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Napier hadi készületei. 
Mindig uj meg uj részleteket tudunk meg az angol flotta 

készületeiről, Napier rendszabályairól s az angolok lelkesedé
irő l . Ei'v angol könyvnek irója legközelebb annyira megy, hogy 
azt állit i.,. mikép ha ég és föld összefogódzott \-olna sem teremt
hettek az angol kelettengeri hajóhad számára különb admirált, 
mint a minő az öreg Napier. Mi majd még csak lementével di
csérjük a Napier napot. Addig is halljuk, mit mondanak támadó 
és véd<> eszközeiről. Először is azt állitják, hogy a Wellington 
hajó ágyúi a legfelsőbb sorban, egy ujabb találmány segítségé
vel, egy mérföldnyi távolságra lőnek, nüböl az következik,mikép 
nem szükség a beveendő erősségnek e p é n fószoniszédjálmn meg-
állania, hogy minden cserepár rápuskázhasson a sánezok mögöl. 

Továbbá Napier minden nagyobb hajóján elegendő számmal, 
minden oldalról 3 lábnyi vastag nyárfutuskók vannak, mellyeket 
az ellenséges hajó közeledtekor tengerbe bocsátnak. Ezek egye
nesen e hajó felé törnek s a legelső érintkezés alkalmával egy 
bombát kergetnek a hajóba. E nyárfatuskók belsejében csak há
rom legény számára van hely s egy kis csavar gőzgéppel birnak. 
Falaik olly erősek és rugékonyak, hogy az ágyú nem árthat ne
kik. — Végre némelly hajókon olly készület létezik, mellynek 
segitségével egy pillanat alatt ugy igazithatnak valamennyi ha
jót, hogy egyszerre mind egy tiz lábnyi átméröü pontra lőjön 
s itt olly lyukat teremtenek, mellyet csak a tengerfenekén dug
doshatnak be azután a matrózok, ha hogy addig el nem fogy a 
lélekzetök. S mindamellett hogy illy roppant pusztító eszközök
kel bir az agg hajóvezér, mégis azt köti lelkére matrózainak, 
hogy köszörüljék kardjaikat! Nem tagadja, hogy ezekbe bizik 
leginkább. Azt mondja legényeinek : Tartsatok egyenesen az 
ellenség hajójának, ágyulövéseit ne sokat viszonozzátok (hiszen 
ugy is angolok birtoka lesz!) ha hozzá értek, kapaszkodjatok 
belé, kössétek meg, ugorjatok fedélzetére s addig mészároljatok 
kurta késeitekkel, míg elleneitek kegyelemért könyörögnek! 
Mi tagadás benne, biz ez pogány egy utasítás az öreg úrtól, üe 
ő tapasztalásból pogánykodik igy. Hly módon nyert tengeri 
csatákat egy hírneves elődje, Nelson admirál, s igy maga Na
pier is hajdanában több helyeken. Más részről pedig, ha már 
annyira ment a dolog, hogy ember embert öljön, az angol mat
rózok ezen szokásában, hogy egészen az ellenség közelébe ront-
nak s farkasszemet nézve birkóznak meg, a helyett hogy 
puska-és ágyú lövésnyi távolból láthatatlan, bizonytalan töme
gek közé pufibgatnának, még legtöbb alkalom nyílik, férfiasságot 
és emberséget kitüntetni. 

Attila élete. 
S Z A B Ó K A R I ) I . Y-töl. 

IV. 

Attila berohanása Galliába. — Orleans ostroma. — A chálons-i csata. 

II. Theodosius keleti császár, ki ellen Attilának olly méltó 
oka lehetett a megtorlásra, lováról véletlenül leesvén, ennek kö
vetkeztében Kr. u. 450-ben július 28-án dicsőségtelen életét be-
végezé. A császár halála után gazlelkü tanácsosa Chrysaphius. 
kinek fejét Attila folyvást követelte, a konstantinápolyi nép 
kívánságára vérpadra került. E szerint Attila a keleti birodalom 
ellenében nem léphetett föl mással mint ti Theodosius által kö
telezett adó követelésével. Azonban az uj császár Marcianus egy 

fekték régi katona, e követelésre azzal válaszolt, hogy aranya 
barátjui számára, ellenségei ellenében pedig csak vasa van, egy-
szetuuind fegyverkezett és seregeket gyűjtött. Attila azért jobb
nak látta erejét a nyugoti vagyis római császárság ellen fordítani. 

Az előtt 15 — I <i esztendővel, midőn Attila kormányra lépett. 
III. \ aletttiniuiius nyugoti császár testvére Honoria ábrántibi}., 
nagyravágyásból vagy talán boszúból családja iránt, melly öt 
nem akarta férjhez adni. jegygyűrűt küldött Attilának. Ez akkor 
Honoria ajánlatát figyelemre se méltatta, ajánlatára nem is vá
laszolt, de gyűrűjét, megtartotta. Attila most a gyűrűt Valenti-
nianus császárnak megküldvén, tőle Honoriát nejül s vele együtt 
annak örökségét, a romai birodalom felét követelte. A császár 

válasza az volt, hogy testvére már férjnél lévén, hozzá nem me
het, de ha szabad volna sem illetné őt a törvények szerint osz
tályrész a birodalomból. Attila mind e mellett követelésétől nem 
akart elállani s e tárgyban élénk vitát folytatott a császárral. 
Egyszerre azonban e vitával fölhagyva egészen más hangon 
kezdett beszélni, s legbarátságosabb indulatot mutatott Valen-
tinittnus iránt. A császárnak monda,nincs nála igazabb barátja; 
hatalma, serege, a császár szolgálatára készen áll, s nem óhajt 
semmit jobban, mint hogy barátságát tettel bizonyíthassa. A ret
tegett Attilának e rögtöni szives barátsága, mint veszélyt rejtő 
esel, szintolly aggodalomba ejtette a császári udvart, mint előbbi 
fenyegetőzése. 

Attila rejtett szándéka nem sokára világosságra kezdett 
jönni. Ö ugyanis, miután időközben az afrikai vandálok királyá
val szövetségre lépett, hogy egyszerre amaz tengeren, ő szárazou 
támadják meg a római birodalmat, követséget küldött Valenti-
nianushoz, tudtára adván, hogy a nyugoti góthokkal lesz hábo
rúja, mellybe a császár ne avatkozzék. A nyugoti góthok, kik 
az Ázsiából berohanó kunok elöl vonultak előbb a keleti csá
szárságba, s onnan később a nyugoti birodalomba költözve Gal
liába, a mai Francziaországba telepedtek, Attila szerint a kunok 
megszökött alattvalói voltak, kiket ö most, mint monda, vissza 
akar hódítani s hogy a császári birodalmat többé ne háborgat
hassák, meg fog zabolázni. Hasztalan volt Valentinianus ellen
vetése, hogy ezen népet megtámadni, melly az ö pártfogása alatt 
áll, annyi mint birodalmát támadni meg, 8 hogy a góthokhoz 
nem juthat el a nélkül hogy az ö tartományait föl ne dúlja: 
Attila megmaradt elhatározása mellett. Másfelöl titkon tudósí
totta a nyugoti góthok királyát Theodorikhot, hogy ö Galliába 
csak a római járom megtörése végett fog beütni s vele Galliát 
megosztani szándékozik. Theodorikh, midőn nem sokára Valen
tinianus levelét vette, mellyben ez öt fölszólitá, fogjon kezet vele 
;t világ zsarnoka Attila ellen, ki a birodalmat, mellynek a góth 
nép is tagja, végromlással fenyegeti, e két ellenkező izeneten 
megzavarodva igy kiáltott fel:,,Rómaiak ! kivánságtok Teljo«ttli; 
Attilát nekünk is ellenségünkké tettétek." Légjobbnak látta a 
rómaiakat magokra hagyni s országa határai közt maradva 
fegyveresen várni, ha Attila meg fogja-e öt csak ugyan támadni. 

A 451-dik év januarius havában megindult Attila tábora a 
Duna mellől nyugot felé s már marcziusban Gallia határánál a 
Rajna partján állt. Mint a bérezi hószakadék, melly mig a völgybe 
ér, óriási tömeggé növekszik, ugy növekedett e, tábor, minél to
vább haladt, azon németországi népek seregeivel, mellyek Atti
lának hódolva seregeikkel zászlajához csatlakoztak. A keleti 
góthok, gepidák s több apróbb törzsek királyai és vezérei ott 
voltak Attila kiséretében remegő tisztelettel figyelve ennek min
den intésére s hiven teljesítve kiosztott parancsait. 

E roppant tábor, mellyet a történetírók 500,000 emberre 
tesznek, több helyt kelt át egyszerre a Rajnán. A parti városok 
közül némellyek meghódoltak, mások megkísértették az ellent
állást, de hasztalan. A Rajna melléki apróbb népek közül egye
dül a burgundok szegültek ellen, de csatát vesztettek. A fran
kok futottak, hasonlóan a római helyőrségek. A Rajna völgye 
Strassburg, Speyer, Wonns, Mainz, és több városokkal Helveti-
ától kezdve a tengerig Attila hatalmába jutott. Attila maga a 
Rajnán átkelve Gallia régi fővárosának Triernek tartott, ezt el
foglalván az erős Metz várost vivta, de egy ideig sikeretlcuül. 
Már jó tova haladt e várostól, mellynek vívásával idejét veszte
getni sajnálta, midőn hirül viszik neki, hogy Metz várfalának 
egyik rongált része összerogyott. Vitézei rögtön lóra vetik ma
gokat, vi»szanyargalnak s még azon éjjel húsvétra viradóraa 
városba betörvén a lakosokat a püspök kivételével, kit az egy
házból foglyul hurczoltak, kardra hányták s magát a várost 
porra ̂ ették. Metztöl a tábor a nagy és népes Reims ellen vo
nult, de "tzl, lakosai már oda hagyták; csak a püspök és a papság 

"maradt a városban egy maroknyi elszánt néppel, bevárandók 
mit Isten felölök végezett. Midőn a kunok a kapukat betörve a 
városba rontottak, a püspök diszöltözetben papsága és hívei élén 
az egyházból eléjök vonult erős hangon énekelve Sz. Dávid zsol
tárából : „Az én • lelkem porba van szegezve; éleszsz meg uram 
a te beszédeddel." Egy kardcsapás földre teritéöt s erre megkez-



iKíilürt n vérengző öldöklés. Ekkor, miként a szent történetek 
irói elö adják, a püspöki egyház iszonyúan megdördült s a meg
rémült kunok lélekszakadva rohantak ki a városból. 

Attila Reimsnál seregeit összevonván sietve nyomult elö, 
hogy a nyugoti góthokat, kik legtöbb eröt vethettek ellene, 
fészkükből kicsalja vagy pedig ott még a római seregek megér
kezése előtt tönkre tehesse. Sietett azért is, hogy déli Galliába 
jutva, az Italiából jövő római seregeket ha lehet megelőzze, s a 
havasok szorosainál föltarthassa. Azért Reimstól fogva minden 
rablást megszüntetve, a legnagyobb rendben s lehető leggyor
sabban haladt Orleans felé, mell)- alá május első napjaiban ér
kezett. 

Orleans, régi nevén Aurelianum városa, a Loire (orv. Loár) 
folyó partján, a mai Francziaországnak közepe táján, egyike 
volt Gallia legerősebb helyeinek s a déli vidékek véd bástyáját 
képezte. E város lakói, mihelyt Attila jöveteléről értesültek, fa
laikat jókor megerősítették, s magokat élelemmel és hadi sze
rekkel gondosan ellátták. Azután hogy a veszély közelgetett, 
püspöküket Anianust és egyik hadnagyukat az Italiából várt 
római hadvezér Aetius elébe küldték, hogy öt a város állásáról 
tudósitsák s tőle minél előbb segéd hadakat kérjenek. A püspök 
Aetiussal már Galliának egyik legdélibb városában találkozott 
s eléje terjesztvén városa helyzetét s kiszámítván meddig lehet 
az képes magát saját erejével tartani, gyors segitséget kívánt. 
„Fiam," monda komoly ünnepélyes hangon „mondom neked, ha 
június 14-dikéig segélyül nem jösz, a vad állat föl fogta falni 
nyájamat." Aetius igérte, hogy akkorra ott leend. Alig érkezett 
vissza a püspök Orleansba, Attila megkezdte annak megszállását. 

Aetius, e nagy eszű s nagy tapasztaltságu római hadvezér, 
ki egyedül volt képes Attilával mérkőzni, belátta, hogy gyengébb 
seregével Attila ellen, ki már Gallia felét diadalmasan elfoglalta, 
sikerre nem számithat, ha csak a nyugoti góthok derék hadere
jét magához nem vonja. Mindenkép igyekezett azért ezeket meg
nyerni, de a góth király Theodorikh sokáig vonakodott. „Tet
szett a rómaiaknak" monda „előidézni a vészt, húzzák ki belőle 
magokat ahogy tudják." Csak nagy nehezen sikerült Aetiusnak, 
ki már ekkor déli Gallia apróbb törzseit zászlai alá vonta, a ma
kacs góth királyt kiengesztelni s csak ekkor kezdett a római 
vezér a diadal iránt reményt táplálni. 

E közben az idő telt, hetek multak s Orleans, mellyet Attila 
erősen szorongatott, csüggedni kezdett bátorságban es erőben. 
Elszántan, vitézül vivtak ugyan sokáig a védők, de végre a nyil-
zápor, mellyet a kunok szakadatlan szórtak a falakra, a védelmet 
csak nem lehetetlenné s a rémületet, közönségessé tette. A határ
idő már igen közelgett, 8 Aetius jövetelének hirét sem hallották. 
A püspök Anianus, ki erősen bizott Istenben, az oltárra borultan 
imádkozott s néha néha fölegyenesedve monda : menjetek a leg
magasabb toronyba s nézzétek, ha Isten irgalma nem jön-e? De 
semmi sereg, semmi porfelleg a távolban. Most egy bátor kato
nát küldött ki Aetiushoz ez izenettel : „Fiam! ha ma nem jösz, 
késő lesz;" a vitéz nem tért vissza többé. Ekkor a várost kétség
beesés fogta el s maga a püspök ingadozni kezdett hitében. A la-
kosok elhatározták föladni a várost föltételek mellett, ezeket a 
püspök vitte Attila táborába; de a fölingerült király föltételek
ről hallani sem akart s a városnak kegyelemre kellett magát 
megadni. 

Attila seregei bevonultak s már neki estek az általános 
zsákmánylásnak, midőn egyszerre rémitö riadás rázta meg a le
vegőt. Néhány perez múlva Aetius és a góth királyfi Thorismund 
hadai a város alatt termettek. Dühös vérengző utczai harcz fej
lődött, mellyben a lakosok is részt vettek házaik tetejéről közá-
port ontva a küzdő konokra. Végre Attila visszavonulót fúvatott. 
Aetius szavát tartotta; épen június 14-dike volt. Attila még azon 
éjjel jó tova haladt Orleanstól. 

Főczélja volt most Attilának nyilt térre jutni, hol lovassá
gát, mellyben állott főereje, kellően használhassa. Ezért az úgy
nevezett mezőségre, az akkori Campania mai Champagne (olv. 
sampany) termékeny sikjára vonult. Utócsapatai, mellyet a ge
pidák alkottak, a rómaiak és szövetségeseik elöcsapataival gyak
ran Összeütköztek. Egy folyó hidjánál a gepidák és frankok közt 
a viadal estétől hajnalig tartott; reggel 15,000 halott borította 

a hid környékét, mellyen át Ardarikh, a gepidák vitéz királya, 
szerencsésen Attila táborához csatlakozhatott. Ez elöcsatából 
lehetett gyanitani, milly elszánt, milly vérengző lesz a két fő
seregnek, a világ akkori két legnagyobb vezérének döntő csatája. 

Attila már ekkor a hires catalauni mezőn a Marne folyó 
melletti Chalons (olv.Salón) városa közelében állt, hol a franczia 
nép tábora helyét máig is mutogatja. Itt szándékozott a döntő 
csatát vivni, hadi szekereit körbe állíttatta s tábori sátrát e kör 
közepében üttette föl. Még az nap estve Aetius is vele szemben 
táborba szállt. 

Az éjt Attila virasztva töltötte; serege csatákban megfogy va. 
fáradságtól lankadva, élelemben fogyatkozva s a visszavonulás 
miatt le volt hangolva; igy hihetőnek látszott, hogy veszteni fog. 
Katonái a közel erdőben egy remetét fogtak, kit e föld népe 
mint prófétát tisztelt. Attila kikérdezé öt a jövő iránt. „Te Isten 
ostora vagy" monda a remete „a pöröly, mellyel isten a világot 
sújtja; de Isten eltöri, midőn akarja, boszúja müveit s a kardot 
egyik kézből másikba adja. Tudd meg azért, veszteni fogsz e 
csatában, hogy lásd, miként a hatalom nem e földről jő." Attila 
nyugodtan hallgatá ki a remetét, azután tábora jósait hivatta. 
Ezek is azt jövendölték, hogy veszteni fog, de a csatában az ellen
ség vezére is elesik. E szóra Attila arczáu öröm villant át; a ró
mai vezér Aetius halálát egy csata vesztéssel nem drágán vélte 
megvásárolva. 

Más nap az ütközetet Attila önként minél később kezdte, 
hogy ha veszt is, éjjel magát újra rendbe szedhesse. Délutáni 3 
óra tájban vonult ki szekérvárából. Középben maga mellé legjobb 
kun lovasságát, a két szárnyra a szövetséges hadakat állította. 
Aetius ellenben legerősebb csapatait a két szárnyra helyezte; a 
jobb szárnyat a római légiókkal maga, a balt a nyugoti góth 
zászlóaljakkal Theodorikh góth király és fia a vitéz Thorismund 
vezette. Aetius fő czélja volt, hogy Attilát, ki a középen akart 
előtörni, ha lehet, körül kerítse. Attila a roham előtt lelkesitő 
beszédet intézett vitézeihez, melly a hadi szónoklatnak valódi 
remeke. Ekkor megkezdődött a dühös, kegyetlen, vérengző viadal, 
millyet a világ még aligha látott s miként egy góth történetiró 
mondja, ki ott nem volt, soha életében nem fog látni. A csekély 
patak, melly a mezőn folyt, vértől áradt s holtakkal telt meg. 

A csata Attila balszárnyán fejlett ki legelébb, hol a keleti 
góthok állottak szemben Aetius nyugoti góthjaivaL, testvér testvér 
ellen. Hosszas véres harcz után itt a diadal a nyugoti góthok részére 
hajlott. Eközben Attila a középből előrohant, a római tábor de
rekát viszanyomta, leverte s a csatatér urává lett. Azonban bal
ról a győzedelmes góthok s jobbról Aetius nyugodt hada egy
szerre fogta két oldalba, ugy hogy a legvitézebb küzdelem mel
lett, miközben élete is veszélyben forgott, csak bajosan tudott 
utat nyitni hadaival .szekérváráig. Innen szórták azután a kunok 
a rohanókra halálthozó nyilaikat. E közben az éj beállt, a csa
patok a sötétben és zavarban összekeveredtek, Theodorikh a 
góth király elesett, fia Thorismund, ki egész a szekérvárig nyo
mult, fején egy nyillövést kapva lováról lefordult, s maga Aetius 
e zavarban darabig az ellenség ésapatai közt tévelygett. Késő éj 
válás/.:a el a vívókat; más nap a csatatért 160,000 halott 
borította. 

Attila székérvárába zárkózott, elhatározva azt utolsó csepp 
vérig védeni. Ekkor volt, hogy nyeregből halmot hányatott, el
szántan kincseivel együtt annak lángjai közé vetni magát, ha 
szekérvárát az ellenség meg találná vivni. A római hadi tanács 
előtt azonban nem látszott czélirányosnak a sebhedt, de még erős 
oroszlánt barlangjában megtámadni. 

Ezen kivül a sors is kedvezni látszott Attilának. A nyagoti 
góthok ugyanis, kik az egész csata dicsőségét magoknak tulaj
donítva a rómaiakkal meghasonlásba jöttek, haza kívánkoztak, 
hogy az elesett Theodorikh helyett otthon uj királyt válaszsza-
nak. Aetius jónak látta őket elbocsátani. A mint ezt Attila meg
tudta, újra éledt lelkében s előbbi szerencséje csillagát újra látta 
fölragyogni. Rögtön nyergeltetett, szekereibe fogatott s felére 
olvadt seregével még mindig tekintélyes erőben ünnepélyes 
csenddel megindult. Aetius öt a Rajnáig, hol Gallia határait el
hagyta, csak távolról merte szemmel tartani s haza vonulásában 
nem háborgatta. 

/ 



Igy ért Attila vissza a Duna partjaira. Le volt-e győzve va
lóban a nagy király, ol ly kérdés, melly iránt már akkor is kü
lönbözők voltak a vélemények. A kunok, kik seregök felével, e 
mellett gazdag zsákmánynyal s nem üldöztetve tértek meg, nem 
hihették magokat gyözötteknek s Att i la , hogy a rómaiaknak 
megmutassa, miszerint ereje koránt sincs megtörve, a következő 
452-dik öv tavaszán ismét uj 500,000 emberrel rontott Italiába. 

Debreczeni Márton. 
Egy tudományos férfiú vala a Vasárnapi Újság egyik köze

lebbi számában felemlítve, és ez Debrcczeni Már ton , a Kiovi 
csata irója. Sok ezerén születünk, s futjuk meg, kisebb s na
g y o b b körű pályánkat, mig egy egy illy magas tehetséget, csil
lám, söt hirnélküli eredmény dús tevékenységű, a porból fényes 
állásra emelkedett igénytelen, tiszta je l lemű embert mutatha
tunk fel. 

Felhiva érzem magam e férfiú életének bővebb ismertetését 
i * * •-» 

adni, én ki tö szomszédja vagyok azon kisded egyszerű falusi 
laknak, melyben 6 napvilágot látott, kit azon mezőnek áldása 
táplál, mellyen a hajdan jelentesteién kis Marcsi szűk vagyonú 
apjának pár borjucskaját furulyáivá legelteté, s kit naponta azon 
harang lűv az imaházba, mellynek tengelye, nekie, mint kevés 
felügyeletben részesült utcza-gyermeknek, elszakitá j o b b keze 
hüvelykujját; azon kéznek, melly később az „Agla ja" czimü er
délyi Zsebkönyvben olly költői ihlctetséggel irá le a „Hajó t" 
Schiller harangja mintájára, s mellynek tán akkori müve a Kiovi 
csata is. — Én, ki gyakran látom az anyakönyvben az ö szüle
tése napját, s ki abba Szomorúan j egyzem fel halála óráját is, 
elmerengve, mint üstökös futásán, rövid de szép, keserédes pá
lyáján emléke iránti kegyelettel teszem e szent kötelességet. — 

Született Debreczeni Márton Erdélyben, Kolozsmegye felső 
kerületében, Magyar Gyerö Monostor helységében 1802-ben ja
nuár 26-án. Tanulását kezdette e helység iskolájában, folytatta 
az 1813-dik évben a kbfázsvári helv. hitű kol légiumban, hova 
vele rokoni egybeköttetésbén levő , akkor ottan már felsőbb tu
dományokat hallgatott ígnácz Márton által vitetvén b e , ennek 
vezetése alatt ízlelte meg a tudományokat , honnan fejlődött ki 
későbbi magas, s minden tudományokat felölelő szellemi tehet
sége. Deákságot ért a kollégiumi akkori szokás szerint 1818-ban, 
a philosophiai , törvény és hittani tudományokat bevégezve, 
1824-ben felment azon évben a selmeezi bányászi akadémiába, 
és ottan a bányászati tant két év alatt az ö kitűnő észtehetsé
génél fogva elvégezte , holott pedig azon tudományokat 3—4 
évek alatt kell vala elvégeznie, söt a második évben bizonyos 
tudományokban vezetőnek volt kinevezve. 

Elvégezvén a bányászati tant 1827-ben a radnai bányászati 
hivatalhoz alkalmaztatott, hol párosult nejével Lahner Terézzel. 
Innen áttétetett Csertészre ugyancsak a bányahivatalhoz, hon
nan nem sokára a zalathnai bányászati olvasztó-hivatalhoz kö
lnik inspectorának neveztetett ki. Ezen hivatalában tüntette ki a 
gépészetbeni ritka észtehetségét, hol egy olly fúvó-gépet talált 
fel, melly által a cs. k. kincstárnak több ezerekre menő költsége 
megkíméltetett , mellyért fizetésén kivül is megjutalmaztatott. 
Ezen szolgálatban a kir. kincstárra nézve hasznosan munkálód
ván, kevés évek múlva a zalathnai cs. kir. bányászati uradalom 
főigazgatójává neveztetett ki. Ezen állomásában is mindenek 
tiszteletét, és a legfelsőbb hivatalnokok, különösen birodalmi 
bányászati legfőbb felügyelő herczeg Lobkovicz pártfogását ki
érdemelvén, nem sokára N.-Szebenbe a királyi kincstári tanács 
mel l é , elébb bányászati tárgyak előadójának, később valóságos 
kincstári tanácsosnak neveztetett ki. 

De Debreczeni Márton érdemei nemcsak a hivatali pályán 
ismertettek e l , az 1842-dik évben Kolozsvárt tartatott ország
gyűlés karai és rendéi sok oldalú érdemeit mél tányolva, egy 
szívvel és közmegegyezéssel az ország nemesei sorába beig-
tatni elhatározták. — A derék férfiú ezen szép kitüntetést soha sem 
nem kérte sem nem kereste, s u g y tekintheté azt, mint tehetsé
gei közelismerését. 

V é g r e az 1848-ik évben mint Erdélyben a legelső különös 

észtehetséggel biró kamarai egyéniség, az akkor bonyolódó Ma
gyarország financziáját kezelő ministeriumához a bányászati osz
tályban legelső hivatalra alkalmaztatott. 

Ezen rá nézve szokatlan és uj hivatalos pályán érte öt e 
hazát minden oldalról meglepett forradalom, s az ötet is ért 
bánat és fájdalom kiszenvedése után, petrificatioja közben Ko
lozsvárt 1851-ik év február hava 18-kán lepte meg halála, ol ly 
szegényül anyagilag, mint gazdagon öntudatban szállá sírjába. 
Utolsó évében egy kolozsvári tehetős polgár, Kagelbauer Antal, 
látá el öt nagyszámú családéval szállással s halmozá jótékony
ságával. 

Fölmentetése halála után néhány napra érkezett le; s nem 
sokkal azután özvegye megnyerte nyugdiját. 

Tiszta volt Debreczeni Márton mint a megpróbált arany, 
mellynek nagy mestere vala. S nem tudja az ember mit csodál
jon benne inkább, a szakértő tudós hivatalnokot, az embert vagy 
rokont. Tudománya megmérésére elég e pár szó : ö önerején a 
porból tanácsosságig emelkedett, minden utánjárás és tolakodás 
nélkül. 

Mint ember szerény, alázatos, szüzleányi szemérmü; kiné
zesd mindennapi, öltözéke egyszerű, társalgása nyájas s meg
nyerő, melly nekie közszeretetet biztosított. A nagyok , a kor
mányzók öt barátjoknak, alattavalói a t} jóknak nevezték. Ha most 
főhivatalnokok s az ország nagyai karján látád, egy óra múlva 
az ö karján láthatád durva, mezei ismerőseit, rokonait. 

Igen , rokonai irányában tűnt ki főkép ritka példáju szép 
lelke. Legtöbbször, kik porból magasra emelkednek,alatt maradt 
rokonaikat földi férgeknek nézik, megvetik, s ha a rokonok ezon-
drája mások előtt sclyemszövetü küntösükhez talál érni, szégyen
pirosság futja el arczukat,vagy tán hidegen utasítják el maguk
tól el nem ismert verőket. Nem igy tett a mi Debreczeni Már
tonunk. Ha szegény sorsú szülei, vérei s távolabbi rokonai Za-
lathnán vagy N.-Szebenben meglátogatták, bemutatta őket fé
nyes vendégeinek, s asztalánál maga mellé ültette. Történt e g y 
illy alkalommal, midőn rokonai méltóságosozni kezdették, v ig 
kedélylyel lehordván őket , monda nekiek : én tinektek most is 
Marezi vagyok. 

Hlyen volt Debreczeni Márton, és sok év forog le, mig az ő 
szép emléke élni fog Erdély hü fiainak keblében. 

Hory Farkas. 

Finn költészet. 
Az orosz „hazai emlékek" Oemann finn tudós ,,a finnek 

nemzeti je l leméről" czimzett iratából, e következő érdekes és a 
finnek költészeti jellemét tárgyazó sorokra , figyelmeztetnek: 
„ K o m o l y s hallgatag lényüknél fogva, különösen a munka közben 
s idegen helyen, a finnek meglepő nagy költészeti tehetségekkel 
birnak. Tudomásunk szerint egy nemzetnél sincs annyi költő, 
mint a finn nemzetnél, s bár az itteni nép költészeti tehetségé
nek szüleménye, a milly hamar s váratlanul j ő v e napfényre, o l ly 
hamar feledésbe merül, mindamellett az elismerés, méltány s 
megbecsülés szavát idézi elö. — Költészethezi hajlamukat a 
nagy szám s változatosságban szájról szájra járó példabeszéd is 
eléggé tanusitja, melly nem ritkán mély gondolat- s jelentőségre 
utal. A beszéd ol ly kifejlett, j ó hangzatai s érteimii minden egyes 
pór szájában, hogy beszédét csekély változtatással azonnal utána 
lehet nyomatni ; a czikornyás, keresett, s érthetőséget zavaró ki
fejezés inkább a főbb rendűek sajátja." Összehasonlítva e szava
kat népünk költészetével, valljon nem találunk-e e két nemzet
ben, ha legalább érzelemvilági rokonságot is. Hány nálunk a 
rögtönző a nemzet alsóbb osztályában? Kik az annyira, bájos s 
érzelemteljes népdalaink szerzői? 

„ A finn költészetben kifejtett búskomor érzemény, nem a 
szűkkeblű, l enyomot t , vagy tán henye lélek kifolyása, ez 
benső természeti s ép hangulat, melly sokszor gúnyos irányúvá 
válik." S ez nemzetünkre szintén alkalmazható jel lemvonás, 
melly majd minden dallamaiban, nemzeti zenéjében olly kiváló 
szerepet játszik. 

A finnek ama komoly jel leme teszi azt, hogy hajlamuk tul-



nyomó a komoly, nagyszerű, csudás és mesés iránt. S általában 
véve jellemök inkább szemléleti, melly eredeti typusát a nép al
só osztályában, a középrendiiek, sót a főrend néhány családjai
ban is megtartotta. Dr. 

Gazdászat. 
, ~ -A- gazdászat egyik ágát a gyümölcstenyésztés teszi s méltán, mert 

egészséges jóizü, zamatos gyümölcs az étkek valódi fiiszere, a nem egy 
esetben gyógyerejü csemege a sinlődőnek; szóval igen nagy hasznát lehet 
venni. Van Baranyamegyenek hegyháti járásában egy Kárász nevű hely
ség és ennek egy fáradhatatlan derék lelkésze, kit a „Gazdasági kistü
kör" előszava eléggé felajánl, mint a szőlő- s gyümölcstenyésztés értőjét. 
Gondja s felügyelete alatt egy részvények utján ápolt jeles „gazdasági 
kert és szőlő" tenyészett szépen, reménydusan több évig, de az idők vál
tozta val megfogyatkoztak a részvényesek, és hogy még romba nem dőlt a 
vállalat, a felügyelő buzgalmának és nemcsekély magánáldozatának kell 
elismeréssel tulajdonitanunk. Most azonban ujéletnek indul és jobbjaink 
melegen karolják fel az ügyet; az aláirási ivek köröznek, a részvényesek 
szaporodnak. Jele, hogy élünk. 

— Szóljunk valamit a pécstáradi kerületről is. Minden község 
saját fáskcrttel bir; a község tartozik vadonezokat beszerezni, s gondos 
felügyelet alatt elültetni, miket aztán az e végre kerületileg fogadott ker
tész beoltogat és oktatja rá a „vasárnap-iskolái" tanulókat. Ha felkarolják 
átalánosan e törekvést, maholnap szép sükernek fogunk örvendeni. A 
tisztviselő urak erélye mindent kivihet. E kerületben legalább a legüdvö-
sebb rendszabályok köröznek : közlekedési utaink elég szélesre szabatván 
felárkoltatnak, mi sok kártól megvédi vetéseinket, mert nagyon is divat
ban van igy faluhelyen : nem arra szekerezni, merre a mérnök az utvo-
nalt jelöli, hanem néha keresztül-kasul a viruló mezőkön. A derekát ma-
kadamirozzák, vagyis apróra tört kövekkel egyarányosan feltöltik, mellé
két pedig élőfákkaí ültetik be; mi nemcsak tetszetős a szemnek, hanem 
igen hasznos is, kivált ha azt szederfákkal szegélyezik, a selyembogárte
nyésztésben úgyis meglehetősen hátra vagyunk; pedig minő nagy nyere-
ínény ez. ha egyszer meghonosodik valamelly helységben! Továbbá di
csérettel említendő meg Taitl János urnák „gyümölcs- és rirágtenyésztö" 
vállalata Pécsett. A nyomatásban megjelent „Jegyzék" bőtanusága a vá
lasztékos gyümölcs, szőlő s csemegefajoknak, valamint a sokfaju szép vi-
rággyüjteménynek. Mozgunk, haladunk! 

— Tolnamegyének országutat nemcsak kitűnő jóságuak, hanem azok 
mellékét gyönyörűen diszlő sorfák ékesítik, különösen nagy gondot for
dítnak a szederfákra, miknek ez utak bőviben vannak. Nagy kár, hogy 
Tolnamegyc szivének, Szegszárdnak selyemfonója nem díszlik akkép, mint 
ennekelőtte! E nevezetes gazdászati ág csökkenése nagy veszteség. Mi
kép kezelték egykor nevezetes szedreskertjét? . . . Nem hagyhatjuk emli-
tetlenül a Szegszárdon létező takarékpénztárt.melly szépen gyarapszik. 

— A szegszárdi borok hire nagyid! Szinte Londonból jött megbí
zás : hahogy a borok kiállják a versenyt a spanyol borokkal a tengeri 
szállításban : ugy e kísérlet után bizományos fog érkezni, s évenként 
nagy öszleget szállítani Angliába. Teliát London is ismeri Szegszárd za
matos-borát ! Előre hát! 

Tárogató. 
— Ö cs. kir. Apostoli Felsége a felföldön jelentkező inség enyhítésére 

Sáros, Zeinplin, Ung és Bereg megyék népsége számára tízezer pengőfo
rintot ajándékozni méltóztatott. 

— A felséges uralkodópár megérkezésére a legfényesebb előkészü
letek történnek. A z ünnepélyek rendezését s a város díszítését a pesti 
községtanács egy külön bizottmánya intézi. 

— Legfelsőbb rendeletből az ausztriai birodalomban ujabb 05 ,000 
katona ujoiiez kiállítása van meghatározva. A hadierőnek ezen szaporí
tását a mindig háborusabbá váló körülmények tették szükségessé. 

— A in. kormány felszólitá a birodalombeli gazdasági egyesülete
ket, hogy jelölnék meg azon vidékeket, mcllyek méhtenyésztésre volnának 
alkalmasok, hogy ezen jövedelmesiparág minél inkább terjedjen. Egyúttal 
az illető helységek iskolatanitói számára a méhtenyésztésre oktató köny
vecskék tognak kiadatni, hogy ezek azután másokat is rátanithassanak. 

— Ennél még fontosabb a legújabban kiadott bánya-törrény. Tudja 
az egész világ, hogy megmérhetlen kincsek hevernek hazánk hegyeiben s 
még is több száz esztendős, elavult rendeletek szerint folyt nálunk a bá-
nyanűvelés. S ha már így is kivívta Magyarország a bőtermő nevet, mil-
lyen áldást várhatunk még az ásványokból, ha teljes erővel hozzálátunk. 
Nem csupán a nemes érczeket, az aranyat és ezüstöt értjük, hanem külö
nösen a két legszükségesebb ásványtól, a vastól és kőszéntől, várunk 
nagy áldást. 

— A magyar bornak ismét uj piacza nyilt. Egy bécsi borkereskedő, 
ki már régen tiszteli borainkat, ez évben több szállítmányt küldött Olasz

országba, közelebb ismét tízezer akót. A z olaszok már is megszerették a 
magyar bort s örömest veszik azt a mi „bú kergetőnket." • 

— Műit héten egy világhírű énekesnő volt Pesten, azon LindJenny, 
a ki két világrészt, Európát és Amerikát hódított meg csupán csak sza
vával. Svéd csalogánynak nevezték el s most itt is bebizonyitá, hogy e 
nevet csakugyan megérdemli. A z amerikaiak ezelőtt néhány évvel olly 
nagy lelkesedésbe jöttek általa, hogy az angolok rajok fogták, mikép meg 
akarják választani annak, a mit ott soha sem láttak, királynéjuknak. 
Pesten nem a magyar szinpadon énekelt. Ennek bizonyosan nem ő az oka, 
hanem ismét a vállalkozni elkésett vagy nem mert igazgatóságban lesz 
keresendő.0) Lind Jenny sokszor adta jelét, hogy szereti a magyarokat. 
A többi között, Petőfi dalaiból is lefordíttatott néhányat svéd nyelvre 8 
talán énekli is. 

— Megjelent Pesten Paulikotics Lajos : „Hét vár" czimü regénye. 
A fiatal szerző olly élénk részvétre talált a közönség részéről, hogy az 
előfizetett példányokon kívül csak igen kevés maradt fenn bolti eladásra. 

— Pesten a férfi- és nőszabók czéhei egyesülni szándékoznak. Illy 
egybekelés példáját másutt is követhetnék, arra való a két nem. 

— Kedves bogár nálunk a cserebogár, még a nótában is megénekel
jük, de csak módjával szeretjük. Vidéki gazdáink nagyon panaszkodnak 
ez idei nagy szaporasága miatt. Féltik a fák virágait, mellyeket a csere
bogár nagyon szeret pusztítani. Nyáron és ősszel majd se bogár, se gyü
mölcs. 

— Egy pesti disznókereskedő több sertés-szállitmányt küldött nem 
régiben Hamburgba és Londonba, s most megtudta, hogy ott nem igen 
voltak megelégedve a magyar és szerb sertésekkel. Oka az, mert nálunk 
az erős kukoricza-hizlalás által inkább csak zsirra híznak meg, ott pedig 
mennél több hust szeretnének látni a hízott állatokon. A nevezett keres
kedő most egy más sertésfajjal akar szerencsét próbálni s harmincz darab 
koczát hozatott be a híres 6Ódar-országból, Vcsztfáliaból, tenyésztés vé
gett. Ezektől várja, hogy majd húsosabb nemzedéket hozzanak elő. 

— Erdélyi hazánkfiai ismét jeles tüneménynyel ajándékoztak meg 
bennünket; ez Salamon hegedű művész és társai, kit méltán nevezhetünk 
tüneménynek, mert népzenéből annyi szellemet, annyi sajátságot még nem 
idézett fel senki, mint Salamon. Különösen erdélyi dala meglepően gyö
nyörű; egy egész nép jelleme, élete, szokásai, bánata és öröme van abban 
lefestve; a kivitele is remek; Salamon a hegedűn a pásztorsip üvöltését, 
a duda sikoltását, a tilinkó lágy danáját s az emberi indulatok kitörő 
hangjait bámulatos ügyességgel birja visszaadni. Eddigelé kétszer léptek 
fel a nemzeti szinpadon, mind kétszer a közönség osztatlan tetszése mellett. 
Bírjuk a tisztelt igazgatóság Ígéretét, miszerint többször is fog bennünket 
ez élvezetben részesíteni. 

— Lapjaink első elfogyott számainak újra myomatása már bevé-1 
geztetett, mire nézve sietünk naponként számosan érkező ujabb előfizető
inket megnyugtatni, miszerint netalán elmaradt szálltjaikat a legközelebbi 
postán veendik, az ezentúl érkezendőknek pedig egyszerre hiánytalanul 
fognak azok kiszolgáltatni. 

— Megjelentek Heckenast Gusztávnál: az Úrbéri kárpótlás iránti 
igénvek bemondása; magyarázva Mészáros Károlyt-vl. — Olvasó könyv 
Városi és falusi gyermekek számára, harmadik kiadás. — 

— A nemzeti szinház nyugdíj alapítványából, az azt kezelő választ
mány e héten színészetünk két öreg érdemes tagját, Szilágyi Pált és Ba
logh István, holtig tartó nyugdíjjal látta el. Tehát megértük végtére, hogy 
a ki ifjúságát a művészetnek áldozta fel, vénségére nem jut koldusbotra. 
A nemzeti szinház nyugdíj intézetének folyvást növekedő pénzalapja meg
menti azokat, kik egykor kedvenczei voltak a közönségnek, vénségükben 
az elhagyatástól. Hasonló intézvények a legnagyobb dicséretére válnak 
haladó korunknak. Ez alkalommal Szilágyi Pál életének ifjabb tapaszta
latait elmés iratba fűzve s saját költségén kinyomatta „nehogy, mint elő
szavában mondja, valakit megcsaljon (!) vele" osztogatta szét ismerői kö
zött „az első magyar színész nyugdíjaztatása esetére." Biztosítjuk, hogy 
könyve vevői uein fogják magukat megcsalva érezni. 

Egyveleg. 
— Berlin városának egy része siilyedőben van. Egy igen előkelő 

városrészben több pompásan épült ház lakosait azon ijesztő hirrel verték 
fel álmaikból, hogy a házak alapjai sülyednek.s bcomlás veszélyének van
nak kitéve. A rendőrség azonnal meg is parancsolá, hogy a házakból köl
tözzenek ki az emberek , mert még az éjjelt sem tárták tanácsosnak ott 
tölteni. E házak csak mintegy 1 0 — 1 2 évvel ezelőtt épültek egy azelőtt 
üres telken, melly iszapföldből állott, de a hely annyira megtetszett ak
koriban az épiteni szeretőknek, hogy gyakran 1 0 , 0 0 0 tallérral is fizették 
a telek holdját. Most majd se tallér, se ház! 

— Matrózok fillintései. Ha haza érkezik obsitjával, nem csak a baka 

*)Elkésés biz az , és ez mindig meg fog történni o t t , a hol az igazgatóság egész 
dieasterialis alakban van szerkesztve, s a vállalatok elébb a közgyűlésre kerül
nek, fontosán megvitattatnak. komolyan megfontoltatnak, s míg itt fontolnak, 
latolnak, az alatt egy ügyesebbb vállalkozó minden kési alkalmat elszed elólük. 

Sierk. 



beszél csodadolgokat olly vidékekről, mellyek nincsenek, s olly események
ről, mellyek soha sem történtek meg, hanem ért ehhez különösen a ten
geri katona midőn hónapokig, évekig a tengeren hánykódva, végre szá
razföldre teszi lábát. Illy furcsa történetet hoztak magokkal nem régiben 
Uj-Yorkba egy amerikai hajó matrózai, melly olly szépen van kivarrva, 

.hogy érdemes megszemlélni. A nevezett hajón tengeri utja közben a le
génység között amaz iszonyú betegség ütött ki : a hajóláz. Egy öreg 
matróznak, kit a betegség mindjárt eleinte ragadt meg, vele volt 14 éves 
ha, ki nagyon szerette édes apját, éjjel nappal mellette volt, és semmi rá
beszélésre nem hallgatott, hogy beteg apját csak egy pillanatra is el
hagyja. Egy roppant emberevő czápa már több nap óta a hajó nyomá
ban úszott, lesve a holt testeket, miket a tengerbe szokás temetni. Az 
öreg matróz még néhány napig kihúzta, azután meghalt. Tengerészi szo
kás szerint lepedőbe varrták s hogy annál gyorsabban a tenger fenekére 
ülepedjék, egy ócska köszörükövet s egy bárdot tettek melléje. Rövid 
könyörgés után tengerbe dobták a holttestet. Szegény fia, ki zokogva 
volt jelen a temetésen,' azonnal apja után ugrik s mindkettőt tüstént el-
nyelé a czápa. Másnap a czápa még mindig a hajó nyomában volt, mert 
még több prédát is érzett. Egy matróz időtöltésből ráveszi társait, pró
bálják meg, nem lehetne-e ez emberevő állatot megfogni. A matrózok 
ráállnak s e czélra egy erős kötél végire egy erős vas horgot kötnek, 
mellyrc egy darab disznóhúst húznak; ezt belökik a tengerbe s a czápa 
azonnal lenyeli. Horgon akadt a zsivány s egy csiga segítségével a fe
délzetre vonszolják. Nem sokára ott hevert élettelenül s a matrózokhoz
záláttak, hogy felbonczolják. Az egyik már le U hajlott, midőn egyszerre 
füleit kezdi hegyezni s azt mondja, hogy szokatlan zörejt hall a czápa 
beleiből. A matrózok eleinte nevették, utóbb magok is kénytelenek vol
tak megvallani, hogy csakugyan hallatszik valami különös nesz. Azonnal 
szétvagdalták a czápát s Íme fel volt fedezve a titok! Kisült, hogy az 
eltemetett öreg matróz csak tetszhalott volt s midőn a czápa gyomrában 
fia észrevette, hogy apja magához tért, elővette bicsakját s szétfejtette a 
lepedőt. Látván hányadán vannak, szabadulásra gondoltak. A Hu forgat
ta a köszörükövet, az apja pedig a bárdot élesité rajta, hogy ezzel utat 
törjenek magoknak a börtönből kifelé. E volt uz a zörej, a mit hallottak 
a matrózok. Ez elbeszélést azzal végzek a tengeri Háry Jánosok, hogy 
mivel épen forró nyár volt s a czápa gyomrát is bajosan lehetett szellőz
ni, a két uj Jónás, midőn rajok akadtak, rettenetesen izzadott. 

Ez utóbbit részemről hajlandó vagyok elhinni. 
— A burgonyabetegségnek, szőlóbetegsógnek uj társa akadt I A 

franczia akadémia egyik mult hóuapi ülésében jelenté egy természettu
dós, hogy már most az iborka (ugorka), a lók és a dinnye is roszul érzi 
magát. Ugy tapasztalta, hogy az idei plántáknál a levelekaiig hogy meg
nőnek , már is elnyomorodnak, mi bizonyosan az egész növény halálát 
fogja maga utáu húzni, miután a levelek a plánták lélekzó' műszerei. A 
tudós vizsgálataiból kitűnt, hogy e betegségnek oka bizonyos, eddig még 
ismeretlen apró féreg, melly a leveleket elszokta lepni, bemérgezni s igy 
elpusztítani. A nevezett tudós azt is állítja, hogy a szőllönél és burgonyá
nál is illy külső ellenség okozta az annyi rémülést okozott betegséget s 
nem valami belső elkorcsulása, elfajulása akár a magnak,akár a tökének, 
a mint sokan el akarták hitetni. Ez valószínű s igen örvendetes, mert a baj 
orvoslása ez által könnyebb s biztosabb lesz. 

— A Duna torkolatai. Rendesen csak a Szuliua-torkulatra szokás 
gondolni, valahányszor Dunánk tengerbe szakadásáról van szó. A z oro
szok birtokában levő Szulina-torkolat a legfontosabb ugyan, mert a Galatz 
és a Feketetenger között járó kereskedő hajók és gőzösök leginkább ezt 
választják utjokul, de azért a Duna, több apró ágat és csatornát nem is 
említve, öt nagy torkolatban szakad a Feketetengerbe. Ezen 5 nagyobb 
folyó és torkolat nevei: Kilia, Szulina, Sz. György, (törökül: Kedrille) 
Jalova-Kutsuk és Portessa. Csak a két legnagyobbat, Kiliát és Szulinát 
hirták egészen az oroszok, a többi három a Dobrudsán keresztül veszi út
ját s egészen török birtok volt. 1829 óta Szent György volt a határ a két 
ország között. Nagy szárazságban a török torkolatfolyéknak nincs elég 
vizök, hogy nagyobb hajók járhassanak rajtok; tavaszszal és nyáron azon
ban a török torkolatok is hajózhatók, mint ez a mi Dunagőzhajózási-tár-
eulatunknak 1850-ben tett kísérletei megmutatták. Sőt kitűnt, hogy ez 
ut több előnynyel is bir a szulina-ut felett, mert kevesebb a természeti 
akadály, s majdnem 30 mérföldnyivel közelebb viszi a hajót Konstantiná
polyhoz. Ebből arra is lehet következtetni, miért iparkodott legközelebb 
az orosz hadsereg is, olly nyakraforc a Dobrudsát megszállaui. Ha elfog
lalhatja a török torkolatokat is, és sikerül neki olly járhatlanokká tenni 
az angol és franczia hajókra nézve, a mint a Szulinát tette, akkor sokat 
nyeríttt orosz, legalább egyelőre. 

— ©ros-3 hírlapok. A mostani mozgalmas idők olly dolgokat is nap
fényre hoznak, u miket eddig hírből is alig ismertünk. Példának okáért, 
ki hallotta valaha hirét egy orosz politikai hirlapnak? Most ezek is elő
térbe kerültek és ugyancsak dolgoznak. Nem szükség mondani, hogy ha 
nagyobb is a larmâ  a mit ütnek, de a szellem bennök csak most is a régi. 
Gondoskodnak ott arról, hogy a hírlapok csak olly dolgokat Írjanak, a 
mik a hatalomnak használnak, vagy legalább nem ártanak, s hogy a 
külföldi eseményekről minél kevesebbet s csak azt tudják meg, a mit tud-
niok tanácsos. Okoskodó vezérczikkek nincsenek; csak mikor a háborgó 
kedélyek megnyugtatására vagy ujabb lelkesitésre van szükség, csak ak

kor szabad czifra dictiókat elmondani prózában és versben ; akkor bátran 
fel szabad tüzelni a népet a „szent Oroszország" megvédésére s a „pogá
nyok" elpusztítására. Ebből állanak a vezérczikkek. Ezek nehezen verik 
meg az angolok és francziákat. 

— Katonaszállitás. Minden egyes angol katonának török földre 
szállítása közel 1000 pengő forintjába kerül az angol kormánynak. Rop
pant summának látszik, főkép, ha meggondoljuk, hogy egy utazó egy épen 
ollyan hosszú tengeri utat, mintáz Angol- és Törökország közötti, könnyen 
megtehet vitorla hajón 50, gőzösön pedig legfólebb 300 pfttal. Es mégis 
ugy van! A katonákkal ugyauis lovakat, hadiszereket s más készleteket 
is beleszámitnak s ezek olly nagy tért foglalnak el, hogy a kormány kém . 
telén volt a kereskedői társnlatok postagőzöseit drága pénzen bérbe fo
gadni. A szállitó hajók havi költsége 2 millió és 610,000 pft. 

— Oroszok visszavonulása. A Kis-OIáhországból kivonult oroszok nem 
csak hogy minden eleséget elvittek magokkal - a mit élnem vihettek, azt 
fölégették, hanem az oláh népet minden fegyvertől is megfosztották. A 
parasztoktól ínég a kaszákat s fejszéket is elszedték. Az inség és nyo
mor pusztít mindenfelé. 4—500 parasztszekérnek műidig készen kell álla
nia az oroszok holmijénok tovább ezállitására s a lovak és ökrök gazdái 
minden sanyarúságban részesülnek; sokan agyonéhezték magokat. 

— London kiterjedése és népessége. Mig Békés-Csaba falu volt, 
nagy volt a hire is; minden európai iskolás fiu tudta, hogy ez a legnagyobb 
falu Európában az ő 30,000 lakosával. Néhány év óta várossá lett, sez 
uj osztályban, a mint látandjuk, kissé hátra esik az első helytől. Európa 
legnagyobb városa, London, a legújabb adatok szerint, 122 angol vagyis 
mintegy 28 magyar négyszög mérföldnyi tért foglal el. A lakosok száma 
az utolsó összeírás szerint 2 millió és 362,236. Ha ezen várost kőfal venné 
körül, e falnak a 4 világtáj szerint 4 kapuja volna s a lakosság c kapukon 
egyidőben akarna kivonulni, ugy hogy négyesével és sürün egymásután 
indulna meg, akkor minden külön kapunál egy 75 angol, vagyis 17 ma
gyar mérföldnyi hosszú embersor alakulna, mellynek összes hosszúsága 
300 angol vagyis 68 magyar mérföldet tenne. A kiköltözés pedig másfél 
napig tartana. 

— Hát Omer basa mit csinál? Omer basa áteresztette az oroszokat 
a Dunán s ezek nagy zajjal el is foglaltak mindent a mihez hozzá férhet
tek. A Trajánsánczoknál azonban megállapodott a török sereg, megfordult 
s most 70,000 ember élén űzi vissza az oroszt. April 18-án egy csapattal a 
Fekete tenger felé húzódva, megkerülte Lüders orosz tábornok hadtestét, 
ezt roppant veszedelem közé szoritá. Agyukat, társzekereket, hadi pénz
tárt, foglyokat nyert s több ezer orosz a csatatéren maradt. Hasonló vé
res ütközetek inás helyen is történtek. Kis-Oláhországból mindinkább ta
karodik az orosz, s minden arra mutat, hogy fordul a koezka, ámbár az 
oroszok is erősen tartják magokat s az orosz ezár legközelebb ismét egy 
nianifestumot bocsátott ki, mellyben ujolag azt mondja, a mit már több
ször elmondott, hogy ő az igaz hitért harezol a kereszténység ellenségei el
len. Mintha azok a nyugoti hatalmasságok csupa pogányok volnának s 
azért, mert Törökország és Európa függetlenségeért rántunk kardot, 
mindjárt törökökké is akarnának leírni. 

Heti naptár. 
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Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest, május 16-kén : Buza 5 ft. 44 kr.—6 ft. 24 kr. — Kétszeres 5 ft. 4 kr.— 
5 ft. 20 kr. — Bozs 5 ft- 4 kr.—5 ft. 20 kr. — Árpa 2 ft: 24 kr.—2 ft. 56 kr. -
Zab 2 ft. 12 kr.—2ft. 16 kr. — Kukoricza 2 ft. 40 k r . - 2 ft. 56 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
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Előfizetési hirdetés! 

Vahot lmre „KépesNaptára" 
1855-dik évre! 

Magyar- és Erdélyország minden rendii, rangú, osztályú és nemű 
n é p e i n e k h a s z n á l a t á r a . 

Ez u j vállalat fennevezett kiadó-szerkesztője, hazafiúi örömmel látja legújabban 
nemzeti irodalmunk közönségét a népies hírlapok , folyóiratok és naptárak rendkívüli 
olcsósága és tartalmassága által, az előbbihez képest, melly nem is vala közönségnek 
mondható, óriási arányban növekedni, 3 ez által egyszersmind a hazai közműveltséget 
is szembetűnően gyarapodni. — Ezt tapasztalva — minthogy a kor- és népszerű pél
dák által ragadtatunk — én is ösztönözve érzeni magamat a szellemileg, anyagilag 
lidvös ós jótékony ölesei . mondhatnók forinto* magyar irodalom élénk piaczán eróni 
és tapintatom sulybavetésével föllépni, s pályatársaimmal nem csupán anyagi, haszon, 
de egyszersmind nemesebb irány tekintetéből is versenyt futni. Ha én is képes leszek 
olly j ó t adni mint ók, vagy talán még jobbat is, mint néraelly mindent elnyelni, buk
tatni és monopolizálni eróködó uruk; — • eoneurrentia által csak nycrcnd az ügy, 
szaporodik az olvasók szúrna, s békésen, irigykedés nélkül megférhetünk egymás nu-l-
!<.-!t, s nem ellenség, hanem vállvetve igaz honfiak gyanánt tekintendjuk s becsülend-
jük egymást, és a közönség becsületét is ki fogjuk ez által érdemleni. — A jobb min
denesetre győzni fog. 

Ez előzmény után közlom lööö-re szerkesztett „Képes Naptár"-am l'örovatait, 
— a részletes tartalom nélkül. — 1. Csataképek a keleti háborúból. Kisebb na
gyobb ülustratiókkal — 2. Hírneves hazai s külföldi egyéniségek arczképei, élet- és 
jellemrajzai. (Publieisták, hadászok, irók, művészek, orvosok, iparos találnlányozók 
stb.) — 3. Az érdekesebb hazai, külföldi tájak, városok, várok, templomok, kastélyok, 
középületek, régi és uj műtárgyak, természeti ritkaságok, népviseletek, népies jelene
tek rajzai, metszetei, hü s mulatva oktató leírásokkal. — i. Gazdaság, kertészet, gyár
én kézműipar, gépészet, — rajzokkal és ismortetéssel. — 5. A magyar irodalom leg
újabb termékeinek ismertetése, melly c z é l b ó l n t. k iadó urakat kérjük munkáik 
beküldésére. — 6. A magyar színészet története, - híresebb színészeink s dráma-
költőink arczképeivel. — A magyar színpadok folyó évi játékrendje 8 állapota. ( E 
czélból adutokat kerülik a vidéki sziuesztársosugok t. igazgatói- vagy bírá
lói tó l . ) — 7. Alagyur hölgyek társalgási terme. — 8. Magyar zene, jelesb népzené
szeink arczképeivel s hangjegyekkel. 9. Budapesti közintézetek és mulató-helyek s 
jelesebb iparmüczikkeinek ismertetése képekkel. - 10. Beszélyek. népmondák, mesék, 
életképek, humoreszkek, versköltemények (de csak módjával). — jelesebb íróinktól, 
illustrálva. — 11. Borsos és paprikás anekdoták, adomák, emlékkönyvbe való versek, 
jeles mondatok stb. — ÍJ. Házi orvos, tanácsadó, levelező és önúgyvéd — kicsinyben. 
— 13. Mindenféle tudni valók , mint; a gőzösök, posták s egyéb közlekedési eszkö-
.-.uk járrendjé, európai uralkodók , államok hadi ereje szárazon tengeren, pénzniérték-
és suiyrendízer, forgásban levó statuspapirok, kamatokat, cselédek bérét, árendát mu
tató táblák stb. — 14. Országos tiszti névtár (egyházi és világi, közigazgatási és tör
vénykezési). Ügyvédek, orvosok, tóvárosi kózintézetek tisztviselői, tanárok, gazda
tisztek, mérnökök, gyógyszerészek stb. névtára. — lő . Országos vásárok s csillagászati 
jegyzetekkel kisért naptá 

RÖMER és HM KENISI 
ujon nyitott 

DIVATARÜ-KERESKED 
Pesten, váczi-utcia. Lauter-féle házban, 15. n. létezik. 

Egészen ujon felállított raktárukat, melly a udlffyek részére a 
legdivatosb bel- és külföldi 

p a m u t - , v á s z o n - , g y a p j ú - é s s e l y e r n - r a h a s z ö v e t e k k e l 

mult szá

vaiamint 

b u r k o n y o k , s h s i w l o k s n a g y k e n d ő k k e l 

.- a mostani időszakra is jeles kelmékkei gazdagon ellátva van, 

I e s j H t á n yo s b s z a b o t t ár m e l l e t t 
a t. cz. közönség figyelmébe ajánlják. 1 7 - 2 - 7 
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NAGYSZERŰ, Pesten még eddig soha nem létezett 

FEHÉR-RUHATÁR 
az 

található a vaczi-utczában 

Ypsilantihuz" czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis : 

Férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft. 45 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft. 30 kr., 6 ft., 

12 forintjával. ű ft. 30 kr„ 7 ft„ 8 ft. 
4 ft. 

9 ft., 10 ft. 

Mindez legalább is 20 sürün nyomatott íven, s a „V« 
mában általam közlöttekhez hasonló 4 0 — 5 0 k é p p e l ! fog megjelenni sem idó elótt 
sem elkésve. És hogy e bö tartalmú, s aránylag legolcsóbb naptár minél jutányosabban 
megszerezhető legyen, s a nyomatandó példányok mennyiségére nézve jókor tájékoz
hassam magamat : előfizetést nyitok naptáramra 

Egy ptiigö forinttal! 
Ki postán s bérmentesen akarja kapni példányát, 20 p.krajczárral űzet többet, 

ki nem bérmenteseu, az tőlünk háztól vitetheti e l , vagy postára teszszük példányát, s 
a bepukoltatást és feladást ingyen eszközöljük. — Ki 10 példányt gyújt, kap reá l-et, 
s 50 példányra s-.it. — A neveket, utolsó postát és előfizetési dijakat a következő 
pesti int durd vflMirie vagy legföljebb juniushú vegéig; kérem beküldetni, remél
vén , hogy a magyar olvasó világ egy illy közhasznú, nemzeti czélu s rendkívül olcsó 
vállalattól nem fogja megvonni pártolását. 

Tájékozásul jó eleve figyelmeztetem a t. közönsé
get , valanúnt a könyvárus és könyvkötő urakat, 
hogy naptáramból csupán annyi példányt nyoma
tok, mint a mennyi előfizetője lesz. 

Valiot Imre. 
(Kervpcsi-ut, 1-só szám alatt, a nemzeti szinház 

tőszomszédságában.) 

Színes férfi-ingek 300 különféle mustrában 
1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 30 krajczárjával. 

Sima nöi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft., 2 ft. 30 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 5 forintjával. 

Nöi-ingek scliweitzi mellel és pasztákkal 
(Streif), készitve hollandi vászonból 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft. 30 kr., ti ft., 

6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 forintjával. 

Tiszta és minden pamut-keveréstöl ment vászonért 
kezesség vállaltatik. 
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Kpen most jelent mear ezen kézikönyv 

A 

2 - S 

1 8 - 2 — 2 

12 s - a 

Edelmann Károly könyvkereskedésében, Pest, vácá-uteza 7. sz. 

alatt megszerezhető : 

&te ortciitttlifcbc faragé 
non 

(fíittöríí HHarrf i i f i . 
3»cítc Síufloge. 

Ára 2 0 |i.kr, rostán bérmentve bárhova küldve csak 30 p.kr. 

Ezen érdekes műből, kevés napok múlva, több 1000 példánynál elkelt. 

Végrendeleteket és Örökségeket 
tárgyazó uj törvények rendszeres és kimeríti, előadása s magyarázata. 

Terjedelmes útmutatások és felvilágosítások a végrendeletek készítése iránt, a 
végrendelkezési képesség, a végrendeleti tanuk iránt, a fiókvégrendeletek, az örök
ségi szerződések, a hagyományok, a halál esetére! ajándékozások, az örökjog ás örök
ségek iránt, továbbá a törvényes öröködét, a köteles rész, a kitagadás.a hitbizományok 
s ezek alapítása, biztosítása, terhelése és elenyészte,az örökség kiosztása.a növedékjog 
iránt, a bíróságok, örökösök, hagyományosok, hitelezők s egyéb érdeklettek teendőik, 
vagyis az úgynevezett hagyatéktárgyalás iránt, végre az ősiségi birtokviszonyok, a ha-
jsdoni s özvegyi jogok , és a megszűntetett magyar törvények szerint létrejött végren
delkezések » ezek további érvénye iránt stb. stb. — Függelékül egy tabella is csatol
tatott a mühez. mellyen az öröködét rendje a esaládbeliek között világosan 8 átwSzeti-
leg van kimutatva. 

Irta Oláh László. 
lakik : Pest. váczi-otezs, 21-dik szaui. 

Megszerezhető e kézikönyv 'i pfrton minden magyarországi könyv
árusnál. — Vidékiek , kik mentül elébbi kézhezvétel végett magához a 
szerzőhez fordulnak, szíveskedjenek e tekintetbeni leveleiket. lakújukat, s 
ha postaállomás illető lakhelyükön nem létezik, az utolsó postaállomást, 
valamint czimzetöket pontosan kitenni:— az előfizetett példányok leg
első postával küldetnek meg. — Levelek csak bérmentve fogadtatnak cl. 

Mennyire szükséges ezen kézikönyv minden családban, az 
eléggé kiviláglik a czimnek 8 tartalomnak át pillantásából, s az
ért mindennemű terjedelmes ajánlások, kinálgatások s több effé
lék egészen mellőztetnek. 
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Hasznos kézikönyv! 
Épen most jelent meg és M Ü L L E R G Y U L A könyvkereske
désében Pesten, valamint általa minden hiteles könyvárusnál 

. megszerezhető : 

A legifjabb úrbéri é.s foIflteheruieiite*iie*i 

TÖRVÉNYEK 
g y a k o r i a l i m a g y a r á z a t a i romány-pé ldákkal fe lvi lágosít n . 

Birák-. felek-, ügyvédek és mérnököknek kézikönyvül. 

Irta S Z E L L E K Á R O L Y . 
hites ügyvéd. 

Ara 1 forint 20 kr. p. p. 

£Í19 EJL9 [Ü15 PJIS EJIS EJ13-

l » - ( 3 - 8 ) 

Gyapjunyiró ollók, himlő-

oltó tűk, csap-tűk (trouarts), 

ér vágók és pettyegető fogók 

jutányos áron kaphatók, hatvani 

utczában, ezelőtt herczeg Gras-

salkovich-féle házban 

Heizer Ádám, 
cs. k. egyetemi sebészi műszer készítőnél. 
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Jégverés elleni biztosítás. 
A. jégverés ellen kölcsönösen biztosító 

magyar egyesület alulirt igazgatósága, mint 
mindenkor, agy e tavasz kezdetével is köte
lességének ismeri a t. gazda-közönséget e 
hasznos hazai intézetre figyelmeztetni. 

Ez intézet, fenállásának tizenegy éve a-
latt kétségbe vonhatlan jeleit adá jótékony
ságának, a midónnem kevesebb mint 1417, 
(s ezek között számos igen tetemes jégve-
rési károkat) téritett meg a szabályok ér
telme szerint. 

Lesz- e tehát mezőgazda, ki a súrü csa
pásokra és kivált az épen lefolyt évbeliekre 
élénken visszaemlékezve, melyben a j é g 
gyakran a legvé&zesebben pusztitni szo
kott, örömmel ne siessen termésének bizto
sítását eszközölni, midón ez olly intézet ál
tal nyujtatik, melly köztiszteletü hazai fér
fiak kormánya alatt áll? 

A biztosi dijak az eddigiekhoz hasonlók 
maradtak, s e dijakon és a levélbéren kivül 
a biztosítók seiuraitsem tartoznak fizetni, 
•öt inkább a régibb biztosítók, a szabályok 
értelmében, dijrészlet-elcngeilésbcn része
sülnek. Legújabban pedig kiterjeszté az 
egyesület egész Ausztriára. Morva- és Szí-
léziára is működését, s ezáltal még nagyobb 
erőre kapott s élénk részvétnek és általános 
bizalomnak örvendvén, mindig szebb jövő
nek néz elébe. 

Ezen intézetnél nem csak olly károk meg
téríttetnek, melyeket szélvész kiséretébeni 
jégverések okoznak, hanem (a szabályok 
5-ik». értelmében)még a letakaritáson túl
ra is kiterjed a biztosításé* a szabályok sze
rint a legkisebb kár is megtéríttetik. 

Biztositások elfogadtatnak Fetten az i-
gazgatóság irodájában (nagyhid-uteza 
Weiszház 12-ik szám alatt) és országszerte 
az intézetnek minden ügynöksége által. 

Pesten, aprilhóban 1864. 
Az egyesület nevében : 

Weisi Bernát Ferenez, 
igazgató. 
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Von der unterzeichneten Verlagshandlung, 
so wie durch allé Buchhandlungen ist zu 

beziehen, 
in Pes t bei KARI . EDELMANN, 

Waitznergasse Nro. 7 vorráthig : 

Die 
Völker tle.s Kaukasus 

und ihr* 

Freiheitska inpl'e 
gegen tlie Rnssen. 

Ein Beitrag zur neuesten Gesnhichte 
des Orients 

von Friedrich Rodenstedt. 
Mit 7 Tafeln AbbilduiiKrn und 

eintr Visnette. 
36 Bogén gr. 8o. geheftet. Preis 8 fl. CM. 

Deckersche Gehe ime 
Ober-Hofbuclirirucktrei in Berlin. 
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Edelmann Károly 

13 8 - 3 

K I I . 

Egy UpaaxttUéi gyakorlott a l la torves . 
ki egyszersmkal gazdatisztaéget is ké
pes volna inagáí»»thUnj. szándékozik va-
lamei: - i_> vagy ,aro?nál szolgálatot 
elfogadni. Krt.-k-/h..tni Hóval, vagv A. B. 
jelölt bérmenteí le»elek által. Pesten, öreg 
posta-utezában levő Kanutader Tamás ur, 
selyemteató boltjában. 

könyvkereskedésében Pesten, váczi-uteza 
7. sz. alatt, néhány nap alatt kapható lesz: 

BIRLAP-SZÓTAB, 
az 

orosz-török viszály előidézte háború 
magyaráza tá ra . 

Betűrendbe szerkesztett segédkönyv. 
E könyv csaknem 1000 tömör nyomatú 

czikket tartalmaz, ezek közt : rövid, dc ki
elégítő leiráaását a napjaink bonyodalmára 
befolyó állapotoknak s viszonyoknak;-— 
250kitünó egyéniség érdekes életrajzát; — 
Törökországnak , a dnnai fejedelemségek-

Inek, Montenegró, Orosz-, Angol-, Fran-
jeziaorszagoknak, Austriának, Porosz-, Gö
rög- , Svéd- és Dánországoknak statistikai 

Irajzát; — leírását mindazon tartományok
nak , mellyekerr a had már átvonult vagy 

Iátvonulással fenyeget, az abban részt vett 
néptörzseknek leírását, egész a Ilimaluva 
hegysor s Közép-Ázsia sivatagjáig: — tar
talmazza továbbá : a görög felkelés cs he-
tariák történetét; — minden c világkérdés
ben felmerülő városok, várak, vármüvek, 
kikötők, tengerek, szigetek, folyók, hegyek, 
átkelők atb. stb. ismertetését; — a már ví

vott csaták , ütközetek, viadalok felől kelt 
jelentések; — előadatnak benne minden e 
háborúra vonatkozó szerzódméuyek, nyi-
latkozmányok, nyilt levelek, jegyzékek 
stb. afib. 

Körülbelól 150 lapnyi mú , szótári 8-rét 
alakban. 

Ára razve 1 p ft. 
Postnn küldve I ft. 15 kr. p. p. 
Bolti-ára előfizetés bezárása, nznz 

folyó hó 20-ka után. I It. 20 kr. p. p. 
Pesten, május 12-kén, 1854. 

Kiadó : 
Edelmann Károly 

köny vkercskedése. 
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A szobránczi fürdő 
közelebb jött a nagy világhoz : a tiszai 
gőzhajó-állomás Csap, Ungvárhoz öt mér
földnyire áll, a szobránczi cs. k. posta
állomás pedig csak egy negyed mérföld
nyire van e fürdótól, hol folyó évi jun. 1-tól 
hetenkint kétszer Kaszáról a postakocsi 
átutazand; igen meg lévén igy a közle
kedés könnyítve, azt a tisztelt közönség
gel tudatni kötelességemnek ismertem. — 
E gyógyvíz hatását az orvos urak isme
rik , és szerénytelenek nem vagyunk, ha 
azt ez ország nevezetesebbjei közé Boroz
tatni kérjük. Positiv hatása nyolezvan évtől 
fogva számtalan betegen valósult, mert 
folytonosan szép számú vendég látogatja. 
A vendégek elfogadására nagyobbszámu 
lakok készen állnak. Az élelmezésről az uj 
vendéglős jó l gondoskodni Ígérkezik. Biz
tos megrendeléseket bérmentesen elfogad 
az alólirt 

Szobránczi fürdő, máj. 13. 1854. 

fürdő-felügyelö. 
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Manz Gy. Józsefnél Regensburgban 

megjelent és 

Edelniafin Károly 
könyvkereskedésében. Pest , váczi-utezs 

7-dik szám alatt megszerezhető : 

Geheimnisse 

RUSSLAND. 
Ein politischcsSittciigciiialui' des 

russisclicu Keiéin s. 

Geachichte. Beschreibung. Statistik. Po-
litik. Gesetzgebung. Verwaltung. Religion. 
Einrichtungen. Land- und Scemaoht. Oef-
fentlicher Unterricht. Industrie. Handcl. 
Finanzwesen. Ackerbau. Sitten. — Der 
Kaiser und seine Familie. Der Hof. Die 
Geistlichkcit. Der Adel. Der Mittelstand. 
Die Leibeigenen, llilfsqncllen. Wirkliche 
Kráfte. Der kaukasisehe Krieg. Sibirien 
und Kamtschatka. Die Knate. Diplomatie. 
Polizeiweacn. Verschwörungen. GÓbrechen 
und Schwüchen des russischen Kciches. 

Alit dem Umschlagtitel : 

die Mystericn Russlands. 
Nach dem Mannscripte eines Diplomaten 

und eines ReLsenden verfasst von 

M. Fr. Lacroix. 

Deutsch von Fr. Oszwald. 
2 kötet. 20-dik kiadás, 8-ad rét, öszvesen 

781 lap, ara csak 2 forint. 
Pos táva l , bérmentve bárhova 

2 ft. 30 kr. p p. 

Épen most jelent meg Heckenast G.-nál Pesten : 

T I H A M É R Az országos jövedelmekből 
nyújtandó 

Úrbéri kárpótlás 
iránti 

igények bemondása 
s az ide vonatkozó törvények s ministeri 

oktatás gyakorlati magyarázata 

M é s z á r o s K á r o l y t ó l . 
1854. Fűzve ára 30 p.kr. 

Olvasókönyv 

Irta 

Kisfaludy Károly. 
Kiadta 

A KISFALUDY TÁRSASÁG. 
128 lap kis 8-rét. Fűzve ára 48 pkr. 

Ajánljuk e szép regényt mind a 
nagy költő tisztelőinek emlék-kiodás-
képen a mai nap, a mellyen annak 
nyughelyét több buzgó hazafiu uj és 

városi és falusi gyermekek " e b b , « r e m l é k k e l diszesitette; mmd 
számára * r e S e u y o l v a s u s kedvelőinek általa-

mm j- i • i e . . - \ , jban; megjegyezvén azt is, hogy kiál-
Hannai l ik jobbított cs bővített kiadás. J^T. 1, c -i i/i • .. 

í Ittasa dtsznel fogva ajándékul is ku-
1854. Fűzve ára 24 p.kr. 

NŐK VILÁGA 
i r t a Szabó Richárd. 

Fűzve 1 ft. 30 kr. p.p. Kötve 2 p.ft-

AZ ARPADOK. 
Történeti 

balladák-, legeodák- s mondákban. 
Irta G A R A Y JÁNOS. 

Második kiadás, m, + i 
Nagy 8-rét. Vászonba kötve 8 ft. 20 kr. 

Fűzve 2 forint pengőben. 
Ezen könyvnek jövedelme égy 

részben az elhunyt költő hátraha
gyott özvegyét illetvén, különösen 
ajánljuk e kitűnő díszkiadásban meg
jelent hires nemzeti költeményeket a 
t. cz. közönség pártfogásába. 

lönösen beilük. 

Magyar életképek. 
Szerkeszti 

Frankenburg Adolf. 
Kél kSltl. 

Nagy 8-rét. 2 aczélmetszettel. ' Lcsnillitott 
ér 4 pengó forint. 

F Ö L D -
ÍM 

T E R M É S Z E T R A J Z 
népiskolák számára 

kiadta 

Jánosi Ferenez, 
tanár. 

Második megjobbitott kiadás. 
1854.150 lap 8-rét. Fűzve ára24kr. pengő. 

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza, 4. szám, Pesten. 




