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Vidéken lakó kereskedők s magánpók,

W i g a n d G y ö r g y könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyarhonban minden hiteles könyvárusnál kapható:

38-ik szám.

Tizenegyedik évfolyam.

kik áruczikkeket pesti kereskedőknél, iparotoknál, vagy gyárosoknál megrendelni
kivánnak, ezt az aluliit intézet által, mely efféle bizományi ügyeket csekély költségdij
mellett elvállal, gyorsan s pontosan kieszközölhetik.

Az országosan engedélyezett ügynökségi iroda,
Fest, városház-uteza 1-só szám alatt.

772 (2-3)

Irta

Elévült köhögések miiHleii nemei ellen,

továbbá: melIfVjrinlmak, évekig tartó rekedtség:, forok-bántalina
8 a tüdő elnyttlkásotlása dieu : a több orvosi tekintély által megpróbált

Irlüll MEIiSZÖRP

oly azer, mely mindenkor, s pedig számos esetben anélkül, hogy annak alkalmazása által
a legkielégitőbb eredmények ne érettek volna el, a leghathatósbnak bizonyult be. Ezen
szörp elsö használata után feltünöleg jótékonyan hat, s különösen (törés és szamárü ti rut ellen a l e g b i z t o s a b b óvszer: a szivos s megaludt turha kiköpését előmozdítja, a torokban az ingert csillapítja, s a legrövidebb idö alatt eltávolitja a
legmakacsabb a gonosz aszkór-kollögést 9 a vérhányást.

Árak a cs. kir. ausztriai államokra nézve:

Kis 8-rét. (399 1»P-)

Koritckba fűzve ára I forint 50 krajczár ansztr. érték.
MF" A dors-máj-olaj használata fölösleges { " ^ f

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek
gygy

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

1 üveg ára 4 ft., '/» üvegé 2 lt., '/« Üvegé 1 lt. ezüstben, vagy annak értékében.
A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dorsPostai küldéssel üvegenkint 20 krral több.
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápádságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
w
• Török Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7. sz., és e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
i
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
Kil [illil (Ó ] J "*'W'tz M. gyógyszerésznél.
is', kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
BUDÁN : Bakács L. udvari gyógyszerésznél.
747 (3—9)
Dr. ÍJazeuave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbetegségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb Tarosai minden gyógyszertáriban.

Maver G. A. W. Breslauban.

itt* -*

1 forint

, ':

3

M n i l a n d városa által biztositott

18 millió frank kelcsön-sorshuzása
1864-ik e\i oktober 1-en.

ttf)

Ezen kölcsön-sorsjegyek eladása minden államban törvényesen meg van
engedve. A kölcsön főnyereményei : 25-ször 100.000 frank, 10-szer 80,000,
ó-ször 70.000, 5-ször 60,0«Ó. 10-szer 50.000, ö-8zör 45.000, 10-szer
40,000. 10-szer 10.000, 10-szer 5 0 0 0 . 5-fzór4OOO, 10-szer 3 0 0 0 . 1655-ször
1000, 10-szer 0 0 0 . 180-sior 500. 290-szer 400. 315-ször 300. — továbbá
kissebb nyereményekben : 250. 200, 150, 100.60, 50, 49. 48. 47, 4 6 stb.
frank. — A kötelezvények mindegyikének legalább is 4 6 frankot kell nyernie
Évenkint négy huzás történik, s pedig január 1-én,április 1-én. julius 1-én,
oktober 1-én. A fennérintett húzásokra eredeti sorsjf gyek a legolcsóbb árért
ajánltatnak.
• Egy sorsjegy ára az első októberi sorshúzásra 1 ft., 12 sorsjegye 10 ft.
Játéktervek és soishuzási lajstromok bérmentve s ingyért szolgáltatnak
ki. Legkisebb mérvbeni megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett pontosan teljesittetnek. — Ebbeli levelezéseket elfogad SCHRIMPF J.VXOS
bankár mainai Frankfurtban.
769 (2 - 5)

Csak 1 forint

gyógyszerészek

növény- matico - in jectió ja
s matico-tokocskai

iI

7, r u e d e l a

*>/H (9—24)

Fontos földbirtokosokra nézve!

Mindennemü gabona, bor, dohány és egyéb termények bevásárlását s eladását
kózvetiti
. . .
.
.
.
.

az orsz. enged, ügynökségi iroda,

Pest, városliáz-utcza 1. sz. a.
Eladási mustrák elváratnak.
771 (2-3)

POPP

J. fi., gyakorlati fogorvos,

cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kiz. szabad.

lYtTIIKM\-SZU\m:
Bécsben, ezelött Tuclilauben 357. sz.,

LT és TÁRSA

Párisban,

Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖKÖK JÓZSKF

gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt

Feuillade.

most : Stíult. Bogiiergasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.
$ P ^ " Egy üvegcse ára 1 ft. 4 0 kr., — göngyölés 20 kr. " l ^ i

Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.
Cs. kir. legfelsőbb szab.
Ara 1 ft. 2 2 kr.

FOG-ÓLOM.

Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricotti s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 3 ft. 10 kr.
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készített belövelésekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország nevePapirtokban. — Ára 6;l krajczár ausztr. érték.
zetesb városai minden gyógyszertárában.
Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint legG"f- Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s i en : TÖRŐK JOZSEF kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas a leggyógyszerésznél » király-utczában 7-ik sz. a.
656 (9—24)
raagasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lón, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesittetett, s a birodalom több előkelö hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.
C 3 " Kaphatók PESTEK : Tftrök J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —
e l - és b é r b e a d á s , vagy b e c s e r é l é s v é g e t t előjegyezve vannak Unschuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság".
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lneff M. és Oszvald
az országosan eugedélyeieü ügynökségi irodában,
uraknál. — 'Bl'DAN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
uraknál.
486 (9-14)
Pest, városház-utcza 1. sz. a.
773 (2—8)

Növényi fogpor.

Kissebb s nagyobb birtokok,
házak, üzletek, gyárak és bányák,

!

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK

Két kert-telek

bíitos és gyors kiirtása

a Hermina mezején,

Valódi minőségben kapható^

hat és kilencz holdjával, szabad kézből eladandó. — E tárgybani
bővebb értesitést ad e lap kiadóhivatala P e s t e n , egyetem-uteza
4 ik szám alatt.

egj Cíisr. kir. kizár. ízabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakiul darab ára 5 0 kr.
PESTEN : T * r o k J o z s e f gyógyszerész urnál, a király-utczában 7-ik szám alatt, —
Pozsonyban : Scherz F., — Keszthelyen : Würsch F.
702 (8—11)

Ki»<ló-tulajJonoi Heckenast GBBSUY. — Nyomtatja Landerer ét Heckenast, •gyetem-ttexa 4. izám alatt Pesten, 1864.

Pest, szeptember 18-án 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárunpi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Mollien és Jafger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker.
trsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

A magyar gazdasszonyok egyesülete.
Az 1861-i év mozgalmasabb napjainak
egyik legszebb emléke a magyar gazdasszonyok egyesülete, mely eleinte határozottan
kifejezett czél nélkül ingadozva, nehány év
alatt oly szilárdul megalakult testületté
nőtte ki magát, hogy most már a közfigyelmet és tiszteletet méltán veszi igénybe.
Magasb hivatásukat felfogó magyar nők
alakultak egy nagy társulattá, melynek feladata : anyagi és erkölcsi eszközökkel és
szép példájukkal honleányi, női és háziasszonyi tekintetben hatni, buzdítani és gyámolitani mindazon körökben, melyek a férfiúi müködés és a közintézkedés határán
kivül esnek. E végből a gazdasszonyi ipar
emelésére időszakonkint
kiállitásokat rendez; szegény árva leányokat gyámolit és neveltet s most
a cselédképző intézetekre
is kiterjeszti figyelmét, s
a mi egyik legnemesebb
hivatása, a rendelkezésére
álló összegekkel, melyek
évről évre tetemesebbek,
a szerencsétleneket, ügyefogyottakat és elhagyottakat segélyezi.
Mióta ez egyesület
1862-ben hatósági jóváhagyást nyert, azóta megerősitett alapszabályokkal
és meghatározott szervezettel is bir, s az évi közgyülésen kivül az ország
fővárosában rendes havi
üléseket tart. Vannak alapitó, igazgató és rendes
tagjai. Mindjárt az elsö
közgyülés pártfogóul választá gróf Zichy Pál Fereneznét, ki most is az intézet élén áll. Az egyesület elnöke, ki egyszersmind annak éltető lelke s
ügyvezetője, Damjanich
Jánosné, ki mellé évenkint két alelnök, egy pénztárnok s jegyző, s husz
választmányi tag választátik.
Az egyesület időnkinti
müködéséről szakadatlanul tudósitják a közönsé-

get a lapok. Mi ennek elsorolásába nem is inség áldozatait gyámolitá s megmenté : de
bocsátkozunk. A kit a tárgy bővebben ér- mi ez okmányban egyuttal a gazdasszonyi
dekel, az bő adatokat meríthet részint az egyesület tevékenységének látjuk legtiszteegyesület közlönyéből (mely „Gazdasszo- letreméltóbb adatait a felhasználjuk az alnyok hetilapja" czimmel Vachott Sándorné kalmat, hogy az egyesület iránti tiszteleszerkesztése alatt jelen meg), részint a tünket s elismerésünket nyiltan kifejezzük.
„Magyar gazdasszonyok 1805 évi naptárá- A társulat összes tagjai iránti hódolatunkat
ból" (mely épen most került ki Heckenast legillőbben véljük bemutatni az által, hogy
nyomdájából).
nagy hangzásu szavaktól ment, egyszerű,
Egy nevezetes okmányt közlünk ezuttal de annál őszintébb és komoly elismerésünegész terjedelmében, melyben a m. gazd- ket az egyesület legnagyobb érdemekkel
Jánosné
asszonyi egyesület szavaz ugyan „nyilt kö- biró, buzgó elnöke Damjanich
szönetet" a magyar közönségnek azon ne- arczképével diszitjük. Leghöbb óhajtásunk,
mes lelkü áldozatkészségeért, melylyel a hogy ezen nemes törekvésü társulat áldásos
históriában páratlan mult évi nyomor és müködésének még soká lehessünk hirdetői!
Ama „Nyilt köszönet"
~
pedig, melyet a magyar
gazdasszonyok egyesülete
e napokban a magyar közönséghez intézett, s mely
nézetünk szerint legszebben jellemzi magának az
egyesületnek emberbaráti
nemes tevékenységét, következőleg hangzik :
„A végzetszerű országos
csapás, mely a mult év szomoru emlékezetű aszálya által hazánknak különben legdúsabb részeire nehezedett,
s végin seggel
fenyegette
fajunk magvát, hála — az
emberek és népek soreát intéző gondviselésnek, — elvonult vidékeinkről, elvonult
ugy, hogy bár fájó nyomai
alatt még sokáig nyöghetünk, s bár sokáig kell a magyar gazdának türni a föld
hantjait, hogy pótolva lássa
azt, mit egy év lefolyása
alatt az idő mirigye elpusztított, — de veszteségről, melyet természete helyrehozhatlannak mutatna, és sebekről,
melyeket az idő begyógyithatlanoknak bizonyitna, nem
panaszkodhatunk.

RUSZ K fáméin*: int;

DAMJANICH

JÁNOSNÉ.

Nagymegkisértést küldé
reánk az ég, nehéz és szomoru próbák alá fogta családéletüak minden rétegét,
hogy bebizonyitva legyen, miként ha a társadalmi élet
egyes kérdései felett, vagy
az érdekek elütő értelmezése
körül szétválunk is vélemény;
ben, tettben, — de ott,

390
legörömestebb hitt a nép, s melyet az emlékezetből letörölni annyi vérbe került; ez a
hir az volt, hogy — Péter czár se magától,
se más kezétől nem halt meg, hanem most is
él, helyette egy hozzá arezra hasonló ragyaverte képü közkatonát mutogattak a pompás halotti szekéren Szentpétervárott; ő
maga pedig ugyanazon katona köntösében
kimenekült börtönéből, s visszatér még,
trónját elfoglalni, nejét meghóditni, ellenségeit lenyakazni.
Öt ál-Péter czár támadt elő egymás után
a nagy orosz birodalom távol tartományaiban; egyik a másik után jött azzal a jelszóval, hogy „boszu a hitszegőkre!" Fellázitott
majd Északon, majd Délen egy tartományt;
hadsereget gyüjtött, városokat foglalt, hivatalnokokat kergetett el s ujakat tett helyeikbe ; mindegyik ellen hadat kellé küldeni,
s ha egy le volt verve s kiűzve a jeges pusztákba, vagy elfogva s a legelső fára felakasztva, már a tulsó oldalon jött a másik
Péter czár; az is ujra lazított, sereget gyüjtött, és riasztotta az udvart mulatságai közepett; s az igy ment folyvást, folyvást : a
megölt férj eltemethetetlen maradt, ma itt
elásták a földbe, holnap száz mérfölddel
odább ujra föltámadt és kiáltotta: vaég élek!
— ott is megölték; — ismét kidugta fejét
a föld alól : „mégis élek!" — Száz élete
volt!
Mikor már öt ál-Péter elment azon az
uton, m -lyen az igazit elküldték: támad egy
hatodik; ez volt a legrettentőbb, a legmerészebb valamennyi között, kinek neve örök
időkre be lesz irva az orosz nép krónikáiba,
iszonyu tanulságául azoknak, — a kik soha
sem szeretnek tanulni.
E név PugacsefF Jamelján.
Közönséges donmelléki kozáknak született, s mint katona résztvett a porosz hadjáratban, eleinte mint porosz zsoldos, késöbb mint a czár hive. Bender ostromakor
már kozák hetman volt.
Rendkivüli testi erő, sok természeti ész
és találékonyság tüntetek már ki akkor is,
a bekövetkezett béke azonban elzárta előle
a tovább hatolhatás utját; öt is hazaküldték a Don mellé, a leszállitott hadsereg több
tisztével együtt. Menjenek ujra mezei munkáik után látni.
PugacsefF feje azonban már akkor egészen más eszmékkel volt tele, mint hogy
A vakmerő.
nyugodalmasan hozzá fogjon a sajtkészitéshez, a mitől ezelőtt tiz évvel fölkeltették.
Elbeszélés J Ó K A I MÓRTÓL.
A czárnüt gyülölte — és imádta.
(Folytatá!.'
Gyülölte a büszke asszonyt, kinek a minden
orosz férfiak fején gázolni semmi joga
Nehány év mult el ez idö óta ; a „névnincs,
és imádta a szép nőt, kinek minden
telenek" társulata feloszlott, vagy más alajoga
van,
az orosz férfiak szivein taposni.
kot öltött. Katalin megölette férjét a czárt,
is segit.
s maga tette fel a koronát fejére.
Az az őrjöngő gondolatja támadt, hogy
És Ugylőa; csapás tombolt határaink között.
Sokan
azt
mondják,
hogy
ö
ölette
meg,
azt
az asszonyt trónjáról lerántsa, — és azAz inség kiméletlenül s kérlelhetlen mostohaságsokan
védelmezik.
Mondják,
hogy
tudott
fetán
karjaiban fogja fel.
gal telepedett meg házainkon belől és kivül; —
lőle,
de
nem
akadályozhatta
meg.
Mondják,
Volt
neki kész terve hozzá.
de a tudat, hogy a veszély közö.s hogy az nemzeti, — pusztításai elé oly védbástyát emelt, hogy hogy kényszeritve volt rá s nagy lelki küzElment a tervével a Volga mentébe, ott
sulyos, de kettőzött szorgalom által majd el- delmébe került, hogy elnézze, mint készitik laknak a ro^kolnikok, az orosz uralkodó hit
fordiiható megszegenyedésen kivül tetemes elet- férje számára a mérget. Mondják, hogy jól eretnekei, az üldözött vallás vakbuzgó hivei,
áldo/.atokat nem sirathatunk.
tette : ugy kellett a czárnak, gonosz ember kiknek apáit, nagyapáit folyvást irtotta a
Alföldünknek nincs fatermése, de a lefolyt
volt, megérdemelte. Azt is mondják, hogy pallos és bitófa, — csak azért, mert nem
tél a legzordonabb hideggel látogatá viskóit,
melyeknek fütetlen sárfalai közé éhező csontvázak nem igaz, nem ölte meg Péter czárt senki, alulról fölfelé vetik magukra a keresztet,
menekültek. Midőn a fagy, alábbszállás helyett meghalt heves gyomorgyuladásban : sok mint Moszkovában, hanem a balvállokon
, éjről-éjre magasabban fokozódott, a felzavart ag- pálinkát ivott. Ez utóbbit épen a halhatat- kezdve. Ezért érdemes, két millió mindig
godalom eleve irtózott az áldozatok sokaságától, lan Voltaire mondja ekkép.
kész ellenséget tartani a birodalom határán
melyet szenvedő szerencséileneink részéről nembelül.
Akárhogyan
történt,
Péter
czár
el
volt
.sokára jelezni fognak. — Istennek hála, ez nem
A roskolnikság mindig készen volt a látemetve,
és
Katalin
czárnö
akkor
látta
át,
történt meg. mert a szeretet, letelünk ez őrszelzadásra,
csak ürügy és vállalkozó akadjon
leme talált módot arra is, hogy az inség krónikája hogy a meghalt férj azon halottak közé tar
hozzá.
Pugacseff
ezekkel akarta megkezdeni
az éhező megfagyottak rovatát üresen hagyja.
tozik, kik nagyon nyugtalan alvók; föl-fölA tél zordonához társultak az elcsigázott kelnek, kezeiket kinyújtják takarójuk alul s a tervét.
test egyéb bajai is, — a suly, a lázak stb. — de róluk megfeledkezőket megfogják vele; egyetHanem korán elárulták; a rendőrség
bár e betegségek nehol több áldozatot ragadtak egyet fordulnak a sirban s olyankor az egész kezébe jutott, s azután elvitték a kazáni
el Ínségeseink sorából, - ám ezért a legnagyobb föld megmozdul az idefenn levők lábai alatt.
börtönbe s ott lánczraverték, hogy álmodozrészt azok képezik, kik attól megóvattak, vagy
zék tovább.
A
sok
ellenmondó
hir
között
egy
volt,
kik abból kimentettek.
melyet
legnehezebb
volt
elaltatni,
melyet
PugacsefF egy éjjel azt álmodta, hogy
Szóval, a lefolyt téli és tavaszi hónapok alatt
embertársaink legszebb ügye az élet forog szóban, hol nemzeti létünk jövője lesz a megtámad ta'ás ezélpontjául kitüzve, szóval, hol az emésztő
bajt csak a szeretet gyógyithatja, — ott az irás
parabolájának vesszőnyalábja vagyunk, szorosan
egymásba fűzve, elválaszthatlanul egymáshoz fogózkodva.
Nincs osztály, nincs érdek, ninc3 család e
hazában, mely az 1863-ki év könyörtelensége
alatt egy vagy más tekintetben nem szenvede, és
mégis mi jól esik bevallanunk, hogy nincs osztály,
nincs érdek, nincs ház, sőt tán hiányzanak egyesek is, kik a vész válságos óráiban készséggel és
önként ne hozták volna 'önmaguktól megvont
áldozataikat azok segitésére, kiknél a baj nagyobb, a kiknél az elhullás félelme közelebb volt.
Nagyok és gazdagok kerek összegekben,
jelentékeny természeti adományokban, — a kisebbek és szegényebbek összébb vont háztartásuk megtakarításaival siettek csedesitni a fájdalom jajait, enyhitni.az éhezés kinainak éles gyötrelmeit.
Nem hiányzott senki, kit közvetve vagy
közvetlenül ott ne láttunk volna az oltárnál, hol a
szeretet mint aiamizsnaszedő állott, s reszkető
kezeit sokszor, sőt többnyire olyanok adományainak elfogadására is nyujtá, kik egyik szemökben
testvéreik keserü nyomorát siraták, s a másikban
saját nélkiilözésök aggodalmainak el nem rejthetett könyüit csillogtaták.
Az önmegadóztatáanak meghatóbb, ragyogóbb tényeit alig fedezhetnők fel a közel és régi
multban, és oltalmazza meg Isten nemzetünket attól, hogy alkalma legyen valaha még a mi
tetteinkre, mint hasonlati példára hivatkoznia.
A földmivelő földje szegény termésével, a
kereskedő fáradsága gyümölcsével áldozott; az
iparos tűjét, ollóját, a napszámos fejszéjét, kapáját foglalkoztatá az éhezők javára, az iró
tollával, a müvész ecsetje vagy vésőjével, a szinész előadásaival állott be önként, szótlanul
ama népes zászlóaljba, melynek láthatlan, s ép
azért a legveszélyesebb ellenség ellen kellé küzdenie; — a pap imádkozott a megholtakért, s
imádsága diját átadá a konyhának, mely a
mindennapi kenyeret dagasztá a megmentendő
élők számára; — ki tudná felsorolni azon aggastyányaink számát, kik öregségök tehetlen
napjaira tartogatott összegecakéjöket tevék le a
segélyezés perselyébe, — s innét, bár vagyonilag
szegényen, de öntudatban oly gazdagon és nyugodtan távoztak megszokott nyomoruságukat
folytatni; — vagy hivatkozunk kiskoru gyermekeinkre, kik mulatság, sőt játék s könnyebben
nélkülözhető ruhapénzöket hozták el, mint a szeretet ÖBZtönszerű adóját.
Mely nemzetben az önfentartásnak nemcsak
ösztöne, de kiviteli ereje, szivós (<itartása, hol
keil, önUgadása, lemondása és áldozatkészsége
ily begyőzött, ily átalános : az ki lehet ugyan
téve csapásoknak, részeiben szenvedhet nagyszerü károkat is, de elveszni a földszinéről, hogy
ott csak neve maradjon emlékül, nem fog soha!
És midőn a reánk részvéttel tekintő külföld
látta az elszánt küzdelmet, melyet kétségbeejtő
helyzetünkben is derült homlokkal, panasz é* jajgatás nélkül, csüggedetlenül folytatunk, sietett
nyujtani segitő kezes mintegy sugva, ne csüggedjetek, a ki maga magán segit, azon az IsUn

feladatunk volt nemcsak az éhség elűzésére eledelről gondoskodni, de arról is, hogy a fázás
miatt szenvedő meleg szobát, s az elruhátlanodott
elegendő ruházatot nyerjen.
Most, a nehéz tusa utóhatásai alatt egyik
legszebb kötelességünknek vélünk megfelelhetni,
midőn elismerő szives köszönetünket fejezzük ki
azon nemesszivü hazafiak, hő keblü honleányok
iránt, kik most egy éve kibocsátott bizalmas felhívásunk szavait megértve, áldozatkészségükkel
törekvéseinknek oly sikert biztositottak, hogy a
különféle helyeken mutatkozott inség enyhitésére
közkonyhák által 19,147 ft. 22 krt, s készpénzben
az inséges helységek közti kiosztásra 40,002 ftot
fordithatánk.
Az természetes, hogy egyletünk csskély tagszámát a viszontagságok által követelt áldozatok
ily nagysága tulhaladá; nekünk csak akaratunk,
vállalkozási elszánt kitartásunk volt küzdeni a
válság ellen, s buzditni, ösztönözni mindenkit e
nemes kötelességre; a kivívott erkölcsi diadal
magát a haza polgárai éi polgárnői összeséget
illeti; mi csak kezdeményezők, csüggedni nem
tudó kezelők voltunk; — az áldozatok tok és
nagy halmaza azon millió : kezeiből került ki, kik
e szóban: nemzet,találják legméltóbbmegnevezé
süket.
Köszönjük ismételve, és őszintén a haza és
szenvedőink nevében a nemzet minden rendje és
osztályának, hogy a sziv nemes sugalmát követve
velünk társultak, hogy buzgóságunkat gyümölcsözővé tették.
Édes megelégedéssel ismerjük el és valljuk
be, hogy hozzájok intézett szavunk nem volt a
pusztában elhangzott szó; — termékeny földbe
esett mag lett annak mindan betüje, mely csirájában Ínséget szun etett meg, s mely gyümölcsében
egyetértést," szeretetet fejleszt, s nemzeti jóllétét
ápol.
Köszönjük hölgyeinknek a nálunk ekkorig
szokatlan erőfeszítéseket, az erkölcsi és anyagi áldozatokat. A haza leend ezekért hálás, s történelmünk, ha fájdalommal is, de mindig emelkedett
önérzettel mutat a lapra, midőn az előkelő urnő
egy áru^né, vag v főzőné fárasztó szerepére vállalkozott, beült a bazárnak nevezett hideg bókba,
vagy főzőkanállal kezében forgolódott a fürtös
konyhában, hogy segélyt szedegessen annak, kit
Ínsége kiélt küszöbén belül éhhalálra kárhoztatott, C — s hogy meleg étellel enyhítse fájdalmát
annak, kit nyomorusága a jónak már tán képzeletétől is m -gfosztott.
Midőn hálánk és elismerésünk e szavait mindenki irányában ismételjük, nem nyomhatjuk el
keblünk amaz őszinte, igaz óhajtását, hogy ótalmazza meg isteu népünket a nyomoruság ily ke
meny iskolájától mindenkorra!
A Magyar Gazdasszonyok Egyesültté."
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letörte lábáról a nehéz vasat, keresztülásta vizet kell eltávoliianunk, vagy a levegőt | birniok. Czélszerü, ha az egyes ászkok néírr
a vastag kőfalat, leugrott a legnagyobb kell elzárnunk. Ezek között az elsö mód a teljesen vízszintesen, hanem olykép fekszenek
sánczról, keresztüluszta a sánczárkot, mely- gyümölcsök eltartására ritkán alkalmaz- hogy elsö részök három hüvelykkel alább
nek feneke hegyes ví-karókkal volt tele, s ható, minthogy nem igen vagyunk képesek, essék, mint falfelöli részök, hogy a gyümölaztán neki vágott az Ural Sorodoki laktalan hogy a hőmérséket huzamos ideig pontosan csök elsö tekintetre szemünkbe tünjenek. Ez
pusztának, egy falat kenyér nélkül, egy jó a fagyponton tartsuk. Már pedig a legtöbb esetben az ászkok elsö része két hüvelyk
darab ruha nélkül.
gyümölcsfaj oly természetü, hogy a fagy- szélességü párkány nyal látandó el, mi arra
Az uráli puszta egyed ill lakosai a J a ponton alóli hömérsékben sokat vészit jósá- szolgál, hogy a gyümölcsök lehullását megkies-kozákok : Oroszország legféktelenebt gából, söt épségéből is; a fagyponton felüli akadályozza.
néptörzse; egyikén azoknak a határoknak, hőmérsék pedig, főleg ha a 3—4 fokot megA deszkára egy hüvelyk vastagságban
a mik csak a térképen festve |léteznek, de a haladja, már nem alkalmas a gyümölcs száraz, minden kellemetlen szag nélküli mopusztán nem ismeri azokat senki; évről hosszabb ideig való eltartására. Ennélfogva hát, finom homokot, kiszárított bodzavirágot,
évre változik az, a mint vagy egy kozák tehát az eltartási módszereket a más két vagy jó szalmát lehet rakni, de mindezekcsapat rohan át egy télen a kirgizek földére feltételre kell alapitanunk.
nek teljesen szárazaknak kell lenniök.
s elégeti azok fakunyhóit; vagy egy kirgiz
A szokásban levö szerek, melyeket házi
Ha a gyümölcs-kamara nincs kellőleg
csorda tesz más évben hasonló szolgálatot asszonyaink a növényanyagok s főleg a gyü- védve a hideg ellen, és attól lehet tartani,
a kozáknak. Télen azért jobb a hadakozás mölcsök eltartásánál használnak, mint a hogy a hideg a gyümölcsöket megcsipi, azon
. mert nyáron ugy is az ég alatt lakik minder czukor, méz, borszesz és eczet, oly módon esetben czélszerü fűtésről kell gondoskodember, s nem sokat törödik a házával.
müködnek, mint a hus eltartásánál a só, nunk, s arra különösen vigyáznunk, hogy a
Ezek a kedves népek is a roskolnik szek mely a husból a benne foglalt vízmennyiség hőmér.-éket 5 — 6 R. foknál magasabbra ne
tához tartoznak.
nagyrészét kihúzza. Becsinálás által a viz vigyük; mert a meleg a gyümölcs tartóssáÉpen az elött kevéssel követték el azt a részben a gyümölcsökből is eltávolittatik, gát csökkenti. Tehát inkább gyakrabban
mulatságot, hogy az orosz udvar biztosát, vagy inkább oly módon biüncseltetik meg, kell tüzelnünk, mint egyszerre nagyon beTraubenberg tábornokot, ki odajött, hogy hogy a növényanyagok forrásánál és szét- fűtenünk.
kiszabja előttük, meddig szabad nekik a terjedésénél részt nem vehet. Itt mindazálíly esetben egy hévmérö nagy könnyebbJaik vizében halászni? egész hadi pereputy- tal, ha a megromlást biztosan el akarjuk ségünkre és biztosításunkra szolgál. Ezt
jával együtt kardrahányták; s ezzel világo- háritani, nagyobb elövigyázatra van szük- azonban azon falra kell akasztanunk, mely
san bebizonyitottnak hivek, hogy a kormány- ségünk, mint a besózásnál. Sem a czukor - a hidegnek leginkább ki van téve. Ezáltal
ban, sem az eczetben nem szabad gazdál- azon helyzetbe jutunk, hogy mind a fagynak semmi köze az ö csukáikhoz.
. PugacsefF épen akkor menekült oda hoz kodnunk. A czukrot rendszerint magában a pont közeledését észrevehetjük, mind pedig
zajuk, mikor az oosz lovasok fegyverein gyümölcs levében oldjuk fel, és pedig az ol- a meleg fokait tetszésünk szerint szabályozosztoztak, s tanakodtak, hogy mit tegyenek datnak meglehetősen sürü szörpállomány- hatjuk.
nyal kell birnia; mert maga a czukor, ha
már most odább ?
<F.i,tau» ****.)
Ki nincs azon helyzetben, hogy gyümölcsritka oldatban tartatik, könnyen forrásba és kamara felett rendelkezzék, az a pinczébe
erjedésbe megyén át; s ezen forrást és erje- rakja be eltartandó gyümölcsét. Itt a pincze
dést magával a becsinált gyümölcscsel fogná minémüsége nagy befolyást gyakorol a gyüA gyümölcs eltartása.
közölni.
mölcsre. Ha a pincze dohos, nagyon meleg,
Mutatvány dr. Bardócz Lajos ily czimü dolgozatából :
A gondos háziasszony a különféle eltar- penészedést okozó, nedves : akkor a benne
„Az élelmi szerek eltartása."
tási módszernél a megtartó erőt még fűsze- levő gyümölcs nemcsak hogy könnyen rotÁtalanos nézetek.
rek által igyekszik emelni, melyek már had, hanem jó izéből is sokat veszít. Minél
A romlás csirája az élelmiszerekben, magukban véve is hatályos óvszerül szolgál- alkalmasabb a pincze a bortartásra, annál
tehát a gyümölcsökben is bennfoglaltatik, nak a rothadás ellen. A fűszerek ezen képes ezélszerübb a gyümölcs eltartására is.
mely csak kívülről jövő lökésre vár, hogy ségöket az aetheres olajtartalomnak köszö
Mielőtt a gyümölcs ászokra rakatnék,
életre keljen és a pusztítás müvét megkezdj.-. nik, mely olaj már magában véve oly hatályos szükséges, hogy néhány héten át szellős
Ezen lökést a levegő, vagy inkább a benne negtartó erővel bir, hogy belőle rendkivül szobában vagy ennek hiányában a padláson
foglalt éleny (oxygenium) adja meg. Ez csekély mennyiség elegendő, hogy nagy kiterítve heverjen. Ez egyrészt azon okból
minden létező anyag legnagyobb ellensége. mennyiségü erjedékeny anyagokat megtart czélszerü, hogy a gyümölcs kissé szikkadjon;
Az életen kétségkivül nem hatalmaskodha- son és a megromlástól megóvjon. De a fű- másrészt meg azon okból, hogy a rothadástik; de mihelyt kialudt az élet az anyagból, szerek azon tulajdonsággal is birnak, hogy nak indult példányok megismerhetők legyeazonnal zsákmányává lesz állat és növény
már megkezdődött forrást és erjedést meg- nek, melyek kiválogataudók. Azonban a sok
rágó fogaínak. Azonban önmagára maga is állítják. Ennélfogva a fűszerek segitségével, ideig tartó hevertetés sem volna ozélszrü;
tehetetlen. Tehát szövetségesre van szük- oly élelmi szereket, melyek már erjedésbe mert ez által a gyümölcs mind nedvéből
sége belől és kivül.
ndultak, kevesebb veszélylyel fordithatunk sokat vesztene, mind pedig hamar ászoktáplálkozásunkra,
mint ha ezen elővigyáza- éretté válnék.
A pusztitó éleny egyik belső szövetségestársa a viz, mely majd mit den élelmi ot elmulasztjuk.
Az ily módoni eltartásnál a födolog minszerben nagy mennyiségben foglaltatik. A
A
gyümölcsöket
legfőkép
háromféle
dig
az marad, hogy a gyümölcsöt időről
friss hus 3 / 4 részben vizből áll; a növényi alakban szoktuk eltartartani : megszáritva, időre megvizsgáljuk s közőle a törődötteélelmi szerekben, különösen a gyökerek- becsinálva és természetes alakjokban és mi- ket vagy rothadásnak indultakat kiválogasben és nem gazdag gyümölcsökben nem nöségökben.
suk ; mert ezek különben az egészségeseket
csekélyebb a vízmennyiség. Az alma péld.
A természetes alakbani eltartásnál nem is megrontanák.
több, mint 80%, a körte legalább is 80% legendő, hogy a gyümölcsöt a szükséges
A gyümölcsöt földalatti veremben is el
vizet tartalmaz. A viz jelleme a mozgé- lövigyázattal szedjük le a fáról, hanem az lehet tartani, olyformán, mint a burgonyát.
konyság, s ennélfogva örömest nyujtja kezét ismulhatlanul megkivántatik, hogy óvatosan E czélra a verem árnyékos helyen, agyagos
a
külső ellenségnek a romlás művéhez, mi szállítsuk haza. Az eltartásra szánt gyümöl- földben ásandó. Nagysága 7 láb mélység
által a fogságból maga is kiszabadul, hogy csöt tehát nem szabad zsákba rakni és sze- mellett tetszés szerinti lehet. A hosszudád
az örökös körfolyamban megint résztvehes- kéren vagy taligán szállitani : hanem gon- négyszög legczélszerübb alak. Ha a verem
sen
, mire a természettől, mint az örökös dosan kosarakba rakva szabad kézen kell a meg van ásva, falai megegyengetendők,
<zsidó, rendelve van.
helyszinére vinnünk.
megsimitandók és miután kellőkép kiszáz
't
éleny a vizzel szövetkezve sem képes
Ha agyümölcs hazassállittatott, alkalmas radt, mind a fenék, mind az oldalak zsúppal
a pusztítás müvét végrehajtani, hanem e helyiségről kell gondoskodnunk, hol azt el- és diófalevéllel gondosan kibéllelendők. Elonek még egy harmadik szövetségesre tartsuk. A vagyonosabbak lakásán rendsze- tartásra kizárólag egészséges és ép gyümölcs
van szüksége; és ez ameZe<7,mely a fagypon- rint kedvezö alkalmatosság van e czélra, választandó, mely között még foltosak sem
ton felül 3o AC\
v> c i • J • i v iff
lehetnek. A gyümölcs száraz időben és száfpltétoW T 4 0 K. fokig terjed. E három ol gyümölcs-kamarák vannak készitve.
feltételnek
i
i
A gyümölcs-kamarának nem szabad raz állapotban óvatosan rakatik verembe és
il had ]•
Sy valamely
valamely szerves
szerves anyag
anyag
k l l llennie;
i mertff hh íí északra feküdnie, hanem délre vagy keletre; ez annyira megtöltetik, hogy csak egy lábelrothadjon, e g y e s üü ll v t í kell
csak egy is h i á n y z i k a három közöl, a más mert az északi lég a gyümölcsnek ártalmas. nyi üres tér maradjon halra. Miután a véTovábbá a hideg ellen jól fel kell szerelve" remben levő gyümölcs több napon át kigö"két ellenség hatalom nélküli.
Tennie;
mely czélra elég vastag falak, jól zölögni hagyatott, reá száraz szalma és ha
-.
Az óvszerek tehát, melyeket alkalmazzáró
kettős-ajtó
és táblával ellátott kettős- nagy hidegtől van okunk tartani, ezenkivül
nunk kell, hogy a szerves anyagokat s külömég falomb rakatik. A verem felett az eső
ablakok
szükségesek.
nösen a gyümölcsöket a z elrothadástól megA kamara minden fala mellett ászkok elháritására szalmafedélnek keil állnia. Máóvjuk, nagyon egyszerüek, összesen véve is
sok meg földdel fedik be a vermet és a hancsak annyiból állanak, hogy v a g y a hőmér- készitendők, melyeknek egymás felett kell
tot
gulaalakban hegyezik be, mint a
séket kell a fagypontig leszállítani, vagy a feküdniök és 20—24 hüvelyk szélességgel
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gonyavermeknél szokás, hogy az esőviz
lefolyhasson, melyet egyébiránt még különös csatornák által kell a veremről elvezetnünk, íly vermekben a gyümölcs igen jól
eláll és jó izü marad.
Minden az alma és körte eltartására vonatkozó módszerek között egy sem ajánlható
inkább, mint a következő. A gyümölcs a fáról akkor szedendő le, midőn már le kezd
hullni, tehát midőn épen meg van érve. A
beszállításnál nem szabad szekeret vagy taligát használnunk, hanem a gyümölcsöt
óvatosan kosarakba rakva szabad kézen kell
behordanunk és minden súrlódástól vagy
erős rázkódtatástól gondosan megőriznünk.
Otthon a gyümölcs gondosan kiválogatandó,
és minden megsérült, féregette vagy rothadni készülő példány valami más czélra
használandó. Az ily módon leszedett, betakarított és kiválogatott gyümölcskatnarában
szénával vagy gyékénynyel betakarandó s
igy három négy napig hagyandó. Ezen idő
elteltével a sérült vagy hibás darabok megint kiválogattatnak, a többiek pedig egyenként gondosan megtörültetnek. —
A gyümölcsöt ezután,
és pedig a
finomabbat
egyenkint,
vékony fehér
itatós papirosba gong y ö l g etjük,
és ládákba,
mosott, teljesen száraz és
szitálás által
a kövecsektől
megszabadított homok
közé
rétegenkint olymódon rakjuk be, hogy

nyulni, kétséget sem szenved, hogy az em- boltozatot nélkülöznek s 2000 hordónak adnak
litett eltartási módszer egyszerűsége és ol- helyet.
Ezen pincze hajdan a Rákóczyaké volt, kik e
csósága által, mind a háztartásnál, mind az
határon
jelentékeny terjedelmü szőlőket is birtak,
ipar terén nagyon el fog terjedni és nagy
melyeknek nagy része adományozás utján a s.hasznunkra fog lenni.
pataki ref. fő tanoda birtokába jutott.
Finom gyümölcsöket, melyeknek eltarA várostól délkeletnek gyönyörü vadregétása munkát és költséget jutalmaz, következö nyes völgyben csak félórai távolságra fekszik az
módon lehet igen jól eltartani. A gyümölcs erdőbényei fürdő, sikeres gyógyhatásu büdösköérett korában, száraz időben szedetik le a ves vizével, a vendégek ellátási és szórakozási
fáról és minden sérüléstől gondosan meg- igényeinek évről évre jobban megfelelő kényes elég jó tulajdonokkal arra nézve, hogy
őriztetik. Minden egyes darab, a netán rajta lemmel,
minél keresettebbé váljék.
levő nedvességtől óvatosan megtörültetik,
és gyapotba ügyesen begöngyöltetik. Hogy
a gyapotburok a gyümölcsről le ne essék és Még egy visszapillantás a marosle ne bomoljék, azt czérnával megerősítjük,
vásárhelyi gyülésre.
de oly gyengéden, hogy a gyümölcs a czérnaszoritás által meg ne sérüljön. Az egyes
Üdvös gondolat volt, hogy azok, a kik az orbegöngyölt gyümölcsök ezután czérnaszál szágban szétszórva közös vagy egymással érintsegélyével olvadt viaszba rnártatnak. A vi- kező életpályákon haladnak, idönkint a haza
asz azonban ne legyen forró, hanem csak majd egyik majd másik városában egybegyülvén,
annyira meleg, hogy folyó állapotban meg- egymással közelebbről megismerkedjenek, időtett tapasztalataikat egymással közöljék,
tartható legyen. A viaszréteg a gyümölcs közben
eszméiket kicseréljék, közös ügyök előmozdítására
gyapotboritékán csakhamar megkeménye- törekvéseikben egyesüljenek. íly czélból gyűldik és a gyümölcsöt a küllég befolyásától nek össze a magyar orvosok és természetvizsgá-

a sóaknát. A Nagy-Váradon időzök aug. 23-án
a püspöki fürdőbe voltak hivatalosak, a hol
nagymélt. Szaniszló, nagy-váradi püspök fényes
lakomát adott tiszteletökre, melyen azonban betegeskedése miatt ő maga személyesen meg nem
jelent.
Ekként utjofeban mindenütt a barátság és
érdeklődés nyilatkozataival találkozva érkeztek
a vándorok Maros-Vásárhelyre. A főcsapat au".
26-án délután ért oda, s ekkor történt az ünnepélyes fogadtatás. A lovas, zászlós ifjaktól kisért
városi küldöttség eüéjök ment s a találkozás helyén a város főbírája Fekete József, utána pedig
Szabó József, kolozsvári igazgató tanár s e gyü
lés alelnöke üdvözölte őket.
Több izben szólottak már lapjaink e gyülés
egyes szaküléseinek tárgyairól s a mi tudományos
eredmények innen kikerültek, azt bizonyosan még
ezután fogják az egyes szakférfiak, a közönség
számára feldolgozottan köztudomásra juttatni.
Itt csupán a gyülés külső alakjával s az összejövetel és kirándulások kiváló pontjaival foglalkozunk, hogy e szép napok emlékét legalább főbb
vonásaiban fentarthassuk. Nem ismételjük többé,

tileg székelyfira büszke volt Székelyor3zág. És Szereda falu és a Nyárád folyó között, egy kellé"
vele együtt sokan voltak a kitüntetőbb figyelem mes nyár- és füzes ligetben volt rögtönözve egy
tárgyai : da ki győsné mindazok nevét ide irni, cserfalombokkal dusan ékesített csinos épület,
kiknek arczára itt önérzettel nézhetett a magyar? melyben a vendégmarasztó asztalok voltak elSokan voltunk, kik régóhajtott ismeretségek örö- rendezve, gróf Rindsmaul marosszéki birtokos
valóban jó izléae szerint. A vendégeket itt, mint
mé ?el kerestük fel szállásainkat.
Reggelre a város ünnepies arczot öltött. A gazda, tompái birtokos Bothoa Kálmán fogadta 8
csalódást még nevelte az, hogy mindenki a várhe- a pompás reggelizés közben sem hiányoztak a
gyen magasió ref. egyház felé tartott, mely már lelkes áldomások. Azon költeményt, melyet a lel9 órakor tömve volt a hallgatók mindennemü és kesedéstől elragadtatva Losonczy László nagykőrösi tanár elszavalt, alább egészen közöljük. A
rangu tömegével.
A papi szószék el voltfátyolozva; előtte zöld tudós vendégek iránti figyelemből a rendezők ez
tribüné a szónokok számára; az orgonakarban alkalomra népvigalmat is rendeztek, melyben a
hölgyek koszorúja, az egyház hajója előrésze a közel vidéki székely legények és leányok igen
tagok számára elzárva s közbül emelvény az el- nagy számmal vettek részt s vidám zene mellett
elnök és jegyzők részére, melyen id. gróf Teleki a legjobb kedvvel járták népies tánczaikat. — A
Domokos, dr. Szabó József és Knöpfler urak, szonátái népünnepről, ősi ökörsütésről s golyóval
kilőtt hordó borról és a parajdi sóbányák megmint titkárok, foglaltak helyet.
látogatásáról,
a mult alkalommal bőven el volt
Először is az elnökgróf emelt szót. Erre a
mondva e lapokban a sok szép élvezet.
városi főbiró, Fekete József ur elfogadója követSzóval, tudósaink sok tapasztalással gazdakezett.
Ezek után a gyülést üdvözlő emlékiratok e a gon tértek meg; a szeretet jeleit pedig, melylyel
jövő évre vonatkoró meghívások (Pozsony és találkoztak, bizonyosan sokáig nem fogják elMAramaros-Sziget részéről); azután a gyülést feledni.

lók
évenkint
egyszer, a haza
különböző vidékén.E vándorgyülések
nemcsak a kölcsönös érintkezésre, hanem
arra is módot
s alkalmat szolgáltatnak
a
pályatársaknak, hogy a haza különböző
tájaival szinfől
szinre, alaposabban megismerkedjenek.

Ezzel pedig
egyrészt a tudomány s különösebben a
honi smeret
gyarapodik,
másrészt
az
illető helyen
megfogarazik,
egyik gyüfokozódik
a
mölcs a másipezsgőbb szelkat ne érintlemi élet iránti
se. A ládák
érdeklődés. Ha
a tudomány azt
szellő8,száraz
akarja,
hogy
és hüs helyre
f
ö
l
k
e
r
e
s
s
ék,
teendők, d.e
elébb magának
mégis olyankell fölkeresnie
ra, hol fagyaz embereket s
tól nem lehet
magát megkedA „Hegyaljai album" l»ól. IV. Erdő-Bénye. — (Keleti Gusztav rajza.)
tartani. Az
veltetni.
A magyar orvosoknak s természetvizsgálókilymódon eltett gyümölcs a következö év elzárja. Ezután a czérnaszál, melynélfogva
julius hónapjáig nagyon jól eláll és izéből a gyümölcsöt viaszba mártotttuk, lemetsze- nak tavaly Pesten tartott gyülése — a kilenczedik
és jóságából semmit sem vészit.
tik, és a gyümölcsök gyapot vagy más — az ez idei gyülés helyéül Maros-Vásárhelyt
tűzte ki. E mintegy 10,000 lakost számláló maA franczia Chevet a gyümölcsök eltar- száraz és ruganyos anyag között ládákba gyar város a bérezés Erdély keleti részén esik a
tására egy módszert gondolt ki, mely szá- jól bepakoltainak. E czélra kisszerű ládák Maros völgyében — Pesttől számitva Nagy-Vámos kisérlet után igen czélszerünek bizo- használtatnak, melyek aztán hüs helyen rad közel a fele utja. Sokan hitték, hogy gőzkocsi
nyult be. Ez abból áll, hogy a gyümölcsök tartandók. íly módon még a finom őszi ba- s gőzhajó által elkényeztetett korunkban csak
egy réteg oltott mészszel (száraz mészhyd- raczkok is sokáig eltarthatok. Ezen eltar- kevesen fognak ily hosszadalmas fárasztó utavállalkozni. Da csalódtak. A vágy, a kedves
rat) borittatnak be, mely elöbb szitán átbo- tásnak azon előnye is van, hogy egyes gyü- zásra
Erdélylyel közelebb megismerkedhetni, a rendecsáttatott és a lég hozzájárulásától megóva- mölcsökön bármikor meg lehet vizsgálni, zőknek közzétett gondos intézkedései, az utba
tott. E végre a gyümölcsök alkalmas edénybe vajjon az egész láda tartható-e még tovább eső városok vendégszerető ajánlkozásai sokakban
rétegenkint oly módon rakatnak be, hogy is kár nélkül, vagy pedig annak tartalma legyőzték a habozást, ugy hogy 498 — tehát
mintegy 60-nal több részvevő jelent meg, mint
mindenik réteg, a gyümölcs fajához képest elhasználandó.
(FotytaUM k6v«tkeilk.)
tavaly Pesten. E ezám minden várakozást fevastagabb vagy vékonyabb oltott mészrélülmúlt.
teggel választassék el a másiktól. Az edény
Nagy-Váradon s Kolozsvártt intézkedtek,
szája nem dugóval záratik el, hanem mészA „Tokaj-hegyaljai album"-ból.
hogy az utazási költség e kényelmetlenség lehetőhydrát rétegre borittatik reá, mely két hüleg Hs mértékre szorittaesék. E két város versenyIV. ErdAbénye.
velyk vastagsággal bir, oly módon, hogy a
zett egymással az előzékenységben, s barátságomészréteg az edény száját minden oldalról
Erdöbénye mezőváros, hegyektől mindenün- san szállásolta el falai között az átutazókat. Még
körülvegye és elzárja. íly módon Chevet ur- nen körülvett kebelzeten fekszik 2130 lakossal. a kisebb városok is, mint Élesd meg Torda, siettek
nak az „Annales de flóre et de pomme" sze- Határa 8102 hold, melyből szőlőül 600 hold mi- kimutatni részvétöket : amott a gyógyszerész
rint sikerült szőlőt egész újig eltartani. Az veltetik. Nevezetes itt a Szirmay ödönféle pin- lakában találtak az utasok szives fogadást s enyegyes szőlörétegek között levő mészréteg cze, mint a hegyaljai pinczék legnagyobbika. Ez hülést, ez utóbbi pedig szives készséggel szólikeresztül kasul metsző s egymás felett totta fel a gyülés tagjait, hogy visszatértökben
csak kevés vonal vastagságú volt Ha ezen egymást
emeletet képző 22 águ labyrintból áll, melyek állapodjanak meg ott ea szemléljék meg a köreredmény csakugyan ilyennek fog bebizo- tajtkő sziklákba levén vágva, minden mesterséges nyezet nevezetességeit: a tordai hasadékot meg

A maros-vásárhelyi kirándulásból: A nyárád-szeredai reggeli állomás (aug. 28-án).
A szakülésekről legyen elég atinyit emliteni,
a mit lapunk olvasói már tudnak, hogy mily öröm- | engedélyező okirat, az alapszabályok, bizottsági
mel és szivességgel fogadta a gyülés tagjait a de- jelentések, számadások s végül a pesti takarék- bogy azok öt osztályban és különböző helyeken
rék székely főváros. Meglepő volt különösen azon pénztár egy levele olvastatott fel, melyben a működtek, névszerint : az orvos-sebészi osztály,
növény- s állattani-, régészeti-, ásvány-, föld- a
gyöngéd érzelemnyilvánitás, hogy a politikai tün- gyülés czéljaira 100 ftot ajánl.
A nagv lakoma, mely körülbelől 500 sze- vegytani és végre a gazdászat-műipari osztály.
tetésül tetszhetett lobogók és világitál helyett,
az
ablakokat a természettudósok fogadásához mélyre az Elba sziget jegenye sétányai között Az érdekesebbnél érdekesebb felolvasások meny#
minden telrintetben méltóbb élő virágkoszoruk emelt nyári szinkörb?n folyt le, mind anyagi nyisége mindenik osztályban oly nagy, hogy a
ío
glalták el, a háttérben azon ép oly szép élő vi- áldásokban, mind felköszöntésekben gazdag volt. szokásos évkönyv még a jelesebbeket sem lenne
' ti
' ' melyek amazokat füzérekké és koszo- Leginkább kitüntek főt. Schmotzer, Tisza László, képes befogadni.
Érdekesnek tartjuk m^g megemliteni a gyürúkká kötötték. A téren jeles magyar zene hang- Szász Károly komoly, s dr. Arányi tréfás toasitlés utolsó napjaiban megnyitott mtíkiáUitá8t,mé[y
ja0 ^ e * 8 az éljenző közönség a bejövetel utján, jaikkal.
a székely földnek mü- és iparkincseit tártaiA szin;előadásnak az idő nem kedvezett.
°j, a r °oogó szekerek előtt a már két izben (a
Vár 8
h a t á r á n
Az augusztus 28. és 29-én tartott szovátai m fLzXíí
döttsé
°
) üdvözletet mondott külEzaBánffy-ház négy termében és folyosóján
i
,.3= Y O n u lt el, a szives polgárok tömege s alo- és parajdi kirándulás, az idő kisebbmérvü kedve8Ora
volt
kiállítva,
8 igen sok érdekes mű- és ipartárzőtlenségét
leszámítva,
mind
a
látott
természettuM/
koíott czéhek sorfalat képeztek.
„„ ; g . f ? O n pár óra alatt mindenki megkapta dományi tárgyakat, mind a népéletet illetőleg, hű gyat tartalmazott. (Különösen szép bronz régiséazon utasitást, m e l y 8 z i v e s házi-gazdája körébe képet nyujthatott a székelyföld kincseiről; a ter- geket, Barcsai fejedelem ezüst tányérait,s temérvezetée ahg ráztukle magunkról az ut porát, máris mészet szépségéről, igaz magyar vendégszeretet- dek savanyuvizet, b. Henter ur jeles régiségeit,
dr. Knöpfler ur ősállatgyüjteményét stb.) Idegemegharsant az e z e n a l k a f o n i r a u j a n d Í 8 £ t e t t A x_ ről és elevenségről.
ló-teremben az ismerkedési estélyre hivogató zene,
E kirándulásokat lapunk mult számában nekre nézve azonban legérdekesebbek voltak
mely mellől az a n y a g i é i v e z e t e k r ő l v a l f
részletesen ismertettük. Tudjuk, hogy az első nap a székely kéziparczikkek, melyesnek beszerzése,
d o 8 .
kodást sem feledte el a vendégszerető város.
délelőtt első állomás Ny ár ád-Sz ere dán volt, hol valamint az egésznek létrejöttében a főérdem
A terem csakhamar m e g t e l t 8 a benutatá- a diszes vendégsereget jól rendezett villás reggeli m.-vásárhelyi ref. tanár, Szabó Sámuel uré, ki
eok, kézszontások, ismerkedések folyton folytak. várta. Mellékelt képünk ezen ünnepélyes regge- tanítványaival a székelyföldet beutazván, ugy
Legtöbb kandi szem kereste sokat uta^.ott és ta- liről iparkodik némi fogalmat nyujtani az olvadó- szólva házról házra bekopogtatva gyüjté azokat
pasztalt hazánkfiát Xantus Jánost, kire, mint erede- nak. Bővebb megértésül szükséges tudni, hogy egybe.
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334
szorult korcsmákra, miután biztos volt abban*
hogy barátjai vagy ismerőseivel a. vásártéren
összejőve vagy saját, vagy egy más házban értekezhetik és beszélgethet. Egy lakoma vendégek
nélkül nem is tartatott olyannak, azért látjuk a
Magyar, székely, horvát, szerb. szláv,
helléneket többnyire nagyobb társaságban együtt
Szász, román
lakmározva.
Járjon a jog s egyetértés
Evés közben a bort ócsárolni szokták; de miErdélyben. *)
Szent nyomán.
dőn az étkek elhordattak, és a szomjuság, sajt,
Testvérekül legyen élni,
Kolozsvár, augusztus 21-kén 1864.
besózott olivák, vágott retek és mustár, leginkább
Halni kész ;
pedig tiszta só evése által felingereltetett; előIgy nem árthat semmi balsors,
Testvérek! mind üdvözölve
hozták a bort, melyet kissé vizzel keverve ittak.
Semmi vész.
Legyetek;
Tiszta bornak vizzel keveré nélküli ivását, kiOh e perczben az én szivem
véve
azt,ha az orros, mint gyógy szert ajánlaná, SoMimagunktól függ, hogy a föld
Oly meleg!
lon törvényei szigoruan, Zaleukosé-i pedig halálMi legyen,
Nagy-magaean csapongnak szent
büntetés mellett tiltják. Egyébiránt a bornak vizzel
Innen és tul amaz órjás
Lángjai,
való
ivása már Homerus idejében, tehát jóval ezen
Nagy hegyen.
S lángjait nem — nem lehet eltörvények hozatala előtt, szokásban volt, a mi
Szétszakadva : tiralomvölgy
Oltani!
ezen erős görög bornemeknél nagyon is ..-zükséLesz nekünk, —
ges volt, s felette megfelelt a könDyen felingerelEgyetértve : Kánaánunk,
!
Lobogott e tűz eddig is
hető hellén vérmérsékletnek.
Értetek,
Édenünk!
Losonczy László.
A boredények készítésére sok időt, müvészeMig határ volt vonva köztem
tét és pénzt forditottak. Sőt Homer Hephaistost
S köztetek.
(Vulkánust) szép boredények és serlegek készítő
Tízszeresen lobog e szent
Percz alatt;
A szőlőtőke és a bor. mint ital a mesterének is nevezi, és kevés polgári család
volt, kiknek birtokában nehány csinos különféle
Csoda-e ? . . . ti öntetek rá
különféle
nemzeteknél.
korsó,
serleg arany és ezüstből készülve, ne találOlajat.
tatott volna. Nemes érczből készitett kis mérté(Folyt»t*B.)
Olaj volt a tiszta vendégkeket használtak a bor vegyítésénél; azért mondja
Szeretet,
Felette csudálatra méltó azon tulságos befo- Anakreón egyik dalában „tiz rész vizhez tölts öt
Melynél hőbb a nagy világon
lyás, melyet a bor a hellén nemzet költészetére rész bort," miáltal a nagy mértékletességről tesz
3
Nem lehet.
gyakorolt, mely a legcsekélyebb tárgyból kitünő bizonyságot l és az asztali borok rendegen nem /a
Nem is ember, a ki itt nem
művészi darabokat volt képes teremteni, és a rész viz és /3 r. borból, hanem V- r. viz és y 5 r.
Lelkesül;
borból álltak. Sőt néha az is megtörtéet, hogy a
meddő gondolatot eszményesiíeni.
Jobb, ha hideg szivvel most is
Már az első költő, ki a hellén mondákban vidám vendégek nagyobb serlegeket, s kevéssé
Otthon ül.
istenittetik, Thraciában, a szőlőfürtökben gazdag vegyitett vagy egészen tiszta bort is kértek.
hazában pillantja meg az első hajnalt; és a MaeA legtöbb hellén írónál akadunk ily lakoAz én keblem soha se volt
nadoktól, Bacchus szolgálóitól széttépetve hal mák részletes leírására, melyeket Symposidknak
Jégverem,
meg.
(együttivás) reveznek; ezekben a hellén kedély
Hol bizalom gyöngyvirága
szépsége
legfényesebben nyilatkozik.
Homerus
a
bort
az
isten
legnemesebb
adoNem terem.
mányai közé számítja és azt irja, hogy annak a
Ezen lakomák vidám beszélgetés, zenészek
Magyar vagyok . . . tárva szivem —
királyi lakomáknál nem szabad hiányoznia.
és tánezosok nélkül épen oly kevésbbé képzelheMint karom —
tők, mint vendégek koszoruk nélkül. A bort és
A
trójaiak
bajnek
védnökük
halálát
nem
Dalt buzog ki, akarom, cem
virágot elannyira együttjárónak tartották, mint
akarták
szebben
gyászolva
megülni,
mint
hogy
Akarom!
porrá égetett hamvaira vörös bort öntöttek. An- a holdat és csillagokat. Borostyán, nyárfalevél,
Elszakadt már, el a külső
tinou?, a dicső hős és a fiatal vidorság képe, rózsa és lótosz koszorukkal felékesitve szoktak ily
Kötelék,
kénytelen kezében tele borserleget tartva, meg- lakomákon megjelenni. Azért mondja PhilodeÉs azóta három század
mos : „fonjatok halántékim körül nárcisz koszorut,
halni.
Eltelék.
A legrégibb lyrikusok, s leginkább parosi hangoztassatok vig fuvolyát." Leginkább szeretMegmaradt a beleő, meg a
Archilochos és lesbosi Alkaeos gyönyörü költe tek a hellének oly borcsarnokban inni és mulatni,
Szellemi;
menyeikben dicsőitik % bort, és teosi Anakreón, hol a tömjén füstfellegébe a köröskörül elhintett
Mert tudánk hű testvéreiül
ki maga dicsekszik, hogy a „bor kedvéért szü- virágok kellemes illata vegyült.
Erzeni.
letett" egész életét, a szerelem és bornak szenA lakoma kezdete előtt, rendesen sorshuzás
telte. Lantja, mely oly sokszor pengett a bor di- által „Symposiarch" vagyis lakoma-király válaszÁllandó láncz ezután is
cséretére, egy későbbi epigramma szerint, még tatott, kinek feladata volt, a keverés módját és mérAz lehet,
folyvást zeng a bor dicsőítéséért, és egy mondá- tékét meghatározni, valamint megóvni a vendégeHa egy érzés hatja át a
ból tudjuk, hogy a bornak ezen nagy barátja, egy ket ások i vastól (ámbár ez kevésbbé volt feladata);
Nemzetet.
szőlőszemtől mogfulva, mult ki, számtalan sok az ittasság, mint olyan, ezen szép vendégségeknél
Két, ország . . . egy gondolat, egy
dalban megénekelték a hellén költők Bacchust, csak mint mellékes czél tekinterdŐ. Szerették azt,
Érzelem . . •
melyek korunkig fennmaradtak s igy kitünő al- ha vad szenvedélylyé és durvasággá el nem fajult,
Mély, magasztos, lángoló honkalmunk van tanulmányozhatni azon szorgalmat, — miután a jó kedvet fokozta és általa majd em
Szerelem.
melyet a hellén nép a borászat körül kifejtett.
túlvilági hangulatba érezték magukat helyezve.
A legelső vinczellérnek Ikarius tartatik; en- Anakreón azt irja, hogy : „nagyon kellemes, ittas
A kapocs, mely a népek közt
nek ajándékozta először Dionysos a szőlőtőt s az állapotban jó barátokkal csevegni,'- és Ah'ios igy
Igy terem,
azzali bánásmódra megtanította. Alig ízlelte ez kiált fel : „Nem szabad a léleknek sötéten visszaMelvet összefűz a rokon
meg a drága borcseppet, midőn bőrből készült vonulni, mert hisz mitsem nyerünk szomorúsáÉrzelem :
bortömlője kőiül tánczolni kezdett, miáltal az gunk által, kedves Bacchusom! azért legjobb viOldhatatlan, erős minden
attikai vinczelléreknél szokásban volt tömlőtáncz dámitószer a bor, hozzatok bort, hadd igyuk le
Oldalon, —
magunkat!"
alapját megvetette.
Nem törheti össze stmmi
Majd egész Görögországban elterjedt az
Hatalom.
A nőkre nézve a boriszákotság joggal tárta- '
istenség ezen adománya és nem csak a parasz- tik illetlenségnek, és Athenaeus a boritalt nőknél
íly erő? láncz egyesítsen
tok munkásságát vette igénybe, hanem a keres- nem tartja illedelmesnek. Előbbi időkben azonban
Két hazát,
kedők tevékenységét is, kik a bort terméket'en a szőlőnedv élvezése épen nem volt panaszos a
Benne minden nemzet legyen
vidékekre küldötték és ennek egyéb tárgyakérti szépnemnek sem. Igy homernél olvassuk, hogy
Egy család.
kicserélését eszközölték.
Naueika, a phiiaki király leánya, a nőnem valódi
Es dicső, nagy, félt, hatalmas
A borrali nagykereskedő a legnagyobb tisz- példánya, midőn társalkodó nőivel hosszu utra kéLesz a hon;
teletben részesült, s adás-vételi szerződéseit a szül, a borról semmikép sem feledkezik meg. Sőt
Sziklaként áll a jövendő
Deigman (törsde) a borok megszemlélése után még később is a „hetaerakon" kivül, kik gyakSzázakon ! . . .
kötötte, mig a kiskeres! edő, ki nyilt borkereske- ran resztvettek lakomákban, megengedtetett a
dést tartott, ezen italokat kisebb mennyiségben bor élvezé-se maguknak a hölgyeknek is; tudjuk
Testvérek! mind ide, ide
mérte ki. Az ily helyiségek csupán ivás végetti ugyan is, hogy a szerelmivallomás lén; eg« a serNézzetek . . .
látogatása illetlenségnek tnrtatott, és a polgárok legnek azon szélérőli ivásban állott, melyet az
Bércztetőn áll egy iszonyu
egész szükségleteiket vásáron szokták megsze- imádottnak ajka érintett. — Ide tartozik még
Rengeteg.
rezni. A miért is oly bormérésre csak az alsóbb Bacchus papnőjének, Myrtasnak fírfelirí ta, kinek
S bárha annyi küiönfaju
osztálybeliek, — leginkább szabadon bocsátott sirköve egy hordó volt.
Fa van itt :
rabszolgák, adták magukat, de ezáltal a többi
Túlsók borivás annál roszabbul állt volna a
Mind erősen összefűzi
társaik megvetésének is kitették magukat. A hellén nőknek, miután még férjeik, a boritaltóli
Ágait.
helléneknél mindazo.V, kik a vendég, zeretet szent mámorhoz valo előszeretetük daczára is, csak
kötelmeit pénzért teljesítették, nem tartattak be- ritkán alacsonyitották le magukat az állatias
Es brrult az ég, rohan a
csületes embereknek. De ennek daczára Athenae ittasságig. — Krotoni Milon, a görögök legerősBősz vihar,
és egyéb tengermeléki városokban felette sok, bike, óriási testének eltartására naponkint husz
S im áll a fa együttesen
Ti'rsival.
eürűen látogatott korcsma volt; sőt azt is halljuk, font hust és harmincz font kenyeret evett, borból
hogy a byzanczi lakosok saját lakaikat bérbeadván azonban csak háromnegyed részt ivott. Ezen
•) Olvastatott előssbr szerzö által a magyar orvosok ki, folyvást ily korcsmákban dőzsöltek és tartóz- utóbbi adat ismét azt bizonyitja, hogy a hellének
és terméízetvizsgálók kirándulása alkalmával Ny.-Szere- kodtak.
nem oly szempontból tekintették a borital czélját,
dán villás reggeli után, majd közkívánatraSxovátán a népEgy athonaei szabad polgár mindazáltal nem mint azt korunkban sajnosan számtalan fok férfi9
ünnepélyen a sült ökör mellett aug. 29-én 1864.
A gyülés berekesztése méltó volt kezdetéhez
és folyamához.
A jövő gyülés helyéül a már több izben folyamodott Poztony tüzetett ki. Elnökök lesznek
gr. Zichy Károly és Balaesa János tudor. Boldog
időt reá!
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Ali az erdő — ereje nem
Bir vele,
Csak a külön álló fákat
Dönti le.

sőt nő is tekinti, annak rendeltetését eléggé ferdén fogván fel.
, , , , , .
Legnemesebb faja a gorog boroknak a lesbosi,
korkyrai, thasosi, naxosi és leginkább a chiosi.
Bár ezen borok ize és aromája már a természetnél fogva megvolt, még is csak ritkán ittak
fűszereden bort, hanem inkább jó illatú virágokat, növényeket és gyümölcsöt szoktak a borba
tenni, hogy annak izerejét fokozzák.
A közönséges bor felette olcsó volt. Igy három „kotyle" (/'/, pint) a nem épen rosz tekotylosi
borból a mi pénzünk szerint öt krajezárba került.
A jeles chieri bor háromnegyed pintje azonban
tartály edánynyel együtt 75 krba jött. Későbbi
időkben, midőn a római nagyszerü lakomákon a
kitünő hellén boroknak az asztalokról nem volt szabad hiányoznia, azoknak egészen más árát látjuk
feljegyezve

Claudius Albinus reggelije 500 fügéből, 100
baraczkból, 10 dinnyéből, 100 sneffből és 400
csigából állott.
Thasisi Theogenes egyszerre egész ökröt
költött el, s midőa azzal készen volt, igy szólott :
nem laktam jól!
Aurelianus császár kedvencz nagyevője egy
ebédnél egész vad sertést, egy ürüt, egy kis m v
laczot s 100 kenyérkét költött el, ezekre többet
egy akó bornál megivott.
Beaume Reiohold bougesi, utóbb sensi érsek
vacsorája után 9 órakor lefeküdt, éjfélkor már
felkelt enni. Ekkor aludt 4 óráig, mikor ismét
felkelt éhségét csiiapitani. 8 órakor reggelizett,
s ebédjét oly éhesen végezte, mintha az nap még
semmit sem evett volna, 4 órikor uzsonált, ezután
következett a vacsora s lefekvés előtt még egy
tál étel. Ebédje s vacsorája meglehetős bő volt.
A testmozgást, sétálást kerülte, nehogy éhsége
még növekedjék. Különben vidám kedélyü, tiszta,
józan gondolkozásu s egészséges volt.
Tarare — Lyon vidékéről, — kovát, elvetett
nagy darab húsokat, gyümölcscsel tele kosarakat,
élő állatokat, kést nyeldeeett. Ez később a franczia hadsereghez ál ott katonának, hol rendes
napi eledele, a konyhán gyült moslék, elvetett
ételrészek, elromlott husnem valának elegendők
gyomra betöltésére : igy az ételért az állatokkal
marakodott; a macskákat, kutyákat, kígyókat
üzte szüntelen, melyeket elevenen szétszaggatván
felfalt; fenyegetés és erővel kellett visszatartani
a halottas kamráktól. Egy másfél éves gyermeknek elveszése oly gyanut támasztott ellena, miszerint a börtönt elszökéssel kerülhette 'ű csak.
— E telhetetlen nagyevő Versaillesben kórházban
halt meg.
Felbontatása után beleiben egy ezüst villát
találtak, mely bizonyosan halálát is okozta.
Domeri Károly fiatal lengyel katona 13-dik
évében kezdte érezni szörnyü éh-dühét. Mint
katona, a rendes napi eleséggel be nem érte, s
társai a maguk részéből juttattak neki, hogy éhen
el ne veszszen. Ha még igy is megéhezett, fűvel,
dudvával, kutya-, macska-, patkányhussal cailapitotta éhségét. — Egy tengeri ütközet alkalmával éhségét nem tudván mivel csiiapitani egy
ellövő tt emberezombot kezdett mohón falni, mit
látván társai, kiragadák kezeiből embertársuk
húsét. — Nyers ökörmájat, 3 font gyertyát, ehhez
több font tehénhust — ha alkalma volt — egyszerre felemésztett. A hust csak nyersen szerette,
kenyeret és főzeléket nem evett, hacsak azokra
nem szorult. Az orvos jelenlétekor Liverpoolban
5 óra alatt 15 font nyers tehénhust, 12 font szappant költött el s ezekre megivott fél akó sört.

a mexikói czimerrel egyfelől és M betűvei másfelől, ezüst kardkötő vörössel.
Dsidások : sötét-zöld bőr nadrig csizmában,
5 ujjnyi széles vörös oldal szalaggal, közönségesen kék Garibaldi ing, parádéban sötét zöld zuávka fehér gomb és töltéstartóval, s fehérrel kivarrva, fekete prémes, fehér csapka sastollal. —
Huszárok : Vörös magyar nadrág, fehér zsinórral, kék Garibaldi ing és zöld atila fehér zsinórral panyókásan, további szürke csikós kalap sastollal. — Közönségesen a kalap helyett mind
vörös sapkát kapnak, milyet, már sokan közülünk
hordanak. — Az intelligentia nagyon van képviselve a légióban, és igen sok quietált tiszt is szolgál.
Vannak légionáriusok, kik a va?korona rend vitézei, és egy harmada bizonyosan dec arái vá van;
vannak, kiknek 5 —6 dis^jelö is van.— Noha még
ruházva nem vagyunk — még is meg kell vallani,
minden dicsekvés nélkül, hogy derék egy csapat
A rómaiak, miután az egyszerüséget és jóez, ha tömegben áll, mert mind olyan 28 —36 éves
zanságot, mely első polgártársaikat annyira jelleszolgált
legények vannak itt. Borotválkozni nem
mezte, elvetették, és a finomabb müveltség lábraszabad, tehát mind szakáiasak vagyunk, s mondkapásával a nagyobb költekezés, p zarlás és kihatom, hogy eleinte ezek a kiborotvált képü
csapongásoknak adták át magukat, ssmmi költkrajnai emberek féltek tőlünk — ha szakálunkra
séget sem kíméltek vágyaik kielégitésére és a
néztek. Máskor többet. Gy."
külfény és pompa emelésére.
** (Falábú kutya.) Arles vidékén egy falábú
Azon időből, a midőn még az állam vezetői
kutya van. Oly ügyesen jár rajta, hogy legkisebrépával is beérték, s midőn még az ekeszarvát
bet sem sántit. Az állatvédő társulat a kutya
maguk kezelték földjeik megmunkálására; mesés
gazdáját, az arlesi lelkészt, e gyöngc.l gondoskoadatoknak egész halmazát birjuk, melyeknek
dásért éremmel jutalmazta meg.
azonban kevésbbé adhatunk hitelt. A monda szerint Egeria nympha vezette be Numa Pompilius
** (Különös házassági hirdetés.) Karlsruhekirályt a béke szentélyébe és állitólag a szőlővel
ben a polgármester egy községtanácsos kiséretében
bánásmódra is megtanította; azonban tudjuk,
a városház erkélyéről közelebb azt hirdette ki,
hogy a szőlővessző már sokkal azelőtt míveihogy egy protestáns férfi zsidóleányt vesz nőül s
tetett Itáliában.
kinek ellenvetése lenne, azt a városi hatóságnál
tartozik bejelenteni.
Szicziliában és Alsó-Itáliában a szőlő már
valószinüleg Homer idejében vadon termett;
** (Párbaj két nö között.) Berlin kapui előtt
azonban üg? látszik, hogy ezen gyümölcsöt a
a napokban sajátságos párbaj mert végbe. Két
bennszülöttek nemesitetlenül parlagon heverve
fiatal, a jobb osztályokba tartozó nő vivott párhagyták. Nehány évtizeddel később hellén gyarbajt, kik közös udvarlójuk felett zördültek össze.
matosok jöttek Alsó Itáliába és e vidéket „OinoFegyverül nem kard, pisztoly, vagy má* gyilkos
tria"-nak nevezték, mely körülmény azt látszik igaeszköz, hanem két hajlékony páleza szolgált. A
zolni, hogy ott akkor már szőlőtőkéket találtak.
segédi tisztet mindkettőnek egy közös bárátnéja
Mikor kezdődött a szőlő mívelése Róma körvégezte. Az adott jelre a két nő dühösen egynyékén, biztos adatokkal nem igazolhatjuk; anymásra rontott. A harcz nemsokára oly heves lett,
nyit azonban mondhatunk, hogy „a szőlőtőkét
hogy a pálezákat eldobták, és ököllel, körömmel,
ugyan Latiumban korán kezdték mivelni, azonfogakkal marczangolíák egymást. A segéd minban még is sokkal később, mint a szántás vetést."
den kíbékitési törekvése sikertei- n volt. Végre a
Plinius szerint Romulus bor halyett tejjel áldovérző nőket férfiak választották el egymástól. Az
zott az istenségeknek. Hogy pedig mily kedvező
egyik szemét vesztette el, és miután dulakodás
volt az itáliai föld a szőlőszetre, kitünik ugyanközben ruháik iss meglehetősen tépett állapotba
ezen Plinius tudósításából, mely szerint az akkor
jutottak, kocsiban kellett őket haza szállitani.
a római birodalomban — majdnem az egész vilá** (Két tábornok, két lábbal.) Az Amerikágon — termesztett 80 borfaj közül, Itáliában 53
ban jelenleg egymással szemben álló Sherman és
míveltetett.
Hood parancsnokok közöl egyik lábát mindegyik
Bacchus, a boristen, nem tartozik a római
a harcztéren hagyta. Sherman tábornok mégis
hazai istenségek közé; miután ennek tiszteltetéazon előnynyel bir a maiik fölött, hogy legalább
sét csak 496-ban Kr. e. (250 évvel Róma épikét karja van, míg amannak osak egy. Sherman
tése után) kölcsönözték a görögöktől s hozták be
Egyveleg.
akkor vesztette el lábát, midőn a Hudson-erődbó'l
Rómába.
visszavonult; Hood tábornok pedig a chichaman— (Toborzás a mexikói hadsereg számára.) gai győzelemnél.
Nemsokára megkezdődtek a dionyeiai ünnenélyek módjára a „bacchanáliák," melyek azon- Laibachból, hol a mexikói császárság számára
** (Irtóztató nyomor.) A világ leggazdagabb
ban a rómaiaknál kevésbbé kifejlett szépészeti toborzott legio gyülhelye van, egy legiobeli havárosában,
Londonban, évenkint ezreket ragad el
érzelmek szerint oly durva alakot öltöttek, hogy zánkfiától sept. 9-ről a következő sorokat veszaz
éhhalál,
de csak ritkán jut ily szivrázó eseazoknak megtartása a senatusnak 186-ban Kr. e. szük. — ,,Mi körülbelül negyedfélszázan vahozott ,,de bacchanalibus" czimü határozata foly- gyunk magyarok a császári mexikói légióban, kik mény a közönség tudomására. Az itt következő
körül a mai rapport után 127 husz ir a többi tü- eset ogyik a leggyászosabb a sok közöl. Jeffreys
tán szigoruan eltikatott.
Henrik azelőtt papirgyárnok volt s fényűzésben
A forumon (köztér) közel a szószékhez volt zér, gyalogj vagy pionír. — Ezek körül sokan irni élt. Szerencsétlen vállalatok tönkre juttatták, s
sem tudnak, vagy pedig más körülmények által
«gy felette réginek tartott szent szőlőtőke.
fokonkiat annyira elszegényedett, hogy napszámVégre a rómaiaknak az italiai-görög tele- visszatartattnak az írástól — de még is szeretnék ban dolgozott. Nejét s négy gyermekét kellett
peken a mozgékony szellemdus vig élet megtet- ha otthon valóik valami hirt hallanának felölök. igy tartania. Egyik fia segitette a munkában.
szett, s ha már ekkor nem tartózkodott a hsllen ta- — Tehát mint mondám, közel 350-nen vagyunk A fiu végre megbetegedett, s az apa annyira
lálmányok elfogadását meghonositani s műveiket magyarok, összes légionáriusok pedig már 3000- megerőltette magát, hogy ágyba jutott. A másik
Qiegcsudálni: — miután a fél világot meghódította, ren; de mivel *>000-nek kell lenni, még messze fiu egy gyapjuraktárban dolgozott, hetenkint egy
e
gészen más viszonyba lépett Görögországgal, állunk a számtól. — Jelenleg Karniolia fővárosá- fontot keresett, de egy gyapjuzsák fejére esett,
me
l y neki kellemes élvezetül szolgáltatta a neme- ban Laibachban , egy voit nagy ezukorgyárban és kórházba kellett mennie. A leányok varrtak és
sített szőlőfürtőket. Igy a hellén elem lassankint vagyunk elszállásolva, — és mily meglepetés egy hetenkint hat shillinget ker3stek. Megerőltető
kiszorította a ,.költészet, építészit és szobrászat, magyarra! A kaszárnya homlokzatáról a magyar munka, bánat, gond végre ezeket is képtelenekké
csaladiélet és vallásból az eredeti latint. A római nemzeti szinü zászló leng, mely ugyan egy a me- tette a munkára. Eladták mindenüket, hogy élm er ekkor egész valójában görög akart lenni, xikóival. Igaz ugyan, hogy a szinek, nem viz- hessenek. Az anya végre éhhalállal mult ki. A
C8a
irányosan, hanem függőlegesen vannak; de mind
k a latin nyelvet megtartani."
halottas bizottmány nem talált egyebet a szobában,
zen
•f
utóbbi, Mommen Th. jeles művéből hiába —• jó lesz ily zászíó alatt majd harczol- mint egy üres szekrényt, egy törött széket és
mentett adat után felesleges, a rómaiak szőlŐszete hatni! — Mostani ruházatunk nem mondhatnám, egy kikölcsönzött ágyat, melyben az ifjabbik
es a Dör elvezetéről sokat beszélnünk, miután az hogy szép volna : zsák szövetü nadrág és ugyan leány haldokolt.
lényegére
nézve tökéletesen azonos a görögö- oly Garibaldi-ing és szalmakalap tollal. — A
yg
mint hallottuk, a ruhák és fegyverek jövő holnap
** (Egy magyar találmány Londonban.) Ang__
(Vége következik.)
elején jönnek meg, a tisztek már egyenruhában liában a hajók burkolatának papirbólkészitését prójárnak és mutatványul i 8 érkeztek már ruhák a bálták mag ujabb időben, és pedig sikkerrel. A paWénység számára, melyeket ezennel leirok, mi- pir bizonyos mézgakeverék által vizhatlanná váRendkivüli természetü emberek.
vel, sokban különböznek az ujságokban közlött lik s bizonyos fokig a tüzet is kiállja. Az egész
leírásoktól.
Westminster-p dota és a parlament-épület szintén
be van vonva egészen ilyen mézga-keverékkel.
Krótoni Milo egywerre 20 font hust, 30 font
Gyalogság: vörös zuáv nadrág, bőrkamasliban Mind a papirburok, mind a mézgakeverék föltakenyeret evett meg s félakó bort ivott rá. Mint (tisztek csizmában); kék Garibaldi ing (tisztek
tudjuk, e hires versenyküzdő a legnagyobb ökröt diszben : kék kabát), szürke kalap szürke tollal, lálója Szerelmsy nevü magyar ember.
haza vitte vállán s azt egyszerre felemésztette.
a tüzérek vörössel. A tisztek kard bojtja ezüst,
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Ignácz a nov. papság aligazgatója, s tótul Vidlicska István kosdi segédlelkész.
** (A pesti ág. hitv. egyház uj gymnaziumi
épületét) e hó 15-én délelőtt avattákföl.Az ünnepély a diszes nagy teremben ment végbe, hol &
gymn. tanuló ifjúságon s az egyházi elöljáróságon
kivül számosan gyültek egybe az egyház tagjai;
a nők nagyobb része a karzaton foglalt helyet.
Először is Láng Mihály esperes tartott alkalomszerű beszédet. Ezután fölolvastatott a magyar s
német nyelven szetkesztett s az egyház számos
tagja által aláirott okmány, mely a pesti ág. hitv.
egyház e e gymnazium létrejöttének történetét
adja elő röviden. Erre az okmányt üvegbe zárva
betették a zárkőbe, mely után Székács József superintendens tartott könyörgést. Miután a zárkövet beszentelte, betolták azt üregébe s befalazták — mely munkánál az egyház elöljárói
forgatták a vakolót és kalapácsot. Majd Fabiny
Tódor egyházi felügyelő emelt szót, köszönetet
mondván mindazoknak, kik közreműködése, buzgóaága által lehetővé leit, hogy ez épület fölemelkedjék; s az iskolát azzal nyitotta meg, hogy
bemutatta az uj tanárokat, névszerint Bakó Samut, a 3-ik elemi osztály tanitóját, azután Bierbrunner helybeli német segédlelkészt ea Dietze
Sándort, mint a gymnaziumban alkalmazott uj
segédtanárokat. Végül Batizfalvi István gymn.
igazgató buzdító beszédében fejtette ki a tanulóságnak , mit vár az egyház és a haza a magyar
protestáns ifjaktól. Az egyszerü ünnepélyt a tanulók énekkara fejezte be.

fiöziiitézetek, egyletek.

** (A pest-budai dalárda,) mely müködését
*" (Uj magyar néplap.) Októbertől kezdve HeThill Nándor vezetése alatt uj erélylyel ismét
ckenast Gusztav, mint mult számunk melléklete
megkezdte, hetenkint kétszer, kedden és szomhirdette, „Képes Ujság" czim alatt havonkint kétbaton, esti 8-tól 9-ig tartja énekgyakorlatait az
azer megjelenő néplapot ad ki, melynek szerkesztője
ó német színház épületében. Ugyanott uj tagok
Ilméri Kiss István, főmunkatársa pedig Mayer
is fölvétetnek.
István, a népszerűén ismert „István bácsi" lesz.
** (A magyar nyugdíjintézet), pénzbeli viTartalma a következő nyolcz pontba foglalható.
szonyainak jobban megfelető szervezet megvita1) Arany tanácsok. 2) Oktatva mulattató elbeszétása végett,szept. 25-ikén reggeli 10 órakor, Bulések, életrajzok stb. 3) Községek utasitója. 4)
dán, a pénzügyigazgatóság kisebb termében,
Iparosok hirnöke. 5) Gazdaemberek tanácsadója.
rendkivüli közgyülést tart.
6) Kürthi posta : újdonságok, elmefuttatások. 7)
Ujságok. 8) Vásárok, piaczok stb. Ezen kivül a
** (A magyar irók segélyegylete) közelebbről
a lap tartalmának érdekesebbé tételére 40 arany
nevezetes adományban részesült. Ugyanis a gr.
pályadíj van kitüzve : 12 és 8 arany két legjobb
Karácsonyi Guido által tett jótékony alapitvány
elbeszélésre; 6 arany a legjobb népszerü regekamataiból, a nagylelkü alapitó kérelmére, 2000
dalra, 4 a legszebb népdalrr.; 6 arany egy gazdáforintot az irói segélyegylet tőkéjéhez csatoltak.
szati értekezésre s 4 egy természettudományi dol** (A magyar orvosi könyvkiadó-társulatnak)
gozatért. A legtöbbet gyüjtőknek 10—10 arany
a most megjelent évkönyv szerint, összesen 565
jutalom s ezüst billikom van igérve. A lap ára
tagja van. Ezek közül alapitó tag 64,10 ftot fizető
egész évre csak 2 ft. Ajánljuk az olvasni szerető
r. tag 16, rendes tag 480 és részvevő 5.
iparosok és földmivelők figyelmébe.
** (A pesti m. k. egyetemi szülkórodán) a bábászati
tanfolyam, valamint az újszülöttek és cse** („Csokonai válogatott munkái" vj kiadáscsemők ápolásáról az előadások, f. é. október 1.
ban) a napokban jelentek meg Heckenastnál, hánapján kezdődnek. A tannyelv magyar és néhártm csii.os kötetben. A kedves és irodalmunkmet lesz.
ban mindörökre nagy becscsel biró dalnok mun** (A szatmármegyei fiókgazd. egylet) e hó
káit Toldy Ferencz állitotta össze, mi szintén
24-dikén rendkivüli közgyülést tart s szántásvernem kis ajánlat. Az első kötet „Lillát," az anaksenyt és cseléddijazást rendez.
reoni dalokat és ódákat, — a második „Dorottyát"
8 két vígjátékot, — a harmadik a „Béka-egérharczot/' az „Állatok beszélgetését,'- elegyes verseBH ujság?
ket, a „Lélek halhatatlanságát" s négy prózai
** (Megerősitett alapszabályok.) A pesti állatdarabot foglal magában. Az első kötethez van
Ipar, gazdaság, kereskedés.
kert alapszabályai, felsőbb helyen megerősitve, a
csatolva Csokonai életrajza s aczélmetszetü arczképe ie. E csinos kiadásra olcsóságánál fogva is
y* (A peéti kath. legény-egylet munka-kiálli- város hatósághoz visszaérkeztek.
fölhívjuk a figyelmet; az egész három kötet csak tása) Pesten, szept. 8 ikán nyilt meg az egylet
** (A három pesti czigány zenetársulat.) A
1 ft. 50 krba kerül.
nagy termében, mely e czélra csinosan feldiszitte- főváros most nem igen kedvező hely a czigány
** (Uj lapok.) Nagy István a „Faust" fordí- tett. Az „Isten áldd meg a tisztes ipart" jelszó zenészekre, legalább azt mutatja azon körülmény,
tója és Csukássy József, Haack berlini kiadó szö- alatt, az ipar mindennemü czikkeinek diszes sora hogy Patikárus és Sárközi zenetársulatai vidéki
vetkezésével „Nök barátja" czim alatt, szépiro- foglal helyet, mindegyik nemcsak a szorgalom és körutakra indulni szándékoznak; Kecskeméti zedalmi és divatlapot szándékoznak megínditni. Az gondosság, hanem a képességnek is fényes bizo- netáreulata pedig Mexikóba megy s a meghivó
uj lap mellékletekben szokatlanul gazdag lesz, s nyítéka, összesen 81 kiállítótól 140 czikk van szerződést már alá is irta.
** (Vendégszereplés a nemzeti színháznál.) A
a „Bazár" s más külföldi divat és mintalapokat kiállítva. A kiállitás megnyitása nagy ünnepélyfeleslegessé tenni igérkezik. — Egy másik uj lap lyel volt összekötve. A megelőző istenitisztelet népszinház volt igazgatója, Molnár, három föllé„Anyagi érdekek" czimmel októberben indul meg után az egyleti dalárda szabatos négyes éneke pésre ajánlkozott a nemzeti szinházban, a mi hir
Reviczky Szevér szerkeszté e és tekintélyes mun- volt a bevezetés, mely után az elnök, ft. Szabóky szerint teljesülni fog.
** (Mulatságos uti kaland) történt a napokkatársak közreműködése mellett, minden vasár- Adolf ur tartott beszédet, az egylet multját rajnap egy nagy íven. Előfizetési ára egész évre 8 ft. zolva. Majd a jutalom-kiosztások következtek. ban a nagyváradi vasuton. Egy szelid csizmadiaBirálókul az elnök Schickinger Józsefet, Hajdu legény utazott, természetesen harmadik helyen.
Kiadója Emich Gusztáv lesz.
*• (Kitüzött orvosi pályadijak.) A Maros- Ferenczet, Prohászka Endrét és Tausch Jánost Egyedül ült kocsijában, a mellette levő kocsiban
Vasárhelyt legközelebb végbement nagygyű- kérte fel, kik a kir. helytartó ő excja által tavaly pedig, melyet vékony deszkafal választott el, vilésen Pataki Dániel tr., Erdély országos főorvosa, alapitott első, gr. Pálffy-jutalomra Kerny István déki urak pipázgattak és zsiványokról, rablókról
Következő jutalmat tüzött ki : „A bujakórról, kü- szegedi születésü asztalost, a másodikra Trencsé- folytattak hangos társalgást. Az éj is beállván, a
lönös tekintettel Erdélyre". A 3 —4 ivre terj«d- nyi János bognárt, a harmadikra Tettemandy csizmadia mindig kényelmetlenebbnek találta
hető munka dija 20 arany; a beadási határidő Károly pesti születésü kosárkötőt érdemesítek. helyzetét. Azok bizonyosan zsiványok — gon1865-ki máj. 1-je. — Továbbá ugyanez alkalommal A második 8 harmadik jutalmat ft. Ptirgstaller dolta magában; hallott is ő valamit arról, hogy
Lászai Dániel szászvárost főorvos 10 aranyat József, kegyesrendi kormányzó alapitá. Ezeken vasuton történnek rablások, gyilkosságok; megajánlott pályadíjul a következő pályakérdésre: kivül néhai Reseta János egyetemi tanár erkölcsi fojtják a szegény embert, kidobják az ablakon, 3
„Aczement, vagya hydrauli mész kimutatása Er- díjt alapított, melylyel évenkint az elnök a leg- senki sem tud róla! Magát tájékozandó, lassan
délyben és különösen Huiiyadmegyében." Bea- vallásosb magyar egyleti tagot tünteti ki. Az idén kinyitotta az ablakot, s aggodalmában kiugrott.
e jutalmat Mallár István aradi születésü aszta.os A megrémült szomszédok, kik öngyilkosnak hitdási határidő 1865. junius vége.
legény
nyerte el. A dijayertesek a jelenvolt nagy tek, csakhamar eszeveszetten látták rohanni; kia** (Uj erdélyi lap.) Békésy Márk hírlapi levelező e jelenleg fordító a nagyszebeni tarto- közönség által megéljeneztetvén, az ünnepély az báltak utána, mire még jobban vágtatott, végre a
mánygyülésen, Nagy-Szebenben okt. l-jétől fogva egyleti daláida csinos dalaival véget ért. A de- legközelebbi állomáenál feljelentették a dolgot, s
megjelenendő magyar politikai-szépirodalmi he- rék egyletnek alaoitása óta, a lefolyt 8 év alatt a lámpával siető őrök az összetört hulla helyett
tilap kiadására nyert engedélyt. Az uj lap czime 3190 tagja volt, jelenleg is 400 tagnál többet szá- kissé halványan, de teljes egészségben találkoz„Erdélyi Hetilap'' lesz, s mint Nagy-Szebenböl mit. Az előbb emlitett számból legalább is 300 tak Újfalunál a nyugodtan lépdelő csizmadiával.
irják, „az alkotmány-kérdésben az erdélyi tarto- önálló műhelyt nyitott, s az egyle.ben hallott s Természetesen volt nevetés, midőn a dolog kidemánygyülés által elfogadott elveket" fagja kép- megismert elveket az életbe átültetve, terjesztője rült. Hogy a legény életben maradt, egy az ut
lett a polgári osztály kö?.ött azon jó szellemnek, melletti szénaboglyának köszönheti, melyre a
viselni. Azt nem irják, hogy ki számára.
mely által egyedül van áldás a munkás kézen.
mozdony, vagy is a véletlen rádobta.
** (Jutalmazott gunyvrs.) A „Győri Köz** (Érdekes régiséget) fedeztek föl a napokf (Terménykiállitás.) A nyitramegyei gazd.
löny" egyik munkatársa, Borongó által kitüzött
jutalmat, 4 aranyat, Csepeli Sándor, Virághalmi egyesület okt. 16., 17., 18, és 19-kén Nyitrán a ban Gyula-Fehérvártól egy negyedórányira, a
Ferencz és Csávolszky Lajos pályabirák, 12 pá- „Szarvashoz" czimzett vendéglő nagy teremében maros-portusi határban. Ez egy mozaik padlózat,
lyázó vers közül, a „Levél Miké öcsémhez" czimü terménykiállitást tart. A kiállításra beküldendő mely fehér mészkő koczkákból van összerakva,
termények pontos jegyzéke Nyitrára Roskoványi szélén körül vörös és kék, szabályos czifrázattal.
versnek itélték oda, melynek szerzője Kuthen.
Boldizsár,
Brezányi János és Feder Antalból álló A régiség római eredetű. Értetlen emberek már
** (Természettant munka.) Nágel és Wischán
rendező
albizottság
tagjainak bármelyikéhez leg- is megrongálták, de épentartásáról ezután a habudai könyvkereskedésében Kricsel „Természettóság gondoskodik. Belőle egy darabot az erdérajz vezérfonala" czimü munkájának 11-ik része fölebb szept. 30-ig beküldendő.
lyi
muzeumnak küldtek be.
/
(Hizott
sertés-kiállítás.)
A
nógrádmegyei
megjelent, mely a „Növénytant" tartalmazza.
** (Római pénzek.) Ászár mellett Komáromgazd.
egyesület
f.
évi
deczember
9-én,
Losonczon,
Ára 1 ft.
hizott sertés-kiállitást rendez. A jutaimi dijak az megyében ismét mintegy 200 darab régi római
Egyház és iskola.
ig. választmány által következőleg állapíttattak pénzt találtak. A pénzek négy vederben voltak
** (A váczi bucsu,) e hó 12 én nagyszerü meg. Elsö dij 3 db. arany, melyre csak az 1864. elhelyezve.
** (Gyilkosság és öngyilkosság.} Liptó-Szentünnepélylyel m e n t végbe. Mint nekünk irják, kö- évben született, legalább 150 font sulyu, azonban
rülbelől 10 — 12 ezer ember gyült össze, nemcsak bármi faju malaczok versenyezhetnek. Második Miklóson a napokban a következő eset történt.
helyből, hanem a vidékről is. Csak Félegyházá- dij 3 db. arany, melyre az 18G3. évben született, Az ott nemrég megtelepült német szintársulat
ról közel százan jelentek meg. Az ünnepély a legalább 2 mázsa sulyu südők pályázhatnak. Har- két legelőkelőbb tagja, egy férfi és egy nő, gyönhét kápolnai kisded egyházban ment véghez, de madik dij 2 db. arany, melyre minden faju vénebb, géd viszonyban voltak egymással. A férfit egy alaz egyházi beszédeket szabad ég alatt tartották s legalább 250 font sulyu sertések versenyeznek. kalommal féltékenység szállta meg, s társnőjét
három nyelven, nevezetesen : magyar nyelven Negyedik dij 1 db. arany, mely a vén hizott ser- megölte, torkát keresztülmetszvén. Béggel mindkettőt halva találták a földön fekve lakásukon.
Makáry István püspöki titkár, németül Koppice tések másodjutalmául tüzetett ki.

** (Fegyvertitkolók büntetése.) Hogy a goNemzeti szinház.
SAKKJÁTÉK.
nosztevők segéd tényezőinek, nevezetesen a fegyvertitkolásnak még erélyesebben gátot lehessen
Péntek, szept. 9. „A makranczos hölgy." Vig- 247. sz. feladv. — Plachutta Józseftől
vetni, a ,,8—ny" szerint Ö cs. k. ap. Felsége jó- játék 5 felv. Irta Shakspeare.
(VelenczébeD).
váhagyta, hogy Zala, Somogy, Barar.ya és VeszSzombat, szept. 10. „Faust." Opera 5 felv.
prémmegyékben, s ha szükség, az ország egyéb Zenéjét irta Gounod.
Sötét.
részeiben is, a fegyvertitkolások, oly emberek
Vasárnap, szept. l l . „Szent-Iván-éji álom."
részéről, kik a fegyverekkel visszaélésre adhat- Színmű 5 felv. Irta Shakspeare, ford. Arany J.
nak gyár.ut, a katonai törvényszékek utján 5 évii? A cagy britt költő e tüneményes műve még minterjedő börtönnel büntethetők.
dig nagy vonzerővel bir a közönségre. A tündérek
•• (Őrült gyilkos.) A pesti szegény ápoldá- ezerepeit jelenleg már nők személyesitik, mi az
ban egy szánandó elmebeteg, a vele eo-y szobában előadásnak nagy előnyére szolgál. Legnagyobb
ierő, különben is nyomorék tébolyodott társát, tetszést azonban most is Szigeti arat, ki Zuboly
őrültség! rohamában agyonütötte. Tettét maga szerepében mesteri alakításával folytonos derültjelenté tol a gondcoknál, s azzal igazolta, hogy ségben tartja a szemlélőket.
200 evvel ezelőtt ő is oly nyomorék volt, de akHétfő, szept. 12. „Egy bukás sikere." Eredeti
kor agyonűttetvén, most a legjobb egészségnek vigj. 3 felvonásban.
örvend, ő tehát társán ig hasonló módon kivánt
Kedd, szept. 13. „A hugenották." Opera 4
segiteni.
felv. Zenéjét irta Meyerbeer.
Szerda, szept. 14. „Házasság XV. Lajos
*" (A magyar akadémia palotáján) a hat tu08ztál
TIÍTM'
y t személyesítő nagy szobrokat alatt." Vigjáték 5 felv.
Csütörtök, fzept. 15. „Don Juan" vagy : „A
már fölállitották. Rajzaikat közölni fogjuk.
" (Szinészek Váczon.) A mint nekünk irják, kőszobor vendég." Opera 2 felv. Zenéjét szerzette
Vaczon a Mátray István és Kőszegi Endre igaz- Mozart.
gatása alatti népszimű és operette- társulat műköHudai népszinház.»
dik nehány nap óta. fsak 12 előadásra ajánlkozo
ü
e
Szept. 9. „A georgiai nök." Vig operette 3
tak, hivén, hogy igy több pártolásban részesülnek;
Világos.
de a közbejött adóvégrehajtás szerény óhajtásuk felv. Offenbachtól.
te
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
Szept. 10. „Stern Izsák." Énekes bohózat 3
'jesülése elé nem kis akadályt gördített.
felvonásban.
" ' (Esküvő.) Jankovich Béla ur e hó 14-én
Szept. l l . „Szerelem és örökség." Eredeti
vezette oltárhoz Balogh Adél kisasszonyt, Balogh
A 242-dik számu feladvány megfejtése.
vígját. 2 felv. Szigetitől, és „Tiz leány és egy férj
István kir. tanácsos bájos leányát.
(Szerzö megfejtése szerint.)
'* (Rögtönbirósági itélet.) Szentesen Kuncsik sem." Vig operette 1 felv. Nagy Luizamint vendég.
Szept.
12.
„Genovéva."
Vig
dalmű
3
szakaszVilágos.
Sötét.
Mihály, kiBoskovitz Bernát házalót mult hó 22-én
Világos. A) Sötét.
délután 3 órakor lakába csalta s rablási szándék- ban. Zenéje OfFenbachtól.
1. Ff8-a3
aő—a4A)
1
Fa7-b8
Szept. 13. „A georgiai nök." Vig operette 3 2. Ha6—b5 tetsz. szer. 2. Ha6 - b8: tetsz. szer.
ból, felesége segélyével meg akarta gyilkolni, a
3. Ilbő-dátmat.
szentesi rögtönitélő biróság kötél általi halálra felv. Offenbach! ól.
3. Hb8—d7fmat.
Szept. 14. „A pünkösdi királyné." Eredeti
itélte, mely rajta, mult hó 31-én, vt'gre is hajraHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
tott, mig felesége 8 évi sulyos börtönre lett itélve. vigjáték Szigligetitől. Ez est a népszinház meg- — Debreczenben : Zagyva Imre. — i'écsett .-Rittkay János.
Cselkó György.— Öcsödön : lüasko Lajos. — BaA házaló, ki 16 sulyos s több apró sebet kapott, nyitásának harmadik évfordulati ünnepe volt; Pesten:
lassa-Gyarmaton : Iményi Lajos. — Nagy-Emőkén: J . F . P .
ezuttal gyászünnepe azon intézetnek, mely szép —
tetemes javulásnak indult.
Szegeden : Molnár Gábor. — Sz.-Kir.-Szabadján: Fürs
** (Ajánlkozás.) Egy tisztességes család, reményű megnyílása és három évi tengödése után Sándor. — Nyéken : Bizony Ákos. — Pozsonyban : Kosén
ősz-ufcza 25 sz. alatt, a pesti iskolákban tanuló jelenleg a lét és nemlét között ingadoz. Az igaz- féld Hermán. (FíS—e7 első lépés is czélhoz vezet.)
ifjakat fogad ti, teljes ellátásra, jutányos áron. gató és a tagok közt fölmerült viszálkodás még
Figyelmet érdemlő nagy előny az is, hogy a c?a- mindig nem ért véget, a közönség pedig, a népElöfizetési fölhiván
ládnő éveken át nevelőnő volt egyik tekintélye- színháztól még nagyobb részvétlenséggel fordul ]
sebb pesti leánynevelő intézetben, s igy az ifjak el, mint valaha. Óhajtandó volna, hogy e kétsé- j
erkölcsileg i a azon nagy előnyben részesülnek, ges állapot mielőbb orvoslást találjon.
Szept. 15. „A fecsep,ök." Operette 2 felv. —
hogy nevelés tekintetében ott az édes anya lesz
és „A szép molnárné." Vigjáték 1 felv.
számukra pótolva.
** (Műkedvelői előadás.) A ráczkevei tanuló
Szerkesztői mondanivaló.
ifjuság, szünidejét felhasználva, az ottani ttizkárvallcttak javára mult hó 28-án este szini előadást
7327. Bodenbach. Sz. F. Igen becsüljük a honvágy
rendezett a, város régi tanácstermében. Az elő- érzelmeit, melyek a küldött sorokban igen élénken nyilatadás, a mint 10—14 éven gyermekektől várható koznak, de a forma müvészietlensége lehetetlenné teszi az
volt, jól ment véghez, nagyszámu közönség jelen- ily mű élvezetét. Még egyre kérjük : külföldi vándorlásaiban ne feledje el a magyar helyesírást, legalább saját nelétében. Mindenesetre elismerést érdemlő dolog, vében.
Már most is igy irja ön magát alá • Szallay. Ez pehogy tehetségükhöz mérve iparkodtak embertár- dig nem jól van.
1864. oktober —deczemberi folyamára.
saik szükségén enyhifeni.
7328. Borostyánkő. Gr. I. Az elbeszélést már jó régen
** (Babonái olíhok.) Aug. 20-án egy zsidó erőnek erejével vitte el innen egy jóravaló divatlap szerElöfizetési föltételek:
bűvész jelent meg Paszmoson, mutatványaival egy kesztője, ki a műnek hirét hallotta s ki az ő lapja czéljaira
azt sokkal alkalmasabbnak találja. Ön szives beleegyezéPostán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
kis időtöltést szerzendő. A falu értelmisége nézte sére számitva, a munka legközelebb meg is fog ott jelenni
3 ft. 50 kr.
a l l óráig tartett előadást. Azonban a mutatvány s önnek elküldetni. Mi legjobb szándékunk mellett is nagyon Évnegyedre : Mind a két lapra
,,
Csupán
a
Vasárnapi
Újságra
1
„ 50 „
elkéstünk
volna.
végén az oláh falubiró nyolczadmagával karókkal
n
a Pol. Újdonságokra 1 „ 50 „
7329. Eger. Sz. A czikk meg fog jelenni. Az ujabb r , , , "
fölfegyverkezve, berohant a mulatóházba, mire a
ajánlatot tán mással lehetne helyettesiteni, miután a szóban r elevre, azaz oktober - márcziusra 1864 - 65
szobát világitó öt gyertya rögtön kialudt, mi jel forgó
, ,
mind a két lapra
5 „ — „
tárgy körülményesen volt már ismertetve lapunkban.
volt az ütlegezési mutatványra. A biró a mene- Tavalyi példányunk nincs. Az ideit meg kell rendelnünk a Felévre : Csupán a Vasárnapi Újságra szintén ugyanazon időre
3 „ — „
külő bűvészt torkon ragadva, kidobá hivei közé e kiadónál. ,
Félévre : Csupán a Politikai Újdonságokra
szavakkal : „Ezek hordozzák a jégefőt, üs?étek,
7330 Ofaln. A. T. Legjobb lesz • Alpár. A régi okoktober— márcziusra . . .
S
a hogy szeretitek." El is püfölték oláhosan. A levelet előjövő alka'ommal szivesen visszaküldjük.
» „ —„
7331.
Tata.
X.
Y.
Z.
Várjuk
ön
megbízottját,
hogy
a
focsmárosnak, kinél az előadás rendezve volt,
képeket átadhassuk, bár mi még ezentul szerettük volna
SW
G y ű j t ő i n k n e k tiz előfizetett példányra egy
dalaiban ét egyéb vagyonában érezhető kárt hasznát venni, s mindig várjuk öntől a magyarázó leirást. tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérokoztak. A bántalmazottak, mint a „K.-K."-nek
7332. Arad. M. F. Szives küldeményét köszönettel mentes küldése kéretik.
SMF~ A h i r d e t é s e k d i j a i a legolcsóbban számit^•jak, rnár többször panaszoltak a tekéi járási vettük. A kép már készen volt. Az okmányokat látni szez
tatnak.
o gabirónál, de s< k dolga miatt még eddig nem retnök.
e z e t t
7333. Laibach. P. M. Tudósításait ezentul is szivesen
A Vasára. Ujság és Pólit. Újdonságok
nyomozást tartani.
veszszük.
kiadó-hivatala.

ÁMAPI UJSÁG

Politikai Ujdonságok

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

TARTALOM.

HETI-NAPTAR,

Hónapi- es|
Katholikus és Protestáns
hetinap.
naptár.

Görög-orosa
naptár.

Izraeliták
naptára.

_ _ ©
_ _ N_ ar p
•
• C H o 1d
hossza| kél |nyug|| ho3sza| kél Jiyug.

Szept. (ó). Elul. Ros. fok
Vasár. Szeptember
fiD 13 Mihály 17 Görög, el- 175
Hétfő 1 « «8 lrén y é r t . B l l Titus
Január vért.
Konstantin
7 Syoszenes
18
(űzet 176
Kedd Eustachius '
Fausta
177
8 KisVsszony 19
Szerda Máté Kánt. f
9 Joachim
178
20
Csőt. Móricz vértanu Máté
10 Menodora
179
21
Péntek Tekla, Linns f Móricz
Tekla
11 Theodora
180
22
Szomb. Gellért piisp.
Gellért
12 Autonom
23 Sabbath 181
Hoki változásai.
Utolsó negyed csötörtökön 22-én 8 óra

v. ó\p. ó.p. fok
45 5 42 6 5 31
44 5 43 6 3 45
43 5 45 6 1 59
42 5 46 6 0 72
40 5 47 5 57 85
39 5 48 5 55 98
38 5 49 5 54 110
10 perczkor este.

v. 6. p.
31 7 19
44 7 58
30 8 43
47 9 35
4O|1O 29
14'll 26
801 * *

6. p
8 54
10
l l 15
* 17
1
9
1 54
2 32

A magyar gazdasszonyok t egyesülete (Damjanichné
arczképével). — A vakmerő. — A gyümölcs eltartása. —
A
„Tokaj-hegyaljai album"-ból. IV. Erdöbénye (képpel).
M(5
g egy visszapillantás a marosvásárhelyi gyülésre (képpel). — Erdélyben. — A szőlőtőke és a bor, mint ital a
különféle nemzeteknél. — Rendkivüli természetü emberek.
Egyveleg. — Tarház : Irodalom és müvészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság? _ líemzeti szinház. — Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

399

398

HIRDETÉSE

A legnagyobb vászonrulia-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilaiitihoz" Pesten,
;

Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában megjelentek, s általa minden hiteles könyvárusnál, Pesten : Lampel Hóbert-nél, Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók-

Vidéken lakó kereskedők s magányzók,

kik áruezikkeket pesti kereskedőknél, iparosoknál, vagy gyárosoknál megrendelni
kivánnak, ezt az alulirt intézet által, mely eflele bizományi ügyeket csekély költségdij
mellatt elvállal, gyorsan s pontosan kieszközölhetik.
772 (3 -8)

Az országosan engedélyezett ügynökségi iroda,

palatáblák (Sclilefertaíeln)

pálavesszök

(Schieferstiften)

táblatörülók (Tafelwisclier)"

Posner Károly Lajosnál,

Kollárits József és fiai.

STE1X János kiadásában Kolozsvártt megjelentek, s minden hazai könyvárusnál
kaphatók, Pesten nevezetesen Grill Karoly (ezelött Geibel A) könyvkereskedésében, Kristóf-téren 4-ik szám alatt:

A

Tortd

eli

l r ^ c - y t n l í í n v i lirilo-valr
"
regény. Irta 1\ Szathmáry
K O S Z t O i a i i y i I l O l g y eK. Károly. Két kötet. Ara
2 ft.
Ismeretes történeti regényírónk ezen legujabb müve Mátyás király korából van meritve.

tiinrUr-VÜno-fl
lUIiaei-VlIdgd,

va

£>' : S z a i í Zfiliáíán Szultán. Arab rege.
Ali-bey után magyarította B. Orbán Balázs.

Ára füzve 2 ft. Diszkiadás. Négy könyomatu képpel

3 fft.

Az elorzott végrendeletek. S I ijF **\t
Származtató philosophia tanfolyama. Tanuw novendékeknek kézikönyvül, tanultaknak elmélkedés! tárgyul, minden müvelt magyar
embernek érthető olvasmányul. Irta Mihályi Károly, nagy-enyedi tanár.
Ára
'
1 ít. 40 kr.

A heidelbei'gi káté é r t e l m e z é s e . Tanulók és magánhasz-

nálatra. Irta Zombori Gedő. Ára kötve
779 (2—3)

KÖLCSÖNÖK
ÖNÖ

23 kr.

földbirtokosok és mezei gazdák részére!

H
A papirkereskedes nagyban s kisebb mennyiségbeni eladása : Érzsébettér 1. szám alatt.

Kissebb s nagyobb birtokok,
házak, üzletek, gyárak és bányák,

e l - és b é r b e a d á s , vagy b e c s e r é l é s v é g e t t előjegyezve vannak
az o r s z á g o s a n engedélyezett ü g y n ö k s é g i i r o d á b a n ,
773 (3-3)
Pest, városház-uteza 1. sz. a.

Csak i forint

Mail and városa által biztositott

18 millió frank kölcsöi-sorshnzása

Csak 1 foriut

A P&TKiHTOK ÉS EGEREK

Alulirt a nmltgu m. kir. helytartó-tanács engedélyénél fogva, hitelintézeti kölcsönök eszközlésére van feljogosítva.
Midőn erről a t. cz. föllbirtokosokat értesitem : felkérem mindazokat, kik ez
iránybani közvetítésemet igénybe venni óhajtják, a kellő adatok beküldésére.
Az erre vonatkozó illetékek a fenntebbi magas hatóság által törvényesen megállabistos és gyors kiirtása
pitott díjjegyzék szerint lesznek felszámitandók.
darab ára 50 kr.
Ilynemü megbízások az „országosan engedélyezett ügynökségi irodába" egy csásj. kir. kizár- szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1
(Pest, városház-uteza I-ső szám alatt) intézendök.
Valódi minőségben kapható:
PESTEK • T ő r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnál, a király-utezában 7-ik szám alatt, —
Pozsonyban : Scherz F., — Keszthelyen : Würseh F. 702 (9—11)

_4)

786 (1

Tettan Lázár,

Az általam r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok

programmja.

I. Beíuetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hiteborsjegyre 8

Y 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
_ D sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint,- G. 10 személy 10darab '/i 1864.
borsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
O<í í « ® ^ Bélyegdij részletszelvéayenkint E.-uél 1 ft.3O kr., F. G.-nél
w» kr., H.-nál 68 kr.
Az e társaságokbani résztvevők az ille;ő részletbefizetési ivekben bejegyezett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
tel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mindegyikének
egy eredeti sorsjejry szolgáltatik ki,— a H.-nál 6 eredeti sorsjegy
K
a B.-nél ai eladott sorsjegyekből reáasendő részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak lia\on inti részlet-íi:íeíé»seS:
oorsjegyek, 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 fegméltínyosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy x/i évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:

Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekrc
dolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.

fame tszvény i rajzzal.
8-rét. (148 lap.)
Bori ékba füzve 60 krajczár ausztriai értékben.

A

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE
A

Beiuetcs 23 havonkint részletben:

'

irta MMlka Antal.

tizenhat

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.
Toldalékul : A német és magyar irodalom-történet vázlatban.

nél 68 kr.

2 ft. 50 kr., - Ru-

Különféle sorsjegyek összeálütása havonkinti részIet-Gzetés
mellett.

havonkint : A) 1 hitel-, V* rész 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-,l 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 186 4diki
1 ki i 1 Keglevich-sorsjegyre, — V) /t rész 1860-iki, '/« resz 1839-iki,
Pálffy., i budai, 1 Waldstein sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 WaldStein-,
em-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Windisehgratz-so.sjegyre,
*•) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich sorsjegyre, —
«*) A 1839 iki, 1834-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.
1 0 fOríílt ! 1 * v ? n k i l »t = A) % 1860-iki, l Salm-, l Pálffy-, 1 Keglevich-

Keglevich sorsjegyre
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjeg.-ékre, valamint társulati sorsjegyek részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak a pénzne
meknes, előlegezések,, sorsjegyek- s államnapirokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki levélbfü megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pontosan teljesittetnek.
692(10-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végetí idejekorán hozzám fordulhatnak.

1864-ik évi oktober 1-én.

Ezen kölcsön-sorsjegyek eladása minden államban törvényesen meg van
engedve A kölcsön főnyereményei : 25-ször 100,000 frank, 10-szcr 80,000,
5-ször 70,000. 5-ször" 60,000, 10-szer 50.000, 5-ször 45,000, 10-szer
40 000 10-szer 10,000, 10-szer 5000, 5-ször 4000, 10-szer 3000. 1655-sz9r
1000 10-szer 600, 180-szor 500, 290-szer 400, 315-ször 300, — továbbá
kissebb nyereményekben : 250, 200, 150, 100.60, 50. 49, 48, 47, 46 stb.
f r a n k.
x kötelezvények mindegyikének legalább is 46 frankot kell nyernie
Évenkint négy huzás történik, s pedig januárl-én,április 1-én, julius 1-én,
oktober 1-én. A fennérintett húzásokra eredeti sorsjegyek a legolcsóbb árért
ajánltatnak.
Egy sorsjegy ára az elsö októberi sorshúzásra 1 ft., 12 sorsjegyé 10 ft
Játéktervek és sorshuzási lajstromok bérmentve s ingyért szolgáltatnak
ki Legkisebb mérvbeni megrendelések a pénzösszeg beküldése melletr. ponteliesittetnek.
— Ebbeli levelezéseket elfogad SI IIKIMPI JÁN«S
tosan teljesi
—
7G9 (4-5)
bankár mainai Frankfurtban.

Száz

Pesten, Dorottya-utcza í4-ik sz. a.

Fontos földbirtokosokra nézve!

FABER A. W.-féle

Algymnasiumi és al.eáltanodákbani használatra

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pest, városhaz-uteza I-ső szám alatt.

kaphatók a legolcsóbb árakon tw legnagyobb váiasztékbau uiindeuiH'imi f eltér iieiiiüek férfiak, hölgyek cs gyermekek száuiára,
Mindennemü gabona, bor, dohány és egyéb termények bevásárlását s eladását
kőzvetltI
ugymint:
az o r s z . ens?ed. ü g y n ö k s é g i iroda,
20000 darabnál több féríi-ingek runiburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
Pest, városház-uteza 1. sz. a.
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,
Eladási mustrák elváratnak.
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10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut inadapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férli-gatják vászonból, magvar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.
3 ft 50 kr.
Női ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
IV'öi ingek rumburgi é» hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 53 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 5.) kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
s mesterségesen előkészített
Fiu-ingt'k 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 e'vcs 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 fíu-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,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
cs
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák cs egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Föraktára a legjobb 372,4 és 5 röf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Steinban, Nürnberg mellett.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ezen
legujabb
palatáblák,
Bajorország kerületi kormányai, rendőri s városi hatóFerstel orvos tyukszeiu-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen- ságok, kerületi s helyi oskolai igazgatóságok, s cz eddig több németországi hatóságok
által is a külföldön az oskolákbani behozatalra s használatbavételre a legnyomatékosbban
tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és ajánltattak.
Ezen palatáblák az eddigiek felett különösen tartósságuk, tisztasságuk és simabörvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendők tuczatja 3 ft, 3ft50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft ságuk által tünnek ki.
A táblák részben vonal nélkül, részben vonallal — ez utóbbiak minden megkiván50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
tató vonalrendszerben szolgáltatnak ki, a vonalak n-?m pusztíthatok el.
Törülközők tuczat ja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Kisérlet tétetett a palatáblákat, bádog, fa- és papirlemez-táblákkal helyettesiteni,
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig
de ezen gyártmányok, a használatban oly sok hátránnyal találkoznak u. m. a táblák behajlása, lepattanása, 'lemosása, s tökéletes lehasználása a fénymáznak, — hogy egyátalában
Valoságos vászon-asztaincintt.
nem képesek a palatáblákat pótolni.
A mesterségesen előkészített pálavesszök egy egészen tiszta anyagból származnak
Asztalkendők tuezatja 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 s nem karczolják a táblákat ugy mint a természetes durva pálavesszök.
Az irás az e czélra készitett törülő által gyorsan s nyomtalanul — anélkül, hogy
21 személyre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr. azt megnedvesiteni
kellenek, távolittatik el a tábláról.
Nagv választás ágyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés kendőkből és
Ezen
legujabb
palatáblák, mesterségesen előkészített pálavesszök s táblatörülök
minden c nembe vágó czikkekböl.
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Raktárunkban vett czikkcknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az fóraktára Magyarországra nézve létezik:
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
az elsö magyar királyi szab. vonatozó -intézet tulajdonosa és kereskedelmi
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra szekönyvek gyárosa.
rént leghamarabb elkészíttetnek.
785 (1_8)

pénzváltó-Irodája

AZ ÁLLATTAK ELEMEI

ina Dr. Weber György.

tizedik

b ő v í t e t t kiadás után.
ELSÖ FÜZET.
Elöfizetési föltételek : Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. — Egy-egy
füzet előfizetési ára 40 kr. ujpénz. - A fdzetek hónaponkint rendesen adatnak ki. —
Mindazon előfizetőknek, kik 10 példányra fizetnek elö s e végett alulirt kiadó-hivatalhoz
fordulnak, egy ingyenpéldáoynyal szolgálunk, s a megjelenő füzetek is postai utánvét
mellett bérmentesen küldjtnek meg.

IFJUSÁG KALAUZA
az örök életre.

Katholikus imakönyv énekekkel és zsoltárokkal.
Szerkeszté

TARKANYI BÉLA,

egri főmegyei áldozó pap.
12-rét. (314 lap.) Préselt angol vászonba kötve, aranyvágással 80 krajczár.

Legujabb és legteljesebb

Magyar köszöntő.
Ujévi, születésnapi, névnapi és iskola-vizsgálati ős más alkalmi

üdvözletek versekben és levelekbei

szülékhe?, nagyszülékhez, keresztszülékhez, gyámokhoz, pártfogókhoz, jótevőkhöz,
tanítókhoz, rokonokhoz stb., stb.

A magyar ifjuság számára.

k : Válogatott franczia és német köszöntések.
K.-8-r. (222 lap.) Keményen kötve 50 kr.

(1—3)

\iii(s többé szeplő!

A leghaihatósb szépiíö-szer szeplő, májfolíok s pattanások eHen a

L1LIACÉB PARISIENNE

Egy tégely, mely 8-10 hétig is eltart, elegendő a legssebb és legtisztább arezbőr
előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begöngyölés 80 kr.
Rakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, - Lueff ML illatkereskedése,
Pórfl F. váczi-ateza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám.
683 (8-12)

Mindenneinü

737 (6 -6)

divatáruk, bútorszövetek,
(

szőnyegek- és függönyökkel

dusan berendezett raktárunkat, ugyszintén nagy választékban levö bel- és külföldi

papir-kárpitokat (Tapeten)
ajánljuk g y á r i á r a k o n a tisztelt czimü közönség figyelmébe.

Pesíen, bécsi-nlcza 2-ik sz. a.

400

Uj népújság. Egész évre csak 2 forint!

39-ik szám.

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
J
S é 8
v
f o I i t i k a l Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

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

ISTVÁN BÁCSI (Majer István w-tw plebános)

Fábián

leend, s ugy hiszszük, e nevek a lap szelleméről s bizton várható jelességéröl eléggé kezeskednek.
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 ilmélkejéről s világ színpadjáról tarka elmefuttatások : a szunnyadozók fölvillanyozására s n
dések, oktat.vok, útmutatások.
4,
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,
közölve
fölvilágositáfára, nyugtatására
nyugtatására, épülésére
épülésére.
l vagy rövid
id levelekben
llkb
kööl a nép
é föliláositáfára
ttettel
t t l édes
éd hazánkra
h á k és
é szeretett nemz: tünkre.
k
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.

40 arany pályadíj!

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.
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

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

£3
•ed

tálybeli népbarotok Iinznfinilag fölhivatnak, hogy az üey élére állván, a nép
értelmesbjcit aláirásra fölhivni, s i^y lapunknak bár több számát saját nevök
alatt meghozatván, az illetőknek kiosztani sziveskedjenek. Ha a hazát íolvirágoz-

20 darab aranynyá 1
mentesen intézendők.
ogunk kedveskedni, 10-10 darabjával, ezenfelül egy-egy ily föliratu ezüst billiA megrendelésekért mielőbb köryörgünk, me-t néplapunk egy hónap mulva.
ómmal : .,Tisztelet a lelkes hazafinak és népbanitnak."
vagyis folyó évi oktober I-ső napján, megindul.
S^"* E pályadijakért m i n d e n k i versenyezhet, kinek" gyüjtőivünk kezébe
Isten szent áldása legyen velünk és édes hazánkkal!
kerül. Söt minden honfitársunkat a nép érdekében fölkérjük, hogy néplapunkat ajánlani,
Hazafiui felhívásunkat a kos7orus költő — Garayval — fejezzük be:
és aláírók szerzésével azt terjeszteni sziveskedjék.
„A győzelem kel'(te; miénk s tiétek — Tiétek, a kik e vetést védetek.
f H P IPF* Igen kivánatos, hogy újságunk, riv lyet a nép művelésére, a közerköl" Miénk, kik egykor magvetők valánk;
S mint nap, sugárt hintettetek reánk."
csiség emelésére, a hazai jóllét előmozdítására nagy áldozattal hozunk életbe, tömegesen
Pesten, szeptember l-jén 1864.
pártolta,°sék. Minél nagyobb leend a részvét, annál bizonyosabb népünk emelkedése
Heckenast Gusztáv,
ÍW~ S W SP^~ Minthogy pedig népünk az ujsag-megrendeléshez még sok
a „Képes Ujság" kiadója.
helyütt nem ért, a t. l< lkész, tanitó, je^yzó nrak, s egyátalán a müveltebb oszMidőn a t. közönség elött a nép érdekében föllépünk, magunkat és közös ügyünket tiszteletteljesen ajánljuk : t. cz. iró
társainkat pedig különösen és testvéri 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 dolgozataikat kérjük vagy a szerkesztőséghez p e s t r e (egyefem-uteza 4-ik szám, II. emelet) vagy a
főmunkatárshoz Kflrtlire bérmentve küldetni.

Jfajer István,
főmunkatárs.

Dr. Iíméri Kiss István,
felelős szerkesztő.

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

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.

Ismét 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.
T. J$? e-gJjeles i r ó 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; „Aradprémmegye, Vörösberény nevü
megye leirását" (1835. Budán);
helységében. Atyja József ref.
kiadta az „Étel-eltartás mestersélelkész s esperes, a maga idejégét" melyet mégatyja forditott volt
ben ismert magyar író, anyja Sole. A szorgalmas fordító még leformogyi Zsuzsánna, a "Mondolatok"
ditá „Ovidius szerelmes munkáit"
írójának és „Petronius" fordítójáés Metastasio, Rousseau, és Goldnak Somogy,D Gedeonnak nénje
smithtől több apró müveket.
F Á B I Á N GÁBOR.
volt. lanult Pozsonyban (1806-0808) s
A közelebbi években leforditá
Pápán (1808-1817) hol a theologiai tudoEzután visszavonult és az irodalomnak „Cicero összes leveleit," mely számtalan és
mányokat is hallgatta. 1817-ben a pesti élt. Nagy szorgalommal dolgozott a római terjedelmes magyarázó jegyzetekkel 7 füzetegyetembe ment a jogi p á l y á r a é s o t t 1 8 2 1 . klasszikusok forditásán.
ben folyó év elején hagyta el a sajtót. Jelenben az ügyvédi esküt letette. 1824-ben a
1861-ben Aradváros részéről volt követ- leg Cicero nagyobb müveinek fordításán
világosván uradalomba ment rendes ügyészjelölt a pesti országgyűlésre. Három párt dolgozik, melyből az elsö rész, „Cicero bölnek, s ezen hivatalát egész 1837-ig kitünő
küzdött három jelölt mellett. Fábián Gábor csészeti és szónoklati művei" czim alatt,
buzgalommal viselte, s egyszersmind a mérpártján a földbirtokosok, az intellígentiának Aradon Réthy Lipót nyomdásznál sajtó alá
nagyobb része és a kiválóbb kereskedők van rendezve.

