátyás ur pedig egy

csudálatos trombitát látott, mely egészen szőrös,
négylábú, s rövid lompos farku. E feletti ijedté-
ben felébredve, meggyőződött, hogy az tulajdon-
kép nem trombita, hanem éjjel nappal oldala
mellett levő pincs kutyája.

Mágnap Kakasd városában szájról szájra re-
pült a hír, hogy Kuh Béni ur a tyuk-utc?ában
összecsókolódott Kusz Mátyás úrral, hogy a két
jó barát a Háromszinü Kandúrnál megvetette az
alapját egy dalárdának, s hogy végre szerfelett
elázván, egymást kisasszonynak szólították.

E hírek harmadnapra ujabb alakot öltöttek,
s Csutorás uram arról értesítette a maga körét,
hogy Kuh Béni ur, Kusz Mátyás ur, a még más
urak majd felforditották a Háromszinü Kandúrt,
hol titkos gyűlést tartottak a dalárda érdekében.

Negyednapra egész Kakasd értelmisége ké-
szült a Kuh Béni ur által kihirdetett dalárda-ala-
kitó nagy gyűlésben részt venni. — A gyűlés
meg lőn tartva Kuh Béni ur ideiglenes elnöksége
alatt, a Háromszinü Kandúr tánezteremében, leg-
szebb reményekre jogosító eredménynyel. Kuh
Béni ur hatalmas szónoklattal nyitotta meg. A
kupák tartalma által dalra lelkesedett hunokon
kezdte; megemlítette a ma is félig énekelve be-
szélő székely népet, illő fogalmat adván a figye-
lemmel hallgató kakasdiaknak arról, hogy ha a
mondott nép ma is igy énekel, mikép énekelhetett
hajdan? Leszállott Árpádra, sz. Istvánra, s igy
tovább, vas következetességgel bebizonyitván,
hogy a magyar e korszakok jó és rósz napjaiban
énekelt; s ha énekelt, ugy Kakasdnak is énekelni
kell, annyival inkább, mert az országban már
hetven dalárda alakult, s Kakasd városának is
erkölcsi kötelessége, meggyujtani Kakasd felett a
műveltség fáklyáját.

Ezután sorban beszélt az egész gyülekezet,
még egyszer mindenki elmondván azt, a mit Kuh
Béni ur mondott. Különbözött azonban ezektől
Suliguli orvostudor értekezése, melyben a köz-
tiszteletű férfiú nemcsak frázisokkal, hanem szá-
mokkal is kimutatta, hogy énekelni kell; mert az
éneklés jótékonyan hat, hogy a többit elhallgas-
sam, a tüdőre. S itt Suliguli ur felolvasta: mennyi
a halottak száma évenként ott, hol énekelnek? s
mennyi, a hol nem énekelnek? Nagy lőn a lelke-
sedés e beszédre; nem akartak szűnni a felkiáltá-
sok : „éljen Suliguli!!" „éljen a dalárda!" elany-
nyira, hogy egy okos öreg ur, látva Kuh Béni ur
féltékenységtől gyötört arczát. hogy az innen
eredhető, s a kakasdi közműveltségre káros ha-
tású egyenetlenkedéaek útját állja, éltetni kezdte
Kakasd városa jeles íróját is, Kuh Béni urat, ki-
nek fogják az unokák egykor köszönhetni, hogy
Kakasdon dalárda alakult. A gyüléa zajosan visz-
íiangozta az „éljen" eket, mire Kuh Béni és Su-
liguli urak indíttatva érzék magukat, ünnepélye-
sen kezet szoritoi, a mi ujabb „éljen"-ekre adott
alkalmat.

De mindamellett, hogy a gyűlésben ily di-
cséretes egyetértés uralkodott, két vakmerő
szembe mert szállani a közvéleménynyel: az egyik
kakasdi Kakas Boldizsár urambátyám, egy derék
becsülete?, békeszerető öregúr, ki olykor hangza
tosság, olykor keményebb kifejezés végett nagy elő-
szeretettel szokta használni e szót: „a zebugatta"
vagyis: az ebugatta. A másik Sulyok Máté uram
bátyám, kit igazmondásáért senki sem szeretett.

„Barátom uraim! — igy szólott Kakas Bol
dizsár bátyánk, sajátságosán éles kiejtéssel — ez-
után hát zebugatta, Kakasdon is ugy leszünk mint
Pesten, hol egész éjjel nem hunyhattam be a sze
mem a sok zebugatta részeg énekes miatt, kik
utón útfélen, kocsmákban és kertekben vonitnak,
orditnak, bőgnek, bömbölnek, az alvókat felret-
tentik, a betegeket halálra kínozzák, s a haldok-
lókat nem hagyják csendesen meghalni. Sőt Ka-
kasdra ennél is siralmasabb sors vár; mert Pesten
legalább hajnalban nem indul meg kürtölni zebu
gatta disznópásztor 8 zebugatta tehénpásztor. .. l>

Ily küloncz felfogás, ily hangon, nem okozha-
tott egyebet vidorságnál; de egész ellenkezőleg
fogadták Sulyok Máté ellenvetését.

„Tisztelt barátim! — monda a nevezett —
minden félreértés kikerülése végett előrebocsá-
tom, hogy én a zenének s igy a dalárdának is
olyan barátja vagyok, mint akárki. Szerintem a
dalárda hasonlít az olvasóegylethez, melynek tagja
lehet mindaz, ki olvasni tud. A dalárdának szin
tén tagja lehet az, kinek annyi kótaiámerete van, a
mennyi szükséges arra, hogy egy vezér útmutatá-
sa szerint a társaság énekelni tudjon, vagyis, eltölt-
hessen egy pár nem fáradságos, sőt élvezetes órát,
mely a lelket a mindennapiasoa felülemeli. Min-
den társaskörnek — mihelyt a zen«i nevelés által

bizonyos fokra emelkedett — szellemi szüksége
a dalárda; ellenben a melynek semmi fogalma
nincs a zenéről, nem ismeri a hangjegyeket, s
mégis dalárdát alakit, az épen oly nevetséges,
mint lenne egy helységben az olvasóegylet, ho-
lott senki sem tud olvasni. A német helységekben
természetesek a dalárdák, mert midnenki gyer-
mekkora óta kisebb-nagyobb mérvben megbarát-
kozik a zenével, s annyi előismerettel bir, a meny-
nyi szükséges arra, hogy egy da'áVdának tagja
lehessen. így nem kétlem, vagy, legalább aka-
rom hinni, hogy a hazánkban alakult hetven da-
lárda is bizonyos zenei neveltség logikai kifolyása;
de mit akartok ti, oh kakasdiak! kik kivétel
nélkül egy árva kótabetüt sem ismertek!! Ezért
én a dalárda helyett mást indítványozok: tegyük
össze, barátaim ! azt a pénzt, melyet a dalárdára
kiadnánk, sőt, ha kell, ennél többet, egy alapos
zenetanitó fizetésére, ki az iskolában gyermekein-
ket tanítván, kipótolja azt, a mit apáink elmulasz-
tottak, így eljön az idő, mikor Kakasd városának
szellemi szüksége lesz a dalárda; ellenben most
puszta divatból nem dalárdát, hanem egy borfo-
gyasztó társulatot fogtok alakitni, melynek sava-
nyu illatja lesz, mint a kakasdi termésnek . . . . "

Nagy lőn az ingerültség, pisszegés, döröm-
bölés e szavakra s móg nagyobb a lelkesedés Kuh
Béni ur rövid de velős válaszára:

,,Én — monda Kuh Béni ur — én csak
azokat szólítottam fel, e gyűlésben részt venni,
kik a Kakasdon alakulandó dalárdának barát a, s
nem foghatom fel, mit kere^ köztünk Sulyok Máté
bátyám, ha a haladásnak nem barátja. S a mily
nem tapintatos e fellépés, szemben a tisztelt ka-
kaói közvéleménynyel (helyes! éljen!), szintoly
nevetséges logikátlanság: gyermeknevelést in-
dítványozni egy gyűlés előtt, mely nem gyermek-
nevelés, hanem dalárda-alakítás végett jött össze
a „Háromszinü Kandúr" táncz teremébe . . ."

Suliguli ur osztozni kivánváa az e szavakra
kitört éljenzésekben, a maga részéről is megje
gyezte, hogy ha szintén igaza lenne is Sulyok
urnák, ebből nem következik, hogy a kakasdiak
épen azért, mert semmit sem tudnak, semmit se
tanuljanak; egyébiránt az ily társulatok, ha a czél-
nak egyelőre nem felelnek is me*, teremnek más
jó gyümölcsöket; vagy azt hiszi e Sulyok ur, hogy
a lóversenyeken csak a lovakat futtatják? s a da-
lárdák népies hangversenyeiben csak énekelnek?
Feledi-e Sulyok ur, hogy a kölcsönös súrlódás,
érintkezés, közlekedés, társalgás, mily nagy esz-
mék szülői szoktak lenni?"

Oly nagy lőn itt a lelkesedés, hogy Suli-
guli ur nem tudott többet mondani, s Kakas Bol-
dizsár jobbnak vélte, Sulyok Máté bátyámmal
együtt távozni, amaz szűnni nem akaró zebugat-
tákat morogva, ez szánó mosolylyal.

Miután végre minden ember kibezélte ma-
gát, sőt Kusz Mátyás ur is töredezett magyar-
sággal értekezett a magyar zene mivoltáról: nem
voít más teendője a gyűlésnek, mint bizottmányt
választani, mely alapszabályokat dolgozzék ki, mint
szintén engedélyi folyamodványt írjon. A bizott-
mányi tagok közt elaő helyen említendők: Kuh
Béni ur, Suliguli orvostudor, Kusz Mátyás, és
Taréjos Zoltán, kiről meg kell jegyeznünk, hogy
nagyot hallott ugyan, de élt-halt a zenéért, örökké
énekre állott a szája, s felette erős és felette hamis
tenor szavával a templomban gyakran félrevezette
az egész gyülekezetet.

Következett most egy nagy lakoma; rendre
váltogatták egymást evés, ivás, daliás, elmés ötle-
tek, pohárköszöntések, Kusz Mátyás ur részéről
számtalan,.szerbusz brúder," elannyira, hogy a Há-
romszinü Kandúr vendéglősének nem kis oka volt
áldani a dalárdát, mely ily nagy mértékben előse-
gíti a fogyasztást, minek folytán nagyobb virág-
zásnak ered a kereskedés, mely lendületet ad a
gazdaságnak, mi alapja a jóllétnek, minek folytán
a Háromszinü Kandúrnak is jó dolga lesz.

Egymást érték most a bizottmányi gyűlések,
bizottmányi vacsorák, s Kusz Béni ur kakasdi
levelei a „Zengő Bokorban." De ezekről, mint
szintén a második nagy gyűlésről nem jegyezhe-
tek fel mis nevezetest az utókor számára, mint
azt, hogy kivált a nagy gyűlés m a g » t a r * a s a v a l a
Háromszinü Kandúr teljesen meg volt elégedve.

Eseménydús volt az engedély megérkezte
után tartott harmadik nagy gyűlés, melyben el-
nököt, alelnököt, titkárt, pénztárnokot, választ
mányi tagokat, karmestert, tiszteletbeli tagokat
választottak, s még sok más épületes dolog
történt. . (Fo.yt Mvetk.)
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Kokova vidéke.
(Gömörmegyében.)

Hogy Gömörmegye az országnak majd
minden tekintetben legérdekesebb megyéi
közé tartozik, azt már sokszor elmondták, s
a magyar természetvizsgálóknak, kiknek ez
idei kirándulása meghiúsult, elég alkalmuk
lesz, a jövő nyárra halasztott rimaszombati
közgyűlésen a fentebbi állításról teljesen
meggyőződni. Addig is felhasználjuk az al-
kalmat, uj meg uj adatokkal illusztrálni a
mondottakat, mintegy előre megegyengetni
a vándorló gyülekezet útját.

A nevezett megyének egy figyelemre
méltó pontja Kokova vidéke. A közmondás
szerint Gömörmegye egyik részében Rima-
szombat mellett végződik a magyar „Mi-
atyánk" — azon felül már tótul imádkoz-
nak. A megyének ezen felső részébe vezetjük
most az olvasót, midőn Rimaszombatból a
regényes Rimavölgyön fölfelé haladva, útra
kelünk. Legelőbb is a kies szabadkai pusz-
tát érjük, hol csinos erdészlakot, jól rende-
zett gazdasági épületeket, kutgémes csárdát
s a háttérben
szép sürti er-
dőséget talá-
lunk. Szabad-
kán felül a
Rima völgye ^ -.—=
mindinkább

szűkül; két
oldalról zöl-
delö hegyge-
rinczek keri-
tik be, melyek
oldalain itt-
ott csinos tót
helységek fe-
küsznek, jó
karban tar-
tott templo-
maikkal s tor-
nyaikkal. Alig
fél órai hajtás
után három

helységen
(Orlaj- Torék,
Rima - Zsalu-
zsán, Varbőcz)
megyünk ke-
resztül , mert
e tájon a fa-
luk oly közei
esnek egy-

máshoz, hogy
— mint mon-
dani szokás — kakasaik együvé járnak ka-
parni.

E vidéken könnyen megtörténik, hogy
minden ily magunkféle utast asztalosmes-
ternek néznek az itteni lakosok, mert itt
van a fagyártás egy fő mühelye, s a közel s
távol vidéki asztalosok sürün látogatják
Kuchinka urnák itteni nagy gőzfürész-mal-
mát, mely a Kokován felüli kamarai fenyü-
erdökben nagy mennyiségű deszkákat gyárt.

Nemsokára Ráhóra érünk, hol egy
dombtetőre épült, várszerü, vakolatlan kas-
tély, a Prónay-család birtoka (melynek
rajzát ez év folytán e lapok szintén közöl-
ték) vonja magára figyelmünket. Innen Ke-
czegére és — Rimabányát jobb kézre hagyva
— előbb Rimóczára, majd Kokovára érünk.

Kokova magas hegyek között szűk völgy-
tányérban fekvő helység, lakosai tótajkuak.
Itt nagy számmal találkoznak oly lakházak,
melyek fenyőgerendákból összeróva minden
ragasztók vagy tapasz nélkül állva, meg-
lepőleg magukon viselik a régiség t.ypu-
sát, s valamint a fazsindelyes háztetők, ugy
a csaknem minden udvarban látható famü-
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vek, rocskák, dézsák, léczek, deszkák stb.
bizonyítják, hogy itt nagy a fabőség, de
kitűnő a szorgalom is, és ennek következte
ben Kokován, bár széles határa sovány, s
csak nagy munkával lehet meredek kopár
szántóföldeiből kisajtolni valamit, mindaz-
által a lakosok nagy része nemcsak tisztes-
ségesen él, hanem anyagi jóllétnek is örvend,
így pótolja ki az ipar a természet mostoha-
ságát. A kokovai határ juhtenyésztésre is
igen alkalmas lévén, e nép a gazdaság ezen
ágából is szép jövedelmet huz, valamint az
ide egy órányira eső Klenőcz lakosai is, hol
az országszerte nevezetes klenóczi sajt
készül.

Kokova régibb faépületei között látható
több csinos és kényelmes uj kőépület is.
Különösen meglepők a czélirányosan rende-
zett, diszes iskolai épületek, melyek élő bi-
zonyítványai annak, hogy e nép a nevelés
ügyét szivén hordozza. Kokova nevezetes-
ségei: papirosmalmai, melyek közül egyik
a gr. Forgách birtoka. Bár emberi kezek
helyett czélszerü gépek szereztetnének s al-
kalmaztatnának itt is a papírgyártásra! így

Kokova helység egy részlete (Gömörmegyében). — Keleti Gusztáv rajra.

tott uri lak, melynek előtéré öszhangzólag
van megrakva mindennemű ritka virágok-
kal, míg a domb oldalán legfinomabb olt-
ványok állanak. A gyönyörű kert alatt a
völgy fenekén terjed el a több épületből
álló jeles üveggyár.

Készül itt mindennemű finom, köszörült,
színezett palaczk,pohár s minden, a mi üveg"
bői készíttetni szokott. Bámulatosok az ugyan-
itt lakos dr. Pantocsek által föltalált ércze-
sitett poharak, melyek nagyságukhoz képest
csaknem súlytalanok s a csalódásig hason-
lók azon érczhez — aranyhoz vagy ezüsthez
— melylyel érczesittettek, a nélkül hogy
ezen szinöket a leggyakoribb mosás követ-
keztében is elveszítenék. A régi pénzek után-
nyomata üvegben, szintén ezen doktor ur
találmánya.

A gyárban a nagy olvasztó-kemenczén
kivül legfeltűnőbb az üvegköszörülő mű-
hely, melyben magasról alázuhanó csekély
viz egy nagy kereket hajt, mely ismét
mintegy 20 köszörükövet hoz sebes moz-
gásba.

Minden kő előtt egy munkás foglalko-
zik. Különben
az üvegköszö-
rülés fülsértő
éles zaját a
szokatlan fül
sokáig ki nem
állja.

Elhagyva a
hires Zlatnót,
visszafelé ha-
ladtunkban az
erdők fái kö-
zött számos
sirhalom - ala-
kú dombocs-
kákat fedez-
hetünk fel,me-
lyek egészen
Kokováig ter-
jednek.

Azt mond-
ják, hogy ré-

gi időkben
arany-bányák
voltak e há-
nyások s bá-
nyászok ál-
tal tétettek.
Ez aranybá-
nyáktól nyeré
Zlatnó (Ara-
nyos) is nevét.

is azonban meglehetős mennyiségben készít-
tetnek itt mindennemű papírok. Gróf For-
gáchnak Kokova helység közepén levő angol
kertje és chinai ízlésben épült laka szintén
magára vonja a figyelmet.

Kokovához közel épen Nógrád szélén
esik a zlatnói — magyarul aranyosi — hi-
res üveghuta, Zahn ur jeles tulajdona, mely-
ről már régebben dicsérettel emlékeztek e
lapok. Fölérünk egy hegytetőre, mely egy-
szersmind Nógrádmegye nagyszerű határ-
dombja, hol a rengetegben gonddal nyese-
getett kígyózó utak azt mutatják, hogy re-
gényes angol kertben vagyunk, melyben a
természet és mesterség vetélkedve működ-
nek, hogy paradicsomot teremtsenek. A kert
mind terjedelme, mind az elrendezésben
mutatkozó finom ízlés által magára ragadja
bámulatunkat, alegkiesebb látpontok, társas
telepdék, árnyas sétányok, sziklákba vájt s
jéghideg vizet tartalmazó források, hal-
mok és völgyek, ízletes pavillonok egymást
fölváltva gyönyörködtetik itt a szemet.
Végre előtűnik a lombos fák közül az olasz
Ízlésben épült, karcsú oszlopzatokkal ellá-

A pesti magy.-német evang. templom.
A pesti evang. egyházi gyülekezet, mely ma

már közel 10 ezernyi leiekből áll, I I . József csá-
szár türelmi nyiltparancsának köszönheti első
keletkezését. Ennek folytán történt, hogy nem-
csak az ország minden vidékéből, hanem a távol
külföldről is, mindig nagyobb számmal teleped-
tek meg s nyertek polgári jogot Pest városában
különböző néposztályokhoz tartozó protestánsok.

Az első kis gyülekezet 1787-ben keletkezett,
még pedig a r.-kath. lakosok által is testvérileg
gyámolitva. Ekkor választották az első lelkészt,
Molnár Jánost, azonban akkor isteni tiszteletöket
még csak magánházban, a „kalaphoz" czimzett a
máig is fennálló kalap-utczai ház első emeletében
tartották.

1792-ben nyerte a gyülekezet (az 179 V2-iki
XVI. t czikk értelmében) a mai Deák-téren azon
szép nyilt telket, melyen a rendelkezésére álló pénz-
erővel csakhamar paplakot, iskolát és templomot
kezdett építtetni. A templomot 1811-ben szentel-
ték fel, s azóta közösen és felváltva itt tartották
isteni tiszteletüket a gyülekezetnek magyar, né-
met és tót hivei, külön lelkészekkel, a legújabb
időkig. 1854 ben a tót ajkú egyház különvált a
magyar-német egyháztól, s kölcsönös egyezség
következtében a kerepesi utón egy csinos uj tem-

plom és iskola építéséhez hozzáfogtak, melynek
rajzát a V. U. 1863: 40. számában szintén közlöt-
tük, s mely ez ideig már annyira haladt, hogy
csupán a belső fölszerelés végbefejezése hiányzik.

A magyar-német egyház itt rajzban is bemu-
tatott régi°temploma, mind külső, mind belső el-
rendezésénél fog alig felel meg többé a mai idők
követeléseinek s kívánatossá teszi, hogy Pestvá-
ros e^yik legszebb pontján álló ezen templom is
az idők szükségeihez képest
teljesen megujittassék. Az
egyház érzi is ezen szüksé-
get e a buzgó hivek egyik
leghőbb vágya, hogy ez óhaj-
tás is mielőbb teljesedésbe
mehessen. Azonban csak a
közelmúlt években fejezvén
be a templommal összeköt-
tetésben álló nagyszerű is-
kola épületét, mely egy időre
az egyház minden pénzbeli
erejét igénybe vette: csak
ezután fogja figyelmét a tem-
plomépités legczélszerűbb
eszközeinek felkeresésére for-
dítani s a szép eszme valósu-
lását siettetni.

Mi hogy mihamarább
megtörténtessék, egyéb oko-
kat mellőzve, már csak a
főváros szépítésének szem-
pontjából is felette kívánatos
volna.

Dömös helység
(a Duna partján).

Pestről a leggyakoribb s
legszebb kirándulások egyik
czélpontját képezi Visegrád és vidéke a Duna
mentében. Nyáron át külön gőzhajózási kirándu-
lások is rendeztetnek e vidékre, de mindinkább
szaporodik azon touristák száma is, kik e tájat
az év kedvező szakában gyalog szokták bekalan-
dozni.

A természet ezen szenvedélyesebb barátai
Budáról szoktak kiindulni, e Ó-Budán keresztül
Vörösvár felé veszik utjokat. A vörösvári ut még
kevés érdekes
pontot nyújt; _^==^3^Hí=L:L7 ~-~^-—£
leginkább fel- ^-- - '
tűnik benne a -"__
vidék legmaga- ~
sabb pontja, a
Pilisi hegy. — " _ -
Vőr'ösvár igen
csinos falu s
még a régi vas-
uttalan világból
hires jó ven-
dégfogadóval

bir. — Innen
meglehetősen

rósz orizáguton
egy óra alatt Pi-
lis-Stántó hely-
ségbe érünk,

mely a Pilisi
hegy tövében
fekszik. Lako-
sai tótok; a ga-
bonatermesztés
itt csekélyebb,
de annál szeb-
bek &t erdősé-
gek ; a szőlőmi-
velés ée gyü-
mölcstenyész-

tés igen virág-
zó. A helység
«gy róm.-kath.
templommal bir.

A Pilisi
hegy megmá-
szása igen meg-
jutalmazza a
vándor fáradságát. — Csúcsáról a kilátás, kü-
lönösen Esztergom felé, elragadó.

Innen néhány órányira a regényes fekvésű
Pilis-Maróth magyar helységet érjük, melyben
egy r. kath. s egy ref. templom, egy nagy ven-
dégfogadó és Hekenast Gusztáv ízléssel épült,
vendégszerető szép villája köti le leginkább 6gyel-
münket.

Maróth átellenében, a Duna balpartján látjuk
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Szob helységét, mely a felvidéknek egyik központi
vasúti és gőzhajó állomása s ujabb időkben igen
nagy emelkedésnek örvend.

Híresek nagyszerű kőbányái és fakereske-
dése; épületei közt kitűnők a vaspályaudvar, s az
innen származó, tevékenyLuczenbacher testvérek
nagy háza.

Maróthtól egy órányira, lefelé a Duna men-
tében találjuk Dömös csinos magyar helységét,

Pesti evang. templom (a Deák-téren)

egy szép r. kath. templommal. Ez már történel-
mileg is nevezetes pont.

Dömös egyik legkedvesebb mulatóhelye volt
I. Béla királynak, a mi valóban becsületére vált
a természet szépségeit élvezői tudott ízlésének.
Béla unokája Álmos Dömösön nagyszerű prépost
ságot alapított. Kálmán király pedig itt tartotta
fogságban Álmos és Béla herczegeket B itt fosz-
totta meg ezomök világától. — Zsigmond király

nehányromját még ma is láthatni a közel Árpás-
hegyen.

Dömöstől egy óra alatt könnyen eljuthatni
Visegrádra, melyről már több izben szólottunk e
lapokban is.

Dömös regényes fekvését élénken tünteti elő
mellékelt képünk, Keleti Gusztáv jeles tájfesté-
szünk egyik sikerült rajza.

Képek az állatvilág-
ból.
VI.

A cz inkék.
Télen át falun alig talá-

lunk oly házat, melynek ud-
varán, vagy a pajta mellett
tökből készült czinke-fogót
ne találjunk. A gyermekek
jól tudják, hogy a hideg év-
szak alatt, mikor oly sok
állatnak nyomorral kell küz-
denie, a szénczinkónek leg-
kedveltebb eledele a tök-
mag , s ezt felhasználva,
tökből készült csapdáikkal
sokat elfognak eme szép kis
madarak közül.

A szülék s tanítók ren-
desen nem zavarják emez
ártatlan mulatságukat, sőt
jó szemmel nézik, mivel ők
is kártékonynak tartják a
czinkéket.

Mily nagy tévedés ez?
Nem áll szándékomban,

jobbnak föltüntetni akarni
védenczemet, mint a minő;
elismerem, hogy ravasz kópé

s nem egy gonosz csínyt lehet neki felróni, de
hisz még az emberek közül is, ha csak azok-
kal állanánk szóba, kik oly angyaltisztasá-
guak, hogy épen semmi hibát nem lehet szemükre
vetni, ugyan kevésnek mondhatnánk ,,adjon ie-
ten"-t s még kevesebben viszonozhatnák jó lélek-
kel egy őszinte „fogadj isten"-nel.

Miért alkalmaznánk tehát az állatoknál még
szigorúbb mértéket? Az életben elnézzük, ha szom-

széd uram va-

Dömös fala (Visegrád mellett). — Keleti Gusztár rajza

j eltörölte a prépostságot s szerzeteseket telepitett
ide, kik azonban nem soká maradtak itt. Hunyadi
János ismét vissza akarván állítani a régi fényt,
újra felállitá a prépostságot, s átadá a sz. tamási

j prépostnak, minek folytán nagy súrlódás kelet-
kezett a magyar nemesség és V. Miklós pápa kö-

! zött.
Végül eljöttek a törökök, kik elpusztították

mind a helységeket, mind a prépostságot, melynek

lami hibát kö-
vet el, hisz ta-
lán nem is szán-
dékosan vagy
legalább nem

roszakaratból
tette, meg az-
tán végre is
vele kell él-
nünk, nem hur-
czolkodhatunk

miatta más ha-
tárba. Az álla-
tokkal is együtt
kell élnie a gaz-
dának s tudom,
6 maga is ép
oly kevéssé sze-
retné, ha erdő,
mező kihalna,
mint ahogy nem
nagy kedve vol-
na, hogy egy
maga lakjék a
faluban.

Nem azt aka-
rom én ezzel a
sok szóval mon-
dani, hogy hát
öleljünk keb-
lünkre minden
gazficzkótecsn-
pa állatkedve-
lésbói vékával
szórjuk a sze-
men szedett élést
a verebek elé. B

két szélsőség között keressük a középutat, s ha
csak egy kicsikét tanulni akarunk, rá is találunk.

Ismernünk kell a minket környező állatokat.
Vessük össze a hasznot és kárt, mit egyik s másik
okoz s majd rá jövünk, hogy közöttök is nagyobb
számmal találkozik olyan, a mely több hasznot
hajt, mint a mennyi kárt okoz s igy csak saját
érdekünkben cselekszünk, ha ezeket kis csiny-
jaikért nem ítéljük el s nem akarjuk azonnal nya-



598

i

» < • • .

kukat kitekerni, hanem elnézők, kíméletesek
leszünk irántok.

Ezek közé tartoznak a czinkék is, különösen
a tzénczinke, melyben többi fajrokonainak minden
jó és rósz tulajdona egyesitve van.

Ki nem ismeri e ezép madarat legalább kül-
sőleg? és ha természetét is ismernék, ha életmód-
ját kissé észlelnék, bizony eltűnnék a falusi udva-
rokról az a sok tökcsapda. Tudja azt minden
gyerek, hogy a szénczinke egy hat hüvelyk hosszú,
eleven szemű, s,zép madár, melynek feje, nya-
kán egy örv és a melle közepén levonuló széles
eávoly kékes zománczu fekete, ha.-a és mellének
alsó fele szalma-szín, háta olajzöld; a nőstény
valamivel halványabb színezetű és a mellén levő
fekete sávoly nem nyúlik oly hosszan le mint a
hímnél. Tudja azt is, hogy a napraforgó, meg a
disznótök magvát kedveli 8 hogy ha télen át az
éléskamrába bejuthat, megcsipkedi a szalonnát.

Ebből áll, a mit közönségesen tudnak felőle.
Nem elég ez arra, hogy helyes ítéletet hoz-

hatnának hasznos vagy káros volta felett, de elég
arra, hogy elitéljék, mert a gazdasszony nem tűr-
heti békén, hogy szalonájában kárt tesz. meg a
gazda sem szívelheti, hogy őszszeí a száradni kitett
tökmagból részét kiteszi.

Ismerkedjünk meg életmódjáva), hogy meg-
győződjünk a felől, miszerint jobb lesz, azt a tök-
kői készült sok „fogdmeg"- et a hizó sertéseknek
dobni.

Jellemezzük röviden az egész családot s az-
tán szóljunk különösen a szénczinkéről.

A czinkék, alakjukat, életmódjukat és táplá
lékukat tekintve, a zenérek és pintyőkék között
állanak. Testük zömök, izmaik erősek; fejük
nagy, csőrük kúpos, egyenes, rövid, tövénél apró
szőrrel szegélyezett; szárnyaik rövidek, lábaik
erős, görbe karmokkai fegyvérzettek, tollazatúk
lágy, röptük sebes, de nem kitartó. Kitűnő test-
gyakorlók s oly ügyes ugrálok, hogy e tekintet-
ben az evethez és az egerekhez hasonlíthatók.
Élénk, csintalan, merész, irigy, falánk, szenvedé-
lyes állatok, s heves vérmérsékletüket minden moz-
dulatok által elárulják. Valamennyi ügyes, vidor.
Mindnyája eszély< s, de kíváncsiságuk és me-
részségük által néha oly cselekedetekre engedik
magukat ragadtatni, melyek reájuk n'zve gyakra/i
szomorúan végződnek. Számos jó tulajdonaik mel-
lett sok roszszal is bírnak; czivakodók, hirtelen
haraguak és tolvajok. Daczára ennek, nem lehet
őket meg nem kedvelni.

A czinkók művészek és egyszersmind kontá-
rok, a mint Brehm igen helyesen mondja, mert
nem zenérek és mégis naphosszant énekelnek,
ugy a hogy tőlük kitelik. Nem tartoznak a kúszó
madarakhoz és mégis oly ügyesen kúsznak, hogy
a kajdácscsal (papagájjal) is kiállanák a versenyt.
Nem birnak fúrás-faragásra oly alkalmas csőrrel,
mint a harkályok s mégis a fák kérgét oly hévvel
kopácsolják, mint azok, hanem persze kevesebb
sikerrel. Társaságban élnek s mégis összeférhet-
lenek; egyik perczben kedélyesen játszanak egy-
mással, s a másik perczben összetépik egymást.

Táplálékukat nyáron át rovarok s ezek báb-
jai képezik; télen át rovarok tojásain kívül nö-
vénymagvakkal, különösen olajtartalmuakkal él-
nek. Tartózkodásukat illetőleg részint állandó,
részint vándor, részint bolygó madarak. Szapora-
ságuk rendkívül nagy; évenkint kétszer költenek
s egy fészekaljban 8 — 12 fiu szokott lenni.

Az elősorolt jó és rósz tulajdonok mind
egyesülnek a czinke család főképviselőjében a
szénczinkében, mely a legügyesebb, hasznos, de
egyszersmind nagyon gonosz kópé. A hideg és
mérsékelt égövet kedveli. Hazája Ázsia, Afrika
és Európa hidegebb és mérsékelt égalju része,
hol különösen lombos és vegyes erdőkben tanyáz.
Nálunk fenyveseinket kivéve, minden más erdő-
ben előjön, ezenkívül található gyümölcsösekben
és füzesekben, különösen olyanokban, hol sok az
odvas fa.

A szénczinke szellemi tehetségekben messze
túlhaladja többi fajrokona t, e mellett elbizako-
dott, arczátlan, tolvaj, kegyetlen, egy szóval leg-
alább is annyi rósz tulajdonnal bír, mint a meny-
nyi jóval, hanem csínjait oly ügyesen hajtja
végre, oly sok furfangot és játszi kedélyességet
tüntet fel, hogy e miatt hajlandók vagyunk
egy s más hibáját megbocsátani. Már első megje-
lenésével jó benyomást gyakorol; önkénytelenül
is megszeretjük emez-élénk kis szárnyast, mely-
ben azonnal rá ösmerünk a csintalan kópéra, a
mint élénkfényü barnafekete szemeibe nézünk.

A azénczinke azonban nemcsak szellemi te-
tetségben múlja főiül fajrokonait, hanem merész-

ségben és kivánc3Íságban is, a mi gyakran bajba
keveri.

A nyarat rendszerint lomberdőkben tölti
hol táplálékát rovaroV, pókok, szitakötők képe-
zik, melyeket nagy ügyességgel keres ki rejtekük-
ből. (Jszszel kisebb csoportokba gyűlve odahagyja
HZ erdőt 8 egész tavaszig a völgyekben, lapályon,
lakott helyek közelében kalandoz, szorgalmasan
pusztítja a gyümölcsfákon találtató rovartojáso-
kat, de e mellett részét kiveszi az olajtartalmú nö-
vénymagvakból is. Ha télen át valamely éléstárba
beférkőzhetik, nem sokat válogat, hanem húst,
szalonát, faggyút, zsírt össze vissza eszik.

A tél zordonsága sem képes kedélyét meg-
törni. Furfangos eszével segit magán, hogy szük-
séget ne szenvedjen; a hideget pedig könnyen ki-
állja; e ezerint nincs is oka, búra adni fejét s az
nem is jut eszébe, csak olyan vig legény marad
akkor is, mint a minő nyáron át szokott lenni;
társaival czivakodva, játszadozva és yidoran da-
lolva, kóborog egyik háztól a másikhoz, egyik
kertből a másikba; ceak épen mikor valami rend-
kívül zimankós idő veszi üldözőbe, repül a házak
ablakára s nagy hévvel koczogat, türelmetlenül
sürgetve bebocsáttatását. Hejh ! de a téllel együtt
mégis beköszönt szegény fejére a veszedelem,
egy szép sárga lök képében, melyet a falusi gyér
mekek kivájva, műértőleg csapdának készítenek
el; ezen hirhedett eszköz sok szénczinkének ke-
rült életébe vagy legalább szabadságába. A szo-
bában szabadon bocsátva, azonnal otthonn érzi
magát, pár nap múlva ismer minden rejthelyet
s gyanús szemmel kiséri a házi kandúr minden
mozdulatát, az ebekkel megbarátkozik, de abban
azoknak kevés hasznuk van, mert a pajkos kis
madár, a mint szerét teheti, minden barátság da-
czára jól megcsipkedi. . . . Más apró madarak-
kal egy kalitba zárva, azonnal uralmat kezd felet-
tök gyakorolni, az egyikkel czivakodik, a másikat
jól megtépi, eőt ha éhes, a gyöngébbek fejét be-
töri s megeszi agyvelejüket; megunja a zárt hely
szűk terét, összekutatja a kalitka minden zege-
zugát, megráz azon minden egyes drótszálat, meg-
kopogtatja a szögletoszlopokat, keresve rést, me-
lyen meneküljön. A minő nyugtalan a kalitban,
épen olyan a szabadban ia ; nem lehet egyetlen
perczig vesztegelve találni, mindig mozgásban
van; vígan ugrándoz egyik ágról a másikra, buj-
kál a sövény között, majd ismét egy hajlékony
ágra szállva hintázza magát, meg ismét fejjel alá-
fordulva csüng a faderékon, vagy valamely faüre-
get kutat ki. Még táplálékot is játszva keres, pedig
e részben nem kis feladat jutott neki, mert falánk
lévén, sok tápra van szüksége, s ép ez az, a mi
által igen hasznossá válik,mert ha őszszel néhány
olajtartalmú növénymagvat megeszik is, vissza-
szolgálja azt nyáron s t élen át a sok kártékony
rovar pusztítása által.

Mit képes e tekintetben egyetlen czinkepár
tenni, elképzelhetjük, meggondolva azt, hogy
évenként kétszer szokott költeni a mindig8 — 12Üa

n, melyeket rovartojással szokott fölnevelni.
Tegyünk egy kis számitást és pedig a lehető leg-
kisebb számokat jegyezve fel: vegyük, hogy
évenként húsz fiat növel fel, etesse ezeket csak is
tiz napon át s naponkint egy-egy fiúra ne számít-
sunk többet húsz rovarnál, a mi a lehető legke-
vesebb, és ez tiz nap alatt tesz négyezerét, még
pedig a nélkül, hogy a vén madarak táplálékát is
beszámítottuk volna. Mondjuk, hogy e rovarok-
nak csak egy harmada volt tojó s egy-egy nem
rakott le többet száz tojásnál; ez mégis százezer
rovart tesz. De vegyük azt is tekintetbe, hogy
kedvezőtlen időjárás, esőzés stb. által a madarak
hozzájárulta nélkül is elpusztult volna még a
maga idejében e rovaroknak fele: még ekkor is
ötvenezer rovartól ment meg egyetlen czinkepár,
már pedig ennyi rovar képes 8 — 10 gyümölcsfát
két évre terméketlenné tenni.

Ez azonban csak oly szolgálat, melyet meg-
tesz nekünk számos zenér is. Igen ám, csakhogy
azok, a mint felnevtlték fiaikat, azonnal itt hagy-
nak, mig a szegény czinke egész éven át vidé-
kün'sben működik, különösen télen át, mikor rop-
pant nagy mennyiségű rovartojást pusztít el. Meg
aztán hasznosságát tekintve, fölötte áll még azért
is a többi rovarevő madaraknak, különösen a ze-
néreknek, mivel nem válogatós, és nemcsak a
kevésbbé kártékony, sima hernyókat eszi meg,
mint azok, hanem össze-vissza simát és szőröst, a
melyikhez csak hozzá férhet.

De talán már be is fejezhetem czikkemet, s
talán már elhiszik olvasóim, hogy jobb lesz, ha
udvarukról elpusztítják azt a hirhedett tök csap-
dát, 8 nem törnek vesztére oly hasznos kis állat-
nak, minő a czinke. Lázár Kálmán.

Bezerédj Imre dandárnak elfogatása.
Kőszegen 1708. szept. 5.

II. Rákóczi Ferencz szabadság-harczának
folyamában Bezerédj Imre kétségkívül egyike
vala a fényesebb tüneményeknek. A hadi ösztön,
bátorság, s dicsvágy élesen van kifejezve e hős-
lelkű férfiúban, ki eszélyes viselete, vállalkozó
szelleme, eréljes buzgalma, s különösen vitéz
tettei által a szövetséges rendek hazafias ügyét
már kezdetben előmozditván, viszontagságos pá-
lyája egész folyamán át, hüségtelensége pillana-
táig, a fölkelés lobogóját a győzelem számos ko-
szorújával övezte. Hadi érdtmei 8 jeles polgári
tulajdonai miatt Bezerédj neve fényesen ragyo-
gott mindaddig, mígnem árulása a gyalázat
éjébe temette. Eletének ezen utóbbi dicstelen eza-
kából kivánjuk itt, uj és hiteles adatok nyomán a
főbb eseményeket összeállítani.

A szerencsétlen kimenetelű trencsényi ütkö-
zet csatazaja alig hangzott el, e vereség erkölcsi
hatását s válságos következményeit Rákóczi fegy-
verei már is súlyosan érezték, mert a fejedelemi
minden erélye daczára, nemcsak hogy képtelen
lőn ujabb tömeges hadi erőt zászlói alá gyűjteni,
de még seregének egy része is csüggedve szét-
oszlott, sőt főbb tiszjeinek lelkesedése is annyira
leapadt, hogy k'özülök némelyik, mint Révay Pál,
nyitrai parancsnok, Heiszter ce. tábornok első
felszólítására minden ellentállás nélkül megadta
magát; egy másik pedig, Ocskay László, a sza-
badság ügyétől elpártolván, az ellenvezérekkel
szövetkezett, és seregét a csász&ri zászlók alá ve-
zette. Hasonló szándékot tervezett elméjében Be-
zerédj Imre is, ki ez időtájt az Eszterházy Antal
vezérlete alatt álló dunántúli hadakkal, Sopron,
és Vasmegj ékben, többnyire Salamonfán és Kő-
szegen táborozott, s innét nemcsak a csázsár
pártján levő Sopront a más hazai városokat nyug-
talanított gyakori megtámadásokkal, hanem dan-
dárával a határszéleken is átcsapván, zsákmányló
csapatai a Laxenburgban tartózkodó császárt is
Bécsbe riasztották.

Ezen becsapások ineggátlása végett Heiszter
tábornok a bécsi haditanácstól nyert parancs foly-
tán, seregének zömével 1708-ik évi augusztus
10-ke körül a dunántúli megyékbe vonult, azon
kecsegtető kilátással, hogy Bezerédj, — ki Pálfy
János tábornokkal, már előbb titkos alkudozáso-
kat folytatott — a császári lobogók közeledtére,
dandárával együtt azonnal hozzá fog csatlakozni.
Heiszter számításában csakugyan nem is csalódott^
mert Bezerédj az első intésre a megszakasztott
alkudozások fonalát készséggel fölvevén, a csá-
szári tábornok fényes Ígéreteinek könnyen sike-
rült a kurucz dandárnokot, a császári ügyhez
hajlítani. Bezerédj czélba vett árulását azonban a
foganatosítás napja előtt Horváth Ltván aldandár-
nok, és nemeskéri Kis Pál főhadnagy fölfedezvén,
Bezerédjt sógorával, szántói Bothka Ádámmal,
Szegedy István ezeredessel és Ujkéry hadnagy-
gyal együtt 1708 rk évi szeptember hó 5-én Kő-
szegen elfogatta.

Ezen esemény Kőszeg városának, a fentebbi
évl jegyzőkönyvében következőleg van följe-
gyezve :

„Regvei circa 5-tam bejüvén Horváth Ist-
ván, és Kis Palkó ennyihány Lovasokkal a vá-
rosban, és leghelsőben is metenek Szeghedy Ig-
nácz (István) és Uykéry Uraimék szállására, s
azokat ex eo capite meghfogták, hogy Lobon-
czokká akartak lenni, és ugyan Uykéry Urmat,
csak egy Imeghben, s gatyában kurczolták, és
ugy a Piarczra hoszták, lévén eö kglmeknek szál-
lása Pelczcsizmazia Györgynél, kéznél lévén
azért eö kglmek, tehát ugy jüttek bé a Belső Vá-
rosban Bezerédy Imre, és Bottka Ádám Uraimék
szállására, Bezerédy Uramnak Szeidrics Já osné-
nál, Bottka Uramnak pedig mélt. Gróf Nádasdy
Tamás Ur eö Ngha Házánál szállása vala, Beze-
rédy Urat ugyan felhadták öltözni, de Bottka
Ádám Urmat csak egy Ümeghben, gattyában
hoszta el Kis Palkó szállástul, itt semmi irgal-
maságh nem vala, hanem mindekbül, akár ma-
gokéi, akár feleségeké volt, prédit hántak, any-
nyira, hogy maid Ümegh sem maradott felesége-
ken, a minthogy más asszonyok irgalmasághtul
viseltetvén adtának fehér ruhát nekik. Itt a ka-
tonaságh valóban örült a prédának, szép paripák-
nak, fegyvernek, kész pénznek, párducz böreknek,
és tollaknak. Elvégezvén azért nagyobb részint a
prédálást, (melynek alkalmatosághával, sok itt
lakozó szegény emberek, nemcsak a hol emiitett
Tiszt Uraiméknak szállások volt, Ládájokat föl-
verték, és Partékájokat elviték, hanem még azon-
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kivülis mis házokat fölvertek, ruhájokból, s mis
egvébb paré'sájokbul kifosztották), ugy vitték el
rabul Vép felé emiitett Tiszt Urai-nékat, melyek
aláBiró Uramnak két szekeret kolletett adni, Ba-
zerédy Urat mindazonáltal Paripán hatták ki-
msnni, de oda ki ugyancmk kocsira ültették. Mi
csoda nagy rémülés, és confusiok valának a Vá-
rossi Emberek között, minden körösztin Em
ber elgondolhattya , mert maid senki mégh
éltével sem volt szabad, mégh az utczán is fé-
lelmes volt járni, Eó kgylmek utánn csak ha-
mar az asszonyokat is elvitték, az minthogy
hallattott is, hogy Vasvárott Arestomban vol-
nának, Bottka Ur Annyával edgyütt, ki is ak-
kor szintén itt vala.

„Ezen casus pedig történt illyen okból, a
mint maga kis Palkó referálta, hogy eö estve ide
be lévén Bezerédy Oberster Uramnál, tehát eötet
a Lobonczsághra meghesküdtette volna, melyet
recusálni nem mert, tartván hogy meghöleti, azon
megh nem nyughatott, éjei a Bosoki Táborra ki-
szökött gyalogh, és az kin lévő Tiszteknek az
hütnek letételét jelentette, mellyen igen meghüt-
kösztenek, és semminek sem tartván (azonkívül
már nagy Suspicio vala felőle), ugy jöttek be
emiitett Tiszteknek meghfogatására Horváth Ist-
ván Ur, kis Palkó, Bakos, és Túri Uraimék. Reg-
vei azért circa 6. elvivén. Délután circa 3. jővén
be Horváth István Ur Vice Hadnagya, mintegy
száz ló val, ki is az embereket fartatta, esküdtette,
az elvitt Rabok portékájuk véghett, akkor a mi
találkozott, azt elvitte, megh nem elégedvén
avval, másnap maga is Horváth István Uram is
bejött, az is uyonnan esküdtetett, és investigálta,
hol légyen megh több Partékájok, de azon Itives-
tigatio nem körösztényi, hanem török módra vi-
tetett véghez Kis Palkó, és vele lévők által, mert
az Embereket török módra megh kötöztik, vertik,
taglották ect, a földhöz vertik, lábaival tapod-
ták, hogy mondgyák meg, hol légyen Bezerédy
Ur, és más rabul elvitt Tiszteknek kincsek, és
portékájuk. Az nap nem csak maga Horváth Ist-
ván Ur ött zászlóval vala itt a városon, hanem
még Imre László is visszatért, itt hált. Minemő
nagy költséghíre volt a szeginy várofntk, kigon-
dolhattya minden Körösztény Ember; mégh Kis
Oergely Uram is, maga népivel beakart szálloci
a városba, de a Fő Strá^sa mesterit némely dis
cretioval meghelőzvén, elmentek a város mellett,
ugyan maga Kis Gergely Ur bejött egy Italra,
azutánn ugy ment el. Ezen casu?nak alkalmatos-
ságbával nagyobb veszedelemben volt a szegény
város, mint mikor a Kruczok meghszálván a vá-
rost, s meghvették és fölpörzeölték."

Bezerédj Imre e váratlan elfogatása után fo-
golytársaival együtt Egerbe, innét pedig novem-
ber havában Sárospatakra kisértetett, hol a szö-
vetséges rendek gyűlése az árulók ügyét azonnal,
s több alkalommal tárgyalták, de mindannyiszor

a fejedelem közbenjárására, ki természettől
nyert nemei indulatától, különösen pedig Beze-
rédjhez szitó vonzalmától Ösztönöztetve a vádlot-
tak megmentését kieszközleni óhajtotta — az ité-
let végeldöntése elhalasztatott, mígnem Bercsényi
Miklós, és Eszterházy Antal, hadtestük összes
tiszti karának élénk kívánalmára, a beadott súlyos
bizonyítványokra hivatkozva, az árulók mentül
előbbi kivégeztetését szorgalmazták. Ily hathatós
okok 8 tekintélyes befolyások nyomásának végre
a fejedelem is engedvén, megegyezésével a sáros-
pataki gyűlés Bezerédj Imre dandárnokot, Botka
Ádám őrnagygyal együtt halálra ítélvén, 1708 ik
évi deczember hó 18-án a megsértett hazafiság
boszuló pallosa örökre megszüntette a hősférfiu
tevékenységét, melynek mozgató rugóját, egy
•szerencsétlen pillanatában a dicsvágy s az öntés
bűnös ösztöne vezette. Chernél Kálmán.

Néhány szó „A magyar köznép
babonái" czimü czikkre.

A „Vasárnapi Újság" ez évi 42. stb. számú-
ban Molnár István ur hosszabb czikkben magyar
népbabonákat, saját megjegyzéseivel együtt tesz
közzé, s mint állítja, hasznos dolgot akar e^zel
véghez vinni, minél fogva azokra figyelmezteti is
a nép-és ijkolatanitókat, más oldalról azonban —
közlésével — másokat mulattatni is kíván

Megvallom, nem egészen értem, s csak ugy
sejtem M. ur közzétevésének valódi indokát, mert
a nép- és iskolatanitók igen jól látják — mert
nem látni képtelen dolog volna — az Ur szőlőjé-
ben a gyomot. Módokat kellett volna ajánlani a
fcabona irtására 8 azokat kellőleg körvonalozni.

Fölösleges említenem, hogy a tudományok

veteményes kertjei a népiskolák, de az is igaz,
hogy itt csak az alap, a tudományok alapja vet
tetik tneg s ha ezt az iskolán kivül is nem ápoljuk
vagy elhanyagoljuk, az alap is idővel csaknem
nyom uélkül eltűnik. így van ez a babonára né?ve
is, feltéve azt, hogy tanítóink egészen verőkbe kí-
vánják oltani tanítványaiknak a babona gyülöle
tik, de az iskolából kiállva, a babonás szülők köz-
vetlen befolyása alatt élve, csaknem teljesen kiir-
tódik a gyermek kebléből a babonáktóli idegen
kedés s vakon hiszi s követi is néném- s anyám-
asszonyék 8 bátyám-uramék babonáit, igen termé-
szetesen, mert azután nincs többé, ki felvilágosit-
gassa a babonák helyte'en volta felől, legfeljebb is
az Isten házában hallja néha a lelkész tanításából
a babonák kárhoztatását, de az ilyen konok
ellenség ellen, mint a babona, népünk között a
lelkész tanítása sem tehet semmit.

Ds lássuk tovább. Mi az, mi leginkább hat
népünkre? Nem más, mint a példa, t. i. azok pél
dája, kik a nép vezéréül hivatvák.De vájjon azok
elég erősek-e, előforduló esetekben nemcsak nem
követni, de daezolni is a babona ellen?! Én a
19 ik század utófeléből tudok esetet, hogy egy
népvezető marhavész alkalmával a babonás nép
ál<al készített ,,uj tűzön" szintén keresztülhaj-
totta jószágait! Vagy azok családjai, kiket a nép
példának tekint, birnak-e oly tiszta fogalommal
a babonái ói, hogy azt előforduló eseteknél, ha
magok restellik is megtenni, másml ne tétessék
meg? Ezek után lehet-e kárhoztatni a népet azért,
hogy csütörtökön s szombaton nem tartja jónak
a fonást; s hogy eljegyzéskor sehogy se kíván a
mestergerenda alá állni?!

A babona irtására én leginkább czélhoz ve-
zető eszköznek látnám az olvasó-egyletek felállí-
tását. Ez azon mód, minek hasznosságáról annyira
meg vagyok győződve, miszerint bátran merem
állitni, hogy a hol olvasó-egyletek felállittatnak,
8 lelkes vezetők ügyesen tudják abban a hasznost
8 mulattatót felosztani, ott nem sokára kinevetnék
a babonáskodót.

Fő teendőjök volna az egylet vezetőinek,
népszerű olvasmányokat, lapokat szerezni az egy-
let számára, mely lapok s olvasmányok czélja a
nép hibáit népszerű elbeszélések által irtani. Az
ilyen lapok s már eddig is megjelent népszerű kis
füzetkék olvasását a nép hamar megkedvelvén ön-
tudatlan ia szívná magába a hibák gyűlöletét. *)

Kiszámithatlan haszna van az olvasó-egyle-
teknek, s mégis oly kevés hely van, hol már eddig
is megalakultak. Ennek okául egyedül azokat
állithatjuk, kiknek sem kitartásuk, sem kedvök
nincs az ügyhöz, sem kényelmökböl egy keveset
sem akarnak feláldozni, pedig hivatásuk volna a
nép mivelődéeén munkálódni. Mindezek pedig
okai az olvasó egyletek meg nem alakulásának,
kik habár semmi szorosabb összeköttetéssel nincse
nek is a néphez, de értelmes magyar emberek, s
hivatva volnának, a népet a tökéTetesbülés utján
vezetni. Szóval, nem csak a jegyzőket, tanítókat s
lelkészeket illetheti a közönyösség vádja, de mind-
azon felvilágosult magyar értelmiséget, mely ké-
pes volna a nemes ügy zászlaját lobogtatni.

Ne higye senki, hogy egy kis kitartással ne
lehetne ily egyletet alakítani minden magyar köz-
ségben, ott t. i. hol a község lakóinak csak egy
negyede tud is olvasni. De azt se állítsa senki,
hogy a köznép még mindig oly közönynyel vegye a
tudást vagy nem tudást. Tud vágyó már a mi né-
pünk, csakhogy e tud vágyát ügyesen kell fel
használni tudni.

Jó népiskola, e mellé olvasó egyletek, ezek
a tényezők a nép mivelődésérs.

Végül mág meg kell jegyeznem, hogy ne
higye senki, miként csak a magyar köznép volna
ily babonás. Nézzük meg a legműveltebb nemze-
teket, és necsak; a köznépet, de annak müveit
osztályát is. Nézzük csak, ama franczia ezredes
vagy tábornok mit visel nyakán ? Amuletet, bűvös,
varázserejü holmit. Nem — egy kissé finomított
— valóságos babona-e ez, nem ahhoz hasonló e,
midőn népünk asszonyai zacskóba varrt zöld bé-
kát akasztanak nyakukba, h gy a hideglelés el-
hagyja őket!? Csukás Elek.

Hogyan kell a vizbcfultakkal bánni.
Az angol életmentő társulat (National Life-

boat Institution) egy füzetkét tett közzé s oszta-
tott szét számos példányokban az angol tenger-
pnrti lakosság s a tengerészeti személyzet között,
melyben igen czélszerünek látszó módot ajánl a

*) Tatár Péter ,,Reg<; gunyhrti" s más sárkánykigyós
ponyva-füzetei azonban égetni valók. C«.

mesterséges lélegzés előidézésére vizbefultaknál.
A vizbeesettek száma hazánkban is, fájdalom,
elég nagy évenkint, azért röviden megismertetjük
ama közhasznú fűzet tartalmát.

Az eljárás a következő:
A tetszhalottat arczczal le kell fektetni s

melle alá egy összehajtogatott kabátot vagy más
ruhát kell tenni; asután testét óvatosan oldal vast
(sőt egy kissé tovább) kell fordítani, s a mint ez
megtörtént, gyorsan ismét előbbi helyzetébe visz-
szaforditani. E műtét minden percben 15-ször,
tehát minden 3—4 misodperczbín egyszer a leg-
nagyobb óvatossággal s hatályossággal ismétlendő,
néha-néha az oldalokat felváltva.

A mint a beteget mellére fektetjük, teste
súlya kiszorítja onnan a levegőt; a mint oldalára
fordítjuk, megszűnik a nyomás 8 a lég ismét be-
nyomul a tüdőbe. Valahányszor a test mellére
visszafordittatik, mindannyiszor erős, egyenletes
nyomás gyakorlandó a beteg hátára s váll lapocz-
kái közé, s e nyomás megszüntetendő, mielőtt a
test oldalvást fordittatik. E közben egymás egyén
gondos figyelemmel kisérje a főnek s az ez alá
helyezett karoknak mozdulatait. A hátra gyako-
rolt nyomás erősbiti a kile'ielést, a nyomás meg-
szűnte bevezeti a belehelést.

Ha azonban e forgatási műtét 2 — 3 perez
alatt sikere nem vezetne, akkor a mesterséges
légzés dr. Sylvester módszere szerint következő
módon eszközlendő A beteget hanyatt kell fek-
tetni, kissé lejtőben, ugy, hogy feje magasabban
legyen lábainál. A fej és a vállak alá kemény
vánkost vagy összehajtogatott ruhát kell tenni.
Azután a beteg nyelve kissé előrehuzandó, s leg-
czélszerűbb ruganyos szalagot kell alkalmazni az
előrehuzott nyelv és az alsó állkapocs körül, hogy
igy a nyelv azon helyzetben megmaradjon. Mi-
után a nyakról é-j a mellről minden akadályozó
ruhát eltávolítottunk, következőleg utánozzunk
a lélegzési mozgásokat. Megfogjuk a beteg kar-
jait közvetlenül a könyök felett s felhúzzuk feje
fölé s ott tartjuk felfelé kinyújtva két másodper-
czig. Ez által kiterjed a mellkas s levegő vonul a
tüdőkbe. Azután lefelé mozgatjuk a beteg karjait
8 majdnem két másodpereiig gyengéden melle-
oldalaihoz nyomjuk, mi által a lég a tüdőből ki-
8zorittatik. Ezt minden perczben 10 —15-ször is-
mételjük, mignem a betegnél észrevehető lélegzés
mutatkozik. A mint ez beáll, azonnal meg kell
szüntetni a mesterséges lélegzési mozgásokat s el
kell kezdeni a törzíet, karokat és lábszárakat
gyapjú kelmékkel, vagy lágy kefével dörzsölni,
hogy ez által a test melege és a vérkeringés foko-
zódjék.

Óhajtandó, hogy ezen egyszerű műtéteket
minél többen megjegyezzék magoknak, mert a
nép, mint tudva van, a legtöbb esetben oiy bar-
bár eljárást alkalmaz, hogy a szerencsétlen vizbe
esett egyén majd mindig ennek lesz áldozata. •

E g y v e l e g .
**(Képviselő, kar és láb nélkül.) A legritkább

emberek egyik", kik valana a brit parlament pad-
jain ültek, a Wexfordban megválasztott M. Ka-
vanagh, ki kar s láb nélkül született (ezek helyett
c-upán néhány hüvelyk hosszú csonka rész van
kezek, lábak s ujjak nélkül) 8 ki mindamellett is
mint merész lovas, kitünö lövész, mint rajzoló,
sőt mint író is ismertté tévé magát. M. Kavanagh
jelenlfg i'í éve*, nős 8 szép gyermekekből álló
számos család feje. Az irás és rajzolásnál szájába
veszi a tollat s csonka karjával vezeti, miben
bámulatra méltó ügyességet fejt ki. Lóháton ko-
sárforma nyeregben ül s meglepő könnyüséggel
igazgatja a lovat.

** (Jeruzsálem népessége.) Jeruzsálem népes-
ségo 20,400 leiekre rug, következő csoportulatok
szerint: ln.kik benne 7738 zsidó, 7599 mahuniedán
2700 gön'ig, 1270 római kaiholikus, 5b"8 örmény'
268 protestáns, 80 abyssiniai.

*• (Különös visu'i baleset.) Magdeburgból
oly vasúti szerencsétlenségről irnak, milyen ek-
korig nem fordult elő. Nov. 16. és 17 dike közti
éjjel a Berlinből érkező gyorsvonat roppant vi-
harban haladf tova. Egyszerre mennydörgésszerű
ropogás, villámszerű Czikázás, erős roppanás tör-
tént, s a vonat megállt. A vihar ugy a vonat előtt
mint utána egész «or távirdai póznákat leteritett,
ugy hogy a vonat se előre, se hárra mozdulni
nem bírt. Három hosszú óráig vártak a megfedem-
lett utasok a fölszabadulásra. Végre a vonat
ismét megindult hátrafelé s a legközelebb fekvő
állomásra visszatért. Mintegy 400 távirdai pózna,
volt leteritve az utón.
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Irodalom és művészei,
** (Arany János összes költői viüvei) nemso-

kára díszes kiadásban fognak megjelenni. E ne-
vezetes irodalmi hírt jelenti egy Ráth Mór által
kiadott előfizetési fölhívás, melynek bevezetését
maga a költő irta, s igy hangzik: „Szerződésim
lejártával végre azon helyzetbe juték, hogy eddigi
költeményeim összes kiadását magam nyújthatom
a közönségnek. Az előbbi részletes kiadványok-
ból némelyik épen nem, más csupán gyüjtelékben,
vagy alakra, nagyságra egymástól különböző ki-
állításban lévén kapható: kedves dolgot véltem
cselekedni, ha az elszórt darabok egyforma, ösz-
azes uj kiadásban megszerzését lehetővé teszem
e költemények barátira nézve. Érlelte elhatározá-
som a gondolat, hogy most még a rendezés, sajtó
alá készítés munkáját személyesen végezhetem, s
legalább egy összes kiadás szerzői javitó gond-
jaim ala t jelenik meg. Később ki tudja, tehet-
ném-e, s meddig? De a mi főkép e lépésre birt
— azt sem hallgatom el. Óhajtanám megérni az
időt, hogy elvonulva másnemű, terhes foglalkozá-
simtól, pár évet nagyobb töredékim befejezésére
szentelhessek, mert . . . . vita brevis, ars longa.
A közönség ez összes kiadás pártolásával, közelebb
juttatna óhajtott czélomhoz, miután a kiadó érdeke
bizonyos arányban az enyém is. Kelt Pesten, decz.
1-én, 1866. Arany János. — Ugy hiszsziik, e fel-
hivás közlése elegendő lesz a közönség figyelmét
és részvétét fölkelteni; a legnagyobb magyar mű
költő nem szorul ajánló dicséretekre, s itt még
csak azt emiitjük meg, hogy Arany költeményei-
nek ez első teljes kiadása a legnagyobb gonddal
van kiállítva, s kétféle alakban fog napvilágot
látni. Egyik a 6 kötetes kis 8-ad rét, kézi kiadás
mintegy 100 ivén; másik albumszerű nagy 4-ed
rétben mintegy 50 ivén, mindkettő a költő fény-
képével. Az előfizetési ár mindkét kiadásban 6
forintra van határozva. A kisebb kiadásból két
kötet már magjelent, a többi, valamint a nagy ki-
adás február végéig kikerül sajtó alul.

•• (Török János) decz. 4-kén kelt nyilatko-
zatában lapja élén kijelenti, hogy a „P. HirnÖk"
szerkesztésétől visszalép. A november 17-ki leírat
a miniszteri rendszert elfogadván, ő alárendelte
ugyan meggyőződését a magasabb érdekeknek és
sürgősb czéloknak, de az alsóházi viták máris bő
anyagot nyújtanak a szerkesztői megjegyzésekre,
ez pedig ujabban elfoglalni szándékozott objektiv
álláspontjával nem férvén össze, a szerkesztésről
végkép lemond, s addig is mig a , Pesti Hírnök"
egyházi és világi pártfogói a lap további iránya s
vezetése iránt intézkednek, annak ideiglenes szer-
kesztését munkatársai seniorjára, t. ez. Jakabfy
Gyula úrra ruházza át.

— (Szilágyi Sándor) történeti tanulmányait
egy vastag kötetben Összegyűjtve sajtó alá adta
Heckenast Gusztávnál, „Vértanuk a magyar tör
ténetből" kollectiv czim alatt. E gyűjtemény szer-
zőnek a Budapesti Szemlében, Akadémiai Értesí-
tőben és más helyen is megjelent kisebb czikkeit
foglalta magában, számos uj adattal bővítve. E
tanulmányok mindenike Bach és Schmerling ural-
kodása idejében látott világot — s most azon ne-
vezetes eset történt, hogy a rendőrség azokat le-
foglalta (decz. 2-kán.) Különös sajtóviszonyok!

Egyház és iskola.
•• (Lonovics József) előléptetését a kalocsai

érseki székre a pápa külön breve által már meg-
erősitette, s erről az érsek ő excja a bécsi külügyi
minisztérium utján tudósittatván, most már hala-
déktalanul elfoglalhatja érseki székét.

** (Tanárválasztás.) Ifj. Kun Pált a sáros-
pataki ref. főiskolába a német nyelv tanárául vá-
lasztották meg.

— (Ösztöndíj-ügy). A pe$ti takarékpénztári
választmány óhajtása folytán közhírré tétetik: hogy
az általa alapított főreáltanodai ösztöndíjra a
pályázás határideje meghosszabbittatván, a jövő
1867-ki márczius elsejére tűzetik ki. — Kelt Pes-
ten, 1866. deczember 4-én. — Ney Ferencz igaz-
gató.

Közintézetek, egyletek.
— (A magyar tud. akadémia) decz. 3-án tar-

tott bölcsészeti, történeti és törvény tud. osztály
ülésében Gregruss Ágost olvasott föl értekezést
„A társadalmi fennsb'ségröl" s Pauler Tivadar
Récsi Emilről, az 1865 ben elhunyt egyetemi jog-
tanár és akad. tagról tartott emlékbeezédet.

T A R H A Z.
** (A Kisfaludy-társaság) jövő év elején

tartandó közgyűlésére Jókai Mórt kérték föl,
hogy emlékbeszédet tartson Jósika Miklós fölött.
Gyulai Pál egy balladát, Vadnai Károly egy el-
beszélői rajzot fog felolvasni.

** (A nemzeti múzeum termei) ez idei szakra
már bezárattak, nov. 29-kén volt az utolsó nap
ezen évben, melyen a természetiek osztálya állt
nyitva a közönség látogatására. Az olvasóterem
azonban, melyet közelebb igen czélszerüen s e
mellett díszesen rendeztek be, d. e. 10—2 óráig
folyvást nyitva áll, s muzeumunk gazdag könyv-
tárát most már a nagy közönség is kényelmesen
használhatja.

**r(A pesti népbank) hétfőn tartott értekez-
letén Erkövy Adolf az önsegélyzési eszme fontos-
ságát fejtegette és előadta az alakuló pesti nép-
bank szervezetét. Az értekezlet elismerését fejezte
ki Érkövy urnák és a többi alapitóknak, és jóvá-
hagyta a választmány és a tisztviselőknek ideig-
lenes kinevezését. Az aláírási ivek terjesztésére
az összes jelenlevők vállalkoztak; az ivek 14 nap
alatt lesznek benyújtandók. Végre Catinelli Hek-
tor előadván a magyarországi önsegélyző intéze-
tek szerves kapcsolatának szükségét, fölhivja a
gyülekezetet, álljon a magyarországi népbank-
ügynek élére. A választmány utasittatott, hogy a
szervezésre nézve javaslatot terjeszszen a közgyű-
lés éltbe.

** "(A „Victoria" biztosító-társaság) f.é. nov.
17-diki rendkívüli közgyűlésén elhatároztatott,
hogy a társaság, melynek szakköre eddigelé csu-
pán a tüz elleni biztosításra szorítkozott, jöven-
dőre a jég-, szállítmány-, emberélet- és állatbiztosí-
tásra is kiterjesztendi működését, s a mennyiben
ezen szélesebb körű munkásság az alaptőke ará-
nyos növelését teszi szükségessé, az igazgató-
választmány ujabb részvényeket bocsátand ki.
Galgóczy Károly intézeti vezérigazgató felolvasta
az igazgató-választmány által előterjesztett üzlet-
kimutatási jelentést, melyből kitűnik, miszerint a
társaság bevétele 1866. évi október hó 31-kéig
360,130 ft. 20 kr., kiadása pedig 325,842 ft. 32
krt tesz, a fennmaradó haszon tehát 34,287 ft.
88 krra rug, mely a társaságnak alig egy éves
működése után első évi eredményül elég szép
számot tesz, főkép ha tekintetbe jő, mennyi ne-
hézség állt ezen intézet kifejlődésének és megszi-
lárdulásának útjában, a lefolyt háború, a fagy-,
inség, a kezdet természetes küzdelmessége s
egyéb más bajok alakjában. Az első évi osztalék
egy-egy részvény után mindezek daczára 22 fo-
rintot tesz.

** („Első magyar gépgyári részvény-társu-
lat") van alakulóban Pesten. Az alakitási enge-
délyért Wahrmann Mór és társai folyamodtak.
Azt czélozza e társulat, hogy a gépeket ne kelljen
külföldről vennünk, hanem itt benn készítsék azo-
kat a fölállítandó gépgyárak. A társulat alaptő-
kéje 600,0C0 ftban van megállapítva mely össze-
get 3000 darab 200 ftos részvény kibocsátása
által szándékoznak beszerezni. Egyelőre azonban
csak 1500 részvényt bocsátnak ki, s mihelyest
erre harmincz százalék befizetve lesz, a társaság
megalakultnak nyilvánítja magát.

** (A magyar gazdasszonyok egylete) decz.
1-sején tartott választmányi gyűlésében több sze-
rencsétlen árvaleánynak felvételeért nyujtatott
be kérvény, melyeknek elintézése után elhatároz-
ták, hogy az árvák részére a közelgő farsang
alatt tánczvigalmat rendeznek.

Mi ujság?
— (A képviselőház decz. 6-ki illésében) be-

végződött a kir. leirat fölötti vita, s ez alkalom-
mal utoljára a két indítvány tevő: Tisza Kálmán
és Deák Ferencz szólaltak föl. Deák viharos tet-
széssel fogadott beszéde után névszerinti szavazás
következett. Tisza Kálmán indítványának elfoga-
dására nézve nemmel szavazott 227, igen-nél 107
képviselő; 53 an nem voltak jelen. Ezután Deák
indítványa fölállás utján nagy többséggel elfogad-
tatott.

** (Fáklyás tisztelgés.) Régóta rebesgették,
hogy a pezsgő vérü fővárosi fiatalság egy része
az országgyűlési baloldal férfiainak tiszteletére
fáklyás-menetet akar rendezni, a mit végre csü-
törtökön este meg is tettek. Mintegy 6 — 700 fák-
yával a Fillinger-kávéháztól indult ki a menet, s

Ghyczyt, Tiszát, Patayt, a baloldalt, Madarászt,
stb. vegyest éltetve, előbb a belvárost megkerül-

ték s azután a váczi utczába a „Nádor" vendég-
lőhöz vonulva, ott egy fiatal jogász beszédet tar-
tott, mire a vendéglő ablakából Ghyczy, majd
Tisza válaszoltak. A nagyra növekedett tömeg
hangos éljenzések közt oszlott szét.

** (A budai tanácsban) csakugyan elővették
a népszínház ügyét, s a főpolgármester indítvá-
nyára bizottmányt állítottak össze, mely javaslatot
készit a népszínház megnyitása végett, hogy ab-
ban állandóan magyar előadások tartathassanak.

•* (Inségügy Szegeden). A szegedi lap ar-
ról értesül, hogy felsőbb helyen az alföldi vasúti
munkák folytatására 80,000 frtnyi összeg van en-
gedélyezve, mely természetesen inségi munka-
nyujtásul szolgál.

** (Az elhunyt herczeg prímás) gyászünne-
pélyének alkalmából egy kimutatás jelent meg,
mely szerint a boldogult, életében következő ado-
mányokat tett: templomok, egyházak, iskolák,
paplakok, zárdák építésére, javítására és alapítá-
sára adott 1,929,865 ftot, egyéb jótékony és

j közczélu adományai tesznek legalább is 230 ezer
(forintot; összes jótékony adományait tehát leg-
alább is 2 millió százezer forintra lehet tenni.

** (Dr. Frommhold Károly), az „Electro-
therapie" munka kiadója, „Az állandó galvanicus
folyam stb." czímü munka beküldéseért a wür-
tembergi király ő Felségétől kitüntetésül „a mű-
vészet és tudomány arany érmét" nyerte.

** {Benedek táborszernagy) néhány nap óta
fővárosunkban tartózkodik. Hg. Lichtenstein
magyarországi katonai parancsnok nejének teme-
tésén jelen volt Budán, közelebb pedig Pesten
pörge kalapban, szürke köpenyben s megöregedve
látták az uri-utezán átmenni.

** (A váczi-utezai korona-kávéház) decz. 1-én
ismét megnyílt, s oly fényesen és pompával van
földiszitve, hogy nemcsak Pest valamennyi kávé-
házát múlja fölül, de a legelső ilynemü külföldi
nyilvános helyekkel kiállhatja a versenyt. A tágas
terem falait sötét violaszin kárpitozás borítja,
boltozata fehér, ízletes ezüstös czirádákkal, pad-
lata parketirozott. Mindenütt fehér márványasz-
talok, földhöz erősített talpon, sok körül megy-
szin bársony karosszékek, melyek bármely uri-
terembe is beillenének. Az előrészt kizárólag csak
a kávézók és olvasók számára hagyták fenn, a
hátsó részben pedig négy billiárdasztal áll. A he-
lyiség nemcsak tágas, hanem magas is, egy helyen
a dohányfüst kiszivattyuzására szelentyüvel. Min-
denütt fény és kényelem. Az ablakok, ajtók üve-
gei minden foglalvány nélkül, szép nagy táblák-
ból állanak. Diszes a pénztári márvány-emelvény
is. Előtte, két oszlop közt, egy terracotta szobrot
állítottak föl, dísznövények KÖzt. A tükrök öles
nagyságúak, ezüstös keretben. E valóban diszes
bútorzat s az egész berendezés becsületére válik
a fővárosi iparosoknak. — A kávéház uj bérlője
Singer, (ki nemcsak kávéházat, hanem nevet is
változtatott, mert most Szamosinak hívják,) min-
den bizonynyal régi kávéháza közönségét is ál-
landóan megváltoztatta.

** (Szentkirályi Mór) a váczi-utczát egy szép
nagy épülettel akarja disziteni. A korona-kávé-
házzal átellenben levő emeletes házát három-
emeletre nagyobbittatja.

** (A párisi kiállítási bizottság) azon gya-
korlati, élelmes gondolatra jött, hogy az elysei
mezőkön Parisban a kiállítás idejére minden
nemzet számára külön étkezőket állit, hol min-
denki megkaphatja a maga nemzeti konyháját. A
pesti borkereskedők közül e czélra Jálicsot szó-
lították föl, s remélhető, hogy a magyar konyhát
jó magyar borral fogja ellátni.

** (Rendőri kutatások Pesten.) Mint a „P.
L." értesül, egy bécsi rendőrhivatalnok a hely-
beli hatóság kikerülésével és tudta nélkül, több
helybeli kereskedőnél házmotozást tartott. A ta-
nács effelől a tárnoknál jelentést tett és valószí-
nűleg az egész dolog az országgyűlés elé kerül.

** (Izsó Miklós), széptehetségü fiatal szob-
rászunk, lakását Pestről Debreczenbe tevén át,
műteremét ott a czegléd-utczán (26-dik sz. a.)
rendezte be.

** (Az „Izraelita magyar egylet") elnökségét
néhány hét előtt prágai, e napokban pedig lem-
bergi zsidók szóliták fel, hogy az egylet alapsza-
bályait megküldje, minthogy ők is ez egylet min-
tájára kivannak társulatot alakítani. Érdekes,
hogy a cseh zsidók is, kik magukat eddig a ma-
gyarországi zsidók civilisatorainak tekintették,
most ezeknek nyomán ókajtanak indulni és pél-
dájukat követni.
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** (Haladás a javitórendszerben.) Pestmegye !

fenyitőtörvényszéke előtt nov. 30-"n egy kiskorú
tömpe suhancz állott, azon váddal terhelve, hogy
édesanyját egy bárddal meg akarta gyilkolni, e
végből éjjel a ház kéményén ereszkedett le a
konyhába s ugy suhant be a szobába, ott elébb a
kenyér- s vizből jóllakván: hogy a zörgésre édes-
anyja fölébredt, a vádlott fiu, ki azelőtt hosszabb
ideig csavargásban volt, regényes látogatásának
azt adta okául, hogy ő ruhaneműiért jött haza s
tudván, hogy az ládába van elzárva, bárdot ho-
zott a zár fölfeszitésére. Ekis vad embert, miután
folyvást tagadja, hogy kihalt volna belőle az anya
iránti szeretet, községi elöljárósága egy javító-
intézetbe kérelmezte beadatni, a vádló ügyész
pedig a reá kimérendő büntetést naponkint 3 órai
tanításban részesítéssel kívánta összekapcsoltatni.
Javitó-intézet és fegyeneztanoda hiányában ez
indítványok elestek.

** (A legközelebbi farsang) a század leghosz-
szabbjai közé tartozik. Az t. i. 58 napig tartand,
s ennélfogva kétszer oly hosszú lesz, mint a leg-
rövidebb tartamú farsang. E században már csak
két évben, t. i. 1878. és 1889-ben lesz oly hosszú
a farsang, mint a most következő évben, 8 csak
1886-ban lesz még hosszabb tartamú, a midőn
nem kevesebb mint 62 napot számitand.

** (Földrengés.) Pozsony melletti Sz.-Györ-
gyön és környékén decz. 1-én reggel 8—8V'4 óra
közt földrengést vettek észre, mely két rögtön egy-
másra következő lökésben a szól tompa zugásá-
hoz hasonló zörgéssel délről észak felé irányult.

** (ldöjóslati naptárt) dolgozott ki Szeycsek
nevű időjós. Szerinte a deczember hó többnyire
borús napokból fog állni, lanyha esőzések lesznek,
jéghideg szeleket és hózivatarokat várhatunk s a
derült eget csak ritkán fogjuk látni; januárra
csillagos és fagyos éjjeleket, hideg nappalt, időn-
kint derült időt, sok havat, jeget s néhány szél-
vészt jódol. A kinek jégre van szüksége, annak
azt tanácsolja, januárban lássa el magát, mert
febr. és márcziusban nedves idő lesz s a jég ol-
vadni fog.

** (Az osztrák hadsereg) hátultöltő fegyve-
rekkeli ellátásának kérdése bécsi hirek szerint
közelebb végleges elintéztetés alá kerül. A fegy-
verek száma jelenleg 1,200,000 db., mely közül
180,000 még nem volt használatban és 400,000
még tökéletesen használható. Most a feladat ezen
580,000 db. fegyvert hátultöltővé alakitni, mely
5% ftjával 3,190,000 ftot tenne. Az átalakítás
Lindner rendszere szerint terveztetik, mi szerint
egy fegyerből perczenkint 14 lövést lehet tenni,
s az átalakítás darabonkint 5 ft. 50 krba kerül.
Ezenkívül azonban a kormány még 420,000 uj
fegyvert szándékozik készíttetni.

** (A königgratzi csatatéren) emléket fognak
állítani. Loos bécsi szobrász késziti s 18 lábnyi
magasságú obeliszk lesz, négy oldalán feliratokkal.

** (Öngyilkosság vigyázatlanságból.) Félegy-
házán, Fazekas Sándor földbirtokos csütörtökön
reggel véletlenül agyonlőtte magát. A tanyára
készült s a kocsira akarta vinni puskáját, mely
azonban — kakasa a szoba ajtóban megakadván

elsült s a golyó állán keresztül furódott fejébe.
Csak 37 éves volt s agg szülei támaszukat vesz-
tették benne.

•* (Megszökött rab.) Hunyadmegye törvény-
széke egy iparlovagot köröztet, kit következőleg
mutat be: Moldoványi György — alias Báthori
Gyula, alias Lázár József, alias Bosi György, ki
nov. 16-kára virradólag a fogdából békóvassal
együtt elszökött. A több néven nevezett, károly-
fehérvári, hátszegi, sz.-udvarhelyi születésűnek
adja ki magát, mintegy 23—26 éves, gör. e. val-
lásu, nős, 4 gyermek atyja, mesterségére nézve

egyszer azt állitá, hogy fuvaros, asztalos, bor- és
lisztkereskedő, színész, szökött katona, román
pap; beszél jól magyarul, németül és románul,
öltözete néha magyaros, néha romános paraszt
ruha.

** (Kutyaadó Budán.) Budán az adó egy uj
nemét, a kutyaadót hozzáii be. Ez adóval a köz-
ség nemcsak vagyonilag gyarapodik, hanem a
gazdátlan kutyáktól is megszabadul.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez, műit számunkbeli felhívásunk
folytán, Fiedler Ignácz hátrahagyott családja
számára beküldetett összegek:

Özv. Klauzál Gáborné assz. 5 ft. — Elischer
Boldizsár és neje 5 ft. — H. J . 1 ft. — Együtt 11 ft.

Múltkori közlés 30 ft. — összesen 41 ft.

i üzinház.
Péntek, nov. 30. „A csacska nö'k." Vígjáték

3 felv. Dumanoir után ford. Feleki M.
Szombat, decz. 1. először „Lohengrin." Re-

gény-opera 3 felv. szövegét és zenéjét irta Wag-
ner Rikhárd. Fordították: Böhm G. és Ormay F.
— Wagner Rikhárd e híres dalmüve, mely a kül-
földi nagyobb színházakban, mint az operai zene
egyik remekje évek óta méltó figyelemben része-
sül, nálunk ez este került először szinre. A művé-
szi világban mindenütt nevezetes eseménynek
tartják, ha Wagner R. valamelyik nagy müve
először kerül előadásra; annak kell tartani bizo-
nyára nemzeti színházunknál is, hol Wagner eddig
csak negyedfél év előtt, kiváló tetszéssel fogadott
zenekari hangversenyei által volt ismeretes. A
„Lohengrin," mint Wagner R. valamennyi ope-
rája, a valódi zenei drámához tartozik; benne a
szöveg a zenével együtt egy egész, kikerekitett
és öszhangzatos müvet képez. A szöveg a német
mesekorból van véve. Egy régi germán rege
szerint, azok a hősök és lovagok, kik életükben a
földön áldást szültek jelenlétükkel, nem enyész-
nek el a halállal, hanem örök élvek közt bűvös
várban laknak, folyvást ápolva a szent Graal
lobogó tüzet, mely a nemes szivek jelképe. E hal-
hatlan lovagok csak akkor jőnek ismét a földre,
ha egy szörnyű vétket kell legyözniök s az üldö-
zött ártatlanságot oltalmazniuk. Nekik hatalmuk
van az emberek fölött, de csak addig, mig talány
maradnak; ha fölfedezik kilétüket: büverejük
megszűnik s visszaszállnak a szellemek birodal-
mába. Egy ily regebeli lovag „Lohengrin," e da-
rab hőse. — Az egész dalmű színpadunkon nagy
gonddal volt betanulva s kiállítva, s a roppant
számmal egybegyült közönség több izben adta
tetszésének jeleit. Kétségkívül azonban többszöri
hallás szükséges, hogy közönségünk a sajátszerü
s a megszokott formáktól teljesen elütő zenét
eléggé megszokja s meg is szeresse.

Vasárnap, decz. 2. Először: „A törvénytelen
vér." Eredeti dráma 5 felvonás. Irta Hiador. —
Hiadornak egy fiatalkori müve, mely most némi
módosításokkal adatott elő. Tárgya, történetünk
azon korszakából van véve, midőn Mátyás király
halála után Corvin Jánost, a nagy királynak ter-
mészetes fiát mint Örököst akarjak trónra emelni.
A műben előforduló hazafias phrasisokat tapssal
fogadták, a a 3-dik felvonás után a szerző zajosan
hivatott, de nem volt jelen.

Hétfő, decz. 3. „A törvénytelen vér," má-
sodszor.

Kedd, decz. 4. „Lohengrin," Wagner Rikhárd
dalmüve, másodszor.

Szerda, decz. 5. „Tartufe." Vigjáték 3 felv.
Irta Moliére, ford. Kazinczy G.

Csütörtök, decz. 6. „Dinorah." Opera 3 felv.
Meyerbeertől.

Szerkesztői
8533 Té«. T. A rajz nagyon megérdemelné a szöve-

get; s a küldött czikk a folytatást. Mindkettőt kérjük s
addig is köszönetet mondunk.

8584. Pozsony. Sz. J . Az év végének közeledtével
szerkesztési belügyeinkben is be kell fejexuunk zárszáma-
dásainkat A közel napokban intézkedni fogunk.

8535. Halivá. A levél lapunk bezárásának perezében
érkezett. Holnap ez lesz első teendőnk s a siker felől egy
perezig sem Kétkedünk. Egyéb észrevételt nem teszünk
— csak azért sem!

8536. N. Horze. Dr.M. J Köszönettel vettük a szor-
galmasan összegyűjtött adatokat. Használat után a fény-
képet szívesen visszaszolgáltatjuk.

8537 Rozsnyó. N. A. Ugyanazon fáradsággal és
költséggel az illető szerkesztőséghez is elvitte volna a
posta a levelet. Nekünk ily expediálásra kevés időnk ma-
rad, s ama lappal, melynek egészen külön kiadó-hivatala
van, nem is vagyunk semmiféle Összeköttetésben. Olyforma
eljárás ez, mintha mi p o. szikszói káplánnak Írnánk, hogy
a rozsnyói káplántól szerezze m«g keresztlevelün&ef. Pe-
dig az egyenes ut a legrövidebb Ajánljuk ennek igénybe
vételét.

8538. 1850. A levél személyesen adatott át. Külön-
ben minden rendén van

8539. N.-Kőrös. P. I. Se levelet nem Írhatunk, se
tárgyat ki nem jelölhetünk, de szorgalmas munkásságát
figyelemmel kisérjük , s örülni fogunk minden kivívott si-
kernek.

8540. Rékns. Dr Sz. örömmel futottuk át a rég
nem látott vonásokat, s gyönyörködtünk az érdekesen irt
ujabb közlemény tartalmán. Lehető legrövidebb idő alatt.

SAKKJATÉK.
362-dik sz. £— Kohtz és Kockelkorntó^

(Kölnben).
Sötét.

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 357-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Józseftől, Olmützben.)

Világos. Sötét.
1. Hh5-f6f Bg6—f6:
2. Ba8—b8 Beö—e4:
3. Va2—a5f b6—a6:
4. Bb8—bö-frnat

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Mislcolczon: Czenthe József. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Deireczenben: Z. I. Köszönet.
Mindenesetre használni fogjuk. Talán jó lenne, egyszer
egy két lépésest megpróbálni. A feladványok egyike ki-
válóan szép. •— GeUén: Gl. Zs. Figyelmet ébresztő tehet-
ség. Az egyiket talán adhatjuk. De innen még többet
várunk.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Deczember
Vasár | G 2 Leokádia
Hétfő ! Judith, Eulália
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szomb,

Damasus pápa
iVíaxencz püsp.

i Luc^a szűz
| Spiridion
: Ireneus püsp

G 2 Caesar
Judit
Damáz
Bulcsú
Lucza
Nikáz
Kriszton

Gorftg - orosz
naptár

Novemb. (ó)
21 B28P.Jak.
28 István
29 Peramon
30 András

1 Deczember
2 Habakuk
3 Sophoniás

Izraeliták
naptára

"Tebeth"
1 Teb. Ros.
2 Oltárünn.
3 [vége
4
5
6 Efraim
I 14. Sab.

N a
hossza | kél | nyűg.

t. P-

257 12
258 13
259 14
260 15
261 16
262 17
263 18

<S. p .
7 37
7 38
7 39
7 40
7 40
7 41
7 42

6. P.
4 7
4 7
4 7
4 8
4 8

8
8

H o l d
hossza | kél | nyűg.

t. P-
281 25
293 28
305 37
317 56

6. p.

8 59
9 40
10 17
10 52

330 27 11 22
343 14111 51
356 22; este

^ ^ U mj ^ t KS Y* " ^ i ^ - » — ••• — » — — — g ^ ^ — — ^ — - ' — — — — — -

Hold változásai. 3 Első negyed szombaton, 15-én, 5 óra 58 perczkor reggel.

<S. p .
6 24
7 19
8 17
9 20

10 24
11 30
regg.

TARTALOM.
Tóth Vilmos (arczkép). (Tököli bujdosói. — A ka-

kasdi dalárda. — Kokova vidéke (képpel). — -A- pesti ma-
gyar-német evang. templom (képpel) — Dömös helység
(képpel). — Képek az állatvilágból— Bezerédj Imre dan-
dárnok elfogatása. - Néhány szó „A magyar köznép ba-
bonái" czikkre. — Hogyan kell a vízben fultakk&l bánni.
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egy-
ház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? —
Adakozás. — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani-
vaaó. — Sakkjáték. — Heti naptár

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ntsza l.sz.)

lí

í

\ 3
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HIRDETÉSEK.
Heckenaüt <*u»ztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-

utcza 4. sz.) megjelent, és minden könyvárusnál kapható

karácsoi i i t» ujt^vi ajándókul lö!<WI<> ajánlható di-
azes kiadású és kötésit

legújabb könyvek:
Arab regék. Fordította Vörösmarty Mihály. Cziiuképes kiadás. Két

kötet. (471 ; 419 lap). Diszkötésben 6 ft

Magyar koszorúsok albuma. írói élet és jellemrajzok. Irta ZVahy Kár.
(mutatványokkal é« t zemiéffvaewlmetszetí- 1 (120 i»p,8-rét) liis/kótésbe.'j 5 ft

Tompa Mihály. Ujabb költemények. Vegyes tartalommal. — Beszélyek.
Balladák, külön kiadás. 12-r. (VILI és 429 lap). Diszkötésben 3 ft. 50 kr.

Gyémánt kiadatok. Disxkötéstbeti egy-egy kötet 1 ft.
Magyar remek írók.

1. Kisfaludy Sándor. A kesergó szerelem. A költő arczképével.
2. Kisfaludy Sándor. Gyuia szerelme.
8. Kisfaludy Karoly költeményei A költő arczképével.
• . Maaiiu'/.y KerciK'Z költeményei. A költő arczképével.
-i. Ki»iuludy Sándor. A boldog szerelem
6. U'okoriai Mihály válogatott versei. A költő arczképével.
7. Katona Jo«t»el. Bánk Bán Dráma. A kö!tó arczképével.
8. Kölrm-y Ft-reiicz ver.-ei. A köU,f> arczképével.
9. 10. Zrínyi M(kl«s. Szigeti veszedelem A költő arczképével.

1. 12. tiaray Jauos. Szent László, történe'i költemény.
A 12 kötet díszes szekrényben 15 ft.

Irodalmi kincstár.
I. Népdalok. Petőfi Sándor arczképével.

II. Kotnanczok. Vörösmarty Miháiy arczképével.
I I I IV. HalludaV. 2 kötet. Arany János arczképével.

V. VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remek írókból.
VII. Kinlék-könyv. A legjelesebb magyar költők szeinenszedett mondatai.

Vi l i . Kpivrnminak.
IX. X. Szerelmi dalnokai. Válogatott gyűjtemény.

XI. XII. Eletiskola. Gyongymondatok, arany igazságok a bel- és külföldi remekírók
munkáiból

13 kötet díszes szekrényben 15 ft.
VezércsiLlaafok, va<ryÍB velős mondatok ÁB költői gondolatok honi é» kül-

földi remekírók müveiből 12-r. (891 lap). Diszkötésben 2 ft. 40 kr.
Aurora. Album-mptár 1867-re, magyar hölgyek számára. Szerkesztik

ÁlUor Imre é < Zilahy Imre. Első évfolyam. Jókainé arczképével. 8-'-. (220 lap).
Csinos borítékban 1 ít 20 kr.

Hölgyök lantja. Magyar költőnők műveiből szerkesztette Zilahy Karoly.
Kjfy atrzélm«'síeuei. l'i-r (I/VI és 320 lap). Oiszkötcsben 3 ft

Ujabb <s.agyar lantosok. Petőfitől máig (Petőfi Sándor arczképével),
(320 'ap, 8-rét). Diszkotésben 3 ft.

Aeiuzeti lant. Ujabb költőink válogatott versei, összeállította Vajda János.
Két kötet. Vörösmarty Mihály arczképével. (490 lap, 16-rét). Diszkötésben

2 ft. 80 kr.

Goethe. Az ifjú Wt-rther keservei. Ford. Bajza Jenő. 16-r. (191 kp).
Egy fényképpel, Diszkötésben 2 ft. 40 kr.

Szilágyi Sándor. Erdélyor«zág története, tekintettel mivelődésére. Czim-
képes kiadás. Két kötet. (XV és 462; VIII és 511 lap) DUzköt.ésben 6 ft

A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette és kiadta Színi
Károly. (200<lal és dallam.)8-r. (219 lap). Aranyozott vászonba kötve 1 ft. 80 kr.

Stiíter, Adalbert. Studien. (NVellen-Saiarnlung.) Sechste Auflage.
Ausgabe in zwei Bl inden. Mit dem Tiildn^se 'les Verfassers und 8 Stahlanch-
Vigíietten von P. J . N. Geiger. (I. 504, II. 622 S. gr. 8 ) Pracht-Einband mit
Goldschnift, 8 11

Stifter, Adalbert. Abdias. Mit Illustraiioneu nach Zeichnungen von J. M.
Kaiser. 4 r. (76 bp). Keményen kötve 2 ft. 50 kr.

Stifter, Adalbert Der Weihiiaehtsabeud. Mit Illustratiouen narh Zeich-
nungen von J M. Kaiser 4-r. ((!7 l»p). Kötve ^ ft. 50 kr.

Albach J.S. Ilarmouies ri'ligieuses.Priéres a l'usagedescathoHques.Nou-
veile traduction. (Avec trois gr-tvures. Zsebkiadás. Diszkötósben ka locsosal 6ft.

Albach J . S. StIliiden der Aiidacht. Erinnerungen an Gott, Tugend
und Unsterblichkeit. Mit Titelbild und Titel in Farbendruck. 8 rét. Disz-
kötésben 5 ft.

Zschokke Henrik. Áhítat órái. Kiválogatva és forditva Szász Károly ál-
tal. Kér. kötet. 8-r. (348; 441 lap). Diszkötésben 5 ft.

TarkanyiBék. Uj rózsáskert. Imádságoa és énekes könyv kathnl. kerecz-
tény hívek használatára. Színezett czimképpel és czimlappal. 8-r. (VIII és 440
1 >p) Diszkötésben kapoccsal 4 ft.

Tarkanyi Béla. Vezérrsillag az üdv elnyerésére. Imakönyv a kathol.
nőnem ba>znaUtára. Kis 8-r., 452 lap, öt finom aczélmetszetü képpel. Bőrbe kötve
arany vágással A ft.
Francza bőrbe disztujtésbtín 6 ft.
Ugyanaz, ifebkindasbau, bőrbe kötve 2 ft.
Franczia bórbi kupocscsul 3 ft.

Tarkanyi Béla- A hajadonok őrangyala, kathoükus hnakönyv. (272 lap,
kis 8-rét). Vi'linpipiros'.ii, öt képpel, bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 50 kr.
Franczia bőrbe diszkötrsben 5 ft.

Szász Károly. Buzgósnff könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők
számára Egy aczelm'-tszettftl. Második iavito't kiadás. Kis 8-r. (407 lap). Osino-
snn bekötve nranyvi(i;>íss>(! 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ajtntosság növelésére, és a pro-
testáns keresztyén felekezetek használatára. Második kiadás. (386 lap. 8-rét).
Veliuen bőrbe kötve arauyvágással 2 ft. 50 kr.
Velinen diszkötésben 6 ft.

A legnagyobb vászoiiruha-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű tehérnemüek fériiak, hölgyek és gyermekek szániára,

3OOOO
úgymint:

i> darabnál tnbb férfi-ingek ruiiilMirifi vagy hollandi v«-/,onbol darabja 2 ft
75 kr, 3 ít, 3 ít 50 kr, <4 ít, 4 ft GU kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, ti ít, 6 ft 50 kr, 7 ít, 8 ft
10 ft. 12 ft.

ÍOOOO darabnál több */.ÍIICM f'érn-iligKk 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, logujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 3 ft.

Fehér pamut niada|>olau férfi-ingek 1 f; 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr , 4 ft.
Feifl-gatyak vászonból, magyar vagy usmagyar mintára 1 it 76 kr, 2 ít, 2 ft 25 kr.

2 ft 50 kr, 3 ft. 3 ft 50 kr.
Nót in«ek rumburgi vászonból, simák 2 ít "Jö kr. 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
i\ói innék rumburtci an hollandi vászonból liinu zve 4 ít, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 tt, 9 ft, 10 ít, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ít.

t'iu-ínjcek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ít 85 kr, 2 ft 40 kr. 8 éves
2 ít, 2 ít 45 kr, 10 éves 2 ít 10 kr, 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ít 15 kr, 4 ít 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, i ft, 4 ft 50 kr.

SEines Hu iiifffk 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr , 1 ft 10kr, 8 éves lfc.
35 kr., 1 ít 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ít 7S kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é- es 1 ít. 75 kr, 2 ft 20 kr.

Mindéi,ii.'ini téli nlso mellények, nadrágok, harisnyák es egyéb téli czikkek
férfiak és boigyek sámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikni krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ffig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft. 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű ezikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgl , hol landi, i r landi, kreasz-és

bórvas/.iiaWban a legolcsóbb gyári árakon.
Vasfconzscbkendók tuczatja 8 ft, H ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft,
7 ít 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ítig.

Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ít, 6 ft 50 kr. 7 ít. 8—16 ftig.
Sztnes agyi kauavasz vége 9 ft, 10 ft, 11 ít, 12 ft, 13—16 ftig.

Valóságos vásxon-asztalnemü.
Asztalkendők 'uezatja 5 ft 30 kr, 6 ít 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali keszletek 6, 12, 18 és

•24 személyre. Lrgjobb minőségű kötó-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi keszletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztalnemüekbeni nayy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vafty kívánság; szerint, összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerin- gyorsan és legjobban elkészíttetnem.
Nagy választás agyteritok, piqne és tricot-paplanokból, kaves-kcndökböl és

minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett ezikkeknél nagy elönvul szolgál az, hogy minden megvett, az

f"rJBgy&ye' ellátott ezikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitéfi esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előlegen beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint le" hamarabb elkészíttetnek. W T ' l l l «-i "• ' 4* 61 t

1780(7-8) Koiiants Joz^eí e^ íiai.

Cs. kit*, kizárul, szab.

FOG-SZIVARKÁK
egyedüli feltalálója TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész P e s t e n , király-

utcza 7-dik sz. a.
1 kis katulya ára 50 kr., nagyobb katulyáé 1 fi. — Kapható az ausztriai

birodalom minden nevezete?b gyógyszertáraiban.
K kitűnő, » minden az e nemben eddig a fogfájdalmak enyhítésére s rögtöni

megszűntetésére i.lkotott. s a jelen század legszerencsésebb találmányaihoz bátran
sorozható készítmény, mely jelenleg egész Európában s azon túl fokozatos javitása
kóvetke'tében képes volt magának a legnagyobb elismerést kivívni 3 megérdemlett
hírre vergődni, — mindazon alkatrészekből van össeállitva, melyek közönségesen
s most már gyakorlatilag is fogfájdalmak ellen orvoeilag ajáoltatmak E fogszivarkík
különösen köcnyü s kényelmes alkalmazásuk 8 rendkívüli gyors hatha'ó-v uk által
túnnek ki, s illatra nézve is igen kellemesek és nem Vióditók. A fogfájdalmak e
szivarkák használata által a leggyorsabban távolittatnak ei, s pedig azért, mert
közvetlen a beteif iog-síervekre hatnak. E fog-szivarkáknak tehát mint enyhítő, a
fájdalmakat rögtön megszüntető há'.iszernek egy családnál sfm volna szabad
hiányozni. — Mindezek igazolására álljon itt egy eiökeló orvos következő bizo-
nyítványa: Tekintítes T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnák Pesten!

Több mint hat hó lefolyása alatt alkalmam volt százakra menő esetekben
az ön által feltalált fog szivarkákat hawnálatba venni, s azok kitűnő hathatóságáról
magamnak meggyőződést, szerezni, - különös szerencsémnek tartom észleleteim
eredményeiről — melyeket nem csak saját magamon, hanem számtalan szenvedő
embertársaimon tapasztaltam - tudomására juttatni. A fog-szivarkák az ideges
fájdalmakat tényleg azon pillantban enyhítik, még oly esetekben is, hol a fájdalom
a fog-csira gyuladásából származik s annyiban iótékony hatásúak, mert azt elvisel-
hetővé teszik s a fájdalmakat lassankint megszüntetik. Min'hogy a fogfájás a leg-
elterjedtebb bajok közé tartozik, — így annak feltalálása is az emberiségre nézve
valóban jótétemény, minélfogva e (zivarkák gyors és átalános elterjedésnek érdem-
szerüleg a legnagyobb kiterjedésben bizonyára örvendeni is fogn'k. N»crvr»btícsü-
lésem biztosítása mellett tisztelettel maradok Dr. Lari«cr Annin,

orvos és sebésr, 8 a 1"ÍCSÍ cs. ki:- bet'g-
1892 (1 — 12) kórház elsőosztályu másodorvosa.
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folyvást előfizethetni

KÉPES'ÚJSÁG
czim valódi

MAGYAR NÉPLAPRA.
Ezen Tartalom változatos, időszerüleg mulattató, közhasznú

ismereteket terjesztő, s népünk szükségleteihez alkalmazott lap ára
egy egész évre (október—szeptember 186%) csak . . '2, ft.

félévre (október — márczius 186%) csak . . . . 1 ft.
Lapunk múlt évi, azaz: AZ 1865/6. szepiemberi folyamát azon t.

előfizetők részére, kik ezt is bírni óhajtják , 2 osztrák, értékű forint bekül-
dése mellett, még megküldhetjük.

•. ' A „Képes Újság" kiadóhivatala.

V I K O V 1 C S E S S Z Á S Z Y.

VUKOVIGS ES SZÍEZY
ujooan nyitott 1 9 0 1 ( 1 ^

rnmbnrgl vászonraktára
„A VIR4GKOSÁ11IIÜZ k

3R DE3 S T 3E31ST,
a Yáczi-ntczábaii, a nemzeti szálloda épületében,

ajánlja

dúsan berendezett árutárát
és pedig

54 rőföf rumburgi vásznat 22 írttól 23, 24, 25, 26, 27, 28, ?9, 30—H0 írtig.
30 röfös V* széles fehér fonalvásznat 10 írttól 11, 12, 13, 14, 15—20 frtig.
30 „ s * „ „ „ 12 „ 13, 14, 15, 16-25 frtig.
38 „ *•* „ kreász ., 14 „ 15, 16, 17, 18 -30 frtig.
38 „ 5/* „ „ „ 16 „ 17, 18, 19, 29-85 frtig, .
ugy hollandi, irlandi és •/• széles varrás nélküli lepedővásznat.

Teritékeket 6, 12, 18 —24 személyié piqne zsinórzott és színes bar-
cheto' , ágy- és bútor-csiuvatot, fehér ás színes perkai t , törülköző- és
zsebkendőket, ágy- és asztalterítőket ugy minden e szakmához tartozó
czikkeket ezenkívül különösen jól varrott

színes ingeket . . . . 1 ft. 80 krfól 2—2 ft. 50 krig
fehtír calico-ingeket . 1 ít. 80 krtril 2, 2 ft. 50 k r . - 3 frtig.
nadrágokat 1 ft 60 krtól 1 ft. 80 kr., 2—2 ít, 50 krig.

A legolcsóbb szabott árak biztosítása mellett.

Vidéki iiiesrentlelések pontosait teljcsitletiiek.

A „V i r n g k o s á r h o z . '

SZ AKALLNOVESZTO HAGYffi A,
mint legjobb s legbiztosabb szakállnövesztö szer. Ezen ké«zitmény,
mely az „Oriiona^" növényből van összeállítva, már fenállá.sa óta a
legbiztosabb szernek bizonyu t be egy erőteljes szakállnövés elómoz-

i htására, s még ifjaknál is kitunöleg igazolta hathatóságát; a siker,
melyért jótálltís biztositr.atik, számtalan bizonyitványnyal támogatta-
tik, melyek közül s pedig a legújabb időben beérkeztekből néhányat

itt közlünk.
Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 ft. 10 kr. Postai küldéssel, 1 da-

rab csomagolásáért 20 kr. minden további darabért 5 krral több ^zámittatik.
llaktár Festen: Török JózHef gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.;

Bécuben Loysch Albert-nél, Stephan's-Platz 8-dik sz. a.

L o y s c h A l b e r t urnák Bécsben! Szombathely, oki. 17. 1866.
Örömmel adhatom tudtára önnek, hogy a megrendelt szakállnövesztö-hagyma

hathatóságáról magamnak kilencz heti használat után tökéletes meggyőződést sze-
reltem, mert már most is egy erőtelje' szakállnak örvendhetek, de miután óhajta-
nám, hogy szakáilam egy kevés«é még tökéletesb legyen, — kérem önt, küldjön
nekem e czélra a« ideosatolt 2 ft. 30 krért ismét 1 üveggel. — Beck Józse f ,
kereskedő. ~——~

Tisztelt ur! A természet játéka egy igen ritka s rendetlennövésú szakáüt mért
reám, ezr az emheri ész találmányaival jóvá akarván tenni, kísérletet tettem a sok-
szor hirdetett síikállnövesztő-haetymával, s egyszersmint el u valék készülve a csa-
lódásra • de milv nagy volt meglepetésem, midőn ezen szernek 6 heti folytonos
használat-t urán annak tökéletes hathatóságáról biztositva valék, s minthogy sza-
kállam kifejlődését most inkább mint valah* szem előtt tartom, — kérem önt, küld-
jön nt?k<-m ujolag 1 üveg szakállnovesztö-szert, postai 2 ft. 10 kr. utánvét mellett.

1872 (2- 6) Zágráb, okt. 12. 1866. R i t t e r G o t t l i e b , tiszti-segéd.

Ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-
utcza 4. sz.) megjelent, éá minden könyvárusnál kapható

karácson! és újévi ajándékok
gyermekek és ifjak 8zarnára.

Vachoít Sándorné. Ünnepi ajándék. Mulattató elbeszélések, versek,mesék
s adomák. 6 — 10 éves gyermekek számára. Szinezett képekkel. Kis 4-r. kötve,
képes borítékkal 2 ft.

Lukács Báe<i. Kis postás. A kis magyarokhoz küldve. 8ok fametszettel.
12-r. (192 lap). Képes boritókba kötve 1 ft.

Magyar gyermekbarát. Elbeszélések, mesék, regék, éi>!t- és tHriéneti
rajzok, Természeti képek, erkölcsi mondatok, gyermek]átékOK, szavalmányok,
köszöntó versek, imák stb gyűjteménye 7 14 éves gyermekek számára. Első kö-
tet Számos famet-zvénynyel. 4-r. (384 lap). Képes borítékba kötve 2 ft. 50 kr.

Sarváry Eöry Andor. Az állatország képekben. A mulatni szerető ifjúság
használatára 122 fametszvénynyel. (247 lap), nagy 8-rét). Képes borítékba
kötve ^ 2 ft.

Sárváry Eöry Andor. A madárvilág vagyis mulatva oktató olvasmányok
a madarakról fiatalok számára 80 ábrával (171 lap, nagy 8-rét). Képes bori-
tékba kötve ^ \ ft. 50 kr.

Bodrogi Lajos. A regélő tulipán. Dalok és mesék, fok szép képpel. Ma-
gyar gyermekek számára. Második kiadás. (126 lap, 8-rét). Csinos borirékba
tűzve 8() kr.

Lakács Pál. Erdélyi kis utazó 9 — 12 éves gyermekek számára. Sok kép-
pel Kis 8-r (96 lap). Képes borítékba, kötve 50 kr.

Kis nemzeti múzeum. 16-r. Egy-egy kötet 50 kr.
1. Magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák, s egyéb sza-

valásra alkui;na< költemények gyűjteménye, (VIII és 376 lap) fűzve 50 kr.

2. á. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötet. I. kötet. Versek és
f»lbe«zéléseíc. II . kö'et Színművek. (818; 382 kp) fűzve 1 ft.

4. Uegegyöagyök. Jósika Miklós legszebb beszélyei, a magyar nép és ifjú-
ság s/ámáni. (.VIII és 342 lap) fűzve 50 kr.

5. Robinson Cru^oe élete és kalandjai. Angol után átdolgozva. 114 kép-
pel. (348 lap) fűzve 50 kr.

HoiFniaiui Ferenez. A kis regélő. 50 uj kis mese jó kis fiuk és jó leányok
számára. Közli Mesélő bácsi. Szinezett képekkel. 12-rét (115 lap). Képes bori-
tékba kötve 80 kr.

A véküldi lelkész. Elbeszélés angolból. 64 képpel. 16-r. (224 lap). DÍBZ-
kötésben 1 ft.

Fáy András. A Halmay-csaiád. Erkölcsi olvasmány növendékek és nem-
növendékek száaiára. Szineze't nö^éuyrajzokkai. (573 lap. 8-rét), szines bori-
tékba kótvfl 2 ít 40 kr.

V e z é r c s i l l a g o k , vagyis velős m o n d a t o k és költői gondolatok honi és kül-
földi remekírók műveiből 12-»- (391 lap). Diszköfésben 2 ft. 40 kr.

Jósika Júlia. Pályavezető. Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok szá-
mára (432 lap, 8-rét). Diszkötésben 2 ft". 80 kr.

Ilofl'mann Ferenc*. 50 kis mese. Jó kis fiuk éa jó le:;nyoK számára. Közli
Mesélő Bácsi. Szinezett képekkel. 1 á-r. (90lap). Képes borítékba kötve 80 kr.

100 mese képekkel. Francaia után. Második teljes kiadás. 8-r. (173 lap).
Biszkötésben 2 ft. 40 kr.
Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft értékig tett készpénzbeli,
vagy utánvéteü megrendelés bérmentve küldetik meg.

Első tökéletes magyar vegytan és növénytan !1
Nélkülözhetlen kézikönyv minden orvos, gyógyszerész és íuezei-

gazda számára.

Épen most jelent meg és !§tolp Károly pesti vácziutezai
(7. sz. alatti) könyvkereskedésében kapható:

A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai.
Három nagy kötetben irták

FELLETÁlt EMIL és KÁTAI GÁBOR t«do«,k.
Ára 8 ft. o. é

Az 1-sö kötet a gyógyszerészeiét a vény készítéssel (Receptúr), a terméHZet-
*ant és az al lat íant, a ü-ik kötet a növénytant és a növényországi pyögyszer-
ismét (Pharmacognosis), a 3-ik kötet a vegytant tárgyalja a tudomány jelen
álláspontján.

Nagv előnye e műnek, hogy a gyógyszerül használt anyagokat kitümi szaba-
tossággal ismerteti, s hogy ennélfogva az orvoswyógyszeré'izeti gyakorlatban nél
külözhetlen, míg természettaní, állattani, növénytani és vetívtani részei a nevezett
tudományok minden barátainak, különösen pedig a müveit gazdákfi/.önsCKix'k
hasznos olv ismányul szolgálandnak. 1881 (2—3)

LECHNER JÓZSEF
legnagyobb választékú

ORARAKTARA.
váczi-utcza 5. sz. „Nádor vendéglő" mellett

PESTEN. 1898(1-8)
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R Á T I I M Ó R könyvkereskedésében Pesten, váczi-utcza ,,a
vastuskóhoz":

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

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

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

A b o n y i , R e g é k a k a n d a l l ó m e l l e t t . 2 k ö t e t
— R e g é k a p á s x t o r t ü z m e l l e i t . 2 k ö t e t
— J£gyu tem pa l lo sa . 3 k ö t e t . . . . .

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

— P u s z t á k fia . . . . . . . .
— N e s z e seiuuai, f o g d m e g j ó l . . . . .
— l . u e z i k o n y h a . . . . . . . .
— 1 0 1 C l i o l t - r a - c s e p p . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

— S i r á l y , b k ö t e t . . . . . . .
* — B u j d o s ó k . 2 k ö t e t . . . . . . .

— Az á b r á n d o z ó k . T ö r t é n e t i r e g é n y . 2 k ö t e t
T i g r i s v a d á s z a t I n d i á b a n . K é p e k k e l . . . .
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10
40
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10
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15
10
16

ELO
czimu

mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk,
úgymint:

tHC P ' ^ T C ; z " a s t ^ kezdve (közember végéig (tíz hónap) 5 ft.
S '**• {Július 1 -jétöl kezdvedeczembervégéig (hat hónap) 3 ft.

s e folyamokat megrendelő t, ez. előfizetők múlt őszi mümellékle-
tünket szintén megkapják.

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

(Műmelléklettel együtt.)

A „Regélő" kiadóhivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.

6 ft.
3ft.

20

5
1

1
1
3
2
2
1

20
70

60

Az összes bolti ár :
A leszállított ár csak 20 forint.

68 65

SÁRKÁNY J. S.
(ÜS/IIIÍI és norimbergi áruk tóra

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

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

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

legújabb ékszerek, báli legyezők L ft. 50 krtól 50 forintig.
Fényképalbumok 50 krtól 30 ftig, 25, 50, 100 és 200 képre.

Megrendelések a vidékre pontosan eszközöltetnek.
Karácsonyi és újévi ajándokui

MOLNÁR JÁNOS
dísz- és norimbergi áru-

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

Kristóf" átellenében,
aiAnlja

dús választékú legújabb dísz- és
áruit legjutányosb
árakon. 1899 (1 - 3)

norimbergi

Titkos 1886 (2-12)

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

Med. dr. HHfer Vilmos
Prst, király-uteza 27. sz. Medetr-
házban, 1-ső emelt-t, délelőtt 7- 9 ig,

délután 1—4 óráig.
JĴ T" Díjazott levelekre azonnal

valawzoltatik, H kivanatra a gyogy-
ttzerek itt megkűldetnek.

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

*ron. 1867 (2—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

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

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

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

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

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

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

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

a t. ez. vidéki közönségnek rendkívüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlíthat!an s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakori b«v

Levélbeli me^Keresésre, a pénzösszeg beküldést-, vasúti- vagy post
mellett a megrendel? tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellűit. 3 legújabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:
ÍRlHUhlinn V/KZÍHI fPrfi-ínirPlí • ( a n y a k b ö s é g megkivántatik) V/i,lllllUIUIIIgl Vdd/iUli l ü l I r l l l g ü J t • 2, 3, 4, 5 ftig a legfinomabbak.

íílhlirrt'i V/lí'/ftH l iní. intr^ií * s i m á k 1V«—2 ft., hímzettek, ráncz-l
ÜIIMIIÜI \«t>/jll!l NUl-Ii lüíK. mellel 3 ft., 2 ft. 50 kr., finomabbak sj

himzettek 8 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hirazéssel s valódi Ofipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

koreettek finom perkálból l1/,, 2, 2%, 3, 3'/« ftig; batiz-perkáibóJTgazdag I
hímzéssel 4 —ö ftig.

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

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

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

ásárlására.I
postai utánvét

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

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

8 ftig (fehér és színesek).

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

12 db. tOralkttzft- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
[30 róf kézi fonal vászon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 fi. 50 kr., 11, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40-42 róf kitűnő vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50 —54 rőf legjobbféle rnmbnrgi vagy hollandi

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

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

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

A levelek ekép ) An dieLeinen- und Waschefabrik W i e n , Karntner-
czimzendök: \ strasse Nr. 27, im Eck«ewölbe der Ilinunelpfort-

17B9 (6-12) gasse, „zuin VAV/AUAi/AHi KARL."

A nemi élet
titkai s veszélyei.

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

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

szeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

Ara: l ujforint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
aOkrral több; utóvétellel 4»kr. több.

Megrendrlhetó szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P-
Pesten, .Tózsef-utcza 66-ik számú

1882(2-3) saját házában.

Igen czélszerű

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

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sí.

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

Tizenharmadik évfolyam.50-ik szain.

Pest, deczember 16-án 1866.

flV Elöfleetési föltételek 1860-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. — Csupán 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 has&bzott petit sor ára, vagy annak helye egysíeri igtatásnál 10 krba
haromsaori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg éa Altonában: Haasenstein és Vogler. — M. Frnnkfurtban
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

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

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

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

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

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

dűlt s pályát választhatott magának, testvér-
bátyját, Lajost akarta követni, ki már ekkor
katona volt, de édesanyja kivánatára lemon-
dott e szándékáról. Tevékeny szelleme azon-
ban szintoly gyakorlati pályára, a mérnökire
ösztönözte öt s annak előtanulmányaira a
selmeczi, akkor nagy virágzásban levő
bányász-akadémiára ment, honnan két év
múlva, már az országos főépitészeti hivatal-
nál nyervén alkalmazást, Budára költözött.
Szeretetre méltó egyénisége, műveltsége s
szorgalma számos ismeretséget és pártoló-
kat szerzett neki s fokról fokra emelkedvén,

hadügyminisztériumnak, Ásbóth előbb Nagy-
Becskerekre tette át lakását s hivatalát, de
a békés megmaradhatás az egyre nagyobb
lángot vető hadi mozgalmak miatt ott is
lehetlenné válván, hivatalát egészen felosz-
latta s rokonérzelmü társaival együtt a
magyar minisztérium rendelkezése alá ad-
ván magát, előbb a bánsági harczokban vett
részt; majd őrnagygyá neveztetvén ki a had-
mérnöki karhoz, a forradalmi hadjárat vé-
géig szolgálatban maradt s nagy tevékeny-
séget fejtett ki. Az áprilisi hadjáratban
Klapka oldalánál működött; s midőn a had-

ügyminiszterség ideiglenesen
erre ruháztatott át, őt Debre-
czenbe követte, hol a kormányzó
által ezredesi ranggal a had-
ügyek előadójává s a kormányzó
hadsegédévé neveztetett ki.

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

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

adta magát. Föltalálta az aczélöntés titkát
s azzal üzletet kezdett. Jól is ment az egy
ideig, de társa egy szép reggel megszökött
a pénztárral s öt üres kézzel hagyta. Atalá-
ban nem volt hajlama az üzleti élethez^
mely, kivált Amerikában, sok fogással jáj |
A tudomány, s még inkább a tevékenP
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már 1844-ben igazgató mérnök volt a Bán-
ságban.

Sorsát azonban senki el nem kerülheti.
1848-ban a hadi mozgalmak kiütvén, ő sem
maradhatott meg békés működési terén. A
temesvári vár parancsnokság s haditanács
felmondván az engedelmességet a magyar


