
[-apunk 35-dik számában , 301-dik lapján 
vid kivonatban Canrobert tábornok életrajzát 
murikban adjuk ugyanezen hadrestfr arczképét. 

Sok tekintetben 
ritka egyéniség Can
robert. Máruz rend-
kívüli eset, hogy 
nem magos szárma
zása mellett negy
venöt éves korában, 
közkatonából nxoti 
polezra emelkedet t , 
melly nél fölebb még 
esak egy két tokkal 
h a l a d h a t a, katonai 
rangban. 

Más részről, ha 
vissza - emlékezünk 
azon egy két vak
merő tettére, mély
kék életrajzában 
megvannak említve 
s elgondoljuk ezek 
nyomán hogy illyen 
bátor szivil vitéz 
nem kerüli, hanem 
keresi csatában a 
veszedelmet, H nem 
Cgy kényes tirlit 
megijesztene a kö
zönséges eső, ha olly 
sürun hullanának 
cseppei, a millyen 
puska- és ágyugo-
lyó-záporban Can
robert számtalan
szor egész órákat 
töltött, épen nem 
álmélkodhatunk fö
lötte, hogy a hadse
regben erősen el van 
róla terjedve azon 
vakhit, hogy nem 
fog rajta a fegyver. 
Kz ugyan alapralun, 
inert az afrikai csa-
tarozásokban, nem 
egyszer folyt az ő 
vére is, sőt már ez 

< ti ii r 
közöltük rö-
: mai szá-

ii b c r t. 
őszön is kétszer kapott könnyű sebet, s talán annak tulajdonít
ható az előítéletes állítás, hogy ollyan s e b e t , m e l l y tétlenül 
leterítette volna, még nem kapott, a könnyebb sebeket p''dig, 

mikor neki módja-
\ ban van súlyosabb 
~ ' esapásokkal vissza-

fizetni, nem szokta 
számba venni H mig 
karját bírja, nemso
kat törődik vele, ha 
például a lábához 
dörgölődik vala
melly ellenséges go-
ly... ' 

Mióta életrajzát 
adtuk, nem történt 
vele egyéb változás 
esak az, hogy Lajos 
Na|K>leoncsászárreá 
bízta St. Arnaud ha
lála után, ki határ
talan bizalommal 
volt jelleme cs ka
tonai jeles tulajdo-
nui iránt, a keleti 
franczia sereg vezér
letét, a mi senkit 
sem lepett meg, 
mert az egész fran
czia seregben alig 
vau, u ki katonai 
jelességckre nézve 
Canroberttel verse
nyezhetne. 

Előléptetése sem 
jellemében sem szo
kásaiban nem vál 
to/tatott rajtu sem
mit, most is ott van 
ő, hol legsűrűbben 
fütyörésznek a go
lyók, csakhogy már 
most nem különösen 
szeretett zuávjai, ha
nem az egész sereg 
élén; katonái csak 
ugy szeretik mint 
előbb, s mivel tud
ják róla, hogy soha 



sem fordít hátat az ellenségnek, már előre bizonyosnak tartják 
a győzelmet, mihelyt őt megpillantják soraik élén. 

Sokféle helyzetben és gyakran adták már külföldi lapok 
lerajzolva, többnyire valamellyik ütközet nevezetes álláspont
ján^ mi egyszerű mellképét választottuk, életrajzához még azt 
csatoljuk mint egyéni jellemző adatot egy külföldi lap után, 
hogy felettébb emberséges jellemű s a nélkül, hogy fösvényked-
nék, takarékos gazda. Soha sem volt adóssága! söt csekély ma
gán' jövedelme mellett fizetéséből mindig volt annyi megtaka-
ritva erszényében, hogy számtalanszor kisegítette a bajból kön
nyebben gazdálkodó tiszttársait. od 

Utazás a mid körül. 
A.nderson nyomán Dr. Hegedűs. 

v n . 
Vj-fíollandia — Sidney — Wollonggng — Egy fejedelmi pár — 

Corroboring — Ausztrália növényzete — Éghajlata — Aranyterületei ---
Csina — Hongkong — Whampom — Csinai lakok — csinai szinház. 

Október 24-ike volt, midőn Uj-Hollandiának szakadozott, 
Patagoaia sziklapartjaira emlékeztető szélei feltűntek a habok
ból mindhatárzottabban alakulván; — estve felé Port Jackson-
Sidney kikötőjébe értünk, melly felett magasztosán emel
kedik a nyalka világit ó-torony. 

A csinos, több fóldcsucsoktól elválasztott kikötőt, sziklás 
halmok veszik körül, mellyen a délöv pompázó buja növényzete 
helyett, komor fenyvesek száraz cserjével vegyülve, setételtek. 
— Európai miveltségü tájaktól hónapok óta tova lévén, mo
hón nyúltunk az itt található hírlapok után; s mindegyikünk, 
ki hónából leveleket kapott, irigyen vonult félre, s ezek olvasá
sába merült, hogy magát kedvesei körébe varázsolhassa. 

A kikötőtől nyugat felé terül el Sidney, AusztraliánakV * 
világ legújabb részének fővárosa, környezve gyönyörű Mulató-
kertek s kies kinézésű nyári lakoktól. — Utczái szélesdr, egye
nesek s világosak; a bennök uralkodó élet a spanyol városok 
néptelenségével ép ugy, mint a kaliforniaiak zsivajával kelle
mes ellentótben áll. — George-Streeten (György- utczán) 
járva, észrevehetni, hogy a város mellynek része a világ keres
kedés egyik gyúpontja, a barnás fövenyköböl góth ízlésben 
épülve, némi ünnepélyességnek s uríasságuak jellegét viseli; — 
s csak az sajnálandó, hogy a szép kirakatok mellett, olly számos 
csapszékek czégérei is láthatók, — 8 hogy a részegség Sidney 
népességében is elharapódzik. 

A kezdeményezés színét viselő Múzeum s a nagyszerű 
kormánylak között fekszik a füvész kert, egy az efcök közül e 
világon; — a növény-példányok szépsége, ritkasága s sokféle
sége mindenfelől igézik a látogatót. A kormány maga évenként 
15,000 tallért költ mivelésére s mind ezt mind a magánosok 
számos kertjeit Flóra legbájosabb szülöttjei ékesítik. Hatalmas 
aranykáziák, különféle fügefajok zöldéinek; s a babyloni füz 
számos példányai, mindannyian azon füzek csemetéi, mellyek 
Napóleon szent-ilonai sírját árnyékolák. A füvészkert legma
gasb pontján Bourke kormányzó szobra emelkedik s ennek kö
zelében áll a könyvtár, pompás épület, nem felette nagy, de 
igen válogatott könyvgyüjteménynyel. 

Az alig hatvan éves város, több mint 80,000 lakost szám 
lál 8 folyton tágul, épül s népesedik. — A rendészet, angol 
módra van szervezve; csendörök (constablerek) örködnek az 
utczák szögletem, — mellyeken, valamint & nagyobb tereken 
felállított bérkocsik, gyors s olcsó közlekedést eszközölnek. — 
Estve köszénlég lámpák világítják fehér lángjaikkal ax utczá-
kat, ugy hogy az idegen sokkal honosbnak érz; magát itt, mint 
Kalifornia városaiban. 

Habár a pénz s nyerészvágy itt is hatalmas tényező, nem 
foglalkoztatja kizárólag a test s lélek minden tevékenységét. 
A gazdagság itt nem annyira czél, mint inkább s kétségtelenül 
helyesebben, eszköz az élet kényelmeinek élvezetére. — Vendég
szerető körök nyíltak előttünk, hol tudomány, művészet s az 
életszépitő egyéb nemes gyönyörök honosak, s látni, hogy 
azok, kik munkájukkal vagyont szereztek, ezt nemesen élvezni 
is értik. 

A környéket nüvénytanilag megakarván ismerni, Wotton-
gong városának tarték, melly ezen czimre nem igen érdemes s 
mellyröl alig lehet egyebet mondani mint, hogy benne az öt 
szám nagy szerepet játszik; — 500 lakos, 50 ház, Öt utcza, öt 
szálloda, 5 tanitó, ugyanannyi oskola stb. . . . 

Bármi sajátlagos légyen is Ausztrália száraz, szikár növény
zete, hol mindenütt az árnyéknak s zöldnek hiányát érezzük, 
egészben véve mégis az éjszaki tájak aránylag szegényes növény
zetére emlékeztet. — Majd czigány buza, vadrozs és zab, majd 
szögletes görcsös növények fedik a kopár síkságot, majd csillogó 
sóterületek, s hullámzó gabnaföldek váltják fel egymást. — 
Gyönyörű kertek, viruló repkény és zöldelő venyigékkel körül
font csinos lakok, Európa legmivelteb vidékeit juttatják eszünkbe, 
— csakhogy mind ez itt szebb, gazdagabb s kifejlettebb. — 
Milly áldott ezen föld , képzelhető , midőn trágyálás nélkül 
harminezszor lehet búzát aratni, s húszszor tengerit. — Kitűnő 
gabna s gyümölcsnemek, válogatott ló s marhafajok, pompás 
épületfa nagy mennyiségben terem. — A nem igen sürü er
dőségekben három négy ölnyi magas hangyabolyok találtat
nak s ezek építői a nagy fekete hangyák, a vadak táplálatául 
szolgálnak. 

A hegyek aljánál mutatkozik az itteni természet egész 
érdekességében, s habár imént hagyám el Papiti paradicsom-
szerű tájait, a növényzet egyes példányai figyelmemet teljesen 
igénybe vevék. — Itt kétszáz lábnyi magas mézga fák (Gummi-
biiume), ott hatalmas figefák léggyökerekkel, mellyek a fa felső 
ágairól földig lenyúltak, mint megannyi ifjú fák; majd óriás 
csollányok, csípős, lapu nagyságú levelekkel, gyönyörű pusztai 
virágok — erikák — s azon száraz levelű fénylő növények, 
mellyek közül európai füvészkerteink alig néhány eatnyult pél
dányt tartalmaznak. 

Wollongong körül egy csapat kóborló benszülöttel találko-
zánk, a ruházat minden terhétől menten, a lehető legpongyolább 
állapotban. — Nyomorultabb s undorítóbb emberi lényeket soha 
nem láttam, kondor gyapjas hajzat, alacsony homlok, kis, homá
lyos nyugtalan szemek, kékes ajkak, kiálló arezcsontok, hátra nyo
mott, kevés szőrrel benőtt áll, sovány karok s lehetőleg vékony 
lábszárak, mellyek a hatalmas hájhas terhét alig birják, mindez 
összevéve a lehetőleg visszataszító benyomást okozta. — A nők 
igen kicsinyek, a férfiak valamivel nagyobbak, a gyermekek még 
legtürhetőbbek. 

Egy parányi nőcske magát mint királynőt s egy ügyetlen 
csúnya s buta sihedert mint urát s királyát mutatá be. — A 
királyné alig 12 évesnek látszott s midőn olly udvariatlan valék 
őt kora iránt kérdezni, angol nyelven kitérőleg válaszolá „hogy 
a fekete emberek éveket nem számlálnak". — Kérésére egy 
shillinggel (angol pénznem) megajándékozám, mit midőn ked
ves urának s királyának rögtön kiadni vonakodott, ettől egy 
rozzant kalappal gyengédtelenül főbe üttetvén, iszonyú ordí
tásra fakadt, s magát egy fal közelében földre veté; — hol 
visszatértemkor is még guggolva s egy zengzet nélküli danát 
rekedt hangon kurjongatva, találtam. 

Apró pénzt közöttük bőven osztogatva, oda bírtam őket, 
hogy tiszteletemre a Corroboring táncz egyik jelenetét adják; — 
melly egész összegében életüknek hü képét mutatja. — Szabad 
erdösikon nagy tüzet raktak, fekete testükön mészszel csíkokat 
húztak s igy csontvázakhoz hasonlítva a tüzet körültánczolák, 
mellynek lobogása, s a tánezolók ingó árnyai, a jelenetnek meg
lehetősen pokolias szint kölcsönzőitek. 

A gyarmatok fejlődésével 8 a telepek terjedésével, ezen a 
miveltség legalacsonyabb fokán álló vadak, mindinkább a belsa 
vidékekre szorulnak, hol azonban nem egy merész utazó lelte 
mérgezett kelevészeik alatt halálát. 

Különböző, de általában szelid éghajlata mind földmivelésre 
mind marhatenyésztésre alkalmassá teszi ; — s az ásványorseág 
szinte dúsan lévén képviselve, az egész világrész igen szép jö
vőnek menend eléje; — hacsak a töménytelen mennyiségben 
talált arany s ez által felingerelt kincsszomj a szép kezdetet nem 
fogja gátolni vagy ép elfojtani. 

1851-^k év február havában Hargrave ur, kinek a kalifor
niai aranyföveny s az ausztráliai földnemek között hasonla-



tosság feltűnt, innen visszatért s azon felfedezést tevé, hogy 
Ausztrália földje roppant mennyiségű aranyt tartalmaz ; villám-
gyorsasággal terjedt el ennek hire, mindenki elhagyá foglalko-
aasait s az aranyterületekhez tódult, harmincz ezer személy rö
vid idö alatt ezekben dolgozott s a nyert arany mennyisége a 
Kaliforniában nyertet négyszer tulhaladá; — évenként 165 millió 
forint értékű arany hozatván innen Európába. 

A kormány a netán támadható rendetlenségeknek s jogta
lanságoknak elejét veendő, hivatalnokokat nevezett ki, rendör-
esapatokat állított fel, s az aranynyerés iránt külön törvényt 
bocsátott ki. 

Mindez intézkedések bár igen üdvös hatásúak, elégtelenek 
valának a gyülevész csoport között szükségkép támadó bajokat 
meggátolni, rablás és gyilkolás mind ennek daczára napiren
den volt. 

A nagyszerű aranynyerés mellett a gazdászat, marhate-
nyéaztés romlásnak indult, a kereskedés pang s az egész tarto
mány forrongásnak megy eléje, jeléül annak, hogy nem az 
aranytelepek gazdagságán, hanem a lakosok műveltségén, szor
galmán s munkásságán alapul a nemzetek tartós, valódi s ren-
dithetlen jóléte. 

Október 31-én hagyok el Sidneyt s" néhány szigetcsoport
nak meglátogatása s két vad királynak tett tisztelkedés után 
december 7-én, a Kanton folyam torkolatjába értünk, s ezen át 
az olly nevezetes Csinai (chinai) birodalomba hajóztunk. 

Mennél fölfelébb hajóztunk, annál sürüebben találkoztunk 
ceinai dsonkokkal, telve nagy kalapú csevegő csinatval. Néhány 
mérföldnyi evezés után Hongkong az első csinai városhoz ér
tünk. — Alig hogy horgonyt veténk, hajónk számtalan csónak
tól volt körülvéve, s a következő pillanatban fedélzete lepve 
volt egy sereg csinaitól, kik különféle ételeket, fényűzési a egyéb 
áruezikkeket, olcsó áron eladogattak, mi által felette zajos de 
érdekes üzérkedés keletkezett. — Mindkét részről a legroszabb 
kificzamitott s töredezett angol szóllásmódok használtattak s a 
hajó fedele a legélénkebb lőn smintegy varázsütéssel létre hozott 
hitványt mutatott. 

Kalauzt kapván, Whampoa felé tartánk, s utunk a sok 
mellettünk elsikamló csinai hajók által érdekessé s mulatóvá 
lön. — A legélénkebb színekkel bemázolt, orrukon két hatal
mas szemmel felczifrázott csinai hajók hátulsó része magasan 
emelkedik a viz színe fölé; legénységük szakadatlan éneklés és 
doboláa között dolgozik, s az egész egy régi korbeli kísérteties 
szörny gyanánt tűnt fel előttünk; de minden régi divatú ügyet
len kinézés daczára figyelmünket szüntelenül foglalkoztatá, az 
egészen ösztönszerű leleményesség szine ömölvén el. 

Első napon egy kis de felette érdekes kirándulást tevénk. 
Mocsáros vidéken keresztül kasul vezető, helyenkint kapukkal 
elzárt ösvényeken bátran haladánk el. — Az elsö kapun egy 
ndvarias csinai által keresztüleresztve, egyik kunyhóból a 
másikhoz vándoriánk. 

Bárhova mentünk, nagy szivélyességgel fogadának, s min
denütt pipával s parányi csészékből theával, kinálának. — A há
zak belsejében talált különbnél különféle bútorok mind bam-
busnádból voltak faragva, szőve vagy fonva, s a bambus a 
cainai életére olly szükséges, mint a lappnak az iramszarvas, 
a grönlandinak a czethal; — az arabnak tevéje. 

Mindegyik ház előtt kis kéményalaku épitvény alatt ült a 
házibálvány, fából, köböl vagy néha porczellánból készítve, s 
tiszteletére egy kis homokkal telt teknőben illatos fából faragott 
pálczák füstölögtek. — Némelly ház úgyszólván meg volt erő
sítve, dárdaalaku hegyes kerítéssel körül vétetvén, mellyek ré
téi körül kis ágyuk s hosszú csőü lőfegyverek kandikáltak ; — 
mindannyi jelei az itt olly gyakran előforduló rablásoknak. 

Minden mit hittünk, sajátságos volt s figyelmünket minden
kép magára voná. — Legmeglepőbb volt azon számos fényűzési 
aaikk, a bútorok azon nagy változatossága, mellyet ezen szegé
nyek által lakott kunyhókban találánk, s mi elég volt minket a 
csinai polgárisulásnak nagyszerűségéről meggyőzni. 

Hogy a csinaiak sajátságait megérthessük, nem szabad 
őket szokott s ezért kétségtelenül bizonyos irányban elfogult, 
nézeteink szerint bírálni. — Könnyű, bő, férfiaknál s nőknél 

egyforma öltözetük, nekünk idomtalannak tetszik, — holott na
gyon kényelmes s a test természetes kifejlődését nem gátolva, a 
miénknél egészségesebb; nagy bambus kalapjaik nap-éB esernyő 
gyanánt szolgálnak, s vastag talpú czipöikben igen jó járás esik. 
— A ruha szine, szabása s finomsága ép olly változó, mint ná
lunk- — Ök ruháinkat ép olly kíváncsisággal s érdekkel vizs
gálták mint mi az övéiket s egy öreg, ki engem különösen szi
gorú vizsgálat alá vett, kárhoztató ítéletét kimondva, tisztes 
hajfonattal (czopf) ékesített tar fejét nagy bölcsen csóválta, 
közbe közbe „ay-yak'*ot, beh csodálatos ! kiáltozván. 

A csinaiak igen gazdálkodó s gondos nép s földjük legki
sebb használható darabját sem hagyják parlagon heverni; az 
alsó részeken rizst s más gabna nemeket termesztenek, mig ha
lottjaikat a sziklás hegyeken, terméketlen vidékeken temetik. 

Midőn gyermek koromban theatáezákon festett csinaiakat 
s csinai házakat láttam, ezen képeket egy ferde képzelődés szü
leményeinek tartam; de most bátran merem állitani, hogy ezen 
képek a csinai vidék s népségnek nem épen hibás illustratiói. 

Az általam meglátogatott falvak egyikében egy magas csi
nos épület volt, mellyet eleinte templomnak tarték, de hibásan 
mert színi előadásokra — Sings-Song — volt szánva. 

A színdarab előadása négy napot vett igénybe, s a hallga
tók száma legalább 1500ra rúgott. — A mennyiben ki vehetem, 
a színdarab cselszövénye abból állt, hogy egy férj két nejének 
féltékenységétől kimondhatlanul zaklatva nagy keserűségében 
egyiket megöli, miért a császár elé hurczoltatván, szakállának 
elpörköléBére s képben (in effigie) leendő lenyakazasra Ítéltetek. 
Nagyon vétkezném, ha a színészek élénkségét merném kétségbe 
vonni. — Eszeveszettek gyanánt szaladtak a színpad egyik vé
gétől a másikhoz, — majd a legmagasb hangon sikoltottak, 
majd a legrekedtebb — mély — hangon ordítottak, szemeiket 
vadul forgatták, bukfenczeket hánytak, szóval szerepűket testtel 
lélekkel adák. 

A színdarabban császárok, mandarinek, vezérek, katonák, 
minden rangú papok s asszonyok szerepeltek, alkalmam volt 
mind ezen osztályok viseletével megismerkedni. — Vagy hat
van személy játszott különböző öltönyökben, mellyek többször 
változtattak. — Arany, Belyem csipkék s ékszerek pótolák a 
különben hiányzó színi készületet. *) 

{Folytatjuk.) 

A találmányok története. 
Irta 

B A L L A G I K Á R O L Y . 

I. 
A világ folytonosan halad. Olly igazság ez, mell vet tagadni nem 

lehet, mert évezredek tanúsítják. A mai nap nem hasonlít a tegnapihoz, 
és holnap okvetlen egy lépéssel tovább leszünk. Ki ebben kételkednék, 
kövessen engem I A képzelet gyorsszekerén egy sétát teszünk, kezdve 
utunkat a világ polgárisodása első lépcsőjénél, mennyire az előttünk 
ismeretes, és nyomról nyomra követve az emberiség fejlődését, folytatjuk 
utazásunkat egészen le a jelenkorig, szövétneköl használva a világtör
ténetet. 

Valamint gyermekévcinkre még a férfikor komoly szakában ia 
örömmel emlékezünk vissza, és gyönyörködve beszélgetünk ifjúkorunk 
nevezeteeb eseményeiről és kalandjaíréi: épen ugy a olly érdekkel bú
várkodunk az emberiség történetében. Feszült figyelemmel kiiérjük lép
teit bölcsőjétől le az ujabb korig, s ha itt ott valamelly rövid kor ragyogó 
nagyságban tűnik fel előttünk : örvend lelkünk, és az emberiség sorsa 
fölött aggodalomba merült kedélyünk felvidul. E búvárkodásunk alatt 
az emberiség különböző fejlődési fokozatokon jelenik meg vizsga sze_ 
meink előtt. Legelébb mint alig járni tudó kisdedet pillantjuk meg 
majd mint virágzó ifjú tűnik fel, mig végre napjainkban mint kifejlett 
s megbecsülhetlcn kincsekkel bővelkedő férfiú áll előttünk. 

Mi a tizenkilcnezedik század gyermekei alig képzelhetjük milly 
lassan — bár mindig baladva — B milly nagy fáradsággal jutott birto
kába az emberiség mind azon számtalan eszközöknek, mellyek részint 
kényelmünk és jólétünk előmozdítására szolgálnak, részint alapját teezik 

*) Csin-aiak nem clunaik. A mennyei birodalom lakói országukat ttfjéh diaa-
Dt'vczc'aeken kivül a étin (a magyar csin, nemet Ncttigkeit) orsMgáoaklKvaaik, * 
chinui név a spanyoloktól kölcsönzött, kik a r«-t cft-val írjak ki. — {Littt Btrgtmm 
Lunder- nnd Volkarkundc czimü munkáját.) *V. Htgtétt. 



további fejlődésünknek. Ha széttekintünk magunk körül, számtalan olly 
mesterséges készítményeket pillantunk meg, mellyek mind megannyi 
bizonyságai az ember ügyességének s bámulnunk kell különösen azon 
találékonyságon, mellyet e sokféle tárgyak alkalmazásában tanusit, és 
saját czéljai elérésére mint tudja azokat felhasználni. De a megszokott
ság közönyössé tesz bennünket, és mi hidegen megyünk el majdnem 
minden pillanatban olly tárgyak mellett, mellyek remekei az emberi ész
nek, s mellyek tökéletesitésere évezredek kívántattak. Igaz ugyan, mikép 
mi már legkevésbé sem bámulunk a szék, tükör, óra, sem semminemű 
olly tárgy látásán, melly hajlékunkat lakhatóvá és kényelmessé, életünket 
pedig tűrhetővé sőt kellemessé teszi. De ha meggondolnék, mennyi erő-
és éazmcgfeszités, mennyi idő kívántatott arra, hogy e tárgyak fel
találtassanak és a tökéletesség e fokára emeltessenek ; ha meggon
dolnék , hogy csupán egy ház építésére például milly tömérdek olly 
mesterség vétetik igénybe, mellyet számtalan évek hosszú során át 
sok ezer ember vihetett csak oda, hol jelenleg van ; ha mindezt meggon
dolnék : minden egyea tárgy méltán bámulatra ragadna bennünket, és 
hálára inditna azok iránt, kik feltalálták, tökéletesítették és reánk 
átszállították. 

Az első emberek természetesen semmiféle szerszámot sem ismertek, 
készítményről fogalmuk sem volt. Mert hogy a fold termékeit czéljaink-
hoz képest átalakítsuk és idomítsuk, arra bizonyos fejlettség és tapaszta
lás által szerzett ügyesség szükséges, melylyel az első emberek nem bir-
hattak. Eleinte tehát a földön csak nyers termékek voltak, mellyeket 
feldolgozni és saját hasznára fordítani csak később tanult meg az ember. 
Hanem a szükség — e legnagyobb mester — mindjárt kezdetben mun
kálkodásra kényszerité az embereket, a midőn végre a nyers termékek
kel csupán be nem érték, kénytelenek voltak állapotjuk javításán gon
dolkodni, mi különféle találmányokra vezetett. 

Igen sok találmány a véletlenség műve. Meg vagyunk ugyan lu 
győződve a félők hogy a legnaaznosb és legszükségesb tárgyak feltalálói 
többnyire igen egyszerű, sőt tanulatlan emberek voltak, kik csupán bi
zonyos kedvező körülmények öazazctalálkozása által, gyakran öntudat
lanul tettek némelly uj felfódözést s jutottak valamelly találmány birto
kába. A legtöbb találmány azonban mély gondolkodás és hosszas gya
korlat eredménye. Sőt azt is bizonyosaággal állithatjuk, mikép a talál
mányok gyakorlati alkalmazását és átvitelét az életbe, csak éleselméjü a 
mély gondolkodású főknek köszönhetjük. A legrégibb korban a chi-
naiak, az aeggptusiak éa phoniriabeliek tüntették ki magukat nevezetes 
találmányaik által. A középkorban, de különösen a 16-ik és 17-ik szá
zadban 1 égne vezet esbek e tekintetben a németek és olaszok. A legújabb 
korban pedig az angolok, a francziák és amerikaiak azok, kik nagyszerű 
találmányaik által lettek híresekké. 

Igen sok jeles tárgynak, különösen aok hasznos eszköznek éa nél-
külözhetlenné vált gépnek feltalálóját nem ia iamerjük, aem feltaláltatá-
suk idejét meg nem mondhatjuk. Álért a mesés őskorból reánk szállott 
tudósítások némelly találmányokról olly áthatlan homálvba vannak 
burkolva, hogy még eddig nem sikerült a költöttet a valótól megkülön
böztetni. Ki volna például képes az eke, a sarló, a fűrész, a fogó, a fúró, 
az emeltyű és csavar, a vitorla és horgony, a járom és gyeplő, és több 
illy jeles, nélkülözkctlcn eszközök éa műszerek feltalálóit biztosan meg
nevezni vagy feltaláltat ástuk idejét meghatározni; ámbár egyikről másik
ról itt ott a régi népek történeteiben azó van, sőt olvassuk, hogy ezt ez 
az isten, amazt megint más isten találta fel éa ajándékozta meg vele az 
embereket. De épen ezért semmit aem tudunk róluk. 

De mi azért nem rettenünk viszsza! hanem mielőtt az tsmcretesb 
és legfontosb találmányokra térnénk, megkísértjük általános vonásokban 
olly rajzot adni, melly az emberiség mivelődésének első lépcsőin keresz
tül oda vezessen bennünket, hol biztosb kútfők nyomán haladva, a talál
mányok történetét csalhatlan adatokkal támogathatjuk. 

Feladatunk lesz tehát, megmutatni az utat, melyen a mindig töké
letesedő emberi-nem kezdettől fogva haladt. Ez útat pedig a találmá
nyok története legvilágosabban mutatja ki, ez az ariadnei fonal, melly a 
tömkelegből kivezet. Mert a találmányok és felfödözések az emberi szel
lem nyilatkozatai és időszakonkénti fejlődésének határpontjai, mellyek 
biztos mntatókul szolgálnak, hogy az emberi-nem miveltaégí állapotát 
minden időszakban meglehetős pontossággal meg lehessen határozni. 

(Folytatják.) 

A h a n g . 
(Botuaesu : Emil.) 

Az ember háromféle hanggal bir, ugyanis beszélő vagy 
artikulált, éneklő vagy melódiái, kifejező vagy pathetikai hang
gal, meUy a> szenvedélyek szavául szolgál s melly az éneket és 
beszédet lelkesíti. A hangnak e három alakját a gyermek is 
birja, épen olly jól mint a-felnőtt, csak hogy ugy egyesíteni 
nem tudja. Mint mi ugy nevet, lármázik, panaszolkodik, felkiált 
és sóhajt; csak hogy nem érti változatosságát az egyiknek a 
másik kettővel egybekötni. A legjobb zene az, melly ezen há

romféle hangot a legszerencsésebben egyesíti. A gyermekek 
ezen zenére alkalmatlanok, éneklésükben lélek nincs. Epen ugy 
nincs beszéd-hangjokban semmi nyomat (accentus); ök kiálta
nak, de nem hangoztatnak; valamint mulatságuk semmi tüzet 
nem árul el, épen ugy kevés nyomat fekszik hangjokban. A 
gyermek mindaddig egyhangú beszéddel fog birni, míg a szen
vedélyek fel nem ébrednek keblében. Épen azért ne adassék a 
gyermeknek ugy a szomorú- mint vígjátékokban semmi szerep, 
miután ugy hiszem, a gyermeket nem akarjuk szavalni tanítani. 

ö nem bir azon tehetséggel, hogy hangnyomatot adjon 
beszédének, miután olly érzelemnek összefüggését és kifejezését 
melylyel még soha nem birt, felfogni nem képes. 

Szoktattassék a gyermek összefüggésben és világosan be
szélni, jól tagolni, minden eziezoma nélkül helyesen kimondani 
a szavakat, hangnyomatot ismerni és követni, mert a nyelvtan 
és versmérték megkívánja a világos beszédet, de nem erösebben 
mint szükség, melly általános hibában leginkább iskolákban 
növekedő gyermekek sinlenek. Csak soha valami feleslegesti 
Ugy az éneknél is. Hangjának tisztának, hajlékonynak és teljes
nek kell lenni, füle könnyen szokja meg az ütenyt (tactus) és 
öszhangot (harmónia), egyebet semmit. 

Festői és színi zene nem tartozik korához. Én még azt sem 
óhajtom, hogy a szöveget (textus) énekelje. Ha szöveget akar 
énekelni, magam csinálok kora érdekeltségéhez mért dalokat, 
mellyek olly egyszerűek lesznek mint fogalma. Képzelhető, hogy 
nem fogok sietni növendékemmel a hangjegyek olvasását tani-
tani nehogy elhamarkodjam a betűk ismeretét vele megismer
tetni. Meg akarom tehát agyvelejét minden kínzó megfeszítésektől 
kímélni. Argay. 

kt-iiH IÍÍs-olji rosz népszokások. 
Itt a kemenesi tájon ketten vagyunk , kik a nem irígyletes magyar 

irói torsban élünk: a költész Szelesteg László és csekélységem, — őSzent-
Ivánfán, izlésteljes uj kastélyában és uri joUétben, én Dömölkön, igény
telen ó paplakomban és tisztességes középsorsban, — mindenikünk vidé
ken , messze a hon fővárosától; messze a nemzeti irók nyájas aeregétől. 
Bizony szép dolog írónak városon lakni, kivált Bnda-Pesten és ollyan 
sans souci (gond a bú nélküli életben.*) Mert ő ott talál magához hason
lókat, kikkel kedvére táraaloghat. Ott tárulnak fel előtte minden szak-
béli tudományok kútforrása! és a könyvirásnak segéd-eszközei. Ott van 
a szellemek fiainak legtisztább éltető lég, — tiszta a földi salakoktól, 
mcllyckkel falusi lakásban nem érintkezni lehetetlen. Ott van többféle 
egyesülete is az Íróknak, mellyekhez mi vidékiek nem járulhatunk. Ott 
merülnek fel időnként műkedvelő Maec.enások és Maecenás-nők, kik a 
jeles írókat tisztelik, és müveiket holtuk után is kedves emlékül birni 
vágynak. Egyszersmind ott van a nagy könyvvásár; és a tűzpont, melly-
nél csak a közel állók melegesznek. Ali kemenesi irók (fájdalom) mind e 
eok szép előnyökből kizárva, vidéken lakunk. — Aztán mindkettőnkre 
inoetan borult olly gyászeset, mellyben egyedül az írói tárgyak nyujtnak 
szórakozást; a midőn Sz. ur erényes hiteset, én viszont egyetlen leányo
mat (három gyermek anyját) kinek nevelésével e lapokban csak nemrég 
dicsekedtem, — kora halál által elvesztettük. Miután a sziv magát négy 
fid közt is kikeseregte, éa éreztük Martiális-nak mondatát : 

lile dolet vere, qui sine tette dolet; 
(Az a BZÍV fájlal igazán. 
A mellj kesereg egymagán) 

bucsut veszünk a halottaktól, visszátérünk elemünkbe, mellyből mindig 
árad vigasztalás; — éa szellemi gyermekcinket halál el nem rabolhatja. 

Irói rokonságunkat illetőleg immár : mindkettőnk foglalkozásának 
főtárgya, az isten-áldotta nép. Ennek polgári életében és szokásaiban Sz. 
ur szerencsés mindent költészi szemekkel nézdelni, és aok szépet s meg-
éneklendőt észlelni : mig azalatt én prózai iró azokban aok nem szépet és 
megrovandót, de széppé helyessé teendőt látok. Utóbbiak közül itten 
csak kettőt szándékom köztudomásra hozni, u. m. a keresztség körüli sok 
koma-hivást, és a hajadonoknak fejők bepólyázását. 

I. Kemenes alatt, — nagyobbrészint ágostai néptől lakott vidéken, 
— midőn családszaporodás történik, a kereszteléahez (mellynek végbe 
vitelét nyakra-főre szokták siettetni) rendszerint 4—5, de gyakran tiz 
pár koma ia hivatik. Hogy ez nem helyes szokás, kitetszik abból, misze
rint ez ünnepélyes egyházi cselekményhez, — mellynél komák nem mást, 
mint csak tanuk szerepét viszik, — egy vagy két koma is elegendő. A 
gyermek csak igy tarthatja meg elméjében keresztszüleit és elárvulás 
esetében csak igy folyamodhatik hozzájok bizalmasan. Kevés koma kike-

*) Örvendünk, hogy legalább távolból illy szép szine van a fővárosi állapotok-
ak, s azért nem ia ixólank ellene, bár itt ismét • vidikrl tartják sokan paradicsomnak. 

Sstrk. 



riil a helységből is, holott számosbakat más falukból kell összehívni, — s 
őket a gyermek nem is birja felismerni. De a kemenes-ali népre nézve, 
— melly a Bábaközihez képest annyi mint szegény, — leginkább árté-
konynyá teszi e népszokást, ennek anyagi oldala; miszerint a jelen időben, 
— melly minden családnak beszoritkozást sürget, — fölösleges költséget 
okoz, lakmározásra és tivornyázásra szolgáltat gyakor alkalmat. „ A sok 
komaság nem gazdaság; — a ki mást komának hiv, tartsa kötve a maga 
tyúkját," — igy szól a magyar közbeszéd. 

Melly rosz szokás ellen, kérdem, ki keljen fel és ki harczoljon? 
Egyes pap-e ? Oh! a paptól úgyis annyiféle követelése van a közönség
nek, hogy ő hasonlóvá van téve e részben a Mózes búnkosához, mellyet 
a régi izraeliták az engesztelő áldozatokhoz használtak, és a mellynek 
fejére rakták a nép minden bűnét. (III. Mos. 4.) Vajha volnánk hatalma
sok, minden kívánságnak megfelelni. Részemről fogadom , hogy ha csak 
egy óráig lehetnék büvészmester : egy varázs-ütéssel népem között min
den rosz szokást kiirtanék, és egyházam körében Oberlinnek, — az 
1826-ban elhalt Steindali hires német papnak, az óvodák első alapitó
jának, — minden dicső müveit előteremteném. A sok komahivást pap 
azért sem tilalmazhatja, mert . . . . a kis stóla áll útban neki akadékul. 
Római kath. híveknél e rosz szokás azáltal látszik lenni meggátolva, hogy 
a lelki atyák nem irják be matriculába a fölösleges számú komát: de 
azért a rosz divat hallgatagon folyvást él elfojtva a nép között, és nincs 
kiirtva gyökeresen. Ezt tehát jó sikerrel egyedül a bölcs hatóság tilthatja 
cl, kinek tisztében áll, a tudatlan népet, — midőn az, már elhatalmazott 
szokásból saját java ellen ténykedik, — ettől komoly parancs erejével 
elvonni és boldogsága eszközlésére utasítani. Hazánkban tette is ezt 
korábban a nagymélt. m. k. Helytartó tanács, kegyes intimatumokat 
bocsátván (pl. 1784. apr. 1.) mellyekben a nép paszita, menyegző és tor 
alkalmával minden fölösleges lakmározásoktól eltiltatik. Csakhogy azok 
mindenütt nem lettek végrehajtva. Külföldön e gonosznak azáltal vet
tetik gát, hogy a két szükséges komán fölül, többnek használása adó alá 
van vetve, melly minden magasbuló számmal fokonként sulyosittatik, 
pl. Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt és más több tartományokban. S az 
illy remedium heroicum hatályos is; melly azonban jó hogy nincs bizva 
ránk papokra. 

II. Egy igen szemetszuró másik rosz szokás, melly népemben meg
rögzött divat, és sem nemzeti sem költészi szellemben nincsen; mellyért 
azt Sz. Li. ur is szépen érintetlen hagyja : a fejnek éktelen beburkolása 
növendék és hajadon leányok között, télen nyáron, háznál éa házon kivül 
A nőnép már korán szoktatik erre a természetelleni viseletmódra. Keme-
nea-alatt templomban, vásárban, mennyegzőben, ember nem tudja, niely-
lyik a hajadon és szabad állapotú, ki a férjezett. A pártának pedig — 
e nemzeti nőfejdisznek, leányaink tán hírét sem hallották. A pór-leány, 
magát összecsípni akarván, mindenek előtt fejét keszkenőzi be jó vasta
gon, több teritőkkel, — az alsó ruhák aztán akár millyenek, ám ha a láb 
meztelen is, és a putzos hölgy készen áll előtted. Eleget feddőzöm e disz-
tclcn szokás ellen, iskolatanitókkal összemüködőleg, későn korán : de 
hasztalanul. Iskolákban eleikbe adom a leánykáknak, hogy ez nem szép 
hogy ez másutt nem divatozik sehol a hazában; hogy Isten a fejet amúgy 
is eléggé ruházta sürü hájazattál, — hogy a fejnek melegen tartása ártal
mas az egészségnek, — hogy a nőknek haj a legfőbb ékességök, melly
nek befödésc által a hajadon czim elrontatik, — hogy a befödött fej csak 
férjezett asszonyokat illet, s t. eff. Mind hiába. Mert valamit én iskolában 
a 1 gyermekeknek tanitok, mind azt otthon a szülék visszatanitják. A 
leánykák, mikor meglátnak messziről, lekapkodják fejőkről a keszkenőket 
de távozásommal ismét födött fejjel járnak, mint Törökhonban a bulgár 
leányok. Intésnél és oktatásnál többet lelkész s tanitó nem tehet, — leg-
f ölebh, ha saját leányaikat példaadásul, csinos nyilt fejjel járatják. E 
gonosz kiirtására is az elöljárók fellépése és jutalom-tevések lehetné
nek legdiatályosabb eszközök. 

Edei Iliét Pál. 

Hasznos házi jegyzetek. 
I. 

Moly ellen bundádat, vagy bár mi bőrrel bélelt ruhádat aként bizto
sítod ha megtört apró kánfort, tört borsot, paprikát, vagy portubákot hin
tesz bélésibe, s igy teszed el a nem viselés idejére. 

Cseresnye, szőllő, ÓB gabonát megőrizni madarak ellen kitömött 
macskát, héját, ölyvet kell egy fára fel tenni, s nem mer arra felé köze
ledni semmi madárféle. 

Sárot nadrágod megvizesitett s kifacsart spongyiával takaríttasd, 
mi által megkimélődik kopás s szakadástól a mi dörgöléskor észreve
hető. Igen ajánlom e módot. 

Domború kenyered lesz mindig, ha árnyékban megszárított zöld ká
posztalaput, sütés alkalmával forró sós vizbe mártva, a kemenczébe be
vetni szándékolt kenyérre borítod, .- azzal együt teszed be. 

Téntát üvegedet soha se dugd be, hogy igy fris levegő érjen hozzá 
ini által feketedik; bedugva mindig fejérebb lesz. 

Tehén, vagy bival-tej sűrűsége miatt hogy Őszve ne menjen, forra

lás előtt egy-két kávéskalán vizet tölts a téj mennyiségéhez képest belé; 
nádmézzel is ezt a sükert nyered. 

Méhek rajzása idején egy karóra köss fel veres posztót, vagy bármi 
erősen veres ruhaneműt; rajod kertedből nem megyén ki, annak köze
lébe liiil. 

Elégett ujjod a hosszas fájdalomtól megmentheted, ha azonnal sós
pálinkába teszed, s szitatod. 

Húsos, enni való szalonnát kapsz, ha a disznónak hat véka török-
buza után, három véka rozsot adsz hizás alkalmával enni. 

Burgonyád nem lesz keserű, hajó időben ásatod, s a hogy kiástad, 
ugy nedvesen és nem megszáradva azonnal pinczébe vagy verembe teszed. 

Kéményed, kürtőd nem fog soha kormosodni ha a kulimászt, vagy 
meszet sós vizzel készítteted meg. 

Zab közé hogy bolha ne egye, vetéskor alakon és árpát is kell kis 
mértékben tenni. 

Fejérnémüdből a kerék sárt kiveszed, ha szappan és hideg vízzel 
mosod; a meleg viz még jobban belé öli. 

Káposzta-pillangót ellehet űzni, ha a káposzta közé egyegy szál 
dohányt vagy kendert vetünk. 

Kémény kigyulását azonnal megszüntethetni, ha büdöskövet hánysz 
a tűzbe, még jobb hol gyakori a lkéménykigyulás, ha a büdöskő meg
törve bizonyos helyen áll s egyszerre nagyban a tűzbe hányod. 

Lovadnak vizeletét megindíthatod, ha néhányszor a juhakolban — 
hol heverni szoktak — megjártatod. 

Szalmiákszcsszel bármi zsirpecsétet kiveszesz, ezzel t. i. megkened 
a posztót, selymet, vagy a miféléd pecsétet kapott, s szappanos vizzel, 
kefével kimosod. 

Fehér nadrágodból, vagy ingedből a tentafoltokat nyár idején ki
vetteted, ha kerti zöld sóskalevéllel jól megdörgölöd, s megmosatod hi
deg vizben. 

Orrod vérét megszüntetheted, ha nyelved alá itatós papirost tészesz 
s egyideig ott tartod. Ezt a sikert nyered, ha balkezed kis ujját megkö
töd szorosan, s tűvel egy kis vért eresztesz belőle. 

Réz-edénybe nem jó gyümölcsöt s különösen szőllőt szedni, mert 
halált okoz, mire több példa van. 

Kopaszodás ellen legbiztosabb ezer a sürü gyakori hajvágatás, s ezt 
mindig az újság első hetiben kell megtenni, és nem hold fogytán, mikor a 
hold nagy befolyással van a haj ritkulásra. 

Torokfájás ellen igen hathatós szer ha a czéklát megreszeled a levét 
kezeddel kifacsarod s kevés timsót tészesz bele s ezzel gargarizálsz. 

Uyiimolcsfát termésbe lehet hozni cként : ősszel körülásod gyöke
reit, ügyelve hogy meg ne sértődjenek, s nagyságokhoz képest egy, vagy 
két iteze apró sót hintesz a gyökerek közé földdel elegyítve. 

Gesztenyét, buza közt esztendőnél tovább is ellehet tartani minden 
romlás nélkül. 

M. Vásárhelyt ezelőtt néhány évvel egy polgárnak a ló megrúgta 
lábát, mire lába feketén megdagadt, s oda ment a dolog, hogy orvosta
nácsból lábát kellene elvesztenie; a polgár azt monda : hogy inkább 
meghal, de azt meg nem engedi, s mialatt igy kiizdene élet és halállal, 
egy vándorlegény lép be hozzá kéregetni, s ez látva óriási szenvedéseit, 
boltba megyén, s a posztókról fekete ónat vásárol, azt fejsze fokán kala
pácscsal elvékonyítja, B felköti több darabokban a fájós lábra, mire fáj
dalma még az nap szűnni kezdett, s négy hétre bokáját őszve verte; tö
kéletesen meggyógyult. 

Sömörcs/St (szemőcs) elpusztíthatni ha zöld diónak a héját megre
szeled, s ennek levével jól megáztatod — egy pár napig naponként két
ezer — kezecskéidet. 

Kólika — gyomor görcs — ellen igen rögtöni, s hathatós a fiié dió
nak a belső hártyája, mellyből mintegy 10—15 dióról levett hártyát egy 
fél iteze pálinkába tészesz, s mikor a kolika előáll, egy kortyot iszol e fe
lette keserű italból. Száva Farkas. 

Ijvudva vára: Alsó-I^endva. 
(Helynevek magyarázója). 

A regényes vidékü Zalamegye nyugoti részén, közel a Magyar és 
Stájer honok közt határt képző hoboritotta Alpokhoz, a gyönyörű csali
tos és erdős Muravölgyben regényesen elvonuló hegyek tövében, átelle
nében a Muraközi hegyláncznak fekszik Alsó Lendca mezőváros s fölötte 
egy hegyfokon fészkel Lyndra vára, mellytöl a mezőváros is elnevezését 
kapta. Lyndva vára helyén s a hegytövében már K. e. 45-ik évben e a 
nép ajkán élő rege szerint már Julius Caesar római birod. triumvir • 
később császár idejében római gyarmat volt Lindavia nevezet alatt, a 
mint ezt Fényes Elek geographiai szótára is állítja. Lindavia elnevezését 
pedig, e gyarmat hagyomány szerint az akkor volt patricz és lindaviai 
gyannatfőnök Titus Telephonius leányától Olindától nyerte es pedig 
akkép, hogy Olindának ritka s kitűnő szépsége a római birod. ifjakat, 
kik nemcsak a harcz, hanem a szerelem terén is diadalt aratni szerettek, 
elbájolván, ezek a gyönyörű hölgynek közelében lenni boldogságnak tár
ták, az öreg fönököt s patricz Titust gyakorta meglátogaták s a gyar-



inathoz vezető regénye*en kanyargó utakat „(Hindu m'a"-nak (Olinda 
ntja) elnevezték 8 később egymás közt az egész gyarmatot is akkép ne
vezgetek s igy lön : Lindát ia. Olinda, hagyomány szerint ecytha ifjút 
Elemért szerette, kivel egykor a rengeteg erdőkben eltévedve találko
zott. — Olinda bájos arcza és sötét szemeiben égő tüze Elemér lelkébe 
is Üszköt vetett s az akkoráig vadon felnőtt ifjú egész lelkéből szerette 
Olindát s őt a gyarmathoz el is kisérte, honnan többé megválni nem tu
dott. — Elemér később Titustól nőül kérte Olindát, ezt tette Corneüua 
Claudius római ifjú is, OUpda Elemérhez vonzódott, atyja Corneliushoz 
• azt határozák, hogy a sors döntse el, kié legyen Olinda? Elemérnek 
kopjája tehát hegyével ég felé a földbe tűzetett s ezen kellett Cornel és 
Elemérnek átugratni; Comel szerencsésen átugratta rajta tajtékzó mé
nét, Elemér azonban olly szerencsétlenül ugratott, bogy hányat bukva 
a kopja hegye fejébe fúródott. — Elemérnek a táltosok egy alkalommal 
meg is jósolták, meg midőn a Bakonyban áldoztak Hadúrnak, hogy 
uját fegyvere által fog elveszni. Mese. — Lyndva vára Hollós Mátyás kirá
lyunk alatt Bánffy Miklós pozsonyi várkapitány birtokában volt s Bánffy 
azép nejét Margitot a király csábmosolya és szempillantásai elől Lyndva 
várába küldé, miért aztán mint bizalmatlan, börtönbüntetéssel lakolt. — 
Néprege szerint e várban Hollós Mátyás király is megjelent volna, azon
ban e néprege históriai hitellel nem bir. Bánffyak is e vártól bírták 
praedicatumaikat s magukat onnan eredettcknek vallották. — Lendván 
kivül kies árokban látható egy kis forráa-kut, melly „Bánffy kútja" ne
vezet alatt ismeretes s az egész vidéken a legizletesb vizet tartalmazza. 
— Lyndva vára külső bástyafalán két ágyúgolyó látható, azonban hon
nan eredtek, nem tudni; — mindazáltal hihető, hogy a szentgotthárdi 
ütközet és Szolímánnak Bécs alól történt visszavonulása alkalmával 
sokat szenvedett, annál is inkább mert a nem távol eső kaniaai vár sok 
éven át a török járma alatt nyögött. — Lyndva vára jeleuleg a hason
nevű urodalommal együtt herczeg Eazterházy birtoka. — Lakosai szor
galmatosak s többnyire kézművesek; nyelve tisztán magyar, vannak 
azonban már idegen ajkúak is, mint németek, horvátok, és vandálok. — 
A tökkenyérsütés is lábra kapott, miről máskor. 

Egyházasbükki. 

Ipar, gazdászat. 
A debreczeni kamarai kerület. Igen nagy jótétemény, hiányaink, 

bajaink felismerése e orvoslása tekintetéből, hogy az ipar és kereske
delmi kamarák az ország különböző vidékein évenként kiadják jelenté
seiket. Olvashatunk azután bennök sok örvendetes dolgot áldott földünk 
termékenységéről, s ugyan annyi nem örvendetest az iparazorgalom hi
ányáról, a kereskedés tespedéséről s elmaradottságunk ezáz más bizony
ságáról. De azért csak hadd mondják el a kamarák, a mi megróni valót 
találnak; ha egyezer annyi bátorságunk van, hogy szemébe nézünk a 
bajoknak, mellyeket az idők ránk hagytak, majd azon is leszünk, hogy 
tegyünk is rólok. Tárják fel a hiányokat, tartaák elénk bűneink lajstro
mát, bizonyosan köszönettel fogadja minden ember, csak azt az egyet 
kérjük, ugy beszéljenek, hogy meg is érthesse, a kinek leginkább szó
lana a szép szó, a magyar ember. Mert az kétszeresen furcsa, hogy épen 
adebreczeni kamara, mellynek kerülete tiszta magyar, csupán németül adja 
ki jelentését. De azért ime itt közöljük belőle a fő pontokat. 

A debreczeni kamarai kerület területe 644 négyszögű mértöld 1 ' / a 

millió lakossal. Hozzá tartoznak. Arad, Békés, Észak- és Dél-Bihar, 
Csanád, Szabolcs éa Szatmármegyék, a Tisza éa Maros termékeny vi
déke. Feltűnő e kerületben mindenek előtt a marhahús fogyasztásának 
roppant csekélysége. Vájjon elhinné-e valaki, hogy Pest város egy maga 
csaknem annyi marhahúst fogyaszt, mint az egész debreczeni kerület ? 
Pest 100,000 lakosának évenként 20,853 darab vágó marhára van 
szüksége; a debreczeni kerület másfél müliónyi lakosaága pedig a mult 
1853 évben nem fogyasztott többet 53,000 darab marhánál. Alig 10 font 
esik egyegy emberre ! A kamara ezen állitását nem nagy örömünk van 
elhinni. Mert a mai világon már ugy áll a dolog, hogy abból is szoktak 
megítélni egy nép értelmiségét, hogy mennyi húst fogyaszt, — annyi 
bizonyos, hogy az angol nemzet eszi a legtöbb s legjobb falatokat, a 
minthogy értelmesség tekintetében felül is mul minden másokat. De hát 
caupa kenyérrel él az alföldi ember? a puszták fia csak erre inná azt a 
•ok pohár bort? Azzal vigasztaljuk magunkat — bár a Jelentésben 
ennek nyomát nem találjuk — hogy, ha kevéa ia az c kerületben vágott 
marhák száma, (mivelhogy ott inkább fölnevelik és eladják, mintsem le
vágják a jószágot), annál nagyobb lesz a serteab.ua fogyasztása, B ha nem 
esznek is annyi marhapecsenyét, mint másutt, de a szalonna-fogyaaztáa-
u • < ? ^ t l l g 7 * n fie'y?n állanak. Yan-e azután a szalonna-evésnek 

olly jo befolyása az értelmiségre, mint a pecsenyének ? döntsék cl a ter
mészettudósok. De, ha csakugyan igaz a debreczeni kamara kimutatása, 
'kkor az alföld fiai épen ugy vannak gyönyörű szép és számos szarvas
marháikkal, mint a azegény bányász, ki arany között turkál, s macának 

van egy két rézgarasa! 
Egy másik hiány az, hogy a nevezett kerületben csak minden 10 

négyszög mérföldre esik egy gyógyszertár s ha hozzá képzeljük a rosz 
utakat, megérthetjük, milly kanos lehet ott gyakran a beteg állapota, 
kinek rögtön van ezüksége gyógyszerre. — A mi a terményeket iUeti, a 

gabonatermesztés, fájdalom, mindig jobban elhanyagoltatik; inkább kez
denek kukoriczát termeszteni, minthogy ez hasonlithatlanul kevesebbe 
kerül. Bort a mult évben 461,700 akót termesztett. Igen tieztességea 
ezám, de azokból a nemes éa tartós magyaráti, bakator és érmclléki bo
rokból is, vállalkozók hiányában, csak kevés ment át külső kereskedéabe. 
Dohány összesen 109,807 mázsa termett a az előtte való év termését 
mintegy 18 ezer mázsával baladta meg. Ennél még sokkal többre volna 
képes a föld. Legfőbb kiviteli czikkek : a gyapjú és toll; az elsőből 20, 
az utóbbiból 4 ezer mázsát szállítottak el. 

H á z t a r t á s . 
Faj repczeolojból. Egy külföldi vegyész (chemikus) nem rég fölfe-

dezó, mint lehessen friss repczeolajból vajat készíteni, még pedig ollyat, 
meUy az ételek- és süteményeknél az irósvajat teljesen pótolja. A tisztí
tott olajhoz némi vöröshagyma és sóvegyületet adott a ez által olly zsira
dékot nyert, mellyet vaj gyanánt kenyérrel lehetett enni s mindennemű 
főzelék ée süteményhez igen szapora zsír gyanánt használni. Ilus, halak 
tojás- és tésztás étkek sütéséhez a rendes vajmennyiségnek egy harmada 
is elég a repczevajból sőt azt írják, hogy az ezen uj zsiradékkal sült süte
mények jobb izüek B ajánlatosabb kinézésök ia van. Németországon vizs
gálat alá vették számos szakácsok, ezukrászok, pékek stb. s mind a leg
jobb sikerűnek tapasztalták. Lipcsében már nagyban űzik ez aj zsiradék 
gyártását. Fontja nem kerül többe 18 krajczárnál. Már Bécsben ia 
várják, hogy akadjon vállalkozója a a kiaebb gazdasszonyok már előre 
örülnek, hogy a majorosok s vajárus asazonyok dragasaágától s rátartisá-
gától megmenekülnek. Igy segiti a tudomány leemelni a szegénység 
vállairól a terheket s gondokat. 

Furcsa tanács. 
Egy lap legbiztosabb szerként ajánlja az énen, hogy a disznó ma-

laczaít meg ne egye; „a világra jött malaczkákat meleg sörben megfö-
röezteni, s a sört a kanibal mamával megitatni." — Ez nagyon egyoldalú 
orvosság, mert van sok hely, hol malaczok bőven jőnek a világra, a sört 
pedig c s a k hiréből esmérik, 8 az ia megtörténhetik, hogy a gyanúba vett 
anyaeertés nem szereti a sört, a konokul vonakodnék annak bevételétől. 
— Mi B ó k k a l átalánosabb óvó eljárásnak tartjuk : két-három hétig szor
galmasan őrizni a kis malaczkákat anyjuk fogaitól, azután pedig minden 
másod-harmadnap egyet nyársra húzni, e ha szép piros szint öltött, 
gyenge bőrüket falatonkiut bevenni s jóféle óborral lenyomtatni.Proban-
dum e.-t. 

Vidéki hírek. 
Bereg-Ugocsa. Szerkesztő ur! Mi nagy volna óhajtásom, Önnel va

lami örvendetes tudóaitásommal találkozhatni, látja az, ki a sziveket 3 
veséket vizsgálja — de híjában! nem tehetem, B minapi aggodalmaim 
önnek legszivesb kivánata mellett is, még jobban nevekednek. — A z idők 
mostohaságaihoz joggal sorozhatom igen silány szüretünket. Ki fogadáaánál 
fogva nem ÍBzik bort, annak most uj indoka van eldalolni: „Bort nem 
iszom, fogadásom tartja." Bor nélkül élhet az ember, s igy annak szűke 
még annyira nem azomorít minket — de menjünk csak a megyénkben 
kebelezett városok heti vásáraira t. i. akár Munkácsra s Beregszászra, akár 
Szellősre vagy Újlakra, ott jelenleg még jobban megvakarjuk fejünket, 
mint minap a káposzta-vásárlásnál : egy sertésért p. o. mellynek szalon
nája alig nyom 45 fontot, azükségea 31 p, forintot kiugratni az erszény
ből! nemde ez már több kettőnél? — érzette e bajt e napokban saját 
zsebem, s igy kétségkivüli adat. Legközelebb minden czikk ára várako
zásunk ellenére felment; innen vannak aztán a lesütött fejek, komor 
arezok, ránezba vonult homlokok, innen van szóval, hogy én most aem 
irhatok aok örvendetestI a a mi kevés örvendetes volna ie, még az ia 
csak a jó reményen alapul : az idei őszi vetés t. i. többet igér, e jóval 
szebb, mint vala a tavalyi illyenkor, úgyde mennyi változás, B viazon-
tagság gördül le addig az idők folyamán, míg a aütő kemenczéből 
kivonjuk azt, mit 1855. évi kenyérnek nevezhetünk ? 1 

Jelenleg a halandóság nem igen dühöng nálunk, sem valami külö
nös betegségek nem uralkodnak, egészségesek vagyunk, hálaistennek! 
Hir azerint egyik szomszéd fajinkban, midőn egy izraelita éjjel a tolvajok 
ellen hizott libáját védené, megöletett. — Egy más helységben két egyén 
között igen furcsa per keletkezett : a helység bírája t. i. a maga ceáká-
nyosát liaztlopás miatt, ez viszont főnökét deszka s ruczalopás miatt perb« 
idézi. Mellyik nyerendi meg a pert ? még nem bizonyos. — Hajlandók, 
sőt némileg kötelesek is vagyunk némelly kereskedőknek több udvarias
ságot ajánlani, s némelly gyógyazerárust oda utalni, miszerint a kiszabott 
árjegyzékhez jobban ragaszkodjék. — S mivel nálunk, mint egyik szom
széd megyénkben többen egymás között nem a legépületesebb szeretet
ben élnek, szükségesnek látom Boraimat egy szent intéssel befejezni: 
„Barátim I ha bár ti a marmaroai Zcmpa hegyet a Popánra átteszitek is, 
ha bár hitetek olly nagy leend is, hogy parancsotokra a most már hóval 
betakart Dolhai hegy átsétál a harsai Petrózára , mellynek hátán az olá
hok olly dicsőén viselték magokat a berohanó tatárok ellen — mind ez 
szeretet nélkül mit sem ér. S. J. 
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Vörösberény (Veszprém) nov. 22. A Vasárnapi iskolák megalaku
lását olly dicséretesen szorgolták itt is, hogy az már is számtalan közeég
ben létre jött. VÖröeberényben a népesség csekélysége mellett is — mind 
két vallásfelekezetüeket ide értve — 12 évestől 16 évesig 16 növendék 
járul a művelődés ezen csarnokába, kik délelőtt, olvasás, irás és számtan-
bél ügyes és szorgalmas tanitó, délután pedig a vallástanból, lelkes és 
ezivreható buzdítással biró lelkészek által taníttatnak. Jaj, de a vasárnapi 
iskolák még eddig csak olly helyeken létesülhettek, hol a mesteri állás a 
jegyzőitől külön áll, mert ki is kívánhatná, hogy olly jegyző, ki egyszers
mind mester is, illy nehéz környülállások közt mindkét hivatásának 
kellőleg megfeleljen ? Hisz a jegyző a közigazgatási ügyekkel annyira 
halmozva van, hogy a nevelésben erélyeseéget kifejteni nem képes, azért 
beismerve a vasárnapi iskolák eok oldalú üdvös voltát, kivánatoe volna 
a mesteri állástól a jegyzőit mindenütt elkülönözni, a jegyzőket pedig, 
azon szép térre vezetni, hol a hosszú évek ezen védéseinek torát, öröm
poharak kiürítésével ünnepelhetnék meg. R. M. 

Egyveleg. 
— Tudományos szavak. Sokan vannak, a kik felháborodnak, vala

hányszor könyvekben vagy hírlapokban egyegy olly ezóra vagy kifeje
zésre bukkannak, mellyet a közönséges életben nem hallanak. Ezek leg-
okosabban cselekesznek, ha nem zúgolódnak, hanem szép csendesen meg
tanulják ama szokatlanabb kifejezéseket, meggondolván azt, hogy min
den tudománynak, az ismeretterjesztés minden nemének, vannak bizo
nyos műszavai, mik nélkül nem boldogulunk. Ebből nem következik, 
hogy minden haszontalan szófaragást becsüljünk; de a rosz uj szót, mi
helyt a tudóé szobájából a világba kilép, elébb utóbb úgyis elveti az 
élet. S addig, mig egyik vagy másik kifejezésre nincs elég jó szónk, 
vagy az uj szó még nem eléggé elterjedt, maradjunk inkább az addig 
ismeretéé idegen szónál, A magyar nyelv folyvást fejlődik e részben is 
és ma már olly tudományokat is könnyen elő lehet azon adni, mellyeket 
esak 10 évvel ezelőtt is lehetetlennek tartottak volna. Naponként talál
kozunk uj meg uj szavakkal, szebbnél szebbekkel, gyakran furcsákkal is. 
De azért ollyan furcsákat még eem találunk itt, mint nem rég egy leg
újabb jeles német Krystallographiában (Jegeczisme, a kristályok leírása) 
olvastunk, mellynek tudós szerzője e tudományban szokásos görög kife
jezéseket akarja kiküszöbölni, minők p. o. hemiikoeitetraeder, tetrago-
naldodekaeder, pentagonaldodekaeder stb., e tesz helyettök e melléjük 
illyen tiszta német szavakat, mint — hogy csak egyet említsünk — a 
következő : „Ein rechtsknöehelhöckertimplig — knöchlig — flachkipp-
liger, Unksknöchelhöckertimplig — würfliger linker Fahlerz-Timp-
ling." Es ez a nagy könyvből csak egy példa. Azután még a magyar 
ember zúgolódjék a sors ellen! 

— A november 14-iki vihar roppant kárt tett az egyesült hadsereg 
hajóiban a Feketetengeren, e a muszkák szintén eok hajót vesztettek. 
Egy rószét a hajóknak a part meredek ezikláihoz csapdosták a hegyekké 
tornyosult hullámok s dirib darabokra zúzták. Cambridge angol királyi 
herczeget, ki az ínkermani csata fáradalmait pihente ki, szintén tengeren 
találta a vihar. 0 maga igy irt e borzasztó napról : Nov. 14-kén 
reggeli hat órakor keedődött a vihar, melly perczről perezre erősebb 
lett, mig végre valóságos orkán lett belőle. Egész hullám hegyek zúzód
tak a balaklavai meredek tengerparthoz. Tiz órakor a kormányt ezakitá 
el a viz árja e gyámoltalanul ott hánykolódott hajónk, nem tudva, mely-
lyik pillanatban törik izzé porrá a eziklákon. A hajót három leeresztett 
horgony tárta lekötve, tizenkét óra felé két horgony beletört; szeren
csénkre a harmadik még erősen fogott. Ha ez ÍB eltörik, néhány perez 
alatt dirib darabokra van zúzva hajónk. Mindnyájan készen voltunk a 
halálra, és csak Drummond kapitányunk rendithetetlen hideg nyugalma 
mentett meg bennünket. A vihar rögtön lecsendesült délután s akkor 
még egy villám csapott hajónkba, mellyről első perezben azt hittük, 
hogy muszka bomba; azonban kárt nem tett bennünk. — Mindamellett 
a sok hányódás és izgatottság annyira hatott Cambridge herczegre, hogy 
nemsokára betegen vittékKonstantinápolyba. Némellyek mondják, hogy 
elméjében zavarodott meg. 

>*• Ragadós-e a cholera? Hogy nem az, világosan bizonyitja azon 
körülmény is, hogy a mult ősszel a bécsi orvostanulók közül, kiknek 
száma több százra megy s kik számtalanszor jöttek érintkezésbe cholcrás 
holtakkal s betegekkel, mindössze is csak egy halt meg ezen nyavalyában. 

— As angol tábori éleiből. Minden tábori élet sok nehézséggel jár, 
különösen eulyos a Szebasztopol alatti. Cholera esetek még mindig for
dulnak elő a gyakran háborgatja a katonákat az eleség hiánya is. A leg
izmosabb test is belefárad végre, ha a nap fáradalmai után nem talál 
elégséges eledelt B nincs kellő éjjeli nyugalma. Beállott az ősz minden 
viszontagságaival. Majd zuhogva hull az eső, majd aürün és lassan cse
pereg; bőrig átázik az ember, menekvés nincs a ugyan azon ruhában 
kénytelen a nedves fekhelyen, a sátor csepegő ponyvája alatt, keresni 
éjjeli nyugalmát — vagyie inkább éjjeli kínlódását. Nap fölkelte előtt 
itt különösen érezhető lesz a hideg, mit csak ritkán van módjokban a 
katonáknak, jó meleg reggeli által enyhíteni, mert az eeő mindig újra 
meg újra eloltja a rakott tüzet s utoljára is örül az ember, ha napjában 

egyszer lehet része langymeleg, félnyers és füstös ebédben. Képzemetni, 
minő lehet itt az angol katona kedvencz étele, a marhapecsenye. A 
disznóhús igen ritka, mivel a krimi tatárok és zsidók disznótenyésztésael 
nem foglalkoznak. Birkahús van elég, de ebbe könnyen beleun az ember, 
ha mindennap tálalják eléje. A marhahús sovány és szívós, mivel az ot
tani, különben is hitvány marhafaj, a sok igavonás következtében inkább 
izmokban fejlődik ki, mint húsban. A viz többnyire émelygős izü • a 
mellé még igen szűk adagokban osztogatják, mivel nem nagy bővében 
vannak; rummal vagy pálinkával kell vegyíteni, hogy élvezhető legyen. 
Ez a két ital is csaknem egészen elfogyott, midőn épen javában hullott 
az esö; kénytelenek voltak tehát a katonák a theához e kávéhoz fordulni, 
de ennek melegitő ereje nem vala elégeéges, a zord és hideg időjárás 
befolyását megezüntetni. Azonban mind e baj és nyomorság a jó kedvet, 
reményt és bátorságot nem ölheti meg, csak még inkább éleszti. 

— Kél hadvezér nyilatkozata. Győzelem vagy halál 1 — ez a jelszó 
Szebasztopol falai alatt. A két ellenséges sereg törhetlen daozczal áll 
szemközt egymással. Nachimoff, orosz admirál ró 1 mondják, hogy nem 
régiben igy nyilatkozott volna : „Ha Szebasztopol falai elesnek, akkor 
katonáim holttestei egy uj Szebasztopolt fognak alkotni". — „Jól van, 
ugy majd kétszeres győzelmet fogunk aratni I — feleié nyugottan lord 
Raglan, midőn a fentebbi nyilatkozatot megtudd. 

Nemzed szioészet. 
DECEMBER JL Jövő hétfőn fog adatni színházunk egyik veterán 

művésze : Fáncsy Lajos jutalmára Shakespearenek egyik eddigelé szín
padunkról nem ismert vígjátékai: „Awindsori csalfa nök." A jutalmazandó 
művészt súlyos betegsége gátolja az előadásban részt vehetni, hiszszük 
azonban, hogy ez a Körülmény csak nevelni fogja iránta közönségünk 
részvétét, melly ellen valóban nem lehet panasza ez idén a drámának. 

H. Némethy vendégjátékai az utóbbi két hétben kivánatos sikert 
arattak szinpadunkon. A fiatal művész alakja csinos, játéka elég tűzzel, 
és hangja elég erővel bir; jövő évre színházunk szerződött tagja leend-
vén, bő alkalma leend szép tehetségeit a népszínműi pályán kiképezhetni, 

H l . Aradon Szabó és Havi színtársulata Jean Piccolo és Tom l'ouce 
törpékkel német előadásokat tart. Ha az aradi közönség ugy kívánja, aat 
ntóbbi nem jöhet kifogás alá, de ízetlen törpéskedésekkel rontani a közön
ség Ízlését, megboesáthatlan. Ugyanezen színtársulat igazgatói utaeiták 
vissza Egreesy Gábor vendégszcrepléai ajánlatát. 

T á r o g a t ó . 
x* Pest város a helypénzt, melly eddig" 64,024 fton volthaazonbérbar 

adva, 1858. évig 75,100 fton bocsátá ismét haszonbérbe, a miből világo
san kitűnik, hogy a pesti aprólékos forgalom is tetemes gyarapodásban van. 

x* Pest város határán az utak mellé mindenütt fákat fognak j ö v ő 
tavaszezal ültetni. Ha minden község követné Pest példáját e részben, 
néhány év múlva gyönyörűség volna a nyári utazás, s az egész ország; 
összes utszegélyzete által a tűzifa mennyisége is tetemesen szaporodnék. 
Okos felosztás mellett minden helység elláthatná magát útfélen nyesett 
gallyakból elegendő rőzsével. 

x* A Sió szabályozása, melly által Balaton vidéke hajózási közvet
len összeköttetésbe jönne Pesttel, már több évi értekezések tárgya, s ez 
idén ismét szóba jött, gyűléseztek is fölötte mult aeptemberben Siófokon, 
e hó elején pedig Kaposvárott, még pedig felsőbb rendeletnél fogva, • 
biztosan lehet remélni, hogy jövő tavaszezal csakugyan hozzá fognak a 
rég óhajtott nagy fontosságú munkához. Ha e folyam szabályozott útba 
igazíttatnék , nem csak könnyű közlekedést nyerne egy népea nagy ter
jedelmű vidék, de tetemes értékű föld és rét szabadulna fel nadályte
nyésztő ingoványoktól. 

x* Székes-Fehérvár ott f. h. 12-én ünnepélyesen megnyittatott a derék 
város által felállított reáliskola, diszes. előkelő vendégsereg jelenlétében 
s több rendbeli jeles szónoklattal. Semmiről sem írunk örömestebb, mint 
a nevelés körüli haladó léptekről, és semmit eem kívánunk forróbban 
minden községnek, mint jól rendezett, s népességéhez alkalmazott oskolá
kat. A melly község jól neceli ifjúságát, nyugodtan szállhatnak annak 
vénei a sírba, nincs ok aggódniok, hogy mikép fognak megélni vagyonta
lan gyermekeik. 

— Multker emiitettük, hogy jövő évre eddigi magyar hírlapjaink 
nem csak megmaradnak, hanem uj ée szaporított erőkkel fognak megje
lenni. Most meg azon örvendetes hírrel kedveskedünk olvasóinknak, hogy 
egyetlen tudományos folyóiratunk az „Vj Magyar Múzeum" Toldy Ferenc* 
szerkesztése mellett szintén folytatni fogja pályáját, még pedig nagyobb 
alakban, díszesb kiállítással s bővebb tartalommal. Megjelenik minden 
hónapban egyszer s előfizetési dija egész évre postán ceak 7 ft. 30 kr., 
helyben vagy könyvárusi uton 6 pft. Egyetlen tudományos közlönyünk I 
— Mondjunk-e még többet, hogy nemzeti becsületünk fenntartására 
öeztönözzük tudomány szerető, tehetősb hazánkfiait? — Eatich Gusztáv 
a kiadásról lemondván, .az „ Uj Magyar Múzeum" jövő évben Heckenast 
Gus-itáv kiállítása mellett fog megjelenni • az előfizetési pénzek is ide 
u tasitandók. 



x* Makón az árvák ügyét pártatlan hévvel karolták fel, s remél
hetni, hogy példányul mutathatjuk fel rövid időn azon józan ésrészrehaj-
latlan intézkedéseket, mellyek a derék város kebelében keletkeztek. — 
Nem is lehet az máskép, kivált illy vagyonos községben, hol a jólelkű 
lakosság minden egyes polgáráról fel lehet tenni, hogy szives örömest 
fáradozik a szülétlen ártatlanok vagyona megtakarítása s gondviselése 
körül, meUy fáradozást mulhatlanul Isten áldása követi. — Még egy árva 
naptárt is említ egy levelező, mely a „Pesti Napló"-ban idézett 1 s o r 
ntán itélve nemcsak silány, hanem valóban alávaló, s rni a kiadónak azt 
ajánljuk, hogy jövőre illy mosdatlan kifejezésektől óvakodjék, a közönség 

Í
edig legokosabban cselekszik, ha nem vásárol belőle, nehogy gyermekei 
ezébejusson; van elég jó naptár, lehet bennök válogatni, hadd olvas

gassa az idén kiadó uram kalendáriomát, s győződjék meg, bizony badar 
dolfrok azok, miket a boszorkányokról és „a fűben lappangó deákról" 
összeférczelt. Kár hogy elhallgatá nevét a tudós szerkesztő. 

x* Somogyban egy „irodalmi kör" van keletkezőben, mellynek élén 
Háisler volt pápai tanár, jelenleg mocsoládi lelkész és Robot István álla
nak. Ezen irodalmi kör feladatul tűzte magának, az irodalmat ollyformán 
elősegíteni, hogy a megjelenő nj munkák gyors és pontos megszerzését 
és biztos kézbesítését eszközölje, s a munkásabb tagjai tollából szárma
zott eredeti müvek, vagy jeles fordítások megjelenhetését előmozditsa. 
A Pesti Naplónak azt irják, hogy egy forditott regényre, melly már meg 
is jelent a Hölgyfutárban, egy szijjgyártó harmadfélszáz példányra Ígér
kezett előfizetni. Ezen bőkezűség becsületére válik a t. polgárnak, s any-
nyival örvendetesebb mivel következtetni lehet belőle, hogy jóravaló 
eredeti munkára legalább kétannyi számmal fog előfizetni. 

x* Pécsett a székesegyház birtokában levő szabolcsi néven ismert 
kőszénbányat, a pesti kőbányai téglaégető telep dúsgazdag tulajdonosa 
Miesbach 40 évre vette haszonbérbe 3000 pfton évenként, ezen kivül az 
adót is ő fizeti, s 100,000 mérőn fölül ásott kőszénből tizedet ad a tulaj
donos egyháznak. Ugyanott a városi kőszéntelepeket a dunagőzhajozási 
társulat bérelte ki. 

x* A soproni evang. oskolának végrendeletileg hagyott Dr. Töp-
ler 5000 pftot, 1200 kötet könyvet, 286 darab különféle ruhát. Az utóbbi 
hagyomány a vagyontalan tanuló ifjúság között osztatott ki. Nyugodja
nak békével a derék hagyományozó hamvai, s adjon Isten minél 
több oskolának ollyan pártfogókat, kik végórájokban igy megemlékezze
nek róla, mert számmal vannak, mell vekre nagyon rajok férne, hogy ne 
Csak a haldoklók, de az élők is megemlékezzenek rólok. 

x* A csavar gőzösöknél ugy tapasztalták, hogy csaknem 9 / , 0 fűtővel 
kell kevesebb mint az előbbi szerkezettieknek; minek következtében 
ezentúl az uj gőzösöket többnyire csavarral szándékozzák épiteni. Nem 
is tréfa dolog az, ha 10 öl fa helyett egy öllel, vagy 10 mázsa szén helyett 
egy mázsával meg lehet ugyanazt az utat tenni, esztendőn át csak egy 
hajó is szép összeget megtakaríthat. 

x* Heckenast Gusztávnál érdekes ifjúsági olvasmány kerül rövid 
idő múlva sajtó alá, ezime: „Közlések a külföldről" magyar és német 
nyelven fog megjelenni, szerzője Jósika Júlia. Kiknek a kéziratba alkal
muk volt betekinteni, igen érdekes tartalomról s ügyes tóiból beszélnek, 
a mire jó eleve figyelmeztetjük a szülőket, nevelőket és tanítókat. 

x* A budai alagut Pest felé tátongó szája , kivéve a diszitményt 
már kész, erősen halad a munka belől is, s hogy meg ne akadjon pénz 
hiányában, minthogy a befizetendő részvények határideje még nem érke
zett el, a társulat 30,000 pftot vesz fel kölcsön a buda takarék-pénztártól 
Károlyi György gr. és Ürményi József urak önként felajánlott jótállásuk 
mellett, a melly összeget az utolsó részvényekből fogja visszafizetni. 

xx Müller Emil Beöthy Zsigmond beszélyeit fogja két kötetben 
kiadni. Előfizethetni 2 pftal december 30-ig. Az előfizetések kiadó nyom
dájába (Szervitatér 1. sz.) küldendők. 10 előfizetéssel egy tiszt, példány 
jár. Kívánjuk, hogy egy pár száz tisztelet példány kelljen nyomatnia. 

— Egyike tehetségesebb fiatal költőinknek, Ggöry Vilmos 2 kötet 
beszélyt fog nemsokára sajtó alá adni „Fejlő rózsák" czim alatt. Kik 
előfizetnek reá, nemcsak a fiatal tehetseget bátorítják, hanem szellemi 
élvezetre is számolhatnak. 

t * * Az ujabb találmányú újévi ajándékok közé, mellyeknek száma 
temérdek, tartoznak a jóillalu kalendáriumok is, mellyeket 20 ptrért a 
könyvárus boltokban árulnak. Maholnap már szagos újságok is lesznek. 
Azt ne mondja valaki, hogy már vannak, mert majd magokra találják 
venni, a kiket talán nem is illet. 

— Lampel Róbert pesti könyvkereskedőnél egy hasznos könyvecske 
jelent meg : „ A magyar helycairás szabályai, fejtegeti Gyurics Antal." 
Ara 20 pkr. 

x*„Magyar verstan kísérlete". Azon tndományos közlések, mellye
ket Greguss Ág. a Pesti Naplóban részletenként közlött, megjelentek 
együtt önálló hat ivnyi fűzetben. Ajánljuk a költészettel foglalkozó taná
rok, nevelők, és ifjak figyelmébe. 

Jelenlés. A nemzeti múzeum gyüjteménytennei fűtésre alkal
matosak nem levén, f. évi december elsejétől fogva a téli hónapokon át 
nem lesznek közszemléletre nyitva; idegeneknek azonban az alólirt igaz
gató és az illető őr tudtával a napnak világos óráiban kinyittathatnak. 
Kubinyi Ágoston, a m. nemzeti múzeum igazgatója 

Szerkesztői nyüt posta. 

Eine Stimmt .tus dem Volke. Sz—d. Ugy hisszük, a dolog el van intézve, s 
minden további feszegetése szükségtelen, ön őrös kifejezéseit tulszigoruaknak 
tartják. 

K. J. H.-M.-V. A „rákfenéről" irt czikk nem érkezett kezünkhez. 
Búkerty. ön „távol csendes mezei lakán fél a pennaharezos világ rágalmaitól." 

Nem ok nélkül. De megmentjük önt azoktól magunknak tartván a verset. 
F. J. D. P—re. ön „elsö müveit" figyelemmel olvastuk. Most azonban ennél 

többet még nem mondhatunk. 
Munkácsi kelymagyardtók. A czikkek legnagyobb hibája a formátlanság, a tnl-

ságos szóbőség, minek simításra, kurtításra van szüksége. A magyarázatok hitelessége 
ellen is volna gyanúnk. Általában kérjük hely magyarázóinkat, hogy okoskodásaikat, 
a mennyire lehet, hiteles, józan alapokra épitsék. A mit pedig néprege gyanánt ad
nak cl.'., azt valósággal a nép ajkairól birják, nem pedig saját képzeletük felhóiból. 

öttstt tételétünket arra kérjük, hogy kiadásra szánt czikkeikben a „ V . 1 ; " 
által követett helyesírási szabályokhoz alkalmazkodni szircskedjenek. 

Nyilatkozat. 
A „Hölgyfutár" dec. 13-ki számában a Balaton vidékről Pap Gábor 

ur szót emelvén azon Idadói visszaélések ellen, mellyek az előfizetési díjak 
beszedése s a munkák szétküldése körül irodalmunkban időszakonként 
fülmerültek, szükségesnek látta, e miatti méltó boszusága egész keserű
ségével különösen alulírottak ellen fordulni. Ez annyival inkább feltűnő, 
minthogy különösen alulírtak az irodalom terjesztése körüli elismert buz
galmukban s tetemes tőkéiknek irodalmi vállalatokba fektetése következ
tében , minden ígyekezetöket oda irányozzák, hogy minden afféle vissza
élések lehetlenitése által a t. cz. közönség előtti hitelök csorbítatlan 
maradjon. E czélból történt, hogy alulírottak — mint erről mindenki 
meggyőződhetik — kiadóhivatalukat ugy rendszeresítek, mikép közleke
dési és szállítási eszközeink minden hiányossága mellett is, a közönség e 
részbeli igényeinek teljesen elégtétessék. Hogy a leglelkiismeretesb keze
lés mellett is történhetnek egyes hibák és tévedések, tagadni nem akar
juk, arra azonban bizton hivatkozhatunk, hogy minden hozzánk intézett 
panaszt azonnal orvosolni siettünk, a minthogy ezt tenni ezentúl is szent 
kötelességünknek ismerendjük. 

A mi a „Falusi esték" és „Protestáns Naptár" felhozott két esetét 
illeti, ki kell jelentenünk, hogy az elsőket mindenkor a t. cz. gyűjtők 
által kirendelt helyekre intéztük, több esetben megnevezett vidéki könyv
árusokhoz, — a vitelbér csupán ezen helyig illetvén bennünket, onnan az 
átvétel t. cz. előfizetőink vagy gyűjtőink szívességére bizatván. Ha ezen 
átvétel nem történt meg s a vidéki könyvárus, ügybuzgalmánál fogva, az 
egyes feleknek, saját számadásukra szállította haza, ez máskép talán nem 
történhetett, mi legalább miatta okolhatók nem vagyunk. — A „Protes
táns Naptárra" nézve, miután ez épen a mult pesti vásárra jelent meg, 
arra szólítok fel t. cz. előfizetőinket, hogy költségkímélés tekintetéből, de 
mivel e mód különben ís legbiztosabb s legegyszerüebb, példányaikat, ha 
lehetséges, vásárosok által hozassák el kiadóhivatalunkból. Számosan szí
vesek is valának engedni felszólításunknak, kik azonban nem tehetek, 
azoknak tüstént postai uton, még pedig bérmentesítve küldtük cl pél
dányaikat. Melly eljárásunk azt mutatja, hogy semmi áldozatot nem 
kíméltünk, t. cz. előfizetőink kívánságának eleget tenni, midőn t. i. a 
szétküldésre nézve a — mint tudva van — felette költséges postai utat 
választottuk. 

Pest, dec. 15-én. 1854. Landerer és Heckenast. 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest. december 15-én : Buza 6 ft. 24 kr. - 7ft. 44 kr. — Kétszeres 6 ft. 36 kr 
— 5 ft, 52kr. — Rozs 5 ft. 36 kr.—6 ft. 62 kr. — Árpa 3 ft. 12 kr.—3 ft. 36 kr. -
Zab 2 ft. 28 kr.—2ft. 32 kr. — Kukoricza 4 ft. — kr.—4 ft. S2 kr. 

Bécsi borzé 
december 

Statuskötelezvény 6 % . 
dto. 4 % , . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ j,t 

Bankrészvény darabja . • 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagőzhajozási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 bcotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

T á v i r a t i k A z l é s 

8 4 7 / l 8 

123 

1900 
537% 
124% 
90% 
11.55 
144 

10. 11. 12. 18. 

84% 83%, 82V.o 

1223/, iái ' / . 130% 
— 1223 

1887% 1872% 1760 
542 — 532 
124% 125% 127% 

91 92 93% 
11.58 12.16 12.17 
144% 147% 146% 
— 81 SIV 4 — •~-^,< — 

14 

82% 

129% 

1790 
541% 
127% 

93 
12.9 
146 
80% 

15. 

82%, 

123 
1223 

1805 
635 
127% 

93% 
12.17 
U 8 % 
31% 

Dunnvlzallás december 12. 7'3" 6"'0fttl.: 13. 6' 9" 9"'OftO. 114.6'9"9"' Ofól. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 



12-dik szám. H I R D E T É S E K . December 17-kén 1854 . 

Előfizetési köriveink e lap 40-dik számával küldetvén szét, kérjük és figyelmeztetjük 
tisztelt előfizetőink és ivtartóinkat, hogy előfizetési megrendelésüket a pénzzel együtt, nehogy 
a lapok megküldése akadályoztassák, mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Landerer és Heckenast 
a „Vasárnapi Újság" kiadói egyetem-utcza 4. BZ. 

f T r ^ j f ^ ^ A „Vasárnapi Újság" julius—decemberi folyamából teljes számn pél-
»LV * ^ (lányokkal, postán küldve 1 ft. 30 krral. még folyvást szolgálhatunk. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

Vasárnapi Újság 
1855-dik esztendei első félévi folyamára. 

(Minden lapban legalább egy szép fametszésl) 
Isten kegyelméből végére jár az esztendő, mellynek elején lapjaink első számát megindítók s mi ezennel 

UJ félévi folyamra hívjuk fel tisztelt olvasóinkat, 
Lapjaink eddigi folyama mennyire elégité ki a tisztelt közönséget, annak megítélése nem minket illet; de 

annyit jó lélekkel szabad elmondanunk : hogy a mit Ígértünk az év elején, azt az év folytán megtartottuk. 
Lapjaink ez évi folyama legkedveltebb íróink által olly olvasmányokkal láttatott el,mellyek a tisztelt közönség 

tetszését megnyerni nagy részben szerencsések voltak. Érdekes elbeszélések, költői becsű versezetek, a legnevezetesebb 
emberek életleirásai, hazai és külföldi tájékok rajzai, korszerű és szükséges értekezések, gazdasági czikkek, történeti mun
kák, népsajátságok, természettudományi ismeretek, ujabbkor i találmányok, tanulságos és mulattató egyvelegek, adomák és 
közérdekű napi események, változatos összeállításban kerültek olvasóink elé. A szöveg folytán előkerülő képek is a 
legérdekesebbek közül lőnek kiválogatva s több azokból köztisztelet 8i honfitársaink (Teleki, Széchenyi, Arany, 
Deák) vagy érdekes hazai tárgyak képeit nyujtá olvasóinknak a leggondosabb kidolgozásban. 

A mit jelen felhívásunkban ígérünk, az e néhány szóval elmondható : 

„Mindenből, a mi lapjainkban j6 és helyeselhető volt, Jövőre még többet fognnk adni." 
Ugyanis : I . Hirdetményeinket egy külön fél ivre fogjuk nyomatni a Tárogató apróbb czikkeivel együtt s az 

egész ivnyi lap csupán az érdekes, önálló és változatos béltartalom számára lesz feltartva, s e szerint a lap hetenkint 
fél ívvel szaporittalik. 

I I . A főczikkeket ezentúl is ismeretes munkatársaink irandják, s az uj évfolyamot rendes munkatársunk 

J Ó Z / . I 1CÖB 
egy nagyobbszerü elbeszélésével : aZ aklltiári fogolylval (Sebastopol ostromából) kezdendjük meg. 

I I I . Gondunk leend rá, hogy a legérdekesebb eseményeket, mellyek lapjaink körébe tartoznak, minél elébb 
közölhessük. 

I V . Hazai érdekű képeinket szaporitani fogjuk s e czélra saját képmetsző-intézetünk működik. 

És mind ez ismeretterjesztő és mulattató müveknek, mellyek együtt harilllnczkflencz ivet fognak kitenni, 

ára nem leend több félC\TC 1 föTÍllt 30 kfíljC/ál'iláI llCljbdl, mellyet vidékre a postai szétküldés 30 

krajezárrat feljebb emel, 2 PCIlgÖ f0l1llírÍL ugy ,hogy postán küldve sem kerül egy egész héti olvasmány többe 

4 f 2 krajezárnál. 
Ojfí A mennyit aligha van Magyarországon nemesen gondolkozó ember, a ki lelki élvezetre ki ne adhatna. 

Reméljük, hogy a régi példabeszédet, melly szerint a mi olcsó, az nem jó, e vállalatunk által síkerülend 
némileg megezáfolhatni s teljes bizalommal ajánljuk azt eddigi nagy pártfogónk a magyar olvasó közönség további 
becses figyelmébe. 

Az előfizetési dij e czim alatt : „A Vasárnapi Újság kiadó-hivatalának11 bérmentve küldendő, hol a t. közönség 
tetszése szerint az előfizetés egész évre Is 3 fttal helyben és 4 fttal postát küldéssel fogadtatik el 
&?*<£p*» A ktk egész évre előfizetnek, e g y nagyobbszerü históriai müvet lógnak postán megküldve kapni, 
•tv melly az ujabb világháború eseményeit fogja előadni, hat rendbeli kétkét íves füzetekben, mellye

ket mi tisztelt előfizetőinknek két hónapos időközben koldendünk meg. 

Tiz előfizetett példányra egy ingyenpéldány bérmentve küldetik. 
Landerer és Heckenast, Pákh Albert? 

kiadók (Pesten, egyetemuteza 4. sz. a.). 

felelős szerkesztő. 



LANDERER é s HECKENASTNÁL 
Pesten^ egyetemutcza 4-ik sz. a. 

megjelent, és minden könyvárusnál s nevezetesb könyvkötőnél kaphatók 

következő naptárak 1855-ik évre: 

le 
0 1 

P 
ál 

Vas Gereben 
NAGY NAPTÁRA. 

Másotlik évfolyam. 
Legnagyobb 8-rét, 20 nyomott iv, egy csinos aczélmetszvénynyel 

s közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára fűzve 1 pft. 
E naptárnak már megjelenése elsö esztendejében megszerzetté a szerző népsze

rűsége az átalános részvétet, mit már mult évben is a szorgalommal szerkesztett tiszti 
névtár tetemesen előmozdított. Azt hiszszük, hogy a szépirodalmi szöveg tekintetében 
szerző ez idén is megfelelt a közvárakozásnak és népszerű nevének. A tisztitárra nézve 
pedig bátran elmerjük mondani, hogy az Galgóczi Károly által a lehető legnagyobb 
pontossággal, tökélylyel és könnyen átlátható világossággal van szerkesztve, s minden ez 
idén megjelent tisxtitárak közt ezt főkép ajánlja az, hogy benne, az ez idén olly sok 
változásokon keresztül ment névjegyzék egész a nyomás előtti napokig pontos figye
lemmel ki van javitva és egészitve s dicsekedés nélkül merjük azt ez idén valamennyi 
közt legtökéletesebbnek s tiszti közlekedésre leghasználhatóbbnak elmondani. 

Tartalom : 
Kor- és egyházi jellemek 1855-ki közönséges esztendőre. Hónaptár. Háziorvos. 

Gazdászat. A marha tüdö-senyv elhárítása oltás által. A cznkorrépa eltartása. Az 
olajpogácsák hasznáról a gazdászatban. Mindig fris vaj. Freysz uj gyapjumosó szere. 
Vadászat. Lovászat. Természettan. A villanyosság, mint világosság forrása. A villa
nyosság és magnetismns melegítő hatásai. Két csúd vitéz. Nevezetes férfiak i Arthur 
Garret Cowley WaHesley Wellington hereiep. Irn AVdridR*. U « m - T » r o 4 » . F«meüiázy. 
Három szin, freskokép. írta Bernát Gáspár. Két fösvény. A magyarok tőrténctkönyve. 
Kvártélyos huszár. Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Életregény poharozás 
közben. Novella, Eszther stb. szerzőjétől. A londoni zsebtolvajok. Egy alföldi város. 
A londoni bajórakbelyek (Doks). Az állatok természeti ösztöne s lakaik építése. A 
vizi ló. Dupuis-Delcurt jégeső háritója. A tenger alatti távhirló (telegraph). Termé
szettan. Az ember- és állat-táplálkozás theoriája. Találmányok. Magyarországnak s 
hozzá való tartományainak emlékezetes dolgai. Mesék. Európai államok és uralkodók. 
Az orosz-torok háborúban s vele egybeköttetésben levő viszonyok közt szereplő egyé
nek betűsorozati névjegyzéke. Osztrák birodalmi névtár. Magyarország katonai és 
polgári kormánya. Országos vallásügy a közoktatási névtár. Tanodaügyi tiszti névtár. 
Magyarországi helytartósági kerületek. Pestbudai közigazgatási kerület. Soproni köz
igazgatási kerület. Posoni közigazgatási kerület. Kassai közigazgatási kerület. Nagy
váradi közigazgatási kerület. Országos pénzügyigazgatóság Bndán. Cs. kir. magyar 
alladalmi számvevőség Budán. Országos építészeti tisztikar. Pest város. Betüsori út
mutató. Osztrák birodalmi rövid katonai névtár. Ax osztrák birodalomban forgalom
ban levő pénznemek. Cs. kir. osztrák ezüst és rézpénzverési táblázat. Az életben 
gyakrabban előforduló külföldi arany, ezüst s közforgalmi számoló pénzek értéke con-
ventios ezüst forint értékre vive. Külföldi mértékek egybehasonlitása az osztrák biro
dalmi mértékekkel. Vasúti vonalok Magyarországon. Gőzhajózás. Személyvonatjárása. 
Gőzhajói menetár. Alladalmi postaközlekedés. Közönséges vásárok Magyar- és Er
délyországban. Bélyegtlij. A közéletben legsűrűbben felmerülő bélyegdijak. 

G A Z D A S Á G I " N A F T Á K . 
Első évfolyam. 

Szerkeszté Fényes Elek. 
Nagy 8-adrét, 9 nyomott iv, közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára fűzve 2 4 kr. pp. 
Fényes Elek köztiszteletben álló és ezen pályán is az 1844— 1848-ig az 50—60 ezer 

példány kelendőséggel birt mezei naptárról, ugyancsak 1848-ban „Gazdatiszti naptár" 
czim alatt legelőször megindított épen illy irányú vállalatról országszerte ismert neve 
azt basszuk tökéletesen elégséges e naptár hitelének megalapítására, reméljük is, hogy 
a népszerű modorban szerkesztett gazdászati rész, a rövid országot tiszti névtári kivo
nat • a lehetőleg teljes s legújabban kijavított gazdatiszti névtár a közigényietet ki 
fogják elégíteni. De szolgáljon itt bővebb felvilágosításul az ide iktatott 

Tartalom : 
Kor- és egyházi jellemek. Hónaptár, ax év 13 hónapjai. A felséges uralkodó 

austriai ház. — Casáajáai értekezések. Főneveié*. Szólömirelésünk és a borkeres
kedés. Caelédrntdater ajánlása. IdŐváltozati jegyzetek. Pesti gyümölcsnevelde és 
kertészeti intézet. Némelly gazdasági könyvek ismertetése. Gazdasági gépek. A mező
gazdaságot érdeklő mozgalmak. — Alladalmi postaközlekedés. Vasúti közlekedés 
Magyarorszáyon.—Császári birodalmi ministerek. Cs. k. legfőbb rendőrhatóság. Cs. k, 
legfőbb és semmitő törvényszék. Magyarországi katonai és polgári kormány. Magyar
országi helytartósági kerületek a megyei hatóságokkal együtt. Pestváros tisztikara. 
Porti betüsori útmutató. Gazdatiszt! névtár. Közönséges vásárok. Cselédek bérét, 
átcodát a más jövedelmet vagy költséget matató tábla. Bélyeg illetékek táblázata. 

E naptárakból ha alólirt kiadóknál történik a megrendelés minden tiz példányra 
egy ingyenpéldány adatik. 

PROTESTÁNS NAPTÁR. 
E l s ő évfolyam. 

Szerkeszté BALLAGI MÓR, tanár. 

Nagy 8-adrét, 9 nyomott iv, közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára riizvc 24 kr. pp. 
A szerző neve, ugy a protestáns egyházi és iskolai életben ismeretes, kitűnő 

egyéniségek közremunkálása, elégséges kezességet nyújt e naptár tartalmának érdekes 
volta iránt. Csakhamar ezen most először megjelenő naptárnak előleges kihirdetése 
után a protestáns községek részéről olly élénk részvét mutatkozik : miszerint a nyom
tatás megkezdésekor az előfizetők száma már a hat ezret is meghaladja. 

JÁSZ-KI I NÉP NAPTÁRA. 
Szerkeszté 

Inirik József. 
Első évfolyam. 

á-edrét, 23 nyomott iv, közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára fűzve 4H kr . . keményen kötve 1 ft. pp. 
E naptár szerzője maga is jász, s már a czimnél fogva is, legbővebben értekezik 

a jász-kun dolgokról, és pedig különösen tartalmazza e naptár : a Jász-kunok erede
tét, szokásait i viseletét; — a jász-kun községek statistikai « geographiai tekintetbeni 
helyzetét, — a hármai kerület s községek tiszti névtárát. A jelenlegi külháboru kelet
kezetét. A török nép szokásait s vallását. Az állatok veszélyeit, hasznait s kínzásaik 
vétkességét. Különféle történeteket s mulattató elmés kérdéseket fejtegetésekkel. 
Közhaszna gazdasági, házi és égismei részeket. E földteke népfajait s vallásait. Több 
hasznos tárgyakat és táblás kereskedési jegyzékeket az országos hivataloknak rövide
den sxemélyzete kimutatásával s a vásárok jegyzékével együtt. 

E naptár, mindamellett hogy a Jász-kun nevet viseli: különbség nélkül mindenki 
által használható. 

VAS GERÉBEK 

KIS KÉPES NAPTÁRA. 
Második évfolyam. 

Nagy. 8-adrét, 5 nyomott iv, több a szöveg közé nyomott 
fametszvényekkel. 

Ara fiizve 12 kr. pengő pénzben. 

Német nyelven: 

£>er ftefter $5ott. 
©rofjer gemehmúgiger Aataibet fur" ©tabt unt) £ant> 

Első évfolyam. 
Legnagyobb 8-adrét, 20 nyomott iv, közberakott irópapirleve-

lekkel, s több a szöveg közé nyomott fametszvénynyel. 

Ára 1 ft. pp. 

Második évfolyam. 

6 iv. Minden naptárak közt legolcsóbb, ára 6 kr. pp. 



Heckenast Gusztáv, pesti könyvkiadónál 
megjelentek ét 

karácson, vagy újesztendei ajándékul 
nora 
2ft. 
1 ft. 

aj állítatnak : 

KAEÁDY, Regék nagyobb gyermekek számára. 5 fi 
kifestett képpel, szépen bekötve 
Olcsóbb kiadás egy képpel, bekötve 

SAMARJAI, Magyar-német gyermekbarát. 1 fisom aczélmet-
szettel 1 fi-

BEZERLDY Amália, Flóri könyve. Sok nép képpel 1 ft. 20 kr. 
Olcsóbb kiadás 30 kr. 

CAMPE, Ifjabbik Robinson. E g y ké P P ei 48 kr. 
CHIMANI, Tarka jelenetek az emberi életből. Egy képpel, be

kötre i ft-
Don Qnichotte de la Glancba. Nagyobb gyermekek számára. Egy 

képpel, bekötve 1 ft-
GLATZ Jakab, Erényi atya. Olvasókönyv egy képpel, bekötve 48 kr. 
— — Piros kftnyv. Mulatva oktató olvasmány. 6 fest. képpel bek. 1 ft. 
~- — Vidor gyermekek. Négy képpel 1 ft. 
KÁROLYI J., Kyermeklant. Vewek, játékok. 1 képpel kötve 40 kr. 

NIERITZ, Egedé János, a grönlandi utazó. 1 képpel bek. sokr. 

Díszkiadások, karácsom ajándékul: 
Toldy, irta ARANY János. 1 kötet 

Toldy estéje, irta ARANY János. 1 kötet 

Az Árpádok, irta GARAY J. i kötet 
Szépen bekötve 

A ball. irta JÓSIKA Miklós. Díszkiadás egy kötetben 
Szépen bekötve 

KISFALUDY Károly, Tihamér. Egy kötet 

KISFALUDY Sándor munkái. Egy kötetben sr.épen bekötve 

33l'íremibltltt t»01t Ungam. Sok aczélmetszettel bekötve 

IBS* Ezen könyvek kaphatók minden könyvárusnál. 

í ft. 
íft. 

2 ft. 
3 ft 
4 f t 
5 f t 

48 kr. 

6 ft 

1 ft. 30 kr. 

A JOGTUDOMÁNYI 
ét 

törvénykezési tárnak 
elsó füzete 

megjelent és épen most a t. cz. elő
fizető uraknak szétküldetik. 

Ezen elsó füzet tartalma : Tájékozásul. 
W. G. — A perbeli kifogásakróí T. L. -
Az uj váltótörvény körül. Szinovácz Gy. 
— Az ideiglenes polgári perrendtartást 
bevezető, 1852. september 16-ki igazság
ügyministeri rendelet V. pontja. — A pa
pirospénz kényszerítő folyamát elrendelő 
1848 június 2-ki cs. nyilt parancs polgár
jogi következéseiről. — Esettár. I. Polgári 
jogesetek 1—6. II. Váltójogi esetek 1—4. 
111. A Bossányi - per. — Jogtudományi 
könyvszemle. Jogirodalom magyar nyel
ven; austriai jogirodalom német nyelven. 

Előfizetés még folyvást elfogad-
tatik az alulirt kiadónál helyben 
6 pft., vidékre postán küldve 

í pttjával 10 füzetre. 
C^f" A másod ik Tűzet, é rdekes tarta

l o m m a l , sajtó alatt van . 

Ueekenast Gusztáv, 
himzó- és kalap-utcza szögletén 1. sz 

136 2 — 3 
pen most jelent meg Heckenast Gusztávnál és Pesten Edeliuann 

Károly, váczi-uteza 7. sz. könyvkereskedésében kapható : 

MAGYARORSZÁG 1 

történeti, földirati s állami 

LEGÚJABB LEÍRÁSA 
czim alatt, hivatalos uton nyert adatokból 

ifj. PALUGYAY IMRE 
ca. kir. Pest-kerületi tanácsos, s magyartudds társasági levelezd tag által. 

Első kötet: 

szabad királyi városok leírása. 
1852. X . 552 lap nagy 8-rét és két alaprajz BUDA-PESTRÓL. 

Fűz vi' 3 ft. 30 kr. pengd pénz. 

Második kötet: 

Szabad királyi városok leírása. 
Első rész: 

Esztergám, Székes-Fehérvár, Szeged, Nagy-Várad, Debreczen, Szathmár-
Németi, Nagy-Bánya, Felső-Bánya. 

1853. X . 6M lap nagy 8-rét, és két alaprajz SZEGED- és DEBHECZEN-ról . 
Fiizve 3 ft. 80 kr. p. p. 

Harmadik kötet: 

JÁSZ-KUN KERÜLETEK 
külső Szolnok varmegye leírása. 

1854. XX. a 444 lap, nagy 8-rét. 
Egy táblázattal a Jászkun-kerületek s községeik pecsét-czimereiről, és 

két színezett térképpel a Jász-Kon kerületek és külső S z o l n o k 
megyéről. 

Fűzve Ara S ft. 30 kr. p. p. 

126 3 - 3 
llartleben K. A. könyvkereskedé

sében Pesten megjelent: 

UJ kézi és 
ISKOLAI ATLASZ, 
mind földirati mind statiskai jegyzetekkel 

megtoldva. 

Újságol vasok és tanulók 
számára kiadta 

Dr. Vállas Antal. 
M Á S O D I K , részbe.í ujja dolgozott • 

a mostani időig folytatott kiadás. 

Földirat és statiatika jelen állapotjához 
alkalmazta 

Dr. r A l i k M I K S A . 
19 földképpel ára 2 ft. 30 kr. p. 

A tiszta mennyiségtan 
elemei. 

Az uj rendszer szerint készitette 

Dr. IiüttiT Ferdinánd 
kegyesrendi oktató. 

Számtan. 
II. füzet. Ára 34 kr. pengőben. 

127 4 - 1 4 

f f f * T A királyi közegészségügyi választmány véleményes aján
latára a magas bajor királyi ministerium által szabadalmazva. 

D O G T O R 
porosz királyi 

N Ö V É N Y -

K O C H 
kerületi orvos 

CZUKORKÁI 
elismert jó hatással vannak = mint ezt a leghitelesb bizonyítványok erő
sitik = a legczélszerübb fü- és növénynedveket bőven tartalmazó alkat
részeinél fogva szintúgy az idült, valamint a múlékony nieghütési köhö
gésnél, nátha, rekedtség, szükmellüség, nyáikásodns, mellszo
rulás s más egyéb hurutos bajoknál i s , minthogy mindezen esetekben 
enyhitőleg, csillapítótag s különösen jótékonyan hatnak az ingerelt 
lélekzőmüszerekre s ezek ágazataira, a turha-pökést igen könnyítik, s 
gyengéden tápláló és erősítő vegyrészeik által a tüdőcsövek beteg nyál
kahártyáit újra megerősítik. 

Netáni tévedés elkerülése végett jól kell vigyázni arra, hogy = Dr. 
Koch jegesztett növény-czukorkái= csak a fentebb látható bélyeggel 
ellátott hosszúkás eredeti katulyába 20 és 40 pkrjával, vannak rakva 

s hogy azok valódi minőségben BUÜán csak GRIULBCRG FFT-
RENCZ udv. gyógyszerésznél, ugy nemkülönben Pesten « . k Szé
kely J Ó Z S E F gyógyszerésznél, további : Alsó-Kubinban Tyroler Gábor; 
Aradon Tedeschi és Zukovics; Baján Klenácz Ján.; Bessterrze-Bányán Damay K.; 
(Jservenkán Dominica Sándor; Csegléden Christof A.; l'zernovtrzon Scbnirch I.; 
ás Zachariasieviez Tam.; Debrerzenben Csanak József éa R. Vincxe Kár. gyógysz.; 
Eperjesen Zsemberi lgn.; Eri-ebethvaroson Schmith András; Eszéken Horning 
József gyógysz.; Esztergomban Bierbreuer J. II . Faeseten Wiener Károly, Gyön
gyösön Kocinnovich János gyógysz.; Győrött Unschuld Ede; Hold-Mező-Vásár
helyen Braun József és társa; Iglón Sdltt T. Imre; Kaposvárott Kobn Jakab ; 
Kassán EschwigEda; Kézsmárkon Szopko K. N.; Kolosvárott Wolff testvérek 
gyógyszeres!; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; l.ipto-Síent-Miklóson 
Fischer J. L. él Krivoss M.; Losonrzon Bódy I. X.; I.agoson Arnold József ét 
Schiessler Antal; Makón Dobsa Sámuel; Maros-Vásárhelyen F'ogaraiy Döme; 
Médiáson Orendi 1. F.; Mlskolezon Zahr J. B.; Mobárson Kögl András; Mun
kácson Tóth Károly; Siagy-Banyaif ifjabb Bri-mer János gyógyszerész ; Nagy-
Berskereken Pyrra J. D.; Nagy-Kanizsán Welisch M. V.'; Nagy-Karolyban 
SehöberlK.; Nagy-Kikindán Schanner N.: Nagy Mihályban Brenning Ferencz ; 
Nagy-Szebenben Zöhrer J. 1- . Nagy-Szombatban Keszely József; Nagy-Vára
don Huiella Mátyás és Janky Ant.; Pápán Bcrmuller József éa Tschepen Ede; Pé
csett Adler Antal és Berger Kár.; Pozsonban Weinstabl Dienea; Bima-Szombat-
ban KrStschmar K.; Bosnyón Feymann Ant; Bózsnhegyen Jureczki A. llenn.; 
Sátorallya-Ujbelyen Fröhlich A. éa fia; Segesvárott Misselbacher I. B-; Sellye* 
Weigel József; Srlinrrzen Dinták L E.; Sopronban Rupprecht József gyógyszer.; 
Sümegen Hirschler Miksa; Szabadkán Farksa József; Szász-Sebesen Wotfaortel 
I. Frigyei; Szászvároson Spech G. gyógysz.; Szegeden Snján József< Saékrs-
Fehérvárott Legman Alajos; Szolnokon Scheftsik Istv. gyógysz.; Szombatfalváa 
Hensch Ede; Szombathelyen Tempel F. és Pachhof-r Gyula; Trmasvároit Jeney 
és Solquir; Tordán Welits György; Torok-Kanizsán Firugybeaky Péte r;Ujvi-
déken Sterio János; Vag-ljbelyen Freund V.; Verserzea Karaáp János; Vesz
prémben Hafner Mihály; Zala-Egerszegen Aniaits Pál; Zessborban Michailoviu 
G. és Zsombolyban Telbisz Ján. uraknál kaphatók. 



a közelebbi 

január 12. cs 13-dika. 
E két napon 

a nagy j ó s z á g - s o r s h ú z á s b a n 
f é l M I L L I Ó 

és 1 0 7 , 0 0 0 váltó forintot 
lehet nyerni csupán készpénzben. 

Az egyéb nevezetes előnyök, mellyekkel o nagy jószág-sorshúzás a játszó kö
zönségnek ajánlkozik, olvashatók a játéktervbon. 

Bécs, 1854. decemberben. 
PERISSl 'TTI G. 1H. 

164 1—4 cs. k. ízab. nagykereskedő, Karntnerstrasíe 1049. sz. 

Eféle sorsjegyek LUEFF M. a „MINERVÁHOZ" czimzett 
illatszer-kereskedésében kaphatók a Kristóftéren. * 

163 Előfizetési felhívás 1 - 2 

GAZDASÁGI LAPOK 
1 8 5 5 . évi folyamára. 

A mezőgazdaság Magyarországban a közjólét sarkkövét képezi, s képezi egy
szersmind a nemzeti felvirágzás legíényegesb föltételét. — Pangó mezőgazdaság 
mellett az anyagi jólét minden egyéb tényezői is szenvednek, 8 a földbirtokos osztály 
elszegényedésével a nemzettest törzsöke hervad el. 

A mezőgazdasági érdekek meleg felkarolása tehát szükségesebb most, mint volt 
valaha. — E fontos ügynek hiven szolgálni, iránta az érdekeltséget fejleszteni, gazda
sági állapotaink javítására minden irányban, különösen pedig a napjainkban égető 
kérdésié -vált játzágrendezés tárgyában minél tanulságosabban hatni : volt feladata a 
GAZDASA.GI 1.APOKnah, "MOGITI dnlteoirtfWrTrlItoafgf PTt'n tÜWlflHUl. " * • " » 

Kitűzött czélunkbox képest jövőben is ki telhetőleg működni főtörekvéeünk 
leend s midőn egy részről mind az mi hazai életünkben a közgazdászat külön ágainál, 
a kereskedés terén, a mezőgazdasággal összefüggő iparvállalatok, s a fóldmivelés 
számtalan részletei körül figyelmet érdemlő felmerül, lapjainkban érintést * méltány
lást találsnd; ugy más részről a mezőgazdasági tudomány haladásával, mikép az az 
európai kifejlett mezőgazdasági irodalom mezején nyilvánuland, a t. gazdaközönséget 
folytonos érintkezésben tartandjok. 

Lapjaink minden vasárnap másfél—kél tömött íven jelennek meg , az eddigi 
alakban. Előfizetési ár egész évre 10, félévre 5 ft., évnegyedre 2 ft. 30 kr. pp. — 
Előfizethetni helyben a szerkesztőségnél (üllői uton, a m. gazd. egyesület köztelkén, 
13. sz.) TAGY GE1BEL Á R M I N könyvkereskedésében (Kristőftér); Mik— minden 
cs. k. postahivatalnál, egyenesen a Gazdasági Lapok szerkesztőségéhez intézett 
bérmenles levelekben. — Pest, 1854. december 12-én. 

A Gazdasági Lapok szerkesztősége. 

jNaptár-szerkesztöknck.íí 
V A tulajdonképi naptárhoz 1856-ra 
a szükséges minden adatokat teljes szám-
X ban ét jó rendben, csillagászatilag pon-
5 tosan kiszámítva ajánl Jutányos áron 

Brassal Samu, 
* Pesten, fóut 16. sz. első emelst. « 
V Megrendeléseket bérmentes levél 
j| vagy bármelly pesti könyvárus által j 
«, megtehetni. 
X Minden hiba felfedezéseért, meUy 
nt egy pereiét időben meghaladna, egy 
B pengó forint dijt biztosit bárkinek a 
j£ hirdető. 152 2—2 

159 1 - 3 

Eladó jószág. 
Pest megyében. Pesttől hat, a gőzhajó-

állomástól fél óránvira. melly áll 10 hold 
belső telekből, 23Í hold szántóföldből, 9 
6 0 % káráló rétből, s mellyhez 16' / , kapás 
azóllö dézmája, 4 egeac telkes jobbágy a 7 
zsellér váltsága, és a közlegeltetési j o g Ís 
járul, szép lak házzal s udvarral, magtárral 
és minden szükségaa gazdasági épolettel 
szabad kézből eladó.'y. Tudakozódhatni 
alsó Dunasoron 10. SOTS. emelet, VAGY : 
Tóth Lflrinca, h. ügyvédnél, urinteza, 
2. sz. 1. emelet. 

155 2 - 3 

Báró Jósika Miklós 
regényei 

uj olcsó kiadásban 
épen most jelentek meg : 

A Z UTOLSÓ BÁTORI. 
S kötet. 

2 kötet. 

1 kötet. 

Csak 3 0 kr. 
egyegy kötet. 

Ezen nj kiadások kaphatók 

minden könyvárusnál. 
H E C K E N A S T G U S Z T Á V , 

kiadó. 

154 3 - 8 

„Eszter" szerzőjétől!! 
Téli olvasmányul 

a következő igen érdekes és köztetszésssl 
fogadott regények ajánltatnak : 

A szegedi boszorkányok. 
Három kötet. 

3 ft. pengő pénzben. 

A ZÖLD VADÁSZ. 
3 kötet. 3 ft. 

A gordiusi csomó. 
3 kötet. 3 fi. 

A nagyszebeni királybíró 

3 kötet. 3 ft. 

3 kötet. 3 ft. 

Kaphatók ezen regények 
minden könyvárusnál. 

Heckenast Gusztáv, kiadó. 160 1 - 2 
A karácsonyi 

vásárhelye 
OSZVALD TESTVÉREK^1 

Nádorntcza 9. tz. a. megnyittatott, meUy 
ben nagyszerűsége miatt itt még soha nem 
látott mindennemű czikkek kiállítása, 
legdúsabb választékban találtatik. 

91 2 - 2 
Gcibe! Ármin pesti könyvárus
nál épen most jelent meg és 

minden könyvkereskedésben 
kapható : 

Az ausztriai általános 
polgári 

TÖRVÉNYKÖNYV 
magyarázata 

Magyar-,Horvát-, Tótomzág, a Szerb-
vajdaság és a temesi bánság viszo

nyaira alkalmazva 
betűrendes lajstrommal. 

Irta 
Dr. W c n z e l Gusztáv , 

egyetemi rendes jogtanár, a pesti cs. 
kir. megyei törvényszéknél szavazó 
bíró, a magyar akadémia és több bel-

és külföldi társaságok tagja. 

Ára 6 fűiéiben vagy kemé
nyen kötve 5 it. 30 kr. 

158 2 - 2 

„k nagy világ képekben" 
czimú közhasznú házikönyv előfizetési ha
táridejét újévig n ieghossznhi tnm. mi
korra az első füzet már megjelent. A hat 
füzetnek — 4 0 - 50 íven s 200 képpel — 
előfizetési dija postán bérmentesen küldve 
csak 2 ft. 30 kr., helyben 2 f t pp. 

V A H O T IMRE, 
zöldkcrtutcza 14. sz. a. 

Valódi 

záczi komló 
* kapható .r"M ' ' * 

Weisz B. és társánál 
Pesten, nagy hiduteza 12. az. 

166 1 - í ISSM* 

161 1 - 3 
f lart leben K . A . könyvkereske
désében gyermekek számára ka
rácsonyi éa újévi ajandokul kap

hatók : 

Nemzeti 

KÉPES és VERSES 
K Ö N Y V . 

70 egészen nj, pompásan szinezett kép
pel. 8-rét ára 1 ft. 48 kr. 

Gyermekélet 
a 

házi állatok körében. 
Képes és verses könyv. 8-rét ára 54 kr. 

U j ÁTB. C , 
ki akar 

magyarul és németül olvasni 
t a n u l n i . 

I r t a PEREGRINY ELEK. 
Fekvő 8-rét ára 1 ft. p . 

Az emlősök és madarak 

képes természetrajza 
vagyis : 

azoknak természetin! képekkel 
ellátott rendszeres leírása. 

Készítette 

HANÁK KER. JÁNOS. 
Nagy 8-rét 57 ábratábtával ára kötve 

7 ft. 30 kr. p. p. 

Magyarország , Erdély, 
Szerbvajdasá^, HorvAtoTtaág, 
Szlavónia és katonai határvidék 

FÖLDABROSZA. 
Ára 16 kr. p . p . 

ARC N, ,F, H. IW.SI«»GM NH. A * * * * * N. MTSSMNNIFNI 
| 163 1—3 

S m O l l e r g y u l a 
pesti könyvárusnál kapható : 

OLVASÁSJÁTÉK 
gyermekek számára, 

| melly által ők tanító és sajátlagos 
1 oktatás nelkííl, megfelelő rövid idő 
| alatt, nem csak olvasni megtanulnak, 
> • m ele.jökbe mondott gyakorlatok 
| helyesírásában ügyességre jutnak , ha-
ĵ j nem egyszersmind szellemöket s erköl-
$ csökét a kifejlődés olly fokára viszik, 

melly eddig illy korban a ritkaságok
hoz tartozott. 

Winterniti Károly 
mint szerző vezérlete alatt, a német 

U eredetinek NEGYEDIK javitott kia-
" dása után magyar nyelvre ulkalmazá 

Matics Imre. 
Ára csak 48 kr. p. p. 

109 betűvel, 19 olvasó táblával, 1 kira-
3 kó táblával s 1 % iv szöveggel vngyis 

utasítással, mikép kelljen az olvasásjá-
tékot alkalmazni. 

ALKALMI 

és 

Irta 
GRYNAEÜS ALAJOS. 

Ára 3 0 pkr. 

Melléklet : Előfizetési iélhivás a . .Gazdasági Lapok" 1855-ik évi folyamára. 1 6 5 - 1 

Nyomtatja és kiadja éa esrvetem-utcza 4 . szám alatt, Pestem 




