39-ik szám.
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Uj népújság. Egész évre csak 2 forint!

Tizenegyedik évfolyam.

Főmunkatárs
Az időszaki sajtónak,különösen a népieméit, nrgy befolyását az életre, a világra, véreinkből all, kiknek ereiben a keli'frö! ide szakadt os magyarok tiszta vére
buzog; inert a nep a haza és nemzet törzse; mert a nép az országban a nagy
i i tagadhatná?!
tömeget alkotja; mert a nép minden jósa és szénre fogékony; mert a jó népet,
Ez j ó kezekben az igazságnak, a valódüag fólvilágosodott észnek és nemos a leltoiakodó álptóíefak rsnbjai kfr/A, az eifajnlástólcsaka vailás-erkölcsi és érszivnek újabbkori hatalmas szelíemfogyvere, melvlyi 1 a babonát, előítéleteket, tudatlan- telmi fölvilágositás által óvhatjuk meg.
ságot, jóravalóröstséget s minden gonoszságot leküzdeni, a nyomort kiirtani, az erkölPedig a legnagyobb magyarral egyre be kell ismernünk, hogy a r.épmüvelődés
csiséget, a közboldogságot terjeszteni szokta.
"•-••" •
ti kir te'ében is még ragyon hátra vagyunk! — A nép ügyét szivökön viselő hazafiak
Igy az, helyesen vezetve, a népboldogitás nemes és fölötte fontos munkájának írel- tehát csak örvendeni fognak vállalatut knak. mely szerint nép számára való ujságot bocsátunk közre, melynek czime:
lözhetlen tényezője.
A népet a folvilágositás áldásaiból kifelednünk nem s?abad : mert a rép a mi

KÉPES UJSÁG

Pest, szeptember 25-én 1864.

a magyar nép mulatva oktató barátja.
Felelős szerkesztője a derék jogtudor, iró és népbarát

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
ar

főmunkatársa pedig a népirodalom elsőrendü avatottja s a népnek országszerte tisztelt és szeretett barátja

ISTVÁN BÁCSI (Majer István w-tw plebános)
f

Néplopunk nyelve s tartalma szorosan népszerü leend, s egész beosz- közbá orságot, népnevelést, közerkrlcsiséget, kii?müveltséget, közegészséget, szóval a
nép közügyét illető dolgok.
táfa, upy
IV. Iparosok hirnökc. A kereskedés és különféle mesterségek mezején ktletkezett uj találmányok ismeitetése cs egyéb életrevaló utbaigazi?á?ok.
V. Gazda-emberek híradója és tanácsadója. A földmivelés, állattenyésztés,
teljesen népünk szükségleteihez és körülményeihez lesz alkalmazva.
gazdászati ipar, srölö- és pinczegazdásrat, Verti gazdaság, háztartás, erdőmivelés,
fa tenyésztés, siíymésret és méhészet, juhászat, gazdasszonyság s ezekbe vágó mindennemü ntmutatások kellő rövidséggel és változatosságban.
VI. Kiirt Ili posta. István bácsi tollából különféle újdonságok és az élet mezőI. Aranytanácsok István bácsitól. Valláserkölcsi e's életbölcsészeti ilmélkedések, oktat.vok, útmutatások.
4,
jéről s világ színpadjáról tarka elmefuttatások : a szunnyadozók fölvillanyozására s n
II. Okfatva-mulattató tudósitások, rövid elbeszélések, beszélyek, életrajzok, fogékonyak fölviditására.
VII. Ujságok. Mi különös ujság a nagy világban? Mi ujság a birodalomban?
legendák, jellemfestések, irányezikkek, történeti képek, népszokások, mesék, mondák,
versek,, élet-,, táj-,
j , uti- és világképek,
g p , trrmészettani és természetrajzi czikkek, fotekin- Mi ujság az ország szivében Buda-Pesten? Mi ujság az or.-zágban? — Röviden, népszerüleg,
vagy rövid
közölve
l
id levelekben
llkb
kööl a nép
é fölvilágositáfára,
föliláositáfára nyugtatására,
nyugtatására épülésére.
épülésére
ttettel
t t l édes
éd h
á k é
k
hazánkra
és szeretett nemz: tünkre.
VIII. Vásárok, piaczok, árhirek, terményárak. — Gazdák és gazdasszonyok
III. Községek utasítója. Törvények és felsőbb rendeletek kivonatja, a*mcnnyire
a közrendet és köznépet érdekelnék, — s a községi rendt t, jövedelmet, közterheket, naptára.
Miután köznépür.k ritkábban j u t a prstához , s arra különösen kellett ügyelrünk, hogy lapunk kellft t a r t a l m a s s á g a é%
k o r s z e r ű "TSinoss/'jja mellett lehrtálct; legolcsóbb legyen : ugy intézkfdtünk, hogy újságunk minden hó 1-fő és 15-ik napján, mindenkor
kft ivnyi t a r t a l o m m a l , közbeszó'tt csinos k é p c k k i l jelenjék meg.

hailallan olcsósága,

Tartalma e 8 pontba foglalható:

Előíizclcsi ára, posíávalLCgyütt, egész évre csak 2 forint a. é. leend.

Minden t. előfizetőnknek két, rámába foglalható és a ház épületes ékitésére használható szép és jókora bibliai vagy
történeti képpel kedveskedendünk, és pedig Karácson és Husvét szent ünnepeire.

Hogy t. hazánkfiai ama tiszta szándokunkról meggyőződjenek, hogy mi
népünket korszerüleg legjobb szellemi kincsekkel akarjuk gazdagítani, egyelőre is
az elsö évi folyamra ily jeles pályadíjakat van szerencsénk kitűzni:

I. Husz darab aranyat

két legjobb és rövid erkölcsnemesitő elbeszélésre; melyek közöl a jelesbiknek
irója 12, a másodiké 8 aranyat nyerend.

II. Tiz darab aranyat

kit legjobb költemény Írójának; melyek közöl 6 arany leg;obb rövid népszerü
rege-, s 4 arany legszebb népdalért fog kiszolgáltatni.

Pályadíj a gyüjtők számára.
ill!

Tisztelt gyűjtőinknek 10 példány után egy ingyenpéldánynysl kedvpskedünk, — és azon két t. gyűjtőnknek, kik a folyó évi oktober 10-kéig legtöbb előfiretőt szerzendnek, mint a népművelés huzifo bajnokainak

20 darab aranynyá 1

ogunk kedveskedni, 10-10 darabjával, ezenfelül egy-egy ily föliratu ezüst billiómmal : .,Tisztelet a lelkes hazafinak és népbanitnak."
S^"* E pályadijakért m i n d e n k i versenyezhet, kinek" gyüjtőivünk kezébe
kerül. Söt minden honfitársunkat a nép érdekében fölkérjük, hogy néplapunkat ajánlani,
és aláírók szerzésével azt terjeszteni sziveskedjék.
f H P IPF* Igen kivánatos, hogy újságunk, riv lyet a nép művelésére, a közerkölcsiség emelésére, a hazai jóllét előmozdítására nagy áldozattal hozunk életbe, tömegesen
pártolta,°sék. Minél nagyobb leend a részvét, annál bizonyosabb népünk emelkedése
ÍW~ S W SP^~ Minthogy pedig népünk az ujsag-megrendeléshez még sok
helyütt nem ért, a t. l< lkész, tanitó, je^yzó nrak, s egyátalán a müveltebb osz-

III. Tiz darab aranyat

két legjobb ismeretterjesztő czikkért, és pedig 6 arany egy gazdászati rövid
értekezésért, s -1 arany egy természet-tudományi dolgozatért, melyek a nép jóllétére
és szivnyugtatására irányoztassanak. - E pályadolgozatok röviden (hogy megsznkitás nélkül legyenek közölhetők) s igen népszerűén írandók,és folyó évi deczember
utolsó napjáig^bérmentve s névrejtö levélke kiséretében beküldendők, — me'g
pedig az I. és II. szám alattiak főmunkatársunkhoz főt. Majer István urhoz, kinek
lakása Kürth, utolsó postája Csúz (Komárommegyében), s a III. szám alatti pályairatok nzerkesztoségünkhez Pestre (egyetem-uteza 4. sz. a., II. em.), küldendők.
A pályajutalmazások 1865-diki május havában fognak megtörténni.
M F " A többi pályairatok is, ha s a mennyiben közlésre méltóknak találtatnak, i l l e n d ő e n fognak dijaztatni; S P f nemkülönben kijelentetik, hogy
más jeíesb dolgozatokért is a t. szerzők illö tiszteletdijt nyerendnek.

.5}

ah

táJybeli népbarotok hazafinilag fölhivatnak, hogy az üey élére állván, a nép
értelmesbjcit aláirásra folhivni, s i^y lapunknak bár több számát saját nevük
alatt meghozatván, az illetőknek kiosztani sziveskedjenek. Ha a hazát fölvirágoztatni népünket művelni, emelni óhajtjuk, ezt csak ne'mi hazafiui áldozat- és közreműködéssel élhetjük el. — Egyéhiránt, a kikre nézve e m<5d terhes volna, akkép tehetik a megrendelést hogy minden előfizeti a maga nevére czimezve kapja példányát. — Az előfizetési 'pénzek a .,Képes Ujság" kiadó-hivatalához (Pest, egyetemuteza 4-ik szám) bérmentesen intézendők.
. . .
A megrendelésekért mielőbb könyörgünk, me-t néplapunk egy hónap mulva.
vagyis folyó évi oktober I-ső napján, megindul.
Isten szent áldása legyen velünk és édes hazánkkal!
Hazafiui felhívásunkat a kos7orus költő — Garayval — fejezzük be:
„A győzelem kel'(te; miénk s tiétek — Tiétek, a kik e vetést védetek.
S mint nap, sugárl hintettetek reánk."
" Miénk, kik egykor magvetők valánk;
Pesten, szeptember l-jén 1864.

Heckenast Gusztáv,
a „Képes Ujság" kiadója.

Midőn a t. közönség elött a nép érdekében föllépünk, magunkat és közös ügyünket tiszteletteljesen ajánljuk : t. cz. iró
társainkat pedig különösen és testvári szeretettel fölkérjük, hogy népnek való czikkekkel és tudósításokkal a derék magyar nép
müveléséhez hazafiuilag járulni, s minket támogatni sziveskedjenek; — közös lesz a pályabér : népünk szeretete és a boldogsága
fölötti magasztos öröm. íly dolgozatjaikat kérjük vagy a szerkesztőséghez p e s t r e (egyefem-uteza 4-ik szám, II. emelet) vagy a
főmunkatárshoz Kflrthre bérmentve küldetni.

Jfajer István,
főmunkatárs.

Dr. Iiméri Kiss István,
felelős szerkesztő.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

oIitikal

Fábián

leend, s ugy hiszszük, e nevek a lap szelleméről s bizton várható jelességéröl eléggé kezeskednek.

40 arany pályadíj!
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Újdonságok együtt : Égés* évre 10ft.Fél évre 5 ft.
pan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

S W Hirdetési dijak, a Va»árn»pi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdv? : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatísnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri ígtatásaál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk "
mára hirdetmények elfogad,"Hamburg és Altonában : HaasensteTif Vá VogFer!"—"Ilii" Fr'aiikfurtban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos — és Pesten • akerki
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 nikr

Gábor.

smét a magyar irodalom egyik nagy sékelt ellenzék egyik vezérszónoka, mintegy és tanárok állottak. De a harmadik jelölt,
szorgalmú veterán bajnokát mutatjuk be az láthatatlan feje s nagy befolyású táblabiró sejtvén pártjával kisebbségben maradását,
olvasó-közönségnek. Minél méltóbb vala- volt Aradmegyében. Erős és szilárd táborá- táborával együtt a második jelölt pártjára
mely nemzet jeles férfiak bírására, annál nak ő adta mindenben az irányt. A megye állván át, a három érdemes közöl — kevés
könnyebben tudja azok emlékét az enyészet- gyűlésein tartott velős szónoklatai által szavazati különbség miatt — a követi jelölttői megőrzeni. S mig a nemzetek kiváló erős politikai állást vivott ki magának, s igy séget el nem nyerhette, s választóinak a
embereiket becsülni, és a jeles férfiak nem- történt vezérségének megalapítása. — Az benne helyezett bizalomért megható köszözetöket szeretni tudják : addig nem lehet az 1848-ki pesti nemzetgyűlésre követül kül- netet mondott.
alásülyedéstöl tartani. E kölcsönös összeol- detvén, ennek mindvégig tagja maradt.
A szerény és munkás ember ismét viszvadásban van a legnagyobb erkölcsi erő és
1849. máj. hóban az ujonnan alakított hét- szatért íróasztalához. Zajtalanul, egész odaellenálló hatalom. Felülről kell jöni a vilá- személyes tábla birájává neveztetett ki, s e
adással, tovább folytatta nagy munkáját.
gosságnak, hogy alant a népben megérle-, miatt később haditörvényszék előtt is állott,
Irodalmi dolgozatai leginkább forditálödjék a meggyőződés, és a hit s bizalom de többekkel együtt kegyelmet nyert.
sok, de ezek igen jelesek és irodalmunkban
megszilárduljon. E kettőnek helyes
nagy hézagpótlók. Már 1824-ben
viszonyából támadnak az uralkodó
jelentek meg tőle „Háfiz, perzsa
eszmék, miket idővel a szeretet
költő divánjából Gházelák és töreérlel meg. Az ember, ha tükörbe
dékek;" majd 1825-ben a „Felső
néz, magát látja meg benne; valaMagyarországi Minervádban prómint a nemzet mekkorasága a
zai forditások több arab és persa
nagyok képességéből és munkásköltőből.
ságából tükrözi vissza magát, és
Az 1828-kiKoszoruban„Pr<55aviszont a nemzet fokozatos érettforditások'1 Frithiof svéd regékből.
sége, erélye és minden néven ne1829-ben „Napoleon önéletvezendő érdeme vagy hiányossága
írása"
franczia és Mimili Clauren
w° < + / . D a ^ s á g á t és szellemi
után.
irányát tárja fel.
1833-ban adá ki 3 kötetben
3 f\áU ?,Gm Í S e S é s z e n idetarto„Ossián világhirü énekeit,11 az erezó kitérés után térjünk tárgyunkra.
deti gael mérték szerint.
e g jeles
i r ó
T. J$? - J
és szilárd
1843-ban Tocqueville „Demokhazafi életrajzának rövid vázlatát
ratiáját
Amerikában" szintén háadjuk.
^
rom kötetben.
Ha nem tudunk a nemzet jele>"
1846-ban pedig Heinsius „Nesei mindegyikének maradandó
veié
stani
kézikönyvét."
szobrokat emelni, mindenekfelett
Irt
továbbá
még ifjuságában
sziveinkben éljen a z elismerés, s
több alkalmi verset és ódát; „Szöhirdessük a kegyelet és szeretet
szavait.
gyényiZsigmond életirását" (1828.
Fábián Gábor, magyar akad.
Tud. Gyujt.); dalokat Nözséry álrend. tag, született 1795-ben Vesznév alatt az Aurórában; „Aradmegye leirását" (1835. Budán);
prémmegye Vörösberény nevü
kiadta az „Étel-eltartás mesterségét" melyet mégatyja forditott volt
helységében. Atyja József ref.
le. A szorgalmas fordító még leforlelkész s esperes a maga idejében ismert magyar író, anyja Soditá „Ovidius szerelmes munkáit"
és Metastasio, Rousseau, és Goldmogyi Zsuzsánna, a "Mondolatok"
smithtől több apró müveket.
írójának és „Petronius" fordítójáF Á B I Á N GÁBOR.
nak Somogy,D Gedeonnak nénje
A közelebbi években leforditá
volt. Tanult Pozsonyban (18O6-1808) s
Ezután visszavonult és az irodalomnak „Cicero összes leveleit," mely számtalan és
Pápán (1808-1817) hol a theologiai tudo- élt. Nagy szorgalommal dolgozott a római terjedelmes magyarázó jegyzetekkel 7 füzetmányokat is hallgatta. 1817-beS a pesti klasszikusok forditásán.
ben folyó év elején hagyta el a sajtót. Jelenegyetembe ment a jogi p á l y á r a é s o t t f 821 .
1861-ben Aradváros részéről volt követ- leg Cicero nagyobb müveinek fordításán
ben az ügyvédi esküt letette. 1824-ben a jelölt a pesti országgyűlésre. Három párt dolgozik, melyből az elsö rész, „Cicero bölvilágosván uradalomba ment rendes ügyész- küzdött három jelölt mellett. Fábián Gábor csészeti és szónoklati művei" czim alatt,
nek, s ezen hivatalát egész 1837-ig kitünő pártján a földbirtokosok, az intellígentiának Aradon Réthy Lipót nyomdásznál sajtó alá
buzgalommal viselte, s egyszersmind a mér- nagyobb része és a kiválóbb kereskedők van rendezve.
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Ezek röviden, dióhéjba szoritva a 69
éves öreg tudós munkálkodásának gyümölcsei. Ugy élt, hogy élete minden perczének
józanul hasznát vette, s az idővel együtt
mindig előrehaladott ö is. Ősz fürtök boritják fejét, szakálla vén erdőhöz hasonlit, de
lelke meg fiatal; tüze és lelkesedése nem
mutatja, hogy évei annyira megszaporodtak.
Folytonosan kutat és ir; szenvedélyből
dolgozik,e nélkül el lenni nem tud; s minél
többet dolgozik, annál egészségesebb és
annál többet gyöz.E mellett vig és jó kedvü,
vendégeit szivesen fogadja, bizalmasan társalog velök; utasitást,tanácsot örömest ad, ha
valaki hozzá folyamodik. Néha kirándul
kurtiesi birtokára, vagy a hegy alatti szőlőjébe, s gyakran még ekkor is magával viszi
kedvencz klasszikusait.
Meg kell még említenünk, hogy múltévben a Kisfaludy-társaság is tagjául választá
Fábián Gábort.
'
M.

vS/ép 8 z o i n b a t i i i é .
(Ballada.)

Kinn a temetőben, bagoly ha kiált,
Ki jár, lepedőben, éjféltájt?
Mily gyönyörü asszony a Szombatiné!
Milyen fiatal még! — s a férje mi vén!
A nőké, mikép kezes őzfi, szelid,
Kivált ha a vén férj hozzá közelit:
Ölébe fogadja, Hzelgve neki.
Mint gyönge galambot szájból eteti.

fii

A vakmerő.
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL.
(Folytatíi.)

Egy szép tavaszi éjszakán érkezett meg
a szökevény rab, hosszas kóborlás után a
Reral hegységlegvadonabb vidékének legnyomorultabb völgyébe, a mit Jeremina
Kurizának neveznek. A nyomorult vidéknek
még nyomorultabb városában, Jaiczkában
a legelső kozák házához bezörgetett, s megmondta neki, hogy ö szökevény.
Szivesen fogadták; a hogy épen lehetett.
Jó szóból sokat, kenyérből keveset. Maga a
gazda is szegény volt; juhait elhajtották a
kirgizek; egyik fia buzgó pópa volt a roskolnikok hitvallásán, azt elvitték valahova
az ólombányákba; a másikat elhurczolták
katonának, ott elveszett, a harmadikat felakasztották, mert lázadásba keveredett; az
öreg Kocsenikoff maga maradt otthon, fiak
nélkül, cseléd nélkül.
Pugacseff végig hallgatta öreg házigazdája panaszait, s azt mondta rá, hogy ezen
segiteni lehet.
— Ki támasztja föl nekem megölt fiaimat? — fezólt az öreg elkeseredetten.
— Az, a ki maga is föltámad, hogy

Ki lenne az?
— A czár.
— A megölt czár? Kérdé elbámulva a
vén harczos.
— Még csak hatszor ölték meg, s most
Kinn a temetőben, bagoly ha kiált,
is
eleven.
Az egész uton, a hol csak emberKi jár, lepedőben, éjféltájt?
rel találkoztam, mind azt kérdezte tőlem,
Vágtat dali ifju, habzó paripán,
igaz-e, hogy a czár nem halt meg, hanem
Szép Szombatiné üdvözli csupán.
börtönéből megmenekült? Én azt feleltem
Leugrik az ifju, ott hagyja lovát.
nekik : igaz. Épen idevette utját s nemso— ,,Jer, jöszte be szivem, nincs itthon apád."
kára meg fog közöttünk jelenni.
Bevonja magával s keblére borul . . .
— Azt mondtad? De hát hogy jönne ide
8 oh rosz fiu', apját meglopja orul.
! a czár ?
Kinn a temetőben, bagoly ha kiált,
— Már itt is van.
Ki jár, lepedőben, éjféltájt?
— Hol van ?
—
En vagyok az.
Forró tövis ágyon hánykódik a vén,
Száz nyil sebe lángol néma szivén.
— Jól van, jól van; szólt az öregroskolÖ látta — s nem halt bele? — látta fiát,
nik; értem, hogy mit akarsz velem. Ott leSzép mostoha anyja hogy" öleli át.
szek, ha akarod. Nekem mindegy, csak legyen
Nem szóla, befordult, ágyára feküdt . . .
valaki a ki vezessen. De ki fogja elhinni,
Oh iszonyu látás, mely ily sebet ü t !
hogy te vagy a czár; százan meg százan
Kinn a temetőben, bagoly ha kiált,
láttak őt szinröl szinre; mindenki tudja,
Ki jár, lepedőben, éjféltájt?
hogy Péter arcza szörnyü himlöhelyes volt,
|
a tied pedig sima.
Ott fekszik az agg, láz gyötri el őt.
— Azon segithetünk; nem halt meg e
Gyógyszerrel a fia áll ágya előtt.
napokban valaki fekete himlőben ezen a
Hah, vissza gonosz! — méregkeverő!
Késő . . . De fölébred a lázas erő,
tájon ?
Felszökken az agg, az ifjura tör,
— Mindennap. Ezelött két nappal halt
S átszegzi a fiut — az apai tőr!
meg a saját utolsó béresem.
— Jó, tehát belefekszem annak az ágyába,
Kinn a temetőben, bagoly ba kiált,
s felkelek belőle, mint Péter czár.
Ki jár, lepedőben, éjféltájt?
És megtette, a mit kimondott. A ragáÁH a palotában *) kettős ravatal :
lyos ágyába feküdt, két nap mulva kiütött
Osz agg az egyik holt, a más fiatal.
rajta a fekete himlő, s hat hét mulva cly
Méreg-hab az ajkin : — igy fekszik a vén;
éktelen
arczczal kelt elö, mint minőnek maKerek piros a seb az ifju szivén.
gát a szerencsétlen czárt látták.
Egymást elölék . . . de ki erre vivé :
Mosolygva siratja szép Szombatiné!
Kocsenikoff átlátta, hogy ez az ember, a
ki
ily
borzasztóan mer játszani a halállal,
Kinn a temetőben, bagoly ha kiált,
nem
játszani
jött ide.
Ki jár, lepedőben, éjféltájt?
Olyan ország ez, a hol tiz ember közöl
Már néma a sírbolt . . . Hah! zaj veri föl!
kilencznek van valami késő időkre eltett
Ki tör ki az árnyak sűrűiből ?
boszuja.
A kripta felé örjöngve ki fut ?
Kocsenikoff az elsö tiz ember közöl, a
— Hah! zörren az ajtó! S az apát, a fiut,
kivel
tervét közölte, kilenczet talált, a ki
Ott látja fehérben, kiket megöle.
életre-halálra
elszánta magát a legnyaktöVigyorgva megállnak, szembe vele;
Mily csont-tetemek! mily kriptái szag!
rőbb merényre. Hanem a tizedik áruló volt.
— bzép Szombatiné a szemöhbe kaczag.
Az fölfedezte az őrjöngő összeesküvést
Jaiczkoi
város parancsnokának, Simonoff
S éjfélrtil-éjfélre, az árnyak alatt,
ezredesnek.
A parancsnok rögtön elfogatta
Szép Szombatiné őrjöngve szalad.
Kocsenikoffot;
hauem Pugacseff az elfogátá.
Szász Károly.
sára
rendelt
kozák
lován megmenekült, még
«) Erdélyicsen : ebédlő, n„,,y (erem értelemben, hova
pedig ugy, hogy a kozákot is ínagával vitte;
uri házaknál a halottat kiteritni szokták.
felkapott a háta mögé a nyeregbe, átnyalá-

bolta, megsarkantyuzta a lovat, s elvágtatott vele az erdőbe.
A história feljegyzé az utókor számára
a kozák nevét, kit Pugacseff lovastul együtt
elragadt. Csikának hivták a jámbort.
Ez történt szeptember 15-én.
Két nap mulva Pugacseff visszajött az
erdőből Jaiczkoi városa alá.
Már ekkor volt saját lova, nyusztprémes
skarlát bekecse, és háromszáz lovas vitéze.
A város alá érve, megfuvatta a trombitát, s felszólitá Simonoff ezredest, hogy adja
fel magát és a várost, s jöjjön kezet csókolni
az ö törvényes urának, III. Péter czárnak.
Simonoff ötezer lovas kozákkal és nyolczszáz muszka sorkatonával vonult ki a lázadó
elé. Pugacseff egy percz alatt körül volt
fogva.
Akkor elövont kebléből egy függő pecsétes levelet, s az ellenséges tábor közepette harsány hangon olvasá fel azt a kiáltványt, melyben III. Péter czár hü kozákjait
felhivja, hogy trónját visszanyerni, a bitorlókat elűzni segítsenek; halállal'fény égetve az
árulókat, a kik parancsának ellenszegülnek.
Erre fölzendült a kozákhad ; a kiáltás
szájról szájra terjedt : „a czár él, ott van a
czár!" A tisztek hasztalan iparkodtak katonáikat elcsendesitni, azok egymás közt kezdtek el harczolni; a zavar késő estig tartott,
s estére az lett a vége, hogy nem Simonoff
fogta el Pugaeseffet, hanem ez fogta el annak
tizenegy tisztjét, s midőn viszszavonult a
térről, három száz embere nyolczszázra szaporodott. Nagy bajjal birta az ezredes a többit viszszaterelni a városba
Pugacseff éj szakára a város alatt táborozott egy urasági kertben, s annak a iáira a
tizenegy elfogott tisztet fölakasztatá.
Ellenfele annyira meg volt rettenve,
hogy nem merte öt megtámadni ; hanem oda
várta sánczai alá, ágyúi torkába.
A vakmerő még sem volt egészen olyan
őrült, hogy azt tegye. Neki több sikerre,
könnyü harczra, ágyukra volt szüksége.
Megindult az apró váracsok ellen, miket
a kormány bölcsesége a Jaiczk mentében
épittetett a kozákok félelmére.
A. roskolnikok mindenütt őrjöngő lelkesüléssel fogadták az ál czárt, ki a moszkovai
papok uralmát megalázni halottaiból feltámadt , s az uralkodó hit helyébe az üldözöttet fogja felemelni.
Harmadnap már ezerötszáz harczos kisérte a han zba.
Ilecska erődé volt az elsö, mely alá
megérkezett, Jaiczkoitöl hetven verstnyi távolban. Nyilt kapuval és énekszóval fogadták, az őrség csatlakozott hozzá. Itt már
ágyukat és lőszert is kapott s azokkal folytathatá hadjáratát.
Következett Kazitnája erőd. Ez nem adta
fel magát, hanem bátor védelemhez kezdett.
Pugacseff kénytelen volt ostromolni. Az
ostrom hevében átkiabáltak a lázadó kozákok a várbeliekhez, s egyszer csak azok is
az örsereg ellen forditák fegyvereiket; a ki
még ellenállt, felkonczolták, az ezredest foglyul hurczolták Pugacseff elé.
Pugacseff senkinek sem irgalmazott, a ki
hosszu hajat viselt. Ez divat volt akkor az
orosz katonatiszteknél. Ezért a divatért az
álczár felakasztatott minden tisztet, a ki
kezébe került.
Innen, ágyukkal ellátva, Nisnája Osfernaja erőd ellen fordult; azt is rövid roham
után bevette. A kit meg nem ölt, vele ment
tovább.
Most már négyezer embere volt. Meg
merte támadni a Talicsavai erődöt, a mit
két hős, Bilof és Jelagin védelmeztek. Az
orosz fegyelem erősen állt a lázadók dühével
szemben s tán itt legyőzik Pugacseffet, ha a

edényből kiszedjük, a liszttől tisztán megtörüljük, egy szitára rakjuk és ezt fövő viz
gőze fölé tartjuk, de mégis oly távolságban,
hogy a gőz csak gyengéden érintse a szilvát.
A szilva ezen eljárás által nemcsak jóságát
(Folytatása követk.)
nyeri vissza, hanem előbbeni szépségét is,
ugy, hogy majdnem olyan lesz, mintha a
fáról csak elébb szedtük volna le.
A gyümölcs eltartása.
Egy másik eltartási mód a most leirthoz
Mutatvány dr. Bardócz Lajon ily czimü dolgozatából :
hasonló,
és attól csak abban különbözik,
„Az élelmi szerek eltartása."
hogy búzaliszt helyett rozs használtatik
(Folytatás.)
Kik kísérleteket tettek e módszerrel, azt
állitják, hogy a szilva a rozs között frissen,
Különös eltartási módok
jóizüen és hosszu ideig eláll.
az egyes gyümölcsfajokra vonatkozólag.
A szilva eltartásának egy másik czél1. Az alma és körte eltartása.
szerü módja, mely a cseresnye,meggy, egres
és kerek szilva eltartásánál is alkalmazható,
A gyümölcs eltartásának elébb leirt
következő.
A gyümölcs kemény üvegpalaczmódszereiben az alma és körte eltartása is
kokba rakatik, melyek mintegy három hü- benfoglaltatik. Á mi különösen az alma és
velyk átmérőjü nyilassal birnak. A palaczkörte eltartását illeti, egy erre vonatkozó
kok teletöltetnek ugyan gyümölcscsel, de
czélszerü módszert már meg is ismertettünk.
még sem annyira, hogy a hólyag, a mivel a
A finom fajtáju körte eltartására azon módpalaczk szája beköttetik, a gyümölcsöt
szert is czélszerüen használhatjuk, mely
érintse. Ha a megtöltés megtörtént, a paszerint az egyes gyümölcsök gyapot-buroklaczkok nyilasa nedves hólyaggal légzárólag
kal és viaszréteggel vonatnak be, mint ezen
beköttetik. A palaczkok ezután egy üstbe
eljárást elébb leirók.
j
állíttatnak
és szalmafonat által az üst oldaA most leirt bepakolási mód a szőlő elAz almát rozs között is egész éven át el
laitól
és
egymástól
ugy elszigetelteinek (ellehet tartani, a nélkül, hogy az a rozsnak szállítására is nagyon alkalmas. Csak arra
különittetnek),
hogy
fövés alkalmával se
legkevésbbé is ártana. Az előbbiekből önként kell nagyon ügyelni, hogy a fazék egészen
helyökböl
ki
ne
mozdulhassanak,
se pedig
értetődik, hogy az ekkép elteendö almának tele legyen.
az
üst
falát
vagy
egymást
közvetlenül
ne
Kis-Ázsiában, Smyrnában és környételjesen épnek és nedvességtől mentnek,
érintsék.
Az
üst
fenekére
fából
készitett
ugyszintén a felhasználandó rozsnak is kellő kén és néhány török szigeten, a szőlő
száraznak kell lennie. Az alma elrakásának eltartásának egy sajátságos módja van rostély alkalmaztatik, hogy az üvegek
is rétegenkint kell történnie, és oly módon, divatban. — Itt ugyanis tágas verme- feneke az üst fenekével közvetlen érintkehogy se az egyes almák, se az egyes rétegek ket ásnak a földben, melyek egy egy ko- zésbe ne jöhessen; mert ha ez történnék, az
losszális agyag korsóhoz hasonlítanak és üvegek könnyen elrepednének. Ha ez megegymást ne érinthessék.
történt, az üstbe hideg viz töltetik, oly
Az alma eltartásának egy másik módja felső részökkel körtealakot ábrázolnak. A mennyiségben, hogy az az üvegeket felénél
még
teljes
érettségre
nem
jutott
szőlöfürtök
következő. Eltartásra a legegészségesebb
valamivel fölebb belepje. Most a viz mérséalmák válogattatnak ki. Ezek aztán egy ka- ezen vermekben aggattatnak fel, oly módon, kelt tűznél egy óra negyedig főzetik, mi ha
hogy
egymást
ne
érintsék.
Ha
ez
megtörtént,
marában ászokra rakatnak, de oly módon,
megtörtént, a palaczkok a vizzel együtt
k ° g v fcgy alma se érintse a másikat. Most a a vermet szénsavval töltik meg, azáltal, hűlni hagyatnak s az üstből csak ezután
kamara ajtaja és ablaka gondosan bezáratik hogy abba égő szalmát hánynak belé és szedetnek ki. Ha az üvegeken egyik másik
és a kamarában venyigéből szabad tűzhe- végre a verem nyilását légzárólag becsinál- hólyag a lég kiterjedése által elrepedt volna,
lyen tüz élesztetik, a mennyire lehet, oly I ják. íly módon a beaggatott fürtök több hó- azt ujjai kell kipótolnunk. íly állapotban a
módon, hogy minél nagyobb füst támadjon. napon át jó állapotban elállanak. Február, gyümölcs nagyon jól eláll és a megfőzésre
A karnara ily módon 4—5 napon át füstöl- márczius, vagy ápril hóban a vermeket meg- különösen alkalmas, s nem is változik meg
tetik egymásután. Midőn az almák a füst nyitják és a fürtöket Smyrnába és Kons- oly könnyen, mint a szárifott gyümölcs. Az
által megszáradtak, azok egy nagyon finom tantinápolyba a piaczra viszik, hol azok eljárás egyes részleteiről késöbb szólandunk.
és alig észrevehető sóréteggel lesznek be- drágán elkelnek. — Ha az ekképen eltarvonva, melyet a füst okozott. Az alma ezen tott szőlő nehány óráig hideg vizbe téte4. A dió eltartása.
állapotában szecska között rétegenkint lá- tik, természetes frisseségét visszanyeri, s
egyuttal
minden
tisztátalanságtól
és
füstA diót dr. Percy vegytant- mütani- és
dába ratcatik, de megint oly módon, hogy
egyik a másikat ne érintse. A legfelső alma- től megtisztul. — Önként értetődik, hogy gazdászati lexikona szerint következő móréteg egy r e n c i SZ almával fedetik be és a az emlitett vermek számára magasabb fek- don lehet eltartani. Az érett, tisztán megláda bezáratik. Az alma ily módon eltévé, vésü száraz agyagos helyet kell válasz- száritott diót zöld héjával együtt száraz
tani, és a vermet lehetőleg ki kell szárí- homok közé kell rakni, az edényt be kell
egy egész évig igen jól eláll.
tani ; mert a nedvesség, mint emlitettük, az fedni és tiszta pinczében tartani. — Az elélelmi szereknek nagy ellensége.
2. A szfilft eltartása.
tartásnak egy másik módja|köveÉkezö. Az
érett és kellőkép megszáradt dió zöld héjáUtazóknak, kik Szent-Pétervárott töltik
3. A szilva, cseresnye, meggy cs egres eltartása. val együtt köfazekakba teendő és közéje
a telet, gyakran van alkalmuk azon szép
A szilvát következö módon lehet sokáig kiszárított törött só hintendő. Ez megtörés friss szölöfürtöket csodálni, melyekkel
ott megvendégeltetnek. Ezen szőlöfürtök, eltartani. A kellőkép érett szilva azon idő- ténvén, a fazék kőfedövel viz- és léghatlanul
mint az „Ausland" jelenti, Astrakánból vi- ben szedetik le a fáról, midőn szára még elzárandó és a földbe ásandó. A beásásnak
tetnek be, és Szent-Pétervárott egész télen erősen áll. A leszedés tehát szárastól törté- oly mélyen kell történnie, hogy a fagy a
át kitünö állapotban kaphatók s e mellett nik, és oly óvatosan, hogy a gyümölcs meg diónak ne árthasson. íly módon a dió jó
ritka nagyságúak és kitünően Ízletesek. — ne sérüljön. E munkára különösen szép és ideig és friss állapotban eláll.
Ugyanaz "emlitett mü szerint a diót az
Az eltartási mód nagyon egyszerü. A fürtök száraz üap választandó. A kiválogatott ép
év
minden
szakában oly frissé és Ízletessé
akkor metszetnek le, midőn a teljes érett- szilva egy szellős kamarában kiterittetik és
lehet
tenni,
mintha az épen a fáról szedeségre még nem jutottak el. A lemetszés itt két három napig kipárologni hagyatik.
tett
volna
le.
Ennek módja következő. A
oly gondosan történik, hogy az ember az Az ily módon rnegszáritott gyümölcs kis
diót
egy
edénybe
kell raknunk és forró erős
egyes szőlőszemeket kezével meg ne érintse. hordókba vagy ládákba búzaliszt közé rétesós
vizzel
le
kell
öntenünk
és abban kihűlni
Ezután a sérült szemek gondosan letisztít- genkint berakatik, de oly módon, hogy
hagynunk.
Ezen
eljárás
után
a dió belét
hatnak, és nagy figyelem fordittatik reá, hogy egyik gyümölcs a másikat és egyik réteg
meghánthatjuk,
mint
a
friss
dióét,
és ize a
a fürtön oly s.zem ne maradjon, mely csak a másikat ne érintse és mindenik szilva
friss
dióéhoz
hasonlit.
távolról is sérültnek mutatkozik. A fürtök liszttel egészen körül legyen fogva. Az
ezután roppant nagy köfazekakban (melyek edény, ha teletölt, gondosan bezáratik, hüs
5. A czitrom és narancs eltartása.
30 — 40 itezét tartalmaznak) rétegenkint és száraz kamarába tétetik. Mind az edényköles közé rakatnak, és pedig oly módon, nek, mind pedig az elzárásnak léghatlanHa czitromot és narancsot akarunk eltarhogy se az egyes fürtök, se az egyes rétegek nak kell lennie, tehát olyannak, hogy a tani, nagyon finom és teljesen száraz hoegymást ne érintsék. A fődolgok egyike külsö levegő az edény tartalmához ne fér- mokról kell gondoskodnunk. Az eltartásra
most az, hogy a hasonlóképen kőfedö (nem hessen.
szánt edény fenekére mintegy két hüvelyk
természetes követ, hanem kőedény-anyagot
Ha ezen gyümölcsöket, mint valami rit- vastagságú efféle homokot kell hintenünk.
kell értenünk) a meglehetősen szük nyakban kaságokat asztalra kell adni, azokat az Ezután minden czitrom vagy narancs egyenvárban meg nem gyuladnak a szénaraktárak.
A tüz jött segélyére a lázadónak. Bilof és
Jelagin, várukból kipörkölve, a sikra szorultak ki, s ott összekonczolák öket.

végződő fazékra teljesen légzárólag illesztessék reá. Ez chinai módon történik, vagyis
ugy, hogy a fedő széle és a fazék szája között levö nyílás üvegesragaszszal(Glaserkitt)
tapasztatik be, és pedig oly vastagon, a
mint csak lehet. Végre még erős papirszelet
ragasztatik a betapasztott nyilasra. Ha
mindezen igények pontosan teljesítve vannak, a szőlő a fazékban, mint pétervári kereskedők állitják, két évnél tovább eláll.
— Maga a tudósító evett efféle két éves fürtökből, melyek bogyói sokkal nagyobbak,
noha hoszudabbak voltak, mint a mi legnagyobb szemü cseresnyéink, és ugy találta,
hogy azok rendkivül sokat nyertek édességben. Mmthogy pedig a ezukoranyagnak a
bogyóbani kifejlődése oly rendkivüli befolyással bir a készitendő bor jóságára : a
szőlő eltartásának emlitett módszere a Pétervárott nagyon kedvelt Don-féle (Donskvi-)
pezsgő gyártására már nagyban nyer alkalmazást. Az e czélra használt szőlő, mely
már magában is a nap égetö sugarai alatt
nőtt, az emlitett tartás által oly nemes jellemet ölt magára, hogy a valódi franczia
pezsgőnek nem sokkal áll utána.
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kint papirosba göngyöltetik, és a homokrétegre sorban rakatik, de ugy, hogy egyik
gyümölcs a másikat ne érintse. — Erre
megint két hüvelyk vastagságú homok hintetik, és erre az emlitett módon ujból egy
réteg czitrom vagy narancs rakatik, és ezen
rétegezés addig folytattatik, mig az edény
megtelik. A legfelső réteget a homoknak kell
képeznie. Ha az edény tele van, befedetik
és hüs és tiszta levegőjű helyre tétetik. Magától értetődik, hogy az elteendő czitromnak és narancsnak teljesen épnek
kell lennie. A leirt módon a czitrom és narancs egy évig és tovább
is jól eláll.

E tekintetben a „Moniteur industriel-1
következőkép tudósít. Minden gyümölcsre,
s átalában mindenre nézve, mi megehető és
mennyiségben eladható, Páris egy korlátlan
piaczként áll előttünk. Bizonyos gyümölcsök, melyek husos állományuk miatt tetemesebb távolságokra rendszerint nem igen
szállithatók, a bepakolási ügyesség által
mégis azon helyzetbe tétetnek, hogy 48
óráig a kosarakban elállanak, itt minden
lökést és rázást kiállanak és meglehetös tá-

6. A málnát czukor nélkül sokáig
eltartani.

E tárgyban a sveiczi iparlap
következőleg ir. A málnaié készítésénél az elöbb összezuzott gyümölcsöt 3—4 napon át egy fazékban a pinczében tartom, és ezt
azon okból cselekszem, hogy a kezdődő forrásnál a nyálkarészek kiváljanak, miáltal a kisajtolás alkalmával nyerendő lé is bőségesebb
lesz. A kisajtolt lé 24 óráig hüs
helyen hagyandó és ezután tiszta
flanelon átszűrendő. A nyert málnaié korsókba vagy erős üvegekbe
töltetik és ezek parafa-dugóval
könnyeden befedetnek. Ezután az
edények egy nagy üstbe állíttatnak,
de oly módon, hogy azok se egymást,
se az üst falát sehol közvetlenül ne
érintsék, s helyökben a viz fövesekor is
mozdulatlanul maradjanak. Ez meglevén, az
üstbe hideg viz töltetik és ez mérsékelt tűznél addig főzetik, mig az üvegekben vagy
korsókban a málnaié is főni kezd, mit a dugaszok mellett kifolyó habról meg lehet
ismerni. — íly módon a málnaié mintegy
y 4 óráig főzetik. Ha az edények a vizben
annyira kihűltek, jól bedugaszoltainak , beköttetnek és beszurkoltatnak. — Az ilymódon készitett málnaié, melynek
a forrponti hőség által
minden a forrást és rothadást feltételező gázrészei elvonattak, a mint
elég alkalmam volt felöle meggyőződni, több
éven át teljesen jó állapotban eláll, és czukorral egyszeri felfőzés után
oly szörpöt szolgáltat,
mely a friss málnaiéból
készítettnél semmi tekintetben sem alábbvaló.
7. A szoló, baraczk. csercsnye, alma, és inas elféle gyümölcs bepakolása, oly módon, liogy azok minden fonj
nélkül könnyen szállíthatók
legyenek.

A kecskeméti ev. iskola, leromboltatása elött.

volságokról oly frissen érkeznek a fővárosba,
mintha csak pár óra előtt szedettek volna le
a fáról. Ezen ügyességgel a Páris messze
környékén lakó gyürnölcstenyésztök nejei
és leányai nagy mértékben birnak. Eljárásuk következő.
A fájáról lehetőleg óvatosan szedett
gyümölc8, mint csevemye, egns stb. először
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gazdag levéllombokkal birnak. Mindenik
kosár feneke gazdag rétegben efféle jlevelekkel bélleltetik ki. Ezen előkészület után a
kosarak megtöltetnek és pedig olykép, hogy
a gyümölcs a kosárban kúpalakot képez.
Erre a kosár fonadékába bedugdosott gesztenyeágak végei a gyümölcsre hajlittatnak
és nehány ezek felett és köröskörül huzott
vastag madzag által megerősittetnek. Ezzel
a bepakolás be van végezve. Egy jól bepakolt kosár tele cseresnyével, vagy egressel
• nemcsak a gőzhajón és vasuton,
hanem posta- vagy közönséges szekéren is, minden veszély nélkül elszállítható.
A cseresnye után minden gyümölcsök között a szölö az, melyet
legnehezebb bepakolni. Minden községekben, melyek a kitünö minőségü szőlőket Párisba szállitják, a
szölőmivelő asszonyok az erdőkről
gyűjtik össze a páfránt, mely a szőlő
elpakolására kitünően alkalmas. E
fdvet, miután annak szárát és levélormóját leszedték,különös gonddal szárogatják meg, hogy azt időről időre a szőlő elpakolására készen találják. Az egyes szölöfürtök
enyvezetten papirosba gtingyöltetnek, száritott páfránalomra rakatnak, hasonló anyaggal betakartatnak és finom füzvesszök által összeszorittatnak. A páfrán nagy ruganyossága az ily módon bepakolt
szőlőt minden súrlódástól és ütődéstöl megóvja.
Páris éghajlatának állandótlansága miatt
nem lehet rendes baraczktermésre számitani. Innen van, hogy Párisra középszámitás
szerint c3ak minden ötödik esztendőben jut
egy teljes termés. Páris e mindig nagyon
keresett gyümölcsöt a terméketlen években
a déli departementekből kapja. Itt a baraezkot
teljes érettsége előtt szedik le, lapos iskatulákba pakolják be és a
vasuton szállitják Párisba. A baraczk az uton
végzi be megérését és
daczára a nagy távolságoknak, igen jó állapotban érkezik a fővárosba.
Rouen, Havre, Dieppe
egész hajó almákat szállítanak Orosz- Svéd- és
Norvégországba. Minden
gyümölcs szürke itatóspapirosba göngyöltetik
be, s az igy elökészitett
gyümölcsöt ládákba rakják le, és pedig olyanokba, hogy egyben gyakran
több van 100 darabnál.
Minden hézag erősen öszszegyúrt papirszeletkékkel gondosan kitöltetik.
A jobb reinettek, főleg a
szürke franczia reinette,
a böralma s más effélék
ily módon bepakol vá leginkább kiállják a messze

A gyümölcs eltartáSzöllös-Ardói ref. egyház. (Tornamegyében.) — (Myskovszky rajza után.)
Utat.
(Folytatása következik.)
sához sok esetben a czélszerü bepakolás is szükséges; mert nagy része a gyümölcsöknek nagy, kerek, Iapo3 kosarakba rakatnak, meA kecskeméti ev. elemi iskola
vagy nem ott tartatik el, a hol termett, vagy lyeket a fejen szokás hordozni. Ezekből az
(Petófi]idejcben);
nem ott fogyasztatik el, a hol termett vagy asszonyok más, kisebb kosarakba pakolják
eltartatott. Mindkét esetben tehát a bepa- be a gyümölcsöt és pedig rendszerint olyaAz a kidült bedült oldalú, rozzant kis
kolásnak oly tökélyesnek kell lennie, hogy nokba, melyekben 8 - 1 0 font gyümölcs fér kunyhó, melynek rajzát itt magad eiőtt látod,
a portékában a szállitás által semmi kárt el. Ezen kosarak alakja rendeltetésöknek szives olvasó, — nem más, mint azon iskolaház,
ne valljunk. Sok esetben maga a gyümölcs teljesen megfelel. Barna, hántatlan vessző- melyben lánglelkü költőnk a tudás alapjait vemsg : az ABC ét tanulta. Leginkább ezen
elállása is a jóbepakolástól függ. Ezen okból ből vannak fonva, és fonatuk elég ritka tetté
tulajdonságának köszönheti, hogy emlékét megtehát nem cselekszünk ezél nélkül, ha a gyü- arra, hogy abba bizonyos távolságokban örökítjük, s ezzel annyival inkább sietünk, mert
mölcs eltartásáról szólván, figyelmünket valódi gesztenyeágakat lehessen szúrni, me ugy vagyunk értesülve, hogy e kunyhó is azon
annak czélszerü bepakolására is kiterjesztjük. lyek egy kissé meg vannak hegyezve, és sorsra jut, melyben nem régiben az Arany János

által lakott (s e lapokban szintén bemutatott)
nagy-kőrösi házikó jutott, t. i hogy eltöröltetik
a föld szinéről s a késő nemzedék hiába fogja
keresni ez épitészeti ritkaság nyomait. Mert valamint Nagy-Kőrösön Arany János háza utjában
állott az ottani kollegium építésének : szintugy
akadályozza a kecskeméti kis iskolaház is a mellette épülő csinos uj templom emelkedését, s azért
kell pusztulnia, sőt eddig tán már el is pusztult.
Az a kérdés már most, melyik évben járt
Petőfi a muzsák ezen szerény templomába ? Egész
bizonyossággal nem tudjuk.de mindjárt kiszámitjuk a legnagyobb valószínűségig. Bármennyit
okoskodjék is még itt ott némely békételen ember
Petőfí születése helyéről s gyermekkoráról, több
évi kutatásaink következtében nehány főadat már
teljesen tisztába van hozva. Igy az, hogy Petőfi
Sándor 1823. jan. Lén Kis-Kőrösön (Pestmegyében) született. Itt laktak szülei 1821. novemÍ E * l\ / n 0 ™ m b e i %- 1824-től 1830-ig szülei
Fé egyházán laktak 8 ez időben atyja a félegyházi
es kecskeméti mészárszéket birta bérben. Hatéves
korában, tehát 1829 ben került Sándor először az
iskola padjára, még pedig a szóban forgó kec^ke-

épittetett, az sem hagyományok, sem az egyházi
jegyzőkönyv után ki nem tudható. Ez utóbbi
különben is, — csak 1814-ik évtől kezdődik „tiszteletes Ecsedi János uram" idejében. A templom
nagyon egyszerü, bsnne semmi faragványok;
hossza 8, szélessége 5 öl. A tornyon, — bár az a
ref. híveké — máig is fenn áll egy vasgömbön álló
vaskereszt. 1761-ik évben a villám ugyan lesujtotta, a mikor szintén kereszttel ékitett négy fiók
tornyát is összezuzta; s ekkor a fióktornyok lehányattak, de a nagy toronyra a kereszt, gróf
Csáky István, Szőlős-Ardó akkori kegyes földesura iránti kegyeletből, ki az egyházközséget felkérte, hogy örök emlékül hagyják meg — ismét
feltétetett. — A templom 1824 ik évben meg
ujittatván, a még épségben levő sekrestye, és a
templom egy harmadáig terjedő bóltiv kihányatott,
a régi goth ablakok helyett, melyekről visszafordult kersszt függött, ujak készíttettek. Ekkor a
leomlott meszeiéi alatt több emberi alakot ábrázoló festéseket lehetett látni. — Én, ki ezeket gyermek koromban bámultam, nem gondoltam, hogy
e lapok szerkesztőségének felhívására 40 év mul
tával kell róla szánnlnom, meri ha akkor jobban

mutatja leginkább, hogy az ugynevezett lovagias
mulatság mennyire elfásitja a kedélyeket, s mily
érzéketlennek kell lenni annak, a kinek ily idegizgató mutatványra van szüksége, hogy jól mulathasson. Ott pedig az ilyenekben a közönség
legnagyobb része gyönyört talál.
Csak e nyáron is hasonló eset fordult elö
Madridban.
Egy bikaviadal alkalmával, — mely különben a jelentéktelenebbek közé tartozott, mert
csak nyolcz bikát kínoztak benne halálra, — egy
viador, La Jartigo, rendkivüli tetszést aratott,
mert a kifáraaztott állatot nagy ügyességgel
gyűrte a földre. A közönség nemcsak bravókkal
jutalmazta, hanem tetszésének kézzel fogható jele
gyanánt, szivarokkal árasztotta el. De e nagy
kitüntetés a viadornak majdnem életébe került,
m rí, mig a szivarok gyűjtésével volt elfoglalva,
nem vette észre, hogy egy uj bikát eresztettek a
küzdtérre, s azt mir a legnagyobb dühbe is hozták a pikadoresek, a bikák e kinzó szellemei, kik
vörös kendőikkel akkor ugranak el a fölingerelt
állát elől, midőn már-mlr annak szarvai közt véli
látni őket az ember.

Bikaviadali jelenet Madridban.
méti ev. elemi iskolába, a hol két évig tanuit, s
as egész idő alatt Hábel József mészáros házánál
lakott, a ki atyjának szék-árendáló társa volt.
Mikor Kecskemétről visszakerült, akkor szülei
^ á r Szabadszálláson laktak, hova 1830 ban költöztet ea 1839-ig itt maradtak. Ezek hiteles adatok.
Petőfi életrajzából tudjuk, hogy Kecskemétf . egyenesen Szent-Lőrinczre vitték iskolába,
hol egy é v e t öltött, azután Pestre került, hol 3
nnen
IÍHI^' *
Aszódra, hol szintén 3 évig járt iskoa
- 1838-ban Selmeczre küldték a rhetorikába,
no* azonban, mint tudjuk, félév mulva végkép el-

!?* 8UZ°£t a z iskolák padjaitól s bsle vetette magát ™ élet n a g y t e n g j e .

A szőlős-ardói templom.
(Tornamegyében . ) |

A magyar falusi r é g i templomok sorában,
melyeket e lapokban m á r t 5 b b 8 Z * 8 r ismertettünk,
épitési modorának sajátságánál fogva megemlítést érdemel a szőlős-ardói ref. templom is, melynek rajza a tulsó lapon látható.
Hogyezen templom s torony mikor s ki által

megvizsgáltam volna, most bizonyosan bővebb
adatokkal szolgálhatnék. Reménylem azonban,
hogy régiségbuvár tudósaink az épület mostani
alakjában is sokkal több érdekes adatot fognak
fölfedezni, melyek a be nem avatott szem előtt
örök rejtélyek maradtak.
Ragályi László.

Bikaviadal Madridban.
Megvetéssel és utálattal gondolunk azon
korra vissza, molyben az elkorcsosult római nép
vad gyönyörrel ülte körül a vérrel öntözött czirkusi fövényt, s tapsolt a viadornak, midőn az
halálos döfést kapott; azt hiszszük, müveltebb
századunkban hasonló eset nem történhetnék:
pedig napjúnkban is ily jelenet még Európában
sem ritka. Madridban, sőt egész Spanyolországban, még a müvelt Francziaország déli részeiben
is, a szánalmat ébresztő bikaviadalokra seregesen
tódul a nép, bámulni, hogy a fölingerelt állat
mint vész el kínzójának kezei alatt.
Ha csak az áldozatul kiszemelt bika vérzik
el, még koránsem elég. A tetszéízaj, az örömujongás akkor legnagyobb, ha emberélet is vész,
vagy legalább nagy veszedelemben forog, s ez

A kinzott, állát, a legnagyobb dühben, megpillantá a dicsőségtől elvakult szerencsétlen szivargyüjtőt, s villámgyorsasággal felé rohant. Bármily veszélyes volt is a pillanat, a szegény viadort
senki sem figyelmeztette, hogy mily veszély fenyegeti, 8 már a következő perczben a neki vadult
bika magasan lökte a levegőbe szarvaival, a mint
azt képünk mutatja.
A nézők arczán legkisebb részvét, legkisebb
megdöbbenés sem látszott, hanem egész erővel
tapsolták a bikát, mely ily hatalmas lökést tett.
A viadort csak akkor méltatták figyelemre, midőn
esés közben a bika hátán termett, s bár vérző
sebekkel, de mégis erősen és kevélyen ült a
bőszült állat gsrinezén.
Midőn pedig a bika hátáról leugorva, vörös kendőt ragadott el<*$, hogy a szilaj állatot még
inkább tüzelje; a kitört tapsvihar s a tomboló
ör3m egéaz az őrülettel volt határos.
Az átalános tetszés feledtette a viadorral
gyengeségét és fájdalmait; de midőn a bikát megölte, magát is lepedőben vitték haza; hanem azért
a tóduló" közönséget rendőröknek kellett föltartan?, hogy lelkesedésében a szegény viadort agyon
ne nyomja.
íly véres esemény minden jobb lelket elszo-
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költők útmutatásai nem vezettek czélhoz, s a jóiz- korában már divatozott. A negyedik század elelés dolgában megromlott erkölcstelen nép hanyat- jén ugyanis Eumenius szónok az Autun-környéki
homlok rohant megkezdett ocsmány pályáján a szőlőkről szólván, felemlíti, hogy sok szőlctő véntátongó örvény felé. Az egész világ kincse és ter sége miatt kiszáradt, s hogy azoknak mik< r, és
mesztménye Rómában halmoztatott öesze; mint kik általi ültetésére nem emlékeznek.
hogy azonban a világ urai nem értettek ezeknek
Francziaország északi vidékeit a rómaiak hiÍzletes elfogyasztásához, mi sem maradt hátra, degnek tartották a bortermesziéere, később még
mint hogy azokkal izetlenül visszaéljenek.
is itt látjuk a legnemesebb faju szőlőtőket viHoratius azonban megvetette ezen kksapon- rágozni. A szőlőtővel való sajátságos bánásmód
gásokat, s kis számu válogatott barátai körében által a franczia Champagne tartomány több év s
az eredeti görög módon lakmározott és a bornak század óta kölönös hirnevet vivott ki magáuak s
nemesebb czélját mint józan gondolkozó ember borai a kereskedésben, mint legnevezetesebb 3
helyeién fogta fel, és „megvetette azokat, kik legelterjedtebb ámezikk szerepelnek. Ezen pezpgő
csak azért ittak bort, hogy az torkaikat reszelje, borok az egész világon felette kedveltetnék s a
és hasukat megtöltse." Saját, s a jobbmódu ró- francziák, de különösen a hölgyem nagy előszereA szőlőtőke és a bor, mint ital a maiak pinczéjében a borkorsók helyesen valának tettel viseltetnek <jzen faj iránt, s minden egyéb
rendezve sorban feliratokkal, melyek az évet és a bor elé helyezik, mig a tulajdonképi szakértő a
különféle nemzeteknél.
bor faját tartalmazták. Igy a költő kedvencz bo- valódi burgundit, bordeaux-it, roussilon-it többre
(Vége.)
rát igy szólitja meg : „Oh! te, ki velem egy idő- becsüli az édes izü pezsgőnél.
Végre megemlítjük a francziákról, hogy
Egy bor melletti római lakoma a görögtől ben születtél, midőn Manlius Consul volt!"
Horatius hazai borát, mely már az ő idejé- egészben véve nagyon mérsékletesek, de az iváscsak legfeljebb a beszélgetés tárgyai finomsága
és a bornak nagyobb adagu élvezésében kü- ben vetélkedett bármely fajta görög borral, igen nál finom izléssel birnak, s régi szokás szerint,
lönbözik. Itt, mint ott, borozásközben feküdtek, sokra becsülte. Az opimi és salerni bor 120 évvel boraikat gyakran vizzel keverve.iszszák.
vizzel keverve itták a bort, lakoma- (bor) királyt K. e. különösen hires volt; sőt ezen termést még
Az angolok, éghajlatuk befolyása miatt semválasztottak, koszorukkal ékesitették magukat, akkor sem felejtettek, midőn hosszu idő után egy
mire sem mehettek a bortermesztéssel, mindazáltal
és virágokat hintettek a borcsarnokban. Verres egy cseppig elfogyott.
A hajdani római szőlő cetről núnely tudósi- nagy barátjai a bornak. A lovagok Arthus király
borozásközben rózsás vánkoson nyugodott; rózsatások
feküsznek előttünk, különösen pedig hogy asztalánál ép oly hősiesen dőzsölnek a lakomákon,
koszorukat viseltek fejeiken és nyakukon, s kora szőlőveeszőt, mint mai nap is ezokásban van mint dicső elszántsággal harczolnak a csatatéren.
azerint illatos virágokat szagolgattak.
Kleopátra éttermét három lábnyi magasság- Olaszországban, fákra, leginkább pedig nyárfák Sir John Falstaff egy egész csapat ember pártveban hintette be rózsákkal. És ha Horatius hellé- és szilfákra szokták felfuttatni, hogy szüretkor zére Shakspeare idejéből, sokkal inkább ért a
nül ir, dallamai közül sokat Anakreonétól nem kü- tuljókedvük határt nem ért; a többire nézve pe- boriváshoz, mint kardja forgatásához a csatamezőn.
Egyébiránt sehol sem szoktak r*osszabb bort
lönböztethetnénk meg. — Virgilius a rómaiak dig a görögországi szokások voltak itt is gyakorlatban.
inni
mint épen Angolországban. Hogy ez már a
borozását illetőleg igen ked41y:s képét nyujtja a
mult
században is állt, az 1751-ben született SheA
bor
jósága
szin,
illat
és
zamat
szerint
itélsyriai vendéglŐsncnek enyelgö modorában, mely
szerint az arra utazókat házába borozásra hivja tetett meg. Color, odor, sapor nyujtja Akrostikon ridán következő szavai is igazolják : „Midőn Angolországban valamely vendéglőbe beszállok, azonezerint a cos-t, vagyis a bor próbakövét.
és édesgeti.
nal hozatok egy üveg bort, hogy a vendéglőst élEgy,
a
jelen
században
Diocletian
idejéből
Egész más jellemű leírásokat találunk a római satyrikusoknál, a kik a borozások alkalmával feltalált be rárjegyzék szerint a ,,sexatrius" (kö- tessem, de nem iszom meg, hogy magam is éljek."
Valamint Albion fiai,ugy a skandináv népfég
később létrejött kicsapongást és iszákosságot rülbelől egy üveg) az itáliai borok közül 6 — 30
is
hátráltatva
van éghajlata által a bortermesztéskrba
került.
Felső-Itáliában,
hol
ugyan
nagyon
ostorozzák. A szépért lelkesülés és vidámság helyét itt, mely a görög lakomaknái a kedélyeket ölcsó ára volt a bornak, 34' 2 pint csak 13 kraj- ben. Daczára ennek felette szeretik a bort.
Az oroszok csak Krimiában, és a Don déli
felfokozta, — ocsmány beszédmódok, sületlen di- czárba került! (a mi pénzünk szerini). — Nem
csekvések, telhetetlenség az italban, a vendégsze- kevésbbé csudálatra méltó Polybius tudósitása, partjain termeszthetnek önállólag bort. Az itt terretet megszegése foglalja el. Ezen magukviselete mely szerint az ottani vendéglőkben a lakás és mesztett bor épen oly gyenge, mint kellemes zamatú.
annál nagyobb behatást tesz, miután a rómaiak, ellátás alig került három polturába naponkint!
Amerikában mai nap felette eok fajta bor terhatártalan finomságuk daczára is megtartottak
Lusitaniában (a mai Portugália) már régóta mesztetik, melynek eredete régibb, mint gyanivalamit őseik egyszerü szokásaiból. De mitsem
szólhatnak azon régi jó időkről, a midőn a mér- felette nagy szorgalom és gonddal űzik a szőlő- tanók. Már 500 évvel a K>lumbus által történt
felfedezés előtt normann tengerészek Grönland
tékt lőn borital, a részegség, a fényes lakomák a szetet.
De Spanyolországban is í letté régóta fog- partjain kiszállottak. Körülbelől a tizenegyedik
tiltott* tárgyak közé tartoztak. Ellenben a lakoma
felletti zene már igen réginek látszik, mert a szi- lalkozott a nép bortermesztéssel. Görög gyarma- században a normann származásu Leif, Veres
goru látó azt mondja : ,,A ki azelőtt a lakomákra tosok ugyanis a K. e. 6-ik században vitték oda Erik fia, a tu'ajdo&képi Amerikát, a mai Uj-York
mulattatás végett zenélgetiii járt, kóborlónak ne- azon bort, melynek hire még napjainkig is felma- és Boston városok közti partvidéke^, felfedezvén,
„Win"- vagv ,,Weinland"-n&k nevezte. Tysher
vezte ctt."
radt.
ugyanazon időben ott vadszőlőt talált, melyről a
A
mi
hazánkat
illeti,
a
régi
irók
ugy
tudósíK. sz. e. mintegy 200 évvel egy férfiut a szenátusból kizártak, mert ezüstnemüje tiz fontra tanak, togy Probus Aurelianius (276 — 282 K. u.) Farői-sziget lakosai is emlékeznek nemzeti dament. Száz évvel később Marcus Drusus néptri- római császár ültetett volna jeles fajta szőlőtöket laikban.
Mai nap Amerikában mind az északi, mind
bun tzüstnemüje a mi pénzünk szerint 280 ezer- Sirmiumban (mai nap Mitrowitz) az Alma hegytallér értés ü volf. Cicero egy Thya fából készült ségen. Az áll, hogy Probus Aurelianua korában a déli részekben termesztenek egy kérőbb felfeasztalt 50 ezer talléron vett meg. Crassus a bort Pannoniában már virágzott a borászat. Az ezen dezett szőlőfajt. Különösen hires a kaliforniai és
egy pár ezüst serlegből szokta inni, melyek a ki- tárgyra, valamint borászatunkra nézve is hazai az ugynevezett skhuppernong borfaj Georgiából
tünő aranymives, Mentor mühelyében készíttettek, nyelven megjelent munkákra utalok, hol arról a északi Karolinában, valamint a jeles Izvibellaszőlőfaj. A washingtoni képviseleti ház bizottmás 55 ezor tal'érba kerültek. Kérőbb az arany asz- szives olvasó bővebb tudomást nyerhet.
Németország vagy Gfci'inania régi borter- nyi tagjainak jelentése szerint, 1849. óta némely
tali teritékkel való fényüzés olyannyira lábrakapott, hogy Tiberius kénytelen volt ezen pazarlás- mesztéséről különféle nézetek uralkodnak. Néme- amerikai szőlőhegyen felette í-ok bor termett.
Chinában, különösen Tien-tsin város körnak szigoru törvényekkel elejét venni; végre még lyek Probus Aureliauus római császárt tartják a
serlegek é^ e.yéb edények is készitteítek drága germán.Noénak, mig mások, nevezetesen Hont- nyékén sok szőlő termesztetik. De a chinaiak
kövekből, különösön finoman kifaragott Anyxból. heim püspök az ottani borászatot a rómaiak előtti nem készitenek bort, hanem a szőlőt friss állapotNero egy ugynevezett ,,Vasa Murrhina" (indiai korszakba akarja helyezni. Ezen állítását ugyan ban fogyasztják el, és a Tien-tsin vidéki szőlőt n,
adalur-íatból) serlegért 300 < zer tallért adott. Tacitussal akarja igazolni, ki a g< rmánokról igy leggazdagabb Mandarinok asztalaira is felteszik.
Még nagyobb összegeket adtak a keverő edénye- ir : „Az alvás után azonnal fürdőikbe és onnan a Paiho folyama az éven át három hónapig be van
kért, melyek köröskörül diszes jegeczekből késtült lakomához mennek. Ennek végeztével dologhoz fagyva, és felette erős és tiszta jeget szolgáltat,
szőlőfürtükkel ^ol'ak <dy módon kirakva, hogy az fognak, gyakran azonban felfegyverkezve_az ivó- melyet körülbelül l'/ 2 láb átmérőjü darabokban
azokba benyomuló vörösbor oly tüneményt oko- asztalhoz. Senki sem szégyenei, egész éjjelek s kivágnak és azokat távollevő vidékekre eladják.
zott, mintha szőlőszemek lassankint érném kmeg, nappalokon át dŐzfölni. Ha ittasok, elkezdődik a Ezen jégdarabokból kis házikókat épitenek, moszíneiket változtatván.
verekedés és czivakodás
,,Azok, kik a (Rajna) lyek azonban még is oly magasak, hogy ember
Azon hallatlan pazarfényü lakomák, melye- partokhoz közel laknak, borkereskedést is üznek." bele mehet; hosszúságukra nézve felette különböket Lucullu* adott, átalánosan ismeretesek; de („Proximi ripae et vinum mercantur.") Ezen tu- zők. Ezekben tartják a szőlőfürtöket, és mintkevésbbé vagyonosoknál sem ritkán fordul elő, dósitás szerint teh:'t azt lehetne következtetni, hogy e házak a legmelegebb nyáron át is megmahogy száz tallért adtak egy üveg ajokért (sardella) hogy a germán borászat Tacitus korában (57. radnak, az azokban elhelyezett szőlő a legközelebbi szüretig oly fris állapotban áll el, hogy az
melyek a Fekete-tengerből hozattak, ét> bét ezer Kr. u.) már fenállott.
uj
terméstől alig lehet megkülönböztetni.
A
legnemesebb
borfajok
Németországban
a
tallért egy ügyes rabszolgáért, ki a szakácsságban
rajnamellékí, Mosel, Neckar-és Majnái. Az izBeUczay Ehk.
kitünt.
Egy lakoma sem múlhatott el finom zamatú letes zamatú rajnamelléki bort a hollandusok álgörög bor nélkül, 8 a görög bor innét csak drága tal a „Jóreménység fokára" is á ültették.
A franczia borászat sokkal régibb, mmt a
értékü serlegből volt iható. Ha valamely ritka
Kirándulás a Krivánra.
étel \agy bor hozatott asztalra, egy hirnek annak német, mert tudjuk, hogy a Phocaeiaiak, kik
Azon hegysorból, mely Liptómegye északi
árát fenszóval tudatta s rövid vázlatban előadta Marseille-t hat évszázaddal K. e. alapitották, a
annak történetit. A legerősebb fűszerek használ- szőlőtő ültetését megkísérelték. A bortermesztés határát képezi, büszke pompában emelkedik fel
tattak az ivás felingerlésére; ha pedig minden ott elannyira virágzásnak indult, hogy Domitian a Kriván. Mint királya a többi csúcsoknak, áll
evési és ivási kedv odavolt, nem átallották még császár a földmivelés erdekében (81 — 96. Kr. u.) ott komoly dicsőségében. A köznép nem akarva
meghagyta a liguriaiaknak, hogy szőlőkertjeik fe- is ebben leli fel a nagyság képét, az utazó báegyéb szerekhez sem nyulni.
Azonban a pazar fényüzés ellen hozott szigoru lét kiirtsák; Probus azonban e törvényeket meg- mulva közelit feléje; a természetbúvár magasabb
vágyat sejt keblében, melyet addig le nem győztörvények, intések, a stoikusoksatyricus ostoro- szűntei te.
het, mig csakugyan ura nem lett a tetőnek.
Burgundiában
a
bortermesztés
az
Antoninok
zásai, az Ős rómaiak példája, a jobbra hajlandó
moritana; de Madridban akadtak, kiknek még e
borzasztó látvány sem volt elég. A mint egy idegen sajnálatát fejezte ki az eset fölött, azt kapta
feleletül, hogy: „Még ez mind semmi. Nem rég
Pépe Selot egy bika össze-vissza döfte, s testét
pedig fölhasitotta szarvaival. Az volt ám a derék
egy állat! A megölt viador véres ruhái sokáig
közszemlére voltak téve, s csodálták a nagy lyukakat, melyeket rajtok a bika szarvaival ejtett. Oh,
Pépe Selo egészen más legény volt! Hanem ez a
mostani mulatság is csak megjárta, s ez a viador,
mai mutatványával megalapította szerencséjét
hosszu időre."

i "

Az idí derült vala. Liptó ege augusztusban
ily tisztán, ritkán mosolyog, mert ki ne tudná,
ho^y ott ez idő tájban a havasokon örök ködök
8 gyakran már hófelhők is jelentkeznek, malyek
a megye szelídebb egére is bscsapaak. Most felhőt látni sem lehetett, most a magyar Szibíria
Egyiptommal látszott kezet fogni.
Éjfél utáni két óra volt, Mély C3end uralkodott az éji homályban; az ég csillagai mintegy
büszkék arra, hogy kóválygó köd nem rabolja
szelid fenyőket, vidámon ragyogának le reánk.
Liptó havasai, melyek gyakran a vastag felhőkben elveszve, az eget látszanak a földhöz kapcsolni, most apró halmocskák valának azon véghetetlen láthatárban,melyet szemeinkkel mértünk.
— Mig azonban ily magas képzetekben merengtünk, majd pedig vig népdalainkkal élénkítettük
a csendes mxgáayt, im felbukkan előttünk egy
a Kriván lábára dűlő fenyves erdő, hol, mivel
alkalmasabb helyet a nap feljötte megnézéséhez nem könnyen találhattunk volna, megállapodtunk.
Az alatt; a Kriván keleti részén gyenge fehér
szin voiult az égboltozatra, msly mindig m»gasbra emelkedett, s az előtte ragyogó csillagokat elnyelni látszott; ezt veresss-sárga árnyékzat
követte, csakhamar kisérve egy nagy tűzkarikátoí, mely mintha a hegy gyomrából szállt volna
ki, magasztos alakot képezett, s minél magasbra
emelkedett, annál inkább vesztett nagyságából
éstűz-8zméből,migvégre;fehéres fényre derülvén,
rogyogni kezdett, sugarait hatalmasan lövelte a
lögüregbe, s a föidet jóltevő melegségével uj
életre yarázso'ta. A nap felkeltét élveztük. Janót
(ugy hivták vezetőnket), ezen fenséges tünemény
nem igézte meg, meri ő hátat fordítva annak,
lnkább a pálinkás korsót sanyargatta. Most már
J
deje volt tovább menni. Félóri mulva a Kriván
alá értünk, de mivel talpát sürü fenyőszálak fedik., nem láthattuk. Vezetőnk csakhamar rátalált
a
jó utra, s miután hagynék fel a tekervényea
uton fél óránál tovább haladtunk volna, kiértünk
az erdőből, s csak most tünt szemünkbe azon
iszonyu hegytest, melynek kopár hátán a csúcsra
juthatás végett megkettőztetett erővel gyalogoltunk. Janó most több jelét adá eszének, s az erdő
szélén egy hajdani aranybánya romjaira figyelmeztetett. — A bánya nyilását az idő viharai
annyira behorpasztották, hogy további vizsgálat
végett beleereszkedni lehetetlen volt.
Majd végig néztük az előttünk tekervényeen
felnyúló
utat, melynek fehérsége itt-ott anyB
nyival inkább kitünt, mivel a hegyhát többi részét sürübben fedő moh s apró henyefenyő, valamint a hanga, áfonya s kövi náspoly vegyülete
különféle zöld szint jitszott. Innen rövid idő
mulva felértünk az első nyeregre (Brjéhiba). Itt
borzadtunk vissza először azon hosszan eloyuló
mély völgytől, melynek csendét csak a Béla-patak
csergése zavarja, itt tünt szemünkbe azon északi
hegysor, mely részint Galicziába csap be, részint
a
Kr
pedig
ivántól Szepes-megye felé irányul.
Alig ballagunk j n n e n a j 0 u t o n kedves enyelgések
közt egy óráig, a gömbre (Kopa) értünk, mely a
Közértenger felett 5 3 1 6 , f e k g z i k N e M n y é v e l ő t t
még itt több kunyhó volt, de a pusztulás martaléka lett, egyet kivéve, mely csak azokért látszik
még most is épen állni, kiket vagy a villámok és
fi 0 T 1 ? 1 ? 1 V a Sy P e d i S a sötét éj lep meg itt.
Alattunk hosszan nyult el a vázteczi völgy, feletí.~ 1 xn 1 8 z i k l a o r o m , északra a Kriván csúcsa
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már végig láthatónk. A
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pihenés után uj e r ő t n y e r é n k a m e n é s r e s már a
második nyereg n e k tartottunk, midőn egy zergenyájt pillantánk meg. A félénk állatok bennünket sejtve nagy ugrásokban száguldottak a közel
mélységbe s a néma sziklák közt csak a nyom e g m o z d u l
Etsíott
t kövecskék pattogása hal-
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fiatal hévvé vált, B hosszabb pihenés után a második nyerget, mely a Középtenger felett 6O23'-ra
emelkedik, a z o n eltökéléssel leptük el, hogy onnét minden további késedelem nélkül a Kriváncsúcsra fogunk felmászni. De van-e sziv, melyet
a hegynyereg élénél borzasztón lenyúló völgy, az
ugy nevezett utálatot csatorna (Skaredy zsleb)
vissza ne tartóztatna, van-e érzés, mely meg ne
borzadna azon irtóztató kopár sziklák látására,
melyek a Krivánfok nyugati oldalát képezve majd
menetes, majd meredek kőfalként sok száz láb

nyira hosszan nyulnak le a völgy fenekére és az vészharang kondulására talpon van a lakos; vöalatiti zöld pázsitokat vagy gyenge fákat szünte- d Írrel, fejszével, vasvillával, siet a helyszinére,
1 ín lerohanással s örök sirral fenyegetik. Az utá- ott ügyesen müködik, mintha rendezett tüzoltó
lat >s cmtorna északi részét a már fslebb érintett társaság volna. A fejszések a tetőt bontják, a
hegysor határozza, de a mely itt már magasbb tor- vödrösök egy része a fecskendőket látja el vizzel,
nyosodásban mutatkozik. A mindenható természet más része a veMáiok által eltakarított üszköket
talán hizelkedni akarván a sziklavilágnak, ennek locsolja; az eszköznélküliek a vizipuskánál segitalját veres fenyőszálakkal ékesitetette fel, melye- nek és a szomszéd háztetőket lepik el. — Es az
ket mintha szántóföldek volnának, mintegy hold- itteni bátor tűzoltók közt leginkább kitünik hásamra darabok fel.
rom férfiu, kiknek neva : Villám, Suba, Bujdosó.
Ezen borzasztó szépségeken gyönyörködvén Ök a legveszélyesebb ponton segitnek; ott látjuk
gy ideig, jó utunkról, melyen eddig lovagolni is őket a lángok közt; ha az ajtón be nem juthatnak,
lehet, lemondtunk, s már mo3t egymásra halmo- rést vágnak az ablakon, a fal bármely védettebb
zott töretlen nagy gránitkövek állottak előttünk. részén, de benn szorult embertársukat megszabaFél óra alig mult s alig kezdtünk ujra izzadni, dítják. Midőn az izsáki megdöbbentő tűzesetnél
midőn kénytelenek valánk kézzel lábbal egyfor bennégettekről hallottak, könyekre fakadtak e
mán dolgozni, egy szikladarabról a másikra lépni vasemberek, hogy segé'yt nem nyujthattak. Legs szemmel előre kimérni, hogy melyik kőbs ka- közelebb a gőzmalom nagyszerü leégésénél jelenpaszkodhassunk meg, hova tehessük le lábainkat tékeny szolgálatot tettek.
legbiztosabban. Janó azonban mint vezér többször
Nagy hatással van a tűz meggátlására a vákivezet bennünket a hegyszélre, mert ugymond : ros éber intézkedése is. Tart ugyanis két torony,.itt uraim az ut, C3ak erre tessék jönni." Sarkunk őrt, kik éjjel nappal — 3 óránkint felváltva — a
alatt több száz lábnyi mélység tátogatta száját, városház torony kerületéa őrködnek; szolgálatucsupa szem-fül voltunk. Erős kézzel ragadtuk meg kat ellenőrzi a negyedórai sipoMs. Van 7 vizia pokolmélységre hajló sziklákat; markaink a pugka, ezek minden pillanatban használhatók.
megerőtetéstől sajogni kezdéneV, sőt az éles kövek Különösen szeles időben az udvaron sorba állítkarmolásai vért is eresztének rajtok. De a legve- tatnak, msgpróbáltatnak; a város 8 lova szerszámszélyesb hely most következett. Szintén a tágas ban áll; a hadnagyok utczáról utczára figyelmezüreg mellett egy hosszában elnyúló lapos kőre ja- j tetik a lakost, hogy edényekbe vizet méressenek.
tottunk, ismét sarkunk alatt balról a sötét A harangozok egyike készen áll a toronykulcsmélység, jobbról mintegy másfélölnyire magas csal. A kéményseprő figysl, mert kötelessége neki
szikladarabok, melyekbe kapaszkodánk, s előttünk is, a vész helyén szolgálatot tenni csáklyával.
egymásra halmozott nagy kövek, melyekre fel
Tűzesetben a toronyőr csendít, mire az öreg
kellett másznunk. Janó megragad egy követ, lábát harangok tolmácsolják a vészt; éjjel lámpával,
a szirtnek szögezi, s testét szerencsésen veti fel nappal lobogóval jelöltetik a tűz helyszíne a toa már bátorságos helyre, hasra fekszik, kezén ronyból. A vészhelyén megjelen a rendőrkapitány
fogja egyik társunkat s egy erős rántással felse- J a szolgai személyzettel rendfenntartás, egyéb
giti a kőhalomra, Igy szabadit meg bennünket intézkedés végett, s már a helyszinén megkezdi a
egyenkint azon rettenetes Inlytől, melyre hideg tűzeseti vizsgálatot — folytatva jelentést tesz a
borzadás nélkül visszaemlékezni sem lehet. Ja- hatóságnak a tapasztaltakról. Kijelöli a vizfecsnónknak most erősen meghagytuk, hogy többé [ kendövel először megérkezett kocsist, kinek
életünket ne koczkáztassa; ő csak mosolygott, s mindannyiszor 2 frt. ösztöndij adatik; — megismét csak azt mondá : ,,ne féljenek!" Végre sok nevezi a kitünő egyéneket, — és ez itt rendesen
viszály s szakadatlan verejtékzé f után csakugyan az emlitett három férfiu. Ezek is kapnak pénzt,
felértünk a Kriváncsucsra.
hatósági elismervényt jutalmul, megsérült ruháHa az embert egyszerre két egyforma szük- juk i<s megtéríttetik.
ség vagy vágy rohanja meg, rendszerint nehezen
Hozzájárul még a tűzesetek gátlásához az is:
határozza el magát, melyiknek tegyen elöször hogy takarmányt udvarokra, házi kertekbe rakni
eleget. Mi is alig tudtuk, vajjon fáradságunkat meg nem engedtetik; — takarmány helyül 8. ugy
heverjük-e ki elöbb, vagy azonnal a vidék bámu- nevezett „muszájj" kert van a város környékén,
lásába bocsátkozzunk. Mindenfelől érdekes tár- — honnét kisebb mennyiségben láthatja el a lagyak néztek reánk, s egyszerre varázserőval kö- kos benn telelő jószágát.
ték le figyelmünket. Állásunk most 7913' volt
A kéményeket rendesen kotorják s ha a kéa tenger felett; előttünk mintegy 30 ölnyi hosszu ményseprő hibás kéményt fedez fel, azt vagy ki
s r.ého1. 2 ölnyi széles tér nyulik el. Liptó-, Szepes- kell azonnal javitani, — vagy a rendőrség megmegye s Galiczia némely városa tornyai fehérlének semmiditi.
a távolban, északra a magas Tátra kopár sziklaíly intézkedés, a lakosság ébersége, 8 bátor
sora áll előttünk, melyet a Krivántól irtóztató tevékenysége mennyi be nem látható szerencsétmélység különöz el, délkeleten fekszik egy mély lenséget, s kárt eltávolít! — Valóban követésre
völgybsn a zöld tó, melybSl a fehér Vág fakad, s méltó intézkedések!
N. J.
északra a koprovai völgyben a két terianszkoi tó.
Az elsőben s a délkeletre ettől fekvő csorbai tóban gyönyörüen tükrözi magát a nap. Ha a csúcs
Egyveleg.
észaH vagy nyugati szélére lépek, lehetetlen
vissza uem borzadnom a sötétképü mélységtől,
"* (Kinek a méhe rajzott, s kit illet a raj?)
le kell tehát feküdnöm, s igy bátran nézek le a Az egymás szomszédságában lasó méhesgazdák
meredt sziklafalon; üregeket, hegynyilásokat lá- közt gyakran támad versengés a felett, kinek a
tok ; ezekben örökös hó fekszik. A holtak országa méhe rajzott, s kit illet a raj ? A szakértetlenség,
némább nem lehet, mint most a Krivántető; a sok versengésre adott már okot, pedig a méhek
mélység csendét is csak a Béla patak csergeté s a maguk is eldöntik a pört, sokkal hamarább, mint
zergék füttyei zavarják. A növényországnak itt sok szakértetlen biró. Mikor t. i. a méhraj be van
még hét képviselője van, u. m. a havasi aranyvi- fogva, még azon nao, vagy legfölebb másnap regrág, bérezi csengetyüke, havasi kappanos apró gel, nap fölkelte előtt, a ké kedő, vagy pörös gazkankalin szörlevelü üszögös, hüvelyes álszirom, s dák jelenlétében — egy kés-pengéjü forgács,
*a hegyi cziklász, melyek azonban csupán a nedves vagy tollszál segitségével — a rajból egy alma,
légből nyerik szükséges táplálékukat, miután vagy dió nagyságu csomó mehet ki kell venni,
gyökereik egy része csupisz, s csak félig van kő- egy kis fa-, vagy bádog szelenczéba zárni. Ez
darabokkal fedve. Még egy pillantást tettem a benn tartandó a?on nap estig, melyen a méhek
körvidékre s aztán bucsut vettem a tetőtől. Sok rajzottak; s midőn a munkára járt méhek mind
baj után bágyadtan érkeztünk vissza késő este a hazatakarodnak, és igy nap szállta után, vagy
bslanszkói pusztába.
Szontágh Miklós.
másnap korán, napkelte előtt, egy csipetnyi
montliszttel vagy krétaporral meg kell hinteni a
bezárt méh°,ket, s ekkor a méhkert közepén szabad szárnyokra bocsátva, mind azon anyakasra
A tűzoltás Nagy-Kőrösön.
: fognak szállani, a mely őket eresztette, s igy viNagy-Kőrös városban 3225 ház van; gazd - I lágosan tanuskodnak a méhek arról : kinek a
dasági épület még több, mintegy Va rés?e nád- ! méhe rajzott, s kit illet a raj ? _ Ezt mint ereés zsup-tetőre. A várost 1826 ban nagy tüzvész i felfedezést közli : Szikszay Jozsef, domahidai
érte: ez idí óta folyvást rendezik, dí csak alkal- | deti lelkész.
milag, és ezért vannak még zugok, kis udvarok, •
** (Oroszlánbörbe öltözött kutya.) Bács körmind annyi tűzfészkek. Történik is e nagy város- | nyákén egy faluban több vadállatot mutogattak,
ban (m ilynek területe, 1600 D ölével, 846 hold ; melyek nisgszeliditését a nép nagyon bámulta.
406 D öl) több tüze-et, de emberélet, jelentéke- Egyszerre az oroszlán csak elkezd ugatni, s kinyebb házi ingóság,a mondott hosszu idő óta sem • süít, hogy az oroszlán nem egyéb, mint oroszlánesett áldozatul. Legtöbbször a kigyuladt épület- \ bőrbe varr: nagy szelindek.
tető elhamvadásával vége a veszélynek. Igen! a
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fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságok

1864. oktober—deczemberi folyamára.
Elöfizetési föltételek:

Postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre : Mind a két lapra
2 ft. 50 kr.
„
Csupán a Vasárnapi Újságra 1 „ 50 ,,
„
„
a Pol. Újdonságokra 1 „ 5 0 „
Félévre, azaz oktober— márcziusra 1864 — 65
mind a két lapra
5 „ — „
Félévre : Csupán a Vasárnapi Újságra szintén ugyanazon időre
3 „ — „
Félévre : Csupán a Politikai Újdonságokra
oktober—márcziusra
3 „ — „
IKT" G y ű j t ő i n k n e k tiz elöfizetett példányra egy
tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
S ^ * A h i r d e t é s e k d i j a i a legolcsóbban számittatnak.

AVasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Irodalom és művészet.
•* (Uj regények.) A mulatságos olvasmányokat kedvelő közönség bizonyosan örömmel veszi
a hirt, hogy P.-Szathmáry Károly ismert szép
tollú regényírónktól egy uj két kötetes történeti
regény jelent meg: „A kosztolányi hölgyek" czim
alatt. Kiadója Stein János, Kolozsvártt; ára 2 ft.
— Abonyi Lajosnak a Kisfaludy-társaság által
kiadásra elfogadott regénye : „A mi nótáink," a
napokban szirtén kikerül sajtó alól. Abonyi regénye a franczia háboru után következett korban,
tehát 1820 körül játszik, s a költött személyek
közt nehány ismeretes népszerü akkori egyéniséget is rajzol, s átalában a vidéki magyar életnek
kellemes ábrázolatait nyujtja.
** (Ujférfinégyes.) Wusching Konrád „Egyveleg" (Quodlibet) czimü uj férfinégyesre nyit
előfizetést, melynek árát, partitura s a négy egyes
hangért, 1 uj frtban, és azon fölül minden egyes
hangét 10 krban állapitja meg. A bolti ár 1 frt.
50 kr. leend. Midőn a magyar zeneirodalomban
ezen első ilynemü férfinégyesét a tanodaelőljárók,
zenekedvelők, és különösen a hazai dalkörök s
egyletek pártfogásába ajánlja, az előfizetéseket
november 15-ig, hozzá, Lúgosra (Krassó-m.) kéri
küldetni.
— (Nyitányok gyüjteménye.) Rózsavölgyi és
Társánál megjelenik egy, 50 legkedveltebb nyitányt (Ouvertura) tartalmazó, válogatott gyüjtemény zongorára, diszes kiadás — és tiszta czimmetszetben, melynek előfizetési ára 6 forint;
tehát egy nyitányra nem esik több — 12 krajczárnál. A előfizetőknek előre 3 forintot kell beküldeni, a többi a folytatás végefelé utánvéttel
fog eszközöltetni. E nagybecsü, és olcsó gyüjtemény ből az első nyitány, a „Portici némáé," már
meg is jelent.
** (Uj naptárak.) Trattner és Károlyi kiadásában két, a jövő évre szóló naptár jelent meg.
Egyik a legrégibb magyar kalendárium „Trattner
és Károlyi nemzeti kalendáriuma," mely már
51-ik évfolyamát éri. Másik : „A vén harangozó
naptára." Szerkeszté Vas Gereben.
** (Lapczim-változtatás.) A Rózsaági Antal
által szerkesztett „Biztositási Közlöny," ezután
„Magyar Közgazda" czim alatt fog megjelenri.

Egyház és iskola.
* (Tanárok beigtatása.) Az eperjesi ev. kollégiumban a jogok és törvények tanítására két
rendes uj tanárnak Schulek Gusztáv és dr. Vécsey
Tamás levén még júl. 16-án megválasztva, miután
a meghivást elfogadták, szept. 8-án szép számmal
egybegyült kollegiumi pártfogók, tiszttársak s
tanuló ifjuság jelenlétében, Bánó József egyházkerületi felügyelő és Vandrák András igazgató
által ünnepélyesen bevezettettek, s a tanári esküt
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is letették. A jogi tudományok tanitását összesen
öt tanár közreműködése mellett már is megkezdték.
** (A pesti ref. nagy-gymnáziumban) a beírások f. évi oktober I-ső napján, a nyilvános
előadások pedig ugyanazon hó 6-ián kezdődnek
*** (A szegedi főgymnáziumi) an) a jövő iskola
évre a beiratások szept. 28. 29. 30-ik napjain történnek. A rendes előadások okt. 5-ikén kezdődnek meg.
** (Gazdasági iskola.) Torontálban, N.- Sz.Miklóson, az évekkel ezelőtt megszüntetett gazdasági iskola a jövő nov. l-jén ujra megnyilik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
„* (Gazdasági kiállitás Iglón.) A szepesmegyei gazdasági egyesület e hó 28-ikán Iglón versenyekké, egybekötött gazdasági kiállitást rendez,
mely alkalommal, a „Sz. É." szerint, nagy lakomára s egyéb mulatságokra is történnek előkészületek.
x* (Az anyátlan méhek meganyásitása.)
Hogy valamely méhkas anyátlan-e, azt a következő jelekből lehet legbizonyosabban megtudni:
az anyátlan méh nem villámgyorsan, hanem csak
immel-ámmal indul a dologra; nehány lépésnyi
távolságra kirepül, s a kasba ismét visszaszáll.
Továbbá befiasitott dolgozó méhei nincsenek,
és az anyaházat — noha népetlen, mégis mindennap csinálja; de ritkán a lép élire, hanem többnyire az oldalára. Ha ezen felismertető jelek
mutatkoznak, a megannyásitásról ugy szükség
intézkedni, hogy miután valamely méhkas másod
rajt bocsátott, ezen kasból másnap reggel egy
olyan becsinált anyaház vágassék le, mely piros
kenyér-héjhoz hasonló felszínével azt mutatja,
hogy az anya már rágni kezdi magát a lépből, a
fülhöz tartva pedig, benne porezogtatás hallható.
Ekkor az anyátlan méhre egy két pipa-szippantásnyi füstöt bocsátunk; a már kibúvni készülő
anyaházát tollkéesel felfejtjük, s az uj anyával a
búsongó méheket megörvendeztetjük. Ha elfogadható, és minden hiba nélküli az adott anya :
szárny-rezgésükkel üdvözlik s jelentik örömüket
a méhek; ha ellenben el nem fogadható: csak hamar leölik, vagy magától is elvész; s igy ismét
más anyaházat szükség levágni, — még pedig
olyat, mely külső állását tekintve legnagyobb, és
leghosszabb. Ezt ügyesen az anjásítandó kaslépe
szélére tövissel is fel Lehet szurni — figyelmezve
azon helyzetre, melyben azeíőtt a kasban állott.
•/ (Az idei termés Máramarosban.) A mint
bennünket Máramaros-Alvidékről tudósítanak,
ott az időjárás az egész nyáron, mondhatni,
folytonosan esős, volt, miért is csak nagy ügygyei bajjal lehetett a bőséggel megtermett fűvet kiszárítani. — Széna termett e!ég, de kevés,
mely esőt ne kapott volna. A őszi termények
a várakozásnak eléggé megfeleltek. A tengeri eddigelé szép, csak ezután meleg őszi napok
járnának beérésökre. Szilva és alma igen sok
van. Egy szegedi gyümölcs-kereskedő a szép téli
almát 2 uj forintjával veszi köblönkint. A szilva,
melynek nem igen akad vevője, 20 krval kel vékánkint. — Mogyoró és tölgy-makk minél kevesebb, — bükk-makk azonban inkább mutatkozik.
Kolompér szintén kevés leend, mert egyre vesz
a sok esőzés miatt.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A feloszlott „Magyar kereskedelmi társaság") részvényeseit, a kik részvényeik után járó
illetékeiket még ki nem vették, érteati az illető
bizottmány, hogy a 8656 ft. 31 % krt képviselő
225 pesti takarékpérztári könyvecskét a Pfst városi tanácshoz letette, s a törvényszabta 32 év leletelte után, 1896-ban, a még ki nem vett összeg
a pesti szegény gyermekkórháznak, vagy ha ez
nem fog már fennállni, a pesti vakok intézetének
lesz átadandó. Az emlitett összeg, 32 év után, a
kamatok kamataival együtt mintegy 30,000 ftot
fogna tenni.
** (A pestbudai zenede) növendékeinek beiratása az 1864/5-ki uj tanévre september 26-tól
kezdve október l-ig történik, az intézetben, mindenkor délután 3 - 5 óra között. — A beiratás
alkalmával minden növendék 2 forintból álló beiratási dijt fizet. Azon részvényes szülők, kik
gyermekeiket a zenedébe járatják, az 1864- és
1865-re járó részvénydijt, — a tandíjas növendékek pedig az egész tanévre járó tandijt ugyan-

Melléklet a Vasárnapi Ujság 39-ik számához 1864.
akkor egyszerre fizetik be. — Az előadások okt.
5-én kezdődnek. A tanszakok : zeneszerzés és
generalbassus, zongora (csupán ifjak számára,
és csak a felső kiművelésre) — hegedü, gordon,
gordonka, fuvola, klarinét, ének, szavalat.
** (Uj lövész-egylet.) Munkácson lövészegylet alakult.
** (A budapesti önkéntes tűzoltó egylet) a m.
k. helytartótanács által nem engedélyeztetvén,
gr. Széchenyi Ödön az alapitókkal tudatja, hogy
az ügy e t az udv. kanczelláriához fölebbezi, sőt
szükség esetén legmagasb helyen is fogja szorgalmazni. Addig az egylet fölszerelésére előlegesen
befizetett összegek kamatozni fognak, s a végleges megtagadás esetében pénzét a kamatokkal
együtt kiki visszakapja.

Közlekedés.
x* (A kassá- oderbergi vasut) ügyében kiküldött bizottság működését befejezvén, ugy találta,
hogy a vonalnak Eperjes felé vezetése rendkivüli
akadályokba ütközik, azért a hernádvölgyi, bár
szintén igen nehéz vonal mellett nyilatkozott.
Eperjes azonban Abostól egy szárnyvonal által
lesz összekötve. A vonalon Abosnál a Hernádvölgyéből a Tarcza-völgyébe alagut lesz szük„ (Erdély-bukovinai vasut.) Manz Antal
földbirtokos, a kereskedelmi minisztériumhoz oly
vasut előmunkálatai engedélyezéseért folyamodott, mely Gyulafehérvárról, az erdélyi vasúthoz
csatlakozva, kiindulván, Maros-Vásárhely, SzászKégen, Besztercze erdélyi városokat, több kisebb
erdélyi mezővárost s Illeschestie-t és Suczavát
érintné Bukovinában, továbbá Itzkany-iál csatlakoznék a czernovitzi vasútvonalhoz. Szárnyvonalai Beszterczéről Déésre, Sz.-Ujvárról Kolozsvárra, továbbá Déésről Nagy-Bányán, Szatmáron
és Nyíregyházán át a tiszai vasutig terjednének.

Balesetek, elemi csapások.
* (A Dráva áradása.) A Dráva annyira
megáradt, hogy e hó 15-ikén Varasdnál a közellévő földeket és kerteket egészen elborította, s a
külvárosokat is fenyegette, ha árjának a nagy töltés gátot nem vetett volna.
** (Tetemes tűzkárokról) értesültünk, melyek
september l-töl 15-éig hazánkban előfordultak.
Ugyanis : Kapcsán (Nyitramegye) 40, Csáporon
(Nyitram.) 50, Krakován (Nyitram) 6, Madunitzon
(Nyitram.) 8, Stomfán (Pozsony.) 10, Nádszeghen
(Pozsonym.) 8, Tót-Gurában (Pozsonym.) 15,
Ungváron (Ungm.) 8, Uj-Barson (Barsm.) 15,
Beléden(Sopronym.) 10,Tapolcafőn (Veszprémin.)
40 ház égett le. A magyar biztositó-társaság
mindezen károknál érdekelve van, és azonnal intézkedett azok felvétele, illetőleg kifizetése végett

Mi ujság?
** (A lefolyt hét legnagyobb nevezetessége)
azon utazás volt, melyet ő cs. k. Apostoli Felsége tett hazánkban. E hó 19-ikén reggel a Gellért ormáról 33 ágyudörgés jelentette, hogy Ő
Felsége az ország határába érkezett. E legfelsőbb
utazás azonban csak katonai czélokból történt
minden ünnepélyesség mellőzésével. Először is a
kis-béri és bábolnai méneseket szemlélte meg,
honnan 20-ikán Komáromba utazott az ujonan
készült erősítéseket megtekintendő. Reggel 10
és fél órakor oda érkezvén, a várparancsnoki termekben, a kir. helytartó ő excja jelenlétében, először a bibornok primás ő emintiája által vezérelt
egyházi rend, azután az oda gyült fórendüek,
a katonai méltóságok hódolatának bemutatását
fogadta. A 12 és félórakor következettf udvari
ebéd után a hidászok hidat vertek a Dunán,
mely munkálatokat 0 Felsége mind végig szemlélni méltóztatott; mig délután 4 óra 15 perczkor,
a pályaudvarba tódult nagy néptönrg örömüdvözlései közt, birodalmi fővárosába, Bécsbe viszszaindult.
** (A Petőfi Sándornak állítandó emlékszobor) költségeire begyült pénzek, mint olvasóink
tudják, a pesti takarékpénztárban vannak elhelyezve. A szoborbizottság több komoly kisérlet
után mind ez ideig meg nem alakulhatván, a begyült pénzre néjve a pesti takarékpénztár, e hó20-ikán tartott ülésében azt határozta, hogy a
beadott tőkék és kamataik, egy törvényes uton
kieszközlendő szoborügyi társulat megalakulásáig,

a pesti takarékpénztár külön utasitása nélkül nagy ládát ásott ki, melyben mintegy hét mázsa
senkinek ki nem adandók. E határozat annál mél- különféle aranypénzt és ékszernemüt találtak. A
tánylandóbb, s annál megnyugtatóbb a közön- megye részéről azonnal bizottmány ment ki az
ségre nézve, mert ez által a most uratlan összeg illető helyre, melyet a bérkocsi tulajdonosa szeminden eshetőség ellen biztositva van. A Petőfi- mélyesen szállitott a helyszinére. Szóval, a kivánemlékre a Reményi buzgó gyűjtése, továbbá a csiság nagy volt, de a helyszinén, csakhamar kiMagyar Sajtó és lapunk utján befolyt összegek, tünt, hogy az egész dolog csupán a feljelentő jó
kamataikkal, ez év végén már meghaladlak a öregnek rögeszméje, myJyet idönkint fel szokott
J
10,000 forintot.
"
melegíteni, hogy végkép el ne felejtse.
** (A Kölcsey-szobor leleplezése) Szatmáron
** (A hideg viz mint sikeres gyógyszer.)
ma fog végbemenni. Az ünnepélyen a m. tud. Egyik éjjel egy kedvesére féltékeny férfi, — mint
akadémiát Greguss Ágost rendes tag képviseli, a ,,Győri K." irja, — a Rába hidjáról öngyilkoski emlékbeszédet is tart ez alkalommal. A szobor sági szándékkal a vizbe ugrott, azonban a hideg
képét s az ünnepély leirását jövő számunkban elem forró indulatját csakhamar lehüté, mert az
nyújtjuk olvasóinknak.
egyik hidoszlopba kapaszkodott s segélyért kiáltva
**(A redout-éjoület falfestményei) ügyében egy gőzhajó társulati matróz, s az épen arra czir-Bahi bécsi tanár és kitünő történelmi műveiről is- káló rendőrök, kimentették. — Egy pajkos fiut
mert jeles müvész, levelet intézett a redout-épület pedig nem rég a Rápcza ragadt el, de egy bátor
építőmesteréhez, Feszi építészhez. E levélben föl- ember utána ugrott s kiszabaditá. A derék élethozza azon átalánosan elismert állítást, hogy nyil- mentő neve : Raffinger Sándor.
vános művek a népek műveltségének fokmérői s a
müvészet elősegitoi; örömmel látja, hogy a maNemzeti szinház.
gyar müvészet lendületét joggal várhatjuk. Kimondja, hogy a tervezett falfestmények árát a
Péntek, szept. 16. Előszőr „A csapodár."
müvészek olcsóra szabták, s egyszersmind a mü- Vigj. 3 felv. Irfa Sardou Viktor, fordították Bervészeket, Than Mórt és Locz Károlyt s műveiket czik Árpád és Fésüs György. A darabot az itédicsérőleg kiemeli. íly tekintély szava kétségkivül szet kevésbbé méltánylólag, de a közönség tetdöntő lesz, s a szép tervezetek valósításához nem- széssel fogadta.
sokára hozzáfognak.
Szombat, szept. 17. „Faust." Opera 5 felv.
** (Hármas szülöttek.) Domahidáról irják ne- Zenéjét szerzette Gounod.
künk, hogy a szomszéd Papos helységében, SzatVasárnap, szept. 18. „A király házasodik."
marmegyében, három éves házas s ottani kis föld- Eredeti vigj. 3 felvonásban Tóth Kálmántól. Ez
birtokos Szombathy Imre nejének, Kegyes Teré- estén egy előkt lő külföldi vendég — a porosz követ
ziának, augusztus 22-ikén, 3 óra alaít, három nejének kedvéért, ki igen szeretelt volna magyar
gyönyörü, nagy, s minden tesintetben ép gyer- zenét hallani s magyar tánczot látni, a „Hunyadimeke született, kik a szent keresztség alkalmával nyitányt" és „Sarolta" operából a magyar tánczot
Sándor, Katalin, és Dániel nevet nyertek. A első- is előadták. Ritka kivétel.
nek keresztatyja : Suba Mihály, keresztanyja
Hétfő, szept. 19. „A csapodár." Vigj. 3 felv.
Huri Juliánná asszony; a másodiknak : Földváry Sardoutól
Sándor végzett jogász és Földváry Ilonka úrKedd, szept. 20. „Macbeth." Opera 4 felv.
hölgy; a harmadiknak : Kovács Lajos, ea Mezősy Zenéje Verditől.
Eszter, kik vetélkedve mindent elkövetnek a
Szerda, szept. 21. „Paul Jones, a kalóz."
már-már szépen üdülő anya, és a hármas szülötDráma 5 felv. Dumastól. A czimszerepben Molnár
tek jólléteért. A kenyérkerető apa pedig azt
György, a népszinház volt igazgatója lépett föl
óhajtja „bárcsak egy évig az őt nyomó nagy adó
rendkivüli tetszés mellett. Benne a nagy számmal
vétetnék le vállairól, hogy a nélkülözhetlen dajösszegyűlt közönség „a népszinház alapitóját"
kákat, legalább belőle fizethetné." Az apa,családja
és a jó szinészt együtt üdvözölte s koszorukkal
rendkivüli szaporodását egyik rokonának hirül
tisztelte meg.
vivén, sz mintegy példálózásból, hogy már ezután
Csütörtök, szept. 22. „A fehér nő." Opera 3
méhszorgalomtnal kell majd dolgozni, az idén
felv.
Zenéjét szerzette Boieldieu Adorján.
szintén ritka szaporodásu méheséből egy szép j
rajjal ajándékozta meg a kis polgárokat; mire az
apa vigasztalódva tért vissza, — mint maga mondá,
Budai népszinház
— sáska éhségöket hármóniás sírással hangosan
Szept. 16. „A fecsegÖkfl operette 2 felv. Ezt
jelentő kis családja körébe.
(A székesfehérvári ásatások,) nemcsak m egelőzte „Egy szoba két ágygyal" vigj. 1 felv.
Szept. 17. „Brididi öreg kora." Vigjáték 1
félbeszakadtak a részvétlenség miatt, hanem,
mint * »b—ny« értesül, a már kiásott romrészek felv. és:„Tiz leány és egy férj sem." Vig operette
sem találkoznak azon kímélettel, mely ily fontos 1 felvonásban.
műemléket megilletne. Igy az eddigi eredmény
Szept. 18. „Choufflturi ur otthon lesz" opeis koczkáztatva van.
rette 1 felv. zenéje Offenbachtól. Ezt megelőzte
1
* ( 9y H& éves agg síremléke.) A mult év- „Fips a hires nőszabó.' Vigj. 1 felv. Az operetben elhunyt 118 éves agg Farkas László sírja teben Rudass Józsa k. a. mint vendég lépett föl.
Szept. 19. „Tiz leány és egy férj sem." Opefölé emlékkövet emeltek. Az emléket, közadakorette 1 felv. Ezt megelőzte „Brididi öreg kora."
zás utján, Nadányi Albertné emeltette.
(Nevnagyaritás.)
Felsőbb engedély mel- Vigj. 1 felv. Egyszersmind egy hat éves fiu, Hiray
lett, özvegy Vuruoapek Jánosné és gyermekei, József adott zongora-hangversenyt s mutatott
Amanda és Dezsö, egri lakosok „Csákberki"-ve, annyit, a mennyit ily gyermekmü vész tol várni
— liumpertus Z9Íg m o n ( j m e gyei irnok s Rumper- lehet.
Szept. 20. „Tiz leány és egy férj sem." Vig
tus János czipész, szatmári lakosok, „Zombori"-™, i
— Schandel D erencz és Nándor testvérek, „Sán- operette 1 felv. Ezt megelőzte : „Fecsegök" Vig
operette 2 felvonásban.
dori"-ra változtatták vezetékneveiket.
Szept. 21. „Lüiomfi" Énekes vigj- 3 felv.
** íA«j»etó kincsek.) Alig pár nappal ezelőtt
egy nagy-kovesdi lakos azon jelentést tette a Szigligetitől.
Szept. 22. „Bánya^ém." Néprege dalokkal.
zempléni megyehatóságnál, hogy ő egyik jó barátjával a szerdahelyi bttárban levö szőlőjében egy Irta Vahot Imre.
——mi

Szeptember

Izraeliták
Görög-orosz
naptár.
j naptára.

Vasár. B 19 Kleofás

Szept. (ó). Elul. Ros.

ll 18 Farkas 13 D 14 Kornél 24 Zsuzsa
Czipnán, J u s t . Nilus
14 Ker. felem. 25

4 H

<i> N a j

hossza kél nyüg hossza
fok
182
183
184
185

V. 6.
P- ó
37 5 51 5
Hétfő
36 5 52 5
35 5 53 5
Kedd Kozma Demjén Kozma Dem. 15 Nicetás
26
Szerda Venczel vért.
34 5 55 5
27
16 Euphemia
Venczel
186 33 5 57 5
Csőt. Mihály föangyal Mihály
28
17 Zsófia
30 Péntek Ilieronimus
29 Böjt év v. 187 32 5 58 5
18 Eumenius
Jeromos
31 Szomb. Remig püspök Aladár
19 Trophimus
!Tisri5625 18 41 5 59 5
Hold változásai. Q Ujhold oktober l-jén virradóra épen éjfélkor

35
26
27
28
29

7334. Szatmár. Gy. K. A csinosan rajzolt képért,
! mely épen még alkalmas időben érkezett, fogadja ön szives köszönetünket.
7335. Páris. N. L. A párisi magyar-egylet ismerteté! sét jövő számban. A két lapra az elöfizetést megrendeltük.
| A „M. S." innen mindig rendesen küldetik; nem tudjuk,
hol akadhat meg.
7336. T.-Füred. S. F. A mint azóta láthatta ön, a
hirdetés nem maradt el, hanem egy kis szándékos szünet
után ujra folyik. Majd a számlát is el fogják küldeni.
7337' M.-Pályi. P. G. A posta-igazitás el van intézve. A süveg még birtokunkban van s hiteles vagy
valószinü magyarázattal még mindig nem szolgálhatunk,
bár egy pár szakemberrel közöltük. A kutatás foly s az
eredményt váruik.
7338. Buda. S. K. Kivánatát, ha csak lehet, teljesiteni
fogjuk.
8339. Iványi. K. L. A kérdezett augusztusi levélről
nincs tudomásunk; kérjük azt ujra beküldetni Egyuttal
tudósítjuk önt, hogy kiadóhivatalunk nem irott, hanem
nyomtatott czimszilagok alatt küldi lapjainkat.
7340. Medve Imre úr kivánságára kijelentjük, hogy
a
„Magyar gazdasszonyok 1865-ik évi naptárát" ő szerkesztette.
7341. Bonyhád. Sz. 1. A régi kard fényképét köszönettel vettük.
7342. N.-Körös. N. J. Remélhető, hogy a pesti állatkert ügye maholnap a megalakulás stádiumába lép, s
akkor meg is fogjuk nevezhetni azon helyet, a hova az
önéhez hasonló szives ajánlatok czimezendők. Nem kételkedünk, hogy a küldeni szándékolt örvös vadgalamb is
elfogadtatik. Azonban egyelőre még jobb helyen van az
otthon.

SAKKÜÁTÉK.
248. sz. feladvány. — Zagyva Imrétől
(Debreczenben).
Sötét.

a

b

c

d
e
Világos.

t

g

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 243-dik számu feladvány megfejtése.
(Meyer Henriktől, (Hannoverben.)

Világos.
Sötét.
1. Fb2-h8
Kb7-a7Á)
2. V d l - a l
Ka7-b7
3. Val — g7fmat.

Világos.
Sötét.
1
Kb7—c7
2. Vdl—c2f tetsz. szer.
3. Vc2—fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Józief.
Pesten : Farkas Ferencz. — Cselkd György. — Debreczenben : Zagyva Imre._— Sz. -Kir.- Szabadján: Fürst Sándor.—
Nyéken : Bizony Ákos. — Polgáron : Liszauer József. —
Magyar-Csékén : N. N. (A Vezérrel s gyaloggal többek
által próbált első lépések nem vezetnek czélhoz; valamint
F— eö első lépés is sikertelen.)

g,^ Melléklet: Elöfizetési fölhívás a „Magyar
Sajtó" politikai napilap 1864. oktober—deczemberi
folyamára, (azok számára, kik csupán a Vasárnapi
Újságra vannak előfizetve).

TARTALOM.

H ETI-NAPTA R,

Hónapi- és Katholikus ős Protestáns
naptár.
hetinap.

Szerkesztői mondanivaló.

P- fok

kél | nyüg.

ó.
0
1
47 146 24 2
45 158 14 3
43 170 6 4
41 182 1 5
39 194 1 6
V.

51 122 35
49 134 32

ol d

P- ó. P3 6
25 8 84
26 4 0
26 4 24
27 4 48
29 5 10
31 5 37
25

Fábián Gábor (arczkép). — Szép Szombatine'. — A
vakmerő (folytatás). —A gyümölcs eltartása (folytatás).—
A kecskeméti ev. elemi iskola (képpel). — A szölős-ardói
templom (képpel). — Bikaviadal Madridban (képpel). —
A szőlőtőke és a bor, mint ital a különféle nemzeteknél
(vége). — Kirándulás a Krivánra. — A tűzoltás NagyKőrösön. — Egyveleg.— Tárház : Irodalom és müvészet.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.
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HIRDETÉSEK.
Dr. Kiesow J. U.

valódi életessentiája

MOLL A.
védjegye

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

Figyelmeztetés. Tapasztalván, hogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enye'im után nyomtatott, söt a közönség ámitása
végett hamisitott névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, s e végett a külsö alak hasonlatosságánál fogva
saját gyártmányommal könnyen feleser^ltethetnjk; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint
. ar általam készitett Seidlitz-por minden katalyája megkfilonb&ztetésfll hasonló készítményektől saját Iparjegyem rs
aláírásommal van ellátva, ea minden ettyen adaic fehér paplr-barkolatán itiinerjelfll viznyomásban ,,MoU'» Seidlitzlátható."

Ára egy bepecsételt eredeti katuiyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

•;

i

E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekbea bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
t ig.dhatatlajiul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
.levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzdtt szorulásoknál, emeszthetetlenaégnél és gyomorhévnéí;
,ovábbá görcsök, Téte- és ideges bajokban, fezivdobogásnál. Idegesség okozta főfájásnál, vér-tódulásnál, csúzos fogfájdaonianl. végal hyatftrtara, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyha ást eredményezték.
A* ez értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmai oly betegek résréről.
tik, miután nálok minden, gyakran al opathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háti szerhez
'olyamodtak, és ebben rongált egészségeknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u m munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitzporoknak rendes has nálata által állíttatott, helyre.

PESTEN j

A főraktár létezik : ~ W
T Ö R Ö K J Ó 1 S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEiI¥BACH J O Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorscli-inájhalzsirolaj is.

Augsburgban.
Ezen essentia az ugynevezett házi-szerek
közt tagadhatlanul az első osztályba sorozható, s mely sikerdús hathatósága, valamint
annak feddhetlen készitésmódja által máris
világhírűvé vált, miként számtalan háztartásnál s különösen faluhelyeken, hol az
orvos nincs mindig kéznél, mint tulbecsült
s leghathatósb házi-szer méltán ajánlható.
Az életessentiának eljárási módja, a használati utasításból, mely mindenkinek ingyért szolgáltatik ki, bövebben megtudható.
Egy nagy üveg ára 1 ft., kisebb üvegé
50 kr., postai küldéssel 15 krral több.
C^F~ A főraktár Magyarország- s melléktartományokra nézve TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7. sz. a.
Minthogy ezen életessentia hirneve és
kedveltsége miatt sok utánzóra talált —
s melytől mindenki óvatik — ennélfogva az
életessentia barátai közvetlen a főraktárosnál, hol az valódi minőségben kapható, eszközölhetik megrendeléseiket. 765(4—12)

Kiesow J. G. Augsburgnan.

Bérlet-hirdetmény.

Vasmegyében 4800 holdból álló baltavári uradalom és 1800 holdból álló potyl
puszta együtt, vagy külön fundus instructussal, a sopron-kanizsai vasut, vasvári
állomástól mindegyik csak egy órai távolságban fekszik, bérbe adandó. — A bérleni
kivánok bővebb felvilágositást nyerhetnek
Baltaváron, Zalabéri Horváth Ferencz
tulajdonos uraságnál személyesen vagy levél
által, utolsó posta Zalabér.
761 (5-6)

ROB-LAFFEGTEUR

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az üvegcsék el vunnak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Bel
előtt vegytaniiag megvizsgál'atik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a giumban egyedül elismert tulajdonságairól
L>orsch-halakns,k leggondosabb egybegyüjtésj és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem kellő felvilágositást nyujt a minden könyvvonatott, hanem a bepecsételt üvegekben lavő folyadék egészen épen és azon állapotban rán, miként az közvetlenül a | árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
ín fineszét által nyajtatoít. — E valódi Dorsch májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer I röpirat : „Brochure über die vegetabilische
a mell-és tfldA-bajokíian. •erepbuius én raehitis, köszvény és CMIZ, fdűlt bőrkiütés, szemgynladas, ideg- és több más ' Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."
A Rob-Lalfecteur, melynek hathatósága
bajokban alkalmaz tátik
.
%||~|I I
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
792 (1—50)
i f i U t i 1-4 / 1 1 . 9 „zum'Storch", Tuchlauben. csaknem évszázad óta el van ismerve— vértisstitó növényi szörp, mert könnyen emészthető, s ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legT. cz. dohány-termelőknek
Alulírott vállalkozót keres „garatóra" j
elsó orvosai által a legjobban ajánltatik:.
vagy „garatellenör" nevü találmányának
A szárcsagyökérből készült hashajtó szörkészítésére. E találmány rendeltetése, minpöt (Syrup Sarsaparilla) stb. messze fölüliien pár kőhöz külön alkalmaztatva, biztosan !
mulja, s egyszersmind helyettesíti a haltudósítani a malomtulajdonosokat és illető- [
májolajat
(Leberthran), az antiscorbuticus
leg molnármestereket afelöl, mennyi élet ;
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jodment keresztül a garaton bármennyi idő !
Kalium).
itlatt, s mennyi váméletnek kell készletben
ajánl
E vértisztitó növényi szörp csak akkor
iennie? — Készítésének munkája a gazda- '
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gisági gép- vagy lakatos-iparműhöz tartóz- !
randean de St. Gervais." Alaposan és
ván, fölhivatnak az ezen iparok valamelyirövid
idő alatt minden egyéb merkuriális
Kével foglalkozó vállalkozó szellemü iparos |
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
urak e gép készítésének elvállalására, s e
és elévült ragályos nyavalyákat.
szándékuknak a f. september 30-áig alul" • m? J * •• 5 5 jy
mm JL- *m 9
Kapható P E S T E N : T ö r ö k
J ó z s e f
írotthoz czimzett bérmentes levélben ieendő
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
tudatására; midőn is alulírott saját föitéte-1
Pest, marokkui utcza I-ső számBl'DÁN : Bakats L. V. udvari gyógyszerleit, melyek alatt találmányát átadni kész, j
Vidéki megrendelések a legjutányosabb áron és a leg- tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J. E.
az illetőkkel magánlevélben tudatni fogja j
SÍT* A központi raktár létezik Párisban,
Tapasztalás után szólva e mü kapós, s az i nagyobb pontossággal eszközöltetnek.
794 (i)
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais -nél, rue
üzlet jövedelmező leend.
j
Richer, nro. 12. — Hamisitások ellen óvás
T.-Füred, september 1-én 1864.
j
tétetik. Minden előforduló esetekben a szaSarkady Ferencz,
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van,és melyen az aláirás: GirandeauSt.Ger774 (3—3)
ref. tanitó.
STEIN János kiadásában Kolozsvártt megjelentek, s mi mién hazai könyvárusnál
vais találtatik.
710(6-24)

Fölhívás vállalkozásra.

dohány-zsinegeket
SCHNEIDER FÉTSE

Helyiség-változtatás.

kaphatók, Pesten nevezetcsen Grill Karoly (ezelött G e i b e l A ) könyvkereskedésében, Kristóf-téren 4-ik szám alatt:

A I r n e v t n i í í n v i h ö l f r v p l r T ö r t éueti regény. Irta P. Szathmáry
Alulírott nő ezennel tisztelettel tudatja
i l KOSZlülallYl H U I g y e K . Karoly. Két kötet. Ara
2 ft.
a nagyérdemű közönséggel, hogy a már
Ismeretes történeti regényírónk ezen legujabb müve Mátyás király konegyed évszázad óta a váczi-utczában, gróf
rából van meritve.
^^
Nákó-féle házban, fennálló gyermekjátékkereskedését és szalmakalap- gyárat, I T o l ^ f Hirt A ár vilárvn vav agT :: SSzz« iiff Züliázáli Szultán. Arab rege.
gT
« Zül
jövö szent Mibály-iiapkor, — s pedig a
7
játékkereskedést a fenntebbi ház szomszéd,f7bbev u t áá n m a g y a , i tittta
otta u
u. orb
o r b aann Baiáz*
K e l e t t u n a e r - v i i a gg a, , AA,f
ságában levö Szentkirály i-féle házba, a
Á
D i k i d
Ára füzve 2 ft. Diszkiadás.
Négy könyomatu képpel
3 ft
szalmakalap-gyárt pedig a „koronához"
czimzett házba, váczi-utcza 13. sz. a., az
elsö emeletbe áthelyezi. Szent Mibály-naptól kezdve, minthogy a helyiség-változtatás
S z á r m a z t a t ó p h i l o s o p h i a t a n f o l y a m a . Tanuw növendéáltal a házbér évenkint2000 fttal jutányosb,
keknek kézikönyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden müvelt magyar
áruczikkei az u j helyiségben 10%-tel olcsóbbért adatnak el. Midőn alulírott nő az
embernek érthető olvasmányul. Irta Mihályi Karoly, nagy-enyedi tanár.
iránta negyed évszázad óta tanusitott bizaÁra
1 ft. 40 kr.
lomért ezennel hálás-köszönetét nyilvánítaná, szives kérelme oda terjed ki, hogy őt,
A heidelbergi káté é r t e l m e z é s e . Tanulók e s magáuhasZ.
az uj helyiségben is számos látogatással
megörvendeztetni kegyeskednének.
nálatra. Irta Zombori Gedő. Ára kötve
28 kr.
779
(3—3)
762 (5-5)
BRUKNER C1I.

Az elorzotTv^rendeletek.

S ^

Valódi eredeti

754 5-10

Somlyai s balatonmelléki

BOROK.

RA.MASKTTER VINCZE,
mint sümegi, badacsoni és Somlyai szőlőbirtokos, sümegi pinezéjéböl itezés, pintes
palaczkokban

Édeskuty Lajos

urnál,
Pesten, a József-téren 12. si.,
létezö és a „szerecsenhez" czimzett füszer-»
csemege- és ásványvíz-kereskedésében folyton kaphatók, a hol hordókbani nagyobb
megrendelések is elfogadtatnak, s az illető
pinczékből pontosan teljesittetnek.

ADLER

Fontos

hirdetmény

pénzváltó-irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezett

sorsjegy-társutatok programmja.

I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:
A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '/, évenkint, - B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/é évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
ÖO nos sorsjegyek 3 ít. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. JP£-Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 lt. 30 kr., B. C-nél 68 kr.
II. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre fi ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
A 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, •- G. 10 személy 10darab '/i 1864.
sorsjegyre
4 ft. 60 kr., — H. 10 személy SO darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
2 0 kr
> — ÜSS"" Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.
'Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegyzett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mindegyikének
egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki,— a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
8 a
B.-nél &i eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkiati részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „
„
8 ft.
100 fttól 200 ftig, „
„
12 ft.
„
„
„
200 fttól azonfelül „
„
25 ft.
A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/i évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.
ígérvények dijai:
Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft, 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., - Rudolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.
Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti^résilet-fízeiés
mellett.

tulajdonosok
számára!

I
Szakértők részrehajlatlan Ítéletei elég biztositékot nyujtanak arra, hogy egy
] készitmény valódi értéke s czélszerü szolgálata figyelemre ne méltatnék s elismerésben
i részesüljön. Ilynemü kitüntetésinek s birálatnak örvend Kwizda F. J. korneuburgi
i gyógyszerész cs. kir. szab. i'iditö-nedve lovak számára. - A „Sport" lovászati s vadáI szati szaklap folyó évi április 28-iki számában emlitett folyadékról következőleg nyilat- •
kozik : Azok, kik lovaiknál az ivhúrt terhes munka alatt tisztán s jó karban tartani
i akarják, azoknak a Kwizda F. J. korneuburgi cs. kir. szab. oditő-nedv alkalmazása
ajánltatik. Az eljárás következő : miután az ivhurok szalmával jól megdörzsöltettek,
mindenkori használat után ezen üditö-nedvvel a lónak lábai a térdtől egész a csülökig
|jól bedörzsöltetik, s gyöngéden beburkoltatik, ez, egy igen egyszerü s mégis hathatós
Iszer,
hogy az ivhurok friseség- és feszességben fenntarthassanak, s az epe képződése
1
meggátoltathassák; ennélfogva a Kwizda-féle cs. kir. szab. üditö-nedv lovak számára,
gy jól rendezett istállóban tem volna szabad hiányoznia.
701 (a—3)

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, királyuteza 7. sz. a.
Továbbá :
B.-Gyarmaton : Omazta T., — Debreczenben : Bignio J.,— Eperjesen: Zsembery J.,— Eszéken : Deszáthy, — Esztergomban : Bierbrauer J. C.,— Gyöngyösön :
Kocziánovich J.,— Győrött : Ecker F., — Isperen : Flamm L., — Kassán : Novelli A.
— Kolozsvártt : Wolf J., — Komáromban : Ziegler A. ésfia,— Lugoson : Kronetter F.,— Miskolczon : Spuller J.A.,— ftT.-Becskereken : Haidegger, — N.-Kanizsán:
Fesselhofer és Rosenfeld, — Nagy varadon : Jánky A., — Pécsett : Háy E.,— Pápán:
Bermüller J , — Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv., — Rimaszombatban : Hamaliár A, — Szabadkan : Sztojkovits D., — Szegszárdon : Huiter A., —
Szolnokon : Scheftsik, — Székesfehérvárit: KovácsP., — Trencsénben: Weisz L.,—
Tepliczen : Weisz L , — Varazsdon : Halter P., — Zágrábban : Mihics Gr.
Egy palaczk éra 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 kr. számittatik.

50
száztól i vál
olcsóbbért,
mint

bárki
másnál.

legolcsóbb rumburgi

vászonkereskedése
BÉCSBEN,

vászoiiárnk
valódisága
s teljes

röfmérték
biztositéka
mellett.

Rothenlhurni-Strasse Xr. 29,
ismét egy nagy halmaz kitünő s valódi rnnibnrgi vásznat vásárolt meg,

az érték felényi áráért
Stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 WindischgrStz-soisjegyre,
~~ E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-isi, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich sorsjegyre, —
G
> 'A 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.
havonkint : A) V» 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevichsorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, '/» rész 1839 iki, 1 budai,

10 forint

8 áruba bocsátja most azt, s addig, mig a készlet t a r t ,
50 száztólival olcsóbbért, mint bárki más.
Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan ég
lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal s terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandunk.

Árszabály.

Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vászonzsebkendő, 70 krtól 1 ft. 20, 2 ft.
2 ft. 50 krig a legfinomabb.
00 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
Egy fél tuczat valódi rumburgi vászonzsebkendö 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
"e9Z.
" f z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek részEgy fél tuczat valódi franczia batiszt-vássonzsebkendó 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
jegyeire, a z ismert föltételek alatt eszközölhetik.
Egy fél tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendö 1 ft 20 kr. 1ft.50 krig.
Egy fél tuczat jeles minőségü damaszt-törülköző- vagy damaszt-asztalkesdé 2 ft. 50,
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapiroknak s pénzne3, i, 5 ftig a legfinomabb.
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso s
i Egy asztal-téritek 6 személyre, azaz : 1 abrosz s 6 asztalkendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 forintig;
""gMzatésok stb.
a legfinomabb 12 személyre még egyszer annyi.
Vidéki levélbeli meKrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon- 1 Egy darab 80 rőfös legjobb minőségü nwnburgi kanavász ágyneműre 9, 10, ll, 12 ftig
t 0 8 a n
!
a legfinomabb.
teljesittetnek.
692(11-52)
iEgy darab 25 rőfös jóféle házi-vászon 10, ll, 12 ftig a legfinomabb.
A yidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
; Egy darab 30 röfős legjobb minőségü fehér fonalvászon l l ft. 50 kr., 12, 13, 14 ftig a
s 8zükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.
legfinomabb.
Egy darab SO rófós jóféle rumburgi vászon 13, 14. 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 37 vagy 40 röfös kitünö s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20
22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 52 rőfós legjobb minőségü házi-vászon 17, 18, 19 ftig a legfinomabb
Különösen ajánlásraméltók a % és *•
. « széles 50 és 54 rőfós valódi rumburgi, irlandi ég
belga vásznak 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ftig a legfinomabbak.
Raktárában találhatók továbbá 10,000 rőf legszebb őszi-kelmek hölgyek számára, rőfje
bktos és gyors kiirtása
25, 80, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr.
Mindazoknak, kik 50 ft. értékü áruezikket vásárolnak, ráadásul egy csodaszép ruhakelmével vagy egy fél tuczat franczia batiszt kendövei kedveskedünk, — 100 forint
Valódi minőségben kapható:
bevásárlásánál egy divatos finom long-Shawl a jutalom-dij. — Az e tárgybani.
PESTEN : T ö r ö k J o z s e f gyógyszerész urnál, a király-utezában 7-ik szám alatt, —
P
megrendelő levelek ekkép lesznek eiirozendők:
782 (3—6)
°ssonyban : Scherz P., - Keszthelyen : Wursch F. 702 (10-11)
„An §• Mein, Rothenthurin-Strasse \ r . 29" ín Wien.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
Növeldei értesítés.
4

A növendékeknek magán finöveldémbe az 186 /5-ik tanévrei rendszeres beírása
történik f. evi szeptember 29-ik napjától kezdve oktober 8-ik napjáig Pesten,
czukor-utczában, 6-ik szám alatti saját házamban, hol az ide czélzó jelentkezéseket
addig is tisztelettel fogadván, tudakozódásokra felvilágositással s kívánatra az
intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok. — Katholikus növendékeim
saját hitfelekezetök nyilvános iskolájában tévén vizsgát a nálam tanult tudományokból, mint eddig mindenkor történt, ugy jövőre is államérvényes bizonyitványnyal ellátva, lépnek ki intézetemből.
C " n '

746 (3_4)

özonyi

KILIÁN GYÖRGY magyar egyetemi könyvárusnál Pesten épen most jelent meg,
s általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kapható:

A VEGYTAN ELEMEI.

Ri'gnault G. V. eredeti munkája nyomán irta Nendtvich Károly.
91 fametszettel.
Második javított és tetemesen bővített kiadás. Nyolczadrét. 649 lapFüzve 3 ft. Angol vászonba igen csinosan kötve 3 ft. 60 kr.
795 1,2

\ dors-máj-olííj használaté

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864. oktober—deczemberi évnegyedére.
Az év utolsó negyedének beálltával tiszti-lettel kérjük t. előfizetőinket, hogy megrendeléseiket minél jókorább megtenni sziveskedjenek.
A Magyar Sajtó azon uton, melyen a mostani szerkesztőség vezetése alatt
a törvényes és szabadelvü irány barátainak rokonszenvét teljes mertekben
kinyerte, ezután is következetesen fog haladni, s minden erejével azon lesz,
hogy a küszöböli álló nagy kérdések megvitatásában is méltó helyet foglaljon
t-1, s az események és uralkodó eszmék hü magyarázója legyen.
Szabad legyen az olvasó-közönséget a Magyar Sajtó gyors közléseire, s mind
politikai és nemzetgazdasági ezikkeinek irányára s belértékére, mind „ T á r c z a -ja
közleményeinek nagy változatosságára figyelmeztetnünk. — Pest, szeptember 20-án 1864.

Heckenast Gusztáv,

Pákh Albert,

kiadó-tulajdonos.

felelős szerkesztő.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Félévre ; Postán küldve
Félévre : Budapesten házhoz hordva
É v n e g y e d r e : Postán küldve
Évnegyedre

: Budapesten házhoz hordva

1 ft. — kr.
0 „ —- »
S „ 50 „

. . . .3 „ — „

Az elöfizetési pénzek bérmentes küldése kéretik. — Tiz előfizetett példány
után egy tisztelet-példány.
(1—6)

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.)

X legnagyobb vászournlia-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a lesrolcsóbb árakon és leRna&yobh választékban mindennemü fehérneműik férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

GRMMULT és TAKSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje

"

Párisban, 1, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak legbirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dorsmájolaj 'helyett — melyet jóval felülmúl
a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, -vér-vizibetegséget, sápadságot s a bor
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s ernsbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredmény nyel használható.
Dr. Cazenave, a „S Louis" kórház orvosa Pariban, e szörpöt különösen bőrbetegségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.
C~f" Magyarországra nézve a fóraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt
654 (10—24)

Elöfizetési fölhívás

Falusi Gazda
kertészgazdászaii szaklap

^-|

1864. évi oktober—deczemberi folyajnára.

Elöfizetési föltételek.

Buda-Pesten házhoz hordva, vagy postán elküldve :
Negyedévre (oktober—deczember)
I ft- 5 0 kr.
Félévre (julius—deczember)
3 „ — „
Tiz előfizetésre egy tisztelet példány.

A pénzes levelek b é r m e n t e s b e k ü l d é s é t

kérjük.

Folyó évi julius—szeptemberi folyammal még szolgálhatunk.

A „Faltisi Mazda" kiadóhivatala
(Pest, egeytem-uteza 4-ik szám).

GR1MAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös áinahéjból
Párisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a- vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb eredménynyel ott használtatik, hol az erők isme ti helyreá'litásáról, s a vér normális állapotbani hozásáról van szó. Kellcmdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfájdalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy enrhittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

20000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták ős legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.
CW Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
3 ft 50 kr.
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a.
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Nöl ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
N6i ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 53 kr,
8 ft, 9 ft, 10ft,sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr, 4 ftöOkr.
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
A leghalhatósb szépitű-szer szeplő, májfoUok s pattanások ellen a
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Föraktára a legjobb 3'/s,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
Egy tégely, mely 8 — !0 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 t'tig.
előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begöngyölés 8 0 kr.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
Hakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Lueff M. illatkereskedése,
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen- Pórfl F. váczi-utcza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám.
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tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
>•Vászoiiísebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7ft
£<*-"
gyógyszerészek
50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

Nincs többé szeplő!
LIUACÉE PARISIENNE.
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GRIMAULT é s TÁRSA ,,,...,..,.

Valóságos vászon-asztalnemű.

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

- • rr "*«s

Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
Párisfean, 7, r u e de l a F e u i l l a d c
24 személyre. Legjobb minőségü kőtő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, ős 1 ft 60 kr.
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,
Nagy választás ágyteritők, pique és tHcot-paplanokból/kávés-kendökböl és
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
minden e nembe vágó czikkekböl.
** -.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
ár jegy gyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzbtt s elévült
elégúési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitisok minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelégyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze- sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.
xént leghamarabb elkészíttetnek.
£~f* Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a.
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785(2 8)

Tizenegyedik évfolyam.

40-ik szám.

412

Kollárits Jozsef és fiai.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1864.

Pest, oktober 2-án 1864.
Előfizetési föltételek 1864-dik évre
Hirdetési dijak, a Vasáru;.pi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft. :háromszorh
vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száCsupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseimtein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a kerÚjdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.
tész-gazdászati figynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Dudík
A magy. tud. akadémia külföldi tagjairól rendesen csak akkor tudunk meg valamit részletesen, midőn meghaláloznak, s valamely itteni barátjok a veszteség fölött
kesereg. Minthogy azonban Dudík
nem
* annyira közhíréért, nem széles tudományosságáért, hanem leginkább azért választatott
egyhangulag nálunk is akadémiai taggá,
mivel a magyar történelemhez bö kútforrásokat nyitott; munkáiban, távol minden elfogultságtól, a mi nemzetünkről is méltánylólag emlékezett; most sok kitüntetése között
magy. akadémiai oklevelét igen nagy becsben tartja; a mult nyáron
pedig hosszabb ideig fővárosunkban azért mulatott, hogy
könyvtáraink gazdag kézirattárait kiaknázza és a marosvásárhelyi gyülésre s onnan hazánk nagy r é s z ébe csak azért
utazott, hogy föleg a keveretlen magyar nép szokásait, jellemét, műveltségi fokát, sőt
nyelvét is tanulmányozza : —
mindazért mé\tó j o g g a l v e z e t .
jük be lapunk képes csarnokába azt, kinek neve az akadémiai névsorban nemcsak
puszta diszt tesz, de ki munkái
által honunk történelmére is
nem mindennapi í e n t d e n t e t t
már eddig l s , s m é i n k á b b
teendi ezután.
Dudík Béda Ferencz a
morvaországi historiograph, ki
már eddig is hazája története
által azt europai hirüvé tévé,

fAülete«

18

^- b enKojeteinben;

20 éves korában a S z .Benedek
rendű ráígérni z á r d á b a l é t t

A' b e t n e d í t l n u s gyarmat, hazájának már annyi jeles tör-

ténetirót adott. H u 8 2 0 n ö t éves
korában már a brünni lyceumban az átalános történelmet és
klasszikai philologiát tanitá.
Archaeologiai és éremtani buvárlatai után,
melyeket a ráígérni apátság gazdag gyűjteményei kozott tett, történelmi irományaival
lépett íel, melyekben távol minden szenvedélytől, részrehajlatlan^, a józan itészet világánál, tárgyilag - azonban a nélkül, hogy
színtelenné válnék, — lelkiismeretességgel, az

Béla.

olvasó-közönség iránti kellő tisztelettel, elkeHogyan nyilatkozott Dudík Magyarorrülvén minden öntúlbecsülést, s óvatosan a szágra nézve, azt Botka Tivadar is emliti
dicséretben, valamint a gáncsolásban, ellen- (Magyar Sión II. köt., IV. füzet, 252. lapján),
tétbe jött azon túlhajtó mainapi történészek- hol szláv elleneink álokmányokon alapuló
kel, kik a mi malmukra nem való, azt elha- tévállitásaik ellen Dudík nyugodt itéletét
markodva elitélik, a mi előre csinált véle- kiemelve, igy szól : „Dudík szava e kérdéményükkel nem egyezik, azt tagadják, jól sekben még más tekintetben is fontosabb
tudván azt, hogy a levágás vagy kerek ta- másokénál, mert őt mint morva hazafit,
gadás sokkal könnyebb, mint a szigoru, azon egykori határok védelme, melyek nemkomoly, öszinte kutatás.
zetének a X-dik században politikai megNem lehet szándékunk, itt Dudík számos szüntével, Magyar- és Morvaország közt —
munkáit, melyeket 1848-tól kezdve kiadott, a győzök és legyözöttek közt — beállottak,
egyenkint felsorolni, azok a német irodalom | legközelebbről érdekli. Jól esik keblünknek
azon tudat is, hogy benne egy
komoly, minden szenvedélytől
ment, becsületes szomszédot
tisztelünk, ki elég bátor, annyi
ellenszenv között, az igazság
érdekében nehány szabad szót
mellettünk emelni.11
Ezen nyilatkozat talán már
maga elég, hogy Dudíkot, a
magyar akadémikust, magunkénak is tekintsük; de ő nem
is egyes nemzeteké, ő az európai műveltségé, az egyetemes
irodalomé. Nem elégelvén meg
azt, hogy Svédország királyi
és magánlevéltárait lelkiismeretesen átkutatta, és 300 ivnyi
okirat másolatokat hozott a
morvaországi történelemhez,
beutazta Német- és Francziaországon később Olaszhonba
ment, melynek levéltárait átvizsgálva, mintegy 60,000 adatot gyüjtött hazája történetéhez, — a fejedelmi német rend
okmányait a cs. kir. miniszterium meghagyásából Würtembergben felkutatta és a rend
bécsi nagyszerü
levéltárát
a legrövidebb idő alatt mintaszerüleg rendezte.
El lehet mondani, hogy
DUDÍK BÉDA.
Dudík Európát a lappoktól a
szicziliai szorosig — a világkincsei; itt csak azokat emiitjük, melyek ha- városoktól a kis-ázsiai partokig ismeri; a nézánk történetére különös befolyással birnak. pek sajátságait, életmódját, szellemi és anyagi
Ilyenek : „Iter Romanum"-j& és „Sz. Erzsé- gazdagságaikat tanulmányozta, levéltárabet tetemei feltalálásáról" irt munkája; azon- kat, muzeumokat, és egyéb tudományos
kivül Morvaország története és a német feje- intézeteket vizsgált, s mint ilyen, felül emeldelmi rend kincseinek pompás leirása, mely- kedik a szeszély, a szenvedély, részrehajlás/
ben hazánkat is érdeklő sok tárgy fordul elö. kicsinységem; a fejedelmektől nyert számos|

