
Az almai csatatérről. 

Háborgó felesége volt-e annak a pogány theologusnak, ki 
a régieknek had istenül egy nöt is adott, awagy már akkor 
időben is állhatatlan természettel rágalmazák a szép nemet, s 
ide irányzott czélzásból jutott Bellona asszonyság magas hiva
talához, azt tisztán felderíteni mai napig sem sikerült a hitrege-
buvároknak; hanem annyi bizonyos, hogy nincs idö, melly vál
tozatosabb s váratlanabb eseményeket hozna, mint a háború 
napjai, nincs hely, • _ _ _ _ _ 
melly tarkább ké
peket tüntetne fel, 
mint a csatamezö. 

Ezer meg ezer 
példát lehetne ez 
állitás bizonyítá
sára idézni az ő 
és ujabb történet 
minden lapjáról, 
de minek távoz
nánk messzire,mi-
dön közel érhet
jük a mit felmu
tatni kívánunk. 

Ezelőtt két év
vel az angol és 
franczia közvitéz 
szemébe nevetett 
volna annak az 
embernek, ki azt 
mondta volna ne
kik, hogy ők e-
gyütt fognak har-
czolni, s egy kö
zös hadjárat vi
szontagságait hi
ven megosztó szö
vetséges jó bará
tok lesznek, s ime 
hányszor láthattuk őket, élethű rajzban, külföldi és bécsi 
lapokban, egymással karonfogva. 

Ha valaki ezelőtt egy évnegyeddel a krimiai tatár-pásztor
nak azt mondta volna, hogy ott a hol most szelid nyájat legel
teti, angol, franczia, afrikai zuáv, és török vitézek ütik fel sátrai
kat , s a csendes pásztortűz helyett száz ezrek fegyvere fog 
villogni, nyája bégetését száz meg száz ágyú bömbölése vál-
tandja fel, lehet hogy azt kérdezte volna : mi az az angol, fran
czia stb.? de koránsem hitte volna el a hallott szavakat, — s 
még is ugy történt, mert Bellona asszony ugy akarta. 

De majd eltértünk kitűzött czélunktól, melly nem egyéb mint 
mai képünkhöz néhány sorban egy kis fölvilágositást irni, hogy 
•megértsék t. olvasóink mikép jutott az a halvány arczu muszka 
•tiszt a franczia és zuáv közvitéz ápoló karjaira? 

Van Krímben egy Alma nevü folyó, melly f. é. september 
2u-án nevezetes lön a történetben azon hires ütközetről, 
mellyben a szövetséges seregek St. Arnaud és lord Raglan fő vé

kák Mencsikoff 
herczeg alatt egy-
inassal megküz-
döttek. 

A ki ezen min
den tekintetben 
nevezetes , sok 
szempontból pá
ratlan ütközet bő
vebb leirásátmég 
nem ismerné, ve
gye elö a „Magyar 
nép könyve" ötö
dik és hatodik fü
zetét , mellyek 
végső czikkében 
olly hiven, értel
mesen és csinosan 
irta le egyéb ide 
vonatkozó esemé
nyekkel egyetem
ben Kemény Zsig
mond e nap ese
ményeit, hogy se
honnan sem. lát
hatja meg tisztáb
ban az olvasó, 
mint e jeles tol
lal irt sorokból: 

„Hogy áll a világ?"-

Minő nekikeseredéssel, mennyi határozott hős elszántság
gal kellé fegyverét forgatnia annak a számra kisebb seregnek, 
melly az Alma partján jól elsánczolt, s halálokádó ágyukkal kö-
rülcsipkézett táborból három órai gyilkos csata után nem csak 
kiverte, de meg is szalasztotta a harczban edzett muszka sere-
get, azt alig képzelhetni. _ _ P 

Hogy vérszomjasán foghata napi munkájához ezahadsereg, 
melly pár óra alatt mintegy 8000 ellenséget leterite, könnyen 



elgondolhatja minden emberfia. A kivívott győzelem minden 
esetre nagy dicsőségére válik az egyesült seregek vitéz fegyve
rének , de még sokkal nagyobb becsületére válik emberséges 
gondolkozásuknak, a mit a diadalmas nap után cselekedtek, el
menvén a halottakkal és sebesültekkel borított harcztérre, kiket 
inegszaksztott feleik kénytelenek valának temetetlen és segély 
nélkül oda hagyni. 

Mai képünk az almai csatatérről van véve és azt ábrázolja 
mint szedik össze és viszik a franczia győztes vitézek és afrikai 
szilaj bajtársaik, a rettenthetlen zuavok, sebesült ellenségeiket 
ápoló gondoskodással kórházakba, vagy tovaszállitó hajókra. 
Franczia, angol és német képes újságok telvék illyen tárgyú 
rajzokkal, mellyek szemléletében elszomorodik a jobbérzésü ke
dély , megpillantván azt a képet, hol egy haldokló muszka vég
erejével elsüti fegyverét azon barátságos ellenségére, ki tábori 
kulacsából pálinkával iparkodik enyhiteni a vonagló muszka 
eltikkadt nyelvét. po 

Az avar vezér. 
Regényes rajzok a mostani orosz-toruk harczbril JÓKAI M Ó R T Ó L . 

CVége.) 

Gyáma hallja a kihívó szót, s előhúzza pisztolyait nyereg -
kápájából, mind a kettőt ráirányozza Balkárra. 

Reszket a te kezed Gyáma! Reszket mind a kettő; egyik 
lövés sem fogja találni testvéredet, a golyók elrepülnek erre arra. 

A harmadik vonal is át van törve; a jó moszkó vitéz leha
nyatlik a cserkesz paripák lábai alá , s szinröl szinre látja hal
dokló szemével Györgyöt, az arkangyalt, lovon és dárdával . . . 
Jó Szentgyörgy arkangyal, miért nézed sárkánynak a te hü 
szolgádat r 

Az egész ezred szét van rebbentve, fut, a ki futhat, a sáncz-
kosarak mögé; maga Gyáma megy jó példával elö; arczczal se 
fordulna hátra, pedig az éles fűzfa vessző hátát és tarkóját csap
kodja. Azt is elfelejtette, hogy kard van az oldalán. 

Fele az orosz ezrednek parancsnokával együtt az üteg vé
delme alá menekült, másik fele összekeveredett a cserkesz 
harczosokkal, ott küzd férfi férfi ellen, azt sem látni a sötétben, 
mellyik az orosz, mellyik a cserkesz. 

— Fordítsátok nekik az ágyukat 1 kiált Gyáma a tüzérekre; 
löjjetek oda a hol legsűrűbben vannak. Akár ellenséget ér, akár 
jó barátot a lövés. Le kell seperni a tért! Tisztára, pusztára! 

Egyszerre megdördülnek az ágyúk a rejtett csalitból,a grá
nát oda esik a szemtül szemben küzdök közé, tüzet okádva lá
baik alatt, a kartács halomra dönti az összeölelkezve harczoló-
kat, egy vérző vonagló tömkeleg borítja el a tért, hol orosz és 
cserkesz átok-kiáltással fetreng egymás fölött, mint a lekaszált 
rend. 

Rémülten bomlanak szanaszét a küzdők, egyik elhányja 
fegyverét, másik megfordítja lovát; az orosz halottként veti 
magát a földre, s a cserkesz elrohan. Csak a fegyvertelen áll 
rendületlenül. 

— Készítsetek csóvákat, üszköket! kiált társainak. Tüzet 
az erdőnek! 

— Gyújtsátok fel az erdőt! hangzik utána hadnagyai szava; 
pillanatok múlva égő csóvákkal térnek vissza a harczosok, mi
ket a száraz fák gallyaira hánynak, nyílvesszőik szurokkal itatott 
égő mohával bejárják a csalitot. Tíz, húsz, száz helyen gyulád 
meg az erdő. Az égü nyilak a száraz harasztba kapnak, a láng a 
cserje közt recsegve ropogva terjed, felkigyózik a magas fenyőfák 
lombjain, egy lángoló pokollá változik az erdő, hol az izzó su-
darak tüzesője között az emberek a kárhozatért vívnak. 

- - Csatára, csatára! hangzik a cserkeszek rémes ordítása; 
a szél kavarogva hajtja a lángtengert az oroszok felé, s mint 
sürü jégest*, hull rajok az izzó falevél. 

A tűz egyre terjed, a százados fenyőfák ágyudorgéssel pat
tognak a lángban, kék zöld lobogványt lövetve ég felé; pokol
beli hőség üli el a tájat; az ég, a föld elébb rózsaszínben dereng, 
majd biborveressé világul át a táj, az erdők sötét mélysége izzó 

pirba olvad, melly utóbb olly vakitó fénybe megy át, hogy kín 
Ütni a szemnek. 

Ki állna itt ellent ? Kinek volna ereje küzdeni a háborodott 
elemmel? hagyjátok ott ágyúitokat, hagyjátok ott a lőporos 
szekereket! Ki merne azokra gondolni most az égő földön állva? 
Hányjátok el a lőport magatoktól. 

Az orosz elhagyta lángoktól körülvett sánczát a mig ök a 
terjedő égés elöl visszavonultak, egy csapat cserkesz lovag, 
magát, paripáját vizbe mártott pokróczokkal betakarva, keresz
tül vágtat az égő csalit tisztásain s rajta esik az ágyúkon, miket 
ellenfele elhagyott. Ott lovaikat eléjük fogva, kezdik azokat ki-
hurczolni a tüz közül; még olly vakmerők, hogy visszafordítják 
azokat távozó ellenfeleikre s most ők tüzelnek rajok tulajdon 
ágyúikból. 

A fegyvertelen vezér kiáltása kihallik a tüz ropogása közül. 
— Futsz moszkó előlem! Vesszővel vertelek meg. Vessző

vel hajtalak magam előtt. Nincs fegyver kezemben! 
Meghallak ezt a gúnykiáltást az oroszok s szégyen és düh 

támadt szivökben. 
— Vissza! kiált a Gyáma a futókra. Ha ők mernek a tűz

ben harczolni, merünk mi is. Ne mondja azt a cserkesz, hogy 
elvette az orosztól ágyúit. 

S azzal megfordultak az oroszok, szuronyt szegezve vissza
rohantak sanczaikra, s a hulló zsarátnak közepett uj harczot 
kezdtek elfoglalt lövegeikért. Gyáma is ott küzdött elkeseredet
ten. Kétszer foglalták vissza ágyúikat, kétszer verte el azokat 
újra a cserkesz. A harmadik rohamnál ember ember ellen har-
ezolt, a cserkeszek is gyalog; elfogyott már minden lövés , szu
ronyok elgörbültek , kardok kicsorbultak a harezban, mint a 
vadállat küzd egymással a két dühödt ellen, öklével, fogával. 

A gondolat is iszonyitó! a szél odacsapja közéjük a felka
vart zsarátnakot, a feldöntött lőporos szekerekre hull az égő 
parázs, a lég lángforró, s ök ez irtózatos helyen küzdenek két
ségbeesve , elfeledve a rettenetes halált, melly majd egy perez 
alatt elhalgattatja valamennyit. 

Egy vitatott ágyú előtt találkozott a két testvér. Gyáma 
kardja markolatban volt eltörve, egyiknek sem volt fegyvere. 

Két fenevad nem rohan olly dühvel egymásra, mint a két 
vezér; összeölelkeznek izmos karjaikkal; egyik arcz a másikon 
fekszik, egyik sziv érezheti a másik dobogását. Ott dulakodnak 
a vértől sikamlós földön, a midőn egyszerre egy irtóztató csatta
nás rázza meg az eget és földet, egy lőporos szekér a tűzben 
fellobant; mint a tűzokádó kitörése , lövelve fel a felhők magas
ságáig , s szétszaggatott emberi alakokat hajítva föl a lángoló 
égbe. 

A daemoni erő, mint a pelyhet kapta föl a két tusakodó 
testvért s ugy összeölelkezve hajitá fel őket a levegőbe, több 
ölnyi magasba. Még ott is összeszorítva tárták egymást, megfor
dultak kétszer háromszor a légben, folyvást összeölelkezve s 
midőn visszaestek is , ugy hullottak a földre; egy tömeg, egy 
összeforrott rém. 

Az isszonyu lőporlobbanas után, a ki ott nem veszett, el
hagyta az ágyutelepek sánczait. Az orosz ezred maradványa 
bomlottan futott a mély utakba, s nem törődött vele, hogy mi 
történik azontúl a Szuntsa mellett. 

Ott pedig az alatt átkelt Samyl. 
Az igazi SamyL a valóságos népválasztotta próféta, ki se

regei javával ott vart a túlsó parton, a viadal alatt hirtelen 
átvonatá könnyű hídját a folyamon, melly üres bőrtömlökbül 
volt összeróva, s átvezeté rajta dandárjait. 

Az ellenség, melly száz helyen látta Samylt egyszerre meg
jelenni, ugy foglalt ellenében homlokállást, hogy midőn az igazi 
Samyl megjelent, ő neki oldalt volt fordulva az orosz s ez az 
oldala is összetörve Balkár bég vakmerő rohama által; mögötte 
az égő erdő. 

Ah ez rettenetes éj volt! Az orosz ezredek egyenkint törtek 
össze Samyl váratlan rohama előtt; a gránátos osztály az utolsó 
emberig lehagyta aprítani magát, s Voinoff tábornok épen akkor 
érkezett segítségére nehéz dragonyosaival, midőn társa Fokk 
tábornok levágott fejét egy dárdára tűzve magasra emelték a 
cserkeszek. Voinoff bőszülten rohant reájok, hogy elesett társa-



ért boszút álljon; néhány pillanat múlva az ö feje is kopjára 
volt tűzve. Ekkor jött az orosz sereg hőse, a vitéz Passzek, a 
katonák bálványa, kinek férfias homlokát több babér ékesité 
mint ráncz. Elszántan veté magát az orosz vitéz a cserkesz vezér 
útjába, küzdött, mint derék férfihoz illik s dra negyed múlva 
három fejet hordoztak a cserkeszek lándzsára tűzve, a harmadik 
fej Passzek tábornoké volt. 

A legbátrabb hős eleste után megbomlott az egész hadi 
rend. Az orosz nem volt képes a csatatért megtartani többé, a 
legerősebb dandárok ingadozni kezdtek, a vezérek nem ismer
ték ki magukat az éjszakai harczban, honnan jön az ellen? melly 
pontot kell védelmezni ? hol van a főerő? csak a jobb szárny 
felöl láthaták a mindig közeledő égést, melly elboritá az eget 
s már a Sah-dagh erdős bérczeire kezde kiterjedni, fölséges láng
palástot boritva vállaikra; körül égett a hegy, míg tetején gyé-
mlntként ragyogtak az örök jégcsucsok. Bizonyitá a veszélyt 
az erdei állatok futása, mellyek nem törődve az emberek har-
czával, rohantak az égő erdő alól : szarvasok és medvék, bölé
nyek , és otromba alakú dumbájok (vadökör), egymással össze-
keverült csapatokban futottak a felállitott ágyuk előtt végig, 
félelmesen bőgve . . . . 

A hegyek felé nem lehetett menekülni többé : szemben 
Samyl gyözelemittas hada, oldalt és hátul az égő rengeteg, melly 
elzárta előttük a burzukáli kapukat, a miken a cserkesz földre 
bejöttek. Csupán csak egy út volt a menekülésre, a leghosszabb, 
melly a hegyek alatt elkerült, azon kellett keresztül húzódni 
a vert orosz tábornak az Aksáj völgy felé, ott hagyva halottait, 
ágyúit és lobogóit a győztes ellen kezében. 

Egész hajnalig űzte őket Samyl 8 hírmondó nem megy haza 
közülök, ha két áruló cserkesz tudtul nem adja Freytag tábor
noknak az oroszok végveszélyét s az pihent seregével megje
lenve, szabadulást nem hoz a futóknak. 

Reggelre egy orosz sem volt a cserkesz földön , csak a ha
lottak és a foglyok. 

Az erdöégésnek, a szél elállta után egy hegyi patak sza
kadéka vetett gátot s akkor összeszedték a cserkeszek a min
denfelé elhullt orosz halottakat s egy másik halmot raktak az 
első mellé, melly még nagyobb volt annál, s az emlékköre 
feljül azt jegyeztek fel: 

„E helyen hullott el nyolcz ezer orosz." 
A csata utáni napon nagy örömzaj volt Dargó alatt; a 

szüzek lejöttek tánczolni a diadalmas csatatérre, a lantosok éne
kelték a hősök diadalát, mellyhez kardcsattogtatva járták a 
harczfiak a délczeg toborzót, nagyokat rikkantva közé, a mi igen 
jól illett oda. 

E hangokra felnyitá szemeit Balkár bég. Egy sátorban fe
küdt, puha medvebőr ágyra helyezve. Hogy jött oda? maga 
sem tudá; bizonyosan társai mentek érte a lőpor fellobbanás 
után s azok hozták ki az égő erdőből. 

Tagjait ugy érzé, mintha össze volnának zúzva; mellén 
mintha a halál ülne, nehezebb, nyomasztóbb súlylyal, mint az 
egész Elborús hegye. 

— Minő zaj ez odakünn ? kérdé halkan, a mellette ülő fél
karú öregtől, ki ápolására volt rendelve. 

— A győzelem ünnepe : válaszolt az. 
— Győzelem 1 kiálta fel Balkár, s felugrott helyéből. Semmi 

csontja sem fájt, semmi baja sem volt többé, a halál elrepült 
tőle messze. Mi győztünk 1 

Nem sokára eljöttek hozzá a sereg hadnagyai, vállaikra 
tamaszkodtan kivitték a sereg elé s ott az ujjongó nép előtt 
tüze fel keblére maga Samyl a háromszögű érdemrendet, a 
fehér sast, melly egy sor granátgyöngyön nyugszik, s azután 
visszaadá fehér fűzfavesszőjét, mellyet a csatában viselt, arany 
markolatba foglalva. Ugy harczoljon azzal, miként eddig har-
czolt. 

Balkár bég egészen meggyógyult lelke örömében. 
Másnap a foglyok felett tartottak mustrát Dargó alatt. Az 

oroszt, kozákot felosztották a főnökök között, azokat a kinek 
tetszik, majd vissza válthatja, ha ott maradnak; tisztitsák a cser
kesz vitézek kardjait s kapálják földét, szolgák maradnak. A 
maguk közül valóra, az oroszt szolgáló avar, leszgi, kumük és 

györgyi fajokra, kik az oroszszal együtt harczoltak, sokkal go
noszabb sors várt, a közember lánczra vert rab lett és malmokat 
hajtott, a tiszteket főbe lőtték. 

A ki tehette, eltagadta eredetét, hogy a haláltól menekül
jön, de hogy ne lehetett volna kiismerni a barna, tojásdad arczú 
kaukazit a csontosképü, szőke orosz közül? 

Gyáma bég is a foglyok között volt; de rőt arcza, kék sze
mei mellett bátran vallhatta volna magát született orosznak a 
hadi törvényszék előtt, ha testvére Balkár ott nem tilt volna. 

Gyáma még inkább össze volt törve az esés miatt, mint 
testvére, mert ő alul esett s nem birt lábain állani, midőn a 
hadbirak elé hozták. 

— Ismeri-e öt valaki? kérdé Dániel bey,a roskatag férfira 
mutatva; ki tudja megmondani orosz-e ő, vagy közülünk való? 

| — En! szólt felállva Balkár bég. 
Gyáma odahivatta őt magához. 
— Elakarsz-e engem veszteni? kérdé tőle, midőn odaha

jolt hozzá. 
— Elvesztelek. 
— Nem vagyok-e én testvéred? 
— Annál roszabb reád nézve. Volnál moszkó, megsza

badulná). 
— Lásd testvér, igaztalan vagy hozzám, monda Gyáma, én 

nem vétettem soha az avar népnek; alattam boldog volt az és 
elégült; jólét áradt el házon és mezőn, a városok felépültek, a 
szegények meggazdagodtak; iskolákba jártak a gyermekek, ta
nultak tudományokat, az utak megjavultak, a kereskedők pénzt 
hoztak sokat. Én boldoggá tettem az avar népet. 

— És ha tetted mind azt, a mit mondai; felele neki Balkár 
bég, még is meg kell halnod érte, mert eladtad népedet a mosz
kónak. Lettél volna inkább az avar nép fölött zsarnok fejedelem, 
vaskezü, vasfogu, verted volna gyermekeit a kősziklához, ittad 
volna vérét pohárral, csak ne adtad volna el a moszkónak. 
Tetted volna koldussá, nyomorulttá, égetted volna fel alujait, 
vesztegetted volna el felét éhhalállal; csak ne adtad volna el a 
moszkónak. Es ha megjelennél előttem véres kézzel, véresarczczal, 
és azt mondanád, én vagyok az utolsó avar, a többit elvesztet
tem, örült, esztelen csatában; — megölelnélek, megbocsátanák ; 
de eladtad őket a moszkónak, azért meg kell halnod neked, mert 
te Merisz bég fia vagy. 

A vezérek, kik azt hallak, felzúgtak Balkár beszédére, né
melly helyeselte, más megindult rajta. Maga Balkár volt az első, 
ki fekete golyót hajított a szavazatok serlegébe. A többiek utána 
jöttek. Hét fehér golyó és nyolcz fekete hullott abba. Balkár bég 
szavazata dönté el Gyáma halálát. 

Csak egyet kért még Gyáma testvérétől. 
— Ha meghaltam, vágasd le fejemet s küld el azt Gyiun-

gyilanak. 
— Meg fogja kapni. 
Azzal kivitték Gyáma béget a vesztő sziklára s ott szivén 

lőtték három nyíllal. A lőport a cserkesz nem vesztegetheti, 
maga kénytelen a salétromot főzni erdei növényekből, *) nagy 
faradsággal, azérta lőporral takarékosan kell bánni. Nem minden 
nap esik egy icskéri csata, a hol az orosz mázsaszámra hagyja 
hátra lőporát. 

Balkár bég ünnepélyesen temetteté el meghalt testvérét, 
mert ö avar fejedelmi vér volt, kit megillet a kürtszó és a gyász 
ravatal, midőn sírba teszik. 

Levágott fejét pedig egy diszes kosárkába zárta illatos le
velek közé; nem szólt senkinek arról a két könycseppröL melly 
szeméből kihullt, midőn e levágott főre nézett; csak előhivatott 
egy orosz foglyot s rábízta kegyesen, hogy ha szabadságát meg
akarja nyerni, vigye azt a kosarat Kizliárba Gyáma bég felesé
gének, mondja neki, hogy azt férje küldi. 

Három nap és három éjjel szólt a zene Kizliárban, vigadtak 
a moszkó urak, tánczoltak az asszonyságok, mert az orosz tá
bornoktól az a tudósítás érkezett, hogy Dargó vára rommá van 
téve és Samyl seregei futnak. 

Midőn legjobban vigadnak Gyiungyila teremébe -, tneg-

) Amaranthuí paliidus. 



jelenik az orosz harczos, a kit Balkár bég küldött a cser
kesz földről. 

Az iszpravnikok mondják neki, hogy várjon egy kicsinyt, 
mert a ház úrnője tánczoL A kosártánczot járja. 

Szép jellemző avar táncz az; rövid, testhez simuló köntös
ben kell azt járni, hosszan lebocsátott hajjal, négy kosár a földre 
téve, tele virággal; a hölgy mesterséges lejtésekkel szökdel a 
kosarak között s minden szökésnél kivesz egy virágot azokból 
s tánczolva bokrétába fonja. 

Senki sem tudja azt olly szépen lejteni, miként szép Gyiun-
gyila; ha néha olly kegyes, vendégei kedveért eljárni e tánczot, 
csak ugy bolondulnak utána, csak ugy szédelegnek lángszeme 
villogásától, bájos teste hajlásútól, selyem köntöse suhogásától. 

— Hátha még egy ötödik kosár volna itt középen, szól a 
delnő felhevülve. 

— ímhol asszonyom az ötödik I szól az orosz követ, oda 
helyezve a négy közé, a mit ő hozott magával; Gyáma feje arcz
czal fölfelé fektetve benne. 

— Mit jelent ez? kiáltanak reá az elszörnyedett vendégek. 
— Azt jelenti : hogy tönkre verték az orosz sereget, oda

vannak ágyuk, zászlók, három tábornok elesett; az egész derék 
ezredből, a mit Gyáma bég vezérelt, magam maradtam egyedül. 

— Te se maradj hát belőle, kiálta reá Gyiungyila, s késével 
ugy szúrta le a követet, hogy rögtön halva rogyott le; — azzal 
folytatta a kosár tánczot : négy kosár a négy szegleten, az ötö
dik a közepén. 

Mért nem nyithatja most föl szemeit a bég ? 

Sok harcz folyt még ezután, sok hire lett Balkár bég
nek, kit csak Ördög bégnek neveztek az oroszok; ezt a nevet 
könnyebben megtartották. 

A legdühödtebb razziákat ö intézte az oroszok földén, s a 
mi várat határaikra épitett a moszkó, annak ágyúi lötávolán 
tul nem volt tanácsos kitévednie. 

A hol ö megjelent, bizonyos volt, hogy egy élő embert 
nem hagy maga után. Hogy várhatott volna ő tőle valaki irgal
mat, ki saját testvérét megölette, a miért az oroszszal szövetkezett? 

A meghódolt osszet és avar nép kőfallal kerité be minden 
aluját, négy erős torony a négy kapunál, az ötödik az alu köze
pén, még is reszketve ment aludni, ha elgondolá : „Balkár bég 
nem alszik." 

A csecsencz és cserkesz vesszőből fonta városai falát, 
még is nyugtán aludt, hogy ha arra gondolt : „Balkár bég nem 
alszik." 

ö soha sem nyugodott; örökké harczban volt esküdt elle
nével, a nélkül, hogy valaha fegyverhez nyúlt volna, de lázító 
szava bejárta az egész Kaukázust, s egyenként feltámasztá az 
orosz ur ellen a még nyugvó népet, a legleleményesebb hadi
terveket ő koszité s a legvakmerőbb kivitel az ö müve volt, az 
s fehér vessző kezében fájdalmasabb volt az ellenfélnek az 
egyptomi tizenkét csapásnál. 

Az utóbbi két év megtanította rá Európát, mit tesz az 
oroszszal harczolni. Véres, nehéz munka lesz az . . . . Ah a cser
kesznek édes, könnyű játék volt az! 

Ezen év tavaszán történt, hogy az orosz sereg leszállt a 
a törökkel küzdeni a kisázsiai mezőkre. A cserkesz használta 
a jó alkalmat s Tifliszig nyomult a csecsencz főnök vitéz hadai
val. Az orosznak még az emléke is eltöröltetett ott, a hol a bo-
szuálló csapatok keresztül mentek; le a fekete földig égetek az 
orosz falvakat, le a csecsemőig kurták faját, mintha nem is 
ember viselne ember ellen harczot, hanem egy boszús fenevad 
a másik ellen. 

Egy kerített alu ostromlásakor Balkár bég vezette a roham-
csapatot, gyalog rohantak a sáncznak; az orosz is kétségbeeset
ten küzdi itt. 

— Bátran cserkesz ! ne félj ! kiálta Balkár bég s első volt 
a sánezon, a ki felvetette magát társai válláról. Öten hatan 
ugrottak utána egyszi rre. Tizenkét lépésről lőtt rajok egy egész 
csapat orosz. Balkár társai mind nehéz -sebekben rogytak le; 
csak ö maradt állva. 

— ördög vagy-e hát igazán? kiálta az oroszok hadnagya 
s rárohantak valamennyien szuronyszegezve. 

— Uram! védd magad I kiált egy haldokló cserkesz, a föld
ről felemelkedve s odanyújtva elé jó kétélű sáskáját, mellyet az 
ő keze már nem birt. Fogd kardomat és védd magad. 

Balkár csak állt ott nyugodtan , s visszautasitá a kardot. 
Távolálló társai siettek őt megmenteni. Későn jöttek; az orosz 
szurony hamarább érte őt s Ö megtartá esküjét, hogy fegyvert 
nem fogott ellenük. Csak a midőn erős mellén keresztül döfték 
a hegyes vasakat, akkor ragadta meg a puskák csöveit izmos 
kezeivel, elordítva magát. 

— Ide cserkeszek, a diadal miénk! 
És ki nem bocsátá kezeiből az összefogott puskákat addig, 

mig társai oda nem értek, kik előtt holttestével utat nyitott a 
tömött hadirendbe; csak akkor rogyott le, győzedelmi jelként 
rántva le magával a testén keresztül döfött szuronyokat s utol
jára is azt hörgé a földön : 

— Miénk a diadal! 

A b a j u » z.*) 

Volt egy falu — nem tudom hol, 
Abba lakott — mondjam-e ki? 
Se bajusza se szakálla, 
Egy szőrszála, 
Sem volt neki; 
Annálfogva helységében 
Nem is 1.itták egyéb néven : 
Kopaszszáju Szűcs György bátya; 
E volt az 6 titulája. 
No mert (közbe légyen mondva) 
Azt az egyet meg kell adni, 
Ilogy a Szűcs György falujában 
Könnyű volt eligazodni; 
Mivel ottan minden ember 
Névhez jutott olcsó szerrel. 
Azonfelül mit az apja 
Adott neki, meg a papja. 
Nem tudom, ha más vidéken 
Megvan-e e szép szokás, 
Nem tudom; de nagy kár lenne 
Ha divatból ágy kimenne 
Mint például, hogy többet ne 
Mondjak . . . . a káromkodás. 

Egyébiránt Szűcs György gazda 
Semmit is el nem mnlaszta, 
Hogy bajuszát megnövelje, 
Meglévén . . . . a puszta helye, 
Kente-fente ő azt írral, 
Kigyóhájjal, medvezsírral, 
Ebkaporral, kutyatejjel; — 
Meg is nőtt az minden éjjel 
— Tudniillik álmában; 
S ba felébredt nagy örömmel 
Tapogatta hiában! 

A mi pedig Szűcs György gazdát 
Máskülönben illeti : 
Nem bolond ember volt ám ő : 
Ládájába' pénz egy bögre. 
Azonkívül juha ökre 
Es szamara volt neki. 
Sőt az is szent, hogy már régen 
Ott ülne a birószéken, 
Hasa, hája, kék nadrága . . . . 
Minden kész e méltóságra : 
De mit ér, ha nincs bajusz I 
Illy anyám-asszonyos képpel 
Sohsem választá a nép el; 
Szavazott rá tíz, vagy húsz. 

Oh ti kiket a természet 
Bajusz-áldással tetézett! 
Ti nem is gondolhatjátok, 
A csupasz száj milly nagy átok ! 
Ti, midőn a szúrós serte 
Sima állótok kiverte, 
Minden szentet sorba szedtek 
S a beretvától sziszegtek ! 
Ti, ha egyszer, hébe-korba 
Beleér levesbe, borba 
Szegény ártatlan bajusz; vagy 
Télen át rá jégcsap, zúz fagy : 
Már az ollyan nagy sor nektek ! 
Már ollót mit emlegettek, 
Nem tudván, e szőr milly drága, 
Becsesb a drága gyöngynél : 
E hiányzott csak Szűcs Györgynél, 
S lám ! hiányzott boldogsága. 
Milly irigyen nézte másnak, 
A legutolsó kapásnak, 
Hogy mohos a szája-széle : 
Bezzeg, cserélt volna véle! 
De mi haszna! mind hiába! 
Nincs orvosság patikába, 
Széles mezőn, drága kertben, 
Vagy más helyen, 
A mi néki szőrt neveljen! 
S már a bajszot úgy gyűlölte 
Hogy legott a méreg ölte, 
Látva, hogy nő más embernek, 
Vagy korommal fest a gyermek; 
Sőt csupán ezért, a macskát 
Sem tűrhette udvarában, 
S bajuszt kapván áldott nője, 
Elkergette vén korában. 

Történt hogy oláh czigányok 
(Tudvalévő nagy zsiványok) 
Kóboriának a vidéken, 
S megszálltak a falavégen. 
Nosza míngyárt sátort ütnek, 
Tüzet rakva főznek sütnek; 
Meghiják a rokonságot, 
A helybeli czigányságot, 
És ezeket tőrül-hegyre 
Kivallatják mindenképen : 
Mi ran. hogy ran a helységben ? 
S a hallottat szedik begyre. 
Épen, mint a jó vezér. 
Ha az ellenséghez ér, 

„ D í . J r S ' " eyóny0rúseees szép 6ajui if , egy, néhány nap elótt született ifjútól, a 
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Minden bokrot éa fatörzsöt, 
Minden zegzugot kikérnél; 
Lassan mozdul seregével, 
Küld vigyázót, előőrsöt, 
Puhatolja merre gyengébb, 
Hol erőse bb az ellenség; 
Nem siet, de csupa szem-fül, 
S mikor aztán ütközetre 
Megy a dolog, gyors a tettre -. 
Veri a vasat mig meg nem bül. 
Nem különben a bölcs vajda 
Hadi-tervet kohol mingyárt: 
Nincsen egy ház, nincs egy pajta, 
Hogy ne tudná csínja-binját: 
Hol lakik dús Özvegy asszony, 
Kit jé móddal megkoppaszszon? 
Mellyik háznál van eladó, 
Sári, Panni, Zsuzsi, Kató, 
Ki legény után bolondul ? 
Mert az a jövendölést 
Megfizeti ám bolondul! 
Kinek esett holmi kára 
S van szüksége prófétára, 
Hogy nyomába ne jöhessen, 
Sőt, a mi több ráfizessen ? 
Ki szeretne gazdagodni, 
Könnyű módon pénzhez jutni : 
Ásni, onnan hova nem tett, 
Vagy, ha tett is, a letett kincs 
Időközben elszelentett ? 
Mind ez a vén vajda gondja, 
Ki nem adná egy vak lóért, 
Hogy a magyar kész bolondja. 

Nem kerülte ki figyelmét 
Szűcs György uram nyavalyája; 
Gondolván, hogy ő kigyelmét 
Egy kissé megberetválja. 
Nem kell ahhoz néki szappan, 
A nélkül is mesteT abban : 
Szőrmentébe, vagy viszára 
Beretválni nincsen párja. 
Kivált mostan az idő 
S alkalom olly kedvező: 
Ripeg-ropog 
A sarló-fog, 
Munkától ég a mező ; 
Nincsen otthon 
Csak az asszony, 
Hogy megfőzzön, 
Vagy dagaszszon ; 
Vagy ha néhol egy beteg 
Szalma-ágyon fentereg; 
Vagy a seprű, házőrzőnek 
Felállítva, küszöbre; 
De ha isten meg ném őrzi, 
Ott lehet az örökre. 

Egyedül van Szűcs György gazda, 
Egy lélek sincs udvarában : 
Hát ím a furfangos vajda 
Beköszönt a pitvarában. 
,,Ej no, gazd uram, a kőbe ! 
Mi dolog az, hogy kigyelmed 
Bajuszát lerágja tőbe? 
Magyar ember-e kigyelmed ?" 
Millyen szemmel nézett rája 
Szfle* György gazda, képzelhetni : 
A vasvillát sem lehetne 
Mérgesebben odavetni; 
De a czigány győzte 6zóval, 
Hízelgővel, úsztatóval : 
Mig György el nem panaszolta 
Hogy áll a dolog mivolta. 
„Szent Pilátes! minő szégyen! 
Hát miért nem mondta régen ? 
Sohasem volt ? nem is termett ? 
Hát miért nem mondtn kelmed? 
Nagy bajusza volna régen : 
Hisz ez az én mesterségem!" 

Megörűle György a szónak, 
Hogy bajusza lesz maholnap, 
S mintha nőne a szép sörte, 
Már a helyét is pödörte. 
Sonka, sódar, 
Füstös oldal, 
Liszt, szalonna, 
Főzelék, 
Van elég; 
Ráadásul jó ozsonna, 
S valamit a vajda kére 
Megalkudva, megígérve. 
Nosza, tüzet rak legottan, 
Lohog a láng, bőg a katlan, 
Száll a szikra, fojt a füst. 
Fő a fürdő, forr az üst, 
Benne mindenféle gyim-gyom, 
Holmi gizgaz, holmi ringy-rongy, 
A mi úton, útfelén 
Elhányódik vagy terem. 
E bűbájos fürdőiében 
Nö meg a György bajsza szépen; 
S ha hibáznék egy kicsi : 
A babona ráviszi. 

Kész immár a bornyomó kád, 
Szűcs György, jó remény fejébe 
Nyakig ül a szennyes lébe, 
Istennek ajánlva dolgát. 
A czigány sereg azonban 
Beszivárog alattomban; 
Jön előbb egy, aztán kettő, 
Mintha csakúgy történetből : 
Szerencsére a vajdának 
Épen jó hogy bebotlának! 
Egy tüzet rak, máa vizet mer, 
Másik fát hoz . . . . kell az ember : 
Ugy szaladnak, ugy segítnek ! 
Dolgot ád a vajda mindnek. 

Hogy pedig a hasznos pára 
Szűcs uram fejét megjárja : 
Elővesznek egy nagy ponyvát, 
Es a fürdő kádra vonják; 
S a kád mellett körbe-körbe 
Táncz kezdődik, fürge, pörge; 
Kalapácstól dong a donga; 
„Tiktak, tiktak" foly a munka; 
S egy bűvös dal 
TJmmÖg halkkal '• 

„Bajusza lesz Szűcs Györgynek, 
Igen biz a szegénynek." 

S mig a ponyvát sietősen 
Jó erősen 
Apró szeggel odaszegzi, 
A czigányhad újra kezdi : 

„Bajusza van Szűcs Györgynek : 
Ne irigyeld szegénynek 1" 

Ez alatt a pénzes bögre 
Búcsujárni ment örökre; 
Követé a füstös oldal 
A szalonna, meg a sódar, 
Az ágynemű, fehérnemű, 
A vasféle és a rézmű ; 
Szóval a mi könnyen mozdult. 
Lábra kelvén, mind elpusztult: 
Mert a gazda — „tiktak, tiktak" — 
Nem hallá hogy zárat nyitnak. 

Meddig üle György a kádban 
Lepedővel leszögezve? 
Nincs megírva krónikámban; 
t Vak annyi van följegyezve, 
Hogy, mihelyt szabadra lépe, 
Tükröt vévén a kezébe, 
Hogy bajuszát kisodorja : 
Nem tehette, mert nincsen mit, 
Mert bajusza nem nőtt semmit : 
De igen a füle B orra! 

Valutáinkról. 

Néhány hét előtt azon újsággal lepték meg a hírlapok az olvasd 
közönséget, hogy a m. kormány az álladalmi vaspályákat huzamos időre 
egy franczia társulatnak adta át bizonyos meghatározott feltételekkel, 
mind a már meglevő, mind a társulat által épitendett vonalakra nézve, a 
ezóta a hírlapok apraja nagyja ezen mindenesetre országos érdekű tárgyat 
fontolgatja, méregeti, ki mint tud vagy mer hozzá szólani. Különösen 
a vidéki levelezők óhajtanák tudósításaikat minél előbb vaspályán röpí
teni Pestre, s alig van valamirevaló, ép tüdővel lélekző város, melly igy 
ne sóhajtoznék : bár csak a mi falainkat is érintené egy vonal. — Es ez 
örvendetes jelenség oda mutat, hogy hazánk minden vidékén van elég 
józanul gondolkodó fő, melly átlátja, hogy csak ugy izmosodhatnak a 
tagok, ha vannak erek, mellyek a vér rendes forgását szakadatlanul s 
pontosan eszközlik köztök és n sziv között Hogy a sziv alatt fővárosun
kat értjük, talán fölösleges is megemlíteni, B érdekesebb leend ha az élet
adó erek fonadékát, a tervezett vaspálya-hálózatot. ugy a mint azt már 
több laptársunk cselekvé, mi is közöljük olvasóinkkal, melly ime kö
vetkezik : 

A bécsujhely-sopronyi vonal folytatása menend Kőszeg, Szombat-
hely,l\agy-Kanizta, Légrád és Zágráb felé és Károlytárott végződik. Ér-
sekujvártól egy mellék vonal Komáromba menend. A z északkeleti vonal 
meUy Pestről Galliczia felé menend Hatran, Eger, Miskolcs és Kassa vá
rosokat hozza érintkezésbe. A miskolcz-debreczeni vonal Laknál lépi át a 
Tiszát. Kassáról kétfelé ágazik a pályavonal. A nyugati a Hernád völ
gyéből Lőcse közelében a Kárpátok nyakán átkelve a Poprád folyam 
mellett, majd Vj-Szandeztől a Dunajecz folyó mellett haladva Tarnownál 
csatlakozik az északi pályavonalhoz. A keleti kassai ág Eperjest és Bárt
fát érinti, a duklai kárpáti szoroson, keresztül a Sau folyóhoz vonul, a 
Przemyslnél csatlakozik a gallicziai főpályavonalhoz. Szolnokról egy vo
nal a Tiszán és Körösön átkelve Békésnek és Aradnak tart, ott a Marost 
lépi át, Temesvárt érinti, a Bánát keleti részét déli irányban átmetszi, a 
Fehértemplomnál egyesül azon vonallal, melly az oraviczai kőszénbányá
ból Buziásig szállítja a dunai gőzösök tüzelőjét. Aradtól szinte egy vonal 
indul a Maros mentében Erdélybe, s Szebenen át Brassóig megy. Nagy
váradról , Kolozsváron és Károlyfehérráron át menend egy vonal, melly 
Százsebesnél csatlakozik az arad-brassói vonalhoz. — Szegedről két vonal 
indul. Egyik délre a Tiszamentében, majd a Dunát áthágva Pétervárad 
éa Zimonynak ; a másik vonal nyu gótnak tart Szabadka és Baja felé, hol 
a Dunán átkelve, annak jobb partján Mohácsot érinti, B délfelé húzódva 
Eszéken végződik. — Budáról Sz. Fehérváron át A'. Kanizsának menend 
egy vonal. Legutóbbi hirek szerint pedig Temesvártól Orsováig is tarto
zik három év alatt egy vaspálya vonalat építeni az illető társulat. 

Kubtnyi Ágoston, cs. k. tanácsos, a nemz. múzeum igazgatója is f. h. 
18-ára, tehát tegnapra, közfigyelemre méltó czélba vett vasútvonal iránti 
értekezésre hívta fel az illetőket következő sorokkal : 

„Meghívás egy a cs.k. délkeleti államvasuttól Hont, Nógrád, Gömör 
éa Borsod megyéken keresztül viendő vasnt építése tárgyában való ta-
nácskozinányra. Miután én alólirt több Gömör megyei vasgyár és máa 
iparvállalatok által kezdeményezésre felszólittattam, s az erre szükséges 
engedély a nagyméltóságú ca. k. budapesti helytartósági osztály részéről 
f. é. nov. 11-én 25,434. BZ. alatt költ kegyes leirata által meg ÍB adatott, 
van szerencsém a fönemlitett megyék érdekelt földbirtokosait éa iparosait 
tisztelettel folszólitani: sziveskedjenek a f. é. november 18-án délelőtti 
10 órakor Pesten a nemzeti Mnzenm épületében a kérdéses vasút tárgyá
ban tartandó előleges tanácskoznianyra megjelenni. Peat, 1854. nov. 13." 

Ez is egy nagybecsű kiegészítő szála lenne a nagy hálózatnak. 
Ki e hálózatot egészben s egyes szálait különvéve jól megvizsgálja, 

bizton reményű annak léteaülését, a nem kétli hogy a nagy óriásnak apró 
szőrszálként akár hány kisebb, vidék-érdekü ágacskái keletkeznek, alig 
képes a legközelebbi évtized gyors reptü haladását mai megszámlált lép
teinkkel hasonlatba hozni: de kénytelen első tekintetre elismerni, hogy e 
közlekedési óriás bőven megüti azon mértéket, mellyet hét év előtt nagy 
hazánkfia Széchenyi István szabott ki, a mellynek teljesültét a legvérme
sebb reményüek is alig merték hinni. 

Hogy e hálózat tervezésénél mind kereskedelmi mind termesztői 
szempontból nemcsak azon helyzetünk vétetett figyelembe, mellyet jelen
leg betoltunk, hanem az is, mellyet idővel elfoglalhatnánk, az tisztán ki
világlik, valamint azt is könnyű észre venni, hogy jól ismerik a tervké
szítők hazánk legáldottabb termékeny vidékeit, azért fonták oda a háló
zat legsűrűbb részét, egészen mellőzvén a terméketlen mármarosi vidéket, 
s az úgynevezett tótság nagy részét. 

Nem is képzeli az olvasó, mint virágzanak fel hazánk több most is 
előkelő városai, minő Debreezen, Szeged, Arad, Brassó, Szeben s a t. 
mint keletkeznek rengeteg erdők közepett virágzó gyárak, ha majd Bárt
fától Károlyvárosig, Brassótól Bécsig, gondolat-gyorsasággal repülhet 
az iparkodó szorgalom végrehajtó akarata. 

Adjon Isten minél gyorsabb teljesülést és gazdag sikert, a jól terve-, 
zett nagy munkához. B. 



Az egyiptomi klgyoevökrol. 

Némellyeknél egy tárgy iránti szenvedély örökségképen száll az 
utódokra — eltölt egész nemzetet. Igy látjuk a régi psyllitáknal a 
kigyó-bűvÖlési szenvedélyt átruházva utódról utódra; elfoglalva leikei
ket annyi túlbuzgalommal, rendületlen meggyőződéssel, bogy szánal
munkat fejezhetjük ki vakbitök iránt. 

A psyllik Egyiptomnak Marmarika tartományából eredtek. Ez a 
tartomány hajdan Közép-Egyiptom déli részét képzé a Nil folyam mel
lett. Harczias nép is volt ez; szomszédjaiknak végtelenül fölülmúló ereje 
megfosztá őket régi hazájuktól. Ki a harczban el nem esett : elszéledett 
más idegen földre, legtöbben Kairóba húzódtak.. . . Arra jutottak sze
gények, mire pusztáikon a futó homok : elfújta őket a sors hideg szele. . 
Kairóban újra megalakították felekezetöket. . melly felekezet a babonás 
nép által szentnek tartatott. Sajátságos felekezet I és kitűnő annyibók 
hogy vak hiedelmükben a legerélyesebb szenvedélyt táplálták.. 

A psyllik örömünnepeket áldoznak, s rendes bucaut járnak, lly-
lyénkor a tartomány főpapjai vezetik Őket, ámbár a főpapok épen nem 
tartoznak közéjök. 

Így ir rólok Lucanus : Különös fogalmat tapasztaluk a női hű
ségről a psylliknéL . . Előttem öt-hat nagy kigyó csuszkáit jobbra 
balra; a kigyók közzé egy alig két hetes kis gyermeket láték helyezve ; 
kérdem ennek okát ? azt felelték kérdésemre : ha e kis gyermek psylli 
vérből eredt, ugy semmi hántalma nem lesz, míg ellen esetben a kigyók 
halálos csipéseik által fedik fel a bünt. . Szerencsére — semmi baja 
nem lett a kis ártatlannak. 

1830-ban egy német tudós többek közt igy ír a psyllikről: Kairó-
róban voltam. Gazdám psylli-laj. Megérkeztem után másnap tárták 
búcsuünnepélyöket. Azon felszólítására gazdámnak : akarom-e látni az 
ő ünnepélyök folyamát, igennel feleltem; felöltözöm rögtön, s már reg
geli öt órakor siettünk a tartomány főpapjához, hol már 20—25 kigyő-
büvölő fogadott bennünket a legbarátságosabban. Nyugtalanul várakoz
tak a főpapra, ki két negyed óra múlva még is leérkezék körünkbe. . A 
két negyed alatt minden rendű, a rangú egyén csatlakozék hozzánk. Nem 
sokára kezdődött az ünnepélyes menet. Elől a tartomány főpapjai diszöl-
tözetben, a legkomolyabb imahangokat hangoztatva; a papokat mind
járt a psyllik korzék, kik vad szenvedélyeiktől áthatottan, azokkal a vil
lámló szemekkel ugy néztek ki, mintha martalék után esengtek volna! 
Ugy is volt. A martalék egy egy roppant kigyó alakban ott is volt de
rekukon körültekerőzve mint egy vastag kötél. — A psylliket több 
iparos testületek követék zászlóikkal. Utánnuk jött a nép elég piszko
san, s épen nem ünnepélyhez készülten. 

Mint később ki vehetem ; a főpapok által hangoztatott imák a Korán 
vallásos mondatai valának. 

A menet lassan húzódott a kijelelt hely felé, mellyet Ők az „áldozat 
völgyének" neveztek el. A hely színére érvén : a főpapok sajátságos 
kézmozdulatokkal adták áldásokat a népre. Ekkor a psyllitáknal a félig 
alvó szenvedély sebes roham u lángra gyúlt. Szemeik mint bősz vadé 
nyugodtak az áldozaton. A főpapok elvégzek áldás-osztogatásaikat. E 
perezben őrült vad zsivaj keletkezek a psylliták között. A nagy kígyó
kat hírtelen lekapták derekukról, s olly villámsebesen, mint a gondo
lat. . . kitekerték azok nyakát . . . s lenyelték . . . meg sem állottak 
műtétükben, míg el nem költék fele részét a kígyónak. . A főpapok val
lásos buzgalommal szemlélték azt. Ezt látva a nép, szörnyű vad lármá
val közeiedék a psyllítákhoz, (ütközött, rajongott, tánczolt örömében. . 
Nem sokára szétoszlottak. Vége lőn az ünnepélynek. — Es én csak azt 
sajnáltam : mért nincs vége valahára annak a vak sötétségnek, melly
ben e nép lelki ereje tesped! Haza érvén szállásomra, megkértem gazdá
mat : mutatná meg még egyszer nekem kígyó feletti hatalmát! E kérdé
semre kivett kebléből egy nagy kígyót (rendesen ott rejtik el), kevés 
elővigyázatot használva, a mennyiben a kigyó fejét szorosan kezében 
tartá, elkezde érthetlen szavakat dadogni; pár perez múlva az egész 
ember testileg lelkileg megváltozott. . Szemei viÜámlottak, izmai kida
gadtak . . végtagjai összehúzódtak, a észre sem vevém, midőn dühtől 
meglepetve, kitekére a kigyó fejét . . 8 meghittéit tele. Megköszöntem e 
rendkívüli szívességét. . természetesen, nem fogadám el. Gazdám nem 
igen bánta, mert ez által ő egy ünnepélyt élveze. Néhány hétig marad
tam közöttök; de e néhány bet alatt tökéletesen átláttam, mint képesek 
a szenvedélyek felmagasztalni, és lealacsonyítani az embert, az embert, 
kiben a józan értelem párosulva van a világos öntudattal. 

A psyllitákról egy történeti példát is emlegetnek. Midőn Bona
parte Napóleon Kairóban volt, előhivata egy illyen psyllitát, vizsgálná 
meg a császári lakhelyet, nincsenek-e benne kígyók? A psylli körül
járja a termet. . hosszasan vizsgálja a szegleteket . . . s midőn az utolsó 
szeglethez ér : örömtelten elkiáltja magát : Felséges uram! a kigyó eb
ben a szegletben lappang. Bővebb kutatás után sikerült is egy roppant 
nagyot kivonni azon helyről. Napóleon dúson megajándékozá a psyllit. 

Némellyek állítják, hogy a psylliták arcz-, s szemmozdulataíkkal 
oDy bűverövel hatnak a kígyókra, hogy azok mint jó gyermek szülőinek 
— engedelmeskednek nekik, s a kígyók által tett mérges csípéseket sü-
ke résen 

kigyógyítják. 

Legealegutóbbi időben azonban aligha létezik psyllitu, mert most 
a csata folyama lelkesíti őket, s a kisebb szenvedély alárendeltje a na
gyobbnak. . Meglehet, hogy a helyett hogy kígyót képezzenek az ünne-

f)élyre : fegyvert élesítenek, hogy csillogjon a csataünnepélyen, mert át-
átják, hogy a civilisatio, éa önérdek más „áldozatot" kíván magának! 

d-aj':• ágú László. 

A d o m á k . 
— Egy lágy érzésű Rhénusimelléki fi, áttétette magát a 34-ik eze-

redbe, hogy testvéréhez, ki a 33-dikban szolgált, közel legyen. 
— A mint Demonax görög philosophuat egykor egy fiatal ember 

kérdezte, ha vájjon illik-e bölcs emberhez mézes kalácsot enni? igy fe
lelt : Azt gondolod, hogy a méhek mezőket csak a bolondok szamára 
kész it i k ? 

— A chinaiak ugy látszik, a tánczot hasztalan fáradságnak tekintik. 
Midőn Ansen Commodor Bépenben volt, tisztjei valami udvari ünnep 
alkalmával egy bált adtak. Egy jelenlévő chinai, minekutánna jó darab 
ideig nézte a tánczot, ezt kérdette egyik vendégtől: Miért nem engedi 
ön azt a munkát a cselédjeinek véghez vinni ? 

— Egy orvosi candidatus, ki a főpróba alatt iszonyatosan izzadt 
mivel az adott kérdésre nem tudott feleletet adni, megkérdeztetvén a 
rheumatismusben sinlődőnek micsoda izzasztó szert rendelne, igy felelt : 
ide küldöm examenre. 

— Erzsébet angol királyné Shakespeare egyik szomorú darabjá
nak előadásán jelen lévén, mellyben a hires költő maga a király sze
mélyét játszotta, kívánta tudni ha valyon a szerző fejedelmi szerepét 
egy pillanatig félbe fogja-e szakitni, leejtette zsebkendőjét szándékosan 
a páholyból a színpadra, mint ha az történetből esett volna oda. A színi 
monarcha, ki épen most egy állam férfiúval holmit közlött, abban a pil
lanatban felkiáltott : — De mielőtt azt ön végre hajtaná : vegye fel 
amott testvérünk kendőjét. A királyné a költőnek ezen lélekjelenlétét 
és szerepének szoros folytatását tapasztalván, kedvező mosolyát nem 
tudta elnyomni. 

Nemzeti szinház. 
NOVEMBER. IV. Gróf Festetics Leo a nemzeti szinház igazga

tásáról leköszönt s több hónap előtt legfelsőbb helyre beadott lemondása 
kegyesen elfogadtatott; az intézet kormányzása ezentúl a több tagból 
álló bizottmányra ruháztatott, a részletes ügyek vezetése nagyságos 
Nyéki kir. tanácsos ur kezeire bízatván ideiglenesen. 

V. Bolnai e hét folytán ismét két izben lépett fel : mint Hamlet és 
Manlius Sinister a czimszerepekben, az eddigieknél még fényesebb művé
szi sikerrel. 

VI . Debreczenből halljuk, hogy ott a színészet nagyon gyér párt
fogásban részesül, mig a silány lovardái előadásokra ezereket áldoz a kö
zönség. Azt mondhatják ugyan, hogy az ottani szinészek sem iparkodnak 
megérdemelni a közönség pártfogását, mert még szerepeiket sem tanulják 
meg; de azért még is csak a közönségnek kellene kedvező különbséget 
tenni ló és művész között, mert épen azért nem mer próbáltabh vidéki 
társulat Debreczenbe menni, mert gonosz híre van már ennek a nagy al
földi Jeruzsálem művészet iránti hidegségének. 

Tárogató. 
Juta lomhlrdctcs következő egyházi verakölteményekre. 

Készíttessék l-ször egy hymnus szent István első apostoli király 
tiszteletére, templomi használatul a Szent István-Társulat ünnepei alkal
mával. 2-szor : két hymnus az. Imre herczeg és sz. László király tiszte
letére, általános egyházi és közájtatóssági használatra. 3-or : két egyházi
ének a „Mohácsi veszedelem" és „Zrínyi Miklós elestének" emlékéül 
évenkint Mohácson és Szigetvárt tartatni szokott isteni-tisztelet alkal
maira. A jutalomdíj egy-egy hymnusért öt-öt darab császári arany. Ha
táridő : jövő évi Pünkösd. Kívántatik: általánosan nyelvbeli és különösen 
prosodiai szabatosság; egyháziaa kenet és színezet, melly a költeménynek, 
a jelenkor miveltségének félreismerése nélkül, tiszteletre késztető órógi 
tekintetet éa kifejezést ad: mellyben végre az írások és hagyományok tartal
mas mondatai és képei sikerrel felhasználtathatnak. Mintául e tekintetben 
az ismeretes egyházi dalok: Stabat mater, Dies irae stb. vehetők. A vers-
mérték a vállalkozandók szabadságára hagyatik. A versszakok számára 
nézve sem tétetik egyéb korlát, mint hogy a költemény az isteni tiszte
lethez alkalmaztassék, s igy túlságosan hosszú ne legyen. Alkalmas hang
jegyeknek a költeményhez melléklése köszönettel fog fogadtatni. A dol
gozatok társulati igazgató, nt. Somogyi Károly úrra czimezve, a társu
lati ügynöki hivatalba (ezukoruteza, 6. sz.) küldendők be. Pesten, nov. 
12. 1854. A Szent-István-Társulat titoknoka t Szabóky Adolf. 

xx A vásár jóformán elmúlt, de olly gyenge volt, hogy ha nem 
szidnák mindenfele, éazre sem vettük volna hogy volt éa nincs. Még csak 
sarat sem hozott olly mértékben mint ősi szokása a pesti vásároknak. 
Jövő számunkban mindamellett bővebben értesitendjük olvasóinkat felőle 
minden roszasága mellett. 



x* Tomori hazánkfia, ugyanaz, kinek 100 arany pályadijáról tőn 
cmlitéet 36-ik számunk, Prágából azt irja a P. Naplónak, bogy ott egy 
kávéházba belépvén egy hazánkfia kezében a „Vasárnapi Újságot" pU-
lantá meg, melly azon kávéházba rendesen jár. Bizony túltesznek a prá
gai cseh kávésok némelly pesti földijökön. 

x* Ax időjárás olly csipös hidegre változott, hogy épen nem kíván
kozik, a kinek meleg kandallója és szabad választása van, kint a szabad
ban sétálgatni; kiváltképen mult hétfőn este olly garaboncziásan köszön
tött be a havas förgeteg, hogy a pesti vásárosok, kik külső sátraikban 
tartózkodnak éjjel nappal egész vásárhosszant, a mit összeszedhettek 
szétszórt sátorfáik s ponyváik közöl, többen ott hagyták a különben is 
rosz vásárt, mellyen vörös orron kivül egyebet alig nyerhettek. 

x* Ney Ferenct a kisdedóvó képző intézet igazgatója „Matild és 
Olga" czimü 3 kötetes erkölcsi és vallásos irányú regényre hirdet előfize
tést 2 ft. 24 krral pp. A munka jövő év első napjaiban jelenik meg. Sok
kal ismeretesebb szerző neve, és sokkal huzamosb idő óta fáradozik nem
zeti irodalmunk mezején, semhogy számos előfizetőt ne reménylenénk és 
kívánnánk munkájának , melly a tervezet szerint nemcsak mulattató, de 
oktatva tanulságos is leend. 

xx A festész-akademia sorshúzása, mellyről mult számunkban tet
tünk említést, ma egy hete 12 órakor ment végbe. — Mennyire kegyeli 
ezen nemzeti műveltségünk előmozdítására törekvő intézetet maga a sors 
is, ez alkalommal kimutatta azon feltűnő elismerése által, mellyet Nagy-
Várad községtanácsa iránt nyilvánított. A nemes tanács ugyanis 66 pftos 
alapító részvényét 3 évre előre is fizette, s a sors ezért egyik részvény 
jegye után olly szép barna leányt, mintha csak nagy-váradi születés 
volna, juttatott birtokába, a másik jegy után pedig egy gyönyörű tájké
pet. — A nyertes számok következők : 338, 564, 403, 342, 160, 391, 39. 

— Ungmegye Jenke nevü falujában mult hó 24-én tüz ütött ki, 
mellyet az akkor épen oda szállásolt Wimpffen ezred gyalogsága erélye
sen elnyomott. A helybeli birtokos urak megvendégelek a derék hadfiakat 
s a község hálából átada nekik a 30 pftra menő szállásolási illetéket, a 
mit ők visszont a leégetteknek ajándékoztak. 

xx Deák Ferenci, országszerte köztiszteletben álló jeles hazánkfia 
néhány nap előtt Pestre érkezett, s ezentúl állandóan itt szándékozik 
lakni. Sok illy lakótársat kívánunk Pest derék polgárainak. 

x* Nagy Mihály temesvári kereskedő hazánkfia a müncheni nagy 
iparmükiállitásra küldött tokaji és ménesi boraival, nagy érdem-érmet 
nyert. Tudtuk hogy jó izlése van a biráló választmánynak, kívánjuk hogy 
minél jobban kifejlődjék ós terjedjen borainkra vonatkozólag, valamint 
N. M. urnák is a nagy érme mellé sok tiszteségea nyereséget boraink 
ismertetése méltó jutalmául. 

— A „Magyar nép könyvének" 5. és 6-ik füzete is megjelent. A 
„Gazdasági rovat" ezúttal a tavaszi gazdasági növények mivelését hozza 
a Gazdasági Lapok avatott tollú szerkesztőségétől. A szépirodalmi rova
tot ezúttal Arany János és Petőfi költeményei, b. Eötvös Józsefnek „ A 
molnárleány" czimü szép beszélye töltik be. Végül Jancsó József egy 
természettudományi czikket s b. Kemény Zsigmond „Hogy áll a világ ?" 
czimü, politikai tartalmú igen becses dolgozatának folytatását veszi az ol
vasó. — A fűzet borítékán 6 uj füzetre hirdetnek előfizetést a szerkesz
tők, minek méltán lehet legjobb sikert kívánni. 

— Megjelent továbbá : Protestáns naptár 1855-re. Szerkeszté Bal-
lagi Mór, számos iró közremunkálásával. Kétségkivül a gondosan szer
kesztett naptárak közé sorozható, bár terjedelemre csekélyebb , de azért 
olcsóbb is. Ára csak 24 pkr. 

xx A kik a városi tréfát szeretik, azok szívesen fogják venni Beöthy 
László „Puncs"-át 1855-re, melly most jelent meg Komáromban. Kár 
hogy nem mellékelt hozzá ő is kalendáriomot. Nem kerül sokba s hasznos. 

xx A szász-sziléziai vaspályán huzamos idő folytán történtek tete
mes lopások, s nem régiben sikerült a szász k. rendőrségnek a vállalkozó 
szellem gallérjájioz férni, kinek lakásán Drezdában nagyértékü minden
féle jószágot találtak, mellyeket a cs. k. rendőrség azon czélból hirdetett 
hivatalos lapokban, hogy a megkárosított tulajdonosok jelenthessék ma
gukat, nem lévén képes különben a szász kir. rendőrség illető tulajdono
saiknak kézbesíteni a tolvaj körmei közöl megmentett tárgyakat. Van 
azok között sok aranygyűrű, különféle drágaköves ékszerek, szivar- és 
pénztárczák, kefék, szekrénykék, női ékszerek és fehérnemük. stb. Lehet 
hogy valamelyik olvasónk is utazott arra, de azért óhajtjuk hogy egyik
nek se legyen szüksége ezen közleményre. 

x* A jövő Józsefnapi vásárra a vásáros bódék egy része az újépület 
mögötti fapiaezra kerül, melly oknál fogva az ott lerakott roppant sok 
ülfa eltávolítása már meg van rendelve. 

x* Egy kecskeméti levelező annyira haragszik a gatyás harango
zója azon rendetlenség miatt, mellyet az idő, vagy is a toronyóra kor
mányzásában tannsit, bogy soraiból ítélve aligha nem volna hajlandó a 
„gatyás chronologot" megnadrágolni. — Bizony baj az, ha egy egész 
város feje fölött, amott a magas toronyban, csak ugy gondolom szerint 
bánnak a drága idővel, de azért mégis jó óvakodni a nagy haragtól cho-
lerás időben. 

x* Thern jeles zenész hazánkfia, a „PeleBkei nótáriusi" zene szer
zője, rövid időn egy vig daljátékot szándékozik az illető bizottmány bírá
lata alá bocsátani. 

x* A rögtön bekövetkezett téli hideg miatt, melly a dunai közle
kedést rögtön megakasztá, hirtelen felszökkent az élelmi szerek ára. 

x* Pápán nem régiben tetemes rablás történt. — Az idei szüretü 
bort nagyon jónak találják, de kévésük, valamint a ref. gymnasium nö
vendékei számát is. — Mindig szomoritó hir, ha jóravaló tanintézet nö
vendékei nem szaporodnak hanem fogynak. Fel kell kutatni az akadályt 
s elhárítani, ha bar egy kis áldozattal jár is, mert nincs dúsabban kama
tozó tőke, mint a mellyet a közértebniségnek kölcsönöztünk. 

x* Rozsnyó iparos lakossága és vidéke nagyon óhajtja a vaspályát. 
Benne vannak a nagy hálózatban. 

— Különös isteni gondviselés. Sebaatopol ostromakor a Ville-de-
Paris (Párís városa) czimü hajón állt Hamelin a franczia admirál, a mi
dőn egy bomba a hajóba ütött, s az egész admirali emelvényt a levegőbe 
röpitettc. Maga Hamelin több lábnyi magasra vettetett föl a levegőbe, 
és minden sérülés nélkül esett vissza ismét a hajófedezetre. Egy segédét 
derékban vágta ketté a golyó, másiknak térdben szakította el lábait: 
„Szegény fiúk!" monda a tábornok 6 folytatta tovább nyugodtan a ve
zényletet. 

— Félegyházán egy asszonyság valami zárt skatulyát kapottá vas
útról , állítólag aszalt gyümölcscsel tele, mcllyhez a kulcs ÍB mellékelve 
volt. Midőn felakarták nyitni, a kulcs benne törött s kénytelenek voltak 
a skatulya tetejét felfeszíteni, a midőn kitűnt, hegy abban egy tizenkét 
csövű pokolgép volt elrejtve. Kissé mesésen hangzik. 

— Igen szép példáját aduk a női hivatásnak az angol Nightigall 
és a franczia Laurencon úrnők, kik a csatában megsebesültek ápolására 
elutaztak Sebastopol alá. Igy vannak legjobban felosztva a szerepek : a 
férfiak oszszák és kapják a sebeket, a hölgyek pedig segítsék azokat be
gyógyítani , nem mint az oroszoknál történt, kik az aknai csatában lóra 
ültették amazonaikat s midőn a szegény asszonyok a francziák váratlan 
dühös támadása közben sebet kaptak, akkor meg ott hagyták őket. ; 

x* Acs helység Komárom közelében néhány év folytán nagyon so
kat szenvedett, kiváltképen tűzvész által, s a helység derék lakosai tete
mes károsulások mellett mégis szem előtt tartván uj építkezésűk alkalmá
val, hogy a jó szellős lakás elkcrülhetlen kelléke az egészség fenntartá
sának , sokan jóval magasabb házakat nagyobb ajtókkal és ablakokkal 
építettek mint az előbbiek voltak, a mi a helység külső alakját is ékesíti, 
kár |hogy nem szedték legalább némi részben, ez alkalommal rendesebb 
sorba a házakat. — örömmel olvastuk egy laptársunk hasábjain , hogy 
van e helységben az izraelita községnek egy derék tanitója, ki szép nyel
vünk terjesztésében jó kedvvel és sükerrel munkálkodik. Kövesse áldás 
és méltúuyos elismerés becsületes fáradozását. 

xx Ssatmárban a knkoriczatermés nagyon középszerű, a szüret egy 
harmadával kevesebb, de sokkal jobb bort hozott a tavalínál. A közbá
torságot pedig Bone Béni nevü zsivány négy czinkosávol háborgatja. 
Nem régiben egy fiatal leányt agyonvagdaltak, miután féktelen baromi
sággal tölték kedvöket a szerencsétlen áldozaton. — Mar ezek túlérettek 
a kendemyakravalóra. 

x* Egy vértesaljai levelező mindenféle termés ellen nagyon pa
naszkodik a P. Naplóban. Azt irja többek között, hogy tizedrésznyi bo
rocskát se szűrtek mint tavai, de az idei termés „ollyan egészséges, olly 
finom ital, hogy ha egy pohárral iázik belőle az ember, mindjárt félreüti 
a süveget és mindjárt dalol tőle". Ha híre megy ennek a dalos termé
szetű bornak, még azt a keveset is a mi termett, összevásárolják a szín
házigazgatók praeservativumúl azon gyakran előforduló esetekre, midőn 
valatnellyik drága csalogánynak nincs kedve dalolni. 

— Megjelent : „Irályrendszer vagyis szerkesztésmódja a gyakorlat 
életben előforduló irásmű-nemeknek. Irta Laky Demeter." Nagy szorga
lommal dolgozott s igen használható tankönyv. Ajánlható mindazoknak, 
kik jó stylre akarnak szert tenni. Ára 1 pft. 

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

Pest. november 17-én : Basa C ft. 8 kr.—6 ft. 56 kr. — Kétezeré* 6 ft. 4 kr. 
- 5 ft. SOkr. — ROM 6 ft. 4 kr.—0 ft. 2 0 kr. — Árpa 2 ft. 40 kr.—8 ft. 90 kr. — 
Zab 2 ft. \1 kr.-2ft. 16 kr. — Kukoricza 3 ft. 36 ki.—4 ft. 16 kr. 

Brtsi tmr/.i T á v i r a t i k & i l é a 

november 11. 13. 14. 11 16. 17. 18. 

Statuskötelexvény 5 % . . 
dto. 4%„ . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ . . 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspiiva oszt. . . 
Diuiagözhajézáüi részvény 

Hamburg 100 bcotaUérért 
London 1 font sterlingért 
Pária 800 frankért . . . 
Cs. kir. arany 

85% 83'' :,; 82% >•*/.« Statuskötelexvény 5 % . . 
dto. 4%„ . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ . . 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspiiva oszt. . . 
Diuiagözhajézáüi részvény 

Hamburg 100 bcotaUérért 
London 1 font sterlingért 
Pária 800 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
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Felelős szerkesztő : Pákh Albert 
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( 1 - 8 ) Ujabb előfizetési felszólítás 

„UJABB KORI ISMERETEK TÁRA" 
czimü. 

m a g y a r Encyc lopaediára (Conversations-Lexicon.) 
H A T KÖTETBEN. 

Egy-egy kötet előfizetési ára 2 forint 30 kr. pengő pénzben. 
(Minden kötet 12 súrün nyomatott ivből áll.) 

* S * -
Egy nsgyobbszerü vállalat, melly nem

zeti irodalmunk minden barátjának párto
lását igény be veszi: magyar mú, mellynek 
egy köz- és magánkönyvtárban sem lehet 

Midén alulirt az „Ujabb kori Ismére 
lek Tára" kiadására vállalkozott, az ol 
vasé közönség egy igen érezhető szüksé 
gének pótlását tűzte ki czéljául. A nagy 
számú, de hazai viszonyaink ferde felfo
gásában bővelkedő, vagy azokat alig érin
tő külföldi tneyclopaediák nem elégíthetik 
ki kitömegünk igényeit. Az 1833-ban be
fejezett WIGAND-féle „Közhasznú Isme
retek Tára" pedig azon idővel végződött 
melly élénkebb nemzeti életünknek csak 
nem kezdetével esik össze. Minélfogva a kö-
selmult két évtized korszakot alkotó nioz 
galmainnk a politikatudomány, művészet 
és társadalom terén s a bennök szereplett 
egyéniségek élet- es jellemrajzainak 
összeállítása által a kiadó épen olly kelle
metes, mint hasznos szolgálatot vélt tenni 
az irodalomban. Más részről a legújabb vi
lágesemények előadása, a fontosb moz
gató eszmék, találmányok, átalakulá
sok, tudomány s művészetek baladásai, s 
az ezek körül fáradozott külföldi szemé
lyiségek ismertetése nem csekélyebb ér
dekkel bírhatott olvasó közönségünkre, 
mellynek azon európai színvonalról, hova 
magát felkuzdte, nem szabad többé lema
radnia. Az idegen tárgyak gondos kiszeme
lése által is a külföldi leiiconok özönének 
aiaránk gátot vetni. 

Az „Ujabb kori Ismeretek Tára"-
bot eddigelé Ot kottt Jeleut meg (A—P-
ig), a hatodik kötettel, mellynek nyomta
tása folyton folyik, az egész munka be le
end fejezve. Kiadónak szerencséje volt, 
hazánk számos elismert irói tekinté
lyének kózreniuukulasat megnyerni s 
az eddig öt hatodrészben k éti munkáról meg
győződhetek az olvasó, bogy ez nem szem-
fény vesztő vásári portéka, hanem higgadt 
Ítélettel irt, maradandó becsű czikkek gyűj
teménye, mint ezt komolyabb lapjaink idő
szakonként ismételve nyilvánosan elisme
rek. A betűsor szerinti közlések alkalmas 
eszközül szolgálnak arra, hogy általuk ne 

csak pillanatnyi szükségben segítve legyen, 
hanem a mélyebb tudvágynak is minden 
lehető irányban elégtétessék s a nagy kö
zönségnek egy ónálló, nem felületes, de 
mégis könnyed modorú, gyakorlati s ta
nulságos olvasmány nyújt ásnék, melly 
ismereteket terjesszen, eszméket s szelle
met ébresszen s javitson, különösen pedig 
kitartó kegyelettel nemzeti emlékeink s 
jeleseink irányában, állapotainkról elfogó 
latlan nézeteket terjesszen. Jövőnk sej
telme multunk s jelenünk ismeretétől függ. 

Alulirt kiadó nem kimélé az áldozatot, 
bogy a munka ugy béltartalomra, mint 
kiilió kiállításra nézve minden méltó 
igényeknek megfelelhessen. Külcsín és ju
tányosság tekintetében az „Ujabb kori 
Ismeretek Tára" minden hason tárgyú 
külföldi gyűjtemény nyel kiállja a versenyt. 
Hogy azonban minél nagyobb terjedése 
biztosíttassák, kiadónak van szerencséje 
kinyilatkoztatni, hogy az „Ujabb kori 
Ismeretek Tára" bat kötetére, még mi-
lőtt azok teljesen kikerülnének sajtó alól, 

ezennel uj előfizetést nyit, még pedig 

kötelenként 2 ft. 30 krjúval p. p. 

Midőn a t. cz. olvasó közönség hazafiúi fi
gyelmét e példátlan olctó árra felhivni bá
torkodnám, szabad legyen különösen a ha
zai s külföldi nevezetes emberek több száz
ra menő életirásai, statistikai és történelmi, 
politikai s nemzetgazdasági, természettu
dományi s irodalmi e/ikkekre figyelmez
tetni, mellyek az „Ujabb kori Ismere
tek Tára" tartalmát teszik. 

Minden kötet 42 sűrűn nyomtatott iv
ből áll. 

Az előfizetés elfogadtunk minden hite
les könyvárusnál. 

Az előfizetés az eddig megjelent köte
tekre egyenkint is 2 ft. 3 0 kr.-val pp. elfo
gadtatik, és a t. előfizetők a példányokat 
időnként tetszésök szerint átvehetvén! kön
nyű módon néhány hónap alatt az egész 
munka birtokába juthatnak. 

PEST, novemberhó 1854. 

HECKENAST ti., kiadó. 
(Barát-tér, kalap-utcza 1. szám.) 

É könyvkereskedésében, vácziuteza 7.sz. 
£ ü általa minden magyarországi könyv

árusnál kapható: Éj 

Í árusnál kapható : lj 

É Magyar hölgyek * 
naptára 

l S e í e S - r e . 

A királyi közegészségügyi választmány véleményes aján

latára a mugas bajor királyi ministerium által szabadalmazva. 

D O C T O i l 

porosz királyi 

N Ö V É N Y -

K O G H 

kerületi orvos 

CZLKORKÁI 

siti}1 JÓZSCf gyógyszerésznél, továbbá : Alsó-Kubinban Tyroler Gábor. 
Aradon Tedeschi és Zukovics; Baján Klenácz Ján.; Besztercze-Bányán DamayK.; 
t'servenkán Dominics Sándor; Czegléden Christof A.; C'zernovirzon Schnirch I. 
és Zachariasievicz Tam.; Debrerzenben Csanak József és R. Vincze Kár. gyógysz.; 
Eperjesen Zsemberi Ign.; Erzsébetlivároson Schmith András; Eszéken Horning 
József gyógysz.; Esztergomban Bierbreuer J. B.; Facseten Wiener Károly; Gyön
gyösön Koéianovich János gyógysz.; Gyéről! Unschuld Ede; Hold-Mező-Vásár
helyen Braun József és társa; Itrión Sóit* T. Imre; Kaposvárott Kohn Jakab ; 
Kassán Eschwig Ede; Kézsiuárkon Szopko K. N.; Kolosvárotl Wolff testvérek 
gyógyszerész; Kőszegen Küttel István gyógyszerész ; Liptó-Szeut-Miklóson 
Fischer J. L. és Krivoss M.; I.o-onr/.oii Bódy I. E.J Lúgoson Arnold József és 
Schiessler Antal; Makón Dobsa Sámuel; Maros-Vásárhelyen Fogarasy Döme; 
Médiáson Orendi I. F.; Miskolczon Zahr J. B.; Mohácson Kögl András; Mun
kácson Tóth Károly; Nagy-Bányán ifjabb Bremer János gyógyszerész; Nagy-
Beeskereken Pyrra J. !>., Nagy-Kanizsán Welisch M. V.; Nngy-Károlytiau 
SchöberlK.; Nagy-Kikindán Schanner N.; Nagy-Mihályban Brenning Ferenez; 
Nagy-Szebenben ZöhrerJ. F.; Nagy-Szombatban Keszely József; Nngy-Vára-
dotilluzella Mátyás és Janky Ant.; Pápán Bermülter József és Tschepen Ede; Pé
csett Adler Antal és Berger Kár.; Pozsouban Weinstabl Dienes; Rima-Szombat
ban Krátschmar K.; Rosnyón Fcymann Ant.; Rózsahegyen Jureczki A. Ilerin.. 
Satorallya-Ujhelyen Fröhlich A. és fia; Segesvárótt Missclbacher I. B.; Sellyén 
Weigel József; Selmeczen Dimák L K.; Sopronban Kupprecbt József gyógyszer.-. 
Sümegen Hirsehlcr Miksa; Szabadkán Farkas József; Szász-Sebesen Weissörtel 
I. Frigyes; Szászvaroson Spech G. gyógysz.; Szegeden Suján József; Székes-
Fehérvároll Legman Alajos; Szolnokon Scheftsik Istv. gyógysz.; Szombattal ván 
Hensch Ede; Szombathelyen Tempel F. és Pachhofer Gyula; Temesvárott Jeney 
és Solquir; Tordan YVelits György; Torok-Kanizsán Firugyhasky Péte r[Újvi
déken Sterio János; Vág-Ujhelyen Freund V.; Verseczen Karnáp János; Vesz
prémben Hafner Mihály; Zala-Egerszegen Anisits Pál; Zomborbnn Michailovits 
G. és Zsombolyban Telbisz Ján. uraknál kaphatók. 

I 
Megjelent 

és 

EdelmanD Károly 

Szerkeszti és kiadja 

CSÁSZÁR FERENCZ. 
12-edrét. 188 lap, igen csinosan borí

tékozva. 
Ára 1 ft. p. p. 

Gizella, sz. István felc-j Tartalom . 
I ségc (aczél-metszet). Előszó. Naptár. I 
% Csillagászati jegyzetek. Történeti ne- H 
| vezetesb adatok. Fölfedezésekés talál- f 
± mányok. Némelly hölgynevek jelentése. | 
J A magyar királynék (történeti vázlat) 2 

Ctásiár Ferencztól. A korál (vagy 1 
kláris, természettörténeti értekezés, 8 * 

í fametszettel Balogh Páltól. A kincs- j) 
| kereső (költemény) Tompa Mihály túl. | 
s A tengerszem tündére (rege) Jókai at 
* Mórtól. A vén csősz (költemény) Sse- ? 
1 mere Miklóstól. Találkozás bérkocsin 1 
% (novella) Degré Alajostól. Daridóban V 
| (költemény) Sielettey Lászlótól. A vi- ^ 
2 lág komédiája (humoreszk) If.-tól. — fe 
3 Cselédbért sat. mutatótábla. Kamat- L > a 

H So eben ist im Verlage von < A 1; I. ] 
LORCK in Leipzig erschiencn und bei! 

CAEL EDELMANN 
in Pest, Waitznergasse Nr. 7, zu habén: ^ 

Die » 

^ Krím und Odessa. 
Reiseerinnungen aus einem 

Tagebuche des 
Prof. D r . K a r i K o c h . 

Die lebendige Schilderung eines Be-! 
suches in dem Lande, welcbes für den 1 

Augenblick ein so grosses Interessé < 
erregt, durch einen Verfasser, dcssen | 

„ Reisewcrk uber den Kaukasus schon J 
f allgemeine Anerkcnnung erntete, vfird 
ffi jetzt eine willkomniene. Erscheinung ' 
« sein. 

Preis : 2 fl. CM. Mit Postversendung J 
144 2 fl. 20 kr. CM. 1 

120 8—3 

Gyógyszerészgyakornoknak 
egy legalább a negyedik deák osztályt jól 
végzett 8olid fiatal ember, Veszprémmegye 
egyik mezővárosi gyógyszertárában alkal
mazás végett kerestetik; értesítést nyer
hetni bérmentett levelekre a „Vasárnapi 
Újság" kiadó hivatalában. 

121 4 - 9 

tábla. Bélyegfokozat. Levélbérjegyzék. 

el ismert jó hatással vannak = mint ez t a leghi te lesb b i z o n y í t v á n y o k e rő 
sítik = a legczélezerübb fü- és n ö v é n y n e d v e k e t b ő v e n tar ta lmazó alkat
részeinél fogva szintúgy az idül t , valamint a m ú l é k o n y mcglmtcsi köhö
g é s n é l , iiiithü. rekedtség, szftkuiellüség, iiyálkásodós, melUzo-
rulás a más egyéb hurutos ba joknál i s , m i n t h o g y mindezen esetekben 
enyliitóleg, csillapítótag a kü lönösen jótékonyan hatnak az ingerel t 
lélekzómüszerekre s e zek ágaza ta i ra , a tu rha -pökés t i gen k ö n n y i t i k , .-
gyengéden táplá ló és erösitö vegyréaze ik által a t ü d ő c s ö v e k beteg nyál
kahártyáit újra megerősítik. 

Netáni tévedés e lkerülése v é g e t t j ó l kell v i g y á z n i arra, hogy = Dr. 
kni Ii jegesztett nJVvény-rzukorkái=csak a fentebb lá tható bélyeggel 
ellátott h o s s z u k i g eredet i k a t u l y á b a 2 0 és 4 0 pkr jáva l , vaunak rakva 

8 hogy azok valódi minőségben Blltlctn csak ClíT11Ub6TFe-

reüCZ udv- gTÓgywexé-zucl. ugy nemkülönben PCStCIl csak SZC" 

tfc E tartalom eléggé mutatja, mily ér- $ 
£ dekes olvasmányt nyújt, a. t. „Magyar | 
a hblgyi-knek" e „naptár" szerkesztője, a 

Í
kinek uz egész magyar közönség előtt * 
ismert nemes ízlése viszont kezeskedik J 

W a könyv kitűnően diszes kiállításáról. J 
$ Valódi almanach ax, melly az eddigi j| 
a magyar ulmanacboktól csak abban ku- fe 
* lónbözik , hogy hihetetlenül olcsó, és 2 
7 hogy czikkeket is hoz, mellyek a mtl- J 
I let, hogy mulatságotak, még oktatók 1 
( i s , mint Dr. Balogh Pál tartalonidus • 
(ér tekezése a klárisról.s a szerkesztők 
A történeti vázlatai az eddig olly karéssé at 
? ismert magyar királynékról. *' 
I A nálunk legközelebb kemény bori- I 
S tékban is kapható példányok, a legesi- % 
% nosb karácson és újévi ajándékokul K 
^ fognak egyúttal kínálkozni. 2 

I EDELMANN K A R O L Y fi 
X 143—1 könyvkereskedése. ™ 
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