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nek kezéből s azzal édes kedves öcscsének veséin keresztülnyar
galjon. 

De 1-ifógta kezeit az eskü, megemlékezett rá, hogy ő a 
moszkó ellen soha többé fegyvert nem emelhet. És az ö testvére 
is moszkó. Óh a legvalóságosabb, a Iegcsalárdabb moszkó! 
mintha nem is itt, hanem távol hideg északon szülte volna hideg 
vérű rabnő. Nem is bántotta öt, csak saját homlokát ütötte ök
lével : „bolond, bolond muzulmán, a ki asszonyban biztál s 
moszkónak hittél! most már elmehetsz,és lehetsz magad asszony-
uyá, ós eltagadhatod, hogy férfi vagy : férfi, a kitől elvették 
kardját és szeretőjét!" 

Egész a hegyekig elkísérték az orosz fegyveresek a felsza
badított cserkesz rabokat, ott már vártak reájok Dániel bey 
küldöttei, kik visszont elhozták az orosz foglyokat 8 ott kölcsö
nösen kicserélték őket, négy moszkót adtak egy cserkeszért, 
mint mikor rézpénzt váltanak be ezüstre. 

Csak ekkor látta még át Balkár bég, mennyire meg van 
csalva; hisz őt nem kegyelemből bocsáták szabadon, hanem 
kénytelenségből adták ki cserébe. És ő ollyan oktalan volt, hogy 
hitt testvérének és elmondta az esküt, melly nélkül épen ugy 
megszabadulhatott volna! 

A cserkeszek nagy diadallal, örömkiáltással vitték Dániel 
bey táborába megszabadult társaikat. A bey maga messze elé
jük lovagolt egész kíséretével s megölelé Balkár béget, megdi-
cséré vitéz harczaiért s édes rokonának nevezte őt. 

Millyen roszúl esett ez ölelés, e dicséret a lefegyverzett 
avarnak. 

— Miért vagy ollyan szomorú? kérdé tőle Dániel bey. 
Nincs még kardod ? nesze vedd át az enyimet, dicsőbb kéz nein 
viselheti azt a tiednél. 

Balkár bég arcza elvörösödött e szóra a gyalázattól, a 
szégyentől. 

— Ne adj énnekem kardot többé magas bey, én uram. 
Holt ember vagyok én, holt, eltemetett ember; a ki megesküd
tem a moszkónak, hogy soha többé fegyvert nem fogok ellene. 
A profétára esküdtem neki, nem tudva, hogy tőled jön a sza
badítás. 

Dániel bey nagyon elkomorodott e szóra. 
— Ha prófétádra esküdtél, szólt a bégnek, akkor azt csak 

tartsd is meg, nehogy azt mondhassa a moszkó, bogy a cserke
szek között hitszegők vannak. És már most elmehetsz Dargó vá
rába az asszonyokhoz, ott ápolhatod a sebesülteket, csinálhatsz 
tépést számukra, hogy legalább tégy valami hasznot. 

Miután hozzá sem szólt többé a bey, elfordult tőle; de Bal
kár sem igen mutogatta magát, csak eltűnt : senki sem törődött 
vele, hová lesz ? 

Lön pedig néhány nap lefolyta után, hogy nagy hadizajtól 
viszhangzottak az Elborús bérczei : az orosz fővezér maga jött 
Samyl ellen nagy erővel : száz ágyú, száz tűzokádó érezsárkány 
bömbölt az őserdők bérczfalai között s negyvenezer szurony 
lepte el a határokat. 

Valami áruló keresztülvezette az oroszok ezredeit a heírv-
gerinczek rejtek utain és Samyl kénytelen volt feladni a hegy
szorost s bebocsátani rajta az orosz tábor föerejét. 

Most, most légy ébren, most légy talpon cserkesz! soha 
illyen közel nem volt még a veszély, soha illy erővel nem jött 
még ellened! Jöjjön, a ki jöhet, ne hagyj otthon senkit, még az 
asszonyok is, még az öregek is mind fegyvert emelnek, tán 
még a holtak is felkelnek a sirból s eljönnek a csatatérre. . . . 
csak te maradsz otthon egy magad, Balkár bég. 

Dargó vára előtt áll meg az ellenség; Samyl előtte húzódik 
mindenütt. A várat megostromolják; benne csak egy maroknyi 
férfi had áll, de a cserkeszek feleségei vannak ott; már rést 
lött az ellen dörgő ágyúival, a szuronyok tömegei a letört falak
nak indulnak, de im a cserkesznök állnak a réseken, kard van 
kezeikben, férfiak fegyvere, kebleikben férfi sziv dobog s ott 
harczolnak bátran, ott esnek ej hősien férjeik oldalán, s ollyan 
mérges sebet ad az asszonykéz is, mint a férfiaké. Kőszikla 
hull, égő szurok ömlik az ostromlók fejére alá; gyermekek 
leányok olajat forralnak, köveket hengeritnek, azokkal küzde
nek golyózápor között s dühödt tusa után vissza kell fordulni 

a vivó ellennek; nem emberek azok, a kikkel itt harczolt, ha
nem ördögök és tündérek!' a szűz falakon diadalmasan lobog
nak a cserkesz asszonyok tarka fátyolai 

Hallod-e ezt Balkár bég? Az asszonyok harczolnak a 
moszkó ellen! Az asszonyok a csatában vannak, csak te neked 
kell otthon maradnod ! 

Az orosz tábor nagyja az icskéri erdőben foglalt helyet. 
Midőn az orosz fővezér sátorát leütteté, egy halomra akadt,, 

mellyen nagy négyszegletű kő volt emelve s a kőre ez irva: 
„E helyen esett el cserkeszek kardjától négyezer moszkó!" 
Tizenöt éve volt már azon esetnek, az orosz fővezér föltéve 

magában, hogy az akkor esett csorbát épen e helyen fogja ki
köszörülni, s majd egy másik emlékkövet emeltet, mellyre az 
lesz irva : 

„E helyen volt a cserkeszek utolsó csatája." 
A cserkesz is azt gondolta épen, hogy e helyen kell neki 

még egyszer megküzdeni az oroszszal, a hol még tán most is. 
látszik a fák mohán a rá fecskendett orosz vér, a hol minden fa, 
minden kő régiharezok emlékjele; az uj oroszok láthatják a fák 
kérgeibe vésett betűket, miket a győztesek végzett harcz után 
vágtak azokba; — nem a holtak nevei azok, hanem a inegölö-
ké; — s gondolhatnak reá, hogy ott minden fa tövében egy egy 
eltemetett honfiok porladozik ; rosz hely ez az oroszoknak. 

Samyl khán egy reggelen összegyüjté harezosait, kik 
mindpn oldalról visszavonultak az oroszok elöl s Dániel bey kí
séretében szemlét tartott fölöttük. Az egész sereg csupa lovas
ság volt; alig tett néhány századot a szökevény lengyelekből 
alkotott gyalog légió, kik aszurony hatalmával iparkodtak meg-
ismerertetni a jó cserkeszt.'Többnyire csak karddal és lóval tudott 
az bánni, s ha rés mellett, várfalon kellett megállanin, a kétélű 
harezi bárd többet ért kezében a szuronynál. A hosszú puska 
vállán csak védelemre való, harezkezdetére; a két pisztoly és a 
hosszú kés az öv mellé dugva pedig a harezok végére, mikor a 
ló lerogyott már, a lovas a földön fetreng, midőn tiz húsz seb
ből foly már a vér, midőn a kéz nem birja már a kardot, akkor 
haldokló kézzel kilőni a pisztolyokat s végső vonaglással egyet 
döfni még a késsel a fölül került ellen szivébe : erre való 
pisztoly és kés. 

— Hát ez micsoda különös ember itt ? kérdi Samyl, a mi
dőn meglát egv lovonülö férfit, a kinél sem puska, sem kard, 
sem övébe szúrt pisztoly és kés nincsen : csupán egy hajlós fűz
favessző van kezében, lehántva f-hérre. 

— Micsoda csodálatos ember ez? kérdé Samyl, reá mutatva. 
A fegyvertelen férfi odalovagolt a khán elé és szóla: 
— Zultánom! En vagyok ama Balkár bég, avarok fejedel

me, kit a moszkók ravaszul megesketének, hogy soha fegyvert 
ellenük nem íogok. íme én megtartom eskümet, mert fegyverte
lenül jörök háborúba! De él az Isten és látni fogja, hogy fegy
vertelenül is harezolok az orosz ellen. Sem kard sem lőfegyver 
engem nem védelmez; de állíts engemet azért a legelső sorba, 
azoknak sorába, kiknek meg kell nyitni a csatát, kik arra van
nak hivatva, hogy holttesteikkel utat nyissanak az ellenség közé 
és én berontok az ellen közepébe, mintha minden kezein ugy 
tele volna fegyverrel, mint tele van a szivem átokkal és kese
rűséggel. 

Samyl hosszasan tekintett éles sas szemeivel a bég hevült 
arczába, azután megszorítá annak kezét, s rábizta, hogy vezé
relje a könnyű dsidások ezredét, Ö, a fegyvertelen vezér, egy 
egész ezredet vezessen a csatában! Jaj lesz annak az ellen
ségnek 

Az icskéri erdő két óriási hegyhát között fekszik, mellyek 
mintegy teknőt képezve, fogják a tág völgyet körül. A vadonnat 
rengeteget két ut vágja keresztül, az egyik orosz Circassiabol 
jön ft legmeredekebb negyeken át, miken ágyút nem lehet ke
resztül vinni s megy Dargó vára felé szük vizmosta szorosokon. 
A másik ut keresztben vágja ezt át s a csecsencz föld föutját 
képezi, melly egyedül járható szekerekkel, saSzuntsa folyón át
hatol, a Kaspitenger íélé. A hidat a Szuntsa folyón letörték 
a cstrkeszek az oroszok előtt s a túlpartot elzárták levágott fák
kal, 8 serjegük javát oda álliták fel. 

Az orosz fővezér jól tudhatá, hogy azon a helyen kell el-



döntő csatát vívnia. A dargói sikertelen ostrom után átlátta, 
hogy itt vagy magának kell elveszni, vagy ellenfeleinek s a négy 
ut bármellyikén induljon el, ott készen várja a harcz. 

Egy este Kizliárban nagy ünnepély volt: a fővezér által 
kivívott diadalok örömére kivolt világítva a város : a kormányzó 
nejénél fényes lakoma volt rendezve, a szép Gyiungyila ugy 
tánczolt a moszkók karján, kézrül;kézre; a vig urak ugy üriték a 
pezsgő poharakat a diadalmas fegyverek dicsőségére, a nép 
ujjongott odakünn, bámulva a szivárványszínű röppentyűket. 
Oh az pompás mulatság volt. 

De az icskéri erdőben is pompás mulatság volt ezen az éj
szakán. Ittak ott is, csakhogy vért bor helyett, tánczoltak ott 
is, csakhogy ágyúdörgés mellett, s volt kivilágítás, hogy ég föld 
ragyogott bele! 

Mintha a föld vetette volna fel halottait, egyszerre minden 
oldalról megharsannak a csatakürtök, s az erdők rengetegéből 
ezernyi lovas csoportok rohannak a völgyben fekvő oroszokra, 
halálos vészorditassál. 

— „Samyl! Samyl!" viszhangzik az erdők között. Száz he
lyen egyszerre jelen meg Samyl alakja; ugyanazon vértes vitéz, 
rőt szakállával, villogó szemével, villogó kardjával; az orosz azt 
sem tudja, hol védje magát? 

A megtámadt moszkó egy hosszú vonalt volt kénytelen 
védni az erdő hosszában, mellyet majd itt, majd amott tört 
keresztül a támadó cserkesz, s mire nagyobb tömeg jött ellene, 
ismét visszavonta magát az ismeretlen erdők közé, pillanatok 
múlva más oldalon törve elö. 

Az orosz tábornokok csak nevették a csatát : hadd nyar-
galózzék a cserkesz össze vissza, hadd tördelje le szarvait, ök 
nyugodtan várnak reá zárt hadsoraik közepett, elsánczolt ágyúik 
mögött, a cserkesz nem egyéb, mint dühös vadállat : pusztai 
oroszlán"; legyen neki aza dicsőség, hogy neveztessék oroszlánnak, 
de az orosz a vakmerő vadász, ki tőrbe ejti, verembe csalja, 
nyugodtan veszi czélba, messziről találja szivén — a büszke 
oroszlánt; csak hadd jöjjön, hadd ordítson. 

A Szuntsa folyó mellett áll az orosz sereg végső csapatja, 
mell}- a szélső jobb szárnyat képezi : egy ezred válogatott gya
log, hegyes sisakos, hosszú sarkig érő kabátos vitézek, mögöt
tük egy halmon, a sürü csalit közé elrejtve a felállított ágyu-
telep, hosszú sor sánczkosarak képeznek előtte gátat. 

A harcz szemtül szemben foly, az erdőben elhelyzett va
dászok egyes lövéseket tesznek a megjelenő lovasokra, az őr
szemek a part hosszában figyelnek a túlnan sötétlő erdőkre; — 
mintha ott is mozogna valami? 

A legszélső orosz őrszem egy levágott fatörzsökön ül, 
molly a partról a vizbe hajol; egyszerre két nyíljon a túlsó part
ról, egyik szivén találja az őrt, másik torkán megy keresztül; 
az fegyverestül a vizbe bukik le, a nélkül, hogy egy jaj kiáltást 
ejtene* A nyil azért, jó fegyver, hogy nem árulja el küldőjét, egy 
süvöltés és czélhoz ért, a távol állók nem tudnak róla semmit. 

A mint az őrszem lebukott, egyszerre egy sötét tömeg jött 
elö a levágott erdőből a túlparton; egy erős lovas csapat volt 
az hosszú vékony dárda kezeikben, oldalaikon szélesvégü görbe 
szablya. Arczaikat nem láthatni a sötétben. 

Lovastul a vizbe bocsátkoznak s ollyan csendesen úsznak át 
a sebes folyón, hogy a vízesés zúgása mellett semmi zaját sem 
hallani közeledésüknek. 

Most egyszerre kikapaszkodnak a partra, csak most hang
zik fel egy szerre rémes orditásuk, lovaikat megcsapkodják, dár
dáikat előre feszítik: 

„Halál a moszkóra!" 
A meglepett orosz ezred egyszerre négyszögöt formál, a 

támadók rohama előtt megállva, mint egy érczpalánk; térden 
az első sor, a ló szügyének szegzett szuronynyal, a második a 
lovagra irányozza fegyverét, egyenesen áll a harmadik. Közé
pen ült lovon a parancsnok, mellette az ezred dobverői, kik a 
csatazajban parancsait jellel tudatják. 

Midőn negyven lépésre közeledett a lovastömeg, megpör
dülnek háromszor a dobok s három sorlövés dördül el egyszerre. 
A lövések egy egy pillanatra felvilágitják az éjszakát, s a két 
vezérnek alkalma van e rémes világitásnál egymást megismerni. 

A támadó lovasok élén egy félig ősz férfi lovagol, fegyvertelen 
kézzel, jobbjában csak egy fehér vessző suhog; amott az orosz 
négyszög közepén egy rőt arczu hadfi áll, és a kettő testvérére 
ismer egymásban. 

Csak annyival nagyobb elkeseredésük. Lenne akárki más, 
hamarább várhatna tőlük irgalmat. A cserkesz lovasság előre 
feszített dárdákkal rohan a négyszögnek, kiki lehúzta magát 
paripája nyakára, ha meglőtték is a lovat, nem rogy az ott ösz-
sze; legalább odáig elhurczolja magát, hogy az ellenség szuro
nyai között utat törjön az utána jövőknek. 

Az első rohamra keresztül van törve a moszkók két első 
csatarendje: a meglódult paripák holt lovagjaikkal odarohantak 
hadsoraik közé, odavetették magukat a küzdök tömegébe; az 
utánuk jövök átugrottak a hullákon s csak a harmadik sor küzd 
már villogó kard, dárda ellen, a buzogány és a harczbárd súlyos 
halálos csapást oszt a hegyes réz sisakokra, s az éles jó cserkesz 
aczél ugy vagdalja szét az orosz puskacsövet, mint a nádat. 

De sehol nem halnak annyian, mint a hol a fegyvertelen jár. 
A hol az a vékony pálcza suhog, ott esik el legtöbb orosz. Csak 
int vele, és a kire rámutatott, halva van az. 

— Rám ismertél-e Gyáma bég! kiált testvérére a fegyver
telen, kitől alig néhány lépés választja már el csupán. Ugy-e 
hogy fegyvertelenül is jó férfi még Balkár bég ? 

(Folytatjuk.) 

Utazás a föld körül. 
JVml'Tsoii nyomán Dr. Hegedűs. 

V. 
Elutazás San-Franci teából — Sacramento — Colonna — Arany 

feltalálása — eredete- és nyerési módja. — Kalifornia terményei — 
éghajlata s jövője. 

Kalifornia aranybányászatával megismerkedni óhajtván, 
egy délután, a Pacific Warf nevü hidra mentem, melly előtt több 
hajó indulásra készen horgonyzott. — Tarka lobogókkal valá
nak feldiszitve s oldalaik óriási hirdetvényekkel lepve, mellye-
ken a vitelbér, az érkezés helye s indulási idő volt feljegyezve. 
— Fedélzetükön számos kikiáltó, csengetyűkkel, sípokkal s kür
tökkel p o k o l i zajt ütött, illy módon akarván az utasok figyel
mét ébreszteni; — s fáradozásaikat siker koronázta, mert a ha
jók csakhamar megteltek utasokkal. 

Az általános sietés és hamarkodásnál a zaj, rendetlenség 
s tolongás képzelhetlen, — s az utaB, ha ennek daczára magát s 
holmiát a hajóra baj nélkül hozni képes, — ezt csak egy ügyelő 
gondviselése és két ökle erejének köszönheti. — E két hathatós 
gyámolító pártfogolásával végre nekem is sikerült „Antilope" 
gőzösre jutnom. 

De milly társaság volt az, melly közé keveredem! Egy uj 
bárkába véltem magam helyezve vagy népismei gyűjteményben, 
mellyben minden faj szin, nép, tartomány élő példányokban vala 
képviselve; — e zsibongó tömkelegen keresztül vergődve, végre 
egy csapat zsábogó chinai közé telepedtem, 8 batyumat fejem 
alá helyezve, a fedélzeten elnyújtóztam. 

Az öblön felfelé hajózva, „Sacramento" folyamba értünk, 
— mellynek sziklás vadregényes partjai gyorsan repültek el 
mellettünk. Ballejo és Beniczia városok mellett elhaladva, reg
geli három órakor Sacramento városába értünk, hol kiszállva a 
reggeli hűvös hat órát a város szemlélésére forditám. 

Midőn Sloat 1846-ik évben az egyesült államok lobogóját 
első tűzte fel Kaliforniában, Sutter kapitány Uj-Helvetiának 
czimzett telepében királyként uralkodott. — Sutter a szomszéd 
indián törzseket részint ki irtotta, részint j o b b á g y o k k á tette s 
földmivelésre szoktatta, mi által a tartománynak jótevőjévé lön. 
— Az időben renyhe, elfajult nép lakta e tartományt, melly 
juhtenyésztésen s pásztorkodáson kivül mit sem tett, s nyájai 
jövedelméből élvén, mi kedvet sem mutatott a dús föld mivelé-
sére. Kevés gabona, dinnye s tök, szükségeiket fedezte s a kevés 
müipari czikkeket csere utján kapták a néha betekintő hajóktól. 
— Később néhány amerikai s más idegenek jöttek, letelepültek, 
8 a felette áldott földet mivelve, viruló gyarmatokat kezdenek 
alapítani 



E szép kezdetet egy váratlan esemény, varázs hatalomként 
megváltoztatá,. 

Sutter kapitány, néhány emberét a hegyes vidékekbe kiildé 
fenyveseket keresni, kik is az északi Fork nevü folyam dereka tá
ján terjedt feuyőordőkre akadtak. — 1848-ik évi februárban 
Marschal Jakab egy deszkagyár felállítására kiküldetvén, midőn 
a yiz lecsapolására árkot ásatott volna, annak fenekén csillogó 
sárga porszemeket vett észre, mik közelebb vizsgáltatván, ki
tűnt hogy tiszta arany. — Nagy darabok találtattak s pár nap 
alatt csak a homok felületes túrásánál 150 dollárnyi értékű 
arany nyeretett. — Bár e felfedezést titokban tartani igyekvé-
nek, hire olly gyorsan terjedett, hogy a legnagyobbszerü válto
zás lön eredménye. 

Orvosok, jogászok, papok, katonák felhagyva szokott fog
lalkozásaikkal, az aranytájakra tódultak, hol rövid idő alatt me
sés mennyiségű arany ásatott. — A szomszéd falvak, városok 
néptelenekké váltak, vagy jobban mondva, mintegy bűvös erő 
által az eddig ismeretlen rengetegbe költöztek; — s hol néhány 
nap előtt a medvén 8 vad indiánon kivűl ki sem tanyázott, hegy 
völgy viszhangozni kezde a számos bevándorlott munkájától. 

Illy módon keletkezett Sacramento, a hasonnevű folyam 
partján; 1849-ben még csak néhány sátor állott helyén, most 
lakossága 40,000et felül halad. Alakja szabályos négyszög, a 
folyammal egyenközü utczák, amerikai divat szerint 1. 2. 3 stb. 
számokkal, az ezeket egyenes szögben átmetszők a. b. c. d. be
tűkkel vannak czélszerüen jegyezve. 

A Sacramento bal partján, ott hol az Amerikán river sza
kad bele, egy szép lapályon elterülve, fekténél fogva tetemes 
áradásoknak van kitéve. — 1852-iki márcziusban a hegyekben 
a hó rögtön olvadván, — a folyam partjait átlépte 8 az egész 
város csakhamar el lőn árasztva. — A hevenyészett házak iszo
nyúan szenvedtek, s töménytelen vagyon megromlott vagy 
elsodortatott. — Nálunk illy eseményről nemzedékek emlékez
nének, de ez uj világban ki sem emlékezik már róla s egy hét
tel később hogy a viz elfolyt, pusztításainak nyomára nem egy 
könnyen lehetett volna akadni. 

Sacramento — San-Francisco hü másolata s mint ez egész 
Kaliforniának, ugy amaz a környék élénk forgalmának gyúpontja. 
Mig tehát az utczákon végig barangoltam, azok mindinkább 
élénkülének, az ablakok felnyíltak, a boltok feltárultak, körülöt
tünk vevők, naplopók a csapszékek körül kezdenek gyülekezni, 
mig hatalmas szekerek nagy mennyiségű kenyeret, zöldséget s 
húsneműt szállitának, szóval az élet visszatért zajával s nyugta
lanságával s a kereskedés ismét megragadta kormányát. 

Sacramento terjedelmes és termékeny megye középpontja 
lévén, számos kocsi jön és megy innét a megye belsejében 
fekvő állomásokra. — Ezen gyorskocsi intézetek előtt mindin
kább nagyobbuló zaj támadt, a hirdetők torokszakadtig hirde
tek az indulás óráját, érkezés helyét, magasztalák a környék 
kellemek, az utazás olcsóságát, a lovak gyorsaságát s a jármű 
kényelmességét stb. Hogy egymást letorkolják, sorba álltak s 
versenyt ordítottak; s ha mind ez elégtelen volt, rothadt almá
val, tökkel, dinnyehulladékokkal hajgálták egymást, mig a 
győztes diadalmasan megállta a csatatért, vigyorgó arcczal je
gyezve az utasok nevét könyvébe s megelégedetten rakva drága 
pénzüket zsebeibe. 

Egy ideig két vállalkozó között habozva, végre a legtisz
tességesebbnek látszó társaságot választani s egy szép vörös 
selyemmel bélelt, kivül diszes jelvényekkel ékesített hintóban 
foglaltam helyet. —- Eleinte ugy tetszett, mintha zavartalanul 
élvezhetném mindazon kényelmeket, mik vetélytársától elcsal
tak, de csakhamar észrevevém, hogy oroszlánbarlangba ke
rültem. — Mielőtt ugyanis e várost elhagynók, összejártuk min
den utczáit s a legszörnyebb csapszékekből egyenkint csúfosnál 
csúfosabb útitársakat szedtünk fel. — Kocsink megtelt, s én 
végre nagy bajjal két keféletlen yankee (jenki, amerikai belföldi) 
közé beékelhetem magamat; — egyikük olly mélyen talált a 
boros kancsóba kacsintani, hogy minden öt perczben hátamon 
áthajolva, hosszúkat pökött ki a kocsi ablakán, — s nekem sza
kadatlanul kutgém gyanánt kellé fel alá mozognom. 

Hosszú unalmas utunk majd homokos, minden zöldtől meg 

fosztott lapályon, majd kopár halmokon ment keresztül. — Tiz 
órai utazás után Sutter telepéhez értünk, hol az első arany ta
láltatott s innen Colonna városához, kirándulásunk czéljához. 

Kis zugó patak mellett épült ez ifjú városka egy hosszú 
utczából áll, számos játéktermekkel, korcsmákkal s vendéglők
kel. — Ha az aranyásók körül levő sátraik, gályákból font 
kunyhóik, népességet nem gyanittatnának, alig lehetne el
gondolni, mint bir itt ennyi müiparos s kereskedő megélni. 

S bár még uj, körülötte már más még ifjabb csemete-vá
roskák épülnek, mellyek egyike pár hét előtt porig égett, de 
már eltűntek a pusztulás nyomai s minden előbbi kerékvágásá
ban mozog. — Itt a pusztulás és teremtés olly gyorsasággal 
váltják fel egymást, mintha mindez varázshatalom müve volna; 
— s mintha a kelet mesevilágának teremtményei tűnnének 
fel s le előttünk. 

De mint foly itt a munka! — Az aranyásók szakadatlanul 
dolgoznak, akármerre nézzünk, szemünk izmos, fáradt, izzadó 
munkásokon akad meg, köröskörül ásó- kapaütések hangzanak, 
homokot szitálnak, porolnak, — az egész környék egy csatasík
hoz hasonlít, hol untalan fris hantokba botlik a járókelő. 

Érkezésem utáni napon benn a városban egy ház körül 
aranyerekre akadtak, az ásást azonnal megkezdték s pár nappal 
utánna 2 • ölnyi darabka földért 6000 tallért Ígértek; — s 
midőn néhány nap múlva egy kirándulásból visszatértem, az 
egész városka ugy alá volt ásva alagokkal, hogy a kocsival 
nagy körutat kellé tennünk. 

A nagy hőség miatt az egész táj sivár szint ölte, az egész 
környék növényzete el volt pörkölve s csak mély utak s pata
kok mellett volt némi élet látható; — de alig érkezik meg az 
esős évszak — az ottani tél — s e sivatagnak látszó porból a 
legdúsabb növényzet sarjad, — a kopár mező hímzett virág-
8zönyeggé változik, s bűbájos illattal árasztja el a levegőt. 

Óriás fenyvesek, — hasznos orvosi növények, különös jó 
zamatu zöldség, roppant mennyiségben terem s illyenkor Kali
fornia alakja olly viruló mint kevés tartományé e földön. 

Nem kevésbé dús az állatvilág, szürke medve, nyest, gö
rény s vidra pompás szőremet (prémzetet) nyújt, — mig jávor 
s más szarvasok nyájai, nyulak, teknősbékák , és ehető evetkék 
izes eledellel szolgálnak. — Kevésbé sziveltetnek a hiúzok, s 
más macskafaju ragadozók, mellyek a nyájakat pusztítják, s a 
csörgő kigyók , mellyek gyakran az aranyásók fekhelyein a 
paplanok alá rejtőznek. 

Illy áldott természet közepett egy svéd házaspárral találko-
zám, kiknél mint földi, felette szíves fogadásban részesültem. — 
Ha minden, ki a nap fáradalmait kipihenve estve a sátor elé 
telepedett, mi a távol édes hazáról beszélgeténk. — Csak annak 
van igaz fogalma azon hő érzelmekről, mellyekkel az igaz ha
zafi messze távolban szokott megemlékezni odahagyott, habár 
szegényes hónáról, ki a nagy tenger túlsó partjain találkozik 
édes hazája szülötteivel, honfitársakkal, — s ekkor érzi legin
kább a kebel, hogy sem arany sem korlátlan szabadság nem 
képes a hon édesanyai kebelét.kipótolni. 

Heggel növények keresésével foglalkozám , délután az 
aranymosatoknál dolgoztam, s habár nem nyertem annyit, hogy 
becsületes napibért kerestem volna, lelkem még is örült, midőn 
serpenyőmben az első aranyszemek csillogtak. 

A mit az aranyinosatokról e helyütt közlök, legnagyobb 
részben saját tapasztalatomból van meritve, miért ott is, hol 
nagyítva látszanak, hitelre méltók. 

Az arany eredete körül elágazók a vélemények. Többek 
között legvalószínűbb az, melly szerint az arany a föld olvadt 
belsejéből cseppekben felnyomulva, a tűzhányó hegyek által ki
lökött tömegekkel felszínre vettetvén, itt a viz hatalma által a 
kövekről lerágatik s elsodortatván kavics, görgeteg és homok 
között súlyánál fogva lassanként lerakodik s igy a telepeket 
képezi. 

Mindamellett az arany nem hever ugy a földön mintha ég
ből hullott volna alá. — Az aranykeresőnek hosszú téreket kell 
átfürkésznie, dombokat, homok, fövenyterületeket átfúrnia, ha 
munkájának gyümölcsét elérni kívánja. 

Négyfélekép nyerik az aranyat. 



Az első s legjutalmazóbb a folyamcsapolás (river-digging) 
mi abból áll, bogy egy folyamágnak lecsapolására hatalmas 
árok ásatik, mellybe a viz lefolyván a fenék egy része száraz 
marad. Miután a kisebb mélyedésekből a hátramaradt viz szi
vattyúk által kiszivatott, — az ásáshoz fognak, nagy lyukak 
ásatnak, mikből a föveny és apróbb görgeteg (dirt) kivétetvén, 
egy deszkákból készült vizcsatorna felső végére vettetik, — a 
csatorna lejtős s alant — hol tágul — rosta alakú lyukas ércz-
lapba végződik. Ha most felső végére vizsugár ejtetik, ez a ho
mokot lesodorja, mellynek finom aranyporral vegyült része, a 
lyukakon keresztül az alatta álló teknőbe esik , — honnan az 
arany majd delejtüvel majd más módon kiválasztatik. — A z illy 
csatornák épitése képzelhetlen fáradságba és pénzbe kerül s 
nem ritkán sikertelen, a folyó medre épen ott, hol szárazzá té
tetett, kevés aranyat tartalmazván. 

Más eljárás az úgynevezett száras ásás, midőn az arany, 
fövenybuczkák, zátonyok vagy barlangok szélén kerestetik. — 
Az aranybányász itt ásójával 40, sőt 100 lábnyira is leássa ma
gát, hol végre a talált fövenyt serpenyőjébe veszi s kimossa, — 
ha a munka jutalmazó, az ásást folytatja, ha nem, tovább ván
dorol, s újból kezdi munkáját. 

Alig van boldogtalanabb lét mint e vándorélet. — Gyakran 
majd kétségbeesik, mig a szikla alapra lefúrja magát, — s ha
bár csak néhány arasznyira van már a teleptől, oda hagyja; — 
utódja folytatja munkáját, néhány araszszal mélyebben hat, s 
sok aranyt talál; — a találás hire terjed, az aranyásók oda si
etnek s pár óra múlva a gazdag telepet mint kimeritettet s 
használatlant ismét elhagyják. — E szakadatlan kóborlásoknak 
tetemes készpénz és jó egészség lesz gyakran áldozata. 

Ha végre olly helyre jutott, melly huzamosb időn át mive-
lésre érdemesnek tetszik, egy tizenkét lábnyi hosszú tért mér 
ki magának s kiczővekelvén, egy rúdra kihirdeti: hogy a he
lyet, birtokába vette s elfoglalta. — Ha ezt minden harmadnap 
nem munkálja, bárki fel van jogositva birtokát megtámadni. — 
Ide hozza kevés holmijét, sátort üt, s azt mondja, hogy itthon 
vagyok. — Ki jó helyre akadt, ahoz rövid időn társak csatla
koznak, kikkel egyesülvén a fentebb emiitett módon nagyobb 
tért foglalnak — azt felosztják s néha tetemes áron eladják. 

Az illy társulat azonnal kapitányt, titkárt, pénztérnokot, 
választ magának; s alaptörvényeket hoz, mellyeknek fentartá
sára mindenki ügyel; majd több társulat egyesül, a sátrak he
lyébe faházak épülnek, miket kőházak követnek s mint a gomba 
eső után ugy terem ház ház mellett, egyszerre kész egy kis vá
ros, virágzik kereskedés és ipar, de gyakran rendetlenség s rom
lottság dúlja fel a szép kezdetet. 

A kajot-ásás (caioting-digging) csak abban különbözik az 
előbbitől, hogy nem függölyes aknaszerü. hanem risirámjos 
alagszerü üregek ásatnak a homokba. 

Még a legjobb s legbiztosabb aranynyerési mód az arauy-
lartalmu kovany-menetek bányászatából áll , melly huzamosb 
egy helyeni tartózkodást tesz lehetségessé. 

C Hogy Kaliforniában roppant mennyiségű arany találtatik 
kétségtelen, egyszerű Cmím-ben (kitűzött földben) egy hét alatt 
10 uncia arany ásatott, minek értéke körülbelül 35,000 tallérra 
ruo-ott, hogy 20,000 tallér értékű aranydarabok találtattak, nem 
ritka eset; - mind a mellett, ha a rendesen nem igen nagy 
jövedelem, a mindennapi életszükségletek drágaságával össze
vettetik, az eredmény nem igen kedvező. — Egy tyúk hat tal
lér, egy kalapács ugyanannyiba kerül s igy minden; csak a ru
házat nem sokkal drágább mint nálunk. 

Csalók nagy sereggel lepik az országot, a gazság minden 
cseleit felhasználva, hogy a kalandorok fáradságának véres ve
rítékkel szerzett diját könnyű szerrel elnyerhessék. — S itt, hol 
a munkás a lehető legroszabb társadalmi légkörben élni kény
telen, hol szokatlan éghajlat és rendetlen életmód számos be
tegséget szül s nincs orvos, nincs barát ki a szenvedő kínjait 
enyhítené, ki a beteghez csak jó szót is szólna, — s pusztulás 
és nyomor öt. csillogó arany között, száz alakban üldözi : hány 
van, ki vissza vágyik a szegény , megvetve elhagyott ha
zába, — mellyben mesés vagyont napok alatt ásni nem lehet 
ugyan, de olly boldogtalanná sem válhat egy könnyen. 

A bányákban mint képzelhető, mindenféle emberek talál
tatnak s a világ valamennyi nyelve úgyszólván honos; — mégis 
az angol bir tetemes túlsúlylyal, ezt követi . . . a chinaiaké, — 
kik itt daczára annak, hogy nyers gány s gyakran üldözések 
tárgyai, mind a mellett már 49,000re szaporodtak. — Eledelük 
leginkább rizs, — erkölcseikre nézve munkásak, takarékosak, 
rendszeretök,— s az itt honos nyugtalanság, zavar s könnyelmű
séggel, dicséretes ellentétet képeznek. 

Kalifornia vagy inkább azon része, melly felső Kaliforniá
nak neveztetik s melly most az éjszakamerikai államok egyikét 
képezi, több mint 4000 négyszög mérföldnyire terjed, s a leg-
változóbb éghajlattal bir; — éjszaki része hegyes és erdős, kö
zepe puszta, mig partvidékei a nedves lég miatt, igen termé
kenyek ; a már említett terményeken kivül van számos sós tava 
s gazdag réz, vas, ólom és ezüst bányája. 

Méltán irhatá Wilkes az egyesült államoknak felfedezési 
útjáról tett jelentésében : „Valószinü, hogy Kalifornia Oregon
nal egyesülend, s ezzel egyetemben olly államot alkotand, 
mellynek rendeltetése a Csendestenger partján létező országok fö
lött uralkodni. E leendő állam, ritka fekvésénél fogva jelentékeny 
tengeri hatalommá válhat, s minden föltét megvan, hogy 
közte s a szigetvilág, China, Kelet - India és Ujhollandia kö
zött óriás forgalom létesüljön, — ez ország, melly változó égh aj-
latánál fogva sokféle termények előállítására képes, az anglo-
normanni törzs birtokában olly erőre fog emelkedni, — misze
rint befolyása a világtörténet jövőjére nem csekély leend." 

Az arany feltalálása előtt hat évvel Írattak e sorok s ré
szint máris teljesedtek, részint teljesedő félben vannak. 

Az időben midőn az első aranyfelfedezés történt, egész 
Kalifornia lakossága alig 15 .000re rúgott, kereskedése a tenger 
partokra szorítkozván, belsejében vad indiánok kóboroltak; 
most már közel fél milliom lakossal bir, — kereskedése terje
delmes, s minden hegye a kalapács ütésektől s az aranymosatok 
locsogásától viszhangzik. 

A politicai élet tisztán amerikai lévén, semmi ujat nem 
mondhatok róla. — Augusztus tizedikén hagyok el San-Fran
cisco révét, könnyült kebellel — mert a hajó orra nyugatnak 
tartott — haza felé vitorláztunk. 

(Folytatjuk.) 

Muraköz és népe. 

Mióta a Vasárnapi Újságot tartjuk, Muraközről nem olvastunk 
benne egy álomnál többet; ha tehát a t. szerkesztőség helyet adni szivee
keóik. küldünk bele : rolót is. 

Mi itt igen kiváncsian olvassuk a „Helynevek magyarázóját," s igy 
másokra nézve is érdekesnek hiszsztik : ösmerni szokásaival a népet, 
melylyel tőszomszédságban, egy törvény alatt élnek. Ha botor szokáaok: 
jót nevetünk rajtok; különben : ritka nép, melly szomszédjának holmit 
nem kölcsönözhetne utánzásra méltót. 

A Dráva és Mura közti földterület, melly ujabb időkben Magyar-
bontól elkulönittetett : hivatik Muraköznek. Maga a természet elosztá 
alsó és felső részre : termékeny róna lévén egyik része, mig a másik 
hegyes és sovány. E félszigetnek 60.000 (hatvan ezer) lakosa méhszor-
galommal űzi a földművelést, de kivált a kies rónán roppant mennyiségű 
kukoriczát termeszt : ez és a dohány lévén főterménye. Dohánya nem 
legjobb, de pénzt jót kap érte. Erős, teherhordó lovakat nevel, mellyek 
Olaszországba szállíttatnak Sokan tenyésztenek selyembogarakat s igy 
a szülék a gubók (gáléták) árából ruházzák fel gyermekeiket, kik játsza
dozva nevelték fel a bogárkákat. A legalsóbb részen , hol a Dráva a Mu
rával egyesül, vannak fuvarosok és aranypor-mosók is. — A felső Mu
raköz hegyes és sovány, de nyiltan tanúsítja a szorgos kezeket, mellyek 
a kopár hegytetőket is termővé teszik. Itt nő az erejéről hires muraközi 
bor, melly hajdan több nemes magyar családnak űzte cl ősi búját; nevök 
maiglan ti > 11 maradt az egykori birtokon, igy van nálunk Bánti és Bocskai 
hegy. Azonban az idén mi sem szüreteltünk, csak böngésztünk. mint a 
bajaiak. 

A muraközi népnek nem csak szorgalma, hanem tisztasága is kitű
nő : nagyobb részt kőháza s butorzott szobája van. Fáradalmas munkája 
után jól is öltözködik, kivált a nők igen tisztán. A férfiak közép terme
tűek, a legalsóbb részen kitűnően nagyok találkoznak. Vannakgolyvások 
éa törpék a Dráva mellett, kevésb a Mura partján. 

Sajátságos népszokás Muraközben : Szent Iván napnak előestéjén 
későn, nagy tüzet gyújt (krész) a fiatalság, a mi tóráit a hegyekben 



meglepi az idegent : kis vulkánoknak vélvén ahegyormokat, mig a kisebb 
tüzek uj csillagokkint tűnnek fel n távolból. Némelly helységekben illy 
tűznél párosítanak, s ezt mindig egy vén leány tartja tisztének : kikiált
ván t. i. legények és leányok neveit páronkint. Az illy leányok a legé
nyeknek — kikkel kikiáltattak — a reá jövő vasárnapon bokrétát (czi-
meres) ajándékoznak, mit a legénység szalaggal viszonoz. A melly legény 
a bokrétát el nem fogadja : jele, hogy a párosítással nem elégszik meg. 
Sokszor e tréfából házasság valósul; különben az egész barátság csak a 
világvallásban áll s immorális kifolyása nincsen. — Nagy héten Í6mct a 
pásztor fink és leányok készítenek hároniszegü piramis alakban magas 
máglyákat — egy határban egyet — mellyeket húsvét hajnalán , mint 
őromtüzet (vuzmenka) meggyujtanak. — Fájdalom, a babona itt is lap
pang! kivált öregebbek között, kik karácson éjjelén méhet és marhát 
-füstölnek, pedig már ez oktalanság megboszulta magát : pusztító tüzet 
okozván egykor Csáktornyán. Több öreg anyókáról hiszik, hogy mosdó
vizet tud készíteni — igézet — szem varázs ellen; Ők pedig niosadékuk-
nak jó hasznát veszik. — Ha halott van a háznál, eltakarításakor felbo
rítják a székeket, mellyeken a koporsó volt : hogy helyet nem találván a 
halott, haza ne járjon. Muraközi lakodalom két, három napig tart; kö
zépszerű 100, vagyonosabb 200 p. forinton is felül rug. Esküvőre 
ősi magyar szokás szerint : lovagok kisérik az uj párt, ruhájok magyar 
nadrág s dolmány, kozöttök egy zászlós vérpiros zászlót tart a nap hőse 
a vőlegény fólottj, ki szintén lovagol. E lovagok udvarolnak az asztalnál 
s tesznek szolgálatot a vendégeknek, Engem e szokás lepett meg legin
kább : itt találván Magyarhonnak szélén, horvát ajkúak közt, midőn a 
magyarok többnyire rég elfelejtették ősi szertartásuk e n emét! — 
Táncza az itteni népnek : magyar. Jelesebb zenészei Kis-Kanizsárul sza
kadnak, vagy odajárnak uj darabokat hallgatni, ezektül ismét eltanul
ják o nc'ptiúk és igy a horvát : csárdást huz és járja. Általában vig a 
muraközi nép, de kivált a legfelsőbb, tehát a leghegyesebb részen — hol 
birtokra legszegényebb : legvígabb; mintha Istenvíg kedélylyel pótolná a 
szegénységet. Danolva megy napi munkájára, danolva tér haza estve a 
nyugalomra is. Közlőt leginkább meghatotta e könnyűd vidorság 5, 6 
év előtt , mikor még a munkás olcsóbb volt : látván, hogy a fiatalság 
1 tizesért egész nap kapált, s még danolva tért haza, csak ugy viszhan-
gozták a hegyek szivének megelégedését! a Stájerral határos stridói 
népet értem itt, melly kedélyét kellemesen tudja kifejezni : eltanulván 
szomszédjától a dal titkát. A ki vidéki,egy vasárnap stridói templomban 
halljon ájtatos éneket, vagy egy pár tavaszi alkonyon figyeljen a haza 
ballagó munkás csoportra.B igazolni fogja szavaimat és tán felsóhajt velem: 
Istenem, bár máshol is ezt tenné a nép, a mogorva viszálkodás s égbeki
áltó káromlás helyett!! 

Ismétlem, a muraközi nép nyelve : horvát, de tudnak sokun magya
rul is : a Murántul járván falusi iskolát, vagy lévén a magyar ezrednél': 
többnyire pedig mint szőlőbirtokosok Magyarhonban : szopó-tök mel
lett tanulnak raeBgyéseiktííl. Az intelligcntia —• az itteni — amúgy is 
magyar. 

Vallása a népnek : római katholika, mellyhez buzgón ragaszko dik, 
mit csinos szentegyházai tanúsítnak, mert a muraközi nem cíak magá
nak tart jó házat, hanem adakozik Isten házára is. Majdnem minden 
templomnak van itt földje, vagy szőleje , mit munkás keresztyén hagyott 
reá végrendeletileg : ezen birtoknak jövedelméből tataroztatnak olly szé
pen a templomok. Mivel pedig magam hallottam magyar szomszédainkat 
dicsérni a mi templomainkat, azért fedeztem fel most egy forrását a 
templomok jó karban tartásának, ezen forrás kezetekben is megvan, sze
retett szomszédok! azért ne lelkészeiteket okozzátok, mert ollyan pap itt 
sincsen ám, ki semmiből is tudna valamit csináltatni! Igen, temploma
ink jóléte : a nép buzgó adománya, mig derék paplakjaink többnyire m. 
Festetits grófi családnak bőkezűségéből emelkedtek. 

Leírtam e népet szokásaivá}, a népet, melly véletek folyvást szom
szédságban él magyar olvasók. Én e nép szorgalmát a csinos takarékos
ságát ajánlanám Murántuli foldieimnek : akkor nem nőne tüskebokor a 
rétek közepén, élelem teremne a kis kertben bozót helyett, lenne — majd 
idővel — jó lakás a hányt vetett kunyhók után és maradna mit adni 
Isten házára is a muraköziek figyelve haladnának végig a magyar fa
lukban okulni kivonván, holott most csak csodálkozással vontatnak a ká-
tyolos, hidatlan utczákon át : értem Zalának délnyugoti részét. Külön
ben magatok válasszátok ki e szokésokbul jó földik a mi j ó ; a roszat 
hagyjátok minékünk, mig ki nem irtandjuk. — Ha a tisztelt szerkesztő-
lég megengedi, még találkozunk*). Isten velünk ! 

(Muraköz, nov. 1-én") SzSIlősy. 

H á z t a r t á s . 
Tökkenyér. 

m. 
A Vasárnapi Újság 34-ik számában közlött „Uj kenyér pótlékra" 

vonatkozólag, nőmnek az érdemben tapasztalt eljárásáról tudósítom a t. 
szerkesztőséget : ugyanis : ő a közlött leiratban t. Fogási ur nagynénje 

MÍh' *) Szíveién látjuk. Sseri. 

nyomdokit kiváná követni, de attól némileg eltérnie kelletett. A töknek 
mikénti kezelése, vagyis tisztára hozatala feletti kitételek, állanak, de a 10 
iteze lisztnél 5 iteze töknek, és 10 iteze víznek használatánál a kivánt 
czél kivihető nem volt, hanem 10 iteze hsztnél, 5 iteze töknek, és 2 iteze 
viznek használata olly eredményre vezetett, hogy a tészta egész épség
ben megsült, szép sárga szint, és jó izt nyert. 

Ezen uj találmányt rögtön néhány lakos társaimmal egyegy falat
nak kóstolásával közlöttem, és olly sikerre találtam, hogy már is öt hat 
család — kik még a termesztett tököket marháikkal tol nem emésztették 
— követi a kenyértésztának tökkeli vegyítését. 

Hála Isten! a gazdászat terén ezzel is többet tudunk. Hiába csak 
igaz az, hogy a ki újságot hordat, hal] is, lát is; mi vörösberényiek „Ol
vasó társaság" czim alatt két újságot hordatunk, Pesti naplót és Vasár
napi Újságot, — adná az ég, hogy minden községbeliek követnék léptein
ket, legalább bővebb aratást várhatnánk a tudományok mezején. 
Veszprém vármegye. Balaton mellék, Vörösberény november 3-án 1854. 

Hozmán Mihály, hites jegyző. 

Fiivészi kísérlet a búzával. 
A Cambridgei növénytani kertben, amint a franczia Atkenaeutnban 

áll — egy nevezetes próbát tettek.a búzát elültetés által szaporitni. Jú
niusban t. i. a mint néhány buzaszemet elvetettek, augusztusban egy 
kikelt sarjadás elágasodni látszott. Ezt kivonták, elosztották 18 részre, 
és elültették mindeniket különösen. A z uj növényekben is látszottak 
melléksarjadások, és september vége felé ezeket is kitépték, egymástól 
elszedték és megint elültették. Eszerint kaptak 67 plántát, mellyek télen 
át a földben maradtak. Következő aprilisben a 67 növény megint szétsze
detett, és már 500 növényre szaporodtak, mellyeken aratáskor 21000 
kalász vagy buzafej találtatott, ebből lett 21 kilogrammé (mintegy 45 
font). Egy kilogramméban a szemeket könnyedén számitva, fel lehet 
tenni, hogy ez az egyetlen egy növény elosztva, megint elosztva 576,540 
szemet adott egy szem után. 

Egérszorgalom. 
Hatton nevü angol két egeret ugy betanított, hogy egy gépen pa

mut fonalat fonnak. Ez állatkák közül naponként mindenik munkál 
100—120 rostot, és az ut, mellyet tenniök kell, két német mérföldnyi 
hosszúságú lenne. A tulajdonos, a mint mondják, ollyan szándékkal van, 
hogy 10000 illy nemű egérrel olly intézetet létesít, melly neki egy év 
alatt 5000 font sterling hasznot fog hajtani. 

Vigyázzon Hatton ur, nehogy valami nagybnjuszoa kandúr odakap
jon fonóba, vagy erdélyiesen 3zólva guzsalyosba. 

Pálinka készítés vadgesztenyéből. 
A vadgesztenyében nevezetes mennyiségű keményitőliszt, és e sze

rint tápláló anyag van, ugy hogy annak használata megjutalmazza az 
utánajárást. Először is lehet abból készitni rendes keményitőt, szint a 
szerint a mint a keményitőt más anyagból készítik. Annak liszté hason
lókép pótlékul szolgálhat a gabona liszthez, p. o. % rész rozs, és rész 
gesztenyeliszt tökéletes jóízű fejér kenyeret ad, de erre nézve szükséges 
annak keserűségét a használat előtt kimosni, vagyis lúgsós vízzel (alkáli) 
magából a gyümölcsből kivenni. Hasonlókép a vadgesztenye a pálinka-
gyárakban különösen használható. Szászországban 73—í)6 órányi vegy-
éleaztés Után egy véka zöldgesztenyéböl — oda nem számítván az ahoz 
adott árpadarát, — kapnak mintegy 20 pint borszeszt 50 foknyi traliest. 
vagy 1000 procentet, — ez nevezetes haszon, melly azért is figyelmet ér
demel, mivel a kozmás iz eloszlatásával nem kell bíbelődni. 

Nemzeti szinház. 
Ezentúl állandó rovatot szánunk e nagy fontosságú nemzeti inté

zetünknek. Iparkodni fogunk nézetcink előadásában a jóakaratot szigoru-
sággal párosítani. 

NOVEMBER. I. Bolnai (gróf Bethlen Miklós) föltépte. Egyik ör
vendetes tüneménye előhaladásunknak az , hogy semmi pályát sem 
tartunk többé megalázónak, a földmivelö, és kézműves, a színész és iró 
pályája ép olly tiszteletre méltó mint az okleveles hivatalnoké. 

Hogy Bolnai mégis nem saját neve alatt lépett fel, azt igen termé
szetesnek találja, a ki tudja, millycn kétséges sikerre bízza magát, a ki 
színpadra lép, hol a lehető kellemetlen eredménynek akárki is átallnná a 
közéletben használt nevét kitenni, bárha Kisnek, Nagynak hinák, a millyen 
név ezernyi van az országban. Legcmlegetettebb színészeink nagy része 
álneve alatt ismeretes, mint Laborfalvi Róza, Miskolczi Júlia, Szigeti, 
Szigligeti, Telepi, etb. 

Eddigelé két szerepben lépett fel a fiatal művész, mint Antonius, 
Julius Caesarban és mint Hamlet. Mind kettőben fényesen bebizonyította 
e pályára való hivatását. Legmeglepőbb nála az, hogy ő elébb tanulta a 
színészetet, azután gyakorlá, s a színpadra, csak mint kész művész lépett 
fel. Tehetségeinek legvilágosabb jele : hogy érzi és érti szerepeit, s ez 
érzést és értelmet tökéletesen kifejezi arczán és hangjában. A mi még 
hiányzik, azt az idő és gyakorlat megfogja neki adni. Mi nem kételke-



dünk kimondani, hogy benne drámai művészetünkre nézve nagyrabecsü-
lendő nyereséget látunk a hozzá tehetjük, hogy e bitünkben mind a köz
vélemény, mind laptársaink önzéstelen nagyobb része osztozik. 

II. Uj eredeti sziámii. Mostoha körülmények miatt nagyon gyéren 
találkozunk most színpadunkon eredeti színmüvekkel. Legközelebb 
Obernyik Károly, kecskeméti tanártól került színre először Khelonisz ; a 
régi görög időkből vett színmű tárgya gyönyörű : egy spártai király 
leánya, ki atyját és férjét gyöngéden szereti, kénytelen azon kellemetlen 
helyzetben találni magát, hogy férje elébb megbuktatja atyját s azt szám
kivetésbe küldi, majd meg atyja kerül felül s férjét száműzi, akkor 
Khelonisz az első esetben atyját követi e nyomorúságba, a másodikban 
férjét, mert a nőnek a szerencsétlen féllel kell tartani. A kidolgozás is 

Ttöltői és emelkedett; színészeink művészileg játszottak, az igazgatóság a 
müvet a legnagyobb gonddal és fénynyel álütotta ki, és mégis a jeles mü 
nem bírta azt a tetszést kivívni, a mit megérdemelt. Közönségünk el van 
szoktatva hasonló dolgok élvezhetésétől. Csak a zene éa félmeztelen tán-
ezosnék ugrálása bir még osztatlan tetszéshez jutni s általuk a közönség 
ízlése végképen el van rontva. A lejroszabb éneklőnek több sikerre van 
kilátása, mint a legjobb drámának. Ez még most csak Pesten van igy, 
meg Aradon ; vajba más vidéki városainkban meg ne hónosulna az ope
radüh, mellyet ha vidéki színigazgatóink a nemzeti színművészetnek és 
saját maguknak megrontására elterjeszthetnek, akkor nem szükség azon 
zajoskodnunk, hogy szinházakat építsünk: a dráma emeli nyelvünket, az 
opera ingerli füleinket, s a lelket, a nemzeti szellemet nem gazdagítja 
eléggé. _ '. 

III. Drámai jutalom. Csak panaszkodunk már régóta, hogy nem
zeti színmű irodalmunk milly elhagyatott állapotban van; igaz biz az, 
mondják itt is amott is, de senkinek sem jutott eszébe baján segíteni, leg
feljebb segített szidni az igazgatóságot. Most egy derék hazánkfia száz 
aranyat adott által a Pesti Napló szerkesztőségének, mint ezt alább ter
jedelmesen közöljük, egy nemzeti tárgyú történéti drámára pályadíjul. 
Az ajándék adó, ki ez áldozatot a nemzetiség szent oltárára hozta, Theo-
dororich Anasztáz, volt nagykőrösi tanár, ki maga is Tomori név alatt 
ismeretes irodalmunkban, mint hasznos reálkönyvek szerzője. Mondják, 
hogy a tisztelt honfi nem rég gazdag örökséget kapott, de hányan örö
költek gazdagon az utóbbi évtized alatt, a kiknek nem jutott eszükbe 
millióikból csak néhány fillért is ejteni valamellyik hazai oltárra? A tett 
maga legjobban magasztalja szerzőjét. . 

Drámai jutnlouiliirdetés. 
Thcodarocics (Tomori) Anasztáz.tisztelt hazánkfia a nemzeti irodalom 

előmozdítására drámai jutalmul SZÁZ ARANY-at ajánlott, s a P.Napló 
szerkesztőségét a körül intézkedésre hívta fel. 

Ehez képest kívántatik egy a hazai történetből kölcsönzött tárgynak 
históriai drámául vagy szomornjátékul feldolgozása. Az általános költői, 
és különös drámai belbecsen kívül a színpadon elöadhatás főkelléküí je
leltetik ki. 

A pályaművek beküldetési határnapja 1855. évi augusztus 20-dika, 
a mikorra azoknak idegen kézzel, tisztán másolt és lapozott, s jeligével 
ellátott kéziratait, a szerző nevét rejtő, ugyanazon jeligét boritékán vi
selő, pecsétes levélkék kíséretében, alulirt szerkesztőség veszi által. 

Megbirálás végett a magyar akadémia s a nemzeti színház igazga
tósága fognak megkerestetni; a legjobbnak Ítélendő színmű pedig a 
nemzeti szinpadon adatván elő, a szerző nevét rejtő levél az előadás után, 
a közönség előtt fog felbontatni, s a koszorúzandó iró neve legott kihir
dettetni. 

A mű a szerző tulajdona marad, a ez köteles azt előadás után leg
ott sajtó utján közzé tenni. 

Hazánk költői, fel a nemes versenyre! Int a becsület, de int a nem
zeti csinosodás nemtője is I 

Kelt Pest, nov. 8.1854. Török János, 
mint a „Pesti Napló" szerkesztője. 

Tárogató. 
x* Mtkolczról azon örvendetes hir terjed, hogy végre valahára 

csakugyan lesz színháza. E remény valósulását pedig kiváltképen azon 
részvétnél fogva remélik a miskolczi szinház jóakarói, melylyel Borsod 
megye főnöke ez ügy iránt viseltetik. Hogy vannak derék férfiak, kik illy 
közműveltségi intézetet felkarolnak, ép oUy természetes, a milly termé
szetien azok lanyha részvétlensége, kiktől raegerötatés nélkül telnék némi 
áldozat, s mégis megvonják azt nemzeti Thaliánk oltárától. 

x* A derék Székesfehérváriakat is megörvendezteté tanácsa azon 
korszerű határozatával, mefly szerint állandó színházat s redoutot (nagy 
tánezteremet) rendelt építtetni. 

x* Egy magyar mágnás (gr. Szapári L.) ezen angol czimmel : 
„Table moving" német nyelven írott, Francziaor szagban — Parisban—di-
szeaen kinyomatott könyvét, az asztalmozgatásról, erősen megtámadták 
külföldi éa' szomszéd lapok, „a vakhit legújabb jelenetei" köze sorozván 

a diszes kiadású könyvet. — Mi is tökéletesen egyetértünk az érintett 
collegákkal, de a gr. urnák is köszönetet szavazunk azon gyengéd figye
lemért, miszerint irodalmunkat ezen falábú tánczmulatságtól megkímélni 
szíveskedett. 

x* Brassóban mult hó 28-án éjjel 11 óra 5 perczkor ismét föld
rengés volt, de caak nagyon csekély ingás volt az minden kártétel nélkül 
N. Szeben pedig alkudozásba ereszkedett a bécsi légszeszvilágitó társu
lattal. — ürömmel várjuk a világosság minél fényesebb terjedését Szeben 
utczáin, s reméljük hogy végre valahára majd csak Pest is ráadja a fejét, 
ba a kisebb vidéki városok jó példával mennek elő. 

x* Putnokról azt irják a „Hölgyfutár"-nak, hogy ott nincs szinház, 
nincs bálterem, de volt medvevadászat, van olly derék gróf, a ki ál
landó szinház és bálterem építéssel kecsegtet, van remény . ismételt 
hajtovadáezatboz, volt igen népes országos vasár és lómüvészet (Rei-
terei), s végre ollyan sovány szüret, melly a tavali termés x / i alig 
adta ki. — Nem ís gondolják mennyivel előttünk állanak sajótáji feleink: 
nekünk se ollyan vadászatunk, mellyen dalolva mondják hogy : „Erre 
erre, itt a medve," se színházi kceaegtető reményeink, se népes vásárunk, 
mellyet nagy okunk volna uz előhét után dicsérni. 

x* Az aradi vásárról azt irják többek közt a P. N.-nak, hogy annyi 
az ember, szinte egymás lábán jár, (jó keleté lehet a tyukszemflastrom-
nak) s hogy az oláh atyafiak pálinkától feldicsőitve ölelkezve ordítozzák 
végig az utczákaj. Mindenesetre okosabb, hogy inkább ölelkezve mint 
verekedve ordítozzanak, de még sokkal bölcsebben cselekednének a jó 
fráiijrk, ha azokkal a lélekelő rafi/iii-val tölt butykosokkal kevesebbet 
ölelkeznének. 

x* A jelen pesti vásárról, mellynek előhetében vagyunk, el lehet 
mondani, hogy : „se pénz, se posztó." Legalább a hozzá értő P. Ll. a 
vásári pangáát részben annak tulajdonítja, hogy az akadályozott vizi utak 
miatt kevés áru érkezhetett, más részről a mindenütt, kicsinyben ugy 
mint nagyban igen érezhető pénzszűkét okozza. A mit Dörmöghy uram 
bátyám igy foglalt két pontba : Jó hogy nincs portéka, mert nem lenne 
min eladni, s jó hogy nincs pénz, mert nem lenne mit venni rajta. 

x* A magyar festesz akadémia minden évben szokott néhány képet 
részvényesei között sorshúzás ntján kijátszani. Az idén 7 darab kerül 
sorshúzás alá, melly ma délben 12 órakor fog megtörténni az egylet ter
meiben nagyhiduteza Weisz B. féle házban. 

xx Pesten a városligeti nagy jegenyefák tetemes része f. h. 14. el-
adatik. Okul azt mondják , hogy lényeges szépítések történnek jövő 
tavaszszal Pest ezen egyetlen ligetében. 

xx A cholera Bécoben még nem szűnt meg, Pesten mai napig alig 
fordult elő egykét cpemirigyes eset, s minden intézkedés megtörtént a 
nem reménylett vendég illő fogadására. Dc mi bizton reméljük , hogy 
Isten ki eddig mégvédett, jövőre is oltalmazni fog ezen csapástól, s azt 
az egy két hasmenést és hányást, mellyet némely lapok mint cholera 
esetet emlitnek újdonságaik között, csak ollyan közönséges esetnek te
kintjük, melly a legegészségesebb időjárással is előfordulhat. 

xx Karácsonyi G. ur a pesti hangászegyleti zenede alapját 100pftal 
gyámolitá. Egressy Sámuel nr Schódelné emlékére, melly a nemzeti mú
zeumban leendne felállitva, 50 pftot adott át a zenede elnökének. Mi 
pedig magán körökben Garay emléket hallánk említtetni, s hihető hogy 
az ifjúság által annyira kegyelt nemzeti költő sirhalmát díszes sírkő fogja 
néhány hó múlva ckesiteni. Adja Isten. 

• xx Csalóhoz föbirtokosai ezen régi időkben „aranykert"-nek neve
zett áldott sziget szabályozásara, vagyis vizmentesitésére egyesültek. Ax 
egylet rövid időn megerősítetek legfelsőbb helyütt, s ba az egylet czélba 
vett munkálatai reménylett sikerrel végrehajtatnak, mintegy 30,000 hold 
java termőfölddel gyarapodik Csalóköz területe. 

xx Kecskeméti Józsi derék zenészeink egyike sok embernek el
húzta már életében kedves nótáját bankóért, jóezóért, barátságból, a mint 
jött, most pedig néhány napelőtt neki húztak olyasmit, a mire a minden mu
zsikusok legkedvesebb nótája, banknóta következik, kihúztak t. i. ollyan 
három számot, a mellyekrc ő tett egy tizest, s nyert 800 pftot. — Tudom 
kimuzsikálna minden búbánatot annak a vendégnek szivéből, a ki azt 
a tizest a tányérjára tette. 

Bécsi borzr 
november 

Statuskötelezvény 6% . . 
dto. 4 % . • • 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-kj „ t a 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagozhajózáii részvény 
Augsburg . . . . . . 
Hamburg 100 bcotallárért 
London 1 font sterlingért 
Pária 300 frankért . . . 
Cc. kir. arany 
Ezüst 

Dunavizallás október 

T á v i r a t i k o a l é s 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6. 7. 10. 

8S»'„ 
— 

85% 8 5 % 83% 85% 83% 

186% 135 1*4% 134% 134 133% 
1226 — 1227 * — 1230 1238 

1767% — 1765 1770 1778% 1772V4 
526 523 524 533 637 
123% 125 124% 124'/, 124% 124% 

00 — 90% 90 89% 90% 
ii.',; — 12 11.56 11.54 11.66 12 
143 — 144% 143 134'/, 144 

26% — — — — • — 
— — — — — 

19.4-:l"6"'0fől.j23. 3'6"6"'Ofol.l24.i'l0"9'"0fiH. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
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Épen most jeJeut meg és 

könyvárusnál Pesten, ugy minden hazai könyvárusnál kapható 

VAHOT IMRE 

TARTALOM. 
Kath., protestáns és görög naptár 12 vigaettel, 

— a két első iv. 
Szerkesztői vezérszó. 
Á naptárak keletkezése. 
• házi gazdálkodás és háztartás átalános alap

elvei. 
Töredékek IVajda Péter erkölcsi beszédeiből. 

(A szerző arczképével). 
A szövészet ismertetése (3 képpel). 
Egy éj a krokodilok közt. 
Egészségügy. 
Budavár Mátvás király idejében. Tahót Im

rétől. (Képpel)-
Szathmármegye s lakosairól általában, azok 

jelleméről és szokásairól, a) Népszokások a 
szatmánnegyei magyarok-, svábok- és olá
hoknál, b) A szatmánnegyei svábok község
élete és gazdálkodási rendszere, tekintettel 
a magyarok és oláhok gazdálkodási rend
szerére (6 képpel). Lauka Gusztávtól. 

A tűzhányó hegyek kitörései. (Képpel). 
Tanulságos és mulattató egyveleg. 
NépszerU eszmék a magyar színészet előmoz

dítása- és rendezéséről. Balog Istvántól. 
A homoródalmási barlang. (Képpel). Jókaitól. 
Farsangi ötletek. 
A köztelek okiratai. (Két képpel). Közű T ö 

rök János. 
Garay János költeménye a'köztelekról. 
Igazmondások. 
Fraknóvár. (Képpel). 
Aldridge Ira néger színész élete lés miivészi 

pályája. (Két képpel). 
A magyar nőnem hivatása. (Képpel). Vahot 

Imrétől. 
Egy, a honi irodalmat előmozdító s hasznos 

ismereteket terjesztő társulat terve. 
Háztartási tanácsadó. (Képekkel). 
A munkácsi vasgyár. (Képpel). Kralovánszkv 

Lászlótól. 1 

Fuveszeti, virágbonbeli ? újdonságok. (Két 
képpel). 

Kenyérkó. TNéprege. (Képpel). Tompától. 
Az alvás. 
A két Arria. Igaz történet Iletényi Jánostól. 
Hasznos házi es gazdasági jegyzetek. 
Magyar huszárok hős tettei. (Két képpel). 14 

ezikk. 
Félbajuszu huszár. Benőd SomátóL 
Mágnésossig (delej) és villanyosság. (5 ábr.) 
Elmefuttatás a csókról. Vahot Imrétől 
Erdély régiségei, udvarhelyi vár. Kis-Sebes. 

epsi-Szentgyörgy. Dézsi emlék. (4 képpel). 
M*gy a juhász szamáron. Petőfitől. (Képpel). 
Szárnyék. (Képpel). 
Közlemények a pesti magyar szinésztársaság 

1816-iki jegyzökönyvéből. 
Gazdasági eszközük. (4 ábrával). 
Állattenyésztés. Kertészet. Selyemtenyésztés. 

Méhtenyésztés. 
Mátyás király barátsága. Népmonda Jenevay 

Lászlótól. (Képpel). 
Biztosítási intézetek. 
Az áltatok mechanikája, 
d a i m e vagjrtaosoactság. 
Berzsenyi Dániel. Vakot Imrétől. (Képpel). 
Villáin és égzengés. 

itb. stb. 

1855-re. 

Országos tiszti czim- és 
névtárral. 392 lap, 120 fa-
metszetű képpel, ábrával, 
öt Magyarországot illető 
legteljesebb közigazgatási 

és törvénykezési tiszti 
névtárral. 

Bolti ára : 

fsak 1 ft. 30 kr. p. p. 

TARTALOM. 

nires emberek különös sajátságai. 
Victoria regia. dísznövény. (Képpel) . 
Irodalmi és szinészeti állapotaink 1854-ben 

(januártól június végéig). Gregnss Ágosttól. 
A magyar színi ügy Aradon. Vahot Imrétől. 
A nemzeti szinház régi betegségének orvos

lása. Vahot Imrétől. (Képpel) . 
Czethalfogás déli Afrikában. (Képpel). 
Korcsolyázás. (2 ábrával). 
Hazánk szükölködóinek fölsegelésére építendő 

takarékmagtárak mintája. Vizer Istvántól. 
(Képpel ) . 

Ki a legény a csárdában. Vén betyár. (Népies 
költemények. Képpel). Tóth Kálmántól. 

Háztartási tanácsadó. Fürdőszoba (5 ábrával). 
F>-jenit-innék és mosógépek. (3 ábrával). 
A hölgyszobák butorzása. (6 ábrával). 
Véletlen bajok orvoslása sebészi scgélynélkül. 
Házi gyógyszertár. 
Tanulságos és mulattató egyveleg. 
Szarvaskő. (Képpel) . 
Fresko-képek. Tom Pouce admirál. (Kép

pel). Hogy segithet magán az okos ember 
(Képpel) . Régi és uj földesúr. (Képpel) 
Emlék a múltból. (Képpel) . 

Keleti és éjszaki képek. — A török birodalom 
rövid ismertetése. 

Némelly jellemző vonások a török társas é; 
családi életből. (2 képpel). 

Konstantinápoly ismertetése. (3 képpel). 
A z orosz birodalom rövid ismertetése. 
Sz. Pétervár és Kronstadt. (Képpel) . 
A török hadsereg. (8 képpel). 
A csetátyei ütközet. (Képpel) . 
Angol és franczia szövetséges hadak a szára

zon. (6 képpel). St. Arnaud, Raglan lord és 
Omer pasa arczképeivel. 

A szövetséges angol és franczia hajóhad. (3 
képpel, köztük Napier árczképe). 

Szilisztria ostroma. (Nagy csataképpel). 
Szebasztopol (térképpel) 
A fels. uralkodó Austriai ház. 
Birodalmi tanács. Az austriai cs. birodalom 

ministerei, a cs. kir. legfőbb és semmisítő 
törvényszék Bécsben. 

Országos tiszti névtár. 
Magyarország cs. kir. katonai és polgári kor

mányzója. A 111- hadsereg tartalékcsapa-
tájnak parancsnoksága. Cs. kir. katonai és 
polgári kormány polgári osztálya. 

Római kath. egyház. Püspökök. Káptalanok 
Egyesült s nem egyesült gö rög , helv. és 
ágostai vallású egyház elöljárói. 

Pest- és Budaváros tisztikara. 
Budapesti utasitó. (Betűrendben különösen a 

közintezekre.) 
Pesti ügyvédek és orvosok. 
Magyar- és Erdélyországi városok tisztikara s 

az ottani orvosok, mérnökök, tanárok név
tára. 

Közigazgatási és törvénykezési hivatalok tiszti 
névtára a legújabb kinevezések szerint. 

Vidéki ügyvédek névsora. 
Magyar- és Erdélyországi vásárok. 

stb. stb. 

1 4 0 - 1 



LANDERER é s HECKENASTNÁL 
Pesten, egyetemutcza 4-ik sz. a. 

megjelent, és minden könyvárusnál s nevezetesb könyvkötőnél kaphatók 

következő naptárak 1 8 5 5 - i k évre : 

Vas Gereben 
N A G Y N A P T Á R A . 

Második évfolyam. 
Legnagyobb 8-rét, 20 nyomott ív, egy csinos aczélraetszvénynyel 

s közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára fűzve 1 pft, 
E naptárnak már megjelenése első esztendejében megszerzetté a szerző népsze

rűsége az átalános részvétet, mit már mult évben is a szorgalommal szerkesztett tiszti 
névtár tetemesen előmozdított. Azt hiszszük, hogy a szépirodalmi szöveg tekintetében 
szerző ez idén is megfelelt a közvárakozásnak és népszerű nevének. A tisztitárra nézve 
pedig bátran elmerjük mondani, hogy az Gnlgóczi Károly által a lehető legnagyobb 
pontosságai, tökélylyel és kónnyeu átlátható világossággal van szerkesztve, s minden ez 
idén megjelent tisztitárak közt ezt főkép ajánlja az, hogy benne, az ez idén olly sok 
változásokon keresztül ment névjegyzék egész a nyomás előtti napokig pontos figye
lemmel ki van javitva és egészítve, s dicsekedés nélkül merjük azt ez idén valamennyi 
közt legtökéletesebbnek s tiszti közlekedésre Ieghasználhatóbbnak elmondani. 

T a r t a l o m : 
Kor- és egyházi jellemek 1855-ki közönséges esztendőre. Hónaptér. Házi orvos. 

Gazdászat. A marha tudó-senyv elhárítása oltás által. A ezukorrépa eltartása. Az 
olajpogácsák hasznáról a gazdászatbun. Mindig fris vaj. Preysz uj gynpjumosó szere. 
Vadászat. Lovászat. Természettan. A villanyosság, mint világosság forrása. A villa
nyosság és magnctisinns melegítő hatásai. Két csúd vitéz. Nevezetes férfiak : Arlhur 
Garret Cowley WáUesley Wellington herezeg. Ira Aldridge. Moore Tamás. Pcnetházy. 
Három szín, freskokép. Irta Bernát Gáspár. Két fösvény. A magyarok történetkönyve. 
Kvártélyos huszár. Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Életregény poharozás 
közben. Novella, Eszther stb. szerzőjétől. A londoni zsebtolvajok. Egy alföldi város. 
A londoni hajóraklielyek (Doks) . A z állatok természeti ösztöne s lakaik építése. A 
vízi ló. Dupuis-Delcurt jégeső háritója. A tenger alatti távhirló (telegraph). Termé
szettan. A z ember- es állat-táplálkozás theoriája. Találmányok. Magyarországnak s 
hozzá való tartományainak emlékezetes dolgai. Mesék. Európai államok és uralkodók. 
A z orosz-török háborúban s vele egybeköttetésben levő viszonyok közt szereplő egyé
nek betúsorozati névjegyzéke. Osztrák birodalmi névtár. Magyarország katonai és 
polgári kormánya. Országos vallásügy s közoktatási névtár. Tanodaugyi tiszti névtár. 
Magvarországi helytartósági kerületek. Pestbudai közigazgatási kerület. .Soproni köz
igazgatási kerület. Posoni közigazgatási kerület. Kassai közigazgatási kerület. Nagy
váradi közigazgatási kerület. Országos pénzügyigazgatóság Budán. Cs. kir. magyar 
álladolmi számvevőség Budán. Országos épitészeti tisztikar. Pest város. Betűsön út
mutató. Osztrák birodalmi rövid katonai névtár. Az osztrák birodalomban forgalom
ban levő pénznemek. Cs. kir. osztrák ezüst és rézpénzverési táblázat. Az életben 
gyakrabban előforduló külföldi arany, ezüst s közforgalmi számoló pénzek értéke con-
ventios ezüst forint értékre víve. Külföldi mértékek egybehasonlitása az osztrák biro
dalmi mértékekkel. Vasúti vonalok Magyarország.MI. Gőzhajózás. Személyvonat 
járása. Gőzhajói menetár. Álludalmi postakőzlekedés. Közönséges vásárok Magyar
os Erdélyországban. Bélyegdij. A közéletben legsürübbuu felmerülő bélyegdijak. 

Első évfolyam. 
Szerkeszté Fényes Elek. 

Nagy 8-adrét, 9 nyomott iv, közberakott irópapír-levelekkel. 
Ára fftzve 2 4 kr. pp. 

Fényes Elek köztiszteletben álló és ezen pályán is az 1844—1848-ig az 50—60 ezer 
példány kelendőséggel birt mezei naptárról, ugyancsak 1848-ban .Gazdaliszti naptár' 
czim alatt legelőször megindított épen illy irányú vállalatról országszerte ivaiert neve 
txt hisszük tökéletesen elégséges e naptár hitelének megalapítására, reméljük is. hogy 
a népszerű modorban szerkesztett gazdászati rész, a rövid országos tiszti névtári kivo
nat s a lehetőleg teljes s legújabban kijavított gazdatiszti névtár a közigényietet ki 
fogják elégíteni. De szolgáljon itt bővebb felvilágosításul az ide iktatott 

Tartalom : 
Kor- és egyházi jellemek. Hónaptár, az év 12 hónapjai. A felséges uralkodó 

austriai ház. — Gazdasági é r l ek rzés rk . Fsnevelés. Szólómivelériink és a borkeres
kedés. Cselédrendszer ajánlása. Idóváltozati jegyzetek. Pesti gyümólcsnevelde és 
kertészeti intézet. Némelly gazdasági könyvek ismertetése. Gazdasági gépek. A mező
gazdaságot érdeklő mozgalmak. — Alladalmi postakőzlekedés. Vasúti közlekedés 
Magyarországon.—Császári birodalmi ministerek. Cs. k. legfőbb rendőrhatóság. Cs. k. 
legfőbb és semmitó törvényszék. Magyarországi katonai és polgári kormány. Magyar
ország helytartósági kerületek a megyéi hatóságokkal együtt. Pestváros tisztikara. 
Pesti"betüsori útmutató. Gazdatiszt! névtár. Közönséges vásárok. Cselédek bérét, 
árendát s más jövedelmet vagy költséget mutató tábla. Bélyeg illetékek táblázats-

E naptárakból ha alólirt kiadóknál történik a megrendelés minden tiz példányra 
egy ingyenpéldány adatik. 

P R O T E S T Á N S N A P T Á R . 
E I H Ö évfolyam. 

Szerkeszté BALLAGI MÓR, tanilr. 

Nagy 8-adrét, 9 nyomott iv, közberakott irópapír-levelekkel. 

Ara flizve 24 kr. pp. 
A szerző neve, ugy a protestáns egyházi és iskolai életben ismeretes, kitüní 

egyéniségek közremunkálása, elégséges kezességet nyújt e naptár tartalmának érdekes 
volta iránt. Csakhamar ezen most először megjelenő naptárnak előleges kihirdetése 
után a protestáns községek részéről olly élénk részvét mutatkozik : miszerint a nyom
tatás megkezdésekor az előfizetők száma már a hat ezret is meghaladja. 

JÁSZ-KIN 1 Í P NAPTÁRA. 
Szerkeszté 

hurik József. 
Első évfolyam. 

4-edrét, 23 nyomott iv, közberakott irópapír-levelekkel. 

Ara fiizve 4 8 kr. , keményen kötve 1 ft. pp. 
E naptár szerzője maga is jász. s már a czimnél fogva is, legbővebben értekezik 

n jász-kun dolgokról, és pedig különösen, tartalmazza e naptár : a Jász-kunok erede
tét, szokásait s viseletét; — a jász-kun községek statistikai s geographiai tekintetben! 
helyzetét, — a hármas kerület s községek tiszti névtárát. A jelenlegi kUlbábaru kelet
kezeiét. A török nép szokásait s vallását. Az állatok veszélyeit, hasznait s kínzásaik 
vétkességét. Különféle történeteket s mulattató elmés kérdéseket fejtegetésekkel. 
Közhasznú gazdasági, házi és égisinei réaz.-ket. E földteke népfajait s v i d l á s i i i t . ' főbb 
hasznos tárgyakat és táblás kereskedési jegyzékeket az országos hivataloknak rövide
den személyzete kimutatásával s a vásárok jegyzékével együtt. 

E naptár, mindamellett hogy a Jász-kun nevet viseli: különbség nélkül mindenki 
által használható. 

VAS GEREBEN 

K I S K É P E S N A P T Á R A . 
Második évfolyam. 

Nagy 8-adrét, 5 nyomott iv, több a szöveg közé nyomott 
fametszvényekkel. 

Ara fiizve 12 kr. pengő pénzben. 

Német nyelven: 

£>er defter S5otc 
@rojjer gemcinnüfeiger Jtíiíenbet fúr ©tabt uwb Sanb 

Első évfolyam. 
Legnagyobb 8-adrét, 20 nyomott iv, közberakott irópapirleve-

lekkel, s több a szöveg közé nyomott fiunetszvénynyeL 

Ára 1 fÉ. pp. 

Második évfolyam. 
6 iv. Minden naptárak közt legolcsóbb, ára 6 kr. pp. 



1 - 3 1 3 8 Kölcsönös 

erdélyi jég- s tűzkárai entö. 
Tisztelettel közhírré tétetik, miszerint a kölcsönös erdélyi jég- éa túzkármentd 

társulat ügyvivóségei, — a társulathozi csatlakozás könnyebben eszközblhetése tekin 
tétéből — Magyar- és Erdély honban, az alább nevezett t. cz 

Magyarhonban : 

urakra bízattak, u. m. 

Pesten Ilii W Ferenez. ariutezn 3 .»z 
1' nban Artner Antal, 
Sopronban Zugn J. 6 . , 
Debrcczenben Hegedűs Károly, 
N.-Váradon Riissler .1 , 
Székes-Fej érvartt Légmann Alajos, 
Komáromban Wimmer Rudolf, 
Miskolczon Furmann Frigyes, 
Szegeden YValdmüller G. és Lémer, 
Pápán Gittling J. 
Gyérben Eeker Ferenci, 
Késmárkon Hensch .1. G., 
Rosnyón Néhrer Mátyás, 
Lúgoson l'.i.i.-s Mihály, 

I. »••/>•>!! Biísbak A. H., 
N.-Szombatbon Keszely József, 
Szombathelyt Hénscb Márton, 
Dunaföldvárt Tenner Károly, 
Lőcsén Hermann A. Lajos, 
Léván Kntschera és Redli, 
Nagy-Katán Bundi Imre, 
Nyíregyházán Csécsy Soma, 
Jászon Nóvák Endre, 
Töketere-besen Sennert János, 
Szoboszlón Fogtü József, 
Jőlsván Boczko Sámuel, 
Göllnitzen Boldoghy J., 
Gnezdán Klein Emelt. 

Előfizetési fölhívás. 
Folyó évi október l-jével a „ V A S Á R N A P I ÚJSÁGRA" uj 

előfizetést nyitunk. Előfizetési ár évnegyedre azaz : október, 
november és december hónapokra postán küldve 48 kr. pp. 

A Juli ős-decemberi folyamból a még jelentkezhető tisz
telt előfizetőknek teljes számú példányokkal még folyvást szol
gálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A 
pénzesleveleket bérmentesítve é3 e czim alatt: „ A Vasárnapi Uj-

küldetni kérjük. 

Landerer és Heckenast, 
a Vasárnapi Újság kiadói. 

ság kiadó hivatalának Pesten' 

63 
Császári királyi legfelsőbb szabadalommal, 
s porosz királyi és szász királyi legfelsőbb 

engedélyijei. 

( 7 - 1 0 ) 

Erdély honban 
Balázsfalván Dániel Ödön, 
Bánfihunyadon Ujváry László, 
Bethlenben Mihály Endre, 
M. Berkeszen Takáts Zsigmond, 
I5.irr.toti Császár Dávid, 
CsikszereHában Szörcsey Imre, 
Déézsen Kovács Mózes, 
Déván Izckutz Márton, 
Dobokán Iloilor Károly, 
Erdflszentgyörgyön László Gergely, 
M. Egregyen Kcthely József, 
N . Enyedcn Mester Károly, 
Felvinczen Magyart Pál, 
K. Fejérvárt Dergán József, 
Gidofalván Vájna Károly, 

V. Hunyadon F. Bucsy Mihály, 
N. Hondán Jánossy István, 
P. Kamaráson Mósa Samu. 
M. Méhesen KcndefTy István, ' 
Szászvároson Németh Vilmos, 
Szászsebesben Pototzky Antal és fia, 
Sz. Somlyon ifj. Lázár János, 
Tasnádon Koroknay Zsigmond, 
Tekében Wéber M. Frigyes, 
Tordán Vélits Lajos, 
Tövisen Arkosy Lajos, 
Sz. Udvarhelyen Cimbalmos Lajos, 
K. Vásárhelyen Kovács Dániel, 
M. Vásárhelyen Czccz Miklós, 
Ziluhun Harmatli János, 

Dr. B O K C 1 I A R D T - f c l e 
illatos gyógyerejü 

M t M M H M t 

S Ára eg}' | 
2 bepeesételt • 

3 ereíi.pnkét--

M M M M 
1854-dik 2 

évi | 
tavaszi 

füvekből 

A dr. B O R t ' H A R D T - f é l e cs. k. kiz. szab. nOvénysznppan kitűnő j ó szer a 
bőr erősí tésére s epen tartására; az kétségkivül u legjobb szer, mi csak létezhetik 
e nemben, szintúgy az olly igen alkalmatlan szeplő, májfoltok, napégetés, pörtenés, ctu-
ctorék, bórhótyayesa stb. ellen, valamint a bőrnek tisztává és gyengéddé tételére, s 
annak erós, fris és étenk ssinbeni fentartására nézve. 

Íi\OVEl\Y-SZAPPAI\.iHSI 

Hátszegen Wagner Károly, 
kiknél minden megkivánandó nyomtatványok dij nélkül, valamint e honi intézetről 
szUksége^ felvilágosítások, a legnagyobb készséggel szolgáltatnak. 

Egyszersmind bátorkodunk a tisztelt közönséget e társulatbani részvétre — 
vagyonuknak az elemi káreset elleni mentesítése végett — annyival is inkább fblhivní, 
minthogy ezen intézet a t a k a r é k o s s á g s z e m p o n t j á b ó l kiindulva, minden egyes 
tag a kívánt mentesítése nemet több vagy kevesebb veszélyessége szerint a r á n y l a g 
j u t á n y o s á n é r e n d i e l , s c s a k i s a n n y i b e f i z e t é s s e l j á r u l a k ö z p é n z 
t á r h o z , a mennyi ennek évi szüksége fedezésére kívántatik, az ezen felüli maradvány 
a tagoknak visszaadatik; valamint a rendkivük'bb csapások esetében netalán megkí
vántató hiány azok által utánpótoltunk , s e szerint a tagok egymásküzt megfelelólcg 
illó, a hovatovább mindinkább növekedő kölcsönös kezességet nyújtva, a m e g b e 
c s ü l t s i l l e t ő k á r m e n n y i s é g e k m i n d e n k o r t e l j e s e n f i z e t t e t n e k . 

Mind azon nevezetesebb helyeken, hol társulatunk még Ugyvivósége által kép
viselve nincsen, felszólittatnak azon t. cz. férfiak, kik a közbizalomnak pontosságuk 
utal megfelelni magukban elhivatást érzenek, társulatunk Ugyvivósége felválalásácrt 
— mellyel a fáradsághozi arányos jutalom is van egybekapcsolva — mihozzánk folya
modni. — Kolosvárt, october 25-én 1854. 

Kölcsöuös erdélyi jég- s tűzkármentő társulat 
igazgatósága, 

b . kírályutcza 36-dik szám. 

Dr. SUIN de BOUTEMARD 

illatos fogpasztája. 

Epen most jelent meg és R 

Ede lmann K á r o l y „ 
könyvkereskedésében, vácziuteza 7. sz. «e 

kapható : M 
9í!t$faitiV* 

G R Ő G E U N B L L I I Í C N I M U ] $ 
Eine prophetischc Stimme über den 
jetzigen Krieg nnd seine Folgen von 

JOLIN CNINNIIIIG. 
Dr. der Theologie, Mitglied der Royal 

Soeiety, fíii.tlicher der schottnehen 
Nationalkirche in London ctc. etc. 

Nach dem Englischen. 
BrocV. Preis 40 kr. pr. Post Ili kr. 
D»"*e Schrift hat in Ejlgland unge-

heuras Antsehen erregt , da der Ver -
. fasser dadarch die unverkennbarsten 

m Bevfeisgründe den Fali Russland's 
weisr-

Auch in DentaeWand vrird das Buch « 
mclit verl«Uen Senwtion hervorzu- A 
rufen. namentheh. da aic Graudgeilan- 2 

n. ken dieser Oft-nhumf^^^ m(,rfc_ •» 
Tf würdigíten gehüraa, uie daa 19. Jahr- f 
J|i bundert hervúrgerufea, k 

*-sí - * *- '*^5aE3t^.^l»J 

A néptanítók könyve 
czimü növelési In/elekre, helyből elvi 
tetve 2 pf tu l , postán küldve 2 ft. 86 krral 
alulirtnál i-lófizcthetni. 

Megjelenik e múböl a jóvö évben hat 
4—5 ívnyi füzet. 

B. Csabán, novemberben. 

SZCBERCIIYI Lajos, 
a „Néptanítók könyve" szerkesztője 

H 1 — 1 ét kiadója. 

A KAHTIIAl Sl 
ÚJA tld 

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF. 
Harmadik javitott kiadás, 4 részben 

csak 2 ft. pengd. 
C^^Ezen klassikus és ritka olcsósága 

regény 3-dik kiadásának fonma-
radt csekély számú példányait 
átvévén, a megrendeléseket hoz
zám kérem intézni. 

Pesten, Kristóftér 

GREIBEL Annin, 
könyvárra. 

1

 2pakétácska ] 

. 2(1 kr. p.p. 

Ezen fogsznppan azon elismert czclszeruscgén kivül, miszerint a fogak és 
foghns épségben-tartását a legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli, 
egyéb lényeges jeles tulajdonságainál fogva is minden eddig létező fogporok közt 
elsőséggel bir s mindinkább növekedő közelismerést nyer, ugy hogy azok által, kik 
azt már egyszer használták, bizonyosan jövőre is mindig bilincs előszeretettel újra be 
fo<j szereztetni. 

Dr. II ARTUNG-íélc cs. k. szab. 

C H I N A - H É J - Q L A J , 
a hajnak épségben-tartása és szépítésére. 

Dr. IIARTl NG-féle cs. k. szab. 

i 

[ 

« M » * H | 

c 

« 

a hajnövet isméti felélesztése és erősítésére. 
A dr. l lnr long-felé szab. ha jnövesz tő - sze rek b e b i z o n y u l t jeles tulajdon

ságaik s jutányos áraiknál fogva nagy e l ó n y n y e l bírnak nz oly igen magasztalt 
makasszar, lapugyökér s minden más egyéb bajolajak és híijkenócsök fölött, s e szerint 
mint e nemben leit jobb és l e g o l c s ó b b szerek méltán ajánltathatnak; bővebb leírások 
ingyen szolgáltatnak. 

" S S ^ Í B n í l á n Grímberg Ferenez, 
szerésznél és Pesten Székely József, gyógyszerész továbbá : 
A r a d o n Tedeschi és Zukovits; Baján Klenantz Ján.; Besztercee-Banyan Damay 
K.; C z e r n o v l e z o n Schnh-ch Ign. és Zachariásievicz Tam.; t'servenkan Dominics 
Sándor; Debrcczenben Csanak József és R. Vincze Kár. gyógysz . ; Eszéken Hor
ning József, gyógyszerész ; Eperjesen Zsembery ígnácz ; Eszterarombnn Bier-
breuer 3. B . ; G y o n x y ó s A n Kocianovich János gyógysz. ; Gyérfltt Unschuld Ede; 
Hold-Mező-Vásárhelyen Braun József és társa; Kassán Eschwig Ede; Keze
márkon Szopko K. N. ; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; Kolosvarott Wolff 
testv. gyógysz. ; Kaposvárott Kohn Jakab; Llpto - Sz. Miklóson Fischer J. L. és 
Krivoss M . ; Lngoaon Arnold Józsefé i Schiessler Antal; Makón Dobsa Sátn.; Mis
kolcion Zahr J. B . ; Mohácson Kögl András; Maros-Vásárhelyen Fogarasv 
Döme; Médiáson Orendi I. F . : Naay-Bányán ifj. Bremer Ján. gyógyszerész; Riagy 
Berskcrekra Pyrra J. D . ; N.-Kanlxs«n Welisch M. V . ; N.-Kiklndan Schanner N.; 
Nagy-Szombatban Keszely József; Nagy-Varadon Huzella Mátyás és Janky Ant.; 
Nagy-Szebenben Zöhrer J. F. : Papán Bermüller József és TschepenEde; Pécsett 
Adler Antal és Berger Károly; PozsonbanWeinstabl Dienes; Bima Szombatban 
KrHtschmar K. ; Rozsnyón Feymann Antal; Rózsahegyen Jureczki A . Herm.; Sel
lyén Weigel József; Sopronban Rupprecht József gyógysz . ; Szabadkán Farkas 
József: Szegeden Sujan József; Székes-Fehérvárott Legman Alajos; Szolnokon 
Seheftsik István gyógysz. ; Szombathelyen Tempel F., és Pachhofer Gynla; Segea-
varott Misselbacher 1. B . ; Temcsvarotl Jeney és Solquir; Újvidéken Sterio János; 
Vag-ljhelycn Freund V . ; Verseczcn Karnáp János: Veszprémben Hafner Mih ; 
Zala Fjterszrgf n Aniaits Pál; Zomborbnn Michailovits G. j Zsombolyban Telbisz 
Ján. uraknál. 

A fentebbi, a közönségnél olly j ó hírben álló czikkek a fennevezett 
városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint 
csak az itt megnevezett t. cz. letéteményes uraknál. 

http://I5.irr.toti
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Arany János legifjabb költeménye! 
1 - 3 

Épen most jelent meg, és minden 
kapható : 

könyvkereskedésben 

M I M I I I 
Költői beszély hat énekben. 

Díszkiadás. 16-rét fiizve 1 frt. 
Ki ne ismerné Arany Toldiját ? 
A ki nem ismeri, ismerje meg, mert az a magyar irodalom kincsei közé tartozik 
Egy drága köböl készült remekmű az. Egy hősköltemény, mellynek a költő 

msga a legnagyobb hőse. 
Ha snját nemzed érzetünk nem volna elég arra, hogy e müvet megtudjuk 

becsülni, a külföld elismerése tudatná velünk, minő irodalmi kincset birunk abban. 
A mit a költészet szépségekben adhat, 
A mit a képzelet fényeset eló tud állítani. 
A minek minden szava a min vérünkből csöppentett vér; ez mind feltalálható 

Arany Toldijában. 
A mióta a már közkézen forgó elsA rész megjelent, közóhajtása volt minden 

magasabb élvezet után sóvárgó olvasónak, vajha e remekmű irója költeménye máso
dik részét is elkészítené. Ez óhajtás ime teljesült. A költő befejezte „Toldi estéjét" 
s a közönség elé bocsátja. 

Mind az a mi 9zép volt az első részben, újra él a másodikban is, - a költői nagy
ságot itt még egy uj fényes eszme is körül-világitja; a mult nemzeti nagyság 
ragyogó dicsfénye! Mintha a költő nem tartotta volna elégnek aranyból és drága
kövekből dolgozni, hanem még a napsugárt lehozta volna hozzájuk, hogy azoknak 
ragyogni segítsen. 

Az olvasó közönségnek nem kell több ajánlás, mint annak tudatáén, hogy Toldi 
estéje elkészült es niitr ki is van nyomtatva. Illy mú, mellynek létrejöttére az 
irodalom minden baráti örömmel vártak, csak diadalának nézhet eleje megjelenésekor. 

Ugyanezen irótól jelent meg ezelőtt : 

költői beszély tizenkét énekben. 
Díszkiadás fűzve i fi. 

Pest, novemberben 1854. Tejfel 
H E C K E N A S T G U S Z T Á V , kiadó. 

M a g y a r ílliliály, 
könyvárusnál Pesten megjelent, s nála és 
általa minden hiteles vidéki könyvárusnál : 

megszerezhető : 

Magyar közmondások 
könyve. 

A Kisfaludy-társaság megWzásábdl szer
keszté 

Erdé ly i János. 
E 4G5 n. 8-rétú lapon'9000 szám 

alatt betűrendben, bő magyarázat és a ha
son tartalmuakra vonatkozó számszerinti 
idézetekkel szerkesztett gyűjteményben az 
elismert tehetségű szerkesztő által nem csak 
a nép ajkáról vett közmondások, de Baróti 
Szabó, Dngonics, Falndi, Kis-Viczay, Ko
vács P., Krcsznerics, Mikes, Szenczi Mol
nár A., Szirmay és B.illagi M. hason czimü 
és tartalmú gyűjteményeik is együtt vannak. 

Könnyebb megszerezhetés tekintetéből, 
e legtökéletesebb közmondások és példa
beszédek gyűjteménye 2 ft. 20 krról mig 
a kevés számú példányok tartanak 4 hú
szasra lcszállittatott. 

Szinte Erdélyi J. szerkesztéséből a 
Népdalok és mondák 

I. 1 ft. 20 kr., II. 1 a. 20 kr., III. 1 fton 
kapható még. 

f y 5 ft. bérmentes bekíddésc mellett a 
Közmondások és Képdalok 1—3. kötete 
bárhová — bérmentesen megküldetik 

MAGYAR MIHÁLY által. 
1 3 9 - 1 

A Rákoson 
a 340. és 341. sz. a. fekvő 22 holdból álló 
legjobb minőségű tagositott kiszálló rét, 
mellynek két vége szántóföld, szabad kéz
ből eladandó. Bővebb tu>ló-itást ad a tu
lajdonos Rákospalotán 46. sz. a.(Megjegy
zendő : hogy a viz-árok híddal van ellátva.) • 

l t f ^ ' T m\m\mW ~* '1 

126 2—3 
llarflcbeii K. A. könyvkereskedé

sében Pesten megjelent : 

Uj kézi és 
ISKOLAI ATLASZ, 
mind földirati mind statiskai jegyzetekkel 

megtoldva. 
Újságolvasók cs tanulók 

számára kiadta 

Dr. Vállas Antal. 
MÁSODIK. észben ujj.i dolgoz ott s 

a mostani időig folytatott kiadat. 

Földirat és statistika jelen állapotjához 
alkalmazta 

O r . F A I J K M l k S A . 
19 földképpel ára 2 ft. S0 kr. p. . 

A tiszta mennyiségtan 
elemei. 

Az uj rendszer szerint készítette 

Dr. Lulter Ferdinánd 
kegyesrendi oktató. 

Számtan. 
II. füzet. Ara 24 kr. pengőben. 

131 3 - 9 

Oszvald testvérek 
a Széchényi sétatér közelében saját házuk
ban, a jelen évszakra ajánlják következő 
legjobb s legújabb ezikkeikét: 

Muderateur lámpákat. 
Ganinii felexipúket. 
Thea-üstöket. 

Thea-teritékeket és legfinomabb 
t Inakat. 

.81 1 4 
Epen most jelent meg s kapható* : 
Pesten Creibel Árminná l 
és minden hiteles künyv-

iirusii ál 

ERDÉLYI KEPÉK. 
NOVELLÁK, 

irta 

J Ó K A I MÓR. 
K o t kiitet ára 1 ft. 30 kr. 

128 2 - 2 

B^Tközliasziiii cs olcsó 

TÖRVÉNYKÖNYVEK 
KLÉH ISTVÁN 

ügyvédtől: 
Polgári pern nilt.iit.is . betűrendben. 

136 lap, fűzve 24 kr. 
Uj austriai büntetőtörvény, betűrend

ben, fűzve 24 kr. 
Austriai közönséges polgári (Arvény 

betűrendben. 816 Isp, fűzve 2 ft. 20 kr. 
Törvénykezési rendelitek gyűjte

ménye 1848— 1853ig, fűzve 50 kr. 
C~f Fönebbi munkákban az egész tör
vény öszpontosul s olcsó áruknál fogva 
nem esak nagyobb könyvtárakban hiányt 
pótolhatnak, de meg a falusi mestergeron-
dákon se hiányozzanak, annál inkább is, — 
mert a törvény áthágását tudva vagy aka-
ratlunul — a törvény nemtudás — föl nem 
menti; betűrendes szerkezetüknél fogva 
pedig ezekből mindenki legkönyebben • 1-
ígazodhatik. Kaphatók Pesten az egyetem 
ntezában (a takarékpénztártól átellenben) 
Magyar Mihál könyvárusnál. 

130 
llartlcben k. A. könyvkereske

désében megjelent : 

, Nemzeti 

KÉPES és VERSES 
K Ö N Y V 

olvasni tanuló gyermekek számára. 
70 egészen uj pompásan színezett kép

pel 8-rét ára 1 ft. 48 kr. 

Gyermekélet 
a 

ház i á l l a tok k ö r é b e n . 
Képes és verses könyv, .--r-t ára 54 kr. 

Uj A. B. C, 
ki akar 

magyarul és németül olvasni 
t a nuIu i. 

Irta PEREGR1NY ELEK. 
Fekvó 8-rét ára 1 ft. p. 

A z emlősök és madarak 

képes természetrajza 
vagyis : 

azoknak természethü képekkel 
ellátott rendszeres leirása. 

Készítette 

H A N N Á K K E R . J Á N O S . 
Nagy 8-rét 57 ábratáblával ára kötve 

7 ft. 30 kr. p. p. . 

Magyarország , Erdély, 
Szerbvajdaság, Horvátország, 
Szlavónia és katonai határvidék 

FÖLD ABROSZA. 
Ára 16 kr. p. p. 

Hirdetmény. 

A 

Protestáns naptár ügyében. 
Legközelebb megjelent Landerer ét 

Heokeniistnal, Ballagí Mór tanár ur által 
1855-ik évre szerkesztett uj első évi folya-
mu Protestáns czimú naptár. — Felkéret
nek tehát a tisztelt előfizető és gyújtó 
urak — leginkább távolabb vidékiek — 
miszerint koltség-kimélés tekintetéből meg
rendelt példányaikat a jövő pesti vásár lu
kalmával vagy is f. hó 18-ig annál is inkább 
a kiadó hivatalból elvitetni szíveskedné
nek: minthogy ezen idő elmultával járandó 
példányaikat postai alkalommal kénytele-
nitetünk az illetőknek kézbesittetni. 

Előfizetések még folytonosan elfogad
tatnak és a már kész példányok mindjárt 
ki is szolgáltatnak, egy-egy példány ára 
24 kr. pp.-ben, minden 10 példány után 
egy ingyenpéldány nyal szolgálunk. 

Landerer és Hrckrnast 
könyvnyomdája 

Pesten, egyetemuteza 4. sz. a. 
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l j érdekes regény 
az „Eszter'* szerzőjétől, 

ezen czim alatt: 

A szegedi boszorkányok. 
Három kot. t, 

3 ft. pengő pénzben. 

Ezen szerzőtől eddig megjelentek : 

A Z Ö L D V A D Á S Z . 
Regény 3 köt. 3 ft. 

Gordiusi csomó. 
Regény 3 köt. 8 ft. 

A nagyszebeni királybíró. 
Regény 3 köt. 8 ft. 

Regény 3 kötetben. 3 ít. pengő pénzben. 
A fennhirdetett köztetszésü 

regények minden könyvkeres
kedésben knphatók. 

Pest, novemberben 1854. 
Ilerkrnnsl Gusztáv, kiadó. 
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Landerer és Heckenastnál 
Pesten, egyetem utcza 4 . szám alatt 
kapható s minden könyvárus által 
megszerezhető következd iskolai 

könyvek : 
Tatai András, 

a kecskeméri ref. főiskolában mér- és ter
mészettan ny. rend. professora munkái, 

úgymint : 
Elemi mértan : I. rész Számtan, kemény 

táblába kötve 1 ft. 6 kr. 
„ , II. rész Tértan, (hét idom

táblával) 1 ft. 16 kr. 
„ „ III. rész Háromszög és kup-

szelettan (két idomtáblá-

Deák grainmatiea. első folyamat az alsó 
grammatica iskola szá
mára 46 kr. 

„ „ nyelvtani gyakorlatokkal, 
Cornelius Nepos jeles had
vezérek életleirásával, és 
Phaedrus Aesopusi meséi
vel uiioo.lik folyamat 

52 kr. 
CArig nyelvtan, gyakorló részszel és gft-

rög-magyar szótárral, kel
dók számára 46 kr. 

Továbbá : 
Római régiségtan (Archaeologia), irta 

Bélák Jóxas/a kecskéméi 
h. v. t. fliskolában költé
szeti ét ssónoklati osztá
lyok my-1. tanítója 42 kr. 



Könyvhirdetés. 
I Aluln.i-T.v-tt kecskeméti könyvnyomdájában megjelent, s Pesten, R. Koma-
• romban, Debrcczenben. Szathmáron, Kolosváron él Brassóban, ugy szinte helyben 
I is, kapható a különbféle viszonyokra való 

I Papidolgozatok V-ik füzete. 
• melly magában foglalja Kuli fa y Z s i g m o n d , kunhegyesi reform, lelkész egy 
• házi beszédeinek első füzetét. 
I A t. c. közönség eléggé ismeri már e derék szerzőt eddig megjelent művei-
I bél, ajánlani tehát fölösleges. De mégis érdekesnek vélem itt közzé tenni Fördór 
I La i os szerkesztő véleményét, mellyet e füzet elején álló előszóban kifejezett 
I — „Véleménvem szerint — úgymond — Kulifay müveit azok tartalmas és kor-
I szerű volta, logikai szoros következetessége, minden dagálytól 8 keresettségtói 
I ment bibliai fenséges egyszerűsége, könnyen érthetó s a lcgelvontabb tárgyakat 
I lealjasitás nélkül a fóldszinre lehozni tudó népszerű előadása, kétségbe vonhatlan 
I eredetisége, alapos magyarsága, felette használhatókká teszik és ajánlják." 
I „Csak olly hosszúk ne volnának ! — mondja talán egyik vagy másik kolle 
I gánk; — de erre csak az a válasz, hogy könnyű a hosszút röviddé nyirbálni. — 
I Egyébiránt én ugy találom, Kmlifay, a hol hosszasabb, oft érdekesebb s figyel-
I metragadóbb is, — és ba mi papok nem rönteljük müveit jő kedvvel fólmondani 
I (mert én azt, bogy jeleseink müveit fel is mondjuk, hallgatóink s az egész egyh 
I irodalom érdekében papi kötelességnek tartom), bizonyosan gyöngyörrel és ha 
I szonnal fog bennünket végig hallgatni müveit éa műveletlen.'" 
I „De . . . . elmondani K u l i f a y ró l a mi ót megilleti : a kritika dolga, 
I melly hogv kellő szigorú legyen, azért szükséges, mert nem csalódom, Ku 1 i f ay 
I nagy tekintélylyé fog emelkedni müveivel az egyházszónoklati irodalom terén 
I » egy — figyelemre alig méltatott, sőt .tokák által üldözött s kinevetett elvnek és 
I iránynak ujabbkoii derék hőse és feje leend; t. i. a kor kérdéseit folytonosan 
I szem előtt tartó, tudománynyal párosult evangvcliomi egyszerűsége. S amennyire 
I kívánatos, hogy ifjú papjaink e réBzbcn K u l i f a y t tanulmányozzák, ugy kivána-
I tos az is, hogy hibáit el ne sajátitsák . . . legyen hát a kritika szigorú 
I „Szerzőnk ez ideig — a III és IV. füzetekben megjelent müvein kivül 
• hozzám Ötvenhárom dolgozatot küldött be, többet is szívesen ígérvén. Ezen 
I bekűldöttekból három — 12—14 íves fűzet fog alakulni. Az e l s ő im itt van. 
I A másod ik hozand különféle alkalmi, péld. fursangi, böjti, tavaszi stb. dolgo-
I zatokat; — a harmadik pedig ünnepieket és a tiz parancs fölséges magyarázatát. 
I „E jelen füzethez mellékelve veszi a t. c. közönség Szenti™ ti szókAny vem 
Ikét első ivét, a többit a következő füzetek hozandván időnként. — Minthogy 
I azonban ily módon igen későre húzódnék e terjedelmes mü kiállítása, tehát a 
I kiadó megigérto, hogy a Papidolgozatok füzetein kivül is fogja ezt —Önálló fii-
Izetekben — folytatni; és ekkor, számitásom szerint 3—4 év alatt az egész mü 
I kéznél lehetend . . . . ha az Ur akarandja." 
I Ara e csinos borítékkal ellátott füzetnek (16 iv) K u l i f a y arczképével 
I együtt : 4 ezuM húszan. — Ugyanennyi lesz a még ez év folytában hasonló tar-
I talonimal megjelenendő V I . füzeté is. 
I Kaphatók még valamint ezen munkának, ugy a majdan szinte folytatandó 
I Cyn«zrsefekre való papidolgozatoknak is III . és I V . füzetei; — de az I. és 
III. már mind kettőből elfogyott. 
I Szinte most jelent meg s a fónnevezett helyeken kapható : 

NEVELÉSTAN, 
I vagy útmutatás a helyes gyermeknevelésre, testi, értelmi és erkölcsi tekintet-
[ ben. — Különösen uj házasok számára irta Sáska Károly. — 12-edrét. 192 tö
mött lap. Csinos boritékba fűzve ár : 36 pkr. 

134—1 S Z I L A D Y K Á R O L Y , könvvnvomtató és kiadó. 

123 2 - 3 Jogtudósok, ügyvédek s bírák számára. 

Folyó évi novembertől kezdve meg fog jelenni : 

JOGTUDOMÁNYI 

TÖRVÉNYKEZÉSI TÁR 
Szerkeszti, több magyar jogtudományi iró hozzájárultával 

TÓTH LÖRINCZ 
hites ügyvéd s magyar academiai tag. 

Előfizetés egy évre 6 ft. p. p., postán küldve 7 ft. p. p. 

• 

„Jogtudományi s törvénykezési tárunk" nem csak elméleti müveket, 
értekezéseket, fejtegetéseket, s tudományos vitatkozásokat fog adni a 
jogtudomány minden ágából, tehát a polgári, büntető, váltó, egyházi s 
bányatörvényekből, a polgári s büntető perrendtartásból, a peres ügye
ken kívüli eljárásból, a jog történetéből stb., hanem törvénykezési ese
teket s bírósági végzéseket és Ítéleteket is szándékozik közölni, 
ezeknek indokaival s világosító jegyzetekkel együtt. Minél gyorsabban 
fogja meghozni olvasóinak a törvényhozási munkálatokat, a legfelsőbb 
rendeleteket, nyilt parancsokat, szervezési intézkedéseket, e körbe tartozó 
kinevezéseket, sőt azon normativumokat s utasításokat is, mellyek a tör
vénylapok utján nem közöltetnek; mind ezeket kellő ismertetéssel, s ba 
szükségesnek látszanék, szerény és illedelmes bírálattal kísérve. Figyel
meztetni fogja a tudománykedvelő közönséget a bel- és külföldi jogtudo
mányi irodalom kitűnőbb termékeire, ismertetni s birálni fogja azokat 
röviden, de velősen. 

Tárunk évenkint tiz füzetben fog megjelenni, mellyek öt nyomtatott 
ívre terjednek egyenkint, ö t füzet képezend öt kötetet, különös tárgy-
jegyzékkel s mutatóval ellátva. Az első füzet a közönség kezében lesz 
legfeljebb november végéig, s attól egy év alatt tiz fűzet. 

Az előfizetési pénzeket minélelőbb bérmentesen az alulirt kiadóhoz 
intézni ké 

Tiz előfizetett példányra egy ingyenpéldány jár. 
Tóth Lőrincz, 

szerkesztő. (Uri-utcza 2. sz.) 
Ilcckeiiast Gusztáv, 

kiadó. 
(Barát-tér, himzó- és kalap-utcza szögi. 1. sz.) 
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Epen most jelent meg Heckenast 
Gusztávnál és Pesten Edelmann 
Károly, váczi-uteza 7. sz. könyvke

reskedésében kapható : 

Magyar 

IMXIlABhSZhilKk. 
közmondások 

éa 

szójárások gyüjtemcDye. 
összeszedte, értelmezte, s más nemzetek
nek hasonérteImú mondataival fölvilágosí

totta 

Dr. Ba l lag i Mór. 
Második kiadás egy kötetben. 
1855. ( X X V I I I és 464 lap, kis 8-rét.) 

Ára keményen kötve 1 ft. 20 kr. p. p 

Hirdetmény. 

1H Ii t 

68 4 - 0 
Geibel Ármin, pesti könyv

árusnál kapható : 

VJ magyar köszöntő. 
Különféle alkalmi 

üdvözletek éa szavalmányok 
tára. 

Mind a két nembeli ifjúság 
baanalaUra irt* 

S Y l ' l a 8 8 Y . 
Fűzve ára csak X4 B , fc, 

e g j e l e 
Fényes Elek 

.Orosz török háború* 
czimü munka második kötetének 1. és 2. 
füzete, mellyre előfizetések elfogadtatnak, 
mind a 6 fűzetért postán bérmentve küldve 

1 ft. 30 kr. pp. 
T A R T A L O N : 

Gortschakotl" herczeg Fratestinél két izben 
megveretik. 

Az oroszok Bukarestnek s Oláhországnak 
hátat fordítnak. 

Az oroszok nemcsak Oláh-, hanem Moldva
országból is kitakarodnak. 

A német szövetségi államok politikája az 
orosz-török ügyben. 

Az ausztriai-porosz nyilatkozat a német 
szövetséghez julius 30-án. 

A német szövetség határozata julius 24-én. 
Valahára az angolok éa francziák is mo

zognak. 
Sebastopol és Krimia félsziget. 
Abda! Medzsid. 
Angol közvélemény az oroaz-török háború 

folytatása fölött. 
Oroszország felelete az ausztriai somma-

tióra, mellvet Poroszország is támoga
tott. 

Anglia, Francziaország, Ausztria és Po
roszország politikája az orosz válasz után. 

Oláhországi események. 
Francziaország hadereje. 
Hadsereg létszáma. 
A franczia hadsereg összes ereje. 

Megjelent és Geibel Á r 
minnál Pesten ugy, mint 
minden könyvkereskedésben 

kaphatók : 

Kertészeti füzetek 
Dr. Entz Ferencztől. 

I. fflzet : A györnőlcstenyészte* 
fontossága j Dr. Entz és társ. gya
korlati kertész-iskolájának pro
gram mj a, ara 24 pkr. 

II. füzet : Gyumolrsészrt. Téli 
teendők a gyümölcskertben. A 
gyümölcsfa nemesítés módjai. 
Gyümölcs Ismertetés : Próba-
fák. Dr. Entz és társai fanövei
déinek lajstroma és árjegyzéke 
185VS évre, ára 24 pkr. 

III. füzet : Konyhakertészet. — 
Spárga. Melegagy. Borsó. Mu
rok. Petrezselyem. Pasztinnk. 
Palántázás hideg földben. Hagy
mák. Torma. Zsazsa. Retek. 
Saláta. Káposzta neműek. Ara 
24 pkr. 100 2—0 
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Gyógysierészgyakornoknak 
egy legalább a negyedik deák osztályt jól 
végzett solid fiatal ember, Veszprémmegye 
egyik mezővárosi gyógyszertárában alkal
mazás végett kerestetik; értesítést nyer
hetni bérmentett levelekre a .Vasárnapi 
Újság" kiadó hivatalában. 

? 8 Épen most jelent m e g S - S 

MEZEI GAZDA 
népszerű 

gyám- és vezér-könyve, 
irta 

GALGÓCZI KÁROLY. 
IV. kötet. 

Tartalma : Gazdasági mútan. Gazdasági 
építészet. Gazdasági személyzet, cse
léd és munkás-rendszer. Gazdasági 
könyvvitel. 

Ez egész munka négy kötetben 24 nagy 
nyolezad, tömött, de a mellett könnyen 
olvasható betűvel nyomtatott ívre terjed. 

A r a . . . 1 ft. — kr. 
postán küldve 1 „ 20 „ 

Pest, aeptemberben 1854. 
Heckenast Gusztáv, 

baráttér, kalap- és himzó-uteza 
szögletén 1. sz. a. 

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

74 3 - 3 

Epen most jelent meg Heckenast 
GusstdvnrtlPeaten és Ede lmann 

K á r o l y pesti könyvárusnál 
kapható : 

A magyar nemzet 

TÖRTÉNETE. 
J Ó K A I M Ó R T Ó L . 

866 lap, nagy 8-rét-

Fiiive ára i forint p. pénzben. 
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