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Császári királyi szabad, tisza-vidéki vasut.

MENETREND,
1864. oktober l-töl kezdve további rendelésig.

I. Bécs- és Pestről Kassa felé.
Bécs
Pest
Czegléd . . . . .
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs . . .
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lI. Bécs- és Pestről Nagyvárad felé.
P.-Ladány . indulás 1 óra 58 percz délutánBécs indulás 8 óra — percz este

Pest „ 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 27 „ „

Berettyó-Újfalu „ 3
Nagyvárad . érkezés 4

13
38

111. Bécs- és Pestről Arad felé.
Mező-Túr, indulás 12 óra 54 percz délután
Csaba . . . „ 3 „ 21 „ „
Arad . . . érkezés 5 ,, 27 „ „

Bécs indulás 8 óra — percz este
Pest , 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 47 „
Szolnok . . . „ l l „ 19 „

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelött
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V. Nagyváradról Pest és Bécs felé.
Nagyvárad . indulás 10 óra 6 percz délelőtt
Berettyóújfalu,, l l „ 84 „ „
P.-Ladány . érkezés 12 „ 48 „

Czegléd. .
Pest ,
Bécs

érkezés 5 óra 41 percz este
i) ° ii 87 „ „

VI. Aradról Pest és Bécs felé.
indulás 9 óra 30 percz délelőtt

délben
délután

Czegléd.
Pest.
Bécs

érkezés 5 óra 83 percz este
„ 8 „ 37 „ „
11 « M 11 11

Arad .
Csaba. . . . „ 12 „ 6
Mező-Túr . „ 2 „ 32
Szolnok . . „ 4 „ 22
A kuzállomásokróll Indulás tdeje, a minden pályaudvaron kifüggesztett re»i-

letes menetrendben van kimatatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad—Síében. Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra naponkint

reggel 3 óra 30 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.)
Nagyvárad—Kolozsvár. Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30 perczkor.

Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 óra 4ő perczkor. (7—8 utas fölvétele
mellett.)

Nyíregyháza—Beregszász. Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel7 órakor. Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 4 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Szathmár. Indulás Nyiregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este
6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton, délután 2 óra
45 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Nagybánya. Indulás Nyiregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és
szombaton, este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken délután 3 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Tokaj—S.-A.-Ujhely. Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4 óra 35 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Lőcse. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Przemysl. Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. Érkezés
Kassára hétfőn és pénteken délelött 10 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Szigeti). Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Munkács. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

A dors-máj-olaj használata fölösleges!

GRMAULT és TÁRSA

7855 791 (3-12) Az igazgatóság.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalma szörpje vörös ehiiiahcjliól
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithető, 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 helyreállításáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellemdús 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 eny-
hittetnek. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

(£3T Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (10-24)

gyógyszerészek

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

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyitványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatott s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértlsztitó 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 eredménynyel használható.
Dr. Cazenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

CJ=" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pes ten : TÖRÖK JOZSEF"
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt. 654 (11—24)
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vászonkereskedése
BÉCSBEN,

Rothenthurm-Strasse Nr. 29,

vászonáruk
valódisága

s teljes

röfmérték
biztositéka

mellett.

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

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

50 seáztólival olcsóbbért, mint bárki más.
Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és

lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal s terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandnnk.

Árszabály.
Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vászonzsebkendő, 70 krtól 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-vászonzsebkendö 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 ít. 50,

3, 4, 5 ftig a legfinomabb.
Egy asztal-teríték 6 személyre, azaz : 1 abrosz g 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, ll, 12 ftig

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

legfinomabb.
Egy darab 30 röfös jóféle rumburgi vászon 13, 14, 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 37 vagy 40 rőfös kitünő s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20,

22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 62 rófös legjobb minőségü házi-vászon 17, 18; 19 ftig a legfinomabb.
Különösen ajánlásraméltók a •/$ és V* 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.
Raktárában találhatók továbbá 10,000 rőf legszebb őszi-kelmék hölgyek számára, rőfje

25, 30, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
Mindazoknak, kik 60 ft. értékü áruezikket 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 tárgyban!
megrendelő levelek ekkép lesznek czimzendők: 782 (6—6)

„An S. Meth, Rothenthurm-Strasse Hir. 29" ín Wien.

GRIMAULT és TÁRS A
gyógyszerészek

növény- matico - iniectió ja
s malico-tokocskai

Párisban, 7, rue de la Feuillade.
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

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

C~f" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
:yógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 656 (11—24)

KILIÁN György magyar egyetemi könyvárusnál bizományba" épen most jelent
meg s általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kapható:

SRÉTER KÁLMÁN VERSEL
iNagy nyolezadrét. 434 lap. Fűzve 1 forint 50 krajczár. Kötve velin-papiron

2 forint a. é. 818 (2-2)

. . • • * •

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, oktober 23-án 1864.

Elöfizetési f óltétílek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságuk i-gyütt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 (<.
Coupan Vasárnap! Uj E é é 6 fr Kélére 3 ft - Csupán PolitikaiCupan Vasárnapi Ujság : Égés, évr« 6 fr. Kélévre 3 ft. - C^up.n ^ « ' i ^ , i máraMrdet^v^p j g g

Újdonságok : Egész évre 6 lt Fél évre 3 ft.

mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Állóimban : Haawvnstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moilirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — ea Pesten : a ker-
ténz-gnzdnszati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden iktatás ntán 30 ujkr.

M a r k ó K á r o l y .
(1790-1860.)

A véletlen ugy hozta magával, hogy ez
európai hirü képiró-müvészünk arczképe a

'Vasárnapi Ujság csarnokában még eddig
meg nem jelent. Midőn e mulasztást most
pótolni sietünk, reméljük, hogy a nehány
évvel ezelött elhunyt jeles férfiu életrajzá-
nak vázlata is érdekes és tanulságos olvas-
mányul fog szolgálni e lapok olvasóinak.

Markó Károly a Szepesség fővárosában,
Lőcsén 1790-ben született, hol atyja György
városi mérnök volt. A fiut atyja szintén
mérnökségre szánta s már gyöngéd korában
a rajzolásra s festészetre oktatta,
késöbb a mérnöki tanfolyam be-
végzésére Pestre küldte. Midőn a
mérnöki oklevél már kezében
volt, Markó Károly ismét vissza-
tért a Szepességre, s elöször is
Lublón, az ottani kamarai ura-
dalomban nyert napi dijnoki ál-
lomást, utóbb gróf Eszterházy
László, akkori rozsnyói püspök,
nevezte ki uradalmi mérnöké-
nek. Gömörmegye regényes tájait
szemlélve, mindinkább felébredt
benne festészeti hajlama. Ürts
óráit már ekkor tájképek festé-
sére használta, s vezető kéz és
mintaképek hiányában, maga a
gyönyörű természet volt ápoló
dajkája, kinek éltető emlőin
csüggve, mindinkább fejlődött
lappangó tehetsége.

Rozsnyón és vidékén csakha-
mar figyelmet ébresztettek a na-
turalista müvész képei s a ma-
gyar aristokratia több tagja nem
csak serkenté a megkezdett pá-
lyán , hanem segélyzéséröl is
gondoskodott, íly biztatások kö-
vetkeztében történt, hogy keble
sugalatát követve, Markó Károly
elhagyta mérnöki hivatalát s
1818-ban Pestre költözött, azon
reményben, hogy müvészeti szen-
vedélye számára itt tágasabb hatáskör nyilik
meg. Pesten nagybátyja Schedel Ferencz há-
zában szives fogadtatásra találván, tanulmá-
nyait szorgalmasan folytatá, a müárusok
számára aquarellképeket festegetett s azon
kitüntetésben is részesült, hogy a müvészet
egyik akkori hatalmas barátjának, Brudern
József bárónak be is mutathatta magát, ki

nemcsak szivesen fogadá, hanem azonnal szá-
mos megrendelést is tett nála. Ekkor, 1821
táján, kezdett Markó elöször olajba festeni,
még pedig minden tanitó és kalauz nélkül s
emlitett pártfogója számára többi között a
két magyar föváros és egyéb hazai vidékek
több részletét festé. Báró Brudern végre
Bécsbe utaztatá Markot, hol ö maga mü-
tata be a tehetséges kezdő festészt a
szépmüvészetek cs. kir. akadémiája igazga-
tójának. Legjobb ajánlólevele azonban itt
azon véletlen volt, hogy azalatt, mig a báró

M A R K Ó K Á R O L Y .

az igazgatóval külön értekezett, a fiatal
Markó a báró komornyikját hirtelen leraj-
zolta s kevés percz alatt nemcsak élethű ar-
czot, hanem valódi antik modoru fejet va-
rázsolt elő rajzpapirjára. E körülmény elég
volt arra, hogy az igazgató figyelme reá
irányuljon.

Markó ezután szorgalmasan látogatá a

bécsi festészakademiát s ámbár pártfogójá-
val, nem tudni, mi okból, hevesen összezör-
rent s ez töle megtagadta segély ét, továbbra
is Bécsben maradt, hol a szerencse változan-
dósága közben, többnyire szegényes viszo-
nyok között l l évet töltött. Egyenességén
s szilárdságán megtörtek elleneinek s ver-
senytársainak minden ármányai s az évek
haladtával mind müvészi hire nevekedett,
mind anyagi viszonyai javultak, ámbár mü-
vein mindig többet nyertek a müárusok, mint
ö maga, s ámbár soha sem volt valami jó

gazda. Különben igen vissza-
vonult életet élt. Bécsben tartóz-
kodása alatt vette nőül dobsinai
születésü Springer Katalint, kivel
még Rozsnyón ismerkedett meg.

Bécsből gyakran tett kirán-
dulásokat a közel s távolabb
vidékekre, különösen Eszterházy
herczeg birtokára Kis-Martonba,
s az ottani regényes tájakat nagy
elöszeretettel festette. Festmé-
nyeit különösen kedvelte az ak-
kori dusgazdag bécsi bankár, b.
Geymüller, ki pénzzel is segité
Markot, hogy 1833-ban végre a
müvészet hazájába, Olaszországba
utazhasson. Családját ideiglene-
sen még Bécsben hagyván, Ró-
mába utazott. Itt csakhamar mél-
tányolni kezdek tehetségét, s
Thorwaldsen, a hires dán szobrász
és Lützow osztrák követ karol-
ták fel leginkább a reményteljes
müvészt.

Jobb napjai Markó Károlynak
csak itt kezdődnek, de még ekkor
is sokat kellé küzdenie a sors
mostohaságával. 1839-ben még
Rómában volt; innen Pizába köl-
tözött, hol már családja is együtt
volt vele; végre Flórenczben tele-
pedett meg, hol késöbb a tosca-
nai nagyherczeg a testészakade-

mia tanárává nevezte ki. Mig gróf Reviczky
Ádám volt az osztrák követ Flórenczben, ez
nagylelkűen segélyzé több ott tartózkodó
magyarral együtt Markot is. Ez időben több
kitüntetés érte az európaszerte ismert nevü
müvészt, igy a képzőművészetek bécsi aka-
démiája rendes, a magyar tud. akademi.
1840-ben levelező tagjává választotta. Ida

.

Tizenegyedik évfolyam.43-ik szám.



folytán a toscanai nagyherczeg iránti viszo-
nya is megszakadván, Florenczböl is elköl-
tözött Apeggibe, hol egy olasz gróf kies
nyári lakában vett kényelmes és jutányos
szállást.

Itt töltötte életének utolsó 12 évét
s itt, családja körében érte a halál 1860
decz. 8-án.

A kik Markot közelebbről ismerték, áta-
lában megegyeznek abban, hogy szilárd,
tiszta jellemű férfiu volt. Bőkezüsége gyak-
ran családja kárára vált, s tanítványait nem
csak ingyen tanitá, hanem sokszor pénzzel
is segité. Véleményéhez nyakasán ragaszko-
dott, a mi igen sok kellemetlenségbe so-
dorta; különösen a müvészetben igen ne-
hezen türte az ellenkező nézetet. Hazáját
1853-ban látogatta meg utoljára s ekkor
utja valóságos diadalmenet volt, különösen
Pesten, a rang és értelmiség képviselőinek
külön küldöttsége fogadta.

Markó müvészete leginkább a tájképfes-
tészetben áll. E téren az eddig ismert leg-
jelesb európai müvészek legelső sorában áll.
Tájképeiben a rendezés szépsége, az erőteljes
s mégis gyöngéd kivitel, a szinek tisztasága
és frissesége s alakjainak szabatossága szép
öszhanggá egyesülnek s a legvidámabb s
kellemes hatást gyakorolják a nézőre, ugy
hogy csaknem a madarak csevegését véljük
hallani a hiven é3 könnyedén ábrázolt lom-
bok közt.

Három fia, Károly, Ferencz és Endre,
szintén sok szerencsével járnak müvész aty-
jok nyomdokain s a pesti mükiállitásokon
már több szép festményt láttunk, e müvész
család egyes tagjaitól.

Fodor vitéz. *)
i .

A Rába folyónak fűzárnyalta partján
Kuruczok lovai szerte legelésznek;
Mig a puha gyepen hadszokott gazdáik
Vidám tréfák között kedvre heverésznek.

A keringő kulacs, mint csapodár leány,
Majd egyik, majd másik ajakához tapad,
Czuppanó sóhajjal szakadva el onnét,
Ha tüzes keblének lángja nagyot apadt.

S kik e kaczér edényt ölelik, csókolják,
Vak Bottyán vitézi — mind ifju suhanczok —
De kis előtt gyakran nagyot futottak már,
Nem nevezetes bár, de hires labanczok.

Korra leggyerekebb tizedes káplárjuk.
Ajka, mint a lányé, csókra mosolyodik,
S hinnéd, szerelmet sug kfdvese fülébe
Ez a pajzán kölyök, midőn káromkodik.

Hej ped'glen, hogyha kardra kerül a sor,
Ez a leányképü de vaskaru gyerek.
Olyat szokott mérni az ellen hátára,
Hogy kínosat rendül alatta a nyereg.

Régen is feni már egy vasas kapitány
A labancz táborból a fogát reája :
Szörnyen megesküdvén,hogy nem nyugszik, amig
Kézre nem kerül ez ördög pazdorjája.

Jól tudja ezt Fodor — a gyerek tizedes —
És kaczagva viszont fogadja szavára :
Meghívja vendégnek a labancz kapitányt
S meg is hozza még ma bizton vacsorára.

A bajtársak Dagyot pillantnak a szóra
S tamásképet vágnak; de a tűzes gyerek
Mint azökelló' villám pattan fel lovára
S tova repül — mondván : Vendéghivni megyek.

II.

A Rába túlpartján nádasok tövében
Vasas labanczoknak rejlik őrtanyája,
Előtte csak silbak fülmeresztve vigyáz
Pedig ugy vigyáz, hogy tátva szeme szája.

*) Kurucz népmonda után
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De a lelke alszik az istenadtának
S csak akkor riad fel, midőn bámultára
Takaros szép nyulánk termetü menyecske
Bizalmasan teszi kezét a vállára.

— Jó vitézem — súgja — hagyd el a kiáltást,
Hisz nem áll előtted veszélyes ellenség,
Asszony vagyok látod, jaj — pedig szerelmes
Ámbátor ez tőlem szörnyü esztelenség.

Ah de szerelmemnek tárgya kapitányod.
Mondjad csak szaporán, hol lehet találni
A vitéz Strumpfwirkert? — megleszen jutalmad,
Elhidd, nem soká fogsz eztán strázsát állni.

A labancz, ki sejtett valamit magyarul,
Rámutat a főtiszt ponyva-sátorára,
Hol lobogó tűznél, méhser kanták között,
Fényes buszasokat raktak a koczkára.

Megsejtvén Strumpfwirker a piros menyecskét,
Mint sózatlan kecske ugrik a prédára,
S átölelve kiált: potztausendszakkerment!
Mi szél hozott téged erre a tanyára.

Kg a hamis borda szerelmet szinlel
Kacsint reá pajzán ragyogó szemével
S bontakozva az őt ölelő karokból,
Pirulva suttogja : jaj nekem, mit mivel!

It t ez a sok tiszt ur még majd roszat gondol,
Pedig én ide hát véletlen botoltam;
Jaj ne szoritson ugy' — a szomszéd faluban
Beteg kom'asszonyom látogatni voltam.

S nem találok haza a szörnyü sötétben —
Ereszszen-el kérem, hisz mind ide néznek,
Szépen meghálálnám, ha utat mutatna! —
Mire nagy ötlete támadt a vitéznek.

Elviszlek én magam, szép piro^ galambom,
Lakjál bár a kurucz tábor közepette —
S lovára pattanván, a piros menyecskét
Maga elé szépen nyergébe ültette.

S nehézkes robogva száguld a sötHne's
Átkelve a Rába megapadc vizágyán;
„No most merre tartsunk? kérdezi Srumpfwirker
Egy csókkal könnyítve hő szerelmi vágyán.

Csak a jiásztortűznek — suttogá a hamis —
S visszacsókolá őt — ah miként szeretlek ,
Csakhogy karjaim közt vagy derék vitézem,
Hidd el, hogy egyhamar én el nem eresztlek!%

(

S im a derék labancz nem látott, nem hallott
Mást, mint a karja közt epedő szeretőt,
S kantér^zárt eresztve, mit sem gondol vele
Lova és szerelme bármerre vigye őt.

III.
A kurucz őrtűznek vidám lángja fölött
Erősen főtt immár az illatos tokány,
S az éhea vitézek türelmetlen mondák :
Soká jő vendégünk a labanez kapitány.

Farkast emlegettek, kertek alatt termett;
Lódobogás hallik, az éj sötétéből
Fehér köpenyeges vitéz bontakozik
S menyecske kandikál ki a köpenyéből.

Poiztausend-izakkerment! hisz ezek kuruczok!
Kiáltá Strump'wirker, szerelmes álmából
Rögtön fe'ocsudva a csapat láttára
S nem tudta, mit tegyen ijedi ámultából.

Tizen is f>gták már magát és a lovát.ij >*_
Nem tudott mozdulni, mig szive bálványa
ölelő karjából a gyepre leperdül
S »z asszonyi ruhát magáról lehányja.

Megesküvél — mond a kurmzczá vált asszony —
Hogy kézre kerítesz, s esküd betöltötted,
Mert a fehérnépnek képzelt Fodor káplárt
Egy óra hosszánál tovább ölelgetted.

En meg megfogadtam vitéz bajtársimnak,
Hogy még ma meghívlak hozzánk vacsorára,
S im el is hoztalak, szavamat beváltva,
A rendelt időre a kurucz tanyára.

Érti Strumpfwirker a furfangos kelepczét
S jó képet vág hozzá : potztaussndszakkerment!
Kiált: ha már igy van, köztetek maradok,
Mert otthon halálra csufol a regement.

S leül vacsorálni s a mint sürün kering
A lángnedvü kulacs s gyorsan ürül a tá ' ;
Titkos sóhajtással oda sug Fodorhoz :
„Még is kár, öcsém, hogy asszony nem maradtál."

Virágholmi Ferencz.

A vakmerő.
Elbeszélés J Ó K A I MÓRTÓL.

(Folytatí».>

Százhúsz verstnyire Ufától érte be a
futó Csikát. Csak negyvenkét tisztje volt
még a generalissimusnak; a közkatonák el-
tüntek a szelek minden irányában. Vala-
mennyit elfogta Michelsohn, s azért nem
akasztatá fel öket, mert azon a pusztán hat
napi járó földön nem látni egy szál fát.

Ezalatt Galiczin herczeg Pugacseffet
kereste föl. Az ö serege hatezer emberből
állt. A keserves uton csak márczius elején
birt összetalálkozni az álczárral.

Pugacseff Taticseva erődben várt köze-
ledő ellenére. Ennek az ugynevezett erös-
ségnek csak fából voltak a falai; valami régi
modoru palánk elég jó a baskírok portyázá-
sai ellen megvédni a lakosok birkáit, de
háboruba nem valo.

A lázadó vezért nem hagyta el találé-
konysága, tudott magán segiteni. A palánk
körül vastag hósánczot hányatott fel s azt
megöntözteté, ugy hogy az össbefagyott,
nrntha köböl lett volna rakva.

Itt várta be seregei egy részével Gali-
czint, mig a többi Orenburgot tartá meg-
szállva.

Az orosz hadvezér óvatosan közeledett
az álczár rejtekéhez, a sürü köd kedvezett
neki; a két ellenség csak akkor látta meg
egymást, mikor lötávolságra állt egymás
puskája elött. Dühös csata fejlődött ki,
melyben férfi férfi ellen küzdött; a lázadók
legjobb csapatjai voltak együtt; PugacsefF
maga mindenütt ott járt, a hol legnagyobb
volt a veszély, de végre is az oroszok felmász-
tak jégbástyáira, elfoglalták ágyuit s ezzel
kiverték az erődből.

Ezer jó orosz vitéznek került életébe ez
a diadal; hanem azért aztán tökéletes volt.
Pagaeseff négyezer emberrel és hét ágyúval
menekült a csatatérről, s a mi több volt el-
vesztett seregeinél, elfogalt ágyúinál: az a
babonás fény, mely öt eddig körülvette, a
legyőzhetlenség hite, az is el volt vesztve!

A-boszuálló czár, ki tegnap még ostro-
molt, ma élelmi szerek, lökészlet és vissza-
vonulási pont nélkül futott el a pusztába.

És ekkor kezdődött el aztán a hadjárat
rémségesebb fele. Olyan hadmüvelet, a mi-
lyen csak Oroszországban képzelhető, a hol
ezer meg ezer négyszögmérföldnyi határta-
lan pusztákon gyéren elszórt, egymást nem
ismerő néptörzsek tanyáinak; a kik mind
gyülölik az orosz uralmat s a kik mind fegy-
verrel kezükben nőttek fel : — Pugacseff
••zek közé menekült.

Még egyszer szemközt fordult Galiczinra,
Kargozkinál, ott ujra megverték, elvették
utolsó ágyuit, még kedvese, Uljána is fog-
lyul esett; — ha ugyan árulója nem volt.

Innen aztán futva menekült lovasságá-
val a Mjac3 folyón keresztül; ott kezdődik
már Szibéria!

Oroszországnak itt már nincsenek falvai;
csak egyes katonai teVpitvényei *z Ural
hegyláncz hosszában, a', úgynevezett „gyá-
rak." Egymástól napi járó pusztáktól, irtat-
lan erdőktől elválasztva, tünedeznek elő a
Woszkrezenszki-gyár, a szimszi gyár, mind-
kettőben czinóbert és óufest ékeket készite-
nek; az uiskai löporgyár, a szetkini golyó-
gyár, mikbe i az orosz elitéltek, számüzöttek
dolgoznak; ;t vizek összefolyásainál pedig
apró váracsok vannak, Stepnája, Troizka,
Uszt, Magiánája. Petrobuskája, Koyelga,
melyet kozák bennszülöttek őrzenek, a töb-
biben kegyvesztett fegyszázadok vannak őr-
ségül bezárva.

Ide vetette magát PugacsefF, sereg»j

romjaival. Gali zin sokáig üldözte, de utol-
jára átlátta, hogy e lakálytalán földön, hol
egyedüli ut a hóval fedett vizmosási árok,
rendezett seregével utol nem érhet egy el-
ltnt, a kinek egyedüli csataterve mentül
messzebbre futni.

Pugacseff az Ural mentében minden köz-
beeső néptörzset magu mellé vett; azok ott
hagyták hajlékukat üresen, s követték a
lázadót.

A tél hirtelen elmult s már aprilban
elkezdődtek azok a rövid hö napok, mikről
csak Szibériának van fogalma, a midőn éjjel
még befagy a viz, nappal már elborítja a hó-
olvadás a rónát, minden hegyi patak zuha-
taggá válik, minden kis folyam helyén ten-
gert talál maga előtt az utazó, s a hol a me-
nekülő még szánnal utazott, ott az üldöző
már feneketlen mocsárt talál utjában.

Csupán egyetlen egy vezérnek volt még
bátorsága Pugacseffet e téren is üldözni. Ez
volt Michelsohn.

Mint a szibériai farkas a sebesült vad-
kannak, melynek vérébe már belekóstolt, nem
marad el nyomából, üldöí i bozóton, mocsá-
ron keresztül, ugy kergette sivatagról siva-
tagra ellenfelét a vakmerő csapatvezér.

Soha sem volt több ezer emberénél; lo-
vas, gyalog, tüzér összevéve. Mindeniknek
magával kellett hordani két hétre való két-
szersültjét és száz töltényt; a lovasnak pus-
kája, szuronya volt, hogy gyalog is harczol-
jon; a gyalognak szekerczéje, hogy ha kell,
ács is tudjon lenni, s valamennyinek készen
kellett arra lenni, hogy a hol vizet talál, ott
úszni fog.

E kis csapattal utána eredt Pugacseff-
nek, a fellázadt néptörzsek tömkelegébe.
Ellenség előtte, mögötte, minden oldalán;
népek, a kiknél irgalomra nem számithat, a
kiknek nyelvét nem érti, a kik halálára es-
küdtek : ö pedig járt közöttük hidegvér-
rel, mint a tengerész az oczeán rémei
között . . . .

Május hetedikén a szép Uljana apja
támadta meg a szimszi gyár mellett, kétezer
baskírral, a kik Pugacseffhez igyekeztek;
Michelsohn szétverte öket, s elvette ágyúi-
kat; itt megtudta a fogoly baskíroktól, hogy
Beloborodoff, egyike a Pugacstff által terem-
tett herczegeknek, nagy csapat fellázadt
oro^z katonát vezet hozzá; ezeket utolérte a
Jeresen patak mellett, s a szatkini gyárba
beszorította, a hol aztán egyes egyedül oda-
lovagolt a gyár elé, oly közel, hogy beszé-
dét meghallhassák, s elkezdte öket szóion-
watni, hogy térjenek vissza a czárnő zászló-
iához ; többet lőttek reá kétezernél a gyár
ablakaiból, s mikor látták, hogy ezen semmi-
féle fegyver nem fog, kinyitották a kapukat
és áttértek Michelsohn zászlója alá.

Ezektől aztán megtudta, hogy merre van
az á'czár?

Ez már akkor ujra hatalmas emberré
lett, három erődöt elfoglalt, Magitnáját,
Stepnáját, Petrobuskáját, s most Troizkát
ostromolja.

Ezt is bevette, mielőtt Michelson talál-
kozhatott volna vele. Ez nem talált a várak
helyén egyebet, mint romokat, hullákat, s a
fákra fölaggatott orosz tiszteket.

PugacsefF is megtudta, hogy ellensége
közelit, s az üldözött vad ravaszságával tőrt
vetett számára, melyben vakmerő üldözőjét
megfogja. Fegyvereseit mind felöltözteté a
megölt orosz katonák ruháiba, s akkor futá-
rokat küldött Michelsohn elé, Colon orosz
ezredes nevében, hogy siessen hozzá csatla
kozni Varlamova alatt.

Michelsohn csak akkor vette észre Í.
cselt mikor elöcsapatját megtámadták s két
áo-yuját elfoglalták. Körül volt véve.

& Ekkor hirtelen összeszedte lovasságát
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nekivágott Pugacseff válogatott kísérőinek,
egyenesen arra törve magának utat, a mer-
ről legerősebb volt az ellenség. A háló szét-
szakadt, nem volt elég erős; Pugacseff
megfutott Michelsohn előtt s nehácy század-
magával Szibéria belsejébe menekült az
Arga tó mellé.

Ekkor Michelsohn háta mögül támadt
elő ujra a baskir hadakkal Lalavatka. Már
elfoglalta a szimszi gyárt s ott férfit, asszonyt,
gyermeket kardélre hányt s a szatki gyár
felé közelitett.

Michelsohn hirtelen visszafordult, s a
baskir tábort az Áj folyam mellett találta,
erősen elsánczolva. Az ellenség lerontotta a
hidakat a folyón s elbizakodva várta a csá-
száriakat. Michelsohn hajnalban negyven
lovas háta mögé egy-egy vadászt ültetett a
nyeregbe, s azt parancsolá, hogy kapjanak
át a tulsó partra s ott védjék magukat addig,
mig a többi utánuk mehet.

A rendelet az ellenség legdühösebb tüze-
lése közben pontosan végre lett hajtva; az
orosz sereg átkelt a vizen hid nélkül. Az
ágyukat fákra kötve vonszolták keresztül.

A csata azon végződött, hogy a baskir
had szét futott; de mig azt üldözte lovassá-
gával, Michelsohn hirt vesz, hogy gyalog-
ságát egy uj hadsereg támadta meg az
erdőben. Most ujra vissza kellett fordulnia,
hogy azt kiszabadítsa. Pugacseff maga volt
az, a ki támadott. Már ismét kész hadse-
reggel állt a sikon.

Késő éjig tartott a harcz az erdőben,
végre a lázadók visszahúzódtak s Michelsohn
megtudta, hogy ellensége Ufa várát akarja
most meglepni. Erre ö gyorsan utat vágatott
az erdőkön keresztül, s midőn Pugacstff azt
hitte, hogy napi járó földre megkerülte
ellenségét, azt épen Ufa alatt ismét szemközt

munka, melyben az egészség és hosszu élet felté-
teleivel ismerkedik meg az ember, végre magyar
nyelven is meg fog jelenni. Ráth Mór, egyike
buzgóbbpesti kiadóinknak, e munka magyar kiadási
jogát a szerzőtől megszerezvén, jó fordításról gon-
doskodott, s a jeles mű, a magyar közönség épü-
lésére, már nehány hét mulva kapható leez. Az
egész munka négy részre van osztva. Az első kö-
tet szól átalában „az egészséges embtri test mivol-
táról," a második „az egészséges test ápolásáról,"
a harmadik „a beteg test ápolásáról," a negyedik
oly tárgyakról, melyek csupán a közönség éret-
tebb része száma'a vannak számitva s kívánat
szerint, bepecsételve küldetik meg a megrende-
lőknek.

Ezuttal a munka bővebb taglalásába s dicsé-
retébe nem ereszkedünk, hanem csak örömünket
fejezzük ki a felett, hogy — a magyar kiadó szi-
ves beleegyezésével— a II-ik könyv szakaszának
egy részét lapunkban előlegesen is közölhetjük,
azon biztos reményben, hogy ez érdekes szakaszt
minden gondolkodó olvasónk ép oly élvezettelt

mint tanulsággal fogja olvasni.

találta "maga elött; Michelsohn ismét
zött. Hanem már ekkor sem egy darab ép
ruha nem volt a katonáin, sem egy visel-
hető saru; s egy egy embernek nem volt
már több két töltényénél. Kénytelen volt
Ufába vonulni uj lőszerekért.

Ugy látszik, hogy Michelsohn volt az a
félelmes ellenfél Prgacseffre nézve, a ki volt
Vlacbethnek az anyától nem született ember.
A mint az eltünt látköréből , mindenütt
ujra emelkedett! a mint ezzel összetalálko-
zott, mindenütt elbukott benne.

A mint Michelsohn elverte Ufától, a más
oldalról jövö orosz vezéreket, Pugacseff mind
sorba tönkre verte : London, Melgunoff,
Duve, Jakubovics egymás után pusztultak
el előtte : szemük láttára égette fel Birszk
városát, s karddal kezében foglalta el Olta
erődöt, ott ismét ágyúkra tett szert s vil-
lámgyorsan ott termett Kazán előtt.

Ez a tartományi városok egyik legneve-
zetesebbike ; érseki székváros, s a kazáni
korona őrhelye, melylyel az orosz czárokat
meg szokták koronázni.

Erre a koronára volt szüksége az álczár-
nak. Ha azt kezébe kaphatja, ha ezt
a kazáni érsek fejére teszi, ki tagadhatja,
hogy ö megkoronázott czár? (v<sg» következik.)

Az egészség ápolása az éleikor
különböző szakaiban. *)

Németország nagy irodalmában alig van
könyv, mely az ujabb időkben nagyobb és méltóbb
figyelmet ébresztett volna, mint a hires lipcsei
boncatanár dr. Bock által irt népszerü munka,
mely „Az egészség négy könyve" czim alatt nehány
év alatt már öt kiadásban forog a közönség ke-
zén. Ez ép oly érdekesen irt, mint közhasznu

*) Bock tanár „Az egészség négy könyve" czimü
munkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szüksé-
geihez a'kalmazva" nem sokára meg fog jelenni. — Szerk-

Születésétől természetes haláláig az em-
ber a következö életkorokat éli át, az uj-
szülött-, a csecsemő-, a gyermek-, az elsö
ifjuság-, a főlserdült ifju-, (szüzleány-). a
férfiu- és az aggastyán korát, vagyis az
éretlenség, érettség és hervadás korszakát.
Ezen életkorok mindegyikével bizonyos sa-
játságok járnak, melyek a testnek részint
egészséges, részint beteg állapotára vonat-
koznak, s e miatt mindeniknek saját élet-
rendre és bánásmódra is van szüksége.

I. Az újszülöttek kora.
Mihelyt az emberek magzata, többnyire

jajkiáltással világra jut, az újszülöttek sö
rába lép, s élete elsö 6 — 8 napjáig abban
marad, átalában addig, mig a köldökzsinór
maradványait hordozza. Ezen időszak kez-
detével a magzatnak még minden meregyent
nélkülöző testében annyiból nagy fordulat
áll be, a mennyiben igen sok szerve, melyek
születése előtt tétlenek valának, különösen
a tüdő és az emésztési szervek, müködésöket
elkezdik, mások, ugymint a vérkeringés
szervei, az idegrendszer, a bőrke szülék
addigi müködésöket megváltoztatják, mig
mások végre azt egészen megszüntetik.
Nem ritkán megesik ugyan, hogy e fordulat
vagy épen nem, vagy csak részben, vagy
hibásan megy végbe, s akkor a gyermek
rendesen születése után csakhamar meg is
hal, mint mondani szokták : veleszületett
gyengeségből. Városokban állitólag az új-
szülöttek tizedrésze mulik ki igy, s a fiuk
közt e halandóság még nagyobb mint a le-
ányoknál. De hiba volna hinnünk, hogy az
uj szülöttek és csecsemők közt előforduló gya-
kori halál természetes, s a gyermeki szerve-
zet gyengéd voltából ered ; az csak követke-
zése a sok hibának, melyeket a gyermekek
ápolása körül ápolóik elkövetnek.

Az ujszülött magzat (mintegy 19—á2 hüv.
hosszu, és 6—7 font sulyu), ideje legnagyobb ré-
szét alva tölti, és csak érzési idegeire ható be-
nyomások által késztetik kiáltásra; minek czélja
egyfelől az, hogy hozzátartozóinak figyelme a
gyermek szükségeire irányoztassék, másfelől pe-
dig, hogy saját tüdeje erősödjék. De a gyermek
érző idegeire tett ezen hatások, (miket táphiány,
nedvesség, hideg, lég- és ürülék-halmozódás a
bélben okoznak,) még koránsem gerjesztenek
akár kellemetlen (fájdalmas), akár kellemes érzé-
seket a gyermek belsejében, mert az öntudat
szerve, melylyel erezünk, t. i. az agy, akkor még
korán sincs annyira kiképezve, mint lennie kel-
lene, hogy valamit érezhessen. A kiabálás minden
fájás nélkül csak az által indittatik meg, hogy az
idegszálak, melyek későbben csakugyan arra
szolgálnak, hogy általuk a test különböző részei-
ben előforduló benyomásokat észrevehessük, a
gyermek testében csak azokat az idegszálakat
indítják tevékenységre, melyek a kiabálást esz-
közlik, a nélkül hogy egyuttal az agyban is ger-
jeszthetnének érzéseket, melyeknek felfogására
az agy csak későbben érik meg. A kis gyermekek
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kiáltozása e szerint, minthogy ők a mellett sem
fájdalmat, sem mást még nem érezhetnek, épen oly
Öntudatlanul megy végbe, mint az alvajárók min-
den ezava és tette, s testünk idegszerkezeténél
fogva kényszerűnek kell azt tekinteni. E kiálto-
zás a gyermek édes anyjával tudatja, hogy a kis-
dednek valami kell, de a kiáltozás okát, a kiál-
tásra késztő benyomás helyét és mivoltát még
csak azután kell kipuhatolni. Egészséges gyer-
mekeket, eltekintve a szabad levegő benyomásai-
tól az élet első korában, — legközönségesebben
m'grikatják : a táphiány, a nedves hideg fekhely,
s olykor még a lég- éssár-megtolulás is a (vastag)
bélben.

E szerint a rivást ig^n hamar lehet lecsen-
desiteni szoptatás, vagy meleg száraz fekhely,
s ha e kettő nem segit, egyszerü melegvizü allö-
vet által. Ha a sivalkodás még tovább is tart,
akkor az vagy betegség jele, vagy ha a csecsemő
már nagyobb, azt mutatja, hogy már is hibásan
van szoktatva.

Az ujszülött főszükségei ezek : nekivaló
táplálkozás és levegő, meleg és védelem ká-
ros befolyások ellen. Soha se szoktassuk a
gyermeket kézen- karon-hordozásra, ringa-
tásra vagy lóbálásra, hanem fektessük le
szépen puha, meleg és száraz fekhelyébe és
hagyjuk ott. Előrelátó lelkiismeretes anya
soha sem fog
g y ermeke
csititása vé-
gett szopó-
kákat, csücs-
kéket alkal-
mazni, mert
ezek á l ta l
igen köny-
nyen támad-
hatnak az
emésztö-ké-
szü lékb en
betegségek.
— Mi az új-
szülöttnek
t á p l á l k o -
zását illeti,
erre nincs
édes anyja
tejénél czél-
szerűbb; a
dajka- vagy
tehén teje
már kevésb-
bé az. Hogy
pedig a te-
jen kivül a
gyermeknek
mást is ad-
jon a bába-
asszony, meg
ne engedjük
soha sem (különösen székíütheát vagy has-
hajtó italt ne!) Hogy az egészséges anyá-
nak magának kell ujszülött gyermekét leg-
alább élete első korában szoptatnia, erröl,
mint a természetnek ugy a gyermekre
mint az anyára nézve üdvös intézkedé-
séről, minden további szó fölösleges. Csak
ne hagyjon fel a fiatal anya a szoptatás-
sal mindjárt, ha látja, hogy az elsö na-
pokban a tej-elválamodás még nem igen
szapora; hisz erre nyugodtan várhat, mint-
hogy a kisdednek élete elsö napjaiban sok
táplálékra ugy sincs még szüksége. De ha
már az anya csakugyan nem szoptathat,
vagy szoptatnia teste állapotánál fogva nem
szabad, mi fölött azonban csak az orvos ha-
tározhat : akkor az anyatejet legjobban pó-
tolja a dajkatej. Minthogy a dajkaválasztás-
nál sok olyanra kell tekintettel lenni, mit
az avatatlan meg nem Ítélhet, e választással
csak lelkiismeretes orvosokat kellene meg-
bizni. Hogy egyébiránt a szoptató dajkát, a
mi élelmezését, foglalkozását s a vele való
bánást illeti, a gyermek kedviért épen ugy
kell tartani, mint kellene tartanunk, ha maga

szoptatna, az édes anyát : az ugyan önként
világos; de olyan asszonyok, kik a cselédet
rabszolgának nézik, igen sokszor felejtik.
Végre ott, hol a kisdednek nem adhatunk
sem anya-, sem dajka tejet, nem szabad azt
mással fölnevelni, csak meleg állattejjel; de
ezt viznek és tejczukornak hozzávegyitésé-
vei a mennyire csak lehet, hasonlóvá kell
tenni az anyatejhez (1. utóbb a csecsemőnél).
Az asszonytejhez leginkább hasonlit a sza-
mártej. Igen czélszerü a kisdednek élete elsö
napjaiban csak édes savót adni, mely képes
az elsö egészen ritkás anyatejnek (a föcstej)
hatását pótolni s a szivós, sötétzöld gyer-
mekszurok kitakarítását a bélcsatornából
elősegiteni. — A levegő, melyet az ujszülött
szí, legyen éjjel-nappal meleg (-f- 15 — 17°R.)
és tiszta; a hideg levegőf és léghuzamot, a
port és füstöt, a szen-, tőzeg-, megmosott
fehérnemü- és veritékféle párolgást gondo-
san ki kell kerülni, ha nem akarjuk, hogy a
gyermek lélekzési készülékében s vérében
kóranyag támadjon. De ezt a tiszta levegőt
a kisdednek azután akadály nélkül és mélyen
kell szíhatnia, s e miatt mellét és hasát nem

Vörösberényi zárda és templom (Veszprémmegyében)

is szabad szorosan bepólyázni, sem száját,
orrát befödni. — A meleg, természetesen
nem tulságos, hanem az emberi test rendes
melege ( + 30°-ig) az ujszülött gyarapodá-
sára és jó egészségben maradására mulhat-
tatlanul szükséges, s valamint lélekzésre
meleg levegőt, ugy kiván meleg takarót is.
Hideg nyirkos fehérnemü könnyen okoz be-
tegséget, valamint a kisded meghűlése is
azalatt, mig szárazra fektetik, átöltöztetik,
mossák, fürösztik. Mivel bőre még nagyon
gyengéd, arra is kell nézni, hogy a fehér-
nemü, mely testét közvetlenül érinti, puha
legyen és finom, mert a kemény, durva öl-
tözet dörzsölése igen könnyen okoz gyula-
dási vagy küteget. — A bőr gyakrabbi tisz-
títását, ( + 26—30°-nyi) meleg fürdők vagy
mosdások által, azért nem szabad elmulasz-
tani, mert az újszülöttnek bőre még magzat
korából oly anyagokkal van bevonva, melyek
a bőr munkálkodását nehezítik. Átalában a
nagy tisztaság, melyben a gyermek testét és
a mi azt környezi, tartjuk,nagyban mozditja
elő a gyermek gyarapodását. Átázott pelen-
kában a kisded rendesen igen hamar kezd

nyugtalankodni, s csak ha anyjának vagy
ápolójának lustasága és gondatlansága szok-
tatta lassankint hozzá, marad nedves ron-
gyai közt is veszteg, s későbben csak nehezen
lehet öt e tekintetben tisztasághoz szoktatni.
Nem jó elmulasztani a gyermek szájöblének
és szemeinek tisztogatását sem. — A köl-
dökkel való helyes bánásmódot, jóllehet ez a
bábaasszony dolga, ismernie és szemmel tar-
tania kell az anyának is, minthogy a köl-
dökzsinór maradványain, vagy a genyes
köldökön elkövetett hibák nem ritkán halá-
los vérzéseket és gyuladásokat (rendesen
sárgaság kiséretében) idéznek elö. Tiltsunk
meg ennélfogva szigorún minden kisérletet
a köldökzsinór maradványainak minél előbbi
elválasztására, minden tekergetést és rán-
czigálást rajta, valamint minden erősebb és
tartósabb megnyomását; a köldök-zsinór-
maradvány elválása után még genyedő köl-
dököt tisztogassuk meg jó sokszor, langy
vizet cseppengetvén rá s azt szendén ismét
felitatván, s üde faggyúval megkent finom
puha vászon-rongyikát rakván gyakrabban
rá. Nagyobb gyuladását, genyedését, vagy

épen meg-
gyülemlését
(kelését) or-
vossal kell
meggyógyit-
tatni. Illő
megótalma-
zást és he-
lyes bánás-
módot igé-
nyelnek még
a kisdednek
érzék szervei
is és ezek
közt főleg a
szem. Mert
az érzék-ide-
gek és az
agy még fö-
löttébb lá-
gyak és zsen-
gék levén,
a rájok gya-
korolt erő-
sebb benyo-
mások köny-
nyen idéz-
hetnek elő
az érzék-ide-
geiben bénu-
lást (vaksá-
got , süket-
séget) vagy

legalább gyengeséget. Ennélfogva erős ri-
kitó hangokat, igen élénk fényt és erős sza-
gokat távol kell a gyermektől tartani.

Ha már azt, a mire az anyának vagy he-
lyettesének az ujszülött körül figyelnie kell,
röviden összefoglaljuk, a következö szabá-
lyokat kapjuk : „Az újszülöttnek legyen min-
dig meleg, fesztelen és puhácska takarója;
kapjon rendesen neki való tejet; szíhasson
éjjel nappal meleg tiszta levegőt; tartsuk
tisztán, s óvjuk meg érzékeit minden erősebb
benyomástól és testét átalában minden ár-
talmas külb ehatástól. Ha e szabályokat
kellőleg követjük, a különben egészséges
állapotban született gyermeket nem egy-
könnyen fogja valami betegség bolygatni.

(Folytatása kSvetk.)

Vörösberény
(a B a l a t o n m e l l e t t ) .

Már maga a gondolat, a Balatont nemsokára
láthatni, partjain elmerenghetni, levegőjét szíhatni,
vizében megfürödhetni, — üditő, gyógyitó hatás-
sal van testre, lélekre. A gőzmozdony sietve ro-
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bog ki Budából, de a lélek megelőzi, fölkeresi a
kék halmokat, a fehér tornyokat, a zöld ligeteket,
a borongó romokat, ott uszik a sugarakkal tele-
szórt aranyos víztükör felett: „ittasan a kék ur-
tól, az illattól és fénytől" — mint Lamartine
mondja, ugy hogy az ajkra mosoly, az arczra derű,
a szemekbe fény költözik, s a gyönyör előérezése
jókedvűvé tesz még a mozdonyban mindenkit.

Utam czélja Vörösbírény volt. Lepsénynél
kiszálltam s Bárcza Gábor barátom társaságában,
most már tengelyen igyekeztem oda. Az ut Aka-
ratján visz keresztül, mely puszta egy magas hal-
mon áll, 8 a láttávolt anaálfogva egészen elzárja
a közeledő előtt. A bizonytalanság azonban nem
sokáig tart, a lélek érzi, hogy a Balaton közel van,
az arczot fris szellők érik, a sziv elfogódik, még
egy percz, a kocsi a halom tetejére ér, s a fensé-
ges látvány, a „magyar tenger" előttünk van.
Bübájos kép, melyet nem lehet visszaadni, mert
tárgyaiban a képzelő erő leggazdagabban szine-
zett rajzolati özönlenek körül, mintha nem is a
valóság jelent volna meg, hanem egy álom-
látvány, mely káprázatba ejti a szemet. m

Igazat mondott Berzsenyi.

„ Jöjetek!
És verjetek itt lakást,
Hol minden mosolyog, mint az arany világ."

A veszprémi és zalai oldal óriás pa-
norámája, a sötétzöld erdők és mezők, a
messzire kifehérlő szőlőlakok és falvak,
köztök a távol kékjében, a tihanyi apát-
ság magas hegyormon álló kéttoronyu tem-
ploma és zárdája, a csillogó víztükör, és
mindennek, égnek, viznek, földnek is-
teni tökélyü 8zinegysége képtelenné te-
szik az ajkat az elragadtatás kifejezésére,
hogy szinte jól esik Arany költeményére
emlékezni, s utána mondhatni :

„Ott kéken a Zeüszlakta domb,
I t t zölden a nyájas sziget,
Fölötte lomb, alatta lomb ,
Árnyas berek, zengő liget.
Hullámmosott gazdag virány
Fehér juh- és tuloksereggel...
Minő kép ez!" . 4

Ezen tündérszép vízparton, a Balaton ^
felső végében, három nagy hegy alatt, tán J
az egész Balaton mentén a legkiesebb he-
lyen fekszik Vörösberény. Az egykori je-
zsuitazárda és templom magasan kiemel-
kedő alakjai messzire ellátszanak, e mint-
egy kijelölik az ut irányát, feléjök. Az 3
ut Akaratjától egészen addig, mintegy
másfél órán át, mindenütt a Balaton mel- |
lett, erdőkön, szőlők közt, hegyeken, völ- J
gyeken, mezőkön vezet keresztül. E rop- ;
pánt, több ezer holdnyi földterület, mely-
hez a Balaton egy része is tartozik, egy-
kor a hatalmas jezsuita szerzet — most
pedig, Mária Terézia 1773-iki rendelvé-
nye folytán, a rend összes ingó és ingatlan
birtokaiból előállott „tanulmányi alap"
tulajdona. Közönségesen „vörösberényi
uradalom" név alatt emlittetik, s a tanul-
mányi alap rendeltetéséhez képest, több
más birtokrészekkel (boroszlói, gzegszárdi
uradalmak) kizárólag a kath. oktatásügy
czéljaira jövedelmez.

Kocsink épen a zárda udvarán állt
meg. A zárda lakói (a derék Barcza-csa-
lád) azon meleg és kitünő szivességgel
fogadtak, minőt csak egy zárda lakóitól
várhatni. — Két heti itt tartózkodásom
alatt alkalmam volt a zárdának és egykori szer-
zetes lakóinak történeti, hitéleti ea birtokviszo-
nyaival közelebbről megismerkedni, miben Saara
Jozsef plebános ur, több fennlevő irott emlék
közlésével nem csekély segítségemre volt.

A zárda eredetileg a czisterczita-apáczáké
volt, kik azt már IV. Béla király idejében bir-
ták, ha a hagyománynak, hogy a szent falak közt
Margit király-leány is hosszabb ideig tartózko-
dott, hinni lehet. A kegyes, nénék innen Vásár-
helyre (Veszprémmegye) költöztek, zárdájukat a
jezsuitáknak adván át, de hogy mikor, bizonyo-
san nem tudhatni. Annyi tény, hogy a zárda, a
hozzátartozó birtokokkal, 1646-ban az „Urbárium
bonorum collegii Jaurinensis soc. Jtsu, anno 1646"
czimü urbéri jobbágyi rendkönyv világos tanu-
sága szerint, már mint a jezsuita-rend györi kol-
légiumának tulajdona jelenkezik. Valószinü, hogy
az ájtatos nénék kiköltözése ezen időközben tör-
tént meg. A latin és magyar nyelven irt könyvet
hosszabb ideig lapozgatva, belőle ez uradalmi

javak történetéről sok érdekeset olvashatni. A
helység 1646-ban Szaar-Berényník hivatott,mely
név a ref. templom egyik harangján ia látható. A
„Vörösberény" nevezet, mit Fényes Elek „Ma-
gyarország statistikája" czimü müvében a falu
vörösagyag talajától mond kölcsönzöttnek, e sze-
rint későbbi eredetü. Az uradalom javait követ-
kező faluk és puszták tették.

Mama helység, a Balaton északi végén. Idő-
közben, a török hadjáratok alatt vég'íép elpusz-
tult, s jelenleg csak a helység sz. László tisztele-
tére emelt templomának romjai jelölik helyét.

Kenéssé helység, mely hozzá közel ma is
fennáll sMámi faluval együ't filialisa volc Szaar-
Berénynek. A Balatont járó „Kisfaludy"-gőzös
egykori kiköíő-helye.

Sándor helység. Jelenleg nyoma sincs. A
Balaton mellett kellett léteznie, mit onnan követ-
keztethetni , hogy lakosai böjt idején 3 nagy
halat tartoztak a szerzetnek kiszolgáltatni. Á
török hadjáratok rohama söpörhette el.

Az akadémiai palota szobrai : III. Mennyiségtan.
(Fénykép után.)

Balatonfökajár egy része Lepsény és Aka-
ratja közt. Jelenleg falu, de mint az „urbárium"
vallja, a nép nyelvén akkor még város.

Padrag, a Bakony közepén. Most is fennáll,
habár, mint az „urbárium" felhozza, az országos
zavarok okozta önkényuralom századaiban,a gya-
kori rablások és erőszakoskodások ezt ia csaknem
végkép megsemmisítették.

A veszprémvölgyi apátság, m4skép Apácza-
völgy, Veszprémhez közel. Valamikor a czister-
czita nőszerzet tulajdona, melynek itt zárdája is
volt. E nőapátságot még szent István király ala-
pitotta ; nagy vagyonnal és sok kiváltsággal birt,
miket a késöbbi királyok nemcsak megerősitet-
ték, hanem idönkint ki is térj esztettek. A nagy és
hirneves zárdát a magyar királynők gyakran
meglátogatták, s benne örömest időztek. Margit
királyi hölgy huzamosan lakott falai közt, s a
veszprémi püspöki levéltárban feltalált, s Eszter-
házy Imre veszprémi püspök éi esztergomi érsek
által közlött adatok szerint itt is temettetett volna

el. A zárdának jelenleg csak romjai vannak. —•
Nagykiterjedésü javai közül a menyekei pusz-
tán, mely ma is igy neveztetik, a juthasi rész-
birtokot, melyet Jutha^i Appolonia, Beledi Pé-
ter özvegye 1436-ban hagyományozott az apát-
ságnak^ vámosi lOcurialis sessiót, mely birtokról
a jezsuitarend által kötött árendalis szerződés
ma is fenn van, — elég megemlítenem.

A szent Jakabról nevezett leben-szent mik-
lósi apátság Győrmcgyébsn. Ez azonban csak jog
szerint illette a rendet, mert mint az „urbárium"
megjegyzi, az idők mostohasága miatt tettleges
birtokbavétele elmaradott.

Akaratja puszta, a Balaton partján. Neveze-
tes ama messzire ellátszó szilfáról, melytől, mint
irányponttól, a Balaton vizének Veszprémmegyé-
hez tartozó része méretik.

A „jövedelmi napló" ezenfelül nagymennyi-
ségü tőkepénzről tesz emlitést, mely különböző
helyeken, mint Eszterházy grófoknál, köztök ma-
gánál Eszterházy Mihály nádornál, a bécsi bank-

nál stb. elhelyezve, a rend jövedelmeit
nem kis mértékbsn emelte.

Mind e javak az 1773. évi országfe-
jedelmi határozmány folytán, addigi uraik-
tól elvétetvén, a kir. kincstár kezelése alá
adattak. Ugyanez történt a jezsuiták má-
sutt talált javaival. Mária Teréziának, az
ország összes politikai, socialis, és szel-
lemi érdekeit átfogó, s reformálni tö-
rekvő kormánya, a hazai nevelésügyet e
rendelettel lényegesen átalakította. A köz-
nevelési intézetek, a nagyszombati egye-
temmel, nagyobbrészt a jezsuiták kezében
voltak, kik, mint tudva van, összesen 18
ugynevezett kollégiumot, 19 residentiát
és l l missioházat birtak a magyar korona
területén, s számos gymnáziumot, papnö-
veldét, világi convictust láttak el tanárok-
kal. De tanulmányi rendszerök és tanítási
módjok nem felelt meg a közohajtásnak,
mit eléggé igazol többek közt a történe-
lem előadási módszere, melyből a népek
élete teljesen háttérbe szórittatott, mig a
szabadságra törekvés, az alkotmányos jo-
gok védelme rut lázadásnak, az a mellett
küzdő honfiak pedig büntetést érdemlő go-
nosztevőknek bélyegeztettek. Ez számos
panaszra, utóbb közelégületlenségre veze-
tett, mignem a tanügyben uj rend álla-
píttatván meg s tanszékeik piaristákkal,
benczékkel és világiakkal töltetvén be,
eltöröltetésök kimondatott.Ekkép azl687:
20. t. czikk, melynek erejénél fogva a ne-
velésügy s a kath. vallás terjesztése körül
szerzett korábbi érdemeik tekintetéből az
országba ujra behozattak, hatályát vesz-
tette.

Vörösberényi házuk központja volt
egy egész vidék lelki vezérletének, miről a
most is meglevő s 1749. évtől vezetett
„anyakönyv" eléggé tanuskodik. Ebben
a helység már Vörösberény néven fordul
elő, s anyaegyháza volt Mama és Kenése
helységeken kivül Szent-Király-Szabadjá-
nak is (most már a két utóbbi önálló pa-
rochia), miből következtetőleg a jezsui-
tarend itteni működési kőre, a hittanitási
és szentség-kiszolgáltatási, valamint a lel-
készetbői folyó egyéb egyházi teendőkön
kivül másban alig határozódott. Első lel-
kipásztorul Csepela József jezsuita emlit-
tetik. Az anyakönyv a rend feloszlatásáig,
1777-ig vezettetett, mely végzetteljes év-
ben Hatos Isván, Csima Antal, Buffler

Gáspár, Lőcsei Márton, Jósa István és Grien-
ner Döme rendtársak valának a ház lakói, egy-
szersmind annak legutolsó jezsuita lakosai. Kö-
zülök csak Hatos István maradt meg mint ad-
minisztrátor, a plébánia további ellátására és
igazgatására.

A templom ujkori épitmény, e 1779-ben
szenteltetett föl. Csinos freskói Buffler Gáspár
művei. Fenntartása körül Saara József jelenlegi
plebános ur sok buzgalmat fejt ki, miáltal a szép
épitmény csínban, tökélyben évről évre nyer. A
templom épitésével egy időben a zárda nagyobbi-
tása és kiépítése is munkába vétetett, de a mű, a
közbejött felosztás miatt befejezetlenül maradt,
minek következtében az udvar utczai részét, a
tervezett emeletes lakhelyet, ma is csak a régi
kőfal zárja be.

A helység földesura, mint fölebb mondatott,
a „tanulmányi alap," egyházi védura is ennél-
fogva az.

Az uradalmi javak gazdasági igazgatása
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kincstárilag történik, rendszerint haszonbérbe
bocsátás által. Mostani bérlőjök b. Fiáth Ferencz ;

ur, kinek magas képzettségéről tanuskodó szel- j
lemdús társasága Vörösberényben töltött óráim |
legszebbjei közé tartozik. Dalmady Qyözö. )

Képek az állatéletből.
A hanjász.

Nem akarom a szives olvasót sokáig
tétovában hagyni a felett, a miről a követ-
kező sorok szólanak, s azért felvilágitásul
mindenekelőtt megmondom, hogy a hanyász
egy nagyon is közönséges állat, mert nem
más, mint a csigák egy fajtája, melyet köz-
néven iszaposig ának, tudományos néven
pedig posványos hány ásznak neveznek. (Lim-

neus stagna-
lis). (1. sz.
rajz.) — Ne
gondolja sen-
ki, hogy tu-
doraányos le-
írásokban né-
mely járat-
lanabb vagy
épen ismeret-

1. g z. len kifejezést
csupa tudá-

kosságból használnak az irók; ez csak azért
történik, mivel minden tudománynak, vala-
mint minden iparágnak, minden egyes mü-
vészetnek némely sajátságos, de épen csak
saját kifejezése,azaz míUzava van. Ezen mű-
szavakat kikerülni nem lehet, írért min-
den egyes szakmában számtalan oly tárgy
fordul elö, melyek nöm tartoznak a kö-
zönséges élet köréhez, és melyeknek értel-
mét csak hosszabb körülirás által lehet kö-
zönségesen érthetővé tenni. A. szakférfiak
tel át minden, szakmájukba vágó egyes
tárgynak, melynek a közéletben alkalmas
elnevezése nem volt, uj és rövid nevet adtak,
melynek köriilirt értelmezését a kezdő, ta-
nulmányozásának elején, iparkodik saját-
jává tenni. Ezáltal minden szakmába vágó
fogalom vagy tárgynak sajátlagos kifejezése
levén, a tudománynak előadásában ezen
műszavak, a velök kapcsolatban levö értel-
met röviden eszközlik, s nem szükséges a
hosszu körülirások által az elmét a felfogás-
ban és az emlékezetet a tanulásban hiába
fárasztani. Hogy a közéletben a finomabb
társalgásnak is saját müszótára van, tapasz
tálasból tudjuk, mert megtörtént már, hogy
némely, különben hirneves szaktudós, vagy
is inkébb szobatudós, valamely válogatót-
tabb körben vajmi balul tudta magát kife
jezni, s ezt aztán a kiképzett tidvaronczok
nem átallják ügyetlenségnek vagy épen tu
datlanságnak elnevezni. A hanyász, melyről
szólani akarunk, szintén műszó, melynek
hosszú körülirása következő : hány sági édes-
vizi-csiga. Elképzelheti most a szives olvasó,
milyen hosszadalmas, elmét és emlékezetet
terhelő volna, ha a következö leírásban a
hanyász-szó helyett mindenkor a fennidé-
zett hosszu körülirás ismételteinek.

A természettudományi leírásokban egy
másik nehézség is fordul elő, és ez a latin
nevek sokasága, mely persze a laikus olva-
sót boszantja. De ezen idegen elnevezéseket,
melyek a latin és görög nyelvből alkottat
nak, és melyek által e holt nyelvek örök
időkre fennmaradandnak, szintén nem lehet
elmtllözni. A nyájas olvasó azt fogja ellen-
vetni : ba már a magyar műszavak ismerete
szükséges, ám fordittassanak a latin nevek
is magyarra. Azonban, ha az egyes állati
vagy növényi szervek és némely közönsé-
ges, vagy honi állatok, vagy növények latin
neveit magyarra fordítjuk is, ezt a termé-

szét Ö3szes teremtményeivel tenni lehetetleii
volna, de más részt hálátlan, söt káro-
munka lenne. Ugy is csak a szerves lények
rendszeres (systematicus) elnevezései jelez
tétnek deák nyelven, de ez aztán valóban
elkerülhetetlen szükségesség. A szives olvasó
ezt azonnal át fogja látni, ha meggondolja,
hogy az eddig meghatározott és megne-
vezett növény-fajták száma t ö b b , mint
80,000, a rovaroké pedig több 70,000 nél.
Minden egyes növénynek, minden rovar
nak, és igy minden többi állatnak két rend-
szeres latin neve van, az elsö a nemet, a
második a fajtát jelezvén. Például : Pri-
mula veris, Iris hungarica, Limneus stagna-
lis stb. Mennyi munkába kerülne most, ezen
roppant mennyiségü deák neveket mind-
magyarra fordítani? Ezt kellene minden
más müvelt nemzetnek is a maga nyelvével
tennie. De ezt nem teszik, mert ha az ango-
lok, francziák, németek vagy a magyarok,
saját hónukban vagy más világrészekben
p. o. ötven vagy száz uj nemü vagy fajtáju
növényt vagy állatot fedeznének fel, s min-
den nemzet csak a maga nyelvén adna nekik
uj elnevezéseket, ezen felfedezések elszige-
telten állanának és a többiek hasznát nem
vehetnék, mi által nagy hiány és zavar
okoztatnék,mert csak nf m lehet a tudomány
emberére, ki ugyis a véghetetlen uj felfede-
zések halmazától szinte agyon nyomatik,
ráróni, hogy a világ minden nyelvét értse,
és minden műszavait képes legyen értel-
mezni. A bevett szokás tehát, minden rend-
szeres neveket diákul lajstromozni, nagy
előnyökkel bir, mert bárhol a világon fedez-
tessék fel valamely uj növény, ásvány vagy
állat, az latin elnevezést kap, mely által vi-
lágpolgárrá válik, és minden nemzetbeli
szakember azt saját nyelvébe beszövi. A
természettudománynak cosmopolitának kell
lennie, mert különben a haladás benne va-
loságos csigapostán járna. Minden ország-
ban vagy vidékben a legközönségesebb ter-
mészeti dolgok ugyis nyertek az ott lakó
nép által használt nemzeti elnevezéseket, de
ha akármely mindennapos állatról a növény-
ről egy más müvelt nemzetbeli munkában
akarunk felvilágositást vagy bővebb okta-
tást keresni, azt ugyancsak latin elnevezése
után találandjuk meg, akár a német, akár
a franczia, angol vagy olasz literaturában.
Ne erőltessük tehát magunkat tulságosan,
minden deák elnevezés magyarosításában,
vagy ha magyar nevet adtunk is valamely
állatnak, latin elnevezését el ne hanyagoljuk,
mert ezen tekn'tétben a purismus valóságos
nemzeti bűnné fajulhat, s fajunknak a ter-
mészet tudományokban való haladást mód-
felett megnehezitené.

De térjünk vissza a hanyászhoz, melynek
itt elöször kifejlődését a petében, másodszor
a kifejlett állat leirását adandjuk. Az állat-
élet kifejlődésében ugyanis két korszakot
kell megkülönböztetnünk.

Az elsö a magzatcsira (embryo) kifej
lődését foglalja magában, a megfogamzás
perczétől fogva az állat születéséig, az az:
ama korszakot, melyben a magzat, a kül-
világban, önállóan, t i. az anya test énei;
közvetlen hozzájárulása nélkül meg néni
élhet, és ez az ugynevezett ébrényélet, vagy
ébrényi korszak; a második kifejlödési kor
szakot a magzatcsira megszületésétől fogva
annak teljes kinöttéig vagy éretségeig sza
mitjuk, a midőn az állat önállóan kezd élni
anyjának csak réha közvetett hozzájárulá-
sával, különben csak a külvilágtól vevén
táplálékát és egyátalában lételének fenntar-
tására szolgáló minden egyéb kellékeket
Az elevent szülő állatoknál a magzatcsira
vagy ébrény kifejlődése az anya testében
történik, a tojó vagy tojást rakó állatoknál

pedig az a tojásban megy végre, midőn ez
kiköltetik. A legtöbb tojáshéj homályos és
át nem látszó levén, a magzatcsira fokon-
kinti kifejlődését csak ugy észlelhetjük, ha
azt összetörjük, mi által az ébrény tovább
élni megszünik s kifejlődése magakad. Igy
kell cselekednünk, ha p. a csirkeébrény ki-
fejlődését akarjuk tanulmányozni. I t t a ki-
költés alatt álló tojásokból naponkint leg-
alább egyet fel kell törni, hogy a kifejlő-
dés fokonkinti növekedését láthassuk, ezt a
hanyász-petékkel nem szükséges tennünk, a
mint ezt mindjárt alább látandjuk. A ha-
nyász magzatcsirája kifejlődését, m'nt igen
érdekes észleletet, igen könnyen és pedig
tulajdon szobánkban, a legnagyobb kénye-
lemmel eszközölhetjük.

E végre ápril hóban, vagy május elején,
kisétálunk a legközelebbi tóhoz. Nem szük-
séges.hogy ez valamely jelentékeny tó legyen,
mint a Balaton vagy Fertő-tava, elég egy
közönséges kis tavacska, mocsár vagy mé-
lyebb árok, melyben a viz nem szikkad ki
egészen. í ly helyen több nemü és fajtáju
vizi-csigákat fogunk látni, egy lepke-háló-
val fogunk ki kettőt vagy hármat a legna-
gyobbakból, mert ez a mi hanyászunk,
melyre, az ide mellékelt rajzból, hamar ráis-
merhetünk. Ezeket haza jöttünkkor egy,gyü-
mölcs befőzötteknek szolgáló, széles száju,
nagy üvegbe teszszük, melyet fris kutvizzel
megtoltunk. A ki egy Aquarium készitésé-
hez ért, ebben is megfigyelheti a hanyász-
pete kiköltését, s az nem lesz kénytelen oly
gyakran a vizet az üvegben megujitani. De a
ki evvel nem akar bíbelődni, szintén jobban
cselekszik, mert levonva azon fáradságot,
hogy a vizet minden 2 — 3 nap megujitnia
kell, tisztábban és nyugodtabban figyelhet,
nem szorakozódhatván más mellékes 'árgyak
által. Az üveget a foglyokkal, kik, ha na-
ponkint egynehány zsemlye morzsával ostyá-
val jól tartjuk, fogságuk" végett mitsem tö-
rödnek, az ablak közé teszszük, oly helyre,
honnan valaki könnyen le ne üsse, sem so-
kat ne zavarja, és a hol kényelmesen hoz-
záférhessünk, hogy az esendöségeket világo-
san láthassuk, s megfigyelhessük. Nem kerül
sok időbe, és a hanyász petéit, gyöngysorok
gyanánt porondképen, átlátszó enyekbe
burkolva, az üveg oldalához ragasztja. (2.
sz. rajz.) A szabadban egész nyáron át ta*
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2. sz.

lálhatunk ilyen petéket vizi növények olda-
laira vagy a viz tükrén tapadó levelek alsó
felére rakva.Ezen peték,vagyis csigatojások,
nyákos burkolatjukkal együtt, tökéletesen
átlátszók s igy az üveg falán át kényelme-
sen és tisztán észlelhetjük a bennök csakha-
mar bekövetkezendő változásokat, az az, a
hány ász-tojás kiköltését, melyet maga, a
viznek természetes, nyári hömérséke kiesz-

közöl. A fi. sz. rajzban egy egyes pe-
tét, egy kissé megnagyobbított alak-
ban rajzolva látunk. A tojáshéj, vala-

3. g z mint bennéke, a fehérnye, tökélete-
sen átlátszó s ilyen is marad a ha-

nyász tökéletes kifejlődéséig. — A pete
egyik végén egy kis sötétebb pontot, a csir-
foltot veszszük észre, melyet minden egyes
petében szabad szemmel is ki lehet venni, de
nagyitó üvegen át ezt egy kis sejtcsoportnak

ismerjük fel, (n 4. sz. rajz). Mindösz-
® sze alig 4—5 sejt, s még is ezek ké-

4. sz< pezik a jövendő hanyásznak első éld
i á j á (Folytatá.. k»«tke«lk.)

No én ugyan életemben sem láttam ily szo-
moru őszt, mint az idei: te?sék csak elképzelni,
mit lá tam a Hegyalján, — uramfia, földből ássák
a szőlőt! — Hát az csak ugy van, hogy a legne-
mesebb faju tőkéket sem sajnálták sok helyen
kiirtani, — „mert — ugymond — nem fueti ki
magát; ültetünk helyette krumplit," — s most a
szőlőhegyeken ezt ássák a földből.

Aztán eddig m*g mindig azt hallottam,hogy
a fenyőlomb télen is zöld. Rut rágalom ! saját
szemeimmel láttam, hogy nyáron is lehet piros.
Felfordult a világ! Gömör fe'ső részén van egy
hires erdőhegy, a Hradek; gyönyörü szál fény vek
termettek raj a. Ezen hegy déli része egyszer
csak elkezd fonnyadni, száradni, mint valami sze-
rencsétlen szerelmes, — e üde zöld szine egyszer
csak fakópiroseá változik, — épen megforditva,
mint a szerencsétlen szerelmes, mert az pirosból
lesz zölddé. Az erdő megvizsgálására komissziót
küldtek bi, s ez azon jelentéssel tért vissza, hogy
bizony a fák tömérdek apró lyukacskával vannak
keresztül kasul furogatva, — szóval, belekapott
a szú, s ha idejekorán elejét nem veszik a bajnak,
a felvidéki fenyveseket nagy veszély fenyegeti.
De miként? ez a kérdés. Egy praktikus erdész
következő javaslatot tett: először tapasztalt tüne-
mény ugyan, hogy a szú eleven fákat rongáljon;
de tény, hogy száraz fába elébb beveszi magát.
Jó lesz tehát helylyelközzel nehány szál fát levá-
gatni, — a szú bizonyoeaR e levágott s megszá-
radt sudarakba gyül össze, — s akkor e fákat el
kell égetni. Kipusztul-e teljesen ez eljárás által
a szú? ez kérdés, — dí hogy megritkul, az bi-
zonyos.

A sziiiezei barlangról az volt a hit, hogy
mig nyáron boltozatáról jégc?apok függenek,
addig télen a barlang torkolata körül a legüdébb
növényzet virit. Hogy nyáron jég van a barlang
ban, az áll, — de hogy télen a hömérséklet ma-
gasabb legyen, e hitet ugyancsak megfizette egy
vállalkozó porosz serfőző. Ö ugyani * serfőző házat
épittetett s a barlangot kibérelte söröspinezének.
De mily nagy lett, ámulata, a miut egy szép de-
czemberi reggelen lá;ja, hogy k-Hszáz akó tőre
gyönyörüen lerázta magáról a szűk faköpenyt, s
képezett magának más hordót — jégből! A dolog
tehát itt is felfordult, nyárop a hőmérséklet 0 és
•—2 közt változik, de télen gyakran a —8-at is
eléri.

Ptílsőczön az aggtelki evangelikus szószék
javára komédiát játszottak, — de belevegyült a
fátum a tragédiát csinált belőle. A műkedvelők
egyike, egy 19 éves ifju, az előadás utáni reggelen
sziven lőíte magit. Szegény apa, ugyan busásan
fizette meg a belépti diját.

Rozsnyón most is áll m^g a korcsma, hol
tizenhat évvel ezelőtt egy utas szállott meg.
Sápadt, barna gyerek volt, tüzes szemm 1, borzas
hajjal, — de nem ez tette őt feltűnővé, hanem a
sujtásos zeke és csizmaszárba huzott magyar
nadrág, — mi a pantallonok és frakkok e korsza-
kában ritka madár volt. Az ifju megpihenni szállt
meg, 8 a korcsmáro^né — művelt nő, könyvtára
is volt ,,Hzobáj i ablakán" — csak sürög, csak
forog a vendég körül s néha-néha kémlőpillantá
sokat vet feléje. — Az ifju már gonoszát kezdé
gyanitat.i, s odafordul a piro-ipozsgás c aplár-
néhoz:

— Ej, ifiasszony, tán teíszfm magának, mi?
— Nem — vagy akaom mondani, igen,

hát csak, jaj Istenem, — talán meg is sértem,
az ur nem Petőfi ?

— Hát honnan ismer engem, babám?
— Hát csakugyan az — ujjongott a me-

nyecske — há', uram teremtőm, én ne ismerném?
persze hogy ismerem, — jaj hová legyek! e sze-
rencae, — ismerem e? ismerem hát, — hiszen itt
függ az arczképe.

Az arczkép csakugyan ott függött egy Ge-
novéva alatt.

— Ejnye no, sohasem hittem volna! de még
azt kérdeni, hogy ismerem e? én ne ismerjem azt,
a ki e szép verset irta — s itt komikus páthossal
kezdte szavalni:

,,Hazádnak rendületlenül
Légy hive, oh magyar! '

Szegény Petőfi, sokkal jobban esett szivének
ez őszinte öröm, semhogy a jámbor asszonyt fel-
világosította volna abbeli csalódása felől, hogy
hiszen ezt nem ő, hanem Vörösmarty irta. (Azután
ez az ember nem i* volt Pe'őfi, hanem bizonyosan
inas valaki- Szerk.)

Van néha a viszásban is olyan valami, a mi
inkább másra, mint nevetésre bir.

Felfordult világ! Találkoztam egy alföldi
becsületes emberrel, a ki nagy óvakodva félrehitt
egy pár szóra.

— Ugy-e, uram, csak szorgalmatos nép ez a
tót, instálom ?

— Már miért? kérdem nagy szemeket me-
resztve.

— No hát, csak nagy munkába kerülhetett,
mig ezeket a hegyeket összehordták.

Nem tudom meggyőződésből, vagy köteke-
désből szólt-e igy, — de az észjárás hasonló ahhoz,
mint mikor a tót paraszt lement az alföldre s
nagyban csodálkozott a kövek hiány in, — „ugyan
mi veri itt ki a kasza elit ?"

A mi egynek mindennapi, az másnak csoda.
E szabály áll mindenütt, nemcsak nálunk. A sz.
Ilona szigeti lakos Európában nem tudja, hova
bújjék rémületében, ha mennydörög, — nekünk
megfoghatlan a sarkvidéki nap. — Chartum lakói
Nubiában az által vélik legmélyebb tiszteletüket
kifejezhetni, hogy tiszteletük tárgyait, az embe
r.-ket, oltárokat stb. leköpik. A török viz-szin
tes irányban rázza a fejét, ha ezt akarja Kifejezni
„igen," s bolingat, ha tagad. A műv lt franczia
az északi sarkot neveli délinek B megforditva, —
a chinaiak az ördögöt fehérnek fe-tik, — a beduin
a nap égető sugarai ellen nehéz sürü ruhába bur-
kolózik, — Ferrauban az ablakokat háromszögűre
vágják, az algiriak nyáron forró fürdőket hasz-
nálnak, — a szémi népek jobbról bal'elé irnak, a
chinaiak felülről lefelé. — Mi üdvözletkor s bu-
eBuzáskor egymás kezét szorítjuk meg, — az ausz-
tráliaiak egymás orrát.

Egy nép a másik eiőtt torzképkint tüaik elő,
— s m^gis az ellentét nem egyéb — mint el en-
téte^ hasonlóság.

De már ez nem hirlapi czikkbe, hanem a phi-
losophiába vág.

Az egészből csak az a morál, hogy mikor
jön már az az idő, a mely a jelönnek ellentéte
legyen? mert az mindnyájunkra nézve csak ked-
vezőbb lehetne. T—s K.

A tyuktenyés/ités kórsága.
Tudjuk, hogy legujabb időben nagy gondot

forditanak az idegen állatok meghonosítására. A
kezdetet a szárnyasállattenyéaztés, főleg pedig a
tyuktenyésztés képezte, mely ezelőtt nagyon alá-
rendelt mellékfoglalkozást képezett a gazdászat-
ban. Ha távol állurk is a nemes lelkü IV. Henrik
franczia király azon kivánatának teljesülésétől,
hogy minden embernek lega'ább vasárnapon tyuk
legyen a fazekában : mégis a tyuk az Oczeánon
innen fekvő különböző országokban, valamint
Angol és Francziaországban is a nép élelmezésé-
nél nem jelentéktelen szerepet játszik. Névsz rint
pedig a tojás n;?m jelentéktelen kiviteli czikket
képez.

Az acclimatisatio a tyúkoknál oly nagyszerű
mérvben kezdett űzetni, hogy tyukudvaraink ke-
vés esztend > alatt a sok bevándorolt idegen tyú-
kok által egészen megváltozott kinézést nyertek.
Fájdalom azonban, a régi közmondás : „A fensé
ges'ől (az észszerűtől) a nevetségesig csak egy
kis lépés van," itt is érvényre emelt'3 magát. Mert
az ismeretes tulipánláztól fogva egy szenvedély
sem nyert oly átalános elterjedést, mint legujab-
ban a tyukláz, vagy mint Groddeck mondj \, a
Poultry-mánia, az eszelősség ez >n uj alakja ,,mely
egyformán uralomra vergődött mind az ó, m'nd az
uj világban." Tetőpontját a tyukláz Angolország-
ban és Északamerikában érts el, 1852 ben és
1855-ben. Itt valódi mesés árak fizettettek a?
idegen tyúkokért. Londonban 1856-ban egy pár
cochinchinatyukért 320—1496 forintot fizettek.
Egy kis csirke ára, mely a tojásból csak nehány
óra előtt bujt ki, 10 forint volt; fél tuczat 14 na-
pos csirke ára 128 forint, egy fiafal kakas és két
tyuk ára 342 forint volt. Egy tyukketrecz, mely-
ben 110 cochinchinatyuk volt, Londonban 1852-
ben nyilvános átverés utján eladatott és 3658 fo
rint vételár jött be érte. Kzen eladásnál egy tyuk
átlagos ára 33% forintot, legmagasabb ára pedig
213% forintot tett. Egy másis árverés alkalmá-
val egy másik auctióórt, msly 200 darab tyúkból
állott, 6993 forint jött be. Itt tehát egy tyuk át-
mérő ára közel 35 forintot tett; holott a legma-
gasabb ár 120 forintnál nem rugott többre.

Nemcsak a cochinchina, hanem a másfajta
tyúkok is mesés árakon keltek el. Igy például
egy pár Dorkingnesze tyukért (egy kakas és

k) 85 -107 forintot; és egy pár nagyon I

fiatal Shebright-Bantams-tyukért 267 forintot
fizettek.

Jonathan testvér ép ugy hányta a dollárokat,
mint John Bull a font sterlingeket. Bostonban
1852-ben egy szárnyasállat-kiállitáson három co-
chinchinatyukért 2133/4 frtot, egy pár szürke
Chittegoagért 108 frtot, két Cantontyukért 171
frtot, három szürke nagyon fiatal Shangaicsirké-
ért 170 frtot, hat fehér nagyon fiatal Shangaicsir-
kéért 91 frtot, három fehér SSangaityukért 140
frtot fizettek. Maszachusettsben 1855-ben egykét
éves chinai kakas egy tyúkkal együtt 214 frton
kelt el. Különben egy pár valódi chinai tyuk ára
22 —54 ft. volt. Rurnhamnak a hires bostoni
tyukkereskedőnek, 1853-ban egy üzlet 49,163
forintot jövedelmezett. Egyetlenegy szállításért,
Louisianaba, 4766 ftot vett be. -Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Római szokás.) Ró rsában a csendőrök

egy tolvajbandát fogtak el éjjel. Mikor a foglyo-
kat megízámlílták, kisült, hogy számszerint ti-
zenhárman vannak. Az embersége? jámbor zsan-
dárok tehát, nehogy a t'zenhármis szám valami
szerencsétlenséget hozzon a fejükre, a tizenhar-
madikát szabadon ere z ették.

** (Zavar a bécsi izraeliták imaházában) Az
izraelitáknak a bécsi ,,Sperl" helyiségeiben levő
ideiglenes imaházában f. hö 10-kén az engeszte-
lési ünnepélyre sokan valának egybegyülve. Az
esti ima kezdetével egy nő eláju't ea egy másik
vizért kiáltott, e kiáltás azonban roszul magyaráz-
tatván, a következő pillanatban tűzi lárma kere-
kedett, és a jelen voltak apraja nagyja a kijárás
felé nyomult. A nők kiáltottak, a gyermekek sir-
tak, néhányan el is ájultak. Iszonyu zavar kereke-
dett'. Csak a három jelen volt biztos erél ea közbe
lépésének leható köszönni, hogy nagyobb szeren-
csétlenség nem történt. A böjfólós miatt már kü-
lönben is elgyöngült ájult nők száma 16 ra ment.
Az isteniszoígálato' caak két óra elteltével lehe-
tett folytatni.

** (Vberabogavasantarayan.) E Í neve az uj
indas halványnak, melyről az indusok azt hiszik,
hogy 1866 bai minden indus cíáuiárja lesz s a
Hindu-tant ismét helyreállítja. Ar, angoloknak
szabad választásukra bizatik, h «gy vagy hagyják
el az országot, vagy áldozzák fel életüket az uj
halványnak. Hanem az angolok alkalmasint meg-
fontolják a dolgot.

— (Egy ló ritka hűsége.) Egy franczia huszár
1809 ben a Dana msliett folytatott ütközetben
egy puskagolyó által megöletvén, lova lábaihoz
fordult le. A nemes állat azon véleményben levén,
hogy ura alszik, nyugottan mellette maradt, és
ugylátszott, mintha álma felett virrasztani akarna
annak, ki őt annyi szeretette és gonddal ápolta.
Ha más huszárok közeledtek feléje, l.ogy a gazda
nélkül maradt lovat birtokukba vegyék, azokat
kiméletlenül rúgta és harapta, és semmi módon

I nem engedte, hogy ura hullája mellől elvezessék.
! Egjik katona, ki a dűhösségra ingerslt állattól

egy érzékeny rúgást kapott, ép an kardjával akarta
azt jól elpáholni, a mint Napoleon csiszár vélet-

I lenül ott terem. Az eseményeket elbeszéltetvén
I magának, csudálfco ássál hallá, hogy a hű állat
! semmi módon sem birható arra, hogy urát el-
I h a o' : j a - Napoleon megparancsolá a huszárnak,
hogy a lovat békében hagyja, és a közelfdkvŐ
őrség sergeantjának rendeletet adott, hogy gon-
doskodjék róla, hogy a ló háboritlanul maradjon,

j s neki e ritka esemény kimeneteléről mindenben
pontos jelentést t jgyen. A jelentés, mely már a
következő reggal megtörtént, szóról szóra igy
hangzik : „A ló az éjet ura mellett töltötte. Mi-
dőn a nap épen feljött, ismételt izben láttuk, hogy
az állat, urát megkerüli, és azt tetőtől talpig sza-
golgatja. Ezáltal valószinüleg ura haláláról akart
meggyőződni; mert miután a szegény pára min-
den oldalról panaszos nyeritésben fejezte ki fáj-
dalmát, mely inkább volt kiáltás, mint nyerités,
utját a közel levő Dunához vette, abba belérohant,
és a vizben szemeink láttára elmerült. (Aláirás.)
Gellet, a.z őrség főnöke." — Napoleon e ritka
esemény által mélyen meghatva e szavakra fa-
kadt : ám tagadják meg a 8ystema*ikusok az álla-
toktól az érzést és a gondolkodó erőt; azt mégis
meg kell engednünk, hogy e tekintetben feltünő
kivételek vannak, különösen a kutyáknál és lo-
vaknál, és hogy e két fajnak a szellemi képesség-
ből valamivel több sajátja van, mint a pu«z"a állati
ösztön. — Dr. B. L.
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Irodalom és müvészet.
** (Megjelent uj köny vek.) Ráth Mór kiadásá-

ban közelebbről a következő művek jelentek meg:
„Magyarország családai, czimerekkel és leszár-
mazási táblákkal." Irta Nagy Iván. XVI. kötet
3_4 füzete, vagyis az egész munka 63 — 64 füzete.
Tartalmazza a Szent Iványi — Szombathy-csalá-
dokat. Ára 1 ft. 70 kr. — Továbbá „Waterloo."
Thiers M. A. után francziából forditva. Ara 1 ft.
20 kr. — Végre : „Napoleon Lajos 1808-tól
1848-ig." Történeti korrajz. Irta Herbert Lucián.
Fordították Szabó Richárd és Dienes Lajos.4 kö-
tet 2 ft. 40 kr.

** (Ungm<-gye helyiratát) Mészáros Károly,
több ezakférfi közremüködésével, ncpismei s tör
téneírni, statisttkai, végül gazdas gi, ipari és
természeti tekintetből megírandó, fölhivja reá
különösen a megye és szomszéd megyék figyel-
mét. A munka öt-hatives tiz füzetben, ötheti idő-
közöl ben jelennék meg. Az egész munka ára 5 ft.
leuz, mely dij azonban csak a munka megindulása
után fizetendő. Egyelőre csak aláirás kivántatik.
Az alái ási ivek a szerzőhöz Ungvárra, oktober
végeig küldendők be. Az aláírók számától függ,
hogy a munkához kőnyomatok is legyenek mellé-
kelve.

** (A magyar eredeti r^génytár) VII — IX-ik
füzete megjelent Hartleben Adolf kiadó-könyv-
árusnál, s Jósika Miklós koszorus regényírónk
„Várt leány várat nyer", czimü regényét tártai
mázza, három kötetben. Ára 3 ft. A magyar ere-
deti regénytárban eddig már megjelent a „Tekinte-
tes urak" Vas Gerebentől 2, és az ,,Eladó lányok"
Vadnaitól 4 kötetben.

** (Orvosi munkalatok.) A homeopathia s
alleopathia érdekében nálunk legujabban két fia-
tal orvoetudor száll a sikra. Az egyik dr. Oláh
Gyula, ki a maros-vásárhelyi gyülénen „Tanul-
mányok a hasonezenvészet köréből" czim alatt
olvasott fel értekezést a homeopathia ellen, mely
értekezést késöbb a „Gyógyászat" közölte. Ez
ellen most, mint a „P. II . " irja, dr. Balogh Tiha-
mér, ki a h*Bzonszenvészet tarait a gyakorlatban
nagy eikcrrtl alkalmazza, az ismert hasonszenvéez
dr. Balogh Pál fia, külön röpiratot ad ki.

** (Forditott színmü.) Picard jeles vigjátéka,
„A képmutató," melyet a német irodalomba Schil-
ler ültetett át, a napokban magyar fordításban is
megjelent Horváth Bélától. Ez öt felvonásos vig-
játék jövedelme a jogá-z segélyző-egyletnek van
ajánlva. A munkát, melynek ára 50 kr., Szilády
Áron kecskeméti nyomdája csinosan állitotta ki.

** (Uj regény.) Keuipelen Győző, négy köte-
tes társadalmi regényt fejezett be, malynek czime :
„Két ur." A cselekvény az 1848-ki mozgalmas
napok előtá korból van meritve. E mü elíenképe
lesz Hugo „Nyom rultjaii.ak." Mig a franczia
regényíró azért rója meg a társadalmat, ho^y
az egyszer vétkezőt kizárja kebléből, s megbé-
lyegzi annyira, hogy a visszatérés csaknem lehe-
tetlen, addig a „Két ur" ezer; ője azt kárhoztatja
a társadaloniban, hogy pénz é* befolyás a törvé-
nyen fölül emeli azokat, kik vétkezésökben 'gye-
sek, s a társadalom, tudva, iemerve hibáikat, nem
zárja ki öket a tisztességes emberek sor; ból. A
reg'ny már sajtó alatt van, s még uj év előtt egé-
szen megjelenik.

•* (Reményi Ede harmadik és utoUó hungver-
senye) a nemzeti szinházban holnap, hétfőn este
megy véghez. Műsorozatából kiemelhetjük : 1)
Joachim magyar modoru hegedü versenyének 1- sö
részét; 2) Chopintől Es-dur Nucturne t ; 3) saját
„Nagy hallgató magyar'-ját; 4) Bach Srfbestyén-
től „Sarabande ' e t ma^án hegedűre; 5) Liszt
magyar rhapsodiáját; végül 6) Reményi eszmé-
ny itett magyar népdalait.

— (Magyar orosz népdalok.) Lapunk egyik
buzgó régi munkatársa Lehoczky Tivadar, egy
becses gyüjteménynyel gazdagitá irodalmunkat.
Ez a „Magyar-orosz népdalok' czimü munka,
mely Erdélyi János szakavatott ajánlása mellett
igen csinos kiállításban most került ki a sárospa-
taki iiyomdábó1. E munkában Lehoczky Tivadar
a felvidéki, különösen Munkács körüli testvér
orosz nép ajkáról vett dalokat adja hü fordításban
g egyuttal „a beregmegy«; oro-zok nászszokásai-
ról" közöl egy alkalmi értekeztst. Az igazi nép-
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költészet barátai élvezettel fogják olvasni a ter-
mészetesség ez egyszerüen s.ép nyilatkozatait.
Ára 1 ft.

** (Az ismert jeles gordonka-művésznő,) Szük
Róza kisasszony, ehó 30-án hangversenyt, rendez
a p?sti ág. hitv. iskola nagy termében, mely térés
karzattal s a müvészek részére mellékteremm.el
van ellátva. Az emlitett hangverseny jövedelme
az ág. hitv. iskola épitési tőkéjének gyarapitására
lesz forditandó.

Egyház és iskola.
** (Iskolai alapitvány.) Zichy Károly gróf, a

nógrádmegyei divényi iskola-épületre 5000 fcot
ajándéko. ott, s ezenkivül 1000 ft. alapitványt
tett, melynek kamatját a segédtaiátó azon feltétel
alatt kapja, hogy a tanuló gyermekeket a magyar
nyelvben oktassa.

** (Az ungvári királyi fögymnáziumban)
az ujabban bejegyzett tanulók száma összesen
452, tehát tízzel több, mint a mult évben volt.

** (A téli testgyakorló iskola megnyitása.)
A pesti nemz. testgyakorló intézetnél főtanitó,
Clair Ignácz jelenti, hogy a szabadban tartani
szokott, testgyak; rlatokra az idő kedvezőtlenné
válván, a nyári tanfolyam f. hó 20-án befejeztetett.
Ezen alkalomm&l szülőkkel, gyámnokokkal, ne-
velőkkel és nevelőnőkkel tudatja, miszerint a téli
tanfolyam mind a felnőttek mind pedig a fi- és
leány gyermekek részére november 1-én veszi
kezdetét. — A helyiség a reáltanoda-utczában 3.
sz. alatt létezik, és rendesen füttetni fog. — A
tanítás magyar, német, franczia és olasz nyelven
a szülők kívánságához képest tartatik. Hogy
mennyire hasznos télen is a testgyakorlat, azt fe-
lesleges magyarázni, és c.-ak az megjegyzendő,
hogy az által a test erőben, könnyüségben s haj-
lásban rendkivülileg sokat nyer, nemcsak a lelki
jelenlétet szerzi meg, de az egészséget is elő-
mozdi'ja.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
„* (A pesti őszi lóversenyek -második napjá-

nak eredménye) a következő volt : I. Császárdij
100 arany. Kísérleti verseny 1862-ben elletett lo-
vak számára. Távolság 500 öl a hosszu egyenes
vonalon. A tiz nevezett ló közül hét futott. Első-
n.k érkezett gr. Wenkheim Rudolf vö. ménje,
másodiknak ifj. gr. Batthyányi István „Olive"-ja,
harmadiknak gr. Hunyady József „Caliprr'-ja. II.
Császárdij, 200 arany. Handicap, 2 mfld. Futott
mind a hat nevezett ló. A vezetést átvette s az
utolsó fordulóig meg is tartotta Plank „Alice"
kanczája, midőn Blaskovich Sándi-r „Water-
nymph" és gr. Pálffy Pál „Addy" lova előtörtek 8
holt verseny lett az eredméuy. A verseny bevég-
zése után a két vetélytárs még egyszer futott 8
„Addy" győzött. III. Vándorló ivadékverseny.
Futhat minden 1861-ban születetett ló. A négy
nevezett ló kőzül három visszavonato:t s igy hg.
Eszterházy Pál „At!antic"-ja ügetve megjárta a
pályát s gyt'ztes lett. IV. Eladó verseny. Egyleti
dij 400 frt. E dijért 4 versenyzett. Első volt Breul
ur .,Hansome Doe" ja, második gr. Hunyady Jó-
zsef „The Fly"-je. A nyertes az árverésen nem
kelt el. — A versenyeknek az idő kedvezett;
azonban ugy a 16-iki, mint a 18-iki futtatáso-
kon, nem nagy közönség volt jelen.

J (A debreczeni lóversenyek) e hó 9 én és
11-én mentek végbe. Az elsö napon az ur-lovar-
tét-versenyt b. Podmaniczky Géza „Madaras",—
az alföldi dijat gr. Pálffy Pál „Tracsilvanian",—
az ostordijat Bo:tka B;la „Blak Cloád-', — az
egyktidijat gr. Stubenberg József „San Sil", —
a mezei gazdák diját pedig Bársony Sándor pan-
dúr „Mérges" lova nyerte el. — A második napon
a hölgyek dija Semsey Lajos „Doubtful", — a
debreczer.i dij Blaskovich Ernő „Waternymph",
— az akadály-versenydij pedig szintén Blasko-
vich Ernő „Luknow" lovávak jutott. Ez utóbbi
futtatáskor, melyben hat ló vett részt, három lovas
lebukott, de szerencsére sérülés nem történt. —
A kocsi-versenyben Kállay Emil két-lcva»fogata
lett a nyertes, mig a vigasz-versenyben Semsey
Lajos „Apollónia" lova volt a győztes.

J (A keleti marhavész hazánkban) ismét na-
gyobb pusztitásokat okoz. A legutóbb leérkezett

jelentések szerint, összesen 23 megyében, Sza*
bölcs, Zólyom, Nógrád, Bihar, Csanád, Abauj,
Zemplén, Borsod, Esztergom, Komárom, Nyitra,
Trencsén, Liptó, Ugocsa, Ung, Szatmár, Gömör,
Szepes, Temes, Bács-Bodrog, Krassó, Somogy,
Zala megyékben, 62 helységben 883 darab ma-
radt barmász-rendőri felügyelet alatt. Ujabb vész-
esetek, az épen most érkező jelentések szerint
mutatkoznak még Torontálmegye több helységé-
ben is. A vész elleni rendszabályok pontos és szi-
goru foganatosítása el van rendelve.

x" (Gyümölcs kiállitás Esztergomban.) E hó
13-ikán Esztergomban , a kaszinó helyiségében
gyümölcs- és ttrménykiállitást rendeztek, moly
alkalommal a kitüzött dijakhoz primás ő eminen-
tiája 12 aranynyal, Zalka János apát és kanonok
nök 3, Szántóffy Apát és kanonok 2, Mészáros
Imre kanonok 2 aranynyal, Zsarnóczy József pe-
dig 5 fttal járult.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv-

és széptani osztályának e hó 17-én b. Eötvös
József elnöklete alatt tartott ülésében először is
Csengery Antal helyettes titkár felöl vasa a nyelv-
tudományi bizottság véleményét Pászthory Endre
filippopoliszi tanár hazánkfia két munkájáról.
Egyik elmélkedés a török nyelv hasonlóságáról
a magyarral; a másik egy franczia-magyar zseb-
szótár mutatványa. A vélemény egyik munkáról
sem kedvező. — Utána Fábián Gábor r. és Szvo-
rényi József lev. tagok véleményét olvasták föl,
„Horácz leveli i" magyar forditásáról, melyet dr.
Márki József eszközölt, s az akadémiának be-
nyujtott. A birálók nem találták kiadásra méltó-
nak. — Végül Budenz Józssf 1. tag olvasott föl
egy szakaszt creremiez tanulmányaiból, fczon
török szókról, melyek a cseremiszbe becsúsztak.

** (A zenészeket segélyzb'-egylet) e hó 23 ikán
d. u. 4 órakor, a budapesti zenede termében köz-
gyülést tart, melyre a tagok hivatalosak. A gyü-
lés tárgyai : 1. Választmányi ülések jegyzőköny-
veinek hitelesítése. 2. Pénztári jelentés. 3. Elnök,
alelnök* titkár, pénztárnok, ügyvéd s a választ-
mányi tagok választása.

** (A „Pesti biztositó intézet") e hó 18-ikán
folytatólag tartott másodnapi ülésében, az elnök
gr. Andrássy György inditványára, először is a
szavazatszedő bizottmányt választották meg,
melynek tagjai lettek : Kiss András, Deutsch
Bernát, Ebner Ede, Lányi Jakab, Szeghő és
Wahrmann M. — Ezután Gozsdu Manó inditvá-
nyára az elnöklő gr. Andrássy György közfelki-
áltással választatott meg elnöknek. Weisz Bernát
azon inditványa, hogy Gozsdu Manó is közfelki-
áltással választassék meg alelnökké, az ekkép
megtiszteltnek saját szerény szabadkozására, mel-
lőztetett. Ezután következtek a választások, me-
lyeknek eredménye következő: alelnök lett Gozsdu
Manó; a választmánytaejai:gr. Bieisingen, Brüll,
Deutsch, Dumba, Ebner, Erkövy, Fischl Károly.
Flesch, Heinrich Ferdinánd, Huszár, Kiss, Koch-
meister, Luczenbacher, Medecz, Meisels, b. Pró-
nay Gábor, Rózsa, E^stein. Igazgatók : Aebly,
Hofmann, Wahrmann, Szeghő, Wfiez Bernát,
We ŝz M. A. Számvizsgálók : Adler, Fleischl,
Roszner, Strobentz, Hollünder, — vezető igazgató:
Schwarzenfeld Sándor.

Mi ujság?
** (Szép ajándék.) Gróf Széchenyi Béla, ki

jelenleg hosszu utra késiül Indiába, a most meg-
nyilt „Pesti sakk-kör': iránt érdekét kifejezni
óhajtván, magát annak tagjai sorába jegyeztette,
8 egyszersmind az uj egyletet két diszes sakktáb-
lával ajándékozta meg, melyeket e czélra Angol-
országból hozott magával. A nemes gróf szintén
kedvelője e királyi játéknak, s most is halhatatlan
atyja nyomdokait követte, ki egykor a pesii ka-
szinót részesité hasonló adományban.

** (A pesti állát k-rt vadjai) folyvást szapo-
rodnak. Ujabban Roszty József két vidrskölykot
küldött Tornamegy* kir. biztosához oly czélból,
hogy azokat a pesti állatkertbe juttatná el. A
kölykök alig 4 hetesek, igen szépek, egy eb szop-
tatja s mint sajátját ápolja őket. Pestre szállításuk
iránt már intézkedtek.

A Vasárnapi Ujság f. é. julius -deczemberi folyamából teljes számu példányokkal még szolgálhatunk.
Félévi előfizetési ára 3 forint.
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*• (A katonai lőportárnak) Pest városa kö-

zeléből eltávolitáaa iránt az illető hatóságokkal
folytatott alkudozások mindeddig sikertelenek
maradván, a varoa ez ügyben most Ő Fgéhez fo-
lyamodik.

** (Jótékonyság.) Csanak József debreczeni
nagykereskedő, kinek bőkezüségét már nem egy-
ezer érezte a közügy, ismét egy jótékony csele-
kedettel növelte érdemeit; ugyanis szülővárosa,
Derecske ref. egyházának és iskolájának 1000 ftot
ajándékozott.

** (Vidéki szintársulat.) Székes-Fehérvárott
Szigeti Imre jól szervezett társulata fog a tél foly-
tán müködni. Az előadásokat Dobsa Lajos „Ro-
now Ágnes" czimü tragédiájával kezdték meg.

•• (A sipládásokat Pesten) a bel- és Lipótvá-
rosból a vároei tanács kitiltotta, s ezáltal az em-
litett városnegyedek lakóit sok fülszaggató kon-
czerttől megmentette. A kik pedig a sipládák
hangversenyeiben is gyönyört találtak, a mint
halljuk, az elvesztett nagy élvezetért kárpótlást
keresve, most a pesti német szinházat látogatják
s Reichmann humoristikai zenész előadásait hall-
gatják meg.

** (Katonatörvényszéki itélet.) Csongrádon,
még ez év január havában, Marsovszky Imre,
ottani polgármester, Greskovics János aljegyző,
Tekulics János városi képviselő és Csemeghy
Ignácz városi tanácsos, a csongrádi adóhivatal
által a városi pénztárak lepecsételésére kiküldött
hivatalnokokat működésükben megakadályozni
megkisérlették. Ennek folytán katonai törvény-
szék elé állíttattak, mely, — mint a „Sz. H."
irja, — az itéletet fölöttük szept. 13-án mondta
ki, a két elsőt két heti, a harmadikat egy havi, az
utóbbit pedig két havi fogságra ítélvén. Az itélet
ellen mind a négyeri fölebbeztek.

** (Halálozás.) A marosvásárhelyi ref. anya-
szentegyháznak 51 éven át volt buzgó lelkipász-
tora, Hegedüs Lajos, munkás és példás életét a m.
h. 25-én Marosvásárhelyt bevégezte. Béke ham-
vaira !

** (Öngyilkosság.) Mint a „M. S."-nak irják,
László Pál fiatal mérnök, Boglárnál a Balatonba
hatolván, magát tőrszurással kivégezte. Öngyil-
kosságának oka, hir szerint, szerencsétlen sze-
relme volt.

** (A házi kuruzsolás szomorít, következnie
nye) fordult elő e napokban Sarkadon. A mint
bennünket tudósítanak, egy ottani lakos, nejét a
szeszes italokról leszoktatni akarva, annak pálin-
kájába kékkövet kevert, még pedig oly adagban,
hogy tőle a no rövid idő mulva meghalt. Az or-
vosi bonczolásból kitünt, hogy a halál oka rögtöni
agy- és szivguta volt. Igy a férj jószándéka
ezuttal gyászos esettel végződött.

•* (A Duna szabályozására) vonatkozó ter-
vek, Budapest között a Csepel szigetéig a budai
épitészeti igazgatóságnál elkészültek. Czéljok a
testvér fővárosokat minden árvizi veszélytől meg-
óvni! s a hajózási akadályokat végkép elhárítani
k költség 1,400,000 ftra van számitva.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 14. Először : „Nem szabad a ki-

rálylyal tréfálni." Eredeti tört. vigj. Kovács
Páltól. — E történeti vigjáték, bár műbecs tekin-
tetében alig állana ki a sarat, vidám menete s
talpraesett élezei által sok kellemes időtöltést fog
még szerezni a közönségnek, s veterán irónk
fiatal kedélyének élő bizonysága.

Szombat, okt. 15. „Hunyadi László." Opera
4 szakaszban. Irta Egressy Béni. Zenéje Érke1

F.-től.

Vasárnap, okt. 16. Másodszor : „Nem sza-
>ad a királylyal tréfálni." Történeti vigj. 3 felv.
rta Kovács Pál.

Hétfő, okt. 17. Először : „A szövetségesek."
Franczia vigj. 3 felv.

Kedd, okt. 18. „Faust." Opera 5 felv. Goethe
után irták : Barbier és Carré, ford. Ormay. Zené-
ét szerzé Gounod.

Szerda, okt. 19. „Reményi E. hangversenye.*'
^gy szakaszban. — Reményi föllépése fényes si-
kerrel történt meg. Varázshegedüje elragadta a
rendkivüli számmal összegyűlt közönséget, mely
koszorukkal tisztelte meg a müvészt, ki nem rég
a külföld előtt is becsületére vált a magyar
íévnek. Reményit zongorán ifju tanítványa, Plo-
:ényi Nándor kisérte, kihez a zene terén még
n a gy remények csatlakoznak.

Csütörtök, okt. 20. „Lammermoori Lucia.1

Opera 3 felv.

Budai népszinház..

SAKKÜÁTÉK.
252. sz. feladvány. — Zagyva Imrétől

(Debreczenben).

Okt. 14. „Dunanan apó és fia utazása." Vig
operette 3 szakaszban.

Okt. 15. „Férj az ajtó elött." Operette lfelv.
Ezt megelőzte : „Tiszaháti libácska."Yigj. lfelv.
s a „Dajka." Vig operette 1 felv. Offenbachtól.

Okt. 16. „A dajka." Vig operette 1 felv. Ezt
követte : „A brazíliai." Vigj. 1 felv. Végül „Tiz
leány és egy férj sem." Vig operette 1 felv.

Okt. 17. „A rózsakirályné." Népszínmű 3
felvonásban.

Okt. 18. „Az élet színfalai" Vigj. 5 felv.
Dumancir és Clairville után ford. Bulyovszky né.

Okt. 19. „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv.
Offenbachtól. Ezt követte „A jiatal keresztanya."
Vigj. 1 felv. Végül : „Tiz leány és egy férj sem."
Vig operette 1 felv.

Okt. 20. „Dunanan apó és fia utazása." Vig
operette 3 szakaszban. Zenéje Offenbachtól.

Szerkesztői mondanivaló.
7363. Emlékhangok stb. Az ily hosszabb müvek, ha

még oly becsesek volnának is, kiszorulnak lapunkból s leg-
feljebb egy alkalomszerü rögtöni közlés lett volna eszkö-
zölhető. 1)8 most már elkéstünk. — A biographiai közle-
ményeket köszönettel vettük, s reméljük , hogy fel is
lesznek használhatók.

7364. IVagy-Gécz. Luby K. urnak. Azon re'gi sarkan-
tyút, melyet Szatmármegyében Atya községben lakó s
birtokos Patkós Zsigmond ur egy gyepföld felszántásakor
talált, ön szívességéből vettük, s óhajtása szerint a nem-
zeti muzeum igazgatóságának átszolgáltattuk.

7365. Kurucz-boszu. Sz. Oáhor napja. Mindkét
mü figyelmünket teljes mértékben felhívta. Reméljük,
hogy olvasóink is hasonlót fognak mondani.

7366 A csolnakos. Nem felel meg a mi igényeinknek
s czéljainknak.

7367. Liverpool. H.A. Már a második „eredeti leve-
let" vettük, mely épen olyan hosszu ugyan, mint az elsö,
de egyéb jó tulajdonságokban szükölködik. Az ilyen utlei-
rás, melynek se tartalma, se formája, legfeljebb mint iro-
dalmi curiosum érdekelhetne egy-két embert, de köz élve-
zetre nem bocsátható. Kár azért a szép utazásért a nagy
Tilágban! — ily útleírást akár itt a szobából ki se moz-
dulva is összeteremthetnénk. — Az igért folytatások talán
használhatóbbak lesznek, s akkor a kivánt példányt meg is
indítjuk New-Yorkba.

7368. Zurány. H. Gy. Az érdekes közleményt köszö-
nettel vettük. A rajzok használhatók.

7369. Mari sirhalmán. A letört rózsa. Ugy van
irva, hogy a fájdalmas, komoly hangok még meg is nevet-
tetik az embert. S on még fizetni is akarna e versek felvé-
teleért? Tapasztalatlan ifju! a mai szük időben ily veszte-
getés megbocsáthatlan volna.

7370. Halottak estéjén. Halotti búcsuztó hangján
irt rigmus, de nem költészet s azért „nem szükségeltetik."

7371. Baja. Cz. F. Ha a rajz készitése nem lesz nagy
nehézségekkel összekötve, örömest közöljük.

7372. Lasztócz. Sz. M. Mind a két levél megjött, s
hozott nekünk nagy gyönyörüséget. Irigylésre méltó, meg-
törhetlen, meleg kedély — az ég tartsa meg végtelen
időkig!

Sötét.

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

— A pesti sakk-kör megnyitása e hó 16-án délután
történt meg. Vész tanár nehány alkalmi szóval üdvözölvén
a nagy számmal összegyűlt sakk-barátokat, a már emlitett
társas-játszmát hozta indítványba, a mi közakarattal elfo-
gadtatván, a vállalkozó tagok két táborra oszoltak, s a
harcz megindult. — A világos lobogó alatt küzdöttek:
dr. Spitzer, Erkel F., dr. Vidor, Engel, Ruh, Erkel Gy ,
Koppély, Hoffer, Homeiszter, Hirschfeld, Engelsmann,
Salus, Lichtenberg és Pollák; a, fekete-sereget vezették:
Cseresnyés 1., Vész J. A., Skvór A., Márki I., Lautter,
Strausz, Dósa, Schönfeld, Szomjas, Epstein, Neubauer,
Kletzer, Beck és Saphir. A leghosszabb gondolkozási
időül 15 percz volt kitűzve. A két tábor a kör két külön
termében foglalt helyet, s a tett lépéseket a lapunk által
használt műszavakkal adták egymásnak tudtul. A küzdelem
esti 8 óráig tartott, s összesen 24 lépés történt, de a harcz
döntetlen maradt, s ma délután fog eldőlni, melyik fél lesz
a győztes. A nagy érdekü játszmát alább közöljük, ezuttal
minden megjegyzés nélkül, a sakk barátaira bizva, egyik
vagy másik részre jósolni a győzelmet, a melyről különben
lapunk sakkjátszóit legközelebb értesiteni el nem mu-
lasztjuk.

6l-ik sz. játszma (Futár-csel).
(Társas-játszma, a „Pesti sakk-kör" megnyitása alkal-

mával. 1864, okt. 16-án.)
Sötét.
b7 - b 5
b5-b4

Hg8-f6
Hf6—e4

d6—dö
í7—fS
b4~a3:

Fg7-f8
Vh5-f7
Vf7-c7
He4—cö:
Fc8-e6

Világon.
1. e2-e4
2. f2-f4
3. Ffl—c4
4. Kel-f i
5. Hbl -c3
6.Hgl—f8
7. Hc3-d5
8. d2-d4
9. Hd5-e3

10. h2—h4
l l . Kfl—gl
12. Hf3-h2

Sötét.
e7—eö
eó-f4:

Vd8-h4f
g 7 - g 5

Ff8-g7
Vh4—hö
Ke8-d8

c7—06
d7-d6
h7—h6
g5—g4
f4—f3

18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Világos.
g2-g3

Fc4—b3
Hc3-a4

e-t-eö
Fcl-f4
Ha4-c5

a2—a3
Bal-a3:
Ba3-a5
Hh2—fi
Vdl-al

(14—cö:

A) Sötét.
1 Fg7-d4
2. Fb2—e3 tetsz. sz.
3. B— v. F—-rmat.

A 247-dik számu feladvány megfejtése.
(Plachuttától Velenczében, aö gyalog nélkül.)

Világos. Sötét. Világos.
1. f4-f5 Bhö—f6:A) 1
2. Fb2-d4 tetsz. sz.
3. B— v.F—fmat.

Helyesen fejtetlék meg. Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Pesten : Farkas Ferencz. — Cselkó György. — Márki
István. — Szent-Király-Szabadján : Fürst Sándor. —
Debreczenben : Zagyva Imre.— Sárospatakon : H.NagyL.

Rövid értesítések. Többeknek. A 249. sz. feladványra
vonatkozólag, több oldalról érkezett kérdezősködésre ki-
jelentjük, hogy az hibátlan. E rendkivül nehéz feladvány,
mesterének dicséretére válik. — Debreczen. Z. I- Az ujabb
küldeményt köszönettel vettük. Üdvözletünket a viszont-
találkozásig.

HETI-NAP TÁR,
Hónapi- é

hetinap.
Katholikus és Protestáns

naptár.

23
24
25
26
27
28
29

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csbt.
Péntek
Szomb.

Oktober
B 8 3 Kap. Ján.
Rafael főangyal
Krizantus
Dömöter vért.

• Sabina szűz
Simon és Juda
Zenobius,Narcz.

B 32 K.Ján.
Rafael
Krizsán
Döme
Szabina
Simon, Juda
Nárczisz

Görög-orosz | Izraeliták —
naptár. || naptara^j^osszaj j tél jnyug,

0 N a p

Oktober (ó)
11 D l g Fülöp
12 Probus
13 Karpus
14 Nazar, Gerg.
15 Luczius
16 Longínus
17 Oseás prof.

Tisri
SSTörv. ör.
24 Abzalon
25
26 Abiás
27
28 Abiram
29 Sabbath

fok v.
210 19
Í2U 19
[212 19
213 19
214 19
215 19
216 19

ó.p.
6 31
6 33
6 34
6 35
6 37
6 39
6 40

ó.p.
4 57
3 55
4 53
4 52
4 50
4 48
4 47

C H o l d
hoasíal kél [ nyüg

fok v.
131 3
142 59
154 51
166 41

6. p.
• •
0 16
1 16
2 18

178 361 3 19
190 36
202 44

Hold változásai. C Utolsó negyed szombaton 22-én déli 12 óra után 44 perczczel

4 21
5 23

ó. p
1 36
2 2
2 29Í
2 51
3 15
3 40
4 6

TARTALOM.
Markó Károly (arczkép). — Fodor vitéz. Virághalmi

Ferencz. —A vakmerő (folytatás). Jókai Mór. — Az egész-
ség ápolása az életkor különböző szakaiban. — Vörös-
berény a Balaton mellett (képpel). Dalmady Győzb'. —
Az akadémiai palota szobrai : III. Mennyiségtan (képpel)-
— Képek az állatéletbol. Dr. Sz. — Felfordult világ.
T—a. K. — A tyuktenyésztés kórsága. Dr. B. L- —
Egyveleg. — Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. •- Közintézetek,
egyletek. -• Mi ujság? — Nemzeti szinház. -- Budai nép-
szinház. — Szerkeszteni mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.

j
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HIRDETÉSEK.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirisíval vannak hunisitva, s igy külalakra nézva gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők. — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatulái,valamint azadagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katuiyáiiak 1 ft. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.
E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk áital minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhata'la-ul az els > helyet foglalják el; — mint azt eok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálaira'ok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
fovábbá gíírcofik ve«e- és idsgee bajokban, ftrJvdobogawnal, idegesnég okozta főfájásnál, vér-tódníasnál, esnzos fogfájda-
OiniiM, végül hyterínrn, bakóira és hazamos hányasra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb

gyógyha ágf eredményezték Ar ez értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalma* oly betegek részéről,
kik, miután ná!ok minden, gyakran aliopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi szerhez
íelyamodtak fs ebben íongált egéstsésöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek — Ez elÍ3meró-
-atok sre'-zői köíött a társadaloranak csaknem minden osztályai, u m munkások, tanitók kereskedők, iparosok, müvészek, mezei-

gazdák, tanárok és hivitainokok, söt gyógysieréssek és orvosok, valamint mindkét nembíli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még s> légii rhedtebb gyógyforrások sem okozta'i legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes has nálata által állíttatott helyre.

PESTEN j
A főraktár létezik

TÖRÖK JÓESJGF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEi$B<%Cft JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Essen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi DorsclMnájhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — £z as egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytaniiag megvizsgáltatik és cíinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
.Oorsch-halakn»,k leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semtui vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a kep-ecsételt Üvegekben levö folyadék egéftEtm épen és azon állapotbnn van, miként az közvetlenül a
1 rmmet «!tnl nynftntott. — 15 valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekinttíiye által mint legjelesb gyógyszer

ll é tfidfttik1 ht é b l t i k A é é Ú E IdOlt bftrklütns B 7 p m s y a l n d n » i d e é bb ármm «! yf 15 valódi Dorschmájhalzsij p y gj gygy
a mell- és tfidft-t>«.i«k1»nn, »erophuta» é» ri»«bltii», kAnevény és C*ÚE, IdOlt bftrklütns, B7.pmsyalndn», ideg- és több más
b«Jokbnn alkalmatiutik U O l I A gyógyszerész B é c s b e n ,

792(5—50) i f l O j U l ^ i m . 9 „zum Storch", Tuchlauben

A'felsőbb helyen engedélyezett, s hatósági
ellenőrködés alatt álló s kezességgel ellátott

ingóságok raktárában,
bármikor k é s z p é n z b e l i előlegezések
adatnak, az ott lerakott termesztményekre,
portékákra, iparági czikkekre, arany- és

ezüst-tárgyakra s érték-papirokra stb.
Közelebbi tudósitást ad a hivatal Pesten,

váczi-utcza I-ső szám alatt, I-ső emelet.
Levélbeli felszólítások bérmentve ké-

retnek. 838 (1—3)

Birka-eladás.
Veszprémhez fél órányira, Vámoson,

285 darab tartani való fiatal ürü és
anyabirka szabad kézből eladandó. Érte-
kezhetni lehet levél utján is Kerkápoly
Eleknél helyben. 837 (1)

Hirdetmény.
Alulírott bátorkodik a honi gaidaközön-

ségnek kegyes figyelmébe ajánlani váczi-ut
51-ik szám alatt felállított

számos évig tartó külföldöm utazásaiban
szerzett tapasztalati elismereténél fogva
vállalkozhatik a gépészet körébe tartozó
minden müvek szerkesztésére, de kivált a
gőz- és mümalmok egyszerűsítésére és
épitésére Elvállal mindennemü gépek és
tárgyak a lehető legtökéletesb kijavítását,
a miért is pártfogásért esedesvén, teljes
tisztelettel marad 886 (2—2)

Havas Sándor,
gépész, váczi-ut 51-ik szám alatt.

Nevelőnő kerestetik
két 8 és 10 éves protestáns leányka mellé,
a szokásos tantárgyakon kivül megkiván-
tatik tőle a német és franczia nyelvekben!

I jártasság. Fizetése — teljes ellátáson kivül
— 250 ft. a. 6. egy én*. Bővebb felvilágo-

sitást ad Tápiá-Szélé" (Pestmegye)
Melczer Gyula,1,

822 (3—3) evang, lelkész.

1862
lONJMlvr

H0N0RAB1E
MENTION

ÁRJEGYZÉKE
azon

magyar kovamalom-köveknek
melyek

LÁCZAY SZABÓ KÁROLY
sárospataki gyárában

franczia módra készittetnek, melyek az 1862-iki londoni világkiállitáson első rendű
érem megnyerésével tüntettettek ki, melyek most egy

legujabb felfedezett hasonlíthatatlan szépségü

melynél malomkőnek tökéletesebb még nem találtatott fel.

Ez egy kékes-fehér, tiszta, száraz, lépes, ntkás és faragbatóbb mint az eddig
használt vad kemény kovafajok; mindazáltal lépességénéi és porositásáná fogva az él.t
tovább megtartja. - Fótulajdona ar, bogy nem csupán száraz őrlésre alkamatos de
nedvesített *let-őrlésnél is íz elit 8-10 nap megtartja, többet s w b b lwztet őr ol
mint más kő, gyózösebb, a zsákot megtölti, rozs-orlesre, melyhez még alkalmatos kő
nincs felfedezve ez felülmúlhatatlan; - nem csupán gőz- és mumalomra alkalmatos, de
mindenféle kisebb, vizi-, száraz- és szélmalmokra is; különösen szélmalmokra mert
kemény, mégis engedékeny, könnyen élesíthető, ritkán kell élesítem, és mindenféle

á b k é i hg k ^ ^ ^ ^ ^ ^ á l t a l l ö r t,nnek,
a több; r é s * „tólagosan fizettetik. A kő nagysága jobbra vagy balra forgása, és a kozep-
lyuk bősége tudatandó.

A kövek ára párnámra itt helyben osztrák értékben:
Szélesség, hüvelyk : 36 37, 38, 89 40 41, 42 43, 44 45 46 47, 48
párszámra forint : 180

Szélesség, hüvelyk •. 49, 60
195 205 210

61, 52 53, 54
270 800 315

220 225 240 255
55, 66, 57, 58, 59, 60__

375Párszámra forint :

Árjegyzéke a sárospataki közönséges malomköveknek,
melyeknek ajánlására annyit hozhatok fel, hogy a történelem ezen bányák felől annyit
jegyzett fel, hogy midőn a magyarok e hont elfoglalták, ezen bányákat már itt találták,! 649 ( 8 - 3 )

de hogy annakelőtte mikor fedeztettek fel, annak híre az őskor homályában tünik el, és
azóta ez mindig fennáll, virágzik, s a maga nemében jóságra nézve hozzá hasonlót fől-
fedezni még ezideig minden fáradozás haszontalan volt.

A kövek ára darabszámra itt helyben osztrák értékben:
Szélesség, hüvelyk: 36 37 38 3 9 _ 40 41 42 43 44 45 46

forint : 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Szélesség, hüvelyk : 47 48 49 50 51 _ 5 2 53 54

forint: ~~62 64 66 68 70 72 74 76~"
Ezen árjegyzék tisztára kifaragott 12 hüvelyk magas kövokre értedődik, ezenfelül,

a mennyi hüvelykkel magasabb a kő, ára annyi 3 forinttal emelkedik; ellenben, a mennyi
hüvelykkel alacsonyabb, annyi 2 forinttal kevesbedik.

Helyben, a bányában vásárlók számára megmarad az eddigi szokás, miként a dur-
ván kifaragott kövek alku szerint adatnak el.

Megrendelések mind a két rendbeli kövekre nézve elfogadtatnak BUDÁN : Blum
János gőzmalom-tulajdonos urnál, — PESTEN : Vidats István ur gépgyárában, hol
megtekintés végett kész malom-kövek is léteznek. — Kelt Sárospatakon, ju». 2-án 1864.

Láczay Szabó Károly.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám ala't) megjelent,
s nrnden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

Magyar gazdasszonyok naptáar.
Hasznos évkönyv gaidassiouyok és leendő gazdasszonyok számára.

fr
&

<CÜ

CD

CD

55

CD

CD
tá
cp

s
>

UI

M

XiX

cdn
CD

» RUSZ K'..tainftíi: wit:

Damjanich Jánosné arczképével.
Szerkesztette

Ára füzve 80 krfijczár ausztriai érték.
TARTALOM.

A fölséges Uralkodóház. — Csillagászati és kortani jellemzés.
— Naptár. Bélyegekről. —Bevezetés. — Damjanich János özvegye.
— A magyar gazdasszonyok egylete és müködése 1864-ben. —
A budapesti jótékony nőegylet. — A nök társadalmi hivatása. —
A nő a házban. — A nőnevelésről átalában. — Hasznos házijegy-
zetek a gazdaság és élet köréből. — Kertészet. — Konyhakert. —
Virágos kert. — Szobakert. — Halotti kert. — Kamara. — Tejes-
pincze. — A rendszerető gazdasszony. — A jó cseléd megbecsü-
| j g A gazdasszony mint forvos. — Hasznos tudnivalók. —

Piperetár. — Mulattató rész. — Jeles nők mondatai. — A fecske-
fészek (elbeszélés). — Kedvderitő adomák. — Mi hir otthon? —
Műkedvelők. — Kis botlás. — Az elveszett csibék. — A köszén-
bánya-munkásnő. Saroltától — Fiamnak. Arany Jánostól. —
Koldus hagyománya. — R. K. barátnémnak. Gr. Vass Ottiliától. —
Király szerelme (románcz). — Országos vásárok a magyar szent
korona birtokain. — Naptári értesítés. — Kamatszámítás ujpénzben.
— Oelédbért, arendát mutató tábla.

; : b (8-3)

Régi pénzeket
és mindennemü régiségeket, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
tüt ásványokat vesz és cserél a legmagasb

' áron 820 (4-4)

Régiségek é«» természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Peaten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
t é k , bogarak, madárbórök, tojások,

flvegszemek is találhatók.

824 Hirdetmény. (3-3)

Turkeve várOsnak az ecsegi alapítványi
nuszta iV-ik rátáján kazlakba rakva, mint-
egy 300 szekér szénája rán eladó. Venni
szándékozók felhivatnak, hogy folyó év no-
vember I-ső napjáig alkutétel végett jelent-
sék magukat a turkevi főbirói hivatalnál.

A t. cz. nagyobb földbirtokos uraknak.
Egy csehszármazásu üveggyáros, ki az üvegipar minden ágában évek hosszu

során kellő tapasztalásokat szerzett, s ki több év óta Csehország egyik legnagyobb
g legrégibb üveggyárában mint igazgató működik, s Magyarországgal s az azzal
határos tartományokkal a legélénkebb üzlet-összeköttetésben áll, — óhajtana
Magyar- vagy Erdólyország dúsgazdag erdős vidékén, vagy az illető birtokos ur
számadására, mint felelős igazgató, vagy saját számadására, mint haszonbérlő biz-
tositék mell tt, egy üveggyárat telepíteni, s azt a legkitünőbb hivatalnokokkal
s munkáserőkkel ellátni.

Az a;ánlkozó egyszersmind a generátor-gázketnenczék építésében is jártas.
Mindazon uraknak, kiknek fájuk legmugasb értekeaitése szívükön fekszik, vagy

mindazon üveggyárosoknak, kik nem nagy nyereséggel űzik telepitményeiket,
bővebb felvilágositás a legnagyobb készséggel adatik s biztositék nyujtatik.

E tárftybani bérmentes levelebit „Glasfabrik" czim alatt elfogad e lapok kiadó-
hivatala Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt. 799 (5—8)

DrTPaltison-féle köszvéiiy-gyapot,
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, ugymint : arcz-, mell-,
nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony

fájdalmak stb. ellen,
egész csomag ára 1 ft. Fél csomagé 50 kr. Postai küldéssel 20 krral több.

Használati utasítások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.
Valódi minőségben kapható:

Heckenast Gusztav könyv kiadó-hivatalá-
ban megjelent s minden hitt íles könyvárus-
nál, Pes ten : Kilián Gyfirg y könyvkeres-

kedésében, Budán : Nágel és Wischán
uraknál kaphatók:

Bibliai történet,
Izraelita iskolák számára.

Irta

LÖW L.IPÓT,
főrabbi.

Magyarra áttette
I i ö w T ó b i á s .

8-rét. (224 lap.) Borítékba fűzve «0 kr.

HITTAN.
Az izraelita népiskolák alsóbb osztályai

számára.
irta Ziltz Mór,

megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás-
tanár az izr. főiskolákban Pesten.

8-rét. (€0 lap.) Második magyar kiadás.
Borítékba fűzve 30 kr.

HITTAN.
Az izraelita népiskolák felsőbb osztályai,

számára.
irta Ziliz Mór.

Második magyar-német kiadás. 8-rét.
(185 lap.)

Borítékba fűzve 10 krajczár.

ROB-LAFFICTEÜR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily" czimü
röpirat : „Brochure über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laffectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető, s ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország leg-
első orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sarsapa»illa) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Ol-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
BUDÁN : Rakats L.V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J. E.

1PP* A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u d e St Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 710(8-24)

PESTEN : Török József, gyógyszerész
király-utcza 7-ik szám alatt.

BUDÁN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik
szám alatt. 827 (3-9)

Dr. Kíesow J. G.

valódi életessentiája
Au^sburgban.

Ezen essentia az ugynevezett házi-szerek
közt tagadhatlanul az első osztályba soroz-
ható, s mely sikerdús hathatósága,valamint
annak feddhetlen készitésmódja által már is
világhirüvá vált. miként számtalan háztar-
tásnál s különösen faluhelyeken, hol az
orvos nincs mindig kéznél, mint túlbecsült

leghathatósb házi-szer méltán ajánlható.
Az életessentiának eljárási módja, a hasz-

nálati utasításból, mely mindenkinek in-
gyért szolgáltatik ki, bővebben megtudható.

Egy nagy üveg ára 1 ft., kisebb üvegé
50 kr., postai küldéssel 15 krral több.

(r^f-A f ő r a k t á r Magyarország- s mel-
léktartományokra nézve TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7. SÍ. a.

Minthogy ezen életessentia hírneve és
kedveltsége miatt sok utánzóra talált —
s melytől mindenki óvatik — ennélfogva az
életessentia barátai közvetlen a főraktáros-
nál, hol az valódi minőségben kapható, esz •
közölhetik megrendeléseiket. 765(9—12)

Kiesow J. C. Aussburgban.
**
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^Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent,
s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

István bácsi naptára
vagyis : családos házi-gazdáknak és gazdasszonyöknak, népnevelöknek,

helység-elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek valo

KÉPES-KALENDÁRIUM.
Szerkeszti

Tizedik évi folyam.
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T Á R T A I/O IU.
A fölséges Uralkodóház. — Csillagászati és kortani jellemzés.

— Naptár. — Bélyegekről. "\
I. Al erkölcsi világ. Isten legnagyobb tisztelet-, kegyelet-

es szeretetünkre méltó. Ennek helyes módja. — Sz. Mónika az arák
s anyák tükre. — A«káromkodó. Pályadíja* elbeszélés (képpel). —
Az eskü. Beszélyke a magyarok elökorából. — A tatárvágás. Nép-
rege a hajdankorból. — István bácsi vásárfia Kecskemétről.

II. A Község naptára. Tápleves inség idejére. — A fatóho-
mok lekötésének czélszerü módja (ábrával).

UI. Népnevelók naptara. Mendlik János érdemes népnevelő
(arczképpel). — G-ulyás Gábor bárándi kantor s tanitó. — Bölcsi
iskolamester arany ABC-je. — Taneszközök tárlata. — Egy két
könyv.

IV. A gazdák naptára. A gazdászat tanításának szüksége
néptanodáinkban. — Répa-mag termelésről. — Milyen marhát
tartson a magyar gazda? — Rét-föld öntözógép (rajzzal).— Szál-
litható emelőgép (rajzzal). — Ajánlatra méltó tüz- és kerti fecs-
kendő (rajzzal).— Eke-tengely ős kerék homok földekre (rajzzal).
— Gazdászati újdonságok

V. Gazdasszonyok naptára. Az anya és gyermeke. —
Morusz Margit. — Angoszciola vagy Anguszola Szofroniszbe. —
Galambház (képpel). —Mérges gombákat evésre alkalmassá tenni.
— Fagyos tagokra hatalmas gyógyszer. — Fejőgép (rajzzal).

VI. Történeti naptár. Oláh Miklós, pályadijas mü (arcz-
képpel). — Báthory Miklós és Vácz városa. — Erdély történelme
(foh tatás). — Máthes János. — Egy Jász-halom siremléki felirata
a török világból. — Gróf Gvadányi József tábornoknak levelei.

VII. A természet mezeje. A természetes kertészet gyönyö-
rei- és kert-mivelésről. — Az állatok hangja.

VIII. Müvészet és ipar mezeje. Nők az ipar mezején. —
A Chemnitzi szövészeti felsőbb tanintézet.

IX. István bácsi a hazában és a nagy világban. Az esz-
tergomi uj papnövelde (két képpel). — István bácsi levele a hazai
tótokról (képpel). — A négy kantoni tó Helvetiában (három
képpel). — Byron hajótörése. Tengeri életkép.

X. Tréfák mezeje. Paprikás versek. — Országos vásárok —
Kamat-számitás uj pénzben. — Oselédbért, árendát mutató tábla.
- Naptári értesítő. ' a (2—3)

Augshurgi

életessentia.
Alulirt, van szerencsém a tisztelt közön-

Bégnek tudtára adni, miszerint ezen altest
és gyomorbetegségeknél nagyhírűnek és
jónak bebizonyult életessentiám valódi mi-
nőségben kapható, közkívánatra most nyi-
tott raktáramban

S1PÖCZ FERENCZ
gyógyszerész urnál, a „szerencsenhez" czim-

zett gyógytárban P é c s e t t .
Ara egy nagyobb üvegnek 1 ft., egy

kisgebbnek 50 kr. Postán küldve 20 kr. több.
Két üvegnél kevesebb nem rendelhető.

Dr. Kieasow J- G. m. p.,
790 (4-6) Augsburgban.

Egy magyar lelkész
urasági kápVanyi állomásra kerestetik, a ki
egyuttal két gyermeknek a hittan- és ma-
g y " nyelvből oktatást adjon. Föltételek
következök : szabad ellátás, lakás és szol-
gálaton kivül 40 forint a. é. havi fizetés.

Szives ajánlatukat ezen czim alatt V. II.,
poste restante Z á g r á b , Horvátországba
kérjük intézni. 829 (2—2)

Mint a legkitünőbb óvszernek elismert
korneubnrgi marhapor

marhavész s marhabetegségek ellen
folyvást friss és valódi minőségben kapható:

PKSTKSi: Török József gyógyszertárában, király-utcza 7-ik sz. a., —
! Thalmayer és társa, — Halbauer testvérek,— Glatz I. K.
BUDÁN -. az udvari gyógyszertárban.

Aradon Probst J. F.,Tones és Freiberger, — B.-Gyarmaton Sippler testvérek, —
Brassóban Hessheimer J . L. és A.. Gyertyánőy A. és fiai, — Breznóbányán

! Zörnlaib G., — Csaczán Bentsáth Férd., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debre-
: czenben Csanak és társa, — Dobslnán Tirscher E., — Esztergomban Bierbrauer
i J . C, — Egerben Steinhauser A. I., — Eszéken Deszathy István, — Érsekújvárott
1 Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A., — Győrött
i Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — Körmőczfin Ploy C. - Kézsmárkon Genersich A., — Léván Bole-
mann A., — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lugoson Kronetfcer Ferencz gyógysz.

| — Miskolczon Spuller J . A., — Maros-Vásarhelyen Fogaras Demeter, — Nagy-
Kanizsan Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban

! Smekal W. A., — Nagyváradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházán Mathaidesz G.
gyógysz., - N -Tapolcsanban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Scherz F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Rauschan és fiai, —

I Rozsnyón Pós J. J., — Szepgi»Szent-Gy6rgy«n Kovács és fia, - Selmeczcn Dimák
I J. E. és Zelenka F., — Szigethváron Koharits C, — Slmandon Csiky M., gysz., _
! Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
| A., — Tatán Hennel C. - Tisolczon Bukovszky A. L.. - TSrftk-Szent-Miklóson
| Hoffmann W., — Trencsénben : Weiss L.,— Újvidéken Schreiber F., — Vag-Ujtaelyen

Bayersdorí L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits D.
és fia uraknál. 803 (4—8)

Az államhatóság vezetése alatt folyó évi
novemb. 23-án kezdődnek a legujabb nagy

pénznyeremény *

SORSJÁTÉK
húzásai

1 millió 967,900 forint
összes értékben.

14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. m»í

800,000, 100,000, 50,000,-30,000,
25,000.20,000,15,000,12,000,10,000,
5000, 4000, 3000, 2000, 117-szerlOOO,

111-szer 300 stb. forint.
A legközelebbi 5 húzásban csupán csak

nyeremények huzfitnak ki.
Ezen jutalomdijak sorshúzása igen ajánl-

ható, az a legnagyobb előnyökkel kínálko-
zik, s az állam által eléggé biztositva van.

Bővebb felvilágositást a hivatalos sors-
huzási tervezetek — melyek ingyért küldet-
nek meg — nyujtanak.

Vi eredeti sorsjegy ára 6 ft. — kr.
1/ Q
/2 >» J> >> ° )> »>
/4 )> ;> )> 1 J> 50 „
Alulírott nagykereskedöház által legujabb

időben tetemes nyeremények fizettettek ki,
minélfogva a játékkedvelök e sorshuzások-
bani szivei részvétre ezennel tisztelettel
felhivatnak. A megrendelések, a pénzösz-
szeggel együtt, közvetlen az ezen eredeti
sorsjegyek (nem ígérvények) eladásával meg-
bizott bank- és váltö-üzletéhez intézendök.

l . Slcindecker—Schlesinger
m. Frankfurtban.

A megrendelések gyorsan és pontosam
teljesittetnek. A pénznyeremények gyorsan
s bérmentesítve juttatnak a nyerők kezeibe. '
Hivatalos tervek és sorshuzási lajstromok
ingyért,bárminemű tudakozásra, egész kész-
séggel válasz adatik.

Más egyéb eredeti állam-sorsjegyek szin-
tén a fenntebbi bankháznál rendelhetők
meg. 823 (2-5)

Valódi eredeti 754 8—10

Somlyai s balatonmelléki

BOROK.
RAMASETTER VINCZE,

mint sümegi, badacsoni és Somlyai szőlő-
birtokos, sümegi pinczéjéből itczés, pintes

palaczkokban,

Édesknty Lajos
urnál,

Pesten, a József-téren 12. si.,
létezö és a „szerecsenhez" czimzett fűszer-
csemege- és ásványviz-kereskedésében foly-
ton kaphatók, a hol hordókbani nagyobb
megrendelések is elfogadtatnak, s az illetö-

pinczékből pontosan teljesittetnek.

Alulirt örömmel és az igazsághoz!
i hiven bizonyságot teszek arról, mi-í
[szerint Popp G. J. ur

Anatherin-szájgyógyvizét
\ már huzamos idő óta használom, s azt j
i nemcsak jósága, hanem kellemes ize •
'miatt is bárkinek a legjobban ajánl-<
! hatom. 489(10-12)

Bécs, 1857. januárban.
Eszterházy Teréz herczegnö, j

B Ö H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi
-, divatáruikat. (6-0

Kj|Jó-tuiaj<ionos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcra 4-ik szám alatt).

Pest oktober 30-án 1864.

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

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

D r . C s o p e y A n t a l .
A munkácsi g. kath. egyházmegye nagy- ; tért vissza megyéjébe, hol a püspöki kormány

érdemü püspökének, a hazaszerte köztiszte-
letben állott Popovits Vazulnak f. é. okt. 19-én
történt halála óta kétszeresen azon férfiu
felé fordul a közfigyelem, a kinek méltány-
lására e sorokat szenteljük. Csopey Antal
kanonok az, a ki a megürült püspökség ide-
iglenes kormányzatával bizatott meg, — de
nem csupán ezen kitüntetés teszi előttünk
tiszteltté e nevet, hanem azon érdemek hosz-
szu sora, melyet egyházi pályáján szerzett,
mig ezen polczig jutott.

A kik hazánk műveletlen téréin éltetőén
hatnak, kik a természet szuny-
nyadó erőit az érzékiség álmá-
ból felkölteni és az élet mun-
kásságába átvinni törekesznek,
azokban az emberiség az élet
nemesítő geniusait birja, s a
természet után tölök nyeri újjá-
születését.

A népnevelés és szellemi
haladás buzgó terjesztőjét, pél-
dás életü főpapot ábrázol ezen
kép; ki hazánkfiai egy nagy
részének művelődését, mintegy
kötelező tartozás gyanánt moz-
ditja elő; egész éltén át tani-
tott és nevelt.

Dr. Csopey Antal, munká-
csi egyházmegyei kanonok,
ugyanezen megye népiskolái,
elemi tanodái és a tanitó ké-
pezde kir. főfelügyelője, szü-
letett 1816-ban, a regényes
Mármaros egyik kies vidékén,
Száldoboson, mely falu a bér-
czekröl lefolyó Tisza jobb part-
ján, Huszt város tőszomszédsá-
gában fekszik. Atyja száldobosi
lelkész és esperes, aztán kano-
nok vala. A nagyreményü ifju
gymnasiumi iskolái végeztével
Szigetről, a bölcsészeti tanul-
mányokat folytatni Pestre jött.

A papi pályát Nagyszom-
baton megkezdvén, az ungvári
lyceumban végezte be. 1839-ben pappá szen-
teltetett, mire azonnal Bocskóra küldetett
segédlelkészi minőségben, hol másfél évet
töltött. Itt folytonosan tudományokkal fog-
lalkozott, és pedig oly szorgalommal, hogy
pár havi segédlelkészkedés után ismét
Pestre jött, és tudori koszoruval diszitve

a papnövendékek lelkészévé nevezte ki.
Ezen hivatalával összekapcsolta egy-

szersmind a hazai jog tanitását a papnövel-
dében, mely tanári tisztjét 1848-ig buzgón
vitte, mig a bekövetkezett katastrópha ebben
őt is megakasztá. 1845-ben a felsőbb erkölcs-
tan és pásztorkodástan székét foglalta el,
melyről az ungvári lyceumban öszpontosi-
tott eperjesi, nagyváradi, Szamosujvár! s
munkácsi papság tudományos müvelését
terjesztette. 1855-ben érdemei elismeréseül
az ungvári székesegyház egyik kanonoki

D r . C S O P E Y A N T A L .

állomásával lőn kitüntetve, mire rövid idö
mulva a kormány által a megye népiskolái,
elemi tanodái, és a tanitó-képezde kir. fő-
felügyelőjévé lön kinevezve.

Ezen időben lépett a felsőbb tanodákból
a népnevelés parlag mezejére.

A ki hazánk felső részein, főképen az

oroszajku lakosok anyagi pangását és szel-
lemi fejletlenségét ismeri, részvéttel telik el
a hátramaradás állapota fölött s szánalommal
kénytelen bevallani, hogy a haza még sok-
kal tartozik e fiainak, hogy öket legalább a
tespedésből fölrázza és a szellemi fejlődés
bár csak legalsó fokáig fölemelhesse. Ea ime
a népnevelés és szellemi haladás ezen föl-
kent bajnoka az elsö legnehezebb akadályok-
kal már már megküzdött, a parlag téreket
kiegyengette, s müködésének szép sikere már
kézzelfogható eredményekben nyilatkozik.

186l-töl a munkácsi püspökség alatt
levö iskolás gyermekek száma
3230-al szaporodott (l.V.Ujs.f.
évi 14. sz.) és aránylag ugyan-
annyi iskolával.

Több magyar megyében
nyulik el a munkácsi püspöki
megye, ide tartozik : Szatmár,
Szabolcs; ide esnek a Hajdu-
városok; Ugocsa, továbbá Zem-
plén magyar vidékei a Hegy-
alján és Bodrogközön; a ma-
gyarajk g. katholikusok több
ezeréi részesülnek a népneve-
lés ezen örvendetes elöhala-
dásában. S mindez leginkább
azon férfiu érdeme, kinek út-
törő erejét és kitartását itt el-
ismerni alkalmat veszünk.

Irodalmi érdemei hasonló
méltánylásra hivnak fel ben-
nünket. Töle birják a magyar
óhitüek szertartásuk forditását
magyar uyelvre a görög ere-
detiből, mely forditásnak nyil-
vános használatában vannak.
Szatmár, Szabolcs és a Hajdu-
városokban már eddig anya-
nyelvükön ájtatoskodnak a
magyar óhitüek. Ezen ügy elsö
rugóit Csopey Antal hozta moz-
gásba, mi a magyar óhitü egy-
ház kebelében már is teljes el-
ismerésben részesül. Töle birja
a papnövelde tanuló papsága

a felsőbb neveléstan kézikönyvét; továbbá
egy külön müben a szertartások magyará-
zatát is.

Mint tekintélyes főpap, a mennyire köre
s hivatala engedték, elismeréssel szólott a
61-iki bizottmányi s megyei gyüléseken; a
haza palládiuma, alkotmányunk visszaszer-

Tizenegyedik évfolyam.44-ik szám.

Hirdetési dijak, a Vasámnpi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 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 : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt,
bnn : Otto Moilien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tósz-gazdáMzati fmynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Majer István


