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Moliar, tarlórépa,
leérek és hosszu, angol türni|»s-takar-
Blány-répn, szintén tarlóba vetendő, po
hankn. fümngvak. — továbbá : minden-
féle gazdasági fa. konjliai, kerti és
virágmagvak* — a legfrissebb és csira-

képes mináségben kapható:
Fleischman és Véber

•mag- és növény-kereskedésében a „zöld
koszoruhoz" Pesten.

«72 (1 -3)

4524 B é r b e a d á s . ( 6 6 )

Pest városának tőszomszédságában, a
T-keresztúri határban, a rákosi folyón,
ujabb modoru,őrléshez is alkalmazott négy-
kerekű, felül csapó, pitlés-maloni. mellette
levö, 15 hold szántó-földdel, réttel, luczer-
nással, kerttel és tiszteséges lakással együtt
azonnal több évre bérbe adnndó. Kiknek a
bérléshez szándékuk volna, jelentsék ma-
gukat R.-Kereszturon^az ura:-ági tisztnél.
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CSŐD
tanári állomásra.

A srepes-iglói evang, gyülekezet szándé-
kozván az 1864-6í)-ik tanévvel, egyfelől
gimnáziumának Vll-ik osztályát meg-
nyitni, másfeléd alreál tanodáját teljesi-
teni és tökéletesbiteni.

£ kettős czélrégett két szaktanárt leszen
Tílasztandó :

Az egyiket mathematico-terinészet-
tadomanyi, — I

a másikat régi nyelvészet, történelem-,
és bölcsészeti szakra.

Az ezen állomásokkal járó jövedék kö-
Tetkező:

525 ft. e'vi dij; a valamennyi tanítványtól
beszedett és valamennyi tanár között egyen-
lően szétosztandó tandíj-részlet; 84 ft. szál-
lásdíj, vagy a körülményekhez képest meg-
felelő természetes lak ;1U bécsi ölnyi tüzelöfa
illő szállitásbérrel

Csődülni ohajtkozók folyamodványukhoz
kapcsolt bizonyitvány! okmányaikat f. évi
julius hó 15-ig alulirt felügyelőhöz küld
jék be. — Kelt Szepes Iglón, máj. 22 1864.

Dr. Tavassi Lajos,
gyülek. jegyző G'091 JííllOS,

647(8-3) gyülekez. felügyelő.

Lególcsóbb szépirodalmi és hölgydivatlap
a köziprend számára.

A magyar nők vasárnapi njsága!
Elöfizetési lölhivas

Földbirtok-, házak-, szfilők-, erdők- és
ültetvényekre, — 'g e n jutányos föltételek
mellett 6 hét alatt készpénz-kölcson esz-
közöltetik ki. — Bővebb tudósitást nyer
heíni az illető posta-bélyeg beküldése mel-
lett Pollák Jakabnál 2 szerecsen-utcza
SO-iksz.a. 660 (2-S)

NŐVILÁG
nyolczadik évi folyamának

julius — deczemberi félévére.
Félévre csak 3 ft. — Negyedévre csak 1 ft. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattudósitáásal, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divatképpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.

A „Művilág" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan nűi divatlapok között a
legrégibb, és e körülményből, m-'ly szerint a t. cz. magyar női közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Támadtak ugyan lapok, melyek többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán fognak is még támadni, de ezek példáját mint eddig nem, ugy
ezután (em fogjuk követni.

Elvünk : áldozat és kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezményeinket azon arányban emelni, m.lyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állandóságát lehetővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az. mely szerint a t. cz elóflzetónók részéröl
erkezo megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

bevásárlására
— pontosan és gyorsan teljesittetnek. A beküldött összegek vételéről, valamint a bizomá-
nyok végrehajtásáról ,.Gnlamb-posta" rovatunk visz értesitést A pénzösszegek postai
bejegyzés mellolt bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküld st
„Altér és Kiss" ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövö félévi folyamban adui fogunk egy emlékszertt színezett nügy

DIVATMÜLAPOT,
mely Rolni müintézetében készül, s a juliusi első szám mellett fog megjelenni.

A lap szili mi tartalmának kiállításában változat lán főszempontunk marad : kizá-
rólag a nél Ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy a ok mir\
denekelött nőkre nézve érdekesek, s mégis a gyöngédebb erkölcs- és illemérzetet
sértők sohase lényének

A „házi-kör" közhasznu rovatát, mely rjszben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket

Elöfizetési föltételek:
Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy

postán bérmentes szétküldéssel 3 fi.
Ríígyedévre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,

vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 50 kr.
£^5"" A czim, név és helvjegyzék szabatos leírásának beküldését kérjük. Tiz előfize-

tésre egy tisztelet-példány jár. CQr" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.

POPP fogorvos urnak Anatherin-j
f szájvizét használva, annak a fogakra j

és inyre való hathatóságáról meg vá-)
? gyök győzödve, miért kötelezve érzem

magamat, a szenvedő emberiségnek;
használni akarva, e szájvizet minden-;

1 kinek ajánlani. — Bécs, 1856 máj. 14.(
F ü r s t e n b e r g gróf m. p , j

491 (7-12) tábornok. ;

Tisztelt szerkesztő ur!
Ösztönöztetve egy a „Presse" folyó hó

lS-iki számában a Popp-féle Anatherin-
szájviz kitünö hathatóasága felett irt czikke
által, mely eg-szesmind számos hirneves
orvos által bizonyittatik, s minthogy Ana-
therin-szájvize előnye.ről saját magamon
szereztem meggyőződést, kötelességemnek
ismerem, Popp J G. urhoz a következö
nyilt levelet intézni: 578 (3-6;

Bánk, Magyarországban,
mártius 16 1864.

Tiszteli kollega ur!
2íS év óta a szájüregben, aphte-bántal-

mákban, melyek gyakran igen fájdalmasak
voltak, szenvedtem, s engem az evésben és
szólásban ga oltak; számos orvos közt,
különösen a pesti és bécsi orvosi egyetem
tanáraival is tanakodván efelett, 8 az orvosi
szerek özönét használtam fel, anélkül,hogy
biztos eredményhez juthattam volna; mióta,
azonban jogg;il magasztalt Anatherin-száj-
vizét használom, azóta fájdalmaimtól il
tökéletesen megszabadultam, s csak sajná-
latomat fejezhetem ki a/iránt, hogy én ax-
zal már rég nem tettem kísérleteket m nél-
fogva nem mulaszthatom el, önnek ezennel
hálaköszönetemet nyilvánítani, s felkérem
önt, az igazság s különösen azok érdekében,
kik emlitett bajokban szenvednek, e/:en ira-
tot a nyilvánosság terére juttatni, — tiszte-
I e t t e l dr. Löwinger.

Régi pénzeket
és mindennemü régiségeket, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 646 (3-6)
Régiségek é-i természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pédten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áro.t, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbörok, tojások,

flvegszemek is találhatók.

M i n d e n n e m ü

(akaró-papirosok
(íllakiilatur)

kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.

Elöfizetési fölhívás

Vasárnapi Ujság* Politikai Újdonságok
1804-ki második félévi folyamára.

(a Vasárnapi Ujság és Poli t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Félévre (Julius— deczember) . 5 forint.

Csupán Vasárnapi Ujság : j Csupán Politikai Újdonságok :
Félévre (julius-deczember) . . 3 forint. | Félévre (julius-deczember) . . 3 forint.

Tiz előfizetett példányra gytytólnknek egy tisztelet-pcldáiijnjal szolgálunk.
1W"* A pénze* levelek béruieotes kü'dése kéretik. **8

Tájékozás végett kérjük a régi czimszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

Kiadó-tulajdonos Heekana»t Guttztáv. — Nyomtatja Landerer 4a Heckenast, egyetem-utcM 4. szám nlatt Pesten, 1864.

Pest, julius 3-án 1864.

_._ Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre S ft.

£ W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadóhivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenxtein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; BécNben : tippelik Alajox, — és Fenten : a ker-
tégz-gazriászati íigyndkHég is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

Máramarosból, honunk keleti végpontjá-
ról küldjük a magyar közönségnek e megye
egyik kitünő férfiának Szilágyi Istvánnak
arczképét, hogy azon sok jeles között foglal-
hasson helyet, kiknek társaságára oly méltó.

Születését tekintve, nem megyénkbeli,
mert Szabolesmegye székhelyén N.-Kálló-
ban látott elöször napvilágot 1819. évi ja-
nuár 6-kán. De ki vitathatná el őt már tő-
lünk, midőn maga is missiójának tekinti, e
megyében a nevelést, magyar müveltséget,
humanitást élte fogytáig előmozdítani.

Szalontáról, hol köztiszteletü Arany Já-
nosunk utódja volt, jött e me-
gyébe 1845-ben, akkoriban kitünő
szerepet vitt ev. ref. lyceumunk
egyik tanárául Lugosi József he-
lyére. — Ki hitte volna akkor, hogy
e férfiunak oly fontos szerep jus-
son megyénk műveltségi történe-
tében !

Midőn a kedvezőtlen viszo-
nyok hatalma kényszeritette az
iskolai igazgatóságot, egész 4 osz- ^ ̂
tályu algymnaziummá alászállt í g t
tani e főiskolát, s mindnyájunk Îfe
kebelét égető fájdalom lepte meg, § H
látva e Bethlen Gábor által ala- 1 H
pitott iskolát megzsibbasztatni HÉ
feladatának teljesitésében, — csak
iskolánk igazgató jeles tanára,
bzilágyi István nem csüggedett
el. — Szózatot szerkesztett ez
ügyben, s kifejté, hogy ha a ma-
gyar müveltség e végpalladiuma
fel nem karoltatik, s kellőleg
nem gyámolittatik, kevés idővel
e vidék magyar eleme vallja
kárát.

Valláskülönbség nélkül lett
ennek következtében ez iskola
sorsa felkarolva, s bár nem hiány-
zott az akadály épen oly hely-
ről, honnan legkevésbbé vártuk,
mindamellett a felhivásnak any-
nyi sikere lett, hogy a z iskola
jövője meg lett mentve, lassan lassan ha-
ladva most már ismét főiskolává lett, —
noha még sok a teendő, és több áldozat
szükséges, hogy csak a legközelebbi tüzvész
okozta károkat is kiheverjük, s jeles taná-
rainknak jobb sorsukat megalapíthassuk :
ez alkalommal is Szilágyi István derék tár-
sával P. Szathmáry Károlylyal a „Szigeti

S z i l á g y i I s t v á n .
album" szerkesztésével nevezetes segélyt
szerzett.

E férfiu tudományos müveltsége régóta
ismeretes. E lapok régibb olvasói közül ki ne
emlékeznék többi között az „Izabella"
czimü, nehány évvel ezelőtt itt megjelent
jeles történeti rajzára? Mielött az akadémiai
levelezői tagsággal feldiszittetett, több ju-
talomra érdemesittettek munkái. A mit ir,
az a korrektség bélyegét magán viseli.
Alatta növekedett az iskolai könyvtár 5
ezer darabbal, mi nagyrészben neki tulajdo-
nitható; itt tölti idejének legnagyobb részét.

S Z I L Á G Y I I S T V Á N .

Megyénk történetét folytonosan tanulmá-
nyozza; családi összeköttetéseink, — régi
okmányaink legbiztosabb magyarázója, s e
megye minden vallásu s nemzetiségü egyé-
nei kitünö bizalmát birja, az ujabb nemze-
dék műveltségére egyik legfőbb tényező lett.

Az idegen, ki e megyébe lép, s társasá-
gainkban a többek között annyi müvelt

magyar szivü s jellemű orosz pappal ta-
lálkozik, meg lesz lepve, s tisztelni fogja
tanintézeteink jeles tanárait, kiknek köszön-
hető az, hogy e megyében az értelmiség
minden osztályának családi nyelve és iro-
dalma a magyar, s hogy itt a nemzetiségi
viszály, és szétvonás erős gyökeret nem
vert, — s midőn a vész sujtoló karja ér,
vagy a nemzeti müveltség nevében felhivat-
nak, jóltevőink sorai között minden nemze-
tiség s felekezet egyéneit látjuk. Legköze-
lebbről is, midőn a tüzvész iskolánk fedelét
s több épületét elhamvasztotta, a felső-vissói

oláh lelkész és esperes Mihálka
László küldött legelőbb felhívás
nélkül segélyt.

Kinek kebele ne dobogna fől
e példákon ; ki ne tisztelné azon
tanárok egyik legjelesbikét, Szi-
lágyi Istvánt, kinek s kiknek mű-
ködései fenntartják e megyében
a magyar müveltséget, s nevelik
példásan utódainkat, hogy képe-
sek legyenek e megye socialis vi-
szonyait mindig ugy rendezni, és
vezetni, hogy e megye maradan-
dólag a nemzetiség és müveltség
végbástyája lehessen honunknak;
a mi nem oly csekély feladat, ha
tudjuk, hogy e kétszázezernyi né-
pesség között a magyar elem alig
teszi a népesség ylo-dét, s Galli-
czia, Bukovina és Erdélyország
által vagyunk bekerítve.

E megyei köztisztelet tette
kötelességünkké bemutatni e je-
les férfiu arczképét, kinek csak
halványan szinelt érdemeire néz-
ve elég legyen megjegyeznünk azt,
mikép egyik közelebbi névnapi
estvéjén az iskolai kormányzóság
testületileg, azonkivül a megyei
értelmiség egy része is megjelent
nála, és egyik vezérszónokunk,
Szaplonczay József köszönte meg
neki a megye részéröl azon ál-

dozatát, hogy midőn őt Kecskemét-, Debre-
czen-, Patak-, N.-Enyed mind meghitta ta-
nárául , ő, tekintve , a m.-szigeti iskola
helyzetét; és nemzetiség szempontjából fon-
tos voltát : innen, a szegénység hajlékából
távozni nem akart; e megye fiait vallás kü-
lönbség nélkül tapintatosan, és sikeresen
vezérli a nevelés pályáján, s társaival együtt

I ÍJ

Tizenegyedik évfolyam.27-ik szám.
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fömissiójának tekinti, addig itt müködni, és
közremunkálni, mig az isteni gondviselés
módot nyujt és jelel ki ez intézetnek arra
nézve : hogy virágzása ne csak ily egy-
két magát feláldozó férfiának áldozatától
f ü j ö

Jellemzi e férfiut még azon tény is, hogy
a midőn nenai Alexi vjyórgy szamosujvári
oláh püspök mármarosmegyei hiveit meglá-
togatta, Szilágyi Istvánhoz elmenvén sze-
mélyesen* ni<- köszönte hivei fiainak —
mint ö mondá — kitünö neveltetését, és
jövöre is azokat tanárunk gondjaira bizta,
— e néhai püspököt pedig ellenségei sem
fogják a tulságos magyarság vádjával
illetni.

Szolgáljon ez honunk e részben nem
kedvezö viszonyai között némi vigaszul,
hogy ez elismerés más vallásu férfiak ré-
széröl jött, s e megyében a nevelés iránya
mindig oda van intézve, hogy egyetér-
tés, müveltség, humanitás, s a hazai érde-
kek eszélyes előmozditása legyenek gyerme-
keinknél a főrugók, ha a sors azt rendeli,
hogy majd nyomainkba lépjenek, talán sze-
rencsésebben megoldandók hazánk jobb jö-
vőjének kérdését. - M.-Szigeten, ápr. 5-én.

Szőllősi Balázs.

Az íilx'üi kőháznál.
Zsidó korcsmáros lakja mostan,
Családunk régi tűzhelyét.
Az ablakot mi ékesíti :
Nem a virág, — a rongy, szemét!
A csönd, a csin, mely egykor, régen
Templommá tévé e lakot
Milyen világ is volt az akkor,
Anyám, s hugom, hogy itt lakott!

Szegények voltunk, — mit tagadnám,"\J l
De nyomoruk nem — nem soha.
Számunkra mindig maradt, és volt
A jó égnek egy mosolya.
A mi másnál komor, szegényes,
Es a szivet szorítja tán,
Azt oly kedvessé tudta tenni
Szelid mosolyával anyám.

Az ablak mellett állott széke,
S fehér kig varróaaztala;
Az ablakban nyiló virágok :
— Mert hugom még leány vala;
A tél, tavasz, a nyár, s ősz képben, —
Az ősi czimer a falon —
Boldogságnak, mint akkor mondtam :
De másnak most se mondhatom.

Mikor jöttek, ugy késő nyárral,
Az augusztusi melegek.
Mi boldogan kiálták sokszor :
„Ahol jőnek a gyerekek,
Eredj fiam, lányom, eredj fuss,
Hamar, hamar ajtót kaput "
S a két diák, anya, s a testvér
Sirva egymás karjába fut. —

Oh szép napok jövének akkor
Az alvégi kőház felé!
A szegény özvegy asszony sorsát
Sok gazdag irigyelheté.
— Szakadj, szakadj — csak omolj bőven!

E köny bizony szentért omol, —
Erted anyám, ki ott a halmon
A mohos sirban nyugoszol!

Tolnai Lajos.

A csákányi Menyegző.
— Legények, leányok
Három a táncz, rajta!
A pöngetyüst mindhalálig:
— Messze van a mennyországig —
— Juhajla! ihajla!

Csákányi legénynek,
Ceákány» leánynak
Mi gondja a mennyországgal ?
Ha kedvesét fonja áltil
S ugy járja a tánczot.

— Lassan azt a lassu ,
A frisset meg frissen . . .
De mi hallik? a vig zajba
Vegyül a nép rémes jajjá:
— Ments meg uram Isten!

Felriad a násznép:
Fiatalok, vének
Lakodalmi kedvvel szállnak
Ellenébe a halálnak :
— Jaj az ellenségnek !

Poharak csengését
Fegyverzörej váltja,
Piros bor helytt piros vér foly,
Es a tánczra dobpörgés szól:
Az ellen már járja.

Visszatér a násznép,
Az ellen kihajtva . . .
— Hogy is volt? . . . A czigány ujra
A DÖngelyüst ugyan huzza :
— Juhajla! ihajla! Linczi Károly.

A j a ii c s á r o k.
Történelmünk lapjain minduntalan tör-

ténik említés a jancsárokról, a hajdani török
hadsereg legnevezetesebb és leghősiebb ré-
széről. A jancsárok, mint a keresztyénség
és hazánk legbőszebb ellenei szerepeltek
több századon át. a félhold minden győzelme
kivivásánál döntöleg müködtek s mind
a mozlimek, mind az őseink részére diadal-
lal végződött ütközetekben, várvivásokban,
és várvédésekben egyenkint vérezvén el,
mindig oly hősi elszántságot tanusitottak, s
oly bősz fanatismussal rohantak a halál tor-
kába, hogy noha legelkeseredettebb és leg-
vérengzőbb ellenségeink közé tartoztak,
még sem lehet megtagadnunk tőlük azon
elismerést, hogy vitézségök, s az ügy iránt,
melyért harczoltak, tanusitott rajongó lel-
kesültségüket tekintve, az összes világtör-
ténelemben alig multa öket felül bármely
más katonai testület.

Ho^y a jancsárok csapatai, ha későbben
nem is, de eleinte oly keresztyén gyerme-
kekből alakittattak, kik szülőiktől elrabol-
tatva, vagy adókint elvitetve térittettek a
mohamedán hitre, alkalmasint tudva van
e lap sok olvasója elött; de nem oly ismere-
tes eredetük s elsö alakításuk története, sa-
játságos szervezetük, s kiváltságaik, vala-
mint az, hogy kinek agyában fogamzott meg
s mikép és mikor lőn életbeléptetve azon bor-
zasztó eszme, mondhatni ördögi gondolat,
hogy épen a keresztyének gyermekei jelöltet-
tek ki arra, hogy a köztük s volt hitsorso-
saik s vérrokonaik közti minden szent köte-
léket széttépö, s fanatikus gyülöletet kifej-
lesztő nevelési rendszer által, belőlük a
keresztyénség és hazájuk s nemzetük legdü-
hösebb ellenei képeztessenek.

Ennél ördögibb s borzasztóbb eszmét a
középkor egy zsarnoka sem léptetett életbe;
semmit sem lehetett volna kigondolni, mi
inkább kifejleszthette s megszilárdíthatta
volna az Izlám hatalmát és uralmát.

Igaz, hogy már a kalifák is körülvették
fejedelmi széküket oly turkomán rabszol-
gákkal, kiknek feltétlen hivségére, s vak
engedelmességére nézve a nagy zsoldban s
abban kerestek biztositást, hogy széttépték
mindazon köteleket,melyek őket hazájukhoz,
vérrokonaikhoz és nemzetükhöz csatolták.

Igaz, hogy már előbb is voltak oly hódi-
tók, kik a jármuk alá került országok fiait
más tartományaikba vitetvén át, s a katonai
fegyelem igája és vasvesszeje által nemzeti-
ségüktől teljesen megfosztván s sziveikben
a fajuk iránti rokonszenvet végkép elfojt-
ván, belőlük önkényüknek, mindenre, még
saját vérrokonaik legyilkolására is kész
ölögépeket képeztek : de mint Engel igen

helyesen mondja, még sem létezett oly ál-
lam, hol a sereg szinét s virágát s hatalma
fötámaszát épen oly harczosok képezték
volna, kik, egy vallásban születtek s közös
nemzetiséggel birtak azokkal, kik ellen bősz
dühhel küzdtek, annak érdekeért, kinek fö-
löttük nyert hatalma abban alapult, hogy
miatta megtagadták ősi hitüket és nemzeti-
ségöket s kik, hogy egy franczia történetíró
szavaival éljek, mind a földi, mind a siron
tuli életet tekintve, ellentétbe tették magu-
kat saját nemzetükkel.

Lássuk tehát ki volt azon ember, a ki
ezen borzasztó rendszert életbeléptette.

Orkán, ki a mozlimek európai uralma
elsö alapját megvetette, tapasztalni kezdte,
hogy turkomán csapatok, melyek addig, mig
megfészkelte magát Európában, győzelmei
főtényezői és hatalma főtámaszai voltak,
azóta hogy a sok zsákmány által meggaz-
dagodtak s elbizakodtak, tulkövetelők kezd-
tek lenni. Ekkor öcscsével, a hős Aladinnal s
hadserege főhadibirájával Csuderoli Halillal
tanácskozott arról, mily elemekből s mily
szervezet mellett lehetne oly csapatokat ala-

! kitani, melyek hősiségére szintugy lehetne
számitani, mint a turkomanokéra, anélkül,
hogy tartani kellene attól, hogy hozzájuk
hasonló elbizakodottakká, tulkövetelökké s
lázadókká váljanak, szóval kik megtartván
gépies öntudatlanságukat, vak engedelmes-
ségü, s ujabb szolgálataikért nagyobb zsol-
dot s kiváltságokat nem követelő hivei ma-
radjanak.

A szultán hős testvére nem tudott oly
tanácsot adni, mely kielégitette volna báty-
ját, de a főhadbirónak megsúgta az ördög a
borzasztó eszmét, hogy azt javasolja Orkán-
nak, miként épen a keresztyének elrablandó,
vagy adókint elveendő gyermekeiből nevel-
jen mindenre kész hadi rabszolgákat, s vak
engedelmességü ölögépeket.

— A meggyőzöttek, mondá Halil, a győ-
zők rabszolgáivá lesznek, s ezek korlátlan
hatalommal rendelkezhetnek, nemcsak va-
gyonuk, hanem nejeik s gyermekeik fölött
is. Ha a keresztyén gyermekek erőszakkal
téríttetnek át az Izlámra, nemcsak földi, ha-
nem túlvilági boldogságuk is megállapitta-
tik, s az áttérités a szultánoknak, mint a
Próféta utódainak, főfeladata, söt köteles-
sége, mert mint a Korán mondja, minden
halandó azért teremtetett Allah által, hogy
az Izlám elvei szerint élve keresse földi jól-
létét s mennyei boldogságát.

Azt is vitatta továbbá a főhadbiró, hogy
ha terve elfogadtatik s az Izlamra áttéri-
tendö gyermekekből alakitandó csapatok
különös előnyökben s anyagi kedvezmé-
nyekben fognak részesittetni, ez majd a
többi keresztyéneknél is vágyat gerjeszt az
áttérésre s igy az ekkép létrejövendő sereg
nemcsak a meggyőznttek erőszakkal áttéri-
tendő gyermekei, hanem a velük a közös
eredet s vallás kapcsai által szorosan egye-
sülendő egyéb keresztyének által is fog sza-
porodni.

Orkán helyeslé és elfogadta Halil dé-
moni tervét, s az ekkép alakított uj ser e<* jeni
cseri vagyis uj, ifju seregnek neveztetvén el,
rövid idő mulva a szultán minden európai
és ázsiai ellenei előtt ismeretessé és rette-
getté lett. s mint Dsemaliszade, a Il-ik Mu-
rád korában élt költő mondja : „három vi-
lágrész szelei hordták szerte dicső hős tet-
teik s győzelmeik hirét."

A jeni cser nevet, s a hátul lelógó fe-
hér szőrföveget, mely öket a többi katona-
ságtól megkülönböztette, Hadsi *) Begtás
dervistől, egy a török birodalom minden ré-

*) Zarándok. A mely mozlim a próféta s föimánok
sirj*ihoz, vagy más szent helyekhez, mint például Gül
Baba budai sijához zarándokolj Hadsi czimet nyer.

szében maiglan is létező szerzetes rend ala-
pitójának köszönhették.

Ugyanis Orkán kevéssel azután, hogy
Halil borzasztó terve kivitelét megkezdte,
nehány áttéritett kiséretében meglátogatván
a szent hirü dervist, ki Szulidse-Kenarjan
ázsiai faluban lakott, megkérte öt, áldja meg
kísérőit, s általa tervét is, melynek kivitele
által hathatósan véli előmozdítani az Izlam
érdekeit.

Beglás, kinek fölötte tetszett Halil bor-
zasztó terve, szivesen teljesitette kérését, az
egyik áttéritett fejére tevén kezeit igy szólt:

„Legyen a ti nevetek ifju sereg, arczotok
legyen fehér,, karotok gyözelmes, kardotok
éles, az ellen testét átjáró, s mindig épen és
diadalmasan térjetek vissza a harczból!"
. Minthogy a dervis azt mondá, hogy ifju

seregnek neveztessenek, azt rendelte Orkán
hogy jenicsereknek hivják öket, s mivel a
közben, hogy az áldást mondta, keletnek
forditá az áttéritett arczát, s ugy tévé fe-
jére kezeit, zubbonya bő hosszu ujjai feje
mögött lelógtak, azt is rendelte Orkán, hogy
ennek emlékéül a bő zubbony-ujjhoz hasonló,
hátul lelógó toldalékkal ellátott főveget
viseljenek, s hogy abba elöl fakanál dugas-
sék, mivel épen fakanállal ette szerény ebé-
dét a dervis, midőn belépett hozzá.

Annak jeléül s biztosításul, hogy bőven
fognak mindennel elláttatni, főtisztjeik a
konyhára vonatkozó czimeket kaptak.

Ezredesük Csorbadsinak (leves-készítő-
nek), az öt rangban követő Adesibasinak
(főszakácsnak), a harmadik főtiszt pedig
Szakabasinak (vizhordónak) neveztetett el.

Vérszin zászlójukon ezüst félhold,sOmár
két hegyü kardja volt látható.

Ezredük szent tárgyaként egy nagy réz-
bogrács tekintetett, mely körül nemcsak
evés, hanem tanácskozás közben is össze-
gyültek. — Ha csatába mentek, zászló he-
lyett hosszu póznán vitetett előttük a réz-
üst, melynek elvesztése a legnagyobb szé-
gyennek s megbecstelenitésnek tekintetvén,
halomra mészároltatták magukat védelmé-
ben. Késöbbi gyakori lázadásaiknál is a bog-
rácsok hangjai képezték a riadót.

A jancsárok eredeti száma csak ezer volt,
de csakhamar tizenkét ezerre szaporittatott,
sőt késöbb 100,000-nél is többre ment, de
rakonczátlankodásaik áldozata több vezér,
söt a szultán élete is lett, s a fényes portát
is veszélyeztető lázadásaik miatt számuk is-
mét 40,000-re kevesbittetett.

Testületük a különböző időkben volt
létszám szerint, több vagy kevesebb ordára
(csapatra, ezredre) volt felosztva. Némelyek
szerint 196, mások szerint 249 volt az ordák
legmagasabb száma. Egy orda test birt ezer-
nél több taggal, söt némelynek csak 300
tagja volt.Minden ordának külön <5<%a(lak-
tanyája) volt, s minden óda elött egy réz-
üst vala látható.

Az összes jancsárság főparancsnoka a
jancsárok agájának neveztetett s korlátlan
élet- s haláljoggal birt fölöttük. Helyettese
Jyetsuda Bégnek, ennek helyettese Kül-
Jfjetsudának neveztetett, a zsoldfizetö fő-
tiszt pedig Janicsár Effendinek. Ez tartotta
a mustrát, s ez intézte el a kisebb viszályos
U g i y l i M Í n d e z e n föti8ztek Konstantiná-
polyban láttak s tagjai voltak a jancsár di-
vánnak mely kivülök még nehány fő- s al-
tisztből s közjancsárból állott, s a testület
fontos ügyei fölött itélt.

A birodalom minden tartományában egy
egy aljancsár-aga-szerdár volt. Az összes
jancsárság négy főrészre oszlott el.

Az elsö főrész, Dsemaat, 100 ordából
állott, ebböl négy orda a szultán testörsé-
gét képezte, ezen s a szintén a szultán sze-
mélye körül levő második, vagy is Deulák-

osztály egyes ordáinak szintén sajátszerü
elnevezéseik valának, mint például a 64-ik
orda Zagrandesinek (kopó felügyelöknek),
a 75-ik Samsondsik (uszító ebek *) felügye-
lőjének), a 60-ik Tumandsiknak (sólymok
és agarak felügyelőinek) neveztettek.

A harmadik s negyedik osztályt aSeyme-
nikek (Sámengikek) s Absemik a jancsárok
legifjabb tagjaiból állottak.

Zsoldjuk szolgálati idejük szerint emel-
kedett. Az ujonczé körülbelől 1 garas s 6 fil-
lér, a hosszasb ideig szolgáló jancsáré 12 —
15 aspral, 3 garas, 9 fillér, volt naponkint.
Ezenkivül ruhát s igen jó eledelt kaptak
ódáikban s amint uj szultán lépett a trónra,
fejenkint 17 tallér jutott egyre.

Azsold a diván-épület ajtajánál osztatott
ki évnegyedenkint előre, s ekkor mindegyik
még egy riskása-kalácsot is kapott.

A mi öltözetüket illeti, a már feljebb
emlitett alaku vörös fövegen kivül bő kék
nadrágot, s hosszu vörös harisnyát kellett
viselniök; de felső öltönyük szinét mindig
szabadon választhatták. — Az utóbbi idők-
ben azonban turbánokat is viseltek.

Fegyverük Európában hosszu, nehéz pus-
kából, rövid kardból, eleinte dsidából, Ázsiá-
ban pedig puska helyett tegezből állott.Ezen-
kivül övük mellett pisztolyokat s hosszu szé-
les pengéjü kardokat (handsárokat) hordtak.

Az ellent rendetlenül rohanták meg;
puskáikat csak egyszer lőtték ki, azután
pisztolyaikat és kardjaikat használták.

A karloviczi békéig nem volt szabad
nösülniök, vagy mesterséget üzniök, de
azontul mindkettő megengedtetett.

A ki megnősült, nem lakott többé az
ódában, hanem azon kivül, nejével és gyer-
mekeivel. Fiúgyermekeik IV. Murád kora
óta a testületbe soroztattak, ha a hadi fog-
lyokból, vagy adóban elvitt gyermekekből
nem telt ki az évi ujonczszükséglet.

Lényegében ily szervezetü volt a Halil
borzasztó eszméje következtében létrejött
sereg, melyről jellemző magasztalással szól
minden török iró, s mely által, mint Seade-
din mondja, a föld annyi százezer hóditót, s
a próféta édene annyi dicsőült szellemet
nyert; mert ha a jancsárok megalakulása
utáni három század alatt évenkint csak két-
ezer keresztyén gyermek soroztatott volna
be a jancsárok közé, csak igy is — mondja
Seadedin — hatszázezer keresztyén mentetett
meg a pokol kínjaitól s részesittetett mind-
azon örömökben s gyönyörökben, melyeket
Mahomed az ö hiveinek a siron tul igért.

De mivel késöbb, nevezetesen II. Maho-
med uralkodása alatt, az évi ujonczok száma
tizenkétezerre, II. Szolimán, a mohácsi győző
által husz ezerre, söt IV. Mohamed idejében
negyvenezerre emeltetett, bizton lehet több
millióra tenni a volt hitsorsosaik és saját
nemzetük dühös elleneivé böszitett keresz-
tyén gyermekek számát, s igy csakugyan
való is, mit fennebb mondtam, hogy az ösz-
szes világtörténelemben sem eredeti eszmé-
jére, sem kivitelére s következményeire
nézve nem lelünk oly intézményt, mely
borzasztósága által párja lehetne a jancsár-
ságnak. Azonban két hegyü kardjához volt
hasonló e testület, mert hisz később nem-
csak az Izlam elleneire nézve, hanem a szul-
tánokra, söt a fényes kapu lételére nézve is
oly veszedelmessé váltak, hogy a mostani
szultán atyja kénytelen volt eltörlésüket el-
határozni, s nemcsak szervezetüket megsem-
misíteni, hanem magukat is végkép kiirtani
s pedig oly borzasztó móddal, mely ismét
alig leli párját a világtörténelemben. Erröl
talán máskor. R- G.

*) Ezen ebek a csatában megfutamodók s néha
elfogott keresztyénekre is uszittattak.

Két hónap Morvaországban.
Keveset hallottam s még kevesebbet ol-

vastam én ezen országocskáról, s igy az ol-
vasó elhiheti, hogy midőn magamat Pozsony-
ban a vaggon kényelmes vánkosai közé vetet-
tem, kiváncsian vártam a perczet, melyben
közülök az ollmützi indóháznál majd ismét
kibontakozom.

Útitársaim ez egyszer olyanok voltak,
mintha akár saját magam választottam
volna öket : egy szép, mintegy 36 éves silé-
ziai nö, két még szebb leányával, kik a mel-
lettem ülö tisztes öreg urat is annyira
elhajolták, hogy nagyszerü ó-klasszikai mű-
veltségéből mindig csak Tibullus alagyáinak
s Ovidius „Libri amorum" czimü költemé-
nyeinek ismertetésével mulattatott. Egyszer
csak sötét lett a vaggon, s mindnyájan el-
hallgattunk, mintha csak várnók, hogy va-
laki elkiáltsa magát: szabad a csók! Istenem
mi történt? kérdé ijedt hangon az egyik
kisasszony. Az öreg ur azonnal megmagya-
rázta neki, hogy alaguton megyünk keresz-
tül, azért van körülünk oly sötétség; hozzá
tevén még, hogy Tibull Déliája nem nagyon
rettegett a sötétségtől s az alagutaktól.

Neudorfnál megállván, bucsut vettem
ismét Magyarországtól. Sokszor léptem én
ki majd hosszabb, majd rövidebb időre ezen
a határon, de mindannyiszor éreztem ott
benn valamit, a mi fájt. Tudtam mindig, hogy
visszatérek, mert hisz én is azok közé tarto-
zom, a kikről meg van irva: „itt élned, hal-
nod kell" — és mégis csak fájt . . .

Most ez egyszer azonban még más fáj-
dalmam is volt. Ez utamon bizonyos czélból
egy derék hátas lovat is vittem magammal,
melyet a pozsonyi indóháznál átadván, ne-
hogy a szegény pára magára legyen ha-
gyatva, egy ott levő hannoveri embert, ki
Magyarországban civilisatori hivatását szé-
nán kezdve, szalmán végezve, befejezvén,
hazatérőben volt, s ki, miután az erdélyi
szászok közt a nyelvficzamitó plattdeutsch
dialektust megtanultam, beszédemet érté —
kértem meg, hogy ketreczébe ülvén, leg-
alább Ganserndorfig némileg gondját viselje.

Alig hogy Neudorfon megállapodtunk,
felpattan az ajtó s egy vasuti tisztviselő
nagy hevenyében adja tudtomra, hogy lo-
vam az alagutban a sötétségtől megijedvén,
a ketreczben iszonyatosan elkezdett rugda-
lózni s ezt addig folytatta, mig az ajtó
fel nem nyilott. Ekkor azután a hannoveri
embert agyonrugta s kiszökött. S az ember
csakugyan meghalt? kérdem elszörnyedve.
Még nem, de már csak az imádság tartja; a
lónak azonban okvetlenül vége van, mert az
alagut szűk is, setét is, a ketrecz pedig
mindjárt a szenes-kocsi mögött volt s igy
a vonat keresztül ment rajta. Ezzel az ajtó
becsappant, a vasuti tisztviselő eltünt. Gon-
dolható, mily hajmeresztő kedélyállapotban
folytattam az utat. Mindig csak az agyonru-
gott hannoverai ember volt.elöttem, kit ott
hon neje, gyermekei epedve vártak. Most
ugyan keveset törődtem a három siléziai
Gratiával, még kevesebbet Tibullal s a nagy
Róma valamennyi Déliájával. Ment ezen az
alaguton az előtt s azután talán százezer ló
(néha egész lovas ezredek) is keresztül, de
egynek sem jutott még ilyesmi eszébe! Meg-
szoktam én azonban, hogy a baleset, ha jö,
százezrek közül is engem keres elő.

Ganserndorfra érkezvén, s kiszállván, az
elsö, kivel találkoztam, az én hannoverai em-
berem volt, ki igen fris egészségnek látszék
örvendeni, s midőn szinte megrémülve német
szokás szerint kérdeném : „Allé guten Chri-
sten lobén Gott den Herrn; was ist Dein Be-
gehren?" tudtomra adta, hogy ö mindössze
is csak vállára kapott egy rúgást, melyet



264

egy kis kenöcske csakhamar meggyógyitand.
örömest kettőztem meg a kialkudott dijat,
mire ő a kenőcsöt zsebre dugván, csakhamar
elosont.

Ezután, hogy már lovam sorsáról is hall-
jak valamit, az indóház felé mentem; utköz-
ben azonban a tisztviselő, ki az elöbb a
gyász hirt hozta, hangos hahotával jött
elém, s egy távirati sürgönyt adott a ke-
zembe, hogy olvassam. — A sürgöny neki
szólt, s tudósította őt, hogy ama ló, mely az
ő vonatán Bécs felé indult, ennyi a ennyi
óra, percz és másodperczkor tökéletes jó
egészségben, tánczolva, nyeritve a pozsonyi
indóház udvarán köszöntött be. Lovam más
nap este Ollmützben utólért. — Ez esetet
inkább curiosum gyanánt említem fel, mert
majdnem a csodával határos, hogy egy neki
bőszült állat ama szük és sötét; alagutban
a gyorsan haladó kocsiból oly szerencsésen
tudjon kiugorni, hogy a hosszu vonat vala-
mennyi kocsija mellette elrobogván, semmi
baja ne essék, s egy folytában még Pozso-
nyig is visszanyargalhasson. Szóltak ezen
esetről akkor a hirlapok is, s
különösen egy bécsi lap mély A ! t

sajnálatát fejezte ki a ló tulaj-
donosának s gondviselőjének
halála felett, kik mindketten e
borzasztó esemény áldozataivá
lettek. „Béke lebegjen hamvaik
felett!"

Most ismét egészen az ér-
demes uri társaságé voltam.
Az öreg urat a ganserndorfi
vacsora csakhamar az álmok
bájvilágába szenderitette át,
mig mi többiek a regényes tá-
jakat nézegettük a holdnak
bűvös világában. — Az öreg
ur előre megkért, ha hortyogni
találna, keltsem föl; de miután
láttam, hegy ezen esetben
reggelig sem tennék egyebet,
mint őt költögetni, hagytuk öt
aludni, hadd álmodjék Tibul-
lussal.

Az éj hamar elmult; a föl-
kelő nap sugarait már a gazdag
Hanna vidék dus földeit bo
ritó harmatgyöngyökben lát-
tuk csillogni, melyek az én két
harmatcsöppemnek ott a vag
gonban is szinte vágyakodva
árasztották el az álmatlanság-
tól kissé elhalványodott, gyö-
nyörü arczocskáit, mig végre
az öreg urnak nem épen cse-
kély dimensióján pontosodván össze, öt is a
valóságra melegítették.

Ollmützbe megérkezvén, elbucsuztunk,
s ment mindenikünk a maga dolga után. E
város főleg katonai építményeiről, gazdag
káptalanjáról, s még gazdagabb érsekéről
nevezetes. Az ollmützi káptalanban a kano-
noki széket csak bizonyos, erre különös
joggal biró családok ivadékai foglalhatják
el, kik a férfiágon 16 nemes őst felmutatni
képesek; mely joggal több magyar család is
fel van ruházva, mint péld. a Batthányiak,
Kállayak stb. A jelenlegi érsek, egyuttal
Morvaország főpapja, Fürstenberg tarto-
mánygróf (Landgraf), kinek Kremsierben
van gyönyörü és nagyszerü palotája, fáczá-
nosa, s kertje, melyet sokan a bécsi Práter-
nél is nagyobbszerünek mondanak, és érseki
tulajdona volt a hochwaldi kastély is, mely
utóbb papi fenyitőházzá, végre az állam
birtokába menvén át, a magyarországi illa-
vai és váczi intézetek mintájára fegyintézetté
alakíttatott. Az érsek részint Kremsierben,
részint Ollmützben lakik. Ollmütznek szép
épületei vannak, s egy artézi kútja is. Az

élet itt igen egyhangu és csendes. Fekvése e
városnak igen regényes és egészséges; nyu-
gat a észak felöl hegyek kerítik, keletnek és
délnek ama dús rónaföld, a terményeiről ép
ugy, mint — mi tagadás benne, — szép fe-
hérnépéről nevezetes Hanna. Vize jó s főleg
igen sok, mit tanusit azon körülmény, hogy
1853. évben Ollmütz alatt a krakói országut
mentében gyakorlódó tábor levén, a város-
ból vont csatornák látták el a 80,000 em-
berből álló sereget vizzel. Az ollmützi vár
az osztrák birodalom első rangu erősségei
közé tartozik s ép ugy képez Porosz- és
Oroszország ellen védbástyát, mint a netán
innét kiinduló hadmüködéseknek stratégiai
alappontot.

k6v«tk.)

A kőszegi nagy gesztenyefa.
A növényzet gazdag országában vannak oly

nemek és fajok, melyek életüket rendesen egy
év, nap, 8Őt nehány óra alatt befejezik. Ilyenek az
esztendős növények, több mohák és gombák. —
Ellenben bizonyos fanemek, mint a tölgy, hárs,

nagy gesztenyefii is, melynek rajzát, érdekes alak-
zatának biztosb áttekintése végett, téli állapotjá-
ból nyújtjuk az olvasónak. — A Kőszeg nyugati
részén elnyúló hegység egyik legszebb völgyé-
ben, mosolygó szőlőktől s gyümölcsösöktől ölelve,
Stegmüller János polgár birtokán, egy mérsékelt
domb lejtőjén terjeszti ki ernyős árnyait e faóriás
és messze kinyujtott sudaras ágaival az üde pázsi-
tot csókolván, alakzatának kecses összhangzásá-
val, bámulandó nagyságával gyönyörködteti a
természet barátját. Hazánk erdeiben vannak ta-
lán magasabb, korosabb és vastagabb fa-neveze-
tességek, mint például a kapuvári tölgy Sopron-
vármegyében, mely a kőszegi gesztenyefánál négy
lábbal ugyan vastagabb, de tekintve annak görbe,
kérges törzsét, alacsony, satnya, egyenetlen koro-
náját, — ezzel egyátalában nem vetélkedhetik. A
kőszegi nagy gesztenyefa egészen ép, egyenes
törzsének körülete, gyökerétől négy láb
gasságban, 32 láb vastag, hatalmas első
pedig két ölnyi magasságban nőnek ki törzséből.
A fa egész magassága körülbelől 60 lábnyi lehet,
s ha a vihar egyik főágát nem horzsolta volna le,
tekintélyes sudarai még magasabbra emelkedné-
nek. Távolabbról szemlélve e fát, valódi nagysá-
gát alig sejditjük, s csak közelebb lépve győző-
dünk meg igazán csodálandó törzsének, messze
kinyúló ágainak terjedelmes arányairól.

S igy áll e százados óriás
erejének, szépségének tökélyében,
s állani fog talán még sok évig a
vidék diszére, mignem az ele-
mek romboló hatalma, vagy az
emberek haszonvágya őt is földre
teritvén, a természet e fenséges
remeke az enyészetnek jutand
zsákmányul. Chernel Kálmán.

ma-

A kőszegi nagy gesztenyefa.

szil, gesztenye stb. s ezek egyes példányai meg-
határozott életkorral nem látszanak birni, hanem
korábban, vagy későbben bekövetkező halálukat
inkább véletlen s rendkivüli esetek, mintsem ön-
szervezésükben alapuló okok idézik elő. Bizonyo-
san sokkal több vén fát, s nagyobb mennyiségü
faóriást találhatnánk erdeinkben, ha a fa is az ön-
kéntes mozgással biró teremtményekhez hasonló-
lag álláshelyét szabadon változtathatná, s nem
volna annyi közvetett és közvetlen ellenséges
elemi és organikus befolyásnak, kifejlődését és
létezését veszélyező oly sok és különféle megtá-
madásnak, minden védelem nélkül kitéve. —
Részint gyökereinek s ágainak rovarok, vad és
szelid állatok, balga emberek okozta megcsorbítá-
sának, tápszereitől szomszéd növények által tör-
tént megfosztásának, részint pedig vihar, villám
romboló érintéseinek, gazdasági czéloknak s
egyéb pusztitó körülményeknek lehet főképen
tulajdonitani, hogy a fa viruló ifjuságában, vagy
férfi korának erejében kénytelen elveszni. Hason
káros körülmények mellett az óriási fáknak száma
még csekélyebb lenne, ha vallási tisztelet, törté-
nelem, hagyomány s kegyelet azokat nem szente-
sítené, s ennek folytán hasznot leső emberek
dulásától nem volnának megőrizve.

A legkedvezőbb helyi viszonyoknak s tulaj-
donosai kegyeletének köszönheti erőteljes életét s
magas korát a Kőszeg városa határában levő

Petőfi sirja.
(A segesvári völgy Erdélyben.)

Körülményeim megenged-
ték, hogy hónapokig a kis-
búni udvarban tartózkodhas-
sam. Petőfí iránti tiszteletem
kötelességemmé tette, minden
lehető tudósitást felkutatni
halála körülményeiről. Azo-
kon kivül, melyek a Vasárnapi
Ujság lapjain már világot lát-
tak, szerencsém volt nyomába
jönni nehány érdekes részlet-
nek, s miután a leghitelesebb
forrásból keltek, elhatároz-
tam önnel s lapja közönségé-
vel, illetőleg a két hazával tu-
datni. *)

Hogy a leírás érdekét emel-
jem, szükségesnek láttam, ké-
pet is mellékelni. E végre egy
franczia festőt nyertem meg,
Chaillou Narcisse urat, ki szi-

ves volt a mellékelt hü képet rendelkezé-
sem alá adni.

Nem más, mint azon érdekeltség ösztön-
zött e lépésre, mely a korán hunyt költőre
vonatkozólag milliók szivében átalános. S
miután tudva van mindnyájunk előtt a
baráti viszony, melyben ön állt Petőfivel,
legilletékesebb helynek az ön lapját tartot-
tam ez adatok közlésére. *•)

Kezdjük legelőször is rajzunk magyará-
zatán.

Képünk előterén, a kis-búni szőlőben
vidám szüretező társaságot látunk. Hölgyek
és urak szemerkélnek a zamatos szölőfür-
tökröl, mig mellettök jó kedvü oláhok ti-
pegnek nehéz bocskoraikban. Egy pár jő
kedvü oláh suhancz tánczol a nyomó kád-
ban, nagy örömére a körül ácsorgó putto-

) E sok tekintetben uj adatok annál nagyobb ér-
dekkel és hitelességgel birnak, minthogy a közlő ur —
mint hozzánk intézett magán soraiban irja, — azokat
egyenesen az akkori sereg balszárnyának most is élő
vezérétől hallotta, kivel szorosb baráti viszonyban
él — Szerk.

**) Fogadja ön e szives figyelemért legmélyebb kö-
szönetünket. Szerk.
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nyoaoknak, a kik élvezettel nyelik a csorgó
levet. Olykor tisztább öltönyü fáta lép a
hölgyekhez, gondosan kikeresett Ízletes für-
töket nyujtva át a mariaszáknak.

Alant a Nagy-Küküllő kies völgye terül
el. A vidám folyó már elhagyta a Hargita
zord vidékét, virágokat rakott le a Rabon-
bánok laka, Budvár lábaihoz, köszöntötte
az agyagfalvi tért s épen most bucsuzott el
a székely földtől. Egyik partján Felső-Fehér,
a másikon Küküllőmegye fogadják itt smino
kedves vendég elé, jobban kitárják karjai-
kat. De a bérezi folyó még nem felejtheti a
hűs erdőket, melyek közt született s azok
emlékekép hűs berkeket növel partjain, hogy
árnyaikban elrejtőzve a zugó erdőkről s ha-
vasi virágokról álmodhassák.

A kies völgyben a kis-búni kastély áll
hozzánk legközelebb. Az erdélyi régibb uri
lakok kedvelt modorában van épitve. Négy

igaz,Erdélyben, de itt nem csupán a szépsé
a mi e völgyet érdekessé teszi.

Miért dobban meg szived, midőn Seges-
vár, vagy Fehéregyház nevét hallod? Mi-
ért borul el kedélyed, ha utad itt visz el ?
Mi késztet, hogy egy virágot szakíts a rét-
ről 8 eltedd oda, hol legdrágább emiékidet
őrződ!

A költő sirja e völgy. A dalnoké, ki egyik
kezében lanttal, másikban karddal küzdve
hullott el.

Julius 31-ke volt 1849-ben. Ragyogó,
rekkenő nap. Fehéregyházon felül, az oldal-
ban nehány ágyu kettőzött gyorsasággal
szórja tüzet a Segesvár előtt emelkedő ma-
gaslatra. A muszkák golyói omlanak, csatár-
lánczuk előre nyomul, az erdő alatt muszka
dsidások vonulnak fel a balszárny ellen. Itt
áll az öreg vezér, mellette a fiatal szárny-
vezér, köröttük a táborkar. Az ágyuk közt

A magyar táborkar be van kerítve s nyi-
last keres, a hol menekülhessen.

E pillanatban a balszárny vezére 30 lé-
pésnyire a táborkartól ujra Petőfit pillantja
meg. „Sándor, jer ide!" kiált feléje, nyergébe
akarván őt emelni, de a jövő perczben dsi-
dások rohannak köztük el.

A táborkar nagy része menekül, de sen-
ki sem él, a ki Petőfit e perczen tul látta
volna.

Ősszejártam minden irányban a völ-
gyet, azon hittel, hogy szivem elárulandja
a helyet, melyet a költő kiomlott vére meg-
szentelt.

Jártam az oldalban, hol vadrózsák vi-
rul nak, s messziről ugy rémlik, mintha vér-
cseppek pirulnának a zöld leveleken

Voltam a tetőn, a tölgyek hüs árnyában.
Talán ide vonult a szegény sebesült, hol a
leszálló napot még egy perczig láthatá s mig

A segesvári völgy Erdélyben. — Chaillou rajza után- —(lásd a „Petőfi sirja" czimü czikket.)

szegletén a négy kerek bástyával, körötte a
terjedelmes kertekkel, óriási jegenyék, bo-
zontos fenyvek és lombos hársakkal. Száza-
dokig a Bethleneké volt, nehány év óta báró
Szentkereszty Zsigmond birtokában van.

Kevéssel alább Fehéregyház, a Haller -
család várszerü lakhelye fekszik. Sánczok,
kőfalak köritik a terjedelmes épületeket, s
körötte a rétek, mezők, erdők, mind hozzá
tartoznak, melyeken a jelenlegi birtokosok
atyja, gr. Haller János, a forradalom előtt
példányszerü gazdaságot folytatott.

A háttérben Segesvár van, mintegy ke-
retbe, — erdőboritott hegyek közé foglalva.
Régi szász város, több országgyülés szín-
helye.

Még teljesen ép bástyáival, kőfalaival,
szűk sikátorai s nagy számban fennmararadt
ódon házaival, mintha csak a 17-ik század-
ból volna korunkba áttéve.

Szép e völgy is, mint annyi más még

ekkor egy férfi jelen meg — fehér zub-
bonyban, melyre inggalléra van kihajtva,
fehér kalappal, kezében két csövű vadász-
fegyverrel. A vezért figyelmeztetik rá. Az
öreg feléje közeledik s tört németséggel, iz-
gatottan kiált reá : „Herr Petőfi! gehen Sie
zurück. Sie haben híer nichts zu suchen."
(Petőfi ur, térjen vissza, önnek itt semmi
dolga sincs.) Petőfi szó nélkül fordult meg
s lassan ballagott le az oldalon, az országut
felé.

Kevéssel a jelenet után alant a réten
egyszerre zavart tolongás támad. Az ágyuk
elnémulnak, a sorok ingadoznak, bomolnak
s fel a hegy oldalra futnak. — A kozákok a
Küküllő berkei megett megkerülték a kis
sereget s most oldalt és hátulról rohan-
nak rá.

A balszárnyra is muszka dsidások tör-
nek; a muszka tömegek kiömlenek a völgybe
és sebesen nyomulnak előre.

vére cseppenkint kifolyt, hulló lombok ko»
szorut fontak homlokára.

Leszálltam a KüküllöhÖz. A berkek al-
ján koronkint fel-felzokog a folyó, majd
ismét elhallgat, mintha a csalogánydalra
figyelne, mely a azomszéd kastély kertje,
böl kirepül.

Megkérdeztem minden virágot, minden
göröngyöt; meglestem a szellők susogását,
beszéltem a vándorfelhökkel, a mindent-
látó nappal : de eligazít? ni egy sem volt
képes . . . .

És jobb is ez igy. Legyen az egész tágas
völgy az ö sirja; óriási ravatal, melyet zöld
erdők szegélyeznek; vánkosa puha gyep,
gyöngéd virágok; szemfedöje az ég,ragyogó
napfényével, csillagpompájával . . . . Miért
8zoritanók egy négyszög ölnyi halommá a
helyet, melyet a kegyelet nagy emberek
sirján oltárrá szentel ? — S mint a székely
megemlékezik a dalnokról és hősről vala-

í
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hányszor e völgybe lép, s egy követ dob a
dombra, hol Petőfit pihenni hiszi : emlékez-
zék meg itt a hazának minden fia arról,
kinél jobban a hont senki sem szerette . . .

Demeter Sándor.

A korall-szigetek képződése.
(Schleiden M. után.)

Egész a mult század közepéig átalánosan
uralkodott azon nézet, hogy a korall a növények
közé tartozik, s a természet-tudósok ezt oly ke-
véssé merték kétségbevonni, hogy, midőn Éeau-
mur 1727-ben a párisi tudományos akadémiával
Peysonellnek egy a korall állati természetéről
szóló értekezését ismerteié, kíméletből a szerző
nevét elhallgatta, attól tartván, hogy ily esztelen
állitás az ifju természetbúvár tudományos hírne-
vét fogja koczkáztatni. — Végre az 1740-ik év-
ben Trembley, a halhatatlan hollandi tudós, az
eddigi hibás nézetet megczáfolván, bebizonyi-
totta, hogy a korall az élö lények közé, és p'dig
a habarczok családjához tartozik. — Ezen idő óta
egymást érték azon nagybecsü értekezések, me-
lyek, kitünő természet-búvárok által szerkesztet-
vén, amaz érdekes állatfajról való ismereteinket
bővítették.

Bekövetkezett azon korszak, midőn a termé-
szet-tudományok minegy újjá születtek, s gyors
és bámulatos fejlődésnek indultak. — Nagy be-
folyást gyakorolt e fejlődésre Cook világuta-
zása, kiváltképen pedig kísérőjének, a szellemdús
Forster Jánosnak buvárlatai. — Ezen jeles tudós
volt az első, a ki észleletei folytán kimondotta,
hogy a korall-állatocskak a belsejökből kiválasz-
tódott ásvány-anyagból nemcsak nagy sziklatö-
megeket épitenek, hanem hogy a Csöndes tenger
számtalan szigetei kizárólag ezen állatocskáknak
köszönhetik lötöket. — Nézetét később Flinders
és Peron, s több mások is megerősitették, s egy-
szersmind bővebben kifejtették. -- Ök e szigetek
képződépét ugy magyarázták, hogy ama parányi
állatok a tenger fenekéről, gyakran megmérhetlen
mélységből gyürü alaku falakat épitenek, ugy,
hogy ezeknek belsejében a hullámverődéstöl meg-
óvott, biztos menhelyet találnak, s itt azután za-
vartalanul folytatják életüket; mig végre a tenger
hullámai ezen elzárt tért fövénynyel és kagylótö-
redékekkel betöltik, s az oda vetődött fatörzsek,
magvak és vizi madarak az ujonnan képződött
szigetet elfoglalják.

E megfejtés igen valószinünek látszik, azon-
ban még f«em egészen helyes és kimeritő, s tu-
lajdonképen csuk kezdetét képezi az ezen tárgy
körül valo legalapo.-abb és legelmésebb vizsgá-
latoknak, melyeknek folytán végre egy láng-
elméjű angol utazónak s állattudósnak, a hir-
neves Darvin Károlynak sikerült, a mint látszik,
tökéletesen helyes eredményre jutni. — Mielőtt
azonban Darvin theoriáját kifejtenők, szükséges,
hogy a Csöndes tenger korall-zátonyait és szige-
teit nehány vonással ecseteljük.

A Korall-szigetek közt legbámulatosabbak
az úgynevezett Laguna-szigetek. — Ezek olykor
alig pár száz lépésnyi széles, g a tengerből csak
nehány lábnyi magasságra kiemelkedő gyűrűt ké-
peznek, mely, kívülről a leghevesebb hullámzaj-
lástól ostromoltatván, belülről sima fölüleiü viz-
medenczéi zár körül. — E medencze körül a szi-
getnek főképen kókusdiófákból álló növényzete
tágas, zöld koszorut képez. — Fenekét csillogó,
fehér homok földi, s tiszta átlátszó vize, midőn a
napsugarak függélyesen esnek reá, élénk z öld-
azinünek mutatkozik. — Gyakran a gyűrű-
sziget maga a viz fölszine alatt van, s ekkor
azon bámulatos türemény áll be, hogy a tenger
zajló hullámai csöndes sima viztükröt vesznek kö-
rül. — Nagyobb kiterjedésü korall-képződések
azok, melyek a csöndes óczeán bérczszigeteít
gyakran mérföldnyi távolságban környezik. Ezek
is pálma-erdővel koszoruzvák, s az utas az ilyen
szigetekről bájoló kilátást élvez. — Mögötte erdős
hegyormok emelkednek, körülötte a legbujább
trópusi növényélet, előtte átlátszó sima viztükör,
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tömegeket, melyek a parttal párhuzamosan ha-
ladva magas és széles sánezokat képeznek.
Könnyen belátható, hogy annak,a kia korall-kép-
ződéseket megfejteni igyekszik, az elősorolt vi-
szonyokat egytől egyig szemmel kell tartania,
mert az olyan megfejtési kisérlet, mely csak egyes
tüneményekre alkalmazható, a többieket pedig
nem képes földeríteni, sohasem leend helyes és
kimeritő. Az egyoldalúság ezen hibájába estek a
régibb utazók. — Ők csupán a Laguna-szigetekre
terjesztették ki figyelmüket, s tapasztalván, hogy
a korall-állatocskák legfeljebb 50 lábnyi mély-
ségben élhetnek a viztükör szine alatt, ugy véle-
kedtek, hogy köralaku szigetek vizalatti tűz-
okádó-hegyek tölcséreire vannak épitve. — E
magyarázat hibás volta azonnal szembeötlik, ha
meggondoljuk, milyen Valószinütlen az, hogy a
Csöndes tenger mélyében ezerekre menő tűzokádó
hegyek léteznének. — De ha ettől el is tekintünk,
hogyan fi jthetnők meg e magyarázat segitségével
azon korall-sziklák keletkezését, melyek nem kör-
alaku szigeteket, hanem hosszas, gyakran 10 — 20
mérföldnyi hosszu zátonyokat képeznek! — Azt
sem vehetjük föl, hogy e zátonyok vizalatti hegy-
lánczolatokra vannak épitve, mert hiszen hallat-
lan eset, hogy valamely hegylánczolat ily nagy
távolságra egyenlő magasságban haladna.

A mint már emlitettük, Darvin volt az, a ki
mindezen tapogatózásoknak véget vetett, s a ko-
rall- képződéseknek lehető legvalószínűbb magya-
rázatát adta. — Ő ugyanis, a korall-sziklák kép-
ződésénél előforduló minden egyes jelenségeket
tekintetbe vevén, azon meglepő eredményre ju-
tott, hogy mindezen jelenségeknek legfőbb tényező-
jét a tenger fenekének idönkint való emelkedése és
sülyedése képezi. — S valóban bámulatra méltó,
mily könnyen meg lehet e theoria segitségével
ama jelenségeket a legkisebb részletekig magya-
ái

j
rázni.

Képzeljünk magunknak egy bérezszigetet a
korall-habarczok területén belől. — Megjegy-
zendő, hogy ezen állatocskák- sohasem épitenek
zavaros és csöndes vizben, hanem csodálatos mó-
don, mindig a legkevesebb hullámverődés kö-
zepett. Igy tehát az ilyen sziget körül öfszese-
reglenek, s megkezdik építkezésüket, és pedig
oly távolaágban tőle, a hol a partmosás következ-
tében a viz nem zavaros többé. — Hatalmas szik-
láikat a tengernek a legcsekélyebb vizállás által
képezett fölszinéig építik; magasabbra nem épit-
hetik, minthogy a napvilágtól és levegőtől érin-
tetve azonnal f-Ihalnak. — Ezután tehát csak szél
tében folytathatják az építést. Majd azonban a
hallaniok is érvényesitik hatalmukat, s ama szél-
tében épitett szikla toldalékról kisebb nagyobb
darabokat letördelnek, s a zátonyra vetik. — íly
módon ez mindinkább növekedni fog, míg végre
a legmagasabb vízálláson is tulemelkedik. — Ha
már most a sziget, a mint ez Otahaitival történt
vulkáni erők befolyása következtében a hullámok
közül kiemelkedik, x korall-állatok a levegőn el
halnak, s a tetemesen nagyobbodott sziget benső
magasabb részét korall-szikláktól képezett sán-
czolat környezi. Még érdekesebb változások tör-
ténnék akkor, ha a sziget nem emelkedik, hanem
sülyed.

A sziget maga ekkor menthetlenül a;
oczeánba vesz; — nem igy a korall-zátony; mer
mihelyt ez a hullámokba merül, a habarezoknak
azonnal alkalom nyilik alkotmányukat maga-
sabbra épiteni, egész a viz fölszinéig, a hol aztán
a hullámok ujolag letört darabokat hánynak reá,
8 ismét magasan a viztükör fölé emelik. — Ez
minden további sülyedéskor ismétlődik, ugy_
hogy a zátony mindannyiszor visszanyeri előbbi
állását, mig ellenben a sziget mindinkább a hul-
lámokba
eltünik.

a vad hullámverődés sima, csendes vízfelületet
tombol körül. Ép ily szembetűnő pontossággal
lehet Darvin theoriája alapján a Korall-szigetek
képződésének többi, még oly csekély jelenségeit
is megmagyarázni, ugy, hogy e theoria helyes
voltát kétségbevonni csaknem képtelenség, s
általa a szellemdus férfiu mindenesetre igen nagy
szolgálatot tett a tudománynak, melynek életét
ezentelé. H-l Béla.

Pótlék-adatok Kölcsd ismertetéséhez.
Kölesd mezővárosának a Vas. Ujság ez évi

24-ik számában közlött ismertetéséhez az igazság
érdekében szabad legyen nehány helyreigazító
adatot közölnöm azon jegyzetek szerint, melyek
a kölesdi ref. egyháznak 1732-ik évi aprilisben
kezdődő anyakönyve egyik lapjára röviden felje-
gyeztettek, az 1780-ik évben kezdődő anyakönyv-
ben pedig, akkor élő öreg Karai János és Berényi
János előadása után — ezeknek tapasztalata vagy
régibb hagyomány szerint — bő\ ebben megirattak
Kőrösi János kölesdi ref. lelkész által.

Kölesd az u. n. kuruczvildg előtt rácz gyar-
mat volt, minek bizonyságai : az egyik utcza szé-
lén még ma is látható rácz templom alapzatának
maradványai; a templom körül levő temetőből
kopás következtében ki-kihulló embercsontok, —
s egy a határ nyugati részén levő, igen jó ivó
vizzel bövÖlködő „orvoskut"-nak nevezett forrás,
a hajdani lakók egyik szent helye, hova még a
közel multban is jöttek távolabb helyekről hivők,
hogy az e szent helyen elrebegett ima, a a forrás
gyógyereje orvosolja meg beteg leiköket és tes-
töket.

merül, s végre legmagasabb Csucsa is

Ekkor tehát nem marad egyéb hátra, mint
a gyűrű alaku korall-zátony, mely csöndes, a
hullámverődés ellen biztositott vizmedenezét vesz
körül. — E korall-zátony nem kopár, kietlen
szikla többé, hanem a légdúsabb növényéletet
kifejtő kies sziget. Megnépecedését szintén a hul-
lámoknak köszönheti. Ezek ugyanis különféle
magvakat, sőt egész élőfákat is hoznak maguk-
kal, gyakran ezer mfldnyi távolból; a fák gallyai
közt egy-egy gyik és nehány rovar rejtőzik; —
mindezek a szigetre vetődnek, s buja tenyészet-
nek vetik meg alapját. A vizi madarak is nagy
tálkákban telepednek le, 8 ha egy két indián
hajós odatéved, s a sziget megtetszik nekik, szin-
tén ott maradnak. Ha azután valaha oly gyors
Bülyedés áll be, hogy a habarezoknak nem marad

-. . , . # . _p_„ idejük alkotmányukat egyhamar kiegészíteni,
magukon a szigeteken találhatni kihalt korall- I ekkor azon emlitett tünemény mutatkozik, hogy

zöld piílmasor által szegélyezve, ezentul pedig
a tajtékzó hullámverődés, s a végtelen óczeán.

Más szigeteknél a korall-zátonyok közvetle-
nül a partot környezik, mig a nagyobb szárazula-
toknak, p. Asztráliának martja előtt 5 — lOmfdnyi
távolban hatalmas korall-sziklák olykor 300 mér-
földnyi hosszu falat képeznek. — I g e n sokszor

A Kuruczvilág elmultával, midőn a béke
helyre kezdett állani, a had viszontagságai közt
kipusztult faj helyett uj lakók kezdtek itt letele-
pedni. — A megszállás mikor kezdődött, bizony-
talan, de gyorsan kellett haladnia, mert az itt
megszállott reformátusoknak 1716-ban már taní-
tója (Hollósy), 1719-ben pedig rendes papja
(Xagy-Bajomi) volt, s azóta folyvást, névszerint
fel is jegyezvés az anyakönyvben. — Az uj gyar-
matosok különböző helyekről települtek ugyan
ide, leginkább pedig Simontornyáról és Zsámbék-
ról, honnét egy utczáját ma is Zaámbék-utczának
nevezik, de hogy magyarok voltak, azt bizonyit-
ják : nemcsak a régi jegyzetek irója, ki, ezt
mondja egy helyen : „még az időben a nemetek-
nek hire sem volt e tájon," — hanem az anyaköny-
vek is, melyek, — hogy néhányat emlitsünk a sok
közül — a multban itt élt, de már ismét kipusz-
tult Adorján, Botka, Csapó, Eöri, Füri, Halász,
Hamvai, Kun, Karai, Lévai, Meszlényi, Sió, Szi-
lassi, Temesi, Vitai stb. a szintoly régi és még
most is élő : Bódai, Borda, Bús, Buzás, Csurgai,
Kósa, Magyar, Koszka, Ormándi, Nemes, Szö-
csényi, Tarjáni, Tandori, Törjék, Ükös, Solya,
Sereg, Vági stb. nevü családok létezéséről tesz-
nek tanuságot.

Hogy ily nevü családok élnek-e Würtem-
bergben — honnét M. V. a kölesdieket költözteti
— nem tudom, mert ott még nem jártam, de azt
sem tudom, még csak elképzelni sem, hogy hon-
nan meríthette M. V. ezen ismertetését. — Mert
igaz ugyan, hogy vannak Kölesden németből át-
magjarosodott családok, mint az ev. ágost. vallá-
suak nagyobb része, kik a 18-ik század második
felében szivárogtak ide, de ezek nem a 2000 la-
kos, hanem annak csak egy töredéke, s nem is
épen Würtembergből, hanem innét, amonnét, p.
Csehországból (j?) és Heesen-Darmstadttól stb. jöt-
tek. Ez ide késöbb származott, s itt eleinte csak
zsellérházakat szerzett nép volt, kik csak később
pénzen kezdtek telkeket vásárlani, mig eredetileg
a földbirtok az ide „R. Sz. B. Gróf, Lovas Gene-
rális, Haditatiácsos, egy vasas regement Colonel-
lusa s a Tömösvárí Bánátnak Grl. Commendansa,
Ch. H. Mérey de Argentau" földesur alatt, és
által ide telepitett, s már II, Jozsef trónra lépte
előtt mintegy 60 évvel itt anyagyülekezetet alko-
tott, magyar reformátusok kezén volt.

A ref. templom torony ajtaja feletti felírás
utolsó sora pedig nem :

ANN. MDCCLXXXVIII.
azaz : Anno 1788., hanem

A. It. S. MDCCLXXXVIII.
mi tán „Anno redemtionis 1788" jelentéssel bir.*)

Borunk, igaz, hogy jó terem, 8 lehet, hogy
2salók által szegszárdi helyett is árultatik, de

*) E csekély eltérés Upunkban is csak sajtóhibából
;örtént. — Szerk.

hogy a valódi jó szegszárdival „bátran kiállhatná I
a versenyt," azt tagadnom kell.

Basadomb határunkban egy sinca, a vidéken
vannak ugyan nagy halmok, mikről azt tartja a
reo-e hogy a vezérek sátorhelyeiül hordták ösz-
sze a törökök, de mik voltak valójában : bizony-
talan. •)

A népviseletet illetőleg meg kell jegyeznem,
hogy Kölesden selyem kötőt még eddig egy nő
sem viselt (?), fekete kendőt csak nagy elvétve
lehet látni, miután ünnepnapokon kivarratt fehér,
köznapon pedig barnás kendőket visel leány és
ifjabb asszony. A leányoknak pártájuk nincs, azon
fekete szalagot pedig, mit M. V. pártának nézett,
virágokkal épen nem ékítik, mint asokácz leányok,
hanem a kinek virágja van, azt kezében tartja.

Végre a Kölesdet ábrázoló képen azon hiba
esett, hogy a ref. torony tetejére kereszt, s e tem-
plom fedelére csaptatóféle ablakok jutottak, a mi
az igazsággal ellenkezik. **) B. K.

Kártékony növény.
Vésztő (Bákés), jún. 22.

A szomoru emlékü 1863-ik év nyarán az
aszály miatt kopárrá vált legelőinken teheneink is
csaknem csontvázakká száradtak; most, hála az
égnek, csordáinkon rosz húsban levő tehenet se 1 -,-
het látni; de van egy különös mig eddig soha
nem tapasztalt C3apás, mely bennünket szinte a
kiállhatlanságig sujt. Egy növény ugyan is, mely
ezelőtt a mezőkön csak itt ott volt található s
melynek itt nálunk átalánosan ismert neve sincs
(nétnslyek borsocskdnak, mások vad mustárnak
mondják) — ez évben leginkább hátas helyen
fekvő s szikes természetü legelőinken annyira
elterjedt, hogy az egész azzal fordul fel. Ezen nö-
vény, melyből egy két szálat s a t. szerkesztő ur-
nak — minthogy nálunk egy botanikus sincs —
bövebb determinálás végett ide zárva küldök, fe-
lettébb rosz szagú, s ezen tulajdonsága által a
fejős tehenek tejét annyira átjárja s megrontja,
hogy azt büdössége miatt nincs ember a ki meg-
igya, és igy a bőmértékben nyert tejet kiönteni
vagy másként elvesztegetni vagyunk kénytelenek,
mert annak sem fölét, sem túróját vagy vaját
használni nem lehat. — De nemcsak a tejjel va-
gyunk igy, hanem az ezen legelőn járó marhának
a husa is tökéletesen ehetetlen és csömörletes —
a tej és hus szaga pedig épen az, a mi a fűé. —
Ezen különös növényt tehát azért Kérem az ön
becses lapjában megemliteni, hogy a füvészetben
és természettudományban jártasoknak alkalom
nyujtassék gondolkozni éi talán felfedezni azt,
hogy egy növény, melyből más években egy hold
földön alig lehetett nehány szála-, látni, hogy sza-
porodik el egy év alatt annyira, hogy most a le-
gelő növényzetének legnagyobb részét az képezi,
— és hogy vajjon tapasztaltatik-e ez más vidéken
is, vagy csak mi vagyunk ezzel - a mult év in-
ségéhsz ráadásul — meglátogatva — ? L. P.

Mig a föntebbi növényt illetőleg tapasztalt
gazdáink részéről nysrnénk bővebb felvilágositást,
különösen az elterjedésére s kiirtására vonatko-
zólag : addig is sietünk Dorner József jeles fü-
vészünknek a hozzánk küldött növényszálak alap-
ján nyert véleményét közölni. Szerinte a szóban
forgó növény tudományos neve :

Lepidium ruderale L., mecsek zsázsa, tartozik
a négy hatal nasak (tetradynamae) v. keresztesek
(eruciferae) családjába s az angustiseptae csoport-
jába. A növény igen közönséges, mely egész
Európában elterjedt gyom. különösen utak mel
lett, falvak körül, kertekben, háztetőkön. Ázsiá-
ban egész a chinai határig terjed. A növény
egyenesen elálló, apró s-őrrel fedett, jelesen a
virág- és gyümölasnyelek, a szőrszálak végükön
™l"gygyel vannak ellátva, melyben a növényt
jellemző büzös szagú anyag fejlődik.

A bécsi magyar ember s a magyar
ember Bécsben.

A b^csi magyar embert igy jellemzi egyik
bécsi lap : „Mig a cseh és morva, a bécsi élez
örökös csipkedéseinek ellenére, aránytalanul gyors

*) Erre nézve a lapunkban közlött állitás sem el-
térő. — Szerk.

••) Köszönjük a felvilágosító sorokat. Áz a „kereszt"
a torony tetején képünkön valóban kétségbe vonható. A
íajzra vonatkozó egyéb észrevételeket nem tartjuk jelen-
tékenyeknek. — Szerk.
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idő alatt vert gyökeret a székvárosban; mig ja
többi tót faj, a szerb és horvát, a lengyel és szlo-
vén, tiVbbé kevésbbé megállapodik a sógorok közt,
nem is emlitve a styriai, tiroli, salzburgi stb. né-
met atyafiakat, kik otthon is csak „vidéki1' bé-
csiek voltak : egyedül a magyar és olasz az, kik,
jóllehet évek hosszu sorát tölték Bécsben, telje-
sen még sem élték bele magukat. A magyar em-
bert, ha a legkedvezőbb viszonyok között él is
itt, Pest felé vonja mindig valami titkos vágy.
Ha különben német ruhában jár is, fején mégis
ott van a pörge kalap, melyet a barna ,,ungar-
reiterek" csak azért látszanak hordani, hogy még
barnábbak legyenek alatta. Bajuszának nagy
gondját viseli, erkölcsi kötelességének tartja cea-
ládostul ellátogatni minden vendéglőbe vagy
„ "Vertbe, hol czigányzene szól; a bécsiek, külö-
nösen a bécsinők irányában igen szeretetreméltó,
hogy bebizonyitsa azt, miszerint a magyarokról
annyiszor s oly sokak által hiresztelt durvaság
merő rágalom; Pestet tartja a világ legszebb vá-
rosának s magát minden lókérdésben a legilleté-
kesebb tekintélynek, valódi és álbarátait ősmagyar
vendégszeretettel fogadja s jóltartja, és sohasem
mulasztja el nevéhez, ha még oly tősgyökeres
magyar hangzásu is, péld.... váry János, vagy...-
házy Boldizsár, oda bigyeszteni a fölösleges ma-
gyar csizmadiát, vagy némelykor „magyar nem-
zeti" csizmadiát, szabót vagy gombkötőt. Gyer-
mekei mellé, ha csak szerét ejtheti, magyar lányt
fogad, s első szünidejöket arra forditja, hogy
Pestre küldi őket, nézzék meg ős Budavárát,
melyben az igazságos Mátyás, a legmagyarabb
király uralkodott s csak azután ereszti őket Pá-
risba, Londonba stb. A hazai érzület, a nemzeti
öntudat, mely a székváros zűrzavarában a többi
fajoknál oly gyorsan elmosódik : a magyar em-
berben szilárdan s változhatlanul megmarad s ha
a legnyugodtabb, legmüveltebb s legszerényebb
emberek közé tartozik is, csak a politikának ke-
ményre kifeszitett húrját érintsd, s azonnal hal-
lod a „Rákóczy induló" legtarkább változatait."

A bécsi magyar embsr már most nem kény-
telen a Wieden-külvárosból az Alserba „utazni",
hogy magyar lapokat olvasson Öt, hat év óta
már a legközönségesebb kávéház is hordatja
legalább a „P. Naplót" meg a „Vasárnapi Uj-
ságot"; hogy azokba szeret leginkább eljárni,
melyek „magyar kávéház" czim alatt ismerete-
sek, természetes. Többnyire mesterember levén,
ki csak Vasárnaponkint szakithat időt magának,
ilyenkor nyomban ebéd után siet fekete kávéra,
vagy igazabban, magyar szóra. Az elmulasztott
lapokat s az akkor nap érkezetteket, különösen a
magyar zamatú „Üstököst" jóizü mosolygás vagy
harsogó navet<s közt végig olvassa, s magyarul
nem értő feleségének keserves fáradsággal meg-
magyarázgatja a honi élczlapot, mig sógorának a
politikai lap vezérczikkét fordltja németre, miből
az ugyan nem sokan érc meg, de azért helyben-
hagyólag integet fejével. Főtulajdonsága a ma-
gyarnak a hóditási vágy s ha karddal n?m teheti,
teszi azt szóval s a legkevesebbtől lehet megta-
gadni az ügyes svádát, az előadás plasticitását s
világosságát, noha bele-belemászik a magyaros
participíumokba ugy, hogy alig bir egyhamar ki
vergődni belőlök stb. stb.

Az idegen magyar ember Bécsben egészen
máskép láp föl. Először is pengő sarkantyúval, mér-
gesen kisodoritott bajuszszal, pitvkés dolmányban
s darutolla? kalappal. Leginkább a „magyar ki-
rályba," vagy, >a magyar koronába4! száll s magya-
rul beszél a cselédséggel, ha az szót sem ért is belő-
le. Ha az utczán megbámulják, nem bánja, sőt tán
kedvét is leli benne s szánakozva mosolyog a só-
goron, ki szemét feledi rajta. H-t bakával találko-
zik, megállítja, kikérdezi hova való, megkínálja
egy jó szivarral s ad neki bajuszkenőcsre valót.
A lányoknak keményen szeme közé néz s jól esik
neki ha e nyilatkozatot hallja háta mögött czin
ezogni : „Ná, isz dasz ein feser ungár!," mi sza*
kőzül 90 szsr meg szokott történni. A vendéglők,
kávéházak s a Graben legnépszerübb alakjaihoz
tartozik s a bécsi fiakkerek előtt nagy tekintély-
ben áll; a színházakban vagy sarokülése van, vagy
az első padban szerez helvet s bármily szépen
énekelnek, sohasem tapsol. Kedvencz darabjai a
balletek, Schönbrunban az oroszlánok kalitját s
a majmokat keresi fii legszivesebben, ki tudja
mily összehasonlítások végett. A gloriettre büsz-
kén tekint föl, mert azt Eszterházy épitette Má
ria Teréziának; minden magyar föliratot elolvas
s a dohányboltos lánynak, kitől regáliákat vesz,
sohasem mulasztja el földicsérni az egykori szt.
andrási szivart, mennyivel volt az külömb még a
legdrágább havannainál is. Aztán haragosan ha

rapja le a regália hegyét, rágyújt, egy hatost ott
feled és kedélyes ,,servus"-szal távozik. Nyáron
leginkább gőzhajón utazik haza, a hainburgi ro-
mokat bámuló angolok! al szóba sem áll, csak mi-
dőn a pozsonyi várhegy tünik föl a láthatáron,
barátkozik meg az ingliimenekkel, kiknek, mire
Komáromba értek, a magyar történetét Almostól
kezdve a forradalomig deákul mondja el, jóllehet
az angolok váltig mondogatják, hogy nem érte-
nek magyarul. („L—ő.'1)

az

Egyveleg.
** (Jód-szivarok.) Köztudomásu dolog, hogy

orvosok ujabb időben a jódot több betegség
ellen sikerrel használják, igy a sorvadás ellen is;
s e gyógymód többek között a franczia akadémia
helyeslését is megnyerte. Kezdődő sorvadásnál a
jód beszivása igen hathatós gyógyszernek bizo-
nyult. Ennek következtében egy hires amerikai
orvos, Gibson, Filadelfiában, miután meggyőző-
dött, hogy a jód beszivása dohányzás által leg-
könnyebben eszközölhető, oly gyárt állitott, mely-
ben jóddal megtöltött szivarokat készitenek. En-
nek példáját az európai szenvedő embsriség eny
hülésére egy stettni dohányárus, Tormin követni
fogja, a mennyiben Hamburgban hasonló gyárt
állitott, melynek vezetését egy, a Gibsonféle íila-
deifiai gyárban müködött felügyelőre bizta A
szivarok legközelebb eladásra bocsáttatnak.

** (Nehány szem eper, mint hírom ember ha-
lálának okozója.) Loisy faluban a fölserdült leá-
nyok először voltak az oltári szentségben rásze-
sülendők. Egyikük nehány szem epret vitt magá-
val, melyekből az áldozást megelőzőleg torkcsko-
dott. A pap észrevette, és mint méltatlant az
áldozásban nem részesitette. Hazaérkezvén a
leány, nagyanyja szemrehányásokat tett neki, mit
a kis leány annyira szivére vett, hogy következő
reggel hajnalban titokban a háztól elment, és egy
távolabbi tanyán lakó rokonához menekült. Mi-
dőn a leány anyja másnap fölébredt, gyermeke
ágyát üresnek találván, arra a gondolatra jött,
hogy leánya a korholás következtében talán meg-
ölte magát, és e gondolatban annyira megzavaro-
dott, hogy a Marne-ba ölte magát. Sógora, ki a
nélkül is kissé elmeháborodott volt, azt képzelé,
hogy neje az oka ez öngyilkosságnak, dühbe jő,
és kétcsövü fegyverének egyik csövét nejére süti,
de nem ezt, hanem a szolgát találja, mire ő a fé-
szerbe megy, és a másik csővel magát lövi agyon.
Ea mindez nehány eperszem evésének a követ-
kezménye !

** (Női örnagy az amerikai hadseregben.) Az
amerikaiak sokat beszélnek most egy második
Deliláról, a ki bátorsága és ügyessége által
sok szolgálatot tett az északiak hadseregének.
E kisasszony, Cuchmann Paulina, szépségűt és
szerelmét áldozta hazája oltárára s e hatalmas
fegyrerek segitségével egy tábornokot folyvást
ártalmatlanná tett, azt minden hadi tervétől meg-
fosztva és elárulva. Midőn végre a déliek kitud-
ták működését, Tennesseében a hires John Mor-
gan által elfogatott. Morgan mindamellett fcgész
tisztelettel bánt vele. A fogolynő Forrest tábor-
nok elé vitetett, ki tudvalevőleg a foglyokat Fort
Pillowban leölette. Onnan pedig Brayton-Bragg
főtábornokhoz küldetett. Mindenütt udvariasan
fogadták, de azért, mint az unionisták kéme, a ha-
ditörvényszék elé állíttatván, halált mondottak
fejérs. Renkivüli szépsége azonban még ekkor is
oly hatást gyakorolt, hogy betegség ürügye alatt
elhalasztották büntetésit, s élete megmaradt,mig-
nem az unionisták megszabaditák, s számtalan
szenvedés után máj. 30-kán Uj-Yorkba érke-
zett. Most mint bucsura járnak hozzá astor-
housei lakásába. — Cuchman Paulina 22 éves,
Uj-Orieansban született, hol mint hires szép-
ség tündökölt. A washingtoni kormány által
most tiszteletbeli őrnagygyá tétetett az egyesült
hadseregben, hazájáért tett kitünő szolgálatai
jutalmául.

** (Mennyi étel és ital szükséges?) Az em-
ber naponkint ve<z föl magába uj anyagot, a ré-
giből pedig veszít. Ezt anyagcserének, anyagvál-
tozásnak nevezik. A tudósok pontos észleletek
folytán ugy találták, hogy az egészséges ember
minden 24 órában átmérőíeg tömegének és súlyá-
nak egy huszr.nnegyedrészét veszti el, s ha e
veszteség két ötödrésznyire emelkedik, az éhha-
lálnak esik áldozatul. Kitünik innen, hogy az em-
bernek saját sulya l/24-vel egyenlő sulyu ételt s italt
kell magához venni naponkint, hogy el ne sová-
nyodjék.

I
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Irodalom és müvészet.
*• (Széchenyi-szobor.) Lőcsén egy szobrász

Faragó, diszes szobormintát fejezett be a napok-
ban, melylyel a müvész a Széchenyi szobrára nyi-
tott pályázatnál szintén pályázni akar. Az emlék-
oszlop széles talapzatra van helyezve, melyről
három lépcső vezet a dombormüvekkel dusan
ékitett állványhoz, melyen a legnagyobb magyar-
nak élethű izobra emelkedik; jobbjában lángot
tartva, mely mások fölvilágositására szentelt
életének jelképe; baljával cserkoszorutól Övezett
paizsra támaszkodva. Maga a szobor igen szépen
van mintázva, a nagy halott magas szellemétől
átlengett, nemes kifejezéssel és tartással. Az áll-
vány főpárkányzata mind a négy oldalon, dombor-
müvü jelképekben mutatja Széchenyi halhatatlan
müveit, mint az akadémia alapítását, a lánczhid
építését, a Vaskapu szétrobbantását stb. Alsó ré-
szén a földmivelés, ipar, kereskedés jelvényei lát-
hatók. Az alapzat, korlát helyett 12 lánczczal van
körülvéve, melynek szögletein Magyarország főbb
nemzetiségeit képviselő négy térdelő alak nagy
gázlámpákat tart, mintegy az egész haza tisztele-
tét jelképezve. Mint a „Sz. É." mondja, az egész
a legkisebb részletig gondosan és tieztán van ki-
dolgozva, s szégyent nagyobb hirü müvészek te-
remtményei mellett sem vall. A mű, melyen a mü-
vész másfél évig folytonos szorgalommal dolgo-
zott, julius hó folytán Lőcsén közszemlére lesz
kitéve, azután Pestre fogják átszállítani.

** (Egy történeti munka) kerül nemsokára
sajtó alá, mely már tárgyánál fogva is figyelmet
érdemel. Ez II. Rákóczi Ferencz korát rajzolja a
legapróbb részletekig kiterjeszkedve; czime „Bot-
tyán János, IL Rákóczi Ferencz tábornoka";
szerzője Thaly Kálmán. Az érdekes művet vál-
lalkozó könyvkereskedőnk, Ráth Mór, díszes ki-
adásban szándékozik a közönség kezére bocsá-
tani.

** (Vörösmarty összes munkáinak) XI. és
XII . kötete is megjelent Ráth Mórnál, az eddigiek
ismert szép kiállításában. E két nagy terjedelmü
kötet tartalmazza a halhatatlan költő vegyes pró-
zai dolgozatait (1826—1848.), nevezetesen a ma-
gyar nyelv és irodalom, a dramaturgia (elméleti

rész és drámabirálatok, játékszini krónika), to-
vábbá az élet és politika köréből. Végre a XII-ik
kötet magában foglalja Vörösmarty ifjúkori költői
kísérleteit is (1817—1826.). E köteteket nagy
gonddal összeállitott becses adatok jegyzéke kiséri
Gyulai Pál tollából, melyek az egyes művek ke-
letkezésére, történetére nem kis fényt derítenek, s
a kiadás becsét nagyban emelik. — A hátralevő
két első kötetet is nem sokára szét fogják küldeni
az előfizetőknek.

** {Attila sirja) czimmel Rezső Ensel Sán-
dortól egy füzetke jelent meg, mely történeti kut-
források után a nagy hunn vezér ny ughelyét igyek-
szik földeríteni. A füzet Kugler Adolf kiadásá-
ban jelent meg.

*• (A balaton-füredi szinkörben) Latabár
színtársulata jún. 21-én kezdte meg színi előa-
dásait.

** (Libay hires siobra,) mely ezüstből ké-
szitve I. Napóleont ábrázolja, s melyre, mint em-
litettük, Beszterczeváros gyüjtött, hogy a nemzeti
muzeum számára megszerezhető legyen : már a
muzeum birtokában van.

Egyház és iskola.
** (Kápolna-szentelés.) A tiszavarsányi pusz-

tán jún. 26-án egy csinos kápolnát szenteltek föl,
melyet Gorove István ur épittetett a ; usztai la-
kosok számára, s mely egyuttal családi sirboltul
is szolgál. Az ünnepélyes szertartást a mező-turi
plebános és esperes végezte, s a szomszéd közsé- >
gek népsége templomi zászlók alatt jelent meg j
az ünnepélyen. E kápolna annál nagyobb hiányt
pótol, mert a körüle fekvő pusztákon templom
sehol sincsen.

** (A pestvárosi föreáltanoda) közvizsgálatai
következö rendben tartatnak. Júl. 9-én és 11-én
a hittanból; 12-től 29-ig a többi tantárgyakból.
Közbenesőleg júl. 21-én tartatnak a magántanu-
lók irásbeli és szóbeli vizsgálatai. A közvizsgála-
tok nyilvánosak levén, a szülők, nevelők és ügy-
barátok mindenkor szivesen látott vendégekül
üdvözöltetnek. — A tanévet bezáró isteni tiszte-
let és dijosztással egybekötött zár-ünnepély júl.
31-én fog véghez menni.
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Ipar, gazdaság, kereskedés.

yf (A pesti őszi lóversenyek) ez évben októ-
ber 15 és 18-ik napjaira vannak kitűzve. Az első
nap sorozatát a „vándorló urlovar tétverseny,"
— az 1000 forintos „pesti polgári-dij," - a „va-
dászverseny," — és azőOOftos „hg.Eszterházy-dij"
képezi. — A második nap sorozata a következő
lesz : először a „100 aranyos császár-dij," — utána
„vándorló ivadékverseny," — ezt követi a „200
aranyos császár-dij," — végül „eladóverseny."

y* (Arató- és nyomtató-gépek próbája.) A
békésmegyei gazdasági egyesület e hó 7-én reg-
gel nagyobb kisérletet tesz a még mult évben
részvények utján szerzett Mr. Cornick-féle arató-
géppel, melyet a kisérlet után a részvényesek
közt ki fog sorsolni. Ugyanakkor lesz kísérleti
nyomtatás is a Kachelmann-féle nyomtatógéppel.
Mindkét kisérlet B.-Csabán Omaszta Zsigmond
ur vásártér melletti tanyáján megy végbe, hol az
állatkiállitásokat is szokták rendezni.

J< (Hosszas esőzés.) Csongrádmegyében való-
L i k a z ö r e s e k a z o n á l l i t á s a > h°gy h a

jvieuaru napján esik az eső, akkor negyven napig
tart. A hosszas esőzés azonban még eddig nem
volt ártalmáé, s a vetések, kivált az ugarföldeken
igen szépek. A mint a „Sz. H.«-nak Horgosról
irják, a rozs több helyen egy ölnél magasabb, ka-
lásza egy araszos és tömör; a tavaszi vetemények,
minthogy a vetőmagok későn érkeztek és vettet-
tek el, nem a legszebbek, de türhetök; széna
pedig annyi termett, a mennyi öt év óta nem.

Közintézetek, egyletek.

nem adják ki idejekorác. Gyakran megesik, hogy
a vidékről jött leveleket tovább tartják vissza a
postán, mint a mennyi idő alatt ide érkeztek. A
kereskedőkar már folyamodott is e baj ellen, de
az mindeddig orvosolatlan maradt.

f (A tétényi ló-vasut ügyében) a bizottság
jún. 28-ikán ülést tartott. Az előterjesztett költ-
ségvetés szerint a vaspálya kiépítése 8 berende-
zése 145,672 ftba kerülne, évi költségei pedig
47,310 ftra rúgnának. Az adatok megvizsgálása,
valamint annak kipuhatolása végett is, össze nem
ütközik-e a vállalat a déli vaspályatársulat ki-
váltságával, albizottságot neveztek ki.

Balesetek, elemi csapások.

*«** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-
leti, törvénytudományi és történelmi osztályának

jún. 26-án tartott ülésében Gebhardt Lajos r. tag
elnökölt, s Hunfalvy János lev. tag mutatta be a
„Magyar birodalom természeti viszonyai leirása"
czimü jeles munkájának megjelent két kötetét. —
Ezután az összes ülésben Toldy Ferencz r. tag
adta elő az archaeologiai bizottság jelentését a
Corvina maradványai ügyében, melynek javasla-
tai a következőkben öezpontosulnak : Egy corvi-
niai pénzalap alakitandó, melyhez az akadémia a
maga részéről évenkinti 1000 fttal, a hazafiak
önkéntes adakozásokkal járulnának, s mely az
országos szükségekre rendelt pótadóból szintén
1000 fttal lenne gyarapitandó. Továbbá a Corvina
ismeretlen codexei „Memorabilia bibliothecae
Corvinianae" czim alatt valami egyetemes európai
nyelven, például latin vagy francziául adassanak
ki. Végül alakittassék a corviniai munkálatokra
egy állandó bizottság. Óhajtja még az archaeolo-
giai bizottság, hogy a nyelvtudományi osztály
Dethier urat, mint a ki Konstantinápolyban lakik,
s a Corvina maradványainak kikutatásában fára-
dozik, a legközelebbi nagygyűlésnek külső tagul
ajánlja. E javaslatokat elfogadták, azon módosi-
tással, hogy az akadémia a Corvina nevezetessé-
geit magyar nyelven adja ki. A javaslat pénzügyi
része az igazgatótanács figyelmébe fog ajánl-
tatni. Az állandó corviniai bizottság tagjaiul
választattak : Kubinyi Ferencz tiszteletb., Ipolyi
Arnold és Toldy Fer. rend., Budencz Józs.,Henszl-
mann Imre és Rómer Flóris lev. tagok.

** (A budapesti fogyasztó-egylet) ujonnan ki-
dolgozott alapszabályai a helytartótanács által
jóváhagyattak. Ez egylet ismert czélja : a min-
dennapi élelmiszerek, liszt, hus, zsir, olaj, zöldség
fűszeráruk stb., de még vászon- és ruhanemüek,
kalapok, butorok, edények stb., nemkülönben or-
vosi segély, gyógyszerek, fürdők s egyéb, az élet
fenntartására s kényelmére szolgáló tárgyak minél
jobb és olcsóbb megszerzése. Ez egylet hasznát a
gyakorlat nemsokára igazolni fogja.

** (Dalünnepély.) A pécsi dalárda aug. 15-
ikén nagy dalünnepélyt rendez, s &z alkalomra
az összes hazai dalegyleteket meghívja. Egyuttal,
hogy a Zenészeti programm összeállítása, a mér-
sékelt utazási dijak kieszközlése, és egyéb szüksé-
ges teendők iránt intézkedhessek : fölszólítja a
résztvenni kívánókat, hogy a dalárda választmá-
nyával júl 20-ig tudassák, vajjon melyik egylet
s mily számmal lesz képviselve.

** (Az erdélyi felhőszakadások) pusztításai-
ról mindegyre szomorubb hirek érkeznek. — Az
ország egyrészén átvonult jégviharok nemcsak a
vetéseket tették semmivé, hanem a barmok százait
is agyonverték, s több ember életét vették el.
Legtöbb kárt okoztak a hirtelen áradt folyók és
patakok, melyek hullámaikkal minden utjokban
eső tárgyat és élőt elsodortak. — A megáradt
Ompoly 19-én egyéb károkon kivül, Borbánd
helység házait nagyobbrészt elsöpörte, vagy romba
dönté. Az Olt vize is kiöntött, s a Brassó előtti
Bárczaság sik tengerré lőn a Vidombák és Bárcza
patakok nagy áradása által. O- Brassó járhat lanná
lőn; többeket kiöntött a viz házaikból Brassó kül-
városában Boglárszegen is. A hidak mindenfelé
szét vannak rombolva. Háromszéken és a Mező-
ségen is tetemes a kár, de legnagyobb a pusztulás
Maros-Ludas és Bogáth körül, hol a jégeső leg-
erősebben hullott, ugy, hogy némely helyen két-
három lábnyi magasságra is felhalmozódott, s a
Maros jún. 17-én körülbelől egy óra hosszat ép
ugy zajlott a lehullott jégtől, mint tavaszszal saját
széttört jégleple darabjaitól szokott zajlani. — A
kolozsvári „Korunk" szerkesztősége adakozásra
szólitja föl a közönséget a viz által károsultak
segélyezésére. Erdély lakossága a magyarországi
inség idején bőkezüleg osztotta segélyét szüköl-
ködő hazánkfiainak; az ég ugy akarta, hogy a
jótéteményt viszonozni nagyon hamar nyíljék
nekünk is alkalom. Hiszszük, hogy Magyar ha-
zánk Ínségtől kevésbbé sujtott része nem marad
közönyös a testvérhon balsorsa iránt.

** (A Tisza és Maros áradása.) Az erdélyi
felhőszakadások a magyar alföld egyrészén is ká-
ros nyomokat hagynak. A Maros árja sok helyen
átlépve a partokat, viz alá boritja a vidéket. Ju-
lius 29-ikén Nagylak, Makó s egyéb marosmenti
községek már a legnagyobb veszélyben forogtak.
A Tisza is egyre árad s a viz csak egy nap alatt
21 hüvelyknyit emelkedett. A Marostőt és Vetye-
hátot öles viz boritja, s a lekaszált széna a Tisza
hátán uszik. Szegednél a hidat szétbontották s igy
a közlekedés is megakadt. A vízár a komp egyik
kötelét is elszakasztotta, midőn az terhelten ép°n
a folyó közepén volt, s csak a partra vetett kö-
téllel temérdek embererővel húzhatták ismét
vissza. Mint a ,,Sz. H." irja, a közlekedés csak
csónakokon tartható fenn.

Mi ujság?

Közlekedés.
„* (A levélkihordás lassúsága Pesten), irja a

„L— ő," sok panaezra ad okot különösen a keres-
kedelmi világban. A gőzerő a legtávolabb orszá-
gokból is gyorsan szállitja ide a levelet, de itt

** (A világhirü merész kötéltánczos), Blondin,
nemsokára Pesten is megkezdi nyaktörő mutat-
ványait. A Niagara hőse e napokban itt járt,
hogy hozzá méltó helyet szemeljen ki. Elöbb a
a Dunán keresztül vezetett kötélen óhajtott átsé-
tálni; de a városliget e czélra jövedelmesebbnek
mutatkozott, s a másfél milliomos kötéltánczos ez
utóbbi mellett állapodott meg.

** (A féllábu tánczmüvész), Donato, jelenleg
Pesten mutogatja ügyességét a német szinházban,
s elég bámulóra talál.

*• (Síremlék.) A korán elhunyt ifju müvésznő,
Szilágyi Béláné sírjára, tisztelői adakozásából
diszes emlékkövet fognak állitani. A síremlék
Dunaiszkynál készül.

** (Megzavart népvigalom.) Szegeden az ot-
tani nŐegylet jún. 26-án népvigalmat recdezett.
Sokan gyültek már Össze a kedélyes mulatságra,
midőn az áradó Tiszán nehány elszabadult láp és
sóhajó a hajóhidat ketté szakasztottá. Igy egy
darabig a közlekedés megszűnvén, a mulatság is
félbeszakadt, mig a gőzhajózási társulat lovagias
felügyelője hét teherhajóval ideiglenesen betöl-
tette a rést, s igy a lakosság nem félve, hogy
vissza nem térhet, tömegesen ment ki a viga-
lomra, mely egész virradatig tartott.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 27-ik számához 1864.
— (Száz forint az irói segélyegylet javára.) j

Nagy-Enyeden nem régiben egy műkedvelő tár-
sulat a „ Mátyás király Erdélyben" czimü szín-
müvet adta elŐ, melynek tiszta jÖAedelmét ottani
tanár P. Szathmáry Károly ur a Vas. Ujság szer-
kesztősége utján a magyar irói segélyegyletnek
küldte át. Fogadják az illetők az intézet nevében
szives köszönetünket.

** (Pogány sírok.) A pestlosonczi vasuti fold -
munkálatok ásatásakor a turai határban, szá-
mos pogány sirra és hamvvederre bukkantak,
melyeket azonban a tudatlan kezek irgalom nél-
kül összetördeltek. Egy ily pogány temetőt szá-
zadok óta bolygat már a turai nép, honnan anya-
got ás és hord saját építkezéseihez. Gyanítják,
hogy e sirok a hunnok idejéből valók, mert az
emlitett temetőben már régebben Attila egy ezüst
pénzét is találták, mely még akkor a muzeumba
került; továbbá történetileg kimutatott dolog,hogy
a bejött hunnok sok ideig táboroztak e helyen.

** (Az uj Marosmeder.) Azon országos mun-
kák közt, melyeket az ínségbe jutott munkaképes
nép elfoglaltatása végett foganatba vettek, egy
uj Marosmeder átmetszése is tartozik, melyet a
Marosszabályozó-társulat e hóban fejezett be. Ez
átmetszés Magyar- és Szerb-Csanád között van,
hosszu 345 öl s három hét alatt 29 község szü-
kölködő lakosai ásták ki. E gyorsan végrehajtott
csatorna fölszentelésére a társulat jún. 16-án ke-
resztelői ünnepélyt rendezett. Az uj átmetszés
„Karácsonyi László-csatorna" nevet visel.

** (A nép mint itélö és végrehajtó biró.) A
mult hó végén Ujvidék mellett ugy este a vaisz-
kai mezőcsősz nyolcz embert talált a szabad ég
alatt tanyázva. Megkérdezte tőlük, kicsodák és
hova mennek ? Ezek azt válaszolták, hogy szege-
diek, s a Szerémségbe mennek napszámra, mint-
hogy pedig pénzük nincs, kénytelenek a szabad
ég alatt hálni. Erre a csősz behívta őket a község
házához s ott szállást eszközölt számukra. Ezt a
falusiak, bár az idő már későn volt, megtudták;
az egész népet főllármázták, s fegyveres kézzel
körülfogták a községházat. A tömeg követeléseire
a helybeli elöljáróság azonnal vallatáshoz fogott;
mivel a bennszorultak ellenmondó feleleteket adtak,
8 azonkivül egy rakás fa közt még fegyvereket is
találtak, a legborzasztóbb kegyetlenséggel hatot
megöltek közülök. Egy, ki a kegyetlenkedés alatt
halottnak tettette magát, megmenekült. A vizs-
gálat megindittatván, az életben maradt társ val-
lomásaiból kiderült, hogy rablócsoportot sujtott a
rögtönitélet.

** (Utonállás.) A legutóbbi nagyváradi vá-
sárra Keresztesről két nő ment kocsin. Utközben
észrevették, hogy a kocsira felrakott málha közöl
egy nagy csomag hiányzik. A kocsis, egy szegény
fuvaros, azonnal leugrott a szekérről, és üldözőbe
vette az alig lőtávolságnyira levő tolvajt. Már
utolérte, midőn egyszerre több czinkostárs tört
elő, kik fejszeütésekkel csakhamar földre teritet-
ték a szegény embert; de a segélykiáltások által a
vasuti őr figyelmessé tétetvén, pandúrok kiséreté-
ben a helyszinére érkezett, a hol a szeren-
csétlent, bár vérbe fürösztve, de még életben ta-
lálták. A megfutamodott rablókat, 4 czigányt,
sikerült kézrekeriteni.

** (Hálás elismerés.) A rabszolgaság ellen
küzdő északamerikaiak hadsoraiban, a tunnel-
hilli csatában nemrég egy hazánkfia, Mihálóczy
Gréza is elvérzett, ki ott mint ezredes szolgált.
Hamvai Cattanoogában a nemzeti temetőben
nyugezanak. — A szabadság halottja iránt ezrede
hálás elismerését azzal fejezé ki, hogy sirja fölé
diszes emléket állit, özvegyét pedig, a ki jelenleg
Chicagoban lakik, az állam tisztességes nyugdíjjal
látta el.

** (Névmagyaritás.) Durst Lipót borsodme-
gyei lakos vezetéknevét felsőbb engedély mellet
„Szomjas"-TU, változtatta.

-^.(Adakozások). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

Az alföldi szűkölködök számára : Negyedről
Végh Mihály ref. lelkész 5 ft.

Az eddigi közleményekkel együtt a fentebbi
czélra e lapokhoz beküldetett összesen : 2100 ft.
98 kr., 250 frank, 65 db. cs. arany s egy db. 100
pftos erd. urbéri kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 24. „Bibor és gyász." Dráma.

4 felv. Irta Hegedüs Lajos.
Szombat, jún. 25. „Troubadour." Opera 4

felvonásban. Irta Cammarano Salvator. Zenéjét
Verdi.

Vasárnap, jún. 26. „A vén bakancsos és fia
a huszár." Eredeti népszínmű, dalokkal és táncz-
czal 3 szakaszban. Irta Szigeti József.

Hétfő, jún. 27. „Az ördög naplója.1' Vaude-
ville 3 felv. Irta Arago és Vermonn. Francziából
fordit. Epresei Béni.

Kedd, jún. 28. „A fehér nö." Opera 3 felv.
Irta Scribe, forditotta Böhm Gusztáv. Zenéjét
szerzé Boildieu.

Szerda, jún. 29. „A csikós." Ered. népszínmű 3
szakaszban, dalokkal és tánczczal. Irta Szigligeti.

Csütörtök, jún. 30. „A fehér nő." Opera 8
felv. Irta Scribe. Forditotta Böhm. Zenéjét szerzé
Boildieu.

A szinház julius hó folytán zárva lesz.

Budai népszinház.
Jún. 24. Nem volt előadás.
Jún. 25. „Tiz leány és egy férj sem." Vig

operette 1 felv. Ezt megelőzte : „A molnárok."
Bohózat 1 felvonásban.

Jún. 26 — 27. „Genovéva." Bohózat 4 felv.
Jún. 28. „A két huszár." Énekes bohózat

tánczokkal 3 felv. Magyarította Berzsenyi.
Jún. 29. „Tiz leány és egy férj sem." Vig

operette 1 felv. Ezt megelőzte : „A Brazíliai."
Tréfajáték énekkel. 1 felv. Francziából forditotta
Tarnay Pál.

Jún. 30. „Genovéva." Bohózat 4 felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
7227. Felsö-Bánya. K. G. A rajz és tárgya eléggé

érdekes arra nézve, hogy a közlendők sorába fölvegyük.
7228. Kis-Dobsza. B. V. A kivánt górcső iránt kellő

felvilágositással szolgálhat Calderoni optikus a váczi-utezá-
ban Pesten. Egyszerü felszólitásra, ugy hiszszük, szivesen
küldik meg onnan válogatás végett egész jegyzékét a
különböző nagyságu górcsöveknek

7229. Pécs. Sz. E. Az életrajzot érdekkei olvastuk s
ön kivánatába szivesen beleegyezünk. Reméljük, hogy
3 4 hét mulva.

7230. N.-Enyed. Sz. K. Az utóbbi levél utasitása sze-
rint jártunk el. A többi indul.

7231- Báth. TJ. V. A küldött ismertetés egy részét
használhatlannak találtuk; többi részét adandó alkalom-
mal, ha a tárgyra valamikor ismét visszatérünk, igénybe
venni szándékozunk. Ugy, a mint van, nem adható.

7232. Buda. B. és czimb. A „nyilt kérdések" legna-
gyobb része a napi sajtó kezelési ügyében teljes tájékozat-
lanságot árul el (p. o. az, a mi a „czimkép"-re és a hirde-
tésekre vonatkozólag mondatik); s erre nézve nincs mit
válaszolni. A mi a belső elrendezésre nézve itt-ott józa-
nul elmondatik, s figyelmet érdemel, az különben is, meg-
egyez szándékainkkal. Személyes érintkezés utján bőveb-
ben megérthetnők egymást.

7233. Szabolcs. Gl. Gy. Mindenképen azon vagyunk,
hogy a czikket alkalmas időben bocsássuk közre. Csupán a
rajzok elkészülésére várunk.

7234. M.-Pályi. P. G. A nevezetes küldeményt nehány
archaeolog barátunkkal közöltük. Legközelebb bővebben
szólunk róla.

7235. Árkos. D. S. Igen örvendünk, hogy óhajtását
végre teljesíthettük.

7236. Ófalva. A. T. A tudósitást csak tudómásul ve-
hetjük, de nem közölhetjük. Másnemü értesítéseket ama
távol vidékről mindenkor szivesen fogadnánk. A régi iro-
mány visszavétele iránt sziveskedjék on rendelkezn.i

SAKKJÁTÉK.
236. sz. feladvány. — Szalay Sándortól

(Körös-Ladányban).
Sötét.

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

59. sz. játszma. (Spanyol megnyitás.)
ANDERSSEN és PAULSEN között. Londonban, 1862.

(A napokban jelent meg Berlinben egy füzet az 1862.
londoni nagy sakk-tornáról. A könyv, a torna lefolyását s
részleteit nem is érintve, egyszerüen csak az előfordult
játszmákat közli, még azok játszásának idejét sem jegyezve
föl. Igy, habár kíváncsiságunkat sok tekintetben kielégi"
tétlen hagyja : legalább a játszmákkal megismertet, s mi
nem késünk azok közöl az érdekesebbeket olvasóinknak
is bemutatni, ezuttal a két főnyertes között a döntő játsz-
mát választva ki.)

Világos. (A).
1. e2-e4
2.Hgl-f3
2. Ffl—b5
4. d2 - <13
5. Fb5—c6:+
6. h2-h3
7. Hbl-c3
8. 0-0
9. d3 -d4

10. Hf3—d4:
11. Fel—e3
12. Hd4-f5
13. Fe8—c5
14. Bfl-el
15. Vdl—g4
16. e4—fö:
17.Vg4-f3

Sötét. (P.)
e7— eö

Hb8-c6
Hg8—f6

d7-d6
b7—c6:

Fí8-e7
0-0

Hf6-e8
e5—d4:

Fc8-b7
d6-dö

Fe7—f6
He8—d6
Bf8—e8

Hd6-fö:
Vd8—d7

a7-a5

Világos. (A). Sötét. (P.)
18. Hc3—e2 aö—a4
19 c2—c3 Ba8—a5
20. Fc5—d4 Vd7—d6
21. He2-g3 Ff6-e5
22. fó-f6 Vd6-f6:
28. Vf3—hö g7—g5
24. Vbö e2 Vf6—h8

Világes részéröl a biztos
és helyes lépés h3—h4 lett
volna. Sötét aeonban a V—g6
valódi ellenhuzást megtenni
elmulasztotta.
25. Fd4—eö:
26. Ve2—h5
27. Bel —eö:
28. Vh5-e8f
29.Hg3—főt és nyer

f7—f6
Be8—«5:

f6-e5:
Kf8—g7

A 231-dik számu feladvány megfejtése.
(Márki Istvántól Pesten.)

Világos. Sötét.
1. B e 6 — c 6 tetszés szerint.
2. V - , B—, v. F - + mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Ákos. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Halason : Nagy Ferencz. — Fécsett : Ritkay János.
Szegeden : Molnár Gábor.

Hó-
és betinap

3
4

fi
7
8
9

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Siomb

Katholikus <.

QS& H

naptár

Julius
B 1 Kornél p.
Ulrik p., Berta
Vilmos apát
Izaiás prof.
Vilibald püsp.
Kilián püsp.
Lukreczia szűz

i B 8 Heliod
i Udalrik
| Vilma, Sar.
i Ezaiás prof.
i Eszter
, Gillyén!
i Anatolia

Hold vál tozásai :

ETI NAPTÁF
Görög-orosz

naptár

Junius (ó)
21 D 2 Julian
22 Özséb
23 Agrippa
24 Ján. szül.
25 Febron
26 Dávid remet.
27 Péter böjt v.
• Ujhold hétfön

i Izraeliták
1 naptára

Siv.Rosch;
29 Zakariás j
30 Roschod. j

1 Thamuz \
2 *
3 Zakeus \
4
5 Sabbath |

4-én,1 óra 40

l •-

hossza

fok
101

103
104
10i>
10b
10V

vl.
41
39
8b
33
80
28
2ó

51í a p
|ké l

ó
4
4
4
4
4
4
4

perczkor

P-
7
8
9

10
l l
12
13

nyüg

6
8
7
7
7
7
7
7

P-
o

59
591
58'
58

4
! hossza

fok
95

107
119
181
143

57 li 155
56

reggel.
167

vl.
10
32
44
48
44
37
27

H o l t

| kél

ó.
3
4
5
6
7
8
9

P-
47
46
4b
46
48
49
00

1 -
nyüg.

ó
7
V
8
8
9
9

10

P
18
54
28
56
22
45

9

TARTALOM.
Szilágyi István (arczkép). Szőllősi Balázs. — Ar

alvégi kőháznál. Tolnay Lajos. — A csákányi menyegző.
Linczy Károly. — A jancsárok. R. O. — Két hónap Morva-
országban. — A kőszegi nagy gesztenyefa (képpel). Cher-
nel Kálmán. - P e t ö f i s i r J a (képpel). Demeter Sándor. —
A korall-szigetek képződése. H— l Béla. — Pótlék-adatok
Kölesei ismertetéséhez. K. B. — Kártékony növények. —
A bécsi magyar ember s a magyar ember Bécsben. — Egy*
veleg, _ Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utezal.sz.)

í
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HIRDETÉSEK.
A fcliémilia-varratás fölösleges!

mert a legnagyobb fehérruha-raktárban, váczi-utcza

„Ypsilaiiíihoz" Pesten,
lególcsóbb urakon és leguagyobb választékban mindennemü fehér-

neműk férd, hölgy én gyermekek számára kaphatók, n. in.
12000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,

3 ft 25 kr, o ft 50 kr, 4 ll, 4 ft 50 kr. 5 ft, ö'ft 50 kr, 6 ft, b ft 50 kr, 7 ft, 8 ft.
10 ft, 12 ft.

IOÜOO darabnál több szines férli-iugek 10ÚU különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut inadapolan férii-iugek darabja 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr; 2 ft 76 kr,
3 ft 25 kr.

Férfi-gatyák, félvászonból magyar mimtára darabja 1 ft 50 kr, 1 ft 60 kr, félmagyar
mintára, 1 lt 60 kr, valódi váizonból magyar vagy félmagyar mintára2 ft, 2 ft25kr,
2 ft 50 kr, íí fi.

Női ingek rumburgi VHSZOII darabja 2 ft 10 kr, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr,
4 ft, 5 ft.

Női ingek rumburgi en hollandi vászonból hímezve darabja 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft
5 i kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft 50
kr, 6 ft, 7 ft.

Fiu-ingek fehér vászonból darabja 4 éves 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr,
8 éves 2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr,
5 ft 50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft,
4 ft 50 kr.

Szines fiu-ingek darabja 4 éves 1 ft 2ö kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves
1 ft 75 kr, 12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

Fóraktára a legjobb 4 és 5 rőf széles amerikai krinoliunak, darabja 2 ft 50 krtól egész
6 ftig, hainuszin vagy vörös 3 ft 50 kr, 4 lt, 4 ft 50 kr, és 5 ft 50 kr.

Schmidt Betti-féle varrott vászon-kaprzák kötegje 4 ft 20 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyukszemirtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen

elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy vászonraktárunkat a következö legolcsóbb árakon u. m.
54 röfös rumburgi gyolcs darabja 25 ft, 26 ft, 27 ft, 28 ft, 30 ft, 82 ft, 34 ft, 35 ft,

36 ft, 38 ft, 40 ft, 42 ft, 44 ft, 46 ft, 50 lt, 54 ft, 58 ft, 60 ft, és ugy tovább 106 ftig.
00 röfös 4 / Í rőf széles hollandi gyolcs darabja 34 ft, 36 ft, 38 ft, 40 ft, 42 ft, 48 ft, 50

ft, 54 ft, 55 ft, 60 ft, 65 ft, 70 ft, 75 ft, és ugy tovább 100 forintig.
42 röfös */* röf széles hollandi gyolcs darabja 20 lt, 23 ft, 24 ft, 26 ft. 28 ft, 30 ft, 32 ft,

34 ft, 36 ft, 38 ft. 40 ft.
38 rófös creas-gyole-s darabja 15 lt 50 kr. 16 ft, 17 ft, 17 ft 60 kr, 18 ft, 19 ft, 20 ft,

21 ft. 24 ft.
30 röfös bőrgyolcs darabja 12 ft 50 kr, 13 ft, 13 ft 50 kr. 14 ft, 14 ft 50 kr, 15 ft, 16 ft,

17 ft. 18* ft, 19 lt, 20 ft.
V* széles 38 röf vászon l'i íep»-döre darabja 40 ft. il ft, 48 ft, 62 ft, 54 ft, 59 lt.
VászonzsebkendftW tuczatja :i tt, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft. 6 ft

50 kr, 7 ft, 8 ft, 9 lt, 10 ft, l l ft. 12 ft, 13 ft, 14 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 19 ft, 20 lt.
Törülközők tuezatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, « ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft, 14 ft, 16 ft.
Szines agyi kaiiavászon darabja 8 fttől egész 16 ftig.

szépirodalmi és hölgydivatlap
a közeprend számára.

A magyar nőkjasárnapi újsága!
Elöfizetési fölhív.!*

vaszon-asxtalneniüek.
Asztalkendők tuczatja 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és 24

személyre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 lt 60 kr.
Nagy választás a legujabb ágyteritök, pique és tricot-paplanokból és minden

e nembe vágó czikkekböl.
A fentnevizett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden itt megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 8 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik-

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rént leghamarabb elkészíttetnek.

Ezennel van szerencsénk tudatni, hogy üzletünket félév előtt sokkal megna-
gyobbítottuk és nagy raktárt tartunk mindenfaju fent megnevezett vásznakból, melye-
ket a legelső gyárakból kapunk és miután fehérneműinkhez roppant sok vászonra vagyon
szükségünk, azokat bárkinél olcsóbb és nagyobb választékban szolgáltathatjuk, a vászon
valódiságáért kezeskedünk; becses megrendelésekért esedezve maradunk tisztelettel

665 (1_6) Kolláriís József és fiai.

NOVILAG
nyolczadik évi folyamának

j il H u s — d e c z e m b e r i fé l é v é r e .
Félévre cs«k 3 ft- — Negyedévre csak 1 fi. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattudósitássál, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divat képpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.
A „Nővilag" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan női divatlapok között a

legrégibb, és e körülményből, mely szerint a t, cz. magyar női közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Támadtak ugyan lapok, inelytk többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán lógnak is még támadni, de ezek példáját'mint eddig nem, ugy
ezután sem fogjuk követni.

Elvünk : áldozat és kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezményeinket azon arányban emelni, melyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állandóságát lehetővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az, mely szerint a t. cz elóftzetönök részéröl
érkező megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

bevá8árlasára
— pontosan és gyorsan teljesittetnek. A beküldött összegek Tételéről, valamint & bizomá-
nyok végrehajtásáról „Galamb-posta" rovatunk visz értesitést. A pénzösszegek postai
bejegyzés mellett bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküldést
„Altér és Kiss" ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövö félévi folyamban adni fogunk egy emlékszerü színezett nagy

DIVATMŰLAPOT,
imely Koint müintézetében készül, s a juliusi első szám mellett fog megjelenni.
. A lap szflls mi tartalmának kiállításában változatlan főszempontunk marad : kizá-
rólag a nöi Ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy azok min.
denekelött nőkre néz\e érdekesek, s mégis "a gyöngédebb erkölcs- és illemérzetet
sértők sohase legyenek.

A „házi-kör" közhasznu rovatát, mely részben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket.

Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy
postán bérmentes szétküldéssel 3 ft.

Negyedévre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,
vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 5 0 kr.

C^f* A czim, név cs helvjegyzék szabatos leírásának beküldését kérjük. Tiz előfize-
tésre egy tiszteler-példány jár. (p^T" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4 sz. a.

FÉNYKÉPÉSZET.'-'
BORSOS és TÁRSA

vegyész-fényképészeti tanintézetében
Pest, kerepesi-ut 65. HÍ.

,, Mátyás k i r á l y h o z " czimzett házban,
az elméleti és gyakorlati fényképészetben alapot* oktatást nyerhetni.

A tandij vényekkel (Eecepte) együtt stb. 50 ft. a. é.

A. tanintézet kézirata magyar és német nyelven nyomva, személyes oktatás nélkül
is illö árért megkapható a rövid és könnven megérthető modorban szerkesztett zseb-
könyvecske, tartalmazza : az intézet kipróbált biztos vényeit, használati utasítással
valamint n negativ és positiv képek nemsikeríilésének okait; a hibák rögtöni
felismerése és eltavolitasi módját stb. A vények (Recepté) s eljárások (Methoden)
vidéki fényképészekkel levél által részletekben is közölhetők.

Fentebbi intézetben gyári áron kaphatók : kipróbált külföldi objektívek, rlie-
mikai szerek s albumin-papirok (saját gyártmányom) s minden a ftínvképészetlioz '
szükséges készletek.

Kezdő-fényképészek számára ajánlható : a „berendezett készlet" (komplott ..
Einrichtung), mely áll egy gépből, chemikai szerekből, alb papír-csészék-, músz.iokV ól
stb. stb., e ek ára összesen 50 ft. a é.

(Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.) 670 (2-3)

Tenyészjuh-eladás.
Főméit, hercz.

Batthyáni Fülöp
ur enyingi ura-
dalmában, vala-
mint minden év-
ben, ugy ez évben
is eladatnak s. p.
gazdag gyapjas

_____—- pep'.ner kos 43
darab, mestie-kos 97 db., anya 1000 db
E juh-fajnak gyapja az 1862 ik évi londoni
világ-kiallitáson nagy éremmel dijaztatott;
a megvett juhok sz. Mihály-napig itt ma-
radhatnak. - Enyiug, junius H-én 1864.

kii* Imre s k.,
j G75 (2—3) urad. tiszttartó.

Moliar, tarlórépa,
kerek és hosszu, angol tnrnips-takar-
mány-répa. szintén tarlóba vetendő, po
hánka, fűmag vak, — továbbá : minden,
iéie gazdasági la, konyhai, kerti és
virágmagvak, — » legfrissebb és csira-

képes minőségben kapható:

Fleischman és Véber
mag- és növény-kereskedésében a „zöld

koszoruhoz" Pesten.
672 (3—8)

Ezerszeresen megpróbált s ezélszerüség te-
.;.., kintetéből a legjobbnak t-lismert

kémén j-fedélzetek
melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul

eltünik
Hordozható s vizzel légmentesen zá-

rolt szoba-firszékek, darabja 5 forinttól
15 forintig.

Készületek, melyek minden árnyékszékre
alkalmazhatók, s a Jégvonalat és bűzt
tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.

Teljes szerkezetű angol árnyékszékek-
megrendelésre, bárminő mintában a leg-
jutányosbárért eszközöltetnek; koszit to-
vábbá épületekhez horgany-árnyék-
szék-csőket, g azok a legjutányosb árért
számíttatnak.
Felnőtt személyek számára fürdő-kádak,

darabja 18 fttól 15 ftig.
Teljes zuhany-készületek szétszedhető

tálczákkal, darabja 16 ft.
Az összes tárgyak szilárd s a legjobb

horgany-anyagokból vannak készitve.
A pakoláshoz megkivántató ládákért da-

rabonkint 1 ft. számittatik.

R a k t á r a
Pesten.

Miksits
bádogos mester.

: rózsa-téren 2-ik szám alatt
666 ( 2 - 6 )
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Elsö csász, kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET TERVE,
érvényes 1864. évi április 13-tól további rendelkezésig.

A Danán.
TLi-Mé

Donauwörthból Regensburgba: április és
májusban minden párosszámu napon 9
órakor reggel.

Passauból Linrzbe : április hóban minden
párosszámu napon, 7 órakor reggel.

Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor
reggel

tlölkból Bécsbe : április hóban minden
páratlan számu napon, 7 órakor reggel.

Bécsből Pestre : naponkint 6'V órakor
reggel

Bécsből Pozsonyba : naponkint X'/» óra-
kor délután.

Esztergomból Pestre : naponkint 5'/sora-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 órakor
délután a bécsi gőzössel.

VáczrólPestre : napo;ikint7Vt órakor reg-
gel, és 1'/« órakor a helyi-gőzö3sel, és 6
órakor este a bécsi gőzössel.

Bogdányból Szent-Endre- és Pestre : na-
ponkin' 5 órakor reggel

Pestről Soroksár, Háczkeve és Tassra :
naponkint 5 órakor reggel

Pestről Baja- és Mohácsra : naponkint
6 órakor reggel.

Pestről Eszék és Zimonyba: hétfőn,szer-
dán és szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsovára, Giurgevo-, Galacz- és
Konstantinápolyba : szerdán 7 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Giurgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reggel.

Orsováról Giurgevo-, Galacz- és Kon-
stantinápolyba : t)énteken délben I

Fölfelé:

pénteken délben
SJ* A mohács-pécsi vasutvonatok közvetlen összeköttetésben állanak aMohácsról

Mohácsra induló személyszállitó-gözösök meneteivel.

Gyorshajézási összeköttetés.
Pest, Báziás, Giur^evo (Buknrest), Braila (Galacz (Jassy) és Konstantinápoly
között : „Ferencz József', „Széchenyi", „Albrecht" és „Zsófia" legalkalmatosbnak
ismert gyorshajókkal (ezen hajók minden kényelemmel fel vannak szerelve, és tágas
alvó-termekkel, teljes ágyneművel, külön zárkákkal, éttermekkel s fürdőszobákkal stb

ellátva) hetenkint kétszer, és pedig:
Pestről : hétfön, 7 órakor reggel.
Baziasról : kedden, 81;t órakor reggel.
Érkezés Giurgevoba : szerdán délben.

„ Czernavodára : szerdán este.
„ Galarzra : csütörtökön reggel
„ Konstantinápolyba: pénteken

lI Baziasról : szombaton 8'/j órakor regg.
Érkezés Ginrgevoba : vasárnap délben.

„ Czernavodára : vasárnap est;;
,, Galaczra : hétfön reggel.

Konstantinápolyba : kedden
reggel.

I. Konstantinápolyból csütörtökön Sora-
kor délután.

Galaczról : pénteken 10 órakor délelőtt.
Cernavodáról : pénteken este.
Ginrgevoból : vasárnap reggel.
Érkezés Baziásra : hétfőn délután.

Pestre : szerdán reggel.
II. Konstantinápolyból : hétfőn 3 órakor

délután.
Galaczról : kedden 3 órakor délután.
l'zernavodáról : kedden este.
Giurgevoból : szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Baziásra : pénteken délután.

Zimonyból Sziszekre : vasárnap és csü-
törtökön 6 órakor reggel.

A Dráván.
Legrád-KákonyárólEszékre: szombaton j Eszékről Legrád-Kakonyára : kedden

3 órakor délban. j 6 órakor reggel.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. I Zimonyból Szegedre vasárnapon délben.

A Száván (április 18-kától).
Sziszekről Zimonyba : hétfőn és csütör-

tököa reggel

A szerb-bosnyák part hosszában.
Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel. : Belgrádról Breskára : hétfőn reggel.
Sabaczrol Belgrádra : kedden és szóm- í Sabáczról Belgrádra : hétfőn és pánteken

baton reggel. r e g g e l

Orsováról Belgrádra,Báziás érintésével:
hétfőn reggel.

Jószágszállitás.
A minden állomásokrai jőszágszáfíitások Donanvvörth és Galacz között, valamint

a Tiszán, Szaván és Dravan, ugyszintén Odessába, Konstantinápoly s a Levantebe,
Vémetorszagba, a Sveiczba, Francziaország- és Belgiumba a leggyorsabban esz-
közöltetnek.

C ? " A Dunafsjedelemsegekbe az ezidén hetenkint kétszer, s pedig Pestről hétfőn
és pénteken történnek joszágszálhtások zárolt teherhajókkal

Pest, április 10-én 1864. ' 645(4-5)

A föügyvivöség Magyarországon.

csütörtökön reggel
' B " l á s érintésével:

A csáS2. királyi ggabad. tlsx&vidélLl vasut.

MENETREND,
Í864 év májns l-töl kezdve, érvényes az 1864 évi nyári-havakra.

I. Kassa és Nayvárad felé:

Regensburgból Donauwörthre : április és
májusban minden párosszámu napon, 6 j
órakor reggel.

Linczböl Passauba : áprilisban minden
páratlan számu napon, 7 órakor reggel.

Linczböl Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel.

Bécsből Mölkbe : áprilisban minden páros-
számu napon, 7 órakor reggel

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor

este.
Pestről Esztergomba : naponkint 6 óra-

kor délután a helyi-gő.őssel, és 4 órakor
este a bécsi gőzössel.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor
délelőtt és 4 órakor délután a helyi-
gőzössel, és 6 órakor este a bécsi gö-
zössel.

Pestről Szent-Endre és Bogdanyba : na-
ponkint 4'/i órakor délután

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pestre:
napontint 5 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 7 órakor reggel
Zimonyból Eszékre és Pestre : hétfőn,

szerdán és szombaton, 2 órakor reggel.
Orsováról Zimonyba és Pestre : pén-

teken reggel
Galaczról Orsovára,Zimonybaes Pestre:

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és Pestre : csütörtökön 3 óra-
kor délután.

Pest
Czegléd
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . •
Tokaj
Miskolcz . . .
Forró-Enes .
Kassa
Püspök-Ladány
B.-Ujfalu . . •
ffagyvárad .

. . indulás H óra — percz este 7 óra 46 perei
6
9

10
1

•5

!>

7
8

érkezés 9
indu:ás 1

2
érkezés 8

25
27
27
26

25
24
33
56
63
45
46

reggel 5

9
délután 1

S

este l l
12
2

délután 1

85
24
42
20
47

f>
3

62
49
40

6
40

reggel
este

éjjel

délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

il. Arad felé:
öécs. . . .
Pest . . . .
Czegléd . .
Szolnok . .
Mező-Túr
Csaba . .
Arad . .

. . indulá* ft óra — peroj este 7 óra 45 perei reggel
6 „ 25 „ reggel 6 „ 86 „ este

. . . . 9 „ 42 „ „ 8 „ 39 „

. . „ 10 „ 40 „ „ 10 „ l l „ éjjel

. . „ 1] „ 45 „ „ 12 „ l l „
1 ,, 21 „ délután 8 „ 9 „ reggel

. . érkezés 3 „ 3 .. 6 „ - „

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
reggel Ll óra — perczKassa

Porró-Encs . . .
Miskolcz . . . .
Tokaj
Debreczen . . .
Püspök-Ladány
Szolnok . . . .
Czegléd . .
P e s t . . . .
Bécs. . . .
Nagyvárad
B.-Ujfalu .
Püspök-Ladány
Czegléd

indulás

érkezés

indulás

érkeüés

óra 21 percz
„ 34 „
„ 62 .,
., 85

" X?„ 45
„ 44

41
37

12
5

54
41

1
3
fi

délben 10
délután 12

4
este 5

reggel 6
délelőtt 9
délben l l

,. 12
este 5

3
2

85
29
56
48
54
45
33
80

16
54

délelött
délután

éjjel

reggel

1»

este

éjjel

reggel

Arad . . .
Csaba . . .
Mező-Túr.
Szolnok . .
Czegléd .
Pest . . . .
Bécs. . . .

IV. Aradról Pest és Bécs felé:
indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 percz

érkezés

2
3
6
5
8
6

14
60

9
56
37

este

reggel

1)
2
4
6
8
6

13
8

12
39
45
83

este
éjjel

reggel

este
A kőzállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett ré»i-

letes menetrendben van kiinntatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
Aradról Szebenbe : naponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva.
Nyiregyházáról Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 3 s«e-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybe : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Lőcsére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 8 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 8 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak. . . , ,

Az igazgatóság.570 0 - 1 2635

Haszonbéri hirdetés.
A fegyverneki vasutállomáshoz közel-

fekvő kiskocsordosi pusztán a kiskoru Gai-
zágó-örókösök 314 holdnyi — 1200 D ölé-
vel — birtokuk egy tagban, uri-lakkal és
minden gazdasági épü etekkel ellátva, 1864.
év sz. Mihály napjától, három évre árverás
utján fog bérbe adatni. —Bérler.i kivánok
illő bánompénzzel ellátva, julius 17-én dél-
utáni 8 órára, a helyszinére meghivatnak.
Föltételek iránt addig is Szolnokon Do-
mokos László gondnoknál, puszta Póhal-
mon Gaizágó Kristófnál és helyben Sá-
rosy István ispánnál értekezhetni.

679 ( 2 - 3 )

M i n d e n n é m ü

takaró-papirosok
á mim «% IX n 1 n 4 n Wâ

kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-tk sz. a.

és mindennemü régiségeket, drágakövet.
S gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
| töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
: áron. 646 ( 5 - 5 )

í Ré^ísí'«ek és természetiek
irodája.

i Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
j a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, 6vek
és mentekötökböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások*

üvegszemek is találhatók.
* *
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1 vidékben kereskedő és iparos urakhoz
Hogy a hazai föváros s a gyors közlekedési vonaloktól távoleső vidékek lakó

.sainak, kik elött a márványmüvek megszerzése részint akadályosnak, részint lehetet-
lennek mutatkozott, e tekintetben könnyü eszközlési mód szolgáltassák, legközelebb egj
díszesen kiállitott „Műalbumot" fogok "közrebocsátani, mely emlékszobrok. síremlé-
kek, templomszerelvények s épitkezési mű>ek bő tartalmu s változatos mintarajzait
foglalván magában, az ország minden népesebb városában és helységében megbizandó
ügynöknél, egy-egy példányban a t. cz. közönség szabad használatára fog nyitott könyv
gyanánt szolgálni, melyből a kivánt s a választott mintarajz szerinti mű, az albumho
mellékelt árszabályzat után, mindenütt h< lyben megrendelhető.

Ennek folytán van szerencsém mindazon vidékbeli t. cz. kereskedő s iparos urakat,
kik ez ügynökségre vállalkozni hajlandók, — ezennel bizalmasan felszólítani, miszerin
ebbeli szándékukat levél által velem mielőbb közölni sziveskedjenek, hogy a kölcsönö
•viszony föltételei meghatároztathassanak. — Kelt Pesten, 1864. junius 12-én.

Gerenday Antal,
658 (3—8) első Orsz. szab. márvány-mügyár tulajdonos.

Lególcsóbb politikai napilap.
W0T Elöfizetési fölhívás * • !

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864-diki második félévi folyamára.
A „Magyar Sajíó" politikai napilap feladatául tűzte, hogy necsak a világ poli

likai mozgalmainak hű ismertetője s magyarázója legyen, hanem e mellett az élet és
társadalom, az irodalom, tudomány cs müvészet minden nevezetest) eseményét is
— különösen a hazánkat közelebbről érdeklöket— folytonos figyelemmel kisérje. E czélt
részint önálló czikkek és eredeti levelezések, részint nagyobb tárczaczikkek, kisebb köz-
lemények és tudósitások által igyekszik elérni. Az olvasó-közönség eddigi tapaszta-
lataira hivatkozunk, mely folyton növekedő részvétével mindinkább méltányolni látszik
a „Magyar Sajtó" eddigi magatartását s bevallott politikai irányát, mi mellett e lap
nemcsak tudósításainak sokoldalasága és változatossága, hanem a közlés gyorsa-
sága által is minden más lappal kiállja a versenyt, sőt kül- és belföldi lapok által igen
gyakran forrásul is használtatik.

Legyen szabad, a „Magyar Sajtót" az uj félév közeledtével ujolag a t. cz.
közönség figyelmébe ajánlani. — Pest, junius elején 1864.

Heckenast fíusztáv, Pákh Albert,
kiadó-tulajdonos. a „Magyar Sajtó" felelős szerkesztője.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Postán küldve:

Évnegyedre (julius—szeptember) .1 ft. 50 kr.
Félévre (julius—deczember) 7 „ — „

Buda-Pesten házhoi hordva :
Évnegyedre (julius—szeptember) . . 3 „
Félévre (julius—deczember) O „
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.

A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.
C^~ Tájékozás végett a régi czimszelvények szives beküldését kérjük.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.

üeckeHast Gusztav könyvkiadó-hivatala
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál, P e s t e n : Eggenberger Fer-
dinánd, B u d á n : Nágel és Wischán-nál

kapható:

A székesfehérvári

ÁSATÁSOK
Irta

eredménye.

Henszlmann ímre.
Nagy negyedrét. (226 lap.) — Borítékba

füzve 5 ft. (3-8)

RUTTKAY VILMOS
ajánlja mindennemü

k a l a p j a i t ,
ugymint : fekete és szürke posztó, szürke
gyapjú vadászatra való, florenzi és ve'enczei
szalma, s az elismert jó amerikai gyökér-
kalapokat nagy választékban; ugyszintén

a legujabb
férfi-divatezikkeit

a legjutányosabb áron.
Vidéki megrendelések gyorsan és ponto-

san teljesittetnek.
WW Raktár: IIatvani-utcza,a„Zrinyi"

mellett Pesten. 663 (3-3)

Haszonbérlet. '*
Nagy-Kun-Karczag közbirtokossága 3750

hold 1200 D-tal számitott, részint szántó-,
részint kaszálló- és közlegelői területét,
egészben, vagy 500—200 holdas rátákra
felosztva, f. évi szent Mihály-naptól kezdve
9 egymásutáni évre árverés utján folyó évi

j julius 23-ik, szükség esetében augusztus
' hó 17-re kitüzött határnapokon haszon-
bérbe kiadni elhatározván. Bérleni kivánok
az árverésre tisztelettel meghivatnak. —
A bérleti föltételek a városházánál előlege-
sen megtekinthetők. 674 (2—3)

Karczag, junius 20-án 1864.

N.-K.-Karczag közbirtokossága.

B Ö H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

divatáruikat. L
5 9 9

Ölcsó lábbelik
kaphatók:

TEMESVÁRY GUSZTÁV
gj ári-raktárában Pesten, 3 korona utcza 7-ik szám alatt.

Hölgyek számára:
1 par kommod-czipő, kelméből — ft. 80 kr.
1 „ chagrin kommod-czipő 1

everlasting-félczipő 1
everlasting, bársony- vagy bör-topánka, sarok

nélkül i
bársony - vagy bőrtopánka ?arokkal 2
ársony- vagy bőrtopánka sarokkal s ruganyhuzattal . 2

U r a k s z á m á r a :

20

80

40'

1 pár bórtopány ruganyhuzattal 2 ft. 80 kr-
1 ., borjubőr-topány szegélylyel 3 „ 80
1 ,, borjubőr-topány kettős talppal 4 ,, 20
1 „ zergebör-topány 3 j , 80
1 „ kordován-csizma 5 ft, 6 ft. és 7 „ —
1 „ borjubőr-csizma 8

^ pénzösszeg beküldése mellett,valamint postai után-
vétellel a megrendelt lábbelik pontosan és gyorsan eszközöl-
tetnek; a pakolásért 20 kr. számittatik. " 669 (8 3)

Elöfizetési fölhívás * S J

Vasárnapi Újságé, Politikai Újdonságok
1864-ki második félévi folyamára.

(a Vasárnapi Ujság és Pol i t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Félévre (julius- deczember) 5 forint.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Félévre (julius —deczember)

Csupán Politikai Újdonságok:
3 forint. Félévre (julius-deciember) . . 3 forint.

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-peldánynyal szolgálunk.
JP*~ A pémes levelek bérmentes küldése kéretik. *"*@

Tájékozás végett kérjük a régi czimszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, julius 10-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft - t snp

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Fél évre 5 ft.
Politikai

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1 -töfkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatií. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban • Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Annyi meghiusult remény és csalatkozás
után végre egy ember, a ki e ritka és diszes
nevet : „magyar szobrász," megérdemli.

Alexy 1823-ban született Poprád szepesi
városban szegény szüléktől, s gyermekkorá-
ban a müvészetben csak annyira mehetett,
a mennyire őt Kézsmárkon az akkori nyil-
vános rajztanár vezethette. S ez valóban
nem volt nagy haladás. Azonban veleszüle-
tett hajlama s ügyessége annyira pótolta az
oktatás hiányait, hogy már 15 éves korában
Bécsben megjelenvén egy müvével, mely
egy palaköbe késsel faragott emberfőt ábrá-
zolt, az „ornamental előké-
szitő iskola" akkori nagy-
hirü igazgatója, Klieber,
rögtön tanítványául fo-
gadta.

A következő évben a
képzőmüvésze t i akadé-
miába vétetett fel, hol a
reggeli és esteli órákban
tanulmányait folytatván, a
nap egyéb részeiben diszit-
ményi gyári munkák ké-
szitésével volt kénytelen
élelméről gondoskodni. Ez
utóbbiakat is oly ügyesen
állitá elő, hogy Klieber
nyilvánosan dicsérte meg
érte, mihez az akkor Bécs-
ben tartózkodott külföldi
jeles szobrászok, Rauch és
Marchesi serkentései já-
rultak. — Ennek követke-
zése lőn, hogy Alexy 1841-
oen, éjjel-nappal folytatott
munka után, két müvel
lépett föl ; egy, természet
után mintázott életnagy-
ságu mellszoborral és Vik-
toria angol királynő lovas
szobrocskájával. Mindkét
mü a bécsi kiállításba elfo-
gadtatván, különösen az
utóbbi oly figyelmet ger-
jesztett fiattl szobrászunk iránt, hogy abból
számos bronz-példányra kapott megren-
delést. _ F ö

Ez utóbbi körülmény annyira megjavitá
anyagi helyzetét, hogy már most saját
ihlete szerint működhetvén, 1841-töl 1848-ig
szakadatlanul mint kiállító jelent meg a
bécsi mütárlaton. Ez időszakban készité

A I e x y Ií á r o 1 y.
„Faust és Margit" s „Egmont és Klára"
csoportozatait, Goethe költeményei után,
melyek elsejét Hügel báró, másikát Metter-
nich herczegné vette meg. Károly főherczeg,
Frigyes fia életnagyságu szobrának elkészí-
tésével bizta meg; s midőn a bécsi hölgyek
Liszt Ferenczet egy emlékművel tisztelték
meg, ezen emlékhez Alexy készité a három
genius s Beethoven, Weber és Schubert
mellszobrocskáit.

Ekkor történt, hogy Hügel báró, a mü-
vészet egyik buzgó pártolója, egy 16 had-
vezérből álló csoportozat (suite) készítésére

ALEXY KÁROLY.

szólítá fel, mely a XV-ik században kezdőd-
vén, egész korunkig terjedt.

Alexy e bronzban készült müvét 18 tel-
jes és több egyes példányban adta el. Két
teljes példányt a porosz király rendelt meg,
s midőn ezek Berlinbe érkeztek, az ottani
müvészeti lapok oly méltánylattal szó-
lottak rólok, hogy hazánkfiának müvészi

neve Németországban azóta meg lett ál-
lapítva.

Alexy 1843-ban müutazást tett Német-
országban s fél évig tanulmányozá az ottani
gyüjtemények műkincseit s látogatá a leg-
kitünőbb szobrászati műtermeket. Hirneves
szobrászok mindenütt kitüntetéssel fogad-
ták, s igy Rietschel és Haehnel Drezdában,
Rauch és Kiss Berlinben, Burgschmiedt
Nürnbergben és Schwanthaler Münchenben.

Visszaérkezvén Bécsbe, „Mátyás király
szobrát" fejezte be, melyek vázlatát már
elébb készité, s azt a bécsi kiállitás bezárta

után az 1844-ki pozsonyi
országgyűlésre hozta le.
Emlékezünk még azon lel-
kesedésre, melylyel e mü-
vet akkor, Zsedényi szó-
noklata után fogadták, a
pozsonyi „Századunk" s
más magyar lapok czik-
keire, melyek az alig 20
éves magyar szobrászt di-
cséreteikkel elhalmozák. E
kis szobor eredetijét Hor-
váth, öntött párját pedig
gr. Batthyány Kázmér vette
meg, az utóbbi mü az
1849-i bombázás alkalmá-
val veszett el.

A következő évben
Alexy, Mária Teréziának
a cs. udvar által megren-
delt bronz szobrával fog-
lalkozott. Ennek egy pél-
dánya 184 8 ban szintén
Pestre került, de itt ké-

• söbb Eltz báró vette meg
s a külföldre vitte. —
Ugyanekkor készült el,
Barabás közbenjárására
Hegedűs Sámuel erdélyi ta-
nár és jeles hitszónok élet-
nagyságu bronz mellszobra
is, mely 1847-ben a kolozs-
vári ref. főiskola könyvtá-

rában állíttatott fel. — 1847-ben deczem-
ber végén Alexy Pozsonyba jött, hogy ott
Lonovics érsek s több jeles hazafi mellszob-
rait elkészítse. Lonovicsé el is készült, de
az 1848. évi események a többieknek még
megkezdését sem engedték.

Ezek gátolták meg István főherczeg
nádor mellszobrának elkészülését is, mely-

28-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.


