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Irlaiirocordato Sándor. 
A görög szabadsághá-

boru egyik hős bajnokát, 
később ügyes diploma
tát 8 jelenleg az újra fel
zilált s alig lecsillapított 
Görögország ügyeinek 
rendezőjét, miniszterel
nökét mutatja ez arcz-
kép. Az agg férfiú élet
rajzát illetőleg mult va
sárnapi számunkra uta
sítjuk az olvasót. 

A kávéfa. 
Schouv nyomán Dr. Hegedűs. 

Valamint nemcsak az 
egész világ, de egyes né
pek sőt egyes nevezetes 
emberek története is, a 
mennyiben kitűnő szere
pet viseltek, az emberre 
nézve érdekes,— ugy ér
dekes egyes növények is
merete is, ha ezek az 
emberinem mivelődésére 
tetemesb befolyást gya
koroltak. 

Ezen növények közé 
méltán sorolandó a kávé-
fa, mellynek magvaiból 
készítjük ama fekete le
vest, a kávét, mit lapjaink 
egyik legszorgalmasabb 
olvasója, a Vasárnapi új
ság czimlapján látható magyar polgár, olly kedélyes nyugalom
ban látszik szörpölgetni, fűszerezvén ezt jó kospalaghi vagy 
csetneki dohány kedvelt illatjával, s közbe közbe elmélkedvén 
a világ változatos forgásáról, mellynek hirét, mindenfelé el
mondogatni s mindenki tudomására hozni sietnek az általa for
gatott lapok. 

Meg lévén győződve, miszerint dohányfüst és fekete kávé 
nélkül a hírlapok félannyi élvezetet sem nyújtanának, — re

mélhetem , hogy szives 
olvasóink rosz néven nem 
veendik, ha a kávéval s 
ennek történetével köze
lebbi ismeretségbe hozni 
szándékozzuk. 

A kávéfa Arábia és Ja
vában 15 egész 20 lábnyi 
magasra nö; — Nyugot 
Indiában azonban, hogy 
terebélyesb gyümölcse 
könnyebben szedhető le
gyen, metszetik, s ezért 
ott ritkán éri el a fentebbi 
magasságot 

A szemközt álló páros 
galyak s levelek, a babér
fához hasonlitnak s mint 
ezek, örökzöldek. 

Fehér, illatos virágai, 
rövid száraikon a levelek 
tövéből hajtanak kifelé s 
virágzás idején olly sű
rűn lepik a fát, mintha 
hóval volna beborítva, 
— 8 e kellemes látvány 
azt, mellyet virágzó gyü
mölcsfáink nyújtanak , 
szépségre sokkal felül
múlja. 

A virágot csakhamar 
veres bogyóalakn gyü
mölcs követi, mind alak
ra mint s z í n r e cseres-
nyéinkhez hasonló, — s 
húsos burokja két kifelé 
domború, belülről lapos 

magot rejt, mellyből pörkölés után készítjük a kávé-italt 
Hogy tenyésszen, meleg éghajlatra van szüksége; a meleg

nek tiz foknál alantabbra nem szabad szállania; s bö öntözést 
akár mesterségesen akár természetes uton kíván, — melly 
körülmények között azonban már második évétől kezdve terem, 
bőven azonban csak negyedik évétől fogva. 

Az arab félsziget száraz, homokos síkjain, esőzés nélküli 
éghajlata alatt nem tenyészik, de annál inkább e félsziget déü 



részén, mellynek dombos, patakoktól eléggé nedvesített földjén, 
buja növényzet találtatik. — Yemen vagy Boldog-Arábia tarta
tott sokáig a kávé eredeti honának, ujabb vizsgálatok azonban 
valódi hazája gyanánt Afrikát jelelik, honnan Arábiába hoza
tott s itt csak elvadult, — a nélkül hogy eredetileg honos lett 
volna. 

Számos feltalálás eredetét homály borítja s reges mondák 
pótolják a tények hiányát. — Igy van ez a kávé használatánál 
is, mellynek kezdoka álbtólag következő lett volna : Egy török 
zárda főnökének feltűnvén, hogy azon tevék, mellyek e fa gyü
mölcseiből ettek, még éjjel is éberek s vigak maradtak, ebből 
alattvalói számára italt készitctt, mi őket az éjjeli imáknál éb
ren tartsa, — mi sikerült is. 

Hogy a kávé az újkor találmánya, kétségtelen. — A régi 
görög s latin irók egészen hallgatnak ez italról. — Egy a pá
risi könyvtárban őrzött arab kézirat, a kávé átalános használa
tát Krisztus után 1500 körül teszi. — A fentebbi mondát 
igy adja elö : Volt egykor Arábiában Aden városában egy 
mufti — főpap — kinek neve Geraaleddin volt; ez egykor 
a Veres tenger nyugati partjaira utazván, ott ezen italt divatozva 
találta. — Megkóstolva, fejét könnyebbülni érzé s még éjjel is 
ébren maradt, miért ezt alattvalói között, az éjjeli imák tartása 
tekintetéből divatba hozta, s igy terjedését előmozdító. 

Ezer ötszáz tizenegyedik évben az egyiptomi szultán egy 
uj kormányzót nevezett Mekka szamára, — ki ez italt nem is
merve, midőn egy alkalomkor a mecsetbe lépett s ott a papokat 
egyik szögletbe zsugorodva kávét szörpölgetni látná, — ezen 
annyira felhevült, hogy őket azonnal kikergette s ebtélésükre 
papok, törvénytudók s a város legbölcsebbjei közül tanácsot 
alkotott — Sokáig hiában tanakodtak, végre egy öreg pap azt 
állítván, hogy a kávé részegít mint a bor s igy azt, hogy maga 
már bort ivott, elárulván, a társaságot kaczajra fakaszt á, nagy 
meglepetésére kénytelenittetvén a Koránban kiszabott botozást 
kitartani, — igy teljesedett rajta ama magyar közmondás „ne 
szólj nyelvem, nem fáj fejem ! < c egy kis helybeli változtatással. — 
Nem bírván eredményre jutni, az orvosok tanácsát vették 
igénybe, kik is a kávét káros hatásúnak nyilvániták, — mire 
árulása, használata eltiltatott s minden gyüjtelékek elégettet
tek; skire rábizonyult, hogy kávét titkon ivott, szamáron hor
doztatott végig az utczákon. 

Az egyiptomi szultán azonban.nagy kávé-isza lévén a ti
lalmat feloldozá s a kávé élvezetét szabadon engedé. 

Husz év múlva egy fanaticus dervisnek, török barátnak, 
eszébe jutott a kávé ellen prédikálni, állítván, hogy nem lehet jó 
mozlim, ki kávét iszik. — Tüzes szónoklatával hallgatóit an
nyira febzgatta, bogy ezek vad kurjantások között a kávéhá
zakba rohantak s ott minden kávéeszközt összetörtek, a kávést 
s vendégeit, mint az ördög szolgáit, megverték s minden üveg
ablakokat Összetörtek volna, ha illyenek akkor Arábiában diva-
tozának. — A város két, kávé-isza és kávé-nem-isza pártra sza
kadván, a vita komoly szint kezde ölteni, ugy hogy a föbiró a 
város főbbjeit tanácskozásra összehívni kénytelenült: ezek a 
kávé ártalmatlanságát megszavazták, mire a föbiró őket kávé
val megvendégelte, maga szörpölvén, a társaság egészségére 
az első csészével. 

Épen háromszáz évvel ezelőtt 1554 évben nyilt meg Kon
stantinápolyban az első kávéház, kényelmes kerevetekkel; a 
lelkesedés, olly nagy fokra hágott, hogy egy fiatal török költő 
lángoló versekben éneklé meg a kávét— Hiában vitatta egyik 
mufti, hogy a kávé ellenkezik a Koránnal, a másik ellenkezőjét 
vitatván, csakhamar részére hoditá a szultántól avizhordókig az 
egész stambub népet. — A pillanatra bezárt kávéházak újra 
megnyíltak, a cselédeknek kávéravaló czim alatt adattak aján
dékok a még törvény is hozatott, melly szerint : ha valamelly 
férfiú, nejéaek a kávéitalt eltiltaná, ezen tilalom elégséges ok
nak tekinteaaik az elválásra. 

Európában a kávé a 17-ik században még ismeretlen volt 
Legelőször ugytetazik Velenczébe hozatott be kis-ázsiai kereske
dők által. — Pietro de Valle egyik levelében 1617-ben igéri, 
hogy visszatérve kávét hozand magával. 

Angbában egy a Levantéből visszatérő kereskedő ma

gával hozott kávét s egy görög leányt ki neki ezt készítse; ez 
nőül menvén Edvards kocsisához, ezek nyiták az első kávéhá
zat Londonban. 

Parisban az első kávéház 1672-ben nyittatott; jó vagy 
káros hatása felett kevés vitatkozás lévén az egyetemen. 

A hollandi kormányzó Horn, Batáviába kávéfákat hozatott 
s ezek ifjú ültetvényei közül az amsterdami polgármesternek 
külde néhány példányt, melyek egyike Parisba futván s itt sza-
porittatván, egyik hajtása Decheux által Martiniquebe hozatott 

Hosszas lévén az átutazás, viz szűke támadt a hajón, — de 
Declieux inkább szomjazott, csak hogy kedves védenczét ön
tözhesse; s e kis fától származnak Amerika minden kávéfái. — 
Domingo volt az amerikai kávétermesztés főhelye, mig kiü
tött a zendülés, mellynek folytán a fehér lakók egy része lekon-
czoltatott, másik része kivándorolni kénytelenült, — s ez által 
a termesztés felette csökkent. 

Európa évenkénti kávé fogyasztását 250 mill. fontra, Éjszak 
amerikáét pedig 50 millióra, mihez ha a kávétermelö s keleti 
tartományok fogyasztását számítjuk, a kávé évenkénti fogyasz
tást 400 millió fontra méltán tehetjük. 

Hly óriás mértékben emelkedett a kávé használata, melly 
kétszázad előtt ugy szólva ismeretlen volt. — Legnagyobb 
emelkedése azonban 1820-ik évtől fogva történt. 

Még 1808-ban az angolok abg használtak fel egy millió 
fontot, de már 1820-ban két milbót, és 1832-ben már 22 
millió fontot. 

Ez emelkedés föoka kétségtelenül az 1820-tól fogva fe
lette csökkent árban rejbk. — Humboldt kiszámitá, miszerint 
az 1820-ik évi fogyasztás 140 millió font 20 millió tallérba ke
rült, jelenlegi pedig 250 milbó font, csak 42 millió tallérba, Eu
rópa tehát napjainkban ugyanazon pénzmennyiségért majdnem 
még egyszer annyi kávét kap, ennek ára tehát felette csökkent. 

Mig az árak csökkenése a fogyasztást emeb, ugy későbbi 
emelkedésük, csak felette nagy, vagy igen rögtöni ne legyen, 
a fogyasztást nem igen korlátolja. 

A kávét termesztő országok közül Brazília 64, Nyugot-In-
dia 100, Jáva 38, és Arábia 24 millió fontot termeszt 

A kávéfogyasztás szükségképpen folytonosabban nagyob
bodni fog, mert ha az árak csökkenésével a fogyasztás nagyob
bodik, ugy viszont ennek emelkedésével a termesztésnek is na
gyobbodnia kell, mi ismét az árak csökkenését hozza magával. 

Lesznek kik, tekintve az évenkénti fogyasztás nagyszerűsé
gét, tartani fognak, hogy ez által az ország elszegényedik, a ká
véért töménytelen arany ezüst vándorolván külföldre. 

De ebbeli aggodalmuk alaptalan, mert habár kétségtelen, 
hogy az idegeneknek & kávéért cserébe szinte értékes jószágot 
kell adnunk, valódi aranybányáink a gabna és zsiradék nem egy 
könnyen lesz kimeríthető. — S ha a kávé élvezetének kíván
sága a népet ujabb szorgalomra ösztönzi, — szívesen engedjük 
neki ez uj, a pábnkánál távol sem olly káros élvezetet, — na
gyobb iparának jutalmául. 

Ha a most mondottakat képletben ábrázolni lehetséges 
volna, — a kávétermesztését, kereskedését s fogyasztását két 
óriás folyam gyanánt lehetne tekinteni, mellynek egyike a na
gyobbik Amerikából, a másik kisebb Arábiából jő s a fökeres-
kedelmi városok felé mindannyi ágakra s ezek ismét mindig 
több és több de mindig kissebbedő ágakra s erekre szakadozik; 
ép ugy mint a vér testünkben szétoszlik. 

Ha mindezt egy tekintettel átnézve, lehetséges lenne a 
kávéi-talnak tetemes befolyását, mit a pálinka-ivásnak korláto-
tozás által gyakorolt-, kellőleg méltányolni, s ha ezen felette s 
mint reménylhetö mindig nagyobbodó jótékony hatását azon 
derült pillanatok összegével-, miket a kávé az emberiségnek 
szerze, összevetbetnök s mind ezt árával öszzehasonlithatnók, 
akkor tűnnék fel csak ezen viszony bámulatos nagyszerűségében. 

Látogatás a bas i -bo /ukokna l . 
Mutatvány U K H Á Z T György „Keleti képek" czimü munkájából. 

A mult május elején erős török hadosztály vala fölállitva Viddintől 
fölfelé egész a Timok vizéig, melly Szerbiát Bolgároi-szágtól elválasztja, 



s ezen viz mentében is jókora távolságnyira. Ezen hadosztály arczéle a 
Danának, következőleg a Kis-Oláhországban levő oroszoknak volt for
dítva, mig oldala ugy vala fölállítva, hogy a Timok vízének, e szerint 
Szerbiának látszott irányozva lenni. A főhadiszállás vala Noviselloban. 
Itt parancsnokolt Massur pasa, lovassági vezérőrnagy (liva-pasa), az al-
parancsnok, Omer őrnagy pedig Rakoviczán ütó föl hadiszállását. 

A Timok vizétől Viddin felé messze sikság terül, csak Rakovicza 
közelében látszanak dombos helyek, alkalmasint emberi kéz által alkotott 
sánezok romjai, minthogy e kis emelkedettségen a sáncz3zárnyak, meg
csonkítva, mostis észrevehetők. Bolgárországban annyi háború folyt, hogy 
az illy sánezmaradványok szembe se tűnnek: a rakoviczai sáncz az utóbbi 
orosz-török háborúból való. 

Ezen jó hat órányi távolságú téren, mellynek folytatása egyébiránt 
a messze fehérlő Balkánig nyúlik, hurubákból álló nyomom oláli és bol
gár falvak füstölnek, mint sötét pontok a messze zöld mezőben. Mig egy
felől, ezen viskókról Ítélve, a bolgár földön csak nyomort láthatunk, más
felől a kolompoló csordák és nyájak sokasága ellenkezőről fog meggyőzni. 
Ezen a roppant térségen százezrekből álló gazdagság, mozog egyik hely
ről a másikra: a téren most megjelen, majd eltűnik, mihelyt háború vagy 
más veszély fenyegeti, s menhelyet azon cserjés erdőségekben talál, melly 
e tér nyugoti oldalán kezd lankásan emelkedni. Tulajdonkép ezen erdőr 
Bég közt él a bolgár: ide rejti gazdaságát, hogy rá senki se áhitozhassék. 
Illyen erdőbeli gazdaságok hasonlítanak a magyar pusztákat pontozó, 
úgynevezett tanyához. Vannak azonban nem csak eldugott bolgár 
tanyák, hanem szép nyaralók is : az erdő széleken vöröslenek a gazdag 
törökök kioszkjai, B az itt levő kertek árnyai alatt szoktak mulatni és 
unalmaskodni a főurak háremei. Az illy török főúrnak gazdag birtokai 
vannak, és a földmivelést, marhatenyésztést szorgalommal űzeti. 

Ezen zöld térséget, mellyen, mint megjegyzem, annyi gazdagság 
szemlélhető, a mult májusi napokban több helyütt fehérlő sátorcsoportok 
borították : messziről a juhnyájaktól alig lehetett volna megkülönböz
tetni, ha csak a fegyverek éles villanása nem jelenti, hogy ezen sátrak 
alatt nem szelid természetű pásztorok, hanem harczias, mogorva törökök 
tanyáznak. Ha azonban egy pillanatra csalódásban vagyunk is, majd • 
dobok pörgése, a török sipok sajátságos zenéje — mi messze hallatszik— 
jelenteni fogja, hogy török tábor felé közeledünk. 

Ki régi képes könyvekben török tábor rajzát látta, a mostanit a ré
gitől alig fogja különbözőnek találni, legalább első látásra. Nagyon kí
váncsi valék, hogy a tábor közébejuthassak, mi egyébiránt sok más em
berre nézve nem lehetett volna kellemes mulatság, kivált a bolgár földre 
lépve, ha lovas basi-bozukok és gyalog arnauták körülfogják. 

Mikor én a Timok vizén átkeltem, a túlsó, tudniillik bolgár parton, 
lovas basi-bozuk szemőraég állott. A basi-bozuk őrségnek nem volt sátra, 
hanem egy kis földalatti hurubája, mi rosz időben, s éjelenként menhe
lyül szolgál. A huniba tetejére fehér szegélyű zöld zászló volt kitűzve, 
mellynek közepén távolból is kivehető vala a félhold és csillag, mi minden 
török zászlónak közepén szokott állani. 

Alig léptem ki a partra, egy basi-bozuk, izmos , koromfekete kis
ázsiai arab, megállított : „teskere!" — útlevelet! — monda, - én nem 
késlekedtem útlevelem elömutatásával: figyelmesen látszott olvasni, a 
nélkül azonban, hogy érthette volna, kivéve a belgrádi visát, mellyben 
mint negoeiant szerepeltem. Pek eji (igen jó) monda, s kezével keletiesen 
üdvözölt. A bolgár ladikost kértem, hogy ft basi-bozuk népség között 
tolmácsi szerepet vállalna magára, mit a bolgár meg is tön. A basi-bozuk 
utat mutatott, egyenesen a hurubához, melly körül ott állottak a nyeritő 
lovak, rosz töreken tengődve, mert a széna mindenütt elfogyott volt. A 
basi-bozukok mindjárt kijöttek a hurubából, B alkalmam vala fölöttök 
szemlét tartani. 

Ezek mindnyájan Eis-Azsiából, vagy mint ők nevezik Arabistanból 
valók voltak. Fekete, napégetett éltes férfiak, öltözetök a rendes török 
öltözet volt: fejőkén vörös fez, melly vékonyoa turbánnal vala körítve; 
felső öltözet: vörös vagy zöld, kivágott ujjú dolmányka vala, mi alatt az 
aranyos vagy ezüstös zsinorzatu mellény díszelgett; oldalukat kis-ázsiai 
szövetű shawl korité, mi alatt a fekete bőrből készitett pisztoly és jata
gánnak — török kés — tartója vala; nadrágjok a bő bugyogó (sálvár) 
ez is zsinorozva. Lábukon csizma vala, fél sarkantyúval. Azonban ne 
kogy azt higyje valaki, mintha ezen öltözetdarabok a magok épségükben 
lettek volna : csak a foszlányok mutatták, hogy valaha oüyanok lehettek. 
Ezen egyébiránt nem lehet csodálkozni : Kis-Azsía jó tova van; aztán a 
török sólymot az orosz sasok ollykor ollykor megtépdeeték. 

— Hos geldin! — üdvözlének törökül. 
Szefá bolduk — viszonzom, s egymást keletiesen megtiszteltük. 

Megkínáltak, hogy főhadiszállásukra, azaz a hunibába mennék be. A ku-
ruba fedele fegyvertárul szolgált : ebbe szurkálták puskáikat, pisztolyai
kat, jatagánjaikat. A honiba közepén tűz égett, s egy Öreg török épen 
pillav készítéssel foglalkozott. — A lábasban rizskasét főzött, fris pör
költ juh hússal, azután reá marhazsirt azaz olvasztott faggyút öntött: eb
ből állott a basi-bozuk pompás eledele. 

A pillav már készen volt, s készültek, hogy hozzá lássanak. Nem 
akartam őket ebédjöktől megfosztani — ki akartam a hurubából menni. 
Leültettek, s ebédre marasztottak. Csak ne volna annak a fagy-
gynnak olly különös szaga! — gondolám magamban; azonban mégis el

fogadtam a meghivást, mert visszautasítani nagy megsértés lett volna. 
Kezeiket megmosták, s egy széles kerek fatálra a pillavos lábast föltet
ték. A szögletben nyers juh-bőrök valának, ezeket az asztal, azaz fatál 
mellé teritették, s keresztbevetett lábakkal ráültek. Velem, fájdalom, egy 
nagy bunda vala : kün hagytam volt, a huruba ágasára terítve. A bun
dát egyik basi-bozuk behozta, hirtelen összehajtá, s alám tevé — fájda
lom alám tevé — bár ne tette volna. Egyébiránt ő jót akart. 

Néhány falatot ettem, B a z oldatomon levő kis Hiúmon üvegből egy 
kortyot rányomtam — mert szemem káprázni kezdett. A dragomán bol
gár jóizün falatozott — é n nem mondhatnám. A rhamból másodszor ÍB 
egy kortyot fölhajtottam. Egy török a z t gondolta, hogy vizet iszom — 
de szagát a többiek már érezvén : jok szu — nem viz — mondák — ha
nem Hiniu. Rhum? mi a z a rhutn? kérde a vén Izmail. A szalmás Üveget 
odanyujtám. Izmail megkóstolá. Ráki — raki—pálinka, kiáltott. Eji, pek 
eji — monda, s az üveget jól meghúzta. Ezután a basi-bozukok rendre 
ittak belőle : eji, pek eji! helyesléssel. 

A basi-bozukok a p i l l a v o t jobbkezök három első u j j á v a l jóizüen fel
f a l a t o z t á k , s midőn a lakomának vége volt, kimentek a Timok partjára, 
ujjaikat megmosták. 

Bundám zsebében — melly bundának a hurubában előre rosz végét 
•sejtettem — fél oka j ó török dohány volt. Tudja az i s t en , mintha megé
rezték volna. Alkalmasint az, ki a huniba fogasáról behozta, észrevette 
volt — s minden kérés nélkül neki állottak, és vékony, fél hosszú B/áru. 
kis cseréppipájokba egész kényelemmel tömték. A világért se szóltam 
volna. Hisz Ők becsületes, jó emberek valának, kik engem szívélyesen 
megvendégeltek. Mind oda adám a dohányt. Szegények kifogytak be
lőle, pedig a török katona inkább éhezik — csakhogy pipázhassák. Kiül
tünk mindnyájan a gyepre, ugy néztük a Duna túlsó partján búsongó 
dal között le és fölfelé portyázó-kozákokut. A kozákoknak a túlsó par
ton nem vala különb palota jok. Ott is n a g y tűst volt : alkalmasint ebé
deltek. 

Midőn i<ry a hurubát környező füstfelleg között élveitnők a keleties 
elmélyedés örömeit; midőn tiz perez alatt pár s zó t alig szólottunk, egy 
Socratesfejü basi-bozuk azon megjegyzést teszi egész komolysággal, hogy 
kávé jok — azaz nincs kávé! A többiek ezen megjegyzésre oÖy képet 
csináltak, mintha szegyeinek, hogy a pipa mellé kávét nem adhatnak. 
Én mentegetőztem, hogy a kávét ngyan szeretem, de ebéd után rém 
nézve nem annyira nélkülözhetlcn. Az öreg Izmail fejét csóválni l á t s z o t t , 
kezével térdére ütött, mi annyit tett : bizony baj, hogy ninca kávé. ' 

B pillanatban Novisello felől álgyulövés hallatszott. Én fölkeltem, 
hogy halljam, mellyik részről hangzói az álgyuzás. A basi-bozuk s z á n ó 
képet vetett reám, mintha sajnálná fáradságomat. Moszkow gyaur! 
monda egyik, mi annyit tett, hogy az oroszok álgyuznak. Még pár lö
vést hallottam, s mindjárt gondolám, hogy AZ oroszok valami dunaparti 
előőrsre lődöznek. A Duna bal partján előőrsön levó kozákok is kifu
tottak füldkiinyhóikból, s mindjárt lóra pattantok. A basi-bozukok mo
solyogva néztek a túlsó partra, s még fülöket sem mozdították. Talán 
sejtették, hogy nem nagy a veszély. 

^ Hogy némi mulatságot szerezzenek, egyik elővette pisztolyát, a lő
dözni akart; de az öreg Izmait intett, hogy tenné le, mert a kozákok is 
mindjárt lődöznek, B mutatott Rakovicza felé, hol a parancsnok szállaan 
volt, ki alkalmasint a lődözést megtiltotta volt. Mit tegyenek h á t ? kettő 
lóra ült, s v e r s e n y t futtatott. Ritka pára cz a basi-bozuk ló! Többnyire 
14 és legfólebb 15 markosok, gömbölyű idomuak, széles s z ü g y g y e l és 
erős nyakkal, lihegő o r r l y u k a k k a l és élénk B z c m e k k e l . Kérdezem, hogy 
a lovak Arabistanból valók? Igen, Arabistanból, de azért nem tiszta arab 
vérüek : lel arab és fél török ver. Egyébiránt bajosan lehetne megkülön
böztetni a telivér arabtól : nagy tapasztalat és ló ÍBmerés kívántatik, 
hogy szemünk ne csaljon. Daczára, hogy mint Toldi lova csak töreken 
tengődtek, nem v a l á n a k rosz h ú s b a n , mit tán a jó g o n d o z á s okozott. A 
török lovát ugy s z e r e t i , mint feleségét, 8 tán. sok még jobban. 

Mint a 6zél Arabistán homoktengerén, nyargalt végig a két basi-
bozuk a Duna partján : a túlsó parti kozák csak nézett utánuk, hogy mit 
mhrelnek azok a hóbortos török katonák. 

Mig visszajöttek, addig megtekintem nyeregszerszámaikat : a kan
tár nagyon egyszerű készítésű, kivéve, hogy a zabola czifrább mint a 
miénk, kettős kanyarulattal, minőt makranezos lovaknál szoktak nálunk 
használni; a nyereg e g é s z e n bőr, elöl és hátul kápa nélkül, alul jól meg-
béllelvc, a felső bőr szép rózsaszín, czifrán kivarrva, oldalról salkuigok 
fityegnek, mint a mi betyárainknál. A mell- és farszijjat is használják, s 
rendesen az olömellszijj csÜlagozva és félholddal ékesítve van: Egyéb
irént valamint magának a basi-bozuknak öltözéke, ugy a lováé sem v i se l i 
magán az újság jeleit. Mutatja, hogy nem Abdul-Mcdzsid szultán fegy
vergyárából került ki. A basi-bozuknak mindene sajátja. A padisáhnak 
csak háború idején szolgál, s ekkor örömest szolgál, mert legalább enni
valót Lap, ha pénz fizetésükre alig jut ÍB. ' 

Fegyvere : egy kurta puska, ez ís kovás, két pisztoly, egy jatagán, 
egy görbe kard és egy kis oldalbicsak, mikép ezt törökül i? nevezik. 

Minthogy a Timok vizéig fogadtam voltszekeresein, a falui", tudniillik 
Rakoviczáig alkalmat kellett várnom, vagy pedig valameUy°b*»i-bozok 
lovára fölkaparodnom. Es Izmail csakugyan észrevette aggodalmamat: 
figyelmeztetett, hogv ha tetszik, lovával ezolsrál. Tüzes kis szürke jószág 



volt. Mit kér érte félórányira? kérdeztetem. Az öreg megsértve látszott 
magát érezni. Fejével intett,hogy pénzre nincs szüksége. Mit adjak neki? 
gondolám a ine- vendéglés és megtisztclésért. A rhumos üveg neki meg
tetszett volt; jól van,gondolám,s neki átnyújtani. Lelke látszott az aján
déknak örvendeni. A többi közt a dohányt osztám szét, száz meg száz 
evvala effendim (köszönöm uram) nyilatkozatok között. 

A szürkét elévezették. hmail a nyereg hátuljáról lelóggó kerek tököt, 
mellyben néha néha rákit tartott, levette, s a rhumos üveget akasztá he
lyébe. Kevés uti podgyászomat hátul rákötötte, s még pár lovas basi-
bozuk kíséretében megváltain a Timok-parti hurubától, a legkedvesebb 
érzések között, kivéve, hogy a huniba földjére teritett bundám jövendője 
egyre aggasztott. 

Megindultunk, vagyis indulni akartunk. Az öreg hmail lova érezte, 
hogy nem a basi-bozuk ül alatta: tánezolni kezdett. Ugyekeztem ránezba 
szedni, .- miután magát kifútta, ugy viselé magát, mint Mohamed Bó
rák-}*, s csak röpültünk a török hadparancsnok hadi szállására, fehér-zöld 
sátrak közé, mellyeknek hosszú sorai legszebb rendben húzódtak el a 
puha pázsit fölött. A parancsnok sátra annyival volt kitűnőbb, hogy a 
zászló mellé volt kitűzve, s a sátor tetején csillagos félhold tündökölt. 

Midőn a sátrak közé értünk, a rendes török katonaság bámulva né
zett ránk, inkább reám. Mint később liallottaui, azt gondolták, hogy a 
basi-bozukok által megfogott kém vagyok. De a basi-bozukok mindjárt 
fölvilágosították őket — s a katonaság illedelmesen félreállt, s utat mu
tatott a parancsnok sátra felé. 

A basi-bozukoknak valami pénz-ajándékot akartam adni, de némi 
boszankodással utasiták vissza : jok , jok! mondák kifejezéssel. Pedig 
nemcsak a basi-bozukok, hanem a rendes katonák is hét hónap óta egy 
para fizetést sem kaptak. De azért lelkesedés, kitartás hiányáról panasz 
nem lehetett. 

A Kasi-bozukoktól megválva, a parancsnok sátra felé közeledtem. 
A sátor zászlóját a májusi szél egész erővel lobogtatta, mert annyira 
meg volt rongyolva, hogy rajta bátran átmehetett. 

E zászlót a csetátei nap viselte meg. Bojtját tüzes golyó perzselte 
le : közepét puskagolyók lyuggatták keresztül. A zászlónyel ketté volt 
lőve, s most vas pánttal szorították össze. Hol e zászlót vitték, ott meleg 
órák lehettek. A dicsőség napja forró — de fényes. 

Hova vezet a részegeskedem ? 
BESZÉLT. 

( V e g e . ) 

És nem csalódtak , ott volt Andris talán még Veronnál is 
halványabban, mert hiszen csak ö érzé egykor a kint, mit most 
— az kit ő még romjaiban is olly igen szeret, — Veron érez. 

A kérés meghallgattatott, s midőn a csecsekendök *) ki
cseréltettek, remegő hangon monda Veron : 

— Tudja ked Andris, milly fekete búbánat szállt az én éle
temre, azért tűrje el néha, ha az, akaratom ellen is meg fog lát
szani. 

— Talán az Isten, ki látja milly igazán szeretlek, megen
gedi, hogy jó tanácsom és az idő meggyógyítsa szivedet. 

— Amen — monda a boldog öreg anya és felhordá a mé
zes páünkát és más inni, enni valót, a mivel a kedves kérőknek 
kedveskedni szokás. — Már éjfélt kukorikolt a goodos kakas, 
midőn a kérők haza indulának. 

A kendi> lakozást menyegző követé és Veron nyugodtnak 
látszott, sőt mosolyogni is eröködék Andrisa előtt; de az 
monda neki : 

— Hadd el azt rózsám, mig magától nem jő, mit meg ád a 
jó Isten. — Sirj még most inkább és én vigasztalni foglak, s 
abbul megfogod látni, milly igen szeretlek. 

Veron nyakába borult olly igen szívesen, mit maga sem 
hitt volna, — ha más mondotta volna. Olly igen jól esett neki 
e résztvevő hang, hogy maga is megvallá : 

Nem leszek én olly ige n szerencsétlen, mint hittem! 
— Adja azt a mindenható Isten-, fejezé be Andris. 
Pistának hát nem hallgatá meg átkát az ég; nem hat min

den kiáltás az égbe. Az egész nap vigan telt, csak midőn estve a 
búcsúztató kezdődött, lön Veron halványnyá, mint vad virág, 
mely sírok tövébe nö, s lábai ónnehézzé váltak; alig birá őt a 
vöfény kezénél fogva megmozditani. A változást melly csak 
perczig tartott, senki sem vevé észre, csak a középen álló vőle
gény, de ő nem árulá el érzelmeit — csak egy mély sóhaj kelt 
ki a szorult szívből. A vöfény már elvégezé mondókáját el-

monda hogy: „érit balkeséről milly bánatos a szive". Óh ha tudta 
volna milly igen nagy igazat mondott, talán ö szaladt volna 
legelőször, de semmit sem sejtve haladt igy a menyasszonnyal a 
szokásos kamra felé és elállott szeme szája : mert a vőlegény 
kalapja nem érinté a menyasszony rozmaring koszorúját, mire 
halkan morgá : 

— Még illy mennyegzőben nem voltam. 
A kamara ajtó az új párra zárult, és vigadtak tánczoltak vi

lágú.-, viradtig. 
Másnap, midőn az örömanya leányához, nyitott, azt sirva, 

s egyedül találta. 
Andris akkor jött haza, s ostorosaival az udvaron ve

sződött. 
A kamara ablaka ki volt feszítve. 
Andris is bejött „Fogadj istent" mondott az anya és leá

nyának. 
Egyik sem kérdé, hogy hol volt, csak Veron vetett reá 

egy köszönő háládatos pillantást. 

Több év lefolyt már, Kis Pista megszökött a megye tömlö-
czéből és a Mátrába csapott fel, mint hirlék „szegény legény
nek." Veron egén is tisztulni kezde a ború, a tartós jó bánás 
és türelem hegedőbe hozák a sebet, mit szivén viselt, — mig 
végre az anya elfelejteté a szerető kínjait. Egy kis leányka és 
két kis íiu tevék boldogságát. És Andris, a jó Andris is már 
megtudá őt örömmel csókolni, 8 ugy várta estve midőn a me
zőn járt, s olly örömmel fogadá a megtéröt, mintha csak az lett 
volna egyetlen első szerelme, ugy elenyelegtek, mikor a falalja 
padra (a ház fala előtti pad) ültek, mintha csak most szerették 
volna meg legelébb egymást. 

Még egy volt hátra a szegény Veront megszomoritani, 
Pistát megfogták s elitélték kötélre. Szegény Andris vivé meg 
a hirt neki, — mert úgymond : 

— Ki tudná azt szebben előadni mint én? Hasztalan! a 
nyil bár mi kézből is sebet vág. 

— Andris lelkem — monda fuldokolva Veron — menjen 
be a városba Pistához, s mondja neki, hogy ha megvan még az 
a por, mit egyszer adtam neki használatra — mondja neki 
kend, hogy gondoljon rám. 

— Andris bement, pedig tudta, hogy Pista inkább csak 
azért szökött ki, bogy öt megölje; — de öt neje kérte, kit ö olly 
végtelen szeretett és ö bevitte az üzenetet. 

Használta-e Pista az utasítást, nem tudni; de midőn a 
vesztő helyre ki akarták vinni, már nem élt. 

Veron még él és kis leányának Katiczának mindig azt 
mondja, hogy ne szeresd aranyom soha az első legényt a fa
luban, mert abban legtöbb a hiba, s a kis Pistának: 

— Ne barátkozzál rosz legényekkel, mert azokat nem fo
god megjobbítani, csak magad romiasz el miattok, de az eltéve-
detteket ne vesd meg, mert azokat még megtérítheted. — Ne 
részegeskedjél, meri az ital megrontja a legjobb és legbecsülete
sebb szivet." 

Pista a komoly fiu, meghallgatja anyja tanácsát; de a ha
mis kis Katicza, nagyon kacsingat a pengő sarkantyús legé
nyekre. Azért hogy elejét vegyék a rosznak, eljegyezték őt 12 
éves korában egy jó fiúval. 

Családi élet. 
Annyit gondolok rád, hogy szinte azt hiszem : 
Benned vagyok, élek 
Te szép szivárványa a borús világnak 
Szép családi élet! 
Te enyhitő árnyék, te jó hűvös forrás 
Az élet mezején, 
Hova a sziv, miként a megsebzett szarvas 
Magát gyógyitni mén. 



. . . . Karjaim közt fekszik az én kis szeretőm, 
S most már feleségem — 
A boldogság könye tündöklik, és reszket 
Szelid kék szemében. 
Lecsókolnám e konyt — mert hisz a köny csak köny, 
De olly szép azt látnom : 
OUy szép, mintha látnék ragyogó harmatot 
A búzavirágon. 

Beszélgetünk arról: mint szeretjük egymást, 
Milly nagyon, végtelen! 
Hogy mikor meghalunk, uj szerelemcsillag 
Kel majd az egeken. 
Szebb mint a mostani; sokkal tündöklőbb lesz 
Attól az égi bolt, 
A mi lelkünk lesz az uj szerelemcsillag, 
S örökön égni fog. 

. . . . Elmúlt már néhány év, és én atya vagyok, 
lm, itt vau gyermeksm; 
Miként lengő virág a gyümölcsöző fán 
Ugy játszik térdemen. 
S ártatlan ajakkal mond egy megtanult szót, 
Nem szülői nevét, 
Kit jobban szeressen, nemzete nevére 
Tanitám meg elébb. 

Most egy aranygyűrű ragyog lakásomban, 
A barátság köre, 
Szép gyönyörű gyürü, hanem még ennek is 
Nőm a legszebb köve. 
Szavai mindenkit a csodálkozásnak 
Csendébe ragadnak : 
Hogy is lehet olly sas, napba járó lelke 
A szelid galambnak. 

És . . . de ez mind álom édes, meleg őszről 
Puszta, hideg télen, 
A világ vihara havat szór szemembe, 
S ébren vagyok, ébren. 
Nem látva körültem egyetlen egy lelket 
Senkit a világon 
Csak a véghetetlen havas sivatagot, 
Az én árvaságom. 

S az álmodott képek elérhetlen messze 
Ott lengnek előttem, 
Miként télen a nap gúnyolódó fénynyel, 
Homályos felhőkben. 
Oh olly szép álmokat a gúnyos sors csupán 
Azért adott nekem : 
Hogy aztán a való annál szomorúabb, 
Annál fájóbb legyen. 

Tóth Kálmán. 

A vakokról. 
D I E N E S L A J O S T Ó L . 

O milly felsége* égi adomány 
A szem világa! — Minden a mi él 
Csak világosság közepett boldog. 
Még a növény is úrul a napfénynek. 

Csak a vak hervad örök sötétség 
Zord éjeiében. Kern kecsegteti 
Sem a zöld pázsit a rétek bársonya. 
Sem virágaik' gyönyört zománcza. 

Nem nézheti a hajnal bíborát. 
Sem a csillagos eget 6 soha . . . . -
Meghalni nem baj — de ha élsz s nem látsz. 
Ez a balsorsnak legnagyobb csapása! 

SeJküitr. 

A koszorús német költő idézett néhány sorábanjj'sokkal ér
telmesebben ki van fejezve, mind azon megbecsülhetlen drága 
kincs, mellyet a szemfényben birunk, mind azon kimondhatlan 
keserű csapás, mellyet ezen hárombetűs szó vak foglal magá
ban; semhogy annak bővebb leírásába, fejtegetésébe bocsát
kozni fölösleges munkának ne tartanám. 

Minden ember tudja mi a vak, mmden ember elszörnyed 
annak elgondolására: milly véghetetlenül szerencsétlen volna ő, 

ha az a fényes két csillag, melly egy pillanat alatt annyi bájos 
képet tükröz lelkébe, ba az a két szövétnek, melly földi ösvé
nyére olly vezérfényt áraszt, minőt áraszta Izrael népének 
negyven éves honkeresö pályáján az Istentől eléje rendelt tűz
oszlop, örökre kihamvadva elhomályosulna, — Nincs is ügyefo
gyott nyomorék, kinek szerencsétlensége általánosabb részvétre 
gerjesztene, mint a vak. Ennek láttára a legfukarabb fösvény is 
ösztönszerűleg zsebébe nyul, s alamizsnát nyújt a szegény kol
dusnak, kinek szerencsétlenségétől legnagyobban irtózik minden 
csapások között. 

Avagy eléggé megfelel-e felebaráti tartozásának az em
beriség, ha a vaknak éhségét és szomját csillapitja, s meztelen
ségét felruházza? óh nem, korántsem. 

Ha valakinek, ugy a vaknak kiváltképen nagy szüksége 
van ülő neveltetésre, s teljes joggal is bir azt szerencsésebb fe
lebarátai összes seregétől, az államtól elvárni, mellynek minden 
polgárok neveléséről tehát a rakok-éról is gondoskodni legszen
tebb kötelességei közé tartozik, a minthogy azt minden mivelt 
nemzet teljesiti is, csakhogy fájdalom még nem vagyunk képe
sek olly boldog országot felmutatni, mellyben igen sok óhaj
tani való ne lenne a népnevelés érdekében. 

De hát mi dolga van a népnevelésnek a vakokkal ? gon
dolja egyik másik olvasó , kinek röviden azt felelem, hogy 
körülbelül annyi, mint a kéznek egyik vagy másik ujjával; mert 
a vaknövelés épen ollyan kiegészítő része az átalános népneve-
lésnek mint egy egy uj a kéznek, s hogy hosszadalmas ne le
gyek, iparkodni fogok előmutatni, milly haszon hárumlik czél-
szerü vaknövelésből mind az államra, mind a vakokra, mind 
azok szüleire. Mielőtt azonban hozzá fognék, érdekesnek tar
tom rövid vázlatban a vaknövelés eredetét leírni. 

Nem nagy fejtörés keU hozzá, miszerint elgondoljuk, hogy 
vakok már a legrégibb időkben csakúgy voltak mint most, de 
a Szentirásban is Krisztus urunk nevezetes csodatétekép em
lítetik fel, hogy a vaknak visszaadá szemevilágát. Más részről, 
mióta csak emlékeznek legrégibb irók a vakokról, több neve
zetes egyént ritka tüneményként emhtenek feL Legrégibb és 
legnevezetesebb szellemi tünemény a vakok között Homér a 
világhírű görög költő. Ami a testi ügyességet illeti, erre is vol
tak bizonyára nevezetes meglepő példák régibb időkben is ugy 
mint azokban, mellyekből már jegyzeteket, söt vakok által ké
szített müveket is birunk. — Többek közöl csak egy példát ho
zok fel. Én magam láttam 1841-ben, a bécsi vakok intézete 
igazgatójának bold. Klein Vilmos urnák birtokéban, egy feszü
letet, mellynek szemei, fülei, szája, orra, kéz- és lábujjai, sebei, 
töviskoronája, szóval egy feszületnek minden legkisebb jellemző 
részei, meglepő arányban vannak kifaragva. Az egész feszület 
— ha nem csal emlékezetem — alig másfél arasznyi. És e fe
születet, egy kora gyermekségében 4 % éves korában himlő által 
teljesen megvakult tyrob világtalan ember, Kleinhanns József 
készítette, ki a nélkül hogy valakitől e részben oktatást nyert 
volna, feszületekből, s egyéb szent faragványakból élt, mellye-
ken nemcsak a testrészek vannak illő aranyban készítve, de 
némi érzés, — például a feszületeken fájdalmas kifejezés — is 
észrevehető. A franczia háború alkalmával, midőn honfiai olly 
bátor lelkesedéssel védték magokat, egy tyrol honvédet (Land-
wehnnann) faragott fából 1'/, láb nagyságban, mellyről az 
akkori közvélemény ugy nyilatkozott: hogy állása, s arczkife-
jezése épszemü művésznek is becsületére szolgálna. 

Az elvont száraz tudományokkal foglalkodó férfiak között 
is találkozunk kitűnő vakokkal. Szolgáljon például Saendersun 
Miklós. Szül. 1682-ben Angolországban, teljesen megvakult 
egy éves korában. Tökéletesen ismerte a görög és latin nyelvet, 
s jeles íróit, főkép költőit nagyrészben könyv nélkül tudta. A 
franczia nyelvben is otthonos volt, Mbit serdült ifjú különös 
hajlammal a mathematicai tudományokhoz ragaszkodott, melly -
hez, valamint a mértanhoz is maga gondolt ki különbféle se
gédeszközöket, ét 1711-ben a cambridgei főoskolában rendéi 
tanára lón a mathesisnek, mellyben felfedezéseket és javításokat 
tett. Munkáit halála után adá ki a cambridgei egyetem. 

Hogy a zenéhez sok hajlam- és tehetséggel birnak a vakok, 
nemcsak a vásárokon és hidvégeken hegedülő vak koldusok 



bizonyítják, hanem kitünö példákat lehet e részben is idézni. 
1712-ben Londonban egy világtalan zenész, Stanley János 
nyerte el minden versenyzők fölött egy nevezetes egyház föor-
gonázó hivatalát, s nem sokára a király, udvari zenekara főnö
kévé nevezte ki. Ezen hivatalhoz az a kötelesség volt kapcsolva, 
hogy a király születésnapjára egy új felköszöntöt, és 12 uj 
menüettet componáljon. Es ő nemcsak ezen kötelességnek felelt 
meg pontosan élte végéig, hanem még ezenfölül is több müvei 
jelentek meg réznyomatban. 

Még számos példát hozhatnék fel annak bizonyságául, 
hogy a vakokban sok mindenféle tehetség rejlik, de bizonyára 
az eddigiek is elegendők arra, hogy e kérdést tegyük : Mikép 
történhetett az, hogy ezen tehetségek rendes kiműveléséről, 
vagyis a vakok neveléséről, rendszeres oktatásáról legutóbbi idő
kig senki sem gondoskodott ? 

Ha valahol, a vaknövelés eredeténél bizonyára elmondhat
juk a szent könyvnek amaz ismeretes, és számtalanképen be
bizonyult mondatát : „Az Urnák utai csodálatosak és megfog-
hatatlanok." 

Amit a bölcselkedő, szünetlenül fürkésző emberi ész, — a 
jó cselekedetek után áhitozó kegyes lélek, évezredek folytán 
életbeléptetni nem tudott, elmulasztott; annak föinditó oka, 
életbeléptető ösztöne, egy bukófélben levő agyafúrt csapláros 
nemtelen cselekedete lön. 

1784-ben Parisban egy csapláros, miután naprul napra 
tapasztalta, hogy vendégei mindinkább elmaradoznak, üres 
tereméit valami szokatlan bámulvány (spactaculum) által re
ményiette megnépesithetni, s e czélból összeszerzett egy zene
bandát csupa vak koldusokból, kiket nevetséges torzruhába 
öltöztetett, mindenik orrára kéregpapirból metszett pápaszemet 
bigyesztett, eléjök állványokra felfordított hangjegyeket ra
kott, a fószemélyt pávafark és szamárfülek által tüntetvén ki a 
többiek fölött , ki az előbbiek zenekiséretével mindenféle 
mosdatlan dalokat énekelt. Ollyan nagy városban mint Paris, 
mindig volt lesz is nagy számú csőcselék, melly minél otrom
bább tréfát lát, annál jobb kedvét leli benne, nagyobbakat röhög 
hozzá; nem lehet tehát rajta csodálkozni, hogy a monsieur tere
méi valóban derekasan megnépesültek, hol a neveletlen tömeg
nek mulatságul, nevetségül szolgáltak világtalan embertársaik. 
A hely hol ez történt mai napig „Café des aveugles" (Vakok 
kávéháza) czimet visel. 

Ugyanez idő tájban tünt fel Parisban Paradies Mária, egy 
bécsi tanácsnok világtalan leánya. Ezen nő három éves korában 
olly véletlenül vakult meg idegszélhüdés által, hogy egy ideig 
tulajdon szülői is kételkedtek a nagy csapáBon, melly Őt érte. 
Szomorú meggyőzödésök után mindent arra fordítottak, hogy 
minél tökéletesebb nevelés által enyhítsék a szerencsétlen leány 
sorsát, a mi olly nagy mértékben sikerült is, hogy Paradies 
Máriát méltán a legjelesebb vakok közé számithatni. Nemcsak 
Mária Terézia császárnénak bírta ő kegyét, hanem a londoni és 
párisi udvarokat is álmélkodásra ragadta. Különösen olly jól 
zongorázott és orgonált, hogy a párisiak elragadtatással bámu-
lák játékát nyilvános hangversenyeiben. — Voltak ezen nőnek 
különféle segédszerei, például tapintatra alkalmazott földab
roszai, és egy kézi sajtója, ugyanazon Kempelen hazánkfiának 
találmánya, ki a hires bécsi sakkjátszó gépet alkotta. Ezen növel, 
és segédeszközeivel iparkodott megesmerkedni, egy jeles férfiú, 
kinek lelkét a „Vakok kávéháza"beli jelenetek felháboriták. Ezen 
derék férfin neve Haúy Bálint, azon nemes, a nevelés évköny
veiben halhatlan nevü férfiú, ki nemcsak sopánkodott világta
lan embertársai fölött, s nem elégedett meg azzal, hogy alamizs
nát nyújtson a vak koldusnak; hanem arra szánta életét,hogy ezen 
bűntelen rabok sötét börtönét megvilágositsa a tudomány szö-
vétnekéveL, ő volt az első, ki 1784-ben Parisban mégkezdé a 
rendszeres vaknövelést. Elgondolhatjuk, hogy illy vállalat kez
dete sok bajJaL nehéz akadályokkal jár. Haüy-nek legnagyobb 
akadálya az volt kezdetben, hogy nem kapott tanítványt, mert 
a vakok bizonyos keresetmódjokat, a koldulást vonakodtak Haüy 
oskolájával fehserálni. Végre sikerült neki egy vak fiút szerezni 
kinek korülbelöl annyi napibért fizetett, mennyi felért napi ala
mizsnájával. Ezen tanítványát még az év folytán bemutatván a 

párisi tudományos akadémiának, meglepő sikerrel ment végbe 
az első próbatét, s a kormány és számos emberbarát pártolását 
vonta maga után. 

Csakhamar elterjedt a müveit világban ezen nemes válla
lat hire. Haüy rövid időn meghivást kapott Pétervárra, hogy 
ott hasonló intézetet rendezne. Útjában Berlinben megesmer-
kedett Dr. Zeune-vel, s ezen ismeretség áldott gyümölcse lön, a 
berlini vaknövelde, melly a párisi után legidősebb. — A jó 
példa és nemes ügy csakhamar követökre és pártfogókra talált. 
1804-ban Klein Vilmos, nemes elszántsággal maga erejéből ka
rolta fel a szegény vakok ügyét, s 1848-ig ernyedetlenül fára
dozott ugy a vaknövelés tökéletesítésében, mint az intézet gya
rapításában, alaptökéje szaporításában; a nemcsak otthon mű
ködött a derék férfiú, másutt is iparkodott a vaknövelés ügyét 
előmozdítani, számos intézet keletkezésére ö tette az első lépést. 
A pesti intézet életbeléptetésére is ö adta az első ösztönt, tőle 
nyerte legelső tanszereit. Róla bátran elmondhatni, hogy mióta 
a vaknövelés eszméje megpendült, senki se fáradozott annak 
ügyében annyit mint Klein. Én 1842-ben több hónapot töltöt
tem közelében. Nem volt ritkaság esti 9 órakor irodájában ta
lálni öt szorgalmasan dolgozva, pedig már ekkor 83 éves volt. 
Sohasem láttam kegyesebb, szelídebb, emberségesebb arezot, 
nem is tiszteltem valakit jobban mint őt, azért bocsásd 
meg tisztelt olvasó, hogy kissé elandalodtam a vaknövelés 
ez apostola körül, kinek kétségkívül legtöbbet köszönhet a sze
gény vakok ügye. Vajha dicsőült szelleme lengene minden in
tézet elöljárói felett! . . 

Ezen előzmények után, lássuk röviden mint áll jelenleg a 
vakok ügye, mit mivelnek a fenálló intézetekben, czélszerü-e az 
eddigi eljárás, avagy szükségesek némi módosítások? . . 

(FolytattatOc.) 

Tárogató. 
— () cs. kir. Apostoli Felsége legfensőbb születésnapi ünnepélyének 

előestéjén, f. hó 17 valamennyi színházban, fényes kivilágítással s a nép-
hymnus eléneklése mellett díszelőadások voltak. Másnap reggelén a két 
testvérváros külön egyházaiban ünnepélyes istenitisztelet tartatott. 

— A nemzeti kölcsönre belföldön tett aláírások a mult heti kimuta
tások szerint már tetemesen mephaladták a 300 milliót, mindamellett 
hogy számos községből még nem érkeztek meg az eredmények. Az ere
deti határidő, mint tudva van, aug. 19-én telik le, a bécsi lapok szerint 
azonban remélhető, hogy a távollevő községek és a külföldi aláírók te
kintetéből e határidő f. hó végéig ki fog terjesztetni. 

— Kik Urházy György „Keleti képeire," mellyekből mai számunk 
közöl egy töredéket, előfizetni szándékoznak, figyelmeztetjük, hogy a 
dijakat „a Pesti Napló kiadó hivatalába" intézni szíveskedjenek. Előfizetni 
lehet helyben 1 ft., postai küldéssel 1 ft. 10 krral p. p. Mint tudjuk, a 
munka igen diszes kiállitásu lesz s mintegy 14 ivet teend. A munka köz
érdekűségét bizonyitni felesleges volna most, midőn minden szem ugy is 
keletre van fordulva. A szerző, mint a „P. Napló" levelezője, a mult té
len öt hónapig tartózkodott török földön s ez idő alatt tett személyes 
tapasztalatait irja le könyvében. 

— E hónap elejéről ismét számos és nagyszerű károkról tudósíta
nak a hírlapok, mellyeket jégeső és viharok okoztak. Aug. 3-án Apatin-
ban és Ó-Sziváczon tornyokat döntögetett, háztetőket sepert le s fákat 
szaggatott ki tövestől a vihar, a mellett a nevezett helységeken kivül 
még Sztápár, Szeghegy, Feketehegy, ó és Uj- Verbászon (Vajdaságban) 
olly sürün esett a jég. hogy a mezőn, kertekben és szőlőhegyeken kinn 
lévő termékeket mind tönkre tevé. 

— A magyar-óvári cs. k. gazdasági intézetben oct. 16-án kezdődik 
a tanév. A tanfolyam két évig tart. Minden évfolyam két szakból áll; a 
téli szak oct. 16-án kezdődik s márczius 15-én végződik, a nyári szak 
kezdete april 1-eje s vége aug. 31-e. Az első év két szakára kűlönkülön 
40, az ntobbi évben külön külön 20 pft. fizettetik tandyképen. Szegé
nyebb sorsú s érdemes növendékek szabad tanításban és segélypénzben 
részesülhetnek. Bővebb felvilágositásokkal szívesen szolgál az intézeti 
igazgatóság. 

— Bánjfy-Hunyadim (Erdélyben) él egy parányi emberke, ki még 
igen híressé lehet, ha akarja. Most még csak nevét sem tudjuk s a B. P. 
„Hirlap" csak annyit ir róla, hogy anyja oláh nő, ő maga 8 éves, de mai 
napig sem nagyobb egy 6 hónapos gyermeknél. S épen ezen törpeségben 
fekszik az ő lehető nagy hírének csirája. Minap egy komédiás, ki a vásá
ron meglátta, már igért is 200 pftot anyjának, ha neki engedi át a gyer
meket. De az anya serami áron sem akart gyermekétől válni. 



— Aug. 10-ik B. Füreden 1800-ra ment az ott megfordult ven
dégek száma. 

— Legközelebb megjelent müvek, miket közönségünk figyelmébe 
ajánlhatunk : Az uj váltóeljárás, Szeniczey Gusztávtól. — A magyar 
nemzet története, Jókai Mórtól. Az orosz-török háború története, Fényes 
Elektől. Megjelentek e müvek Heckenast Gusztávnál. Séták a kristály 
palotában, Biranyi Ákostól, szerző tulajdona. Erdélyi képek, novellák 
Jókai Mórtól. Emich Gusztáv bizománya, kiadó Számvald Gyula. Erdély 
aranykora, irta Jókai Mór, második kiadás, Számvald Gyula tulajdona. 
A részletes ismertetéseket a hely és idő rövidsége miatt kénytelenek va
gyunk jövő számunkra halasztani. 

— Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat, a lapjaink mai számában 
közlött nagy sorsjátéku hirdetményre, mellynek az eddigiek felett azon 
előnye van, hogy a ki négy jegyet vásári a kitett föltételek mellett, az 
tizenegyszer játszik a különböző húzásokban, s nyerhet aranyot ezüstöt 
és bankót a sors tetszései szerint s huszonkét forintból hatot minden 
esetre viasza kap. A főnyertes kétszázezer forintot talál. 

— Baranyából is csak középszerű termésről irnnk. A széna jósága 
azonban pótolja a termés középszerűségét. A szőlőhegyeket több helyen, 
különösen Pécsett, elverte a jég. A napszámosok méregdrágák; 25 garas 
egy aratónak napibére , sőt volt nem régiben olly idő is, midőn 3 ftot 
fizettek és bort egy napra, de a városi tanácsnak sikerült e zsarlást 
megakadályozni. 

— Kassa vidékén a termés jobb a középszerűnél, takarmányban 
sem lesz hiány; gyümölcs, kivált szilva, bőven termett. 

— Bereg-ugocsai levelezőnk pedig ezt irja : Sohasem volt jó, nem 
is lesz, előre nagy igényeket s reményeket táplálni, vagy a medvebőr árát 
meginni. A tavasz bokros zöldje silány aratást nyujta. Ki jókor kaszált, 
kormos szénát gyűjtött; zabunk van, van árpánk is ; a kukoriczát és ker
teket szárazság perzseli. A szükség és drágaság alig távozand nya
kunkról. 

— Tisza-Újlakkal határos Sáros-Oroszi helységben, nagy szeren
csétlenség történt. Egy magát jólbiró s különben becsületes gazdaember 
egy bitang s kóborló csikóssal elcsigázott lova miatt szóváltásba s ve
szekedésbe jött— miután a csikós, káromlása meUett még ostorral-veréssel 
is fenyegette volna a gazdát, ez a kapa fokával néhányat ráütütt, s sze
rencsétlenül épen a fejét ütötte meg, minek következtében rövid idő 

múlva a csikós meghalt. — Az emiitett gazda Beregszászban várja Ítéle
tét. — Atyámfiai! ne legyünk magunk magunknak bírái, legyünk indu
latunknak urai s kivált ne üssünk senkit. 

— A pesti építkezések között most legnevezetesebb a Dunapart 
szabályozása, mind a pesti, mind a budai oldalon. Különösen Pesten, nagy 
figyelmet ébreszt még folyvást a lánczhid feletti parton szakadatlanul 
íolyó nagyszerű munka s a roppant gép-és emberi erő, melly a felhalmo
zott szálfákat, köveket s egyéb építési anyagot rendeltetése helyére 
szállítja Kevés idő múlva cz is nagy változást fog előidézni Pest külse
jén, melly különben is még mindig olly gyorsan változik, hogy a ki né
hány évig nem fordult meg benne, ugyancsak akad nézni s bámulni va
lója. S ez valóban örvendetes. 

Bécsi borzé 
jnlius-augustus 

T á v l r a t l k ö z l é s Bécsi borzé 
jnlius-augustus 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 

Státuskötcluzvcny 6 % . M V n 8 4 % 85 ' é — 8 5 % 8 6 % 86 
dto. 4 % . . . • —- — — — — 

1834-ki sorsj<.i,'yek 100 ftos 2 1 9 % — — — • •-— * , — 
1889-ki „ 100 ftos - 126% 128 ' / , — ' — 128% — 
Bankrészvény darabja . . 12G1 1285 12U0 — 1292 1289 1292 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 1726% 1735 1786% — 1742% 1742% — 
Dunagőzbajózási részvény 686 685 587 — 688 689 591 

133 128% 121' 4 
— 120 120% 120% 

Hamburg 100 BcotaUérért 01 9 0 % 8 9 % 8 8 % 8 8 % 8 8 % 
London 1 font sterlingért. 12.1 11.58 11.54 — 11.42 11.43 11.41 
Paris 300 frankért . . . 145 l « V s 143% — 141 141% H0% 

-— r~ • — — — — — 
— — — - 26 2 4 % -

DanavizáUás julius . , H . 8 ' 0 ' 3 " ' 0 f o l . [ 1 7 . ! > ' 2 " 9 " ' Dfttl.|18. 9' l " t '"Ofdl-

Jelenlegi gabonn-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest, augustus 18-kán : Buza 6 ft. 20 kr.—6 ft. 56 kr.— Kétszeres 4 ft. 32 kr. 
— 6 ft. 4 kr. — Boza 4 ft. 32 kr.—5 ft. 66 kr. — Árpa 2 ft. 24 kr.—2 ft. 32 kr. — 
Zab 2 ft. 8 kr.—2ft. — kr. — Kukoricza 3 ft. 4 kr.—8 ft. 20 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

£5-dik szám. H I R D E T É S E K . Vugiistus 20-Uán 1854 . 

Császári királyi legfelsőbb szabadalommal, 
- porosz királyi és szász királyi legfelsőbb 

engedélyivel. 
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füvekből 
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y^ÖVÉ^i^ZAPPANSS M p M M 
A dr. BOHt'II ARDT-félu cs. k. kiz. szab. novén>szappan kitiinó j ó szúr a 

bor erősítésére s épen tartására; az kétségkívül Aleajott szer, mi csak létezhetik 
e nemben, szintúgy az olly igen alkalmatlan sseptS, májfoltok, napégtlét, pörssnés, csu
csoré* , bürhólyagcsa stb. ellen, valamint a bőrnek tisztává és gyengéddé tételére, t 
annak erSs, fris és élénk ssmbtni fentartására nézve. 

Dr. SÜIN de BOUTEMARl) 
5 1 ...paketácska X 

2 0 k r . p p . J i l l a t o s f o g p a s z t á j a . 
Ezen fogszappan azon elismert czélszcriiségén kivül, miszerint a fogak és 

foichus épsr«beii tartusát a legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli, 
egyéb lényeges jeleB tulajdonságainál fogva is minden eddig létező f o ^ p o r n k közt 
elsőséggel"bir • mindinkább növekedő közeüsmerést nyer, ugy bogy azok által, kik 
azt már egyszer használták, bizonyosan jötóre it mindig különös előszeretettel újra te 
fog ssertsteteti. 

Dr.IIARTUi\G-félecs.k.szab. 

CHINA-HÉJ-0UU. 
a hajnak épségben tartása és szépítésére. 

Dr. HARTUNG-féle cs. k. szab. 

OVÉ>YIIAJKK\Ö€S, 
a hajnövet isméti felélesztése és erősítésére. < 

A dr. HartunK-fela szab. bajaAvrsztó-szcrek bebizonyult jele* tulajdon
ságaik s jutányos áraiknál fogva u»K> clóiiynyel birnak az oly igen magasztalt 
makaaszar, lapugyökér s minden más egyéb hajolajak és hajkenőcsök fölött, s e szerint 
mint e nőmben legjobb és legolcsóbb szerek méltán aj állítathatnak; bővebb leírások 
ingyen szolgáltatnak. 

*Z£%Sfi3& Budán Grünbcrg Ferenez, . a , . ^ 

szerésznélés PCSÍeil Székely JÓZSef, gyógyszerész t o v á b b i 
Aradon Tedetchi és Zukovits; Baján Klenantz Ján.; Besztercze-Bányán Damay 
K-: Czernovlrzon Schnirch Ign. és Zachariásievicz Tiuu.: Cservenkán Dominics 
Sándor; Debrecsenben Csanak József és R. Vincze Kár. gyógysz.; Eszéken Hor
ning József, gyógyszerész ; Eperjesen Zscmbery ígnácz ; Esztergomban Hi.r-
breuer J. B . ; Gyoiigyos&n Kocianovich János gyógysz. ; Győrött Unschuld Ede ; 
Hóid-Mező-Vásárhelyen Braun József CB társa; Kassán Esehwig Ede; Kézs-
inárkon Szopko K. N. ; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; Kolosvarotl Wolff 
testv. gyógysz. -, Kaposvárott Kohn Jakab; L i p t o - Sz. Mik lóson Fischer J. L . és 
Krivoss M . ; Lngtson Arnold József és Schiessler Antal; M a k ó n Dobsa Sám.; Mis
kolczon Zahr J. B . ; Mohácson Kogl András; Maros -Vásárhelyen Fogarasy 
Döme; Medinson Orendi I. F. ; Sagy-Bányan ifj. Bremer Ján. gyógyszerész; Nagy 
Berskereken Pyrra J. D . ; V-Kaiiizsán Welisch M. V . ; N. Kíkíndan Schanner N.; 
Hl a gy-Szora batlinn Keszcly József; Nagy-Váradon Huzella Mátyás és Janky Ant.; 
Nngy-Szebenben Zöbrer J. F.; Pápán BermUller József és Tsclicpcn Ede; Pécsett 
Adler Antal és Berger Károly; PozsonbanWfinstabl Dicnes; Rima Szombatban 
Krátschmar K. ; Rozsnyón Feyinann Antal; Rózsahegyen Jureczki A. Herm.; Sel
lyén VVeigel József; Sopronban Rupprecht József gyógysz. ; Szabadkán Farkas 
József; Szegeden Sujan József; Székes-Febérvárott Legman Alajos; Szolnokok 
Scheftsik István gyógysz.; .Szombathelyei Tempel F., és Pachhofer Gyula; Seges-
várott Missetbacher I. B . ; Temesvarott Jeney és Solquir; Újvidékén Sterio János; 
Vag-ljhelycn Frennd V.; Verseczen Kamáp János; Veszprémben Hafner Mih.; 
Zaín Ezert»zegen Anisits Pál ; Zomborban Michailovits G . ; Zsombolyba* Te lb in 
Ján. uraknál. 

jg£g*A fentebbi, a közöngégnél olly jó hírben álló czikkek a fennevezett 
városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint 
csak az itt megnevevezett t. cz. letéteményes uraknál. g;l (2—10) 

7 Í JELENTÉS. ( 1 ) 

A cs. kir. fo-tuzérségl igazgatóságnak 
Bécsben 1854. évi julius 30-án kelt magas 
jóváhagyása folytán a lőpor és salétromnak 
kicsinybeni előadása következő fűszeráru-

soknak engedtetett meg: 
Prflrkler Ignárz , kecskeméti-uteza a 
meC\ ..IVliér farkashoz." 
Spnllcr Ferenez, kerepesi-ut a „fehér 

elefánthoz," és 
Eder F. M . . váczi-uteza az „arany ele

fánthoz'' 1. sz. a. 
Vadászatkedvelók , kik fegyvertart.ua-

tási engedélylyel cl vannak látva, lőpor-
szükségleteiket a fennerintetteknél besze
rezhetik. 

74 1 -3 
Épen most jelent meg Heckenast 
Gutztdrnál Pesten és fáéi bel 
Ármin pesti könyvárusnál 

kapható : 

A magyar nemzet 

TÖRTÉNETE. 
J Ó K A I MÓRTÓL. 

356 lap, nagy 8-rét. 

Füxve ára 2 forint p. pénzben. 

http://fegyvertart.ua-


72 HIRDETMÉNY. 1 - 3 

Azon különösen kedvező részvét, mellynek az alulirt cs. 

kir. szab. nagykereskedő-ház által biztosított nagy 

JÓSZÁG- ÉS PÉNZ-SORSJÁTÉK 
mindjárt annak keletkezte után örvendett, s ennek következte 
ben a sorsjegyeknek naponkint élénkebbé lett keresése azon 

kellemes helyzetbe tesz bennünket, miszerint az első húzást 

1855-dik évi január U-dike 
helyett, mint az eredetileg hirdetve volt,, már a 

LEGKÖZELEBB JÖVŐ NOVEMBER 4-KÉN 
visszavonhatlanul megtartandjuk. 

Midőn a nagykereskedő-ház ezen kedvező körülményt a tisztelt kö 
zönséggel és számos ügybarátival tudatná, figyelmezteti egyszersmind 
azon különös kedvezményre, mellyet azon sorsjáték nyújt, hogy t. i. azok, 
kik 4 sorsjegygyei bírnak (azaz : mind a négy osztályból egy-egy sors
jegy gyei), tizenegyszer játszanak, és pedig háromszor az első vagyis az 
előhúzásban, háromszor a második vagyis az ezüst-sorsjegy külön húzá
sában, egyszer a harmadik, vagyis az arany-sorsjegy külön sorshúzásában 
és négyszer a fő- és zárhuzáeban, mellyben a 

200,000 FI I ÍŐIIJ EREMÉN) 
huzatik ki. 

£ négy sorsjegynek ára 22 p. forint, játszanak mint fentebb monda
tott 11-szer és legalább is 15 v. forintot vissza kell nyerniük. 

Ki tehát 4 illy sorsjegynek birtokába jöni kíván, mit se mulasszon 
el, mert az arany-sorsjegyek, mellyek a játékterv szerint csak csekély 
számban adattak ki, rövid idő alatt el fognak kelni. 

Ki 4 illy jegyért 22 forintot kiadni sokai, az vegyen egy 
sorsjegyet az I. és egyet a II. osztályból, ára .mind a kettőnek 
összesen csak 6 frt,, — egyikének ezen két osztályból kell az elő
húzásban húzatnia, á e szerint 4-szer játszhatni velük, úgy
mint az 1-sö húzásban, a 2-dik húzásban és 2-szer a fő- és zárhu-
zásban, melyben, mint már fentebb emlittettett, a 200,000 frtos 
fbnyerö szám huzatik ki. 

Bécs, augustus l-jén 1854. 

Perissattí G. M L , 
cg. kir. szab. nagykereskedő, 

Stadt, Ksrathnerstrasse 1049 sz. a. első emelet. 
Illyféle sorsjegyek LUEFF M. illatárus urnái Pesten, Kris

tóftér a „Minervádhoz, és több más kereskedésekben kaphatok 

Miiller Gyula könyvárusnál 
Pesten, épen most jelent meg, s 
kapható minden hiteles könyv
kereskedésben : 

M a g y a r o r s z á g r a 
alkalmazott 

osztrák polgári 

TÖE7É1T7. 
Kérdések és feleletekben 

előadva 
Acsádi Acsády Sándor 

által. 
i r a 2 ft. 40 pkr. 

Magyarhon polgárainak, falusi nép 
és iskolatanitók, jegyzőknek magánol
vasásra, a tanuld ifjúságnak, különösen 
az nllnuivizsgiilntra készü léknek , 
s felsőbb rendetet folytán, ügyvéd i 
vizsgálat alá fcerftlendóknek, a 
könyvnélkiili tanulást elősegítő kézi
könyvül nélkülözhetlen munka-

A VÉGRENDELKEZÉSI ÉS 

ÖRÖKSÉGI 
ügyekre vonatkozó törvények rend

szeres és kimerítő magyarázata-
Irta 

01. U l L Á S Z L Ó . 
66 Ara 2 pft. 3—8 

70 2 - 2 Ajánlkozás. 
Egy tapasztalt kitanult gazdász s gya

korlott mérnök, három nyelvet b i ró , ma
gyar , német és horvát, ajánlja magát So
mogy, Győr, Fehér és Komárom megyék
ben vagy az alföld bármellyik vidékébeni 
ispáni állomás alkalmazására. Szíves aján
latokat elfogad Csáktornyán S. jelölt tér
mentes levelek által. 

AZ ÁRPÁDOK. 
Történeti 

balladák-, legendák- s mondákban. 
Irta GARAY JÁNOS. 

Második kiadat. 
Nagy 8-rét. Vászonba kötve 3 ft. 20 kr. 

Fűzve 2 forint pengőben. 

Ezen könyvnek jövedelme egy 
részben az elhunyt költő hátraha
gyott özvegyét illetvén, különösen 
ajánljuk e kitűnő diszkiadásban meg
jelent hire6 nemzeti költeményeket & 

cz. közönség pártfogásába. 

Hirdetmény. 

III e g J e I e n t 
Fényes Elek 

•Orosz török háború' 
czimü munkájából 

a ir-dik füzet is. 
T A R T A L M A : Az előbbi tüzet további 

folyatása. A nyugoti hatalmak had
izenetere adott hivatalos orosz nyilat 
kozat. Az európai államok különféle 
szerződések, és jegyző könyvek által 
mindinkább szorosabban szövetkez
nek. I. A Francziaország, Anglia és 
Torokország közt 1864. marthn 12-én 
kötött, és május 8-án hitelesitett azer-
aodvény. II. Az 1 8 M . april : 9iki bé-
«»» j«gyző könyv. H l . A » april: 10-én 
»ö*«toég Angol- és Francziaország 
közt. rv. Az ausztriai és porosz ved
ét < U c M r t , e t í é g «prü 20-áról 1864. 
v- A bécsi mijus <8-iki jegyző könyv. 
Ausztriai & Oroszország politikája a 
keleti kérdésben. Melléklet Sebastopol 
térrajza. 

Előfizetések bement** j m ( s g 

folyvást elfogadtatnak az egfez hat füzet 

bői álló munkára 1 frt. 30 krral, helyben 
alolirtuknil (egyetem utcza 4-dik szám 
alatt) és minden vidéki könyvárusoknál is 

Landerer és Heckenast 
kiadók. 

58 ( 1 , 0 ) 
Geibel Ármin könyvárussal 
Pesten (Kristóftér) megjelent és min
den könyvkereskedésében kapható : 

A finom társalgó. 
Útmutatás jó társaságokban, 

ebéd, estély, születési, névnapi 
és menyegzői alkalmakkor, táncz-
vigalomban és más társas körök
ben, udvarias beszéd, illedelmes 
viselet, és egyéb készültség meg
szerzésére. 

Tartalma : A társalgási mivelt
ség és llledék szabályai. Módok, 
magát • társaságban kedvessé 
tenni. Minden alkalomra való üd
vözlések. Különféle visszonyokbani 
levelezések és rzimezések. Mulat
tató társas jattkok gyűjteménye. 
A színek magyarázata és vi rágnyelv . 

Kötve ára csak 48 pkr. 

42 . ( 3 - 8 ) 
É p e n most jelent meg 

Heckenast Gusztávnál Pesten és 
Kdelmann Károly 

pes t i k ö n y v á r u s n á l vácz i -u teza 7 . sz 
ugy mint minden hiteles könyvárusnál 

kapható : 

Die 

ACKERGERÍUHE 
und 

landwirthschaftlichen 

Itlaschiiien 
der herzogl. August von Sachsen-Coburg 
Gotha'schen Ackurgerathefabrik zu Rima 

Szécs in Ober-Ungarn. 

Kurzgefasste Anleitung zur prakti-
8chen Anwendung dcrselben 

nebst élnem Anliange, 
betreffend die Grundzüge zur Einführung 

eines 

BEWIRTHSCHAFTUNGS 
beziehungsweise 

FraehtwechBel-Syatems. 
Dargestellt von 

Franz Ritter v. Innfeld, 
herz. August von Sachsen-Coburg-Gotha'-
schen Wirthschafts-Verw altér in Bács in 
Ungarn, vordem Bcgründer und Dirigent 
zweier Aekergerathfabriken, wirckendes 
Mitglied der k. k. patr. ökonom. GeseU-

schaften in Böhmcn und Máhren. 

Z w e l t e , 
mit Abbildungen von Gerathen 

vermehrte Auflage. 
1854. Fűzve ára 48 p.kr. 

69 ( 8 - 8 ) 
Heckenast Gusztávnál Pesten épen 

most jelent meg: 

T I H A M É R 
R E G É N Y . 

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 e m l é k - k i a d á s k é p e n 
a mai nap, a mellyen annak nyughelyét 
több buzgó hazafi u uj és szebb síremlékkel 
diszesitette; mind a regényolvasás kedve
lőinek általában--, megjegyezvén azt is, hogy 
k i á l l í t á s a d í s z n é l fogva ajándékul is 
különösen beillik. 

Uj olcsó kiadásban megjelennek 

Jósika Miklós 

M U N K Á I 
2 4 kötetben. 

Az eddigi kiadásnak 24 pft. volt az ára. 
A mostani uj kiadásból csak 

AO k r . p . e g y - e g y köte t . 

C2f Reméljük, hogy a t. olvasó közönség 
ezen nj rendkivüli olcsó kiadást azon 
általános részvéttel fogadandja, mely-
lyet a szerző, mint nemzetünk leg
kedveltebb 8 legnépszerűbb regény-
Írója igényelhet. 

A kötetek rövid idótiakokian jele
nőidnek meg. 

Jelenleg kapható : 

1. 2. kötet Altali és 3. kötet 
Zólyomit tartalmazván sajtó 
alatt létezik. 

T O L D I . 
Költői beszély tizenkét énekben. 

Irta 

ARANY JÁNOS. 
Második kiadás. 

160 lap. Kis 8-rét. Fttzve. Ara 1 ft. p. 

A zöld vadász. 
REGÉNY. 

Irta 

jEszther,1 ,Gordiusi csomó* stb. 
sxerzAje. 

Három kötetben. 1854. fűzve 3 pft. 

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heekenaat, egyetem-nteza 4. szám, Pesten. 




