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Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent,
s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

Paprika Jancsi képes-kalendáriuma.
Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.

Szerkeszti 3mZ

A magyar nép számára.
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A felséges uralkodó ausztriai ház. — Csil-
lagászati és kortanijellemze's.— Bélyegek-
ről. — Ujévi üdvözlet. — Paprika Jancsi
időjóslata. — Bogár Jakab hires rablóvezér

TARTALOM.
halála. — Hasznos tudnivalók. — A borju
vásárlás titka. — Sertés-hizlalás luczerna-
vál. — Szalmafedél Angliában — Mulattató.
— Isznak e theát? — Különös mcntegetés.

o

— Uri ruha. — Béka urfi. — Kit hol szőrit
a csizma. — Az elhajított kd. — Itt az ész
feleség.— Országos vásárok, a magyar szent
korona b i t k i d ( 3 6 )g g
korona birtokain.

gy
d (3—6)

Csak 5 ujforint az ára
fél sorsjegynek, egy egész sorsjegyéi
10 forint, a f. évi deczember 1-én, 1865. f
évi márczius 1-én, április 15-én, junius |
1-én, szept. 1-én sorshuzás alá kerülő

1864. cs. kir. nusztr.

állam-kölcsönnek. |
A kölcsön főnyereményei: 250,000,

220.000.200,000,150.000, 50000, |
25,000, 20,000, 15,000, 10,000,
5000 stb. forint. j

l l egész sorcjegy ára 100 ft , — i
11 fél sorsjegy ára 50 lt.

Minthogy előrelátható, hogy ezen
ölcsó árak mellett rrintett sorsjegyek I
után a keresés felette nagy leend, — j
fölkéretnek az illető résztvevők, hogy [
megrendeléseiket a pénzösszeg bekül- j
dése mellett idejekorán tegyék meg. 1

Ebbeli megrendelések és levelezések |
közvetlen Schottenfels B. nagykeres- j
kedóhöz intézendök in. Frankfurtban.

Asorshuzási lajstromok ingyért szol-|
gáltatnak ki, s a huzás után azonnal!
megküldetnek. 881 (2-3) '

Játszómüvck,
4-24 darabbal, ezek közt diszmtivek
harangjátékkal, dob- s harangjátékkal,
fuvolajátékkal, égi-fcangzatokkal, man-

durákkal, — továbbá:

játszó-szelenczék,
2—12 darabbal, ezek kört némelyek
necessairekkel ellátva , finom farag-
ványnyal vagy festvénynyel, valamint
szivartemplomok, tentatartók és sveiczi
házikók — zenével, tisztelettel ajánl-
tatnak IIELLER J.II.által Bernben
(frarco).

(f^y" Hibás zenemüvek vagy saelen-
czék kijavíttatnak. 87H (2—3)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában megjelentek, s általa minden hiteles könyy
árusnál, Pes ten : Kilián György-nél, Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók':

Legujabb és legteljesebb

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

üdvözletek versekben és levelekben
szülékhez, nagyszülékhez, keresztszülékhez, gyámokhoz, pártfogókhoz, jótevőkhöz,

tanitókhoz, rokonokhoz stb., stb.
A magyar ifjuság számára.

ék : Válogatott franczia és német köszöntések.
K.-8-r. (222 lap.) Keményen kötve 50 kr. (1 — 3)

Magyarok történelme
VERSEKBEN.

Fametsívényekkcl ellátva. 8-rét. (102 lap.) Borítékba fűzve ára 50 krajczár.
Velin-papiroson, szinezett boritokba kötve I ft.

Zschokke Henrik
után kiválogatva és forditva SZÁSZ KÁROLY m. tud. akadémiai tag által.

Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.)
Borítékba füzve ára 2 ft. 50 kr.Velin-papiron, diszkötésben 5 ft.

Folyé évi november 23- és 24-én

nagy állam-iiyereinény-sorsliiizás,
200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000. 12,000, 10.000,
6000, 5000 stb. főnyereménynyel ezüstpénzben. — E sorsjátékhoz egész sorsjegyek
6 ftjával, fél sorsjegyek 3 ftjával, negyed sorsjegyek 1 forint 50 krajczárral kaphatók. —
A pénzeslevelek közvetlen alulírotthoz intézendók. Játéktervek és sorshuzási lajstromok
ingyért Schöffer Károly,

1864. deczember l-jén ?

harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

1864-ik évi

állam-kölcsöiinek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden

államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor

250,000, 10-szer : 220,000, 60-szor
200,000, 81-szer 150,000, 20-or 50,000,
20-szor 25,000, 121-szer 20,000, 90-szer
15,000, 171-szer 10,000, 352-szer 5,000T
432-szer 2,000, 783-szor 1,000, 1350-szer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180, 175. 170, 165,160, 155,150,
145, 140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot ke 1 nyernie.

5 huzás történ k, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én és>
szeptember 1-én.

A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg.

Egy sorsjegy ára a legközelebbi hn-
zásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb-
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül-
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit-
tétnek Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulírotthoz intézendök.

C5f~ Megjegyzendő, hogy csak certifi-
kátok két számmal, szeriesek és nyeremény-
számok küldetnek 846 (5—8)

Schrimpf Jean
nagykereskedő-háza m. Frankfurtban

859 (4—4) állam- és értékpapírok kereskf dése majnai Frankfurtban.

Az 1864-iki cs. kir. ausztr.

államkölcsön IT,
melynek huzása

1864. évi dccznnber 1-én
történik, series s nyerőszámmal ellátott
4 db. részletjegy ajánltatik 3 ujft.

beküldése mellett.
A kölcsön főnyereményei : 250,000,

220,000,200,000,150,000, 50000,
25.000, 20,000, 15,000, 10,000,
5000 stb. forint.

15 db. részletjegy ára 10 a. é. fr.
Szives megrendelések mielőbb s köz-

vetlen BING ANTAL nagykereskedői
házhoz intézendök m. Frankfurtban.

Sorshuzási lajstromok a t. résztve-
vőknek ingyért küldetnek meg.

C ^ " Fennérintett sorsjegyekre is-
méti eladok kerestetnek. 877 (2—4)

Csak .3 H. 50 kr. a. é. az ára alul-
irottnál % eredeti sorsjegynek (nem
ígérvény) a f. évi deczember 15-én

kezdődő

brannschweigi
nagy

állam- sorshuzás
elsö felosztására.

két millió 651,250 márka
összes értékben.

t7,5OO nyerő-számmal.
250,000, 150,000, 100,000, 50,0C0;
2-szer 25,000, 2-szer 15.000, 2-szer
12,500, 2-szer 10,000, 7500, 5-ször
5000, 7-szer 3750, 85-arör 2500, 5-ször
1250, 105-ször 1000, 750, 500, 250,100

stb. márka főnyereménynyel.
Kaphatók még egész sorsjegyek 7 fo-

rintjával és % sorsjegyek l*/« ftjával.
Pénzküldimékkel ellátott megrende-

léseket, a legtávolabbra eső vidékre is
gyorsan, pontosan és titoktartás mellett
teljesitek.A pénznyeremények és sors-
huzási lajstromok közvetlen a huzás
után küldetnek meg. E tárgyban meg-
keresendő : HORWITZ N. bankár-
haza Hamburgban. 874 (2 — 6)

Titkos betegségek
és idült, sulyos ntóbajai ellen, több évi
tapasztalás s a világhirü RI e o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után,"iker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. —Lakása fürdő-
utcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad l l órától l-i«- Nőket
3-tól 4-ig. 816 (7—24)

Megkereshető levéláltal is.

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

A béke pontjai, melyek, mint fentebb
mondtuk, aug. 10-én, Vasváron titokban
megalapittattak, ezek valának :

1) 20 évig békekötés tartatik a két ud-
var közt, mely idő lefolyása alatt a foglyok
kicseréltetnek. 2) Mindkét fejedelem jelen-
legi birtokában megmarad; nevezetesen
pedig 3) Erdélyország azon állapotba he-
lyeztetik vissza, mint volt azelőtt 30 évvel,
I. Rákóczi György idejében, mind az egy-
házi, mind a polgári dolgokra nézve. Erdély-
ből mind a német, mind a török had kihúzó-
dik, Szamos-Újvárt, Kővárt,
Bethlen s Huszt várait a csá-
szár ki fogja üriteni a fejede-
lem számára. 4) Apaffy mind
a két császártól fejedelemnek
elismertetik, ugy mindazonál-
tal, hogy ettől az adó, mint
azelőtt is, a török császárnak
fizettetik. 5) Az Erdély és
Tisza közti hét vármegye,
Szatmár, Kalló, Nagy-Károly,
Nagybánya, Ecsed, Tokaj,
Sárospatak, Regécz, melyek
mind Rákóczi-birtokok valá-
nak, megmaradnak a császár
birtokában; a többi négy me-
gye, Nagyvárad, Karán-Sebes, x

Lugos, Szent-Jób váraival
együtt, megmarad a török
alatt. 6) Érsekujvár, Nógrád,
Nagyvárad a töröké marad.
Székelyhid vára lerombolta-
tik. 7) A Garam, Nyitra, Vág
folyók képezik a határt a Mor-
váig, a Vágnál Érsekujvár
helyett a császár uj várat
építhet. 8) Ztrinvára többé
nem építtetik fel. 9) Mindkét
részről négy hónap alatt 200
ezer forint értékü ajándékkal
tisztelik meg egymást, a bé-
kekötés állandósága jeléül.

Igy jött létre a sz.-got-
hárdi nagyszerü győzedelmen
megvásárlóit nagyhirü, de sovány tartalmu
békekötés.

A császár aláirása után mindenfelé a
vezénylő tábornokokhoz rendelet küldetvén,
meghagyatott nekik, hogy magukat a béke-
kötés pontjaihoz alkalmazva, a fegyvert le-
tegyék. íly parancsolatot vett Zrinyi is, ki

(Történeti rajz 1664-ból.) — (Vége.)

épen ekkor Érsekujvár visszafoglalásában
fáradozott. Az a kellemetlen meglepetés, az
a le nem küzdhető keserü érzelem, melyet
ezen rendelet ébresztett fel szivében, csak-
hamar viszhangra talált az egész országban,
végig húzódni látván annak minden egyes
gondolataiban Montecuculi titkos terveit. —
„A helyett, hogy a hadat tovább folytatva,
kiszorították volna az ellenséget az ország-
ból, mit erős akarat, szives igyekezet, jó lelki
ismeret, és a hozzánk fordult hadi szerencse,
a sok szenvedésünket megszánó kegyes Isten

G R Ó F M O N T E C U C U L I. (1628 1680.)

segedelme mellett, eszközölni is lehetett
volna; a helyett, még az ország leghatalma-
sabb kulcsát, Érsekujvári és Nagyváradot
sem voltak képesek oly elhatározó győzel-
men s maga a nagyvezér által kért békekö-
tésen, számukra megtartani, mely erős
falak megett, mily könnyü lehetett volna

erős nemzeti hadat szervezni, de most, mi-
dőn a megkötött békében is dulást és
pusztitást látunk mindenfelé, a béke ránk
nézve, nem egyéb, mint legkeserübb guny,
keresve keresett erőszakos boszantás."

Igy emelek fel hangosan zúgolódva sza-
vukat Wesselényi a nádor, Lippai eszter-
gomi érsek, ki pedig leghívebb embere volt
a bécsi kormánynak, a Zrinyiék, annál is
inkább ezek, miután a lerombolt Zerinvára
miatt Montecuculi ellen emelt, s okadatolt
panaszuk, nem orvosoltatván, nekik igazság

nem szolgáltatott, elégedetle-
nül téve le vitéz fegyvereiket,
melyeket a törökök ellen oly
diadalmasan hordoztak, ne-
mes boszusággal tértek vissza
ős fészkükbe, Csáktornyára.
Olyanok is számosan valá-
nak a magyar főurak közül,
kik Lobkovitz és Porcia kor-
mányát azzal vádolták, hogy
Magyarország független önál-
lásának megdöntésén dolgo-

N - \ . zott, annak alkotmányos sza-
badságának romjain tapodva,

\ " \ a haza anyagi és szellemi
^ X

X ^ jobblétóvel mit sem gondolva,
^Vj; — minden tehetségüket, hatá-

rozottan, csak a német tarto-
mányok boldogitására fogják
fordítani, felhasználni.

Erdélyben épen oly rosz
benyomást tett a vasvári bé-
kekötés, mint Magyarország-
ban, a honnan nem is késtek
a császári biztos gróf Rothal-
hoz küldött követük Mikes ál-
tal kijelenteni: hogy a vasvári
békekötés pontjainak, őket il-
lető tartalmánál fogva, meg-
volnának ugyan mentve a
törökök erőszakoskodásától,
mindazáltal ezek, miután most
már egészen magunkra va-
gyunk hagyatva — Nagy-

Váradról, gyakori kiütéseikkel, csak ugy ra-
bolnak, pnsztitnak bennünket, mint a béke-
kötés előtt, ugy annyira, hogy ha ezen ki-
csapongásuk, erőszakos adókövetelésük nem
orvosoltatik, a tulzaklatott Erdély), botot
véve kezébe, bátran elmehet kenyeret köl
dúlni stb. stb.

V-,

48-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, november 27-én 1864.

P T Előfizetési föltételek 1864-dik évre : ~9@
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Pel évre 5 !\
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 8 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

_ _ Hirdetési dijak, a Vasárn.ipi Ujság és Politikai UJdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer haeábzott petit aor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk azá -
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moilirn és jaeger könyvkereskedése; Becsben : Opprlik Alajos, és Pesten : a ker-
tÓNZ-gazdászati ii«j niikséí is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kttlön minden igtatás ntán 30 njkr.

A szent-gothárdi ütközet és a vasvári béke.
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A kormány a sok panaszt hallva, a nagy
elégületlenségét tapasztalva, Porcia és Lob-
kovitz tanácsából, az illetékes országgyülés
mellőzésével, a magyar főrendeket, és kirá-
lyi tanácsosokat, a király nevében, Bécsbe
hivta az 1664 dik év nov. hava végén. Ez a
rendelet csak növelte az ingerültséget, mert
ebben a magyarok ujabb sérelmet láttak.
A magyar főurak azonban, a király iránti
tiszteletből, megjelentek Bécsben , Zrinyi
Miklóson kivül, kiben pedig legnagyobb
bizalma volt az elégületleneknek, azon nagy
tekintetnél fogva, melylyel irányában a felsé-
ges udvar viseltetett, kit már egyszer Lipót
császár, érdemei elismerése jeléül,római szent
birodalombeli herczeggé akart tenni, fájda-
lom azonban, a nagy hős hátramaradt, még
pedig örökre, mert uov. 18-án a vadászaton
egy vadkan e legnagyobb, legönzéstelenebb
hazafit megölte.

A bécsi tanácskozmány, melynek Lobko-
vitz herczeg volt vezetője, czélhoz épen nem
vezetett, söt hasonlóvá lön egy viharhoz,
mely lassan-lassan elsötétül, azután pedig
viászaszórólag vonul át, hegyeken, völgye-
ken, mezőkön keresztül. Lobkovitz a béke-
kötés pontjai mellett felhozott érvei elöadása
után különÖ3en négy okot emlitett fel, me-
lyeknél fogva ö felsége azt a békét kötötte,
melyet a magyarok nem szeretnek; ugyanis 1)
a törökökkel titokban alkudozik Velenczeért,
söt már az alkudozás vége felé jár, a török
császár pedig elhatározta magában, hogy
azon hatalom ellen, mely vele békét nem
köt, egész erővel fogja folytatni a háborut.
2) Szem előtt kellett tartani a spanyol király
Fülöp halála után felmerülendő zavarokat,
mikből az osztrák házra nézve, melynek
örökösödési joga van oda, nehéz háboru is
keletkezhetik. 3) Tekintetbe kellett venni,
az igen öreg lengyel király viszonyait is, ki-
nek utódául a külföldi fejedelmek közül az
osztrák háznak is van joga egyet a maga
részéről ajánlani. 4) Nem lehetett szem elől
téveszteni az elviselhetetlen hadfolytatási
költséget is, miután azon csekély segedelme-
zés is, melyben részesültek, inkább csak a
birodalomból, mint a külföldi keresztyén
fejedelmektől, jött kezeik közé, s továbbra
is csak onnét lehetne várni.

A magyar főrendek Lobkovitz herczeget
végig hallgatva, nyilt őszinteséggel annak a
békekötés pontjait illető érveit s az elöadott
négy okot, mint a melyekből fejlett volna ki
a békekötés szüksége, egymásután felvéve,
halomra döntötték s érdekeik s alkotmányos
szabadságukkal homlokegyenest ellenkező-
nek, károsnak lenni bebizonyitva, a német
katonáknak Magyarországból eltávolítását
erélyesen sürgették, a béke és csendesség
kizárólagos föltételéül.

Ezzel a bécsi miniszterek — Lobkovitz
és Porciával élükön — és a magyar fő-
rendek közt elkeseredett harcz vette kez-
detét, melynek lökést adott azon szeren-

• esetlen körülmény is, mely szerint az elége-
detlenül Bécsből visszajött főrendektől meg-
értvén számos tekintélyes honfi eljárásuk
eredménytelenségét, a császár titoknokát, ki
a vasvári békekötés pontjainak közzététe-
lére jött volna Magyarországra, felzaklatott
kedélyökben letartóztatva, oda, honnét jött,
visszautasiták!

Nem kellett több Montecuculinak. Ez
jdő óta szüntelen Lobkovitz malmára hajtá
az általa rosz akaratból felzavart vizet, hogy
abban kormányzó társa és barátja kedve
szerint halászhasson.

Lobkovitz a töle elégületlenül távozott
magyar főrendek ellensulyozására mind a
tékepontokat, mind a négy okot, melyek a
békekötésre kényszeriték a fejedelmet, el-
küldé Rómába is a pápához, helybenhagyás
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végett, azután pedig szintén azon okból
közié a regensburgi fejedelmek gyülésével
is, kik, miután a pontok egyenkint komoly
birálat alá véve, nyilt ülésben felolvastat-
tak volna : a fejedelmi gyülés őszintén ki-
mondá, miszerint a vasvári békekötéssel,
mint a mely hire s tudta nélkül hozatott,
épen nincs s nem lehet megelégedve stb. —
Hogy a római sz.-szék mit felelt, arról hall-
gat a krónika.

A német fejedelmi gyülés kimondott
nyilatkozata a milyen elégtételül szolgált az
elégedetlen s jogaikban megsértett magyar
főrendeknek: épen ugy összehuzá Lobkovitz
és Montecuculi kevély sziveik szélesen ki-
terjesztett vitorláit. Ezek tehát és társaik,
tekintélyük megvédését, az elégületlenség
mind tovább terjedését tartva szem előtt —
azonnal egy magas állásu küldöttséget ki-
nevezve, „Directorium" czimmel elküldék a
fejedelmi gyülésre, hol megjelenve, terjedel
mea irásbeli nyilatkozatban sorolák elö az
okokat, melyek ö felségét arra inditák, hogy
a török császárral békét kössön.

Ezen direktórium hosszas nyilatkozatá-
nak elején azt mondja : „Mi azon vélemény-
ben vagyunk, miszerint tekintve egyfelől
hadviselés dolgában az ellenség kifogyhatat-
lan erejét és eszközeit, ismerve másfelöl a
birodalom kimerültségét, zavart pénzügyi
helyzetünket, azt kell mondanunk, mikép ö
felsége maga és a birodalom érdekében,
békét nem is köthetett volna alkalmasabb
időben" stb.

A nyilatkozat végső pontja pedig igy
hangzott: — „S miután meg van győzödve,
hogy a békekötéssel, mind az egész biroda-
lom, mind pedig Magyarország földjéről a
már szintén el nem viselhető nyomorúságot
eltávolította; a magas rendeknek és az
egész birodalomnak vigasztalására, csak a
közkívánatnak tett elégtételt, midőn békét
kötött, azon hit- és öntudatban, mely sze-
rint nem fogjuk többé érezni az Istennek
haragját, melyet ez busulásában sok gonosz-
ságainkért ránk bocsátott, hanem buzgó
imával hozzá fordulva, meg fog őrizni bi-
zonynyal, örökös ellenségünk vas-vesszejé-
től és kegyetlen csapásaitól, melyeket most
kegyes jóvoltából tőlünk elforditott" stb. stb.

Minden áron igazolni akarák a vasvári
békekötést a német birodalmi gyülésben.

Ez alatt a kedélyek Magyarországon
folyvást ingerültebbek lőnek ; mivel Lobko-
vitz és Montecuculi nem szenvedhetve a
magyarokat, minden áron oda törekedtek,
hogy a király és az öt tisztelő magyar nem-
zet közt, visszavonást idézzenek elő. Monte-
cuculi, hogy a tüzet jobban éleszthesse, üsz-
köt dobott a magyar nemzet szent temploma
ősi intézményei közzé, mit midőn a magya-
rok a jószivü király iránti tiszteletből, az or-
szág nyugalma tekintetéből eloltani siettek
a trón zsámolyához, töle a fejedelem előtt
ugy rajzoltatának le, mint hütelen pártütők,
s elismerés helyett, vérző sebet kaptak a
szenvedélyes miniszterektől.

A fejedelem, veszélyben forogni gondol-
ván magyarországi érdekeit, minden német
hadait Magyarországba rendelte. És ezek,
az emlékiratban rajzolt erős és rosz levegő
daczára is, — melyet egyik érvül hoztak fel,
a békekötés igazolása végett, — el is jöttek
örömmel, a gabonának és bornak földjére.
— A megérkezett német sereg, minden sze-
mély-, rang- g osztálykülönbség nélkül
elfoglalta szállásul a főbirtokosok házait,
telkeit. Városok, várak, faluk, igazgatási te-
kintetben német elöljárókra, s kerületi fő-
nökökre bízattak, a magyar tisztviselők hi-
vatalaikból kitétetve, elüzettek. Vármegyék,
itélöszékek , melyek törvény által kiszabott,
királyi eskületételek által megszentesitett

hatáskörükben, a törvény, és igazság véd-
paizsa alatt müködtek, jogaikban megsemmi-
sittetve, szabadságaikban megszorítva, fene-
kestől felforgattattak.

Ezen nagy szerencsétlenséghez járult
még a vallásbeli villongás is, mely az elke-
seredést az által, hogy a protestánsoktól,
különböző ürügy alatt sok templomot erő-
szakosan elfoglaltak, — napról-napra ne-
velte, ugy annyira, hogy a hamu alatt pis-
logó szikra lángra lobbant.

Igy vette kezdetét a Wesselényi Ferencz
nádor, Zrinyi Péter, Rákóczy Ferencz, Fran-
gepán Ferencz, Nádasdi Ferencz ismert
Összeesküvése, s ennek folytán igy fogattak
perbe Nádasdy, Zrinyi, Frangepán, és a
Montecuculi s Lobkovitz által elöidézett za-
varnak igy estek áldozatul.

A szomoru és gyászos színdarab bevég-
zése után igy állittatott fel a pozsonyi vá-
lasztott birák törvényszéke gr. Rothal Já-
nos elnöklete alatt, a nevezett összeeskü-
vésnek több tagja elitélése tekintetéből. —
Mert Szelepcsényi érsek, mint a jezsuiták
hatalmas pártfogója, a magyar protestánsok
sanyargatására mindent felhasználva, Kolo-
nics nyitrai püspök és társaival oda mükö-
dött, hogy a vádlottaktól kicsikart áttérési
bizonyitvány után, a protestáns lelkészek és
tanitók, nevezetesen pedig 250 ev. luth. és
57 ref. pap, a nápolyi gályákra számkive-
tésre itéltetett.

íly és több efféle szomoru következései
lőnek a vasvári békekötésből származott
egyenetlenségnek, Lobkovitz és Montecuculi
gyülölségének. Pedig valamint a természet-
ben minden földindulást, kiáradást, tűzve-
szélyt, megújulás, — zivatar, menydörgés
és villámlást derű szokott követni : ugy
az erkölcsi világban is a nemzeti jóllétet
porba döntö ̂ háborunak vak dühét megszün-
tető békekötést, köz megelégedés, boldog-
ság és nyugalomnak kell vala felváltani. A
vasvári békekötés azonban mindezek helyett
nem békeolajággal, hanem véres karddal
jelent meg, oly időben, melyben az elemek

iég ugy sem valának minden előítéletek-
től megtisztulva, és igy a várt nyugalom,
csend, szellemi és anyagi jóllét helyébe nyo-
mort, ínséget, pusztulást s egy nemzet bol-
dogtalanságát vonta maga után.

Csuthy Zs.

Fentebbi czikkünkhöz, mely a hazai tör-
ténet egy nevezetes epizódját beszéli el, a
sz.-gothárdi ütközet egyik tényezőjének, az
akkori császári hadak fővezérének, Monte-
cuculi grófnak arczképét is mellékeljük. S
hadd álljanak itt még befejezésül e sokat
emlegetett férfiu életrajzának főbb adatai.

Montecuculi Rajmond gróf 1628-ban
Olaszországban született. Nagybátyja a csá-
szári hadseregben tüzér-ezredes levén, ez
alatt szolgált, s 1644-ben a svédek ellen
csatázván, ezek elfogták s csak két év mulva
adták ki. Fogságát a hadi tudomány tanul-
mányozására szentelte. A westfáliai béke
után a német császár, János Kázmér lengyel
király segitségére küldte, a midőn az erdé-
lyi fejedelem hadai ellen csatázott. Késöbb
a törökök ellen küldött sereg fővezérévé
neveztetett ki, s mint ilyen vezénylé mint
fenntebb láttuk — 1664-ben a sz.-gothárdi
ütközetet.

A vasvári béke után a bécsi haditanács
elnöke lett. 1673-ban a Rajnához küldött
hadsereg főparancsnokságát vette át, hol a
francziák ellen küzdött. Életének utóbbi
éveit (1680-ig) a bécsi császári udvarnál,
tudományokkal foglalkozva töltötte. Emlék-
iratokat is irt, melyek olasz, latin, franczia
és német nyelven jelentek meg.
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Virul a rózsa, hajlik az ága,
Hajlik az ága halovány arczámra,
Halovány arczám harmatos a könytül .
Haj szerelmes szivem soha meg nem könnyül.

Barna leányka szemét ragyogtatja,
Gyenge arczáimat azzal hervasztgatja —
Jaj eszem azt a nevető kis szádat!
Én szerelmes szivem meghasad utánad.

Hull le a csillag fényes éjszakákon,
Száll föl az égre az én sóhajtásom,
Hull le a csillag, hulldogál a földre . . .
Ha te csillag volnál, hullnál az ölembe.

Fakadó kis bimbó
Virágos kis kertben,
Kedves fejlődő lány,
Édes szép szerelmem!

Be szeretem nézni
Fekete tűzszemed'!
Fekete tűzvilág
Istenem, hogy lehet ? ..

IL
| Őszre fordul már az
'Idő nem sokára;
De rám tavasz mosolyg—
Te vagy az, leányka!

' Te vagy a tavasznak
Legszebb rózsaszála,

| Te vagy a szivemnek
| Legszebb boldogsága.

Virulj ki, virulj ki,
Én gyönyörűségem!
Kedves rózsabimbó,
Oh virulj ki nékem!

III.
Elmentem egy lányhoz
Vasárnap délután —
Az a kicsi kis lány
Az az én violám.
Hajnal hasad arczán,
De a szeme éjfél,
Fekete éjfélben
Fényes holdvilág kél.

Rózsabimbó fakad
Illatos beszédre, —
Rózsaillatozás
Ajakad beszéde;
Zengő rózsabimbó
Szép hajnali fényben —
Angyalok szerelme
Fényes magas égben.

Fakadó bimbóra
Szerelmes méh szállott—
Az a szerelmes méh,
Az a te hű párod;
Én vagyok az a méh,
Én szedem a mézet,
En szivom csókodat,
Szerelmes beszéded'.

Nyújtsd ide, nyújtsd ide
Azt a piros szádat,
Aludjék el csókban
A fekete bánat,
Szivem nagy bánata,
Szivem kinozója —
Légy te fájó szivem
Hű vigasztalója.

Csókold rá a hajnalt
Halványbús orczámra:
Elhagylak, elmegyek
Idegen országba . . .
A mig távol leszek
Idegen országban,
Nem feledsz el engem
Más legény karjában?

„Idegen országból
Mindig haza várlak,
Virágos kertemben
Sírok majd utánad.
Hogy ha meg nem találsz
Virágos kertemben:
Megtalálsz, megtalálsz
Hideg sirveremben."

IV.
Piros rózsa csak tavaszkor virágzik,
Pirul a lány szerelmesdit ha játszik;
Hadd piruljon barna kis lány orczája,
Mikor ajkam csókzáport hint reája.

Hervadóban a virágos kikelet . . •
Utójára vagyok, rózsám, ma veled —
Ha megtérek nagy utániból, kis leány!
Majd meglátom szeretsz-e még igazán.

Pirul az ég, hajnalodik keleten,
Harmat ragyog piros rózsalevelén;
Harmatos a barna kis lány orczája,
Szép szeméből harmatköny hull reája.

Kikeletnek elmúlását, angyalom,
Mért keserged, mért siratod oly nagyon?
Vissza jön még s azt fecsegi a fecske:
Jaj be boldog ez a barna menyecske!

Kisütött a ragyogó nap az égen . . .
Nem ragyog már köny a babám szemében;
Fönn az ágon azt csicsergi a madár:
A fejkötő megvigasztalt ugy-e bár?

V.
Holdvilágos csillagos szép éjszaka —
Ablakomnál ingó bingó rózsafa;
leülök a rózsafának alája,
Fölnézek a csillagos ég boltjára.

CsilUgos ég a szép boldog szerelem,
Szeretemnek boldogsága volt velem,
Barna tia lány, szerelmemnek csillaga!
Te ragy»gtál a szivemen valaha.
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Hull a csillag, hull az égről lefele,
Hulldogál a piros rózsa levele . . .
Gondolkozom rózsafának az alján:
Mit csinál most az a kicsi barna lány ?

Csak hullanak a ragyogó csillagok . . .
Mért fáj szivem? mért hogy olyan bús vagyok?
Az fáj nekem, az bánt engem oly nagyon,
Hogy egemről lehullottál, csillagom!

VI.
Tarka mező, tarka,
Mint a páva farka, —
Jaj be sok szép virág
Ej haj! virul rajta.

Hallom, gyöngyvirágom!
Férjhez mégy a nyáron,
Engem elfeledtél —
Ej haj ! én nem bánom.

Tarka mezőn járok,
Nyilnak a virágok,
Bokrétába füzik
Ej haj! a leányok.

Ki hajlik szavamra?
Ki borul nyakamba?
Ki tűz fől bokrétát
Ej haj! kalapomra?

Van is bokrétája,
Fől is tüzte rája
Az én uj szerelmem
Ej haj! violája.

Csengéi Gusztáv.

Az egészség ápolása az éleikor
különböző szakaiban.*)

IU. A gyermekkor.
(Folytatás.)

A második gyermekkor (a gyermekkertek
kora), magába foglalja az élet 5-ik és 6-ik
évét, söt későbben vagy lassabban fejlődő
gyermekekre nézve még a hetediket is. E
kor az előbbitől az által tünik ki, hogy
ebben a betegeskedés és halálozás esetei
már jóval gyérebbek, mig a testi és szellemi
kifejlődés szintoly gyorsan halad. Ekkor a
gyermek már többnyire minden mozdula-
tának meglehetősen ura, s már tetemes be-
szédességet szerezhetett; de agya még foly-
tonosan növekszik s ennélfogva a legnagyobb
kíméletre van szüksége. Büntetésről, külö-
nösen verésről, ha t. i a gyermeket az előbbi
korban helyesen nevelték, most már szó sem
volna, s csak a gyermek szeretetét szüléi
iránt, továbbá saját erkölcsi érzetét és értel-
mét kellene alkalmazni eszközül a további
nevelésnél. Mig elsö korában a gyermeket,
mivel még semmi vágyat nem érez más
gyermekek után s igen jól elmulat magában
is, egyenkint is föl lehet nevelni : második
korában, mikor már szeret másokkal együtt
játszani, a gyermeket egyszerit lehet nevelni
másokkal is, de természetesen csak olyanok-
kal, a kik elsö korukban szintén jól nevel-
tettek és — szigoru felügyelet alatt. Ez azon
kor, melyben a gyermeket gyermek-kertbe
(kisdedóvodába) küldeni hasznos, (föltéve,
hogy okos felügyelő és vezető-személyzet okos
rendszert követ benne;) hasznos pedig an-
nálinkább, mert a házi nevelés e korban a
legtöbb család kebelében nagyon elégtelen
és fogyatékos. Mondják, hogy a gyermekkert,
— hol a gyermek az édes anya helyét pó-
toló felügyelő asszony gondviselése alatt
társas játékok közt előrekészittetik az isko-
lára, — elidegeniti a gyermekeket a szülői
háztól. De e beszéd a legtöbb esetben csak
ráfogás és csak ott lehet némileg igaz, a hol
a gyermekek az apai-anyai háznál ferdén
neveltettek vagy ferdén neveltetnek most is,
s kiknek egyátalában otthon nem igen van
maradásuk. Jól vezetett gyermekkertben a
gyermekekre főleg két haszon háramlik :
megtanul az egykoruakkal s egysorsuakkal
illedelmesen bánni, s módja van, mások, pél-
dáján sok jóhoz szokni; de a veszekedés,
irigység, uralkodásvágy, elbizottság, önsze-
retet és akaratosság hibáitól is meg lehet a

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

gyermeket, kivált ha ezekre különben is
hajlandó, sikeresen óvni; azonkivül pedig
érzékeit is ki lehet jobban művelni, valamiut
erőt és ügyességet fejlesztő testgyakorlatok
által testileg is kiképezni. De a szellemnek,
mely a gyermek-kertben honos, vidornak
kell lenni, s egészen eltévesztené rendelte-
tését a gyermekkert, mely a szép, feszesen
csendes ülésre s „meg ne merj mocezanni
sem"-féle jó erkölcsre akarná fektetni a
fősulyt.

A kis emb er nek életben és jó egészségben
megtartása a második gyermekkorban is
mint az elsőben főleg nem izgató, tápdús,
könnyü emésztésű, zsirt és sót a kellő mér"
tékben tartalmazó, vegyest állati és növényi
élelemszerekböl álló tápszereket, elegendő
mennyiségü italok (tej vagy viz) mellett,
továbbá tiszta levegőt, s a mikor csak lehet,
szabadban való mulatóst és mozgást kiván;
ehhez a bőr kellő tisztítását (mosdások és
fürdők által), elegendő alvást vagy testi erő-
ködések után legalább pihenést, és érzék-
szerveinek leggondosabb megkimélését min-
dentől, a mi azokra károsan hatna. A mele-
gen tartásra nézve, mi a kisebb korúak
jó egészségben megmaradását oly nagyon
gyámolitja, ezen második gyermekkorban
már meg lehet kezdeni a test lassankinti
edzését az által, hogy a mosdás- és fürdés-
hez elöbb langy, azután hüvös, s elvégre
hideg vizet (folyóvízben való fürdést) alkal-
mazunk ; ugy szintén az öltözethez való kel-
méket is fokozatosan vékonyuló szövetből
választjuk. A hirtelen erőszakolt átmenet a
meleg bánásmódról hidegre nem ér semmit,
s a szándékolt test-edzést nemcsak el nem
érjük vele, hanem mint természetellenes
izgató szer is fog hatni, s vérszegénységet
(sápkórt) és ideges ingerlékenységet ha-
gyand eredményül.

Ez életkorban, mint általában mindenütt
a hol nevelés szükséges, a nevelök főfeladata:
a szőfogadás meggyökereztetésén kivül a
gyermeket meggyőzni arról, hogy nem
gyenge kéz vezeti, mely az ő szeszélyeinél
megtántorodik majd, vagy ellentállásának
enged. E meggyőződést pedig igen könnyü
előidézni benne, ha a nevelő magaviselete a
gyermek iránt mindig következetes és egyen-
letes. A szüléknek e korban ugy kell intéz-
niök minden dolgaikat, nehogy a gyermek-
ben, kinek füle szeme most egész környezete
hibáira nézve igen éles, az anya csalhatat-
lanságáaa s az apa tekintélyébe vetett hit és
bizalom megrendüljenek. Semmi sem hat be
a gyermek leikébe oly szeliden s oly mélyen,
mint a jó példa hatalma. E hatalom befo-
lyása alatt tanuljon a gyermek az öregeb-
bektől . mindent a mit kiván és kap, kérve
kivánni s köszönettel fogadni.

A testi nevelésre nézve, melyet nagyrészt
még az első gyermekkorra szóló szabályok
szerint kell intézni; mindenekelőtt a gyer-
mek különböző mozdulataira kell illöleg
figyelnünk s ugy igazitanunk azokat, hogy
apránkint egyre több biztossággal, nyu-
godtsággal, ügyességgel, illemmel és kel-
lemmel végeztessenek. E mozdulatok közé
azonban nemcsak a láb, a kar s a törzs tar-
tása és mozgatása tartozik, hanem a fej, az
arcz és a beszélő tehetség mozdulatai is. Igy
az evésnél például arra kell nézni, hogy a
gyermek az annyira utálatos csámcsogáshoz
ne szokjék, a tömör ételeket jól megrágja,
jártában testének és lábának illö tartásai
legyen; hogy torzító arczjátékhoz,fintoritós-
hoz ne szokjék, beszéde hibásan és hiányo-
san ne képeztessék stb. A többiben min-
den fárasztóbb mozgások a testalkathoz
legyenek mérve, hogy kárt ne tegyenek.
A rend-, a tisztaság- és a pontosság érzete,
melynek alapját már az első gyermekkorban
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meg kell gyökereztetni, a gyermekekben
soha sem fejlődhetik elég korán, minthogy
ennek van a késöbbi élet gyakorlati s hiva-
tásos oldalára legnagyobb és legjótékonyabb
befolyása. Ennekokáért tartassuk vele tisz-
tán és rendben játékszereit és ruháit, taka-
rittassuk fel vele minden dolgát, s nézzünk
pontosságra az étkezés, alvás- és öltözködés-
ben s átalában szabályszerűségre egész élet-
rendében.

A szellemi nevelés, e korban is még, mi
a gyermek értelmét illeti, csak érzékei ki-
képzésére s figyelmének egy-egy tárgyra
irányzott behatóbb ráfordítására szoritkoz-
hatik; kezdeni azonban már többet is lehet,
s a külvilág lényei, tényei és tüneményei
által elöidézett benyomásokat (agyképe-
ket) az emlékező- és képzelőtehetség ki-
fejtésére felhasználni; mely szellemi tevé-
kenységnél azonban a gyermek testi álla-
potát gondosan szem eiőtt kell tartanunk,
mert az agy tulságos megfeszítése agykóro-
kat és szellemi gyengeséget idézhet elö. A
gyermek akaratát akadályoknak, a félelem-
nek 8 kelle-
metlen ér-
zéseknek le-
küzdése által
mind jobban
lehet meg-
edzeni, mert
hisz' első fel-
ébresztésére
már az első
gyermekkor-
ban töreked-
tünk. Csak
meg ne ret-
tentsük a
gyermeket,
mert a meg-
rettenésből
ered a féle-
lem , ennek
uralma alatt
pedig a gyer-
mek köny-
nyen gyáva
lesz és kép-
mutató. —
Hogy a gyer-
meki akara-
tot, jóttenni,
s a tettek-
ben nyilvá-
nuló valódi
emberszere-
tetre szok-
tatni kell, az természetes. E korban épen e
pontra nézve igen hamar elvétik a nevelők,
és pedig rendesen a legjobbak leginkább,
a helyes középutat, midőn az értelemnek és
akaratnak az érzéki benyomások helyes
megítélésére, értelmes leküzdésére és okos
mellőzésére irányzott serkentése nélkül, egy-
oldalulag az agynak csak érzelmi tevékeny-
ségét munkáltatják.

Ök azt hiszik, érzékeny emberekké ne-
velik a gyermekeket, pedig csak érzelgő
rajongókat képeznek belőlök, kik a gyakor-
lati életre nem valók, és sem önmagukon
sem másokon okos tanácscsal, vagy bátor
cselekvéssel segiteni nem tudnak. Nem ke-
vésbbé kártékony hatással foghat a gyermek
jövőjére befolyni, ha szellem-, tündér-, hara-
mia-, lovag-, és más e fajta mesék gyakrabbi
elbeszélése által képzelőtehetségét szabály-
ellenesen kifejlesztik, s kedélyét az élet re-
gényes felfogására és babonára hajlandóvá
teszik. Ennek ellenében a valódi vallásosság-
nak s erkölcsi életnek az által lehet meg-
vetni szilárd alapját, ha a gyermekben a

kiismeretet (de melyet mások erkölcsi értéké-
nek megitélésétöl mindig tartóztatni kell),
kifejleszteni ügyekszünk. A becsérzet ugyanis
arra készti, söt némileg kényszeriti az em-
bert, hogy a helyest és jót mindenkor min-
den melléktekintet s haszonlesés nélkül te-
gye csak azért, mert önbecsülése kivánja;
a lelkiismeret pedig saját vétségeinknek
— el nem nétnitható s el nem ámítható
birája.

A becsületes ember soha sem fogja
azért kerülni a roszat, mert büntetik, sem
azért tenni a jót, mert jutalmazzák.

E korban a gyermek őszinteségét és
igazságszeretetét adandó alkalommal pró-
bára is lehet tenni, de ehhez nagy óva-
tosság és tapintat kell, mert igen hamar el
lehet a dolgot rontani.

Végre e korban már szoktatni kell a
gyermeket, hogy felhívás nélkül is legyen
mások iránt figyelemmel és tekintettel.

(Folytatása kevetk.)

A lomniczi csúcs legteteje. — (Keleti Gusztáv rajza után.)

A lomniczi csúcs megmászása.
(Vége.)

Tátra-Füredről a lomniczi csúcs felé intézett
kirándulásunk leirásában a mult alkalommal egész
a Tüzelőkőig (Feuerstein) jutottunk, mely ezen
expeditio egyik első nevezetes állomását képezi
már a lomniczi hegység gerinczén.

Itt kezdődik már az igazán komoly kapasz-
kodás; itt következik azon hely, melyet igen ta-
lálóan próbd-nak neveztek el, mert ugyancsak
megpróbálja a test izmait s a lélek erélyét. Ez egy
keskeny és meredek szikla-hasadék, a hol már nem
csak a lábak, hanem a kezek segitségével is kell
kapaszkodnunk, hogy előre jussunk. Ezután gyér
növényzet és lábunk alatt gördülő kövezet között
kigyózik felfelé egy keskeny ösvény, melyen sok
baj és erőködés után l l óra tájban a hegység ge-
rinezére értünk, honnan most, tőlünk balra, bor-
zalmas formákban tornyosodott az ég leié a lom-
niczi csucs. Ugy tetszett, mintha egy óriási tömeg
összeforrt gránitoszlopokat láttunk volna magunk
előtt, melyek rideg, ijesztő egyhangúságban me-
redeznek az ég felé. Ez okozza, hogy a csucs tete-
jéről számtalan kopár é? meredek, sokszor a völ-
gyig leérő, hosszu hasadékok nyulnak le s tátong-
nak elénk. Egy ily természetes hasadék képezte

becsérzetet (de nem ám becsvágyat) és a lel- | a mi utunkat "is, ezen kellett fölfelé kapaszkod-

nunk. De hogy e mélyedésbe érhessünk, elébb egy
kőgörgetegen kellett keresztülhatolnunk s azután
egy sima sziklafalat megkerülnünk.

Vezetőink valódi őrnemtőkként lépdeltek
előttünk s mellettünk s a kit elhagyott a bátorság
vagy ügyesség, azt tüstént kisegítek a zavarból
egyegy biztató szóval, példával s ügyes fogással.
Végre öt negyedórai keserves kapaszkodás után
a csúcs legtetejére értünk.

Az idő nem volt kellemetlen, de az élvezet, a
mit találtunk, azon öntudaton kivül, hogy : itt
vagyunk, alig fizeté ki a nagy fáradalmakat. Pe-
dig a csúcs vadon és rovátkos kis sikján teljes
szélcsend uralkodott s egy esőcsepp sem alkalmat-
lankodott — a mivel ritka kiránduló dicsekedhe-
tik : de az óriás panoráma, a melynek nézésébe
szerettünk volna innen merülni, félig el volt fedve
szemünk előtt. A nagy magyar síkságot, mely
lábaink alatt terült el, átláthatlan fellegek boriták.
Csak Szepesmegye nagy része bontakozott ki alat-
tunk festői szépségében. E vidék számos helysé-
gét meg lehetett ismerni, s az igéző tájképen tul
csak messze elnyúló kékes hegyvonalakat és elmo-
sódott távol vidékeket láthatott a messzeségbe
merült pillantásunk. Láttuk alattunk a kárpáti 5
tavat is, s láttuk a zuhogó Tarpatakot is, a mint
e fenséges és titokteljes forrásvidékből eredve,
sima sziklafalak mellett szikláról sziklára rohan,

azután mint-
egy a föld alá
elenyészik,mig
a rideg omla-
dékok közül
ismét napfény-
re tör, s végre
kígyózó sza-
lagként a róna
felé kanyaro-
dik.

A lejövetel
e lomnicz i
csúcsról még
csaknem bajo-
sabb , mint a
felmenetel, ez
valóságos ké-
mény seprői
munka! Veze-
tőink utasitá-
sa szerint hát-
tal neki kellett
dűlnünk a
h e g y n e k s
a r c z c z a l a
mélységbe te-

'* kintve kellett
a sziklahasa-
dékokon le-
csusz n u n k ,
mely alkalom-
mal többnyire
a kezek tar-
tották a testet,
mig lábaink
néha sokáig
tapogatóztak
egy alkalmas

támpont után. (Mind erről némi fogalmat igyekez-
nek nyujtani mellékelt képeink.)

A csúcsra érve legelőször egy régebben fel-
állított fapiramis vonta magára a figyelmet (hir
szerint az alkotmányt azóta elhordta a vihar),
melynek alján kő alá temetve egy kis láda volt, s
az ebben tartott iratra minden kiránduló fel szokta
jegyezni nevét.

Ujabb kirándulók még mindig dicsérettel em-
iitik a tátrafüredi János nevü vezetőt, ki a maga
nemében remek példány. Ezen jó erőben levő,
ügyes, értelmes ember 20 év óta mintegy l l 2-szer
járta meg a lomniczi csucs nyaktörő utját, a nél-
kül, hogy veszély érte, vagy fél utjából vissza-
fordulnia kellett volna. Máskülönben a tátrafüredi
krónika egyes kirándulók baleseteiről eleget tud
beszélni. Az ut nehézségét s a vállalkozó szellem
szükségét tanúsítja azon körülmény is, hogy —
mint mondják — a fentnevezett János vezérlete
alatt ama 112 kirándulásban összesen csak három
nő vett részt.

Sárosból a Szepesség felé. /
Sokszor elmondták már, de örökké igaz marsd:

hogy nincs nagyszerűbb a természetnél! Minién,
mit emberek keze és szelleme hoz létre, a riüvé-
szetnek minden remeke eltörpül azon magisztos-
ság előtt, mely a természeten elömlik. Tcob köl-
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téazet van a legkisebb virágazálban, mint az
emberek minden dalában együttvéve. Ha már egy
gzép dal gyönyörködtet, mily gyönyört nyujt egy
nagyszerü táj szemlélete! — Előttem ugy tünik
fel a természet, mint egy nagy könyv, melynek
minden lapjára egy-egy szent mondat van irva,
melynek minden részecskéje egy élő eszme. —
Kik Istent tagadva, az anyagot ismerik el csak, 8
annak létrejöttét minden magasabb befolyástól
függetlennek akarják feltüntetni, azok csak testi
szemeikkel látnak; s megfő ztvák azon lélekemelő
élvtől, melyet ez égi könyvből merítünk.

A természet mindenütt szép: Helvétiamagas
bérczei, Észak jéghegyei, a meleg égöv pálmali-
getei, Afrika borzasztó sivatagja — mind szép a
maga nemében. De egyik táj látása egyik, a má-
siké másik ember lelkületére gyakorol nagyobb
hatást; mig vannak ismét oly tájak, melyeknek
szépsége mindenkire megteszi hatását, ki átalá-
ban fogékony annak befogadására. S Petőfi nem
ok nélkül mondá :

„Ha a föld Ist-̂ n kalapja,
Hazánk a bokréta rajta." —

Induljunk például Sáros
vármegyének — hol mellesleg
szólván sok a „tót ember,"
de sok a magyar sziv is, s hol
a művelt osztálynál oly kedé-
lyes, őszinte, és valóban mű-
velt társas életre akadunk,
melyben lshetetlen jól nem
ereznünk magunkat — egyik —
kedves vidékéről, a Fekete-
hegyaljáról a Szepesség felé. —
Köves patakokkal bővelkedő
hosszukás völgyön haladunk,
— két oldalt a hegyeket le-
gelők, szántóföldek, és szép
fenyvesek boritják. — Köze-
ledve Felső-Szalók felé, csak
elcsodálkozol, ha jobbra tekin-
tesz, hogy ugyan miért olyan
gerinczes az a hegy? Látsz
egy ölesnél mélyebb barázdát,
a hegyoldalon lehuzódni, mel-
lette egy kocsiutnyi tér, az-
után ismét egy ily mély ba-
rázda s ismét egy ut. És eze-
ken az utakon terhelt sz íke-
rekkel vontatják le az életet
a hegyi szántóföldekről. — S
ki hinné, hogy ama mély ba-
rázdák csak egy-egy kerékvá-
gásból lettek! Hirtelen esőzé-
sek alkalmával a hegyről lero-
hanó viz beveszi magát a ke-
rékvágásba, azt kimossa, s igy
a mindig mélyebbedő barázda
felé egyre nagyobbodó gyor-
sasággal vonatván a viz, idő-
jártával egész mély árok lesz
belőle s a szekeres kitérni
kényszerül. — Innen is, tul is
a falun egy-egy keskeny, ma-
gában álló ódon tornyocska
tünik fel az utazónak, melyek
a határt jelölik. — Tul a fa-
lun már Szepesmegyében va-
gyunk.

Alsó-Szalóknál egy kapu-
forma sziklaszorulaton végző-
dik ama hosszas völgy, me-
lyen haladtunk.

Két oldalt óriási kövek halmozódnak egy-
másra szeszélyes rendetlenségben, ugy tűnve fel
mohos ormaikkal, repedéseikkel, melyek itt-ott
valóságos ajtó-vagy ablakrést ábrázolnak, mint
valamely roppant várnak omladékai. Keresz-
tülérve e szorulaton, hirtelen megváltozik a táj.
— A keskeny völgy elenyészett, minden oldal-
ról magas, sziklás hegyek tekintenek felénk, er-
dős, regényes vidéken, a Pihocz tövén vagyunk.
Szekerünk csak lassan halad fölfelé, s legjobb
ha elhagyva a szekér utat — kedves útitár-
sainkkal megindulunk gyalog a festői facsopor-
tozatok, mohos kövek, és buján tenyésző gya-
logfenyőbokrok közt. Az üde lég, a szép táj,
és barátságos társalgás közt hamar felérünk a te-
tőre, hol elragadtatva pillantjuk meg a Kárpátok
legmagasabb, sziklás, havas ormait, ^ a Tátrát, s
nem győzünk betelni e valóban felséges látvány
élvezetével. Majd a mindszenti fenyves erdőn ke-
resztül lefelé kanyarodva, szép kies lapály nyilik
meg előttünk, melynek közepén az utunkat sze-
gélyező fenyők közül Szepesvár romjai tünnek elő.

A fenyves árnyékot vet reánk, sötét galyai közt
csak gyéren törhet át a napsugár, s a balzsamillat,
mely a levegőt betölti, jótékonyan hat dagadó
keblünkre. Balról az erdő jó darabon ki van irtva
s igy szabadon tekinthetünk le a hegyoldalról. A
tágas zöld lapályon egyes elszórt faluk, köröskö-
rül kéklő magas hegyek, s jobbról a háttérben a
királyi fenségü Tátra — lapály közepén (kár hogy
folyója nincs) egy magányos zömök szikla áll,
melynek tetején koronaként büszkélkednek Szepes
hajdan hires várának ma is tekintélyes romjai, s
egyik legszebb táj van előttünk, mert ha Petőfi
szerint hazánk a bokréta Isten kalapján, ugy Sze-
pesmegye bizonynyal e bokrétának legszebb vi-
rágszála.

Szepesvár látásánál, e sok századon átélt
roskadozó falakkal szemközt méltó egy kissé a
multba is visszatekin'énünk. Ki épité e várat?
nem tudatik; de legvalószinübb, hogy Bors, Bön-
gér fia, kit Béla király névtelen jegyzőjének tanús-
kodása szerint Árpád e tájra küldött, hogy a ha-

Lejövetel a lomniczi csúcsról. — (.Keleti Gusztáv rajza után )

táron egy er5s várat emeljen. — Szent István a
megyei szervezetet, mely inkább várszervezetnek
nevezhető, létesítvén, e vár lőn a Szepesség köz-
pontjává, honnan azt a megye ispánjai (Comes
de Scepus) igazgaták; 1202-ből Tamás emlittetik,
1209-ben Kutker, a Berzeviczy-család őse. — V.
István király által 1271-ben adott kiváltság foly-
tán ez időtől maguk választák grófjukat a Sze-
pesvára alá tartozó németek, kiket részint II .
Géza telepite ide, részint már előbb látták e tájat,
s némelyek szerint a hajdani gepidák utódai vol-
nának. Á vár királyi tulajdon maradt. — A trón-
követelő Borics, Kálmán király második nejének,
az orosz Bretizlávnak kétes eredetü fia, ki vak Béla
és II. Gréza királyok uralkodása alatt annyi káros
pártoskodásnak és várontásnak volt okozója, gyá-
szosan merül fel emlékezetünkben, láttára e vár-
nak, mely Lengyelország felől történt beütései
alkalmával tartózkodási helyéül szolgált, honnan
dicsvágyó terveit tovább fűzte. — Óh hányszor
vallotta kárát e szegány ország egyesek dics-
vágyának, s az önérdeknél semmi magasabb

czélt nem ismerő indulat mennyi megrázkódta-
táson vezette azt keresztül századokon át, tiporva
folyton annak jóllétét, elfojtva az ipart, gátolva az
ország roppant anyagi kincseinek, nemzetünk erő-
teljes lelki tehetségeinek kellő kifejlését, sőt
veszélyeztetve magát az ország fennállását is.

A pártoskodás vonta maga után a tatárjárás
szomoru kimenetelét is, melyről, mint Isten bünte-
téséről, máig is borzadva mesél a nép, és tanus-
kodnak a történet lapjai. De e lapok arra is inte
nek, hogy az ég e nemzetet csak azért büntetó,
mert nem akara, hogy elveszszen. — A ki ismeri a
sajói és mohácsi gyásznapok előzményeit, nem
csodálkozhatik az eredményen, és nem találandja
igazságtalannak a rettenetes büntetést. Ha ez nem
éri az országot, mire jutott volna ? A közérde-
kekről megfeledkezett hatalmasok önzése mindin-
kább elharapózván, elnyomta a hazafiuságot; üres
kérkedéssé vagy rablási hajlammá korcsositá a
vitézséget, s az ország ügyét oly utra tereié, me-
lyen a teljes felbomlásnak biztosan kell vala bekö-

vetkeznie. De a közbejött erős
csapás után a már halottnak
vélt nemzetet csodálva látjuk
ujra lábra kelni, s okulva buz-
gón munkálkodni a tövig meg-
rendült épület — a hon —szer-
vezetének megszilárdításán.

Szepesvárát a tatárok be-
jövetele előtt a szerencsétlen
Kálmán herczeg lakta, ki a
sajói ütközetben kapott sebei-
ben hunyt el. A diadalmas
ellenség vérengző csordái e
tájat sem kerülték el; a vidé-
ket, s ezzel a szepesi kápta-
lant is elpusztiták, de a várat
sikeretlenül ostromiák 1241-
ben. — IV-ik Béla király utó-
dainak gyönge kormányzása
alatt bizonyos Loránd gróf
rablófészkévé tette e regényes
fekvésü várat, s magát a vi-
dék független kényurává, mig
Kutker fiai, Rikolf és Hermán,
Kún László király parancsára
fegyverrel visszaszerzék. —
1443-ban ahussita rablók fog-
lalák el, s a kegyetlen Aximith
innen parancsnokolt. — Mátyás
király kegyenezének, Zápolya
Imrének adományozá 1465-ben,
a hozzá tartozott tetemes ja-
vadalmakkal együtt, egyszers-
mind örökös szepesi grófi
czimmel.— A Zápolyák uj fényt
hoztak e várba, s itt halmoz-
ták össze roppant kincseiket.
Itt született Zápolya János
király, kitől azt Katzianer
1528. tavaszán elfoglalta. —
I. Ferdinánd királyi adomá-
nya folytán a hires Thurzók
birták, s e nemzetiség kihaltá-
val Csáky Istvánnak adomá-
nyoztatott. — 1703-ban II.
Rákóczy Ferencz kuruezai fog-
lalták el, s Forgách Simon
itt tartatott fogva. — Rákóczy
ügyének hanyatlásakor 1710-
ben Hartleben császári vezér
visszavette. — Nincs messze
innen a regényes Branyiszkó,
mely már más izben volt ismer-

tetve s rajzban bemutatva a Vasárnapi Ujság ha-
sábjain.

Szép e drága lőn, és minden pontja ezer évi
küzdelmes multunk eseményeire emlékeztet. Sze-
ressük a természetet, szeressük a hont, s mindent
mi szép, s mi dicső, s édes jutalmunk lesz az igy
szerzett szellemi élv. Bolgár Emil.

Csudálatos élelmiszerek.
Az ember műveltsége, az élelmiszer faja, az

ország égalja s a nyert ételek mennyisége mindig
meglehetős szoros összefüggésben állnak. Ennél-
fogva érdekes és egyszersmind tanuságos az em-
beriség művelődése történetében, ha az egyes
népek sajátságosabb ételei összeállittatnak, hogy
kitűnjék, ugyanazon lény, az ember, mily véget-
lenül különbözöleg választja meg az egyes éghaj-
latok alatt tápszereit, mit tart kedvencz ételének,
mily sokat vagy mily keveset eszik. Mert nem
csak a műveletlen északi népek esznek sokat, ha-
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inem nálunk is, Sidney Smith számítása szerint,
•egy j° sorsban született, 10—20 évig 40 szekornyi
szükségtelen ételt és italt emészt föl. Ellenben az
olasz megelégszik egy darab kenyérrel s egy
Bzőló'fürttel s a hindu hébe-korba vesz magához
egy kanál rist, mig az eszkimó napjában 20 font
hust, s az orosz tatár 24 óra alatt 40 fontot képes
elkölteni. Cochran kapitány útleírásában emlit egy
nagyehető tatárt, ki 24 óra alatt egy jó nagy ökör j
hátulsó negyedét fogyasztá el s ehhez még 20 font |
zsirt s ennek megfelelő mennyiségü vajat ivott '
meg. , . i

London s Newyorkban kozépszámitas szerint
fél font hus esik egy személyre, Párisban csak |
hatodrész, a falvakban s különösen Francziaor- j
szagban még kisebb. Az eszkimó a faggyutyer- '
tyát külföldi Ízletes falatnak tartja s az abissiniai !
a nyers hus és vértől leiszsza magát, melyek a ,
maguk nemében szinte oly részegitő anyagok, |
mint az égetett viz. Párisban nem régiben lóhus j
után örjöngtek s az 1851-ki műkiállitáskor Bro-
chieri ur marhavér-pástétomot s czukorkát árult.
A chinaiak mészárszékeiben, macskát, kutyát s
borzot lehet látni patkányokkal s más csuda-sze-
rekkel, melyek ugy izlenek mint a vaddisznó. A
kutya a déli tengeren is kedvencz étek, s a fiatal
kutya-vagdalék ünnepi alkalommal a nagyok nya-
lánksága. A kutyákat e czélra jól s tisztán tartják.
Ausztráliában is a feketék örömest eszik. Délafri-
kában egy nagy kutyáért tehenet lehet cserélni.
Főleg Délafrika hazája a különös ételeknek. Az
antilope husa finom, leves s vadhús izü. A viziló
húsát közönségesen megfőzik s ekkor az ize a főtt
marha- és disznóhus közt áll. Igen könnyen meg-
eheti valaki a vizilóhust azon hiszemben, hogy az
hizott ököré. Kik a velőskonczot szeretik, a giraff-
ban gazdag étekre találnak. Erős pálmaeczetben
csinált 8 jól megborsolt elefántlábak Ceylonban
igen kedvesek. Csudálatos, hogy két oly állat,
mint az elefánt s viziló, melynek husa annyira ha-
Bonló, szívósság tekintetében annyira különbözik
egymástól — az első ugy szólva alig élvezhető, a
másik pedig igen kellemetes tápszer. De midőn a
szivós és izlelhetlen húsról beszélünk, nem hagy-
hatjuk emlités nélkül a zebrát s a vad gnut. De
mindannyi közt legszívósabb — s a mihez mérve
az elefánthus még igen gyengének nevezhető, a
Btrucz husa. A bőrt vagy sodronyt könnyebben
megrágná a kaffer, de még maga a vadak ezen
erősfogu szülötte is fejét rázza, ha ilyen hust vet-
nek elé táplálékul.

Az eszkimó az elfogott egereket felfűzi, mint
a lipcsei a pacsirtát, vagy a cseh a czinegét. A
pézsmány, szaga daczára Martiniqueben keresett
étekfaj. Achinai a patkánylevest sokért nem adja;
de ez Smith Albert szerint több mellékrészből
is áll, nevezetesen szárnyasegér, száritott hal,
csigák, s romlott tojásból. Midőn az első chinai
szállitmány Sz. Franciscóban megtelepült, nagy
örömükre számos patkányt találtak s azonnal va-
dászatot tartottak reájok, hogy nemzeti étköket
elkészíthessék. Indiában a patkányok Chinába
szállitása egész keresetmódot nyujt.

A madarak és halak mindenkor nagy adalék-
kal járultak a gazdagok asztalához. Csak az izlés
változott meg idővel. Heliogabalus császár egy
lakoma alkalmával vendégei elé 600 struezvelőt
és Aesopus szinjátszó egy tál — 6000 Louisd'or
értékü — fülmile nyelvet tett föl. Ezt nem a sa-
játságos ízlésért emiitjük fel, hanem a finomult
természetellenes válogatottságért.^

Mint a legsajátságosabb mai étkek egyikét
tekinthetjük az indiai madárfészket, mely a chi-
naiak legkedvenczebb étele. Ezek különösen Java
és Sumatraból jőnek, s gyüjtésök nagy ünnepé-
lyességgel történik. A fészek ugy néz ki, mint egy
rostos, roszul készült vizahólyag, egy ludtojás
nagyságu s verhenyeges. Megszáradva igér össze-
zsugorodik. Drágán fizetik, különösen a fehéreket.
A fészek törékenységénél fogva gondos kezelést
igényel, hogy a chinai vásárokra elküldhető legyen.

Ezen csudálatos kedves falatokat a chinai e
czélra készült levesbe teszi, a miben kocsonyaféle
darabokban uszkálnak. E fecskefaj a hiruudo escu-
lenta $ még eddig ez az egyetlen, mely a madarak
közt ehető fészket épit, s ezt is természetesen ed-
dig csak a chinaiak élvezik.

A halak közt a közönséges delfin név alatt
ismert — az angol hajósok nyelvén tengeri disznó
— ha a sok sózott hust megunják vagy skorbut-
ban szenvednek, egyótalában nem megvetett étek.

A czápa száraz és savanyu; Havannah az
egyetlen hely* n°l árulják s a chinaiak uszó-
szárnyait s farkát különös erőt adónak tartják.
Az aranyparti négerek a czápa húsát igen kedve-
lik, épen ugy a vízilóét s az alligátorét is; Ausztrália

lakol egész a betegségig esznek belőlök, a meny-
nyiben nyersen nyelik le. Az igazi krokodil mint
a borju ugy izlik, mig több más fajának pézsma-
szaga van, mely undort okozhat, más fajai mint
gyenge malacz izlenek, más mint tengeri rák s
véore van átható halizü is, Átalában a krokodi-
lok'igen kétes jóságu ételeket adnak s óvakodni
kell, hogy az ember mohón ne bánjék velök.

Az austráliaiak megeszik még a mérges kígyó-
kat is, természetesen a méregfogak elvetése után,
s a kik ették, azt állitják, hogy ugy izlenek mint
az angolna; átalában a kigyóhus hasonlit a bor-
júéhoz.

A francziák, mint tudva van, igen szeretik a
békákat. De ezek drágán kelnek a new-yorki
piaczon is, hol a nagy, néha félfóntos ökörrákot
épen ugy keresik, mint a kicsiny rana escul-ntá-t,
melynek hátulsó része hasonlit a legjobb tyukhus-
hoz, ha a párisi vagy bécsi szállodákban fehér lé •
vei elkészítik. Természetesen Chinában a békák
nincsenek szabadon, hol mindent felemésztenek,
mi husból s vérből áll. A surinami négerek még a
sokkal undorítóbb surinami békákat sem utálják.
Cseh- és Angolországban a kerti csigát sokféle-
kép készitik, másutt csak aszkórban szenvedőknek
adják kocsonyává főzve s igen erősítőnek tartják.

Kelet- és Nyugat-Idiában a pálmákon élődő
ormányos rovarok igen kedvesek. Az arab a tücsköt
festeni s bizonyos nemü kenyérsütésre használja;
vagy besózza s felfüstöli, később főzi vagy süti
meg. A gyikok és termeszek is főzőedénybe ván-
dorolnak. A fehér kövér termesz-pondrót az ausz-
tráliai bennszülött örömest eszi.

A meleg tájak rendesen olcsóbb élelmiszerek-
kel birnak, mint p. o. rizs és pizang. Már Liebig
észrevette, hogy az élelmiszer egy része az állati
meleg fentartására fordittatik. Francziaországban
a népesség kétharmada gesztenyével, tengerivel s
burgonyával él, mig Angliában malátával, komlóval
czukorral, pálinkával, theával, kávéval, dohány-
nyal s hírlappal. íly különbözők az emberek igényei.

Átalában a déli népek mértéktetesebbek, mint
az északiak. A művelt népek az élelmiszer válasz
tásánálegyszersmind az állat külső alakját is figye-
lembe veszik. — A nép műveltsége virágzásában
az egyszerü, erőteljes étkeket nézi, nevezetesen az
erőteljes husétkeket, a ,-zámos nagyrészint termé-
szetellenes lé- s csemege helyett. Igy jöttünk mi
is európaiak a műveltség és jóllét előhaladtáyal a
finomabb kenyérnek valo gabonához; Francziaor-
szágban 1700-ban a fehér kenyér evők száma a
népesség 33 száztóliját tette s már 1839-ben a 60-at.
Angliában VIII. Henrik alatt csak a nemesség
evett buzát.

A városok több hust fogyasztanak el, mint a
sik vidékek. A húsfogyasztás Berlinben 1846-ban
fejenkint 114 fontot tett. Poroszországot véve
pedig középszámitással alig 40 fontot. Szászor-
szágban középszámitással tesz évenkint 41 '/2 fon-
tot, magában Lipcsében 133 fontot. A ezukorfo-
gyasztás Angliában 1734. csak körülbelől 10 font
volt fejenkint, 1854. egész Angliában 30, s itt figye-
lembe kell venni, hogy Írországban alig tehetni
fejenkint többre 8—10 fontnál.

Francziaországban IV. Henrik alatt a czuk-
rot még csak gyógyszertárakban árulták uncia
számra. 1854 körül Scheer az orosz fogyasztást
fejenkint 0,77 kilogrammra teszi, az osztrákot és
olaszországit 1,2-re, a hollandit, belgiumit és
észak-németországit 5,41-re, a portugáliait 2,93-ra,
a spanyolt 2,62-re, az egyesült-államokéit 8-ra. A
német-vámegyletben 1834-ben állt 2% fontról
1858-ban 8% fontra emelkedett. Sok főzeléket
nem régóta ismerünk. Igy az angolok 1660 előtt
articsókát, spárgát, a bab több faját, salátát stb.
nem ismerték; a francziák a mult század eleje
előtt kevés finomabb gyümölcsfajt.

Minden finomabb s e mellett egyszerübb
étkek csak a közműveltség felvirágzásával terjed-
nek el, mely egyedül ad az embernek méltóságá-
hoz illö léteit. K. J.

A sárospataki kova-malomkő legujabb
vívmányai.

Midőn ezelőtt öt évvel a magyar kova-ma-
lomkő-gyártást Sárospatakon megkezdettem, még
akkor kevés gőzmalom létezett s ezek is leginkább
finom lisztkészitéssel foglalkoztak, a mihez minél
keményebb kova-malomkövek voltak alkalmato-
sak ; akkor tehát én is azon igyekeztem, hogy ma-
lomköveim a legkeményebb és tömörebb kovafaj-
ból készüljenek, s ezekkel annyira czélt is ertem,
hogy a franczia köveket nélkülözhetővé tették, s
árukat megtörték. Gyáramban ekkor már hatvan

embert foglalkoztathatván, egy évben csak Trieszt-'
vidékére 42 követ adtam el, köveim kivitele Fran- "•
cziaország határáig eljutott, sőt már Sveiczban ''•
is őrölnek rajtok.

Legujabb időben azonban a gőzmalmok, ki-
vált hazánkban, Cr-uda gyorsasággal elszaporod-
ván, ezek nagyobb része, többé nem csupán finom
őrlésre, hanem parasztos vagy kenyérnek valo
lisztőrlésre is hasynáltatik, melyhez a nép annyival '
inkább kényszerül hozzászólni, minthogy a több
év óta tartó szárazság a legtöbb malomhajtó pa-
takokat kiszárasztotta; a szárazmalmoktól pedig
a mindinkább fejlődő földmivelés a vonómarhát
elvonja, sőt a mult évi aszály, kivált az alföldön •
az igavonó marhát annyira kipusztitotta, hogy
szárazmalomba befognivaló nincs is; tehát a pa-
rasztos őrlésre felszerelt gőzmalmukat a legtávo-
labb vidékekről vásárraódra lepi el a föld népe, s
annálfogva alig van most hazánkban has/nothaj-
tóbb vállalat, mint a parasztos őrlésre felszerelt
ííőzmalom.

De a gőzmaim >kba parasztos őrlésre egészen
más, sőt épen ellenkező theoria szerint készült,
kova-malomkövek alkalmazhatók, mint az eddig
használ', kemény és tömör kovából készültek, me-
lyekparasztos őrlésnél, kivált ha még nyirkos éle-
tet is kell őrölniök, ami apró őrlésnél gyakran meg-
történik, hamar eltompulnak és azután csak darál-
nak; élesitésök pedig felette nehéz levén, ha azt
gyakran kell ismételni, a gőzmalom hasznát fel-
emésztik, annálfogva e czélra haszonvehetetlenek.
E körülmény oda kényszeriti a gőzmalmokat, hogy
a kovakövekkel felhagyván, egy darabból álló kö-
zönséges kövekhez folyamodnak. De ezek ismét a
sebesen járó gőzmalmokhoz gyengék, mert ha
annyi gabonát bocsátanak rájok, a mennyi a/ütést
megérdemelje, elfúlnak s a lisztet megégetik, tehát
a gőzmalmokra ezek sem valók.

Ezek szerint gőzmalmokra parasztos őrlésre
való alkalmatos malomkő mind e mai napig
hiányzott.

Ezen hiány kípótlását tűztem én ki feladatul.. '
Kutatásnak indultam tehát, s fölfedeztem a leg-
szebb lépes kovafajt, melyből készült kovamalom-
kövek a kitüzött czélra a legszigorubb követelést
is kielégítik. Erre vonatkoztak az én f. é. junius
havában a hírlapokban történt hirdetéseim, melye-
ket azonban akkor, minthogy még próbák hiányá-
val voltam, nem bizonyíthattam be.

Most azonban már eredménynyel állok elő. «
Igy többi között Tóth József ur, a kecskeméti
gőzmalom tulajdonosa, ezen kövekről ezt irja :

„ K e c s k e m é t , júl. 28. 1864. Tisztelt Láczay ur!
Eddig azért nem irtam az ujonnan nyitott kovamalom
kőbányájából kapott egy pár jól elkészült köveinek ered-
ményéről, mivel azok száradását kellett bevárnom; most
már szárazak és csakugyan megfelelnek az ígéretnek,
melyet velök t. uraságodtól kaptam, t. i. felülmúlják az ön
előbbi kovaköveit annyiban, a mennyiben megőrlik egy-
aránt a lágybúzát a nélkül, hogy reá tapadjon, ugy, vala-
mint a szárazát; lisztet pedig csak olyan fehéret eredmé-
nyeznek, mint amazok. Felülmúlják annyiban is, a mennyi- :

ben ezekkel minden faj gabonát a legsikeresebben lehet
őrölni, holott amazok csak száraz tiszta buzára voltak
használhatók. Felülmúlják végre az élők tovább tartásával
is. Ezen előnyöknél fogva én már ezennel is kijelentem,
Uraságodnak, miképen a köveim minden fajtája helyett, a '
mint azok egyenkint elkopni fognak, ugy egy-egy párkint. ',
ezeket fogom rendelni, mindaddig, miglen ezen l l —14 pár- *
köveim mindezekkel helyettesítve lesznek. Október 12-ére
e f. évben már ezennel is megkérem egy párnak elkészi- ;
tését. — Tóth József, m. k."

Koller Antal ur, sárkányi gőzmalom-tulajdo-
nos pedig ezt irja:

„ S á r k á n y , aug. 28. 1864. Szabó Károly úrnak Sáros-
patakon. Megelégedésemet nyilvánitom önnek a küldött
kövekért, de leginkább az utoljára küldöttért, mert ez
tökéletesen megfelel várakozásomnak. Minthogy a régi
köveim közöl már az egyik nagyon kopott és két hónapnál
tovább már nem fog járhatni, ezennel fölkérem Önt, hogy
csináltasson nekem november l-ig 35 átmérőjü ugyan-
olyan követ, mint a minőt utoljára küldött. — Koller An-
tal, m. k."

Ezen levél következtében felkértem Koller :

Antal urat, hogy irná meg, micsoda őrlésre hasz-
nálja ezen ujonnan felfedezett malomköveimet? "
melyre ő azt válaszolja : '

„Sárkány, okt. 14. 1864. — A mi az őrlést illeti,
próbáltam már mindenféleképen, ezen fajta kövek mindenre
alkalmatosak; őrölt amerikai czilinderen fehérre és darára,
most őröl parasztosan és mindenféleképen, kitünően jól."

Ehhez több magyarázat nem szükséges; csu~ '
pán azt felejtették ki a fenttisztelt urak, hogy .,
ezen kövek é'esitési módja épen oly egyszerü ea ,
könnyü, mint a közönséges köveké, és a szerszám
mot nem rontják.

Van még továbbá egy más kipótolni valo
hiány a malomkövek dolgában; nevezetesen : Ne-
kem, mint a pataki malomkő-bányák haszonbérlő-
jének, alkalmam van'tapasztalni, miként a vásárid
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molnárok legnagyobb szorgalmat fejtenek ki,
rozsőrlésre alkalmatos milomkövek keresésében,
kiknek állitása szerint még ezideig jó rózsőrléshez
alkalmatos malomkő nincs; mely állítást igazolni
látszik Csehországból egy, os <nolnár családfőnek
hozzám érkezett levele, melyben tárgyavatottan
fejtegeti, hogy mír mindenféle finom őrlésre alkal-
mas malomköveik csak volnának, de tökéletes
rozsőrléshez való kőhöz még nem juthattak, tehát
ha nekem sikerülne e részben valami tökéletesnek
nyomába jönni, az a legnagyobb kincsek közé
lenne sorozandó.

En pedig ezen hiányt is, ezen uj lépes kova-
fajom által betöltendőnek hiszem. Mely hitemben,
hogy nem csalódtam, bizonyitja a nyitrai gőz na-
lom igazgatójának Schlakta Miksa urnak ezen uj
fajta köveimet biráló levele, melyben a többek
között azt irja : „Akaidban mondhitom róluk, hogy
sokkal előnyösebbek örUsre, mint az elöbbeniek,
kiváltképen rozsönlésre."

Tehát már nincs kétség, hogy eizel a rozs-
őrlő kő hiánya is ki van pótolva.

Noha tehát a régibb készítésű, jó hirben álló
kova-köveimmel ezután is szolgálhatok; nrndazon-
által kinyilatkoztatom, hogy jövendőre malomkő-
üzletemnek főbb részét inkább a gőz- s minden
egyéb malmokra parasztos és rozsőrlésre alkalmatos
kova-malomkövek készitése képezendi, mint me-
lyek amazoknál nagyobb ritkaságok, melyek ver-
senytől nem tarthatnak, mert azok egyedül Sáros-
patakon kaphatók tökéletes eredetiségökben; még
azon előnynyel is birnak, hogy bennök mindenféle
őrlésbeli képesség feltaláltatván, mellettök több-
féle követ nem szükség tartani.

Tényleg meg levén tehát állapítva a sárospa-
taki kova-malomkovek csalhatatlan jósága; felké-
rem a haza mindenféle malomtulajdonosait, hogy
ezen üzletemet pártolásaikkal erősiteni szivesked-
jenek, és ezen temérdek koczkáztatással járó vál-
lalatra azért, hogy az magyar, Ien4zőleg ne tekint-
senek; a külföldi malomkő-gyárak kifárasztásomra
a nélkül is minden mesterkedest felhasználnak,
tehát őket legalább hozzájárulásukkal ne segitsék,
mert csak jó dolog lesz az, ba a haza határain
belül lehetvén jó malomköveket kapni, azokért
nem kell a hatodik országba fáradni, hol a vevőt,
ha versenyzőt nem éreznek, jól meg is fizettetik,
mint gyáram keletkezése előtt szokásban volt.

Gyáram olyan karban van, hogy akármely
nagyszerü megrendeléseknek képes eleget tenni.

Láczay Szabó Károly.

Történelmi kalászok.
i .

Báthori Kristóf erdélyi fejedelem temetteté-
sének rendje (m. halt 1581. máj. 27.)

Legelőször aCastrum doloris, az az bánatnak
háza légyen az Sellyével (talán imazsámoly) együtt.

Az selyén fellől (felül) egy herczeghi korona,
jobb kéz felől egy bot, és bal kéz felől egy tőr
rajta. Ezek mind aranyasok légyenek fekete posz-
tóval avagy bársonnyal superlát módra bevonva.

Az egész egyháznak fala és padimentoma az
nagy oltártól fogva mind az prédikáló székig
fekete posztóval bevonassanak : Az bánatháza
párkányán körösként fél fél font viaszból tsinált
gyertyák legyenek. Tizennégy öreg gyertya is
légyen egy egy font viaszból.

Az megholt Urunk czimerét az bánatháznak
oldalán körös körül fel szegezzék, és az egyház
falára is kereszt módra. Négy széketske is legyen
az bánatházának az négy szegére, kikben négy
pap egy misemondó pappal együtt absolutiokat
tesznek. Az székek fekete posztóval lesznek be-
vonva, ötödik székecske a celebransnak kelletik.

Urunknak egy karszék kell, azonképpen ő
Felsége Követének is ellenben által fokete posz-
tóval be vonva, ée fekete vánkos legyen rajta,
kire Urunk ő nagysága könyököllyék, és az ő
Felsége követe. Az bánatnak háza pemgh (pedig)
fából és deszkából lészen tsinálva négy szeghre.

Továbbá fekete temérdek posztóból köntösö-
ket csinállyanak csuklyáson. Az fejedelme penigh,
és az ő Nagysága attyafiáé hoszszan nyult hátul-
lyávallégyen.

Az egész Udvar népe, és nvnd az Tanács
Urak gyászban öltözzenek, és fekete gyapjas sö-
vegek legyen.

Száz fekete gyertya is legyen,mellyeket száz
szegény, avagy az fejedelem szóigái százan, mind
fekete csuklyás ruhában az séllye mellett két felől
vigyenek, mindenik felől ötven ötven.

Az meg holt Urunk czimere hatvan legyen

fekete regal papirosson, kinek egy részét az séllye
oldalára szegezzék, az többit az egyház falára ke-
reszt módra.

Egy nagy zászlót tsinállyanak fekete atlacz-
ból, avagy fekete dupla tafotából, mellyen az
megholt Fejedelem czimere az koronával eggyütt
legyen, körösleg arannyal,és ezüstéi megékesitve.

Annak utánna az megholt Urunknak nevét,
vezeték nevét, és fejedelemi méltóságát, és leg
végűi halálának esztendejét is, és napját fel irják.

Mely zászlót egy Fő Lovag visellyen tiszta
fekete bakatsinba öltözve, és mind mellyen, hátán
az megholt Urunk czimerét hordozván, és lova i*
fekete bakatsinban legyen fel öltöztetve. Meg más
Lovag is legyen azoaképpen fekete bakatsinba
öltözve mind ő maga, és mind az lova, ki az bal
kezében egy fekete paist vis3llyen, kín (melyen)
az megholt Fejedelem czimere legyen, az jobb
kezébsn penigh egy fekete kópiát, mely kópiának
(kopja) az tetején lobogó leszen azon megholt
Urunk czimerével eggyü't.

Ez két Lovag mindeneknek előtte jár, mikor
az testet ki hozzák az várból. Kik után az Papok
me.nnek az Cantorokkil eggyütt. Ezek után viszik
az testet fekete bársonnyal be vonva. Ez fekete
fedél alatt, ha valami szép fejér vékony gyólttj
lenne, az is igen jó volna.

Az testet tiz, avagy tizenkét Főember vigye
mind az bánatnak házáig.

Az test után mingyárist Urunk ő Nagysága
mennyen. Az ő Felsége Követe, Urunk Attyafiai,
az Tanács Urak, az Országbeli Orátorok, és az
Udvar népe, mind azon gyász ruhában, és fekete
gyapjas süvegben.

Mikor penigh amaz két Lovag az egyházhoz
jutnak, az eggyik az egyház falába törje az kó-
piát; a másik penigh, az ki az zászlót viszi, aos zász-
lóval, és az paissal ba mennyen az egyházba, és
mind addig kezébe tartja,mig az egész ceremónia
el végeztetik.

Az mise, és egyébb ceremóniáknak elvége-
zése után az koporsóra tegyék az zászlót és az
paist. Az evangélium után következik az mise, az
mise evangéliuma után predikatio lészen. Az pre-
dikatio után Urunk O Nagysága, az Ö Felsége
Követe, és Urunknak minden attyafiai, az Tanács
Urak, és az egyéb Rendek is az Offertoriumra
mennyének. Az mise, és egyéb ceremóniáknak el-
végzése után alamisnát osszanak a szegényeknek.

Minekutánna minden ceremóniákat el végez
nek, az Jesuiták valami verseket recitálnak az
Fejedelem tisztességére.

Azért legyen gondgyok erre az Tanács
Uraknak, hogy mind ezeket illyen módon meg
szereztessék. Mingyárást hivassanak Áts meste-
reket, kik az bánatnak házát meg tsinállyák; Kép-
irókat, kik az czimereket, és zászlókat meg irják;
ötvösöket, kik az koronát, az botot, és az tőrt el-
készittsék. Szabókat, kik az ruhákat el készittsék,
és az egyházat az megmutatott mód szerént fe-
kete posztóval be vonnyák.

— Báthori Kristóf el temetése után irtak volt
mind a török császárnak, mind országul, hogy az
ő jó sült fiát Báthory 'Sigmondot választották az
attya holta után a Fejedelemségre, és az mellett
Csiauz Basának is irtak volt, hogy az Császárnál
törekednék, hogy hagyná helyén ez választást.

Közli O-thPál.

Mesterséges bőr bőrhulladékokból.
John Brown angol iparos szabadalmat vett

magának egy uj iparágra (Repertory of Patent-
Inventions. 1854. Juli. p. 54.), mely a bőr mester-
séges előállításából áll. Ennek lényege az, hogy
a bőrhulladékok bizonyos kásaállománynyá alakit-
tatnak, és abból bőr és pergament készíttetik.

Az eljárás röviden következő : A szőrtől
gondosan megtisztogatott bőrhulladék három na-
pig hideg folyóvízben áztattatik, s azután páczba
tétetik, mely következő arányban van készitve :
három font sziksó (soda), egy font mész és 125
font viz. A hulladékok e páczban 24 óráig, vagy
átalában addig maradnak, mig annyira megpuhul-
nak, hogy rostjaik mintegy három fontos kalapács
ütése által széttörhetőkké lesznek. Ha ezen foku
megpuhulás bekövetkezett, a hulladékanyag fo-
lyóvízben megmosatik és megőröltetik. A meg-
őrlés akár kövek között, akár kölyümalomban,
akár zuzóhengerek között történhetik, és addig
folytattatik, mig az anyag vékony szövetü állo-
mánynyá alakul át. Ezután az ily módon előké-
szített bőranyag savanyu fürdőbe tétetik, mely
egy pint kénsav és 100 pint folyóvíz aránya sze-

rint van késsitve, s abban addig tartatik, mi g .a
rostok egymástól elválnak és pehelyalaku kiné-
zést nyernek, mi 12-24 óra alatt bekövetkezik^

Az ekkép előké-zitett nyersanyag meg w
fehérittetik, de csak akkor, ha belőle pergamentet
akarnak késziteni. Ez akkép történik, hogy az
anyag 6—8 óráig gyakori keverés mellett követ-
kező fürdőben áztattatik. 1018 font aavanyuviz-
ben, mely a leirt módon van készitve, 16 lat ké-
necssavas (Scbweffligsaures) nátron, 6 lat kony-
hasó és 2 lat alaun old tik fel. Ezen fürdőbe any-
nyi nyers anyagot lehet beleönteni, mennyit a
fürdő ellephet.

Az anyag most folyóvízben kimosatik, és a
mosás addig folytattatik, mig belől-3 minden sav
kitakarodik, s ezután finom kásaállománynyá
őröltetik. E kásaállományból már most a bőr
drótszövetb^l készült formákkal ugy merittetik,
mint az a papirosmalmokban a pipirosmeritésnél
látható. A formáknál mindazonáltal szükséges,
hogy finom len vagy gyapotszövettel legyenek
behúzva. Az ily módon nyert bőrivek megszárit-
tatnak, s azután a további elbánás velök az, mi a
természetei bőrökkel.

E mesterséges bőrt merítés nélkül is elő le-
het állitani, oly módon, hogy az anyag a viztől
megszabadittatik és hengsrek által levelekké ki-
nyujtatik. Ha a mesterséges bőr finomabb czikkek
készítésére leez forditandó, ugy a hulladékokról
a husos rész a munkábavétel eiőtt letisztítandó.

Dr. B. L.

Egyveleg.
— (A kigyó a finneknél.) A kigyó majd

minden népnél valaminek jelképe, igy a Finneknél
is. Castrén szerint a finnek azt tartják, hogy a
kígyóknak saját államuk, törvényük van. Minden
egyes államnak van főnöke, vannak hivatalnokai.
A törzsek évenkint bizonyos helyeken gyűlnek
össze törvénykezés végett, hol is mindegyik kígyó-
állampolgár fölléphet indítványaival, panaszaival
stb. A főnök mondja ki az itéletet s mindenki ellen
még an ember ellen is hatalma van, ha az a kígyó-
állam ellen vétett. — E nézet Szibéria több népfa-
jával, kivált azokkal, melyek a finnekkel rokonok-
nak monda'nak, (velünk ugyan nem!) közös, s
nagyon vlószinü,lugymindezen népek, a keletiek
példájára, egy bizonyos kigyócultussal bírnak (ér-
dekes adat mindenesetre a néprokonságok szár-
maztatására.) Legalább a shamanok (szibériai va-
rázslók) különös büverőt tulajdonítanak nekik, s
varázsköntöseiken ott diszlik az egymásba font két
kigyó. Söt használnak szereket, melyeknek ter-
mészet fölötti hatalmát egyenesen a kigyók termé-
szetfölöttiségének tulajdonitják. Például 1. a ki-
gyók tanácskozási köve (Kaarmehen Karajakiwi),
sziklákon találják, különösen öszszel, mikor a ki-
gyók tanácskozásai feloszlanak. Csalhatatlan se-
gédszer jogi ügyekben. 2. A kigyóbél (Kaarme-
hen súoli), a takarmányba keverik, hogy a ló tüzes
és kitartó legyen. 3) A kigyógége (K.suuhnahka),
pompás a torokfájdalmak, különösen a torokgyik
és gégeszáradás ellen, mely ott különösen gyakori.
4) A kigyófog (K. hammas), a shaman varázslata-
kor a beteg tagokra teszi. 5. A fűszál, melyet a
kigyó szájában tart, hogy úszáskor el ne merüljön
(népmondáinkban szintén előfordul). Erről azt
hiszik, hogy az aczélt is kettészeli, sőt perpatva-
ros ügyekben a leggordiusibb csomót is szétvágja.

— (Drágakőgyűjtő hangyák.) Azon sok ne-
vezetes tulajdonság közt, melyekkel a hangya bir,
egy sincs annyira érdekes, mint az, melyet Möll-
hausen Uj-Mexikóban jártában a Zuni-Indiánok
földjén vett észre. Ez ugyanis abban áll, hogy a
hangyák egy faja, mint a holló, a csillámló köve-
cseket keresi s azokat is a bolyba hordja. Igy akadt
ő hangyabolyokban nagy mennyiségü granat-,
rubin-, és smaragd szemekre. A talált szemek
csak borsónagyságuak, de a nevezett utazó azt
állitja, hogy lehetett volna biz ott nagyobbakra,
értékesebbekre is akadni, ha hosszabb ideig keres-
tek volna. Ez azonban nagy nehézségekkel járt
volna, mert az itt lakó bennszülöttek a Colorado-
tartomány legharcziasabb, legvérszomjazóbb fajá-
hoz tartoznak, s az e sziklahegyeken átváló uta-
zás mindig egyike a legkalandosabbaknak és
veszedelmeseb beknek.

— (A gyász jelvényei a szlávoknak) A régi
szlávok az hitték, hogy az a gerlicze, a melyik
párját elvesztette, soha sem ül zöld, hanem mindig
csak száraz ágra, sohasem iszik tiszta vizet, ha-
nem azt előbb a lábaival vagy szárnyaival felza-
varja. E symbolum alatt jő elő dalaikban a legna-
gyobb gyász, bu s elvesztett kedves után való
epedés. y# x.
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Irodalom és művészet.
(Nehány szó naptárainkról.) A komoly és

erkölcsös irányu naptárak soha sem tévesztik el
czéljukat, ha azok lelkiismeretesen kiválasztott jó
olvasmányokat tartalmaznak. íly naptárak kiadá-
sában régi idő óta nagy érdeme van Heckenast
Gusztávnak, ki „István bácsi naptára," „Protes-
táns naptár," „Falusi gazda naptára" közhasznu
és erkölcsös irányu naptárak kiadására készséggel
vállalkozott; de ezuttal egy ujabban meginditott
naptárról akarunk szólani, mely „Magyar gazd-
asszonyok naptára 1865-rt" czimmel nem rég je-
lent meg, s mely minden magyar gazdasszony
figyelmét méltán vonhatja magára. E hasznos év-
könyv gazdasszonyok és leendő gazdasszonyok
számára sokféle érdekes és mulattató olvasvány-
nyal van ellátva és egyedül gazdasszonyi s ház-
tartási érdekeknek szentelve, s ha tartalmát te-
kintjük, a mellett, hogy a hazában tisztelt
„Magyargazdasszonyok egyesületét" ismerteti, a
bel és külföldi nőegyleteket illetőleg is alaposczik-
keket tartalmaz, s különösen a nőnevelést
illető helyes czikkeket foglal magában. Hogy
olvasóink bővebben megiMnerjék, jónak látjuk
tartalmából fölemlíteni, hogy a bevezetés után,
mely e naptár czélját meleg szavakban adja elő,
következik Damjanich János özvegyének rövid
életirása a tisztelt honleány arczképéhez, melye
naptárban szintén megjelent, magyarázatul. Ezután
következik a magy. gazdasszonyok egylete és mü-
ködése 1864-ben. A budapesti jótékony nőegylet.
Más jótékony intézetek, óvodák. Mit tettek még a
nők az elfolyt évben. A nők társadalmi hivatása.
A no a házban. A nő-nevelésről átalában. Gyer-
mekek körüli bánásmód. Hasznos házi jegyzetek a
gazdaság életköréből. Baromfi tenyésztés. Kerté-
szet stb. Majd a piperetár következik, mely a nőknek
átalában tesz kedves szolgálatot. A mulattató rész
is gazdag, s az egész naptár szakavatott tollakból
folyó dolgozatokat foglal magában. E bő tartalom-
ból kitünik, hogy ez évkönyv maradandó becsü, s
folytatása a jövő évre is kivánatos. Ara mind a
mellett csak 80 kr. s Heckenast G. kiadó-hivatala
utján mindenütt kapható. — Ugyancsak Hecke-
nastnál megjelent a jövő évre a „Lidércz naptár"
is, mely a rémtörténetekben gyönyörködőknek sok
mulatságot szolgáltat.

** (Eqy uj történeti munka) jelent meg
legujabban'Ráth Mórnál, mely nemzetünk törté-
netének egyik nevezetes korszakát, II. Rákóczy
Ferencz fejedelem harczait, a legaj róbb részlete-
kig ismerteti. Czime:„Bottyán János, II. Rákóczy
Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka." Történeti
életrajz, a kuruczvilág hadjárataival. Irta Thaly
Kálmán. Szerző három év óta fáradozik e munkán,
s számtalan köz és magánlevéltár fölkutatása után
sikerült nemcsak a hires tábornoknak hű életrajzát
előállitnia, kinek vitézségét s hadvezéri jelességét
még az ellenpárti történetírók is elismerték, s kit
korában a nép bálványozott : hanem a kurucz-vi-
láo harczait is oly terjedelemben e oly részletesen
adja, mint előtte még senki. A mű, temérdek uj
adatot hoz, melyek most kerülnek először nap-
fényre ; s azon kivül, hogy történeti szempontból
nao-y értékü : az elsorolt apró harczi kalandok el-
beszélése által kedves olvasmányt is nyujt. Az
első füzet, mely belőle most megjelent, Bottyán
ifjuságát, előléptetését, s diadalmas harczainak
hosszu sorát nyujtja az 1707-iki hadjáratokig, me-
lyek a következő füzetben lesznek. Az egész mű
három nagy füzetben, még ez év folytán annyival
inkább meg fog jelenni, mert már az egész munka
nyomtatás alatt van. Megemlítjük még, hogy a
munkát Bécsben, Holzhauscn nyomdája állitotta
ki diszes kiadásban. Ugy hiszszük, e| mű, min-
den magyar előtt, a kit történeti szép multunk ér-
dekel, kedves olvasmány leend.

•* (Vámbéry Armin hazánkfia) e napokban
Pestre érkezik, személyesen vezetendő nagy uti
munkája magyar kiadását, mely, Heckenastnál
fog megjelenni. E nagyhirü munka már angol
nyelven megjelent, s belőle mindjárt a megjelenés
napján 2000 példány kelt el. A keleti utazó érde-
kes útirajza nálunk is nagy figyelmet fog ébresz-

•* (Akadémia Zilahy Károly sir>mUkére.)
Korán elhunyt tehetséges Írónk, Zilahy Károly sír-
emlékére, az elhunytnak irótársai és barátai a jövő
deczember 8-ikára akadémiát rendeznek. A rende-
zéssel megbizottak gondoskodtak, hogy a kegye-
let szép müvét teljesitő közönségnek gazdag elve-
zetet nyujtsanak, s a közreműködésre a legkitü-
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nőbb müvészi képességeket kérték föl. Igy a többek
közt Hollósy Kornélia, Pauliné-Markovics Ilka
énekelni fognak, s Dalmady Győző az elhunyt
emlékére irt költeményét fogja szavalni. A többi
közreműködő is jól választott darabokban fog sze-
repelni.

** (Az egyetemi dalárda hangversenye.) E
hangversenyre vonatkozólag több téves hir kerin-
gett a lapokban. Ezeknek helyre igazítása végett,
s részint, hogy a közönség e hangverseny ideje
iránt magát biztosan tájékozhassa, Windt Mór, a
dalegylet elnöke kijelenti, hogy e műkedvelői
hangversenyt maga ÜZ egyetemi dalegylet saját
pénzalapja részére, folyó évi dtczember 4-ikén d.
u. 4 és fél órakor rendezi a muzeum disztermében,
Az egyleti bizottmány által megválasztott rende-
zők a következők : legifj, gróf Bethlen János,
Réső-Ensel József, gróf Somssich Pongrácz,
Windt Mór, dalegyleti rendes tagok, és Ágoston
József kül pártoló tag.

** (A mai hangverseny,) melyet az orvos-
tanhallgatók kőzül többen az orvosi és jogász-
segélyegyletek javára rendeznek, d. u. 4 és fél
órakor a nemzeti muzeum disztermében megy
végbe. Benne Carina Annán, Felekinén és Pau-
lin kivül jobbára már több hangversenyből is-
mert jeles műkedvelők vesznek részt : Stuller
Ilka, Kiss Irén, és Schweidel Anna kisasszonyok,
továbbá Mutsenbacher, Neymayer, Végh, Than-
hoffer, Trux, Pisztory és Strohmayer urak. A zon-
gora-kíséretre Erkel Guyla volt szives vállal-
kozni. A zongorák Beregszászi terméből valók, ki
azokat a jótékony czél iránti tekintetből ingyen
engedte át.

** (A magyar népdalok hőse) Füredi Mihály,
a „F. L." értesülése szerint valószinüleg ujra föl-
lép a nemzeti szinpadon. A közönség, mely Füre-
dinek annyi kedves órát köszön, bizonyára mint
állandó tagot még szivesebben üdvözölné a most
is teljes erejében levő müvészt.

Ipar, gazdaság, kcreskrdés.
J1 (Tervben levö gőzmalom.) Nagy-Kőrösön

társulat van alakulóban, melynek czélja egy gőz-
malom épitése volna. Ez által ott érezhető hiá-
nyon lesz segitve.

•f (Hamisitott bankjegyek.) Pesten jelenleg
ismét hamisitott egy forintosok vannak elterjedve.
Ismertető jelük, hogy a szövegbe a kis betük kö-
zött : „Die priv. österreichische Nationalbank," e
szónál „österreichische," egy betü elmaradt s e szó
igy hangzik : „österreichiche;" — a „Silber-
münze" szónál n helyet u van téve s az aláírásnál:
„Für die privilegirte österreichische National-
bank," az österreichische szóban a két i felett pont
nem látható.

** (Czél változtatás.) Egy pesti illatszer-
kereskedés czimeért két szép istenasszony kelt
versenyre. A Kristóf téren, hol eddig Lueffnek
„Minervához" czimzett kereskedése volt, most a
„Venushoz" cz'mezve, Vértessi Sándor nyitott
gazdagon fölszerelt illatraktárt.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos Akadémia) bölcsé-

szeti, törvény tudományi és történelmi osztályainak
nov. 21-én tartott üléseben, Suhayda János tag
tartotta székfoglaló értekezését, a tulajdon fölötti
szabad végintézkedést korlátozó, ugynevezett
törvényes osztály vagy köteles részröl." Alapos
fejtegetéseit nagy érdekkel s tetszéssel hallgatta
az Akadémia. Mint a ritkább esetek közé tartozó
dolgot, fölemiitjük, hogy a terem ezuttal a hallga-
tók nagy számával egészen megtelt. — Ezután
zárt ülés következett, melyben az Akadémia hom-
lokzatára illesztendő föliratokról folyt a tanácsko-
zás. A hat tábla, a hat szobor fölött, oly magasan
áll, hogy ha azokra irnak a jelmondatokat, alulról
alig lennének olvashatók. Ennélfogva a szobrok
alatt levö négy márvány-táblát szándékoznak e
czélra igénybe venni, s minthogy e táblákat mind
a hat osztályt külön képviselni nem lehet, egyik
tag azon helyes inditványnyal állott elő, hogy a
négy táblára egy közös fölirat alkalmazandó,
mely mind a négy lábián egy-egy szóval egy
egész jelmondatot képezne, igy például : —
A NEMZET — A TUDOMÁNYNAK A TUDOMÁNY —
A NEMZETNEK. — Ez egyszerü s könnyen érthető
föliratnak, mint a „M. S." mondja, az az elő-
nye is van, hogy nemcsak arányosan oszlik

négyfelé, mindenik részében egy-egy külön fo-
galmat jelölve, hanem két gondolatot tartal-
mazva, két nagyobb részre is szakad, s igy a két
pár tábla közötti nagyobb távolság, melynek kö-
zét a magyar czimer foglalja el, a fölirat értelme
által is igazolva lenne. Egyik oldal jelentené, hogy
e palotát a nemzet adta a tudománynak; a máso-
dik, hogy a benne székelő testület, tudományos
működésével, a nemzetnek tartozik. Tehát ez a
fölirat kifejezi nemcsak az akadémiai palota tör-
ténetét, hanem az Akadémia föladatát is, és igy
igazán megfelel az igénynek, melyet a palota
föliratának teljesítenie kell. Az inditvány mel-
lett szól a föurat rövidsége is. Kevés betűből áll-
ván, azok oly nagyok lehetnek, hogy alulról ia
igen könnyen olvashatókká válnak.

** (A Kisfaludy-társaság) pártolói szépen
szaporodnak. Mint a „Koszoru" irja, közelebbről
csak nehány nap alatt majdnem százan jelentkez-
tek, s maga Ungvár 19, s Mármaros-Sziget 14
pártolóval gyarapította a társaságot. Ez örven-
detes nyilatkozványa az irodalom iránt a köze-
lebbi időkben meglanyhult részvét ujra ébredé-
sének.

** (A pesti jótékony nőegylet) oktober 30-dik-
tól november 26-ig terjedő négy hétre 245 szegény
számára, kik közül 66 uj, a többi pedig már elébb
is részesült, 711 ft. 70 kr. összeget utalványozott;
és pedig hetenkint részesülésben álló szegények-
nek 365 ft. 65 kr., egyszer mindenkorra segélyzet-
teknek 346 ft. 5 krt. A választmányi nők szegé-
nyek állapotát tárgyazó 41 vizsgálatról tettek je-
lentést. Az egylet kötőintézetében jelenleg egyéb
munkára nem képes 18 szegény talál foglalkozást
és keresetet.

** (A bukuresti derék magyar iparos-egylet,)
mely tehetsége szerint mindent elkövet, hogy ha-
zájától távol, az arra tévedő honfitársak irányában
a testvéri szeretet szép erényét kimutathassa,
ujabban elnöke, Koós Ferencz által figyelmezteti
az Erdélyből és Magyarhonból Bukurestbe szán-
dékozó iparos ifjakat, hogy odaérkezvén keressék
fel azonnal a Gorgáró- utczában az egylet helyisé-
gét, hol őszinte testvérekre fognak találni, kik az
újoncán érkezteket tanácscsal és tettleg is készek
segiteni addig, mig maguknak alkalmazást talá-
landnak.

Mi ujság?
** (Petőfi szinnyomatu arczképe) fog köze-

lebb Domján László kelozsvári könyvárus kiadá-
sában megjelenni, Barabás Henriett festménye
után, még pedig kétféle alakban : az egyik képen
szobájában, a másikon szabadban, mint hsrczos.
Előfizetési ára egy-egy képnek egyszerü szinnyo-
matban 3, olajfesték-szinnyomatban 6 forint. Előfi-
zethetni minden mű- s hangjegjkereskedésben; az
előfizetések deczember végeig beküldendők.

** (Roy becses mükincs-gyvjteményt) szálli-
tottak ki ismét a hazából. Az Udvarnoki-fél« jeles
képtárt, mely 124 becses festményből állt, Gom-
báról, Pozsony környékéről, Kölnbe szállitották,
hol árverés utján eladják. Már több külföldi inté-
zet és bankár készül megvásárlásához. És nálunk
nem akad vagyonos ember, ki pénzét ha nem
egyébért, legalább üzéri szompontból, ily műkin-
csekre forditná.

** (Szerencsétlen kimenetelü czivódás.) E
hírünket a káposzta-szüreten kell kezdenünk.
Ugyanis ennek befejeztével jelenleg temérdek ká-
posztát hoznak Pestre, s a Dunaparton összese-

! reglett káposzta-áru!ók, s még nagyobb számu
vevők mellett a káposztavágó müvészek is nagy
számmal jelentkeznek. Ez utóbbiak közöl kettő, a
napokban, valamelyik többet vásárló gazdasszo-
nyon összekapott. Minden ember saját fegyverét
használja aharczban. Az egyik tehát káposztavágó
késével olyat vágott ellenfele kezére, hogy jobb-
kezének mind az öt ujja, mintha csak káposzta-
levél lett volna, a földre esett. A városi hatóság

. intézkedett, hogy a keresetére féltékeny ember
! ezután egy darabig épen semmit se vagdalhasson.

** (Eltévedt tanuló.) E hó 16-ka reggelén
egy pesti ref. iskolai tanuló, F. G., mintegy 17
éves, a szülői háztól az iskolába indult, de sem
ott meg nem jelent, sem vissza nem tért többé, noha
sem az egyik, sem a másik helyen távozására
okot nem szolgáltattak. Ez ok nélküli eltűnés, fel-
ügyelőiben véletlen szerencsétlenség gyanuját
ébresztvén, a közönség kéretik, hogy ha valaki ez
ifjúról valami útbaigazítót tudna, azt az emlitett

' iskola igazgatóságával tudassa.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 43-ik siámákz 1864.
** (A pesti ballerinák) nagy meglepetés

készitettek a napokban a színházak igazgatósa
gainak. Egy szép reggelen ugyanis tudtul adták
hogy fürge lábacskáikat ezentul hidegebb éghajla
lakóinak fölvillanyozására akarják fölhasználni,
egy épen Pesten mulató orosz balletmesterrel
kedves Muszkaországba vándoroltak, mert hitük
szerint számukra szebb virágok teremnek a muszka
klima alatt. A nemzeti szinházat még nem nagy
veszteség érte, mert a mint halljuk, csak négyen
hagyták el, s olyanok, a kik alig jönnek beszámí-
tás alá; de a német szinháznál tiznél több vett
bucsut a kapufélfától s a másnapra hirdetett bal
let előadásnál nagy zavarra szolgáltattak okot.

** A nemzeti szinház érdekében,) s a testvér
város Buda közönségének kényelmére, közelebbről
azon czélszerü intézkedés történt,hogy decz. l-töl
kezdve a nemzeti szinház jegyei közöl erkélyszé-
kek, földszinti és másodemeleti zártszékek d. e. 10
órától d. u. 3 óráig Budán is kaphatók lesznek.
A jegyek árulását a várban Müller Antal czukrász,
a vizivárosban Iványi János füszerkereskedö vál-
lalta el az intézet iránti kegyeletből. Ugyanott a
másnapra hirdetett előadásra is válthatni jegye-
ket. Több nappal előre hirdetett előadásra szintén
előjegyezhetni s a megrendelt jegyek az illető elő-
adás napján reggel 10 órától d.u.3óráig átvehetők.

** (Szép ajá,ndék a nemzeti muzeum számára.)
Gróf Zichy Ödön közelebbről szép ajándékot
adott a nemzeti muzeumnak. Ugyanis a tavalyi
bécsi muzeumi műkiállitáson az udvari könyvtár
kincsei közöl Mátyás király hajdani hires könyv-
tárának egy darabja is ki volt állítva, mely szt.
Jeromosnak szt. Máté evangéliumáról irt levelét
foglalja magában, s a Mátyás király udvarában
volt müvészek által 1488-ban parányfestmények-
kel volt diszitve. A nemes gróf, miután e müvet
magát hazánk számára megszereznie nem lehetett,
a benne foglalt parányfestmények egyikét, mely
igazságos királyunkat ábrázolja, lemásoltatá, s e
hű másolatot a nemzeti muzeum igazgatójának
átküldette.

** (Ritka nagyságu sas.) Temesvár mellett,
a vadas erdőben, e hó 17-én tartott vadászaton, a
többi között egy sast ejtettek el, a mely kiterjesz-
tett szárnyakkal 7 láb széles, s mint ilyen, az
alföldön valódi ritkaság.

** (Vakmerő tolvajság.) Temesvárott a mult
vasárnap a kegyes rendiek kolostorában vakmerő
tolvajság történt. Fényes délben, ebéd ideje alatt,
eddig ismeretlen tettesek, a rektor szobájába tör-
tek, s három lakatot Kifeszitve, 400 ft. készpénzt,
a mi többnyire tandij volt, s azonkivül minden fe-
hérnemüt elvittek.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 18. Vörösmarthy halála évcap-

jának előestéjén : „Az áldozat.'1 Eredeti szomorú-
játék 5 felvonásban. Irta Vörösmarthy Mihály.
A kegyelet ünnepét ülte ez alkalommal a nemzeti
szinház a nagy költő emlék-'re, melyet minden
évben meg szokott tartani. Csak dicsérnünk kell e
szép szokást, mely e nemzeti intézetet nemzeti
nyelvünk apostolainak mintegy pantheonjává vál-
toztatja; de osztjuk a ,,F. L." nézetét, mely ugy
találja, hogy ez alkalommal nemcsak fél, hanem
egész ünnep is lehetne; több disz és a szinház tel- I
jes kivilágitása volna kivánatos, s különösen '
a zenekar izetlen quodlibetje helyett, válogatott
búsmagyar dalok illenének. — Az előadás külön-
ben valóban ünnepi volt; színészeink kegyelettől
áthatottan, nagy szabatossággal tölték be helyei-
ket s szavalták a nagy költő legszebben zengő
nyelvét. Jókainé és Felekiné tapsokban részesül-
tek s Lendvai is több izben tetszéssel találkozott.

Szombat, nov. 19. „Fidelio." Opera 2 felv.
Zenéje Beethoventől. O Felsége Erzsébet császárné
legmagasb névnapja alkalmára a szinház teljesen
ki volt világítva.

Vasárnap, nov. 20. „A molnár leánya." Ered.
népszínmű 4 felv. Irta Szigligeti. Hosszu pihenés
után e darab ezuttal másodszor került szinre,
tetszéssel találkozott.

Hétfő, nov. 21. „Stuart Mária." Szomorujá-
ték 5 felv. Irta Schiller. A czimszerepben Kom-
lóssy Ida Kövemé lépett föl, mint kedvesen látott
vendég, üdvözölve a közönség tapsaitól. Kivána-
tos szerződtetését bizonyosnak mondják, s igy a
szinház ismét egy uj erővel gyarapodik, mely, a
maga körében alkalmazva, csak hasznára lehet.

Kedd, nov. 22. „Az álarezos bál." Opera 5
felv. Verditől.

Szerda, nov, 23. „Mi ujság a szomszédban."
Vigj. 4 felv. Pompérytől. E darab ezuttal először
került szinre, ujabb bizonyságul, hogy szerzője
a vigjáték terén kevés sikerrel müködik. Az elő-
adás is kevésbbé volt kielégitő; elsőbb rendű szí-
nészeink közöl is többen akadoztak. E tekintetben
Prielle Kornélia és Szerdahelyi képeztek dicsére-
tes kivételt.

Csütörtök, nov. 24. „Troubadour." Opera 4
felv. Pajor Anna fölléptével.

SAKKJÁTÉK.
256. sz. feladv. — Bon e-tol (Londonban).

Sötét.

a b o d e is
Világú*.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

7414. Komárom. W. G. Az ajánlat sok kecsegtető
tulajdonnal V ir, de a tervezett uton aligha lenne eszkö-
zölhető. A felhívás melléklése sok költséggel járna, s az
előfizetési megrendelések gyors kezelését megzavarná. A
szerkesztőség a vállalatot csak szellemileg támogathatja,
de a kiadó-hivatal, ugy hiszszük, módot fog találni a leg-
czélszerübb kivitelre Az eredményt tudatni fogjuk.

7415. Csurgó. C. M. A jelen számra már későn
érkezett.

7416. Sárospatak. L. Sz. K. A mint láthatja ön, a
hírlapokra e részben nem lehet panasz. A hazai iparválla-
latok ismertetésére nézve örömest szentelünk annyi tért,
a mennyi tőlünk kitelik.

7417. Baja. Cz. F. A rajzzal csakugyan nem boldo-
gulunk. Az ujabb ajánlatot annál nagyobb örömmel üdvö-
zöljük.

7418. Kolozsvár. D. L. A feltételek meghatározása
a kiadó-hivatalt illetvén, ez azonnal értesitette önt
azokról.

7419. Nyilt védelem. A tárgy nem a nyilvánosság
elé való. Magán sérelem ellenében magán uton kell a véde-
lemnek is megtörténni A közönségről nem lehet feltenni,
hogy ily magánügy érdekelhetné.

7420. Pest. B. A. Véleményünket a multkor elmond-
tuk, s ha on előbbi szándéka mollett marad, most jó siker-
nél egyebet nem óhajtunk önnek. Irodalmi vállalatát, a
mennyire lt-het, elő fogjuk segiteni.

7421. Visonta. B. Sz. J . A folytatást köszönettel
vettük.

7422. Pest. K. P. Kivánságát megelőzhetjük s a pesti
felsődunaparti uj épitkezések rajzát már legközelebb hoz-
hatjuk. Nemsokára az alsóbb partépités rajza is követ-
kezni fog.

7423. Ritornell. Szivrehatólag kezdődik, szólván
imigyen :

„Számos fohász után
Megadta sors

Kimányimat!" (!?)
Nem „rimányiunk" belőle többet.

Nyilt tér.*)

A 252-dik számu feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől.)

Világos. Sötét.
1. H f5 — d 6 F e 5 — d 6 :
2. H d 7 — b 6 tetszés szerint
3. H — v. F - f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
- Nagyváradon : Pál Rezső. — Pesten : Hőgyészy Pál. —
pesti sakk-kör.

Szerkesztői mondanivaló.
7413. Tálya. V. Sz. L. A kérdéses közlemény kia-

dására nézve minden előzmény meg van téve, s csak a sor-
rendbe régebben felvett és sürgősebb természetü tárgyak
hátráltatják. Ez idén már csak 4 szám áll ugyan rendelke-
zésünkre, de megtörténhetik, hogy még ez évben teljesít-
hetjük közös meleg óhajtásunkat — Az okt—deczemberi
számokat utnak inditottuk. Az idei első félévi folyam egy
teljes példányát talán még összeszedhetjük valahogy.
Addig is szivesen üdvözöljük önt a Vasárnapi Ujság
örökös előfizetőinek diszes sorában.

- Figyelmeztetés. Köztiszteletü s elismert
szakértő Blaskovits Fál urnak a Főv. Lapok okt.
22-i számában közzétett nyilatkozata által figyel-
meztetve, a Kaszap János régi huszár honfitársunk
által szerkesztett s Grill Károly könyvkereskedé-
sében megjelent önkiképzési „Parlagi lovas"
czimü munkát figyelemmel átolvasván, azt egész
örömmel s elfogultság nélkül taglaltam; s az áb-
rákkal is magyarázott tartalmat igen értelmes és
czélszerü szerkezetűnek találtam. A lovagias!
ügyesség megszerzésére nézve a közönség ezen
munka által oly közhasznu utasitásokat nyert, me-
lyeket eddig csak a tehetősebbek, nagy költséggel
és évek feláldozásával szerezhettek meg. A lovagi
pályán magam is több évet töltvén, ezen biztos jó
eredményre vezető munkát nem csak helyeslem,
de mindenkit, a ki ezen, a magyar embert különö-
sen megillető tudományban alapos felvilágositást
kiván nyerni, a fennevezett munka előnyeire
figyelmeztetni, kötelességemnek ismerem. Kelt
Nógrádmegyében Szécsényben nov. 15-én. — Vá-
rady Sándor.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

— (Figyelmeztetés.) A legujabb minta
szerint készitett s 1 évre szoló magyar-német
szövegü álladalmi és községi adókönyvecs-
kék, — több rendbeli tudakozásra minden
megkivántató mennyiségben kaphatók. Pes-
ten, egyetem-uteza 4. sz. a. — 100 db. ára
3 forint.

Mai számunkkal küldetik szét a
magyar irodalom ujabb s legujabb vállala-
tainak könyvlajstroma, Heckenast (»usztáv
könyvkiadó-hivatalából.

iW* Mai számunkhoz van csatolva Szve-
tenay Miklós jogtudor nyilvános ügynökségi
programmja, azok számára, kik csupán a
Vas. Újságra vannak előüzetve.

H E T I - N A P T A R ,
Hónapi- és

hetinap.
Katholikus és Protestáns

naptár.

• November—Deczember
31 i Vasár.
28 S Hétfő

Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

B 1 Ákos hitv.
Sosthenes hitv.
Saturin vért.
András ap.
Natalin
Bibiána szűz

B 27 Éber
Piroska
Valthér

! Endre
I Fehérke
lOilvia

Xavér Ferencz I Ferencz,Átal

GfirőK-orosB
naptár.

Izraeliták
naptára. hosszal kél jnyug

€ H o l d

ho3sxa i kél ! nyüg

Novemb. (ó)jMarchesv
*I»23K.e.b. Í28

J6 Máté apóst. J29
17 Gergely p. |30 Rcsfthod
18 Plato IKiskvR.
19 Abadiás
20 Gregor
21 B. A. avatás!

2 .Esöérti
3 (ima kezd
4 Sabbath

V . Ofok
215 31|7 22
246 32 7 23
247 33|7 25
248 3417 26
249 35Í7 27
250 36;7
251 37|7

ó. p . |
4 13
4 12||
4 12|,
4 l l
4 10
4 9
4

Hold változásai. # Ujhold kedden 29-én, 8 óra 34 perczkor reggel.

fok v.
223 26
236 13
249 27
262 39
276 15
290 4

ó. p.!
5 15
6 20
7 21-
8 19
9 ll
9 57

!|304 1 10 36

ó. p.
3 9Í
3 48
4 31
5 28
6 30,
7 38
8 49

TARTALOM.
A szent-gothárdi ütközet és a vasvári béke (vége,

gróf Montecuculi arczképével). Csúthy Zsigmond. — Nép-
dalok. Csengéi Gusztáv. Az egészség ápolása az életkor
különböző szakaiban (folytatás). — A lomniczi csúcs meg-
mászása (vége, két képpel). — Sárosból a Szepesség felé.
Bolgár Emil.— Csudálatos élelmi szerek. KJ. — A sáros-
pataki kovamalomkó legujabb vívmányai. Láczay Szabó
X dr oly. — Történelmi kalászok. O — th Pál. — Mester-
séges böl- bőrhulladékokból. Dr. Bardócz Lajos. — Egy-

, velej*. — Tárház : Irodalom és müvészet. — Ipar, gazda-
l'ság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság?
1 — Nemzeti szinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői inon-

danivaló^—Jíyilt tér! — Heti naptár.

! Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

I
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HIRDETÉSEK *

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetein-utcza 4-ik szám alatt) megjelent,
s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható: .

Lidércz- naptár 1865-re.
Rémtörténetek, kalandok, bünesetek, lélekjelenések, tündérregék, csodás

tünemények stb. gyüjteménye.

Egy nevelöné
ksrestetik, ki a női munkákban, a magyar,
német és franczia nyelvekben, valamint a
zongorában is ke'pes alapos oktatást adni.
A nevendékek száma 15, kik közül a zon-
gora-oktatásban csak 6 kiván részesülni.
Évi fizetésül — ellátás nélkül — 800 ft. a. é.

három évre biztosittatik.
Okmányokkal ellátott ajánlatok özvegy

dr. Boér Lászlónéhoz A b r u d b á n y á n
(Erdély) folyó évi deczember végeig inté-
zendók. 870 (3—3)

TARTALOM.
' !. : A fölséges Uralkodóház. — Csillagászati (Ss kortani jellemzés.
— Naptár. — Bélyegekről.

I. Lélekjelenések és csodás tünemények. A pusztai rém.
— A katakombák. (Egy könyvkereskedő naplójából.) — A tizen-
harmadik közvitéz. — A kisértetes szoba. — Sejtelmek. — I. I I .
A rejtélyes halott.

II. Regék, mesék és külftnczségek. Hege a lokarnoi kol-
dusnőről. — Rege a királyleányról. —Mese a bíróról s az ördögről.
— Mese a lótojásr jl. — A rejtélyes iparüző. Egy zsarnok mulat- |
sága. — Törpék esketése. — A föld elhalása. — Lakadalom az 1
órállotnáson. — A néger legfőbb földi boldogsága.—A tenger fog-
lalásai. — Szellem-fényképek. — Egy különcz nő. — Egy gazdag
ur számlája. — Ezeréves rózsabokor. — Virág által okozott halál.
— Nagy lepény.

III. Bűnesetek. A végzet-teljes darazscsipés. — A hélai bo-
szorkány. — Ki a gyilkos ? (Vázlat a néger — rabszolga — életé-
ből). — Az álgyermek gyilkosnő. — Egy nevezetes bünper.

IV. Az állatok életéből. Emberrablás majmok által. Ló-
boszú. — Versenyfutás disznó és ló között. — Moa~madár. — Az
okos kutya. — A madarak életéből. — Kutya mint életmentő. —
Apró marha forradalom. — A legparányibb s egyszersmind legtö-
kéletesebb állat.

V. Érdekes adatok. A föld lakói. —Tüzokozta halálesetek.
— A népesség szaporodása. — Kivándorlás Északamerikába. — A
fotografok száma. — Közhasználatú kocsik és jármüvek Berlinben

— A halálozás aránylagosa. — A legnagyobb harang Buda-Pes-
ten. _ Adatok nói feslettségről. — A selmeczi bányák termelése.
— Herczeg Eszterházy földbirtoka. — Francziaország hadkészletei.
— Az európai hadseregek létszáma. — Az európai összes állam-
adósság. — Rendkivüli hosszu élet. — Zsidó statisztika. — Az
európai tengeri haderő. .

VI Borzasztó történetek és balesetek. A franczia nadse-
reg visszavonulása Moszkvából 1812—13-ban. — Lefort nevű
sorhaiónak elsülyedése. — Fellobbanás köszénbányákban. — Föld-
rengés Nápolyban deczember 16-án 1857-ben. — Borzasztó
\ Yl 7 V í̂  ^ 7

VII Uti- és vadász-kalandok. Viadal a fellegekben. —
Oroszlán vadászat. — Krokodil vadászat. — Oroszlán lakoma. —
Zerge vadászatok.

VIII. Elegy-belegy. Ökori igazságszolgáltatás és bünteté-
sek. — Az őrültség és öngyilkosság okai. — Szántszándékos éhség.
— Á vér dagálya és apálya. — Husemésztés. — Viz és szárazföld
az emberi testben. — Cserebogár-irtó-egylet. — Régi magyar
kard. — Hajmeresztő kegyetlenség. — Forró viz mint orvosság.
— Pápaszem. — Paradicsom — Napóra. — Meglepő véletlen. —
A szórakozott orvcs. — Talpraeset felelet. — Egy szegény poéta
mentsége. — A lefőzött arszlán. — Őszinteség. — Hasznos szer.
— Huszár-elrocsség. — Könyv az ördögről stb.. — Országos vásá-
rok, a magyar szent korona birtokain. — Kamat-számitás uj
pénzben. — Cselédbért árendát mutató tábla. b (8—3)

1864. deczember 1-jéii
harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

1864-ik évi

MIain-kölcsönnek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden

államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön fényereményei : 20-szor

250,000 , 10-szer : 280,0«0, 60-szor
200.000. 81-szer 150,000, 20-or 50.000,
20-szor *5.OOO, 121-szer 20,000, 90-szer
15,000. 171-szer 10.000, 352-szer 5,000,
432-szer 2.000, 783-szor 1,000, 1350-szer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195,190,
185, 180, 175, 110,165,180,155,150,
145,140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot kell nyernie.

5 huzás történik, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én és
szeptember 1-én.

A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetőkmeg.

Egy sorsjegy ára a legközelebbi hú-
zásra 3 ft.— Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül-
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit-
tetnek. Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulirotthoz intézendők.

(C~f~ Megjegyzendő, hogy csak certifi-
kátok két számmal, szeriesek és nyeremény-
számok küldetnek 846 (7—8)

Schrimpf Jean
nagykereskedő-háza m. Frankfurtban.

Ölcsó kiadásban
épen most jelent meg, s Hartleben és
társai könyvárusoknál Pesten, vala-
mint minden más könyvkereskedésben

kapható:

Kiss János

POÉTAI MUNKÁI
Kis János jól talált arczképével.

Kiadta
TOLDY FERENCZ.

Ezen olcsó kiadásnak ára csak
1 ft. 20 kr. 894(1— 2<

A folyó évi oktober 27-dikén bevégzett
BrHunschweig hercicgségi 896 (1—3)

pénznyeremény-sorshúzásnál
* a következő számokra estek a főnyeremények:
28 477 szám nyert 61,000 tallért, 112,422 szám nyert 20,000 tallért,

M i n d e n n é m ü

takaró-papirosok
kaphatók Pesten, egyetem-utcza 4-ik M . a

Lnmpel Róbertnél
Pesten, a városház-téren, következő

KÖNYVEK
kaphatók

leszállított áron,
s minden magyar könyvkereskedés által

megszerezhetők:
Forstingcr, Idegen szótár, mely

20,000 idegen szavak magyaráza-
tát tartalmazza, csinos kötéssel
2 ft. 20 kr. helyett, most csak 80 kr.

Lisznyai K., A m a d a r a k pa j-
tása, 3 ft. helyett most csak 80 kr.

Megyei mozgalmak, 2 ft. 40 kr.
helyett most csak 1 ft. 20 kr.

Urházy, Napoleon III., 2 ft. he-
lvett most csak 80 kr. 890(1)

14,174 40,000 5,141 10,000
mely számok valódisága a hivatalos sorshuzási lajstromok által bebizonyíthatok:

A leauiabb nagy-pénznyeremény-sorslnizás 1864. évi deczember 15-én veszi
kezdetét, egy millió 60,500 kész ezüst-tallér alaptőkével,

mely 6 nyeremény-sorshuzás által 5 hó alatt egészen visszafizettetik.
l I 500 nyerőszám közt következő főnyeremények találtatnak, ugymint:

100000 60000. 40000. 20000. 10000, 8000. 6000, 5000, 4000, 3000, 2000,
80 szór 1000. 100-szor 400 stb.; a legcsekélyebb nyeremény 1 . •«»er-

Ezen pénzsorshuzás a legnagyobb előnyöket nyujtja s a legjobb biztos.tekot arra
nézve hogy a nyeremények az állam áltai fizettetnek ki.

' CCF" A kormány pecsétjével ellátott eredeti államsorsjegyek kaphatók :
Egy egész sorsjegy 7 forintért, - fél sorsjegy 3 ft. 50 krért, - negyed

sorsjegy 1 ft. 75 krajezárért a. é.
Hivatalos tervek és sorshuzási lajstromok ingyért szolgáltatnak ki, bárminemű

tudakozásra értesités adatik. A nyeremények pontosan meg fognak küldetni. Pénzkúld.-
mékkel ellátott megrendelések, rögtön teljesittetni fognak, a lehető egnagyobb előnyök
élvezhetése végett az illető résztvevők közvetlen alólirotthoz fordulhatnak a megrende-
léseket következö czim alatt kérjük : „An die Herzogliche Haupt-Collecte des L. Mein-
decker-Schles inger . Bank- und Wecbsel-GeschSft in Irankíurt am Main.

Az 1864-iki cs. kir. ausztr.

iilliiiiikiilrsiiiiiT,
melynek huzása

1864. évi deczember 1-én
történik, series s nyerőszámmal ellátott
4 db, részletjegy ajánltatik 3 ujft.

beküldése mellett.
A kölcsön főnyereményei : 250.000,

220,000,200,000,150.000, 50000,
25,000, 20,000, 15.000, 10,000,
5000 stb. forint.
15 db. részletjegy ára 10 a. é. fc.

Szives megrendelések mielőbb s köz-
vetlen BING ANTAL nagykereskedői
házhoz intézeruiök m. Frankfurtban.

Sorshuzási lajstromok » t- résztve-
vőknek ingyért küldetnek meg.

t^S" Fennérintett sorsjegyekre is-
me'ti eladók kerestetnek. 877 (4—4)
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ADLER L.
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten. Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezet t

sorsjegy-társuiatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. 1/t évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. l/t évenkint. JpgT" Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

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

'/« 1860 sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint,— G. 10 személy 10darab l/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — JPF" Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

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

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

Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társniatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

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

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

„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.
S 9 " A legmcltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/< évenkinti

részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:
1864-iki 100 ftos sorsjegyre 2 ft, — 1864-iki 60 ftos sorsjegyre 1 ft. 25 kr., —

5 darab egész ígérvény l l ft., — ő darab fél ígérvény 1 ft. 50 kr., — 10 darab
egész Ígérvény 18 ft., — 10 darab fél Ígérvény 14 ft., — Hitelintézeti sors-
jegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Kudolf-sors-
jegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.

1 t\ f n r m t havonkint : A) 1 hitel-, '/* resz 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
1*J 1UI i l l l B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-

diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) % rész 1860-iki, '/» resz 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 60 ftos, 1 Windischgra'tz-sorsjegyre.
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) % 1839-iki, 1864-iki 60 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

I r t forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich-
I V l U l i l l l sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 60 ftos, x/» rész 1839-iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre, — C) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
1 Waldstein-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) '/» 1860-iki, 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 60 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864 iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, "az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon-
tosan teljesittetnek. 692 (20—62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,

s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában megjelontek, s kaphattok minden könyv-
keresKeaesoen, pesten : Eggenberger Ferdinánd, Budán : Naigel é* Wischán

uraknál:

FÜGGELÉK
az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendele-
teknek hivatalos felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott

teljes gyüjteménye.

Második folyam. — Második füzet.
(1864. julius—szeptember XXXIII—LXVII. sz.)

Nagy nyolezadrét. — Ara 50 krajczár ausztriai értékben.

TÖRVÉNY
a peres ügyeken kivtili jogügyletekbem birósági

eljárás iránt.
Az ausztriai birodalom számára.

A kihirdetett cs. nyiltparancscsal, utasító és felvilágosító jegyzetekkel ellátva.
Nagy 8-rét 160 lap. — Fűzve ára 1 ft. a. é.

A VALTÓJOtíTAX.
Magában foglalja az átalánns váltójogi elméletet, a magyar váltójogot

és a közönséges német váltórend*zabályt rendszeresen előadva.

irta dr. Karvasy Ágost,
egyetemi tanár és magyar tudományos akadémiai levelező tag.

Második tökéletesbitett kiadás. (1—3)
Nyolezadrét. 168 lap. — Fűzve ára 1 forint ausztriai érték.

Nyeremény

40,000
forint.

] Folyó évi november 30-án f ^ J ^

deczember 1-én
történnek a

Nyeremény

32,000
tallér.

A IlOLLENBACH D.-féle
országosan szabadalmazott

bronzgyára és érezöntödéje
ajánlja

legujabb eredeti készítményekkel dúsan ellátott raktárát,
mely áll:

gaz- és gyertya-csillárokból, kar-gyertyatartók-, fali- és asztali-gyertyatartók-
és girándolokból. kandalló-késztiletekböl, kályha-ellenzőkből, Boul-órákból,
jijtó- és ablak-lakatos-mnnkákból, iró-asztal-garniturákból. Templomi-tárgyakból

ugymint : feszületek-, oltár-gyertyatartók- és lámpákból; vörös-bronzból. '
aranyozva és sárga-rézből.

Magyaromágra nézve a főraktár létezik:

PESTEN : TESTORY ANTAL-nál,
a váczi-utcza és Kristóf-tér szög-létén,

hol Í9 minden megrendelések elfogadtatnak, s a tárgyak a legolcsóbbra
szabott g y á r i - á r a k o n adatnak el. 867(4—6)

legujabb állam-jutalom-dijak cs vaspálya
SORSJEGYEK HOZáSAI.

A mindkét kölcsön főnyereményei : 14-szer 40,000 tallér, 22-szer 36 000
24-szer 33,000, 60-szor 8000, 60-szor 4000 stb. tallér kész ezüstpénzben. ' '

Ezen kölcsönök minden tekintetben a nyeremények legelőnyösb nemeivel kínál-
koznak, miután minden sorsjegynek, a játékterv szerint, okvetlen nyernie kell.

Két sorsjegy ára, egyesével, egy-egy húzásra csak I ft., — hat sors-
jegy ára, hármasával, egy-egy húzásra 18 ft., — tizenkét sorsjegy ára,
hatosával, egy-egy húzásra 3 3 ft. a. é.

Ebbeli megrendelések gyorsan ős titoktartás mellett teljesittetnek. A sorshuzás!
ajstromok ingyért és bérmentve küldetnek meg. 872 (4—4)

Hensler Károly, bankár m, Frankfurtban.

a legkiválóbb gyógynövényekből van
f készitve s összeállitva, az idegek, izmok és

test erösitésére stb. a legjobban ajánlható. Az üvegcsék mindegyikére „Archibasal-
spiritus" van benyomva, s a készitő pecsétjével, mely a vevőt a hamisítások ellen
védi — ellátva. — Egy üvegcse ára 1 uj ft., postán 15 kr. több.

lírtnn írVnmnF-PÜYiriP u g ) ' n e v e z e t t „Menschenfreund" a gyomor
glUllf g/UHIUi üilAHJü, erösitésére, az emésztés és étvágy eíőmoz-
ditására s helyreállitására stb. — Egy üvegcse ára 50 kr., postán 15 kr. több.

(Parfümé aromatique balsamique) fogfájás, csúzos bántal-
mak, köszvény, ideggyengeség, fagyások minden nemei

szemgyengeség és szárcsont-izom-görcsök ellen. — Egy üvegcse ára 1 ft, postán
15 kr. több.

A főraktár az egész ausztriai államokra nézve F ü r s t J ó z s e f , gyógyszerésznél
Prágában (Porié 1044—2 sz. a.) hova azon gyógyszerész urak, kik raktárt
óhajtanának átvállalni, fordulhatnak.

PESTEN : Török József gyógyszerész nrnál a király-utczában 7-ik szám.
Továbbá kapható :

Nagyszeben : Zöhrer J .F. ,— Szatmár : Börkei Imre, — Szeged : Kovács A. —
Temesvár : Solquir J. W. és Pecher J. C, — Tolna : Schwarz M., — Veszprém •
Frömmel H. p

843 (4—8)

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

Hatóridö-naptár 1865.
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.

TARTALOM.
Naptár. —Kisorsolási-naptár az 186ő-dik

évre. — Bélyeg-dij váltókra és okiratokra.
— Törvénykezési szünnapok. — Normana-

pok, stb. (magyar és német nyelven.)— Az
év mindeu napjára jegyzésül szolgáló tiszta
lapok. c (6—12)
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Heckenast Gnsítáv könyvkiadó-hivatalában megjelent, s kapható minden könyvárusnál,
Pesten : Kilián Györgynél, Budán : Nágel és Wischan-nál:

Fü LU SI KUNY¥ iAH.
IV. Kereskedési növények mlyclése.

Nevezetesen az olajmagi!- , foiialboli-, festő- és egyéb g y á r a k n a k való,
végre a közhasznu fűszeres növények miképeni termesztéséről szóló

k é z i - k ö n y v .
Megkülönböztetve a nagyobb birtokokban termesztendő növényeket, olyasoktól, melyek

kisebb bérnökök és kis telkes gazdák által lennének ezentul mivelendök feltünö
jövedelemmel.

Az e részbeni tapasztalásuknál fogva hires mezőgazdák gyakorlati munkáik nyomán
hazánk viszonyaihoz alkalmazva irta

REISCHER ENDRE,
volt keszth. gazd. intézetbeli tanár.

Nyolczadrét. 104 lap. — Füzve ára 50 krajczár ausztr. érték.

V. Juh-tenyésztés és gyapjú-ismeret,
a juh-betegségek ismeretével és gyógyítás-módjával.

ma Fleischer Endre,
volt keszthelyi gazdasági intézetbeli tanár.

Nyolczadrét. 112 lap. — Füzve ára 50 krajczár ausztr. érték.

Az előbbeni füzetek tartalma:

I.Magyar méhész-könyv,
vagyis : utmutató a sikeres méhtenyéaztésre, tekintettel a különböző

tenyésztési módokra.
irta Dr. FARKAS MIHÁLY.

Nyolozadrét. 108 lap. — Füzve ára 50 krajczár ausztriai érték.

II. Ügyes Mari a kis köny fia - kertészné,
vagyis : alapos oktatás a zöldség-termesztésben.

Metzger müve után magyaritá István Bácsi.
Nyolczadrét. 128 lap. Füzve ára 50 krajczár.

III. Takarmány-növények ismertetése
és tenyésztése,

rétmivelési és takarmányozási naptárral,
s számos fametszvénynyel fölvilágosítva irta

dr. Farkas Mihály. ( i~3 )

Nyolczadrét. 104 lap. — Fűzve ára 50 krajczár ausztr. érték.

Kwizda Ferencz Jánostól Korneubiirgban.
Elsö Ferencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes

területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállitáson éremmel kitüntetve
— ö felségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditőnedv készítő-
jének az illető főlovászmesteri hivatalok részéről történt hivatalos megállapítás folytán,
a legnagyobb eredménynyel használtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőlte-
téssel járó munkában a késő korig folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen
fárasztó munka elött 8 után erősitőleg hat.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért SO ujkr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
P E S T E N : T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, királyateza 7. sz. a.

Aradon Probst, B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J., —
Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C., —
Győrött Ecker F., — Gyöngyösön Koezia.novieh, Isper Flamm J., — Komáromban
Czigler A., és fia, _ Károlyváros Benich J., — Kassán Novelly A., — Kolozsvártt
Wolf J-, — Lugoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller J. A., — Nagy-Kanlzsan
Fesselhoffer J., Rosenberg J., Rosenfeld J., — IV.-Váradon Jánky A., — Pozsonyban
Schertz F., és Hackenberger testv., •- Pápán Heermüller W., — B.-Szombatban
Hamaliar A., Sz--í'ehcrvartt Kovács P., Lehmann A., — Szegszárdon Gutter A.,
— Szabadkán Sztojkovits D , — Sopronyban Pachhofer L., Mezey A., — Trencsén-
ben Weisz L., — Varazsdon Halter S. uraknál. 804 (6—9)

'•4Takaréklámpák repczeolaj-égetéshez.
Ezen, az alólirt által a legujabb modor szerint késziti tt lámpák az eddig létezet-

teknél a legjobbak, s egyszerü kezelésük miatt a legjutányosabbak s felette kevés olajt
igényelnek, — ugy hogy 3 stearin-gyertya világossággal 1 iont repcze-olaj 40
óráig ég, s a gyakori bedugalástól — mint az a moderateur-lámpáknál történni szokott,
valamint a felhúzásoktól — lámpáim tökéletesen fel vannak mentve. j |

Ezen lámpák, a kőolaj (petroleum) lámpákhoz következö arányban áilanak: » B
1. Az üvegek egyenesek levén, nem repednek oly gyakran s igy igen könnyen

tisztíthatok.
2. Hogy a leggyengébb idegzetü emberek , e lámpák égetését észre sem veszik,

ellenben a kőolaj-lámpáknál a nem mindég egyenlő minőségben kapható kőolaj égetése
által az oly kellemetlen szag kipárolgását kénytelenek beszivni, — takarék-lámpáim által
ezen bajoktól teljesen megóvatnak.

3. Hogy gyengébb természetü egyének s betegek szobáiban a kőolaj égetését betett
ajtónál az orvosok nem ajánlják, sőt azt többnyire mégis tiltják.

4. Tudvalevő dolog, hogy tüzveszedelmes kőolaj is létezik, az ebbeli szerencsét-
lenségek, az újságokból eléggé ismeretesek.

Megjegyzendő továbbá : hogy a repczeolaj mindenütt kapható, s árban a kőolajjal
már is egyenlő.

Ezen észrevételeim megállapitásával, bátor vagyok a nagyérdemű közönségnek
gyártmányaimat — benső használatra a legjobban ajánlani.

E lámpák, asztali használatra vannak alakitva, csinos és kellemes kiállitás mellett:
1 darab ára 2 forint, golyóval 20 krral több, 1 vég lámpabél 35 kr., 1 fölösleges lámpa-
üveg 10 kr.

Külsö használatra, u. m. konyhákba, műhelyekbe, gyárakba, boltokba, korcsmákba,
és községeknek utczai-világításra.

Kőolaj-lámpákat, mindennemü választékban, u. m. asstali, fali és függő-lámpákra
mint saját s legjobb készítményeimre — megrendeléseket a lehető legolcsóbb árért szive-
sen elvállalok.

Egy konyha-lámpa ára 50 krtól 70 krig. Egy asztali-lámpa ára 80 krtól
1—2 frtig. Egy függö-lámpa ára 1—2 frtig. Egy kétágú függö-lámpa 6 ft. —
A legjobb kőolajnak mázsája 28 forint.

í l l ' I V ÁS l i v i l i f Ifft7'lt J Minthogy a kőolaj s kőolaj-lámpákkali üzérke-
dj Vílo Co Uj l u l l H U / j d t • des többnyire a kereskedők kezében van, a énki-

vülem mégcsak egy helyen készittetnek s adatnak el, s igy a kereskedésben előfordulók
többnyhe a külföldről hozatnak be, — s minthogy a kőolajjali kereskedés most már oly
mesés fokra hágott,1 hogy az eladók némelyike kikürtőlve áruczikkeiket — nem átalják a
tisztelt közönségnek oly kőolajat kiszolgáltatni, mely gyúlékonyabb mint a spiritus, sőt
mint a puskapor, s kik ezen kőolajt használják, folytonos veszélynek vannak kitéve;
ennélfogva kötelességemnek tartom annak legegyszerűbb megvizsgálási módját, (mely
több évi gyakorlatom eredménye) ezennel köztudomásra juttatni : ugyanis a megvett
kőolajból egy csekélnyi adag egy evőkanálba töltetik, az gyufával érintkezésbe hozatik
s hogyha az meggyűl, okvetlen visszautasítandó — mert ennek használása igen vesze-
delmes. X ' ' "l/T * 1 , A 1 -m-r

Lazar Mihály,
897 (1—8) bádogos-mester Pesten, kecskeméti-utcza 7. sz. a.

Lampel Róbert könyvkiadásában Pesten, a városház-téren, megjelent, s ugyanott
kapható :

Kant !•;. és Hufeland K. V.

k KiDÉLf HATALMÁRÓL,
| miszerint a puszta feltett szándék által uralkodhatni a kóros

érzelmeken.
A legujabb kiadás után magyarította SZABÓ ANTAL.

Ára 60 kr. Postán bérmentve 70 kr. 885 (1)

Nyilt köszönet.
A főnemesség és nagyérdemű közönségnek, s mindazoknak, kik harmineznyolez

e'ven át becses vásárlásaikkal és megrendeléseikkel szerencséltettek! forró köszönetem a
nagyrabecsüli bizalmukért és azon becses készségükért, a melylyel hirem megalapitni és

bunda - raktáramat
a legelső és legjobbnak nyilvánitni tanúskodtak. Fogadják hálás elismerésem a mult
buzgalmukért, s legyenek kegyesek a jövöre is jó emlékeikbe megtartva, uj czégem

DEÁK és HORVÁTH
név alatt parancsaikkal minél gyakrabban szerencséltetni, s en társammá! azon leszek,
hogy a nagyméltóságu és teljes czimü közönség minden kivánalmait kielégíthessem,
s valamint a "multba, ugy jövöre is teljes törekvésem az lesz, hogy finomat, jót és tartósat
a lehetőleg jutányost szolgáltathassam a tisztelt megkeresőim kezeikbe.

875 (2-3) Deák János.
A hatóságilag megvizsgált, s kitünő hathatósága miatt — gyomor-fájdalmakban —

átalánosan megpróbált s jónak elismert

GASTR0PHAN,
megrendelhető F ü r s t .1. gyógyszerész-szállító-főraktára által Prágában,

Sehillingsgasse Nr. 1044, és

PESTEN : Török Jóissef gyógyszerésznél a kiráiy-utczában 7-ik sz., — és
Wájjnpr Jóís»*f-nél. ./.

Egy üvegcse ára 70 kr, postai küldéssel 15 krral több.
Arad : Schwellengreber J.,— Debreczen : Rothschneck K., — Karolyfehérvár:

Abegai V., — Kassa : Esehwig E., — Malaczka : Röhrich J., — Mohács: Kögl A., —
Munkács : Gottier L., — Nagy-Bccskerek : Krieszhaber C , — Nagy-Szeben:
Zöhrer J. F., — Pécs : Rech W., — Pozsony : Schneeberger D. és az irgalmasoknál,—
Ruma : Milutinovics S., — Sastyén : Miké A., — Siklós : Holmik F., — Székes-
Fehérvár : Légmann S., — Szathmár : Weis J., — Szeged : Kovács A., — Temesvár:
Pecher J. C. és Solquier J. W., — Tokaj : Krotzer A., — Tolna : Schwarz M., —
Veszprém : Frömmel H. " 842 (3—8)

Kiadó-tuUjdonos H e c k e n a s t G u s z t a v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem- u t c r a 4-ik szám alat t) .

Pest, deczember 4-én 1864.

A mult nyáron alig volt esemény, mely
oly nagy mértékben foglalkodtatta volna
az angol tudományos körök figyelmét, mint
Vámbéry .megjelenése Londonban. Vállal-

V á m b é r y A r m i n .
hogy a képekkel ellátott, eléggé drága
könyvből a megjelenés elsö napján nehány
ezer példány kelt el. £ kötetben a szerző
csak utazása eseményeit irja le; a tudomá-

son. Söt szó van orosz és olasz fordítá-
sokról is.

Most Vámbéry, diadalmas külföldi utja

kozó szellemü honfitársunk Közép-Ázsia : nyos eredményeket egy késöbbi munkában
ismeretlen vidékeiről, közbeeső rövid álló- j szándékozik összeállítani. Londonból távozta
mások után, csaknem közvetlenül lépett be j után meglátogatta Párist s Németországot,
az angol tudósok gyűléseibe, hol bő alkalma j s intézkedett, hogy munkája franczia s né-
nyilt, merész és nehéz utazása tapasztala- met nyelven is nemsokára világot lás-
tait s felfedezési eredményeit a reá feszült
figyelemmel hallgató, s a geografiai isme-
retek tisztulása iránt érdekkel viseltető
közönséggel megismertetni.
„Ezen magyar ember a
XV-ik század óta az első
európai, — igy kiáltanak fel
a tulzók, — a ki Khivát és
Bokharát meglátogatta!" A
londoni geografiai kir. tár-
sulat gyűlésében nagy szi-
vességgel fogadtatott, s a
szept. 14-én Bathban tartott
gyülés alkalmával is ő volt *
a nap hőse.

Az angolok még ekkor
nem ismerték teljesen a
Vámbéry által tett fölfede-
zések értékét, de ott a tisz-
tán tudományos érdeken
kivül politikai és kereske-
delmi fontossága is van ez
utazásnak. S a mint egy
részröl már maga a bátor
tény, a sikerrel végzett ve-
szélyes utazás, képes volt
az angolokat Vámbéry iránt
beesülő figyelemre hangolni,
épen oly érdekkel várták
utazási leírásának megjele-
nését azon reményben, hogy
ez által ismét közelebb jut-
hatnak egy régi vágyuk
valósításához, a Közép-
Ázsiába vezető legrövidebb
ut fölfedezéséhez, mely után
régóta sikertelenül töreked-
nek, hogy az ott legveszé-
lyesebb versenytársat, az Vámbéry Armin, mint kolduló dervis Bokharában. - (Fénykép után).
oroszt megelőzhessék.

Nehány hónap alatt elkészült Vámbéry
közép-ázsiai utjának leirása angol nyelven,
s a mult hetekben a nagyhirü londoni kiadó,
Murray kiadásában meg is jelent. A közön-
ség érdekeltségét tanúsítja azon körülmény,

bevégzése után, ismét itthon van Pesten, s
müve magyar kiadásán fáradozik.

S itt azon ponthoz értünk, hogy Vám-
béry személyével is közelebb megismertes-
sük az olvasót.

Vámbéry Armin, a magyar Akadémia
levelező tagja, 1832-ben született Csallóköz-
ben Duna-Szerdahelyen, szegény sorsú szü-
lőktől. A legnagyobb nélkülözések között
végezte iskolai pályáját Pozsonyban, Bécs-
ben és Pesten. Már tanuló korában rendki-
vüli tehetséget tanusitott a nyelvek megta-
nulásában. Alig 25 éves korában, 1857-ben
Törökországba vándorolt, hogy a keleti
nyelvek birtokába annál'könnyebben jusson,
melyeket a magyar nyelvészet tudományos
kezeléséhez mulhatlanul szükségeseknek ta-

lált. Nemsokára, még pedig
teljes alapossággal, megta-
nulta a török, arab, persa,
mongol és tatár nyelveket,
s 1859-ben már a török
portánál nyert alkalmazást,
mint hivatalos fordítója az
europai nyelveken irt okmá-
nyoknak ; azonkivül egy
basánál titkári hivatalt is
viselt.

Ezen idő alatt tünt fel
irodalmi müködése is. —
Többi között ekkor adta ki
csagataj - török szógyűjte-
ményét és török példabe-
szédeit is; török nyelvre for-
ditá Vörösmarty „Szóza-
tát," irt egy német-török
szótárt; állásánál fogva hoz-
záférvén a porta levéltárá-
hoz, onnan a magyar törté-
nelemre vonatkozó számos,
eddig ismeretlen kéziratot
lemásolt s magyar lapokban
(többi között néhányat a
Vas. Ujságban is) közzétett,
s átalában számos magvar,
német s franczia lapba irt
tudósitásokat.

Ezen munkásságának
elsö elismerése az volt, hogy
a magyar Akadémia 1859-
ben levelező tagjává válasz-
totta, s a magyar nyelvtu-
dósok vele szorosabb össze-
köttetésbe léptek. Folytonos

nyelvbuvárlatai s belsö és külsö ösztön-
zés által föllelkesülve, 1861-ben azon
szilárd elhatározásra szánta el magát,
hogy minden áron Közép-Ázsia ismeretlen
országait és népeit keresi föl.

I!

49-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

KlofizHéai fAltételek 1804-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egéss évre 10 ft Fél évre 5 ft.
tsupnn Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a VtmRrn pi l'Jság és Politikai IJdonsugokat illetőleg, 1863. novem-
b«r 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, Hamhur; és Altonában : Haasenstrin és Vosrler — M Frankfurt
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos — és Pesten • a ker
tész-gazdászati ünynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllSn minden igtatás ntán 30 ujkr


