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Elöfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864. oktober—deczemberi évnegyedére.
Az év utolsó negyedének beálltával tiszti-lettel kérjük t. előfizetőinket, hogy meg-

rendeléseiket minél jókorább megtenni sziveskedjenek.
A Magyar Sajtó azon uton, melyen a mostani szerkesztőség vezetése alatt

a törvényes és szabadelvü irány barátainak rokonszenvét teljes mertekben
kinyerte, ezután is következetesen fog haladni, s minden erejével azon lesz,
hogy a küszöböli álló nagy kérdések megvitatásában is méltó helyet foglaljon
t-1, s az események és uralkodó eszmék hü magyarázója legyen.

Szabad legyen az olvasó-közönséget a Magyar Sajtó gyors közléseire, s mind
politikai és nemzetgazdasági ezikkeinek irányára s belértékére, mind „Tárcza -ja
közleményeinek nagy változatosságára figyelmeztetnünk. — Pest, szeptember 20-án 1864.

Heckenast Gusztáv, Pákh Albert,
kiadó-tulajdonos. felelős szerkesztő.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Félévre ; Postán küldve 1 ft. — kr.
Félévre : Budapesten házhoz hordva 0 „ —- »
Évnegyedre : Postán küldve S „ 50 „
É v n e g y e d r e : B u d a p e s t e n h á z h o z h o r d v a . . . . 3 „ — „

Az elöfizetési pénzek bérmentes küldése kéretik. — Tiz előfizetett példány
után egy tisztelet-példány.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(1—6) (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.)

X legnagyobb vászournlia-raktárban
váczi-utcza,

\ dors-máj-olííj használaté

GRMMULT és TAKSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
" Párisban, 1, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak legbirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj 'helyett — melyet jóval felülmúl a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, -vér-vizibetegséget, sápadságot s a bor
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s ernsbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredmény nyel használható.
Dr. Cazenave, a „S Louis" kórház orvosa Pariban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

C~f" Magyarországra nézve a fóraktár létezik Pesten : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt 654 (10—24)

Elöfizetési fölhívás

Falusi Gazda
kertészgazdászaii szaklap ^ - |

1864. évi oktober—deczemberi folyajnára.

Elöfizetési föltételek.
Buda-Pesten házhoz hordva, vagy postán elküldve :

Negyedévre (oktober—deczember) I ft- 5 0 kr.
Félévre (julius—deczember) 3 „ — „

Tiz előfizetésre egy tisztelet példány.
A pénzes levelek b é r m e n t e s b e k ü l d é s é t kérjük.

Folyó évi julius—szeptemberi folyammal még szolgálhatunk.

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

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a lesrolcsóbb árakon és leRna&yobh választékban minden-

nemü fehérneműik férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

20000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták ős legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.

3 ft 50 kr.
Nöl ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
N6i ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 53 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr, 4 ftöOkr.

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Föraktára a legjobb 3'/s,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 t'tig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon. >•-
Vászoiiísebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valóságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kőtő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, ős 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritők, pique és tHcot-paplanokból/kávés-kendökböl és

minden e nembe vágó czikkekböl. ** -.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

ár jegy gyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégúési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitisok minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
xént leghamarabb elkészíttetnek.

785(2 8) Kollárits Jozsef és fiai.

GR1MAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

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

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

CW Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (9—24)

Nincs többé szeplő!
A leghalhatósb szépitű-szer szeplő, májfoUok s pattanások ellen a

LIUACÉE PARISIENNE. I
Egy tégely, mely 8 — !0 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr

előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begöngyölés 80 kr.
Hakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Lueff M. illatkereskedése,

Pórfl F. váczi-utcza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 683 (9 — 12)

GRIMAULT és TÁRSA ,,,...,..,.
£<*-" gyógyszerészek

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái - • rr "*«s

P á r i s f e a n , 7 , r u e d e l a F e u i l l a d c
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzbtt s elévült
esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

£~f* Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t en: TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (10—24)

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

Pest, oktober 2-án 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft. : h
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasáru;.pi Tjság és Politikai UJdonságoknt illetőleg, 1863. novem-
#fifc « \£ t-^-tr fc-» .í idVTnrtAK h Q D d r \ T t°\t fr 1^/!+< "fr rt yx w I £ M A _**»n n*v* rt ̂  v . A 1 1^ _ I _ _ . _ . . ' * J A f SI ^ r-. « 1ber 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 szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseimtein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden ietatás ntán 30 uikr.

A magy. tud. akadémia külföldi tagjai-
ról rendesen csak akkor tudunk meg vala-
mit részletesen, midőn meghaláloznak, s vala-
mely itteni barátjok a veszteség fölött
kesereg. Minthogy azonban Dudík nem

* annyira közhíréért, nem széles tudományos-
ságáért, hanem leginkább azért választatott
egyhangulag nálunk is akadémiai taggá,
mivel a magyar történelemhez bő kútforrá-
sokat nyitott; munkáiban, távol minden elfo-
gultságtól, a mi nemzetünkről is méltány-
lólag emlékezett; most sok kitüntetése között
magy. akadémiai oklevelét igen nagy becs-
ben tartja; a mult nyáron
pedig hosszabb ideig főváro-
sunkban azért mulatott, hogy
könyvtáraink gazdag kézirat-
tárait kiaknázza és a marosvá-
sárhelyi gyülésre s onnan ha-
zánk nagy ré s zébe csak azért
utazott, hogy föleg a keveret-
len magyar nép szokásait, jel-
lemét, műveltségi fokát, sőt
nyelvét is tanulmányozza : —
mindazért méltó joggal vezet-
jük be lapunk képes csarno-
kába azt, kinek neve az aka- :
demiai névsorban nemcsak
puszta diszt tesz, de ki munkái
által honunk történelmére is
nem mindennapi í é n t d e n t e t t

már eddig l s , s m ^
teendi ezután.

Dudík Béda Ferencz
morvaországi historiograph, ki
már eddig is h a z a ja története
által azt europai hirüvé tévé,
született 1815-ben Kojeteinben;
20 éves korában a sz-Benedek
rendű ráígérni z á r d á b a l é t t
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ló,d] b e n e d i ktinus gyanít , ha-
zájának már annyi jeles tör-
ténetirót adott. Hu 8 2 Onöt éves
korában már a brünni lyceum-
ban az átalános történelmet és
klasszikai philologiát tanitá.
Archaeologiai és éremtani buvárlatai után,
melyeket a ráígérni apátság gazdag gyűjte-
ményei kozott tett, történelmi irományaival
lépett fel, melyekben távol minden szenve-
délytől, részrehajlatlan^, a józan itészet vilá-
gánál, tárgyilag - azonban a nélkül, hogy
színtelenné válnék, — lelkiismeretességgel, az

}} n (1 í k II é (i a.

olvasó-közönség iránti kellő tisztelettel, elke-
rülvén minden öntúlbecsülést, s óvatosan a
dicséretben, valamint a gáncsolásban, ellen-
tétbe jött azon túlhajtó mainapi történészek-
kel, kik a mi malmukra nem való, azt elha-
markodva elitélik, a mi előre csinált véle-
ményükkel nem egyezik, azt tagadják, jól
tudván azt, hogy a levágás vagy kerek ta-
gadás sokkal könnyebb, mint a szigoru,
komoly, öszinte kutatás.

Nem lehet szándékunk, itt Dudík számos
munkáit, melyeket 1848-tól kezdve kiadott,
egyenkint felsorolni, azok a német irodalom

a

DUDÍK BÉDA.

kincsei; itt csak azokat emiitjük, melyek ha-
zánk történetére különös befolyással birnak.
Ilyenek : „Iter Romanum"-j& és „Sz. Erzsé-
bet tetemei feltalálásáról" irt munkája; azon-
kivül Morvaország története és a német feje-
delmi rend kincseinek pompás leirása, mely-
ben hazánkat is érdeklő sok tárgy fordul elö.

Hogyan nyilatkozott Dudík Magyaror-
szágra nézve, azt Botka Tivadar is emliti
(Magyar Sión II. köt., IV. füzet, 252. lapján),
hol szláv elleneink álokmányokon alapuló
tévállitásaik ellen Dudík nyugodt itéletét
kiemelve, igy szól : „Dudík szava e kérdé-
sekben még más tekintetben is fontosabb
másokénál, mert őt mint morva hazafit,
azon egykori határok védelme, melyek nem-
zetének a X-dik században politikai meg-
szüntével, Magyar- és Morvaország közt —
a győzök és legyözöttek közt — beállottak,

| legközelebbről érdekli. Jól esik keblünknek
azon tudat is, hogy benne egy
komoly, minden szenvedélytől
ment, becsületes szomszédot
tisztelünk, ki elég bátor, annyi
ellenszenv között, az igazság
érdekében nehány szabad szót
mellettünk emelni.11

Ezen nyilatkozat talán már
maga elég, hogy Dudíkot, a
magyar akadémikust, magun-
kénak is tekintsük; de ő nem
is egyes nemzeteké, ő az euró-
pai műveltségé, az egyetemes
irodalomé. Nem elégelvén meg
azt, hogy Svédország királyi
és magánlevéltárait lelkiisme-
retesen átkutatta, és 300 ivnyi
okirat másolatokat hozott a
morvaországi történelemhez,
beutazta Német- és Franczia-
országon később Olaszhonba
ment, melynek levéltárait át-
vizsgálva, mintegy 60,000 ada-
tot gyüjtött hazája történeté-
hez, — a fejedelmi német rend
okmányait a cs. kir. miniszte-
rium meghagyásából Würtem-
bergben felkutatta és a rend
bécsi nagyszerü levéltárát
a legrövidebb idő alatt min-
taszerüleg rendezte.

El lehet mondani, hogy
Dudík Európát a lappoktól a
szicziliai szorosig — a világ-

városoktól a kis-ázsiai partokig ismeri; a né-
pek sajátságait, életmódját, szellemi és anyagi
gazdagságaikat tanulmányozta, levéltára-
kat, muzeumokat, és egyéb tudományos
intézeteket vizsgált, s mint ilyen, felül emel-
kedik a szeszély, a szenvedély, részrehajlás/
kicsinységem; a fejedelmektől nyert számos|

40-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.
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kitüntetések, rendjelek, drága ajándékok
mellett egyszerü szerzetes maradt, semmiféle
hivatalt nem vállal, hogy függetlenségét fel
ne áldozza. S valóban csak ily jellemű férfiu
van arra hivatva, hogy magasztosb, tágasb
szempontjából, érett, higgadt, bátorság által
szabályzóit itéletet hozzon, hogy szorosabb
hazájának, s a távolabb eseményeknek méltó
történetirója legyen.

Kölcsey emlékezete.
(Kölcsey szobra felállításakor Szatmáron, szept. 25. 1864.)

Kit ihletett égből az eszme,
Es érte küzdelemre lép,

Mosolygva nézvén a keresztre,
Dijui ha kérik életét;

Kiben a szép forrása rejtve,
S ajkán — ha szól — foly mint malaszt:

Habár a eír gyász-éje rejtse,
Ne féltsd, ne féltsd : nem halt meg azl . . .

Emlékezet, a multnak őre
Fáklyás kezével megjelen,

S világot áraszt a dicsőre,
Hogy még nagyobb, dicsőbb legyen! . . .

Im most is egy század-negyednek
Lebbenve félre fátyola . . .

Előttünk egy szentkép jelen meg,
S eszmék, dalok hosszu eora!

Ah itt van ő, — dicső vezére
rAz ujkor eszme-harczinak, —

S lantinak bübájos zenéje
Velünk sír és velünk mulat! . . .

Kettős szerep . . . mint egy folyónak
Hulláma, mely két ágba fut . . .

Homér ma, és D e m o s z t h e n holnap!
Melyik kisebb, melyik nagyobb . . .

E két szerep jutott teneked
A végzet utján, Kölcsey!

Elég volt-e parányi élted
Mindegyikét megfejteni ? —

Elég, elég! -
Oh látlak téged

Tusázni a honügy felett, —
Szaggatva lánczát, melyet érdek

Bünös"kezekkel rája tett . . .

Hallom, midőn Demosztheneszként
Mennydörgő villám-szózatod,

Ébresztgetvén — deritve rá fényt,
Kit hosszu éj elaltatott! —

És im — foganva lőn az eszme
S nyert milljók szivén életet;

S ha bár szine, virága veszve, —
Fentartja a honBzeretet! ,

Ah azt a fát, a melynek ágya
A honfi sziv szent földje lett, —

Ne féltsd, — habár tövig levágva :
Ismét kihajt a tő felett! . . .

S kifáradál tán a tusában,
Mig a nemesfa megfogant.

Ah a muzsák közt nagy hiány van :
Müvész kezekre vár a lant!

És ime fönn, tündéri halmán
A költészetnek látni már! — —

Zendül a lant ujjod hatalmán,
Mélyebben, mint a tengerár! —

S miként ha felhők dörgedelme,
Villámot mely villámra hoz,

Majd lenne szellő, mely enyelgve
Simul az est virághoz;

Vagy mintha titkos, rémes éjben
Felzug a bérezi rengeteg,

S majd völgye néma rejtekeben
A. kis patak vigan cseveg:

Báj és erő hang- és alakját
Ajkad dalában igy leli . . .

Nyelvedben mélység és magasság, —
Együtt az Isten — s emberi!

S mint habgyürű lomb és virággal,
Mit csábitó körébe von :

Ugy játszik és ragad magával
A hangok árja lantodon . . .

S mikép az ár zugó viharja
Kitárja, mit rejt a fenék :

Zengő dalod fölszinre csalja
Szivünknek minden érzetét! . .

Oh Kölcsey! — veled sirunk mi
A honnak gyászos végzetén;

S veled gyulád, veled pirul ki
Arczunk, ha jő egünkre fény . . .

Veled zengünk fohászt az égre,
Ha sorsunk forgó vésze hány.

Egy jobb jövendőt esdve, kérve,
A sok ború s viszály után!

S ha jobb jövendőnk késve késik
S a kor csak búra bút hozott :

Enyhitni lelkünk szenvedésit,
Fölzendül ujra Hymnuszod; —

S miként ha balzsam cseppje hullna
Szivünkre, ugy üdit e dal . . .

Enyészik a jelen borúja
S kín, szenvedés reménybe hal.

Oh Kölcsey! — mint szent talizmánt
Hagy ád te ezt a dalt nekünk; —

Tudván, hogy a sors zaklat és bánt,
Hogy még sokat kell küzdenünk! . .

De leplet a sziv vérsebére!. . .
Ünnepnap ez, — a nemzeté! —

Im — a sötét fátyol levéve,
Mely egyik nagy fiát fedé! —

Oltárt emelt a honfi hála,
Fölirva rá dicső nevét; —

Kinek egy üdve volt : hazá ja , —
Ki küzdve, dalivá érte élt. —

Oh hozzuk el, mi drága és szép,
Mi üdvöt ad, mi istenit :

Hon ée művészet szent s z e r e l m é t ,
S tömjén gyanánt gyujtsuk fel i t t !

S egünk habár borul, sötétül;
A felgyuladt oltári láng

Sugara visszarezg, — s fényétől
Nagy és dicső leend hazánk! —

A vakmerő.

Ilyes Bálint.

Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL.
(Folytatís.)

Mikor Nisnája Osfernaját bevette az ál-
czár, a piaczon egy csodaszép fiatal hölgy
veté magát lábához.

— Kegyelmet, én uram!
A hölgy igen szép volt s egészen a győz-

tes hatalmában. Könyei, felindulása még
csábítóbbá tették.

— Kinek kérsz kegyelmet?
— A férjemnek, ki ellened harczolva,

megsebesült.
— Hogy híják férjedet?
— Charloff őrnagy, e vár volt parancs-

noka.
Egy nemeslelkü hős azt tette volna,

hogy szabadon bocsássa mind a kettőt : le-
gyenek boldogok, szeressék egymást; egy
közönséges ember azt tette volna, hogy fel-
akasztassa a férjet, s megtartsa szeretőnek
az asszonyt; — Pugacseff megölette mind a
kettőt,

Nagyon jól tudta, hogy vannak sokan, a
kik emlékeznek rá, hogy III. Péter czár nem
találta örömét asszony szerelmében. Az
iszonyatig hü maradt felvett álarczához.

A lázadásnak szárnyai voltak. Talite-
reva után következett Csernorecsinszkaja, a
honnan a várparancsnok a lázadó vezér kö-
zeledtére megfutott, kapitányára bizva a
védelmet.

Nilsajeff kapitány egy lövés nélkül fel-
adta a várat; Pugacseff egy „köszönöm" szó
nélkül felakasztatta a kapitányt. Nem hitt
az áttérő tisztekben; csak a közkatonát
tartá meg; annak is lenyiratá a haját, hogy
ha szökni talál, s ismét kézre kerül, rá is-
merhessen.

A következö reggelen megadta magát a

lázadóknak az utolsó erőd, Precsiszterszka,
mely még az ország fővárosa, Orenburg
elött van; s estére az ál-czár Orenburg falai
elött állt, harmincz ágyúval és csatakész
hadsereggel.

És mind ez — tizenöt nap alatt történt.
Kocsenikoff lovász legénye, attól az órá-

tól számitott két hét alatt, hogy az elfogá-
tására kiküldött kozákot magával ragadta,
hat várat foglalt el, egy hadsereget sem-
mivé tett s egy másikat elöteremtett, s a tar-
tomány fővárosát ostrom alá vette.

Az orosz birodalom városait nagy távol-
ság választja el egymástól; a mig Szent-
Pétervárott határoznak, azalatt Pugacseff
marquis a fél birodalmat elfoglalhatja.

Maga Katalin nevezte el a lázadót Pu-
gacseff marquisnak, s nagyon sokat tréfáli
udvari köreiben a sajátságos férj felett, kt
nejét, a czárnöt vissza vivni készül.

A menyegzöi ágy készen is várta: — a
vérpad.

Orenburg kormányzója Reinsberg, még
Pugacseff közeledésének hirére eléje küldé
hadserege egyrészével Bilof ezredest, hogy
a lázadót támadja meg.

Az el is indult a vadászatra, de ugy járt,
mint sok oroszlánvadász; az üldözött vad
ette meg öt : egész sergéből egy* ember sem
tért vissza Orenburgba.

Helyette Pugacseff serege jelent meg a
várkapunál.

Reinsburg nem akarta bevárni az ostro-
mot; legbiztosabb sergeit kiküldé Naumoff
őrnagy vezetése alatt a lázadók megtáma-
dására.

Az ál-czár engedte őket közelíteni egész
a hegyoldalig, mely Orenburg fölött ural-
kodik ; s ott rejtett ágyutelepeiböl oly pusz-
titó tüzelést kezdett ellenük, hogy az oroszok
véres fejekkel kényszerültek a várba vissza-
menekülni.

Pugacseff azután leszállt a sikra, s tábort
ütött a város előtt.

A két ellenség aztán hozzáfogott, hogy
melyik birja a másikkal a várakozást elöbb
megunatni. Pugacseff kinn volt a havon,
Októberben Oroszország síkjain már nem
zöldül a fü; sátorok helyett fenyőgalyak-
ból csináltak gunyhókat. Az ostromlottaknak
pedig nem volt mit enni. Az egyiket a fagy,
a másikat az éhség ostromolta.

Utoljára is az éhség volt türelmetlenebb.
Naumoff ujra kitört a várból, s ezuttal

gondja volt rá, hogy a magaslatokat, a
mikről a minap öt lövöldözték össze, most ö
foglalja el. Sikerült neki; ütegei rombolva
dúltak a zendülők sorában; hanem egyszerre
Pugacseff megforditotta a csatarendet; ko-
zákjaival megtámadtatá az ellenfél lovassá-
gát, Az megfutott : a győzelem kiesett Nau-
moff kezéböl; kénytelen volt ágyúival együtt
maga is menekülni; karddal kezében törve
utat a kozákok sorain keresztül.

Ekkor kezdett Pugacseff is az ostromhoz;
negyvennyolcz ágyuja volt már, azokkal el-
kezdé a falakat lövetni. November 9-éig foly-
vást tüzeltek, akkor rohamra vezénylé csa-
patait. A roham nem sikerült, az orosz hősien
védte magát.

Pugacseffnek rá kellett szánnia magát,
hogy az orosz téli éjszakák hideg csillagos
ege alatt folytassa azt a munkát, a mit el-
kezdett ; ellensége kiéheztetését.

Köröskörül hótól fehér volt már róna és
bérez, a zúzmarától fehérek az erdők, mintha
ezüstből volnának, a hosszu éjszakákon át
a hóvilág és az északíény derengett; s e si-
vatag kietlenben egy vakmerő ember álma
ébren tartá az emberek ezeréit; az álom,
hogy ő a minden oroszok czárnéjának férje
fog l e n n i ! (Folytatás következik.)

A gyümölcs eltartása.
Mutatvány dr. Bardócz Lajo* ily czimü dolgozatából :

,Az élelmi szerek eltartása."

(Folytatás.)

A gyümölcsnek száritott alakban eltartana.

Minthogy a gyümölcsnek természetes
állapotában hosszasabb ideig való eltartása
és kezelése, főleg nagyobb mennyiségben,
gyakran igen nehéz és költséges, legtöbb
esetben pedig kivihetlen : annak egy másik
alakban eltartását találták fel, mely azon
alapszik, hogy a gyümölcsből a rothadás
egyik tényezőjét, a vizet eltávolítják, azaz a
gyümölcsöt megszáritják és ezen állapotá-
ban tartják el.

A száritott gyümölcs a háztartásoknál
rélkülözhetlen élelmi czikk. Az egészséges
embernek ízletes és egészséges, a betegnek
pedig czélszerü és könnyü élelmet szolgál-
tat, Ezenkivül a kereskedésben is nem je-
lentéktelen czikket képez, és a gondos mezei
gazda bő termés idején nem megvetendő
hasznot huzhat belőle.

A gyümölesszáritás legalábbvaló eljárási
módja abból áll, hogy a gyümölcsöt a na-
pon szárítjuk meg. önként értetődik, hogy az
csak a nyári gyümölcsnél és csak a nyári
hónapokban történhetik; minthogy késöbb
a nap heve rendszerint nem elég hatályos
arra, hogy a gyümölcsöt kellőkép megszá-
ritsa. Az alma- és körteszeletek, melyek
nem lehetnek vastagok, ezérnára füzetnek
^ s igy tétetnek ki a nap melegének. Azon-
ban az időjárásnak nagyon alkalmasnak
kell lennie, hogy a nap heve által a gyü-
KiÖlcsszeletek kellőkép kiszáradjanak. Leg-
több esetben a mesterséges szárítás által
kell segiteni magunkon. Tudniillik a napon
megfonnyadt és bizonyos fokig megszáradt
gyümölcsöt a sütö-kemenezében kell meg-
száritanunk, honnan a kenyeret épen ki-
szedtük.

A gyümölcsnek sütö-kemenezében szá-
rítása már sokkal könnyebb és czélszerübb,
mint a napon szárítás. Ezt két esetben lehet
eszközölni; vagy akkor, midőn a kenyeret a
kemenezéböl kiszedtük, vagy akkor, midőn a
kemenezét különösen e czélra hevítjük meg.
Azon esetben, midőn a gyümölcsöt a kenyér-
sütéstől meleg kemenezében akarjuk szárítani,
a gyümölcs betevésének mindjárt a kenyér
kiszedése után kell történni. A hántott gyü-
mölcsöt és a csontármaguakat, mint szilvát,
baraczkot, cseresnyét lészán kell a kemen-
céébe tenni, hogy a szárítás tisztábban,
könnyebben és czélszerübben történjék. Mi-
nél vékonyabbak a szeletek és minél véko-
nyabb a gyümölcsréteg, annál könnyebb és
biztosabb a száradás. íly esetben, főleg ha
a gyümölcsöt ismételt izben megforgatjuk,
egy kemencze melege elég a kiszárításra.

Ha azonban a sütökemenezét különösen
kell fütenünk a gyümölcs-szárításra, a ke-
menezét nem szabad annyira hevítenünk,
mint a kenyérsütéshez szükséges, mert kü-
lönben a gyümölcs elégne. A kemencze hő-
ségének csak olyan fokkal kell birnia, mint
milyennel különben a kenyér kiszedése-
kor bir.

Ezen szárítási módok azonban nem érnek
fel azzal, midőn a gyümölcs különösen e
végre készitett aszalókban szárittatik meg.
Az előbbeni módok fáradságosak és időrab-
lók, és rendszerint a száritott gyümölcs sem
oly jó és nem bir azon kinézessél, mintha a
száritá9 aszalóban történt volna. Ezenkivül
az előbbeni módokon a szárítást sem lehet
oly nagyban űzni, mint aszalóval.

Mily szerkezettel kell egy czélszerü gyü-
mölcs aszalónak birnia, arról a jobb gazda-
sági könyvek kellő felvilágositást nyujtanak.

A különböző gyümölcsfajok szárításánál,
hogy a munka jól üssön ki, némi vigyázat
szükséges.

Az alma és körte vagy egész darabok-
ban vagy szeletekben szárittatik nvíg. Egész
darabokban csak oly fajok szárittatnak, me-
lyek nem birnak tulságos nagysággal e
czélra. Az egész gyümölcs száritott alakban
is becsesebb és kelendőbb, mint a feldara-
bolt. Az egész darabban szárítandó alma,
mielőtt meghántatnék, egy e czélra készitett
vassal, mely a rostalyuggatóhoz hasonlit,
keresztüllyukasztatik, hogy a gyümölcsből
a magház kiejtessék. A vas egy kis ujj vas-
tagságú kerek lyukat für az almán. Az
átlyukasztás igen könnyen és gyoráan me-
gyén véghez. Az almát egy deszkára teszszük,
a vasat annak virágára illesztjük és a mag-
házat egész a nyélig keresztülvágjuk. Az alma
ezután meghántatik az aszaló lészára rakatik
és a már készen kihevitett aszalóba tétetik.
Ezután szükséges, hogy a maga idejében
mind a gyümölcsöt megforgassuk, hogy a
száradás egyformán történjék, mind a lészá-
kat megcseréljük, tudniillik a nagyobb hő-
ségben levőt a kevésbbé forró helyre, és a
kevésbbé forró helyen levőt a melegebb
helyre tegyük, hogy a száradásnak egy idő-
ben legyen vége.

Mindez a körte aszalására nézve is áll.
Itt csak azt kell különösen megjegyeznünk,
hogy a körteszeletek nem lehetnek oly vas-
tag rétegekben a lészán, mint az almaszele-
tek, és hogy a körtét nem szabad csontke-
ménynyé aszalnunk, hanem csak annyira,
hogy a gyümölcs száritott állapotában is
némi puhasággal bírjon, hogy több erő és
nedv maradjon benne.

A száritott cseresnye és meggy igen
Ízletes eledelt szolgáltat. Ha ezen gyümöl-
csöket ugy akarjuk mega3zalni, hogy azok
erőteljesek legyenek, jó kinézessél és színnel
bírjanak és sok éven át eltarthatok legye-
nek, némi vigyázatra és ügyességre van
szükségünk. A kemenezét eleinte nem sza-
bad nagyon meghevitenünk, mert különben
a gyümölcs kirepedez és belőle sok lé kifoly.
A tüzet akkor kell nagyobbitanunk, midőn
a gyümölcs ránezosodni kezd. A meggyet
és cseresnyét nem kell az aszalóban addig
tartanunk, mig teljesen kiszárad, hanem ki-
száradása második részét a napon és szabad
levegőn kell eszközölnünk. A gyümölcs te-
hát midőn megránezosodott ugyan, de a
ránezok még kerekek és nem élesek, az
aszalókból kiveendő, más lészára terítendő
és a napon és levegőn szárítandó meg. A
gyümölcs ily módon megtartja jó nedvét,
kissé puha marad és sok évig eláll. Az asza-
lóból kivételnek akkor kell történni, midőn
a tüz még le nem szakadt, tehát midőn a
gyümölcs még forró, mert az különben szép
fényét elvesztené és meghalványulna.

A szilva, baraczk és birs szárítása is kü-
lönös ügyességet igényel. A megszáritandó
szilvának (a magvaváló szilvának) jó fajú-
nak, nagy szeműnek és érettnek kell lennie.
Ezenkivül oly gondos kiválogatás szükséges,
hogy közte egy féregette se legyen. Azon
magvaváló szilva, mely még ágán megrán-
ezosodott, aszalt állapotban a legizletesebb
eledelt szolgáltatja, és az ilyent könnyebb és
gyorsabb is megazáritani, mint a kevésbbé
érettet.

A szilva szárítása legczélszerübben
aszalóban történhetik. Itt is arra kell vi-
gyáznunk, hogy eleinte nagy tüzet ne rak-
junk, nehogy a szilva vagy kifakadozson,
vagy felpuffadjon, vagy épen elégjen. To-
vábbá az egyes gyümölcsöket gyakrabban
meg kell forgatnunk és kezünkkel jól öasze-
elegyitenünk. Ha azt akarjuk, hogy a szá-
ritott gyümölcs szép fénylő színnel bírjon,

ép ugy kell vele eljárni, mint a cseresnyével.
Tudniilik nem a kemenezében kell hűlni
hagyni, hanem még forró állapotában ki
kell vennünk s a szárítás többi részét a na-
pon kell eszközölnünk. Ellenkező esetben a
gyümölcs kékes és halvány lesz.

A baraczk szinte megszáritható és ki-
tünö izü eledelt szolgáltat. A megszáritás-
nál itt is arra kell vigyáznunk, hogy a tüz
eleinte mérsékelt legyen.

A birs szárítása igen könnyü, A gyü-
mölcs meghány tátik, vékony szeletekre vag-
daltatik, az aszalóra tétetik, és mint a többi
gyümölcs megszárittatik, csak nem nagyon
keményre. — A száritott birs, mint tudjuk,
más száritott gyümölcs közé elegyittetik s
ugy fogyasztatik el. Ha csak nehány sze-
letke adatik is belőle az aszalt szilvához és
más gyümölcshöz, ennek igen jó ízt köl-
csönöz.

A gyümölcs szárítása Francziaországban.
Francziaországban a gyümölcs szárítására

minden időben különös gondot fordítottak. In-
nen van, hogy ezen ország Németországba s
más tartományokba is nagy mennyiségü szá-
ritott gyümölcsöt visz ki évenkint. Nem
teszünk tehát hiábavaló fáradságot, ha az itt
használt módszerrel megismerkedünk. E
tárgyban irja Ysabeau „Maison rustique"
czimü müve 5-dik kötetében, hogy a nyomott
körte elkészítése nagyon gondos bánásmó-
dot kiván. Azon körtefajok, melyek az ösz-
szenyomásra legalkalmasabbak : az angol
vajkörte, a rheimsi rousselet és a száraz már-
tonkörte. E gyümölcsök az emlitett czélra
kevéssel teljes érettségök elött szedetnek le,
gondosan meghántatnak, anélkül, hogy a
szár a gyümölcsről lemetszetnék, Azután
sürün egymás mellé felfelé álló szárakkal,
fülekkel ellátott, nagy, de nem igen mély
agyag tálakba rakatnak, mig ennek feneke
egészen be van lepve. Erre egy második,
harmadik s további réteg rakatik, de oly
vigyázattal, hogy a szárak le ne törjenek.
A tál kellő megtöltése után egy pohár viz
töltetik a körtékre, hogy a legalsók a tál
fenekéhez ne ragadjanak, s a lehántott héj-
jal az egész körtegula beborittatik, miáltal
a gyümölcs kellemes izt nyer. Az ekképen
elkészített tálak kenyérsütés alkalmával, a
kenyértésztával egyidejüleg, a kemenezébe
tétetnek s onnan a kenyérrel együtt kisze-
detnek. Ezután a héj a körtékről eltávolit-
tatik, ezek a tálból egyenkint kiszedetnek,
aazaló-lészákra rakatnak s a kemenezébe
megint betétetnek; a tálban maradt lé pe-
alkalmas helyre eltétetik.

Tehetné ugyan azt is az ember, hogy a
kemenezét külön fűtené e czélra. Ez azonban
egy részt hiábavaló költséggel járna, más-
részt meglehetősen nehéz volna azon meg-
kivántató hőmérséket eltalálni, melylyel a
kemencze azon időben bir, midőn abból a
kenyér kiszedetik.

A körte a következö napon ugyanazon
lészán megint a meleg kemenezébe tétetik,
melynek oly hömérsékkel kell birnia, mintha
a kenyér abban a pillanatban szedetett volna
belőle ki. Erre a gyümölcsök oly szilárdsá-
got nyernek, hogy azokat ujjainkkal egyen-
kint összenyomhatjuk, hogy azoknak ezáltal
azon ismeretes lapos alakot adjuk, honnan
elnevezésűk származik. Ezután a gyümöl-
csöket száruknál fogjuk és egyenkint az el-
tett körtelébe mártjuk ; erre megint a lészára
rakjuk, olyképen, hogy azon lapos oldaluk-
kal fekve sürün egymásmelleit legyenek, és
a kemenezébe teszszük. Végre a következő
napon mégegyszer a kemenezébe tétetnek,
hogy kellőkép megkeményedjenek, s evvel
a szárítás be van fejezve. Ekkor a gyümölcs
fényes, barnapiros színnel bir, husa tömött,
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édes, és utóasztalnál vagy minden megkészi-
tés nélkül, vagy becsinálva használható.

Párisban az efféle nyomott körtének
fontja 30—40 krajczáron árultatik, holott
azon mennyiségü nyers körte, melyből egy
font nyomott körte készül, 10 — 15 krajczá
ron megvehető. A nyomott körte bepako-
lása négyszögü ládákban történik, melyekbe
az egyes rétegek egy irányban igazított szá-
rakkal szorosan rakatnak egymásra, és figye-
lem fordittatik reá, hogy a gyümölcs a láda
beszegezésénél zúzást ne szenvedjen.

Ehhez hasonló módon minden kemény
húsú almafajok is megaszalhatók, különösen
pedig a szürke reinette almák és a Franczia-
országban és Belgiumban rövidszáru almák
neve alatt ismeretes fajták. Ezek aztán nyo-
mott almáknak nevez-
tetnek.Minthogy pedig
az almák a mérsékelt
melegnél való lassu
száradás alatt levet
magukból nem bocsá-
tanak : azok elkészítése
könnyebb és kevésbbé
alkalmatlan, mint a
nyomott körtéké. Ha
az almák félig megszá-
radtak, ujjaink között
laposra nyomjuk, hogy
a lapos hagymához
hasonló alakot nyerje-
nek. Ha azokat ezután
a kellő fokig kiszá-
rítottuk, szivacsszerü,
többé - kevésbbé pa-
rafaféle keménységet
nyernek. A gyümölcs
ezen állapotában ha-
tártalan időig eltart-
ható és nagy távolsá-
gokra legkisebb kár
nélkül elszállítható. A
közönséges nyomott
alma hordókba vagy
ládákba pakoltatik, az
igen szép pedig fűz-
vesszőből font kosa-
rakba, melyek fehér
papirossal bélleltet-
nek ki, és igy szállit-
tatik ide s tova. A
bepakolás ép ugy, egy-
másra rakott rétegen-
kint történik, mint a
nyomott körténél.

A csekélyebb mi-
nőségü alma és körte
hántatlanul szeletekre
vagdaltatik, s a ke-
nyér kisülése után két
vagy három izben a
kemenczébe tétetik.

Hogy a száritott
gyümölcs jól és több
ideig elálljon, mint emiitők, már a száritás- j
nál többféle vigyázattal kell lennünk. A
száritott gyümölcsöt nem lehet meleg álla-
potában eltennünk, főleg zárt tartályokba,
mert különben könnyen megromlanék. Szük-
séges tehát, hogy azt eltevés előtt necsak
hűlni hagyjuk, hanem egy szellős és száraz
kamarában kiterítsük és ott 6—8 napig szá-
radni hagyjuk. De arra is ügyelettel kell
lennünk, hogy a különféle faju gyümölcsöt
össze ne elegyítsük, hanem mindeniket kü-
lön kezeljük.

Az eltartásnál nemcsak arra kell néz-
nünk, hogy a gyümölcs portól, az egerek,
patkányok s más efféle pusztitó állatok be-
szeonyezésétöl biztositva legyen : hanem arra
is ügyelettel kell lennünk, hogy nagyon ki
ne szárdjon, és dohos vagy más kellemetlen

szagot magába ne vegyen E czélból tehát
legczélszerübb, ha a száritott gyümölcsöt
tiszta hordókba, vagy ládákba, vagy szalmá-
ból font kosarakba pakoljuk és száraz, tiszta
kamarában tartjuk.

Ha azonban az egyik vagy másik elő-
vigyázat elmulasztása mellett megtörtént
volna, hogy a gyümölcs vagy megpenésze-
dett, vagy megférgesedett : ugy e bajon ugy
segithetünk, ha azt rövid időre meleg ke-
menczébe teSZSZÜk. ( V ( ! g e következik.)

Egy város romjai s aHeiiiiion-szobrok.
A tudományban és müvészetben most oly

kevéssé jelentékeny szerepet játszó Egyiptom,
évezredek előtt a műveltségnek oly fokán állott,

A Memnon-szobrok Egyiptomban.

mely még az utókor előtt is csodálat tárgya ma-
rad. Virágzó városai közt Thsba volt egyik leg-
kitünőbb, melynek bámulatra méltó romemlékei-
ről következőleg emlékezik meg egy utazó:

Négy napig laktunk a száz kapuval biró
Theba romjai között, s igy elég időnk volt ottho-
nossá lenni a sphinxek, szobrok és oszlopok e
rengetegében.

Hajónk az óriási város romjai közt támadt
falvak egyikénél, Lukcornál vetett horgonyt. Itt
két éjet töltöttünk, a harmadik nap estéjén azon-
ban podgyászainkat tiz tevén Karnakba, a Nilus
balpartján Luksortói északi irányban félórai tá-
volra fekvő faluba vitettük és ott ütöttünk sátort.

A nappali fáradalmak után oly jól esett az
álom, hogy még a skorpiók sem tudtak bennün-
ket háborgatni; de reggelre kelve mindig ujabb
és ujabb meglepetés várt reánk, mert körülöttünk
minden tárgy, nagyságra és alakra nagyon kü-
lönbözik mindattól, a mihez az európai szem
szokva van. Most kezdtem érteni azon regét, mely

azt mondja, hogy az ős egyiptomiak hajdan óriá-
sokból állottak, kiknek csak egy pálczával kellett
megérinteni a sziklákat, hogy azok tovább moz-
duljanak.

Ez ó város legnagyobb nevezetessége az
-dmmcm-templom, óriási rommaradványok azon
nagyszerű épületből, melyhez a Fáraók királysá-
gának egész története van csatolva. A falakon és
oszlopokon mülió alak és név jelzi azon királyok
neveit, kik hatalmukat, fenyőket és pompájokat e
templom nagyobbitásával és szépítésével, az utó-
világnak tudtul akarták adni. Ugy látszik, hogy
I. Sesurtesen, a harmadik évezredben Krisztus
előtt, volt e templom alapitója, s Amosis és Thut-
mosis megnagyobbították. Sethos és nagy hirü
fia II. Ramses, a kit a görögök Sesostrisnak ne-
veznek, épitteté azon nagyszerű oszlopcsarnokot,
melynek párja a világon nem volt és nem is lesz.
Ez óriási palota épen áll, mintha tegnap végezték
volna be, ha ugyan hihető volna, hogy korunkban
. puszta eszméért ily óriási

^ ^ eszközöket használjanak
sMBWijgijMljgi|j|j||| föl. Ez oszlopcsarnok a

--jjgjgjjlljjMjJI legóriásibb mű, melyet
•a==ES=ra='s eddig az emberi erő és

3 müvészet alkotott, s az-
ért a szemlélőre oly ha-
tást gyakorol, mintha
egy magasabb hatalom,
nem pedig hozzá hasonló
emberek műve előtt áll-
na. Mit használ elmon-
dani, hogy párisi mérnö-

j kök kiszámították, misze-
1; rint ennek belsejébe a

párisi Notre-Dame tem-
plom egészen beférne;
hogy 134 oszlop tartja a
kőfedélzetet, mely 164 láb
magas és 320 láb széles

; tért föd el, s a mint egy
• ott járt utazó kiszámi-

--.--.._«_. ' totta, a középoszlopok
mindegyike 36 lábnyi
körületü ?

E számbeli adatok
után még a legélénkebb
képzelet sem tudja maga
elé állitni azon hatást,
mely itt mindenkit, akar-
va nem akarva, bűvös
hatalmába ejt. A tem-
plomokhoz és a Fáraók
palotáihoz óriási sphin-
xek sorai vezetnek. Benn
az udvarban óriás oszlo-
pok, mint Örök rabszol-
gák, emelik a királyi pa-
lota kőszirtéit, melyet
ezer év mulva is fognak
emelni. Az ünnepi csar-
nok oszlopfala és bolto-
zata az egyiptomi istenek
tarka sorával s az áldo-
zok csoportjaival van
ékesítve mindenütt.

De mit beszélnek ez
alakzatok, melyek csak
csodálatot keltenek a
szemlélőben? Theba falai
nem egyebes, mint vál-
tozhatlan nyitott lapjai
a történet könyvének,
melyeket ezredévek sem
pusztíthattak el.

A Sethos által épitett csarnokban látjuk pél-
dául, a mint Armenia nagyjai ajándékokat hoznak
Egyiptom királyának, mondván: „Te olyan vagy
mint atyád, a nap; életet osztanak pillantásaid!"
— Tovább ugyanazon királyt látjuk harczra kelni;
a mint a hadból győzelemmel s zsákmánynyal
rakva visszatér, s népétől üdvözölve gazdagon
megajándékozza azon isten házát, kinek győzel-
mét köszönhetni véli. A föliratok és arczok mu-
tatják, hogy a syrek és amalekiták ellen folyt e
háboru. Több alak, különösen a király lovai, ma
is szépeknek mondhatók. Kevésbbé daczoltak az
idővel azon festmények, melyek a nagy Ramses
harczait tüntetik elő, ki hadával a félvilágot meg-
hóditotta. Ezeket a sziksó, melylyel Thebe földe
telve van, az Ammon-templomban megrontotta;
de a Fáraók legnagyobbikának hőstettei annál
szebben, annál költőiebben vannak ábrázolva a
Karnaktói délre alig félórányira eső Luksorban,
mely ábrázolatokat „Egyiptom Iliásá"-nak nevez-
tek el.

E templomot Ramses minden utóda, sőt ha a
méff látható főuratoknak hinni lehet, a Ptolemaeu-
sok és a római császárok közöl is többen nagyob-
bitották és ékítették. Mint a mai napig is fennálló
kapuk, oszlopok, sphinxek, obeliskek, szobrok és
kőfalak mutatják , e hely elpusztulása előtt
közel négy millió négyszög lábnyi tért foglal-
hatott el.

A luksori templom, — a nagy III . Ameno-
phis műve, kit a görögök Memnonnak neveznek,
— a karnaki Ammon-templomnak nagyszerűség-
ben és szépségben keveset enged. Ajtajához 600
ephinx hosszu sorától környezett uton jut el az
ember, melyeknek fejeit nagyrészt letörte a várost
elpusztított földrengés. A templomajtó előtt két
magas obelisk áll, a fal oldalán pedig belől, tisztán
látni a nagy lyukakat, melyekbe az óriás ajtókat
tartó sarkok illesztve voltak. A luksori oszlop-
csarnok is képekkel van boritva.

Karnak és Luksor romjainak nevezetességeit
_ átvizsgálva, ötödik nap a Nilus másik partjára
"eveztünk. A folyó épen apadóban volt, s vízállása

oly csekély, hogy közepén apró szigetek emelked-
tek, melyeken krokodilok sütkéreztek a napon.
Mig a folyam keleti partja az arab határokig ter-
mékeny sikságban terül el : addig a nyugati part-
hoz közel a libyai hegyláncz emelkedik; de ezt a
partot is a templomok hosszu sora foglalta el, s e
részt a régiek
Memnoniának,
vagy diszépit- - - ~ *~'
menyeknek ne-
vezték el.

Pompa? lát-
mány volt, a
m i n t a lemenő
nap sugarai a
kevélyen föl-
wagasló obe-
liszkek hegyén * '"
8 a pálmák
Jombkoroná-
ján visszave-
rődtek, mig a
roppant épü-
letromok alját
szürkés ho-
mály kezdte
körülölelni. E
parton van a
többek közt
azon épület,
melyet a gö-
rögökOáyman-
dyas sirjának
neveztek. A
halottak hajlé-
kában most élő
emberek ke-
resnek mene-
külést a szél,
zivatar és az
adóbehajtó hi-
vatalnokok ül-
dözései elől.
Távolabb a sik-
ságon állnak
az ugynevezett Memnon-szobrok, melyek a haj-
dankorban oly nevezetesekké lőnek, mig a libyai
hegyláncz sziklái emelkednek a háttérben.

& szobrok a hajdankorban mesés bámulat
tárgyai voltak. Az egyiket, a mely északra fek-
szik, „beszélő szobornak" tartották, s hozzá te-
mérdek regét kötöttek. E szobor, a mint kiszámi-
tották, fejétol a lábig 45 és fél láb magas. A tőle
egészen kujon álló talap 13 láb 7 hüvelyk, mely
alá még 3 lábnyi lépcsőzet volt helyezve. Igy a
szobor egészben véve 60, a Fáraók királyi
koronájával, a psineuwai együtt pedig, - melyet
bizonyosan fején viselt, - 7 0 láb magas lehetett.
Nagyságáról kellő fogalmat nyújtunk, ha meg-
mondjuk, hogy lába % , láb hosszu, s hüvelyk-
ujja oly vastag, m ; n t e g y ; ó l m e g termett férfi
czombja. A kemény mészvegyülék, melyből a szo-
bor készült, ezer repedést mutat, s felületét az idő
pusztítása annyira meglyuggatta, hogy tajtkőhöz
hasonló.

Miként szállitották ide ez óriás tömegeket',
m ég mi is alig vagyunk képesek fölfogni, kik
napjainkban már a gőz hatalmát is ismerjük. Egy
szeretetre méltó angol mérnök ugy okoskodik,
hogy óriási lápokon hozták oly alkalommal, midőn
a Nilus rendkivül megáradt. Lehet bogy igaza
van. Annyi bizonyos, hogy a Nilus áradása a szo-
bor alját minden évben vizbe boritja.

A görögök e szobrot a Trójánál elesett, s

Homer által megénekelt Memnon szobrának, Eos
a hajnal fiáénak tartották s a következő mondával
hozták kapcsolatba : „A mint a rózsás ujj. Eos,
a hajnal, az égen megjelen, a Memnon szobor
sziklamelle édes hangokat ad, mintegy a fiu a sze-
lid anyának, üdvözletül; és Eos, a ki fia kora el-
hunytát sajnálja, annak üdvözlésétől megindulva,
a szeretet könyeit hullatja rá : a harmatot."

Bármily szép is e monda, történeti alapja
nincs, s a búvárkodások azt mutatják, hogy az
északi szobor nem Memnont a hajnal fiát, nem a
trójai szövetségest, hanem III. Amenophis királyt
ábrázolja. Ezt a görögök közöl ÍJ tudták néme-
lyek az egyiptomi papoktól, de a száraz valónak
nem akarták áldozatul ejteni a szép csalódást.

A mi a szobor beszédét illeti, arról a követ-
kező adatok szólnak. A szobor feje 27 évvel
Krisztus előtt egy hatalmas földrengés alkalmá-
val lehullott az óriási vállakról. Husz évvel ké-
sőbb Strabo Egyiptomot meglátogatván, azt irja,
hogy a szobor mellett hallott ugyan valami han
got, de hogy azt a kő vagy pedig társainak egyike
adta-e, nem tudja bizonyosan. Beszélő tulajdon-
ságáról különösen Néró alatt lett híressé, s erről
több akkori iró is emlitést tesz. Hadrian sajátLfü-
lével hallotta; de a mint Septimius Severus fejét
ismét helyreállittatá, a szobor elnémult; igy hire
csak 250 évig tartott. Ezen ia látszik, hogy a

Kölcsey emlékszobra Szatmár főpiaczán

mondva csinált dicsőség nem tartós. Az arabok
azt hitték, hogy a szoborba óra van befalazva,
mig sokan természetes okokból akarták kimagya-
rázni, de valódi okára jönni nem tudtak. Most a
nyereségvágyó vezetők egy kis borravalóért mégis
megszólaltatják a néma szobrot, ugyanis, neki
vetkőzve, egy nyilason annak belsejébe hatolnak s
kalapácsosai annak bizonyos helyére ütve, a szo-
bor érczhangot ad.

A szobor talapzatába temérdek látogató neve
van bevésve; az apró emberek e szoboróriás által
akarják nevöket átadni a halhatatlanságnak; de
mi az emberi hiuság ez apró műveit mellőzve,
csak azon hyerogliph értelmét adjuk, melyet a
szobor alapitója annak kövébe vésetett s mely a
következö:

„A hatalmas Farao, a fejedelmek fejedelme,a
napkirály, az igazság ura, a nap fia, a korona ura,
Amenophis készitteté ez emléket, atyja, Amnon
tiszteletére; ő állittatta szilárd kőből e hatalmas
szobrot."

A Kölcsey-ünnepély Szatmáron.
Szatmár, szept. 25.

A megye és haza nagy fia, Kölcsey Ferencz
szobrának ünnepélyes leleplezése tegnap ment

1 végbe, s az eredmény teljesen igazolta, sőt több

tekintetben felülmulta azon nagy várakozást,
melyet ezen ünnepélyhez kötöttünk. — Mint
legörvendetesb mozzanat, azon rendkivüli érde-
keltség emelendő ki, melyet nemcsak a város és
környék, hanem az egész megye, sőt a szomszéd
megyék lakossága is tömeges megjenése által ta-
nusitott. S nemcsak az ugynevezett értelmiség,
hanem a közrendü földmives osztály is. A szatmá-
riak alig győzték befogadni a sok vendéget.

Az emlék a nagy piaczon áll, arczczal a me-
gyeház felé fordulva. Legalja egy i>agy koczka,
e?en egy sugár oszlop szürke porosz márványból,
az oszlop tetején pedig a mellszobor, carrarai
márványból, melynek gyönyörü tisztasága némi
kárpótlást nyujt a nem épen hű vonásokért. A
mellszobor óriási mérvű s az egésznek magassága,
talpától kezdve, 19 láb. Koczkatalapzatának
északi oldalán, szemben a megyeházzal, olvassuk :

Kölcsey Ferencznek.
MDCCCLXIV.

Keleti oldalán, a székesegyház felé :
Hass, alkoss, gyarapits
S a haza fényre derül.

Dél felé :
Isten, áldd meg a magyart.

Nyugatnak :
A ha*a minden előtt!

Az ezreket,
._ melyekbe a

szobor került,
- . Szatmármegye

8 némely szom-
széd megye-
beliek leíkes
adakozásai te-
remtették elő;

_ •= a annál fájdal-
masabban esik
meg jegyez-
nünk, hogy
a dusgazdag
K. gr., a kü-
lönben oly sok
érdemü honfi,
ezen adako-
zásokban nem
vett részt Az
ügyet a Szat-
m á r me gy ei
gazdasági egy-
let vevén ke-
zébe , annak
erélyes elő-
mozditása és
sikeres végre-
hajtása, külö-
nösen a buzgó
8 fáradhatatlan
Gyene Károly-
nak köszön-
hető.

A város már
tegnapelőt t ,
s z o m b a t o n ,

s pezsgő életet
mutatott s ün-

| népi szint öltött. A gazdasági-, nő- és egyéb egy-
letek e napra kitüzött közgyülése 8 az ekeverseny
nagy mozgásba hozta a lakosságot. Este, a fé-
nyesen kivilágított 8 válogatott közönséggel meg-
telt szinházban műkedvelők három kis vigjátékot
adtak elő; ezen előadáfc jövedelme szintén a szo-
bor költségeinek fedezésére levén forditandó. A
házakról, kivált a térés szép piaczon, s a középü-
letekről szintugy, mint a magán lakokból, szám-
talan zászló lengette a nemzeti szineket.

A város minden bejáró utczája végén ügynö-
kök voltak fölállitva, kik az este haladtával mind
sürübben érkező vendégeket fogadták s elszállá-
solták. A magyar akadémia küldöttei, Greguss
Ágost, s a távol Nürnbergből jött Flegler Sándor
s rendező-bizottság elnöke, Gyene Károly, ven-
dégszerető házánál szállásoltattak el s minden
részröl a legelőzékenyebb figyelem és szívesség
tárgyai voltak.

A mi magát az ü anep ílyt illeti, az vasárnap
délelőtti tiz órakor kezdődött. A szobor előtt
néhány ölnyi távolságban egy sátor volt diszesen
fölállitva, e sátor meg az emlék közt a szónokok
számára egy emelvény, az emelvény körül székek
és padok, de a közönség legnagyobb része szá-
mára csak a négyszögü piacz szabadon hagyott
nagy tera. A szatmári gazdasági egylet, a megyé-
ben levő négy nőegylet, a szomszéd szabolcsi
ga*d. egylet, a czéhek stb. testületileg jelentek
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meg, s az os zes jelenvoltak számát bitran tehet-
jük 8 —10,000-re. Jelen-volt a püspök is több
főpappal, 8 ugyanő az ünnepélyt követő lakomá-
ban is résztvett.

Az ünnepélyt a dalárda nyitotta meg Köl-
csey — azaz hogy a nemzet hymnuszával. Ezt
követte Gyene Károly leleplezési beszéde, Köl-
cseyt magasztaló s a szobor keletkeztet előadó,
mi közben a lepel kötelékeit, melylyel az le volt
boritva, eloldván, a lepel lehullott, s a hófehér
márvány arcz a nép ezreinek szeme elé tárult. A
második beszéd Greguss Ágost akadémiai küldötté
volt, ki Kölcseyt mint irót jellemezte, a harmadik
Luby Zsigmond a megye volt alkotmányos főjegy-
zőjéé, ki róla, kivált mint politikai férfiról szólott.
Greguss és Luby beszéde között Ilyes Bálint lel-
kész olvasá fől „Kölcsey emlékezete" czimü köl-
teményét. *) A szóbeli előadások közeit mindig a
dalárda énetee 8 ágyuzás töltötte ki. Nem akarjuk
az egyes szónoklatokat egyenkint részletezni, a
tisztelt ezerkesztőségnek bizonyosan lesz alkalma,
azokat egész terjedelmökben olvashatni, s itt csak
annyit jegyzünk meg, hogy az előadások átalá-
ban nagy lelkesedést idéztek elő.

Az ünnepély után következett lakomát külö-
nösen az tette kellemessé, hogy benne a szépnem
bájos tagjai közül is számo.-an résztvettek. A
nagy piaczi Z^ldfavendéglő, lombokbal s Kölcsey
képével földitzitve, nem volt képes valamennyi
vendéget magába fogadni, s azok, kik egy má-
sikba szorultak, Rába István n.-károlyi ügyvéd
vezetése alatt küldöttségileg jelentek meg, veze-
tőjük tolmácsolván azon közös érzelmeiket, me-
lyek őket a nagyobb társasággal összefűzik.
Ezzel a felköszöntésck sora is megkezdődött. A
ssatmári gazd. egyesület tevékeny alelnöke, a
minden közügynek lelkesen élére álló b. Vécsey
József legelőször is a magyar akadémiáért s Gre-
gusséit emelte poharát; Ujfalussy Miklós Flegler
Sándorért; Greguss Szatmárért, mint a mely
Kölcseynek nyilvános emlékkel megtisztelésében
megelőzte Pestet, s a szatmári gazd. egyesületért
mely megelőzte az akadémiát; Flegltr német nyel-
ven, nagy tetszés mel'ett, a magyar haza jövője-
ért; Domahidy Pál a hazáért; Schmotzer prépost
B nagybányai plébános Kölcsey szelleme feltáma-
dásaért ; Kis Áron porcsalmi lelkész Kölcsey em-
lékeért; Domahidy Fermcz Deák Ferenczért,
Teleki László emlékéért, a nőkért; ismét b. Vé-
tsey József a többi vendégekért s különösen a
szabolcsi gszíi. egyesületért, Ujfalussy Miklós
báró Vécsey Józsefért, id. Mándy Péter a Köl-
esey-nem2etségért, ttb.

Délután népmulatság a sétányon, ette fényes
ki világi'ás és ismét műkedvelői előadás képlettel:
Kölcsey képének megkoszoruzása a rnúzsíík által;
ezután Zombori Gedő tanár verses szavalata a
szobor eiőtt, végül tánczvigalom.

Ime nehány vastag vonással a tzatmári Köl-
csey-ünüepély képe, mely, hiszszük, az egész ha-
zci-HaE vis?hangot fog kelteni, azok szivében pedig,
kik részesei voltaV, örök emlékül 8 buzdi ó ihletül
fog fennmaradni.

Az ünnepély ez n leirását a „Magyar Sajtó"
gyors tudósitója után közöljük s öt veedünk, hogy
mellékelt képünkben egyuttal Kölcsey szata:ári
szobrának rajzát is adhatjuk, i mint ez most
már a derék magyar város főpiaczát disziti.

Fészek rakó halak.
Az állatok birodalmában kétségkivül a ma-

darak osztálya az, melyet az anyatermészet mű-
vészi tehetségekkel legdusabban fölruházott, a
mennyiben ezen osztály tagjsi nemceak mint ki-
tünő énekesek remekelnek, hanem az építésze et
is kiváló avatott.-ággal és aránylag legnagyobb
mérvben gyakorolják.

Mert hogy azon gyakran oly bámulatos al-
ko'mány, melyet mi fészeknek nevezünk, a maga
nemében valódi és párat/an remekmű, azt senki
sem fogja kétségbevonni, a ki az épitmény szem-
lélésekor az építőmestert, s annak korlátolt esz-
közeit is tekintetbe veszi. — Csalódunk aionban,
ha a fészekiakás me. térségét kizárólag a madarak
tulajdonának tekintjük, még akkor is, ha némely
emlőíöknek, p. a z egérnek, házinyúlnak, s ti bb
kisebb ragadó? óknak s almából, vagy gályákból
készült nyughelyeit elmellőzzük, miután ezeket a
madarak fészkeivel semmiképen gem lehet egy
színvonalba helyezői.

•) E költeményt, szerzö szívességéből, lapunk mai
izámában már közölhetjük. (Lásd fenntebb.) Szerk.

A mint ugyanis az ujabb vizsgálatok meg-
állapitották, a halak között is vannak tulajdon-
képeni fészekrakók, melyeknek alkotmánya a
lég lakóinak jelesebb műveivel is versenyezhetik.
Erröl már két évezred előtt a figyelmét mindenre
kiterjesztő Aristotelesnek is volt némi tudomása,
s igy annál meglepőbb, hogy róla eddigelé az
ujabbkor búvárai mitsem tudtak.

Nehány év előtt Coste természetvizsgáló tar-
tott e tárgy fölött érdekes fölolvasást a franczia
akadémiában, mely alkalommal különösen a ná-
lunk is honos szálkás durbancs „fészekalkotási
modoráról" kimeritőleg értekezett. — A durbancs
a mellcsontosok családjához tartozik, azon család-
hoz, melynek fajai közt a fészekalkotás leginkább
divatozik. — A durbancs ezenkivül még több te-
kintetben nevezetes. — E kis hal ugyanis a leg-
harcziasabb és legvakmerőbb vizi-lakók egyike;
harczias természetével testalkata is összhango-
zik, a mennyiben gyomrát mindkét oldalról erős
csontpaizs védelmezi, hasát és hátát pedig lánd-
zsaféle kinövések fegyverezik. — Meleg és jég-
hideg, tengeri- és folyóvízben egyaránt megél, s
a kaméleon és némely politikusok módjára szinét
a külviszonyok szerint változtatja. — A fajfönn-
tartási tevékenység idejében, valamint tusák és
vérengzések alkalmával halvány szürke színezete
fölváltva fehércsikos bíborvörös, és pirossal ve-
gyült világos-zöld színekbe megy át, sőt har-
czi dühének tetőpontján csaknem koromfekete
szint ölt.

Ezen kis állat fészekalkotási eljárását a fón-
nevezett tudós hosszasan tanulmányozta, s azt
körülbelől ily módon ecseteli. — Az ivás idejének
közeledtével a hím durbancs minden gondját arra
fordítja, hogy nejének kényelmes és biztos beteg-
ágyat készítsen, s e mellett oly nagy buzgalmat,
óvatosságot és ügyességet tanusit, a mi méltán
fölébreszti bámulatunkat. — Mindenekelőtt az
épitő-anyagot kell előteremtenie; e czélból nagy
távolságra elszáguld, s talán százszor is megfor-
dul, mig a kellő mennyiségü füvet és galyacská-
kat egy helyre gyüjtötte. — Nagy érdekkel bir
abbeli igyekezete, hogy a vizroham hatalmát s az
épitő-anyag könnyüségét ellensúlyozza. E végre
az egyes fűcsomagokra kis rés Ltekben előhor-
dott kövecseket rak, s fészkét valamely vizi nö-
vény ágai köré fesziti.

A megkivánt anyagot egy helyre halmozván,
a szálak és levélkék egybefűzéséhez fog. — A ra-
gasztó anyag megszerzése nem sok fáradságába
kerül, ezí t. i. saját bőréből izzadja ki. Ezen ki-
izzidáfa nyálkás, szivós anyag, mely idővel töké-
letesen megszilárdul. Az alkatrészek egybera-
gasztását oly módon e-zkozli, hogy testét folyto-
nosan a rideg növényszálakhoz dörzsöli, mely
munka őt annyir elbábitja, hogy gyakran nehány
perczre munkaképtelenné válik.

Legelőször az alapot ké ziti el, s miután ezt
kellőleg a vizi növény ágaihoz erősité, az oldal-
falak épitésére tér át.Evégből egyenes és szilárd
ágacskákat keres, s azokat oszlopok gyanánt az
alap széleire tüzi. Ezen eljárás az, mely legtöbb
gondot igényel, s melynél a művész ki:ünő izlést,
és szigoru lelkiismeretességet tanusit. A nagy
pontossággal letüzött ágakat műitészeü szigorral
szemléig ti, s azután egyenkint ismét kiszedegeti,
csak azért, hogy ' , hüvelykkel tovább rakja le
öket. Szépészeti buzgalmában gyakran annyira
megy, hogy a roppant fáradságot nem tekintve,
művének egész önálló részeit elrombolja, csupán
azért, hogy egyetlen egy oszlop helyét megvál-
toztassa, vagy ujonnan fölfedezett, jobb építő-
anyagodat alka'innzzon. Ilyenkor az elvetett
anyagot előbb me3M. ire elhordja, hogy az ujitás-
nál utjában ne álljon. Midőn végre az oszlopok
állása ellen ni nc* több kifogása, hajlékony fűszá-
lakkal szépen egybeíüzi őket, s az ilymódon
elkészült oldalfalakat saját verítékével összera-
gasztja. Ezután még csupán a fődélzet van hátra,
t. ezt tökéletesen az alap mintája szerint épiti,
csakhogy megfordított helyzetben.

Az igy befejezett művet addig egyengeti és
nyomogatja, mig az gömbalakuvá nem válik, ugy
hogy a kész fészek ürdges lat dát képez, melynek
oldalain két, egymással szemközt álló kerek nyi-
las létezik. Falai tömöttek és vastagok, s az egész
mű lehet'leg szilárd és ellenállásra képesített,
mert a durbancí n gének betegágyát egyszers-
mind várnak is tekinti. A gondot férj ugyanis
minden pillanatban számithat rája, hogy tunyább
rokonai kényelmes hajlékát ostrom alá veszik,
ezért tehát mellette mindaddig őrt áll, és heves
tusák kózt védelmezi, mig az ikrák ki nem kel-
nek, s az uj nemzedék szabadon uszik tova a hűs
elemben.

A durbanc?,a mint mondottuk, a kisebb fajok
közé tartozik, s ezek között átalában, különösen
pedig a mellcsontosok között a fészekrakás legin-
kább szokásban van. A nagyobb fajbeliek között
azonban szintén találtatnak fészekrakók, s ezek
közül különösen a Guiana tavaiban és folyóiban
honos doras costata méltó a megemlítésre. A
dorasnak két faja van, a gömbölyüf'ejü és a lapos-
fejü, amaz fűből, emez levélkékből alkotja fészkét.
Ivás idejekor e halak seregesen a part felé tódul-
nak, s szabályszerü, csinos fészkeiket ennek tö-
vébe rakják, 8 szintén igen vitézül védelmezik.
Az ilyen fészektelep fölött a viz tzinét sürü tajték
boritja el, s miután e hal huea a nép kedvencz
eledelei közé t&rtozik, a négerek e tajték által
figyelmező, könnyü módon kézre kerítik. Te-
nyerükkel t. i. a fészket elfödik, a midőn a hím
dühösen odarohan, szabad kézzel nyakon csípik.

A doras különben nem annyira fészekrakás!
tehetségénél, mint inkább egy más sajátszerü tu-
lajdonánál fogva nevezetes, melyet ugyan elein-
tén mesének tartottak, de mely később ténynek
bizonyult be. Ezen hal ugyanis a forró évezak
beálltával, midőn a kisebb tavak és folyók fené-
kig kiapadnak, éltető elemétől megfosztatván, a
partra mászik, s a szárazföldön mélyebb vizek
fölkeresésére indul. Ezen utazás rendesen éjjel
történik, s több óráig tarthat, sőt az indiánok
szerint egyes csapatok néha egész éjen át ván-
dorolnak. Mozgásuk oly módon történi , hogy
uszóezárnyaik erős csontjait karok gyanánt hasz-
nálván, ezek által lökdösik előre magukat, s ha-
ladásukat ruganyos farkuk evezőféle* hajlongá-
saival könnyítik. E halak testét továbbá kemény
pánczélrétegek (scata) környezik, s ezek a hala-
dást szintén elősegítik, és pedig olyanformán,
mint ezt a kigyó hasán létező, tetszés szerint Ösz-
szevonható és kiterjeszthető pikkelyek eszközlik.
A mi a mozgás sebességét illeti, az körülbelől
egy lassu léptekkel haladó ember gyorsaságával
egyenlő. — Az indiáaok azt állitják, h-̂ gy ezen
utazó halak bizonyos vízmennyiséget visznek
magukkal, s a mint látszik, van valami a dolog-
ban, minthogy a doras a vizen kivül is sokáig
nedves marad, s bármily szárazra törüli az ember,
csakhamar ismét nedvességet izzad. H—l Béla.

A párisi magyar egylet.
Páris, szept. 19.

Társaság az ember természetes szüksége. Itt
talál a megszomorodott sziv vigasztalást, a szen-
vedő gyógyirt, az ingadozó támaszt és a szüköl-
ködő segedelmat. De soha oly nagy szükségünk
nincs a vigasztalásra és segedelenre, mint akkor,
midőn a hazától távol más országok szokásait,
tudományát, iparát igyekszünk elsajátítani, hogy
a mi jó és czélszerü, átplántiljuk saját hazánk
földébe. A munka közt meglephet a betegség s
ennek folytán a nyomor; mily jól esik, ha ekkor
van egy biztos hely, a hová annál bátrabban fo-
lyamodhatunk, mivel mi is tagjai vagyunK. Fáj-
dalmunkat m'getiyhiti, könyeinket fel szárítja már
csak azon tudat, hogy a segély rokon keblek ado-
mánya, hiszen e társaság magyar. Igen, mert ime
a kétes jövő örvendetes múlttá váit, az alakulandó
magyar egylet megalakult. É> ez annál örvende-
tesebb, hogy Párisban történt. E tömérdek világ-
városban, — e közel két millió nép között ugy
elvesz egy ember, mint egy csepp viz a tenger
nagy tömegében. Itt az élvezet s gyönyör, a
munka és fáradalom öszpontositása miatt min-
denki csak önmagára van utalva s igazán be-.
teli'j a költő szava :

„Kit érdekel a más sebe?
Elég egy szívnek a magáé,
Elég, csak azt köthesse be!"

Hogy ez egy sziven — magyar sziven — ne-
talán ejtendő seb behegesztésénél másra ne szo-
ruljunk, elhatároztuk egygyé lenni, társaságot al-
kotni. Ezen társaság lesz menedékünk, ha testünk
erejét pusztitó betegség akarja felemészteni, a ha
szivünk melegét megsemmisítéssel fenyegeti a
réfzvét hiánya, — de más felől e lesz a kapocs,
mely lelkünket szüntelen összefüggésben tartja a
szeretett hazával. Ime a párisi magyar-egylet
czélja, a mit alapszabályunk e szavakkal fejez ki:
•,Az egylet czélja: segiteni a szükségben levö hon-
fiattat" és „összetartani a magyarokat." Es itt ter-
mészetesen merül fel azon kérdés : honnan vesszük
az erre szükséges pénzösszeget?.. • • „részvények,
— büntetések, — aláírások, — és adományokból."
A tagok havi részvénydija egy frank huszonöt

centimes, a mely kerek számban 50 kr. o. é. A
jövedelem három ö'öde segedelmekre fordi-
tandó. " e ?y ötödével magyar lapo-
kat járatunk" — igy szól a 8-ik fejszét — „mert
a társaság kitüzött czélját gyakori összejövetelek,
olvasóterem, könyvtár, s a szellem müvelésére al-
kalmas más eszközök által is igyekszik elérni."
Ime a szabály megvan, ámde kivitele egyelőre
vajmi nehéz akadályokba ütközik. Még pénz nincs
és a havi részvényt azonnal kiadni kezeink közül
annyi lenne, mint megzsibbasztani az egylet mü-
ködését. Tehát megjelenjünk az olvasóteremben
azért, hogy ne olvassunk? Jár ugyan most is a
„Vasárnapi Ujság" és a „Magyar Sijtó;" da mi
ez a két lap 30—40 embernek? Ezen bajon segi-
teni csupán egyetlen mód van, és ez az, ha a többi
szerkesztő és kiadó urak laojaikkal, bár egy fél
évre, segítségünkre jennek. Fél év alatt már an-
nyira fog erősödni pénztárunk, hogy a legfonto-
sabb és legszükségesebb lapokat képes lesz já-
zatni, a nélkül, hogy az egylet más irányu mun-
kásságát gátolná. Reményünk van, hogy kérésünk
viszhangra fog találni és az irás szavai szerint :
„a reménység meg nem szégyemt," Adja Isten!

De látom már az olvasó ajakán e kérdést: hát
a jövedelem utolsó ötödével mi lesz? . . . . „taka-
rékpénztárba tétetik, moly állandó tőkét fog ké-
pezni. Szükség esetében évenkint egy rendkivüli
rovatai történik, ez összeget 100 frankra kiegészí-
tendő." (9 ik fej.) E fejezet czélja biztositani az
°gylet jövőjét. Csekély ugyan ez összeg, de az
adott körülmények között elég. Aztán meg csep-
pekből áll a nagy tenger. Hitem és meggyőződé-
sem szerint ez évenkinti 100 frank azon mustár-
mag, melynek hivatása idővel oly terebélyes élő
fává növi ki migát, hogy árnyékában a fáradt
vándor enyhet s nyugalmat találjon. És hitem an-
nál szilárdabb, mivel erősen meg vagyok győződve,
hogy tehetősb honfitársaink nem feledik el mult
levelemben tett felszólításomat és feleslegükből e
jó irányu egyletet is fogják részesíteni.

Az ily czélból összealkotott társaság állani
fog részvényes és tiszteletbeli tagokból. Tiszte-
letbeli tagnak választható, a ki ismeretes a hazá-
nak tett szolgálatáról és a ki hasznos lehet az
egyletre nézve. Részvényes tag csak magyar le-
het. De itt szükségesnek tartom megjegyezni,
hogy e szó alatt nem csak hazánk magyar ajku
fiait értjük, hanem értünk minden magyar polgárt,
ki a Kárpátok ölén született, a Királyhágón innen
és tul, vallás- és nemzetkülönbség nélkül.

Törvényünk lesz, ön magunk ea magyar ha-
zánk becsületének fenntartása; — végrehajtó ha-
talom a szeretet. Azonban a jó rend fenntartását
8 az egylet anyagi- és szellemi ügyeinek kezelését
egy igazgató-választmányra bizzuk, mely áll elnök,
jegyző, pénztárnok és 6 bizottmányi tagból. A hi-
vatali kötelességek részletes ismertetésével — ami
itt is csak az, mint egyebütt — nem akarom fárasz-
tani az olvasó figyelmét; de figyelmeztetem a 21-ik
fejezetre, mely igy hangzik : „Az elnök minden
hónap első vasárnapján az egylet kebeléből 4 — 5
hetest nevez ki, a kik váltakozva minden este 8-
tól 11-ig az olvasóteremben ülnak, elfogadni az
uján érkezőket és vendégeket, fenntartani a ren-
det és a társaság becsületét."

Az egylet minden hónap első vasárnapján gyü-
lést tart, melyre minden tag köteles megjelenni.
A gyülés nyilvános. Minden politikai vitatkozás
ki van zárva a gyűlésből ugy, mint a társalgás-
ból. Ha az eddigiekhez még hozzá teszem, hogy :
»,Az egylet csak részvényes tagjai általános több-
ségének kivánatára oszolhatik fel" és „ez esetben
az egylet alaptőkéje felosztandó külföld: magyar
hason irányu intézetek között" — megismertet-
tem alapszabályaink szellemét.

Tegnap (szept. 18) volt az alakitó közgyülés.
•Kerek számban negyvenen jelentünk meg ez ün-
öepélye8 alkalomra. Oly szám, mely eddig még
soha együtt nem volt, s mely örvendetes bizony-
8 águl szolgál mindnyájunk érdekeltségéről. Íly

6 UA^ e^őjel szép reményre jogosit. Az alap-
szabályok felolvasása után a hivatali testület
f! i Í t 8 2 t á 8 á r a k e r ü l t a 8 0 r - A z alapszabályok
értelmében átalános szavazattöbbséggel hivatal-
a i í e k : e l n ö k L i t 8 n e r °"°> ~ Jegyzo' Gr<>8

I~~A/ , t á r n o k Nigsti Antal, — bizottmányi
*?f k M*W István, Vi t t Dávid, Lang Károly,
Dávida Sándor, Nagy I 8 t v án, Stahl Adolf. A vá-
lasztott elnök az egylet nevében köszönetet mon-
dott az előmunkálatok vezetőinek az egylet meg-
alakítása korul tett fáradozásaikért, azután pedig
az egylethez fordulván, a z igazgató-választmány
nevében köszönte meg a z egyletnek bennök
helyezett bizalmát és reménységét fejezte ki,
hogy bizalmukban nem fognak csalatkozni. Végre

határozatba menvén, hogy az egylet még egyelőre
mostani helyén marad (Café des Terrasses,
Boulevard Beaumarchais 60), a gyülés feloszlott.

Most már részemről sincs egyéb hátra, mint
Istenhozzádot mondani e társaság tagjainak
egyenkint 03 összesen, kiket pár nap mulva Pá
rissal együtt elhagyandok. Az ég áldása kisérje
buzgó törekvésüket! A czél nemes, az akarat erős,
és igy a sikar bizonyára eljövend. Da hogy itt
künn e kis körbea, s majd ott béna a hazában a
maguk elé tüzött czélt biztosan elérhessék,
szükség, hogy a zászlajukon, mint eddig ugy ezu-
tán is, ama nemes jelszó díszelegjen : munka !

Rajta hát, fel a munkára
Türve sors csapásait;
Vész-, viharral szembeszállni:
Munka az, mely megtanit.

Nagy László.

I. Napoleon s a magyar táblabiróság.
(Három régi levélben.)

A ki a fentebbi felirást furcsának találja,
szíveskedjék az alább következő levelezést elol-
vasni, mely 53 évvel ezelőtt Kazinczy Ferencz s
még ma is élő, fiatal buzgóságu szatmári hazánkfia
Mándy Péter ur közt folyt. Arról van benne szó,
hogy Zemplénmegye egy akkori dilettáns költőt
táblabirói diszes sorába iktatott, azon érdeménél
fogva, hogy ez I. Napoleon tiszteletére csinos
verset irt. A tárgy és lefolyási módja elég érdekes
arra, hogy tudomást vegyünk róla. Az illető
levelek ezek:

I. Kazinczy Ferencz levele Mándy Péterhez.
Mándy Péter Urnak Kazinczy Ferencz tisz-

teletének szives idvezletét! Tisztelt Férjfiú. Fő
Ispánunk Gróf Eszterházy József Exceíl. csu-
dáivá olvasta tavaly, Kézy Mózes barátomnak
azon deák verseit, mellyeket az Napóleonnak
menyegzőjére irt, s ritka erdemeit az által akarta
megjutalmaztatni, hogy Vármegyénknek Asses-
sorává készült kinevezni. Az irigyek meggátlot-
ták dicső szándékában, képzelhetni mi okból, és
íme elmondom, melly szin alatt : azt mondották,
hogy Táblabiró csak az lehet, a' kinek nemessége
eránt nem lehet kétség. Ez oknál fogva meg nem
tiszteltetett, de meg van neki ígérve, hogy meg
fog tiszteltetni,mihelytt Nemességét bebizonyítja.
ő Dókus László igen kedves barátom' kezeihez
tette le Szathmárból vett Testimoniálisát : de ez
azt Producálni nem meri, attól félvén, hogy mi-
vel maga Kézy Mózes Ur benne világosan kine-
vezve nincs, ezek a kancsalgók szégyenbe keve-
rik, így levén a dolog Hozzád intézem kérésemet
nemes lelkü barátom! — igy nevezem én azokat,
ha vélek semmi összveköttetésben nem vagyok is
— 's kérlek, hogy nevében Vármegyétekhez egy
esedezést késziteni, és Osztán a' Bizonyság levelet
elkészíteni, 's Dókus László Zemplin Vgyei Fis-
cális Urhoz elküldeni méltoztassál: Hogy itt ezek
semmin fdl ne akadhassanak, az Instántia így lé-
gyen subscribálva: Mózes Kézy Nobilis exFejér-
Gyarmath oriundus, electus Professor M. Col-
legii Evangelicorum Helv. Conf. Sáros Patakien-
sis, nunc Göttingae, in Regno Westphaliae,
degens; és igy nevezd meg a Testimoniálisban
is. — Ismerlek eléggé, hogy gyönyörködve fogod
tenni ezt a szolgálatot eggy oly barátunknak, a'
ki a' Nemzetre fényt vonsza — mert verseit Bécs-
ben a Fő Ispán igen pompásan hagyta újra nyom-
tattatni, 's megküldötte a párizsi udvarnak —
Elj szerencsésen, fogadd el tiszteletem' bizonyí-
tását. Széphalom Febr. l l d 1811.

Czim: Szathmár Vármegyei Tekintetes Mándi
Mándy Péter Urnak Tokaj, — Nagy Károly.
IV-k csomó 31 No 1811. (P. H.)

II. Mándy Péter válasza.
N.-Károly, 24-k mart. 1811. Tekintetes Kazin-

czy Ferencz Urnak Mándi Páter alázatos tiszte-
lettel viszonos idvezletét. Tettes Ú r ! örömmel
árasztotta el szivemnek érzésit a Tekintetes Úr
nagylelkűsége. Nem volt ugyan az esméretlen én
előttem eddig is; de most tapasztalom közelebb-
ről még is — minden alatsony hizelkedós nélkül
mondva — hogy tulajdon az a' felemelkedett lé-
lek, és izlés uralkodik Tek. Urnak a társaságá-
ban is, a mit még gyermek koromban a Geszner
Idilliumiban, Bácsmegyeiben, 's másutt tündök-
leni láttam. A nyájas leereszkedés, a jótétei —
úgy látom ezek gyümöltsü foglalatosságok a Tek.
Úr elött. — Kézy Mozes Úrnak nem közönséges
talentumai előttem ösmeretesek; a tudva lévő

Veraeiben pedig egy remek poétát bámultam.
Tisztelettel viseltetek egy ilyetén jeles hazámfiá-
hoz ; annyival inkább a' Tek. Úr intését paran-
csolat gyanánt veszem életem fogytáig. Vannak
itt jók — a' kik nálamnál nem kevesebb részt
vettek a Tek. Urnak ezen ritka nemes szívüségé-
ben — a dolog tehát semmi nehézséget sem szen-
vedett — a parancsolt Testimoniális készen va-
gyon nálam, és csak a jó alkalmatosságra vár,
abban sem leszek részes. Főbb nyereségeim kö-
zött elsőnek tartom, ha a Tek. Úr többre is meg-
bííza csekély személyét egy örökös tisztelőjének.

III. Kazinczy Ferencz viszonválasza.
Tek. M. Mándy Péter Urnak Kazinczy Fe-

rencz baráti szives tiszteletét 'd idv. Gyönyörű
az, midőn a bizodalmas msgszóllitás olly meleg
szívvel irt levél által visszáztatik, mint az az
enyém, melyben az Urat, szivesen becsült s sze-
retett barátom, a Kézy Mozes' dolgában meg-
kérni bátorkodtam. Újra felkiáltok a Lessing'
Minnájával, a gonlviaeléj a becsületes embert
ritkán hagyja jutalom nélkül, s néha a' jó tettet
előre jutalmazza. — Imé azon felül, hogy az az
örömem van,hogyaKézy'líívánságát teljesíthetem,
pótolékúl az Úr' barátságát nyerem meg! Mél-
tóztassék az Ur elhinni, hogy ismerem becsét. Nem
mindig szükség a látás a lelkek' összecsatlására.

Alig van annyi időm, hogy az ide zárandó
nyomtatványokat öszvehajtogassam, mert várat-
lanul jött az alkalom, mely azt tovább vigye. Fo-
gadja az Úr őket köszönetem' jeléül, s felejtse ol-
vasások alatt a nyelv és izlés ellen első írásomban
elkövetett vétkeimet. A Testimonialist legbizto-
sabban elhozhatná egyike azon pataki Ifjaknak,
kik a mennyei tudomány' hirdetésére minden
szerte kiküldettek most. — Tisztelem Szathmári
barátimat, 's nékik, 'a az Urnak ajánlom magamat
igen nagy becsü barátságokba. — Széphalom
Ápr. 7-d 1811. — Zemplin az Idibus Martiis
hirdetett parancsolatra, s parancsolat ellen vissza
irt. Igy Sáros is.

N. B. A Testimonialis a kitüzött úton Ka-
zinczy Ferencznek elküldetett.

(Mándy Péter irományaiból.)

Egyveleg.
** (Vámbéry és Duka Angolországban.) A

„British Association for the Advancement of
Science" idei nagygyűlése Bath városában tarta-
tott. Ránk nézve e gyülés azért is különös érdekü,
mert nemzetünk ott két jeles fia, Vámbéry Armin
ea dr. Daka Tivadar által volt képviselve. A föld-
es népismereti osztály szept. 15-én szokatlan
számu tudósok által volt látogatva, Afrika, Déli-
Amerika, Siam, az ind Archipelagus és Ivelet-
Indiából. Vámbéry Armin hazánkfia, ki Khivát,
Bokharát és Szamarkándot beutazta, a turkomá-
nokról olvasott föl értekezést. Ott voltak Orosz-
ország részéről Jerofejeff ezredes és Hippius úr
Pétervárról. Az elnök, Sir Roderick Murchison
magasztalva emelte ki megnyitó beszédében
Oroszország legujabb nagyszerű fölméréseit. A
mint irják, az orosz urak főkép azért jelentek
meg, hogy Vámbéry hazánkfiának közép-ázsiai
tapasztalatait czáfolgassák. Dr. Duka Tivadar,
noha csak látogatóba ment Bathba, az E. osztály-
hoz bizottsági taggá neveztetett H. Vámbéry a
ny lvészeti és népismereti vitatásokban oly élénk
résztvett, hogy Sir Murchison megnyitó beszé-
dében „Zealous Hungarian" nek (lelkes magyar-
nak) nevezte.

** (Tökkirály Párisban.) A párisi termény-
csarnokban a mult vasárnap választották meg és
állitották ki ünnepélyesen a tökkirályt. Az ez évi
legnagyobb tök 275 fontot nyom, terjedelme 3 m.
7. cent. és 108 frankon adatott el. Termett pedig
e szirny a Loire-völgyben.

** (Régi római naptár.) A pompejii ásatá-
soknál legutóbb érdekes tárgyra akadtak. Az
Isis-kapu közelében négyszögü fehér márvány-
követ találtak, melynek négy felén római naptár
volt bevésve. Minden oldal három hónapot tar-
talmazott, mindegyik felett az illető hónap égi
jegye van vésve. A napoknál becses feljegyzése-
ket olvashatni a rómaiak csillagászata, földmive-
lése és vallása felől, például a vallási ünnepek is
meg vannak jegyezve. A kövön felül Apolló van
kivésve, a mint a nap szekerét vezeti, alul Cereg,
a kalászokat aratva. Ugylátszik, hogy e naptár
különösen a földmivelők számára volt szánva. Az
igen érdekei régiséget a nápolyi muzeumban álli-
tották fel.
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Irodalom és müvészet.
** (Becses emlékiratok.) Báró Jósika Miklós

jelenleg emlékiratain dolgozik. A munka Hecke-
nast Gusztáv kiadásában nemsokára sajtó alá
kerül.

** (Sz.-László király arczképe.) Liízt Ferencz
közelebbről becses küldem^nynyei lepte meg
hazáját; ugyanis Pestre küldé Sz.-László király
Rómában levő eredeti arczképének hű másolatát.
A kép Salvi, olasz festesz műve, s 14 napig kiál-
litva lesz a képzőművészeti tárrulat helyiségeiben.

** (Liszt Ferencz legujabb tanítványa.) Ifj.
Bertha Sándor fiatal zenész hazánkfiát Liszt
Ferencz meghívta Rómába, hogy ott a nagy
mester közvetlen közelében folytathassa Zenészeti
tanulmányait. Minthogy Linzt Weiruárból elköl-
tözése óta nem foglalkozik tanítványok kiképzé-
sével, ez a fiatal művészre mindenesetre nagy
kitüntetés.

** (Haydn,a hires zcwszerzö zongorája,) me-
lyen a többek közt a „Teremtést/' „Évszakot"
komponálta, jelenleg, — a mint nekünk irják, —
Győrött van és eladó. Egy ottini lakos fölkérte a
nemzeti muzeum igazgatóságát, hogy ilyen kin-
cset ne engedjen kivitetni a hazából; ennek itt, a
mi muzeumunkban van igazi helye; onnan azon-
ban — fájdalom — azon értesitést nyerte, hogy
eme nemzeti intézetünk nincj oly kedvező anyagi
helyzetben, hogy csupán kegyeleti tárgyért áldo-
zatot hozhatna. — Igy a mit nemzeti intézetünk
anyagi körülmények miatt megtenni nem bir,
egyesek áldozatkészsége pótolha ná!

Egyház és iskola.
** (A kaposvári gymnazium megnyitásának

ünnepélye) e hó 5-ikén fog végbtmenni, mely al-
kalomra az ünnepély programmja a következőleg
van megállapítva : Délelött 9 órakor rövid id. ig
tartó igazgató-választmányi gyülés, 10 óra előtt
kevéssel találkozás, itmerkedés a gymnasium
épületében, honnét 10 órakor mozsárlövések közt
bevonulás isteni tiszteletre. A templomból a gym-
nasium épületéhez vonul vissza ünnepélyes rend-
ben a gyülekezet, hol Somssich Pál beszédet tart,
előadván a gymnazium történetét 1812-től fogva
mai napig. — Délután 1 órakor 300 íeritékre
ebéd, mely mellett a felköszöntések hihetőleg nem
fognak biányzani. Estve tánczvigalom.

** (A losonczi hdv. hitv. templom, fölszente-
lése) szept. 18-ikán történt meg. Az ünnepély
napján az igen nagyszámu közönség, közte ft. Tö-
rök Pál superintendens,a debreczeni, nagykőrösi,
kecskeméti, miskolczi stb. egyházak küldöttei —
a templomba, mely felszentelendő volt, már fél
tizre összegyülekezett, s daczára annak, hogy az
egyház jó tágas, a buzgólkodók igen nagy része
kivül volt kénytelen ájtatoskodni. A szertartás
nagyszerűségét, mely épen legnagyobb egyszerű-
sége által tünt ki, emelte ft. Nagy Mihály komá-
romi lelkész a dunántuli superintendens velős al-
kalmi beszéde, kinél a 77 év daczára az erős
érthető hangot méltán lehete bámulni. A felszen-
telés után a már felszentelt egyházban az urnak
szent vacsoráját sokan vették magukhoz. Délután
két órakor következett a valóban gazdagon s bő-
ven rendezett, s mintegy 450 teritékü ebéd, mely
alatt széles jókedv uralkodott. Estve nagyszerü
tánczvigalom tartatott a kaszinó könyvtár javára,
mely 1861-től nem látott sokasággal tölté meg a
termet, világos virradtig tartott s 500 ftot jöve-
delmezett. Másnap superintendentiális gyülés tar-
tatott.

** (A in. kir. állatgyógyintézetben) a most
követkevő 186'/5-ki tanév okt. 10-én nyilik meg.
Az állatgyógyászati tanfolyam tart két éven,
vagyis 4 féléven át ; az előadások magyar és né-
met nyelven tartatnak. A felvétetni kivánó köte-
les magát legalább is az elemi iskoláknak jó
sikerrel bevégzéséről kimutatni. A felvételre
megszabott életkor a betöltött 17-dik év; ennél
fiatalabb nem, de idősebb felvehető. A beiratás a
m. kir. állatgyógyintézet irodájában okt. l-töl
egész 16-ig történik.

(Ösztöndíjak magyar joghallgatók szá-
mára.) Néhai dr. Vaisz József, udvari ügynök
alapítványa után, az 1865-ik évre tiz 300 forintos
ösztöndíj osztandó ki, melyekre c;ak a bécsi
egyetem állam-^ és jogtudományi osztályainak
magyar hallgatói birnak igéi ynyel. A jutalom-
díjazottak a magyar magán- és államjog hallga-
tására kötelesek.

T A R H A Z.
** (A székesfehérvári uj zsinagógát), mely

Szász Ferencz ottani építőmester terve szerint
épüit s mintegy 60,000 frtba került, — szept.
23-ikán délután szentelte föl Löw Lipót a szegedi
főrabbi, a ki ez alkalommal jeles magyar beszédet
tartott. Az uj zsinagóga igen diszes s az orthodox
hitközség használatára készült.

ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Betiltott vásárok.) Az uralgó keleti mar-

havész miatt Csákóvá váro=ban, Temesmegyében,
és Tapolczán, Bács-Bodrogmegyébcn, valamint
egész Torontálmegyében a szarvasmarbaváeárok
megiartását a vész tartama idejére további intéz-
kedésig betiltották.

„* (Borárverés Neszmélyen.) Miután legtöbb
ausztriai tartományban, még Magyarország több
városában is, ugy a vendéglőkben mint a borke-
reskedésekben, a „neszmélyi" név alatt idegen,
néha megromlott borokat is adnak : ennélfogva a
neszmélyvidéki borásztársulat elhatározta, hogy
— egyrészről hasonló helytelenségnek eleje vé
tessék, másrészről hogy a fogyasztó közönségnek
ugy, mint a vendéglősöknek oly városokban, hol
a neszmélyi bort, mint nemes italt méltányolják,
alkalmat nyujtson elsö kézből, azaz közvetlenül a
termesztő pinczéiből valódian és hami-útlanul meg-
szerezhetni, — évenkint Neszmélyen borárverést
rendez, az e czélra kinevezett bizottmány veze-
tése mellett, mely alkalommal csak valódi és tar-
tós finom hegyiborok adatnak el, ugy lepecsételt
palaczkokban, mint kisebb és nagyobb hordókban,
árverés utján. Az árverésre megjelenő utasok
részére, kik a déli vasut vonattal Ujszőnyre,
vagy gőzössel Duna-Almásra megérkeznek, ugy
az ottani, mint a Duna-Almástól egy negyed óra
távolságú neszmélyi vendégfogadóban több szo-
bát fognak készen tartani. Az idei árverés októ-
ber 4-én reggeli 8 órakor lesz.

Kőziutézetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság) szept. 28-án tar-

tott gyülésén Arany János igazgató azon levelet
mutatta be, mely a társulatot a szatmári Kölcsey-
ünnepre meghívta. A társaság sajnálkozva érte-
sült, hogy a meghívó levél részint hiányos, ré-
szint nem közvetlen czimezés folytán, némileg
későn jutott a társaság kezei közé, midőn — kü-
lönben is szünidőt tartván — az ünnepélyen való
képviselietése iránt nem intézkedhetett ugy, a
mint óhajtotta volna. A Kisfaludy-társaság kije-
lenti, hogy hasonló hazai ünnepek megülésében
mindenkor tevékeny részt óhajt venni, egyedül
azt kérvén, hogy az illető ünnepek tervéről min-
dig ideje- korán tudósittassék. — A gyülés egyéb
tárgyai közt a jövő nagygyülés előkészületeiről
levén szó, az alkalommal Lévay József Kazinczy
Gábor fölött, Tóth Lőrincz pedig Fáy András
fölött fog majd emlékbeszédet tartani.

Közlekedés.
x* (A pesti postaépületet) a nádor-utezába

helyezik át. E terv ellen több pesti polgár folya-
modványt készül beadni a postaigazgatósághoz,
egyik indokul hozván föl, hogy Bécsben ugy,
mint Berlinben, Párisban és Londonban a posta
mindenütt a belvárosban van. E czélra a város-
háztéren levő Müller-féle házat állitják legalkal-
matosabbnak.

/ (Olcsóbb levélszállitás.) A levéldijakat,
hir szerint 5 és 10 krajczárra szándékoznak le-
tzállitani.

/ (A Szebeni vasutat) Erdély területén is
egész hosszában megkezdték. A póznák fel van-
nak állítva, a töltéseken gyalog és szekérrel nagy-
ban foly a munka. Magyarországról a munkások
gyalog és szekerén, gyermekeiket targonczábaa
tolva, egyre érkeznek. — Mint már is láthatni, a
marosparti töltések, okulva az idei áradáson,
igen magasak. A vasútvonal Alvincztól minde-
nütt a Maros balpartján halad, Ilyenéi aztán át-
csap egy hidon a Maros jobbpartjára.

/ (A gabona szállításánál,) — azon szerző-
désekre nézve, melyeknél bizonyos határozott
suly kikötve nincs, — a minőségi legkisebb
sulyt, a pesti áru és érték-tőzsde ideigl- bizott-
mánya, szept. 20-ikán kelt határozatában követ-
kezőleg állapitotta meg : buzánál, 1865-ik évi
május hó l-ig egy osztr, mérőnél 85 fontra, máj.
l-töl későbbre 84, rozsnál ujabb aratásig 78, ár-
pánál 67, zabnál 46 fontra.

Balesetek, elemi csapások.
** (Roppant felhőszakadás) volt Váczon

szept. 23-án este, mely hosszabb ideig tartott, s
mint hirlik nemcsak a szőlőkben tett nagy kárt,
hanem több emberéletet is áldozatul ragadott.
Egy atyát, ki három gyermekével a szőlőből ha-
zatért, a zivatar az uton ért utól, a toluló vizár
mindhárom gyermeket elsodorta s csak egyet
lehetett élve kimenteni, a másik kettő az árban
veszett el. Ezeken kivül még négy személy nyom-
talanul elveszett s azt hiszik, hogy ezek is a vizár
áldozatai lettek.

Mi ujság?
** (Vörösmarty szobrának fölállítása ügyé-

ben.) Székes-Fehérvár városi hatósága — mint a
„M. S."-nak irják, — szept. 27-én tartott közgyü-
lésén elhatározta, hogy a magyar költők királyá-
nak szobra, egy ujonnan rendezerdő térre, mely
a Széchenyi-utra nyilik, állittassék fel. A szobor
felállításával a jelenleg névtelen tér — hihetőleg
Vörösmarty-térnek fog kereszteltetni. Az ottani
háztulajdonosok 3000 ft. értéken fölül adakoztak
a tér rendezésének költségeire.

** (Vörösmarty halálának évnapját,) a nem-
zeti szinház a nagy költő „Áldozat" czimü szo-
morujátékának szinrehozásával ünnepli meg.

** (Gyászos kimenetelü párbaj) történt szept.
24-én a fővárosban, mely egy szép jövöre hivatott
ifju életnek vetett véget. Az áldozat Reviczky
Szevér, az irodalomban és közéletben egyaránt
ismert szép tehetségü és tanulmányú deli ifju
volt. A párbaj részleteit a ,,P. H . " következőleg
adja elő : Reviczky délben kocsizott ki segédeivel
a kerepesi ut mellett fekvő temető mögötti li-
getbe, hol a párbaj végbemenendő volt. Mint ott
a nyomok mutatják, a párbajvivók egyenes irány-
ban vettek állást, ugy látszik, hogy a két el-
lenfél közötti közös távolság 32 lépést tehetett.
Ebből a mindkét részre jutó en avance-ra 6 — 6
lépés esik, igy a két barriére 20 lépésnyire lehe-
tett egymástól távol. Reviczky ellenfelénél nehány
ujjnyival magasb helyen állt, valószinü, hogy egy
akáozfához oldalvást támaszkodott. Ez félkettb'-
kor történhetett, a legnagyobb zápor közepett.
Az ellenfél lőtt először s a golyó Reviczkyt jobb
szemében találta s két ujjnyira befuródva az agy-
ban megakadt. Reviczky rögtön halva összero-
gyott, s a gyászos helyet még másnap reggel vér-
nyomok jelölték. Az ellenfél, a segédek s az
orvosok a borzasztó tett színhelyét kocsikon sietve
elhagyták, s a holttetem körülbelül 5 óráig a liget-
ben feküdt a szakadó zápor által mosva. Három"
óra tájban a „Pesti Napló" szerkesztősége névte-
len levél által éríesült, hogy Reviczky Szevér a
kerepesi temető mögötti ligetben halva van. A
városkapitányság azonnal biztosokat küldött ki,
s ezek a holttetemet a mondott helyen talál-
ták. Mellette volt egy kilőtt (tán kicserélt)
pisztoly, lábai alatt zsebkendő s ugylátszík, hogy
a barriére zsebkendőkkel volt megjelölve. A holt-
tetem a Rókus-kórházba hozatott, hol hétfön, 9
órakor felbonczoltatván, a közkórházból eltemet-
tetett. Az arezon a halálküzdelemnek legkisebb
nyoma sem volt, tekintete nyugodt, férfia?, bátor,
serenus. S az ellenfél? A véres tett indoka? E
kérdésekre a pesti városkapitányság nyomozó
körleveleiből értesülve, a következő feleletet adja
a „Hírnök." Reviczky ellenfeleként Elek Gusztáv
szabolcsmegyei birtokos nyomoztatik, ki, mint be-
szélik, azonnal a véres eset helyéről menekült. Elek
segédei voltak gr. Degenfeld Gusztáv és Szent-
imrei Kálmán, Reviczkyé Reviczky Ambró és
Szemző István. Reviczky Ambró mult szombaton
lakásán, Szentimrei K. ugyancsak szombaton este
a vasuti indóházban fogatott el. Mindketten foly-
vást letartóztatva vannak, s a törvényszék köve-
telte, hogy Reviczky tetemének bonczoltatásán
jelen legyenek. A párbaj indokául több évi gyű-
lölködés emlittetik, s a kihívó fél, mint beszélik,
Reviczky volt.

** (Magyar testőr-gárda.) A mexikói császár
magyar testőr-gárda alakitását rendelte el, mely-
hez az ausztriai császár Ö Felsége 12—18 altiszt
toborzását engedte meg. Ezeknek jómagaviseletű
magyaroknak kell lenniök, jól kell beszélniök
magyarul, s teljes, szép szakái növeszthetésére
kell kilátással birniok. Ideiglenesen kétannyi
fizetést kapnak, mint a mennyi a mexikói önkén-
tesek számára meg van határozva, s azon altisz-
tek, kik e szolgálatra jelentkeznek, egyelőre egy
évi szabadsággal bocsáttatnak el Mexikóba.
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1 Melléklet a Vasárnapi Ujság 40-ik számához 1864.
** (Pest épül és szépül.) A városi egészség-

ügyi bizottság e napokban is 22 ujon épült házat
vizsgált meg és nyilvánitott már Sz.-Mihály-napra
lakhatónak,0 köztök az akadémia bérházát is. Ez
épitkezések közöl a belvárosra esik 1, a Lipótvá-
rosra 1, a Terézvárosra 8, a Józsefvárosra 10, a
Ferenczvárcsra 2.

** (Kisorsolt képek.) Mezey József, szembaj-
ban szenvedő müvész, 12 olajfestményének kisor-
solása m. hó 12-kén történt meg Nagy-Bányán, a
következő ereiménynyel : 1. Oltparti részletet
nyerte 4590 sz. 2) Eji tájkép holdvilágnál 2984
sz. 3) Tiroli tájkép 251 sz. 4) Úrvacsora, vasönt-
vény után 3595 ez. 5) Svaiczi tájkép 1642 sz. 6)
Két csikós 4063. 7) Erdőrészlet 2491 sz. 8)

' Tiszaparti tájkép 317 sz. 9) Falusi tájkép 3301
sz. 10) Alkonyat eső után 1805 sz. l l ) Szamos-
parti tájkép 4228 sz. 12) Kelet hölgye 2366 szám.
Fennebbi nyeremények elszállításra bemálházva
Gellért Lászlónál vannak letéve, s a nyerők a
képek átvétele vagy elszállitása végett, az eredeti
sorsjegyek beküldése mellett intézkedhetnek.

** (Örült nő.) A napokban Pesten egy fiatal
nő, karjában egy csecsemővel, éjfélkor bérkocsit
fogadott föl, hogy őt az erdősorra vigye. A mint
a kocsi a kerepesi uton haladt, a kocsis észrevéve,
hogy a nő ruháit darabonkint kihányja a kocsiból
8 hogy a már csaknem mezitelen mellől a ván-
kosba takart csecsemő is eltünt. A kocsis azonnal
megfordult, a n6t a városházán átadá, hol másnap
kiderült, hogy a 20 éves hajadonon már hazulról
eltávozta előtt elmeháborodottság jelei mutatkoz-
tak. A gyermek, valószinüleg titkos szerelmi vi-
szony gyümölcse, szerencsésen eshetett a kocsiból,
mert legalább észrevehető sérülést nem szenve-
dett, s most szánandó anyjával a kórházban orvosi
felügyelet alatt van.

** (Kettős gyilkosság.) Szept. 22-ikén Pacsé-
ron gyászos esemény történt. Esti hat órakor
a helységháza pénztárának szobájából két egy-
másutáni pisztolydurranás hallatszott, mire az ud-
varon levők beszaladván, a falu két pénztárnokát,
a köztiszteletben álló Horváth Józsefet s a pénz-
aikkasztás gyanújával terhelt Bognár Pált, az
elsőt vérében találva és végvonaglásokban, az
utóbbit szájba lőve és már kimúlva találták. A
részletek a következők : Bognár Pál már nehány
esztendő óta viszi a pénztárnoki tisztet. Most két
éve eltünt a pénztárból tetemes összeg, melynek
elsikkasztásával az átalános vélemény őt vádolta,
de az ügyben a birói nyomozások eredménynél-
küliek levén, a vád alól nemcsak felmentetett,
de hivatalában is maradt. Mult vasárnap Hor-
váth, a felügyelete alatt levő pénztárt kinyitván,
egy, a lakat mellé már régen ragasztatott nagy-
kerekü pecsét lehullott, és helyén rés látszott,
melybe szeget illesztve, a zárt igen könnyen moz-
dithatá. Horváth a dolgot azonnal feljelentette s
minthogy Bognár a vizsgálat alkalmával kétes fe-
leletet adott, a gyanu ismét felé látszott fordulni.
E r r e Horváttal a község házában találkozván,
megtörtént a gyászos esemény, melynek ugyan
tanuja senki sem volt, de azt hiszik, hogy Bognár
a tettes és Horváth az áldozat.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 23. „A fösvény." Vigj. 5 felv.

Irta Moliére. Toth József hosszas betegsége után
ezuttal lépett először a szinpad deszkáira. A kö-
zönség örömmel üdvözölte a szeretett müvészt s
midőn szerepe egyik helyén e szavakat mondá :
»egészséges vagyok, nincs semmi bajom, hála
legyen az istennek és derék orvosomnak," a kö-
zönség zajos tapsokra fakadt, s azon orvostudor-

nak, a ki Tóth egészsége helyreállításában fára-
dozott, virágbokrétákkal árasztá el páholyát.

Szombat, szept. 24. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzé Gounod.

Vasárnap, szept. 25. „Bánk bán." Dráma 5
felv. Irta Katona J . A czimszerepben Molnár lé-
pett fel és a közönség tetszésével találkozott.
Közönség nagy számmal.

Hétfő, szept. 26. „Csapodár." Franczia vigj.
3 felv.

Kedd, szept. 27. „ördög Róbert." Opera 5
felvonásban.

Szerda, szept. 28. „A fösvény." Vigj. 5 felv.
I r ta Moliére.

Csütörtök, szept. 29. „Sevillai borbély." Vig
opera 3 felv.

Budai népszinház.
Szept. 23. „Az órás kalapja." Vigj. 1 felv.

és „Tiz leány és egy férj sem." Operette 1 felv.
Zenéje Offenbachtól.

Szept. 24. „Fips a hires nőszabó." Vigj. 1
felv. Ezt követte : „Tiz leány és egy férj sem."
Operette 1 felv. Offenbachtól.

Szept. 25. „Szökött katona." Népszínmű 3
felv. Ir ta Szigligeti.

Szept. 26. „Férj az ajtó elött." Operette 1
felv. Offenbachtól. Ezt követte : „Tiz leány és egy
férj sem/' Operette 1 felv. Souppétól.

Szept. 27. „A jól őrzött kis leány." Vigj. 1
felv. Ezt követte : „Férj az ajtó elött." Operette
1 felv. Offenbachtól.

Szept. 28. „Dunanan apó és fia utazása."
Operette 3 felv. Zenéje Offenbachtól.

SAKKJÁTÉK.
249. sz. feladv. — Willmers Rudolftól

(Berlinben).
Sötét.

a b o d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 244-dik számu fejaflvány megfejtése.
(Speyer Mihálytól Berlinben.)

Világos. Sötét.
1. Bg2-gl Fa7-gl:A)
2. Be4—d4f tetsz. sz.
3. H—v.gy—fmat.

Világos. A) Sötét.
1. Bc4—e4:
2. Ha8—c7f Kd5—c4
3. Bgl—clfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Farkas Ferencz. — Cselkó György. — Debreczen-
ben : Zagyva Imre. — 8z.-Kir.-8zabadján: Fürst Sándor.—
Öcsödön •• Blasko Lajos. (Már uton többen siker nélkül
próbálkoztak.}

Szerkesztői mondanivaló.
7343. Sz.-Fehérvár. V. I. Mihelyt akad kérdezős-

ködő, tüstént tudósitjuk önt. Máskor ez is gyorsabban
ment; most pénztelenségben szenvednek mind az elö-
mind az utófizetők.

7344. Privigye. A. Gy. A fényképeket köszönettel
vettük. A tisztábbak közül egy-kettőt használni fogunk,
ugyszintén a leiró szövegnek illető részét is. Szép fáradó-.
zásaért fogadja ön teljes elismerésünket. A haranglenyo-
matok azóta az illető kezekbe megérkeztek. A helynév-
magyarázatot is méltánylattal fogadta P. F. ur.

7345. Szombathely. B. Gy. Valóban örvendetesnek
találjuk azon érdekeltséget, mely itt ott már igen elismerésre
méltó módon a hazai archaeologiai tárgyak kutatása és
megismertetése körül, különösen az ujabb nemzedékben is,
nyilatkozik. Ön küldeménye is erről tesz szép tanuságot.
A rajz még gyenge és primitív; ennél érthetőbbet, kissé
müvésziebbet óhajtanánk. A felirat nincs eléggé hiven
olvasva és megfejtve, a mint azt elsö pillanatra is belát-
hatni; de a mi dolgunk lesz, egy szakértő, teljes magyará-
zatról gondoskodni. Az 1037. évszám sem bir valószinű-
séggel. Nem sokára bővebben; addig is köszönet az ada-
tokért. A sakkrovatra nézve a régi viszony áll fenn;
a levél egyenesen e lapok szerkesztőségéhez intézendő.

7346. A szülék mint nevelök. Az eredetileg jó czik-
ket élvezhetlenné teszi a fordítás. P. o. magyar beszéd-e
az ilyen : „A gyermek természeti nyíltságán mindaddig
nevetíeíifc, mig illetlenséggé válik." Átalában csak ugy
hemzseg benne a sok tátik és Ütik; pedig ezt a magyar
ember, a hol csak lehet, gondosan kikerüli. A mi nem is
kerül nagy fáradságba.

7347. Aszódi levelező. Az ujabbakból alig használ-
hatunk valamit. Gondosabb böngészetet kérünk.

7348. Mátyás király kedvese. Közölni fogjuk tár-
saival együtt. A „tűzoltó intézkedések" is követésre s
ismertetésre méltók. A látogatást szivesen fogadjuk.

7349. Beteg vagyok, lelkem testem bágyadt stb.fkez-
detű népdalok nem ütik meg a mértéket, ámbár itt-ott
nagyon emlékeztetnek Petőfire; de, az utánzási törekvés
nem válik a mü előnyére.

7350. A magyar nép. A mi lakásunk stb. Csak
maradjon otthonn magánhasználatra. Kinyomtatni nem
lehet az efféle verseket, mint:

„Oh nép, nemzet, boldogtalan
Homájok közt haladói;
Még is mi annak az oka,
Hogy nem tanulsz magadról?"

Vagy a „Fijamhoz" czimzett vers kezdete :
„Kicsiny vagy még kedves fijam,
Mint a hajnal csépnek árnyal'1

Ezt Pesten nem értik.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864. oktober—deczemberi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre : Mind a két lapra 2 ft. 50 kr.
„ Csupán a Vasárnapi Újságra 1 „ 50 „
„ „ a Pol. Újdonságokra 1 „ 50 „

Félévre, azaz oktober—márcziusra 1864—65
mind a két lapra 5 „ — „

Félévre : Csupán a Vasárnapi Újságra szin-
tén ugyanazon időre 3 „ — „

Félévre : Csupán a Politikai Újdonságokra
oktober—márcziusra. . . . . 3 „ — „

§HP Gyűj tőinknek tiz előfizetett példányra egy
tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bér-
mentes küldése kéretik.

ÍPF* A h i r d e t é s e k di ja i a legolcsóbban számit-
tatnak.

A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

'(Pest, egyetem-nteza 4-ik szám alatt.)

HETI-NAPTÁR.
Hónapi, é

hetinap. Katholikus és Protestáns
naptár.

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Oktober
- *O Olv. ünn.
K.andid vért.
Szeráf. Ferencz
Piacidus vért.
Bruno hv., Emil
Justina, Ágost.
Brigitta, Char.

WW _ •m •m t

B 19 Lucián
Fejér
Ferencz
Piacidus
Emil
Etelka
Pelagia

Görög-orosz
naptár.

Szept. (ó)
20 D 15 Eust.
21 Kodrát
22 Phókas
23 János fog.
24 Thekla
25 Euphros.
26 János ev.

Izraeliták
naptára.

© N a p
hossza kél nyüg

Tisri
2 Ujév 2 n.
3 Gedaljah-
4 (féle böjt
5 Böjt, 20 íz.
6 (halál m.
7 Böjt ar.br.
8 Sab Tes.

fok T.
189 30
190 29
191 28
192 27
193 27
194 26
195 25

ó.p.
6 1
6 2
6 4
6 6
6 7
6 8
6 9

ó.p.
5 87

35
32
30
28
26
25

H o l d
hossia| kél | nyüg.

na, unar. reiagia 2ö János ev. 8 Sab Tes. íao O> 6 » ö zo z°
Hold változásai. $ Elsö negyed szombaton 8-án, 4 dra 53 perczkor délután.

fok v.
206 7
218 21
230 45
243 22
256 12
269 21
282 49

ó. p.
7 83
8 35
9 37

10 38
11 35
* 29
1 15

86
12
54

S 44
9 41

10 47

TARTALOM.
udik Béda (arezkép). — Kölcsey emlékezete. —

A vakm e rő (folytatás). — A gymölcs eltartása (folytatás).
— Egy V í í r o g romjai s a Memnon-szobrok (képpel). —
A Kölcsey-ünnepély Szatmáron (képpel). — Fészekrakó
halak. — A párisi magyar egylet. — I. Napoleon s a
magyar táblabiróság. — Egyveleg. — Tárház : Irodalom
és müvészet.— Egyház és iskola.—Ipar, gazdaság, keres-
kedés. Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.

Budni népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ateza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Kwizda Ferencz Jánostól Korneuburgban.

Elsö Ferencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve — megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállitáson éremmel kitüntetve
— ó felségeik ai angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditőnedv készítő-
jének az illető fólováczmesteri hivatalok részéről történt hivatalos megállapítás folytán,
a legnagyobb eredménnyel használtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőlte-
téssel járó munkában a késő korig folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen
árasztó munka előtt s után erősitőleg hat.

Egy palaczk ara 1 ft. 40 kr-
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyuteza 7. sz. a.

Aradon Probst, — B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J., —
Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, —
Győrött Ecker F., — Gyöngyösön Koezianovich, — Isper Flamm J., — Komáromban
Czigler A., és fia, — Károlyváros Benich J., — Kassán Novelly A., — Kolozsvártt
Wolf J., — Lugoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller J. A., — Kagy-Kanizsán
Fesselhofter J., Rosenberg ,T., Rosenfeld J., — K.-Váradon Jánky A., — Pozsonyban
Schertz F., és Hackenberger testv., — Pápán Beermüller W., — R.-Szombatban
Hamaliar A., — Sz.-Fehérvártt Kovács P., Legmann A., — Szegszárdon Gutter A.,
— Szabadkán Sztojkovits D , — Sopronyban Pachhofer L., Mezey A., — Trencsén-
ben Weisz L., — Varazsdon Halter S. uraknál. 804 (1—9)

f •
A Bécsben megjelenő „Sport" czimü szaklap e hó 15-iki legutóbbi számában kö-

vetkező figyelemre méltó czikk olvasható :
A lótulajdonosokra nézve nem lesz érdeknélküli, hogyha öket a Kwizda F. J.-féle

CS. kir. szab. üditőnedv liathatóságára figyelmeztetjük. Ezen üditőnedv aránylag 1 : 7
friss vizzel Mgitva hüsitőleg s erősitőleg hat, s a lovak megerőltetésénél az ivhúrok
megmosatására s különösen megrándulásoknál alkalmaztatik. Higitlan állapotban alkal-
mazva különösen bélgörcsökncl s vállapoozka stb. benaságnál, mint kevésbbé erős dör-
zsölőszer kitünő szolgálatokat tesz. Egyátalában s mindentekintetben mint házi óv- és
fentartó-szer a legjobban ajái.iható. A legelőkelőbb notabilitások e szer felett a leghizel-
gőbben nyilatkoztak; a többi közt Auersperg Román herczege igy hangzik :

,.;. Tisztelt ur !
Az idecsatolt 6 uj forintért tisztelettel kérem önt, küldjön nékem az ezen összeg-

nek megfelelő mennyiséget az on kitünő cs. kir. szab. üditő nedvéből e czim alatt:
„Herrn Fürst Roman Auersperg in Wiener-Neustadt." — Ezen cs. kir. szab. üdítő-nedv
a lótulajdonosokra nézve, — minthogy az csalhatlanul s a legrövidebb idő" alatt az in- 8
ivhúr bántalmaknál, bélgörcs s mirigynél s különösen a vesefájdalmaknál (egyszerű oldal -
bedörzssléssel), mely fájdalmak gyakran a legjobban lovat tétlenné teszik — gyökeres
orvoslást nyujt — egy megbecsülhetlen valami.

Engedse meg ön, hogy ez alkalommal forró köszönetemet s őszinte tiszteletemet
nyilváníthassam, s maradok t. uraságodnak

Herczeg Auersperg Román.
Wiener-Neustadt, aug. 24-kén 1864.

A megrendelési forrást illetőleg, lapunk mai számában közhírrétett, cs. kir.
szab. üditő-nedv. hirdetményre utaljuk a t. cz. lótulajdonos urakat. 805 (1)

Mint a legkitünőbb óvszernek elismert
korneQbargi marhapor

marhavész s marhabetegségek cillii
folyvást friss és valódi minőségben kapható:

PESTEN : Török József gyógyszertárában, király-utcza 7-ik sz. a., —
Thalmayer és társa, — Halbauer testvérek,— Glatz I. E.

BUDÁN : az udvari gyógyszertárban.
Araíon Probst J. F., Tones és Freiberger, — B.-Gyarmaton Sippler testvérek, —

Brassóban Hessheimer J. L. e'3 A.. Gyertyánffy A. és fiai, — Breznóbányán
Zörnlaib G., — Csaczán Bentsáth Ford., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debre-
czenben Csanak és társa, — Dobsinán Tirscher E., — Esztergomban Bierbrauer
J- C, — Egerben Steinhauser A. I., — Eszéken Deszathy István, — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A., — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — Körmöczön Ploy C. — Kézsmárkon Genersich A., — Léván Bole-
mannA., — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lugoson Kronetter Ferencz gyógysz.
— Miskolczon Spuller J. A., — Maros-Vásárhelyen Fogaras Demeter, — Nagy-
Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban
Smekal W. A., — Nagyváradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházán Mathaidesz G.

f yógysz., — BI.-Tapolcsánban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
cherz F., Wiminer J. és Ilackenberger testvérek, — Pancsován Rauschan és fiai, —

Rozsnyón * ' A J. j . t _ Szepsi-Szent-Györgyön Kovács és fia, — Selmeczcn Dimák
J. E. és Zt .a F., — Szigethváron Koharits C, — Simándon Csiky M., gygz., —
Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
A., — Tatán Hennel C. — Tisolczon Bukovszky A. L.. — Török-Szent-Miklóson
Hoffmann W., — Trencsénben •. Weiss L., — Újvidéken Schreiber F., - Vág-Ujhelyen

Bayersdorf L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits D.
és fia uraknál. 803 (1—8)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4. ,sz.)
megjelent, s minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Határidő-naptár.
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.
•v!vi TARTALOM.

Naptár. — Kisorsolási-naptár az 1865-dik
évre. — Bélyeg-dij váltókra és okiratokra.
— Törvénykezési szünnapok. — Normana-

pok, stb. (magyar és német nyelven.)— Az
év mindeu napjára jegyzésül szolgáló tiszta
lapok. c (1—12)

A küszöbön álló iskolai évre ujból ajánlom

a Kuttner Sándor-féle
TANKÖNYVEKET,

| melyek a magas iskolai hatóságok s iskolai előljáróságok engedelmével
Magyarország legtöbb iskoláiban tankönyvül vétettek fel.

Knttner A. Erster Unterricht in der Erdbeschreibnng, különös tekintettel
Magyarországra, magyar és német 2-ik kiadás. Ára kötve 40 kr.

Knttner. Kleine Schulgeographie, mit besonderer Rücksicht auf das Kaiserthum
Oesterreich, nebst einem Abriss der bibi. Geographie. 13. illustrirte Auflage
mit 1 Karte. 1864. Preis geli. 44 Nr., geb. 54 Nr.

| Kuttner. Kis afalános földirat, különös tekintettel az ausztriai császárságra,
rövid vázlatával a bibliai földiratnak. 8-ik javított, bővített és képekkel ellátott
kiadás. 1 abroszszal. Ara fűzve 44 kr., kötve 54 kr ^

Knttner. Kleine Weltgeschichte, nebst einem Abriss der deutschen Literatur
für Volks- und Töchterschulen, sowie zum Selbstunterricht. 2. Auflage. Preis
geh. 48 Nkr., geb. 60 Nkr.

j Knttner. Kis világtörténet a görög és római mythologia vázlatával. Magyarul irta
! Környei J. 2-ik kiadás. Ára füzve 48 kr., kötve 60 kr.
Knttner. Magyarország föltlleirása. 4-ik, az 1848. felosztás szerint átdolgozott

kiadás Tigy földabroszszal. Ára fűzve 40 kr., kötve 60 kr.
Kuttner. Schulgeographie von Ungarn, mit 1 Karte von Ungarn. 3. verbesserte

und vermehrte Auflage. 1863. Preis geh. 40 Nkr., geb. 50 Nkr.
Ugyanaz, magyar-német, 1 földabroszszal. 3-ik kiadás. Ára füzve 60 kr.,

kötve 70 kr.
Knttner. Palesztina földrajza, a szent helyek részletes leírásával. Képekkel és

1 térképpel. 1864. 41 oldal. Ára 40 kr.
Knttner. Geographie von PalSstina, nebst ausführlicher Besehreibung der heil.

Statten. Mit lllustrationen und 1 Karte. Preis 30 Nkr.
Knttner. Erster Unterricht in der ungarischen Geschichte, Ungarisch-deutsch.

Geb. 40 Nkr.
Kuttner. Leitfaden der ungarischen Geschichte für Schule und Haus. Magyar

és német. 2-ik kiadás. Ára füzve 60 kr., kötve 70 kr.
j Kuttner. A magyarok története iskolai ős magánhasználatra. 3-ik képes kiadás.

Ára fűzve 36 kr., kötve 44 kr.
Ugyanazon szerzőtől sajtó alatt van, s legközelebb meg fog jelenni:

- Erster Unterricht _ in der Weltgeschichte. In Fragen und Antworten.
Magyar-német. Ára kötve 40 kr.

• Leitfaden der ungarischen Geschichte. Deutsche Separat-Áusgabe. 8-ik
képes kiadás. Ára füzve 36 kr., kötve 44 kr.

• Kleine Mithologie, mit Holzschnitten, mintegy 60 kr.

Lampel Róbert kiadó-könyvárus.
|800 (1-2) (Pest, városház-tér.)

Elöfizetési fölhívás

Falusi Gazda
í'ti

T kertészgazdászati szaklap
1864. évi oktober—deczemberi folyamára.

Elöfizetési föltételek.
Buda-Pesten házhoz hordva, vagy postán elküldve :

Negyedévre (oktober—deczember) 1 ft. 50 tó
Félévre (julius—deczember) 3 „ _ „:

Tiz előfizetésre egy tisztelet-példány.
A pénzes levelek bérmentes beküldését kérjük.

Folyó évi julius—szeptemberi folyammal még szolgálhatunk. l

A „Falusi 6azda" kiadóhivatala
(Pest, egeytem-utcza 4-ik szám).

* # l l

A PATKÁNYOK ÉB ÉBEREK
bistos és gyors kiirtása

egy csász kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : T ö r ők J ó z s e f gyógyszerész urnál, a király-utezában 7-ik szám alatt, —

Pozsonyban : Scherz F., — Keszthelyen : Würsch P. 702 (11—11)

pénzváltó-Irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

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

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Beíketés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. % évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/* évenkint, — D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek (5 ft. % évenkint. fPP~ Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

lI. Befizetés 25 havonkint! részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

'/a 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, — G. 10 személy 10darab l/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Kudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — fPP* Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokban! résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél aa eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-iisetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.

» „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
» „ íoo fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.

,i » „ 200 fttól azonfelül „ ,. 25 ft.
g < P A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/* évenkinti

részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálfly-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Ru-

dolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkint! részleí-liztíés
mellett.

havonkint : A) 1 hitel-, lA rész 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre. —
B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-

diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) Vs rész 1860-iki, '/» rész 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 60 ftos, l Windischgratz-sorsjegyre,
— E) 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, —
G) A 1839-iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

íftrÍllí h a v o n k i n t : A) '/s 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevieh-
i v i m i ' sorsjegyre, -- B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1839 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre, — C) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
1 Waldstem-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) A 1860-iki, 1864-iki 50 ftos. 1 budai sorsjegyre, — F) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864- iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állaraDapirokra, incasso s
megbízatások stb.

-Vidéki levélheti megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon-
tosan teljesittetnek. 692 (12—52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

forint1 U I 1U*>

értesítés.
czukor^ . u i . _ . v «„.„ , — v . «„ *«v vi>v,.«« jv.viiuavöv^v,*vi

addig is tisztelettel fogadván, tudakozódásokra felvilágositással s kívánatra az
intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok. — Katholikus növendékeim
saját hitfelekezetök nyilvános iskolájában tévén vizsgát a nálam tanult tudomá-
nyokból, mint eddig mindenkor történt, ugy jövőre is államérvényes bizonyit-
ványnyal ellátva, lépnek ki intézetemből. ^ * P '1

746 (4-4) özonyi rai m. *.

._-*•

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET TERVE,
érvényes 1864. évi junius l-töl további rendelkezésig.

A Dunán.
Lefelé:

Donanwörthböl Regensborgba : napon-
kint 9 órakor reggel.

Passanból Linczbe : naponkint 2 órakor
délután.

Linczböl Bécsbe : naponkint 8 érakor
reggel.

Bécsböl Pestre : naponkint 6'/> órakor
reggel.

Bécsböl Pozsonyba : naponkint 4 órakor
délután.

Esztergomból Pestre : naponkint 6 óra-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 órakor
délután a bécsi gőzössel.

Váczról Pesn e : naponkint 8 órakor reg-
gel, és l'/s órakor délután helyi-gőzös-
sel, és 5 órakor este a bécsi gőzössel.

Bogdányból Szent-Endre- és Pestre : na-
ponkint 5 órakor reggel.

Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra :
naponkint 3'/2 órakor reggel.

Pest..-, Baja- és Mohácsra : naponkint
6 órakor reggel.

Pestről Eszék és Zimonyba: hétfőn,szer-
dán és szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsovára, Ginrgevo-, Galacz- és
Konstantinápolyba : szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, (íinrgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reg gel.

Orsováról Giurgevo-, Galacz- és Kon-

Fölfelé:
naponRegensbnrgból Donanwörthbe

kint 6 órakor reggel.
Linczböl Passanba : naponkint 7 órakor

reggel.
Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor

reggel.
Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor

este.
Pestről Esztergomba: naponkint 4 óra-

kor délután a helyi-gőzössel, és 6 órakor
este a bécsi gőzössel.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor
délelőtt és 4 órakor délután a helyi-
gőiössel, és 6 órakor este a bécsi gő-
zössel.

Pestről Szent-Endre és Bogdányba : na-
ponkint 4V» órakor délután.

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pestre:
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 4 órakor reggel.
Zimonyból Eszékre és Pestre : hétfőn,

szerdán és szombaton, 2 órakor reggel.
Orsováról Zimonyba és Pestre : pén-

teken reggel.
Galaczról Orsovára,Zimonybaés Pestre:

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és Pestre: csütörtökön 8 óra-
kor délután.stantinápolyba : pénteken délben-

A. bécsi gőzös naponkint esti 7 órakor érkezik Pestre.
A mohácsi gőzös naponkint délutáni 8 órakor érkezik Pestre.
A zimonyi gőzös vasárnap, kedden, csütörtökön délutáni 3 órakor érkezik Pestre.
Az orsovai gőzös vasárnap délutáni 3 órakor érkezik Pestre.
A Mohács-pécsi vasutvonat a Mohácsról Pestre induló és Pestről Mohácsra
érkező személyszállitő-hajókkal közvetlen összeköttetésben áll.

„Ferencz József, „Széchenyi", „Albrecht" és „Zsófia" gyorshajók, melyek tágas
ebédlőkkel, alvó-termekkel, magán szobákkal és fürdőkkel s egyéb kényelemmel ellátvák,
a mondott közlekedéseken kivül Pest, Báziás, Ginrgevo, (Bukarest), Braila, Galacz

(Jassy) és Konstantinápoly között külön és egyenes összeköttetést tartanak fenn,
s indulnak:

Pestről: hétfőn, 7 órakor reggel.
Baziasról: kedden és szombaton 81/* órakor

reggel.
(A Baziásról kedden induló gőzös szerdán

délben ér Ginrgevóba s az nap este
Czernavodára, csütörtököi reggel Ga-
iaczba ts pénteken reggel Konstanti-
nápolyba; s az ugyanonnan szomba-
ton induló gőzös Giurgevóba vasárnap
délben, CJzernavodára ugyanaz nap
este, Galaczra hétfőn reggel s Kon-
stantinápolyba kedden reggel érkezik
meg.)

Konstantinápolyból : hétlőn és csütörtö-
kön 3 órakor délután.

Galaczról: kedden és pénteken 10 ór. délei.
(A Konstantinápolyból hétfőn és Galacz-

ról kedden induló gőzös Czernavodát
kedden este, Ginrgevót szerdán reggel 7
órakor érinti s Baziasra pénteken dél-
után; a Konstantinápolyból csütörtö-
kön és Galaczról pénteken induló pedig
Czernavodát pénteken este, Giurgevót
szombaton reggel, Báziási hétfőn dél-
után érintve, Pestre szerdán reggel ér-
kezik meg.)

A Dráván.
Legrád-KákonyárólEszékre: szombaton

3 órakor délben.
Eszékről Legrád-Kákonyára : kedden

6 órakor reggel.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. | Zimonyból : Szegedre vasárnap délben.

A Száván.
Sziszekről Zimonyba : hétfőn reggel. | Zimonyból Sziszekre csütörtökön reggel.

A szerb-bosnyák part hosszában.
Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel. ! Belgrádról Brcskára : hétfőn reggel.
Sabáccról Belgrádra : kedden és~szom-

baton reggel.
Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével:

csütörtökön reggel.

Belgrádról Sabáczra : hétfőn és pénteken
reggel.

Orsováról Belgrádra, Báziás érintésével:
hétfőn jéggel.

Teherszállítás.
Aszálliitnányokat illetőleg nemcsak dnnai, tiszai, drávai s szávai állomásainkra,

hanem Odessaba, Konstantinápolyba s a Levantéba, Német- és Fra aországba,
Sveiczba és Belgiumba is minden átvett árut a leggyorsabban rendé. ;si helyére
juttatunk. :

U ^ - Az idén Pestről a dnnai fejedelemségekbe hetenkint kétszer . hétfőn é*
pénteken szállítunk zárt hajókban. 7 7 5 (5—5)

A föügyvivőség Magyarországon.
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50
száztúlival

olcsóbbért,
mint

b á r k i
másnál.

lególcsóbb rumburgi

vászonkereskedése
BÉCSBEN,

Rothenthuriu-Strasse Kr. 29,

vászonáruk
valódisága

s teljes
rőfmérték

biztositéka
mellett.

ismét egy nagy halmaz kitünő s valódi rnmbnrgi vásznat vásárolt meg,

MF* az érték felényi áráért "^Mf
s áruba bocsátja most azt, s addig, mig a készlet tart,

50 száztólival olcsóbbért, mint bárki más.

Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és
lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal 8 terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandunk.

Árszabály.
Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vásionzsebkendő, 70 krtdl 1 ft. 20, 2 ft.

2 ft. 50 krig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi rumburgi vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi franczia batiszt-vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő 1 ft. 20 kr. 1 ft. 50 krig.
Egy fél tuczat jeles minőségü damaszt-törülköző- vagy damaszt-asztalkendő 2 ft. 50,

3, 4, 5 ftig a legfinomabb.
Egy asztal-téritek 6 személyre, azaz : 1 abrosz 8 6 asztalkendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 forintig;

a legfinomabb 12 személyre még egyszer annyi.
Egy darab 80 rőfös legjobb minőségü rumburgi kanavász ágyneműre 9, 10, l l , 12 ftig

a legfinomabb.
Egy darab 25 rőfös jóféle házi-vászon 10, l l , 12 ftig a legfinomabb.
Egy darab 30 rőfös legjobb minőségü fehér fonalvászon l l ft. 50 kr., 12, 13, 14 ftig a

legfinomabb.
Egy darab 30 rőfös jóféle rumburgi vászon 13, 14, 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 87 vagy 40 rőfös kitünő s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20,

22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 52 rőfös legjobb minőségü házi-vászon 17, 18, 19 ftig a legfinomabb.
Különösen ajánlásraméltók a % és 6/« széles 50 és 54 rőfös valódi rumburgi, irlandi és

belga vásznak 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ftig a legfinomabbak.
Kaktárában találhatók továbbá 10,000 rőf legszebb őszi-kelmék hölgyek számára rőfie

25, 30, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
Mindazoknak, kik 50 ft. értékü áruczikket vásárolnak, ráadásul egy csodaszép ruhakel-

mével vagy egy fél tuczat franczia batiszt kendővel kedveskedünk, — 100 forint
bevásárlásánál egy divatos finom long-Shawl a jutalom-dij. — Az e tárgybani
megrendelő levelek ekkép lesznek czimzendők: 782 (4—6)

„An S. INeth, Rothenthurm-Strasse Nr. 2 9 " ín Wien.

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

A VEGYTAN ELEMEL
Reguault G. V. eredeti munkája nyomán irta Nendtvich Károly.

91 fametszettel.
Második javított és tetemesen bővitett kiadás. Nyolczadrét. 649 lap.

Fűzve 3 ft. Angol vászonba igen csinosan kötve 3 ft. 60 kr. 795 2,2

Cs. kir. szab. növényi

hajfestö- és hajnövesztő-kenőcs.
Ezen kenőcs, mely kizárólag növényi anyagokból van összeállitva, a hajzatot

tökéletesen és tartósan festi, s igy a hajra s bőrre nézve, anélkül, hogy káros befolyással
lenne, — bátran használható ; a festés biztonsága s rendkivüli tulajdonsága által, az
eddig ajánlott hajfestő-kenőcsöket jóval felülmulja, a hajnak rendkivüli csinosságot 8
puhaságot, mely csak az ifjúkorban található, kölcsönöz. — Ezen kenőcsöt hosszabb

ideig használva, a veres hajak szép barna szint nyernek.

Szakálfestő-rudkenőcs,
mely ugyanazon tulajdonságokkal bir, mint a fennemlitett hajkenőcs, az a hajak sarja-
dékát, mig a beható kenőcs által eléggé festve van, hosszabb időre biztositja; ezen

rudkenőcs egyszersmind kitünő s felülmulhatlan bajuszpedrőnek is használható.
C ^ " E g y üvegcse hajfestő-kenőcs ára t ft. Egy darab hajfestő-rudkenőcsé80kr.

Hajtisztitó poré 40 kr. — Postai küldéssel 20 krajczárral több. 760 (5—6)
Főraktár PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

Elöfizetésf fölhívás

Több állam által szabadalmazott 807 (1-8)

legjelesebb tenta-nemek,
ugymint:

AHzarin-iró" s másoló-tenta; többféle másoló-tenta;
Birmingham-Ink s szines tenták

Leonhard! Ágostontól Drezdából és Bodenbachból
különféle nagyságu üvegekbe töltve, kaphatók:

Gott ier Lu gyógytárában Munkácson.

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864. oktober—deczemberi évnegyedére. á

Az év utolsó negyedének beálltával tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy meg-
rendeléseiket minél jókorább megtenni sziveskedjenek.

A Magyar Sajtó azon uton, melyen a mostani szerkesztésé^ vezetése alatt
a törvényes és szabadelvü irány barátainak rokonszenvét teljes mértékben
kinyerte, ezután is következetesen fog haladni, s minden erejével azon lesz,
hogy a küszöbön álló nagy kérdések megvitatásában is méltó helyet foglaljon
el, s az események és uralkodó eszmék hü magyarázója legyen.

Szabad legyen az olvasó-közönséget a Magyar Sajtó gyors közléseire, s mind
politikai és nemzetgazdasági czikkeinek irányára s belértékére, mind „Tárczá"-ja
közleményeinek nagy változatosságára figyelmeztetnünk. — Pest, szeptember 20-án 1864.

Heckenast Gusztav,
kiadó-tulajdonos.

Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Félévre ; Postán küldve •. • 7 ft. — kr.
Félévre : Budapesten házhoz hordva 6 „ — „
Évnegyedre : Postán küldve 3 „ 50 „
É v n e g y e d r e : B u d a p e s t e n h á z h o z h o r d v a . . . . 3 „ — „

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
2—6 (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.)

PETERLONGO JÁNOS
vadász-fegyverek gyárában

Insbruckban
a következő szabatosan kipróbált vadász-fegyverek találhatók készen

Az összes árak ausztriai értékben, ugymint:

60 darab tiroli cẑ l-lö rövid puska, & 5
lépésnyi távolságra, hajszálnyira kipróbálva, teljes hozzávalóval, dbja 34—90 ftig.

50 darab vontcsövü rövidpuska (Bürschstutzen),
félig ágyazva, vas- és öntött aczél-csővel, 150 lépésnyi távolságra kipróbálva,
teljes hozzávalóval 30—90 ftig.

100 darab szabályszerü sveiczi rövidpuska, egészen
ágyazva, angol öntött aczél-csővel, 150 -300 lépésnyi távolságra kipróbálva, teljes
hozzávalóval, darabja 48 ft.

1 0 0 darab duplapUSka, vascsövei, darabja 14-18 ft.

3 0 0 darab finOm duplapUSka, sodrony-csővel, darabja 30-120 ftig.

100 darab különféle egyszerű rövid s hosszu serétpuska,
7-24 ftig. m,|j

2 0 d a r a b SZOba-rÖVidpUSka, bajor mintára, hozzávalóval dbja 27 ll.

50 darab különféle vadászpuska, bock- s kétcsövü
rövidpuska és Lefaucheux-fegyverek, különféle áron.

Nehány száz darab Lefaucheux, Adam- s Colt-féle
revolverek, valamint egy- és kétcsövü sima- s vontvas- és sodronycsövü
terzerollok.

100 db. uj vontcsövü Eníield-muskéta szuronynyal,
darabja 20 ft., különféle fegyverek, ugymint: ™™lverek, karabinerek, czellő-
és szoba-pisztolyok, vadászkések és vadászati eszközök minden nemei.

Megrendelések, 6 havi időre ac.ept mellett, akkép teljesittetnek, hogyha a
megrendelő szilárdsága s hitelképessége hivatalosan bebizonyittatik. — Meg-
rendeléseknél fegyverengedélyi bizonyiték szükségeltetik. - Különleges
árszabályok ingyért. 783 (3-6)

Valódi liaarhiii virághagymákból,
ugymint: a*.

iácsintok tulipánok, tiliák, gladiolusok, crocas- és nárczizokból stb.,
épen most érkezett meg közvetlen Hollandiából az ezidei második küldeméuy,

s azok a legnagyobb választékban s legolcsóbb árért kaphatók:

Hoffmann K.-nál
Pesten, az „arany horgony"-nál, haltér I-ső szám alatt.

U ^ T Az árszabályok ingyért szolgáltatnak ki. 808 (1— )

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

Tizenegyedik évfolyam.

Pest, oktober 9-én 1864.
j

Hirdetési dijak, a Vasárn«pi Ujság és Politikai Újdonságokat illet61eg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöriIgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseiistein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moflipn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppdik Alajos, — és Pesten : a ker-
if-sz-sazdáMzati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.

A magyar akadémiai palota jelen állása.

A »
ma fényes palota, melyet a hazai köz-

szellem a tudományoknak emel, s melynek
láttára száz meg százezer ember megnyug-
tató önérzettel mondhatja el magának: ehhez
te is járultál filléreiddel! — az akadémia
háza, minden fennakadás nélkül, szorgalma-
san épül s az egészen tető alatt álló, kivül-
röl bevégzett monumentális épület már
most is — bár nagy részét még mindig áll-
ványok takarják —- diszesen emelke-
dik ki a pesti dunapart háztömkelege
közül.

A közönséget méltán érdekli e
középületünk épitési menete, s épen
ez indokolt kíváncsiságnak vélünk
eleget tehetni, midőn az épités jelen
állásáról s az épület beosztásáról,
mint az most már világosan kivehető,
idöszakonkint megemlékezünk.

Elmondjuk egy közelebbi láto-
gatásunk alkalmával tett tapasztala-
tunkat.

A fő bejárás a lánczhid-tér felé
nyiló három ajtón vezet a nagy csar-
nokba, melynek boltozatai stuk-bor-
dáikkal szürke márvány oszlopokon
nyugszanak. Ezen oszlopok talapzata
veres, fejezete pedig fehér márvány-
ból van. Az oszlopok már mind fel
vannak állítva, a csarnok beboltozva
és a stuk-munkálatok felrakása folya-
matban van.

A nagy csarnokból nehány lép-
csőn feljut a látogató a nagy galle-
ria-alaku folyosóba, mely földszint,
az elsö és második emeleten ismét-
lődik; ezen folyosó összeköttetésben
áll az akademia-utczára nyiló ko-
csi-bejárattal és az ezzel összefüggés-
ben l e v ö kisebb előcsarnokkal. A
n a g y folyosóból jut az ember a fő-
lépcsőre, mely szürke márványból ké-
szül ea a második emeletig vezet föl.

Földszinten balra, a Duna felé, 3
teremben és egy az udvarra nyiló kü-
lön teremben vannak alkalmazva a
könyvtári helyiségek, melyek bolto-
zatai sugár vasoszlopokon nyug-
szanak.

A könyvtárral szoros összekötte-
tésben van a lánczhidtérre esö nagy
nyilvános olvasó-terem és az akadé-
miai tagok külön olvasó-szobája, azon-
kivül az udvarra egy nagy terem

Antiquák számára és még egy kisebb helyi-
ség az akadémiai tagok használatára.

Az akademia-utczára esö részben föld-
szinten 4 bizottsági ülésterem és a könyv-
tárnok lakása, valamint a Kisfaludy-társaság
terme van elhelyezve.

Az elsö emeleten a már elöbb emlitett
nagy (itt oszlopzatos) folyosóból nyilnak az
ajtók a közgyülési nagy terembe, melynek

a24, fehér-veres márvány oszlopai tartják
közönség számára alkalmazott karzatokat.
A terem maga öt diszes ablakkal, illetőleg
ajtóval, a lánczhidtérre eső erkélyre nyilik.
A nagyterem mennyezetét 24 karyatida
tartja.

A terem falainak alja 4 láb magas-

Az akad. palota szobrai : I. Törvénytudomány (Fénykép után).

ságban, valamint az ajtók is, az akadémiának
Mexikóból László Károly hazánkfia által

ajándékképen küldött mahagóni fá-
val lesznek boritva.

A dunai oldal közepén van to-
vábbá a kisebb és nagyobb rendes
ülésterem elhelyezve, egy előterem-
mel és összeköttetésben az elnöki és
titkári szobákkal, valamint egy külön
lépcsőn elérhető hivatalos irodával,
mely az udvarra szolgál.

A lánczhidtér felé, a nyilvános ol-
vasó-terem felett a természettudomá-
nyi osztály ülésterme és kísérleti
helyiségek vannak elrendezve. — (A
rendes ülés-terem, már igen előre
haladt; a gypszdombormüvek a lapos
boltozatu mennyezeten, valamint a
falakon már készek, s bizton remél-
hetni, hogy még ez őszszel tökélete-
sen elkészülnek; falai ennek is alul
mahagóni fával borittatnak.) Részint
az akademia-utczára, részint az ud-
varra vannak elrendezve a pénztár-
nok és titkár lakásai, külön lépcsővel.

A második emeleten a folyosóról
nyilnak az ajtók a nagyterem karza-
tára, mig a dunai és lánczhidtéri ol-
dalon az Eszterházy-képtárnak szánt
helyiség van alkalmazva. A termek
egyikéből bánsági márványból ké-
szült lépcső vezet az akadémiai nagy-
terem, a folyosó és lépcsőtér fölött
elhelyezett Eszterházy-képtár föter-
meibe.

Az udvarra esö részben a máso-
dik emeleten vannak a felsővilági-
tással ellátott helyiségek, melyek a
magyar képzőmüvészeti társulatnak
adattak ki haszonbérbe.

Az akad. utczára eső részben a
képtárfelügyelő és szolga lakásai van-
nak alkalmazva, valamint az utczára
esö mezzaninban (fél emeleten) is,
a szolgák számára készült lakások
vannak.

A lánczhid-térre esö közép resz-

41-ik szám.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egésr évre 10 ft Fél évre 5 lt.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.


