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LECHMER JOZSEF
legnagyobb váitisztékn

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

PESTEN. 1898(3-3)

A legujabb, legszebb és legolcsóbb

karácsonyi és ujévi ajándék
találhatók az uionan nyitott

GUGGENBERGER GYULA
PESTM,

Dorottya-utcza 5-ik szám. 1904 (3-3)

Legjutáiiyusb megszerzése a sorsjegyeknek
d részletfizetésre

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

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

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

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

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

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

1860-ki jegyre havonkint 5 ft.

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

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

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

csak 13 ft. 50 kr.

Megvétele és eladása i895(2-2)
mindennemü állam-, ipar- és sorsjátéki értékpapíroknak, arany

és ezüstpénzeknek.

KÁROLT JÓZSEF
válíóüxlete Pesten, harminczat!-utcza 3. szám.

Gzipészáruk-raktári jelentés.

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

SGHNEBBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

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

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

BUDÁN: Scbwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

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

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

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

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

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

Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel ezennel tisztelet-
tel tudatni, hogy én azt itthelyt évek hosszu során fenálló és
Schilling Frigyes ur által Bécsben, itt Pesten, kigyó-utcza 3-dik
szám alapitott férfi-, nöi- és gyermek-ezipészaruk-raktarat, mely utóbbi időben
üzlettóke hiányában elhanvagoltatott, — átvettem.

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

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

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

gyógy sz-
Nagy-Becskereken: Nedel-

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

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

Nagy-Kanizsán : Welisch
és Lovack gyógysz.

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

Ipolyságon: MiknW.iT: »chek R. gyógysz.
Jánoshezán : Kuna gysz. | Orosházán : Vangyel M.
Jolsván : Maleter gysz. Pancsován : Graff gysz.
Kaposvárit: Schröd'er J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysa. • Posegán: Balogh gyógysz.
Károlyvartt: Benich J j Pntnokon : Szepessy gysz.
Kis-Martonban: Kodolányi,Pozsonyban: Schneeberger

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

Krt. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

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

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

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

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sav R.

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

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

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

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

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

az idegek erösitésére s a fest edzésére ára
70 kr.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. 1791 (6-6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbf'^le

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

ára 23 kr.

Dr. Belir ideg-extractusa,

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

ára 1 ft.
Stíriai Stnb-havasi-növény-

nedv
mell- 8 tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

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

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

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

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

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

Biztos és gyors kiirtása
a

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

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

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

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

Franke A. Vnrnsdon: Halter T). F., — VerAczen: Bész .T. K. uraknál

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

52-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, deczember 30-án 1866.

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

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

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

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

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

Közmegállapodás szerint
a mult évben az ujabb kert-

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

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

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

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

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

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

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

i
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nek eredményeit bemutathassa, alig hogy
elvégzé Pesten nagy elismerésben és másod
jutalomdijban is részesült Széchenyi-szobor-
mintáját (mely tagadhatlanul legjobb volt a
kiállitott minták között, de melynek sorsa
felett eddig érthetetlen balcsillagzatok ural-
kodnak) , tüstént vidéki magányába vo-
nult, hogy Csokonai szobrához a szükséges
tanulmányokat zavartalanul megtehesse.
Végre ez évi október elején a két lábnyi
magas kész gipszmintával megjelent Debre-
czenben s a minta — melynek fény képi rajzát
mellékelt képünk adja — a kaszinó teremé-
ben közszemlére és bírálatra kiállíttatott.
Tömegesen látogatták a debreczeniek ; ava-
tott és avatatlan megtette észrevételeit, mi
azonban csak azon átalános érdekeltséget ta-
nusitotta, melylyel a debreczeniek kedvencz
költöjök s bizonyosan a magyar szobrász
müve iránt is tanusitottak. Lehetett itt száz-
féle, jó és rosz megjegyzést hallani. „Hosszu
a láb a testhez! — Erős a lábikra a czomb-
hoz képest! — A homlok nem domború, la-
pos a koponya! — A csizma nem magyar
szabásu; a nadrág és mente nagyon sok
ránczot vet! — Meglátszik, hogy Csokonai
maga varrta zsinórját nadrágjára, mert a
jobb czombján le is feslett! — Nagyon mész
sze áll a jobb kéz a lanthoz, nem adja ki a
„stellung", hogy pengetni akarja ! — Nem
hordott ily rojtos nyakravalót Csokonai,
haja nem volt ily fürtös! — Hát a csikó
bőrös kulacs hol maradt?" — stb. stb. Még
százféle variatióban nyilatkozott a biráló
közvélemény, melynek némely részét bizo-
nyosan hasznára is fordítja a müvész, ha
majd a nagy minta elkészitésére kerül a
dolog.

Az emlékkerti választmánynak, miután
az avatottabb közönség nézetét is meghall-
gatá, teljes tetszését nyerte meg a szobor s
csupán nehány kisebb észrevétel tétetett a
minta nagyban kivitele esetére. S ha a minta
rajzát vizsgáljuk, itéletében mi is osztozunk.
Izsó a szoborban azon pillanatot állandósitá,
midőn a költőnek egy lelkesitő gondolat vil-
lan meg agyában s borágra akasztott lantját
baljába véve, jobb kezével azt pengetni ké-
szül. A költői lelkesültség s eszmevillanás a
kis mintán kevésbbé tünik ki, s azért Izsó
igen okosan cselekedett, midőn a kis mintán
kivül Csokonai életnagyságu mellszobrát is
készité; mely ugyanakkor szintén ki volt
állítva, s melynek fényképét saintén láttuk.
E fő valóban gyönyörü s ezt fogja majd a
nagy mintán felhasználni.

Akadtak még öreg urak Debreczenben,
kik Csokonait személyesen ismerték, s ezek
azt állitották a nagyban vésett főről, hogy
a hasonlatosság igen jó, csakhogy Csokonai
nem ugy hordta haját, mint e szobor, hanem
olykor olykor görbe fésűjével hátra fésülte
haját. Azonban Csokonainak minden eddig
ismeretes arczképe, még a Márton József-
féle kiadás rézmetszése is (mely leghűbb
arezképnek mondatik) Csokonait homlokára
esö hajzattal ábrázolja: e részlet megváltoz-
tatása tehát nem látszott szükségesnek. Izsó
annyiban idealizálta kissé a homlokra le-
lógó hajat, hogy nem simán fésülte azt le,
hanem a plasztika kivánalmai szerint kissé
elváló fürtökbe szedte, a mi az arcznak
költőibb kifejezést ad.

A kis mintát e szerint elfogadván a deb-
reczeni emlékkerti társulat, most a nagy
minta elkészítését is Izsó Miklósra bizta, a
ki nehány hét óta Debreczenben már erősen
is hozzá látott annak javított s némi részben
módosított kiviteléhez — Azután követke-
zik majd a szobor bronzba öntése, a mi va-
lószinüleg valamely müncheni öntödében
fog véghezmenni, szintén Izsó személyes
felügyelete mellett, hol ő különben is hosz-

szabb ideig foglalkozott nehány évvel ez-
előtt.

Csokonai szobra, ha elkészül, a terv
szerint, 12 — 14 lábnyi talapzaton 8 láb ma-
gas lesz. Szivünkből óhajtjuk, hogy az mind
Debreczen városának diszére, mind a ma-
gyar müvésznek becsületére szolgáljon.

Még csak annyit tartozunk megemliteni,
hogy a szobor létesítése körül legtöbb ér-
deme van az emlékkerti társulat elnökének,
az áldozatkész Csanak Józsefnek, és Debre-
czen egyik legbuzgóbb s legértelmesebb
polgárának, Komlóssy Imrének, kiknek ön-
zetlen, lelkes törekvéseivel Debreczen váro-
sának minden közügyeinél találkozunk.

Leng a zászló . . .
Leng a zászló ujra ott fenn,
Honfikar emelve tartja;
Nem halt ki még Árpád népe,
El az ősök büszke sarja!

Tárogató mélyen hallgat,
Csatamén nem nyerit, tombol, —
Bár a zászló leng, — de harczra
A dalia most nem gondol.

Körötte ujra éledez .
Alvó hősök felett a hant,
Könyet ejt rá, — és elmereng:
Mit álmodhatnak ott alant?

A magasban nem kóvályog
Turulmadár vijjogással;
Fehér galamb repül elő,
Szájában egy olajággal.

Repülj, repülj fehér galamb,
Szállj le az ország szivébe,
Ott tedd le az olajágat
Os Budavár tetejébe.

Repülj onnan fehér galamb
Kunyhóra és palotára,
Üdvözöljön mindenütt a
Felhőtlen ég mosolygása.

Terhes Barna.

Egy áldomás.
Hires kürtje hős Lehelnek!
Jöszte hozzám, jöszte, sorban;
Megcsókollak, megölellek
örömemben, bánatomban;
És azután harczra zendülj . . .
Hopp! Előbb még szent kelyhedbül

Ezt az egri bikavért
Uritsük ki a honért.

Hejh, ha gazdád most fölkelne,
És a sírból itt toppannál
Megcsodálná órjáa lelke
Hogy a magyar igy vigad ma:
Léhán, lustán, renyhén, restül . . .
Hopp! Előbb még szent kelyhedbül

Ezt az egri bikavért
Ürítsük ki a honért.

Lenne holtnál haloványabb,
S mint oroszlán, olyan mérges:
Hogy nincs, a ki hős Konrádnak
Oda vágjon a fejéhez —
Poharastul és nedvestül . . .
Hopp! Hanem hat szent kelykedbül

Ezt az egri bikavért
Üritsük ki a honért.

Hajdan szóltál véres harczra;
Most? . . . a vértől borzadunk már,
S vér helyett köny hull az arczra
Békevemhes századunknál,
Mely talán majd egeret szül . . .
Hopp! Hanem hát szent kelyhedbül

Ezt az egri bikavért
Üritsük ki a, honért.

Jászkunoknak drága kincse,
Hires kürtje hős Lehelnek!
Most beléd, hogy szerte hintsed,
Csak egy titkos szót lehellek;
Hegyen, völgyön sird keresztül . . .
Hopp! Előbb még szent kelyhedbül

Ezt az egri bikavért
Kiürítem a honért.

Pájer Antal.

Az aqnarium.
(Vége.)

Kezdjünk, most hozzá az állatok elsoro-
lásához, melyeket az aquarium lakóivá te-
hetünk és a melyek azt tulajdonképen meg-
elevenítik. Ezek közt a Chinából származó
aranyhal (cyprinus auratus) a legelső helyet
foglalja el, bár azért szerényebb külsejü,
honi kis halainkat sem szabad elhanyagol-
nunk, annál kevésbbé, mert a mi potykánk
(cyprinus carpio) az aranyhallal közel ro-
konságban van, mivel mindketten egy nem-
hez tartoznak. Azért a mi halaink közül
egynehány apró példányt vagy magunk fo-
gunk, vagy a halászoktól veszszük meg,
ugyis nem szeretik ők, ha más valaki avat-
kozik mesterségükbe. Legnehezebb ezen kis
halakat elevenen haza hozni, mert a viz,
melyben átszállítjuk, csakhamar megmeleg-
szik s megromlik, ugy hogy szerencsének
tarthatjuk, ha a fele életben marad. Azért a
halászatot hüvös és borult napokon kell tar-
tanunk.

Az állatország fokozatában a halakhoz
legközelebb esnek a hüllők (amphibium),
melyek szervezetüknél fogva egy lépcsővel
amazok fölött állanak. Jaj, de annál cseké-
lyebb becsben részesülnek a nagy közönség
elött, mivel külsejük, mint mondják, undo-
rító és természetük félelmes. Az igazi ter-
mészetbúvárnak semmi sem undorító, és ha
az volna is, az ismeret érdekessége fölül-
mulja azt, 8 lassanként hozzá szokunk a
csúnyához is, sőt idővel, érdekesnek talál-
ván, meg is szeretjük. Mindamellett nem
akarom itt hamarjában a szives olvasót, fő-
kép a gyönge idegzetü nőket a hüllők ré-
szére meghódítani, és azért előre megmon-
dom, hogy az aquariumba csak egy-két tavi
gótét (triton eristatus et lineatus) kivánok
fölvétetni, melynek eleven mozdulatai, su-
gár teste és kitünő színezete csakhamar le
fogja győzni azon ellenszenvet, melylyel el-
lene méltatlanul viseltetünk, sőt meglehet,
hogy nemsokára kedvenezünkké válik. Hogy
pedig a tói gőte ^egyáltalában nem mérges,
azt különösen kiemelem, mit csak azért is-
métlek e helyen, hogy a nőket mindenesetre
megnyugtassam, különösen mivel öket is
az aquarium megkedvelésére szeretném meg-
nyerni. Tudvalevő dolog, hogy a nőkebel,
szendesége által, a természet csodás müvei-
nek, különösen a kisebb állatvilág csendes
buvárlatára igen alkalmas; a nők, fogékony
eszük és türelmes kedélyüknél fogva szeret-
nek és tudnak ily apróságokkal sikeresen
bíbelődni. Csak Huber természettudós ne-
jére kell emlékeznünk, ki, miután férje meg-
vakult, annak a méhek életmódjáról tett
észleléseit, maga folytatá, és igy képessé
tévé öt arra, hogy nevezetes munkáját a mé-
hekről bevégezze. Nemkülönben említésre
méltó Merian asszony, ki női félelmességét
legyőzve, Surinamba utazott, hogy az ottani
rovarokat észlelhesse és a természet után
hiven lerajzolhassa. — A békákról nem is
merek emlitést lenni, ámbár a kecses kis
zöld béka a sziget harasztján méltó helyet
foglalhatna el. A békaporondot pedig, mint
a halak és tritonok kedvencz eledelét, ugy
szintén a czenket vagy ebhalat érdemes volna
vizlakunkba fölvenni, mert a czenk átválto-
zásai (metamorpho8is) igen érdekes látványt
nyujtanak és érdemesek a megfigyelésre.

Következnek a puhányok családjából az
édesvízi csigák, melyek fontolva haladó lép-
teikkel az aquarium érdekességét nem kis
mértékben növelik. A csigaház épitésére
nézve két feltünően különböző alakzatra
bukkanunk. A csigaház tekeredései t. i.
vagy laposak, mint a tányércsigáknál (plan-
orbis) vagy pedig orsódadalakban alanyul-

nak és hegyesen végződnek, mint péld. a
közönséges iszapcsigánál (limneus stagna-
lis). A mi tavaink és mocsarainkban tavasz-
kor és egész nyáron át számtalan vizi csi-
gát fogunk találni, melyekből az aquarium
számára egynéhányat haza vihetünk. A
Vas. Ujság 1864-ik évi 44, 45 és 46-ik szá-
mában bövebben értekeztem a hanyászról
vagy iszapcsigáról; a ki e czikket figyel-
mére méltatta, ugy hiszem, nem fogja elmu-
lasztani, aquariumába a hanyászt fölvenni,
hogy azüvegfalakra rakott átlátszó tojások-
ban a csiga-ébrény (foetus) fejlődését sa-
ját szemeivel észlelhesse. A szülb'-mocsga
(paludina vivipara) husevő és dögemésztö
lévén, az aquarium esetleges hulláit hamar
elteszi az útból, a miért abban méltó helyet
fog elfoglalni.

Átmegyünk most a rovarokra, melyek
között igen sokan, vagy mint alakok, vagy
kifejlett állapotban vizlakók. Mindenek fö-
lött feltűnnek, a mi tavainkban előforduló,
két nagyobb merüly-f&jtÁk; a nagy és a szé-
leit meriily, (hydrophilum piceum et ditis-
cus marginalis), melyek mind kifejlett álla-
potban, mind álcza-alakban, valódi orv-ro-
varok, és azért, mivel az apróbb állatocskák-
ban nagy károkat tesznek, nem igen szeretnek
az aquarium lakójává tenni. Pedig mind testi
szervezetére, mind életmódjára s különösen
szaporodására nézve t. i. petéinek, egy általa
font vizhatlan zacskóba való elhelyezése által
a természetbarátnak igen sok érdekes jelen-
séggel kínálkozik. A ragadozók közétartoz-
nak még az uszár (notonecta) és a vizi-bököl
(nepa); az elsőbb, a hátán uszva és villámse-
bességgel ide oda czikázva, a szemlélő figyel-
mét méltán igénybe veszi; az utóbbinak vadá-
szati módját szemlélni igen érdekes látvány.
Bátor vagyok különösen egy kiaszott, csont-
vázhoz hasonló, szikár, és igen vékony, hosz-
szu lábakkal ellátott vizlakóra a szives ol-
vasót figyelmeztetni, melynek neve tüs-bököl
(nepa lineáris). Csak az a baj, hogy ritkán
jutunk birtokához, én is csak véletlenül ha-
lásztam ki egy izben, mert a viz fenekén
szokott tartózkodni, s naponta mozdulatlan
valamely káka tövébe fogózkodva hever és
itt leskelődik prédájára, melyet mellső, fogó
lábaival oly ügyesen elkap, hogy azért tes-
tét legkevésbbé sem mozgatja s helyzetét
nem változtatja, hanem, a mint egy ily kicsi
állatka (aquariumomban a szúnyog álezái,
melyeket a Vas. Ujság 1863-ik évi 44 és
45-ik számban leírtam) fogójához közelit,
azon perczben megkapja és orrmányszerü
szipjára tüzi.

Az acsák vagy szitakötök, melyeknek
tündöklő szárnyai és villámsebes röptük,
valamint némely fajtának sugár és karcsu
teste mindenki előtt ösmeretes, életök első
időszakában szintén vizlakók és az aqua-
riumban méltán foglalnak helyet, mert mint
valódi vizi állatok, nem légcsöveken, ha-
nem kopoltyukkal lélekzenek. A Vas, Ujság
1861-ik évi 35-ik számában „A Tisza virág-
zik" czimü czikkemben a kérésznek hasonló
szervezetü álezáját leirva s lerajzolva lát-
hatni.

Nemkülönben érdekesek a pozdorjánok
(phriganeae) álezái, melyek szintén vizi la-
kók, és az által feltűnők, hogy mindenféle
apró kis köveket, csigaházakat, növényhul-
ladékokat stb. a legtarkább ruházat gya-
nánt, összeférczelnek s azt lakásul használ-
ván, épen ugy mint a moly, magukkal hur-
czolják, és csak mellső testrészükkel bujnak
ki belőle, ha épen tova haladni akarnak.

Van még tavainkban számtalan más ro-
var, féreg és egyéb, ugynevezett csuszó-
mászó szörnyeteg, melyektől közönségesen
borzadálylyal fordulunk el, de a melyek az
elfogulatlan vizsgáló elött mind meg annyi

bámulatos tárgyai a természet kifogyhatlan
változatosságának. De nem akarom a szives
olvasó türelmét azok elsorolásával fárasztani,
csak azt kell még itt megjegyeznem, hogy a
kik a habarezok és ázalagok vizsgálatával
szeretnek foglalkozni vagy a moszatokat és
csirmagjaik képződését akarják megfigyelni,
azoknak egy aquarium a legbővebb alkalmi
tért nyujtja, mert ha a fölebb elősorolt álla-
tokat a tóból kihalászszuk, az imént emlitett,
láthatlan apróságok és parányok önkényte-
len hálónkba kerülnek és igy az aquariumba
is áttétetnek.

Még egy pár szóval kell megemlékez
nünk a halászat módjáról, mely által az
aquariumba fölveendő állatkákat kézre ke-
ríthetjük. E czélra a pillefogókhoz hasonló
i y 3 láb hosszu, ritkás vászonból varrt zacs-
kót használunk, melynek szája egy erősebb
vassodrony-karikára varratik. E sodrony-
karika átmérője 8 —10 hüvelyknyi és egy
ya hüv. hosszu és csavarrá alakított, szintén
vasból készült és amahhoz hozzá forrasztott
kis nyéllel bir, mely egy sétabot végére
oda vasalt csavartokba becsavarható legyen
Ha kimegyünk a szabadba, a hálót kabátunk
alá rejtve, a sétabotot, mint olyant használ-
hatjuk, ha a csavartok külfelén már csavar
van, melyre ótalmul egy csavarsüveget al-
kalmazunk. E sok csavar alkalmasint a szi-
ves olvasó türelmét már kicsavarta, azért
csak tessék egy ügyes lakatost hivatni
neki a fennebbi sorokat olvasni, ő majd eli-
gazodik rajtuk, és a karikát, meg a csavaró
kat helyesen fogja elkészíteni.

Kiérvén a tó partjához, itt egy kis szem-
lét tartunk; először is egynehány nagyobb
csigát, melyek szinte észrevétlenül idestova
uszkálnak, a legnagyobb kényelemmel kifo-
gunk. Magától érthető, hogy egy öblös, na
gyobb üveget vagy bádogszelenczét ma-
gunkkal hoztunk, hogy abba prédánkat
elzárva, haza hozhassuk. Nem szükséges, söt
ártalmas, ha az üvegbe vizet teszünk, mert
a halakat kivéve, a többi vizlakók megelég-
szenek, ha egy kevés vizes fótalyt vagy más
puha levelű vizi növényt, péld. madárhúrt
vagy cziczkórót vegyitünk közéjük, ők
növények nedvességével megérik, s mig haza
jövünk, minden baj nélkül megélnek. Nehe-
zebb feladat, a sebesebben uszó orv-rovaro-
kat, melyek igen óvatosak, megfognunk, mert
ezek a legcsekélyebb nesz által, melyben
veszélyt gyanítanak, rögtön a viz alá buk-
nak vagy hamar tova eveznek. Hanem a
fortély mindenben segit, és az emberi ész,
mely egy oroszlánt vagy tigrist képes tőrbe
ejteni, egy csekély rovarral könnyen elbánik,
és a halászat, ha némi nehézségekkel jár,
még jobban elmulattatja a radászt.

Ha már ezen s más nagyobb fajtákból a
zsákmány kielégitö, ekkor a hálót, menedé-
kesen a tó fenekére illesztve, ezen egy ideig
tova vonszoljuk, mi által az apróbb és leg-
apróbb csuszó-mászók egész seregét fogjuk
hálónkba keríteni. Ezen utolsó zsákmányt,
mely sok mindenféle elmállott növénytöre-
dékeket foglal magában, legczélszerübb a há-
lóban, ugy mindenestől haza vinni, és itt
egy tágas fehér tálba, melybe elöbb tiszta
vizet öntöttünk, üríteni. Csodálkozva fogjuk
látni az állatélet e parányi képviselőinek
sokaságát és változatosságát. A mint e tál-
ban az iszap leülepszik, s a viz tisztulni
kezd, hálónkkal kifogdossuk az apróságokat,
és az aquariumba átteszszük, hasonlót csele-
kedvén végtére a nagyobb állatokkal is. A
ki legelőször teszi e kisérletet, és most e kis
állatseregietet, sajátságos mozdulatokkal
össze-vissza úszkálni, egymást űzni s ker-
getni, vagy táplálékot keresni látja, lehe-
tetlen, hogy némi ámulattal órahosszáig el
ne merengne e különös látványon. Ne-

kem pedig nincs egyéb kívánnivalóm, mint
hogy az aquarium, mely eleinte csak mulat-
ságul szolgál, idővel hasznos foglalkozás és
a természetrajz tanulmányozására ösztö-
nozzon.

A ki aquariumát mindazon kellékekkel,
melyeket fönebb elsoroltunk, óvatosan és
figyelmesen fölszerelte, azt hónapokig ép-
ségben fogja fönntarthatni, a nélkül, hogy
az állatok vagy növényekben kárt szenved-
jen, s a nélkül, hogy a vizet sokszor meguji-
tani kellessék. Ha netalán mégis, bármi
okból, a viz zavarossá vagy épen büzhödtté
kezdene lenni, azt azonnal egy lopóval ki-
meríteni és uj fris vizzel megtölteni siessünk.
Ezen munka közben vizsgálgatva észre fog-
juk venni, hogy vagy sok állathulla okozá
a romlást, vagy valamely növény kihalt és
rothadásnak indult; ezeket az aquariumból
kiveszszük s ujakkal pótoljuk.

Dr. Szmolay.

Vaj da-Huny ad vára ügyében 10 pont.
1. Vajda-Hunyad vára (Erdélyben, Déva

szomszédságában) a legpompásabb középkori vár
a hazában, nemkülönben az összes birodalomban;
igy itélnek a bécsi konzervátor urak is.

2. V. Hunyad vára nemcsak a művészt ér-
dekli, hanem minden buzgó hazafit is, mert ezen
szent ereklye édes hazánk aranykorára emlékez-
tet vissza.

3. V.-Hunyad várát (1446) Hunyadi János
épitette, utána Mátyás király, és 120 évre reá
Bethlen Gábor öregbítette, de 12 év előtt a tüz-
vész elpusztitotta s azóta nem akadt hathatós
pártfogója.

•4. Az emlitett 12 év alatt találkozott ugyan
nehány buzgó hazafi, ki Vajda-Hunyad fölépitése
ügyében megfújta a tárogatót, sok rokon érzésü
szivnek húrjai meg is pendültek, — de nem gyűr-
kőzött senki akár a vár fölépítéséhez, akár csak
a fölépítés előmunkálataihoz.

5. Hufeland, a legügyesebb 8 legembersége-
sebb orvosok egyike, ast irja, hogy: midőn fele-
barátunk élte vagy halála körül forog a kérdés:
akkor áldozzunk mindent föl, s ha kell, ugyneve-
zett reputatiónkat (jó nevünket) is, azaz: ne
ügyeljünk arra, hogy mit szól a világ! En Hufe-
land nézetét osztom, s nem törődöm avval, ha a
világ akár tolakodónak, akár különeznek nevez,
midőn a nagy Hunyadiak nagyszerü vára fölött
törőfélben lebeg a páleza, ez okból:

6. Mint orvos kitelhető erőfeszítéssel meg-
vizsgálván a várnak kóros állapotát, azon dia-
gnosist (kórismét) alapítottam meg, hogy a vár in '
agone van, azaz: hogy haldokló — s a megmentés
egyetlen egy eszmén sarkallik, s ez az, hogy a
várat lethargiába kell mesterségesen juttatni,
vagyis tetszhalotti állapotba, melyből azt, mikor
akarjuk (természetesen a méltán remélhető leg-
felsőbb engedély mellett) ismét életbe, és pedig
viritó ép életbe juttathatjuk.

7. Mit most virágos nyelven adtam elő, az
igy hangzik magyarán: ha az ember a várat mér-
nök által fölméreti, a részleteket (ajtózatokat,
diszitvényeket stb.) lerajzolja, továbbá a vár
mintáját valamely ügyes gépész által elkészítteti
s végül a rézre s kőre mstszett rajzokat némi, hi-
ven s kimerítően magyarázó szöveggel ellátja s
áruba bocsátja: akkor a várat a halál rideg tor-
kából, a tetszhalálnak engesztelö kebelébe juttat-
hatja.

8. Harmadfél év leforgása alatt szabad órái-
mat ezen — egyéni felfogásom szerint szent —
ügynek ajánlottam föl, és prózában szólva, 5000
forintot előlegeztem édes hazámnak, mit megte-
vén: sikerült V.-Hunysd vára fölépítésének elsö
lépése, mert készen állanak a tervek a Jegaprólé-
kosb részletekkel épen ugy, mint midőn a hős
alapitó a vár épitéséhez fogott, és teljes épségben
él azon eszme, mely 1464, 1480 és 1620. körül ele-
venítette meg a kies várrá megszervült lomha
kőtömeget, s mig a 15 negyedrét táblára lenyo-
mott rajzok s a 12 ivnyi szöveg két ezer példá-
nyának csak egyetlen egyikét tartja fenn a Gond-
viselés: addig mindig föl lehet V. Hunyad várát,
habár addig össze is dőlne, régi nemes alakjában

piteni.
9. Ki azon törődik, hogy miként lehetett

5000 forintot a v.-hunyadi vár fölépítésének
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csupán előmunkálataira elfecsérelni: az tisztába
jövend, ha megtudja, hogy 6 izben kellett Vajda-
Hunyadra rándulnom, és pedig 4-szer harmad
magammal, 2-szer a biliárd terjedelmü mintával
— 100 nap ment épen az összes utazásra, 80 nap
pedig a kettős diurnumokra — kellett továbbá
hatszor Bécsben megfordulnom, mert hazai müvé-
szeink a kitüzött idő alatt nem valának képesek a
15 táblával elkészülni; végre a harcz és a kolera
dühe, meg a bécsi kőmetsző és a pozsonyi nyom
dász (kimenthető) félreértései, szóval a fátum,
528 forintot tettek tönkre.

10. Ezeket előrebocsátván, bizalom- és tisz-
teletteljesen fordulok minden lelkes hazafihoz,
különösen a t.cz. lelkipásztorokhoz, a külön rendű
tanárokhoz, jogtudósokhoz, takarékpénztári igaz-
gatóságokhoz, mindennemü orvosokhoz, mérnök,
épitész meg gyógyszerészekhez, a vagyonnal meg-
áldott föld- és házbirtokosokhoz, az emléktáblák
létrehozásában oly példás áldozatkészséggel tün-
döklő tanuló ifjusághoz, kegyeletes bizalommal
járulok végtére a jónak és szépnek erélyes előmoz-
dításában oly kitünö sikerrel buzgolkodó honleá-
nyokhoz, szíveskednének a beköszöntött téli ünne-
pek estéin kedves vendégeik vigadó körében
nehány hatost gyűjteni az elpusztult v.-hunyadi
vár fölépitése előmunkálatainak fedezésére, és ne
terheltetnének a begyülendő összeget Pestre alól-
irtnak beküldeni, ki is háláját következőleg ipar-
kodandik leróni:

1 frtnyi kül-
deményért négy -""=
darab negyed-
rét képpel (V.-
Hunyad vára

leghívebb raj-
zával, kettős

szinü kőnyo-
mattal) szolgá-
land, melyhez
egy rövid ma-
gyarázó szöveg
van a boriték
bellapjain csa-
tolva.

2 — 3 vagy
4 forintnyi kül-
deményért 2—
3 vagy 4 pél-
dány járand az
emlitett 4 kép-
ből.

5 forintért
V.-Huny adnak

fenn emlitett s
15 táblával el-
látott leirása

fog megküldet-
ni-a munka czi-
me: V.-Hunyad
vára 1452,1681
és 1866.

Ha többen
járulnak (mint
ez a vendég-
ség alkalmával

deg fennsikjain, és az észak-amerikai jeges ten-
ger szomoru mellékén az emberek máig is földbe
vájt lakásokban: lebujokban élnek. Természetes
következtetés ebből, hogy a barlangokat lakásra
oly emberek használják, kiket vagy végtelen hátra-
maradottság, vagy a természet mostohasága ösz-
tönöz erre. Tegyük hozzá még az ̂ elvetemült tu-
nyaságot, és mondjuk rá, hogy: ugy van. De
engedjük meg azt is, hogy a lakássá alkalmazott
barlang mégis csak több a czigány ponyvájánál, a
pásztor-ember nádkunyhójánál, a várostromló ka-
tona földbe vájt odvánál, a szorultlégü nagyvá-
rosi pinczelakásnál s ugy erkölcsi, mint egész-
ségi tekintetben végtelenül felette áll annak az
irtózatos spelunkának, melyben párisi és londoni
szorgalmas munkások az éjet töltik.

A közép-Duna mentén nagy számmal ta'álni
sziklaüregeket. Itt maga a természet nyitott effé-
lét, ott az épitéshez való kövek kiásott helye kínál-
kozik menhelyül, másutt e két tényező közremükö-
dése folytán keletkezett az ingyen szállás. Saját-
ságos hatást tesz az emberre ily földalatti falvak
tetején járni, hol a hegyoldalból alacsony kémé-
nyek nyulnak ki, és mesterséges, olykor művészi-
leg nyaktörő utak vezetnek az alvilágba.

Különösen Promentorban számos ily föld-
alatti üreg van, miket a Vas. Ujság már régebben
ismertetett, melyek közül egy, majdnem negyed
óra járásnyira vezet a hegy gyomrába, s oly tágas
hogy négy-lovas kocsi megfordulhat benne. E

szerűség, mint végszükség ösztönzött e válasz-
tásra.

Fölösleges mondanunk, hogy e barlanglaká-
sok kőzül kettő sem hasonlit egymáshoz. Váltó
zatosak, mint magasztos épitészök: a természet.
Az, a melyiket ezuttal képben bemutatunk, a
Szent-Gellért hegy déli oldalán van és tisztessé-
ges lakhelyet képez épületekkel, kerítéssel, ud-
varral, fával az udvaron, és könnyen kielégithető
emberek nemcsak lakályosnak találhatják, ha-
nem még vonzerőt is fedezhetnek föl ama kettős
kilátásban, mely a 700 láb magas szikláról, elől
a dunamenti termékeny rónára s a promontorvi-
déki hegyekre, pár lépéssel oldalt pedig a Ráko-
son épült „ifju óriásra" nyilik.

Egy jubiláris magyar szerkesztő.
Ha napjainkban oly roppant zajt ütnek né-

mely lapok abból, hogy egy régi szerkesztő, ki
husz évig távol volt a magyar irodalom tűzhelyé-
től, most ujra kezébe veszi a szerkesztői tollat:
akkor mi még több joggal kiálthatjuk el azon
irodalmi buzgó napszámos nevét, a ki 25 évig
egyhuzomban, még pedig ugyanazon egy lap
mellett látja el a szerkesztői tisztet; kinek lapja,
ha még oly kicsi, igénytelen lap is. de egymaga
élte tul valamennyi magyar lap között a mindent
felforgató forradalmi időket. A zúduló ár sem a

lapot, sem szer-
kesztőjét nem

ZJ^_ volt képes elso-
_ J_r __— -f— ~^~z dorni. S ha a
-TfLT- " ^Aj ! ! lángbuzgalmu
~ ="^? Eómer Flóris

~ -^ örömre buzdul

Barlanglakások a Gellérthegye körül — {Keleti G. rajza.)

„yüjtött összegek természetében fekszik) a kül-
deményhez : akkor a tisztelt beküldőhöz szállí-
tom képeimet vagy képeskönyveimet, ki barát-
ságos magán-kisorsolás utján juttathatja majd az
illető nyertes kezéhez küldeményemet.

Nyomatékosan bátorkodom még arra is föl-
kérni a t. cz. beküldőket, hogy mind saját nevü-
ket, mind pedig lakhelyök s a netaláni legköze-
lebbi postaállomás nevét jól olvasható betükkel
irják meg.

Az egy forintnál kevesebb küldeményért az
összegnek megfelelő képek számával fogok szol-
gálni.

A borítékos négy kép 4000 példányban nyo-
matik, egy e z e r m á r készen áll a kiküldésre, —
V.-Hunyad leirása pedig a 15 táblával január
közepén lesz Bzétküldhető.

Pest, decz. 17-kén. Arányi Lajos,
magyar királyi egyetemi tanár,

(Pest, kerepesi-ut, 69. sz.)

Barlanglakások a Gellérthegye körül.
A természettudósok azt beszélik, hogy az

emberek eleinte fák és kiálló sziklák alatt s bar-
langokban laktak; csak később vezette őket testi
elpuhulás és lelki müvelődés mesterséges lakok
készítésére. Utazóktól azt halljuk, hogy Déli
Oroszország kietlen vidékein, Örményország hi-

barlangot borkereskedők szabályozták, hatalmas
oszlopokkal látták el, merész ivü bejárókat alkal-
maztak a külön ágakba, a tetőt megszilárdítot-
ták, a talajt kiegyengették, s most ezer meg ezer
akó számra tartják benne ama tüzitalt, melyből
magok a budai hegyek többet teremnek évenkint
200,000 akónál.

Kisebbszerü barlangokat lakásul használnak.
A többnyire széles bejárót megszükitették, szabá-
lyosabbra vették, és ajtóféllel s ajtóval ellátták.
Ha a természet konyhát, kamarát, ólat is készen-
nyujtott, annál jobb; ha nem, akkor vájnak effélét,
mint a hinduk és egyiptomiak. Elvétve ablakot is
találunk e lakásokon, hanem azok nem igen dicsek-
hétnek nagy terjedelemmel; egy négyszög rőfnyi-
nél ritkán nagyobbak, s ha a bennlakóknak több
világosságra van szükségök, ott az ajtó.

A lakások belsején minden esetben van egy-
egy kis igazítás. Némelyiket négyszögre vették,
a tetőt kissé boltozatosán hagyva, s a falat vakitó
fehérre meszelte a szorgalmas háziasszony. Deszka-
padlózat fényüzés volna itt, s bútornak is elég egy
faszinü asztal,pár naturalista szék, egy láda, egy
tenyérnyi tükör, egy szent kép, és egy gyarlón
összetákolt nyoszolya, magasra tornyosodé ágy-
bélivel.

Ez ujkori troglodytok többnyire favágók,
kőfejtők, napszámosok, a munka és nyomor népe;
de vannak köztök tisztességes vinczellércsaládok
is, melyeket inkább a szőlőhegy közelléte s czél-

g y g y g
harang fölfede-
zésén : szabad
legyen nekünk
is a régi kolle-
gát, szerkesztői
ezüst menyeg-
zője napján —
a mi nálunk oly
ritkaság — egy
őszinte kézszo-
ritással nyilvá-
nosan megbe-
csülnünk.

Balla bácsi
huszonöt esz-
tendő óta szer-
keszti a, „Debre-
czen-Nagy vá-

radi Értesitőt."
Egy negyedszá-
zad óta mozog
szerény köré-
bem; a hir ész-
revétlenül ha-
ladt el mel-
lette, a dicső-
ség trombitásai
nem fujták ér-

dekében eget verő dithyrambokat, a hetek tör-
ténészei, tárczászok, újdondászok reklamászok
és mindenféle ollászok észre sem vették, sőt — a
mi legcsodálatosb — maga sem dicsekedett ma-
gával mély értelmü programmokban, nagy lapok-
hoz mellékelt előfizetési felhívásokban.

Huszonöt év alatt most bocsátotta ki az
első előfizetési felhivást ünnepélyes hangulatban,
elérzékenyült szivvel, — mert 1867. az ő lapjának,
— mely Debreczenben legelső volt, és Magyar-
országon ez idő szerint legrégibb, — 25-ödik élet-
éve, 8 a jubiláris szerkesztő érezte, hogy illendő
dolog, a jóakarók szives pártfogását megköszönni,
és hogy joga van, a közönséget a szerkesztői ju-
talom-évre figyelmeztetni.

Balla bácsi lapja nem „politikai, nagy, napi,"
sem „ismeretterjesztő, képes," — sem pedig „szép-
irodalmi és társaséleti", hanem szerény közveti-
tési vállalat termelők és fogyasztók között, egy-
szerü hirdetmények lapja, melynél munkatársak
és előfizetők egyaránt fizetnek. Mindamellett is
vannak érdemei. Már emiitők, hogy legelső lap
volt Debreczenben, első és primitív lépés, de leg-
alább lépés a müvelődés felé a legnagyobb ma-
gyar városban, és Magyarországnak nemzetiségi
szempontból legfontosabb vidékén, összekötő
kapocsul szolgált Debreczen, Nagyvárad és Bi-
harmegye közt, s egyrészről kifolyása, másrészről
előmozdítója volt e vidék forgalmának. Nevet-
séges, vagy káros reklámoknak nem szolgált esz-
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közül, kitüzött irányától végre csak annyiban tért
el pár év óta, hogy előfizetőinek szellemi olvas-
mányt is nyujtott, különösen buzgón igyekezett
előmozditni, s ba fenyegetve látta, egész szenve-
délyességig védte a debreczeni szinészet ügyét.

Mert Balla bácsi nemcsak lapirodalmunfcban,
de színészetünkben is az úttörők közé tartozik, s
mint ilyen is megérdemli a közméltánylatot.

Balla Károly 1803 ban született borsodme-
gyei Saly helységben. Édesapja ref. lelkész
volt, s fiából is azt akart nevelni, de a 17
éves ifjúban egy vándor színész-társaság je-
lenléte felébresztette azt a hajlamot, mely a
tógát Egressyvel is letéteté. Szinész lett, s
eleinte a komikumban, később mint ügyes s
jó külsejü szerelmes a közönség kedvencze
lőn. 1827-ben nőül vette Molnár Katalin eliő
rendű szinésznőt, s együtt szerepeltek előbb
Nagy Károlynál, ki most Debreczenben jó
erőben él, aztán Czelesztin, majd Megyeri igaz-
gatása alatt.

1828 ban igazgatótárs lett Megyerivel,
Hetényivel és Telepivel, s jeles színtársu-
latukkal több helyen szép sikerrel játszottak.
Egy év mulva Balla magán ügyekben Pestre
utazván, a király-utczai „arany hattyú"
vendéglő teremében játszott Horváth szin-
igazgatása alatt Jan csóvál, Vásárhelyivel,
Kantoméval. Majd Horváthék más városba
vándorolván, (akkor minden magyar szinész
vándorlóit) Ballát a pesti ugynevezett ma-
gyar polgárközönség megkérte, hogy télére
színtársulatot rendezzen. Balla kivette a Be-
leznai-kert teremét és kis társulatával egész
őszön és télen át szellemi és anyagi tekintet-
ben jó eredménynyel müködött. Minden pén-
teken a városi német szinházban léptek fel,
8 ott is köztetszést arattak. E társulat tagjai
voltak: Kántorné, Balláné, Anikó (később
Lendvainé), ifj. Láng Lajosné, ör. Láng
Ádám, ifj. Lang Lajos, Bartha, Lendvai, Jancsó
Vásárhelyi és Fáncsi, ki itt kezdte szini pályáját.

Azután 15 évig volt Balla Károly szinigaz
gató, bejárta társulatával az ország nevezetesb
helyeit, s végre belátva, hogy jobb, ha a szinész
hagyja ott idejében a pályát, mint ha a szinészet
hagyja el a szinészt, nyugalomba lépett, s 1842 ben
megalapította a „Debreczen-Nagyváradi Érte-
sitőt." *- "•*"-"••" '

Mellette nem
egy vihar
gott el, nem egy
lap keletkezett
Debreczenben,
de Balla bácsi
edzett szivvel s
törhetlen szí-
nészi kedély-
lyel fogadta a
viharokat, ki-
böjtölte, mint
mondani szokta,
— a lapokat,

egyen kivül
mind, és bol-
dog egyszerü-
séget csak is
szeretett nejé-
nek és két szép
leányának halá-
la zavarta meg
tartósan.

Ott lakik a
Burgundia-ut-
czán, csicsergő
kanári-mada-
rak közt, saját
csinos házában,
melynek udvara
more theatrali

barlangokká,
tájképpekké s
tréfás jelene-
tekké van ala-
kítva, ott repes
öreg szive, mi-
dőn a magyar szinészet egy-egy mozzanatá-
ról értesül, és csóválja fejét, ha a kor egye-
bekben nagyokat talál ugrani, ott fogadja a régi
pályatársakat s az uiabb színészi nemzedék kép-
viselőit, kik kőzül, Debreczenben megfordulván,
egy sem mulaszja el őt meglátogatni, s ott szer-
keszti az „Értesitőt", melylyel egész lénye ugy
összeforrt, mintha édes gyermeke volna.

Negyvenhat éve, hogy Balla Károly a szi-
nészi pályára lépett, negyven éve, hogy első szín-

társulatát szervezte, és huszonöt, hogy a mo3t
legrégibb magyar lapot alapitotta, huszonkét évet
töltött szinpadon, huszonötöt szerkesztésben, —
most jutalomjátékát adja. A legkedvesebb meg-
lepetéseket óhajtjuk a hajlott körü, de még min-
dig munkás férfiunak, ki szerényebb hatáskörben
ugyan, de következetes kitartással egész életét a
nemzeti Dyelv mivelésében töltötte.

Balla Károly.

Zala-Egerszeg.
A 97 D mérföldnyi területű Zalavármegye

egyik nagyobb megyéje Magyarországnak, ennek
délnyugati sarkában. Nagyobb része hegyes-
völgyes, de az alsó és közép vidékeken igen ter-
mékeny.

Legszebb tájéka nemcsak Zalának, ha-
nem egész hazánknak is a Balaton melléke,

mezővároaa van, melyből 22 magyar, 5 horvát,
2 vend s 1 vegyes népességű.

Legélénkebb hely s legnagyobb jövővel biró
városa a megyének kétségkivül Nagy Kanizsa,
mely mint a buda-trieszti s a sopron-kanizsai
vasútvonal csomópontja, már eddig is nagy virág-
zásnak indult 8 Magyarországnak a tenger felé
irányuló kereskedelmében évről évre fontosabb
szerepre van hivatva.

Most azonban nem erről akarunk szó-
lani, hanem Zalamegye mezővárosai közül a
legnevezetesebbek egyikét, Zala-Egerszeget
kivánjuk nehány szóval megismertetni.

Zala-Egerszeg Zalamegyének régi fő-
városa, közigazgatási és törvénykezési szék-
helye. A Zala folyó és a Sopronból Kani-
zsára vivő vaspálya mellett, kies, termékeny
vidéken fekszik. Budához 24 mérföldnyi
távolságra esik. Hajdan kőfallal keritett, erő-
ditett hely volt ez is, s a török háborúk-
ban Egerszegnek is jutott egy-egy szerep.

Lakosai tiszta magyarok s kevés pro-
testáns és zsidó családot kivéve, csaknem
mind róm.- katholikusok. Mintegy 6000 lé-
lekre megy az összes lakosok száma, kik
között a gazdasággal foglalkozók mellett a
kézművesek száma is igen nagy. A város-
nak 9 országos vására van évenkint, melyek
azelőtt különösen a szarvasmarhára és lóra
nézve igen élénkek és jelentékenyek voltak.

A mi Egerszegnek mindinkább városias
szint és jellemet ad, az közintézeteinek foly-
tonos emelkedésében és szaporodásában je-
lentkezik. Nemcsak hogy a város rendes pos-
tahivatallal,jó vendégfogadóval s két gyógy-
szertá ral bir, a mi a czivilisatio legelső kel-
lékei közé tartozik, — hanem a társadalmi
élet is szükségét érzi itt egy állandó köz-
pontnak, melyet az egerszegiek egy jól ren-

dezett kaszinóban birnak; a humanistikus inté-
zetek sorát pedig már megnyitották egy czél-
szerüen fölszerelt kórház felállítása által. Itt van
továbbá a zalamegyei gazdasági egylet is, mely
gyakran gyüjti össze hasznos eszmecserére a
megye értelmes gazdáit.

Zala-Egerszeg legszebb része a tágas főtér
melynek fő ékességét teszi a nagy vármegyeháza
s a szép izlésü kath. templom kettős tornyával.

E tér egy ré-
szét ábrázolja
fénykép után
készült, itt köz-

-j_ =-- lött képünk.

Zala-Egerszeg főtere. — (Fénykép után)

meiyen a nagyobb hegyek mellett, egymást fel-
váltva gyönyörü erdők és szőlőhegyek, pompás
mulatóházak, a tetőket koronázó régi omladozott
várak, jól mivelt szántóföldek és sürüen elhin-
tett csinos faluk gyönyörködtetik a szemet. A
Dráva, Mura, Zala és Eger folyókon kivül szám-
talan kisebb hegyi patak öntözi e megye földét 8
nagy részét a fejedelmi Balaton tava mossi.

A szép Zalámegyének két rendezett tanácsu
városán (Nagy-Kanizsán és Csáktornyán) kivül 30

A Mondolat-
pőr.

(Irodalomtörténeti
tanulmány.)

A sokaktól
semmisnek,

vagy legalább
merő parányi-
nak tartott ma-
gyar irodalom-
nak is vannak
megkapó pont-
jai, vannak tör-
ténetében oly
momentumok,

melyek odaál-
líthatok a kül-
föld nagy nem
zeteinek nagy
irodalmi jelen-
ségei közé, mi-
nők hogy töb-
bet ne emiit-
sek : Himfy sze-
relmei , Zalan
futása, Abafi,
Toldi vagy az
Ember tragé-
diájának féayes

feltünte, de viszont ezek mellett vannak setét
pontjai is, melyek csak tanulságul s nem egy-
szersmind mintául is szolgálhatnak az utókor
számára. Ilyenek egyebek közt a XVI dik század
keserü irodalmi harczai, melyek a reformátusok
és az unitáriusok közt folytak le, a XVII-dik szá-
zadban a r. kath. egyház főbbjeinek tusája a
protestáns tudósokkal, kiknek polémiái művei ma
már könyvtárt alkothatnak, végre ilyen volt —
minden egyebet mellőzve — a tárgyul felvett
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Mondolatpör. Szomoruan tűnik ki a szenvedély I illetik. Ez kétségkivül védhetlen és semmi egyéb -
ezen műveiből az önfeledés, mely gyülölséggé I nek nem tulajdonitható, mint Kölcsey és Szemere
fajult, a kővel és sárral dobálás, melyet a helyett,
hogy az irodalomhoz édesgette volna a nemzetet,
még inkább elriasztotta azt, noha tagadhatlan,
hogy mindezek némi ingerrel is birtak s a figyel-
met maguk — tehát más irodalmi művek — iránt
is felébresztették.

A Mondolatpör indoka a mult század végén
nagy buzgalommal megkezdett nyelyreformáczió-
ban keresendő. Meginditotta ezt nehány lelkes
irodalmi férfiu, mint Dugonics András, Barcza-
falvi Szabó Dávid, Szacsvai Sándor, Molnár Já-
nos, Márton István stb., noha kevés sikerrel; de
már Kazinczy — szabadsága visszanyerése után
— egész «rejével oda munkált, hogy a nyelv-
ezépitést előbbre vigye, hogy a „szép" nyelvet
megalkossa. E végre eleintén leveleiben e szóval
majd gyakorlatilag — kiadott művei által —
igyekezett hatni, azonban kevés idő mulva a jó
törekvések elé gátak gördittettek. 1806-ban meg-
jelent már egy Búsongó Ámor cz. gúnyirat, de
mely, mondhatjuk, hatástalanul enyészett el,
azonban jött ennél egy erősebb ellen, mely —
bár rövid időre, de mégis — idézett elő bizonyos
élénkséget az irodalomban, annyira, hogy még
német lapok hasábjaira is átfolyt az izgalom, és
nevét, habár rosz oldalról is, maradandóvá tette
az irodalom történetében. Ez volt a nagyhirü
„Mondolat."

Teljes czime imez: Mondolat. Sok bővítmé-
nyekkel, és egy kiegészített újj-szótárral eggyütt.
Angyalbőrbe kötve, egy Tünet-forint. Dicshalom
(Veszprém), 1813. Í2r. XIV + 102 + IV. U.
Ajánlva van Zafyr Czenczinek, mely a czélpontul
vett Kazinczy Ferencz névbetüiből van átalakitva,
valamint a czimkép is őt teszi gunytárgygyá.
Meg van támadva benne újításaiért, de nem egye-
dül ő, hanem Berzsenyi is merész költői képei és
hasonló ,,neologiá"-jaért. A szoros értelemben
vett Mondolat kevés helyet foglal el, s csak 19 —
46 lapig tart, de hozzá van csatolva egy 57 lapra
terjedő szótár, mely az ujdon uj szavakból annyit
közöl, hogy a később közhasználatba jutottak is
felülhaladják a 160-at.

Eredeti szerzője a mü magvának, a sajátké-
peni „Mondolat"-nak Szentgyörgyi József pro-
fesszor volt Debreczenből, kinek 1809 ben megirt
munkája kéziratban forgott az,,ósdiak" között; 8
igy eljutott Dunántúlra is, hol ez időben a nyelv-
újítók elleneinek egész tábora volt, részint
Keszthelyen Festetich György körében, részint
Veszprémben, hol Somogyi Gedeon, Théti Ta-
kács József és Ruszék József alakítottak kört.

Utóbbi körbe is eljutván a kézirat, nagyon
természetesen pártfogókra talált s rövid idő mulva
előfizetés utján a fennebbi czim alatt meg is je-
lent az irók megnevezése nélkül. Mozgalom tá-
madt erre a nemzet összes irói között s csakhamar
birálata s illetőleg czáfolata is megjelent a lipcsei
Allgemeine Literatur-Zeitung 1814-dik évi folya-
mában, melynek irója már tudta s noha nem
akarta, mégis felfedezte az iró kilétét, ,,egy refor-
mált pap fia" szavakkal.

Kazinczy volt leginkább a Mondolat által
sértve, sőt pelengérre állítva, mindazáltal ő —
épen a röpirat durvaságaért — nem méltatta azt
feleletre, de helyette fellépett két tanítványa, Köl-
csey Ferencz és Szemere Pál, s megírták a hason-
lókép elhiresült Feleletet a Mondolatra néhai Bo-
hógyi Gedeon urnak. Pest, 1815. 12r. Érdekes,
mit ennek létrejöttére Kölcsey ir Helmeczyhez ju-
nius 23-án, 1814-ben, ekép:.,Palim (Szemere Pál)
elment innen házul s magamban vagyok. Unalom
és reflexió gondolatokat hoztak fejembe, melyek
talán különben nem fogtak volna jőni, s ezek
miatt némely könyvekre van szükségem" stb. és
kéri a Mondolatot, Perecsényi munkáit, Wand-
zát, Kovács példabeszédes könyvét stb. *) Ekkor
(1814) lőn tehát megirva a Felelet, mit egyébiránt
maga Kölcsey is bizonyít Kállay Ferenczhez irt
levelében: „Egy bohó könyv, Felelet a Mondolatra
jött ki nevem alatt Szemerétől és tőlem ;
ez a bohóság tavaly Péczelen készült."**)

E munkában már nem az irodalom hangja
van használva, a legkeserűbb guny, szatíra és
vérigsértő kemény szavak, hol az ellenfél Somogyi
Gedeon nem mint iró, nem mint a Mondolat ki-
adója, hanem mint ember, mint Veszprémmegye
levéltárának registratora van a szégyenpadra
állítva; nemcsak, hanem még azon felekezetet is,
melyhez Somogyi Gedeon, de ép ugy Kazinczy,
Kölcsey és Szemere is tartoztak, aértő szavakkal

•) Kölcsey Mind. Munkái. Pest, 1861. VIII: 165. 1.
••) E levél kelt októb. 7. 1815. Id. L. 128. 1.

ifjui hevességének.
A Felelet előszavában Bohógyi — Somogyi

— Gedeonnak rövid életrajzát adja Kölcsey és
adatai csaknem biztosak és teljesek, melyeket bi-
zonyosan szemére szolgáltatott neki, miután épen
Somogyi Gedeonnal tanult Pápán és igy azokat
közvetlen tudomásából nyújthatta. Bohógyit már
el is búcsúztatja benne s alapigéül Birák 6r. 23
versét vették: Gedeon ! békesség teneked, ne félj,
nem halsz meg," és a mi igen jellemző, halálakor
a nagyszorgalmu és tudományu Pap István, ak-
kor vilonyai ref. lelkész ugyanezen igéket vette
beszéde alapjául 1821. deczember 4-én.*)

További tartalmát levelek és versek teszik,
melyekben a debreczeni grammatika, az egyhangu
és kadencziás verselők is szatirizáltatnak. Ez már
helyes és megengedhető, miután elérkezett már
akkor a kiábrándulás és kiábrándítás ideje, mely-
nek az irodalomban ép ugy van helye, mint van
egy nemzet vagy egyén életében. A hosszu alvás
után fel kellett ébredni s azt csak ily művek által
lehete elérni. S meggyőződésem szerint az e kor-
beli irodalmi harczok segitették elő leginkább a
nemzet mozgalmait a szellem és anyag terén,
ezek voltak némileg a nagy Széchenyi fellépésé-
nek is inditó okai, noha őt más okok, nevezetesen
a külföld ismerete és atyjának hazaszeretete, álli-
tották leginkább a küzdtérre.

A Felelet nem hagyatott szó nélkül 8 a polé-
mia leginkább a Tudományos Gyüjtemény hasáb-
jain lett folytatva, noha már kevesebb ingerült-
séggel és több illemmel. Ottan-ottan felcsillámlott
ugyan még a gyülölség szikrája, de már inkább
elhaló fényben. Végre még Somogyi Gedeon szó-
lalt fel „Értekezés a Magyar Verselés módjáról,
és fordittásokról. Tit. Petronius nevezetesebb Ver-
seinek . . . Próba-fordittásával együtt. (Veezprém,
1819) czimü müve előszavában közölt „Válaszá-
ban a Mondolatra felelőkhez és Recensensekhez"
(VII—XXII. ll.) s igyekezett mindent visszauta-
sítani, mi szándéka helytelenségét mutatná, több
érdekes adatot is sorolt elő, de már nem azzal a
szenvedélyességel melylyel a felelet iratott, bár
azon sem csudálkozhatnánk Kölcsey s Szemere
előzményei után.

E küzdelem Kölcseynek egyidőre sok kelle-
metlenséget okozott; most az antineologus párt
eiőtt, mely pedig ekkor még tulnyomó volt, el-
vesztette azon népszerüségét, melyet költeményei
8 személye már előbbi időben — jelesen 1812-ben
szereztek neki, mihez még szigoru kritikái is já-
rulván 1817-ben, csaknem megvetésben részel-
tették, de lassanként minden zaj lecsillapult 8 a
közönség ujra megkedvelte az „olvadó keblü köl-
tőt." Szemerére nem volt hatása, mert neve nem
jön elő a feleletben, Kazinczy pedig nemes lélek-
kel türte a bántalmakat, végre Somogyi vette a
legkeserübb poharat, de leginkább már csak a
történet itélőszéke előtt.

Vázoltuk lehető röviden e tollharczot s azon
tudatra jöttünk belőle, hogy bár kivánatosabb lett
volna szép módon elintézni 8 nem a személysértés
terén megvivni a csatát, de ez szükséges volt, mi-
vel kiforrván magát igy az ifju irodalom: azon-
tul ez ügy a tudományos vitatkozás földjére lett
átültetve s a nyelvészeti vizsgálódás szakszerüen
űzetett. Ez haszna egyrészről. De másrészt meg a
szóujitók bátorsága is megingatva lőn, mire im-
már égető szükség is volt, mert szóképzéseik
nagy része tulhajtott volt, mert némelyek az ért-
hetlenségig rosz szavakat alkottak, mi által csak
a nyelv vesztette rugékonyságát, erejét. Mert azon
ko,r irói vajmi kevés számot tettek, s azoknak is
nagyrésze csak dilettáns, hogy ugy mondjam, mű-
kedvelő volt és ha a csekély számu iró elfogadta
a rosz szavakat, az irodalom fogadta el. Ma már
nem jöhet elő ily körülmény; gyárthat bárki ezer
meg ezer uj szot, ha nem a szófejtésre és analó-
giára alapitja: senki nem hallgat rá. Hisz csak
közel napjainkban is boldogult Jósika Miklós
mennyi uj szavat hozott létre, de mily aránytalan
sokat csak egyedül ő használt. Oka a nyelvészet
terén valódílettantismusa és ennélfogva a szüksé-
ges elvek elhanyagolása s illetőleg nem tudása.

Mielőtt czikkünket bevégeznők, szabadjon
egy kis tért kérnünk azon hibák kijavítására, me-
lyek ugy kézikönyveinkben, mint másutt ép e pörre
vonatkozólag találhatók. A mi az Újabbkori Ism.
Tárában 8 e lapok 1864. évi folyamában Fábián
Gábor életrajza folytán a Mondolatok czimet il-

leti: ez a fönebbi betűhív közlés által helyre
van igazítva. Azon állitás, fmely Danieliknél
(Magyar irók. I I : 274) olvasható, hogy t. i. a
Mondolatot Ruszék József „irta s adta ki" —
teljesen tarthatlan. Annyit megengedhetünk,
hogy Ruszék, mint veszprémi hittanár és a ezó-
ujitásnak ősmert elüene — összeköttetésénél
fogva — befolyhatott a kiadásnál, de hogy ő
nem irta: az világos Somogyi „Válasz"-ából,
melyben — sajátképeni Szent-györgyiféle Mon-
dolatot kivéve — az egészről mint önmunkájáról
nyilatkozik. Pedig 1819-ben még Ruszék életben
volt (f 1851.) és igy valótlant nem írhatott volna,
noha annak halála esetén sem lett volna arra fel-
jogosítva.

Hogy végre a „Felelet" teljesen Kölcsey
munkája volna — mely véleményt tudomásom
szerint Környei (Magy. irod. tört. vázl. 152.)
Jámbor Pál (Magy. irod. tört. I I : 220.) és Imre
Sándor (Magy. irod. és nyelv története 254,)
hangoztatnak — ezt megdöntik a magától Köí-
cseytől idézett aorok t. i.: „Egy bohó könyv, Fe-
lelet a Mondolatra jött ki nevem alatt Szemerétől
és tőlem."

Ennyit szükségesnek hittem ez érdekes iro-
dalmi pör történetéből kiemelni, ugy vélekedvén
egyoldalról, hogy lesznek e lapok olvasói közt
olyanok, kik előtt e Mondolat pusztáa nevéről
ismeretes, de másrészről meg felbátorított erre az,
hogy még tudtomra önnálló ismertetése sehol
nem jelent meg. Eötvös Lajos.

Miben áll és mitől függ a fövés?

*) Czime halotti beszédének: „Az Élet történeteire
s jövendő állapotjára nézve magával békességre lépett Tu-
dós." stb. Veszprémben, 1822. 8r. 42. lap.

Ha valamely folyadék a levegővel érintke-
zésben van, tömege mindinkább és inkább fogy,
és rövidebb vagy hosszabb idő mulva teljesen
elenyészik. A viz, mely eső után befedi a földet,
nem áll ellen a száraz szél fuvásának és a napsu-
gár behatásának, hanem elenyészik a föld színé-
ről, és pedig nemcsak azért, mivel a földbe beszi-
várog, hanem azért is, mivel a levegőben elpáro-
log vagy elgőzöl. •

Az elgőzölés hamarább történik, ha a vizet
csészébe tevén, tüz felett főzzük. Rövid idő alatt
minden viz el van tűnve, és mégsem az edény ál-
tal nyeletett el, hanem a levegőben oszlott szét,
elgőzölt. Az előbbeni tüneményt önkéntes, az
utóbbit mesterséges elgőzölésnek nevezzük.

Az önkéntes és mesterséges elpárolgás közt
mégis jelentékeny különbség létezik. Ha egy viz-
zel telt kis csészét a szabad levegőre teszünk,
kétségkivül észreveszszük, hogy a folyadék idővel
fogy, végre egészen elenyészik, de tovább sem-
mit sem látunk, és bármennyire fölfegyvereznők
is szemünket, mégis a mennyiség fogyatkozásán
kivül semmit sem vennénk észre. Másként van a
dolog, ha a vizet melegítjük, hozzá folytonosan
meleget vezetünk. Ezen munkálat mindennap,
minden házban történik, és mi a feltünő, a nélkül,
hogy valakinek eszébe jutna a tünemény alapokát
vizsgálni és megfejteni. A dolog mindennapi és
nagyon közönséges, de azért nagyon fontos. So-
kat tanulhatnánk belőle, ha nem sajnálnék a
fáradságot, hogy megértsük.

Hogy minden jelenséget pontosan megvi-
gyázhassunk, válaszszunk egy üvegedényt; ennek
átlátszósága megengedi, hogy a természet titkait
meglessük. Ha egy vizzel telt főzŐ-palaczkot,
milyent a vegyészek gyakran használnak, szesz-
lámpa fölé helyezünk, nemsokára sajátságos moz-
gást veszünk észre tartalmában. Áramlásokat
látunk a vizben le- és feljárni; a megmelegedett
viz a felszinre emelkedik, mivel kiterjedvén,
könnyebbé válik, a hidegebb pedig a fenékre
sülyed, és ez mindaddig tart, mignem az egész
egyforma melegséget nyer. Egyszersmind az
edény falai számtalan apró hólyagocskákkal ra-
kodnak meg, melyek némi idő mulva a vizen át
felemelkednek és azt kissé megzavarják; ez levegő,
mely a meleg által kikapatik a vizből, a viznek
egyik vegyülete, mely ezt alkalmassá teszi az
állatok és növények táplálására és az ivóvíznek
az ő kellemességét kölcsönzi. Idővel azonban meg-
változik ezen hólyagok természete. Látjuk, hogy
azok megint eltünnek, mihelyt magasabban fel-
emelkednek. Ezen hólyagok vízgőzből, légalaku
vizből állanak, melyek a kevésbbé meleg viz felső
rétegeiben megint megsűrűdnek. Az ezen hólya-
gokban foglalt gőz még nem bir azon erővel,
hogy az őt minden oldalról környező vizrészecs-
kék nyomását legyőzze. A gyorsan egymásután
felemelkedő hólyagok elenyészésénél, az elpatta-
nás által, zaj támad, s ekkor mondjuk, hogy a viz
énekel. Ez jelenti, hogy a fövés közel van, és en- l

nek beáltával megszünik a kellemes zene. Most a
hólyagok akadálytalanul emelkednek fel a fel-
szinre3 és elterjednek a levegőben, mivel a viz
most gáz-alakot öltött magára.

A különbség tehát a gőzképződés két faja
között az, hogy az öakéntes elgőzölésnél a gőz
csak a folyadék felületéből fejlődik, fövésnél
ellenben a tömeg belsejéből is. Az első esetben
a gőz nem bir elég erővel, hogy az őt minden
oldalról környező részecskék nyomását legyőzze,
ez gátolja a hólyagok támadását a folyadék bel-
sejében. Azon erőt, melylyel a gőz a nyomásnak
ellene müködik és azt végre legyőzi, a gőz fesz-
erejének nevezzük.Erről itt csak annyit jegyzünk
meg, hogy ezen feszerő a hőmérsékkel nő, és a
melegségnek folytonosan tartó hozzávezetésével
végre annyira fokozódik, hogy a gőzök a rajtok
fekvő viz nyomását legyőzik, és akadálytalanul
emelkednek a felszinre.

Minthogy a viz felületére a levegő nehéz-
sége is befolyást gyakorol, és minthogy ezen ne
hézség nem mindig és nem mindenütt egyenlő,
mint ezt a légsulymérő tanúsítja: önként követ-
kezik, hogy ugyanazon folyadék, például a viz
nyomása sem lehet mindig és mindenütt egyforma
a benne képződő gőzökre. Ebből következik to-
vábbá, hogy a fövő viz hömérséke is különböző
lehet, minthogy a felfövéshez nem kivántatik
egyéb, mint csak az, hogy a képződő gőzök a raj-
tok fekvő vizrétegeken áttörjenek, tehát azok
nyomását legyőzzék. A fövés tehát nem más, mint
a folyadékban képződő gőzök felemelkedése a
felszinre, és mihelyt ezen gőzök elég erővel bir-
nak arra, hogy a rajtok levő nyomást legyőzzék,
azonnal beáll a fövés. A fövő viz melege tehát a
légsulymérő alacsony állásánál csekélyebb, ma-
gasabb állásánál pedig nagyobb. A légsulymérő-
vel tett vizsgálatok azt bizonyitják, hogy a levegő
nyomása alacsony fekvésü helyeken, a tenger fe-
lületén oly különbözéseket tanusit, melyek a hi-
ganyoazlop egész magasságának egy tized része
között ingadoznak, és ezen különbségek által a
viz forrpontja 2% fokkal változik. Tehát néha
előfordulhat az az eset, hogy a házi asszony az
étel keménységét és készületlenségét a főzelék
vagy hus ro3z minőségének tulajdonítja, holott
egy pillantás a légsulytnérőre felvilágosíthatná,
hogy a viz nem vehette magába azon meleget,
mely megkivántatik, hogy a főzeléket és hust pu-
hává tegye, mivel a lég nyomása csekély, s ennél-
fogva a viz csekélyebb hőm érseknél fel fő, mint
máskor, midőn a légnyomás nagyobb,

Azon körülmény, miszerint a viz hőmérsé-
kének forrpontja a levegő nyomásától függ, több
dolgokat magyaráz meg, melyek az avatatlanok
előtt nagyon feltűnőknek látszanak. Ha egy hév-
mérőt fövő vizben tartunk, azt veszszük észre,
hogy ennek hömérséke nem változik, bármeddig
folytassuk is a műtéteit, pedig látjuk, hogy foly-
tonosan meleg vezettetik a vízhez. A meleg épen
ugy, mint elébb, egyesül a vizzel, melyet 100 Cels.
fokig melegite, és most mindamellett legkisebbet
sem nő a hőmérsék, ha még oly nagy tüzet rakunk
is alája. A meleg tehát eltünik a vizben, érezhet-
ienné lesz a hévmérőre. De hol marad? El nem
vesz semmi esetre, hanem gőzképzésre használta-
tik. Hogy ezen sajátságos dolog iránt tisztába
jöttünk, nem régideje. Először Amonton vette
észre 1702-ben, melyet aztán 60 évvel később
Black, skót természettudós magyarázott meg.
Minthogy ezen meleg eszközeinkre érezhetienné
válik, nem vehetjük észre, kötöttnek vagy lappan-
gónak nevezzük. Itt csak annyit jegyzünk meg
róla, hogy bár eszközeinkre érezhetienné lesz,
azért még sem vesz el, hanem a gőzben valóban
megvan, mit kisérlet által ki lehet mutatni.

A közönyösség, melyet mindezek daczára a
mindennapi életben a tudomány tanításai iránt
még mindig tanusitunk, a legérzékenyebben bün-
teti magát. Ennek megmutatására nem találhat-
nánk könnyen világosabb példát, mint a melyről
itt szólunk. Ki konyháinkra csak egy futó pillan-
tást vet, a legnagyobbszerü téko^lásokat veszi
azokban észre, melyeknek alapja épen azon phy-
«kai feltételek nem tudásában rejlik, melyeken
* viz főxése alapszik. A tüzelőanyagok tékozlása
minden határt felülmúl; még a legjobb szerkezetű
ugynevezett takaréktüzhelyeknél is csak 20 —
25% hasznot érünk el a tüzelő anyagokban, és
igy 3, sőt 4 resz tüzelőanyagot teljesen haszonta
lanul égetünk el. Husz öl fából tehát 4 — 5 ölnek
veszszük hasznát, a többi haszontalanul ég el. Oly
helyeken pedig, hol nyilt tűzhelyeken főznek, t. i.
egy lapos kőre teszik a tüzet, és amellé tolják a
fazekat, joggal modhatJHk, hogy egy lépéssel sin-
tsenek elébb, miut a vad népek. Az itt elért ha-

szon csak 5%-tet teszen, tehát 20 rész fából 19
rész haszontalanul ég el. Még feltünőbb a pazar-
lás egyes munkálatoknál, hol tárgyakat melegite-
nek meg, mint például a téglázóvas melegítésénél
történik. Itt a tüzelőanyagokból — hihetetlen, de
mégis igaz — csak 1% fordittatik haszonra, te-
hát 100 tüzelőanyagból 99 rész haszontalanul ég el.

Valóban bámulnunk kell, midőn látjuk, mily
sok tüzelőanyag fecséreltetik el, csupán azon
czélból, hogy magában véve nyomorult hatást
előidézzen, mi néhány pint viz felfőzéséből áll.
Számtalan nemzedéken át azon előítélet örökösö-
dött át, hogy „sok sokat is müvel." Ezen nézet
azonban igen nagy hiba, melyet drágán fizetünk
meg. Kétségtelen ugyan, hogy erős tüzzel — a
mennyiben rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségü
meleget vezetünk a folyadéktömeghez, — hama-
rább előidéztetik a fövés és ezáltal a gőzképző-
dés is meggyorsittatik: de az utóbbi épen nem
azon feladat, melyet a konyhán meg kell oldani.
Itt csak a fövés forog fenn, vagyis az, hogy a viz-
nek a legnagyobb hőmérséket adjuk meg, melyet
az a fenforgó körülmények között felvenni képes.
Ha a fövés beállott, rakhatunk bármekkora tüzet
a fazék alá, azért tartalmának hömérséke semmi-
vel sem lesz melegebb, mivel a forrponton tul
minden meleg csak gőzképzésre fordittatik, mi-
nek eszközlése itt épen nem feladat. Sőt ellenke-
zőleg ezen körülmény igen gyakran hátrányosan
hat, mivel a viz nagyon gyorsan elgőzöl és ha
jól nem vigyázunk, könnyen megéghet és meg-
romolhatik az étel. — Ha egyszer beállott a fö-
vés, a tüzet tetemesen megkisebbithetjük, mint-
hogy mostantól fogva minden meleg csak gőzkép-
zésre fordittatik és erre nagyon mérsékelt tüz
elegendő. Ha tekintetbe vennők ezen körülményt,
és meg akarnánk válni az örökölt előítélettől,
a legközelebbi következmény az lenne, hogy je-
lentékeny mennyiségü tüzelőanyagot takarítanánk
meg. A mondottak igazságáról minden házi asz-
szony meggyőződést szerezhet magának egy hév-
mérő által. Ezen eszköz megmutatná neki, hogy
azon leves, mely épen csak fő, épen oly meleg,
mint az, mely roppant tüz felett erősen buzog, és
nagy gőzfelhőket bocsát fel. Némi figyelem mel-
lett, egy óra segélyével kiderülne az is, hogy a
főzelék és hus az utóbbi esetben épen annyi időt
kiván a megfövésre, mint az élőbbemben; hogy
tehát a nagy tüzzel semmivel sem megyünk többre,
mint a mérsékelttel.

Egy másik büne a konyhának, mely hason-
lóképen haszontalanul emészti a tüzelőanyagot, a
főzőedényeken levő koromlerakodások, melyek
ezenkivül a tisztaság érzékét is sértik. Ezen lera-
kodások a tüzelőkészületek hiányos szerkezelé-
nek következményei, mivel a korom nem egyéb,
mint el nem égett szén, finomul szétoszlott álla-
potban. Mint rosz vezető, gátolja a meleg egye-
sülését a vizzel, mely ilyen edényben sokkal ké-
sőbbre fő fel, mint a fényesben és tisztában.

A forrpontnak a légnyomástól függése azt
eszközli továbbá, hogy a fövő viz hömérséke nem
ugyanaz a föld minden helyén. Tudjuk, hogy mi-
nélinkább eltávozunk a fold szinétől, minél ma-
gasabbra hágunk a hegyeken, annálinkább kiseb-
bedik a levegő nyomása. Nagyon magas hegyek
megmászásánál, valamint a léghajóban felereszke-
désnél nagyon érezhetővé válik testünkre ezen
körülmény, mint ezt a tett kisérletek bebizonyi-
tották. Ugyanezen kisérletek azt is bizonyitják,
hogy a fövő viz a magasban távolról sem oly me
leg, mint a tengerparton, vagy az alantfekvésü
helyeken. Az első észleletek átalános csudálko-
zást ébresztettek, holott most a feltünő tényt na-
gyon természetesnek találjuk. Saursure Európa
legmagasabb hegye, a Montblanc megmászásánál
ugy tapasztalta, hogy ezen hegy legmagasabb
csúcsán a viz már 84 C. foku melegnél fő, tehát
16 fokkal csekélyebbnél, mint a sik felületen.

Habár jelentékeny magasságokban jóval cse-
kélyebb hőmérséknél fő is a viz, mint itt alant,
ebből még sem kö vetkeztethetjük azt, hogy ott
könnyebb volna felfőzni a vizet, mint itt; ellenke-
zőleg, ott sokkal nehezebb, mivel minél felébb
megyünk, annál ritkábbá válik a levegő. E
miatt nehezebb a tüzet jól égő állapotban tar-
tani; az elégés ugyanis vegyi proczessus, az éleny
egyesülése a fa alkatrészeivel. Minden vegyi egye-
sülések, bizonyos, változatlan súlyarányban tör-
ténnek, miből következik, hogy a magasban sok-
kal több levegőt kell a tüzhöz vezetnünk, ha azt
akarjuk, hogy egyforma élénkséggel égjen To-
vábbá nagy baj az, hogy itt a fövő viz alacsonyabb
hömérséke mellett sokkal több idő kivántatik,
hogy a hus és más ételek megfőjenek. Azon tudó-
sitásban, melyet Bisel atya, a szerencsétlen uta-

zók iránt jótékonyságáról ismeretes szent-ber-
nárdhegyi zárda főnöke, 1819-ben a sveiczi tudós
társasághoz tett, azt találjuk, hogy itt, Európa
legmagasabb lakott helyén (7476 láb magasság-
ban) a viz már 92 foku melegnél fo, minélfogva a
hus csak 5 óráig tartó folytonos fövés után pu-
nul meg. A fa ritkasága mellett, mely nagy fá-
radsággal alulról szállittatik fel a nagy magas-
ságra, igen alkalmatlan körülmény.

Bardócz Lajos.

Egy öreg ur meséi.
Egy vidéki tudositónktól, a mai idők jel-

lemzéseül szolgáló következő sorokat veszünk:
„ . . . . A szerkesztő ur engedelmével —

igy szól a levél — közleni akarok pár mesét
azok közül, melyeket minap egy ősz apától hal-
lottam, ki a hosszu téli esték unalmait hegedü-
szó nélkül tanulságos mesék elbeszélése által
rövidebbé tette és fűszerezte. — Volt egyszer egy
nagy ur, gazdag birtokai milliókra becsültettek,
tekintélye magasan állott. De ezen nagy ur még
nagyobbnak és gazdagabbnak gondolta magát,
mint a milyen volt. Sokkal többet költött, mint
bevett. Rövid idő alatt alkalmatlankodó hite-
lezők sokaságától látta magát körülvéve. Fo-
lyamodott egy ismeretes egyénhez: mentené meg
őt ezen alkalmatlankodó csoporttól. Megmen-
tem, válaszolj ez, de változtassa meg háztartását
s elégedjék meg oly budgettel, a minőt jövedel-
mei a törlesztéseken felül megengednek. „Ezt nem
tehetem" mondá a nagy ur. — Gazdálkodjék te-
hát, válaszolá N. szokott módja szerint, mig majd
beadja a kulcsot. S ime a nagy ur gazdálkodik, a
nélkül, hogy a jövendőt tekintetbe venné.
Volt egy másik ur, hatalmas befolyásos családnak
utóda, kit az ég virágzó számos ivadékkal áldott
meg. De az apa nem vette számitásba, hogy 1849.
utáni időben élünk. Uraknak nevelte gyermekeit.
Vagyia más szóval, gyermekei felnővén, nem tud-
tak egyebet, mint a kész ősi vagyon jövedelmét pi-
paszó mellett vigan elkölteni. Agarak és kopók,
paripák és vig czimborák rövid időn elfogyasz-
tották nemcsak a jövedelmet, de a birtokot is.
Meghalt az apa s gyermekei a hosszu farsang
után még hosszabb böjtre kerültek. — De ezen
mesének van egy másik oldala is. — Köznépünk
és iparosaink munkásságuk után vagyonilag szem-
látomást emelkednek. Van rá példa, hogy tago-
sítás alkalmával egész községek megváltják ha-
tárjokat s mint szabad községek boldogulnak. —
Igy volt ez mindig s igy lesz ezután is. A munka
és ügyesség áldást hoz a fáradozóra; holott az, a
ki vagy nem képezte ki magát egy bizonyos élet-
pályára, vagy tétlenségben éli le napjait, anyagi
tekintetben folyvást hanyatlik.

Pál apostol életéből pedig ily tanulságos tör-
ténetet beszélt gyermekeinek az öreg ur az Apos-
toli Cselekedetek nyomán. — Az isteni igének
ezen buzgó és rettenthetlen hirdetőjét ezen buz-
gósága miatt elfogták és a törvényhatóság elébe
állitották. Mint római polgár Rómában kivánt ki-
hallgattatni s a császárra hivatkozott. „Jól van"
mondá a biró: „de hogy meg ne szökjél, katonai
fedezet alatt foglak oda küldeni." Rendeltek egy
katonát, hogy ennek lábát a nagy apostol lábá-
val egy bilincsbe szoritsák. „Ne tegyétek ezt"
mondá Pál apostol: szavamat adom, hogy ezen
katona kiséretében Rómában a hatóságnál beje-
lentem magamat. „A rendeletet végre kell haj-
tani;" lőn a válasz. Igy tehát összebilincselve in-
dultak Rómába. Történt pedig, hogy utjokban
két rabló kozelgetett feléjök. „Szökjünk meg a
gonosztevők elől" mond a katona. ,Hogy szök-
hetnénk', kérdé a szent férfiu, ,holott a bilincs miatt
alig léphetünk?' — S előjöttek a rablók s kényök
kedvök szerint hozzá fogtak a rabláshoz. „Áll-
junk ellent a gonosztevőknek" mondá parancsoló
hangon a katona." ,Magam is megküzdeném a két
utonállóval' válaszolá az edzett testű apostol ,ha
hozzád nem volnék bilincselve; de igy nem gon-
dolhatni ellenállásra.' — S a gonosztevők nem-
csak megfosztották utasainkat élelmi szeröktől és
mindenöktől, hanem durva ütlegekkel is bántal-
mazták őket. Ekkor nagy nehezen felvánszorogva,
nemcsak magáról, hanem kiserőjéről is kellé gon-
doskodnia az apostolnak, hogy utjokban meg ne
haljanak, hanem rendeltetésök helyére, Rómába,
eljuthassanak. S ez egyedül Pál apostolnak mély
belátása, kiterjedt ismeretsége és fáradhatlan buz-
galma következtében sikerülhetett.

Miután ily ea hasonló tartalmu mesék elbe-
szélése és hallgatása közt a hosszu téli estének
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nagy része elmult s gyermekei egymás után nyu-
godni mentek, oda szálltak vágyaink, reménye-
ink, a hova most minden magyar kebel sovárogva
pillant. Tudta a jó öreg, hogy én pessimista világ-
nézetemnél fogva mitsem várok a pesti ország-
gyűléstől. Vigasztaló szavakat beszélt. „Igazad
Tan" mondá: „hogy 17 év óta vérzik s a vérvesz-
tés folytán gyengül a magyar; de igaza volt Pal-
merstonnak is, midőn 1849-ben megjósold, hogy
ha a hatalom Magyaroszágot ki nem elégiti, sa-
ját jobbját töri el a önmagát gyengitendi meg. A
mennyiben ezen axiómát az illető körökben eddig
nem hitték, a königgrátzi gyásznap után meggyő-
ződtek igazságáról." Figyelemmel hallgattam e
szavakat; s miután a remény ugyis olcsó portéka,
ezentul én is fogok remélni. r. l.

640 641

E g y v e l e g .
•* (Ujpénz!) Egy bécsi lap szerint oly ezüst

tallérok forognak az erdélyi oláhok kezei között,
melyeken hohenzollerni Károly oláhországi feje-
delem mellképe mellett e felirat olvasható: „Ká-
roly, Rumania császára."

•* (Erdélyi medvekaland.) Kenderessy Mi-
hály szolgabiró a következő eseményt közli a „K.
Közlönyben," mely — bár a Demanxiádokkal
határosnak látszik, a beküldő szerint valósággal
megtörtént. ,,E napokban, — irja a közlő — Hát-
szegvidék Nagy-Bár nevü községében Gavrill
Gyátku nevü falusibirónak értésére esett, hogy a
község határán levő erdőségekben a falusiak ne-
hány nap óta több medvét látnak csoportosan
kószálni, a biró maga is vadászember lévén, ne-
hány puskást és hajtót vett fel, és folyó hó 22-kén

reggel kiment üldözésére. Ezekkel a hogy az
erdőbe ért, és a puskások kijelelt állásaik elfog-
lalására s a hajtók a hajtás megkezdésére szét-
oszlottak, a biró is állására sietvén, az erdőség
közt egyszerre egy tisztás völgyecskére bukkant,
a hol alig ötven lépésnyi távolságra négy nagy
medvét pillanta meg. Ö erre meghökkenve, a
történetesen épen előtte hevert, ledőlt vastag fa
mellé huzódék, és e mellett hosszan elnyúlva,
fegyverét a fán keresztül fekteté és czélzó állást
vett. A medvék hallva a már megindult hajtási
zajt, egyenesen azon ledőlt fa felé kezdenek
czammogni, s a legnagyobbik a hogy oda ért,
hatalmas két első lábát a ledőlt fára csapá, és
mellét a biró elé tartott fegyvercsőve szájához
nyoma. Mire a biró, már tán féltében is, meghuzá
fegyvere ravaszát, de az csütörtököt mondott; a
gyutacs csattanására azonban a rémitő nagy
medve egyszerre átrohant a ledőlt fán, s a birót
hátán, czondrája és mellrevalójánál fogva felra-
gadta szájába és vinni kezdette a tisztás dombon
lefelé. A biró az első perczben kétségbeesetten
orditá egyet segélyért . . . azután elnémult. A
puskások és hajtók látva e borzasztó jelenetet,
mint viszi a medve a birót szájában, a más három
bömbölő szörny által követtetve, lőni nem mertek,
mivel attól tartottak, hogy vagy a birót érik,
vagy ha vagy egy medvét találnak mcgsebesitni,
a többi a birót azonnal széttépi: e szerint hát
csak heves zajgással kezdek üldözni őket, mire a
medve a szegény birót lecsapá a földre, és maga
is melléje heverészett. Azonban csak egy perczig
állapodok meg, és a már nyomában levő puskások
és hajtók zaja'ól megrettenve, társaival együtt
odább állott. A biró pedig legkisebb sérülés nél-
kül, rögtön eszméletét visszanyerve, felugrott és

a medvék után sietett társaival, kik épen a legna-
gyobbikat, a mely őt megragadta Voit, négy
lövéssel elejtették, és azután több fejszefok ütés-
sel agyonverték. Az elejtett medvéből fél mázsa
zsirt vettek ki, mit bizonyos Klein nevü keres-
kedő 20 o. é. forinton vásárolt meg."

— (Másutt is megfelejtkeznek.) Csodálkozva
olvasunk a gazdag és büszke Anglia egyes hir-
lapjaiban felhívásokat oly adakozásokra, melyek
czélja Anglia egyik legnagyobb költője, lord
Byron egészen leomlott sírboltját ujra kiépíteni.
Lord Byron, a kinek holttestét annak idejében a
nagy emberek számára fentartatott westminsteri
sirboltba be nem fogadták, Nottinghampshire
megyében Hucknall-Torkard falu templomában
nyugszik, anyjával a leányával együtt.

— (Sajtószabadság.) A mult évszázad má-
sodik felében II. Frigyes porosz király, ki mind-
amellett hogy korlátlan uralkodó volt, magát
országa elsö hivatalnokának vallotta, a sajtónak
teljes szabadságot engedett. — Ismeretes ama
tény, miként egy reggelen meglátván, hogy a nép
a palota irányában egy ház sarka körül csoporto-
sodik s valami magasan a falra ragasztott irományt
olvas: egyik komornyikját leküldötte, nézze meg,
mit olvas az utczai nép oly mohón. A királyi
szolga csakhamar teljesite felséges urának paran-
csát s nagy ijedten jelentette, hogy ama ragaszt-
mány alávaló guny irat ő felségére. — „Menj,
mondá a király mosolyogva, ragaszd az iratot le-
jebb, hogy az emberek kényelmesebben olvashas-
sák." — A nép, miután a királyi szolga ott meg-
jelent — a az iratot lejebb emelte, — megtudván
a király véleményét, nevetve szétoszlott a hango-
san felkiáltott: éljen a király!

leiléklet a Vasárnapi Ujság 52-dik számához 1866.

Az év v é g é n .
1866.

Midőn a sorok a sajtó alól kikerülnek, ismét
egy év gördül le az idők siető kerekén. A „Va-
sárnapi Ujság" iámét egy évvel idősebb lett, 8
olvasóink természetesnek fogják találni, hogy
születésnapunk ünnepélyes perczeiben, most is
kissé megállapodunk s komolyabb vizsgálat alá
veszszük — a magunk ügyét. Nem arczunk szapo-
rodó redőit vagy őszülő hajszálainkat keressük,
melyek nem igen gyötrik férfiúi hiúságunkat:
sem a hosszu, gyakran keserves utra nem pillan-
tunk vissza, melyet pályánk kezdetétől fogva a
jelen perczig szerencsésen megfutottunk — mert
hiszen elvbarátaink és híveink százezernyi sere-
gének buzdító ea jutalmazó részvéte kisért ben-
nünket mindvégig. Komoly pillantásunk sem a
jelenre, sem a multra, hanem A jövöre irányul, a
hol még feladataink nagyobb része várja a meg-
oldást, a hol a szép kezdetnek még szebb és ön-
tudatosabb folytatása következik, a hol pihenni
és elfáradni nem tudó jó szándékaink teljes ere-
jével, a nemzeti mivelődés egyedül üdvözitő nagy
munkáján mi is tovább dolgozni kivánunk.

A mai nappal lapunk tizenharmadik évfolyamát
öntjük a magyar hírlapirodalom tengerébe. Tizen-
három év ! mily kevés egy nemzet s egy irodalom
életében, s mily sok egy csupa reményeknek élő,
•zenvedésteljes emberi nemzedék rövidre szabott
napjaiban ! Midőn a „Vasárnapi Ujság" a pusz-
tulás romjai közül legelőször emelte fel ovatos
szétpillantással fejét: akkor még a haditörvény-
székek véres nyomai jelölték a nyilvános pá-
lyák meg-megszakauztott vonalait; és mi a szo-
rító békók közül még aggódva hirdettük, hogy
élünk 8 élni akarunk s hogy a jobb kor jőni fog,
ha jőni kell . . .!

És jó, hogy ily szivós az emberi természet,
s hogy a hit és bizalom, ha egyezer gyökeret vert,
nem oly könnyen téphető ki többé a kebelből. Ha
mi akkor belátunk a jövőbe, ha tudjuk, minő uj
Bzenvedések, uj meg uj provisoriumok fogják
megzsibbasztani a nemzet életét; ha sejtjük azon
természeti csapásokat, azon példátlan Ínséget és
nyomort, mely az egykori Kánahán boldog földé-

T A R H A Z.
nek népét fogja érni; ha gyanítjuk, hogy tizen-
három év mulva is, a küzdelem sikerének felmu-
tatása helyett, még mindig csak a jövő reményével
fogjuk megvigasztalhatni türelmetlen közönsé-
günket; ha mindezt tudjuk: akkor talán régen
elhagyott volna erőnk, a elesüggedve vonultunk
volna vissza az emberi kitartást kemény próbára
tevő küzdelem elől.

De hála a nemzet bátor ea hű politikai vezé-
reinek, hála a nemzet férfias magatartásának,
mely megérté vezéreit — e küzdelem nem volt
hiábavaló, nem volt eredménytelen. A mindinkább
megizmosodott irodalom hiven segité ama küz-
delmet a szabadsági és polgárosodási eszmék
minden árnyalatában, s a nagy mivelt közönség
hiven állotta körül a füstölgő oltárt, meghozva
mindannyiszor hűségesen áldozatait. — És Isten-
nek hála, azon pontig végre eljutottunk, hogy a
lehanyatló év egy hosszu, reményteljes szünettel
végződik, mely után nem következhetik ismét egy
óriási uj kérdőjel, hanem a nemzeti lét és nem-lét
kérdésének végleges 8 — ugy hiszszük — ked-
vező eldöntése. A nemzetet, mely nem hagyta el
önmagát, meg fogja segiteni az Isten.

A politikai küzdelemmel párhuzamosan ha-
ladt az irodalom, mely kezébe szolgáltatja a
nemzetnek fenmaradása legbiztosabb, sőt egye-
düli feltételeit, a mivelődés ea polgárissltság esz-
közeit. A tapasztalás ea csalódás végre vérré
változtatta bennünk azon meggyőződést, hogy
nemzeti létünk kivivására segélyt senkitől a vilá-
gon nem várhatunk, csak a magunk eszétől, eré-
lyétől; s ha valaha, a jelen században lőn igazolva
az Irás Bzava, hogy: „elvész azon nép, mely
tudomány nélkül való."

Igazságtalan lenne, a ki azt mondaná, hogy
könyv- és hírlapirodalmunk, s átalában szellemi
munkásságunk, a lefolyt másfél évtizedben is nem
tett fényes haladást — habár egyes ágak még
mindig igen mostoha ápolásnak és részvétnek
örvendenek.

A hírlapirodalom, mely nagyrészt a „Vasár-
napi Ujság" nyomaiban termett, sok elismerésre
méltó uj jelenséget hozott napfényre, mely idő
folytán mélyebb gyökeret is vert; mig más rész-
ről a hebehurgyaeág, lelkiismeretlen üzérkedés és

tapintatlan kapkodás évenkint uj meg uj sírokba
temették a halva született vállalatokat. Mi, kik
ily nemes versenyre buzdítottuk eleitől fogva a
hivatással biró szellemi erőket, örömmel üdvözöl-
tünk e téren minden komoly igyekezetet, minden
oly vállalatot, mely öntudatos buzgalommal, szak-
értelemmel és nyegle üzérkedéstől ment, tiszta
szándékkal lépett a küzdtérre, főkép ha uj formák-
ban egy-egy eredeti eszmét iparkodott megvalósi-
tani. De az anyagi és szellemi tekintetben ingó
alapokon nyugvó, mohón előretolakodó hirlap-
kiadói apró ambitióknak rendesen mind az iroda-
lom ügye, mind a közönség s az egyes vállalko-
zók előbb-utóbb egyformán vallották kárát. Kinek
teljék abban kedve, ha látja, hogy egyik lap a
másikat mind belső, mind külsö elosztásban, mind
alakban, mind tartalomban csak másolja. Ügyes
utánzó néha sikerrel ámíthatja egy darabig a
közönséget, de a majmoló előbb-utóbb bizonyosan
nevetségessé válik.

A „Vasárnapi Ujság" megkezdett és elis-
meréssel fogadott, saját utján törhetlen buzgalom-
mal fog haladni a jövő évben is; nem hagyván ma-
gát megzavartatni a gombaként szaporodó hirlapi
kuruzslók piaczi lármája és kölcsönös dicsőítése
által. Hagyományos szives bizalommal hivjuk meg
az uj évfolyamra régi törzsolvasóinkat s az ujabb
nemzedéket, mely komoly irányu, tanulságos, de
nem tudós szárazságu olvasmányokban találja ked-
vét. S meghívjuk különösen tisztelt munkatársain-
kat, kiknek nagybecsü közreműködése nélkül a mi
legszentebb törekvéseink is régen füstbe mentek
volna.

A czél, melyre törekszünk, már nem áll elér-
hetién magasságban előttünk, bár talán még tá-
vol van azon időpont, melyben a kivivott siker
öntudatával, egy boldogabb nemzedék fiának ad-
hatjuk át a szerkesztői tollat; — de optimismu-
sunk, törhetlen hitünk és bizalmunk azt sejteti
velünk, hogy a diadal a mienk lesz, a talán már a
közel jövőben elmondhatjuk, hogy: nem hiában
reméltünk és küzdöttünk !

Ennekkimondhatása: ami régi óhajtásunk ea
mindennapi imádságunk.

Pest, decz. 29 kén. Pákh Albert.

Irodalom és müvészet.
** '(„Vértanuk a magyar történetből".) Ez

•czime Szilágyi Sándor azon legujabb könyvének,
.melyet a 17 ik századra vonatkozó tanulmányai-
ból állitott össze, s Heckenast adott ki, Ízletes ki-
állításban. Az érdekes munka a következő tanul-
mányokat foglalja magában: Kemény János feje-
delemsége és halála, Apáczai Cséry János és kor-
társai, Bánffy Dénes kora ea megöletése, Béldi Pál
•és a bujdosók, Szász János tragédiája, Bethlen
Kata, iiákóczy Ferencz Párisban, az utolsó Rá-
kóczy, Cserei az emiékiró, Mikes Kelemen. A
495 lapra terjedő nagy kötet ára 2 ft. 50 kr.

** (Gr. Lázár Kálmán) mint szerkesztő
„Világ Tükre" czimü uj füzetes vállalatra hirdet
előfizetést. Egy évben tiz füzet jelen meg belőle,
számos képpel a ismeretterjesztő közleményekkel.
Mulattató rovatai is lesznek, pl. György deák
verses krónikái. Előfizetési ára egy évre 5 ft.,
félévre 2 ft. 50 kr.

** (Zilahy Imre költeményei) diszes kiállítás-
ban már elhagyták a sajtót, s a napokban küldet-
nek szét az előfizetőknek. Jan. 15-kig még foly-
vást megrendelhetni az előfizetési áron (1 ftért)
a szerzőnél. (Pest, bál vány-utcza 10-ik sz.)

•• (Elöfizetési fölhívások.) Homorod J . Fél-
egyházáról ily czimü munkájára hirdet előfize-
tést: „A bevégzetlen tájkép és eltévesztett élet-
utak." Egy kötet. Ára 1 ft. A tiszta jövedelem
fele a félegyházi inségesek részére fordittatik. —
Jankai Jozsef, az Üstökös ,,Kortes" álnevű mun-
katársa, ujabb 100 költeményére és „Juliska"'
czimü eredeti vig dalos színműre hirdet előfize-
tést. Megjelenik január első felében, ára 1 ft. Az
előfizetések Pestre, kigyó-utcza 4. sz. a szerzőhöz
küldendők.

** (Berlioz „Faust" czimü nagy zeneköltemé-
nyét) közelebb adták elő Bécsben, a szerző sze-
mélyes igazgatása alatt, mire Berliozt Párisból
meghívták volt. Berlioz uj zenemüvének első
része Magyarországon játszik, s nagy hatással
van beleszőve a Rákőczy-indulóra általa szerzett
átirat; magyar táncz is fordul elő benne, melyben
Berlioz a zenét még 1846. körül, midőn Pesten
volt, a városliget j"gyik hársfája alatt irta.

** (Berczik Árpád) „Kanut gróf" czimü, uj
szomorujátékát e napokban sikerrel adták elő
Győrött.

— (Halotti beszéd). Pécsett egy terjedelmes
halotti beszéd jelent meg, mely egy „nagy pap
és nagy hazafi példányképét" élénk szinekkel
festi, 8 mely bold. Scitovszky János primás esz-
tergomi gyáazünnepélye alkalmával Virág Mihály
pécsi kanonok által tartatott. A boldogult főpap
tisztelői kedvesen veendik e szónoki erővel el-
mondott dicsőítő beszédet.

** (A párisi világtárlatba szánt magyaror-
szági műtárgyak) egy része, nevezetesen az or-
szágban lakó festészek olajfestményei jelenleg
az orez. magy. képző müv. társulat műcsarnoká-
ban láthatók s ugyanott jövő január hó 15-kéig
bezárólag kiállítva maradnak.

Egyház és iskola.
** (Egyházak segélyezése.) A zólyemmegyei

badini ág. hitv. fiók-egyház-községnek, temploma
felépithetéaére 800 ftnyi, a, turócztnegyei thuráni
ágost. hitv. egyházközség részére pedig, hogy a
paplakot felépíthesse, 500 ftnyi segélyadomány
engedélyeztetett az evang, egyházi s iskolai czé-
lok előmozdítására rendelt évi átalányból.

— (Lelkészválasztás.) Az ácsai ágostai hitv.
evang, gyülekezetben t. Elefánt Mihály urnak
Pestre történt megválasztatása által megürült
lelkészi állomás t. Melczer Gyula eddigi tápió-
szelei lelkész megválasztatása által betöltetett.

•* (Az ungvári kir. kath. fögymnáziumba) a
folyó 1866/7-iki tanévre 520 tanuló van beirva,
kik közül anyanyelvre nézve 239 magyar, 193
orosz, 57 német, 23 tót, 8 lengyel; vallásra nézve
pedig 177 r. katholikus, 261 görög szertartásu,
14 helv. hitvallásu, 6 ág. hitvallásu és 67 héber.

— (A nagyváradi kathol. fögymnázium) osz-
tályaibafolyó 1866

 r ik tanévre beíratott összesen
766 tanuló. Közülök vallásra nézve vannak: r.-
kath. 435-en; g.-kath. 161-en; g. keletiek 46-an;
ág. vall- 6-an; helv. vall. 34-en, héb. vall. 84-en.
— Nemzetiségre nézve vannak: magyarok 537-en;
románok 190 en; németek 18-an; ruthénekl3-an;
szlávok 6-an; cseh 1 és porosz 1.

Közintézetek, egyletek.
— (A pesti állatkerti társulat) még ezen

télen szándékozván kertjének éjszakkeletí részét
is parkká átalakíttatni, s még egy tóval ellátni: az
alapszabályokban kitett tőkének második felét
bocsátja ki részvényekben. Kibocsátandó részvé-
nyeit ezuttal az ország minden részében kivánja
elhelyezni, hogy a kert országos érdekeltséget tá-
maszszon, minthogy eddigelé leginkább Budapest
városára szorítkozott. Hogy elérje ezen szándékát
a társulat: az elnök hazai takarékpénztárainkhoz,
a kaszinókhoz és egyéb egyesületekhez felszó-
lítást intézett részvények aláirása végett, mely
intézkedésnek már is azon eredménye volt, hogy
számos kaszinó, takarékpénztár, egyéb egyletek,
sőt városok is tekintélyes ősszegben irtak alá
részvényeket, például a pesti nemzeti kaszinó 10
egész részvényt, Szathmár-Németi városa 5 rész-
vényt, s legközelebb a nagy-kanizsai takarék-
pénztár követte a pesti és debreczeni takarék-
pénztárak példáját. — Az állatkert nehány hó-
napos létezése óta életrevalóságának annyi jeleit
adta, s a közönségnek oly sok gyönyört és tanul-
ságos élvezetet nyujtott, hogy valóban kivánatos,
hogy a közönaég országszerte pártolásába vegye,
8 igy gyorsan helyezze bele feladatába a hasznos
állatok honosításának oly mérvben eszközlését,
hogy ez által a hazai közgazdászat és életkénye-
lem előmozdítójául szolgálhasson. — Ezzel kap-
csolatban megemlítjük, hogy Nopcsa Ferencz hu-
nyadmegyei főispán e napokban egy szép medvét
ajándékozott az állatkertnek, s egyuttal részvényt
is aláirt.

Közlekedés.
J< (Uj terv Pest és Buda összeköttetésére.)

Gr. Széchenyi Ödön, ki nem rég egy gőzkotnp-
átjárat felállítására 25 évre elsőbbségi jog-enge-
délyért folyamodott, erre a várostanácstól az
engedélyt megkapta. A tervezett gőzkomp, mely
a földunasoron fogna a testvérvárosok közt köz-
lekedni s igy a pesti pályaudvart a budaival egybe-
kötni, az Amerikában legczélszerübbeknek talált
jármüvek m^otája szerint lesz szerkesztve s egy-
szerre 1 mozdonyt 12 terhelt vaggonnal, 12 ló-
fogatu kocsit s számos átkelőt lesz képes a Dunán
átszállítani. A kiszállási hely Pesten a feidunasor
azon helyén van tervezve, hol a pályaudvartól az
ugynevezett Valero-kaszárnya mellett a Dunához
vezető mellékpálya kiszakad. Budán a kiszállási
hely a proviantópület közelébe tétetik, honnan
félkör-alaku hajlással a budai pályaudvarhoz
vezető sín-ut vonatik. A gőzkomp felállitási költ-
ségeit 150,000-200,000 ftra teszik.

y* (Óhajok a lóvonatu vasut terjeszkedése
iránt.) Az ujpesti és k.-megyeri ház- és szőlőbirto-
kosok a helytartótanácshoz folyamodtak az iránt,
hogy a lóvonatu vaspálya a legfelsőbb helyen en-
gedélyezett pontig, t. i. a kikötő zárgátjáig épit-
tessék ki. — A Peat városával határos rákospalotai
lakosság értelmisége és gyárosai pedig e napok-
ban értekezletet tartottak, hogy az emlitett hely-
ség, mely körülbelül 3000 lélekszámmal bir és
Pest városával folytonos közlekedésben áll, a pest-
ujpesti közuti lóvonatu vaspályával egy szárny-
vonal által köttessék Össze a széles közúton. Ez
mindenesetre emelné Eákos-Palotát, s még több
pesti család telepednék meg ott.

•f (Gyöngyös városából) egy küldöttség járt
közelebb gr. Forgách Antalnál, s arra kérte a vá-
ros nevében, hogy a hatvan-gyöngyösi vonal épi-
tése kezdessék meg már tavaszkor. A küldöttség
e szárnyvonal fontosságára utalt és kijelentette,
hogy Gyöngyös város minden áldozatra kész, és
hogy ez ügyben emlékiratokat terjesztenek az or-
szággyülés és a miniszteriumok elibe. Gróf For-
gách arról biztositotta a küldöttséget, hogy a
varos óhaja teljesítése végett azonnal megteszi
a szükséges lépéseket. Eger és Miskolcz hir sze-
rint, legközelebb hason kérelemmel fordulnak a
pest-losonczi vasúttársasághoz.

Mi ujság?
** (A magyar országgyülés feliratát) Cziráky

János gr., a felsőház alelnöke és Andrássy Gyula
gr., a képviselőház első alelnöke, decz. 23-kán
délután 1 órakor nyujtottak át Ö Felségének. A
küldöttség szavaira O Felsége következőleg vá-
laszolt: „Az országosan egybegyült főrendek és
képviselőknek imént átnyujtott iegalázatosb föl-

terjesztésére válaszomat majdan királyi leiratom
utján tudatni fogom. Biztositsák küldőiket addig
is királyi kegyelmem és kegyelmességem felől.*'

** (A horvát országgyülés feliratát) szintén
decz. 23-kán vette át Ő Felsége. A küldöttség
szónoka Stroszmayer püspök volt, kinek horvát
nyelven mondott beszédére Ő Felsége ugyane
nyelven válaszolta: hogy a horvát országgyülés
feliratát érett megfontolás alá fogja venni.

** (A magyar országgyülés üdvözlő küldött-
ségét) 0 Felségeik 1867. január 8-dikán fogják
elfogadni.

** (Pest városa részéröl) decz. 24-én délelőtt
10 órakor a főpolgármester vezetése alatt egy
küldöttség jelent meg a tárnokmesternél, mely csá-
szárné O Felsége születésnapjának ünnepére a
váro3 ezerencse-kivánatait a főpolgármester által
elmondott alkalmi beszéddel tolmácsolta. E hó-
dolati nyilatkozat a Felséges aaszonynak távira-
tilag azonnal tudomására hozatott, s már délután
távirati uton a főpolgármesterhez azon értesítés
érkezett, hogy O Felsége a császárné a szeren-
csekivánatukat kedvesen fogadni, s ezért a pol-
gárságnak legmagasabb köszönetét nyiivánitani
méltóztatott.

** (Deák Ferenczet) tizenkét hölgy diszes
karácsonyi ajándékkal lepte meg. Nevezetesen
12 koczkát világos tarka virágokkal művészileg
hímeztek, mely összerakva pompás nagy szőnye-
get képez. E szép művet Wiener kárpítoa műhe-
lyében állitották össze.

'* (Jelacsics szobrát.) decz. 16-án ünnepé-
lyességgel leplezték le Zágrábban. Jelen volt,
mint ő Felsége képviselője, Bellegarde ezredes,
s a horvát udv. kanczellária részéről Uticsenovics
udv. tanácsos. A horvát képviselők nemzeti öltö-
zetükben jelentek meg. Sok idegen gyült össze
vidékről; különösen nagy számmal volt képvi-
selve a horvát-szlavón határőrvidéki ezred tiszti-
kara, kikhez meghívók küldettek aa orsz. katonai
parancsnokságtól. Az ünnepély Kralj püspök
pontificálásával kezdődött, s midőn a lepel alá
hullott: ez katonai tisztelgések, fegyverek és
ágyukjüdvlövései által jelentetett, s azoa pillanat-
ban a néphymnust kezdek énekelni. JVIarics kano-
nok és Uücsenovics udv. tanácsos, horvát költők
einiékbeszédbeii|adták elő Jelacsics bán hős tetteit.

** (Zenetanoda egy fegyintézetben.) A lipót-
vári fegyintézetben a buzgó igazgató, a testi szen-
vedések enyhítése mellett „lelki üdülésre" zene-
tanodát alakított, melyben az önként jelentkező
foglyok a fegyházi tanitó által kiképeztetve, a
fegyíntézetl zenekarhoz lépnek. A kormány e hu-
mánus intézmény föntartására 150 frtot utalvá-
nyozott, s a pesti takarékpénztár 25 frtot, a pesti
kereskedői bank 20 forintot, a budai takarék-
pénztár 10 frtot ajándékoztak e czélra.

** (Egy vidéki kölcsön-könyvtár.) Tisza-Új-
lakon egy derék női szabómester, Doby Antal,
kölcsÖn-könyvtárt nyitott, azonban az értelmi-
ség részéről nem részesül elég pártfogásban, ugy
hogy csak jelentékeny áldozattal tudta eddig fön-
tartani könyvtárát, noha az olvasási dij épen nincs
magasra szabva. Az ily vállalkozás, mely a köz-
mivelődés előmozdítására szolgál, mindenütt me-
leg pártolást érdemelne.

** (Egy forintos állampénz.) A bécsi cs. kir.
udv. nyomdából a héten küldték át az első 1 frtos
állampénz-szállitmányt a cs. kir. államadóssági
igazgatóság fizető-bizottmányához,. A szállitmány
100,000 frt értékü volr. Nemsokára nagyobb szá-
litmányokat is küldenek át, miután e papírpénz
nyomatása igen gyorsan halad. Az 1 fríosokat
ugyanig nem mint az 5 frtosokat félivenként 8
dbbal, hanem egész ivenként 32 darabbal nyomat-
ják. Nem piros, hanem zöld alapnyomatnak s
olyan alakúak mint az 1 frtos bankjegyek. A jövő
évi február előtt — az 50 frtos állampénzzel
együtt, aligha fognak ki bocsáttatni; akkorra kü-
lön váltópénztárt is állitnak fel.

** (A pesti határ fákkal beültetése) ügyében
Sárkány földbirtokos egy tervet nyujtott be a
pest-városi tanácshoz. Az e végre a tanács kebe-
lében alakult bizottmány e terv kivitelét a leg-
sürgősebben ajánlá. A jövö tavaszszal már meg-
kezdetik a faültetés egy faiskola alapításával,
melyre a jövő évi költségvetésbe 6000 ft, lőn fel-
számítva. Igy tehát remélhetni, högy 5 — 6év alatt
Pest városa a legszebb erdőktől less környezve.

** (A régi füvészkert czirkuszában) Fouraux
lovartársulata előadásokat tart.
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•* (Uj-Pest haladása). Stern M. buda tabáni
Tolt kávés Bayer József ujpesti házát 10,000 ftért
megvevén, azt czélszerü épitkezések és változta-
tások által elegáns szálloda és kávéházzá alakí-
totta át, s°az udvarában létező vastartalma ásvá-
nyos forrásvíz használhatása czéljából több kád-
fürdőt készíttet. Farner Károly a fiumei fiók-gőz-
najógyár igazgatója pedig Fromer Armin ujpesti
házát 4000 ftért megvevén, ugyanott a helybeli
e a környékbeli, valamint a budapesti közönség
számára a szomszédságában létező Engelsmann-
féle szeszgyárban készülő friss malátával jövő
tavaszra csinos és czélszerü maláta-fürdőket ké-
szittet, melyeket az olcsó és kényelmes lóvonatu
vasut által a budapestiek is czélszerüen használ-
hatnak. Az ujpesti kikötőbe jelenleg már körül-
belől 10 vizi jármű hozatott be telelőre, közöttük
több gőzhajó és gr. Széchenyi Ödön 6 lóerőre
épitett kis gőzöse is. Ott telel e nemzeti hajós-
egylet c-olnakdája is.

** (Tegetthoff altengernagy születési házát)
Marburgban márványtáblával látják el, melyen
következő szavak lesznek olvashatók: „Tegetthoff
születési háza. 1827."

** (B. Saguna metropolita irodájába) Nagy-
Szebenben decz. 16 kán éjjel tolvajok törtek be s
egy fiókból 2500 frtot raboltak el.

•* (Külföldre vitt becses régiségek.) A na-
pokban ismét egy csomó hazai ezüst régiség ván-
dorolt ki külföldre, irja egyik kolozsvári lap,
melyek között a legszebb serlegek, billikomok,
dombor nyomatú tányérok, dombor faragásu sze-
lenczék, fűzértartók, poharak voltak. E gyönyörü
családi ékszerek között egyik legérdekesebb da-
rab ama remekművű serleg, mely Rákóczy hű buj-
dosótársáé, Mikes Kelemené volt. A serleg fölső
részén pompás metszetben volt látható a családi
czimer 1697. évszámmal. A serleg sulya 111 lat
ezüst volt, mintegy 8 —900 forint értékben. Jelen-
legi tulajdonosa az ékszereket, melyek eoha többé
nem fogják Erdélyt látni — külföldre viszi, mi-
után nincs reménye, hogy a fővárosban előnyös
vásárt csinálhasson velök. E gyűjteményben van
Apafy Mihálynak egy ezüst vadász-pohara, mely
már alakjánál fogva is egyike a legszebb ritkasá-
goknak.

•* (Erdély a külföld elött.) A természettu-
dományok terjesztésére alakult bécsi tudományos-
egylet f. hó 10-én tartott ülésében Tschermák
tudor, az erdélyi sótelepek és sókutak gazdagsá-
gát különösen kiemelé és kifejté, hogy Erdély
legnevezetesbb sótelepe, a marosujvári sóbánya,
melynek 300 lábnyi kupalaku csarnokai az utazót
bámulatra ragadják; mint a Kaspitenger partjain
fekvő Baku mellett, Erdélyben is vannak éghető
gázforrások, melyek ha egyszer meggyujtatnak,
többé ki nem alszanak.

°* (Szomoru történet.) Kolozsvár egyik kül-
városában a napokban egy lábbelikészito-segéd,
aszkórban elhalt kedvese ravatalánál, a siró szü-
lőkheí intézett vigasztaló szavai után, magát
agyonlőtte. Egyszerre temették el mindakettőt.

•* (Vérlázitó jelenet.) Szegeden mult hétfőn
délelőtt egy szegény níí, kit férjétől a katonai
szolgálat fosztott meg, keblén egy csecsemővel a
egy 6 éves lánykával, éhségtől elgyötörve járkált
a piaczon s egy kétségbeesett pillanatában dühö-
een dobta le kisdedét, mert ő — ugymond — nem
tarthafja, már három nap óta nem evett. A nép
tolongva vette körül s a szomoru jelenetnek egy
városi biztos vetett véget, ki a szerencsétlen nőt
gyermekeivel együtt a városházához kisérte, hol
a polgármester ideiglenesen intézkedett, hogy a
nyomorultak meleg hajlékot és eledelt kapjanak.

— (Hajtóvadászat Somogyban). Decz. 20 és
21-én Somogymegyében Lábodon, gr. Széchenyi
Pál birtokán nagy hajtóvadászat volt. Mindkét
nap<m volt 12 puskás, és 300 hajtó. — Az első
napi eredmény volt: nyul 278, fogoly 5, fáczán 3,
róka 1. Második napi eredmény: nyul280 é«3 fo-
goly. Jelen voltak, gr. Zichy János, gr. Széchenyi

Gábor, gr. Széchenyi Ferencz, gr. Széchenyi
Jenő, gr. Széchenyi Pál, és Inkey István urak,
Decz. 19 én a nevezett vadász urak l l darab
nagy vadat ejtettek el. Innét látható, mily gond
fordittatik Lábodon az erdészetre, illetőleg a va-
dászatra. — M. N.

** (A favágás dija Pesten.) A pesti kapitányi
hivatal rendelete következtében a favágók egy öl
fa vágásaéri vagy 1 ft. 80 krt., vagy 2 ft. 40 krt,
vagy végre 3 ftot kapnak, — ugy a mint egy, két
vagy három darabra vágják a fát. E dij ért a fát
nemcsak föl kell vágniok, hanem behordani és
rendbe rakni is.

— (Halálozások.) Böszörményi Károly, Deb-
reczen-város 1861-ki főkapitánya decz. 21-kén,
45 éves korában elhunyt.— Pataky Dániel, Belső-
szolnokmegye, s korábban Dézs város tevékeny
hivatalnoka, s a dézsi ref. egyházkerület buzgó
főgondnoka, decz. 20-án, photogen-lámpa által
származott szerencsétlenség következtében életé-
nek 70-ik évében meghalt. — Geduly Lajos evang,
superintendens és képviselő édes atyja, Geduly
János volt lelkész élete 83-ik évében e hó 13-an
Tamásiban jobb életre szenderült.

— (Adakozások.) A „Vasárnapi Ujság"
szerkesztőségéhez mult héten beküldetett:

Fiedler Ignácz árván hagyott családja szá-
mára:

B -Csabáról Láng György 1 ft.— özv. Hau
Nándorné 1 ft. — Schnierer Gyula 1 ft. — Illés
Gyula 2 ft. — Együtt: 5 ft.

Multkori közlés 41 ft. — összesen 46 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, decz. 21. „Heródes." Történeti tra-

gédia 5 felv. Irta Szász Károly.
Szombat, decz. 22. A zenész-segélyező egylet

és a színészi segély-pénztár javára: ,,Faust."
Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.

Deczember 23—25. napjain a szent kará-
csonyi ünnepek miatt a szinház zárva volt.

Szerda, decz. 26. „A mama." Eredeti vigjá-
ték 3 felv. Irta Szigligeti.

Csütörtök, decz. 27. ,.A bűvös vadász." Re-
gényes opera 2 felv. Zenéjét szerz. Weber.

Szerkesztői mondani Ta! ó.
8560. Tés. T. k.. Szivesen teljesítjük a kívántakat,

legalább nagyobb részben. Némi késedelmet csak az ujévi
munkahalmaz Összetorlódása fog talán okozni.

8561. Hanva. Szerenesésen tulestünk rajta. ,,Már
Belgrád a mi várunk, Vig tánczot benne járunk.'" Hasonló
jó hirt várunk. S most már kérjük azt a félbeszakasztott
megbizást. A kérdésre pedig hadd maradjunk adósok a
felelettel. Legyen nekünk is szerkesztői titkunk. Egy ár-
tatlan kebel a legjobb szándékkal vezette félre általunk a
lapok legnagyobb részét. Amnesztiát neki!

8562. Orosháza. Az igen érdekes történeti beszélyt
ujév utáni első számunkban kezdjük meg. Eddig térhiány
miatt nem lehetett.

8i63. Peterdy. Az ajánlott forditmányok közlésére
nem vállalkozhatunk. Köszönjük a szives ajánlatot.

8564. X. Enyed. S/.. K Megjött minden; köszönet
érte A nagy csomagot is azon módon átadtuk az illető
kezekbe.

8565. A szájhösökhöz. A távozóhoz. AU első nem
egyéb nagyhangu detdamáeziónál; a másik igaz érzést
gyanittat, de még a forma nehézségeivel küzd.

8566. Közép-Ázsia lakói. Szóbeli előadás után irt,
igen futólagos jegyzetek. Kissé formába kellene önteni,
illően felöltöztetni, hogy önálló ,,czikk" lehessen belólök.

8567. Riinaszomtiat. T. K. Ujév után szivesen telje-
sítjük a kivánatot, és pedig nem csupán kivátelképen, ha-
nem rendesen. Az „elmcfuttatások" sikerén nem kétke-
dünk ; azonban mégis el kelient) azokat elébb olvasnunk.

8568 Nantii K I. Az előfizetés megtörtént Óhajtjuk,
hogy öo meleg részvéte lapunk iránt a jövő évben is indo-
kolva legyen. A távol eső vidéki posta-állomások rendet-
lenségeinek meggátlása, fájdalom, hatáskörünkön kivül
esik s legleljebb az igazgatóságokhoz intézendő panaszok
orvosolhatják némileg a bajt. — Az ajánlkozásra most
nöm adhatunk kedvező választ, de gondunk lesz rá, hogy
a mennyire lehet, segíthessünk az állaooton.

8S69. IV. Légn. S. E. Üdvözöljük a régi jó barátot s
a jó kivánatokat szivesen viszonozzuk. Az uj küldeményt
köszönettel vettük Reméljük, hogy az évek óta fennálló
jó viszonyt ezután sem fogja megzavarni semmi.

8670. V. Turszky. Semmi baj. Volt — nincs í A kül-
demény épen rosz órában érkezett, de most már annál na-
gyobb keletnek örvend. Mielőbbi boldog találkozást óhaj-
tunk. Blőbb-utóbb csak meglesz már egyszer.

8571. Heves. V. L. Az ,,Orsz. Beszédtár"-t nem mint
önálló munkát, hanem csak mint a „Pólit. Újdonságok"
kiegészitő részét kérjük tekintetni. A kiállitás költséges
volta s lapunk olcsó ára nem engedi, hogy ugyanazon tár-
gyakat kétszeresen nyomassuk le. Azonban mint eddig,
ugy ezután is tekintetbe fogunk venni minden méltányos
óhajtást s ha lehet, még utólagosan pótolunk nehány
hiányt.

8572. Pozsony. Sz. J x baráti részvétet köszönjük.
Hálistennek elmult a zivatar, s volt jó köpönyeg. Al
előbbi viszonyt hiven ápoljuk.

8578. Torna. L. M. A hiányzó számokat a kiadóhWa.
ta], ha csak lehet, ki fogja pótolni A kérdezett egyén
tudtunkra hive maradt Ósi vallásának. A két lapra csak
egyféle előfizetés iárj*t.

#574. Ilont. Többen. Minden évben akad egy-egy ily
cjendes raormogásu olvasó; s azért bar sejtjük, de nem

fagyunk kíváncsiak a nérre. A leveet érdekkel olvastuk
mind addig, mig a példányképűi felállított lap nevére buk- '
kantunk, gondolván, hogy talán igaza is lehet a felszólaló-
nak. De azon pontnál tisztába jöttünk s válaszunk röviden
ebböl áll: Ha valaki azt mondja nekünk, hogy a tekenős-
béka-levest nem szereti, azt értjük; sőt ha azt. mondja,
hogy leves neki egyátalában nem kell, azt is értjük;
de ha azután mégis hangosan azt kivánja, hogy rán-
tott leves kell neki, mert ő azt szereti legjobban: akkor
— ezt is értjük. Tudjuk, hogy gyenge, beteges gyomra
van, mely a keményebb eledelt, megemészteni nem "képes.
S ilyenkor azután nehéz dologgá válik a sztikácsmüvészet
és tálalás. Konyhánk igazán tápláló élelmi czikkekkel lesz
ellátva jövőre is. Jó izlést és jó egészséget kivánunk az uj
esztendőre!

HIRDETÉSEK.

365-dik sz. f. — S z i r m a y J á n o s t ó l ,
(Königgratzben).

(Eredetileg a Vasárnapi Ujság számára beküldve.)
Sötét.

ililt

a b o d e f g
Világon.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 360-dik számu feladvány megfejtése.
(Pavitt S.-től, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Bg8 -gl . ., K c l - d 3
2. He7- g6 . tetsz. sz.
3. Heő— v. f4fmat.

Helyesen fejtették meg. Yetzprémbtn: Fülöp Jo-
zsef. — Harasztiban: Gr. Festetich Benno.—-Miskolczon:
Czenthe József. — Debreczenben: Zagyva Imre. — G-el-
sén:rGlesinger Zsigmond. —Jolsván: Czikornyai Dániel.
— Erk'óbb'lkuton: Vásárhelyi Bencze. — Nayy-Kör'ós'ön:
Nemesik Lőrincz. — Vizesréthen: Terray Pál. — Karcza-
gon: K. L. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesité*ek. Eperjes: B. K., GeUén: Gl. Zs.,
Nagy-Körösön: Al. N. Köszönet a küldöttekért; a mi
használható, arról közelebbi alkalommal bővebben. —
Cselnek: Sz. M. Üdvözöljük Önt is hadi sorainkban. De
nem kell elhirtelenkedni a dolgot. Három lépés nem elég.
Tessék csak Világos második le'pésére a Sötét Huszárral
b7-ről c5-re lépni, és nincs mat

' (Közgyülés. ) A pesti sakk-kör 1867. január
18-án délut. 5 órakor saját helyiségében közgyülést tart.

Hónapi- és
netinnp

H E T I - N A
Katholikus és Protestáns

naptár

Deczember—Január
30 ; Vasár
31 Hétfő
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?,
8

Szerda
Csőt.
Pént.

5 Szomb

(i Dávid király
Szilveszter pápa
Kis Karácson
Makár, Ábel
Genovéva szüz
Titus püsp.
Telesfor pápa

fi David
Szilveszter
Ujév napja
Ábel, Béla
Dániel
Izab
Simon
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TARTALOM.
Csokonai szobormintája, Izsó Miklóstól (képpel). —

Leng a zászló. — Egy áldomás. — Az aqnarium (vege). —
Vajda-Hunyad vára ügyében 10 pont. — Barlanglakások
a Gellérthegye körül (ké„pel). — Egy jubiláris magyar
szerkesztő (képpel). — Zala-Egerszeg (képpel).— A Mon-
dolatpör. — Miben áll és mitől függ a fövés? — Egy
öreg ur meséi. — Egyveleg. — Tárház: Az év végén. —
Irodalom és müvészet — Egyház és iskola. — Közin'éze-
tek, egyletek — Közlekedés. — Mi ujság? — Adakozás.
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.— Sakk-
játék. — Heti naptár.

jobbra

kö mértéke

kö

A sárospataki

KOVA-MALOMKÖVE
ÁRJEGYZÉ

Ezen malomkövek a londoni, pesti, s.-a.-ujhelyi ipar-
kiállításokon mindenütt első rendű kitüntetéaben részesültek.
Melyek kétfélék, ugymint fehér és sima őrlésre valók; me-
lyeknek mind a két fajai tökéleteseknek vannak elismerve,
sőt a fehér őrléore való keményebb faj a megküldött számos
dicsérő levelek szerint sokak előtt kedveltebbek a franczia
köveknél. A sima őrlésre való sejtes fajok pedig átalán min-
denféle malmokban kezdenek használtatni; névszerint Nyír-
egyháza városa minden szárazmalmait, számszerint 25-öt,
ilyen kövekkel látja jónak felszerelni, melyek nagy része
már ki is van szolgáltatva.

Ezen kovakövek a franczia köveknél tetemesen
olcsóbbak; agio nem számittatik. — É s h a z a i ké-
szítmények.

i k i l v e k á r a o s z t r á k é r t é k b

36" 38" 40" 42" 44"

I0ND1NI

HONOBABIE
MENTION

AJÁNDÉKOK.
KJtÜHÖ JÓ «S OlCSÓ

ara 160 ft. 170 ft. 180 ft. 191) ft. 200 ft. 210 ft. 220 ft.
A kövek rendes magassága: az alykőé 10 hüvelyk, a forgóé 12", ezenfelül minden hüvelyk magasolás

2 ft. 70 krral pótoltatik.
A megrendelések hat héttel előbb, mint azokra szükség van, egyedül a gyártulajdonosnál minden pár

kőre 50 forint eíőpénz beküldésével tétessenek, midőn a kő nagysága, lyuk bősége és merreforgása, és különösen
hogy a kő miféle malomra és őrlésre való leend, tudatandó. — A kiszolgálás pontosan és a meghatározott
órára történik. Lác&ay S z a b ó K á r o l y , gyártulajdonos.

ajándékul.

CALDERONl ES TÁRSA
látszerész a váczi-utcsában Pesten,

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

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

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

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

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

Rajzszerek tokban 1 ft., 1 ft. 60 kr.,
2, 3, egész 6 frtig.

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

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

2 - 4 ftig.
Hőmérők (Thermométer) szoba és

ablakra alkalmas 1 ft., 1 ft. 60 kr.,
10 ftig.

Légsulymérők (Barométer) 5 ft., 7,
10, egész 12 ftig.

Érez barométerek 20 ft., 2 5 - 30 ftig.
Olvasásra alkalmas nagyitó üvegek

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

12 ftig.
i I '\eatSAi\lz ' egn agyobb választékban, bőr,elefántcsont, teknős-
l I c l l l ' r H f Mk béka és email fogialványnyal,6,8,egész 12üveggel,

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

czikkek. 1907 (3—3)
Használt lát- és távcsök e s e r é b e n elfogadtatnak.
Irásbeli megbízások a legpontosabban teljesittetnek.

LÁZÁR MIHÁLY,
bádogosmester P e s t e n , malom-

utcza 21. szám,
bátorkodik an. érd kö-
zönség figyelmét az
ő általa ujonan felta-
lált Perroleuin-lámpái-
ra gömb-égővel vonni,
melyek mind az eddig
létezetteket felülmal-
ják,a kisebb 8, a na-
gyobb 12 ste.aringyer-
tyával egyenlően ég; e
lámpák asztali haszná-
latra vannak alakítva
csinos és kellemes kiál-

itással, golyóval felesleges 2 Üveggel és
béllel ellátva, a kisebb ára 3 ft. 30 kr., s
nagyobb 4 ft 40 kr.

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

Mosó-frépeim, minden ruha, de fó'iép
fehérruhamosásra használható, minden erő-
megfeszítés nélkül báromszorta tovább ha-
ladt az ember a jmosással, mint a közbeni
egymásra dörzsölésnél, egy gép ára 1 ft.
20 kr., folyvást léteznek; megrendelések
a vidékre leglehető gyorsan szorgalmaz-
tatnak. 1921 (3—3)

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

ajánl

LEITHEE B.
órás

PESTEN,
fürdb'-utezab.Szörényi-féle házban, a „kávé-

forrás'' mellett.
Du ián felszerelt óratára el van látva min-

dennemü jól s z a b á l y ó z o t t órákkal egy
evi jótállás mellett árjegyzék szerint, sza-
bályozatlan órák darabonkint két forinttal
olcsóbbak. ft. kr.
Ezüst hengerórák 4 rubinnal 10.—

» „ 4 „ finomabb . . l l . —
„ „ 4 „ aranyszéllel rií-

gonyra . . 11.50
» » * „ rugonyra fino-

mabb . . 13 —
8 „» 1 4 . -

„ „ kettős kupakkal . . , ]6.
„ „ finomabb, aranyozva , 15.
„ Ijegujabb gyártmányú valódi angol

horgonyórák, fekete táblával, arany
és ezüst számokkal 26.—

„ horgony-órák 13 rubinnal . . . . Ki.50
15 „ 17—

., „ kettős kupákkal . . 18.—
„ „ finomabb, vastag ezüst-

ből 19.—
„ angol „ kristályüveggel . . . 20.—
» » „ finomabb 22.—
n hadsereg horgony-órák savonet . , , 19.
„ rcmoutoir finom minüse'gü . . . ] 25.50
„ „ savonet 31.—

Arany henger, 3 arany, 8 rubinnal . . . 28.
„ „ arany födéllel 36.—
„ hölyórák í és 8 rubinnal 22.—
„ ' , arany kupakkal finom . . 32.—
„ „ zománezos, gyémánttal és

aranykupakkal, 8 rubinnal 28.—
„ „ savonet 8 runinnal . . . . 38.—
„ „ arany-kupakkal, zománezos 45.—
„ horgony bölgyórák 13 rubinnal . . 36.—
„ „ finom arany-kupakkal . . 43.—
„ „ kettős „ . . . 52.—

, „ _ „ remontoir,vastag'aranyb. 100—160.—
Ébresztö 5 irs, órival együtt ' 1.—

Ingó órákból nagy raktár
$gBg- k é t évi b i z t o s i t á s m e l l e t t "&&
minden két nap felhúzható 11 frt, minden
nyolcz nap felhúzható 16—20 frt, egészes
félóraütéssel 30 32,35 frt, egész és negyed-
óraütéssel fiO, 55, 60 frt, havi szabályozó
28, 30, 32 frt. — Csomagolás ingó-óráért
l frt 50 kr.

Javitáiok és vidékről megrendelések a
pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett legjobban és legpoutosabban esz-
közöltetnek.
ggp*Órák cserébe elfogadtatnak,*W2

Szin ie itten látható egy kitünő szerkezetű
óra, mely az imént lefolyt béesi kiállitá-
son kitüntetési érm3t nyert. 1910 (3 — 3)

Maderspach-féle -
kizáról. szabadalm.

Ó- ÉS TISZTÍTÓGÉPEIT
ajánlja

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

malombirtokosai bizonyítványai szerint tetemes haszon éretik el nemcsak mennyi-
ség — hanem a lisztkészitmeny szépségére nézve is. 1923 (8—4)

Vendégfogadó bérbeadása.
Az 1861 -ik évi január I8-án délelőtti

9 órakor az alulirt hivatal-szobában az e
város leggyakoribb közlekedésü utczájában
fekvő, az .,arany szarvashoz" czimzett
városi vendégfogadó, mely földszint 2 ét-
és 5 egyéb szobából, 1 konyha, s 1 utcza fe-
lőli boltból, az első emeletben l l vendég-
szobából, továbbá 1 pinczéből 25 hordóra,
egy istállóból 150 lóra, nagy udvarból, otí
egy kocsiszínből, azután az udvar felől
2 szoba, 1 konyha és 1 kamarából, végtére
az odvarvégén 2 raktár, elöbbmáüsaháüből,
mellette egy szoba, 1 konyh.i s egy kama-
rából áll, — az 1867. év Sz. Mihály-naptól
az 1873. évi Sz. Mihály-napig nyilvános ár-
verés utján bérbe adatik.

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

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

1916 ( 2 - 3 ) tanácsnok.

llarílcíicn Adolf ki'.disában megje-
lent és minden hönyváiusnál kapható

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

désében, váczi-utcza 17-ik sz. a.

Egy órai csalódás!
A szabad kézzel való

szemfényvesztés össze-1
segé.

Bosko, Döbltr. H e r m a n n , Hof-
zinser és más hires bűvészek előadásai

nyomán.
Magyarázó ábrákkal.

Ára 2-1 kr.
Postán bérmentisitve küldve 30 kr.

ALairitzféle 1919(2-3)
fenyötüfa erdeigyapot köaz-

vény-vatta,
mely a beteg testrészek beburkolására, va-
lamint fogfájás s más egyéb csúzos-bántal-
mak ellen több száz esetben a legjobbnak
ismertetett el, 1 darab ára 20 kr., 1 egész
tábláé lft.; továbbá: nadrágok, mellények,
harisnyák, derékszoritók, térd- és mell-
melegitők, betéttalpak sat. mindezek fenyő-
tűfatrdeigyapot kelmékől készitve,továbbá
erdeigyapot-olaj, spirituskivonat, balzsam,
szappan, bedörzsölésre, mosakodásra és für-
dőkre, nemkülönben: erdeigyapot vagyis
fenyőtúfa-kivonatezukorkák mint legkitü-
nőbb szer köhögés és rekedtség ellen, és
fenyőtűfa-illatszer a mell- és tüdőbetegek
füstölésére, szives figyelembevételre ajánl-
tatik a Lairitz-féle erdeigyapot gyára altul
Ilemdában, a thnringai erdő mellett. Fő-
raktár Pesten, Sigmund József urnál, vá-
roáház-utcza 1. sz. a., a ,,zöldkos;'oruhoz.''

« *
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Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmen-

tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden S hónapban rendesen beadatni, akár
gyanítani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ara egy darabnak 2U kr., nálam
helyben 6 darao 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
n k aluürt által.

Kapható IVsti-n. Török József gyógy-
szerész es Tliitiimaier es társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál.

Kröczer Ágoston s. k.
1871 (7—12) gyógyszerész Tokajban.

Alkalmas és mellette igen olcsó

U j é v i a j á n d é k o k n a k
ajánlja a „tanulóhoz" czimzett

PAPIR- Í S IRÓISZEŰZÖI RAKTÁR
P e s t e n , hatvani-utcza 6. sz., a nemzeti Kasinó átellenében.
i t iu lau. viziváros főutcza 212. sz., a plébánia átellenében.

ÍPIT" Levélpapírokat szines monogrammai ellátva, alegolcáóbbárakmeilett.
100 db. levélpapír monogrammal . . . . 1 ft. 30 kr.—2 ftig.

névvel vagy czimmerrtl 50—80 krig.100
100 „ „ „ „ ,. éd boritekkal . . . 80 kr.—1 ft. 30 krig.
100 „ „ látogatójegyek 75 kr. —1 ft. 60 krig.

Nagy választék emlékkönyvekkel, rajz- és iróabrostokkal, rajzeszközökkel, utazó, í
i Íróeszközökkel és mindennemű festészeszközökkel. |

t'$Sp- Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak. !
1918(3-3) Dávid és Knrtz. i

Titkos 1886(5-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint* sokszor a nél-
kül hosry a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátol!atnék, Kyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit J

Med dr. Heller V!lítios
Post, király-utcza 27. sz. Medetz- ,
házban, 1-só emelet, délelőtt 7- 9-ig, !

délután 1—4 óráig.
fS^~ Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy- i
ezerek is megküldctnek.

Van szerencsém t. cz. vevőimet tisstelettfl értesiteni,
hogy számojs évek óta íenállott czipesz-flzlcteinet eladtam,
és inost egy teljesen berendezett

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

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

Magamat becses hajlamába tisztelettel ajánlva, alázatos szolgája

PRÓBÁLD F. K,
PESTEK,

1905 (3 - 4) kigyó- utcza 1. sz., a „Prófétához" czimzett
vászonkereskedés melletti boltban.

A lególcsóbb határozott gyári áron kaphatók :
ujévi ajándékul

FIGLER ANTAL ÉS TÁRSA
csipke, hímzések

és fehérnemü gyári-raktárukban
Pest, a régi német sziníiáz-épület és Deák Ferencz-

utcza sarkán.
Farsangi czikkek, u. m.:

OrgÜ@Uin, Lynon, Moll s Tárlatán minden színben; %, % pergal és Mouslin szövetek,
Créppe Illu'sion, s mindennemű csipke-kelmék, ara, kalap- cs íőkötófátyolok, bárbok,
hímzést Chemisettek, gallérkük, zsebkendők, alsó-szoknyák, betétek és szegélyek,
znav-iBRecskék, Moll Biüsseües, selyem- és gyapjú-kelmékből, utolsó divat után
készültek. Csipke-függönyök nagy választékban.

Különösen ajánlhatók a legjobb formáju amerikai, pergal és szines szövetből készült

KRINOLINOK
Szines és fehér kész & l i S < ^ - ! S 5 E O l 3 L Z 3 . y ^ , l 3 L és hozzá való fodrozatok.
Ileczék, f'ejdiszt'k és pongyola fókötók, és minden e szakba vágó divatos

női czikkek.
fSST* Becses postán utánvételi megrendítsek kezeskedés mellett pontosan esz-

közöltetnek. 1926 (2-2)

Biztos és gyors kiirtása
a

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

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

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

Franke A. Varasdon: Halter D. F., — Verdcton : Bész J. K. uraknál

Gzipészáruk-raktári jelentés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel ezennel tisztelet-

tel tudatni, hogy én azt itthelyt évek hosszu során fenálló és
Schilling Frigyes ur által Bécsben, itt Pesten, kigyó-utcza 3-dik
szám alapitott iérfi-, nöi- és jsryermek-ezipészaruk-raktarat, m e i y utóbbi időben
üzlettőke hiánv ában elhanyagoitatott, -átvettem.

Fel levén ruházva elégséges tőkével, reménylem, hogy ezen üzletet előbbi szilárd
ságára emelendem; főelvem leend a pontosság, különösen olcsó árak, s az előbbeni s a
legjobbnak bizonyult Schilling-féle minta szerint készitett áruczikkekkel, iparkodni
foeok igen tisztelt vevőimet kielégitteni. S minthogy a lábbelikhez megkivántató kel-
méket s bőrt csak nagyban vásárlóm, s azok megszerzéséri a bel- és külföld legelő-
kelőbb gyárai állanak rendelkezésemre, azon helyzetben vagyok, hogy tisztelt vevőim
kivánalmainak minden tekintetben niegfelelendek ; számos látoga-ásért esedezve — tisz-
telettel maradok & il I d l l Al» $£ »

1912 (3-8) Seidner Sándor,
ezelött Schilling F., kigyó-utcza S. sz. a.

Egészségi fanácsadó.
Maradandó becsü folyóirat.

Teljes számu példányok, bekötve 1927 (2~8)

iks !8S5-ik és 18S8-ik évről '
fele á r o n darabonkint 2 ujforintért postán utóvétellel kaphatók

a szerkesztőségnél P e s t , Lipót utcza I-ső szám.

Lólulajtlonosokiiak fontos.
Hogy egy háziszer valójában czélszerünek s megbecsülhetlennek bizonyuljon

be, először is alkalmazásában egyszerűnek s hathatóságában bizonyosnak és olcsó-
nak kell lennie. Mint ilyes, s a közkívánatomnak tökéletesen megfelelő, sŐFölsége
I-ső Ferencz József császár által egy kizár, szabadalommal kitüntetett háziszer a
Kwizda-féle üditő-nedv (Eestitutions-Fluid) lovak számára, mely méitán megér-
demli, hogy a legnyomatékosabban ajánltassék s ezen állításnak bebizonyítására
álljanak itt a következö sorok:

Kwizda Ferencz János urnak Korr.euburgban.
Hartmann altábornagy édes atyám által Würzburgban on cs. kir. szab.

üditő-nedvébő 1 1 üveggel küldetett, melynek használata által lovaknál oly
kie légi tő eredményhez jutottam, hogy késztetve érzem magamat önt 12 üveg
küldésére felkérni.

Augsburg, márcz. 24. 1866. Hartmann,
főhadnagy, és ő kir. fensége Lajos bajor herczeg

vezérőrnagy hadsegéde.
Az ön cs. kir. szab. üditő-nedvének ismételt használata által annak csal-

hata t lan h a t h a t ó s á g á r ó l magtmnak töréletes meggyőződést szerezvén, azt
ezután is s minden alkalommal alkalmazásba veendem. — Küldjön
nekem sat.

Gyógy, márcziusban 1866. Gróf Kun István.
Raktárak a cs. kir. szab. üditő-nedvből (lovak számára) léteznek:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton : Omaszta F. — Brezaóbányan : Göllner F. — Debreczen
ben: Bignio J — Csáktornyán: Krausz A. — Dettán : Braunmüller J. Déva:
Lengye J. — D. Földváron: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken:
Des7áti, — Esztergomban : Bierbrauer J. C. — Gyöngyösön: Koczianovich J.
— Győrött: Lehncr F. — Isperen: Flamm J — Kassán : Novelly A — Kapos-
várt: Kohn J. —- Késmárkon : Genersich. — Kolozsvártt: Wolf J., Karavas>- J.
— Komaromban: Cziegler A. és fia.— LOJÍOMHI : Kronetter F.— Marc zaliban :
Istl öiv. — Miskolczon: Spuller J. A.— JVagy-B«'cskereken : Haidegger Deutsch
testvérek.— Nagv-Kfmizsán: Fesselhoffer és Rosenfeld. — Nagyszombatban:
Smekal és fia. — IV.-Varadon : Jánky A. — Pakson: Flórián J — I'apan: Beer-
müller W. — Pozsonyban: Schertz F. és Hackfnberger testv — Pécs: Kisági és
fia. — R.-Szombatban : Hamaliar A. — Ilosnyón: Poós J. J — Szabadkán:
Sztojkovits D. — Szekszárdon: Hutter A. — Sziszeken : Dietrich A. — Szol-
nokon: Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvártt: Kovács P. és Légmann
A. — Sopronban : Müller és Mezey.— Trencsénben: Weisz L. - TVpHczen:
Weisz L. — Varasdon : Halter F. — VerAczen: Bész J. K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: Mihies Gr. — Zaln-Eicerszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr. D) 1808 (4-4)
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

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

és tartós munka, a lehető legjutányosb áron kaphatók:

BRETSCBNHIDER ZSIGMOND
nagyszerü lábbeli raktárában Uri-utcza 11-dik sz. a., a szerviták

épületében.
Hogy a tisztelt vidéki megrendelők magukat tájékozhassák, szives figyelmükbe

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

gummi-huzóra
1 pár bársony, posztó, brunell, selyem vagy bőr-topáuka,

elólfüzőre, sarokkal
1 pár posztó, bársony vagy brnnell reggeli czipő
1 pár posztó, bársony, brunell vagy bőr reggeli czipő, fa-

rokkal és gummi-huzóval
1 pár chagrinbőr reggeli czipő minden szinben
1 pár bársony, posztó vagy brunell félczipó
1 pár bársony, posztó vagy brunell félezipő, sarokkal
l pár magas'lábszár topánka bársony, posztó, brunell vagy

bőrből gyermekek számára
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

2 ft. 20 kr.-8 ft.

2 ft. 40 kr.—4 ft.

3 ft.—4 ft. 50 kr.
1 ft. 20 kr.

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

1 ft 50 2 ft. 50 kr.
1918 (3-3)

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


